
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการท่องเท่ียวและการกีฬา 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
     

 

สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที่ 1 (ครัง้ที่ 1) ประจ าพุทธศกัราช 2557 เมื่อวนัพุธที่ 8 
ตุลาคม 2557 และสมยัประชุมสามญั สมยัที่ 3 (ครัง้ที่ 2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 เมื่อวนัพุธที่ 8 
กรกฎาคม 2558ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน  ดงันี้ 

1. นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์  ประธานกรรมการ 
2. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  รองประธานกรรมการ 
3. นายกติต ิ  บุศยพลากร  กรรมการ 
4. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ  กรรมการ 
5. นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
 

ต่อมา สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 
ตุลาคม 2559 แทนคณะเดมิซึง่จะครบวาระการปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนัที ่7 ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ย
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 

1. นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์  ประธานกรรมการ 
2. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิรนัดร ์  ประดษิฐกลุ  กรรมการ 
4. นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ  กรรมการ 
5. นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
1. นางสาวทพิยช์นม ์   เต่าทอง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นายชยัวุฒ ิ  แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ  จ านวน  5  คณะ  ประกอบดว้ย 
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1. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่ม
กรุงเทพใต ้
ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั บางรกั สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วฒันา พระโขนง สวนหลวง 
และบางนา  โดยม ีนายสทุธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์เป็นประธานอนุกรรมการฯ  

2. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธน
เหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีคลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลดั ตลิง่ชนั และทวี
วฒันา โดยม ีพลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

3. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ สะพานสงู บงึกุ่ม คนันายาว ลาดกระบงั มนีบุร ีหนอง
จอก คลองสามวา และประเวศ โดยม ีนายวชิาญ  ธรรมสุจรติ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

4. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธน
ใต ้
ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ บางแค หนองแขม บางขนุเทยีน บางบอน  ราษฎรบ์รูณะ และทุง่ครุ  โดยม ี            
นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

5. คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วทางน ้าในกรุงเทพมหานคร โดยม ี               
นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ  เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 

 

สรปุผลงานของคณะกรรมการการฯ 
 

1. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 
2559 

 
  คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม  
กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่รบัทราบโครงการ/แผนงาน/กจิกรรมพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2559โดยสรุปไดด้งันี้ 

1. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรการทอ่งเทีย่วอยา่งสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื 
กจิกรรมที ่1กจิกรรมการจดังานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 

รายละเอยีด ด าเนินการเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2558 ณ บรเิวณสะพานพระราม 
8 
ฝัง่ธนบุร ีเขตบางพลดัและบรเิวณคลองผดุงกรุงเกษมเขตดุสติและเขตป้อมปราบศตัรพูา่ย  

2. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรการทอ่งเทีย่วอยา่งสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื 
กจิกรรมที ่2 การจดังานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร  

รายละเอยีด จดังานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครในวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ถงึ
วนัที ่1 มกราคม 2559 ณ บรเิวณสนามหลวง เขตพระนคร 
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3. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรการทอ่งเทีย่วอยา่งสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื 
กจิกรรมที ่3 การจดัเทศกาลมหาสงกรานตก์รุงเทพมหานคร   

รายละเอยีด จดักจิกรรมสงกรานต ์ท าบุญตกับาตร พธิแีห่พระพทุธสหิงิค ์พธิรีดน ้า
ด าหวั 
ผูส้งูอาย ุณ มณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง ระหวา่งวนัที ่12-14 เมษายน2559 

4. โครงการยกระดบัคุณภาพบรกิารดา้นการท่องเทีย่วเมอืงกรุงเทพฯ สูร่ะดบัโลก  
รายละเอยีด ด าเนินการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงเวบ็ไซตก์องการทอ่งเทีย่ว โดย

จดัท า  
เป็น 4 ภาษา คอื ภาษาไทย องักฤษ จนี และญีปุ่่ นเนื้อหาประกอบดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วใน
กรุงเทพมหานครกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว ฯลฯ 

5. โครงการจดัท ากจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่ว งาน Bangkok Street Show  
รายละเอยีด จดักจิกรรมการแสดงประเภท Street Performances อาท ิละครใบ ้มายา

กล  
และการแสดงดนตร ีณ สวนเบญจสริ ิระหวา่งวนัที ่12 – 14 กุมภาพนัธ ์2559 

6. โครงการพฒันาและสง่เสรมิทางการตลาดการท่องเทีย่วในต่างประเทศ  
(Road Show/Trade Show) งาน World Travel Market (WTM 2015) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 
ระหวา่งวนัที ่2 - 5 พฤศจกิายน 2558   

รายละเอยีด ออกบทูประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานครในงาน World  
Travel Market (WTM 2015) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร ระหวา่งวนัที ่2 – 5 พฤศจกิายน 2558 

7. โครงการพฒันาและสง่เสรมิทางการตลาดการท่องเทีย่วในต่างประเทศ  
(Road Show/Trade Show) งาน Internationale Tourisms Boerse (ITB 2016) ณ กรุงเบอรล์นิ 
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ระหวา่งวนัที ่9 – 13 มนีาคม 2559  

รายละเอยีด ออกบทูประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานครในงาน 
Internationale Tourisms Boerse (ITB 2016) ณ กรุงเบอรล์นิสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ระหวา่งวนัที ่
9 – 13 มนีาคม 2559 

8. โครงการประดบัตกแต่งไฟฟ้าเพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่ว (Motif of Light) 
  
รายละเอยีดจดักจิกรรมประดบัไฟฟ้าเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานคร ณ ลานคน

เมอืง 
ระหวา่งวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 – 31 มกราคม 2558 

9. โครงการจดัท าแผ่นพบัและคูม่อืประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว    
รายละเอยีด จดัท าคูม่อืท่องเทีย่วดงันี้ 

- Bangkok Attractions 60,000 ฉบบั 
- คูม่อืท่องเทีย่วแมน่ ้าล าคลอง 
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  - ภาษาไทย 15,000 ฉบบั 
  - ภาษาองักฤษ 27,800 ฉบบั 

- คูม่อืท่องเทีย่วกรุงรตันโกสนิทร ์
  - ภาษาไทย 15,000 ฉบบั 
  - ภาษาองักฤษ 27,800 ฉบบั 

10. โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธท์างสถานีโทรทศัน์ ชดุ ของดกีรุงเทพฯ 
รายละเอยีด โดยการด าเนินการผลติสารคดดีา้นการท่องเทีย่วเพือ่น าเสนอของดขีึน้

ชือ่ 
ในแหล่งทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานคร ความยาว 2 นาทตี่อตอน จ านวน 60 ตอน เผยแพร่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศัน์ จ านวน 60 ครัง้ 

11. โครงการคา่ใชจ้่ายในการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธท์างสถานีโทรทศัน์ ชุด รอ้ยเรื่อง
เมอืงกรุง 
รายละเอยีด โดยการด าเนินการผลติสารคดดีา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่แนะน าสถานที่

ทอ่งเทีย่ว 
ในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครทีม่คีวามส าคญัและน่าสนใจทัง้ในดา้นประวตัศิาสตร ์
ศลิปวฒันธรรม  
ประเพณีไทย วถิชีวีติตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั ความยาว 2 นาทตี่อตอน จ านวน 60 ตอน เผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ จ านวน 60 ครัง้ 

12. โครงการสง่เสรมิความร่วมมอืดา้นการท่องเทีย่วกลุ่มแม่น ้าโขง   
รายละเอยีด ประกอบดว้ยกจิกรรม ต่าง ๆ จ านวน 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 

- กจิกรรมการเขา้รว่มประชมุ Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials  
Meeting ประชุมระหวา่งวนัที ่15 – 17 กุมภาพนัธ ์2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

- กจิกรรมการเขา้รว่มประชมุ Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit  
ครัง้ที ่4 ซึง่กรุงพนมเปญแจง้จะด าเนินการจดัประชุมวนัที ่21 - 24 มถิุนายน 2559 

- กจิกรรมการแลกเปลีย่นเยาวชนและยวุทตูดา้นการทอ่งเทีย่ว ซึง่กรุง
พนมเปญ 

แจง้จะด าเนินการจดัประชุมประมาณวนัที ่2 – 6 พฤษภาคม 2559 
 

- กจิกรรมการเขา้ร่วมงาน ITE HCMC 2016 ณ นครโฮจมินิห ์ก าหนด
ด าเนินการ 

ประมาณเดอืนกนัยายน 2559 
13. กจิกรรม “ผดุงกรุงเกษมศกึษา”  

รายละเอยีด โดยการจดัท าหลกัสตูรการเรยีนรูส้ถานทีท่อ่งเทีย่วเรยีนรูส้ าคญัทีอ่ยู่
รมิ 
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คลองผดุงกรุงเกษม จ านวน 4 ครัง้ เพือ่พฒันาฟ้ืนฟูพืน้ทีบ่รเิวณคลองผดุงกรุงเกษมและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
ใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์หล่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร 

- ครัง้ที ่1 วนัเสารท์ี ่5 มนีาคม 2559 ณ ยา่นเทเวศร ์-ยา่นนางเลิง้จ านวน 27 
คน 

- ครัง้ที ่2 วนัเสารท์ี ่12 มนีาคม 2559 ณ ยา่นนางเลิง้ - ยา่นมหานาค จ านวน 32 
คน 

- ครัง้ที ่3 วนัเสารท์ี ่19 มนีาคม 2559ณ ยา่นยศเส จ านวน 40 คน 
- ครัง้ที ่4 วนัเสารท์ี ่26 มนีาคม 2559ณ ยา่นตลาดน้อย จ านวน 40 คน  

 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครโดยใชว้ธิกีารจา้งเหมาเอกชน 

ด าเนินการอาจท าใหก้ารพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีไ่ม่เป็นไปอย่างยัง่ยนื ดงันัน้กรุงเทพมหานครควร
ด าเนินการเองดว้ยบุคลากรในสงักดัทีม่คีวามรูค้วามสามารถและทราบขอ้มลูทีเ่ป็นลกัษณะเดน่ในแต่ละ
พืน้ที ่
ซึง่จะท าใหก้ารด าเนินการมปีระสทิธภิาพมากกวา่ เป็นการพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าที ่และเป็นการ
ประหยดังบประมาณของกรุงเทพมหานครดว้ย 
  2. ป้ายประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วในพืน้ทีย่า่นประวตัศิาสตรบ์างแห่ง มสีภาพทรุด
โทรม ขอ้ความเลอะเลอืน และบางป้ายขอ้มลูไมช่ดัเจน อาจเป็นการปรบัปรุงซ่อมแซม หรอืจดัท าเสรมิ
เพิม่เตมิ โดยเพิม่ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอื
เวบ็ไซตท์ีส่ามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้และควรจดัท าเป็นหลายภาษา 

3. ป้ายบอกเสน้ทางต่าง ๆ มสีภาพช ารุดและไม่ต่อเนื่องตลอดเสน้ทาง ท าให้
นกัทอ่งเทีย่ว 

เกดิความสบัสน ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ
แกไ้ขซ่อมแซม  

4. หอ้งน ้าตามแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ ควรมใีหเ้พยีงพอและตอ้งสะอาด ถูกสขุลกัษณะ  
อาจหาเครอืขา่ยจากภาคสว่นต่าง ๆ ในการจดัสรา้งและดแูลรกัษา โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณของ
ทางราชการ  

5. พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกังานเขต  
ส านกัวฒันธรรม กฬีาและการทอ่งเทีย่วควรใหค้วามส าคญั เชน่ จดัเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูเ้ขา้ไปชว่ยดแูล
หรอืประสานงาน โดยเฉพาะพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ฯ ทีม่คีวามส าคญัและมขีองทีม่คีุณคา่ ควรมวีทิยากร
ประจ าพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่กรุงเทพมหานครโดยเป็นบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นประวตัศิาสตร ์รู้
ประวตัคิวามเป็นมาของโบราณวตัถุหรอืสิง่ของต่างๆ ทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑ ์และพดูภาษาองักฤษไดด้ี
สามารถอธบิายขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ใหน้กัทอ่งเทีย่วต่างประเทศทราบได ้

6. การจดัท าแผนทีก่ารทอ่งเทีย่วหรอืแหล่งขอ้มลูการทอ่งเทีย่วของกรุงเทพมหานคร
ทาง 
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เวบ็ไซต ์ควรเชือ่มโยงกบัขอ้มลูหรอืเวบ็ไซตข์องกระทรวงการทอ่งเทีย่วหรอืการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศ
ไทย  
เพือ่ความสะดวกและบรูณาการขอ้มลูรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ควรบรูณาการแผนงานดา้นการท่องเทีย่ว 
รว่มกบัส านกังานเขต เพราะบางครัง้อาจมกีารจดักจิกรรมและใชง้บประมาณซ ้าซอ้นกนั 

8. การทอ่งเทีย่วตลาดน ้าหรอืวดัส าคญัอาจประสานกบัผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็น 
เครอืขา่ยจดัเสน้ทางทอ่งเทีย่วระยะสัน้ๆ ใชเ้วลา 1 - 2 วนั เผยแพร่ในเวบ็ไซต ์และอาจจดักจิกรรม
ทอ่งเทีย่วไหวพ้ระในเวลากลางคนื โดยการจดัในวดัทีส่ าคญัในพืน้ที ่
 

2. การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงอนุรกัษ์ในฝัง่พระนครและฝัง่ธนบรีุ 
 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมร่วมกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม  
กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่รบัทราบการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและเชงิอนุรกัษ์ทัง้ฝัง่พระ
นครและฝัง่ธนบุรโีดยสรุปไดด้งันี้ 

1. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วย่านบางกอกใหญ่ธนบุร ี
เป้าหมาย ด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ของย่านบางกอกใหญ่ ย่านธนบุรแีละพืน้ทีเ่กีย่วเนื่อง โดยความร่วมมอืกบัชุมชนและภาคเีครอืขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง โดยไดด้ าเนินการจดักจิกรรมไปแลว้ จ านวน 2 ครัง้ 

กจิกรรม  
1. ยล 7 สถาน...อารามงาม...ยา่นฝัง่ธน (ยา่นธนบุร ี- คลองสาน - ภาษเีจรญิ) วนั

เสารท์ี ่23 มกราคม 2559 
เสน้ทาง วดัทองธรรมชาตวิรวหิาร – สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเตก็ก่าจจีนิเกาะ - 

วดัโพธนิิมติรสถติมหาสมีาราม - วดัก าแพง (บางจาก) - บา้นศลิปินคลองบางหลวง - วดัปากน ้าภาษี
เจรญิ - วดัอนิทารารามวรวหิาร – วดัประยรุวงศสวาสวรวหิาร  

2. บุกถิน่ประวตัศิาสตร ์3 ศาสนา..ย่านกุฎจีนี ส าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีวนัจนัทรท์ี ่1 กุมภาพนัธ ์2559  

เสน้ทาง  วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร - โบสถซ์างตาครูส้ - ชุมชนกุฎจีนี – ศาล
เจา้เกยีงอนัเกง - มสัยดิกูวตลิอสิลาม - วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 

2. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วยา่นบางกอกน้อย ตลิง่ชนั 
เป้าหมาย ด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วของ

ย่านบางกอกน้อย ตลิง่ชนั และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยความร่วมมอืกบัชุมชนและภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยไดด้ าเนินการจดักจิกรรมตามโครงการไปแลว้ จ านวน 4 ครัง้ 

กจิกรรม  
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1. การสนบัสนุนการจดังานร าลกึสงครามมหาเอเชยีบรูพากบัความทรงจ าชาวบางกอก
น้อย 
ครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2558 โดยการจดักจิกรรมเดนิเทา้แกะรอยเรือ่งเล่าชาวบางกอกกบั
สงครามมหาเอเชยีบรูพาและการเสวนา ร าลกึ 71 ปี สงครามมหาเอเชยีบรูพากบัความทรงจ าชาวบางกอก
น้อย จ านวน 98 คน 

 เสน้ทาง    - โรงพยาบาลศริริาช - วดัอมรนิทรารามวรวหิาร - โรงรถจกัรธนบุร ี
- ชุมชนบา้นบุ - วดัสุวรรณาราม 

2. การจดักจิกรรมเดนิเทา้ภายใต ้แนว “บอกรกั...บางระมาด” เมือ่วนัที ่12 
ธนัวาคม 2558 โดยไดจ้ดักจิกรรมเดนิเทา้ตามเสน้ทางใหก้บัประชาชนทีส่นใจ จ านวน 55 คน 

เสน้ทาง - วดัตลิง่ชนั - วดัชา่งเหลก็ - วดัองักุลา(รา้ง) - วดัมณฑป - วดัสมรโกฐ ิ
-  วดัทอง – วดักระจงั – วดัจ าปา 

3. กจิกรรมปัน่จกัรยานภายใตแ้นวคดิ“บอกรกั...บางระมาด” เมือ่วนัอาทติยท์ี ่10 
มกราคม 2559 โดยไดจ้ดังานปัน่จกัรยานตามเสน้ทางใหก้บันกัทอ่งเทีย่วปัน่จกัรยานทีส่นใจ จ านวน 127 
คน 

เสน้ทาง  - วดัตลิง่ชนั - วดัช่างเหลก็ - วดัองักุลา(รา้ง) - วดัมณฑป - วดัสมร
โกฐ ิ-            วดัทอง - วดักระจงั - วดัจ าปา 

4. กจิกรรมล่องเรอืท่องเทีย่วเรยีนรูว้ถิถีิน่ ภายใตแ้นวคดิ “จากคลองบางหลวงถงึ 
คลองบางกอกน้อย” เมือ่วนัเสารท์ี ่30 มกราคม 2559 ตามเสน้ทางทอ่งเทีย่วรมิคลองใหก้บัคณะศษิยเ์ก่า
จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 38 คน 

 เสน้ทาง  - วดัอนิทารามวรวหิาร – บา้นศลิปินคลองบางหลวง – ชุมชนบา้นบ ุ
3. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่วยา่นบางแค บางขนุเทยีน 

เป้าหมาย ด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของย่านบางแค บางขนุเทยีน และพืน้ทีเ่กีย่วเนื่อง โดยความร่วมมอืกบัชุมชนและภาคเีครอืขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง 

กจิกรรม อยูร่ะหวา่งวางแผนการด าเนินการตามโครงการ 
เสน้ทาง  อยูร่ะหวา่งวางแผนการด าเนินการตามโครงการ 

4. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่วยา่นเยาวราช บางรกั 
เป้าหมาย ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพือ่อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วของย่าน

พระนคร นางเลิง้ และพืน้ทีเ่กีย่วเนื่อง โดยความร่วมมอืกบัชุมชนและภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยได้
ด าเนินการจดักจิกรรมไปแลว้ จ านวน 1 ครัง้ 

กจิกรรม เดนิเทา้ทอ่งเทีย่วและอนุรกัษ์มรดกวฒันธรรมประวตัศิาสตรเ์มอืงยา่นตลาดน้อย  
ตอนประเพณหีงว่งเซยีว วนัจนัทรท์ี ่22 กุมภาพนัธ ์2559 

เสน้ทาง เจา้โจวซอืกง - ศาลเจา้ไทฮัว้ - วดัอุภยัราชบ ารุง (วดัญวนตลาดน้อย) 
5. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่วยา่นพระนคร นางเลิง้ 
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เป้าหมาย ด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของย่านพระนคร นางเลิง้ และพืน้ทีเ่กีย่วเนื่อง โดยความร่วมมอืกบัชุมชนและภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยไดด้ าเนินการจดักจิกรรมตามโครงการมาแลว้ จ านวน 2 ครัง้ 

กจิกรรม  
1. จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ระลกึอดตีศกึษาประวตัศิาสตร ์“ยอ้นรอยบางล าพ ู

ประวตัศิาสตรห์น้าหนึ่งแห่งสยามประเทศ” ส าหรบักจิกรรมทศันศกึษาของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์
เกือ้การุณย ์มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช เมือ่วนัพุทธที ่13 มกราคม 2559 

เสน้ทาง  ยา่นบางล าพ ูหา้งไทยนคร - วดับวรนเิวศฯ - มสัยดิจกัรพงษ์ - บา้นครสูดุ
จติต ์ดุรยิะประณีต – สวนสนัตชิยัปราการ 

2. การเยีย่มชมการจดัการทอ่งเทีย่วกรุงรตันโกสนิทรเ์พือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่ววถิี
ชุมชนเชือ่มอตัลกัษณ์เมอืง ดา้นการอนุรกัษ์วฒันธรรม วถิชีุมชน ย่านบางล าพ ูพระนคร เมือ่วนัที ่29 
มกราคม 2559 ส าหรบัผูร้ว่มกจิกรรมประชาสมัพนัธ ์MICE ของจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 30 คน 

เสน้ทาง  ยา่นบางล าพ ูสวนสนัตชิยัปราการ – ถนนพระอาทติย ์– บา้นครสูดุจติต ์
ดุรยิะประณตี – หา้งไทยนคร – ยา่นพระนคร บา้นหมอหวาน (บ ารุงชาตศิาสนายาไทย) 

6. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการท่องเทีย่วยา่นหนองจอก ลาดกระบงั 
เป้าหมาย ด าเนินการจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ของย่านหนองจอกลาดกระบงัและพืน้ทีเ่กีย่วเนื่อง โดยความร่วมมอืกบัชุมชนและภาคเีครอืขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง 

กจิกรรม ก าหนดจดักจิกรรมปัน่จกัรยาน “ปัน่แป๊บเดยีว เทีย่ว 4 จงัหวดั” ยา่นหนอง
จอกและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ในวนัที ่20 มนีาคม 2559 

เสน้ทาง เริม่จากบางกอกอรนีา เขตหนองจอก – ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี์
ชวีภาพชุมชนฮาซานุดนี– วดัรามญัคลอง 17 - โรงเรยีนสเุหรา่ปากคลอง 20 จงัหวดัฉะเชงิเทรา - ชม
บรรยากาศตลาดเก่าคลอง 16  - มลูนิธดิารุล้อนัศอร จงัหวดันครนายก - อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี – 
วดัใหม่เจรญิราษฎร ์2519 ถนนยงัพธันา– ถนนผดุงพนัธ ์–ถนนสงัฆสนัตสิขุ – ถนนเชือ่มสมัพนัธ ์- กลบั
บางกอกอรนีา 
 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรมกีารประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่วใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละไปเทีย่วกนัเป็นประจ า

โดย 
ไม่จ าเป็นตอ้งมเีทศกาล ยกตวัอยา่ง วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร เขตบางกอกใหญ่  

2. กองการทอ่งเทีย่วซึง่รูจ้กักบับรษิทัน าเทีย่วหลายๆ แหง่ กค็วรใหบ้รษิทัเหล่านี้ชว่ย 
ประชาสมัพนัธก์บันกัทอ่งเทีย่ววา่ เมือ่มาเทีย่วแลว้กข็อความรว่มมอืใหช้ว่ยกนัรกัษาความสะอาด
สถานทีต่่างๆ ดว้ย ในสว่นของเจา้พนกังานเทศกจิประจ าเขตต่างๆ กต็อ้งช่วยกนัเขม้งวดกวดขนัดว้ย 

3. จุดประสงคข์องนกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วปไซตค์น้หาขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วคอื ตอ้งการ
มา 
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ทอ่งเทีย่วเองโดยไม่ตอ้งการใชบ้รษิทัน าเทีย่ว และขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาคอื บรเิวณทีจ่ะไปเทีย่วอยู่
ตรงไหนและมอีะไรน่าสนใจบา้ง ขอ้มลูทีพ่กั รา้นอาหาร รวมถงึการเดนิทางต่อไปยงัจุดทอ่งเทีย่วอื่นๆ 
ไปอย่างไรขึน้รถสายใดไดบ้า้ง จงึตอ้งบอกบรษิทัทีร่บัท าเวปไซตด์า้นการท่องเทีย่วใหก้บั
กรุงเทพมหานครวา่ ตอ้งมบีรกิารขอ้มลูต่างๆ ดงักล่าวใหค้รบถว้น 

4. โครงการอนุรกัษ์และพฒันาการทอ่งเทีย่วย่านฝัง่ธนบุร ียกตวัอยา่งจากคลองภาษี
เจรญิ 

จนถงึคลองลดัมะยม ควรท าใหส้ามารถน าจกัรยานลงเรอืไปไดจ้นถงึจุดทอ่งเทีย่วแลว้ขีจ่กัรยานต่อ 
เพราะพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตใินปัจจบุนัสว่นใหญ่ชอบทอ่งเทีย่ว ในแนวทางการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วชมธรรมชาต ิซึง่ในฝัง่ธนบุรมีทีรพัยากรการท่องเทีย่วทีเ่อือ้อ านวย แต่ควรจะเพิม่การ
รวบรวมขอ้มลูในดา้นประวตัศิาสตร ์เชน่ วดัหรอืโบราณสถาน ทีส่ าคญัใหม้ากขึน้ 

 
3. โครงการด้านการกีฬาท่ีกรงุเทพมหานครจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 

 
คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากกองการกฬีา 

ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เพือ่รบัทราบโครงการดา้นการกฬีาทีก่รุงเทพมหานครจะ 
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 โดยมโีครงการพฒันาดา้นการกฬีาใน 6 เรือ่งหลกั สรุปไดด้งันี้ 

1. โครงการสง่เสรมิกฬีาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 
1.1 การจดักจิกรรมสรา้งประสบการณ์การเป็นนกักฬีา ครัง้ที ่1 – 3 
1.2 กจิกรรมสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั ครัง้ที ่1 – 3 
1.3 คา่ยกฬีาขัน้พืน้ฐานในศนูยก์ฬีา ส าหรบัศูนยก์ฬีา 10 แห่ง 

2. โครงการสง่เสรมิกฬีาเพือ่สุขภาพ ประกอบดว้ย 
2.1 กจิกรรม กทม. ฟุตซอลลกี ประจ าปี 2559  
2.2 กจิกรรมวนัเดก็สีมุ่มเมอืง 
2.3 กจิกรรมกฬีาขา้ราชการและลกูจา้ง กทม. ประจ าปี 2559 

 
3. โครงการสง่เสรมิกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ ประกอบดว้ย 

3.1 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่45 ระดบัภาค 
3.2 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่44 ระดบัชาต ิ
3.3 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่35  

ระดบัภาค 
3.4 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่34 

ระดบัชาต ิ
3.5 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีานกัเรยีน นกัศกึษาแห่งชาต ิครัง้ที ่

37 
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3.6 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่32ระดบั
ภาค 

3.7 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่32 
ระดบัชาต ิ

3.8 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัโรงเรยีนกฬีาแห่งประเทศไทย ครัง้ที่
19 

3.9 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีายวุชนโลก ครัง้ที ่50 
3.10 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัเรอืใบรายการ Top of the Gulf  

Regatta 2016  
3.11 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา Asia Junior Sports Exchange  

Game 2016  
3.12 การจดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัเรอืพายชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย 

ชงิถว้ยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
4. โครงการสง่เสรมิกฬีาเพือ่อาชพี 

- การจดัสง่ทมีฟุตซอลชาย กทม. เขา้ร่วมการแขง่ขนัฟุตซอลลกีอาชพีประเทศ
ไทย 

2559 
5. โครงการสง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 

5.1 กจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

โดยหมุนเวยีนไปตามศนูยก์ฬีาต่างๆ 
5.2 กจิกรรมการฝึกอบรมหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 

6. โครงการพฒันาการบรหิารจดัการกฬีาและการออกก าลงักาย 
6.1 กจิกรรมการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดงูานดา้นการกฬีา 
6.2 กจิกรรมการประกวดลานกฬีาดเีด่นของกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. การเพิม่อตัราคา่สมาชกิรายปีของศนูยก์ฬีาต่างๆ ควรจะพจิารณาเพิม่ขึน้อย่าง 

คอ่ยเป็นคอ่ยไป ยกตวัอยา่งเชน่ เพิม่ขึน้จากเดมิ 40 เป็น 50 บาท แลว้เพิม่มาตรฐานการบรกิาร
ประชาชน    ใหด้ขีึน้เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ใจและยอมรบัได ้

2. ทรพัยส์นิต่างๆ ของศนูยก์ฬีาเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญั ดงันัน้จงึควรมคีณะกรรมการ
ทีม่ ี

ความสามารถและเป็นมอือาชพีเขา้มาชว่ยบรหิารจดัการรว่มกบัหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
3. ในศนูยก์ฬีาและศนูยเ์ยาวชนต่างๆ ควรตอ้งค านึงถงึแสงสวา่งของผูม้าใชบ้รกิาร

ดว้ย  
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คอืตอ้งมแีสงสวา่งอยา่งเพยีงพอในการท ากจิกรรมหรอืการเล่นกฬีาต่างๆ 
 

4. การด าเนินงานต่างๆ ของสมาคมกฬีากรุงเทพมหานครไม่มผีลงานโดดเด่นเป็น
รปูธรรม  

ดงันัน้ ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว จงึจ าเป็นตอ้งผลกัดนัและสนบัสนุนการด าเนินงานของ 
สมาคมฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

4. การติดตามความคืบหน้าโครงการปรบัปรงุหอพกันักกีฬาศนูยฝึ์กกีฬาเยาวชน
ธนบุรี 

 
  คณะอนุกรรมการเพิม่ประสทิธภิาพการทอ่งเทีย่วและการกฬีาในพืน้ทีเ่ขตกลุ่มกรุงธนใต้
ไดร้ายงานผลการประชุมและลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการปรบัปรุงหอพกันกักฬีาศนูยฝึ์ก
กฬีาเยาวชนธนบุร ี ซึง่กองการกฬีา ไดร้บังบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 วงเงนิ 17,700,000 บาท 
เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงหอพกันกักฬีา ศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชนธนบุร ี เนื่องจากตวัอาคารและหอ้งน ้ามี
สภาพทรุดโทรม รวมทัง้ประตหูน้าต่างช ารุดหลายจุด หากไมเ่รง่ด าเนินการอาจเกดิอนัตรายแก่นกักฬีาที่
อาศยัอยูใ่นหอพกัและประชาชนทัว่ไปทีผ่า่นไปมาบรเิวณดงักล่าวได ้รวมทัง้พบกรณีของปัญหาการ
ช ารุดของอฒัจนัทรส์นามกฬีาดว้ย อฒัจนัทรด์งักล่าวใชง้านมานานเกอืบ 30 ปีแลว้ จงึมสีภาพช ารุดทรุด
โทรมตามอายกุารใชง้าน ส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ไดอ้อกแบบและประมาณการราคาใน
งบประมาณซ่อมแซมเบือ้งตน้ไว ้ เป็นเงนิ 4,762,209 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 
ไม่เพยีงพอส าหรบัด าเนินการ               จงึเสนอขอจดัสรรงบประมาณซ่อมแซมอฒัจนัทรใ์น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถงึงานปรบัปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคบนอฒัจนัทรด์ว้ย 
รวมทัง้ลูว่ ิง่ อาคารและสระวา่ยน ้าซึง่เสือ่มสภาพและช ารุดเช่นเดยีวกนัเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการใชง้าน
ของศนูยก์ฬีาฯ 
   

  ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  1. ควรเน้นการพฒันาศกัยภาพของนกักฬีาประเภทตา่ง ๆ รวมทัง้ควรมแีนวทางการ
คน้หานกักฬีาทีเ่ป็นเยาวชนจากศนูยเ์ยาวชนต่าง ๆ เพือ่พฒันาใหเ้ป็นนกักฬีาอาชพีของ
กรุงเทพมหานครต่อไป 

2. ควรพจิารณาแนวทางการแกไ้ขระเบยีบเกีย่วกบัคา่ตอบแทนนกักฬีาใหม้คีวาม
เหมาะสม  

เนื่องจากระเบยีบทีใ่ชอ้ยูล่า้สมยั ถอืปฏบิตัมิานานโดยไมม่กีารแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสภาพเหตกุารณ์
ปัจจุบนั 
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  3.  การปรบัปรุงศนูยฝึ์กกฬีาเยาวชนธนบุรขีอใหก้ าหนดรายละเอยีดเนื้องานให้
ครอบคลุมการใชง้านและไดม้าตรฐาน และหากมกีารปรบัปรุงลูว่ ิง่ภายในสนามก่อนเปิดใชง้านตอ้งมกีาร
ตรวจสอบมาตรฐานตามหลกัเกณฑท์ีส่มาคมกรฑีาก าหนดดว้ย     

 
5. แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้า 2 ฝัง่แม่น ้าเจ้าพระยา 
 

 คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัวฒันธรรม  
กฬีา และการท่องเที่ยว ส านักการระบายน ้า และส านักการจราจรและขนส่ง เพื่อรบัทราบแนวทางการ
สง่เสรมิการท่องเทีย่วทางน ้า 2 ฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา สรุปไดด้งันี้ 
 สถานการณ์การทอ่งเทีย่วทางน ้า 

1. ผูป้ระกอบการทางน ้ามคีวามกงัวลต่อการสรา้งทางเดนิรมิแมน่ ้าเจา้พระยาเนื่องจาก
การ 
สรา้งทางเดนิดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อการทอ่งเทีย่วและการสญัจรทางน ้า ดงันี้ 

- บดบงัทศันียภาพรมิฝัง่แม่น ้า ล าคลอง 
- ล าน ้ามขีนาดแคบลงท าใหก้ารสญัจรเป็นไปดว้ยความยากล าบากและเสีย่งต่อการ

เกดิอุบตัเิหตุ สญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ 
- วถิชีวีติชุมชนตามรมิฝัง่แม่น ้าเปลีย่นไป 

2. หน่วยงานภาครฐัไมส่นบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการทางน ้าเขา้มามสีว่นร่วมในกจิกรรมที่ 
เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วทางน ้าเทา่ทีค่วร รวมถงึไม่มงีบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการจดักจิกรรม
ทอ่งเทีย่วทางน ้า 

 ปัญหาและอุปสรรคการสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางน ้าบรเิวณ 2 ฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา 
 สภาพทางกายภาพดา้นโครงสรา้งและสิง่อ านวยความสะดวก 

1. สถานทีท่อ่งเทีย่วรมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยาหลายที ่ไม่มทีา่เรอืส าหรบัการเทยีบท่าเยีย่ม
ชม 

2. ทา่เรอืช ารุดเสยีหายหลายจุด เสีย่งต่ออนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. การสรา้งเขือ่นรมิฝัง่คลอง 

- สง่ผลกระทบใหค้ลองมขีนาดแคบลงการสญัจรล าบาก 
- การบดบงัทศันียภาพสองฝัง่คลองทีม่เีสน่หด์งึดดูนกัท่องเทีย่ว 
- สง่ผลใหก้ระแสน ้าไหลแรงขึน้ การบงัคบัเรอื (โดยเฉพาะเรอืเลก็) เป็นไปดว้ยความ 

ยากล าบากเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ นอกจากน้ีถา้ผูป้ระกอบการเรอืไม่สามารถพฒันาใหอ้ยูก่บั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปนี้ไดก้ต็อ้งเลกิกจิการในทีส่ดุ 

- สิง่ก่อสรา้งจากการสรา้งเขือ่นป้องกนัน ้าทว่ม ถูกทบัถมอยูใ่นล าคลอง ท าใหน้ ้าตืน้
เขนิ  

และเกดิความเสยีหายต่อเรอืโดยสารและเรอืน าเทีย่ว 
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4. การเชือ่มต่อระบบ ลอ้ ราง เรอื เพือ่ไปยงัแหล่งท่องเทีย่ว ไมส่นบัสนุนการสง่เสรมิ
การ 
ทอ่งเทีย่ว 

- การสญัจรเชือ่มต่อระหวา่งแมน่ ้าและล าคลอง ไม่สามารถเชือ่มไดท้กุสาย 
- เรอืโดยสารสาธารณะไปยงัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ยงัไม่ครอบคลุม 

5. สิง่กดีขวางใตน้ ้า สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อเรอืและทางสญัจรเป็นอย่างมาก 
สภาพทางกายภาพดา้นวถิชีวีติและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
1. มลภาวะทางน ้า – สถานทีบ่างแห่ง สภาพน ้าเน่าสง่กลิน่เหมน็ 
2. วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชุมชนรมิฝัง่แม่น ้าล าคลอง เปลีย่นไป 

 ปัญหาและอุปสรรคทางการบรหิารจดัการ 
1. อตัราคา่โดยสารการเดนิเรอื (หางยาว) ยงัไม่มมีาตรฐานชดัเจน เป็นแบบการต่อรอง  

นกัทอ่งเทีย่วประสบปัญหาถูกเอารดัเอาเปรยีบเป็นจ านวนมาก 
2. การเปิด – ปิดประตนู ้า สง่ผลกระทบใหโ้ปรแกรมการทอ่งเทีย่วล่าชา้ เนื่องจากใช้

เวลา 
ในการเขา้ – ออก ค่อนขา้งมากในแต่ละครัง้ 

3. ภาครฐัไมม่กีารพฒันาระบบการทอ่งเทีย่วทางน ้าอยา่งเป็นรปูธรรม จะเหน็ไดว้า่
ปัจจุบนั 
มจี านวนเรอืเพิม่ขึน้ แต่แม่น ้ามขีนาดเทา่เดมิและมแีนวโน้มวา่จะแคบลงในอนาคต จงึท าใหก้ารสญัจร
ทางน ้าหนาแน่น การเดนิเรอืล าบาก 
 การพฒันาการทอ่งเทีย่วทางน ้า 

1. พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวถิถีิน่รมิฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา อาท ิย่านกุฎจีนี ย่านตลาดน้อย      
ยา่นบางล าพ ูย่านวงัหลงั 

2. การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่การทอ่งเทีย่วทุกกลุ่ม อาท ิทา่เทยีบเรอื ทาง
ลาด/ทางเชือ่มส าหรบัผูพ้กิาร ป้ายแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

3. การพฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางน ้า 
4. การพฒันาบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
5. การจดัสง่เสรมิการตลาด เชน่ กจิกรรมการทอ่งเทีย่วทางน ้า กจิกรรมศลิปวฒันธรรม               

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติรมิน ้า 
  
 ข้อพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. การสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางน ้า 2 ฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา ควรมสีว่นรว่มของภาค 
ประชาชนในพื้นที่ดว้ย คอืถ้าประชาชนมสี่วนร่วมคดิ ร่วมท าแล้วกจ็ะเกดิความรูส้กึอยากมสี่วนร่วมใน
ความรบัผดิชอบดว้ย ดงันัน้ภาคประชาชนเป็นสว่นทีส่ าคญัสว่นหนึ่งทีไ่ม่ควรมองขา้ม  
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2. การสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางน ้าคลองต่างๆ ในฝัง่ธนบุรคีวรพจิารณาดว้ยวา่ท า
อย่างไร 

จะใหชุ้มชนท้องถิน่ได้รบัประโยชน์ดว้ย ยกตวัอย่างเช่น มเีสน้ทางท่องเที่ยวทางน ้าเขา้ไปในคลองบาง
หลวง  เขตบางกอกใหญ่ แลว้มกีารแวะจอดเรอืน าเทีย่วในชุมชนต่างๆ เพือ่ชุมชนจะไดม้โีอกาสจ าหน่าย
อาหาร พืชผลทางเกษตรตามฤดูกาล ผลติภณัฑ์ชุมชนหรอืงานศลิปะหตักรรมต่างๆ เกิดเป็นรายได้
ใหก้บัชุมชน  
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว 
เพือ่พจิารณาโครงการ/แผนงาน/กจิกรรมพฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 

2559 
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คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว 
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แนวทางการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมและเชงิอนุรกัษ์ในฝัง่พระนครและฝัง่ธนบุร ี
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัส านกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว 
เพือ่พจิารณาโครงการดา้นการกฬีาทีก่รุงเทพมหานครจะด าเนินการในปีพ.ศ. 2559 
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คณะกรรมการฯ ประชุมและลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามความคบืหน้าโครงการปรบัปรุงหอพกันกักฬีาศนูยฝึ์ก
กฬีาเยาวชนธนบุร ี  
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีาประชุมรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หารอืแนวทางการสง่เสรมิ  
การทอ่งเทีย่วทางน ้า 2 ฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา 
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คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา ประชุมและลงพืน้ทีต่ดิตามความคบืหน้าโครงการปรบัปรงุสะพานไม้
ทางเดนิยกระดบัเพือ่ศกึษาและชมธรรมชาตป่ิาชายเลน เขตบางขนุเทยีน ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน  
 

 


