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 ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
 วารสาร “Bangkok Economy” (VOL.34) เขาสูปที่ 12 
ของการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานคร 
ดานเศรษฐกิจและการลงทุน แตในเลมวารสารของเราที่ยังคง
เตม็เปยมและอดัแนนดวยเนือ้หา สาระอนัเปนประโยชนตอหนวยงาน
และผูสนใจท่ัวไป ซ่ึงไดประมวลและนําเสนอภาพขาว การปฏิบัติ
ภารกิจ รวมท้ังนโยบายของคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร และ
รวบรวมรายงานขอมูล สถิติทางเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม
และวฒันธรรมของเมอืงกรงุเทพมหานคร โดยเปดประเดน็คอลมันแรก

ใน “รอบรัว้บางกอก” เพือ่รบัทราบกรอบนโยบายการบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนปจจุบัน (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ที่มุงเนน
ผลักดันองคกรในการกาวสูปที่ 45 ดวยการวางนโยบายหลัก “1 ภารกิจพิเศษ 
5 นโยบายทันใจ 19 งานผลักดันทันที”  อีกทั้งมุงเนนดานภารกิจโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานผานกรอบวงเงินการใชจายงบประมาณแตละดาน
ในสถิติขอมูลงบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร ป 2560 จากคอลัมน 
“คลังบางกอก” 
  ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกปจจุบนัท่ีกําลังผันผวนตามการเปลีย่นแปลง
ของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศของไทยท่ีสบืเน่ืองมาจากปจจยัในหลายดาน โดยทศิทางและความอยูรอด
ของเศรษฐกจิไทยสวนหนึง่ทีต่องอาศยัความอดุมสมบรูณในทรพัยากรการทองเทีย่ว
ทีม่หีลากหลายเพีอ่เปนตัวชีน้าํใหภาคเศรษฐกิจไดพึง่พาอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว
นํารายไดเขาประเทศ โดยขาวซึง่เปนทีน่ายนิดยีิง่กบัเมอืง “กรงุเทพมหานคร” ที่มีผล
การสาํรวจเพือ่จดัลาํดบัลาสุดใหเปนเมอืงจุดหมายปลายทางทีค่นมาเยอืนมากทีส่ดุ
ในโลก โอกาสนี้จึงขอรวมแสดงความภาคภูมิใจกับกรุงเทพมหานคร และติดตาม
รายละเอียดไดในคอลัมน “บางกอกทันการณ” สําหรับเนื้อหาในเลมคอลัมนอื่นๆ 
ของวารสาร กองบรรณาธิการไดนําเสนอโครงการนํารองแผนแมบทในการพัฒนา
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโครงการที่สามารถยกระดับ
สภาพแวดลอม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนที่อาศัยตลอดริมสองฝง
ลํานํ้าเจาพระยา สรางเปนแหลงทรัพยากรทางการทองเที่ยวในเขตพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา โดยกอใหเกิดรายไดเขาประเทศ
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ภายในเลมวารสารของเรายังมีบทความอื่นๆ ที่นาสนใจ
ติดตามอีก อาทิ ขอมูลการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน การคํานวณและ
จัดเก็บภาษีปายของกรุงเทพมหานคร การดําเนินธุรกิจหรือการคาออนไลน
ในยุคสังคมดิจิตอล รวมถึงเกร็ดความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของธนบัตรไทย
จนถงึยคุปลายชวงรชักาลท่ี 9        
  สุดทายนี้ กองบรรณาธิการจึงหวังเปนอยางยิ่งวาวารสาร “Bangkok 
Economy” ฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจทุกทาน โดยขอขอบคุณ
ทุกทานที่ไดใหความสนใจติดตามมาโดยตอเนื่องและทางกองบรรณาธิการ
มคีวามยนิดอียางยิง่ทีท่กุทานจักไดใหความคิดเหน็ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ ตอไป 
และไวพบกันใหมฉบับหนา

     นางพรทิพา  พูลธนะ
     บรรณาธิการ         
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¾Å.µ.Í.ÍÑÈÇÔ¹ ¢ÇÑÞàÁ×Í§ 
                          ÒÃÒ ¡ÒÃ¡Ã§ · Ò¹¤Ã

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàªÔ§ÃØ¡ !  
 ÒÃ¡   ¹ ºÒ ·Ñ¹   §Ò¹ ÅÑ¡ Ñ¹·Ñ¹·

ÊÐÍÒ´ ÊÐ´Ç¡ »ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ´Õ ÇÔ¶Õ¾Íà¾ÕÂ§

  เนือ่งในโอกาส วนัสถาปนากรงุเทพมหานคร ครบ 44 ป  พล.ต.อ.อัศวนิ ขวญัเมือง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
พร้อมคณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรงุเทพมหานคร และข้าราชการกรงุเทพมหานคร ร่วมกนัท�าบญุตักบาตร
พระสงฆ 145 รูป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) และร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตร 
ณ บริเวณหน้าหอพระพทุธนวราชบพติร พธิถีวายเทวบรรณาการ ณ ศาลพระภมู ิ“หลวงปูมงคลมหาปราสาท”  และศาลจนี
“เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ” ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลยเวทยบรมหงส พรหมพงศ 
พฤฒาจาริย หัวหน้าคณะพราหมณ เป็นผู้ด�าเนินพิธี  รวมทั้ง พิธีบวงสรวงพระอินทรทรงช้างเอราวัณ ณ ลานพระอินทร
ทรงช้างเอราวัณ อาคารกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยมีพราหมณบุนนาค เป็นผู้ด�าเนินพิธี 

  พรอมกนันี ้พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง แถลงรายละเอยีดการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร ในฐานะผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครคนปจจุบันที่ไดรับมอบหมายภารกิจโดยตรงจาก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ คสช. 
โดยเนนวาเมื่อมาดวยวิธีพิเศษ  จึงตองทําอะไรดวยวิธีพิเศษ ดวยการวางนโยบายหลัก “1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 
19 งานผลักดันทันที” และยืนยันวาไมไดเลนการเมือง ทั้งขอยืนยันจะบริหารงบประมาณ 2560 ที่ไดผานสภา กทม.
ไปแลวใหถูกตอง ตามหลักพอเพียง เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ใหทันใจเหมือนคําวา o  หรือเดียวนี้ วันนี้

· ÅÑ¡  ÒÃ¡    ¹ ºÒ ·Ñ¹   §Ò¹ ÅÑ¡ Ñ¹·Ñ¹· 
 า ก  

  คือ การบริหารจัดการมณ ลพิธีทองสนามหลวง ทั้งดานการเดินทาง อาหาร ที่พัก การดูแลความปลอดภัย 
ความสะอาด การแพทย และการสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนท่ีเดินทางมากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหไดรับความสะดวก สบายมากที่สุด

รอบรั้วบางกอก
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 บา  

1. สะอาด (CLEAN) : บานเมืองสะอาด  
2. สะดวก (CONVENIENT) : เดนิทางสะดวก ใชชวีติ

สะดวก ขอมูลสะดวก สะอาด  
 3. ปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย 
ทรัพยสินปลอดภัยชุมชน และสังคมปลอดภัย สะอาด  

4. คุณภาพชีวิตดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน  
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ

5. วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) : 
ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเปนอยู

 งา ก

1. การจัดตั้งศูนยบริหารราชการฉับไวใสสะอาด  
2. B g an ng ay โดยการจิตอาสา รวมทําความสะอาดยานชุมชน ยานการคา

คูคลอง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. รณรงคเก็บผักตบชวาทั้งในแมนํ้าเจาพระยา และคลองทั่วกรุงเทพ   
4. จัดทําแอปพลิเคชัน Bangkok 2  รูทันเหตุการณ เพื่อใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ 

สภาพฝน สภาพนํ้าทวม  สภาพการจราจรบนทองถนนที่เปนปจจุบัน  
5. นํ้าเรงระบาย ใหสามารถสั่งการไดทันที 24 ชั่วโมง 
6. จัดทําแกมลิง อิงศาสตรพระราชาในพื้นที่จุดออนนํ้าทวม  
. ทางแยกหวงใย ใสใจทกุคน โดยเนนรวมถงึผูพกิาร ผูสงูวยั และประชาชนทัว่ไป  
. ปรับจริง จับจริง รถจอด และวิ่งบนทางเทา  

9. สั่งปดสถานบริการฝาฝนก หมาย ดําเนินการทันที  
10. c Ey  เครือขายเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 24 ชั่วโมง  
11. เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเปนพื้นที่โปรง ตัดวงจรอาชญากรรม  
12. ปลูกปาในใจคนตามศาสตรพระราชา  
13. ปลูกตนรวงผ้ึงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร  
14. Bangkok c a  a  ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ  
15. เรงรัดโครงการ “พระปกเกลา สกายปารค”  
16. เปลีย่นพืน้ทีเ่สือ่มโทรมใหเปน “พืน้ทีช่มุชนสามคัค ีสรางสขุภาวะดเีพือ่ชวีติ” 

1 เขต 1 ชุมชน  
1 . สรางชื่อเสียงดานการศึกษา และมาตรฐานวิชาการอยางเทาเทียมกัน  
1 . เปดแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  
19. จัด “ยานเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร” 

พล.ต.อ.อัศวินฯ กล่าวเสริมว่า นโยบายดังกล่าว จะท�าทันทีในสิ่งที่ประชาชน
อยากได้ ต้องท�าอย่างรวดเรว็ ถ้าสิง่ไหนท�าวนันีไ้ม่ได้ กต้็องท�าพรุง่นีใ้ห้ได้ ต้องเร่งท�า
ในสิ่งที่ท�าได้ในทันที การบริหารงบประมาณของ กทม. ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
จับต้องได้  



5บางกอก ECONOMY

การลงทุนในการประกอบธุรกิจใด  ก็ตาม ปจจัยที่ต้องค�านงถง คือ ปจจัยการผลิต อันได้แก่ บุคลากร วัตถุดิบ เครื่องจักรกล
เครื่องมือการผลิต เครื่องมือเพื่อการให้บริการ อาคาร โรงงาน  ปจจัยส�าคัญที่สุดที่มองข้ามไม่ได้เลย ก็คือ เงินทุน ซ่งเป็น

เสมอืนเส้นโลหิตใหญ่ทีห่ล่อเลีย้งทกุองคกรให้ขบัเคลือ่นไปได้ โดยเ พาะสภาพสงัคมในปจจบัุนทีมี่การแข่งขนักนัสงู การท�ามาค้าขาย 
ท�าธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เก ตรกรรม หากขาดเม็ดเงินเพื่อการลงทุนเป็นการยากยิ่งที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือด�าเนินกิจการ
ที่มีอยู่แล้วให้อยู่รอด

ลงทน จงึเปนทีห่มายสาํคญัเพือ่นาํมาเริม่ตนหลอเล้ียง หรอืขยายกจิการธรุกจิตางๆ โดยเปนทีรู่กนัวา หากเปนการคารายยอยๆ 
ทั่วไปแหลงเงินทุนหลักจะมาจากสองทาง คือ แหลงเงินกูนอกระบบ และแหลงเงินกูในระบบจากสถาบันการเงินตางๆ สวนในดาน E  
และธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ นั้น แหลงเงินทุนจะมาการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย และจากการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ซึง่สถาบันการเงินหลกัๆ ทีเ่ปนธนาคารพาณชิยจะมคีวามระมัดระวงัในการปลอยสินเชือ่ โดยการวเิคราะหจากสภาพการณทางเศรษฐกจิโดยรวม
ทัง้ในประเทศและปจจยักระทบจากภายนอกประเทศ ณ ปจจบุนัและในอนาคต เปนหลกัในการตดัสนิใจจะปลอยกูใหหรอืไม หรอืมเีงือ่นไข
ผกูมดัเปนกรณพีเิศษ อยางไรกต็าม เพือ่เปนหลกัประกนัวาสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารจะไมไดรบัความเสียหาย เนือ่งจากไมมกีารคนืเงินกู
ตามกําหนด รวมทั้งลักษณะของกิจการ ธุรกิจที่ขอเงินกูวามีแนวโนมศักยภาพในการชําระคืนเงินกูมากนอยอยางไร ซึ่งมีความจําเปน
จะตองมีขอมูลและแนวทางที่ถูกตองมากที่สุดสําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหเพื่อจะปลอยเงินกู นั้น

ประจาํไตรมาสที ่3 ป 2559 มาจากตอบแบบสอบถามจากธนาคาร
ตางๆ จํานวน 2  แหง และ on ank อีก 23 แหง ครอบคลุมสินเชื่อ
รอยละ 99.2 ของทั้งระบบสถาบันการเงิน ประกอบดวย

¹ Í Ò¤ Ã¡  
  สรปุผลจากการสํารวจซ่ึงไดขอมลูในภาพรวมวาความตองการ
สินเช่ือของภาคธุรกิจโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจาก ธุรกิจ E  ขณะที่
สถาบันการเงนิยงัคงเพิม่ความเขมงวดการปลอยสนิเชือ่แกภาคธรุกจิ 
โดยแยกออกเปนลักษณะตางๆ ไดดังนี้

ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวม
  พบวาการขอสินเช่ือในไตรมาสที่ 3 ป 2559 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอน โดยการขอสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากธุรกิจ E  
เปนสําคัญ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในสินทรัพยถาวร 
ขณะที่ความตองการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญนั้นไมเปลี่ยนแปลง
มากนกั สวนไตรมาสถดัไปสถาบนัการเงนิคาดวาความตองการสนิเชือ่
จากธรุกจิขนาดใหญจะยงัคงไมเปลีย่นแปลงจากไตรมาสปจจบุนัมากนกั 
ขณะที่ความตองการสินเชื่อธุรกิจ E  คาดวาจะเพิ่มขึ้นอีก 

มาตร านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจ
  ในไตรมาสที่ 3 ป 2559 สถาบันการเงินยังคงเขมงวด
มาตรฐานการใหสนิเชือ่แกภาคธรุกจิ ทัง้ธรุกจิขนาดใหญและธรุกจิ 

E  จากความกังวลดานคุณภาพสินเชื่อ โดยสอดคลองกับอัตรา
การอนมุตัสิินเช่ือใหกบัธรุกจิ E  ทีย่งัคงอยูในระดบัตํา่ และสาํหรบั

**	ที่มาข้อมูล	ทีมวิเคราะห�สนเทÈธØรกิจ		(Economic	Intelligence	Team)	
½†ายนโยบายเÈรÉฐกิจการเงิน	สายนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทÈไทย

  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจดัทาํแบบสํารวจภาวะ
และแนวโนมการปลอยสินเชื่อ (  on on  y) 
เพือ่เปนแนวทางใหสถาบนัการเงนิตางๆ นาํไปปรบัใชรวมกบัขอมลู
ในสวนทีส่ถาบนัการเงนิมอียูแลว สาํหรบัการพจิารณาวางมาตรการ
เพื่อปลอยเงินกู และเพื่อใหผูประกอบการไดรับรูถึงเงื่อนไขตางๆ 
เพื่อเตรียมความพรอมใหรอบดานกอนยื่นขอเงินกู โดยธนาคาร
แหงประเทศไทยไดทําการสํารวจความคิดเห็นผูบริหารระดับสูง
ทีด่แูลงานดานสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิ ผูประกอบธรุกจิบตัรเครดติ
ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน 
( on Bank ) จากหลายๆ แหง เพื่อใหไดทั้งขอมูลที่ครบถวนและ
ลกึมากยิง่ขึน้ ซึง่การวเิคราะหนีธ้นาคารแหงประเทศไทยไดดาํเนนิการ
จัดทํามาเปนประจําทุกไตรมาส โดยกําหนดเกณ แบบสํารวจ
สําหรับนํามาวิเคราะห ซึ่งมีเปาหมายที่จะใหไดมาซึ่งขอมูล 3 ดาน  
คือ อุปทานของสินเชื่อ ในการใหความเขมงวดของมาตรฐาน
ในการปลอยสนิเชือ่ ปจจยัทีม่ผีลกระทบ รวมทัง้เงือ่นไขการใหสินเชือ่
ของสถาบันการเงิน รวมทั้ง อุปสงคของสินเชื่อ ซึ่งเกี่ยวกับภาวะ
และปจจยัทีส่งผลตอความตองการสนิเชือ่ของผูขอกู  และแนวโน้ม
การปล่อยสนิเชือ่ โดยมองไปทีไ่ตรมาสชวงตอไป ซึง่สถาบนัการเงนิ
จะมแีนวโนมในการเขมงวดมาก ในกรณดีานการปลอยสินเช่ือมากนอย
อยางไร  และความตองการสนิเชือ่ของกลุมธรุกจิผูขอกูเปนอยางไร  
 ทั้งนี้ แบบสํารวจ ภาวะและแนวโนมสินเชื่อ ( n o  Loan 
O c  y)  ของธนาคารแหงประเทศไทย ในรอบการสาํรวจ

การปลอยสินเช่ือของสถาบันการเงินCredit Conditions Survey

เศรษฐกิจบางกอก
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ที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่สถาบันการเงินไดเพิ่มความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 
และสินเชื่อเชาซื้อรถยนต โดยแยกออกเปนลักษณะตางๆ ดังนี้
 ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือน
  การขอสนิเชือ่ของภาคครวัเรอืนในไตรมาสที ่3 ป 2559 ลดลงจากไตรมาสกอน จากความ 
เชือ่มัน่ของผูบรโิภคทีย่งัอยูในระดบัตํา่ สวนความตองการสนิเชือ่บตัรเครดติปรบัเพิม่ขึน้ตามความ 
ตองการเพือ่ซือ้สนิคาอปุโภคบรโิภคทีป่รบัเพิม่ขึน้ สาํหรบัในไตรมาสที ่ 4 สถาบนัการเงนิคาดวา 
ความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกประเภทจะปรับเพิ่มขึ้นจากความตองการสินเชื่อ 
บัตรเครดิตและสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเปนสําคัญ โดยคาดการณวาแนวโนมตลาดซื้อขายรถยนต
และความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่เริ่มปรับดีขึ้น 
 มาตร านการให้สินเชื่อภาคครัวเรือน
  ในไตรมาสที ่3 ป 2559 สถาบนัการเงนิเพิม่ความระมดัระวงัการปลอยสินเชือ่เชาซือ้รถยนต
และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวในระดับตํ่า และมีความกังวล 
ถึงแนวโนมตลาดที่อยู อาศัยในอนาคต สําหรับไตรมาสถัดไปสถาบันการเงินคาดวาจะเพิ่ม 
ความเขมงวดการปลอยสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอาศยัมากขึน้อกี และยงัคงรกัษาระดบัมาตรฐานการปลอย 
สินเชื่อครัวเรือนประเภทอื่นๆ ไวใกลเคียงกับไตรมาสปจจุบัน 

Å¡Ã ·º Ò¡¡ÒÃ ÅÍ ¹ Í ¡Ñº  
  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนจุดศูนยกลางระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการทําธุรกิจ 
การแปรรปูวตัถดุบิทัง้จากภาคอตุสาหกรรมและการเกษตรเพือ่เพิม่มลูคาสนิคาในลกัษณะ E  
อยูเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากพืน้ทีป่รมิณ ลกรงุเทพมหานคร มทีั้งผูประกอบการอุตสาหกรรม 
รายใหญและรายยอย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งเปนวัตถุดิบเพื่อปอนการผลิต 
และเปนศูนยกลางการคมนาคม พรอมที่จะขนสงสินคาไปยังสวนตางๆ ของภูมิภาค ดังนั้น E   
ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครจงึเปนสวนทีส่าํคญัยิง่สวนหนึง่ขององคกรเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศ
  ในสภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีถ่ดถอย โดยไดชลอตวัลงทัง้ระบบ มผีลกระทบโดยตรง 
กับผูประกอบการ E  เนื่องจากกําลังการซื้อของผูบริโภคนอยลง ทําใหผูประกอบการ E  
มีปญหาในเรื่องเงินหมุนเวียนและปญหาสภาพคลอง ทั้งนี้ เพื่อใชสาํหรับการนําไปซื้อวัตถุดิบ
และปอนการผลิต รวมทั้งคาใชจายตางๆ ในการประกอบกิจการ เชน คาจางแรงงาน คาโรงงาน 
สํานักงาน คาเชื้อเพลิง และการขนสง เปนตน แตเมื่อมีมาตรฐานการใหสินเชื่อภาคธุรกิจ 
ท่ีเขมงวดในไตรมาสที่สามของป 2559 ดังที่ปรากฏในรายงานของทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ 
(Econom c n g nc  am) ขางตนที่มาจากความกังวลดานคุณภาพสินเชื่อและ 
อัตราการอนุมัติสินเช่ือใหกับธุรกิจ E  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวในระดับตํ่า   
ทั้งยังมีการคาดการณดวยวาจะมีการเพิ่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกใน 
ไตรมาสที่ 4 จึงเปนที่ตองจับตามองวาผูประกอบกิจการ E  จะสามารถทรงตัวอยูไดอยางไร  
เพราะถาหากไมมีมาตรการการชวยเหลือที่เหมาะสม ทันการณจากภาครัฐและสถาบันการเงินแลว  
เม่ือธุรกิจ E  มีเพียงแคเฉพาะอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศใหตกตํ่าเพิ่มมากขึ้น 
Å¡Ã ·º Ò¡¡ÒÃ ÅÍ ¹ Í¡Ñº Ò¤Í Ñ§ ÒÃ ·ÃÑ � Å Ã ¹ �  

  ในดานการปลอยสนิเชือ่ใหกบับคุคลทัว่ไปในภาคครวัเรอืนทีเ่กีย่วกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย  
การเชาซือ้ทีอ่ยูทีอ่าศยัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร นัน้  เปนไปในทาํนองเดยีวกนักบัการปลอยสนิเชือ่
ใหกบั E  คือ เมือ่มแีนวโนมภาวะเศรษฐกจิทีย่งัขยายตวัในระดบัตํ่า จงึคาดวาความสามารถ 

*   

 BO  y on  on on  Oc  2016 
*  

 คํานวณจากมุมมองของสถาบันการเงินตอสินเชื่อในภาพรวม ไมไดเปน 
 ผลรวมจากการคํานวณ n  ของธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจ E  

กา กา อา าก า  

	 ผลการส�ารวจในรูปแบบ	Diffusion	Index	(DI)	ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	-100	ถึง	100	โดยค�านวณ

จากค�าตอบ	5	ระดับ	ถ่วงน้าหนักตามสัดส่วนสินเชื่อแต่ละประเภทของสถาบันการเงิน	และ	Non-bank	

โดยดัชนี	DI	มีวิธีการตีความ	ดังนี้	

	 ค่า	DI	<	0	หมายถึง	สินเชื่อลดลง	หรือมาตรฐานการให้สินเชื่อเข้มงวดจากไตรมาสก่อน	

	 ค่า	DI	=	0	หมายถึง	สินเชื่อ	หรือมาตรฐานการให้สินเชื่อไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน	

	 ค่า	DI	>	0	หมายถึง	สินเชื่อเพิ่มขึ้นหรือมาตรฐานการให้สินเชื่อผ่อนคลายจากไตรมาสก่อน

6 บางกอก ECONOMY

ในไตรมาสถัดไปสถาบันการเงินคาดวาจะยัง 
คงเพิ่มระดับความเขมงวดการปลอยสินเชื่อ 
แกภาคธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว 
ในระดับตํ่า และจากปจจัยซึ่งมีความกังวล 
ดานคณุภาพสนิเชือ่ของธรุกจิในบางอตุสาหกรรม 

¹ Í Ò¤¤ÃÑ ÃÍ¹ 
สรปุผลจากการสาํรวจโดยภาพรวม  พบวา 

ความตองการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกประเภท 
ปรบัลดลง เวนแตความตองการสนิเช่ือบตัรเครดติ
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ในการผอนชําระของผูซื้ออสังหาริมทรัพยและรถยนตจะลดลงดวย โดยเปน
ผลใหสถาบันการเงินเพิ่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้นจากที ่
เปนอยูในปจจุบัน ที่เห็นตัวอยางไดชัดเจนจากโครงการบานประชารัฐ  
ซึ่งเปนโครงการภาครัฐที่ใหธนาคารรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห และธนาคารกรุงไทย เปนผู ดําเนินการปลอยสินเชื่อ
แตผลการพิจารณากลับไมผานการอนุมัติเปนจํานวนมาก 
  ตัวอยางเชน บริษัท พ กษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งได 
เข าร วมโครงการบานประชารัฐ ประเภทที่อยู อาศัยที่มีราคาไมเกิน  
1.5 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ จํานวน 4 4  หนวย มูลคาโครงการ 
4 00 ลานบาท แบงเปนทาวนเ าส 35  หนวย มูลคา 4 5 ลานบาท และ
คอนโดมิเนียม 4 131 หนวย มูลคา 4 215 ลานบาท แตในการยื่นขอสินเชื่อ
กับทางสถาบันการเงินกลับมียอดปฏิเสธสินเช่ือสูงถึง 10  ซึ่งไมรวมยอด 
ที่ถูกปฏิเสธในชวงพรีแอพพรู ของบริษัท  จํานวน 30 40   
  บริษัท แอล.พี.เอ็น. จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเขารวมโครงการบานประชารัฐ
จํานวน 13 โครงการ จํานวน 3 56 หนวย มูลคาโครงการ 5 000 ลานบาท 
มียอดปฏิเสธสินเชื่อ 30 40
  บริษัท เสนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการ 
บานประชารัฐ จํานวน 5 โครงการ จํานวน 1 000 หนวย มูลคาโครงการ 
1 500 ลานบาท มียอดปฏิเสธสินเชื่อ 30 40
  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการ 
บานประชารัฐ จํานวน 5 โครงการ จํานวน 1 000 หนวย มูลคาโครงการ 
1 300 ลานบาท มียอดปฏิเสธสินเชื่อ 10
  จากขอมูลขางตนสอดคลองกับขอมูลของทีมวิเคราะหสนเทศธุรกิจ  
(Economc n g nc  am) ทีส่ถาบนัการเงนิไมอนมุตักิารปลอยสนิเชือ่ 
เนือ่งมาจากผูบริโภคในกลุมน้ีมีปญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนอยูแลวในระดับ
เกินเกณ การปลอยสินเชื่อ ซึ่งโครงการประชารัฐดังกลาว สวนใหญเปน
โครงการที่อยูอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  สวนการปลอยสนิเชือ่สาํหรบัการเชาซือ้รถยนตในครึง่ปแรกของ ป 2559
โดยดจูากประมาณการสถติิการจาํหนายรถยนต เดอืนมกราคม  มถินุายน 2559 
(สถิติการขายรถยนต ครึ่งแรกของป 2559 เม่ือเทียบกับครึ่งปแรก 
ของป 255 ) พบวา การเชาซ้ือรถยนตสาํหรบันาํไปใชสอยเพือ่ประโยชนใชสอย 
ในการทําธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น แตรถยนตนั่งสวนบุคคลซ่ึงนาจะเปน 
การเชาซื้อของผูซื้อภาคครัวเรือนกลับมียอดขายลดลง อันนาจะสืบเน่ือง 
มาจากภาคครัวเรือนไมมีกําลังซื้อ หรือไมไดรับการอนุมัติปลอยสินเช่ือ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  ตลาดรถยนตรวม ปริมาณการขาย 36 4 1 คัน ลดลง 0.4  
  อันดับที่ 1 โตโยตา 109 0  คัน ลดลง 11.4  
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 2 292 คัน เพิ่มขึ้น 4.3  
  อันดับที่ 3 อนดา 53 952 คัน ลดลง 1.5  

 2)  ตลาดรถยนตนั่ง ปริมาณการขาย 12 310 คัน ลดลง 12.6 
  อันดับที่ 1 อนดา 3 05 คัน ลดลง 0.2  
  อันดับที่ 2 โตโยตา 35 00 คัน ลดลง 33.0  
  อันดับที่ 3 มาสดา 13 500 คัน เพิ่มขึ้น 22.9  
 3)  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (  ck  และ รถกระบะ
ดัดแปลง V) ปริมาณการขาย 192 55  คัน เพิ่มขึ้น 12.2 
  อันดับที่ 1 โตโยตา 69 6  คัน เพิ่มขึ้น .1  
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 65 3 คัน เพิ่มขึ้น 4.1  
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20 613 คัน เพิ่มขึ้น 30.3  
 4)  ตลาดรถกระบะ  ck  ปริมาณการขาย 160 419 คัน
เพิ่มขึ้น 2.  

อันดับที่ 1 อีซูซุ 61 946 คัน เพิ่มขึ้น .   
อันดับที่ 2 โตโยตา 54 64 คัน ลดลง .6  
อันดับที่ 3 อรด 13 410 คัน เพิ่มขึ้น 31.4  

5)  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย ปริมาณการขาย 239 1 1 คัน 
เพิ่มขึ้น .6  

อันดับที่ 1 โตโยตา 3 3  คัน เพิ่มขึ้น 5.1  
อันดับที่ 2 อีซูซุ 2 292 คัน เพิ่มขึ้น 4.3  
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20 613 คัน เพิ่มขึ้น 30.3  

**** ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ ÊÀÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาสถิติการจดทะเบียนรถใหม 
(ป ายแดง) ทั่วประเทศของกรมการขนสงทางบกในชวงเดือน  
ม.ค.  ต.ค. 59 สูงถึงกวา 2 400 000 คัน รอยละ 4.2   เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมา โดยเปนรถจกัรยานยนตสงูสดุ และรองลงมา
คือ รถเกง รถปคอัพ ตามลําดับ

º· Ã
จากขอมูลตางๆ ขางตนที่เกี่ยวกับการการปลอยสินเชื่อของสถาบัน

การเงนิ เปนภาพรวมใหญระดบัประเทศ สามารถสะทอนไดถงึภาพรวม
ของเศรษฐกิจและการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินในระดับพื้นที่ 
ของกรุงเทพมหานครไดดวยเชนกัน  ซึ่งการที่ไดรับทราบการวิเคราะห 
แนวโนมการปลอยสินเช่ือของสถาบันการเงินดังกลาวขางตน จะเปน 
ประโยชนอยางยิง่ตอการกาํหนดทาท ีการวางแผน เพือ่รบัมอืเตรยีมพรอม 
ในการประกอบกจิการของผูประกอบการ รวมทัง้การใชจายภาคครวัเรอืน 
เพราะกรุงเทพมหานคร เปนจุดศูนยกลางของการเงิน การเศรษฐกิจ 
การทําธุรกิจ และบริการ เมื่อเกิดเหตุการณใดๆ ทั้งทางบวกและ 
ทางลบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเห็นไดชัดเจนทันทีในทุกภาคสวน 
ของกิจการธุรกิจ และความเปนอยูของผูคนในกรุงเทพมหานคร
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  วิวัฒนาการธนบัตรไทย แต่เดิมชนชาติไทยได้ใช้หอยเบี้ย และประกับ (ดินเผาที่มีตราประทับ) เงินพดด้วง ปกระเบื้อง และ
เหรยีญก าปณ เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น ก่อนทีจ่ะมกีารน�าธนบตัรเข้ามาใช้ในระบบการเงนิของประเทศ  จนกระทัง่ในรชักาล
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เศร กจิขยายตัวเพิม่ขน้จนไม่สามารถผลติเงนิพดด้วง  ซง่เป็นเงนิตราหลกัในขณะนัน้ได้ทนั
ต่อความต้องการ และมีผู้ท�าเงินพดด้วงปลอมจนเป็นปญหาเดือดร้อนกันท่ัวไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จงโปรดให้จดัท�าเงินกระดา ชนดิแรกข้นใช้ในระบบเงนิตราของประเทศ เรยีกว่า หมาย ขน้เมือ่ พ.ศ. 23  ซง่นบัเป็นครัง้แรก
ที่ประเทศไทยเริ่มมีการใช้ “เงินกระดา ” 
  ตอมา เมือ่วันที ่29 มิถนุายน พ.ศ. 241  ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา  ประกาศใช
“ตัวกระดาษ” ราคา 1 อัฐ เพื่อใชแทนเงินเหรียญกษาปณที่ไมเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งประชาชนเรียกกันทั่วไปวา “อัฐกระดาษ” 
  ป พ.ศ. 2432  2442 มีธนาคารตางประเทศเขามาเปดสาขาดําเนินงานในประเทศไทย คือ ธนาคาร องกงและเซี่ยงไ  
ธนาคารชาเตอรด  แหงอินเดีย ออสเตรเลีย และจีน และธนาคารแหงอินโดจีน ซึ่งทรงโปรดอนุญาตใหสามารถออกธนบัตรของ
ธนาคารตัวเองได เรียกวา “แบงกโนต” หรือ “แบงก” นับวาเปน “บัตรธนาคาร” รุนแรกๆ ที่มีใชในประเทศไทย จนถึงวันที่  กันยายน 
พ.ศ. 2445 จึงทรงใหยกเลิก และประกาศใช “ธนบัตร” แบบแรกของประเทศไทยอยางเปนทางการ

แบบที่ 1

¸¹ºÑµÃä·Âã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
*** ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ ¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

 
  นับตั้งแตมีธนบัตรหมุนเวียนออกใชในประเทศไทย
ครัง้แรกในป 2445 จนถงึปจจบุนั การออกแบบธนบตัรหมนุเวยีน
มีทั้ งหมด 16 แบบ ซึ่ งเป นธนบัตรที่หมุนเวียนออกใช 
ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทรงครองราชย 0 ป จาก 9 มิถุนายน 24 9 จนถึงป 2559 
ทัง้หมด  รุน  แบบ (แบบที ่9  16) และยงัมธีนบตัรทีร่ะลกึ
โอกาสตางๆ อีก 1  แบบ รวมทั้งบัตรธนาคาร 1 แบบ 
โดยแบงกชาติไดออกแบบธนบัตรหมุนเวียนออกใช โดยเชิญ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 
รชักาลที ่9 เปนภาพประธานดานหนา และเปล่ียนภาพประธาน
ดานหลังแตกตางกันไป ดังนี้

บางกอกบอกใหรู

 ÃØ ‹¹·Õè 1 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปนแบบที่ 9 (นับจากแบบที่ 1 ในป 2445) ประกาศออกใชครั้งแรกเมื่อป 2491 
มี 6 ชนิดราคา ไดแก 50 สตางค 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท และ 100 บาท 
ซึ่งพิมพที่ บริษัท โทมัส เดอลา รู จํากัด ธนบัตรรุนแรกในรัชกาลที่ 9 นี้ แบงกชาติ
พิมพหมุนเวียนออกใชนานกวา 20 ป 
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แบบที่ 13

แบบที่ 10

 ÃØ‹¹·Õè 2 แบบที่ 10 มีเพียงชนิดราคาเดียว โดยออกใชในป 2511 
ดวยเหตทุีธ่นบตัรแบบที ่9 ชนดิราคา 100 บาท ทีอ่อกใชตดิตอกนันานกวา 
20 ป และพิมพดวยเสนนูนสีแดงเพียงสีเดียว จึงมีการปลอมแปลงมาก 
รัฐบาลจึงไดเปลี่ยนแบบธนบัตรชนิดราคา 100 บาทใหม โดยดานหลัง
เปนภาพเรือสพุรรณหงส และกาํหนดใหพมิพสอดสหีลายสี และพมิพเสนนนู
สีนํ้าเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี พิมพที่ บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จํากัด

แบบที่ 11
  ÃØ‹¹·Õè 3 แบบที่ 11 เปนธนบัตรแบบที่มีเอกลกัษณความเปนไทยมากขึน้ดวยการนาํลายไทย สถาปตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเดนเปนศิลปะประจาํชาตมิาเปนองคประกอบสาํคญัของธนบตัร นอกจากนี้ยังมีลักษณะสําคัญ คือ ภาพประกอบดานหนามคีวามสมัพนัธกบัภาพประธานดานหลงั ธนบัตรรุนที่ 3 แบบที่ 11 นี้ มี 5 ชนิดราคา ไดแก 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 500 บาท โดยทยอยออกใชตั้งแตวันที่ 1  มิถุนายน 2512

แบบที่ 12

  ÃØ‹¹·Õè 4 แบบที่ 12 เปนธนบัตรที่มีจุดมุงหมายเพื่อเผยแผ

พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาที่ไดรับ

การถวายพระราชสมัญญาภิไธย “มหาราช” จึงไดเชิญพระบรม

ราชานสุาวรยีของพระมหากษตัรยิทีไ่ดรบัการเทดิพระเกยีรตดิงักลาว 

มาเปนภาพประธานดานหลงัของธนบัตร ม ี3 ชนิดราคา ไดแก 10 บาท  

20 บาท และ 100 บาท โดยทยอยออกใชตัง้แตวนัที ่2  มนีาคม 2521

 

 ÃØ ‹¹·Õè  5  แบบที่ 13 มีจุดมุ งหมายเพื่อรวมเฉลิมฉลองงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป จึงนําภาพเหตุการณเรื่องราวที่สําคัญๆ
นบัแตแรกสถาปนากรงุเทพมหานครเปนเมอืงหลวง และการเปลีย่นแปลง
การปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยมาเปนภาพประธานดานหลัง 
มี 2 ชนิดราคา ไดแก 50 บาท และ 500 บาท โดยทยอยออกใชตั้งแต
วันที่ 30 สิงหาคม 252

แบบที่ 14

  ÃØ ‹¹·Õè  6 แบบที่  14 ซึ่ ง ได มีจุดมุ  งหมาย

เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย

แหงพระราชวงศจกัร ี ทีท่รงพฒันาประเทศในดานตางๆ  

โดยธนบัตรมี 3 ชนิดราคา ไดแก 100 บาท 500 บาท 

และ 1 000 บาท โดยทยอยออกใชตั้งแตวันที่ 30 

มถินุายน 2535
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ÃØ‹¹·Õè 7 แบบที่ 15 มีจุดมุ งหมายเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  
แหงพระราชวงศจักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในดานตางๆ และเปนแบบที่เริ่มปรับขนาดความกวาง 
ของธนบัตรใหเทากันทุกชนิดราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา มี 5 ชนิดราคา ไดแก 20 บาท  
50 บาท 100 บาท 500 บาทและ 1 000 บาท โดยทยอยออกใชตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546

 ÃØ‹¹·Õè 8 แบบที่ 16 มีจุดมุงหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี และ รัตนโกสินทร ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเปนคุณูปการแกประเทศชาติ  
มี 5 ชนิดราคา คือ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1 000 บาท โดยทยอยออกใชตั้งแต
วันที่ 2 พ ศจิกายน 2555 

  นอกจากธนบัตรหมุนเวียนจากแบบที่ 9 ถึงแบบที่ 16 แลวแบงกชาติไดดําเนินการจัดพิมพ
บัตรธนาคาร และธนบัตรที่ระลึกในโอกาสตางๆ  คือ
   ป 2530  “บัตรธนาคาร”  ชนิดราคา 60 บาท ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา  
ตามที่รัฐบาลขณะนั้น มีนโยบายใหหนวยงานตางๆ รวมถวายความจงรักภักดีและไดนําออกใช  
5 ธันวาคม 2530 จํานวน 10 ลานฉบับ ราคาจําหนาย 100 บาท
   ป 2539 แบงกชาติพิมพธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป  
ดวยธนบัตรชนิดราคา 50 และ 500 บาท โดยชนิด 50 บาท นําออกใช 3 ธันวาคม 2539 จํานวน 
100 ลานฉบับ ราคาจําหนาย 50 บาท และชนิด 500 บาท 2 รุน แตกตางกันดวยสีของธนบัตร 
ตราสัญลักษณ และเลขรหัสของธนบัตร คือ 500 บาท สีเหลือง มีเลข 9 นําหนา และ 9 ปดทาย  
และนําออกใช 10 มกราคม 2539 จํานวนจําหนาย 10 ลานฉบับ ราคาจําหนาย 1 300 บาท และ
ชนิด 500 บาท สีมวง มีเลข 9 นําหนา และนําออกใชเมื่อ 3 เมษายน 2539 จํานวน 10 ลานฉบับ  
ราคาจําหนาย 1 100 บาท

ป 2542 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  
แบงกชาตไิดจดัพมิพธนบตัรทีร่ะลกึชนดิราคา 1 000 บาท และนาํออกใช 1 พ ศจกิายน 2542 จาํนวน 
10 ลานฉบับ ราคาจําหนาย 1 000 บาท
   ป 2543 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ป  
มี 2 ชนิด ราคา คือ 50 บาท ซึ่งนําออกใช  พ ษภาคม 2543 จํานวน 100 000 ฉบับ ราคาจําหนาย 
50 บาท และชนิดราคา 500 000 บาท นําออกใช  พ ษภาคม 2543 ราคาจําหนาย 500 000 
บาท ซึ่งจัดพิมพ ในแบบประทับพระนามาภิไธยยอ ภปร.และพระนามาภิไธยยอ สก. แบบละ 999 ฉบับ  
รวม 1 99  ฉบับ 

ป 2549 แบงกชาติพิมพธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัต ิ
ครบ 60 ป ชนิดราคา 60 บาท ราคาจําหนาย 100 บาท ล็อตแรก 9 999 999 ฉบับ และหมดลง 
ในเวลาเพียง 2 วัน จนตองจัดพิมพล็อตที่ 2 อีก 2 แสนฉบับ
  ป 2550 แบงกชาติพิมพธนบัตรที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  
0 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 โดยธนบตัรชดุนีม้รีปูแบบยอนยคุ และมคีวามพเิศษตางจากธนบตัรทัว่ไป 

คอืจดัพมิพเปนธนบตัรชดุ 3 ชนดิ ราคา 1 บาท 5 บาท และ 10 บาท โดยไมตดัแยกจากกนัเปนรายฉบบั  
และนําออกใชเมื่อ 14 สิงหาคม 2550 จํานวน 15 ลานชุด ราคาจําหนายชุดละ 300 และ 100 บาท
   ป 2553 เนื่องในวโรกาสอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก 
ครบ 60 ป ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท และนําออกใช 5 เมษายน 2553 จํานวน 9 999 999 ฉบับ  
ราคาจําหนาย 100 บาท
   ป 2554 เนือ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  รอบ ธนบตัรชนดิราคา 100 บาท โดยนาํออกใช 
21 พ ศจิกายน 2554 จํานวน 9 999 999 ฉบับ ราคาจําหนายชุดละ 200 และ 500 บาท
  ป 2559 เนือ่งในวโรกาสฉลองสิรริาชสมบตัคิรบ 0 ป ธนบตัรชนดิราคา 0 บาท โดยนาํออกใช 
เมื่อ 12 พ ษภาคม 2559 จํานวน 10 ลานฉบับ ราคาจําหนายฉบับละ 100 บาท

ทั้งนี้ ไทยยังมีธนบัตรที่ระลกอีกหลายชุดที่ได้อัญเชิญพระบรม ายาสาทิสลัก ณ พระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือ่มาประทบั พร้อมกบัพระบรมวงศานวุงศองคอืน่  อกี  
อาทิ ธนบัตรที่ระลกเน่ืองในโอกาสครบรอบ 1  ป ธนบัตรไทย (ป 2545)  ธนบัตรที่ระลก
เ ลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เ ลิมพระชนมพรร า  พรร า 12 สิงหาคม 2555 เป็นต้น

แบบที่ 15

แบบที่ 16
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  โดยจากผลการสํารวจจุดหมายปลายทางโลก มาสเตอรการด 2016 ปที่  ซึ่งเปนการจัดอันดับจาก 
132 เมืองท่ัวโลกที่มีผู มาเยือนมากที่สุด เปนของ “กรุงเทพมหานคร” ที่มีนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลก
จํานวน 21.4  ลานคน มากกวา กรุงลอนดอน ประเทศอังก ษ ที่เปนจุดหมายปลายทางอันดับสอง 
มีนักทองเที่ยว 19.  ลานคน โดยมีเมืองตางๆ ติดอันดับ o  10 ตามลําดับ ดังนี้  คือ
  ปารีส ฝร่ังเศส 1 .03 ลานคน  ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส 15.2  ลานคน  นิวยอรค 
สหรัฐอเมริกา 12. 5 ลานคน  สิงคโปร 12.11 ลานคน  กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 12.02 ลานคน  อิสตันบูล ตุรกี 
11.95 ลานคน  โตเกียว ญี่ปุน 11. 0 ลานคน  โซล เกาหลี 10.20 ลานคน  องกง .3  ลานคน  บาเซโลนา 
สเปน .20 ลานคน  อัมสเตอรดัม เนเธอรแลนด .00 ลานคน  มิลาน อิตาลี .65 ลานคน  ไทเป 
สาธารณรัฐไตหวัน .35 ลานคน  โรม อิตาลี .12 ลานคน  โอซากา ญี่ปุน .02 ลานคน  เวียนนา ฝรั่งเศส 
6.69 ลานคน  เซี่ยงไ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 6.12 ลานคน และ ปราก สาธารณรัฐเช็ก 5. 1 ลานคน

  ทั้งนี้ มาสเตอรการด ซึ่งเปนบริษัทท่ีใหบริการ บัตรเครดิตมาสเตอรการด ท่ีมีเครือขายครอบคลุม
ทั่วโลก และไดรับความนิยมเปนอยางสูง ควบคูกับ บัตรเครดิตวีซา โดยนักทองเที่ยวใชบริการบัตรเครดิต
แทนการพกเงินสดติดตัว เพื่อใชจายสําหรับเปนคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร และซื้อสินคา บริการตางๆ 
ทั้งจากวิธีการรูดบัตรผานเครื่องรูดบัตรจากสถานประกอบการ ตู  และผานชองทาง ca on 
ในระบบอินเทอรเน็ต ดังนั้น การสํารวจของมาสเตอรการด จึงเปนดัชนีที่มีความนาเชื่อถือดานขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกไดเปนอยางดี

บางกอกทันการณ

11
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  สําหรับ “กรุงเทพมหานคร” เปนเมืองที่ควาตําแหนงแชมปเมืองจุดหมาย 
ปลายทางของโลกอันดับ1 มากที่สุด ตอเนื่องกันในชวงครึ่งทศวรรษที่ผานมา คือ  
ป 2011  2012  2013  2014 และ 2016 โดยมีเพียงป 2015 เทานั้น ที่กรุงลอนดอน 
ประเทศอังก ษ ไดควาตําแหนงแชมปเมืองจุดหมายปลายทางของโลกอันดับ 1 ไป  
ซ่ึงเมือ่วเิคราะหแลว จะพบวา กรงุเทพมหานครมศัีกยภาพพรอมในทกุดานเพือ่ตอนรบั 
นักทองเที่ยวจากทุกมุมโลก คือ ทางดานภูมิศาสตรที่มีตําแหนงเปนศูนยกลาง 
ของประเทศ และภมูภิาคในแถบเอเชยีอาคเนย และเชือ่มตอถงึเอเชยีใต รวมไปถงึเอเชยี
ตะวนัออก ไดแก ประเทศจีน และญ่ีปนุ ไดโดยสะดวก ซ่ึงประเทศตางๆ ในอาเซียน คือ 
เอเชยีอาคเนย เอเชยีใต และเอเชยีตะวนัออก ลวนแตเปนประเทศทีม่ศีกัยภาพชวนให 
นักทองเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครเปนเสมือน
ศูนยกลางทางภูมิศาสตรจึงเปนแลนดมารคเปาหมายโดยปริยาย ทั้งการเดินทาง 
มาถึงและเปนเมืองสุดทายในการทองเที่ยวกอนเดินทางกลับประเทศของตน
  นอกจากนี ้กรงุเทพมหานคร ยงัเปนเมอืงแหงวฒันธรรมทีส่บืเนือ่งมาจากอดตี 
ที่ยังคงปรากฏใหเห็นทั้งวิถีชีวิตผูคน สถาปตยกรรม สิ่งกอสราง ประเพณีที่นาสนใจ 
มีอาหารรสชาติเปนเลิศ และที่พักหลายระดับในราคาที่ถูก มีแหลงบันเทิงครบครัน 
ทุกรูปแบบ ผูคนมีอัธยาศัยดี พรอมที่จะใหบริการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ  
โดยปจจัยตางๆ เหลาน้ีลวนเชื่อมโยงและเปนเง่ือนไขท่ีทําใหนักทองเท่ียวท่ัวโลก 
เลือกกรุงเทพมหานครเปนเปาหมายในการเดินทางทองเที่ยว
  สําหรับสิ่งที่นักทองเที่ยวทั่วไปมักมีความกังวลมากเปนอันดับแรกๆ ในการ 
ทองเทีย่ว คอื ทีพ่กั และราคาทีพ่กัระหวางการทองเทีย่ว นัน้  o .com o  

c  n  ( ) โดยโ เทลส ดอทคอม ไดทําการสํารวจเกี่ยวกับราคาโรงแรม 
ในสถานที่ทองเที่ยวทั่วโลก ที่เรียกวา ดัชนี 
   ซึ่งพบวา ในป 255  คาโรงแรมของกรุงเทพมหานครลดลงโดยเฉลี่ย คือ 1    
โดยมีคาเฉลี่ยราคาหองที่พักอยูที่ 2 3  บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราการแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศของไทยตลอดป 255   2559 เฉลี่ยอยูที่ 34  35 บาท ตอ  
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนเง่ือนไขหน่ึงที่ทําใหนักทองเที่ยว 
โดยเฉพาะนกัทองเทีย่วจากยโุรปและสหรฐั มคีวามรูสกึวา 
คุมคาจากการไดซือ้บรกิารอปุโภคและบรโิภค ในราคาทีถ่กู  
เมื่อควักกระเปาจายเงินดอลลาร ปอนด หรือ ยูโร แลว 
ไดจํานวนเงินบาทมากขึ้น ซึ่งรวมทั้งจากพื้นฐานโดยทั่วไป 
ในกรุงเทพมหานครมีคาครองชีพที่ไมสูง เมื่อเทียบกับ 
เมอืงใหญของโลก เชน เมอืงลอนดอน นวิยอรค โตเกยีว  
โดยเปนเมอืงทีม่คีาครองชพีสงูมากอยูแลว จงึเปนแรงดงึดดู 
อีกสวนหนึ่งที่ทําใหกรุงเทพมหานครเปนที่นาสนใจของ 
นักทองเที่ยวตางชาติ โดยพบวา ยอดการใชจายของผูมา 
เยอืนกรุงเทพ  ติดอันดับ 4 โดยมีมูลคาการใชจายรวม  
14 40 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนรองเมืองดูไบ  ลอนดอน 
และ นิวยอรค แตมีการใชจายมากกวา เมอืงโตเกียว ปารีส 
และสิงคโปร 

		ดัชนี	 I	ราคาห้องพักโรงแรม	T e	 otels com	 otel	 ice	IndexT 	( I)	
	 โดยโ เทลส�	ดอทคอม	เปนแบบส�ารวจเกี่ยวกับราคาโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก
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Í Ñ§ ¡  ¹ ¹ ¹Ñ¡·Í§ · Å Ò¤·Ñ Å¡ 
Í Í¹ Í§ ¡Ã§ · Ò¹¤Ã ¹Í¹Ò¤

  กรุงลอนดอน ซึ่งอยู  ในอันดับสองในการสํารวจเมืองจุดหมายปลายทางของโลก  
มาสเตอรการด 2016 และอยูในอันดับหนึ่งของทวีปยุโรป เปนเมืองที่เปนจุดศูนยกลางใหกับ 
นักเดนิทางและมปีรมิาณการจบัจายใชสอยไปสูเมอืงอืน่ๆ ทีเ่ปนเมอืงปลายทาง ซึง่เมอืงทีเ่ปนทีน่ยิม 
สูงสุดในการทองเที่ยวของยุโรป เชน ปารีส อิสตันบูล บารเซโลนา และ อัมสเตอรดัม เปนตน
  ลิมา  ลาติน อเมริกา เปนทั้งจุดหมายปลายทางที่มีผูมาเยือนมากที่สุด รวมทั้งมีการเติบโต
รวดเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ ดวยจํานวนผูมาเยือน 4.03 ลานคน เปนอันดับ 32 ของโลก และมีอัตรา
เติบโต 9.9  เปนอันดับ 15 ของโลก โดยปนตา คานาเปนเมืองที่มีการใชจายสูงสุดในภูมิภาคนี้ 
ที่ระดับ 2.95 พันลานเหรียญสหรัฐ ตามมาดวยเม็กซิโก ซิตี้ จํานวน 2.2  พันลานเหรียญสหรัฐ
  ดไูบ เปนเมอืงทีม่ผีูมาเยอืนมากทีส่ดุในตะวนัออกกลาง และแอ รกิา ซึง่เปนอนัดบั 4 ของโลก  
โดยม ีอาบ ูดาบ ี เปนเมอืงทีเ่ตบิโตรวดเรว็ทีส่ดุในภมูภิาคนบัตัง้แตป 2009 ทีม่อีตัราการเตบิโต 9. 1   
จึงทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนทั้งเมืองที่มีผูมาเยือนมากที่สุด และเมืองท่ีเติบโตรวดเร็วท่ีสุด 
ในภูมิภาค ซึ่งถือเปนปที่สองติดตอกัน

àÁ×Í§              ÍÑ¹´Ñº          í̈Ò¹Ç¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ              ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
              ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÙ§ÊØ´
 
กรุงเทพมหานคร 1 21.4  ลานคน     14. 4  พันลานเหรียญสหรัฐ
ลอนดอน 2 19.   ลานคน 19. 6  พันลานเหรียญสหรัฐ         
ปารีส 3 1 .03  ลานคน                 12.   พันลานเหรียญสหรัฐ
ดูไบ                      4                 15.2   ลานคน  31.30  พันลานเหรียญสหรัฐ
นิวยอรค   5 12. 5 ลานคน     1 .25  พันลานเหรียญสหรัฐ
สิงคโปร     6                 12.11  ลานคน                 12.54  พันลานเหรียญสหรัฐ
   

****  ข้อมูลจากผลการส�ารวจจุดหมายปลายทางโลก มาสเตอร์การ์ด 2016 ปีที่ 7

  นิวยอรก ซึ่งอยูอันดับ 5 ของจุดหมายปลายทางของโลก ที่มีผูมาเยือนมากที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ พรอมทั้งมีการใชจาย 
ของผูมาเยือนแบบคางคืนสูงสุดโดยทิ้งหางเมืองอื่นๆ ที่ระดับ 1 .25 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ รอยละ 90 ของผูที่เดินทางมา
นิวยอรกที่มาจากนอกภูมิภาคอเมริกาเหนือ คือ ลอนดอน ปารีส เซาเปาโล และปกกิ่ง ตามลําดับ
  จากขอมูลขางตน เปนสิ่งที่จะตองนํามาพิจารณาเพื่อใชประกอบในการเพิ่มศักยภาพการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานคร  
เพราะถงึแมวากรุงเทพมหานคร ซึง่มรีายไดจากการใชจายของนกัทองเท่ียว มลูคารวม 14. 4 ลานเหรยีญสหรฐั  โดยมากกวาประเทศอืน่ๆ  
ในภูมิภาคเดียวกัน และเปนแชมปประเทศที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของโลกในป 2016 และตอเนื่องกันมาหลายปแลวก็ตาม 
แตขอเท็จจริงกลับมีสถิติรายไดจากนักทองเที่ยวนอยกวาหลายประเทศที่ติดอันดับเมืองจุดหมายปลายทางของโลก นั้นคือ นอยกวา
ดูไบ (อันดับ 4)  ซึ่งมีรายไดจากนักทองเที่ยว 31.30 พันลานเหรียญสหรัฐ  นอยกวาอังก ษ ที่อยูอันดับ 2 ซึ่งมีรายไดจากนักทองเที่ยว  
19. 6 พันลานเหรียญสหรัฐ และนอยกวานิวยอรก ที่อยูอันดับ 5 ซึ่งมีรายไดจากนักทองเที่ยวจํานวน 1 .25 พันลานเหรียญสหรัฐ 

  ทัง้นี ้แม้ว่ารายได้ท่ีมาจากนกัท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร ซง่น้อยกว่าเมอืงอืน่  อกีสามเมอืงข้างต้น คือ ลอนดอน นวิยอรก 
และดูไบ เนื่องจากเมืองดังกล่าวมีค่าครองชีพสูงกว่าในกรุงเทพมหานครมาก แต่ก็เป็นข้อสังเกตว่า ปารีส และ สิงคโปร ซ่งมี 
ค่าครองชีพสูงเช่นกันกลับมีรายได้จากนักท่องเที่ยวใกล้เคียงกับของกรุงเทพมหานคร  
  ดังนั้น เงื่อนไขปจจัยเรื่องอัตราค่าครองชีพสูง จงไม่อาจถือเป็นข้อสรุปเพียงอย่างเดียวในการท่ีจะดงเม็ดเงินจาก 
นักท่องเที่ยวให้ใช้จ่าย ะนั้นจงเป็นเรื่องที่ทุก  ายจะต้องร่วมกันคิด วิเคราะห เพ่ือดงศักยภาพท่ีมีอยู่ของกรุงเทพมหานคร  
และน�ากลยุทธดังกล่าวออกมาใช้เพือ่ดงดดูให้นกัท่องเทีย่วมาเทีย่วกรงุเทพฯ มากขน้ อกีทัง้ ยงัต้องมมีาตรการสิง่ดงดดูใจให้มกีาร
สนับสนุนการใช้จ่ายทีเ่พิม่มากขน้ด้วย โดยเป็นทีค่าดหวงัว่าในสภาวะทีร่ะบบเศร กจิชะลอตวัลง รายได้จากการท่องเทีย่วจะถอื
เป็นปจจยัทางเศร กิจทีส่�าคญัของไทยที่จะช่วย ุดให้สภาวะเศร กิจของประเทศให้สามารถ น าวิกฤตเศร กิจโลกไปได้
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กรุงเทพมหานครได้จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าป พ.ศ. 25  และโดยที่กรอบวงเงินของการประมาณ
การรายรับที่เป็นตัวก�าหนดยอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่กรุงเทพมหานครจะสามารถน�าไปพิจารณาจัดสรรเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายตามลกั ณะงานในแต่ละด้านของหน่วยงาน  ส่วนราชการในสงักดัต่าง  ต่อไป ซง่กรงุเทพมหานครได้ประมาณการ
รายรบัทีส่ามารถจดัเก็บเป็นรายได้ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 25  ไว้ จ�านวน  บาท ในป พ.ศ. 25  
โดยเพิ่มข้นจากปที่ผ่านมา จ�านวน  ล้านบาท หรือเพิ่มข้นร้อยละ .5  จ�าแนกเป็นรายได้ที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บเอง จ�านวน 2  บาท คิดเป็นร้อยละ 2 .32 ของรายได้ประจ�า และที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้อีก 
จ�านวน 5  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.  ของรายได้ประจ�า
  โดยทีข่อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2529 กําหนดวา การจดัทํางบประมาณรายจายประจาํป 
หามมใิหตัง้รายจายประจาํสงูกวารายไดประจาํ  กรงุเทพมหานครจงึไดจดัทาํงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เปนงบประมาณแบบสมดุล โดยกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายทั้งสิ้นจํานวน 6 000 ลานบาท เทากับประมาณการรายรับ 
ดังนั้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจายกรุงเทพมหานครใหตั้งจาย เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 5 05 404 500 บาท
  ในการจดัสรรงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2560 ยอดเงนิจาํนวน 5 05 404 500 บาท (โดยไมรวมงบประมาณรายจาย
ของการพาณิชย) มีการจัดสรรเพื่อดําเนินงานในดานตางๆ ตามภารกิจและนโยบายของคณะผูบริหารประกอบกับตามทิศทาง
ที่กําหนดไวตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) ซึ่งจําแนกตามดานตาง ๆ ไดดังนี้ คือ

ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨íÒ
  1. ดานการบริหารทั่วไป จํานวน 24 094 6 0 000 บาท 
  2. ดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย จํานวน 11 649 415 6 3 บาท 
  3. ดานการโยธาและระบบจราจร จํานวน 14 43 356 00 บาท 
  4. ดานการระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 6 2 092 100 บาท 
  5. ดานการพัฒนาและบริการสังคม จํานวน 459 922 41  บาท 
  6. ดานการสาธารณสุข จํานวน 6 141 5 2 200 บาท 
  . ดานการศึกษา จํานวน 4 142 355 400 บาท 

§ »Ã ÁÒ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 2560 
Ç§à§Ô¹ 76,000 ÅŒÒ¹ºÒ·

งบางกอก

ÅÑ¡É³Ð§Ò¹
§º»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. 2559 §º»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. 2560

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

 1. ดานการบริหารทั่วไป 1 11.1 25.30 24 094.6 32.10

 2. ดานการรักษาความสะอาดและ
    ความเปนระเบียบเรียบรอย

13 0 9.53 1 . 0 11 649.41 15.52

 3. ดานการโยธาและระบบจราจร 12 415.06 1 . 3 14 43.36 19.64

 4. ดานการระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 9 135.33 13.05 6 2 .09 9.10

 5. ดานการพัฒนาและบริการสังคม 109.94 10.16 459.92 9.94

 6. ดานการสาธารณสุข 5 199.13 .43 6 141.5 .1

 . ดานการศึกษา 5 339. 3 .63 4 142.36 5.52
ÃÇÁ 70,000.00 100.00 75,058.40 100.00

บ บงบ า า า  า งบ า     

า ก า ก งา หน่วย : ล้านบาท

ที่มาข้อมูล : ส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
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¢Íºà¢µ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ã¹áµ‹ÅÐ´ŒÒ¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ด้านการบริหารทั่วไป 

  เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานราชการ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารการคลงั การจดัเกบ็รายได  
และการงบประมาณใหเปนไปตามมาตรฐานที่กาํหนด ถูกตอง โปรงใส รวดเร็ว และสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

 ด้านการรัก าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  เพื่อพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพ และใหประชาชนไดมีสวนรวม 
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาใหการปฏิบัติการควบคุมดูแล บังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัต ิ
ของกรุงเทพมหานครและก หมายอื่น ภายในขอบเขตอํานาจ หนาที่ของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ด้านการโยธาและระบบจราจร 
  เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการโยธา การผังเมือง การบริหารจัดการดานการจราจร การขนสงและ
สาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใหสามารถลดอุบัติเหตุและปญหาจราจร เพิ่มความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในแบบการจราจร การขนสง สามารถเพิ่มความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งความปลอดภัยใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง

 ด้านการระบายน�้าและบ�าบัดน�้าเสีย  
  เพื่อพัฒนาใหการดําเนินภารกิจงานที่เกี่ยวกับปญหาดานนํ้าทวม และการบําบัดนํ้าเสีย เปนไปโดยสอดคลองกับ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ อีกท้ังสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหานํ้าทวม

 ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  
  เพื่อพัฒนางานบริการขั้นพ้ืนฐานใหสามารถสงเสริมพัฒนาการดํารงชีวิตของประชาชนอยางมีคุณภาพ เสริมสราง 
ใหครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเขมแข็งทางดานกายภาพและเศรษฐกิจ พรอมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
พัฒนาทุกระดับ ่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

 ด้านสาธารณสุข  
  เพื่อพัฒนางานบริการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในการพัฒนาทุกระดับที่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

 ด้านการศก า  
  เพื่อพัฒนางานบริการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

  ทัง้นี ้กรงุเทพมหานครได้พจิารณาจดัสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนากรงุเทพมหานคร โดยจ�าแนกเป็น งบด�าเนนิการ จ�านวน 
5 413 42 1  บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ .4  ของงบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ และ งบลงทนุ จ�านวน 1 44 4 1  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.51 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
  ในสวนงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครไดรับงบประมาณ เปนเงิน
จํานวน 19 9 4.991  ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไดรับงบประมาณ จํานวน 16 510.4000 ลานบาท)  
ทั้งสิ้นจํานวน 3 464.591  ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.9  ซึ่งจําแนกเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 
  คาใชจายดานบุคลากร 11 .4 2 ลานบาท 
  คาใชจายพื้นฐาน 1 62 . 35  ลานบาท 
  คาใชจายยุทธศาสตร 11 229.6 9 ลานบาท 
   (คิดเปนสัดสวน 36    56) ตามลําดับ
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ÃÇÁ                   19,974.9918

งบประมาณรายจ่ายจ�าแนกตามเป้าหมายการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

  ทั้งนี้ ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณของหนวยงานตางๆ เชน สํานักการโยธา สํานักผังเมือง ซึ่งมีการขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อนําไปสานตอนโยบายพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค การกอสรางปรับปรุงถนน และอาคารของ 
หนวยงาน ควรมีความรอบคอบในการใชจายงบประมาณโครงการการที่จาํเปนเรงดวนเพื่อแกไข บรรเทาปญหาแกประชาชน ท้ังดาน 
การพิจารณาจดัซือ้จดัจางบรษิทัผูรบัเหมาเพือ่มาดาํเนนิการ ควรมกีรอบรายละเอยีดงาน ( O ) ใหชัดเจน และควบคุม ตดิตามการดาํเนนิงาน
ตามกรอบระยะเวลาสัญญาใหแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
  ในสวนโครงการของสํานักอนามัย สํานักการแพทยดานการบริการสาธารณสุขและการปองกันควบคุมโรคตางๆ ควรกําหนด
แผนยุทธศาสตรระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหสามารถครอบคลุมดานการบริการใหทั่วถึงมากขึ้น และควรพิจารณาจัดซ้ืออุปกรณ 
และเครื่องมือทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และดูแลชีวิตคนกรุงเทพ
   ภารกิจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในพื้นที่ 50 เขต ควรพิจารณาปรับปรุงสวนสาธารณะที่ชํารุดทรุดโทรม ทั้งถนน 
ทางเขาเลนจักรยาน และหองน้ําใหมีความพรอมในการบริการ นอกจากนี้ควรกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการลดตนทุนคาใชจาย 
บริหารจัดการ เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยที่ทางกรุงเทพมหานครตองแบกภาระประจําทุกป 
  อีกทั้งภารกิจของสํานักวัฒนธรรม กี า และการทองเที่ยว ควรพิจารณาเปาหมายการไปเปดบูธทองเที่ยวในตางประเทศ  
ที่แตละครั้งในการดําเนินโครงการ ซึ่งใชงบประมาณเปนจํานวนมาก โดยสมควรพิจารณาผลักดันงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนา 
การทองเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพ  ฝงธนบุรี ซึ่งมีอยูนอยใหมีการบูรณาการเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เปนตน
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  ÀÒÉÕ»‡ÒÂ ¤Í ภา ีที่จัดเก็บจากปายโฆ ณาสินค้าต่าง  โดยที่ยังมีผู้ประกอบการอีกจ�านวนไม่น้อยที่มีข้อสงสัย

ว่าปายทุกชนิดที่ท�าข้นมาจะต้องเสียภา ีทุกปาย หรือไม่ 

  ทั้งนี้ ปาย มีความหมายถึง ปายที่แสดง ชื่อ ยี่หอ เครื่องหมาย หรือขอความอื่นๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่ประดิษฐ
ขึ้นมาเพื่อใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได แตอยางไรก็ตามปายที่ติดตั้งตางๆ มีทั้งปายที่ไมตอง
เสียภาษี และปายที่ตองเสียภาษี

Ò ºº · Í§ Ò Ò  
  ปายที่ต้องเสียภา ี คือ ปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได
หรือโ ษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโ ษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
  ทั้งนี้ แมวาการจัดทําปายเพื่อใชในกิจการคา มีขอยกเวนใหไมตองเสียภาษีปายหากเขาขาย ดังตอไปนี้ คือ
    1. ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพ นั้น เพื่อโ ษณามหรสพ
  2. ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่สิ่งหุมหอ หรือบรรจุสินคา
  3. ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว
  4. ปายที่แสดงไวที่คน หรือสัตว
  5. ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่น หรือภายในอาคารซึ่งเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหา
รายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกิน 3 ตารางเมตร ที่กําหนดในก กระทรวง แตไมรวมถึงปายตามก หมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
  6. ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค หรอืราชการสวนทองถิน่ตามก หมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ
  7. ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามก หมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามก หมายวาดวยการน้ันๆ 
และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 
  . ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  9. ปายของโรงเรียนเอกชน ตามก หมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามก หมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว ณ อาคาร หรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นั้น
  10. ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
  11. ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
  12. ปายของสมาคม หรือมูลนิธิ
  13. ปายตามที่กําหนดในก กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ใหเจาของปายไมตองเสียภาษีปาย สําหรับ
  (ก) ปายที่ติดตั้ง หรือแสดงไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร ตามก หมายวาดวยรถยนต
  (ข) ปายที่ติดตั้ง หรือแสดงไวที่ลอเลื่อน ตามก หมายวาดวยลอเลื่อน
  (ค) ปายที่ติดตั้ง หรือแสดงไวที่ยานพาหนะ นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นที่ไมเกินหารอยตารางเซนติเมตร

สาระภาษี
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า ปาย
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ภาษีที่จัดเก็บจาก

ปายโฆษณาตางๆ

ภาษีปาย

ก

ก ก ก ก

ก

ก

ก

¡ÒÃ ¹ Ò Ò
  ผู้ที่มีหน้าท่ีย่ืนภา ีปาย คือ เจาของปาย หรือ ผูที่ทําการติดตั้งปายนั้น ดังนั้น 
ปายโ ษณาท่ีเห็นทั่วไป ซึ่งเปนพื้นที่ใหเชาโ ษณาปาย ผูที่ตองยื่นรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 
คือ ผูที่ใหเชาพื้นที่โ ษณา หรือผูเชาพื้นที่โ ษณา ซึ่งตองดูสัญญาเชาประกอบ สําหรับ
ปายใดเมื่อเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันได ใหถือวาผู ครอบครองปายนั้น
เปนผูมหีนาทีเ่สยีภาษ ีถาไมอาจหาตวัผูครอบครองปายนัน้ได ใหถอืวาเจาของหรอืผูครอบครอง
อาคาร หรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ โดยให
เจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ณ ฝายรายได 
สํานักงานเขต ซึ่งปายนั้นติดอยู ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 

  ปายที่ติดตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง หลงัจากเดอืนมนีาคมใหยืน่แบบภายใน 
15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับตั้งแตวันเปล่ียนแปลงแกไข แลวแตกรณี 
ใหเจาของปายมหีนาทีเ่สยีภาษโีดยเสยีเปนรายป ยกเวน ปายทีเ่ริม่ตดิตัง้หรอืแสดงในปแรก
ใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และคิดภาษีปายเปนรายงวด 
งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป 

  ทั้งนี้ มีข้อก�าหนดเพิ่มเติม คือ
  (1) หากเจาของปายติดตั้ง หรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
ใหเสียเปนรายงวด
  (2) หากทําการติดตั้ง หรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพื้นที่ ขอความภาพ 
และเครือ่งหมายอยางเดยีวกบัปายเดมิทีไ่ดเสยีภาษปีายแลว ไดรบัยกเวนภาษเีฉพาะปทีต่ดิตัง้
  (3) การเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวน
ในปายที่ไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่ม ปายที่เพิ่มขอความชําระ
ตามประเภทปายเฉพาะสวนทีเ่พิม่ ปายทีล่ดขนาด ไมตองคนืเงนิภาษใีนสวนทีล่ดถาเปลีย่นขนาด
ตองชําระใหม
 

ÍÑ ÃÒ Ò Ò
  ปายชนิดที่ 1 
  ปายแบบทีมี่อกัษรไทยลวน เปนปายทีมี่แตตวัอกัษรไทยเทานัน้ ไมมภีาพ และไมมภีาษา
อื่นซึ่งไมใชภาษาไทยผสม คิดภาษีปายในอัตรา 3 บาท ตอพื้นที่ปาย 500 ตารางเซนติเมตร 
  ปายชนิดที่ 2 
  ปายอักษรที่มีอักษรไทยที่ปนกับอักษรตางประเทศ ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นๆ 
เปนปายทีม่ตีวัอกัษรภาษาไทย และมภีาษาอืน่ๆ ซ่ึงไมใชภาษาไทย รวมทัง้มรีปูภาพอยูในปาย  
ซึ่งมีขอกําหนดวา อักษรภาษาไทยทุกตัวบนปายตองอยูแถวบนสุด หรือดานบนสุด หามอยู
ในตําแหนงต่ํากวาอักษรภาษาอืน่ๆ  ปายทีมี่ลักษณะดงักลาวนี ้คดิภาษปีายในอตัราภาษ ี20 บาท 
ตอพื้นที่ปาย 500 ตารางเซนติเมตร
  ปายชนิดที่ 3 
  ปายที่ไมมีอักษรไทยประกอบในปาย หรือมีตัวอักษรไทยอยูตํ่ากวาภาษาอื่นๆ  
เสียภาษีปายในอัตรา 40 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร
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  ทั้งนี้ 

 หากคํานวณแลว จํานวนภาษีปายที่ตองชําระไมถึงปายละ 200 บาท ตองเสียภาษีในอัตราภาษีขั้นตํ่าที่ปายละ 200 บาท
   ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขปายในบางสวน ใหคํานวณภาษีเฉพาะในสวนตางที่เพิ่มขึ้นเทานั้น  เชน 
   ถาแตเดิมเปน ปายชนิดท่ี 2 ท่ีมีขนาด 10 000 ตารางเซนติเมตร คํานวณแลว จํานวนภาษีปายที่ตองชําระ คือ 400 บาท 
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงปายเปนลกัษณะ ปายชนดิที ่3 (ซึง่จะตองเสียภาษปีาย 00 บาท)  กใ็หจายภาษเีทากบัสวนตาง คือ 00  400  400 บาท

    การค�านวณพื้นที่ปายที่มีขอบเขตและปายที่ไม่มีขอบเขตก�าหนดไว้ เพื่อคิดภา ีปาย
 ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดไว เชน การจัดทําปายดวยการทําตัวอักษรหรือรูปภาพไวบนพื้นที่ ซึ่งเปนกําแพง ผนังตึก ใหถือ

เอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขต เพื่อกําหนดสวนที่กวางที่สุดและยาวที่สุด เพื่อการคํานวณหาพื้นที่
   ปายที่มีขอบเขตกําหนดไว เชน แผนปายชื่อราน บิลบอรด การคํานวณพื้นที่ปายใหเอาสวนกวางที่สุด คูณดวยสวนยาวที่สุด
เปนขอบเขตของปาย 

Ñ Í Ò§¡ÒÃ¤Ò¹ ³ Ò Ò  

 ปายโ ษณาสินคาที่มีอักษรไทยปนรูปภาพ (ปายชนิดที่ 2)  มีขนาดกวาง 1 000 เซนติเมตร ยาว 400 เซนติเมตร 

     ตองเสียภาษีปาย   1 000  400 
         (400 000  500 )  20  
        16 000 บาท ตอป 
  *			500	คือ	พื้นที่	500	ตารางเซนติเมตร	

	 	 **		 0	คือ	อัตราภาÉีปายชนิดที่	

Ñ¹ Í¹¡ÒÃ ÍÍ¹ Ò Ñ§ Ò Å ¹ Ò Ò
1. ยื่นขออนุญาตติดตั้งกับทางส�านักงานเขต โดยแจงขนาดของปาย ภาพถาย หรือภาพสเก็ตของปาย พรอมดวยแผนผังที่ตั้ง

ของบริเวณที่จะติดตั้งปาย เพื่อใหเขามาตรวจสอบกอนวาลักษณะปายของเรานั้นจะสรางความเดือดรอนที่สงผลใหเกิดอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน หรือไม เชน บริเวณที่ครอมถนน บริเวณเสาไ า ถนน ตนไม และอื่นๆ ที่อยูบริเวณสาธารณะ 

2. หลงัจากได้รบัอนญุาตตดิปาย ใหเตรยีมเอกสารหลักฐานประกอบการเสียภาษปีาย เพือ่เตรยีมนาํไปยืน่ชาํระภาษปีาย (ภ.ป. 1) 
ประกอบดวย บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หนังสือรับรองหางหุนสวน ใบอนุญาตติดตั้งปาย 
ถาในกรณีที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปายไวแลว ใหนําใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายจากปกอน มาแสดงดวย
     เมื่อดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  (ภ.ป. 1) แลว กรณีที่ผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยื่นแบบแสดง
รายการเสยีภาษปีาย เจาหนาทีต่รวจสอบและประเมนิภาษปีายไดทนัท ีและแจงใหผูเสยีภาษปีายทราบจาํนวนทีต่องเสยีภาษ ีหากยงัไมพรอม
ชําระภาษีเมื่อไดรับการประเมินภาษีปายท้ังหมด เจาหนาที่จะมีหนังสือแจงการประเมินและแจงหนี้ทั้งหมดที่ตองชําระในภายหลัง
ภายในระยะเวลา 15 วนั นบัตัง้แตไดรบัการประเมนิในการชาํระภาษปีาย  ซึง่การชาํระหนี ้นัน้ ถาปายเปนปายทีเ่พิง่ยืน่ภาษเีปนปแรก และไดรบั
การประเมินจากทางเจาหนาที่วามีภาษีปายเกิน 3 000 บาทขึ้นไป สามารถผอนชําระได 3 งวด งวดละ 3 เดือน ในอัตราเทาๆ กัน

     ท้ังนี ้การช�าระภา ปีายจะต้องช�าระเป็นประจ�าทกุป โดยช�าระภายในเดือนมีนาคม หากผูป้ระกอบการจงใจไม่ยืน่แบบแสดง
รายการภา ีปาย จะมีโท ปรับตั้งแต่ 5  บาท ถง 5  บาท หรือหากถ้าผู้ประกอบการจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงภา ี จะมีโท จ�าคุกไม่เกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต่ 5  บาท ถง 5  บาท หรือทั้งจ�า ทั้งปรับ
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Business Online

เมือ่โลกก้าวเข้าสูส่งัคมดจิิตอล และน�ามาซง่การเปลีย่นแปลงอย่างขนานใหญ่ทัว่โลก 
อาจเทียบได้กับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในการป ิวัติอุตสาหกรรม (IN USTRIAL 
REVOLUTION) ซ่งเกิดข้นครั้งแรกในประเทศอังกฤ ในคริสตศตวรร ที่ 1  การป ิวัติ
อุตสาหกรรมเป็นปราก การณที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง สังคม เศร กิจ 
และวัฒนธรรมไปทั่วโลก จากเดิมที่ใช้วิธีการผลิตและระบบการผลิตซ่งท�ากันภายใน
ครอบครวั โดยมพ่ีอค้าเป็นนายทนุซือ้วตัถดุบิแล้วพ่อค้ารบัผลติภณั ทีส่�าเรจ็แล้วไปขาย
คนท�างานจะได้ค่าจ้างเป็นการตอบแทน ซง่วธิกีารผลติสนิค้าใช้แรงงานคน แรงงานสตัว 
พลังงานจากธรรมชาติ และเครื่องมือแบบง่าย  มาเป็นการใช้เครื่องจักรกลแทนที่ 
ต่อมาเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) แรงงานจ นวนมาก
ตามชนบทอพยพเข้ามาท�างาน เป็นแรงงานในโรงงาน
  อ า รกตาม ม มีการ ิวัติอตสา กรรม
ตอเ อ มา ว ต อ คริสต ตวรร ี ซ า มาเมอ มกี ี วิ ีการซอ า
ก ั ค มี ัก ร บบเดิม คอ มี อคาค ก า ต าดสด รา คา า รา ี า
สิ คา ด การ าสิ คามาวา า ซอ ด ตร บริ ั า ตร ซ บริการ
ซอ บา เ ต

  ปจจบุนัเทคโนโลยดีจิติอล และการพฒันาระบบการส่ือสารผานอนิเทอรเนต็ทีเ่ตบิโต
รดุหนา รวมกบัเคร่ืองมอืการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพมากข้ึนในราคาทีล่ดลง ทาํใหประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงการติดตอสื่อสาร ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ชวยลดระยะทาง
และเวลาในการติดตอสื่อสาร  หากเปรียบกับการสื่อสารในยุคแรกๆ ที่ใชงานกันเพียง
เพือ่การตดิตอระหวางกนั กลายมาเปนชองทางในการดาํเนนิการธรุกจิ ทีเ่รยีกวา การค้าออนไลน 
หรอื ธรุกจิออนไลน ดวยการนาํเสนอสนิคาจากผูผลติ หรอืพอคาคนกลาง นาํสินคาประกาศ
ขายผานอินเทอรเน็ตบน a ca on ตางๆ เชน L n  ac ook  ky  n ag am
และเว็บไซตตางๆ ธุรกิจออนไลน จึงเปนชองทางที่อาจเรียกไดวา ครก ด  สามารถทําการ
ซื้อขายไดโดยงาย ผูคาลงทุนนอยลดภาระคาใชจายทั้งการโ ษณา และคาใชจายอื่นๆ เชน 
คาใชจายจากการสต็อคสินคา คาใชจายจากจํานวนการผลิตในเชิง o c  on man

ความส ดวก อ ซอ ี มตอ เดิ า ั า รา ด ตร เ ี มาเ
การสั ซอออ 
  เมื่อ “ใครก็ได” สามารถทําการซื้อขายได ทําใหเกิดปญหาจากมิจฉาชีพ ซึ่งแฝงตัว 
มาเปนทั้งผูซื้อและผูขาย ตามที่พบเปนขาวอยูบอยครั้ง ทําใหเกิดการขาดความนาเช่ือถือ

**	ข้อมูลประกอบจาก	กองพาณิชย�อิเลกทรอนิกส�		
กรมพั นาธØรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย�

On Trade

ของผูประกอบการ ผูบริโภคขาดความมั่นใจ
เพราะไมสามารถรู หรอืทราบไดวาผูประกอบการ
เปนใคร อยูท่ีไหน กรณมีีปญหาหรอืขอพพิาทตางๆ 
ไม สามารถตรวจสอบการมีตั วตนของ
ผูประกอบการไดและมีผลกระทบตอการทํา
ธรุกจิออนไลน ดงันัน้ กรมพฒันาธรุกจิการคา
กระทรวงพาณิ ชย   ซึ่ ง เป  นหน  วย งาน
ทีร่บัผิดชอบในการสงเสริมและสนับสนุน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จึงได กําหนดให
ผู ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มี
สถานประกอบการตั้งอยู ในประเทศไทย 
ตองมาจดทะเบียนพาณิชย เพื่อใหผูบริโภค
สามารถตรวจสอบการมตีวัตนของผูประกอบการ
ไดว า ผู ประกอบการมีตัวตนจริงหรือไม 
เปนใคร อยูที่ไหน ทําธุรกรรมอะไรบาง

¹ Ò· · º ¹ Ò³ � Ò ÃÑº Ã¡
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  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
และประกาศกระทรวงพาณิชย   เรื่ อง 
ใหผูประกอบพาณชิยกจิตอง จดทะเบยีนพาณชิย 
(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 ใหผูประกอบพาณชิยกจิ
ต องจดทะเบียนพาณิชย สํ าหรับธุ รกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังนี้
  1. การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดย
วธิกีารใชส่ืออเิล็กทรอนกิสผานระบบเครอืขาย
อินเทอรเน็ต
  2.  การบริการอินเทอรเน็ต
  3. การใหเชาพืน้ทีข่องเครือ่งคอมพวิเตอร
แมขาย 
  4. การบริการเปนตลาดกลางในการ
ซ้ือขายสินค าหรือบริการ โดยวิธี ใช สื่อ
อเิลก็ทรอนกิสผานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็
 



21บางกอก ECONOMY

 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส  
โดยไมไดจดทะเบยีนพาณชิยยอมมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย พ.ศ. 2499 
ซึ่งมีโทษปรับเปนรายวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง

· º ¹ Ò³ � Ò ÃÑº Ã¡ Ò³ �Í Å¡·ÃÍ¹¡ � Í Ò§ Ã
  การจดทะเบยีนพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส เปนการสรางความนาเชือ่ถอืใหแกผูประกอบการ
สรางความมัน่ใจตอผูซือ้ไดในระดบัหนึง่วาผูขายมตีวัตนอยูจรงิ สามารถตรวจสอบได และ
สามารถดําเนินการในทางคดีอาญาและแพงได หากมีการลอลวง ฉอฉล ในการขายสินคา 
โดยกรมพัฒนาธรุกจิการคาจดัทาํเลขทะเบยีนพาณชิยอเิล็กทรอนกิส (เครือ่งหมาย g ) 
จดัสงใหแกผูประกอบการ โดยสงทาง a  ในรปูแบบ o c  o  เพือ่ใหผูประกอบการ
นําไปแสดงไว บน   หรือ om  ag  เพื่อแสดงวาไดจดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เมื่อผูซื้อเห็นเครื่องหมาย g  แลว จะเกิดความมั่นใจ
ในการทําธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน โดยเม่ือผูซ้ือ c ck ที่เลขทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
บน a ca on หรือหนาเว็บเพจ ระบบจะเชือ่มโยงมายงัฐานขอมลูกรมพฒันาธรุกจิการคา 
และแสดงขอมลูทางทะเบยีนของผูประกอบการ ซึง่สามารถตรวจสอบสถานะและการมตีวัตน
ของผูประกอบการได
  ผูประกอบการคาที่จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไวแลวจะมีรายชื่อเว็บไซต
ทีข่ึน้ทะเบยีน จดัทาํเปนฐานขอมลู แยกตามประเภทธรุกจิ ผานเวบ็ไซต . .go.

c o y โดยนําไปเผยแพรแกผู ประกอบการและประชาชนผูสนใจผานส่ือตางๆ 
เพื่อเปนการชวยเผยแพรและประชาสัมพันธใหแกผูประกอบการอีกทางหนึ่ง 
  นอกจากนี ้ผูประกอบการพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสทีจ่ดทะเบยีนแลว สามารถยืน่ขอใช
เครือ่งหมายรบัรองความนาเชือ่ถอื ( ma k) จากกรมพฒันาธุรกจิการคาได ซึง่เครือ่งหมาย 

ma k นี้จะมีความนาเชื่อถือสูงกวาเครื่องหมาย g  เนื่องจากจะออกใหแก
เว็บไซตที่มีคุณสมบัติตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดเทานั้น ซึ่ง a an   

a k ( ) เปนตราสัญลักษณรับรองคุณภาพสินคาที่กําหนดขึ้นเพื่อสงเสริมคุณคาของ
สินคาและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย ผูซื้อสามารถใหความไววางใจไดวาสินคา
และการบริการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อผูซื้อเห็นสัญลักษณ  ที่มั่นใจ
ไดวาจะไดรับสินคาและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย และมาตรฐานสากล
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  เว็บไซตประเภทซื้อขายสินคา หรือบริการที่ตองจดทะเบียน

 มีระบบการสั่งซื้อ เชน ระบบกรอก อรม ระบบตะกรา ma  หรืออื่นๆ
   มีระบบการช�าระเงิน ออ ไลน หรือ ออนไลน เชน การโอนเงินผานระบบบัญชี 
การชําระดวยบัตรเครดิต หรือ ca   a  เปนตน 

 มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการขอมูลหรืออื่นๆ โดยมีการคิดคาใชจาย 
(ถือเปนการขายบริการ) เชน บริการขาวสาร บทความ หนังสือ การรับสมัครงานผานทาง
อินเทอรเน็ต เปนตน

 มวีตัถปุระสงคหลกั ในการรบัจางโ ษณาสนิคาหรอืบรกิารของผูอืน่ และมรีายได
จากการโ ษณา นั้น
   รับจ้างออกแบบเว็บไซต หรือเพียงโ ษณาวาเปนผูรับจางออกแบบเว็บไซต 
เพราะถือวาการออกแบบเว็บไซต นั้น มีชองทางการคาปกติบนอินเทอรเน็ต
   เว็บไซตให้บริการเกมสออนไลน  ที่คิดคาบริการจากผูเลน (เจาของเว็บไซตตอง
จดทะเบียน)

  เว็บไซตที่มีการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเน็ต เชน 
การ o n oa  โปรแกรม เกมส ng on  
c n a   เปนตน
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  มีเ พาะหน้าร้านโชวสินค้าของ
ตนเอง แตทําการคาในชองทางปกติ (ไมใช
อินเทอรเน็ต) แมจะมีข อความแจงว า
ใหติดตอได เชน สนใจโทร. ติดตอ  หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ .

 การโฆ ณาสินค ้าของตนเอง
โดยลักษณะของการโ ษณา นั้น ไมใช
วัตถุประสงคหลักของกิจการ และไมใช
ชองทางคาปกติ แมจะมี ann  ของผูอื่น
มาติดและมีรายไดจาก ann  ก็ตาม
  การประชาสัมพันธหรือเผยแพร่
ข้อมลูแก่สมาชกิหรอืบคุคลทัว่ไป โดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายหรือบริการ เชน เพื่อการสอน 
ประกาศรับสมัครงาน

 การประชาสัมพันธข้อมูลเกี่ยวกับ
บริ ัท หรือสินค้า

 เวบ็ไซตส่วนตัว (ส่วนบคุคล) ทีส่รางขึน้
เพือ่เผยแพรขอมลูสวนตวั การงาน การศกึษา 
หรือความสนใจสวนตัว
  เว็บไซตที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล
โดยมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
โดยไมมกีารเสยีคาสมาชกิ หรอืคาใชจายใดๆ

 ร้านอินเทอรเน็ต ที่ใหบริการในการ
เล น n  ที่ เจ าของร านไดรายไดจาก
คาชัว่โมงการเลนอนิเทอรเนต็ (อินเทอรเนต็
คาเ ) และเกมสคอมพิวเตอร ประเภทนี้ 
เจาของรานอนิเทอรเนต็  ไมตองจดทะเบยีน
เปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
แตใหจดทะเบียนพาณิชย ปกติ (ถือเปน
พาณิชยกิจธรรมดาในชองทางปกติ ไมใช 

omm c  )
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เพื่อ น ูและพัฒนาให้แม่น�้าเจ้าพระยากลับมามีสภาพสมบูรณ สะอาด ซ่งมีภูมิทัศนตลอดล�าน�้าที่สวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตา
เมืองหลวงของประเทศ กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง  ทั้งภาครั และเอกชน ซ่งมีการร่วมมือประสานงานกันมาโดยตลอด เช่น 
หน่วยงานโยธา และหน่วยงานต่าง  ของกรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และภาคส่วนของบริ ัทเอกชนต่าง  อาทิ โครงการตาวิเศ  เป็นต้น ที่รวมพลังจัดโครงการและกิจกรรมช่วยกันก�าจัดเศ วัชพืช สวะ และ
การรณรงคการงดปล่อยน�า้เสยีจากอาคารบ้านเรอืน แต่อย่างไรก็ตามส่ิงทีด่�าเนนิการมาทัง้หมด นัน้ ยงัไม่ได้ผลสัมฤทธิเท่าทีค่วร เนือ่งจากส่วนใหญ่
เป็นการสร้างและปลุกจิตส�านกเพื่อให้เกิดความรักในล�าน�้าเจ้าพระยา แต่โดยทางกายภาพ คือ สภาพชุมชนและสภาพทางภูมิศาสตร
ซ่งเป็นปญหาหลักและปญหาใหญ่ ต้นตอของปญหาทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อแม่น�้าเจ้าพระยา ทั้งยังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง
  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปรับปรุง น ูลํานํ้าเจาพระยาในทางกายภาพอยางเปนรูปธรรม กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการโยธา
ไดจัดทํา “แผนแม่บทพัฒนาริม งแม่น�้าเจ้าพระยา” ซึ่งมีระยะทางยาว รวม 5  กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ในสวนของกรุงเทพมหานคร
และปริมณ ล จากสะพานพระราม  ถงึสดุเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และมโีครงการนํารองรวมระยะทาง 14 กโิลเมตร เร่ิมจากสะพานพระราม  
ถึงสะพานสมเด็จพระปนเกลา โดยมอบใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) 
เปนที่ปรึกษาการสํารวจ ออกแบบ โดยไดกําหนดวัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาริมฝงแมนํ้าเจาพระยาไว 3 ประการ คือ
  1. น ูแมนํ้า พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําเจาพระยาใหประชาชนทุกคน คนพิการ และผูสูงอายุ สามารถเขาถึง และ
ใชประโยชนเปนที่พักผอนรวมกันไดอยางสะดวก ปลอดภัย และเทาเทียม
  2. เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะทาง เดิน  ปน เชื่อมตอระบบโครงขายคมนาคม ขนสงสาธารณะ
  3. เพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ 

Progress Project

การพัฒนาริมฝงแมนํ้าเจาพระยา

Chao Phraya for All
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  สําหรับแผนการดําเนินการโครงการนํารองพัฒนา
ริมฝงแมนํ้าเจาพระยา แบงงานออกเปน 3 สวน คือ
  §Ò¹Ê‹Ç¹·Õè 1  ศกึษาและจดัทาํแผนแมบทการพัฒนา
รมิฝงแมนํา้เจาพระยา ระยะทางสองฝง รวม 5  กม. จากสะพาน
พระราม   ถึง สุดเขตกรุงเทพมหานคร
  §Ò¹Ê‹Ç¹·Õè 2 สํารวจ ออกแบบรายละเอียดและ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นรายละเอียด (E ) 
โครงการพัฒนารมิฝงแมนํา้เจาพระยา ชวงจากสะพานพระราม 
 ถึง สะพานพระปนเกลา รวม 14 กม.

  §Ò¹Ê‹Ç¹·Õè 3  ประชาสมัพนัธและการมสีวนรวมของ
ประชาชน

  ท้ังนี ้โครงการนํารองทีส่ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(มข.) ไดดําเนินการไปแลว ตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 ตามขอ
กาํหนดวตัถปุระสงคการจดัทําแผนแมบทโครงการพฒันารมิฝง
แมนํ้าเจาพระยาที่กรุงเทพมหานครไดวางไว  เปนไปตามแผนงาน
ทีว่างไว และไดรบัความรวมมอืกบักรมศลิปากรและมหาวิทยาลยั
ศิลปากรในการศึกษาแมนํ้าเจาพระยาจาก 34 ชุมชน ในพื้นที่
สองฝงแมนํา้เจาพระยา โดยมกีารทาํความเขาใจกบัคนทีอ่ยูอาศยั
ในพื้นที่ถึงการพัฒนาเชิงอนุรักษอันเปนมรดกวัฒนธรรมสําคัญ
ของประเทศ โดยสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมและ Eco Ba  

gn เพิม่ธรรมชาตสิเีขยีว โดยมกีารประสานกบัฝายวศิวกรรม 
ดานชลศาสตรไดศกึษาระดบันํา้และผลกระทบตามแบบจาํลอง
ตางๆ และการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีภาพรวม
ของการจัดการตลอดสองฝง คือ มีทางเดินกวาง 10 เมตร 
ระดับความสูงของพ้ืนผวิทางเดนิตํา่กวาสนัเขือ่นเฉลีย่ 1.30 เมตร 
ซึ่งการออกแบบในพื้นที่ชุมชนตางๆ จะทยอยเสร็จตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2559 ที่ผานมา โดยมีการทําแผนแมบทนํารองตางๆ 
เชน 
    การพฒันาพ้ืนทีช่มุชน ( omm n y on a on
an  o m n  a ) โดยการมีสวนรวมกับชุมชน
เปนการ น ูและอนุรักษวัฒนธรรม และสืบสานวิถีชีวิต
ของชุมชนที่มีมาในอดีตใหเปนแหลงเรียนรูและทองเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนารมิ งแม่น�า้เจ้าพระยา (
Lan ma k) ในสวนของสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร
ในปจจบุนั ไดแก พพิธิภณั กรงุเทพมหานคร  สวนเฉลมิพระเกยีรติ
รัชกาลที่  พิพิธภัณ มรดกเจาพระยา ศูนยศิลปะการแสดง
แหงชาติและพิพิธภัณ โรงเรือพระราชพิธี ล  โดยเนนให 
ความสาํคญัเปนพเิศษกบัพืน้ท่ีทีม่เีอกลกัษณ ดานประวัติศาสตร 
ศิลปะ วัฒนธรรม และเขตพระราชฐานเปนพิเศษ
   การพัฒนาท่าเรือ ( ) ตลอดลํานํ้าทั้งสองฝง
ใหเปนจุดเชื่อมตอการสัญจรทางนํ้า และการคมนาคมเชื่อมตอ
ในระบบ รถ ราง เรอื เสนทางการเขาถงึพืน้ท่ี (  L nkag ) 
โดยปรับปรุงตรอกซอกซอยตางๆ  เพื่อเชื่อมตอและเขาถึง
พืน้ทีร่มิฝงแมนํา้เจาพระยา โดยปรบัปรงุรปูแบบสถาปตยกรรม
ใหมีความสอดคลองเปนอัตลักษณของแตละพื้นที่
 

   การจัดท�าทางเดินริมแม่น�้า (  a k ) โดยทําทางเดิน
เลยีบแมนํา้และทางเดนิบนพ้ืนดนิ ซึง่เปนทางเดนิเทา ทางจกัรยาน สะพานขามคลอง 
เพ่ือเช่ือมตอพ้ืนท่ีมรดกวฒันธรรมตางๆ ท้ังสองฝงแมน้ําเขาดวยกนั ( onn c y) 
ในพ้ืนที่ต างๆ เชน สะพานสมเด็จพระป นเกลาถึงคลองผดุงกรุงเกษม 
จากสะพานพระราม  ถึงวัดบวรมงคล บางออถึงวัดวิมุตยาราม เปนตน 
ซึ่งจะทําใหแตละพื้นที่เปนจุดแลนดมารคชมทัศนียภาพ และเปนอีกทางเลือก
เพื่อการสัญจรที่ประหยัดและใกลชิดธรรมชาติ

 ปรบัปรงุภมูทิศันเขือ่น ( n a ) ใหมทีศันยีภาพทีส่วยงาม 
นามอง ซอมแซมเขื่อนที่ชํารุด กอสรางสวนที่ยังไมไดดําเนินการใหครบถวน
สมบูรณ 

 พัฒนาเส้นทางการเข้าถงพื้นที่ (  nkag ) ปรับปรุง ตรอก 
ซอก ซอย ทางเดินเพื่อเชื่อมตอ และเขาถึงพื้นที่ริมฝงแมนํ้าเจาพระยา
   พัฒนาศาลาท่าน�้า ( a a on ) ใหเปนจุดพักผอน 
ศาลาคอย และชมทัศนียภาพริมนํ้า ชุมชน ศาสนสถาน พื้นที่วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมริมลํานํ้าเจาพระยา
   การจัดท�าพื้นที่บริการสาธารณะ ( c c ) เพื่อใช
ประโยชนสาธารณะ เชน ศนูยบริการความชวยเหลอื ศนูยบริการขอมลูทองเทีย่ว
จุดบริการจักรยาน 
   พัฒนาพื้นที่ศาสนสถาน ( g o  on a on a ) 
ซึ่งเปนมรดกทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ตลอดริมฝงเจาพระยา
   พัฒนาพื้นที่แนวคูคลองประวัติศาสตร ( o ca  ana ) 
โดยการปรับปรุงภูมิทัศนริมฝงคลอง เพ่ือใชประโยชนในดานการสัญจร และ
การทองเทีย่ว
   พัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะริมน�้า ( n 
o o ) โดยใชพื้นที่วางและพื้นที่สาธารณะดานหลังเขื่อน เพื่อเปนพื้นที่

รองรับกิจกรรมนันทนาการ ลานกี า และสวนสาธารณะของประชาชน 
- สร้างสะพานคนเดนิข้ามแม่น�า้ ( an B g ) โดยสรางใหม

2 จุด คือ จากชุมชนสะพานพิบูลสงคราม ฝงซาย ขามไปยังทาเรือวัดฉัตรแกว
จงกลณี ฝงธนบุรี จากหางแมคโคร สามเสน ขามไปยงัทาทราย จรญั  4  และ
ปรบัปรงุสะพานทีม่อียูเดมิ ไดแก สะพานสมเดจ็พระปนเกลา สะพานพระราม   
สะพานกรุงธน สะพานพระราม  

จากแผนการด�าเนนิการทีว่างไว้ข้างต้น เมือ่ “โครงการน�าร่องแผน
แม่บทพฒันารมิ งแม่น�า้เจ้าพระยา” ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ นอกจากเป็นการ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความ
สวยงามสมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว สิ่งที่ตามมาอย่างเป็นรูปธรรม
และเหน็ได้ชัดเจน คือ เป็นการยกระดบัสภาพแวดล้อมและวิถชีวีติความเป็นอยู่
ของผูค้นซง่อาศยัตลอดรมิสอง งล�าน�า้เจ้าพระยา และผูค้นในกรงุเทพมหานคร
โดยรวม รวมทั้งเป็นการสร้างและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกด้วย 
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