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“สวัสดค่ีะ ท่านผูอ่้านทกุท่าน” วารสารบางกอก  ECONOMY (ฉบบัที ่2/2561) ฉบบันี้ 
เราขอน�าเสนอถึงด้านบทบาท หน้าที ่ความรบัผิดชอบ และนโยบายการขบัเคลือ่นองค์กร 
ของทางคณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครทีก้่าวสูก่ารด�าเนนิภารกจิ...กรงุเทพฯ Now ปี 2 ภายใต้ 
สโลแกน Moving Forward “ท�าจรงิ เหน็ผลจรงิ” โดยทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ มอี�านาจหน้าท่ีในการจัดการและบริหารราชการภายในเขตพ้ืนที่
ของกรงุเทพมหานคร ทัง้ในด้านการดแูลให้บรกิารประชาชนให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ รวมถงึ 
การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนและชมุชนสามารถเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในการรว่มกนัพฒันา  
และสร้างความเป็นระเบียบเรยีบร้อยให้กบักรงุเทพมหานครทัง้ในด้านชีวติ ทรพัย์สนิ และ
สงัคม และโดยทีว่ารสารของเราท่ียงัมุง่เน้นในเนือ้หาสาระท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัผูท้ีส่นใจ
ตดิตามเช่นเคย ดงัจะเหน็ได้จากพันธกิจขององค์กรตามแผนพัฒนากรงุเทพมหานครในการ
ก�าหนดกรอบการจดัท�าโครงการบรกิารสาธารณะตามภารกิจส�าคญัทีบ่ญัญตัไิว้ตามกฎหมาย 
อาท ิการปรบัปรงุแหล่งชมุชนแออดั การจัดให้มีและบ�ารงุรกัษาสวนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ และ 
การพฒันาและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม โดยกรงุเทพมหานครได้เข้าไปควบคมุ ดแูล และบ�ารงุรกัษาการใช้ 
ประโยชน์ทีด่นิของกรงุเทพมหานครเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ดงัจะเห็นได้จาก โครงการ
ปรบัปรงุภมูทิศัน์และบรเิวณโดยรอบ “ป้อมมหากาฬ” ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิสะพานผ่านฟ้าลลีาศ  
ตดิกบัถนนมหาไชย แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ซึง่ปัจจบุนัได้มกีาร
ปรบัปรงุด้านภมูทิศัน์โดยรอบ เพือ่น�าพืน้ท่ีดงักล่าวกลบัมาเปิดเป็นสวนสาธารณะเพือ่ให้
บรกิารแก่ประชาชนทัว่ไป ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2561 ทีผ่่านมา ...

โดยพืน้ที ่“ป้อมมหากาฬ” ถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์หนึง่ของกรงุเทพฯ ทีม่สีภาพ 
ภมูศิาสตร์อนัโดดเด่นทีเ่สริมให้ทศันยีภาพและโบราณสถานโดยรวมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ให้ดงูดงามยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัมพีืน้ทีเ่หมาะสมเพยีงพอและสามารถจดัท�าเป็นสวนหย่อม เพือ่ให้ 
ประชาชน ตลอดจนนกัท่องเทีย่วได้เข้ามาพกัผ่อนได้อกีด้วย และนอกจากนีว้ารสารของเรา 
ยงัขอน�าเสนอดา้นสถติแินวโนม้ของขอ้มลูรายงานสภาวะทางเศรษฐกจิการคลงัของไทย  
(ไตรมาสท่ี 1/2561) ท่ีผ่านมา ซ่ึงปรากฏว่ามอีตัราขยายตวัทีเ่ป็นไปโดยต่อเนือ่ง อกีทัง้ 
ในยคุโลกดจิทิลัทีก่ระแสเป็นทีน่่าจบัตามองสกลุเงนิใหม่ในวงการค้าออนไลน์ปัจจบุนัหรอื  
“Cryptocurrency” ได้ในคอลมัน์ “บางกอกทันการณ์” ประกอบกับในช่วงทีเ่ข้าใกล้ปลายปีแล้ว 
ซึง่เป็นทีท่ราบว่าผูท้ีจ่ะต้องมหีน้าทีช่�าระภาษทีกุคนอาจจะอาศยัประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว 
เมอืงรองของไทย ท้ัง 55 จงัหวดั เพือ่น�ามาใช้เป็นสทิธลิดหย่อนภาษเีงนิได้ได้สงูสดุถงึ 15,000 บาท  
ตลอดทัง้ปี 2561... 

สดุท้ายนี.้..กองบรรณาธกิารจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า วารสาร “Bangkok Economy” 
ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีส่นใจทกุท่าน และพวกเราขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้ให้ความสนใจ 
ตดิตามวารสารดงักล่าวมาโดยต่อเน่ือง ในการน้ีทางกองบรรณาธกิารมีความยินดอีย่างย่ิง 
หากทุกท่านจกัได้พิจารณาให้ความคดิเหน็ รวมทัง้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรงุและ
พฒันาข้อมลูให้น่าสนใจมากขึน้ต่อไป และไว้พบกนัใหม่...

นางพรทิพา พูลธนะ
ผูอ้�นวยการส�นกังานเศรษฐกจิการคลงั
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Progress 
Project

โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์
และบรเิวณโดยรอบ 

“ป้อมมหากาฬ”
“ป้อมมหากาฬ” จดุพืน้ทีห่ลกัทางยทุธศาสตร์แห่งหนึง่ 

ของกรุงเทพมหานครที่ก�ลังจะถูกปรับปรุงให้สมกับเป็น 
โบราณสถานอันทรงคุณค่าและเป็นพื้นที่สาธารณะ 
ส�หรับให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี ้
กรุงเทพมหานครได้เข้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และบรเิวณโดยรอบป้อมมหากาฬ รวมพืน้ทีก่ว่า 4 ไร่ ให้เป็น 
พื้นที่เปิดโล่งเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพให้งดงามมากขึ้น  
และจัดท�เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้ามา 
ใช้บริการตลอดจนนักท่องเที่ยวได้แล้ว ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา... 
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ประวัติศาสตร์อนุรักษ์ป้อมมหากาฬ 
มีมาตั้งแต่ปี 2502...

ที่มาในการด�าเนินโครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ สืบเนื่องมาจากช่วง 

ปี 2502 รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  

ได้มีนโยบายทีจ่ะปรบัปรงุบ้านเมอืงให้มคีวาม 

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงสั่งการให้ 

เทศบาลพระนครจดัการซ่อมแซมป้อมทีเ่หลอื

อยู่ทั้ง 2 แห่ง คือ ป้อมพระสุเมรุ และป้อม

มหากาฬ ซึ่งในครั้งนั้นได้ท�าการซ่อมแซม 

หลงัคา เชงิชาย เสา ปรบัพืน้ ทาสีใหม่ และตดิตัง้ 

รัว้ทางเข้าป้องกันไม่ให้ประชาชนขึน้ไป รวมทัง้ 

ทหารเรือได้น�าปืนมาตั้งประจ�าช่องเสมา... 

ต่อมาในปี 2503 ช่วงสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซ่ึงได้เสดจ็ 

ประพาสในนานาประเทศถงึ 13 แห่ง เป็นเวลา  

6 เดือน ได้ทอดพระเนตรก�าแพงเมืองและ 

ป้อมปราการของปราสาทต่างๆ เป็นจ�านวนมาก 

โดยมลีกัษณะแตกต่างกัน จงึทรงมพีระราชด�าร ิ

อนรุกัษ์ป้อมปราการและก�าแพงเมอืงของพระนคร 

ที่ยังคงเหลืออยู ่ภายในกรุงเทพมหานคร 

ให้เหมอืนกบัท่ีนานาประเทศท�าอยู่ และได้ทรงมี 

พระราชปรารภกับจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์  

สรุปได้ว่า “ป้อมปราการต่างๆ ของไทย  

น่าจะเป็นที่สนใจและพอที่จะเป็นสถานที่ 

จะอวดแขกเมอืงได้บ้าง จงึน่าทีจ่ะได้มกีาร 

อนุรักษ์ไว้”

...จากพระราชด�ารข้ิางต้น รฐับาลในสมยัน้ัน  

ได้พิจารณาเห็นว่าป้อมมหากาฬนี้มีจุดท่ี 

น่าสนใจหลายประการ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ 

ที่เป็นจุดเด่นพบเห็นได้โดยทั่วไปของผู้คน 

ทีส่ญัจรไปมา ทัง้ยังมคีลองโอ่งอ่างซึง่รชักาลที ่1  

ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเสริมขึ้นมา รวมทั้ง 

สะพานผ่านฟ้าลีลาศและถนนราชด�าเนิน 

ซ่ึงเป็นเส้นทางสายส�าคญัทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิ 

ต้อนรับราชอาคันตุกะนานาประเทศ ท�าให ้

ป้อมมหากาฬ เป็นจดุเด่นชวนให้ดงึดดูความสนใจ 

อย่างมาก จึงก�าหนดโครงการที่จะปรับปรุง 

พื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬให้สะอาดและ 

เป็นระเบยีบเรยีบร้อย พร้อมจดัเป็นสวนสาธารณะ 

ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็น 

การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรม 

ของไทยสืบต่อไป อีกด้วย...

โดยทีร่ฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัปัญหา

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ท่ีดิน  

การอนุรักษ์โบราณสถาน และปัญหาเกีย่วกบั 

สภาพแวดล้อมในภาพรวม จึงก�าหนดให ้

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ตั้งแต ่

ปี 2521 เป็นต้นมา โดยปัจจบุนัอยู่ภายใต้การ 

ก�ากับดูแลของคณะกรรมการอนุรักษ์และ 

พฒันากรงุรตันโกสนิทร์และเมอืงเก่า ก�ากบัโดย 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อม ในฐานะท่ีเป็นส�านักงาน 

เลขานุการ จึงได้จัดท�าแผนแม่บทเพื่อเป็น 

กรอบในการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ซึ่งทางคณะ

กรรมการฯ ดังกล่าวได้พิจารณาเห็นชอบให้

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในเรื่องต่างๆ รับแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา 

กรุงรัตนโกสนิทร์ไปด�าเนนิการต่อไป ซึง่รวมถงึ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ 

และก�าแพงเมืองด้วย

เจรจาสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในพื้นที่... 

ซึง่เดมิ นัน้ พืน้ทีป้่อมมหากาฬมปีระชาชน 

อาศัยอยู่ จึงจ�าเป็นต้องมีการรื้อบ้านเรือน 

ออกจากพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

บรเิวณนัน้ โดยทีผ่่านมากรงุเทพมหานครได้ร่วมกบั 
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หน่วยงานจากหลายภาคส่วน  

และด�าเนินการเพื่อสร้าง 

ความเข้าใจกับประชาชน 

ที่ อยู ่ อาศัย ในพื้ นที่ ของ 

ป้อมมหากาฬ ซึ่งได้ด�าเนินการ 

ตามรปูแบบทีเ่หมาะสม โดยเน้นการเจรจา  

และไม่ใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งสนับสนุน

ช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน อาทเิช่น  

การประสานหาทีอ่ยู่อาศยัใหม่ จดัเจ้าหน้าที ่

ช่วยรื้อย้ายบ้านเรือน ช่วยขนย้ายสิ่งของและ 

จดัส่งถึงพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ

จากผลการด�าเนนิงานตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมา ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอื 

เปิดพื้นที่ในการเข้าปรับปรุง โดยเบื้องต้น 

กรงุเทพมหานครได้ส�ารวจสภาพพื้นที่บริเวณ 

ป้อมมหากาฬ พบว่า ตัวป้อมได้ทรุดโทรม  

เกิดรอยแตกร้าว มีการทรุดตัวของโครงสร้าง 

และมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  

ซึง่จ�าเป็นต้องเร่งปรบัปรงุและซ่อมแซมตามแผน  

โดยกรุงเทพมหานครได้ส่งแบบ พร้อมทั้ง 

รายละเอียดโครงการให้กรมศลิปากรพจิารณา 

เพือ่เร่งด�าเนนิการพฒันาปรบัปรงุป้อมมหากาฬ 

ต่อไป...

ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ  
คืนความสวยงามโบราณสถาน...

โดยทีส่�านกังบประมาณกรงุเทพมหานคร 

ได้พจิารณาจดัสรรงบประมาณประจ�าปี 2560  

จ�านวน 69 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงในส่วน 

ตัวป ้อมมหากาฬ โดยในเบื้องต ้นนั้น 
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ส�านกัผงัเมืองจึงได้หารอืร่วมกบัทางกรมศลิปากร  

เพือ่หาบรษิทัผูร้บัจา้งมาด�าเนนิการซอ่มแซม  

เนื่องจากต้องใช้เทคนิคด้านวิศวกรรม อีกทั้ง 

ยังได้พิจารณาหารือแนวทางการพัฒนาและ 

ปรบัปรงุภมูทิศัน์ระยะยาว ตามแผนแม่บทของ 

คณะกรรมการอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์ 

และเมืองเก่า... 

และภารกจิโครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์ 

ส�านักการโยธาได้ด�าเนินการปรับพื้นดิน 

ภายในป้อมมหากาฬ โดยยกระดับพื้นดิน 

ให้สงูขึน้กว่าเดมิ ประมาณ 50 - 80 เซนตเิมตร 

เพื่อวางระบบระบายน�้าและท�าทางเดิน 

ภายในป้อมมหากาฬ รวมทัง้ปรบัปรงุสวนหย่อม 

บริเวณด้านข้างริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งอยู่ติดกับ 

ประตูระบายน�้าคลองหลอดเทพธิดาราม 

เพื่อให้เช่ือมต่อกับสวนสาธารณะภายใน 

ป้อมมหากาฬ...

สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ ผสานกลิน่อาย 
ประวัติศาสตร์

ด้วยความต้ังใจอกีประการกบัการปรบั

ภูมิทัศน์รอบป้อมมหากาฬนั้น คือ การจัดให้ 

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์แห่งใหม่ 

ใจกลางเขตพระนคร ส�าหรับให้ลูกหลาน 

ชาวไทยและนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิด้เข้ามา 

ศึกษาเยี่ยมชมป้อมมหากาฬได้ง ่ายขึ้น  

อีกทั้งบริเวณโดยรอบนั้นถูกปรับให้เป็นพื้นที่

สาธารณะที่มีบรรยากาศร่มรื่น หากเดินทาง

มาช่วงเช้าจะพบกับอากาศดีๆ ที่ส่งผ่านจาก 

ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวชอุ่มดูชุ่มชื่นตา หากมา 

ท่องเที่ยวยามค�่าคืนก็จะมีแสงไฟส่องสว่าง 

สวยงาม

ในส ่วนของส�านักสิ่ งแวดล ้อมนั้น 

ได้ปูหญ้า และมอบให้ส�านักการโยธาได้

ติดตั้งไฟฟ้าส ่องสว ่าง 

อกีทัง้ปทูางเดิน แอสฟัลท์  

ซึ่ ง ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ไ ด ้

มอบหมาย ให ้ ส� า นั ก 

ผังเมืองเพื่อจัดท�าป้าย 

เกี่ ยวกับประ วัติศาสตร  ์

ความเป็นมาของป้อมมหากาฬ  

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น 

พื้นที่รอบเกาะรัตน- 

โกสนิทร์มป้ีอมปราการ 

อยู ่14 ป้อม ปัจจบุนัคงเหลือ 

อยู่เพียงจ�านวน 2 ป้อม  

คื อ  ป ้ อ ม ม ห า ก า ฬ  

(บรเิวณเชงิสะพานผ่านฟ้าลลีาศ) 

และป้อมพระสุเมรุ (บริเวณถนน 

พระอาทิตย์) โดยกรุงเทพมหานครได้จัดท�า 

ป้ายดงักล่าวเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ 

ภาษาจีน เพื่อบอกประวัติความเป็นมาของ 

ป้อมมหากาฬ และป้อมปราการ ทัง้หมด 14 ป้อม

และนอกจากนี ้ทางส�านักงานเขตพระนคร 

ยงัจะไดจ้ดัเจา้หนา้ทีร่กัษาความสะอาดและ 

ดแูลความปลอดภยั พร้อมท้ังพจิารณาก�าหนด 

เวลาเปิด - ปิดพ้ืนทีดั่งกล่าว เพ่ือป้องกนัมิให้ 

มีการใช้สอยประโยชน์พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม  

อีกทัง้ยังได้รับความร่วมมอืจากองค์กรเอกชน (SCG)  

ในการด�าเนินการติดตั้งห้องน�้าสาธารณะ 

จ�านวน 1 หลัง แบ่งเป็นห้องน�้าชาย 2 ห้อง  

ห้องน�า้หญงิ 4 ห้อง และห้องน�า้ส�าหรบัผูพ้กิาร  

1 ห้อง เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วทีม่าใช้บรกิารภายในป้อมมหากาฬ  



บางกอก Economy | 7

คลังบางกอก

รายงานสภาวะเศรษฐกจิการคลงั 
ไตรมาสที ่1/2561 

(ตุลาคม – ธนัวาคม 2560) ขยายตวัต่อเนือ่ง
จากสภาวะปัจจุบันท่ีการลงทุนในภาคเอกชนของประเทศไทย และตลาดส่งออกสินค้าไทยหลายประเทศมีอัตรา 

การเตบิโตทีส่งูขึน้ โดยส่งผลให้สถติสิภาวะทางเศรษฐกจิและการคลงัของประเทศไทย ในไตรมาสที ่1/2561 มีแนวโน้ม 
ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจพบว่า นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างประเทศมีดัชนี 
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ท้ังภาคการบริการและภาคอุตสาหกรรมของไทยอยู่ที่ระดับ 66.7 ซึ่งเมื่อ 
เปรยีบเทยีบสภาวะเศษฐกจิไทยดขีึน้จากไตรมาสก่อนหน้า ทีอ่ยู ่ณ ระดับ 65.2 ทัง้นี ้โดยเป็นผลทีม่าจากอทิธพิลของ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใน 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านการบริโภคภาคเอกชน
มีผลกระทบสืบเนื่องจากปริมาณการ

จ�าหน่ายรถยนต์นั่งในเดือนมีนาคม 2561 

ที่มีอัตราขยายตัวร้อยละ 3.8 ต่อปี ซึ่งเป็น 

ผลท�าให้ภาวะเศรษฐกิจการคลัง (ไตรมาสที่  

1/2561) ขยายตวัร้อยละ 12.1 ต่อปี ประกอบกบั 

ผลจากการที่ค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้น�ารถยนต ์

รุน่ใหม่เพือ่ออกวางจ�าหน่าย ส่งผลท�าให้ฐาน

การใช้จ่ายภายในประเทศมีการขยายตวั และ

มีผลท�าให้ด้านการจัดเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่สงูขึน้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมในไตรมาสท่ี 1  

ของปี 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี

2. ปัจจัยด้านการลงทุนภาคเอกชน 
โดยด้านการลงทุนภาคเอกชนใน

เดือนมีนาคม 2561 และภาพรวมทั้งไตรมาส  

ที ่1/2561 ทีผ่่านมา ซึง่สถิติพบว่ามอัีตราการ 

ขยายตวั อันเป็นผลมาจากการลงทุนในหมวด 

สินค้าเครื่องจักร ท่ีสะท้อนจากการจ�าหน่าย 

รถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

เตบิโต และขยายตวัในระดบัสงูถงึร้อยละ 17.5  

ดงันัน้ จงึส่งผลท�าให้ยอดการจ�าหน่ายรถยนต์ 

เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตัวถึง 

ร้อยละ 13

และนอกจากนี ้ส�าหรบัสถติกิารลงทนุ

ในหมวดก่อสร้าง ที่มียอดขายปูนซีเมนต์

ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2561 

ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นผลท�าให้  

ภาพรวมทั้งไตรมาสที่ 1/2561 มียอดขาย

ปูนซเีมนต์ของประเทศขยายตัวอยูท่ีร้่อยละ 1.1 

บางกอก Economy | 7
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3. ปัจจยัด้านการส่งออกและการน�เข้า
ข้อมูลด้านการส่งออกสินค้าของไทย

ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง

ที่ร้อยละ 7.1 โดยส่งผลให้มูลค่าการส่งออก

ภาพรวมในไตรมาสที่ 1/2561 มีอัตราการ 

ขยายตวัทีร้่อยละ 11.1 โดยผลการด�าเนนิงาน 

ตลาดที่ค่อนข้างขยายตัวได้ดีของไทย เช่น  

ตลาดอินเดีย ตลาด CLMV และตลาด 

สหรฐัอเมรกิา และสนิค้าท่ีมแีนวโน้มขยายตวั 

ได้ด ีในช่วงไตรมาสที ่1/2561 ได้แก่ สนิค้ากลุม่ 

ประเภทคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ น�า้มนั

ส�าเร็จรูป และเม็ดพลาสติก เป็นต้น

ในด้านข้อมูลการน�าเข้าที่มีอัตราการ 

ขยายตัวต่อเน่ืองที่ร้อยละ 9.5 โดยส่งผลให้ 

มูลค่าการน�าเข้าในไตรมาสที่ 1/2561 เติบโต 

และขยายตัวร้อยละ 16.2  

  
4. ปัจจยัด้านเครือ่งชีว้ดัด้านการผลติ

 ด้านการเกษตร

จากข้อมูลทางเศรษฐกิจพบว่า ดัชน ี

ผลผลิตสินค้าในเดือนมีนาคม 2561 มีอัตรา 

การขยายตัวร้อยละ 5.1 ซึง่เป็นผลจากหมวด 

พชืผลส�าคญัของไทย ซึง่ขยายตวัทีร้่อยละ 5.4  

โดยหมวดปศสุตัว์ ขยายตวัท่ีร้อยละ 2.6 และ 

หมวดประมง ขยายตัวที่ร้อยละ 16.9 ดังนั้น 

จึงเป็นผลให้ในไตรมาสท่ี 1/2561 มีอัตรา 

การขยายตัวของภาคเกษตรที่ร้อยละ 8.5 

 ด้านอุตสาหกรรม

จะพบว่าสถิติข้อมูลอุตสาหกรรม 

ในเดอืนมนีาคม 2561 ซึง่ขยายตวัร้อยละ 90.7  

จงึส่งผลให้มยีอดการสัง่ซือ้สนิค้าทีเ่พิม่มากขึน้  

ในภาคของการบริโภค ดังนัน้จึงท�าให้ยอดสถติ ิ

ทัง้ไตรมาสที ่1/2561 มอีตัราการขยายตวัอยู่ที่  

ระดับร้อยละ 90.5

 ด้านการท่องเที่ยว 

จากข้อมูลสถิติจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  

ช่วงเดอืนมีนาคม 2561 จ�านวน 3.5 ล้านคน  

ซึ่งขยายตัวร้อยละ 16.3 ท้ังน้ีนักท่องเท่ียว 

ทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยอนัดบัต้นๆ ได้แก่  

ชาวจนี ฮ่องกง และรสัเซยี ในการนีจ้งึส่งผลให้ 

ในไตรมาสที ่1/2561 ไทยมอีตัราการขยายตวั 

ด้านการท่องเทีย่วถงึร้อยละ 15.4 และจากยอด 

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้เดินทาง 

เข้ามาในประเทศไทย ท้ังส้ินจ�านวน 10.6  

ล้านคน สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได ้

จ�านวน 5.73 แสนล้านบาท

  
5. ปัจจยัด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ

จะเห็นได้ว่าภาพรวมของเสถียรภาพ

เศรษฐกจิภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ของไทย ซ่ึงยังอยู่ในระดับท่ีมีความม่ันคง  

โดยสามารถพิจารณาได้จาก 3 ประการ ดังนี้

1. อัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 

2561 ซึง่มเีพยีงร้อยละ 1.2 ของก�าลังแรงงานรวม

2. ยอดหนีส้าธารณะ ณ สิน้เดอืนกมุภาพนัธ์  

2561 มเีพยีงร้อยละ 41.3 ของ GDP ประเทศ

3. ทุนส�ารองระหว่างประเทศ ในช่วง

ไตรมาสที ่1/2561 ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 215.6 พนัล้าน 

เหรียญสหรัฐ 

·· จากตวัชีว้ดั 5 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ของไทยข้างต้น มีผลท�าให้ด ้านรายได้ 

เดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 รฐับาลสามารถจดัเก็บ 

รายได้สทุธจิ�านวน 169,621 ล้านบาท โดยสงูกว่า 

ประมาณการท่ีก�าหนด 10,816 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 โดยกรณีนี้ผลการ 

จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรซึ่งสูงกว่า 

ประมาณการจ�านวน 3,802 ล้านบาท คดิเป็น 

ร้อยละ 3.1 ส่วนสถิติผลการจัดเก็บรายได ้

ของหน่วยงานอืน่ๆ สงูกว่าประมาณการจ�านวน 

2,072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4  

และด้านการน�าส่งรายได้ของรฐัวสิาหกจิ สงูกว่า 

ประมาณการจ�านวน 1,904 ล้านบาท โดยคดิเป็น 

ร้อยละ 15.9

แต่หากพิจารณาโดยภาพรวมในช่วง  

5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 - 

กมุภาพนัธ์ 2561) รฐับาลสามารถจดัเกบ็รายได้ 

สุทธิจ�านวน 908,210 ล้านบาท โดยสูงกว่า 

ประมาณการทีต่ัง้ไว้จ�านวน 39,440 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ ซ่ึงเป็นผล 

มาจากการน�าส่งรายได้ของรฐัวสิาหกจิ ทีส่งูกว่า 

ประมาณการจ�านวน 14,898 ล้านบาท  

โดยคดิเป็นร้อยละ 30 และในส่วนการด�าเนนิการ 

จัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น ที่สูงกว่า 

ประมาณการจ�านวน 14,884 ล้านบาท โดยคดิเป็น 

ร้อยละ 18.8 อีกทั้งในส่วนกรมสรรพสามิต 

ที่จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการจ�านวน  

274 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนด

ด้านรายได้ที่จัดเก็บสูงกว่าประมาณการ 

ที่ส�าคัญของไทย ได้แก่ ด้านการจัดเก็บภาษี

เงนิได้ปิโตรเลยีมทีส่งูกว่าประมาณการ 6,401  

ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51.21) การจัดเก็บ 

ภาษรีถยนต์ สงูกว่าประมาณการ 1,539 ล้านบาท  

(คิดเป็นร้อยละ 18.5) และการจัดเก็บภาษี 

ยาสูบ สูงกว่าประมาณการ 1,366 ล้านบาท  

(คิดเป็นร้อยละ 24.7) 
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ทัง้นี ้โดยในส่วนของดลุการคลงัรฐับาลจะพบว่า 

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561  

(ตลุาคม 2560 - กมุภาพนัธ์ 2561) ภาครัฐบาล 

มีรายได้ทั้งสิ้นจ�านวน 984,478 ล้านบาท

·· จากข้อมูลสถิติที่กล่าวแล้วข้างต้น  

จะพบว ่า แนวโน ้มด ้านการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจในประเทศไทย เป็นอิทธิพลที่

ส่งผล ท�าให้สภาพความเป็นอยูข่องคนภายใน

ประเทศนีด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง เนือ่งจากทิศทาง

ในด้านผูป้ระกอบการซึง่มผีลการประกอบการ 

ทีดี่ข้ึนและคล่องตวั อกีทัง้ปัจจยัด้านการว่างงาน 

ของประชากรทีอ่ยูใ่นวยัแรงงานซึง่ลดน้อยลง 

อย่างต่อเนือ่ง จงึมผีลท�าให้หน่วยงานต่างๆ  

ของรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิของไทย 

ทีเ่กิดปัจจยัเกือ้หนุนในทศิทางทีด่ซีึง่ส่งผลกระทบ 

ให้กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงเป็น 

ศนูย์กลางธรุกจิและการเจรจาการค้า การลงทนุ 

ของประเทศ ทั้งนี้โดยถือเป็นมหานคร 

ทีน่่าจบัตามองของภูมภิาคอาเซยีน เนือ่งจาก 

นอกจากจะสามารถดงึดดูจดุสนใจของนกัลงทนุ 

ในต่างประเทศแล้ว มหานครแห่งนี้ยังม ี

ปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญด้านธุรกิจบริการ 

ซึง่ปัจจุบันกรงุเทพมหานครถกูจดัล�าดบัให้เป็น 

มหานครท่ีมีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก  

ซึ่งมีระดับการพัฒนาประเทศที่เติบโตและ 

เป็นฐานเศรษฐกจิหลกัภายในภมูภิาคอาเซยีน 

ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า และตลอดจน 

ในการเป็นศูนย์กลางเชือ่มโยงด้าน ทัง้การตดิต่อ 

กบันานาชาติ เนือ่งจากกรุงเทพมหานครมีสิ่ง

อ�านวยความสะดวกทางสงัคมและมโีครงสร้าง

สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งปัจจัยเกื้อหนุนด้าน

การลงทุนทางธุรกิจอย่างครบถ้วน สมบูรณ์

ส�าหรับในด้านการบริหารจัดการ 

เมืองมหานคร นั้น กรงุเทพมหานครมฐีานะ 

เป ็นนิติบุคคลและเป ็นองค ์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษทีม่อี�านาจหน้าทีแ่ละ 

ความรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร 

ของตนอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมบีคุลากร 

ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้าง 

ชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดีการบริหารจัดการ

องค์กรกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพและ

มีประสิทธิภาพด้านการให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนในพืน้ทีผ่่านงบประมาณรายจ่าย 

ต่างๆ ทีน่�ามาใช้บริหารจดัการ นัน้ ส่วนใหญ่

ได้มาจากรายได้จากการจดัเก็บภาษต่ีางๆ เช่น 

ภาษีบ�ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน 

และทีด่นิ ทัง้นีโ้ดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กรุงเทพมหานครได้ตั้งประมาณการรายรับ  

จ�านวน 76,000 ล้านบาท ผลปรากฏว่า  

ตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ ดังกล่าว  

กรงุเทพมหานครสามารถด�าเนนิการเพือ่จดัเกบ็ 

รายได้ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 79,292.73  

ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ถึง 

จ�านวน 3,292.73 ล้านบาท ส่วนในการ

จัดเก็บรายได้รวมของกรุงเทพมหานคร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวเลขของ 

ประมาณการทีต่ัง้ไว้ จ�านวน 78,500 ล้านบาท  

โดยการทีก่รงุเทพมหานครจะสามารถจดัเกบ็ 

รายได้ให้ใกล้เคยีงกบัเป้าหมายทีว่างไว้มากเท่าใด  

นั้น จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงด้านการเจริญ 

เตบิโตทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูข่องคน 

กรุงเทพมหานครมากเท่านั้น...

และแม้ว่าผลการจัดเก็บรายได้ของ 

กรุงเทพมหานครปัจจุบันจะยังไม่สามารถ

ท่ีจะสรุปตัวเลขท่ีแน่ชัดออกมาได้ แต่จาก 

ข้อมูลล่าสุดด้านผลการจัดเก็บภาษีของ 

กรมสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัง้แต่

เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ของ 

ทั้งประเทศ ซึ่งได้มีสถิติตัวเลขรายได้เปิดเผย 

ออกมาย�า้การเตบิโตของสภาวะเศรษฐกจิไทย

ท่ีก�าลังทะยานข้ึน จากผลประมาณการจดัเกบ็ 

รายได้ปี 2561 จ�านวน 906,031.047 ล้านบาท 

แต่สามารถจดัเกบ็ได้จรงิจ�านวน 899,505.966 

ล้านบาท โดยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของ

ปีงบประมาณท่ีแล้วที่จัดเก็บได้เพียงจ�านวน 

867,284.166 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว

ถึงจ�านวน 32,221.8 ล้านบาท ทั้งนี้จากยอด 

สถิติตัวเลขข้างต้นสะท้อนให้เห็นแล้วว่า 

ในช่วงของไตรมาสที ่2 ภาวะเศรษฐกจิของไทย 

จะยิ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าที่ส�าคัญ 

อันมีตัวแปรของปัจจัยด้านนอกในกลุ ่ม 

ประเภทอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรม  

รวมถงึด้านของจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ 

ที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยต่อเนื่อง 

จากไตรมาสที ่1 ในการนีจ้งึสามารถคาดการณ์ 

ได้ว่าผลการด�าเนินการจัดเก็บภาษีในช่วง 

ไตรมาสที่ 2 นี้ จะมีแนวโน้มดีกว่าในช่วง 

ไตรมาสเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาอย่างแน่นอน  
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สาระภาษี

...สืบเนื่องจากภาครัฐบาลได้เล็งเห็นว่า ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยถึงแม้จะดูคึกคัก
เกอืบตลอดทัง้ปีแต่กจ็ะมกีลุม่นกัท่องเทีย่วเฉพาะในเมืองหลกั ๆ ของประเทศเท่าน้ัน จากเหตุผลดังกล่าวการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะกระตุน้ด้านการท่องเทีย่วในท้องถิน่ ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand  
Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองรอง”  
55 จังหวัด โดยมาตรการนี้สามารถที่จะน�มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดถึง 15,000 บาท ตลอดทั้งปี 2561  
แต่คนทัว่ไปอาจจะยงัไม่ทราบว่า “เมอืงรอง” คอือะไร รวมทัง้จะต้องท�ตามเงือ่นไขอย่างไรบ้าง?? จงึจะสามารถใช้สทิธิ 
ลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองรองได้และใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษีของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง!!

“ภาษีเมืองรอง” 
ได้เที่ยวแถมได้ลดหย่อนภาษี

สูงสุด 15,000 บาท

•• ค่าใช้จ่ายทีส่ามารถน�มาหกั 
ลดหย่อนภาษเีทีย่วเมอืงรอง มดีงันี.้..

. ค ่า ท่ีพักโรงแรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงแรม หรอืค่าทีพ่กัโฮมสเตย์ไทยทีไ่ด้ 

รับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเท่ียว 

ในจงัหวัดท่องเทีย่วรอง หรือเขตพืน้ทีท่่องเทีย่ว 

อืน่ใดทีอ่ธบิดปีระกาศก�าหนด 

ซึ่ ง ส ามา รถตรวจสอบรายชื่ อ 

ผู้ประกอบธรุกจิโรงแรมได้ที ่http://www.rd.go. 

th/publish/44132.0.html หรือโฮมสเตย์ไทย 

ได้ที ่http://www.tourism.go.th/assets/portals/ 

1/news/868/1.pdf 

“โฮมสเตย์ไทย” คอืสถานทีพ่กัชัว่คราว 

ซึ่งเจ้าของบ้านน�าพื่้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 

มาดัดแปลงเป ็นห้องพักและจัดบริการ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกตามสมควร โดยเรียก

ค่าตอบแทนจากผู้พัก อันมีลักษณะเป็นการ 

ประกอบกจิการเพือ่หารายได้เสรมิ และมจี�านวน 

ไม่เกินสี่ห้อง มีผู้พักรวมกัน ไม่เกินยีส่บิคน  

และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

2. ค่าซือ้แพก็เกจทวัร์กบัผูป้ระกอบ

ธุรกิจน�าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 

น�าเที่ยวและมัคคุเทศก์

-ส�าหรับการเดินทางท ่องเที่ยว 

ในท้องทีใ่ดท้องทีห่นึง่ในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง  

หรือในเขตพ้ืนท่ีท่องเท่ียวอื่นใดท่ีอธิบดี 

ประกาศก�าหนด โดยค�าแนะน�าของกระทรวง  

การท่องเที่ยวและกีฬา

-ส�าหรับการเดินทางท ่องเที่ยว 

ในท้องทีใ่ดท้องทีห่นึง่ในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง  

ร่วมกบัท้องทีใ่นเขตจงัหวดัอืน่ ซึง่เป็นเส้นทาง 

ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา

ซึ่ ง ส ามา รถตรวจสอบราย ช่ื อ 

ผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ที่ 

http://www.rd.go.th/publish/44131.0.html

3. ต้องมเีอกสารทีใ่ช้เป็นหลักฐาน 

ในการลดหย่อนภาษี เช่น ใบก�ากับภาษี หรือ 

ใบเสร็จรับเงิน โดยได้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 

บคุคลธรรมดาเท่าท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท   

และเป็นค่าโรงแรม โฮมสเตย์ไทย หรือค่าซือ้ 

แพก็เกจทัวร์ท่ีจ่ายตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่านัน้ ทัง้นี้  

ไม่รวมถึงค่าอาหาร ค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ  

ค่าน�้ามัน ค่าตั๋วเครื่องบิน แต่อย่างใด

โอกาสมาแล้ว จัดทริปเที่ยว
เมืองรอง ลดหย่อนภาษี

หลายจงัหวดัมพีืน้ทีอ่ยูไ่ม่ห่างไกลจาก

กรุงเทพมหานคร เช่น สมุทรสงคราม ราชบุรี 

นครนายก ปราจนีบุรี สระแก้ว ฯลฯ โดยบรษิทั 

หรือห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ควรใช้โอกาสดงักล่าวในการหาคูค้่าทางธุรกิจ  

เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ทีพ่กั ส�าหรบัดลีธุรกจิ 

ท�าโปรโมชัน่ จดัทรปิพาลกูค้าไปอบรมสมัมนา 

ยงัจงัหวดัต่างๆ ในการขอส่วนลดพเิศษ อกีทัง้ 

ยังสามารถน�าค่าใช้จ่ายดงักล่าวมาใช้เป็นการ 

ลดหย่อนภาษีเมืองรองได้อีกด้วย 

*หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ทีม่า : http://www.rd.go.th, http:// 

www.tourism.go.th, กฎกระทรวง ฉบับท่ี 335  

(พ.ศ. 2561)  
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“เมืองรอง” คือ เมือง หรือจังหวัดที่ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย
 อาจจะเป็นจังหวัดทางผ่าน แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว 

ซึ่งมี 55 จังหวัด ดังนี้

อุดรธานี

อุบลราชธานี

หนองคาย

เลย

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ชัยภูมิ

ศรีสะเกษ
สุรินทร์

สกลนคร
นครพนม

ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม

บึงกาฬ

ยโสธร

หนองบัว
ล�าภู

อ�านาจเจริญ

กาฬสินธุ์

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 18 จงัหวดั

ภาคกลาง 7 จังหวัด

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ภาคใต้ 9 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

ล�าพูน

เชียงราย

พะเยา

พิษณุโลกตาก
สุโขทัย

อุตรดิตถ์

ล�าปาง

พิจิตร

 แพร่

น่าน

ก�าแพงเพชร เพชรบูรณ์

นครสวรรค์

 อุทัยธานี

สระแก้ว

ตราด

จันทบุรี

ปราจีนบุรี
นครนายก

นครศรีธรรมราช

พัทลุงตรัง

สตูล

ชุมพร

ระนอง

ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

บางกอก Economy | 11

ลพบุรี

สุพรรณบุรี

ราชบุรี
สมุทร
สงคราม

ชัยนาท

อ่างทอง

สิงห์บุรี
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โดยภายใต้นโยบาย NOW “ท�าจรงิ เหน็ผลจรงิ”  

ซึง่ชกูรอบระยะเวลาการท�าประชาคมข้างต้น  

คือก�าหนดขึ้นเพื่อให ้กรุง เทพมหานคร 

ได้มกีรอบการตดิตามการท�างานของหน่วยงาน 

ที่เห็นผลงานอย่างชัดเจนในการที่จะพัฒนา 

กรงุเทพมหานครอย่างรอบด้าน พร้อมทัง้ให้เป็น 

เมืองในฝันของประชาชน เริ่มตั้งแต่นโยบาย 

ขัน้พืน้ฐาน อาท ิเรือ่งความสะอาด ความสะดวกสบาย  

ความปลอดภยั ไปจนถงึเรือ่งคณุภาพชวีติทีด่ี  

และพร้อมเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็จากประชาชน  

เพือ่น�าข้อบกพร่อง รวมทัง้ค�าชีแ้นะทีเ่ป็นเสยีง 

สะท้อนดงักล่าวกลบัมาระดมสมองเพือ่หาทาง 

แก้ไขปัญหาอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ ตลอดจนเพือ่ให้ 

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด... 

บรกิารฉบัไว ชมุชนปลอดภยั ใกล้ชดิ
ประชาชน..เห็นผลใน 100 วัน

ส�าหรับโครงการตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนากรุงเทพฯ ที่จะด�าเนินการให้เห็น

ผลภายใน 100 วัน ที่ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน

อันดับแรกสุด คือ ส่วนงานบริการประชาชน 

ที่มุ ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยและความ

เป็นระเบียบ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ 

บางกอก
บอกให้รู้

ในช่วงปีที่ผ ่านมา... ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ประจ�ปี พ.ศ. 2561 โดยสานต่อนโยบาย NOW “ท�จริง เห็นผลจริง” เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจราชการของ 
กรุงเทพมหานครเกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมน�เอา 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) มาก�หนดเป็นวาระการพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร.. ในปี 2561 โดยก�หนดกรอบระยะเวลา 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี...

การให้บรกิารประชาชนกรงุเทพมหานคร ได้แก่  

การตั้งศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสา 

พระราชทานตามแนวพระราชด�าริของ 

กรุงเทพมหานคร และ 50 ส�านักงานเขต  

เพือ่รกัษาสภาพความสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบร้อย  

เรียกคืนผืนดินให้ประเทศด้วยการปลูกป่า 

ชายเลนบางขนุเทยีน 120 ไร่ รวมไม่น้อยกว่า  

360 ไร่ ภายในกรอบเวลา 1 ปี นอกจากนีย้งัมโีครงการ 

ปลกูป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โครงการ 

พบหมอภายใน 60 นาท ีเพยีงนดัหมายผ่าน BFC 

โรงพยาบาล โครงการให้บรกิารด้านการแพทย์  

ทะเบียนราษฎร์ สัตว์เลี้ยง ส่ิงแวดล้อม  

พร้อมฝึกอาชพีกบัคาราวานกรงุเทพมหานคร 

โครงการขยายขนาดโรงพยาบาล ในสงักดั 5 แห่ง  

โครงการ Water Bank ธนาคารน�้าใต้ดิน 

เพื่อพักน�้ายามฝนตก 5 จุด ช่วยกักเก็บน�า้ได้  

27,030 ลบ.ม. โครงการแก้มลงิเกบ็น�า้ตามศาสตร์ 

พระราชา ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมขัง 10 จุด  

กักเก็บน�้าได้ 141,000 ลบ.ม. เป็นต้น..

พฒันาการศกึษา เพิม่ศกัยภาพโรงเรียน 
พฒันาคน..เหน็ผลใน 200 วนั

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กรุงเทพฯ ที่จะด�าเนินการภายใน 200 วัน  

ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาศกัยภาพในโรงเรยีน 

สงักดักรงุเทพมหานคร และเป็นรากฐานทีน่�าไปสู่ 

การผลติบคุลากรทีม่คีณุภาพกลบัคนืสูส่งัคม ได้แก่  

ภารกิจ...กรุงเทพฯ Now ปี 2
Moving Forward “ท�จริง เห็นผลจริง”
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โครงการเพ่ิมจ�านวนห้องเรยีนไทย - องักฤษ  

เป็น 52 โรงเรยีน รวม 283 ห้อง ห้องเรยีนไทย - จนี  

14 โรงเรียน รวม 80 ห้อง โครงการก่อสร้าง  

Water Bank ธนาคารน�้าใต้ดิน ช่วยกักเก็บ 

น�้าได้ 27,030 ลบ.ม. โครงการก่อสร้าง 

แก้มลงิเกบ็น�า้ตามศาสตร์พระราชา โครงการ 

ก่อสร้างระบบระบายน�้า เพื่อช่วยเพิ่มการ 

ระบายน�้า Pipe Jacking เพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบายน�้า ซึ่งแล้วเสร็จ 2 เส้นทาง ได้แก่  

นราธิวาสราชนครินทร์ 17 - สวนพลู และ  

ทรงสวสัดิ ์- เยาวราช - เจรญิกรงุ โครงการเปิด 

ศนูย์สร้างสุขทกุวยั เพิม่ 32 ศนูย์ รวม 41 ศนูย์  

โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์ ย่านปากคลองตลาด  

โครงการเปิดสวนสาธารณะ เพิ่ม 2 สวน  

(สวนเพชรเกษม 69 และสวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช 7 รอบพระชนมพรรษา เขตบางบอน) 

และเพิม่ช่องทางช�าระภาษแีละค่าธรรมเนียม 

ผ่านโครงการ QR Payment กับธนาคาร...

กรุงเทพมหานคร บรกิารฉบัไว ทนัใจ
ด้วยระบบออนไลน์..เหน็ผลใน 300 วนั

โดยในส่วนโครงการทีจ่ะด�าเนนิการภายใน  

300 วัน ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามแผนงาน 

นโยบายวิสัยทัศน์ประเทศไทยยุคปัจจุบัน

ภายใต้ Thailand 4.0 ด้วยระบบบริการ

งานทะเบียน การขออนุญาตต่างๆ รวมทั้ง

ระบบการนัดหมายผ่านทางระบบออนไลน์  

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรับบริการ 

จากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งโครงการด้าน

สาธารณะและการพัฒนาภูมิทัศน์ท่ีมีด�าร ิ

และวางแผนไว้ต้ังแต่เดมิ จะส�าเรจ็และพร้อมเปิด 

บริการให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการศูนย์ 

สร้างสุขทุกวัย เพิ่มจนครบ 50 เขต โครงการ

เปิดสวนสาธารณะ เพิม่ 1 สวน (สวนสาธารณะ 

ใต้ทางต่างระดบัถนนกาญจนาภิเษก – ตัดพรานนก 

– พุทธมณฑลสาย 4) เพิ่มพื้นที่สีเขียว 20 ไร่  

รวมพืน้ทีส่เีขียวเพิม่ทัง้หมด 220 ไร่ โครงการ 

บรกิารทนัใจ นดัหมายทนัเวลา ในการจองควิ 

งานด้านทะเบียน และการขออนุญาตต่างๆ 

ของทกุส�านกังานเขตผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

ผลติคน ผลิตงาน ทกุโครงการจบัต้องได้  
เห็นผลจริง..ใน 1 ปี

โดยเมือ่ครบก�าหนดกรอบระยะเวลา  

1 ปี โครงการตามยุทธศาสตร์นโยบาย 

ภายใต้ภารกิจกรุงเทพฯ NOW ปี 2 ที่เริ่ม 

ด�าเนนิการมานับตัง้แต่ระยะเวลา 100 วนัแรก จะได้ 

เริม่เหน็ผลเป็นทีป่ระจกัษ์ และประชาชนจะได้รบั 

การดูแลอย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที ่

ดีขึ้น เช่น โครงการ Water Bank ธนาคารน�า้ 

ใต้ดินที่แล้วเสร็จท้ัง 5 จุด ได้แก่ บริเวณ 

สน.บางเขน สวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยก  

ถนนรัชดาภิเษก ตัดถนนวิภาวดีรังสิต 

ใต้สะพานข้ามแยกถนนกรงุเทพกรฑีา ตัดถนน

ศรีนครินทร์ ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนอโศก

ดนิแดง และหมูบ้่านเศรษฐกจิ โครงการแก้มลงิ

เกบ็น�า้ตามศาสตร์พระราชาท่ีแล้วเสร็จจ�านวน  

4 จดุ โครงการ Pipe Jacking ซึง่แล้วเสรจ็อกี  

6 เส้นทาง อกีทัง้โครงการคลองโอ่งอ่างท่ีได้รับ 

การปรบัปรงุภมูทิศัน์ ครบทัง้ 4 จดุ เพือ่เสรมิให้ 

กรงุเทพมหานครเป็นเมืองท่ีปลอดภยั สวยงาม  

และสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการ 

ท่องเทีย่วอกีด้วย.. 

ทั้งนี้ โดยโครงการตามยุทธศาสตร์

การพัฒนากรงุเทพฯ ในทุกโครงการดงักล่าว  

ประชาชนถือเป็นองค์ประกอบและจ�าเป็น

ต้องเข้ามามีส ่วนร่วมด้วย เนื่องจาก 

หากกรุงเทพมหานครจักเป็นผู้รับผิดชอบ 

ท�าฝ่ายเดียวคงไม่ส�าเร็จได้โดยง่ายและ 

มใิหป้ระชาชนมองวา่ถอืเปน็หนา้ทีข่องทาง 

เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแต่ตามล�าพัง  

ดังนั้น เพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายตามที ่

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศวาระ 

การพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561  

ประชาชนจงึสามารถเข้าร่วมแสดงความคดิเหน็ 

ทีม่ต่ีอโครงการของกรงุเทพฯ ได้ด้วยเช่นกัน  

โดยสืบเนื่องจากในบางพื้นที่เจ ้าหน้าที่ 

กรงุเทพมหานครอาจเข้าไปไม่ถงึด้วยข้อจ�ากดั 

ข้อเทจ็จรงิ ของสภาพทีเ่ป็น ตลอดจนปัญหา  

อปุสรรค ของแต่ละชมุชนได้ ทัง้นี ้กเ็พือ่จกั 

ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

อย่างเต็มท่ี และอ�านวยให้กรุงเทพมหานคร

สามารถเดนิตามเป้าหมายให้ประสบความ

ส�าเรจ็ได้ในท้ายทีส่ดุ  
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ย่านธุรกิจ...ท�เลดีที่เหมาะ
แก่การเริ่มต้นธุรกิจ

(Starting in Business) 
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

เศรษฐกิจ
บางกอก

ค�ถาม? ถึงการจะเริ่มลงมือท�ธุรกิจหรือเปิดร้านค้าอะไรสักอย่าง... “ท�เล” นับเป็นปัจจัยส�คัญอันดับต้น ๆ  
ทีผู่ป้ระกอบธรุกจิและนกัลงทนุจะต้องค�นงึถงึ แต่ก่อนทีจ่ะรูว่้าย่านท�เลใดในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครทีเ่ป็นท�เลทีด่แีละ 
เหมาะแก่การเริ่มต้นท�ธุรกิจในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยเรามาท�ความรู้ในหลักการเลือกท�เลการเริ่มต้นธุรกิจ 
(Starting in Business) เพื่อช่องทางได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสความส�เร็จในการลงทุนกันก่อนดีกว่า!!  

1. กล้าลงทุนในท�เลท่ีมีชื่อเสียง 
และเป็นที่นิยม

ในย ่ านพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จ  ถ ้ า เป ็ น

ในเขตกรุง เทพมหานครซึ่ ง เป ็นที่ รู ้จักกันดี 

ก็ต้องย่านสลีม สาทร มาบุญครอง อนสุาวรย์ี 

ชยัสมรภูม ิฯลฯ โดยข้อดขีองท�าเลย่านเหล่านี ้

คือมคีนพลุกพล่าน และมกัมกีารจดักจิกรรม 

ส�าคัญๆ ในช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่อง แต ่

หากด้วยราคาค่าเช่าสถานท่ีท่ีแพง รวมถึง 

ด้านจ�านวนคู่แข่งท่ีเยอะนัน้ อาจท�าให้หลายคน 

ทีค่ดิเริม่ต้นลงทนุท�าธรุกจิใหม่เกิดการล่าถอย  

และไม่กล้าลงทุนในที่ดี แต่อย่างไรก็ด ี

อย่าลืมว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาส เพียงแค่เรา

กล้าทีจ่ะสร้างโอกาสแล้วกย่็อมจะส่งผลท�าให้ 

ธุรกจิทีล่งทนุประสบความส�าเรจ็และเป็นทีรู่จ้กั

ในวงกว้างได้.. 

2. เลือกลงทุน “ท�เล” ในเมือง 
ได้เปรียบกว่า

ทฤษฎทีีบ่อกว่าสนิค้าดอียูท่ีไ่หนกข็ายดี  

อาจจะพอใช้ได้ในบางโอกาสเท่านั้น ในแง ่

ของการลงทุน ท�าเลในเมืองก็ยังคงได้เปรียบ 

อยู่เสมอ ซึ่งหากมีสินค้า แต่กลับมาเปิดขาย 

ในหมูบ้่านตวัเอง ก�าลงัซือ้กจ็ะมอียูแ่ค่ระดบัหนึง่  

รวมถึงด ้านความต้องการสินค้าก็จะมีไม่ 

ต่อเนือ่งพร้อมยงัไม่มกีลุม่ลกูค้าใหม่มาทดแทน  

แม้การตัง้ร้านในเมอืงนัน้จะต้องแลกด้วยค่าใช้จ่าย 

ที่สูง ทั้งค่าเช่า ค่าตกแต่งร้าน ค่าแรงงาน  

แต่ถ้ามองระยะยาว สนิค้าดจีรงิกค็ุม้ทีจ่ะเสีย่ง 

ลงทุนอยู่ไม่น้อย..

3. เลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
โดยบางครั้งเราอาจไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าธุรกิจอยู่ในเมืองหรือในแหล่งท่ีมีชื่อเสียง 

เท่านัน้ แต่ให้มุง่เน้นด้านกลุม่ลกูค้าเป็นส�าคญั  

เช่น หากขายอุปกรณ์โกนหนวด ต้องเน้น 

กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นผูช้ายและหากขายเครือ่งส�าอาง 

ก็ต้องเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิง แต่ทั้งนี้  

ก่อนจะตดัสนิใจใดๆ ก็ควรจะได้มีการวเิคราะห์ 

ความเปน็ไปไดท้ีก่ลุม่ลกูคา้จะซือ้สนิคา้ดว้ย  

เพือ่เป็นการประกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้.. 

4. ส�รวจอัตราการอยู ่รอดของ 
ร้านค้าในบริเวณ นั้น

ทัง้นี ้ไม่ว่าเราจะเลอืกสถานทีใ่นท�าเล 

ใดกต็าม โดยทางทีด่เีพือ่ให้การการนัตคีวามอยูร่อด  

และให้ธรุกจิได้มกี�าไรมากขึน้ ผูเ้ริม่ต้นธรุกจิ 

กค็วรท�าการส�ารวจพืน้ทีด่งักล่าวโดยรอบก่อน 

ว่ามทีศิทางหรอืโอกาสน่าสนใจแค่ไหน โดยเฉพาะ 

โอกาสในการอยู่รอดของร้านค้า โดยส�ารวจ 

จากสถิติข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในการ 

ศึกษาดังกล่าวควรมองให้ครอบคลุมถึงใน 

ระยะยาว และศึกษาแผนการก่อสร้างที่จะ

มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านเส้นทางรถไฟฟ้า การขยายถนน เนือ่งจาก 

ในอนาคต หากเกดิการเปลีย่นแปลงด้านกายภาพ 

เหล่านี้ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อวงจรธุรกิจ 

ที่ลงทุนในอนาคตอย่างแน่นอน.. 
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  รูถ้งึหลกัการเลอืก “ท�าเล” ท�าธรุกจิ 

กนัแล้ว เรามาตรวจสอบกันว่ามีย่านท�าเล 

ใดบ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นท�าเลทอง

และเหมาะแก่การเริ่มต้นธุรกิจภายในช่วง

ครึ่งปีหลัง 2561 กันบ้าง!

ย่านพิ้นที่.. “สีลม”
ถ้าจะถามหาย่านธุรกิจในเมืองไทย 

ทีท่ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตริูจ้กักนัด ีค�าตอบ 

คงหนไีม่พ้นคอืสลีม แต่นอกเหนอืจากความโดดเด่น 

จากการเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เต็มไปด้วย 

คอนโดมเินยีมหรอืออฟฟิศแล้ว สลีมยงัมเีสน่ห์ 

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว เพราะในยามกลางวนั 

ที่นี่คือแหล่งรวมพลพนักงานออฟฟิศจาก 

หลากหลายสาขาอาชีพ และเป็นแหล่งรวม 

อาหารรสเด็ดทั้งที่เป็น Street Food และ 

ร้านอาหารขึน้ชือ่ และเมือ่ตะวนัลบัฟ้าไป ย่านสลีม 

ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นย่านแห่งความสุขของ 

นกัท่องราตรชีนดิทีไ่ม่เหลอืเค้าย่านธรุกิจในช่วง 

กลางวัน “สีลม” จึงเป็นอีกหนึ่งย่านธุรกิจที่ 

ไม่เคยหลบัใหล ซึง่เป็นหนึง่ในท�าเลทีน่่าสนใจ 

ไม่น้อยทีเดียว..

ย่านพื้นที่.. “พระราม 9”
ในปัจจบุนัซึง่มคีวามเจรญิก้าวหน้าขึน้ 

อย่างมาก จนกลายเป็นย่านธรุกจิใหม่ทีน่กัลงทนุ 

สนใจจบัตามอง โดยบนถนนเส้นนีม้ห้ีางสรรพสนิค้า 

มากมายอันเป็นสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึความเจรญิ 

และความคกึคกั ทัง้เซน็ทรลัพลาซา แกรนด์  

พระราม 9 , เอสพลานาด , เดอะ สตรีท รัชดา ,  

โชว์ ดีซี และฟอร์จนู พร้อมทัง้มสีถาบนัการศกึษา 

และโรงพยาบาลต่างๆ ครบครนั นอกจากน้ียงัเป็น 

แหล่งรวมออฟฟิศ ส�านักงานให้เช่า โรงแรม  

ศูนย์รวมความบันเทิง และคอนโดมิเนียม  

จากเหตุนี้จึงส่งผลท�าให้พระราม 9 กลายเป็น 

ย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่และกลายเป็นสีลม 

แห่งที ่2 ของกรงุเทพมหานครที่พร้อมส�าหรับ 

การลงทุนหรือท�าธุรกิจเป็นอย่างดี..

ย่านพื้นที่.. “เยาวราช”
เยาวราชไม่ว ่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย 

กย็งัคงเหลอืเป็นย่านการค้าเก่าแก่ท่ีส�าคัญของ 

กรงุเทพมหานคร ทัง้ทีเ่ป็นศนูย์รวมร้านทองชือ่ดงั  

และอาหารการกนิ สนิค้าอปุโภคบรโิภคจากจีน  

รวมทั้งยังมีอาคารเก่าแก่ และสถานที่ส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์มากมาย ปัจจุบันในย่านนี้ 

ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ โดยที่มีทั้ง

คนไทย และนกัท่องเทีย่วต่างประเทศแวะเวยีนมา 

ช้อป ชิม ชิล ดังนั้นจึงท�าให้ย่านนี้มีท�าเลที่

เป็นโอกาสทองทางการตลาดสูง ซ่ึงมแีนวโน้ม 

ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในย่านนี้มากขึน้ ทาง 

พ่อค้าแม่ค้าต่างๆ ก็จะน�าสินค้าของตนเอง 

เข้ามาขายในย่านเยาวราชมากขึ้น จึงท�าให้

ที่นี่เป็นแหล่งรวม Street Food ขนาดใหญ ่

ของกรงุเทพมหานครและหากเราคดิจะเริม่ต้น 

ธรุกจิใหม่ในย่านนีก้ถ็อืเป็นจดุท�าเลทีน่่าสนใจ 

และมีอนาคตที่สดใสแน่นอน..

ย่านพื้นที่.. “ราชประสงค์”
เป็นท�าเลที่น่าจับตามอง เนื่องจาก 

มีพื้นที่ติดทั้งทางรถไฟฟ้า ทางเรือ และ 

ทางรถยนต์ รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

มากมายล้อมรอบ ท�าให้พื้นที่แห่งนี้แวดล้อม 

ไปด้วยร้านค้าปลีก โดยอีก 3-5 ปีข้างหน้า  

ย่านราชประสงค์จะเปลีย่นไปมาก เพราะละแวก 

ประตูน�้าอาคารสูงจะมีมากขึ้น เพื่อรองรับ

รถไฟฟ้าสายสส้ีมทีใ่กล้จะเสรจ็ ท�าให้ประชาชน 

เข้าถึงย่านราชประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

ย่านพื้นที่.. “รามอินทรา”
ถือเป็นอีกหนึ่งท�าเลท่ีดูเหมือนไกล  

แต่โดยพื้นที่จริงน้ันอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร  

ย่านรามอนิทรา ปัจจบุนักไ็ด้รบัความนยิมสงู 

ภายในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันยัง

คงได้รับความนิยมสูงอยู่อย่างต่อเนื่องและ

ถึงแม้ว่าย่านน้ีจะไม่ใกล้รถไฟฟ้า แต่ในพื้นที ่

ก็มีทั้งทางด่วน ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 

รวมถงึออฟฟิศผดุขึน้โดยรอบ รวมถงึแนวโน้ม

อนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเชื่อมต่อ

การเดนิทางให้สะดวกรวดเรว็มากขึน้ โดยเป็น

ที่คาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนโฉม

ให้ย่านรามอินทราแห่งนี้คึกคักไปด้วยธุรกิจ

และการค้าใหม่ๆ ดังนั้นด้วยความพร้อมของ

ท�าเล พืน้ทีร่ามอินทรา จงึกล่าวได้ว่าเป็นย่าน 

ธุรกิจแห่งใหม่ที่มีโอกาสในด้านการลงทุน 

ซึ่งไม่ต่างไปจากในกลางเมือง..

  และถึงแม้ว่าการมี “ท�าเลด ีมชียั 

ไปกว่าครึง่” แต่กจ็ะใช่ว่าท�าเลดแีล้วจะท�าให้ 

ธุรกิจรุ่ง โดยยงัมีอกีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของสินค้า การบริหารจัดการ และคู่แข่ง 

ทีต้่องเรยีนรูแ้ละพฒันาปรบัปรงุเพือ่ให้ธรุกจิ 

สามารถเดนิหน้าและสร้างก�าไรได้  
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..นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา เทคโนโลย ีบลอ็กเชน (Blockchain) ได้เข้ามามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้ริโภค 
เป็นอย่างมาก โดยช่วยให้สามารถส่งต่อมลูค่าธรุกรรมทางการเงนิ อาทเิช่น การแลกเปลีย่นสกลุเงนิดจิทิลั หรอืทีเ่รยีกว่า  
“ครปิโตเคอเรนซี”่ (Cryptocurrency) ได้สะดวกรวดเรว็ขึน้ และความเปลีย่นแปลงนี้ก�ลงัเกดิขึน้กบัทกุอตุสาหกรรม  
ตามยุคของดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.. 

..ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยกับสกุลเงิน 

“บิทคอยน์” เพราะเป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกๆ  

ที่เกิดขึ้นในโลกการค้าออนไลน์ยุคดิจิทัล 

เพือ่มาแก้ไขปัญหาระบบเงนิกระดาษ (Fiat money)  

โดยความพิเศษของสกุลเงิน “บิทคอยน์” 

คือ ไม่มีสถาบันการเงินใดสามารถควบคุม

การท�าธุรกรรมได้เพียงผู้เดียว แต่ต้องได้รับ 

จับตากระแสสกุลเงิน
ในวงการค้าออนไลน์..

“Cryptocurrency”

บางกอก
ทันการณ์

การยนิยอมจากคนทีอ่ยู่ในระบบ ยกตวัอย่าง

เช่น ปกติแล้วธนาคารจะเป็นผู ้ควบคุม 

สมุดบัญชีของเราแต่เพียงผู ้เดียวว่ามีเงิน 

เข้า - ออกอย่างไร แต่ส�าหรบั “บทิคอยน์” จะเท่ากบัว่า  

ประชาชนทุกคนถือสมุดบัญชี และสามารถ 

เหน็การเข้า - ออกของการท�าธรุกรรมแต่ละคร้ัง 

ได้ทั้งหมด เป็นต้น
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ปัจจุบัน “คริปโตเคอเรนซี่” ท้ังหมดในโลกมีประมาณ 1,600 สกุลเงิน และโดยที่ยังมี “คริปโตเคอเรนซี่” ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ 

ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

 มาท�ความรู้จักกับ “cryptocurrency” ให้มากขึ้น..

- Ethereum (ETH) คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมา 

เพื่อใช้ประโยชน์กับ Blockchain โดยเฉพาะการสร้าง “Smart  

Contracts” ซึง่สามารถตรวจสอบและเชือ่ถอืได้ 100% โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

ผ่านคนกลางแต่อย่างใด..

- Ripple (XRP) คอื สกลุเงนิดจิทิลัทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสถาบนั 

การเงินและถูกสร้างขึ้นมาส�าหรับสถาบันการเงินในการแลกเปลี่ยน 

เงินตราและทรัพย์สนิระหว่างประเทศ โดยสกลุเงิน Ripple สามารถท�าการ 

เคลือ่นย้ายมูลค่าของเงินได้ทัว่โลก ภายในเวลาอนัรวดเรว็ในระดับวนิาที 

และค่าใช้จ่ายไม่แพง บางคนอาจจะมองว่าข้อเสียของ “Ripple”  

คอืการทีส่กลุเงินนีท้�างานบนระบบ Private Blockchain ซ่ึงถกูจ�ากดัให้ดแูล 

โดยองค์กรต่างๆ ซ่ึงขัดกับแนวคิดของ Decentralized Blockchain  

ที่สกุลเงินใหญ่ๆ เช่น Bitcoin, Ethereum ใช้นั่นเอง..

- Bitcoin Cash (BCH) เกิดจากการ Fork ของบทิคอยน์ แต่ในทีส่ดุ 

ได้แยกออกมาเป็นสกุลเงินใหม่ “บิทคอยน์แคช” มีการเปลี่ยนแปลง 

ทางโครงสร้างระบบท�าให้การท�าธุรกรรมนั้นเร็ว และถูกลงกว่า 

“บิทคอยน์”

- Litecoin (LTC) เกดิจากการ Fork ของบทิคอยน์เช่นกนั โดยใช้ 

อัลกอริทึมส�าหรับ Proof of Work ความแตกต่าง คือ “Litecoin”  

สามารถสร้าง Block ได้เร็วกว่ามาก และมคีวามเร็วในการยนืยนั Transaction  

โดยเฉลี่ย 2.5 นาที (เร็วกว่าบิทคอยน์ 4 เท่า)

โดยประเทศไทย นับเป็นชาติแรก 

ในย่านภมิูภาคอาเซยีนท่ีมีกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั  

“ครปิโตเคอเรนซ่ี” (Cryptocurrency) ออกมา 

มีผลบังคับใช้แล้ว ได้แก่ พระราชก�าหนด 

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปี 2561  

ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดถึงเงื่อนไข 

ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ 

ดิจิทัลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Exchange 

หรือการท�า ICO (Initial Coin Offering)  

ส่วนกฎหมายอีกฉบับคือ พระราชก�าหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 19)  

พ.ศ. 2561 ท่ีอธบิายเง่ือนไขในการจดัเกบ็ภาษี 

จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ

ระดมทุนที่เข้าข่ายหลอกลวง (Scam) หรือ 

เป ็นแชร ์ ลูกโซ ่ เหมือนท่ีจีนและเกาหลี 

เคยเกิดขึ้นมาแล้ว.. 

ในประเด็นนีท้างธนาคารแห่งประเทศไทย 

ได้ระบวุ่า ความนยิมของ “ครปิโตเคอเรนซี”่  

ท่ีเพิ่มขึ้นในไทย มักเป็นการลงทุนมากกว่า 

การใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน  

โดยสะท้อนได้จากจ�านวนร้านค้าที่รับช�าระ 

ค่าสนิค้าและบรกิาร ซ่ึงปัจจบุนัมีเพียง 70 แห่ง  

โดยส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู ่ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล พัทยา และ 

เชยีงใหม ่โดยเป็นร้านอาหาร ที่พกั หรอืสปา 

ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น..

 ด้านผลกระทบ & การปรับตัว 
ในอนาคต...มเีงนิหมนุเวยีนในไทยอยูส่งู  
เฉลี่ย 300 ล้านบาทต่อวัน 

อย่างไรก็ตามในประเด็นสกุลเงิน 

ออนไลน์ดงักล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 

กล่าวแจ้งเตือนในเรื่องความเสี่ยงที่มาจาก 

ผลกระทบของเงินสกุลดิจิทัลมาโดยตลอด 

ว่าไม่ได้เป็นเงินที่ช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย  

และมีความผันผวนสูง และอาจจะถูกขโมย 

ข้อมูลท�าให้สูญหาย รวมท้ังยากแก่การ 

ฟ้องร้องและตามคืน นอกจากนี้ยังจะถูก 

จบัตาว่าเป็นการน�าไปใช้เพ่ือการฟอกเงนิ และ 

สนับสนุนการก่อการร้าย การเลี่ยงกฎหมาย 
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การโอนเงินระหว่างประเทศ การคุ้มครอง 

ผู้บริโภค เหล่านี้เป็นต้น..

“บาทฟินเทค” จับมือแอดไวซ์ ใช้เงิน 
“ครปิโตเคอเรนซี”่ ซือ้สนิค้าครัง้แรกในไทย

ตลาดซื้อขายออนไลน์ในไทย ล่าสุด 

บาทฟินเทค ได้เปิดตวัเงนิ “ ไทยบาทดจิทิลั ” (TBD)  

ท�าให้คนไทยสามารถซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ได้อย่าง 

ปลอดภยัในราคาถกูลงบนเทคโนโลย ีBlockchain 

และยงัช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงในวงการ 

อีคอมเมิร์ซอีกด้วย โดยเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า 

ตรงตามที่ตกลงกับผู้ขาย เงินไทยบาทดิจิทัล 

จะเข้าบัญชีผู ้ขายโดยสมบูรณ์ แต่ถ้าเกิด 

ข้อผดิพลาดท�าให้การซือ้ขายไม่สมบรูณ์ ระบบ 

กจ็ะท�าการคนืเงนิให้กบัผูซ้ือ้โดยอตัโนมตั ิและ 

คิดค่าธรรมเนียมแค่ 0.1% ซึ่งจะช่วยสร้าง 

ความมัน่ใจให้กบัผูซ้ือ้และผูข้ายทัง้ระบบต่อไป

เฟซบุ ๊ก..เตรียมท�สกุลเงินดิจิทัล 
ของตัวเอง

ขณะท่ีสหรฐัอเมรกิา สือ่โซเชยีลมเีดยี 

อย่างเฟซบุ ๊กก็ก�าลังศึกษาพัฒนาสร้าง 

“ครปิโตเคอเรนซี”่ ของตวัเอง เพือ่อ�านวยความ 

สะดวกให้ผูใ้ช้จ�านวนกว่า 2 พนัล้านราย เพือ่ท�า 

ธุรกรรมซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของ 

ตวัเอง โดยอยูร่ะหว่างการศกึษาและวจิยั เพือ่ส�ารวจ 

ถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จาก 

เทคโนโลยรีปูแบบนี ้ซึง่เป็นไปได้ว่าในอนาคต  

การใช้จ่ายเงินดิจิทัลบนเฟซบุ๊กอาจได้รับ 

ความนิยมเพิ่มมากขึ้น..

แอร์เอเชยี..เตรยีมออก “ครปิโตเคอเรนซี”่
ด้านแอร์เอเชยียงัเป็นบรษิทัสายการบนิ 

ราคาประหยัดของมาเลเซีย ก็มีแผนสร้าง 

สกลุเงนิดจิทิลัของทางสายการบนิเอง พร้อมกับ 

เตรียมท�าการระดมทุน ด้วยการเสนอขาย 

Token สกุลเงินดิจิทัล หรือ ไอซีโอในอนาคต 

ซึ่งในอนาคตลูกค้าจะไม่ต้องใช้เงินสดในการ

ซื้อสินค้าบนเครื่องบินเพียงแค่ใช้ระบบการ

ช�าระเงินของแอร์เอเชีย เท่านั้น..

พักโรงแรมที่สิงคโปร์ จ่ายเงินด้วย 
“บทิคอยน์” และ “อเีธอเรียม” ได้แล้ว

Tribe Theory Venture Hotel โรงแรม

ชื่อดังย่านถนนแอนน์ เซียงที่สิงคโปร์ได้เปิด 

ให้ลกูค้าทีเ่ข้ามาพัก สามารถจ่ายค่าห้องพัก 

ด้วยสกลุเงนิดจิทิลั “บทิคอยน์” และ “อเีธอเรียม”  

โดยราคาห้องพักต่อคืน อยู่ที่ประมาณ 35  

ดอลลาร์สงิคโปร์ หรอืประมาณราว 833 บาท  

ให้เป็นอกีหนึง่ช่องทางการช�าระเงนิ นอกเหนอื 

จากเงินสด และบัตรเครดิต..

ซูเปอร์ริช..รับแลกเงิน “บิทคอยน์”
เป็นทีน่่าสนใจไม่น้อย คอื บรษิทัรบัแลก 

เงินตราต่างประเทศรายใหญ่ของไทยอย่าง  

ซูเปอร์ริชได้ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาระบบ  

Bitcoin Fast Cash Platform ซึ่งเป็นระบบ 

ซือ้ขาย Bitcoin แบบซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัเอง 

โดยตรง (Over - The - Counter หรือ OTC)  

กับทาง coinasset.co.th บริษัทเว็บเทรด 

สญัชาติไทยที่คาดว่าจะท�าให้กระแสเงินสด 

ในวงการครปิโตเคอเรนซีข่องไทยมีสภาพคล่อง 

มากยิง่ขึน้ และตดัปัญหาการฟอกเงนิลงไปได้  

เพราะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนทุกครั้ง..

...แม้เงนิดจิทิลั “ครปิโตเคอเรนซี”่ นัน้ 

จะมีข้อดีอยู่มาก แต่ก็ยังคงมีความเส่ียง 

กว่าเงินกระดาษ เพราะในหลายประเทศ 

ก็ยังไม่ได้รับรองให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ได ้

ตามกฎหมาย เน่ืองจากมคีวามเสีย่งด้านราคา  

จะเหน็ได้ว่าราคาซือ้ขายบทิคอยน์ (รวมทัง้ 

เงนิดจิทิลัสกลุอืน่ๆ) จะผนัผวนค่อนข้างมาก  

มคีวามเสีย่งจากมจิฉาชพีที่จ้่องจะแฮกข้อมลู 

เพื่อขโมยเงินดิจิทัล หรืออย่างความเส่ียง 

ทีจ่ะถกูวงจรแชร์ลูกโซ่หลอกลวง เพือ่น�าเงนิไป 

ลงทุนกับ “ครปิโตเคอเรนซี”่ สกุลเงินใดๆ  

กต็ามทีส่ร้างโดยผูท้ีไ่ม่คดิท�าธรุกจิจรงิ โดยอ้าง 

ผลตอบแทนสงู ทัง้ทีไ่ม่มธีรุกจิรองรับ ดงัน้ัน  

ผูล้งทนุควรศกึษาให้รอบคอบก่อนตดัสนิใจ  

เพราะความเสีย่งทีอ่นัตรายทีส่ดุของการลงทนุ  

กค็อืความไม่รูใ้นสิง่ทีก่�าลงัจะลงทนุนัน่เอง  

และหากเกดิความเสยีหายใด กม็โีอกาสสงู 

ทีจ่ะไม่สามารถเรยีกร้องจากใครได้ โดยบทสรปุ 

ประเดน็เงนิสกลุเงนิโลกออนไลน์ยคุดจิทิลั 

ถ้าไม่เข้าใจ กอ็ย่าลงทนุ เพราะสนิทรพัย์ดจิทิลั 

ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไป   
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On Trade ฟรีแลนซ์ออนไลน์..
ตลาดงานอิสระ 

ก�หนดค่าจ้างได้เอง
อาชีพ “ฟรีแลนซ์ออนไลน์” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้

รับความสนใจอย่างมากในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตก�ลังมีแนวโน้ม 
เตบิโต โดยโมเดลการท�งานของ “ฟรแีลนซ์ออนไลน์” ถอืได้ว่า 
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถ 
ที่จะรับงานได้อย่างอิสระ และไม่ได้ยึดติดอยู่กับแค่การ 
ท�งานภายใต้องค์กร สังกัดหรือบริษัทใด ดังนั้นอาชีพนี ้
จึงมีความยืดหยุ่นในด้านการท�งานต่างจากมนุษย์เงินเดือน  
และสามารถก�หนดค่าจ้างได้เอง และทั้งหมดนี้ถือเป็น 
ข้อดีที่ท�ให้อาชีพ “ฟรีแลนซ์ออนไลน์” ได้รับความนิยม 
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เรามาวิเคราะห์ว่าอาชีพ 
“ฟรีแลนซ์ออนไลน์” ใดบ้างที่ก�ลังมาแรง.. 

การรวีวิสนิค้า 
โดยสินค้าที่จะมีการรีวิวกันส่วนใหญ่ 

จะเป็นสินค้าประเภทความสวย ความงาม 

ซึง่แน่นอนว่านกัรวีวิสนิค้าจะต้องมปีระสบการณ์  

หรือความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นๆ อาทิเช่น  

ครมีบ�ารุงผวิ เครือ่งส�าอาง แต่กไ็ม่ได้สงวนสทิธิ์ 

เฉพาะคนทีส่วยหล่อ เท่านัน้ ถงึจะรวีวิสนิค้าได้  

เพราะมีสินค้าหลากหลายประเภทท่ีรีวิวได้ 

โดยไม่ต้องใช้หน้าตาเป็นจดุขาย เช่น การรวีวิหนงัสอื  

รีวิวบทภาพยนตร์ รีวิวอาหาร รีวิวสถานท่ี 

ท่องเทีย่ว ซ่ึงอาชีพน้ีสามารถสร้างรายได้ให้คณุ 

อย่างเป็นกอบเป็นก�าผ่านทางหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

หรือจอมือถือของคุณ 

ทั้งน้ี การรีวิวสินค้าโดยนักรีวิวสินค้า  

(Reviewer) ในโลกออนไลน์ นัน้ อาจเป็นอะไร 

ทีเ่หน็กนับ่อยๆ แล้ว แต่จริงๆ งาน “ฟรีแลนซ์ 

ออนไลน์” ในรูปแบบนี้ยังสามารถท�าเงินได ้

เรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีสินค้าหรือบริการ 

ท่ีต้องการสร้างความน่าเชือ่ถอืต่อตวัผลติภณัฑ์สนิค้า 

จากผู้ใช้จรงิ โดยจะท�าการรวีวิผ่านช่องทางออนไลน์ 

ในหลายช่องทาง เช่น Facebook , YouTube หรอื  

Instagram ส่วนตวั เป็นต้น โดยสนนราคารวีวิ ตัง้แต่ 1,500 - 400,000 บาท ขึน้อยูก่บัผูร้วีวิ ซึง่อาจจะ 

เป็นคนทั่วไป เน็ตไอดอล พริตตี้ หรือเซเล็บ 

ดาราทีจ่ะมผีลให้เรตราคาแตกต่างกนัออกไป  

และนอกจากค่ารีวิวที่จะได้รับแล้ว ยังอาจจะ 

ได้รับสินค้าที่รีวิวมาใช้ฟรีอีกด้วย..  

การออกแบบสตกิเกอร์ออนไลน์ 
โดยผู้ทีใ่ช้สมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็คงแทบ 

ไม่มใีครทีไ่ม่รูจ้กัแอปพลเิคชนั Line ท่ีพัฒนาขึน้ 

โดยบรษิทั Naver จากประเทศญีปุ่น่ ซึง่ปัจจบุนั 

แอปพลิเคชันดังกล ่าวได ้ รับความนิยม 

อย่างกว้างขวางบนโลกออกไลน์ เพราะเป็น 

แอปพลเิคชนัทีส่ามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี  

ทั้ง iOS และ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  

ในการใช้งาน อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย 
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ซึง่นอกจากจะสามารถใช้สนทนาผ่านการแชท 

ด้วยข้อความแล้ว จุดเด่นหลักๆ ของ 

แอปพลิเคชัน Line ก็คือ การมีสติกเกอร์ไลน์ 

น่ารกัๆ หลากหลายคาแรคเตอร์ทีผู่ใ้ช้สามารถ 

ดาวน์โหลดมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการ 

สนทนาให้สนกุและไม่น่าเบือ่ และสตกิเกอร์ไลน์ 

นีเ้องทีจ่ะเป็นโอกาสเพิม่รายได้ให้กบัคนทัว่ไป 

หรือ Creator ที่สนใจ..

โดยเพยีงลงทะเบยีนกบั Line Creator  

Market ซึ่งจะเป็นช่องทางและพื้นท่ีซื้อขาย

ให้กับผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบ 

สตกิเกอร์ไลน์เจ๋งๆ คลูๆ และลงขายบน Line Store  

ผ่านทาง Sticker Shop ของแอปพลเิคชนั Line  

ซึ่งหากฝีมือการวาดสติกเกอร์ของ Creator  

ผ่านการพิจารณาและได้จ�าหน่ายออกไป  

ก็รอรับส่วนแบ่ง 35% จากยอดดาวน์โหลด 

สติกเกอร์ผ่านบัญชี Paypal ที่ผูกไว้กับ Line  

Creator Market โดยถ้ายอดขายเกนิ 1,000 เยน  

(ประมาณ 300 บาท) สามารถยืน่ค�าขอโอนเงนิ 

รับค่าสติกเกอร์จากทาง Line ซึ่งจะโอนให ้

ภายใน 45 วัน.. 

อาชพีนกั Cast Game
จากกระแสการเล่นเกมออนไลน์ท่ีถูก 

ยกระดับให้เป็นกีฬาในนามของ E-sports  

ซึง่เป็นการแข่งขนัเกมคอมพวิเตอร์ทีม่เีงนิรางวลั 

มลูค่ามหาศาล ตัง้แต่หลกัหมืน่ไปจนถงึหลกัล้าน  

กลายเป็นกระแสร้อนระอุที่คอเกมทั่วโลก 

ร่วมลุ้นจนตัวโก่งเมื่อโอกาสท�าเงินแถมยัง 

สนกุอยูต่รงหน้า จงึเป็นช่องทางหารายได้ของ 

เหล่า “นักแคสเกม” ที่ใช้ทักษะการเล่นเกม 

เพือ่โชว์สกลิขัน้เทพให้คนดไูด้ร่วมลุน้และเชยีร์  

นอกจากเล่นให้ดู พวกเขายังต้องพากย์และ 

สามารถตัดต่อคลิปเพื่อให้คนดูรู้เทคนิควิธี 

ว่าจะก้าวข้ามผ่านด่านต่างๆ ไปได้อย่างไร.. 

จากนัน้จึงโพสต์คลปิลง YouTube หรอื  

Live สด โดยมีสปอนเซอร์สนับสนุนทั้งเงิน 

และอุปกรณ์ พร้อมท้ังมีการสมัครสมาชิก  

ซ่ึงยอดววิและการกดคลกิโฆษณาในคลปิของ 

ผู้ชมจะท�าให้ “นักแคสเกม” ได้รับค่าโฆษณา 

จ�านวนมหาศาลไม่ต่างจากค่าตัวแพงลิบของ 

เหล่าดาราคนดัง สนนราคาของรายได้อยู่ที่  

1,000,000 วิว ต่อรายได้ 25,000 - 50,000 

บาท ถ้ามีจ�านวนวิว 1,000,000 วิว จากคลิป 

จ�านวน 100 คลิป นั่นเท่ากับจะมีรายได้  

2,500,000 - 5,000,000 บาท เลยทีเดียว.. 

การรับเขียนบทความ
โดยอีกหนึ่งงานของผู้ที่มีอาชีพเป็น 

“ฟรแีลนซ์ออนไลน์” ทีถ่อืว่ามาแรง กค็งหนี

ไม่พ้นงานเขยีนบทความ หรอื Content Writer 

ทีก่�าลงัเป็นทีต้่องการของตลาดเป็นอย่างมาก 

เพราะไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ บลอ็ก (Blog) ต่างๆ  

รวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ต้องการบทความที่

มีคุณภาพ น่าสนใจ และสามารถดึงดูดให้คน

เข้ามาติดตามอ่านบทความอยู่เร่ือยๆ และ 

อกีหนึง่เหตผุลทีต้่องให้ความส�าคญักบับทความ 

กเ็พราะมผีลต่อการท�า SEO การตลาดออนไลน์

ของ Google เพราะถ้าเว็บไซต์ หรือบล็อก  

ซึง่มบีทความทีด่ ีน่าสนใจ สดใหม่ และน่าเชือ่ถอื  

ก็จะท�าให้ติดอันดับต้นๆ ใน Google Search 

ได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อพูดง่ายๆ ก็คือ คนจะเห็น 

เว็บไซต์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่ม  

Traffic และลูกค้าได้ไปในตัว..

และโดยทีเ่วบ็ไซต์ส่วนใหญ่ซ่ึงต้องการ 

บทความท่ีมีคุณภาพเป็นจ�านวนมากเพื่อ 

มาอัปเดตเว็บไซต์ของตัวเอง จึงท�าให้เกิด

ธุรกิจการรับจ้างเขียนบทความข้ึนมาในโลก

ออนไลน์ จงึเป็นโอกาสการสร้างรายได้ให้กบั 

คนทีม่ทีกัษะด้านการเขยีน และมกีารวางแผน 

การท�างานที่เป็นระบบ สามารถจัดสรรเวลา 

ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ในเบือ้งต้นอาจจะต้องหา  

Community ของ “ฟรแีลนซ์นกัเขยีน” และเข้าร่วม 

โดยปัจจุบนัสนนราคาของการว่าจ้างฟรแีลนซ์ 

เขียนบทความ จะอยู่ที่ราคา 30 – 500 บาท  

ต่อบทความ ประมาณ 1,790 ค�าไทย ซึ่งจะ 

สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนให้คุณไม่ต�่ากว่า 

เดอืนละ 10,000 - 30,000 บาท โดยข้ึนอยู่กบั 

ด้านความเหมาะสมของงาน จ�านวนชิ้นงาน  

และการตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นต้น... 

..เราลองมาค้นหางาน “ฟรีแลนซ์ 

ออนไลน์” ที่ใช่และเหมาะกับตัวคุณ โดย 

รบัรองได้ว่าคณุมรีายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดมอื 

แน่นอน…  
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บทบาท ภารกิจ และนโยบาย
การขับเคลื่อนองค์กรของคณะผู้บริหาร กทม.

รอบรั้ว
บางกอก

พลต�ารวจเอกอศัวนิ ขวญัเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มผลการด�าเนนิการปรบัปรงุบงึรบัน�า้ประชานเิวศน์เป็นแก้มลงิ 

พกัน�า้ โดยมคีณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ส�านกัการระบายน�า้ ส�านกัสิง่แวดล้อม ส�านกัการจราจรและขนส่ง ส�านกังานเขตจตจุกัร และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ แก้มลิงบึงรับน�า้ประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร 

โดยพ้ืนทีย่่านประชานเิวศน์บรเิวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ ช่วงวัดเสมยีนนารถึีงหน้าตลาดประชานเิวศน์ ระยะทางประมาณ 2.5 กโิลเมตร 

เป็นจุดเฝ้าระวังน�้าท่วมขัง ซึ่งบริเวณถนนดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ สภาพพื้นที่มีระดับต�่ากว่าถนนโดยรอบ ได้แก่ ถนนประชาชื่นและ

ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อปริมาณฝนที่ตกเกินกว่า 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง จึงก่อให้เกิดปัญหาน�้าท่วมขังในบริเวณดังกล่าว 

ประกอบกับการระบายน�้าออกจากพืน้ทีส่ามารถระบายน�้าออกได้ทางเดยีว โดยการดงึน�้ามาทางถนนวภิาวดรีงัสติระบายลงสูค่ลองเปรม

ประชากร ซึ่งมีระยะทางไกลถึง 1.5 กิโลเมตร จึงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน�า้พอสมควร ส่วนทางด้านถนนประชาชื่นไม่สามารถระบายน�า้ 

ไปได้ เนือ่งจากตดิกบัคลองประปา กรงุเทพมหานคร โดยส�านักการระบายน�า้และส�านักงานเขตจตจุกัร จงึได้ร่วมกนัด�าเนินการปรบัปรงุบงึรบัน�า้ 

ประชานิเวศน์ให้เป็นแก้มลิง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นพื้นที่ส�าหรับกักเก็บน�้าในช่วงที่ฝนตก โดยดึงน�้าที่ท่วมขังบริเวณถนน 

เทศบาลสงเคราะห์ระบายลงสู่บึงรับน�้าประชานิเวศน์ เป็นการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ บรรเทาความเดือดร้อนแก ่

ประชาชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบรเิวณดงักล่าว รวมทัง้ประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนในการสญัจรไปมา ซึง่ในบรเิวณหมู่บ้านประชานเิวศน์มบีงึรบัน�า้อยู ่5 บงึ  

สามารถกักเก็บน�้าได้ 73,000 ลูกบาศก์เมตร รองรับบรรเทาปัญหาน�า้ท่วมในพื้นที่ประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร พฒันา 5 บึงน�า้ประชานเิวศน์เป็นแก้มลงิ เกบ็น�า้ฝน แก้น�า้ท่วม

คณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ร่วมลงพืน้ที ่บรเิวณ
ถนนกลางท้องสนามหลวงเตรียมความพร้อม 
การจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที ่

ตรวจความพร้อมการเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ในวนัที ่28 ก.ค. 61  

โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนกลางท้องสนามหลวง เขตพระนคร  

ซึง่กรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการปรบัปรงุภมูทิศัน์ท้องสนามหลวงและ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

ด้านพลต�ารวจเอกอศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการประดบัตกเเต่งบรเิวณ ถนนราชด�าเนนินอก เเละ

ลานพระราชวงัดสุติ รวมทัง้ตรวจเยีย่มการปรบัภมูทิศัน์คลองโอ่งอ่าง  

บริเวณสะพานด�ารงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ เขตสัมพันธวงศ์
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โดยนายจกักพนัธุ ์ผิวงาม (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการปรับปรุง 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน�้าในพื้นท่ีเขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ และ 

เขตวังทองหลาง ซ่ึงเป็นไปตามแผนพฒันากรุงเทพมหานครตามยทุธศาสตร์ 

“มหานครปลอดภยั” ทีม่เีป้าหมายให้เมอืงกรงุเทพมหานครปลอดจากภยัพบิตั ิ

ทางธรรมชาต ิโดยมมีาตรการบรหิารจดัการน�า้อย่างเหมาะสม ประชาชน 

ได้อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีด่ ีทัง้นี ้เมือ่โครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังบริเวณถนนรามค�าแหง ถนนลาดพร้าว  

เพิม่ประสทิธภิาพระบบระบายน�า้ในพืน้ทีเ่ขตบางกะปิ เขตวงัทองหลาง 

และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ.. 

ภารกจิการลงพืน้ที.่.โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธิภาพ 
ระบบระบายน�้าในเมือง

โดยภารกิจในการประชุมครั้งนี้นางสุวรรณา จุ ่งรุ ่งเรือง  

(รองปลดักรงุเทพมหานคร) พร้อมด้วยหน่วยงานในสงักดักรงุเทพมหานคร 

ทีเ่ก่ียวข้อง อาทเิช่น ส�านกัการจราจรและขนส่ง ส�านกัการระบายน�า้  

ส�านักผงัเมอืง และส�านักงานการต่างประเทศได้ประชมุเพือ่หารอืร่วมกบั 

นายคอลิน ไซคส์ ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและ 

พลงังาน เกีย่วกบัโครงการ Future Cities Prosperity Fund ซ่ึงเป็นการให้ทนุ 

สนบัสนนุความร่วมมือเพือ่กระตุน้ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื เพิม่ความมัง่คัง่  

ลดระดับความยากจนของเมือง และสร้างโอกาสในการท�าธุรกิจ 

ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาวในตลาดทีก่�าลงัเจรญิเตบิโต ณ ห้องประชมุ  

ชัน้ 13 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร 2 เขตดนิแดง..

ประชุม..หารือโครงการ Future Cities  
Prosperity Fund

การเปิดการแข่งขัน BMA Fีutsal 2018 สนบัสนนุ 
ให้เยาวชนออกก�ลังกาย

โดยงานดงักล่าวนางศลิปสวย ระวแีสงสรูย์ (รองปลดักรงุเทพมหานคร) 

ซึง่เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน BMA Futsal 2018 เพื่อส่งเสริม 

และสนบัสนนุการออกก�าลงักายแก่เดก็ เยาวชน ตลอดจนประชาชนของ 

กรุงเทพมหานครให้มีสขุภาพร่างกายทีส่มบูรณ์ แข็งแรง และใช้เวลาว่าง

ให้เกดิประโยชน์ ห่างไกลยาเสพตดิ โดยให้สโมสรกฬีาของส�านกังานเขต 

ทั้ง 50 เขต มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ณ อาคารสนามกีฬาบางกอก 

อารีน่า เขตหนองจอก.. 



บางกอก Economy | 23

กรุงเทพมหานคร ร่วมงานเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ของประเทศ”
โดยพลต�ารวจเอกอศัวนิ ขวญัเมือง (ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร) ได้ร่วมงานเสวนา “การบริหารจดัการทรัพยากรน�า้ของประเทศ” ซึง่ส�านกังาน 

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้จัดขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  

มคีวามเข้าใจและทราบถงึสถานการณ์น�า้ในฤดฝูน ปี 2561 และการวางแผนการบรหิารจดัการน�า้ในภาพรวมทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์การบรหิาร 

จัดการทรัพยากรน�้าของประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นประธานเปิดการเสวนา  

พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารส�านักการระบายน�า้ เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล.. 

วันสิ่งแวดล้อมโลก “Beat Plastic Pollution หรือ รักษ์โลก ลดพลาสติก”
โดยแพทย์หญงิวนัทนย์ี วฒันะ (รองปลดักรงุเทพมหานคร) ได้เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรมรณรงค์วนัสิง่แวดล้อมโลก “Beat Plastic Pollution  

หรอื รกัษ์โลก ลดพลาสตกิ” ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกลุ่มเขตกรงุเทพตะวนัออก เพือ่เป็นการปลกุกระแสให้ประชาชนได้ตระหนกั และเข้าใจถงึ 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ โดยการด�าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน 

ทีพ่กัอาศยัอยูร่มิคลองไม่ทิง้ขยะลงไปในแม่น�า้ ล�าคลอง และการจดัเกบ็ขยะในคลองลาดพร้าวพืน้ทีเ่ขตสายไหม บางเขน ดอนเมอืง หลกัสี ่ลาดพร้าว  

และจตุจักร.. 



โครงสร้างเศรษฐกิจ กทม.

ข้อมูลพื้นฐาน กทม.

แคมเปญเงินฝาก

ข้อมูลการลงทุน

เกร็ดน่ารู้

www.bangkok.go.th/fiic
โทร. 0 2224 1916 , โทรสาร 0 2225 1945

เว็บไซต์เปิดกว้าง
ด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

ทางเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร

www.bangkok.go.th/fiic
ประชาคมอาเซียน ธุรกิจ SMEs สถติ ิกทม.




