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คํานํา

 “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ที ่อยู ในมือของทานนี ้ มาจากการรวมแรงรวมใจของชาวกรุงเทพฯ 

ทุกภาคสวน ไดลุกขึ้นมาจัดทําวิสัยทัศนเมืองของตนเอง โดยผานกระบวนการเวทีสาธารณะจํานวนมากที่สุดเทา

ที่เคยมีมา

 วิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ ฉบับนี้ไมใชของขาราชการ นักการเมือง หรือของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งแตเปน

วิสัยทัศนที่ไดมาจากฉันทามติของประชาชนชาวกรุงเทพฯ  ที่ตองการสื่อสารใหกรุงเทพมหานคร สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลในระดับชาติ ไดรับรูวาคนกรุงเทพฯ ชาวกรุงเทพฯ ตองการเห็นบานเมืองเขาเปนอยางไรใน

ชวง ๒๐ ป ขางหนา

 ในสวนของกรุงเทพมหานครนั้นการรับมอบวิสัยทัศนฯจากพี่นองประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในวันนี้ มีผล

ผูกพันตอกรุงเทพมหานคร ที่จะรับวิสัยทัศนนี้ไปดําเนินการใหเปนผลสําเร ็จภายในอีก ๒๐ ปข างหนาใหมาก

ที ่ส ุดเทาที ่จะทําได  ไมว าจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารกรุงเทพมหานครสักกี่ครั้งก็ตาม ประชาชนชาวกรุงเทพฯ 

ยอมมีสิทธิทวงถาม และตรวจสอบการทํางานฯ ของกรุงเทพมหานคร ถึงความกาวหนา ของการดําเนินงานตาม

วิสัยทัศนฯ นี้ ไดตลอดไป

 ในขณะเดียวกัน ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ก็ยอมตองมีหนาที ่สนับสนุน ตรวจสอบ และรวมมือกับ

กรุงเทพมหานคร และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือผลักดัน ขับเคล่ือนวิสัยทัศนฯ นี้ ใหเปนผลสําเร็จ

  หวังเปนอยางยิ่งวา วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ฉบับนี้ จะเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ของ

เรา ใหเปนมหานครชั้นนําของเอเชีย และเปนเมืองที่จะใหลูกหลานชาวกรุงเทพฯ ของเรา ไดสรางครอบครัว และสราง

บานแปงเมืองกรุงเทพฯ ใหเจริญกาวหนาสืบไป  

 กรุงเทพมหานครขอขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่นองชาวกรุงเทพฯ ตลอดจนสมาคม 

องคกรภาคธุรกิจ องคกรชุมชน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดเสีย

สละเวลาเขารวมกิจกรรมกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ กันอยางแข็งขัน เอาจริงเอาจัง จนเปนผล

สําเร็จ ดังที่ไดประจักษตอสายตาของทานผูอานในหนังสือเลมนี้
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โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ คืออะไร

 โครงการศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ  

๒๐ ปหรือที่เรียกยอๆ วา “โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” เปนการดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวาง

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร รวมกับ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน

การวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครที่ชาวกรุงเทพฯ ตองการใหเมืองกรุงเทพฯ เปนไป

ในระยะ ๒๐ ปขางหนา ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทํา“วิสัยทัศนกรุงเทพฯ 

๒๕๗๕” ท่ีจะนําไปสูแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต และสรางความรูสึกเปนเจาของวิสัยทัศนรวมกัน

 แผนวิสัยทัศนฯ ดังกลาวจะประกอบดวยวิสัยทัศนยุทธศาสตรกลยุทธหลักในการพัฒนาเมือง

กรุงเทพฯ ตลอดจนมาตรการที่เปนรูปธรรมหรือกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดเพื่อเปนชองทางใหประชาชน

และ ผูมีสวนเก่ียวของสามารถเขาถึงและมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการไดโดยงาย 

อีกทั้งเปนมาตรการที่ชาวกรุงเทพฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นชอบ ยืนยัน และสัญญารวมกันวาจะชวย

กันดําเนินการเพื่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในอีกยี่สิบปรวมกัน

ทําไมตอง “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕”

 ทุกวินาที ของทุกๆ วัน ชาวกรุงเทพฯ แตละคนกําลังทําหนาที่สรางบานแปงเมืองกรุงเทพฯ บาง

ก็รูตัว แตสวนใหญไมรูตัว อันที่จริงถาจะกลาววา ที่เมืองกรุงเทพฯ ของเราเปนอยางที่กําลังเปนอยูทุกวัน

นี้ ก็เปนฝมือของชาวกรุงเทพฯ ทั้งในอดีตและปจจุบันนั่นเอง ถาจะเลือกมองเฉพาะสวนที่เปนปญหาใหญๆ 

ของเมืองกรุงเทพฯ วันนี้ ไมวาจะเปนเรื่องนําทวม รถติด การบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชนสวนตน 

ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ เปนตน เหลานี้เปนผลมาจากสิ่งที่คนกรุงเทพฯ มีสวนกอใหเกิดขึ้นทั้งสิ้น แตถา

จะถามวา ชาวกรุงเทพฯ ผูเปนบรรพบุรุษของเราในอดีต และพวกเราชาวกรุงเทพฯ ในวันนี้ ตั้งใจใหเกิด

ปญหาเหลานี้ขึ้นหรือไม นาจะตอบวาไมใช  แตที่เปนเชนนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของชาวกรุงเทพฯ เรา ตางก็

ทําหนาท่ีสรางบานแปงเมืองกันมาแบบ “ไมรูตัว”  ไมตางจากท่ีชาวกรุงเทพฯ สวนใหญในวันน้ีกําลังทํากันอยู 

๕
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 การสรางบานแปงเมืองที่ดําเนินไปแบบไมรู ตัว เปนไปตามสัญชาตญาณของแตละคน เปน

อันตรายอยางยิ่ง ไมแตกตางการสรางบานโดยไมมีแบบแปลน ไมไดคิดไวลวงหนาวาตองการจะได

บานแบบไหนกันแน ดังนั้น ชาวกรุงเทพฯ ในวันนี้จึงตองกําหนดอนาคตของเมืองกรุงเทพฯ ที่ตองการจะ

เห็นในป ๒๕๗๕ หรือในอีก ๒๐ ปขางหนาใหชัดเจน และชวยกันสรางบานแปงเมืองกรุงเทพฯ ของเราอยาง 

“รูตัว” คือมีเปาหมาย มีแผนการสรางบานแปงเมืองที่ชัดเจนเสียแตวันนี้ เมืองกรุงเทพฯ ที่จะสงมอบตอให

ลูกหลานของเราในรุนตอไป จะเปนเมืองที่นาอยู พรอมสมบูรณในทุกๆ ดาน 

 มหานครใหญๆ ในโลกลวนแตมีวิสัยทัศนและแผนพัฒนาเมืองของตนเองทั้งสิ้น กรุงเทพมหานคร

เปนเมืองที่โดดเดนอยูลําดับตนๆ ของบรรดาเมืองมหานครใหญๆ ของโลก ซึ่งประชาชนคนไทยเรา

ภาคภูมิใจ ในอนาคตอีก ๒๐ปขางหนา ลูกหลานไทยของเราควรจะไดภาคภูมิใจในเมืองกรุงเทพฯ ของเขา 

ไมนอยหนาไปกวาคนรุนปจจุบัน และไมนอยหนาชนชาติอื่นๆ อนาคตเมืองกรุงเทพฯ ในอีก ๒๐ปขางหนา 

หรือ “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” จึงนับวามีความสําคัญสําหรับชาวกรุงเทพฯ และชาวไทยทุกคน

ทําไมตองมองไปขางหนาถึง ๒๐ ป

 เพราะ “กรุงโรมไมไดสรางเสร็จในวันเดียว” ฉันใด กรุงเทพฯ เราก็คงตองใชเวลาในการสราง

บานแปงเมืองนาน ฉันนั้น  ชาวกรุงเทพฯ หลายคนอยากเห็นเมืองกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญๆ 

เชน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางพื้นฐานของเมือง การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง หรือการพัฒนาฐาน

เศรษฐกิจของเมือง ฯลฯ เปนตน เรื่องเหลานี้ตองใชเวลานาน อาจจะถึง ๑๐ป หรือ ๒๐ป หรือ ๓๐ ป หรือ

มากกวานั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว จึงไดเลือกกําหนดชวงเวลาไว ๒๐ป เนื่องจากเห็นวามีความยืดหยุน

พอประมาณ ไมมาก ไมนอยเกินไป

 ผูสูงอายุหลายทานเห็นวา กรุงเทพฯ อีก ๒๐ปขางหนา ไมสําคัญสําหรับทาน เพราะทานอาจจะ

ไมมีโอกาสไดเห็น บางทานเสนอใหกําหนดวิสัยทัศนเพียง ๒-๓ปก็พอ แตทุกคนก็เห็นตรงกันวา ถึงแมคนใน

ยุคเราจะไมมีโอกาสไดเห็น แตลูกหลานของเราก็จะเติบโตขึ้นมาในเมืองกรุงเทพฯ สรางครอบครัว และ

สรางเมืองกรุงเทพฯ อีก ๒๐ ปหรือ ๑๐๐ปขางหนาตอจากคนรุนเรา ฉะนั้น วิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ ๒๐ ป

และหลังจากนั้น ก็มีความสําคัญสําหรับชาวกรุงเทพฯ อยูดี

                                                       

๖
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ทําไมตองเปน “วิสัยทัศนของชาวกรุงเทพฯ” 

 เพราะชาวกรุงเทพฯ เปนเจาของเมืองกรุงเทพฯ ชาวกรุงเทพฯ ยอมมีสิทธิโดยพื ้นฐานที ่

จะกําหนดอนาคตของเมืองของตนเอง “ชาวกรุงเทพฯ” ในที่นี้หมายถึง คนทุกคนที่มีสวนรวม “ใชเมือง

กรุงเทพฯ” เปนที่อยู ที่ทํามาหากิน ที่เรียน ที่หลับที่นอน หรือมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเมืองกรุงเทพฯ อยาง

ชัดเจน  ดังนั้นชาวกรุงเทพฯ ในที่นี้จึงประกอบดวยประชาชนของกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบาน และ

รวมถึงประชากรแฝงประเภทตางๆ นับต้ังแตชาวไทยและชาวตางชาติท่ียายเขามาอาศัยและทํามาหากินอยูใน

กรุงเทพฯ ผูที่มาศึกษาเลาเรียนในกรุงเทพฯ  รวมทั้งนักทองเที่ยว และผูที่มีบานเรือนอยูในจังหวัดใกลเคียง 

และเขามาทํางานในกรุงเทพฯ ทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน คําวา “ชาวกรุงเทพฯ” ในที่นี้จึงไมไดยึด

ตามตัวบทกฎหมาย แตยึดหลักการตามความเปนจริงเสียมากกวา

 

 มีผูตั้งคําถามวา ชาวกรุงเทพฯ ควรจะกําหนดอนาคตเมืองกรุงเทพฯ โดยผานการเลือกตั้งผูวาฯ 

สมาชิกสภากรุงเทพฯ หรือเลือกตั้ง ส.ส. ในระดับชาติ และมอบใหนักการเมือง ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

และหนวยงานของรัฐทั้งหลายทั้งปวง ทําหนาที่กําหนดอนาคตเมืองกรุงเทพฯ แทนชาวกรุงเทพฯ จะเพียง

พอหรือไม ชาวกรุงเทพฯ สวนใหญที่มารวมกิจกรรมกําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่ผานมาคิดวา

ไมเพียงพอ และไมเชื่อมั่นวากลุมบุคคลดังกลาวจะมีความคิด ความรูสึกตอปญหาและอนาคตของเมือง

กรุงเทพฯ ไดตรงกับความตองการของคนกรุงเทพฯ ตัวจริง ไดดีเทากับการใหชาวกรุงเทพฯ เปนผูกําหนด

อนาคตเมืองกรุงเทพฯ โดยตรงอยางแนนอน แตการจะนําหลักการนี้มาดําเนินการใหเกิดเปนจริง เปนรูป

ธรรมได นับเปนเรื่องที่ยากและทาทายเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกับมหานครขนาดใหญ อยางกรุงเทพฯ ของ

เรา ซึ่งมีประชากรนับสิบลานคน 

 แตชาวกรุงเทพฯ จะถูกตัดสิทธิในการกําหนดอนาคตเมืองของตนเองไปเพราะเหตุแหงความ

ยุงยากดังกลาวนี้ไปโดยปริยาย ก็ยอมไมชอบธรรม การที่ชาวกรุงเทพฯ จํานวนมากเขารวมกิจกรรมกําหนด

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ดวยความเสียสละ ทั้งเวลา ความคิด  และอดทนตอความยุงยากทั้งปวง ยอม

เปนเครื่องชี้วา ชาวกรุงเทพฯ ยอมรับความยุงยาก เพื่อแลกกับสิทธิที่จะกําหนดอนาคตเมืองกรุงเทพฯ ของ

เขาดวยตัวของเขาเองโดยตรง มากกวาที่จะยอมมอบใหนักการเมือง และขาราชการกรุงเทพมหานคร รวม

ทั้งหนวยงานของรัฐทั้งหลายทั้งปวง ไปกําหนดอนาคตเมืองกรุงเทพฯ แทนพวกเขาเหลานั้น

๗



แผนวิสัยทัศนของประชาชน เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป สําหรับผูบริหาร

ชาวกรุงเทพฯ กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพฯ  ๒๐ ปขางหนากันอยางไร

 การกําหนดวิสัยทัศนและแผนพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ที่ผานๆ มา นิยมใชกระบวนการ “จากบน

ลงลาง” เริ่มจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง เปนผูคิด เขียนวิสัยทัศนฯ ใหมีรูปราง

หนาตาที่ชัดเจนเสียกอน แลวจึงคอยไปถามความเห็นของประชาชนในพื้นที่ในตอนทายสุด ซึ่งมักจะเปน

วิสัยทัศนที่หางไกลจากความคิดความตองการของประชาชน ตางจากการจัดทํา “วิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ 

๒๕๗๕”ในครั้งนี้ที่ใชกระบวนการ “จากลางขึ้นบน” เพื่อใหชาวกรุงเทพฯ วาดภาพเมืองกรุงเทพฯ ในฝน

ของตนเอง 

จัดพื้นที่ใหชาวกรุงเทพฯ วาดภาพเมืองกรุงเทพฯ ในฝนของตนเอง

 ทีมงานที่ปรึกษาฯ  มีหนาที่จัดกระบวนการใหชาวกรุงเทพฯ ไดรวมกัน วาดภาพเมืองกรุงเทพฯ 

ในฝนของตนเอง ในอีก ๒๐ปขางหนา ภายใตโครงการชื่อ “กรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม

หลัก ๗ กิจกรรม ตามลําดับดังนี้

 ๑. เตรียมการจัดเวที ในข้ันตอนแรกน้ี นักวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากคณะและสถาบัน

ตางๆ ซึ่งลวนมีประสบการณดานการวิจัยที่เกี่ยวของประเด็นปญหาของเมืองกรุงเทพฯ ไดรวมตัวกันเปน

ทีมปฏิบัติการจัดทําวิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ ประกอบดวยนักวิชาการจํานวน ๑๖ คน ผูชวยนักวิจัยจํานวน  

๑๘ คน

 ทีมนักวิชาการจุฬาฯ ไดชวยกันจัดทําฐานขอมูล ภาพวิดิทัศน (Info graphic) สื่อสิ่งพิมพ 

เว็บไซต และสื่อสาธารณะอื่นๆ สําหรับสื่อสารกับประชาชน และเชิญชวนใหประชาชนชาวกรุงเทพฯ เขา

รวมกิจกรรมเวทีวิสัยทัศนฯ ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ตางๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครเองก็ไดสนับสนุนการผลิตและ

เผยแพรสื่อ รวมทั้งประชาสัมพันธผานเครือขายองคกรภาคประชาชนของสํานักงานเขตตางๆ อีกทางหนึ่ง

ดวย 

๘



วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : กรุงเทพฯ มหานครแหงเอเชีย Bangkok: Vibrant of Asia

 ๒. จัดเวทีสาธารณะรอบแรก เวทีสาธารณะในรอบแรกนี้มี ๒ ประเภทคือ เวทีสาธารณะขนาด

ใหญใน ๖กลุมเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จํานวน ๖ ครั้งเรียกวาเวที “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” และ

เวทีประชุมกลุมยอย สําหรับกลุมอาชีพ กลุมประชากรเปาหมายเฉพาะ จํานวน ๒๕ ครั้ง เชน กลุมผูสูงอายุ 

กลุมผูอาศัยอยูในชุมชนแออัด กลุมจักรยานยนตรับจาง  กลุมผูคายอย หาบเรแผงลอย องคกรชุมชน กลุม

ผูประกอบธุรกิจดานการคาและบริการขนาดกลาง-ขนาดใหญ กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กลุมอนุรักษ

สิ่งแวดลอมตางๆ กลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่รอยตอกับ

กรุงเทพฯ ฯลฯ เปนตน

 การจัดเวทีรอบแรกนี้มีวัตถุประสงคหลักที่จะใหชาวกรุงเทพฯ กลุมตางๆ ไดรวมกันวาดภาพเมือง

กรุงเทพฯ ใน ๒๐ปขางหนา ตามความคิดเห็นอันเปนอิสระของตนเอง โดยทีมนักวิชาการจุฬาฯ เปนผูให

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาวะของเมืองกรุงเทพฯ ในปจจุบันและแนวโนมอีก ๒๐ปขางหนาแกผูเขารวมเวที 

 ในเวทีรอบแรกนี้ ชาวกรุงเทพฯ ไมเพียงแตใหมุมมอง

ภาพเมืองกรุงเทพฯ ในฝนของตนเองเทานั้น แตยังให

ขอคิดเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการดําเนินงาน เพื่อผลักดัน

ภาพในฝนใหเปนจริง รวมทั้งมองโอกาส ขอจํากัด ความ

เปนไปไดของวิธีการดําเนินงาน และเปาหมายวิสัยทัศน

ที่วาไวอยางลุมลึก และกวางขวางอีกดวย โดยมีผูเขารวม

เวทีสาธารณะในรอบแรกจํานวนทั้งสิ้น ๑,๖๕๕ คน และ

เวทีประชุมกลุมยอย มีผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๑๑ คน

 

 ๓. ประมวลและวิเคราะหขอเสนอจากเวทีสาธารณะ ขอเสนอและขอคิดที่ประมวลไดจากเวที

รอบแรกมีความหลากหลาย แตกตาง และขัดแยงกันอยูมากพอสมควร นอกจากนั้น ขอเสนอในสวนที่เปน

แนวทางการขับเคลื่อนวิสัยทัศนตางๆ ก็มิไดจํากัดเฉพาะเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร

เทานั้น หากแตยังครอบคลุมไปถึงเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ 

และภาคประชาชนอีกดวย

 ทีมงานนักวิชาการจุฬาฯ ไดทําการจําแนกขอเสนอเกี่ยวกับภาพเมืองกรุงเทพฯ ใน ๒๐ปขางหนา 

รวมทั้งขอคิดเกี่ยวกับโอกาส ขอจํากัด จุดออน จุดแข็ง และแนวทางการดําเนินงานเพื่อผลักดันขับเคลื่อน

เมืองกรุงเทพฯ ใหเดินไปสูภาพฝนที่วาดไว ออกเปนหมวดหมู ตามกลุมประเด็นหลัก-ประเด็นยอยตางๆ 

(มุมกวาง) อีกทั้งทําการประเมิน เปรียบเทียบจัดลําดับความเขมขน (ความถี่) ของแตละประเด็น และจัด

กลุมขอเสนอในแตละประเด็น  ตามลําดับกอนหลัง (มุมลึก จัดลําดับความสําคัญ-และความเรงดวน)  

ในเวทีรอบแรกนี้ ชาวกรุงเทพฯ ไมเพียงแตใหมุมมอง

ภาพเมืองกรุงเทพฯ ในฝนของตนเองเทานั้น แตยังให

ขอคิดเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการดําเนินงาน เพื่อผลักดัน

ภาพในฝนใหเปนจริง รวมทั้งมองโอกาส ขอจํากัด ความ

เปนไปไดของวิธีการดําเนินงาน และเปาหมายวิสัยทัศน

ที่วาไวอยางลุมลึก และกวางขวางอีกดวย โดยมีผูเขารวม

เวทีสาธารณะในรอบแรกจํานวนทั้งสิ้น ๑,๖๕๕ คน และ

เวทีประชุมกลุมยอย มีผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๑๑ คน

๙



แผนวิสัยทัศนของประชาชน เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป สําหรับผูบริหาร

 ๔. สังเคราะห และพัฒนาเปนรางวิสัยทัศน  ในขั้นตอนตอมา ทีมนักวิชาการจุฬาฯ ไดทําการ

สังเคราะหประเด็นวิสัยทัศนที่ไดทําการจัดกลุมตามประเด็น (มุมกวาง) และจัดกลุมตามลําดับกอนหลัง 

(มุมลึก) เขามาไวในที่เดียวกัน และรวมกันระดมความคิดเพื่อคนหา “ภาพรวม” ของประเด็นวิสัยทัศนทุก

กลุม ในขั้นตอนนี้ทีมงานนักวิชาการฯ ทุกทีม ไดรวมกันเสนอและทดสอบภาพรวมวิสัยทัศน ที่นาจะเปน

ไปไดมากที่สุด โดยใชการประชุมอภิปราย เสนอขอโตแยง-ขอสนับสนุน ที่มีตอขอเสนอภาพรวมวิสัยทัศน

แตละภาพ และปรับภาพรวมวิสัยทัศนฯ ใหมีความเปนไปไดมากขึ้น จนไดขอยุติอันเปนที่ยอมรับของทีม

งาน กอนที่จะนําไปเสนอในเวทีสาธารณะรอบที่ ๒ ตอไป

 ๕. จัดเวทีสาธารณะรอบที่สอง เวทีสาธารณะรอบที่ ๒ นี้ มีวัตถุประสงคที่จะใหชาวกรุงเทพฯ 

ไดตรวจสอบ และใหความเห็นชอบรางวิสัยทัศนฯ ซึ่งทีมนักวิชาการจุฬาฯ ไดประมวลและจัดทําขึ้นจาก

ขอเสนอที่ไดจากเวทีสาธารณะในรอบแรก จึงเรียกเวทีสาธารณะในรอบที่ ๒ นี้วา “เวทีฉันทามติกรุงเทพฯ 

๒๕๗๕ ของประชาชน”  โดยจัดขึ้นเพื่อเปนการรับรองวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ทีมนักวิชาการจุฬาฯ ได

จัดเวทีสาธารณะรอบที่ ๒  ในพื้นที่ตางๆ ของเมืองกรุงเทพฯ จํานวน ๖ ครั้ง และไดผลิตสื่อวิดิทัศน (Info 

graphic) และแผนพับรางวิสัยทัศนสําหรับเผยแพรใหผูเขารวมประชุม และประชาชนทั่วไปไดทําความ

เขาใจรางวิสัยทัศนฯ ไดโดยงายและชัดเจน

 ในที่ประชุมเวทีสาธารณะตางๆ  ผูเขารวมเวทีฯ ไดขอแกไขเพิ่มเติมประเด็นวิสัยทัศนและมาตรการ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศนดานตางๆ มากพอสมควร กอนที่จะลงมติรับรองวิสัยทัศนฯ ในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งใน

เวทีสาธารณะรอบที่ ๒ นี้ มีประชาชนเขารวมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๓ คน

 ๖. ปรับปรุงเพ่ิมเติมวิสัยทัศน  ทีมนักวิชาการจุฬาฯ ไดนําขอเสนอและขอคิดจากเวทีสาธารณะ

รอบที่ ๒มาปรับปรุงแกไปเพิ่มเติมรางวิสัยทัศน  และจัดทําเปนเอกสารวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ฉบับ

จริง เพื่อสงมอบใหแกกรุงเทพมหานคร และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

 ๗. สงมอบวิสัยทัศน กิจกรรมที่สําคัญในชวงทายของการจัดทําวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของ

ประชาชนคือ “เวทีสงมอบวิสัยทัศนฯ” วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้คือ ใหตัวแทนของชาวกรุงเทพฯ ได

สงมอบวิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ ที่ไดรวมกันจัดทําขึ้น ใหแกผูบริหารกรุงเทพมหานคร และตัวแทนของ

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาครัฐ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพฯ 

เพื ่อใหบุคคลและหนวยงานเหลานี ้ไดรับทราบ อีกทั ้งไดตระหนักวาชาวกรุงเทพฯ คาดหวังที ่จะ

เห็นกรุงเทพมหานครและหนวยงานภาครัฐอื่นๆ นําวิสัยทัศนดังกลาวนี้ไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน อีกทั้งบอกกลาวใหกรุงเทพมหานครและหนวยงานเหลานี้ไดตระหนัก

วาชาวกรุงเทพฯ จะติดตามตรวจสอบ ผลักดัน และกดดัน ให กรุงเทพมหานครและหนวยงานที่รับผิดชอบ

อื่นๆ ไดดําเนินการใหเปนไปตามแผนวิสัยทัศนเมืองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ นี้อยางจริงจังตอไป 

๑๐
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ทอฝนของชาวกรุงเทพฯ ใหเปนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ๒๕๗๕

 เวทีวิสัยทัศนทั้งสองรอบเปดพื้นที่ใหชาวกรุงเทพฯ วาดภาพเมืองกรุงเทพฯ ในฝน ที่เขาอยากจะ

เห็นใน  ๒๐ ปขางหนาไวอยางหลากหลาย เปรียบเหมือนเสนใยฝายนับหมื่นนับแสนเสน ทีมนักวิชาการ

จุฬาฯ มีหนาที่ “ทอฝน” ของชาวกรุงเทพฯ โดยนําเอาเสนใยฝายหลากสี หลายขนาด จํานวนมากมาย

เหลานี้ มาถักทอเปนผาผืนใหญ เพื่อใหไดภาพรวมของ “วิสัยทัศนเมืองกรุงเทพ ๒๕๗๕” โดยใหเสนใย

ความคิด ความฝน ของชาวกรุงเทพฯ ทุกเรื่อง ไดทําหนาที่อธิบายภาพนี้ไดอยางโดดเดน และมีสีสันมาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 อนึ่ง ทีมนักวิชาการจุฬาฯ ตระหนักในหลักการจัดทําวิสัยทัศนในครั้งนี้วา วิสัยทัศนกรุงเทพฯ 

๒๕๗๕ เปนวิสัยทัศนในสายตาของชาวกรุงเทพฯ ซึ่งจะตองไมใชวิสัยทัศนของนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ 

ดังนั้น  วิสัยทัศนฯ ที่ไดจากกระบวนการนี้ จะไปไดกวางไกลมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการมองอนาคตเมืองกรุงเทพฯ ของชาวกรุงเทพฯ เปนสําคัญดังนั้น วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ฉบับ

นี้จึงอาจจะดูไมสมบูรณ ไมครบถวนรอบดาน ในสายตาของผูเชี่ยวชาญดานวิสัยทัศนเมืองก็เปนได แต

ทีมนักวิชาการฯ ไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากเทากับหลักการขางตน

 ทั ้งนี ้  “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ที ่ทีมนักวิชาการจุฬาฯ ไดรวบรวมและสังเคราะหจาก

ขอเสนอที่หลากหลายของชาวกรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑๑
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วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕:

กรุงเทพฯ มหานครแหงเอเชีย 

(Bangkok: Vibrant of Asia)

ภาพในฝนของเมืองกรุงเทพฯใน ๒๐ ปขางหนา ในมุมมองของชาวกรุงเทพฯ ก็คือ  

 “ใน ๒๐ ปขางหนา เมืองกรุงเทพมหานครของเราจะกาวขึ้นเปน “มหานครแหงเอเชีย”   

กรุงเทพฯ จะเปนเมืองหลวงของเอเชีย เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชีย และ

ในภูมิภาคอาเซียน คนทั่วโลก เมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ ของเรา ในฐานะเปนเมืองชั้น

นําในดานเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย นาอยู และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ในขณะเดียวกัน เมืองกรุงเทพฯ มีเอกลักษณเฉพาะ ในดานความเรียบงาย มีเสนห และมีชีวิตชีวา”  

มุมกวางและมุมลึกของวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕

 วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่เรียกวา “มหานครแหงเอเชีย” นั้น มีทั้งมุมกวางและมุมลึกประกอบ

กัน ในมุมกวางนั้น วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบดวยประเด็นวิสัยทัศน  ๖ ดาน ๓๑ ประเด็น

ยุทธศาสตร และ ๑๕๕ มาตรการขับเคลื่อนหลัก ดังนี้

 • มหานครปลอดภัย ประกอบดวย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินการ ๕๒  มาตรการ

 • มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประกอบดวย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินการ

๒๐ มาตรการ

 • มหานครสําหรับทุกคน ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินการ

๑๔ มาตรการ

 • มหานครกะทัดรัด ประกอบดวย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินการ ๑๒ มาตรการ

 • มหานครแหงประชาธิปไตย ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินการ

๒๙ มาตรการ

 • มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ประกอบดวย ๙ ประเด็นยุทธศาสตรและมาตรการ

ดําเนินการ ๒๘ มาตรการ

 ในมุมลึกนั้น ชาวกรุงเทพฯ จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของวิสัยทัศน และมาตรการขับเคลื่อน

หลัก ออกเปน ๔ ระยะๆ ละ ๕ปคือ ชวงท่ี ๑ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ชวงท่ี ๒ ระหวางป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ชวงที่ ๓ ระหวางป พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และชวงที่ ๔ ระหวางป พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕

๑๒
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ในชวง ๕ ปแรก เมืองกรุงเทพฯ จะเปนมหานครที่ปลอดภัย และมหานครแหงประชาธิปไตย ในชวง ๑๐ 

ปหลังจากนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะกาวขึ้นสูการเปนมหานครที่มีความสะดวกสบาย ประหยัดและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และเปนมหานครสําหรับทุกคน ไมวาจะเปนชาวกรุงเทพฯ หรือผูมาเยือน และไมวาจะเปน

มหาเศรษฐีหรือคนยากคนจน ผูดอยโอกาส ฯลฯ เปนตน ในชวง ๑๕ ปหลังจากนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะปรับตัว

ในเชิงโครงสรางทางกายภาพของเมือง จากเมืองที่มีศูนยกลางเดี่ยว ไปเปนกลุมเมืองหลายๆ เมือง กระจาย

ตัวออกไป ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปจจุบัน และเมืองรอบๆ กรุงเทพมหานคร เชื่อมตอกันเปนโครง

ขายเมือง โดยระบบขนสงมวลชนที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่พื้นที่ใจกลางเมืองจะถูกจํากัด

การขยายตัว และในชวง ๒๐ ปขางหนานี้ เมืองกรุงเทพฯ จะเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา

เรียนรู การลงทุน การขนสง การคา และวัฒนธรรม ฯลฯ ของภูมิภาคอาเซียน และของทวีปเอเชีย สําหรับ

รายละเอียดของวิสัยทัศน จะไดนําเสนอโดยลําดับตอไป

กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครปลอดภัย

 เมืองกรุงเทพฯ ในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนเมืองที่มีความปลอดภัย (Safety City) ทั้งจาก

ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น  โดยในอนาคต ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จะ

ตองปราศจากแหลงนํ้าเนาเสีย ปราศจากมลภาวะที่ทําลายสุขภาพ ดวยการมีระบบสุขาภิบาลที่ไดคุณภาพ

มาตรฐาน นอกจากนี้ ชาวกรุงเทพฯ ตองปลอดจากภัยอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยการกอการราย และ

อุบัติภัยทั้งหลาย ดวยการมีระบบการเฝาระวังที่เขมงวด และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบ

ใหมๆ ที่เอื้อใหชาวกรุงเทพฯ สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข ทั้งภายในอาคารบานเรือน สถานที่ทํางาน บน

ทองถนน ตลอดจนพื้นที ่สาธารณะตางๆ  สวนในดานสุขภาวะ ชาวกรุงเทพฯ ตองไดบริโภคอาหาร

ที ่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการสงเสริมสุขภาพที่ทําใหผูคนทุกชวงวัยที่ใชชีวิตในกรุงเทพฯ มีสุขภาพกาย

และใจที่แข็งแรง ปราศจาก “โรคคนเมือง”ตลอดจนมีภูมิคุมกันในการตานทานโรคอุบัติใหมที่อาจเกิดขื้น

ในอนาคต เชนเดียวกับดานการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเมืองกรุงเทพฯ จะมีระบบบริหารจัดการ

ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนความเสี่ยง และมาตรการปองกัน/รองรับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ทัน

ทวงที รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคสํารองที่สามารถรองรับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ หากจําเปนตองอยู

รวมกับภัยพิบัติในลักษณะตางๆ

๑๓
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กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

 เมืองกรุงเทพฯ ในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนมหานครที่แวดลอมดวยสีเขียวกระจายอยูทั่ว

ทุกพื้นที่  โดยมีพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นสําหรับการพักผอน และรองรับการทํากิจกรรมรวมกันของคนใน

ครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน และในอนาคตอันใกล ชาวกรุงเทพฯ จะตองเปลี่ยนรูปแบบการใช

ชีวิตที่ใกลชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอม (Green Public Consciousness) สําหรับอาคารสิ่งปลูกสราง และระบบขนสงมวลชนตางๆ 

จะตองมุงสนองแนวคิดเรื่องการใชพลังงานที่สะอาดและประหยัด ชาวกรุงเทพฯ ตองมีโอกาสที่หลากหลาย

ในการเดินทางและเลือกใชบริการขนสงสาธารณะที่ทั้งสะดวก และคลองตัว  ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ 

ตองเปนมหานครสวยงามที่ใครๆ ก็สามารถชื่นชมภูมิสถาปตยตางๆ รายรอบกรุงเทพฯ ได โดยปราศจาก

สายไฟฟาและสายโทรศัพทรกรุงรังที่เคยบดบังทัศนียภาพ เพื่อใหเกิดเมืองที่มีความนาอยูอยางยั่งยืน

สําหรับทุกชีวิต 

กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครสําหรับทุกคน

 เมืองกรุงเทพฯ ในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนา จะเปนมหานครที่เปดกวางสําหรับคนทุกอาชีพ ทุก

เพศ   ทุกวัย ทุกชาติพันธุ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ในการเขามาใชชีวิต ศึกษาเรียนรู และ

แสวงโอกาส ที่ดีทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนบริการสาธารณะรองรับ ไมวาจะ

เปนถนน ทางเดิน พื้นที่สาธารณะ สัญญาณจราจร ระบบขนสงมวลชน อาคารสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้ง

ที่พักอาศัยที่เอื้อใหคนทุกคนสามารถใชชีวิตในกรุงเทพฯ ไดอยางเปนสุข โดยเปดกวางสําหรับสังคมแบบ

พหุวัฒนธรรม และคงไวซึ่งสิทธิความเทาเทียมในการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โอกาส และสวัสดิการตางๆ 

ของรัฐ  

๑๔
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กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครกะทัดรัด

 เมืองกรุงเทพฯ ในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา จะมิใชเมืองที่ผูกขาดความเจริญแตเพียงแหงเดียว

อีกตอไป แตจะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางผังเมือง จากเมืองโตเดี่ยว รวมศูนย ไปเปน “มหานครกะทัดรัด 

และกระจายตัว”  เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคต ควรจะบริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร ในที่นี้จะเรียก

พื้นที่กลุมเมืองมหานคร ที่ใหญกวาเมืองกรุงเทพฯ ในปจจุบันวา “มหานครกรุงเทพฯ” (Greater Bangkok 

Region) ซึ่งประกอบไปดวยเมืองขนาดเล็ก กะทัดรัด จํานวนหลายเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกล

เคียงกัน  เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชื่อมตอกันโดยรถไฟฟาทันสมัย เดินทางไมเกิน ๑ ชั่วโมง ใน

ขณะที่แตละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ การจางงาน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ยานการคาอยางครบครัน

ในตัวเอง และมีระบบการบริหารจัดการของตนเอง

กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครแหงประชาธิปไตย

 เมืองกรุงเทพฯ ในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา จะเปนมหานครที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ดวยพลังประชาธิปไตยของชุมชนและพลเมืองประชาชนกลุมตางๆ ที่ถึงแมจะมีความแตกตางกันใน

ดานอาชีพ เพศ อายุ ระดับรายได สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ หรือมีความ

แตกตางกันในการรวมกลุมตามประเด็นความสนใจดานตางๆ ก็ตาม แตทวาสามารถใชชีวิตรวมกัน

ในกรุงเทพฯ ไดอยางมีคุณคา และไดรับโอกาสอยางทั่วถึงในการเขามีสวนรวมกําหนดอนาคตของเมือง

กรุงเทพฯ

๑๕
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กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู

 ชาวกรุงเทพฯ มีความฝนที ่จะเห็นกรุงเทพมหานครใน ๒๐ ปขางหนา กาวเขาสู การเปน 

“เมืองหลวงของเอเชีย” เมืองเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพฯ จะ

เปนศูนยกลางการคา การลงทุน การคมนาคมขนสง การแพทย การทองเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย 

รวมถึงการเปนศูนยกลางการเรียนรูวิทยาการดานตางๆ ของภูมิภาค

 เมืองกรุงเทพฯ จะกาวสู การเปนมหานครแหงเศรษฐกิจและการ

เรียนรู ไดนั ้น ในเบื ้องตน กรุงเทพมหานครและหนวยงานภาครัฐ

ในระดับชาติ องคกรภาคธุรกิจ และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 

จะตองรวมกันสรางบานแปงเมืองกรุงเทพฯ ใหเปนมหานครที่

ปลอดภัย อีกทั้งเปนมหานครสีเขียว สะดวกสบาย  กะทัดรัด เปน

มหานครที่ใหโอกาสแกคนกรุงเทพฯ ทุกกลุมทุกชนชั้น  อยูรวม

กันอยางเสมอภาคและสมานฉันท และเปนมหานครแหงประชาธิปไตย ให

เปนผลสําเร็จเปนที่ประจักษชัดเจนในระดับหนึ่งเสียกอน เพราะสิ่งเหลานี้คือเงื่อนไข

พื้นฐานของการกาวสูการเปนมหานครแหงเศรษฐกิจในระดับแนวหนาของภูมิภาค 

ชาวกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕

 เพื่อที่จะใหการผลักดัน “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัตินั้น จะตองมี

หลักประกันวาขอเสนอดานตางๆ ที ่ผานการประมวลและรวบรวมขึ ้นจากเสียงและความคาดหวัง

ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในครั้งน้ีจะไดรับความสําคัญและถูกนําไปใชเปนกรอบกําหนดแนวทาง

การดําเนินการของกรุงเทพมหานครและของสวนงานตางๆ ที่เกี ่ยวของและจําเปนตองมีการพัฒนา

กลไกเชิงปฏิบัติการในสวนของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามการ

ดําเนินงานของสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปทิศทางเดียวกัน
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โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ จึงเสนอมาตรการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

ดังตอไปนี้

 1. จัดต้ังเครือขายสภาประชาชนเพ่ือกํากับดูแลและติดตามการขับเคล่ือนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕

 

 2. จัดตั้ง“หนวยตรวจสอบบริการสาธารณะโดยภาคประชาชน” (Bangkok service watch)

 

 3. ขยายผลแนวคิด “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕”ใหเกิดขึ้นในวงกวาง

 

 4. ผลักดันการตรากฎหมายเพื่อใหการรับรอง “ฉันทามติวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕”

ติดตามขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร

และมาตรการขับเคลื่อนเพิ่มเติมไดที่

Facebook Page: http://www.facebook.com/bangkok2575

Website: www.bangkok2032.net

๑๗
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รายนามคณะที่ปรึกษา

 ทีมบริหารจัดการโครงการ

 ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  หัวหนาโครงการ / ผูจัดการโครงการ

 นายสิริวิท อิสโร             ผูชวยผูจัดการโครงการ

   

ทีมที่ปรึกษาดาน Logistical & Physical Development Visions (LP)

  ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      ผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง

  ผศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

      ผูเชี่ยวชาญดานจราจรและขนสง

  ผศ.ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

      ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐาน 

      อาคารและสิ่งปลูกสราง

  นางสาวกฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง

  นางสาวปภานันท  ปรารมภ ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานจราจรและขนสง

  นางสาวพิชญา ศรีทองทิม  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานจราจรและขนสง

  นางสาวศิริลักษณ อมรเศรษฐพงศ ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐาน 

      อาคารและสิ่งปลูกสราง
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ทีมที่ปรึกษาดาน Environmental and Health Development Visions (EH)

ศ.นพ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข

ผศ.ดร.รัตนา  สําโรงทอง  วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข

ผศ.ดร.ศรัณย  เตชะเสน  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ผูเชี่ยวชาญดานสุขาภิบาล

อ.ดร.เสาวนีย  วิจิตรโกสุม  สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม

นางวิไล  ชินเวชกิจวานิชย  วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข

นางสาวมณทกานติ์  เชื่อมชิต ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข

ดร.ปาจรีย  อับดุลลากาซิม ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข

นางสาวกนกทัศน  ยลปราโมทย ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม

นายฐานวุฑ  สําราญศิลป  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสุขาภิบาล

   

ทีมที่ปรึกษาดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ)

 รศ.ดร.สมพงษ  จิตระดับ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 

 รศ.ดร.ศิริเพ็ญ  ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

 อ.ดร.อุนเรือน  เล็กนอย  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     ผูเชี่ยวชาญดานสังคม

 นางสาววิชยา  โกมินทร  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     ผูเชี่ยวชาญดานสังคม

 นายสุรศักดิ์  เกาเอี้ยน  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 

 นางสาวสรัลพัชร  คลองดี  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

 ดร.พลพัธน  โคตรจรัส  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

 นายบวร  ทรัพยสิงห  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสังคม

 นางสาวพิชญา  สุรพลชัย  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

     ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสังคม
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ทีมท่ีปรึกษาดาน Participation and Organizational Management Visions (PO)

รศ.วันชัย มีชาติ   คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการองคการ

ผศ.ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ผูเชี่ยวชาญดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน

นายธีระพล  เกรียงพันธุ  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการองคการ

นายเจตน  ดิษฐอุดม  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน

ทีมท่ีปรึกษาดานการประชาสัมพันธและการจัดเวทีสาธารณะ

      อ.ดร.อรรถสิทธิ์  พานแกว คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

       ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ

       และการจัดเวทีสาธารณะ

      นางสาวลลิลทิพย  พัฒนสาร ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ

      นางสาวขนิษฐา  สุขสง  ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดเวทีสาธารณะ
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รายนามขาราชการกรุงเทพมหานคร 

ผูรบัผดิชอบโครงการศกึษาวจิยัจดัทาํแผนวสิยัทศันของประชาชน 

เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป

ที่ปรึกษาโครงการ 

๑. นางนินนาท ชลิตานนท            ปลัดกรุงเทพมหานคร

๒. นายพีระพงษ สายเชื้อ              รองปลัดกรุงเทพมหานคร

๓. นายอรรถพร สุวัธนเดชา           รองปลัดกรุงเทพมหานคร  

๔. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท        ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

๕. นางจินตนา สุรินทรศิริรัฐ         รองผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑. นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน   หัวหนากลุมงานวิจัยและประเมินผล

     รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

     บริหารจัดการ

๒. นางสาวกรสุภา นิตยวิมล             หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรบริหารจัดการ 

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ                                                     

๓. วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

ผูประสานงาน                                     

๑. นางสาวสุภาภรณธีระจันทร           หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรผังเมือง การจราจรและขนสง

     กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๒. นางวาสนา พรหมอยู             นักวิชาการสถิติชํานาญการ          

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ                                           

๓. นางสาววัฒนาวดี  พรหมเวช   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

๔. นางสาวชุติมน อําพันธ               นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

     กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๕. นายปฏิพัทธ เหล็งขวัญยืน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

๖. นางปทิตตา ศาสตรพันธ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

๗. นางสาวนรีรัตน  คงมีศักดิ์สิริสุข      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

     กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

๒๒


