ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตรของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศและเปน "มหานคร" ที่เปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน โดย
แนวนโยบายการพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุงเนนขยายการพัฒนาดานตางๆ ไปในเขตจังหวัด
ปริมณฑลใกลเคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เนื่องจาก
พื้นที่ของความเปนเมืองหลวงและกิจกรรมตางๆ มีความตอเนื่องกันจนเรียกไดวาเปนเมืองเดียวกันในทุก
ดาน
ดานเศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเปนศูนยบริหาร
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดตอกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเปน
ศูนยกลางดานเศรษฐกิจและการคา การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกจัดลําดับใหเปนมหา
นครที่มี ขนาดใหญอันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต สงผลใหกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดสวนในการผลิตถึงรอยละ 51
ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเปนศูนยกลาง การสงเสริมเศรษฐกิจการคาของประเทศให
สามารถ เปดเขาสูระบบเศรษฐกิจนานาชาติ
ดานสังคม
กรุงเทพฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคตางๆ อยางครบสมบูรณ การเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมและการคา การบริการของกรุงเทพฯ นํามาซึ่งปญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ
โดยแรงงานที่อพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดสรางปญหาดานที่อยูอาศัยและชุมชน
แออัด มีผูอาศัยในแหลงเสื่อมโทรมถึงประมาณ 2 ลานคน รวมทั้งกอใหเกิดปญหาดานคุณภาพชีวิต จึง
จําเปนตองมีมาตรการชวยเหลือดานการจัดหาที่อยูอาศัย การเพิ่มพูนทักษะความรู ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนใน เขต
เมืองใหดีขึ้น
ดานจราจร
จากการมีกิจกรรมกระจุกตัวอยูอยางหนาแนและ แรงงานที่อพยพเขามาสูภาคมหานคร ทําใหเกิด
ปญหาระบบโครงขายคมนาคมขนสงไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตและ การเพิ่มจํานวนประชากรอยาง
รวดเร็ว และตอบสนองอยางเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่เดินทางถึง 18 ลานเที่ยวตอวัน การ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากแปลง เกษตรกรรมขนาดใหญมาเปนการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง
โดยไมมีการวางแผนรองรับอยางเหมาะสม สงผลใหพื้นที่ถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณต่ํากวามาตรฐานของ
ความเปนเมืองที่มีการเดินทางอยางสะดวก (กรุงเทพฯ มีพื้นที่ถนนประมาณ รอยละ 10 พื้นที่ทั้งเมือง
ทั้งหมด ในขณะที่มหานครโตเกียว มีพื้นที่ถนนคิดเปนรอยละ 23 และมหานครนิวยอรก มีพื้นที่คิดเปน
รอยละ 38) อีกทั้งประชาชนสวนมากยังมีความตองการในการใชรถยนตสวนตัว ระบบขน สงมวลชนสวน
ใหญยังใชเสนทางรวมกับรถยนตสวนบุคคล สวนการเดินทางดวย ระบบขนสงมวลชนบนรางมีเพียง

รอยละ 3 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด เนื่องจากโครงขายยังไมครบสมบูรณและขาดการวางแผนการ
จัดการแบบบูรณาการกับ การเดินทางประเภทอื่นๆ
ดานสิ่งแวดลอม
กรุงเทพฯ ตองประสบปญหาจากการเกิด น้ําทวมมาอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ทุกป นอกจากนั้นยัง เกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม อื่นๆ ตามมาอีก เชน ความหนาแนนของการจราจรทําให
เกิดมลพิษทางอากาศ การเพิ่ม ขึ้นของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเขามาของผูมีภูมิลําเนาใน
จังหวัด อื่นๆ หรือประชากรแฝง ประชาชนสวนใหญยังขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind) ตอความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการรักษาสิ่งแวดลอมเมือง อีกทั้ง ยังมีอุปสรรคดานตนทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง เนื่องจากปจจุบัน กรุงเทพมหานครยังมิไดนําหลักการที่วาผูกอมลพิษตองเปนผูจาย (Polluter Pays
Principle : PPP) มาใชอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหกรุงเทพมหานครตองเปนผูรับภาระคาใช จายในการรักษา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาคสวนรวมกันกอ
ดานบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีการ บริหารจัดการอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี บุ ค ลากรเป น ข า ราชการ
ลู ก จ า งประจํ า และลู ก จ า งชั่ ว คราว
กรุงเทพมหานคร 78,722 คน ขาราชการครู สังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 16,133 คน มีรายไดจากการ
จั ด เก็ บ ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ ภาษี โ รงเรื อ นและ
ที่ ดิ น ภาษี ป า ย อากรค า สั ต ว ค า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาต คาปรับ คา บริการ รายไดจากทรัพยสิน การพาณิชย สาธารณูปโภคและรายไดเบ็ดเตล็ด สวน
รายไดที่สวนราชการอื่นจัดเก็บให ไดแก ภาษีมูลคา เพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
หรือลอเลื่อน ภาษีสุรา บุหรี่ การพนัน ภาษีคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปน
ตน นอกจากนี้ยังมีรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ไดแก เงินงบประมาณแบบสมดุล โดยกําหนดวงเงิน
งบประมาณรายจายเทากับประมาณ การรายรับ
แหลงที่มา : รายงานประจําป 2552 , 37 ป กรุงเทพมหานคร หนา 30-31
การแบงกลุมการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขต(ปจจุบัน)
กรุงเทพมหานครไดมีคําสั่งที่ 2460/2552 ไดปรับปรุงการแบงกลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชนในการ
ประสานงาน การกํากับ และติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
1. กลุมกรุงเทพกลาง ประกอบดวย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปอมปราบศัตรูพาย
เขตสัมพันธวงศ เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง

2. กลุมกรุงเทพใต ประกอบดวย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา
3. กลุมกรุงเทพเหนือ ประกอบดวย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตดอน
เมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน
4. กลุมกรุงเทพตะวันออก ประกอบดวย เขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนา
ยาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ
5. กลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา
6. กลุมกรุงธนใต ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทียน เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ
กรุงเทพมหานครตั้งอยูในบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย บริเวณละติจูดที่ 13.45 องศา
เหนือ ลองจิจดู 100.28 องศาตะวันออก โดยเปนเมืองหลวงของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.7
ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะภูมิศาสตรทสี่ ําคัญ ดังนี้
1. ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเปนที่ราบลุม มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือ จะคอยๆ ลาดเอียงสูอาวไทย
ทางทิศใต และเฉพาะลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางจะอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน 1.50 เมตร ตั้งอยูบน
พื้นที่ซึ่งในทางภูมิศาสตรเรียกวาบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ําพา (Alluvium)
โดยเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศไทย (The Lower General Plain of Thailand)
เปนพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกขาวและพืชประเภทตางๆ
2. ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2
ชนิด ไดแก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งกอใหเกิดฤดูกาลที่แตกตาง
กัน 3 ฤดู ไดแก
ฤดูรอน ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน
ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
อุณหภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกตางกัน แตคาเฉลี่ยจากการวัด ณ สถานีตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร ป
2545 จะอยูที่ 29.2 องศาเซลเซียส โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และต่ําสุดเทากับ 19.2 องศา
เซลเซียส

ความชื้นสัมพันธ ความชื้นสัมพันธของกรุงเทพมหานครจะมีคาสูงเกือบตลอดป เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครตั้งอยูใกลอาวไทย ซึ่งมีไอน้ําพัดเขาถึงสม่ําเสมอ ซึ่งจากการวัด ณ ป พ.ศ. 2545 เชนกัน
ความชื้นสัมพันธของกรุงเทพมหานครจะมีคาเฉลี่ยรอยละ 73
ทัศนวิสัย ทัศนวิสัยของกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 07.00 น. จะมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.6-8.0
กิโลเมตรปริมาณฝน คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ณ ป พ.ศ. 2545 คือ
1,878.3 มิลลิเมตร และมีคาเฉลี่ยจํานวนวันที่ฝนตกปละ 146 วัน
3. ทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 ทรัพยากรน้ําแหลงน้ําผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปดวยน้ําผิวดิน ไดแก น้ําในลุมน้ํา
เจาพระยา ลุมน้ําตางๆ ตลอดจนลําคลองที่แยกสาขาไปจากแมน้ําจํานวนมาก แตปจจุบัน เริ่มมีความไม
สมดุล ของความตองการใชน้ํา และปริมาณน้ําที่เก็บ เกิดปญหาดานการระบายน้ํา ไดแก ปญหาน้ําทวม น้ํา
ขัง อันเนื่องจากขาดการบริหารจัดการ น้ําที่ดีแหลงน้ําใตดิน
ชั้นน้ําใตดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบงไดเปน 8 ชั้นตลอดความลึก 550
เมตร โดยการใชน้ําสวนใหญสูบจากชั้นใตดิน สถิติการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2525 พบวากรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกลเคียง มีการสูบน้ําบาดาล มาใชถึงประมาณ 1.4 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งการสูบน้ําใตดินที่มีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางมากนี้ ทําใหเกิดผลกระทบ ตอสภาพแวดลอม เชน การรุกล้ําของน้ําเค็ม การลดลงของปริมาณ
น้ําใตดิน การเปลี่ยนแปลงของ คุณภาพน้ําใตดิน และผลกระทบที่สําคัญ คือ แผนดินทรุดตัว ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยเมื่อป พ.ศ. 2521 พบวากรุงเทพมหานคร มีการทรุดตัวมาก ดานตะวันออกของเมือง ไดแกบริเวณ
ลาดพราว หัวหมาก พระโขนง บางนา ในอัตราการทรุดตัวปละมากกวา 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของ
เมืองมีอัตราทรุดตัวปละ 5-10 เซนติเมตร และดานตะวันตกจะมีอัตราการทรุดตัวนอยกวา 5 เซนติเมตร โดย
บริเวณต่ําสุดของพื้นดินกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งจากการสํารวจ ของกรม
แผนที่ทหารเมื่อป พ.ศ. 2525 พบวาหมุดหลักฐานของบริเวณดังกลาวอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 4
เซนติเมตร แตหลังจากมีมาตรการควบคุมการสูบน้ําบาดาลในป พ.ศ. 2526 เปนตนมา ระดับน้ําบาดาลของ
กรุงเทพมหานครในบริเวณตางๆ ไดเพิ่มสูงขึ้น ทําใหอัตราการทรุดตัวของพื้นดินลดลง โดยผลการศึกษา
สํารวจครั้งหลังสุด ของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เมื่อป พ.ศ. 2544 รายงานวา สถานการณโดยรวม ของแผนดินทรุด ในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น
กลาวคือ อัตราการ ทรุดตัวอยูที่ประมาณปละ 1 เซนติเมตร ยกเวนเขตดอนเมืองที่มีอัตราการทรุดตัวอยู
ระหวาง 3-5 เซนติเมตรตอป และเขตหนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยูระหวาง 2-3 เซนติเมตรตอป สวน
ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มี
อัตราการทรุดตัวอยูระหวาง 2-5 เซนติเมตรตอป โดยสถิติการใชน้ําบาดาลของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.
2544 มีจํานวน 567.935 ลูกบาศกเมตรตอวัน
3.2 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผูเชี่ยวชาญระบุวา ชนิดของดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยูตามบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม

ลุมน้ําเจาพระยา แมกลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ ของแมน้ําเจาพระยาเหมาะในการปลูกขาวนาดํา หากยก
ทองรองสูงก็จะใชทําสวนผัก สวนผลไมไดดี นับเปนดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร
3.3 ทรัพยากรพืชพันธุไม กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมริมน้ําเจาพระยา ซึ่งอยูหาง
จาก ปากแมน้ํา ที่ไหลลงสูอาวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญ บริเวณชานเมือง จะเปนพื้นที่
เหมาะ แกการเพาะปลูกขาว มีการปลูกผัก ผลไม และทําสวนประเภทตางๆ ในพื้นที่ดานใน และสําหรับดาน
ใตนั้น เปนพื้นที่ปาชายเลน เหมาะแก การทําประมงชายฝง ประเภทเลี้ยงกุง หอย ปู ปลา
ความเปนมาของเมืองและการขยายตัวของเมือง
หลวงแหงใหมของประเทศในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หรือรัชกาลที่ 1 แหงราชวงศ
จักรีนั้น มีพื้นที่เมืองประมาณ 2,589 ไร (4.14 ตารางกิโลเมตร) เทานั้น สําหรับจํานวนประชากรไมมี
หลักฐานชัดเจน โดยประชาชนอาศัยอยูในเขตกําแพงเมืองและ ริมแมน้ําลําคลองใกลเคียงกับกําแพงเมือง
นอกนั้นเปนที่ลุมและปารกรางวางเปลา ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)
ประชากรในเขตกําแพงเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงโปรดใหขยายเมืองออกไปอีกชั้นหนึ่ง ดวยการขุดคลองผดุงกรุง
เกษมเปนคูเมืองชั้นนอก มีปอมปกกาตั้งอยูเปนระยะ เปลี่ยนระบบการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบก โดยการ
สรางถนนเจริญกรุง บํารุงเมือง เฟองนคร ถนนสีลม ชุมชนไดขยายมาทาง ทิศใตของเมือง มีการกอสราง
อาคาร รานคาตามแบบตะวันตก ซึ่งมีหลักฐานวาในป พ.ศ. 2443 นั้นพื้นที่เมืองมีประมาณ 8,330 ไร (13.32
ตารางกิโลเมตร) โดยมีประชากรประมาณ 600,000 คน และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดทรงขยายเมืองออกไปทางทิศเหนือ ดวยการสรางพระราชวังดุสิต สวนและวังตางๆ
พระราชทานแกสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองค เชน วังจันทรเกษม สวนปารุสกวัน สวนจิตรลดา
สวนอัมพร สวนสุนันทา ฯลฯ นอกจากนี้แลวยังมีการสรางถนน สะพาน สิ่งกอสรางตางๆ ขุดคลองเพื่อเปน
เสนทางคมนาคมการขนสงผลผลิตและการเพาะปลูก ตลอดจนการกอสรางเสนทางรถไฟ และระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ เชน การประปา ไปรษณีย ฯลฯ
หลังจากที่กรุงเทพมหานครไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปนอยางมากในสมัย
รัชกาลที่ 4-5 เปนตนมานั้น เมืองไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งดานพื้นที่เมืองและประชากร ดังจะเห็นได
วาจํานวนประชาชนของกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากจํานวน 1 ลานคนแรกเปน 2 ลานคนในเวลาประมาณ 10
ป จาก 2 ลานคนเปน 3 ลานคนในเวลา 8 ป จาก 3 ลานคนเปน 4 ลานคนในเวลาประมาณ 7 ป และ 4 ลานคน
เปน 5 ลานคนในเวลาประมาณ 5 ปเทานั้น ทั้งๆ ที่อัตราเพิ่มสุทธิของจํานวนประชากรลดลง แสดงใหเห็นวา
การขยายตัวของกรุงเทพมหานครอยางรวดเร็วนั้น สวนหนึ่งมาจากการอพยพยายถิ่นของประชากร และ
สําหรับพื้นที่เมืองนั้นสามารถแยกพิจารณาได 2 ประเด็น ไดแก พื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง และพื้นที่
ความเปนเมือง (Built-up Area) ซึ่งในการศึกษาเรื่องการขยายตัวของเมืองนั้น พื้นที่ความเปนเมือง (Built-up
Area) จะแสดงใหเห็น ความเปนจริงของกิจกรรมเมืองที่เกิดขึ้นไดมากกวาขอบเขตการปกครอง และจาก
การศึกษาของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากภาพถายทางอากาศในป พ.ศ.ตางๆ พบวา
ในป พ.ศ. 2510 กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ชุมชน (Urbanized Area) ประมาณ 143.42 ตารางกิโลเมตร โดย

เมืองไดขยายตัวออกไปทางดานทิศใตถึงสมุทรปราการ ทางดานเหนือไปถึงจังหวัดนนทบุรี ดานตะวันตกอยู
บริเวณเขตธนบุรีและพื้นที่ติดตอ และทางดานตะวันออกเฉียงใตขยายตัวไปตามแนวถนนสุขุมวิทและจาก
การศึกษาภาพถายทางอากาศในปตอมาเปนชวงๆ ไดแก ป พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543 ได
พบวาพื้นที่ความเปนเมืองไดขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก เปนจํานวน 347.39 , 585.54 และ 672.339 ตาราง
กิโลเมตรตามลําดับ โดยทิศทางการขยายตัวของเมืองไดครอบคลุมจดพื้นที่จังหวัดตางๆ ในบริเวณ
ปริมณฑลและอยูในแนวทางดานตะวันออกและดานเหนือของศูนยกลางเมืองเดิม และเปนการเปลี่ยนแปลง
จากพื้นที่เกษตรกรรมมาเปนพื้นที่อยูอาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อใหบริการ ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ดังกลาวเปนสวนใหญ
1. ผลการสํารวจการใชประโยชนที่ดนิ ในปจจุบัน (Existing Land Use)
กรุงเทพมหานครในปจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากการศึกษาภาพถายทาง
อากาศเพื่อตรวจสอบพื้นที่ความเปนเมือง (Urbanized Area) ของกรุงเทพมหานคร พบวาในป พ.ศ. 2545
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ความเปนเมืองประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด กลาวคือ ประมาณ 700
ตารางกิโลเมตร และเมื่อไดสํารวจการใชประโยชนที่ดิน (Existing Land use) ปรากฏวากรุงเทพมหานครมี
การใชประโยชนที่ดิน 3 ประเภทในจํานวนพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน คือปริมาณ 23% ของพื้นที่ทั้งหมด ไดแก
เปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย จํานวน 366.385 ตารางกิโลเมตร (หรือรอยละ 23.36) การใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม 369.837 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 23.58) และเปนการใชประเภทที่วาง 378.974 ตาราง
กิโลเมตร (หรือรอยละ 24) นอกนั้นจะเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ เชน เพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานที่ราชการ ฯลฯ
และเมื่อไดนํา ผลสํารวจการใชประโยชนที่ดิน มาพิจารณาถึงลักษณะ และรูปแบบ การใชประโยชน
ที่ดิน ในพื้นที่บริเวณตางๆ ของกรุงเทพมหานครแลว สามารถสรุปภาพรวมไดดังนี้
1.1 บริเวณพื้นที่เขตชั้นใน
1.1.1 เขตชั้นในดานตะวันออก เปนพื้นที่ศูนยกลางเมืองที่มีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินสวน
ใหญเปนประเภทที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา โดยการใชที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยจะเปนการใชที่ดินหลักในทุกเขต แตจะมีอัตราสวนสูงสุดในเขตวัฒนา บางซื่อ ดินแดง และสาทร
สําหรับการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งเปนลักษณะเดนของการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เขตชั้นใน มี
อัตราสวนการใชพื้นที่ดินพาณิชยกรรมสูงสุดในเขตสัมพันธวงศ เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตบางรัก และเขต
ปทุมวัน และการใชที่ดินประเภทสถาบันราชการ ซึ่งมีมากถึงครึ่งหนึ่งของที่ดินสถาบันราชการใน
กรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวมากในเขตดุสิต เขตราชเทวี เขตพญาไท เขตพระนคร เขตจตุจักร และเขต
หวยขวาง และมีการใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษากระจายตัวสูงสุดในเขตปทุมวันและเขตจตุจักร
1.1.2 เขตชั้นในดานตะวันตก มีการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนที่อยูอาศัย โดยเกือบทุกเขต
ของกลุมพื้นที่นี้มีการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยสูงกวารอยละ 50 สําหรับประเภทพาณิชยกรรมมีอัตราสวน
รอยละ 8.45 ของพื้นที่ ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 รองจากพื้นที่เมืองชั้นในตะวันออก

1.2 บริเวณพื้นที่เขตตอเนื่องหรือเขตชั้นกลาง
1.2.1 เขตตอเนื่องดานตะวันออก เปนพื้นที่รองรับการขยายตัวการพัฒนาจากพื้นที่เมืองชั้นใน จึง
มีอัตราสวนการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมสูงในเขตบางนา เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง
และเขตบางกะป ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงขายคมนาคมพาดผาน และเปนจุดเชื่อมตอของระบบคมนาคมขนสง
สําหรับประเภทอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใชที่ดินประเภทนี้มากในเขตบางนาและเขตประเวศ และการใช
ที่ดินประเภทสถาบันราชการจะกระจายตัวอยูมากในพื้นที่ดานเหนือในเขตดอนเมืองและเขตบางเขน ซึ่งเปน
ที่ตั้งของกิจกรรมของทหารและสถานีขนสงทางอากาศ (สนามบิน) ตลอดจนที่ตั้งของหนวยงานราชการ
สวนกลางและองคกรรัฐวิสาหกิจ
การใชประโยชนที่ดินของกลุมเขตตอเนื่องนั้นมีอัตราสวนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
มากในทุกเขต โดยอยูระหวางอัตรารอยละ 25.54 ของพื้นที่เขต
และจากกรณีที่มีการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วจากศูนยกลางเมืองไปสูเขตชานเมือง ทําใหเกิด
พื้นที่วาง รอการพัฒนาหรือไมไดใชประโยชน กระจายอยูในพื้นที่เขตตอเนื่องดานตะวันออกเปนจํานวน
มาก (ประมาณรอยละ 25 ของพื้นที่เขต)
1.2.2 เขตตอเนื่องดานตะวันตก การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม (ประมาณ
รอยละ 35 ของพื้นที่เขต) กระจายตัวมากในเขตราษฎรบูรณะ เขตหนองแขม เขตทุงครุ และเขตทวีวัฒนา
สําหรับประเภทพาณิชยกรรมนั้นจะมีลักษณะเปนการคาในรูปแบบดั้งเดิม ไดแก อาคาร หองแถว ที่
ใหบริการระดับทองถิ่น
1.3 บริเวณพื้นที่เขตชานเมืองหรือเขตชัน้ นอก
1.3.1 เขตชานเมืองดานตะวันออก การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมโดยมี
อัตราสวนการใชพื้นที่ประมาณรอยละ 52.74 ของพื้นที่เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่
เกษตรกรรมจะมีอัตราสวนการใชที่ดินมากที่สุดอยูในเขตหนองจอก (ประมาณรอยละ 71 ของพื้นที่เขต)
นอกจากพื้นที่เกษตรกรรมแลว พื้นที่ชานเมืองตะวันออกนี้ยังมีการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมคลังสินคา
ขนาดใหญในเขตลาดกระบัง และมีอัตราสวนของที่วางจํานวนมากในทุกเขต
1.3.2 เขตชานเมืองดานตะวันตก การใชประโยชนที่ดินยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วาง
เชนเดียวกับพื้นที่ชานเมืองตะวันออก (ประมาณอัตราสวนรอยละ 22 - 45) และมีการกระจุกตัวของการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ริมถนนพระรามที่ 2 ถนนบางขุนเทียน และถนนเอกชัย
2. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและอาคาร
2.1 ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยของกรุงเทพมหานคร ไดเพิ่มจาก 113,119 ไร ในป พ.ศ. 2529 เปน
239,086 ไร ในป พ.ศ. 2543 โดยบริเวณที่มีการเพิ่มพื้นที่อยูอาศัยมาก ไดแก พื้นที่ตอเนื่องทั้งดานตะวันออก
และดานตะวันตก ตลอดจนในบริเวณชานเมือง เชน เขตบางเขน เขตสายไหม เขตบางกะป เขตประเวศ เขต

ตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และเขตภาษีเจริญ เปนตน ขณะเดียวกันที่อยูอาศัยในพื้นที่ชั้นในไดเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินมาเปนอาคารขนาดใหญที่มีความหนาแนนของการใชที่ดินสูงขึ้น
และสําหรับการเปลี่ยนแปลงของอาคารที่อยูอาศัย ปรากฏสถิติจํานวนบานของกรุงเทพมหานคร ได
เพิ่มจาก 1.24 ลานหลัง ในป พ.ศ. 2534 เพิ่มเปน 1.9 ลานหลัง ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งคิดเปนการเพิ่มโดยเฉลี่ย
60,000 หลังตอป และบริเวณที่มีจํานวนบานพักอาศัยมากที่สุด ไดแก พื้นที่โดยรอบเขตเมืองชั้นในและพื้นที่
เขตตอเนื่องตะวันออก ซึ่งมีการเพิ่มถึง 277,155 หลังหรือรอยละ 41.94 ของจํานวนบานที่เพิ่ม และการเพิ่ม
ของจํานวนบานดังกลาวมีผลใหความหนาแนนของบานพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจาก 790
หลังตอตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2534 เปน 1,211 หลังตอตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2543 และสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนบานซึ่งเพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2534 - 2543 ในอัตราสวนรอยละ 5.29 ตอปนั้น เขตที่
มีการเพิ่มสูงสุดไดแก เขตบางเขน เขตสายไหม เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตบึงกุม เขตคันนายาว และเขต
สะพานสูง สําหรับบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ไดแก พื้นที่เมืองชั้นใน และปรากฏวามีพื้นที่ที่มี
จํานวนบานลดลงดวย ไดแก ในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย
เขตสัมพันธวงศ และเขตบางกอกนอย ทั้งนี้เนื่องจากที่ดินในบริเวณดังกลาวมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการ
เปลี่ยนจากการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยไปเปนการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2.2 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมจากการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 35.971 ไรหรือประมาณรอย
ละ 3.67 ของพื้นที่ โดยสวนใหญอยูในเขตชั้นในดานตะวันออก การขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมนั้น จาก
การศึกษา พบวามีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วระหวางป พ.ศ. 2529 - 2538 จาก 11,147 ไร เปน 29,782 ไร คิด
เปนการเพิ่มในอัตราเฉลี่ย 18.6 ตอป โดยเพิ่มขึ้นมากในเขตเมืองชั้นในและตอเมืองตะวันออก
การใชประโยชนที่ดินและอาคารประเภทพาณิชยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมา จากเดิมในรูป
ของอาคารหองแถว ซึ่งเปนการใชที่ดินแบบผสมรวมกับการอยูอาศัย เปลี่ยนแปลงมาเปนอาคารที่ใชเฉพาะ
เพื่อพาณิชยกรรม เชน อาคารประเภทสํานักงาน การคาและบริการศูนยการคา หางคาปลีกขนาดใหญ พื้นที่
ซึ่งมีการพาณิชยกรรมจํานวนมาก ไดแก เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตราชเทวี เขตคลองเตย เขตวัฒนา
2.3 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
การใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรม จากการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 17,092 ไรหรือคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 1.47 ของพื้นที่ โดยการกระจายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมจะอยูในพื้นที่ชานเมือง
ตะวันออกเปนสวนใหญ โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง ซึ่งเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นนั้น จากการศึกษา พบวาระหวางป พ.ศ. 2529 - 2538 พื้นที่อุตสาหกรรมไดเพิ่มขึ้น
จาก 14,759 ไร เปน 18,371 ไร หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 24.47
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุตสาหกรรมจะเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุงเนนการกระจายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานที่กอเหตุรําคาญออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการ
กระจายแรงงานออกสูภูมิภาคและรักษาสภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานครซึ่งจากนโยบายดังกลาว ทําให

พื้นที่อุตสาหกรรมในบริเวณเมืองชั้นในมีสถิติลดลงอยางชัดเจน โดยเฉพาะฝงตะวันตก ในขณะที่พื้นที่
ตอเนื่องมีจํานวนพื้นที่ใกลเคียงพื้นที่เดิม สําหรับพื้นที่ชานเมืองตะวันตก มีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น โดย
เพิ่มจาก 2,231 ไร ในป พ.ศ. 2538 เปน 3,229 ไร ในป พ.ศ. 2543
ณ ป พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานครมีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
20,711 แหง เปนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 3 ซึ่งเปนกิจกรรมขนาดใหญ มีจํานวนแรงมาของเครื่องจักร
และแรงงานสูง จํานวนถึง 10,137 แหง กระจายตัวอยูในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง
เขตราษฎรบูรณะทางฝงตะวันตก และในพื้นที่เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม และเขตบางซื่อ ในเขตฝง
ตะวันออกของเมือง
2.4 ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครไดลดลงมาเปนลําดับ ผลสํารวจการใชประโยชนที่ดินในป
พ.ศ. 2538 ระบุวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เพื่อการเกษตร 367,763 ไร ในป พ.ศ. 2543 พื้นที่เกษตรไดลดลง
เหลือ 304,198 ไร และในป พ.ศ. 2545 ไดลดลงเหลือ 231,148.125 ไร โดยอัตราการลดลงประมาณ 3-4%
ตอป ซึ่งพื้นที่เกษตรทั้งฝงตะวันออก - ตะวันตก จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ใกลเคียงกัน
การทําเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น จะแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยทางตะวันออก
ไดแก พื้นที่ในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตสายไหม และเขตสะพานสูง จะเปนพื้นที่
ทํานา ทําไร สวนพื้นที่ทางดานตะวันตก ไดแก พื้นที่เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตทุงครุ เปน
พื้นที่แปลงผัก ไมดอก ไมประดับ สวนผลไม และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเปนพื้นที่บอปลา นากุง ในเขต
บางขุนเทียน
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม จะเปนไปตามแนวโนมการพัฒนาเมืองที่
เกิดขึ้น และพื้นที่ถือครองการเกษตร จะมีความสัมพันธที่แปรผกผันกับสภาพทางเศรษฐกิจและมูลคาของ
ที่ดินในแตละบริเวณ
ประชากร
จํานวนประชากร
ณ สิ้นป พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,702,595 คน เปนชาย 2,713,535 คน เปนหญิง
2,989,060 คน สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากับ 91 กลาวคือ ในจํานวนประชากรเพศหญิง 100 คน มี
จํานวนประชากร เพศชาย 91 คน จํานวนบานทั้งหมด 2,334,126 หลังคาเรือน มีจํานวนคนโดยเฉลี่ย 2.52 คน
ตอหลังคาเรือน เมื่อพิจารณาประชากรรายเขต พบวาเขตที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด คือ เขตบางแค มี
193,478 คน สวนเขตที่มีประชากรนอยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ มีประชากรเทากับ 29,283 คน
ความหนาแนนประชากร
โดยเฉลี่ยประมาณ 3,635 คนตอตารางกิโลเมตร สวนใหญความหนาแนนมากอยูในเขตเมือง
ชั้นใน ซึ่งเปนเขตที่มีพื้นที่นอย แตมีจํานวนประชากรมากและยังเปนยานการคาและธุรกิจ เขตที่มีความ
หนาแนนประชากรนอยจะอยูในเขตชานเมือง ไดแก เขตหนองจอก โดยเฉลี่ยประมาณ 465 คนตอตาราง

กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานๆ มา พบวา จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครหลายเขตมีการเพิ่ม
ถึงจุดสูงสุดแลวและมีแนวโนมลดจํานวนลง สงผลใหความหนาแนนของประชากรในเขตตางๆ เหลานั้น
ลดลงไปดวย โดยเฉพาะเขตเมืองชั้นใน
การเกิด การตาย
ในป พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครมีจํานวนเด็กเกิดทั้งหมด 104,935 คน หากพิจารณาจํานวนเด็ก
เกิดตามกลุมพื้นที่เขต พบวาในเขตเมืองชั้นในมีเด็กเกิดมากที่สุด โดยอยูในเขตราชเทวีมากที่สุด จํานวน
10,925 คน คนตายมีทั้งหมด 28,994 คน เขตที่มีจํานวนการตายมากที่สุดอยูในเขตบางแค คือ จํานวน 972
คน
การยายถิ่น
ประชากรกรุงเทพมหานครมีการยายออกมากกวายายเขา กลาวคือ มีจํานวนประชากรที่ยายเขามา
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 479,693 คน จํานวนประชากร ที่ยายออก 431,608 คน เมื่อพิจารณาตาม
กลุมพื้นที่เขต พบวาการยายถิ่นสุทธิของประชาชนที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร
เกือบทุกเขต เมื่อพิจารณาการยายถิ่นในกลุมพื้นที่เขตอื่นๆ ทุกกลุม พบวาสวนใหญจํานวนผูยายเขามี
มากกวาจํานวนผูยายออก พอสรุปไดวาการที่ประชากรกรุงเทพมหานครมิไดมีจํานวนลดลง แมวาประชากร
จะมีการยายออกมาก สาเหตุประการหนึ่ง คือ มีประชากรจํานวนหนึ่งเคลื่อนยายระหวางเขตการปกครอง
ภายในกรุงเทพมหานคร คือยายจากเขตเมืองชั้นในไปอยูยังเขตตอเนื่อง โดยเฉพาะเขตชานเมืองมีการยายถิ่น
สุทธิในอัตราที่สูงกวาเขตอื่นๆ
โครงสรางประชากร
ประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ป มี 1,113,525 คน คิดเปนรอยละ 19.1 ประชากรเพศชายมากกวาเพศ
หญิงเล็กนอย เพศชายเทากับ 570,195 คน คิดเปนรอยละ 9.8 สวนเพศหญิงมี 543,330 คน คิดเปนรอยละ 9.3
ประชากรวัยทํางานหรือชวงอายุระหวาง 15-59 ป มี 3,804,183 คน คิดเปนรอยละ 65.1 เปนเพศชายเทากับ
1,803,561 คน หรือรอยละ 30.9 เปนเพศหญิง 2,000,622 คน คิดเปนรอยละ 34.2 สวนประชากรวัยสูงอายุ
(อายุ 60-75 ปขึ้นไป) มี 524,000 คน คิดเปนรอยละ 9.0 เปนเพศชาย 222,801 คน คิดเปนรอยละ 3.8 สวนเพศ
หญิงมี 301,199 คน คิดเปนรอยละ 5.2
เศรษกิจและสังคม
1.โครงสรางทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร ในสาขาการผลิตหลัก 3
สาขา ไดแก สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา ปรากฏวากรุงเทพมหานครมี
ผลิตภัณฑมวลรวมมากที่สุดในสาขาตติยภูมิ (กลุมสาขาการผลิตที่ประกอบดวยคมนาคมและการสื่อสาร,
การคาปลีก, การธนาคาร, ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย บริหารราชการและการปองกันประเทศ
การบริการ) สาขารองลงมาคือ ทุติยภูมิ (กลุมสาขาการผลิตที่ประกอบดวยอุตสาหกรรมกอสราง และไฟฟา

ประปา) สําหรับสาขาปฐมภูมิ (กลุมสาขาการผลิตที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ไดแก กสิกรรม ปศุ
สัตว ประมง เหมืองแรและยอยหิน มีสัดสวนนอยที่สุดไมถึงรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ
กรุงเทพมหานครและเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมจําแนกตามสาขาการผลิตยอย จะเห็นวาโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครมีภาคอุตสาหกรรมเปนแกนนํา โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 และมี
อัตราขยายตัวตอเนื่องตลอดมา
2.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในชวงป พ.ศ. 2532-2537 กรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัวของสาขาการผลิตเฉลี่ยตอปรอย
ละ 13.08 และไมมีการผลิตใดมีอัตราการขยายตัวติดลบเลย โดยมีการเติบโตเฉลี่ยตอปสูงสุด คือ รอยละ
36.91 ในสาขาการธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพยหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในชวงป 2537-2541 เริ่มติดลบ คือ เฉลี่ยปละ 2.26 โดยสาขาการผลิตที่
หดตัวมากที่สุด คือ สาขาการธนาคาร ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย และอีกสาขาหนึ่งที่ติดลบมาก คือ
สาขาการคาสงคาปลีก
3.โครงสรางการจางงาน
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในชวง 10 ปที่ผานมา กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูมี
งานทําในสาขาที่สําคัญ 3 สาขา คือ พาณิชยกรรม บริการ และอุตสาหกรรม รวมกันถึงกวารอยละ 80 และ
เมื่อดูสัดสวนของผูมีงานทําของกรุงเทพมหานคร เทียบกับสัดสวนผูมีงานทําในภาคมหานคร พบวา
กรุงเทพมหานครยังคงเปนแหลงการจางงานที่สําคัญของภาคมหานคร ผูมีงานทําในภาคมหานครเปนผูมีงาน
ทําในกรุงเทพมหานครทั้งรอยละ 67.52 ในป พ.ศ. 2537 และรอยละ 66.13 ในป พ.ศ. 2542
4.การจางงานและจํานวนผูม ีงานทํา
ในป พ.ศ. 2542 มีสาขาประกอบการทั้งประเทศ 362,683 แหง โดยเปนสถานประกอบการที่อยู
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงรอยละ 54 โดยอยูในกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 46 และอีกรอย
ละ 8 กระจายอยูตามจังหวัดในปริมณฑล และมีจํานวนการจางงานในป พ.ศ. 2542 ประมาณ 8,134,644 คน
และลดลงในป พ.ศ. 2543 เหลือ 7,807,367 คน ซึ่งเนื่องจากการเลิกกิจกรรมของสถานประกอบการจํานวน
หนึ่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ
5.รายไดครัวเรือนและบุคคล
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543 สํานักงานสถิติแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี พบวากรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 303 คนตอครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอ
เดือน 26,909 บาท หรือรายไดเฉลี่ยตอคน 8,154 บาท ในสวนคาใชจายตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 20,448 บาท
และคาใชจายเฉลี่ย 6,284 บาทตอคน โดยสัดสวนคาใชจายตอรายไดเทากับรอยละ 76 ในขณะที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 302 คนตอครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอ
เดือน 25,242 บาท หรือรายไดเฉลี่ยตอคน 7,794 บาท ในสวนคาใชจายตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 19,582 บาท
และคาใชจายเฉลี่ย 6,046 บาทตอคน โดยสัดสวนคาใชจายตอ รายไดเทากับรอยละ 77.6ที่มาของรายไดตาม

สัดสวนครัวเรือน พบวากรุงเทพมหานครมีสัดสวนครัวเรือน ทํางานเปนเสมียน พนักงาน พนักงานขายและ
ใหบริการมากที่สุด รอยละ 29.2 รองลงมา ครัวเรือนดําเนินธุรกิจของตนเอง รอยละ 24.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพ
นักวิชาการ และนักบริหาร รอยละ 18.5 ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต รอยละ 15.5 ไมไดปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจ รอยละ 9.9 ทําการเกษตร สัดสวนมีนอยที่สุด รอยละ 0.1 คนงานเกษตร รอยละ 0.4 คนงานทั่วไป
รอยละ 1.9รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนจําแนกตามอาชีพ พบวาปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร
มีรายไดเฉลี่ยสูงที่สุด 12,853 บาทตอคนตอเดือน รองลงมาไมไดปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจมีรายไดเฉลี่ย
8,809 บาทตอคนตอเดือน และดําเนินธุรกิจของตนเองมีรายไดเฉลี่ย 8,090 บาทตอคนตอเดือน เสมียน
พนักงาน พนักงานขาย และใหบริการ รายไดเฉลี่ย 6,301 บาทตอคนตอเดือนปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
รายไดเฉลี่ย 5,193 บาทตอคนตอเดือน ในขณะที่ทําการเกษตรรายไดเฉลี่ยต่ําสุด 1,566 บาทตอคนตอเดือน
คนงานเกษตรรายไดเฉลี่ย 2,851 บาทตอคนตอเดือน คนงานทั่วไปรายไดเฉลี่ย 4,135 บาทตอคนตอเดือน
และประชากรมีแนวโนมในการทํางานมากขึ้น
6.ระดับการศึกษา
จากสํามะโนประชากร พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 ระดับการศึกษาของประชากรอายุ
6 ปขึ้นไปของกรุงเทพมหานคร พบวาใน พ.ศ. 2543 มีประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป 5,913,700 คน มีประชากรที่
มีการศึกษา 5,582,700 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.40 ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ขณะที่ประชากรไมมี
การศึกษามี 306,300 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.18สําหรับระดับการศึกษาของประชากรที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับตางๆ พบวา ระดับประถมศึกษามี 2,055,800 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.76 ซึ่งมากที่สุด
รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,196,900 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.24 ขณะที่ระดับปริญญา
ตรีและมัธยมศึกษาตอนตน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 15.53 และรอยละ 15.09 ตามลําดับ
7.การนับถือศาสนา
การนับถือศาสนาของประชากรกรุงเทพมหานครจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
พบวาประชากรนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด เปนสัดสวนรอยละ 94.50 รองลงมาศาสนาอิสลาม มีสัดสวน
รอยละ 4.34 และศาสนาคริสต รอยละ 1.02เมื่อเปรียบเทียบสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 กับ พ.ศ.
2543 พบวา จากการเพิ่มขึ้นของประชากร ประชากรนับถือศาสนาคริสตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปนรอยละ
49.79 รองลงมาศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นรอยละ 15.75 และศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นรอยละ 6.81 ขณะที่ศาสนาฮินดู
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 89.30
การคมนาคมขนสง
1.ระบบคมนาคมขนสงทางบก
ระบบคมนาคมขนส ง ของกรุ ง เทพมหานครในป จ จุ บั น เป น ระบบที่ ใ ช ท างบกเป น หลั ก
โดยเฉพาะการคมนาคมขนสงตามเสนทางถนน เนื่องจากเขาถึงชุมชนไดสะดวกกวาระบบอื่น และเปนการ
เดินทางโดยพึ่งยานพาหนะสวนบุคคล ซึ่งอัตราสวนการใชรถยนตสวนบุคคลมีถึงรอยละ 53 ในขณะที่
สัดสวนการใชรถขนสงมวลชนมีเพียงรอยละ 47

1.1 โครงการขายถนนและทางดวน
โครงขายถนนและทางดวนในกรุงเทพมหานคร เปนโครงการขายหลักที่สําคัญของการคมนาคม
ขนสง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถนนสายสําคัญประมาณ 4,700 กิโลเมตร มีถนนสาย
หลักที่เปนเสนทางเขา-ออกเมืองในทิศตางๆ ดังนี้
ดานทิศเหนือ ไดแก ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนประชาชืน่ ถนนงามวงศวาน ถนน
รามอินทร
ดานทิศตะวันออก ไดแกถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 9 ถนนพระรามที่ 4 ถนนศรี
นครินทร ถนนออนนุช
ดานทิศตะวันตก ไดแกถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนจรัญสนิทวงศถนนพุทธมณฑล
ถนนวงแหวนรอบนอก
ดานทิศใต ไดแกถนนพระรามที่ 2 ถนนพระรามที่ 3 ถนนตากสิน ถนนเอกชัย ฯลฯ
1.2 โครงขายระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานคร มีการบริการขนสงมวลชนทางบก 4 ประเภท ไดแก
รถโดยสารประจําทาง
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ ขสมก. คือ หนวยงานรับผิดชอบในการจัดการ
บริการเดินรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งสําหรับกรุงเทพมหานครนั้น
ปจจุบันมีรถโดยสารธรรมดา 158 เสนทาง (สาย) รวม 4,093 คัน และรถโดยสารปรับอากาศ 47 เสนทาง
(สาย) รวม 2,806 คัน
รถไฟชานเมือง
ปจจุบันมีประชากรสวนหนึ่งที่อาศัยอยูในเขตชานเมืองและจังหวัดปริมณฑล เดินทางเขามา
ทํางานหรือศึกษาในกรุงเทพมหานครจํานวนมาก การรถไฟแหงประเทศไทยจึงจัดใหบริการรถไฟชาน
เมืองขึ้น เพื่อขนสงผูโดยสารดังกลาวขางตน ใหเขามาในกรุงเทพมหานครไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น เปน
เสนทางสั้นๆ ที่มีความถี่ในการใหบริการสูงในชวงเวลาเรงดวนในชวงเชาและเย็น เชน
สายเหนือ - หัวลําโพง-บางซื่อ-ดอนเมือง-อยุธยา-บานภาชี
สายตะวันออก - หัวลําโพง-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา
สายใต - หัวลําโพง-บางซื่อ-นครปฐม
สายตะวันตก - สายแมกลอง/วงเวียนใหญ-มหาชัย

การเดินรถไฟชานเมืองดังกลาว แมจะชวงขนสงผูโดยสารไดจํานวนมากก็ตาม แตสงผลกระทบ
กับบริเวณจุดตัดกับถนนในเมืองที่มีปริมาณคอนขางสูง ในชวงเวลาเดียว
รถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS)
กรุงเทพมหานครมีระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนสายแรกในปลายป พ.ศ. 2542 เปนระบบ
รถไฟฟาแบบยกระดับ ใหบริการโดย บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับ
สัมปทานเปนเวลา 30 ป มี 2 เสนทาง คือ สายสุขุมวิท (จากสถานีออนนุช-สถานีหมอชิต) ระยะทางรวม 16.8
กิโลเมตร และสายสีลม (จากสถานีสนามกีฬาแหงชาติ-สถานีสะพานตากสิน) มีระยะทาง 6.3 กิโลเมตร รวม
เสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนในปจจุบัน 23.1 กิโลเมตร และในอนาคตจะมีการตอขยายเสนทางใหบริการ
ออกไปเขตชานเมืองเพิ่มขึ้น เชน โครงการตอขยายชวงออนนุช สําโรง โครงการตอขยายชวงสะพานตาก
สิน-ศูนยคมนาคมกรุงเทพมหานครดานใต เชน
การรถไฟฟาใตดิน
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRTA) คือหนวยงานรับผิดชอบจัดการเดินรถและ
ใหบริการ ซึ่งในปปจจุบันไดเปดเดินรถไฟฟาขนสงมวลชนใตดินสายแรก คือ สายเฉลิมรัชมงคลจากหัว
ลําโพง-บางซื่อ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มี 18 สถานี ซึ่งในอนาคตมีแผนงาน-โครงการ จะเปด
ใหบริการในอีกหลายเสนทาง เชน สวนตอขยายจากหัวลําโพง-บางหวา-บางแค ฯลฯ
2.ระบบคมนาคมขนสงทางน้ํา
โครงขายการคมนาคมขนสงทางน้ําของกรุงเทพมหานคร มีสัดสวนเพียงรอยละ 1.3 ของ
โครงขายการเดินทางทั้งหมด โดยมี 4 ประเภทที่สําคัญ ไดแก
2.1 การเดินเรือโดยสารประจําทางในแมนา้ํ เจาพระยา
ดําเนินการโดย บริษัท เรือดวนเจาพระยา จํากัด เพียงบริษัทเดียว มีเสนทางจากทาน้ํานนทฯ
จังหวัดนนทบุรี-ทาเรือบิ๊กซี ในเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร มีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ใหบริการตั้งแต 05.50-20.20 น. โดยการบริการมีเรือ 3 ประเภท ไดแก
เรือดวนธรรมดา เสนทางระหวางทาน้ํานนทบุรี-ทาวัดราชสิงขร มีจุดจอดรับ-สงผูโดยสาร 31
เทา
เรือดวนธงแสดแดง เสนทางระหวางทาน้ํานนทบุร-ี ทาสาทร มีจุดจอดรับ-สงผูโดยสาร 12 เทา
เรือดวนธงเหลือง เสนทางระหวางทาน้ํานนทบุรี-ทาวัดราชสิงขร มีจุดจอดรับ-สงผูโดยสาร 10
เทา
2.2 การเดินเรือยนตโดยสารขามฟากแมนา้ํ เจาพระยา
บริษัท สุภัทรา จํากัด เปนผูประกอบการรายใหญ ดําเนินการเดินเรือขามฟาก 8 เทา และมี
ผูประกอบการ รายยอยอื่นๆ อีกหลายราย ซึ่งจากการสํารวจในป พ.ศ. 2545 โดยกรมเจาทา กระทรวง
คมนาคม พบวา จํานวนทาเรือขามฟาก ในแมน้ําเจาพระยาจากชวงจังหวัดนนทบุรี-จังหวัดสมุทรปราการ มี
จํานวนทั้งหมด 33 ทา โดยยึดฝงพระนครเปนหลัก

2.3 การเดินเรือโดยสารประจําทางในคลอง
การเดินเรือโดยสารประจําทางคลองนั้น ปจจุบันมี 2 คลอง คือ คลองแสนแสบและคลองพระ
โขนง โดยกองการขนสง สํานักการจราจรและขนสง เปนหนวยงานรับผิดชอบ ดําเนินการตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2537 ซึ่งปจจุบันมี ผูโดยสารประจําทางในคลองแสนแสบ ประมาณวันละ 39,687 คน และ
ผูโดยสารเรือ ประจําคลองพระโขนง ในวันราชการ มีผูโดยสารประมาณวันละ 1,934 คน และใน
วันหยุดราชการ มีผูโดยสารประมาณ วันละ 1,510 คน
2.4 การเดินเรือยนตเพลาใบจักรยาว
ในปจจุบัน มีการเดินเรือยนตเพลาใบจักรยาวเพื่อเสริมเสนทางเดินเรือโดยสารในแมน้ํา
เจาพระยา (สายหลัก) เชื่อมตามคลองตางๆ บริเวณจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 เสนทาง ซึ่ง
จากการสํารวจโดยกรมเจาทา เมื่อเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2545 พบวามีผูโดยสารที่เดินทางดวยเรือยนตเพลา
ใบจักรยาว เฉลี่ยประมาณ วันละ 16,180 คน โดยทาเรือที่มีผูโดยสารมากที่สุด คือ ทาเรือสาธุประดิษฐทาเรือพระประแดง มีผูโดยสารรวมวันละประมาณ 2,296 คน
การคมนาคมขนสงทางอากาศ
ทาอากาศยานดอนเมือง เปนหนึ่งในสนามบินนานาชาติ ของประเทศไทย สามารถใหบริการ ผู
เดินทางไดจํานวน 35 ลานคนตอป ขนสงสินคาได 0.09 ลานตันตอป ใหบริการเที่ยวบินไดสูงสุด 60
เที่ยวบินตอชั่วโมง และจากการที่มี อัตราการเพิ่มขึ้น ของผูโดยสารเฉลี่ยประมาณ 2 ลานคนตอป สงผลให
ในอนาคต ทาอากาศยานดอนเมือง จะไมสามารถ รองรับผูโดยสารได ซึ่งปจจุบันมีการเตรียมกอสราง
สนามบินแหงที่ 2 แลว คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอยูหางจาก กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีขนาดใหญกวาสนามบินดอนเมืองประมาณ 6 เทา และคาดวา จะสามารถเปดใชได
ภายในปลายป พ.ศ. 2548 นี้ ซึ่งจะทําใหประเทศ เปนศูนยกลาง การขนสงทางอากาศ ของภูมิภาค เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.การสาธารณูปโภค
1.1 การใหบริการน้ําประปา
การบริการน้ําประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยการประปานครหลวง ซึ่งมี
ขอบเขตการใหบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมพื้นที่ 3 จังหวัด ประมาณ
3,192 ตารางกิโลเมตร และจากการศึกษาสถิติของการประปานครหลวง ณ ป พ.ศ. 2544 พบวาการประปา
นครหลวงสามารถใหบริการน้ําประปาในพื้นที่ประมาณ 1,280 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 40 ของ
พื้นที่รับผิดชอบโดยมีปริมาณการผลิต 1,482 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณการจําหนายน้ําประปา ประมาณ
930 ลานลูกบาศกเมตร และมีผูรับผิดชอบ 1.44 ลานรายสําหรับพื้นที่บริการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร
นั้น ครอบคลุมพื้นที่ 900.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 57 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่สวน
ใหญไดรับบริการแลว

คงเหลือพื้นที่ชานเมืองในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง และพื้นที่
ดานใต ของเขตบางขุนเทียน ที่ยังไมไดรับการใหบริการ ทั้งนี้เนื่องจาก การประปานครหลวง เห็นวาเปน
พื้นที่ ที่มีการพัฒนา เบาบาง และกระจัดกระจาย และเปนพื้นที่เกษตรกรรม การวางระบบทอจายน้ํามีตนทุน
ในการดําเนินการสูง และในพื้นที่บริการ 900.7 ตารางกิโลเมตร ดังกลาว มีปริมาณการจําหนายน้ําประปาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 743.65 ลานลูกบาศกเมตร มีผูใชน้ํา 1.085 ลานราย และปริมาณน้ําใชเฉลี่ย 57
ลูกบาศกเมตรตอรายตอเดือน
1.2 การใหบริการไฟฟา
การบริการกระแสไฟฟาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยูภายใตการดําเนินงานของ การไฟฟานคร
หลวง ซึ่งมีขอบเขตใหบริการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี สามารถใหบริการ
กระแสไฟฟา ไดครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด (3,192 กม2) โดยจายกระแสไฟฟาได 11,665 เอ็มจี 10
มีประชากรผูใชบริการในป พ.ศ. 2544 จํานวน 7.64 ลานคน และจํานวนผูใชไฟฟา 2.23 ลานคน สําหรับ
พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ในป พ.ศ. 2544 มีผูใชไฟฟาจํานวน 1.77 ลานราย โดยผูใชไฟฟาสวนใหญ คือ
บานพักอาศัย คิดเปนรอยละ 78.9 ของผูใชไฟฟาทั้งหมด แตหากพิจารณาจากจํานวนหนวยการใช ปรากฏวา
ผูประกอบกิจการขนาดตางๆ เปนผูใชกระแสไฟฟาเปนสวนใหญ โดยคิดเปนรอยละ 70.77 ของหนวย
จําหนายทั้งหมด
1.3 การบริการโทรศัพท
บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานโทรศัพทแก
ประชาชน โดยแบงพื้นที่บริการเปนเขตนครหลวงและภูมิภาค ในพื้นที่นครหลวงครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังใหสัมปทาน บริษัท เทเลคอมเอเซีย
จํากัด จํานวน 2.6 ลานหมายเลข ทําใหปจจุบัน พื้นที่เขตนครหลวง มีเลขหมายโทรศัพททั้งหมด 4.41 ลาน
เลขหมาย โดยเปดใหบริการแลว 3.47 ลานเลขหมาย แบงเปนโทรศัพทธรรมดา 3.39 ลานเลขหมาย และ
โทรศัพทสาธารณะ 79,590 เลขหมาย มีเลขหมายวาง 947,943 เลขหมาย นอกจากระบบโทรศัพทพื้นฐาน
แลว ในปจจุบันมีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีประมาณ 7 ลานเลขหมายในเขตนครหลวง มีระบบ
โทรศัพทติดตามตัว (Paging Service) โทรศัพทพื้นฐานติดตามตัว (PCT) การบริการสื่อสารขอมูล (Data
Net) การสื่อสารดวยดาวเทียม ฯลฯ เพื่อรองรับความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
2. การสาธารณูปการ
2.1 การใหบริการดานการศึกษา
การบริการดานการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวาในปการศึกษา 2544 มีจํานวน
สถานศึกษาทั้งสิ้น 1,634 แหง จํานวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั้งสิ้น 2,075,326 คน กลุมที่มีจํานวนมาก
ที่สุดคือ กลุมเขตเมืองชั้นในตะวันออก มีจํานวน 687,808 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.54 ของจํานวนนักเรียน
นิสิต และนักศึกษาทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร

2.1.1 ระดับประถมศึกษา เขตรัศมีการใหบริการ 1 กิโลเมตร พบวาในเขตชั้นใน การใหบริการ
ของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา สามารถใหบริการไดทั่วถึง และคอนขางหนาแนน ขณะที่เขตตอเมือง บาง
บริเวณ และชานเมือง ยังมีพื้นที่อยู นอกเขตรัศมีการใหบริการ
2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา เขตรัศมีการใหบริการ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งพิจารณาแลว พบวา ในเขตเมือง
ชั้นใน การใหบริการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถใหบริการไดทั่วถึง และคอนขางหนาแนน ขณะที่
พื้นที่เขตตอเมืองบางบริเวณและเขตชานเมืองยังมีพื้นที่อยูนอกเขตรัศมีการใหบริการ
2.2 การใหบริการดานสาธารณสุข
การบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนบริการ
ระดับลางสุด ของระบบบริการ สาธารณสุขของรัฐ ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานีอนามัย การ
บริการขั้นทุติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาล ซึ่งมีแพทยประจําและเตียงผูปวย และการบริการขั้นชํานาญเฉพาะ ซึ่ง
ไดแก สถานพยาบาลและสถานบําบัดโรคเฉพาะทาง โดยในป พ.ศ. 2541 มีจํานวนศูนยบริการสาธารณสุข
และสถานีอนามัยจํานวน 144 แหง โรงพยาบาลจํานวน 173 แหง (โรงพยาบาลของรัฐ 42 แหง และ
โรงพยาบาลเอกชน 131 แหง) นอกจากนี้ยังมีคลินิกเอกชนอยูประมาณ 3,000 แหง จํานวนเตียงผูปวย 34,164
เตียง แพทย 7,608 คน
2.3 สวนสาธารณะและที่โลงเพื่อนันทนาการ
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรับรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2545 จากขอมูลสํานัก
สวัสดิการสังคม และสํานักงานเขตตางๆ ประกอบกับการใชแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อใหทราบ
ถึงจํานวนและขนาดพื้นที่ของที่โลงประเภทตางๆ ที่มีอยูเปนรายเขต มีสถิติที่สําคัญ ดังนี้ ในป พ.ศ. 2545
กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะทั้งสิ้น 49 แหง

