ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

สัญลักษณประจํากรุงเทพมหานคร
ตราของกรุงเทพมหานคร เปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พระหัตถทรงสายฟา ตรานี้กรม
ศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝพระหัตถของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปนตนแบบ
เริ่มใชในป พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ
พ.ศ. ๒๔๘๒ ฉบับที่ ๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ (สมัยเมื่อยังเปนจังหวัดพระนครนั้นใช
ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเปนตราประจําจังหวัด)
ตราพระอินทรทรงชาง เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร อาจเปนเพราะวากรุงเทพฯ เปนเมือง
เทวดาของพระอินทรดังปรากฏตามชื่อเมืองซึ่งรัชกาลที่ ๑ ไดพระราชทานวา *กรุงเทพมหานครบวร
รัตนโกสินทร และรัชกาลที่ ๔ ทรงแกสรอยชื่อเมืองเปน *กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร ก็คือ โก
สิ สนธิกับ อินทร ซึ่งหมายถึง พระอินทรเกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร อาจเปนเพราะวากรุงเทพฯ
เป น เมื อ งเทวดาของพระอิ น ทร ดั ง ปรากฏตามชื่ อ เมื อ งซึ่ ง รั ช กาลที่ ๑ ได พ ระราชทานว า *
กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร และรัชกาลที่ ๔ ทรงแกสรอยชื่อเมืองเปน*กรุงเทพมหานครอมร
รัตนโกสินทร ก็คือ โกสิ สนธิกับ อินทร ซึ่งหมายถึง พระอินทร
สาเหตุที่ยกกรุงเทพฯ เปนเมืองพระอินทร สันนิษฐานวา เพราะคําวา *รัตนโกสินทร คือแกว
ของพระอินทร อันไดแกพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) ซึ่งมีสีเขียวเหมือนสีกายของพระ
อินทร เมืองของพระแกวมรกตจึงเปนเมืองของพระอินทร รูปพระอินทร ที่เปนตรากรุงเทพมหานคร
นั้น ถือวชิราวุธหรืออาวุธที่เปนสายฟา เปนอาวุธประจําพระองค ทั้งนี้เพราะพระอินทรมีหนาที่ขับไล
ประหารอสูร หรือฤๅษีที่ทําความมืดมัวแกโลก กลาวคือ เมื่อฤๅษีบําเพ็ญตบะจนโลกมืดมัว ฝนไมตก
ตามฤดู กาล พระอิ น ทร จ ะทรงใช ส ายฟา หรือใชน างอั ป สรไปยั่ว ยวนทําลายตละฤๅษี ฝนก็ จ ะตก
ทองฟาแจมใส เกิดแสงสวางและความชุมชื้นดังเดิม ดังนั้นรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณบนกอนเมฆ
จึงมีความหมายในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกปวงประชา
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ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตรของกรุงเทพมหานคร
กรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง อยู ใ นบริเวณภาคกลางตอนล างของประเทศไทย บริ เวณละติ จูด ที่
๑๓.๔๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๒๘ องศาตะวันออก โดยเปนเมืองหลวงของประเทศ มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๑,๕๖๘.๗ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะภูมิศาสตรที่สําคัญ ดังนี้

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเปนที่ราบลุม มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางประมาณ ๑.๕๐-๒ เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือ จะคอยๆ ลาด
เอียงสูอาวไทยทางทิศใต และเฉพาะลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางจะอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน
๑.๕๐ เมตร ตั้งอยูบนพื้นที่ซึ่งในทางภูมิศาสตรเรียกวาบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ซึ่งเกิด
จากตะกอนน้ําพา (Alluvium) โดยเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศไทย
(The Lower General Plain of Thailand) เปนพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกขาวและ
พืชประเภทตางๆ

ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม ๒
ชนิด ไดแก ลมมรสุมตะวันออกเฉีย งเหนือ และลมมรสุ มตะวัน ออกเฉี ยงใต ซึ่งกอใหเกิดฤดูกาลที่
แตกตางกัน ๓ ฤดู ไดแก
ฤดูรอน ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน
ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
อุ ณ หภู มิ ทั้ ง ๓
กรุงเทพมหานคร

ฤดู จ ะแตกต า งกั น แต ค า เฉลี่ ย จากการวั ด ณ สถานี ต รวจอากาศ

ป ๒๕๔๕ จะอยูที่ ๒๙.๒ องศาเซลเซียส โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ๓๘ องศาเซลเซียส และต่ําสุด
เทากับ ๑๙.๒ องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพันธ ความชื้นสัมพันธของกรุงเทพมหานครจะมีคาสูงเกือบตลอดป เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครตั้งอยูใกลอาวไทย ซึ่งมีไอน้ําพัดเขาถึงสม่ําเสมอ ซึ่งจากการวัด ณ ป พ.ศ. ๒๕๔๕
เชนกัน ความชื้นสัมพันธของกรุงเทพมหานครจะมีคาเฉลี่ยรอยละ ๗๓
ทัศนวิสัย ทัศนวิสัยของกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. จะมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง ๔.๖๘.๐ กิโลเมตรปริมาณฝน คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน ณ สถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ณ ป พ.ศ.
๒๕๔๕ คือ ๑,๘๗๘.๓ มิลลิเมตร และมีคาเฉลี่ยจํานวนวันที่ฝนตกปละ ๑๔๖ วัน
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรั พยากรน้ํ า แหล ง น้ํ า ผิ วดิน กรุงเทพมหานครอุด มไปดว ยน้ําผิว ดิน ไดแก น้ํ าในลุมน้ํ า
เจาพระยา ลุมน้ําตางๆ ตลอดจนลําคลองที่แยกสาขาไปจากแมน้ําจํานวนมาก แตปจจุบัน เริ่มมีความ
ไมสมดุล ของความตองการใชน้ํา และปริมาณน้ําที่เก็บ เกิดปญหาดานการระบายน้ํา ไดแก ปญหาน้ํา
ท ว ม น้ํ า ขั ง อั น เนื่ อ งจากขาดการบริ ห ารจั ด การ น้ํ า ที่ ดี แ หล ง น้ํ า ใต ดิ น ชั้ น น้ํ า ใต ดิ น บริ เ วณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบงไดเปน ๘ ชั้นตลอดความลึก ๕๕๐ เมตร โดยการใชน้ํา
สวนใหญสูบจากชั้นใตดิน สถิติการสํารวจเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ พบวากรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ใกลเคียง มีการสูบน้ําบาดาล มาใชถึงประมาณ ๑.๔ ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งการสูบน้ําใตดินที่มีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางมากนี้ ทําใหเกิดผลกระทบ ตอสภาพแวดลอม เชน การรุกล้ําของน้ําเค็ม การลดลงของ
ปริมาณน้ําใตดิน การเปลี่ยนแปลงของ คุณภาพน้ําใตดิน และผลกระทบที่สําคัญ คือ แผนดินทรุดตัว
ซึ่ ง จากการศึ ก ษาวิ จั ย เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๒๑
พบว า กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารทรุ ด ตั ว มาก
ดานตะวันออกของเมือง ไดแกบริเวณลาดพราว หัวหมาก พระโขนง บางนา ในอัตราการทรุดตัวปละ
มากกวา ๑๐ เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของเมืองมีอัตราทรุดตัวปละ ๕-๑๐ เซนติเมตร และดาน
ตะวันตกจะมีอัตราการทรุดตัวนอยกวา ๕ เซนติเมตร โดยบริเวณต่ําสุดของพื้นดินกรุงเทพมหานคร
คือ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งจากการสํารวจ ของกรมแผนที่ทหารเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ พบวา
หมุดหลักฐานของบริเวณดังกลาวอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลปานกลาง ๔ เซนติเมตร แตหลังจากมี
มาตรการควบคุมการสูบน้ําบาดาลในป
พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนมา ระดับน้ําบาดาลของ
กรุ งเทพมหานครในบริ เ วณต า งๆ ได เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทํา ให อั ต ราการทรุ ด ตั ว ของพื้ น ดิ น ลดลง โดยผล
การศึกษาสํารวจครั้งหลังสุด ของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล อม เมื่ อป พ.ศ. ๒๕๔๔ รายงานวา สถานการณโดยรวม ของแผน ดิน ทรุด ในเขต
กรุงเทพมหานครดีขึ้น กลาวคือ อัตราการ ทรุดตัวอยูที่ประมาณปละ ๑ เซนติเมตร ยกเวนเขตดอน
เมืองที่มีอัตราการทรุดตัวอยูระหวาง ๓-๕ เซนติเมตรตอป และเขตหนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยู
ระหวาง ๒-๓ เซนติเมตรตอป สวนปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการทรุดตัวอยูระหวาง ๒-๕ เซนติเมตรตอป โดยสถิติ
การใชน้ําบาดาลของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. ๒๕๔๔ มีจํานวน ๕๖๗.๙๓๕ ลูกบาศกเมตรตอวัน
ทรั พยากรดิ น จากการศึ กษาเกี่ย วกับ เรื่องดิน ของผูเชี่ยวชาญระบุวา ชนิดของดิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยูตามบริเวณที่ราบดินดอน
สามเหลี่ยมลุมน้ําเจาพระยา แมกลอง บางปะกง และสาขาอื่นๆ ของแมน้ําเจาพระยาเหมาะในการ
ปลูกขาวนาดํา หากยกทองรองสูงก็จะใชทําสวนผัก สวนผลไมไดดี นับเปนดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแก
การเกษตร
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ทรัพยากรพืชพันธุไม กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมริมน้ําเจาพระยา ซึ่งอยูหาง
จาก ปากแมน้ํา ที่ไหลลงสูอาวไทยประมาณ ๓๐ กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญ บริเวณชานเมือง จะเปน
พื้นที่เหมาะ แกการเพาะปลูกขาว มีการปลูกผัก ผลไม และทําสวนประเภทตางๆ ในพื้นที่ดานใน และ
สําหรับดานใตนั้น เปนพื้นที่ปาชายเลน เหมาะแก การทําประมงชายฝง ประเภทเลี้ยงกุง หอย ปู ปลา

ดานเศรษฐกิจ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเปน
ศูนยบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดตอกับนานาชาติมาโดยตลอด
จนพัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจและการคา การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูก
จัดลําดับใหเปนมหานครที่มีขนาดใหญอันดับที่ ๑๕ ของโลก อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางการเงิน
นานาชาติที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาท
หรื อ สั ด ส ว นในการผลิ ต ถึ ง ร อ ยละ ๕๑ ของผลผลิ ต รวมของประเทศ และในอนาคตจะเป น
ศูนยกลาง การสงเสริมเศรษฐกิจการคาของประเทศใหสามารถเปดเขาสูระบบเศรษฐกิจนานาชาติ

ดานสังคม
กรุงเทพฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคตางๆ อยางครบสมบูรณ การ
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและการคา การบริการของกรุงเทพฯ นํามาซึ่งปญหาการปรับตัวของ
แรงงานอพยพ โดยแรงงานที่อพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดสรางปญหาดานที่
อยูอาศัยและชุมชนแออัด มีผูอาศัยในแหลงเสื่อมโทรมถึงประมาณ ๒ ลานคน รวมทั้งกอใหเกิดปญหา
ดานคุณภาพชีวิต จึงจําเปนตองมีมาตรการชวยเหลือดานการจัดหาที่อยูอาศัย การเพิ่มพูนทักษะ
ความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองใหดีขึ้น

ดานจราจร
จากการมีกิจกรรมกระจุกตัวอยูอยางหนาแนและแรงงานที่อพยพเขามาสูภาคมหานคร ทํา
ใหเกิดปญหาระบบโครงขายคมนาคมขนสงไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวน
ประชากรอย า งรวดเร็ ว และตอบสนองอยางเพี ย งพอตอ ความตองการของประชาชนที่เดิน ทาง
ถึง ๑๘ ลานเที่ยวตอวัน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญมา
เปนการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง โดยไมมีการวางแผนรองรับอยางเหมาะสม สงผลใหพื้นที่ถนนใน
กรุงเทพฯ มีปริมาณต่ํากวามาตรฐานของความเปนเมืองที่มีการเดินทางอยางสะดวก (กรุงเทพฯ มี
พื้นที่ถนนประมาณ รอยละ ๑๐ พื้นที่ทั้งเมืองทั้งหมด ในขณะที่มหานครโตเกียว มีพื้นที่ถนนคิดเปน
รอยละ ๒๓ และมหานครนิวยอรก มีพื้นที่คิดเปนรอยละ ๓๘) อีกทั้งประชาชนสวนมากยังมีความ
ต องการในการใช ร ถยนต ส ว นตั ว ระบบขนสงมวลชนสว นใหญยังใชเสน ทางรว มกับ รถยนตสว น
บุคคล สวนการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนบนรางมีเพียงรอยละ ๓ ของปริมาณการเดินทาง
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ทั้งหมด เนื่องจากโครงขายยังไมครบสมบูรณและขาดการวางแผนการจัดการแบบบูรณาการกับการ
เดินทางประเภทอื่นๆ

ดานสิ่งแวดลอม
กรุงเทพฯ ตองประสบปญหาจากการเกิดน้ําทวมมาอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้นทุกป นอกจากนั้นยังเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม อื่นๆ ตามมาอีก เชน ความหนาแนนของ
การจราจรทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเขามา
ของผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นๆ หรือประชากรแฝง ประชาชนสวนใหญยังขาดจิตสํานึกสาธารณะ
(Public Mind) ตอความรูความเขาใจที่ถูกตองในการรักษาสิ่งแวดลอมเมือง อีกทั้งยังมีอุปสรรคดาน
ตนทุนในการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง เนื่องจากปจจุบันกรุงเทพมหานครยังมิไดนําหลักการที่วาผูกอ
มลพิษตองเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) มาใชอยางเปนรูปธรรม จึงทําให
กรุงเทพมหานครตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการรักษาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาคสวน
รวมกันกอ

ดานบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีการบริหารจัดการอยางมี
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 คราวกรุ ง เทพมหานคร
๗๘,๗๒๒ คน ขาราชการครูสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๑๖,๑๓๓ คน มีรายไดจากการจัดเก็บ
ภ า ษี บํ า รุ ง ท อ ง ที่ ภ า ษี โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที่ ดิ น ภ า ษี ป า ย อ า ก ร ค า สั ต ว ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุ ญ าต ค า ปรั บ ค า บริ ก าร รายได จ ากทรั พย สิ น การพาณิ ช ย สาธารณู ป โภคและรายได
เบ็ดเตล็ด สวนรายไดที่สวนราชการอื่นจัดเก็บให ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีและ
ค า ธรรมเนี ย มรถยนต ห รื อ ล อ เลื่ อ น ภาษี สุ ร า บุ ห รี่ การพนั น ภาษี ค าจดทะเบี ย นสิ ทธิ แ ละนิ ติ
กรรม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายได จ ากเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล ได แ ก เงิ น
งบประมาณแบบสมดุล โดยกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายเทากับประมาณการรายรับ

ความเปนมาของเมืองและการขยายตัวของเมือง
กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งที่ไดรับการสถาปนาใหเปนเมืองหลวงแหงใหมของประเทศในรัช
สมัยของพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หรือรัชกาลที่ ๑ แหงราชวงศจักรีนั้น มีพื้นที่เมืองประมาณ ๒,๕๘๙
ไร (๔.๑๔ ตารางกิโลเมตร) เทานั้น สําหรับจํานวนประชากรไมมีหลักฐานชัดเจน โดยประชาชนอาศัย
อยูในเขตกําแพงเมืองและ ริมแมน้ําลําคลองใกลเคียงกับกําแพงเมือง นอกนั้นเปนที่ลุมและปารกราง
วางเปลา ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) ประชากรในเขต
กําแพงเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงโปรดใหขยายเมืองออกไปอีกชั้นหนึ่ง ดวยการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเปนคู
เมืองชั้นนอก มีปอมปกกาตั้งอยูเปนระยะ เปลี่ยนระบบการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบก โดยการสราง
ถนนเจริญกรุง บํารุงเมือง เฟองนคร ถนนสีลม ชุมชนไดขยายมาทาง ทิศใตของเมือง มีการกอสราง
๗๒

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

อาคาร รานคาตามแบบตะวันตก ซึ่งมีหลักฐานวาในป พ.ศ. ๒๔๔๓ นั้นพื้นที่เมืองมีประมาณ ๘,๓๓๐
ไร (๑๓.๓๒ ตารางกิโลเมตร) โดยมีประชากรประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว (รัช กาลที่ ๕) ไดทรงขยายเมืองออกไปทางทิศเหนือ ดว ยการสราง
พระราชวังดุสิต สวนและวังตางๆ พระราชทานแกสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองค เชน วัง
จันทรเกษม สวนปารุสกวัน สวนจิตรลดา สวนอัมพร สวนสุนันทา ฯลฯ นอกจากนี้แลวยังมีการสราง
ถนน สะพาน สิ่งกอสรางตางๆ ขุดคลองเพื่อเปนเสนทางคมนาคมการขนสงผลผลิตและการเพาะปลูก
ตลอดจนการกอสรางเสนทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน การประปา ไปรษณีย ฯลฯ
หลั งจากที่ กรุงเทพมหานครไดเริ่มมีการเปลี่ย นแปลงทางกายภาพเปน อยางมากในสมัย
รัชกาลที่ ๔-๕ เปนตนมานั้น เมืองไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งดานพื้นที่เมืองและประชากร ดังจะ
เห็นไดวาจํานวนประชาชนของกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากจํานวน ๑ ลานคนแรกเปน ๒ ลานคนใน
เวลาประมาณ ๑๐ ป จาก ๒ ลานคนเปน ๓ ลานคนในเวลา ๘ ป จาก ๓ ลานคนเปน ๔ ลานคนใน
เวลาประมาณ ๗ ป และ ๔ ลานคนเปน ๕ ลานคนในเวลาประมาณ ๕ ปเทานั้น ทั้งๆ ที่อัตราเพิ่มสุทธิ
ของจํานวนประชากรลดลง แสดงใหเห็นวาการขยายตัวของกรุงเทพมหานครอยางรวดเร็วนั้น สวน
หนึ่งมาจากการอพยพยายถิ่นของประชากร และสําหรับพื้นที่เมืองนั้นสามารถแยกพิจารณาได ๒
ประเด็น ไดแก พื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง และพื้นที่ความเปนเมือง (Built-up Area) ซึ่งใน
การศึกษาเรื่องการขยายตัวของเมืองนั้น พื้นที่ความเปนเมือง (Built-up Area) จะแสดงใหเห็น ความ
เปนจริงของกิจกรรมเมืองที่เกิดขึ้นไดมากกวาขอบเขตการปกครอง และจากการศึกษาของสํานักผัง
เมื อง กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากภาพถายทางอากาศในป พ.ศ.ตางๆ พบวา ในป พ.ศ.
๒๕๑๐ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ชุมชน (Urbanized Area) ประมาณ ๑๔๓.๔๒ ตารางกิโลเมตร โดย
เมืองได ขยายตัว ออกไปทางดานทิศใตถึงสมุทรปราการ ทางดานเหนือไปถึงจังหวัดนนทบุรี ดาน
ตะวันตกอยูบริเวณเขตธนบุรีและพื้นที่ติดตอ และทางดานตะวันออกเฉียงใตขยายตัวไปตามแนวถนน
สุขุมวิทและจากการศึกษาภาพถายทางอากาศในปตอมาเปนชวงๆ ไดแก ป พ.ศ. ๒๕๒๙ และ พ.ศ.
๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดพบวาพื้นที่ความเปนเมืองไดขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก เปนจํานวน
๓๔๗.๓๙ , ๕๘๕.๕๔ และ ๖๗๒.๓๓๙ ตารางกิโลเมตรตามลําดับ โดยทิศทางการขยายตัวของเมืองได
ครอบคลุมจดพื้นที่จังหวัดตางๆ ในบริเวณปริมณฑลและอยูในแนวทางดานตะวันออกและดานเหนือ
ของศูนยกลางเมืองเดิม และเปนการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเปนพื้นที่อยูอาศัยพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม เพื่อใหบริการ ชุมชนโดยรอบพื้นที่ดังกลาวเปนสวนใหญ

ประชากร
จํานวนประชากร
ณ สิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุงเทพมหานครมีประชากร ๕,๗๐๑,๓๙๔ คน เปนชาย ๒,๗๐๙,๕๖๘
คน เปนหญิง ๒,๙๙๑,๘๒๖ คน สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากับ ๙๑ กลาวคือ ในจํานวนประชากร
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เพศหญิง ๑๐๐ คน
มีจํานวนประชากร เพศชาย ๙๑ คน จํานวนบานทั้งหมด ๒,๔๐๐,๕๔๐
หลังคาเรือน มีจํานวนคนโดยเฉลี่ย ๒.๕๒ คนตอหลังคาเรือน เมื่อพิจารณาประชากรรายเขต พบวา
เขตที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด คือ เขตบางแค มี ๑๙๓,๑๙๐ คน สวนเขตที่มีประชากรนอยที่สุด
คือ เขตสัมพันธวงศ มีประชากรเทากับ ๒๘,๖๑๗ คน
ความหนาแนนประชากร
โดยเฉลี่ยประมาณ ๓,๖๓๔ คนตอตารางกิโลเมตร สวนใหญความหนาแนนมากอยูในเขต
เมืองชั้นใน ซึ่งเปนเขตที่มีพื้นที่นอย แตมีจํานวนประชากรมากและยังเปนยานการคาและธุรกิจ เขตที่
มีความหนาแนนประชากรนอยจะอยูในเขตชานเมือง ไดแก เขตหนองจอก โดยเฉลี่ยประมาณ ๖๔๐
คนตอตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานๆ มา พบวา จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
หลายเขตมีการเพิ่มถึงจุดสูงสุดแลวและมีแนวโนมลดจํานวนลง สงผลใหความหนาแนนของประชากร
ในเขตตางๆ เหลานั้นลดลงไปดวย โดยเฉพาะเขตเมืองชั้นใน
อัตราการเพิ่มประชากร
ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ มีประชากรเพิ่มขึ้น ๖๒,๔๔๘ คนหรือมีอัตราการเพิ่มรอยละ
๑,๐๘๐ สวนใหญเขตชานเมืองมีอัตราการเพิ่มประชากรมาก เขตคลองสามวามีอัต ราการเพิ่ ม
ประชากรมากที่สุด คือ รอยละ ๗,๒๔๑ เขตที่มีอัตราการเพิ่มประชากรในทางลบสูงสุด ไดแก เขตพระ
นคร รอยละ -๒.๗๐๗ ประชากรสวนใหญในเขตเมืองชั้นในมีอัตราการเพิ่มในทางลบ เขตชั้นในที่มี
อัตราการเพิ่มทางลบ กลาวคือ มีประชากรนอยกวาสถิติในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ทุกแขวงมีจํานวนถึง ๑๔
เขต คือ เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตราชเทวี เขตบางพลัด เขตบางกอก
ใหญ เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตบางซื่อ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตดินแดง และ
เขตคลองเตย เขตที่มีอัตราการเพิ่มประชากรทางบวกทุกแขวง มี ๒ เขต คือ เขตจตุจักรและเขตพญา
ไท เขตต อเมืองส วนใหญ มีอัตราการเพิ่มประชากรในทางบวก สว นเขตชานเมืองมีอัตราการเพิ่ม
ประชากรทางบวกในทุกเขตทุกแขวง
การเกิด การตาย
กรุงเทพมหานครมีจํานวนเด็กเกิดทั้งหมด ๙๙,๗๒๘ คน ลดลงจากปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๒)
รอยละ ๐.๗๐๔ หากพิจารณาจํานวนเด็กเกิดตามกลุมพื้นที่เขต พบวาในเขตเมืองชั้นในมีเด็กเกิดมาก
ที่สุดเทากับ ๗๖,๒๘๐ คน โดยอยูในเขตราชเทวีมากที่สุด จํานวน ๑๐,๗๙๓ คน คนตายมีทั้งหมด
๓๐,๑๖๗ คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๒) รอยละ ๒.๘๗๕ เขตที่มีจํานวนการตายมากที่สุด
อยูในเขตธนบุรี คือ จํานวน ๘๒๒ คน สาเหตุการตายของประชากรในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนลําดับหนึ่ง คือ ตายดวยโรคมะเร็ง รองลงมา คือ อุบัติเหตุและการเปนพิษและโรคเกี่ยวกับสมอง
และหลอดเลือด ตามลําดับ
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การยายถิ่น
ประชากรกรุงเทพมหานครมีการยายออกมากกวายายเขา กลาวคือ มีจํานวนประชากรที่ยาย
เขามาในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน ๓๗๖,๕๓๒ คน คิดเปนอัตราการยายเขาตอพันคนเทากับ
๘๒.๐๗ จํานวนประชากร ที่ยายออก ๔๐๘,๔๔๐ คน คิดเปนอัตราการยายออกตอพันคนเทากับ
๘๕.๒๘ จํานวนการยายถิ่นสุทธิเทากับ -๑๘,๗๖๑ คน เมื่อพิจารณาตามกลุมพื้นที่เขต พบวาการยาย
ถิ่นสุทธิของประชาชนที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่เขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครเกือบทุกเขต มีจํานวน
ผูยายออกมากกวาจํานวนผูยายเขา ยกเวน เขตยานนาวาและเขตจตุจักรที่มีจํานวนผูยายเขามากกวา
ผูยายออก เมื่อพิจารณาการยายถิ่นในกลุมพื้นที่เขตอื่นๆ ทุกกลุม พบวาสวนใหญจํานวนผูยายเขามี
มากกวาจํานวนผูยายออก ยกเวนเขตคันนายาว เขตสายไหม เขตภาษีเจริญ และเขตราษฎรบูรณะ ที่
มีจํานวนผูยายออกมากกวาจํานวนผูยายเขาเล็กนอย พอสรุปไดวาการที่ประชากรกรุงเทพมหานคร
มิไดมีจํานวนลดลง แมวาประชากรจะมีการยายออกมาก สาเหตุประการหนึ่ง คือ มีประชากรจํานวน
หนึ่งเคลื่อนยายระหวางเขตการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร คือยายจากเขตเมืองชั้นในไปอยูยัง
เขตตอเนื่อง โดยเฉพาะเขตชานเมืองมีการยายถิ่นสุทธิในอัตราที่สูงกวาเขตอื่นๆ
โครงสรางประชากร
ประชากรวัยเด็ก อายุ ๐-๑๔ ป มี ๙๙๒,๙๗๕ คน ประชากรเพศชายมากกวาเพศหญิง
เล็กนอย เพศชายเทากับ ๕๐๘,๒๗๕ คน สวนเพศหญิงมี ๔๘๔,๗๐๐ คน ประชากรวัยทํางานหรือ
ชวงอายุระหวาง ๑๕-๕๙ ป
มี ๓,๘๐๔,๑๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๑ เปนเพศชายเทากับ
๑,๘๐๓,๕๖๑ คน หรือรอยละ ๓๐.๙ เปนเพศหญิง ๒,๐๐๐,๖๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๒ สวน
ประชากรวัยสูงอายุ (อายุ ๖๐-๗๕ ปขึ้นไป) มี ๕๒๔,๐๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๙.๐ เปนเพศชาย
๒๒๒,๘๐๑ คน คิดเปนรอยละ ๓.๘ สวนเพศหญิงมี ๓๐๑,๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕.๒

เศรษฐกิจและสังคม
๑. โครงสรางทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร ในสาขาการผลิตหลัก ๓
สาขา ได แ ก สาขาปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ และตติ ย ภู มิ ในช ว งเวลา ๑๐
ป ที่ ผ า นมา ปรากฏว า
กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑมวลรวมมากที่สุดในสาขาตติยภูมิ (กลุมสาขาการผลิตที่ประกอบดวย
คมนาคมและการสื่อสาร, การคาปลีก, การธนาคาร, ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย
บริหารราชการและการปองกันประเทศ การบริการ) สาขารองลงมาคือ ทุติยภูมิ (กลุมสาขาการผลิตที่
ประกอบดวยอุตสาหกรรมกอสราง และไฟฟา ประปา) สําหรับสาขาปฐมภูมิ (กลุมสาขาการผลิตที่ใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ ไดแก กสิกรรม ปศุสัตว ประมง เหมืองแรและยอยหิน มีสัดสวนนอย
ที่สุดไมถึงรอยละ ๑ ของผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานครและเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวม
จํ า แนกตามสาขาการผลิ ต ย อ ย จะเห็ น ว า โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ของกรุ ง เทพมหานครมี
ภาคอุตสาหกรรมเปนแกนนํา โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ ๓๐ และมีอัตราขยายตัวตอเนื่องตลอดมา
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๒. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗ กรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัวของสาขาการผลิตเฉลี่ย
ตอป รอยละ ๑๓.๐๘ และไมมีการผลิตใดมีอัตราการขยายตัวติดลบเลย โดยมีการเติบโตเฉลี่ยตอป
สูงสุด คือ รอยละ ๓๖.๙๑ ในสาขาการธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพยหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในชวงป ๒๕๓๗-๒๕๔๑ เริ่มติดลบ
คือ เฉลี่ยปละ ๒.๒๖ โดยสาขาการผลิตที่หดตัวมากที่สุด คือ สาขาการธนาคาร ประกันภัยและ
อสังหาริมทรัพย และอีกสาขาหนึ่งที่ติดลบมาก คือ สาขาการคาสงคาปลีก
๓. โครงสรางการจางงาน
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในชวง ๑๐ ปที่ผานมา กรุงเทพมหานครมี
จํานวนผูมีงานทําในสาขาที่สําคัญ ๓ สาขา คือ พาณิชยกรรม บริการ และอุตสาหกรรม รวมกันถึงกวา
รอยละ ๘๐ และเมื่อดูสัดสวนของผูมีงานทําของกรุงเทพมหานคร เทียบกับสัดสวนผูมีงานทําในภาค
มหานคร พบวากรุงเทพมหานครยังคงเปนแหลงการจางงานที่สําคัญของภาคมหานคร ผูมีงานทําใน
ภาคมหานครเปนผูมีงานทําในกรุงเทพมหานครทั้งรอยละ ๖๗.๕๒ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ และรอยละ
๖๖.๑๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. การจางงานและจํานวนผูมีงานทํา
ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ มี สาขาประกอบการทั้งประเทศ ๓๖๒,๖๘๓ แหง โดยเปนสถาน
ประกอบการที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงร อยละ ๕๔ โดยอยูในกรุงเทพมหานคร
ประมาณรอยละ ๔๖ และอีกรอยละ ๘ กระจายอยูตามจังหวัดในปริมณฑล และมีจํานวนการจางงาน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมาณ ๘,๑๓๔,๖๔๔ คน และลดลงในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เหลือ ๗,๘๐๗,๓๖๗ คน
ซึ่งเนื่องจากการเลิกกิจกรรมของสถานประกอบการจํานวนหนึ่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ
๕. รายไดครัวเรือนและบุคคล
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พบวากรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓๐๓ คนตอครัวเรือน มีรายได
เฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน ๒๖,๙๐๙ บาท หรือรายไดเฉลี่ยตอคน ๘,๑๕๔ บาท ในสวนคาใชจายตอ
ครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ ๒๐,๔๔๘ บาท และคาใชจายเฉลี่ย ๖,๒๘๔ บาทตอคน โดยสัดสวนคาใชจายตอ
รายไดเทากับรอยละ ๗๖ ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓๐๒ คนตอ
ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือน ๒๕,๒๔๒ บาท หรือรายไดเฉลี่ยตอคน ๗,๗๙๔ บาท ใน
สวนคาใชจายตอครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ ๑๙,๕๘๒ บาท และคาใชจายเฉลี่ย ๖,๐๔๖ บาทตอคน โดย
สั ด ส ว นค า ใช จ า ยต อ รายได เ ท า กั บ ร อ ยละ ๗๗.๖ที่ ม าของรายได ต ามสั ด ส ว นครั ว เรื อ น พบว า
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนครัวเรือน ทํางานเปนเสมียน พนักงาน พนักงานขายและใหบริการมากที่สุด
รอยละ ๒๙.๒ รองลงมา ครั วเรือนดําเนินธุร กิจของตนเอง ร อยละ ๒๔.๔ ปฏิบัติงานวิชาชีพ
นักวิชาการ และนักบริหาร รอยละ ๑๘.๕ ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต รอยละ ๑๕.๕ ไมได
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ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ รอยละ ๙.๙ ทําการเกษตร สัดสวนมีนอยที่สุด รอยละ ๐.๑ คนงานเกษตร
รอยละ ๐.๔ คนงานทั่วไป รอยละ ๑.๙รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนจําแนกตามอาชีพ พบวาปฏิบัติงาน
วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารมีรายไดเฉลี่ยสูงที่สุด ๑๒,๘๕๓ บาทตอคนตอเดือน รองลงมาไมได
ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจมีรายไดเฉลี่ย ๘,๘๐๙ บาทตอคนตอเดือน และดําเนินธุรกิจของตนเองมี
รายไดเฉลี่ย ๘,๐๙๐ บาทตอคนตอเดือน เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และใหบริการ รายไดเฉลี่ย
๖,๓๐๑ บาทตอคนตอเดือนปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตรายไดเฉลี่ย ๕,๑๙๓ บาทตอคนตอเดือน
ในขณะที่ทําการเกษตรรายไดเฉลี่ยต่ําสุด ๑,๕๖๖ บาทตอคนตอเดือน คนงานเกษตรรายไดเฉลี่ย
๒,๘๕๑ บาทตอคนตอเดือน คนงานทั่วไปรายไดเฉลี่ย ๔,๑๓๕ บาทตอคนตอเดือน และประชากรมี
แนวโนมในการทํางานมากขึ้น
๖. ระดับการศึกษา
จากสํามะโนประชากร พ.ศ. ๒๕๒๓ พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระดับการศึกษาของ
ประชากรอายุ ๖ ปขึ้นไปของกรุงเทพมหานคร พบวาใน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีประชากรอายุ ๖ ปขึ้นไป
๕,๙๑๓,๗๐๐ คน มีประชากรที่มีการศึกษา ๕,๕๘๒,๗๐๐ คน คิดเปนสัดสวนรอยละ ๙๔.๔๐ ของ
ประชากรอายุ ๖ ปขึ้นไป ขณะที่ประชากรไมมีการศึกษามี ๓๐๖,๓๐๐ คน คิดเปนสัดสวนรอยละ
๕.๑๘สํ า หรั บ ระดั บ การศึ ก ษาของประชากรที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ต า งๆ พบว า ระดั บ
ประถมศึกษามี ๒,๐๕๕,๘๐๐ คน คิดเปนสัดสวนรอยละ ๓๔.๗๖ ซึ่งมากที่สุด รองลงมาเปนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๑๙๖,๙๐๐ คน คิดเปนสัดสวนรอยละ ๒๐.๒๔ ขณะที่ระดับปริญญาตรีและ
มัธยมศึกษาตอนตน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๑๕.๕๓ และรอยละ ๑๕.๐๙ ตามลําดับ
๗. การนับถือศาสนา
การนั บ ถื อศาสนาของประชากรกรุงเทพมหานครจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.
๒๕๔๓ พบวาประชากรนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด เปนสัดสวนรอยละ ๙๔.๕๐ รองลงมาศาสนา
อิสลาม มีสัดสวนรอยละ ๔.๓๔ และศาสนาคริสต รอยละ ๑.๐๒เมื่อเปรียบเทียบสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๓๓ กับ พ.ศ. ๒๕๔๓ พบวา จากการเพิ่มขึ้นของประชากร ประชากรนับถือศาสนา
คริสตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๔๙.๗๙ รองลงมาศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๕.๗๕ และ
ศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘๑ ขณะที่ศาสนาฮินดูมีการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ ๘๙.๓๐
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