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ขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ
(ขอมูลกรุงเทพมหานคร)

ขอมูลกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เปน
ศูนยกลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร การพาณิชย การสื่อสาร
และความเจริญของประเทศ ตั้งอยูบนสามเหลี่ยมปากแมน้ําเจาพระยา มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน
และแบ ง เมื อ งออกเป น 2 ฝ ง คื อ ฝ ง พระนครและฝ ง ธนบุ รี กรุ ง เทพมหานครมี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
1,568.737 ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกวา 6 ลานคน ทําใหกรุงเทพมหานครจัดเปน
เอกนคร (Primate City) มีผูกลาววา กรุงเทพมหานครเปน "เอกนครที่สุดในโลก" เพราะมีประชากร
มากกวานครที่มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ถึง 40 เทา

กรุ งเทพมหานครเป นเมืองที่มีตึกระฟามากที่สุดเปน อัน ดับ ที่ 11 ของโลกในป พ.ศ.
2563 มี ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วหลากหลายในหลายรู ป แบบทั้ ง ด า นศาสนา ด า นการจั บ จ า ยซื้ อ ของ
ศูนยการคาตาง ๆ หรือสถานบริการกลางคืน เชน พระบรมมหาราชวัง สยามสแควร ถนนขาวสาร ที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติไดอยางมากมาย โดยในป พ.ศ. 2562 นิตยสารฟอบส นิตยสารเกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ และการเงิ น ชื่ อดั งสั ญ ชาติ อเมริก า ไดจัดอัน ดับ กรุงเทพมหานครเปน เมือ งที่ มีนัก ทอ งเที่ ย ว
ตางชาติมากเปนลําดับที่ 1 ของโลก โดยมีนักเดินทางเขามากวา 22.78 ลานคนและทํารายไดจาก
นักทองเที่ยวตางชาติมากกวา 2,003 ลานดอลลารสหรัฐ มากเปนลําดับที่ 3 ของโลกรองจาก ดูไบ
และ เมกกะ
กรุงเทพมหานครเปนเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิไดมีสถานะเปนจังหวัด คําวา
"กรุ ง เทพมหานคร" นั้ น ยั ง ใช เ รี ย กองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของกรุ ง เทพมหานครอี ก ด ว ย
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นโดยตรง แตปจจุบันผูบริหารกรุงเทพมหานครมาจาก
การแตงตั้ง
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ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครยังเปนเพียงสถานีการคาขนาดเล็กอยูที่ปากแมน้ํา
เจาพระยา ตอมามีขนาดเพิ่มขึ้นและเปนที่ตั้งของเมืองหลวง 2 แหงคือ กรุงธนบุรี ในป พ.ศ. 2311
และกรุงรัตนโกสินทรใน พ.ศ. 2325 กรุงเทพมหานครเปนหัวใจของการทําใหประเทศสยามทันสมัย
และเปนเวทีกลางของการตอสูทางการเมืองของประเทศตลอดคริสตศตวรรษที่ 20 นครเติบโตอยาง
รวดเร็วและปจจุบันมีผลกระทบสําคัญตอการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สื่อและสังคมสมัยใหมของ
ไทย ในชวงที่การลงทุนในเอเชียรุงเรือง ทําใหบรรษัทขามชาติจํานวนมากเขามาตั้งสํานักงานใหญ
ภูมิภาคในกรุงเทพมหานคร ทําใหกรุงเทพมหานครเปนกําลังหลักทางการเงินและธุรกิจในภู มิภาค
นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางการขนสงและสาธารณสุขระหวางประเทศและกําลังเติบโตเปนศูนยกลาง
ศิลปะ แฟชั่น และการบันเทิงในภูมิภาค อยางไรก็ดี การเติบโตอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานครขาด
การวางผังเมือง ทําใหระบบโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ ถนนที่จํากัดและการใชรถสวนบุคคลอยาง
กวางขวางสงผลใหเกิดปญหาจราจรติดขัด

ประวัติกรุงเทพมหานคร
พื้ น ที่ บ ริ เ วณกรุ งเทพมหานครในปจ จุบั น เดิมเปน ที่ตั้งของเมื องธนบุรี ศรี มหาสมุ ท ร
ชาวตางชาติเรียกกันวา "บางกอก" มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสําคัญเนื่องจากเปนเสนทาง
ออกสูทะเลและติดตอคาขายกับอาณาจักรตาง ๆ เปนเมืองหนาดานขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกับเรือ
สินคาทุกลําที่ผานเขาออก สวนบริเวณปากน้ําตรงอาวไทย เรียกกันวา "นิวอัมสเตอรดัม" มีชุมชนใหญ
และโกดังของชาวตางประเทศไวสําหรับพักสินคา ปจจุบันคือพื้นที่บริเวณอําเภอพระประแดง
ที่มาของคําวา "บางกอก" นั้น มีขอสันนิษฐานวาอาจมาจากการที่แมน้ําเจาพระยาคด
เคี้ยวไปมา บางแหงมีสภาพเปนเกาะเปนโคก จึงเรียกกันวา "บางเกาะ" หรือ "บางโคก" หรือไมก็เปน
เพราะบริเวณนี้มีตนมะกอกอยูมาก จึงเรียกวา "บางมะกอก" โดยคําวา "บางมะกอก" มาจากวัดอรุณ
ซึ่งเปนชื่อเดิมของวัดดังกลาว และตอมากรอนคําลงจึงเหลือแตคําวาบางกอก
ตอมาเมื่อถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 หลังการกอบกูอิสรภาพจากพมา
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรใหเปนราชธานีแหงใหม เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ. 2313 ครั้นสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สมเด็จ
เจาพระยามหากษัตริยศึกไดขึ้นเสวยราชสมบัติ ทรงพระนามวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี มีพระราชดําริวา ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรีมีชัย ภูมิ
ดีกวาตะวันตก เพราะมีลําน้ําเปนขอบเขตอยูกวาครึ่ง หากขาศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะตอสู
ปองกันไดงายกวาอยูขางตะวันตก จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางกรุงรัตนโกสินทรขึ้นทางฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยาใหเปนราชธานีแหงใหม โดยสืบทอดศิลปกรรมและสถาปตยกรรมจากพระราชวัง
หลวงของกรุงศรีอยุธยา
พระองคมีพระบรมราชโองการใหพระยาธรรมาธิกรณกับพระยาวิจิตรนาวี เปนแมกอง
คุมชางและไพรไปวัดกะที่ดินเพื่อสรางพระนครใหมในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงประกอบพิธี
ยกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 6.54 น. และทรงประกอบพระ
ราชพิธีปราบดาภิเษกในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325
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ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปลี่ยนชื่อพระนครจาก
บวรรัตนโกสินทร เปน อมรรัตนโกสินทร และมีฐานะในการปกครองสวนทองถิ่นเปน จังหวัดพระนคร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนใหมขึ้น
ทรงดําริใหตัดถนนเจริญกรุง เปนถนนเสนแรกในกรุงเทพมหานคร กอสรางเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2404 และเปลี่ยนรูปแบบผังเมืองกรุงเทพมหานครเฉกเชนอารยประเทศ เนื่องจากในสมัยนั้น
สยามประเทศถูกคุกคามจากมหาอํานาจยุโรป และตรงจุดนี้เปนหนึ่งในขออางที่มหาอํานาจนํามาใช
เพื่อแทรกแซงและคุกคามสยามประเทศ ภายหลัง ตางชาติยุโรปเองไดยอมรับกรุงเทพมหานครวา
เปนหนึ่งในเมืองที่มีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัยนั้น
ตอมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรไดรวม จังหวัด
พระนคร และ จังหวัดธนบุรี เขาดวยกันเปน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการ
ปกครองใหมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงไดเปลี่ยนเปนชื่อเปน กรุงเทพมหานคร แตนิยม
เรียกกันวา กรุงเทพฯ

ชื่อเมืองกรุงเทพมหานคร
คําวา "กรุงเทพมหานคร" แปลวา "พระนครอันกวางใหญดุจเทพนคร" มาจากชื่อเต็มวา
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย อุดมราช
นิเวศนมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ มีความหมายวา "พระนคร
อันกวางใหญ ดุจเทพนคร เปนที่สถิตของพระแกวมรกต เปนมหานครที่ไมมีใครรบชนะได มีความงาม
อันมั่นคง และเจริญยิ่ง เปนเมืองหลวงที่บริบูรณดวยแกวเกาประการ นารื่นรมยยิ่ง มีพระราชนิเวศ
ใหญโตมากมาย เปนวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผูอวตารลงมา ซึ่งทาวสักกเทวราชพระราชทาน
ให พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว" ไดชื่อวาเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกบันทึกไวในกินเนสสบุก
นามเดิมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ พระราชทาน
ในตอนแรกนั้น ใชชื่อวา “กรุงรัตนโกสินทรอินทอโยธยา” ตอมาในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ทรงแกนามพระนครเปน “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท มหินทอยุธยา” จนถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปลี่ยนคําวา บวร เปน อมร เปลี่ยนคําวา มหินท
อยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพทเปน มหินทรายุธยา และเติมสรอยนามตอ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคํา สินท
เปน สินทร จนเปนที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินทร ขางตน

คําขวัญกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย"

"กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของ
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สัญลักษณประจํากรุงเทพมหานคร
ตราของกรุงเทพมหานคร เปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พระหัตถทรงสายฟา ตรานี้
กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝพระหัตถของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปน
ตนแบบ เริ่มใชในป พ.ศ. 2516 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
ราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเปนจังหวัดพระ
นครนั้นใชตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเปนตราประจําจังหวัด)

ลักษณะทางภูมิศาสตร
กรุ ง เทพมหานครมี อ าณาเขตทางบกติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด นครปฐม
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ สวนอาณาเขตทาง
ทะเลอาวไทยตอนใน ติดตอจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ทิศใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดสมุทรปราการและอาวไทย (สวนที่เปนอาว
ไทยที่เปนพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขต
ทางทะเลติดตอทางอาวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ
 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม
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ภูมิประเทศ
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตร.กม. หากเปนจังหวัด จะมีขนาดใหญเปนอันดับที่
68 ของไทย เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับที่ 73 ของโลก และเปนเมืองหลวงที่มีพื้นที่กวางเปนอันดับ 4
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยมีแมน้ําเจาพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กม. พาดผานพื้นที่
ทําใหกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศ
ไทย ซึ่งเปนพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก พื้นที่สวนมากในกรุงเทพมหานครเปนที่ราบลุม
ตั้งอยูบนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ ยมปากแมน้ําซึ่งเกิดจากตะกอนน้ําพา มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 ม. โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสูอาวไทยทางทิศใต
และเฉพาะลุมน้ําเจาพระยาตอนลางจะอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน 1.50 เมตร ทําใหเกิดปญหา
น้ําทวมบอยครั้งในชวงฤดูมรสุม

ภูมิอากาศ
กรุงเทพมหานครตั้งอยู ในเขตร อน มีภูมิอากาศร อนแบบทุงหญาสะวั นนา (Aw) ตาม
เกณฑการแบงภูมิอากาศโลกของวลาดีมีร เคิปเปน คืออุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่มีอุณหภูมิต่ําสุดสูงกวา
18 องศาเซลเซียส มีอยางนอย 1 เดือนที่ปริมาณน้ําฝนต่ํากวา 60 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตก
นอยที่สุดจะมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 100 ลบปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปหารดวย 25
อากาศของกรุ ง เทพมหานครได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต (กลางเดื อ น
พฤษภาคม - เดื อ นตุ ล าคม) และมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (เดื อ นพฤศจิ ก ายน - กลางเดื อ น
กุมภาพันธ) ทําใหมีฝนตกในชวงบายถึงค่ําอยางสม่ําเสมอ และยังกอใหเกิดรองมรสุมพาดผานในเดือน
พฤษภาคมกับเดือนกันยายนซึ่งทําใหมีฝนตกหนักกวาปกติ แตในชวงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
รองมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผานทางเหนือ ทําใหฝนตกนอยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือ
หันออกจากดวงอาทิตย หยอมความกดอากาศสูงจากจีนจะแผลงมา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัด
เอาความแหงแลงและหนาวเย็นมาทําใหอากาศเย็นและแหง ทองฟาแจมใส ไมมีเมฆและฝนตกนอย
ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะออนกําลังลง เปนการเปลี่ยนเขาสูฤดูรอน
อากาศจะรอนขึ้นเรื่อยๆ

การบริหาร
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให
กรุงเทพมหานครมีสถานะเปนนิติบุคคล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงาน อยูในตําแหนงวาระ
ละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง แตตองดํารงตําแหนงไมเกิน 2 วาระติดตอกัน โดยมีฝายนิติบัญญัติ คือ
สภากรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครเชนกัน ดําเนินงานรวมดวย
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การแบงเขตการปกครอง
การปกครองแบงเปนเขต มีทั้งหมด 50 เขต ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

พระนคร
ดุสิต
หนองจอก
บางรัก
บางเขน
บางกะป
ปทุมวัน
ปอมปราบศัตรูพาย
พระโขนง
มีนบุรี
ลาดกระบัง
ยานนาวา
สัมพันธวงศ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

พญาไท
ธนบุรี
บางกอกใหญ
หวยขวาง
คลองสาน
ตลิ่งชัน
บางกอกนอย
บางขุนเทียน
ภาษีเจริญ
หนองแขม
ราษฎรบูรณะ
บางพลัด
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ดินแดง
บึงกุม
สาทร
บางซื่อ
จตุจักร
บางคอแหลม
ประเวศ
คลองเตย
สวนหลวง
จอมทอง
ดอนเมือง
ราชเทวี

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ลาดพราว
วัฒนา
บางแค
หลักสี่
สายไหม
คันนายาว
สะพานสูง
วังทองหลาง
คลองสามวา
บางนา
ทวีวัฒนา
ทุงครุ
บางบอน

๑๗๙

ประชากร
สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร ยอนหลัง 12 ป มีจํานวนดังนี้
ป (พ.ศ.)
2562
2561
2560
2559

ประชากร
5,666,264
5,676,648
5,682,415
5,686,646

ป (พ.ศ.)
2558
2557
2556
2555

ประชากร
5,696,409
5,692,284
5,686,252
5,673,560

ป (พ.ศ.)
2554
2553
2552
2551

ประชากร
5,674,843
5,701,394
5,702,595
5,710,883

เศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานครมีรายไดหลักจากการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยในอดีตที่ผานมารายไดนี้มี
มากกวาเงินที่รัฐบาลสนับสนุน
กรุงเทพมหานครเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ร อ ยละ 25 มาจากรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มาจากการค า ปลี ก และค า ส ง มากที่ สุ ด ร อ ยละ 24.31
รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมโรงงาน รอยละ 21.23 อุตสาหกรรมขนสงและอุตสาหกรรมสื่อสาร รอย
ละ 13.89 โรงแรมและภัตตาคาร รอยละ 9.04
กรุ ง เทพมหานครเป น ที่ ตั้ ง ของนิ ค มอุ ต สาหกรรม 4 แห ง ได แ ก นิ ค มอุ ต สาหกรรม
ลาดกระบั ง นิ คมอุ ตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมอัญ ธานี และนิคมอุตสาหกรรมอัญ ธานี
โครงการ 2
กรุงเทพมหานครยังเปนเมืองที่กลุมทุนขามชาติตองการเขามาทําธุรกิจในอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุน
การขยายธุ ร กิ จ ของต า งชาติ ส ง ผลให มี ก ารจ า งแรงงานต า งด า วเข า มาทํ า งานใน
กรุงเทพมหานครจํานวนมาก สวนใหญมาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนตัวเรงใหเกิดปญหาความ
แออัดในกรุงเทพมหานคร แรงงานตางดาวเหลานี้ถูกยกเปนขอสนับสนุนวา กรุงเทพมหานครกําลัง
เผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสรางประชากรในวัยทํางานลดนอยลง
อนึ่ ง เมื่ อ ป พ.ศ. 2552 เป น ป แ รกในรอบ 5 ป ซึ่ ง โครงสร า งเศรษฐกิ จ ของ
กรุงเทพมหานครหดตัวลง ยกเวนภาคธนาคารและภาคบริหารของรัฐ และในป พ.ศ. 2557 อีโคโน
มิสต อินเทลลิเจนซ ยูนิต (อีไอยู) หนวยงานวิจัยในเครือ อีโคโนมิสต กรุป รายงานการจัดอันดับ เมือง
ที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประจําป ผลปรากฏวา กรุงเทพมหานครอยูในอันดับที่ 61
ในป พ.ศ. 2559 รายงานการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพยป ระเภทศูน ยการคาจาก
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและบริ ก ารด านอสั ง หาริ มทรั พ ย เจแอลแอล (โจนส แลง ลาซาลล ) เป ด เผยวา
กรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีแบรนดระหวางประเทศสนใจเขามาเปดรานจําหนายสินคามากที่สุดเปนอันดับ
ที่ 18 ของโลก
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การศึกษา
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูเปน
จํานวนมาก สวนใหญมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชนตั้งอยูในหรือรอบ ๆ เมืองหลวง เชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานครไมแคเปนเพียงสถานที่ที่ผูอพยพ และคนตางจังหวัดแสวงหาโอกาสใน
การทํางาน แตยังเปนโอกาสที่จะไดรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 เปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเพียงแหง
เดียวในประเทศ แตก็มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของ
ไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนหนึ่งในวิธีที่รัฐบาลไทยใชจัดการกับการเพิ่มขึ้นของความตองการ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ความตองการในการศึกษาระดับสูงไดนําไปสูการกอตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่น ๆ
อีกมากมายในเขตเมือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคก็เพิ่มขึ้นเชนกัน
นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยสงฆอีกสองแหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในกํากับของกรุงเทพมหานคร อีก 1
แหงไดแก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การสาธารณสุข
ในป พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลตามกฎหมาย 147 แหง ในจํานวนนี้
เปนโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม 3 แหง กรุงเทพมหานครยังมีศูนยการแพทยอีกหลายแหง ซึ่ง
รวมสถาบันแพทยศาสตร 8 แหงจาก 15 แหงของประเทศ โรงพยาบาลหลายแหงในกรุงเทพมหานคร
เปนระดับตติยภูมิ ซึ่งรับการสงตอโรคที่ตองการวิธีรักษาที่ซับซอนจากโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ
กรุ งเทพมหานครมี โ รงพยาบาลรั ฐ 33 แหง ในจํานวนนี้สังกัดกรุ งเทพมหานคร 11 แหงสัง กั ด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 แหง มีโรงพยาบาลเอกชน 107 แหง ที่มีชื่อเสียงมาก
เชน โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปนโรงพยาบาลระดับนานาชาติ โรงพยาบาลที่
ใกลเคียงคือ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

สาธารณภัย
การสาธารณภัยในกรุงเทพมหานครเริ่มอยางจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยไดมีการจัดตั้ง
สถานีดับเพลิงบางรัก ในซอยเจริญกรุง 36 ริมแมน้ําเจาพระยา ใกลไปรษณียบางรัก โดยอาคาร
ดังกลาว สรางตั้งแต พ.ศ. 2433 ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีสถานีดับเพลิง 35 แหง ภายใตการ
ควบคุมของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
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การคมนาคม
เดิมทีกรุงเทพมหานครใชการสัญจรทางน้ําเปนหลัก โดยมีคลองจํานวนมากจนไดฉายาวา
"เวนิสตะวันออก" แตปจจุบันไดมีการถมคลองเพื่อทําเปนถนน การคมนาคมจึงเนนหนักไปทางบก
แทน โดยถนนสายแรกคือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งสรางเสร็จใน พ.ศ. 2407 หลังจากนั้น ไดมีการสราง
ถนนใหมขึ้นมากมาย เชน ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร ประมาณ พ.ศ. 2533 ไดมีการสรางทาง
พิเศษขึ้น เพื่อแกปญหาการจราจรติดขัด สวนระบบขนสงทางราง ไดมีสวนเขามาดําเนินการตั้งแตป
พ.ศ. 2436 โดยมีการใหบริการระบบรถราง ซึ่งเปดใหบริการตั้งแต พ.ศ. 2437 แตไดถูกยกเลิกไป
ในป พ.ศ. 2511 และใน พ.ศ. 2542 ไดมีการเปดบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนสายแรกชื่อวา
รถไฟฟ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษาหรื อรถไฟฟ า บี ที เ อส ต อมาในป พ.ศ. 2547
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ไดเปดใหบริการ และในป พ.ศ. 2553 ไดเปดเดินรถโครงการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในป พ.ศ. 2559
สวนระบบขนสงทางน้ํานั้น ใหบริการเสนทางในแมน้ําเจาพระยาและคลองแสนแสบ
ทางรถยนต
กรุงเทพมหานครเปนจุดเริ่มตนของถนนหลักของประเทศไทย ไดแก
 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1)
 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3)
 ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4)
 ถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35)
ทั้งนี้ มีทางหลวงสายหลักที่ไมไดเริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร คือ ถนนมิตรภาพ (ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2) ซึ่งเริ่มตนที่จังหวัดสระบุรี
ในเขตกรุงเทพมหานครมีทางหลวงพิเศษ 3 สาย ไดแก
 ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 รวม 126 กิ โ ลเมตร เป ด ใช บ ริ ก ารครั้ ง แรก 79
กิโลเมตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) เปดใชบริการสวนตอขยายครั้ง
ลาสุด (ดานใต) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี)
ทางยกระดับ
 ทางยกระดับอุตราภิมุข มีระยะทางรวมประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งเปนโครงการที่อยู
ในการบริหารจัดการโดยบริษัททางยกระดับดอนเมืองจํากัด (มหาชน) ระยะทาง
ประมาณ 22 กิโลเมตรจากดินแดงถึงอนุสรณสถานแหงชาติ (ทางยกระดับดอน
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เมือง) เปดบริการเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และอยูในการบริหารจัดการโดย
กรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จากอนุสรณสถานแหงชาติถึงรังสิต
(สวนของกรมทางหลวง) เปดบริการเมื่อ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 ทางคูขนานลอยฟาพระบรมราชชนนี จากทางแยกอรุณอมรินทรถึงทางแยกต าง
ระดั บ สิ ริ น ธรระยะทาง 4.50 กิ โ ลเมตร และจากทางแยกต า งระดั บ สิ ริ น ธรถึ ง
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณเลยจุดขามทางแยกตางระดับพุทธมณฑล สาย 2 ไปอีก
500 เมตร ระยะทาง 9.30 กิโลเมตร เปดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541
ทางพิเศษ
กรุงเทพมหานครมีทางพิเศษ (ทางดวน) ทั้งหมด 9 เสนทาง ทางเชื่อมพิเศษทั้งหมด 2
เสนทาง แบงเปนทางพิเศษของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 8 เสนทาง ทางเชื่อมพิเศษของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย 2 เสนทาง และทางหลวงพิเศษของกรมทางหลวง 1 เสนทาง เพื่อแกไขปญหา
การจราจรติดขัด โดยประชาชนตองชําระเงินเปนกรณีพิเศษ
ทางพิเศษของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดแก
 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนขั้นที่ 1) ระยะทางรวม 27.1 กิโลเมตร
ประกอบดวย
 สายดินแดง-ทาเรือ ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร เปดใหบริการ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524
 สายบางนา-ท า เรื อ ระยะทาง 7.9 กิโ ลเมตร เปดใหบ ริการ 17 มกราคม พ.ศ.
2526
 สายดาวคะนอง-ทาเรือ ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร เปดใหบริการ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2530
 ทางพิ เ ศษศรี รั ช (ระบบทางด ว นขั้ น ที่ 2) ระยะทางรวม 28.4 กิ โ ลเมตร เป ด
ใหบริการ 2 กันยายน พ.ศ. 2536
 ทางพิเศษฉลองรัช (ทางดวนสายรามอินทรา-อาจณรงค) ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร
ทางพิเศษฉลองรัชไดเปดใหบริการตลอดสาย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2539
 ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี (ทางดว นสายบางนา-ชลบุรี) ระยะทาง 55 กิโ ลเมตร เปด
ใหบริการตลอดสายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543
 ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร
ระยะที่ 1 ทาง 22 กิโลเมตร เปดใหบริการ 2 ธันวาคม 2541 และระยะที่ 2
ระยะทาง 10 กิโลเมตร เปดใหบริการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
 ทางพิเศษสาย S1 ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร กอสรางเปนทางยกระดับ 6 ชองจราจร
เปดใหบริการ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548
 ทางพิ เ ศษสายรามอิ น ทรา-วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร ระยะทาง 9.5
กิโลเมตร เปดใหบริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552
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 ทางพิเศษสายสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กอสรางเปนทางขนาด 6 ชองจราจร ระยะทาง
22.5 กิโลเมตร เปดใหบริการวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กอสรางเปนทางขนาด 6
ชองจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2559
ทางเชื่อมพิเศษของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดแก
 ทางเชื่อมทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับ ทางพิเศษบูรพาวิถี เปดบริการ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2552
 ทางเชื่ อ มต อ ทางพิ เ ศษสายบางพลี - สุ ข สวั ส ดิ์ กั บ ถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรม 2
กิโลเมตร เปดใช 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 ทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช กับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง 360 เมตร เปดใหบริการเมือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ทางรถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารประจํ า ทางมีห ลายสายเพื่ อเปน การบริ ก ารประชาชน ใหบ ริการในราคา
ยอมเยา โดยรถโดยสารประจําทางเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งหมด 254 สาย
ซึ่งในจํานวนนี้มีที่ขึ้นทางดวนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 36 เสนทาง และเปนเสนทางที่ใชรถ
ปรับอากาศในเสนทางเดียวกับเสนทางปกติ 143 เสนทาง ดังนั้นจึงคงเหลือรถธรรมดาที่ไมขึ้นทาง
ดวนและไมมีรถปรับอากาศบริการในเสนทางนั้น ๆ 75 เสนทาง รถโดยสารรวมบริการขนาดเล็ก (มินิ
บัส) ราคา 10 บาทตลอดสาย รถโดยสารธรรมดาของ ขสมก. ราคา 8 บาทตลอดสาย รถโดยสาร
ธรรมดารวมบริการราคา 10 บาทตลอดสาย รถโดยสารปรับอากาศราคาเริ่มตน 12 บาท รถโดยสาร
ปรับอากาศแบบยูโร 2 ราคาเริ่มตน 13 บาท สวนรถปรับอากาศรุนใหม (ใชกาซธรรมชาติ) ราคา
เริ่มตน 15 บาท โดยหากใชบริการในยามค่ําระหวางชวง 23.00 น. ถึง 5.00 น.ราคาจะเพิ่มขึ้น
1.50 บาท ตลอดสาย(คาธรรมเนียมรถบริการตลอดคืน จะจัดเก็บเฉพาะรถโดยสารธรรมดา สวนรถ
โดยสารปรับอากาศ จะไมมีการจัดเก็บแตอยางใด) และหากรถขึ้นทางดวนจะเพิ่มราคาขึ้นอีก 2 บาท
(คาธรรมเนียมรถบริการทางดวนนี้ จะจัดเก็บทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ)
รถตูประจําทาง
ปจจุบันมีทั้งหมด 126 สาย ใหบริการระหวาง 05.00 น. ถึง 22.00 น. คาบริการอยู
ที่ 10-35 บาท เปนรถปรับอากาศรวมบริการ ขสมก. เพื่อเปนทางเลือกแกผูโดยสารที่ตองการนั่งบน
รถตลอดการเดินทาง
รถแท็กซี่
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ปจจุบัน กระทรวงคมนาคม ไดอนุมัติการปรับขึ้นคาโดยสารแท็กซี่มิเตอรเปนครั้งที่ 3
โดยมีผลตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป โดยอัตราคาโดยสารใหม คือ
กิโลเมตรที่
0-1
1-10
10-20
20-40
40-60
60-80
80 ขึ้นไป

คาโดยสาร
35 บาท
5.50 บาทตอกิโลเมตร
6.50 บาทตอกิโลเมตร
7.50 บาทตอกิโลเมตร
8.00 บาทตอกิโลเมตร
9.00 บาทตอกิโลเมตร
10.50 บาทตอกิโลเมตร

รถไฟฟา
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีระบบรถไฟฟา ซึ่งประกอบดวย 3
ระบบ คือ รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และในอนาคต อาจมีความยาวเกือบ 400 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งไดมี
โครงการรถไฟฟามาตั้งแต พ.ศ. 2518
 รถไฟฟาบีทีเอส เปดใหบริการในป พ.ศ. 2542 แบงการเดินรถเปน 2 เสนทาง
ไดแก สายสุขุมวิท และ สายสีลม รวมระยะทาง 30.95 กิโลเมตร (19.23 ไมล)
 รถไฟฟามหานคร เปดใหบริการในป พ.ศ. 2547 สายที่เปดใหบริการในปจจุบัน
คือ รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระยะทาง 21 กิโลเมตร (13 ไมล) จํานวน
19 สถานี รวมทั้งบางสวนของรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม
 รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปดใหบริการในป พ.ศ. 2553 ดําเนินการ
โดย การรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังใจกลาง
เมือง ระยะทาง 28 กิโลเมตร (17 ไมล) จํานวน 8 สถานี
ทางอากาศ
กรุงเทพมหานครมีทาอากาศยานหลัก 2 ทาอากาศยาน คือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งทั้ง 2 ทาอากาศยาน เปนทา
อากาศยานนานาชาติ ขนาดใหญ ท่ีร องรับ ผูโ ดยสารจากตางประเทศเขาสู กรุ งเทพมหานคร และ
ผูโดยสารภายในประเทศไทยออกสูตางประเทศ อยางไรก็ตาม ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนท า
อากาศยานหลักในการทําการขนสงทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
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ในป พ.ศ. 2561 จํานวนประเทศที่ทําการบินมาทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดแก 55 ประเทศ ไมรวม
ประเทศไทย โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใชมาตั้งแตวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 แทน ทา
อากาศยานดอนเมืองที่เปดใชมาตั้งแต พ.ศ. 2457
ตลอดทั้งป พ.ศ. 2562 มีสายการบินจํานวน 118 สายการบินใชบริการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แบงเปน เครื่องขนสงผูโดยสาร 105 สายการบิน และเครื่องบินขนสงอากาศยานขนสง
สินคาไมมีผูโดยสาร 13 สายการบิน
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังใหบริการ สายการบินเชาเหมาลํา ระหวางประเทศ 2 สาย
การบิน สายการบินเชาเหมาลํา ภายในประเทศ ทําการบินไป สนามบินเกาะไมซี้ 1 สายการบิน รวม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหบริการ ตลอดป พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 121 สายการบิน
ในสวน ทาอากาศยานดอนเมือง กลับมาบริการสายการบินระหวางประเทศ อีกครั้ง ใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาอากาศยานดอนเมือง รับเที่ยวบิน จาก ประเทศ
จีน เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย มัลดีฟส พมา เวียดนาม อินโดนีเซีย ไตหวัน อินเดีย กัมพูชา
ฮองกง มาเกา ประเทศฟลิปปนส ประเทศออสเตรเลีย รวม 16 ประทศ
สวนเที่ยวบินภายในประเทศที่มีบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองเทานั้น ไดแก เที่ยวบิน
ไปกลับ ทาอากาศยานแพร ทาอากาศยานตรัง ทาอากาศยานรอยเอ็ด ทาอากาศยานนครพนม ทา
อากาศยานนครศรีธรรมราช ทาอากาศยานระนอง ทาอากาศยานสกลนคร ทาอากาศยานบุรีรัมย ทา
อากาศยานแมฮองสอน ทาอากาศยานพิษณุโลก ทาอากาศยานนานนคร ทาอากาศยานนานาชาติแม
สอด ทาอากาศยานชุมพร ซึ่งทาอากาศยานสุวรรณภูมิไมมีบริการใน 13 จังหวัดดังกลาว
ทางน้ํา
เรือโดยสารทั้งทางแมน้ําเจาพระยาและคลองมีดังนี้
 เรือโดยสารคลองแสนแสบ
 เรือหางยาวโดยสารคลองพระโขนง (พระโขนง-ตลาดเอื่ยมสมบัติ)
 เรือดวนเจาพระยา: เรือดวนประจําทางและเรือดวนพิเศษ (ธงสม ธงเหลือง ธงฟา
และธงเขียว-เหลือง)
 เรือหางยาวดวนคลองบางกอกนอย
 เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ
 เรือดวนสาทร-คลองเตย
ส ว นท า เรื อสํ าหรับ ขนสงผูโดยสารและรับ สงสิน คาที่สําคัญ ของกรุงเทพมหานคร คือ
ทาเรือกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยูที่เขตคลองเตย
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