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Bang Mot Canal Community
• Community along Bang Mot Canal

• South-central Bangkok.

• The Bang Mot Canal covers the areas of 
Chom Thong District, Thung Khru District, and 
Bang Khun Thian District. It is approximately 
15 kilometers long.

• Multicultural and diverse community





Bang Mot Canal Community

• Bang Mot is very well-known for its 
tangerine “Bang Mot Tangerine”.

• Past
The Bang Mot Canal Community 
used to rely on agriculture for their 
livelihood and produced one of the 
most famous tangerines in 
Thailand.



Turning points of 
Bang Mot Canal Community

Shock Stress



Adapt to survive through 
community tourism 

• The Bang Mot Canal community comes together to 
promote tourism along the canal as a new source 
of income.

• Bang Mot Canal Community Tourism activities 
are such as community markets, boat trips, 
kayaking, tasting local food, street arts, 
arts workshops, and local shops etc.





Bang Mot Co-creating urban 
Green-blue community 
tourism for resilient Bangkok
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• บางมดเฟส 3 เปิดบา้นรมิคลอง เทีย่วคลองหนา้บา้น- ภาพบรรยากาศ

Small business are key drivers of economic opportunities and resilience transformation in cities

https://www.thailandexhibition.com/Report/2613


• ตลาดมดตะนอย สมัผสัชวีติชมุชน และชมิอาหารฮาลา้ล สุดอรอ่ย

• https://travel.mthai.com/region/183246.html

SMEs also often represent local identity and culture while also need to adapt, transform and innovate

https://travel.mthai.com/region/183246.html


resilient assessment methodology 
วิธีการประเมินความยืดหยุ่น

Participatory 
Vulnerability 
Assessment

การประเมินช่องโหว่
แบบมีส่วนร่วม

Shocks & 
Stresses 

Assessment
การประเมินภาวะ
แรงกระแทกและ
ความเครียด

Community 
SME 

Resilience 
Assessment
การประเมินความ
ยืดหยุ่นของ SME 

ชุมชน

Resilience for 
Community 

SMEs
ความยืดหยุ่นของ

SME ในชุมชน

Major Shocks 
Experienced
ประสบการณ์ภาวะแรง
กระแทกขนาดใหญ่

Major Stresses 
Endured
ความเครียดสะสมที่
ต้องทน

While their role is critical, SMEs are disproportionately impacted by Covid-19



Figure 01: Historical photograph showing the tangerine cultivation in Bang Mot. 
ภาพประวตัศิาสตรแ์สดงการปลูกสม้ในพืน้ทีบ่างมด



SMEs communities are working on their recovery efforts while addressing overlapping challenges of climate change and other shocks stresses



results of participatory vulnerability assessment (part 1)
ผลการประเมินความเปราะบางแบบมีส่วนร่วม (ส่วนท่ี 1)



SME groups' overall resilience 
ความยืดหยุ่นโดยรวมของแต่ละกลุ่ม SME

ร้านค้าท้องถ่ิน เน้นการท่องเที่ยว การเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม พ้ืนที่การเรียนรู้ ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า ค่าเฉลี่ยชุมชนโดยรวม



SME groups’ resilience indicators and community average
ผลการประเมินความยืดหยุ่นของ SME ต่างๆ ในชุมชนโดยเฉลี่ย



Resilience assessment and findings of gaps to fill in Bang Mod, towards green and resilient Bang Mod



Collective vision of SMEs community in Bang Mod 
● ความสว่างริมคลองในเวลากลางคืน Illumination by the canal at 

night
● คลองสวยน ้าใส เต็มไปด้วยต้นไม้และความร่มร่ืน Beautiful canal with 

clear water, full of trees and shady.
● Street Art ที่ปรับเปลี่ยนไปตาม Season Street Art that changes 

according to the seasons
● เด็กๆ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ Getting Children are 

involved in preserving nature.

● มีการคัดแยกขยะ หรือน ามาท าอย่างอ่ืน (upcycling) waste sorting or used to make something else 
● กลุ่มนักทอ่งเทีย่วที่เพ่ิมข้ึนต้องไม่เข้ามาเปลี่ยนวิถชุีมชน แต่มาเพ่ือเสพความเปน็บางมด The increasing 

number of tourists must not change the way of life of  the community but come to enjoy the 
taste of Bangmod

● เวทีแลกเปลีย่นความคดิเห็นและรวบรวมฐานข้อมูลทกุอย่างเกีย่วกับบางมดไว้ทีน่ี่ Discussion forum and 
a database of everything about Bangmod are gathered here.



Bangmod: Creative canal
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