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คํานํา 
 

โครงการศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป              
หรือที่เรียกโดยยอวา โครงการจัดทํา “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕”  เปนโครงการภายใตความรวมมือระหวาง
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร กับคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด และความตองการของประชาชน ตลอดจนผูเกี่ยวของในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในอนาคต   

คณะวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานวิจัยฉบับนี้ จะมีสวนเอื้อประโยชนตอกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวของในการรับทราบปญหาและความคาดหวังของชาวกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันก็มี
สวนเอื้อในการกําหนดทิศทางใหกรุงเทพมหานครสามารถกาวเขาสูการเปนมหานครที่ยิ่งใหญ สอดคลอง
กับวิสัยทัศนแหงการเปน “มหานครแหงเอเชีย” อันเปนเปาหมายปลายทางระยะ ๒๐ ปที่ชาวกรุงเทพฯ 
มุงหวัง  

         
คณะวจิัย 

มกราคม ๒๕๕๖ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

“โครงการศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ           
๒๐ ป”  เปนการดํา เนินงานภายใตความรวมมือระหว า งสํานักยุทธศาสตรและประ เมินผล 
กรุงเทพมหานคร รวมกับ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการวางแผนกําหนดทิศทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานครที่ชาวกรุงเทพฯ ตองการใหเมืองกรุงเทพฯ เปนไปในระยะ ๒๐ ปขางหนา ดวย
การสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดทํา “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ที่จะ
นําไปสูแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต และสรางความรูสึกเปนเจาของวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งแผน
วิสัยทัศนฯ ดังกลาวจะประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธหลัก ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนมาตรการที่ เปนรูปธรรมหรือกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได เพื่อเปนชองทางใหประชาชนและผูมี  
สวนเกี่ยวของสามารถเขาถึง และมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการไดโดยงาย อกี
ทั้งเปนมาตรการที่ชาวกรุงเทพฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นชอบ ยืนยัน และสัญญารวมกันวาจะชวย
กันดําเนินการเพื่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในอีกยี่สิบปรวมกัน โดยครอบคลมุมติิ
ของการพัฒนา (Thematic Visions)  ใน ๔ ดานหลัก ไดแก  

(๑) การพัฒนาในเชิงกายภาพ  
(๒) การพัฒนาในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ  
(๓) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และการเปน 

ชุมชนที่นาอยูอาศัย และ  
(๔) การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีส วนรวมของประชาชนในการบริหาร

กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนา  
 
ในกระบวนการจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ ดังกลาว ไดมีวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการโครงการ

ศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป รวมทั้งสิ้น ๘ 
ขั้นตอนหลัก ดังตอไปนี้ 

 
ขั้นที่ ๑ การเริ่มโครงการและการสรางคณะทํางาน  คณะวิจัยไดจัดเตรียมคณะทํางานและ       

วางแผนการทํางาน โดยประกอบดวยทีมงานวิจัยหลัก จํานวน ๕ ทีม ประกอบดวยทีม Thematic Vision 
จํานวน ๔ ทีม และทีมสนับสนุน ๑ ทีม โดยในแตละทีมประกอบดวยนักวิจัย และผูชวยนักวิจัยใน            
ดานยอยที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่รวบรวมประเด็นการพัฒนาตางๆ ที่คาดวามีความจําเปนสําหรับการ
พัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต อันประกอบดวยทีมยอยจํานวน ๑๑ ทีม ดังตอไปนี้ ๑) ทีมวิจัยดาน         
ผังเมือง ๒) ทีมวิจัยดานการคมนาคมและขนสง ๓) ทีมวิจัยดานโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
๔) ทีมวิจัยดานสิ่งแวดลอม ๕) ทีมวิจัยดานสุขาภิบาล ๖) ทีมวิจัยดานสาธารณสุข ๗) ทีมวิจัยดานสังคม 
๘) ทีมวิจัยดานการศึกษา ๙) ทีมวิจัยดานเศรษฐกิจ ๑๐) ทีมวิจัยดานการเมือง และการมีสวนรวมของ
ประชาชน และ ๑๑) ทีมวิจัยดานการบริหารจัดการองคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ คณะวิจัยแตละทีมยอยไดสืบคนขอมูลการศึกษาทางวิชาการ สถิติ
และแนวโนมการพัฒนากรุงเทพมหานครในดานตางๆ ตลอดจนการสัมภาษณผู มีสวนไดสวนเสียที่             
เกี่ยวของ เพื่อนํามาสังเคราะหเปนขอมูลประกอบเปนเคาโครงวิสัยทัศนของประชาชนในภาพรวม และ 
Thematic Visions เตรียมนําเสนอใหประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไดรวมพิจารณา  

 
ขั้นที่ ๒ การเตรียมการจัดเวทีสาธารณะ ประกอบดวยการจัดเตรียมประเด็นสําหรับการ

นําเสนอในกิจกรรมเวทีสาธารณะ การรวมกันกําหนดแนวทางการจัดเวทีสาธารณะ การกําหนดประชากร
กลุมเปาหมาย กําหนดพื้นที่ วันและเวลาจัดกิจกรรม ซึ่งไดแบงการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะออกเปน          
๖ ครั้ง ใน ๖ กลุมเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ไดแก 

 กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพใต  : เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก          
เขตสาทร เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และ เขตสวนหลวง           
(๑๐ เขต)  

 กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพเหนือ ประกอบดวย เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร           
เขตบางซื่อ เขตสายไหม  เขตบางเขน  และเขตดอนเมือง (๗ เขต)  

 กลุมเขตพื้นที่กรุงธนเหนือ ประกอบดวย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ          
เขตคลองสาน เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และ เขตตลิ่งชัน (๘ เขต)  

 กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพกลาง ประกอบดวย เขตสัมพันธวงศ เขตดุสิต เขตพระนคร           
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และ 
เขตหวยขวาง  (๙ เขต)  

 กลุมเขตพื้นที่กรุงธนใต ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม           
เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ เขตบางขุนเทียน และ เขตบางบอน  (๗ เขต)  

 กลุมเขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก ประกอบดวย เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตคันนายาว 
เขตสะพานสูง เขตหนองจอก  เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  และ             
เขตประเวศ  (๙ เขต)  

    

ขั้นท่ี ๓ การสรางสื่อการประชาสัมพันธโครงการ – เปนการจัดทําสื่อการประชาสัมพันธทั้งสื่อที่
ครอบคลุมพื้นที่โดยรวม เชน โทรทัศน วิทยุ บอรดอินเทอรเน็ต เว็บไซต ฯลฯ และสื่อเฉพาะกลุ ม                  
เปาหมาย (เชน จดหมาย แผนพับ ฯลฯ) รวมถึงวางแผนการจัดเวทีสาธารณะ และวิธีการนําเสนอสื่อลงสู
กลุมพื้นที่เปาหมาย 

 
ขั้นท่ี ๔ การจัดทํา Thematic Visions  โดยไดมีการจัดทํา Thematic Visions ในแตละดาน 

พรอมทั้งการออกแบบวิธีการนําเสนอ Visions การจัดทําสื่อ การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับใชใน
การจัดเวทีสาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ 

 



- ค - 
 

ขั้นที่ ๕ การจัดทําเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดภาพวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร            

ในระยะ ๒๐ ป ภายใตชื่อกิจกรรม “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕”ซึ่งเปนการจัดเวทีประชุมประชาคม (Town-

hall Meeting) โดยมีกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุม ไดแก ตัวแทนจากชุมชน ภาคประชาสังคม หนวย

งานรัฐ องคกรธุรกิจ และกลุมตัวแทนตางๆ เขารวมประชุมเพื่อถายทอดแนวคิดและชวยกันระดมสมอง

เกี่ยวกับวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนา แบงการจัดเวทีสาธารณะเปน ๖ ครั้ง

ใน ๖ เขตพื้นที่ ดังที่ไดกลาวไปแลวในขั้นตน โดยผลการประชุมที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะจะแบง            

เปนหลายระดับ (Layer) ทั้งในภาพรวมวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ วิสัยทัศนการพัฒนาในเขต

พื้นที่หลัก (Zone) ในระดับชุมชนของเมืองกรุงเทพฯ วิสัยทัศนการพัฒนาเฉพาะดาน (Thematic 

visions) และจะใช เปนขอมูลนําเขา (Inputs) สําหรับการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยมี

ประชาชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๖๕๕ คน 

 

ขั้นตอนที่ ๖ การประชุมกลุมยอย (Focus Group) เปนการประชุมเพื่อกําหนดแผนวิสัยทัศน 

(Visioning Plans) ทั้งในภาพรวมและมิติการพัฒนาแตละดาน (Thematic Visions) จากผลสรุป/เนื้อหา

ที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะในรอบแรก โดยเนนการระดมสมองเพื่อการจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร มีการจัดประชุมทั้งสิ้น  ๒๕ ครั้ง จําแนกตามกลุมประชากรและภาคีเครือขายที่ทํางาน

เกี่ยวของ อาทิ กลุมธุรกิจและผูประกอบการดานตางๆ เชน ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการเงินและ

การธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการทองเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ กลุมผูคาหาบเรแผงลอย         

เช น กลุ มผู จําหนายสลากออมสิน กลุ มแม ค าพอค า ฯลฯ กลุ มผู ประกอบอาชีพโดยใชสถานที่/                  

ทางสาธารณะ เชน กลุมผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง กลุมผูขับรถสาธารณะ ฯลฯ กลุมผูอยูอาศัยในตึกสูง 

(คอนโดมิเนียม) กลุมที่อาศัยอยูในชุมชนหนาแนน กลุมผูประกอบการและผูใชบริการระบบขนสงมวลชน

สาธารณะ กลุ มเด็กและเยาวชน กลุ มสตรีและแม บ าน กลุ มนักการเมืองและเจ าหนาที่ของ

กรุงเทพมหานคร กลุ มนักการเมืองและเจาหนาที่จากสวนงานรัฐที่เกี่ยวข องกับกรุงเทพมหานคร               

กลุมผูเขารวมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียง กลุมแรงงาน กลุ มอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม กลุมพนักงานทํางานบริษัท/คนชั้นกลางที่มีรายไดประจํา กลุมผูดอยโอกาสทางสังคมตางๆ         

หรือกลุมองคกรพัฒนาภาคเอกชน โดยมีผูเขารวมเวทีประชุมกลุมยอย (Focus Group) ดังกลาว จํานวน

รวมทั้งสิ้น ๘๑๑ คน 

 

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดเวทีสาธารณะเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนา

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ รวมกัน ภายใตชื่อกิจกรรม “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” 

โดยเปนการนําเสนอ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพมหานครที่คณะวิจัยรวบรวมและสังเคราะหผานการระดม

ความคิดเห็นจากประชาชนกลุมตางๆ ในการประชุมเวทีสาธารณะรอบแรกและจากการประชุมกลุมยอย 



- ง - 
 

นําเสนอแกประชาชนเพื่อร วมกันระดมความคิดและกําหนดกลยุทธในการสรางความเปนเจ าของ

วิสัยทัศนรวมกัน โดยขึ้นจํานวน ๖ ครั้ง ใน ๖ กลุมเขตพ้ืนที่ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน โดยมีประชาชนให

ความสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๓ คน 

 

ขั้นตอนท่ี ๘ การสงมอบแผนวิสัยทัศนฯ ใหแกกรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

เปนการสงมอบแผนวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป ที่รวบรวมและสังเคราะหจากเวที

ตางๆ ใหแกกรุงเทพมหานครอยางเปนทางการ โดยมีตัวแทนชาวกรุงเทพฯ ในภาคองคกรธุรกิจ                 

ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมกันเปนสักขีพยาน และแสดงจุดยืนที่จะ

พรอมใจกันตรวจสอบติดตามการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ชาวกรุงเทพฯ กําหนด

ขึ้น และทายที่สุดเปนการประชุมสัมมนาขาราชการกรุงเทพมหานครในสังกัดสํานักยุทธศาสตรและ

ประเมินผล เพื่อระดมสมองในการกําหนด ทิศทางการขับเคลื่อนแผนวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร และรวม

กันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อใหเกิดการดําเนินการตามวิสัยทัศนที่ไดจัดทําขึ้น ซึ่งจะ       

ชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานฝายประจําของกรุงเทพมหานครมีความเขาใจที่ตรงกันในการกําหนด      

ทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว  

 

วิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ : มหานครแหงเอเชีย (Vibrant of Asia) 
ผลจากกระบวนการดําเนินงานในโครงการศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการ

พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ไดมีการนําเสนอวิสัยทัศนภาพรวมของกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป ภายใต
ชื่อ “มหานครแหงเอเชีย”(Vibrant of Asia) ซึ่งมีรายละเอียดนิยามของวิสัยทัศนรายดานตางๆ ที่สอดรับกับ 
เปาหมายในการเปน“มหานครแหงเอเชีย” ภายในระยะเวลา ๒๐ ป โดยแบงเปน ๖ ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน 
ซึ่งในแตละประเด็นวิสัยทัศนจะมีการนําเสนอมาตรการเชิงยุทธศาสตรในระยะ ๒๐ ปและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ สามารถแบงการดําเนินงานเปน ๔ ระยะ คือ มาตรการในระยะที่ ๑  ชวง ๑-๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) มาตรการในระยะที่ ๒ ชวง ๖-๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาตรการในระยะที่ ๓ ชวง ๑๑-๑๕ ป 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และมาตรการในระยะที่ ๔ ชวง ๑๕-๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) โดยวิสัยทัศนในแตละ
ดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
วิสัยทัศนดานที่ ๑ : มหานครปลอดภัย (Safety City) 
กรุงเทพมหานครในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนเมืองที่มีความปลอดภัย (Safety City) ทั้งจาก

ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น การมีระบบสุขาภิบาลที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
การมีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนความเสี่ยง และมาตรการปองกัน/
รองรับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติท่ีทันทวงที รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคสํารองที่สามารถรองรับวิถี ชีวิตของ
คนกรุงเทพฯ หากจําเปนตองอยูรวมกับภัยพิบัติ โดยในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนมหานคร
ปลอดภัย จําเปนที่จะตองมีมาตรการเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๘ 
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มาตรการ ไดแก มาตรการที่ ๑) จัดการมลพิษทางนํ้า มาตรการที่ ๒) จัดการขยะ มาตรการที่ ๓) ยกระดับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ
ประชาชน มาตรการที่ ๔) สงเสริมการเฝาระวังภายในชุมชนดานความปลอดภัยในทุกมิติ มาตรการที่ ๕) 
สงเสริมการเฝาระวังภายในชุมชน ดานความปลอดภัยในทุกมิติ มาตรการที่ ๖) สรางมาตรฐานและเสริม
เทคโนโลยีความปลอดภัยบนรถสาธารณะ มาตรการที่ ๗) สรางวินัยจราจร มาตรการที่ ๘) สงเสริม
โครงการ Zero Accident  มาตรการที่ ๙) จัดการอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝง มาตรการที่ ๑๐) 
จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน มาตรการที่ ๑๑) การใชมาตรการดานผังเมืองเพื่อจัดการอุทกภัย 
มาตรการที่ ๑๒) กวดขันการกอสรางตอเติม และดัดแปลงอาคารบานเรือน มาตรการที่ ๑๓) ควบคุมและ
จัดการสถานที่กอสรางใหเรียบรอย มาตรการที่๑๔) สงเสริมกิจกรรม “หนึ่งชุมชน หนึ่งถนนสุขภาพ” 
มาตรการที่ ๑๕)  สงเสริมกิจกรรม “ชุมชนตนแบบสุขภาพดีถวนหนา” มาตรการที่ ๑๖) สงเสริมกิจกรรม 
“ชุมชนตนแบบสุขภาพ ๓ วัย” มาตรการที่ ๑๗) สรางภูมิคุ มกันและความพรอมรองรับโรคติดตอ       
อุบัติใหม และโรคที่เกิดจากภาวะโลกรอน และมาตรการที่ ๑๘) จัดใหมีเครือขายเฝาระวังสังคม โดยกลุ
มเด็กและเยาวชน 

 
วิสัยทัศนดานที่ ๒ : มหานครสีเขียว สะดวกสบาย (Green City) 
กรุงเทพมหานครในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนมหานครที่แวดลอมดวยสีเขียวกระจายอยูทั่ว

พื้นที่ โดยจะมีพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเพิ่มขึ้นสําหรับการพักผอนและการทํากิจกรรมรวมกันของคน
ในครอบครัว อีกทั้ง ชาวกรุงเทพฯ จะมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใชบริการขนสง 
สาธารณะที่ทั้งสะดวก ประหยัด และคลองตัวสําหรับการเดินทางรอบกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกลเคียง พรอม
สามารถชื่นชมภูมิสถาปตยตางๆ ที่สวยงามรายรอบกรุงเทพฯ ได โดยปราศจากสายไฟฟาและสาย
โทรศัพทรกรุงรังที่เคยบดบังทัศนียภาพ เพื่อใหเกิดเมืองที่มีความนาอยูอยางยั่งยืนสําหรับทุกชีวิต โดยมี
ขอเสนอมาตรการเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๒ มาตรการ ไดแก 
มาตรการที่ ๑) วางระบบทอรอยสายระบบสาธารณูปโภคใตดิน มาตรการที่ ๒) สงเสริมการออกแบบ
อาคารที่เปนมิตรตอผูอาศัย และสิ่งแวดลอม มาตรการที่ ๓) สงเสริมแนวคิดการแลกเปลี่ยนสิทธิในการ
พัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) มาตรการที่ ๔) สงเสริมการลดการใชรถยนตสวนตัว
ในการเดินทาง มาตรการที่ ๕) สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหลง (Sink) ดูดซับมลภาวะทางอากาศ 
มาตรการที่ ๖) สงเสริมสังคมสีเขียว (Green Society) มาตรการที่ ๗) สงเสริมการใชยานยนตประหยัด
พลังงาน มาตรการที่ ๘) สงเสริมการขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งระบบรถโดยสารประจําทาง ระบบ
ราง และระบบเรือ และมีความเชื่อมตอกันทั้งระบบ มาตรการที่ ๙) สงเสริมระบบจายคาโดยสารแบบ            
ตั๋วรวม มาตรการที่ ๑๐) สนับสนุนการเดินเทาและการใชจักรยาน มาตรการที่ ๑๑) จัดใหมีจุดจอดรถ        
อยางเพียงพอในบริเวณที่เปนจุดเชื่อมตอระหวางระบบขนสงตางๆ และ มาตรการที่ ๑๒) สงเสริมการลด
การใชรถยนตสวนบุคคล 
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วิสัยทัศนดานที่ ๓ : มหานครสําหรับทุกคน (Inclusive City) 
กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนา จะเปนมหานครที่เปดกวางสําหรับคนทุกอาชีพ ทุก

เพศทุกวัย ทุกชาติพันธุ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ในการเขามาใชชีวิต ศึกษาเรียนรู และ
แสวงโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนบริการสาธารณะรองรับ ไมวาจะ 
เปนถนน ทางเดิน พ้ืนที่สาธารณะ สัญญาณจราจร ระบบขนสงมวลชน อาคารสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้ง        
ที่พักอาศัยที่เอื้อใหคนทุกคนสามารถใชชีวิตในกรุงเทพฯ ไดอยางเปนสุข โดยเปดกวางสําหรับสังคมแบบ
พหุวัฒนธรรม และคงไวซึ่งสิทธิความเทาเทียมในการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โอกาส และสวัสดิการตางๆ 
ของรัฐ ทั้งนี้ มีขอเสนอมาตรการเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๐ 
มาตรการ ไดแก มาตรการที่ ๑) สงเสริมใหทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ใหสามารถอยูรวมกันได           
อยางลงตัว  มาตรการที่ ๒) จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูด
อยโอกาส  มาตรการที่ ๓) สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ มาตรการที่ ๔) จัดใหมีบัตรวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ความเปน กรุงเทพมหานคร มาตรการที่ ๕) เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดี จิตอาสา มาตรการที่ ๖) จัดใหมี
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับอนุบาล ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ มาตรการที่ ๗) สงเสริมใหมี
มหาวิทยาลัยอาชีพมาตรการที่ ๘) จัดใหมีหลักสูตรสันติศึกษา มาตรการที่ ๙) จัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และที่อยูอาศัยที่เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดนอย และมาตรการที่ ๑๐) สงเสริมความเทาเทียมของ
การเขาถึงบริการการดานการแพทยสาธารณสุข 

 
วิสัยทัศนดานที่ ๔ : มหานครกะทัดรัด (Compact City) 
กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา จะมิใชเมืองศูนยกลางที่ผูกขาดความเจริญเติบโต

แตเพียงแหงเดียวอีกตอไป แตจะตองมีขนาดเล็กลง ไมแออัด ในขณะเดียวกันก็กระจายความเจริญไปสู
เมืองตางๆ รายรอบ ในลักษณะที่เปนการเติบโตรวมกันเปน “กลุมเมือง” ซึ่งประกอบดวยเมืองขนาดเล็ก
หลายๆ เมืองประกอบกัน โดยแตละเมืองจะมีฐานเศรษฐกิจ การจางงาน ที่พักอาศัย โรงเรียน 
โรงพยาบาล ยานการคาคุณภาพสูงอยางครบครัน ขณะเดียวกันก็มีอัตลักษณโดดเดนเฉพาะตัวที่สงเสริม
ซึ่งกันและกันระหวางเมืองตางๆ ได อาทิ การเปนเมืองเกษตรกรรม เมืองที่อยูอาศัย เมืองเศรษฐกิจการคา 
เมืองอนุรักษ เปนตน และแตละเมืองจะมีระบบการบริหารจัดการเปนของตนเอง ทําใหสามารถบริหาร
จัดการความแตกตางในเชิงบริบทพื้นที่ไดดี ในขณะเดียวกันก็มีผลทําใหเมืองกรุงเทพฯ ในอนาคตกลาย        
เปนเมืองขนาดเล็กกะทัดรัดในเชิงโครงสรางการบริหารจัดการ เอ้ือใหสามารถดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบ 
และใหบริการสาธารณะแกชาวกรุงเทพฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เมืองตางๆ ที่อยูรายรอบ    
ตองสามารถเดินทางเชื่อมตอถึงกันโดยระบบขนสงสาธารณะที่ทันสมัย ใชระยะเวลาเดินทางไมเกิน ๑ 
ชั่วโมง โดยมีขอเสนอมาตรการเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๗ มาตรการ 
ไดแก มาตรการที่ ๑) จํากัดการเติบโตของเมือง (Urban sprawl) มาตรการที่ ๒) กําหนดโครงสราง 
Greater Bangkok Regional Governance Body : ขั้นที่ ๑ เตรียมจัดตั้งกลุมเมือง มาตรการที่ ๓) 
กําหนดโครงสราง Greater Bangkok Regional Governance Body : ขั้นที่ ๒ รางกฎหมาย มาตรการที่ 
๔) บริหารจัดการ Greater Bangkok Regional Governance Body : ขั้นที่ ๓ บริหารจัดการ มาตรการ
ที่ ๕) สงเสริมการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ ๖) กระจายความเจริญและกําหนดบทบาททาง
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เศรษฐกิจของเมืองตางๆ ที่เปนกลุมเมืองขนาดเล็ก และ มาตรการที่ ๗) สนับสนุนระบบขนสง สาธารณะที่
เชื่อมโยงเมืองโดยระบบคมนาคมที่ทันสมัย 

 
วิสัยทัศนดานที่ ๕ : มหานครแหงประชาธิปไตย (A City of Truly Democracy) 
กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา เปนมหานครที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

ดวยพลังประชาธิปไตยของชุมชนและพลเมือง ประชาชนกลุมตางๆ ที่ถึงแมจะมีความแตกตางกันในดาน
อาชีพ เพศ อายุ ระดับรายได สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ หรือมีความ
แตกตางกันในการรวมกลุมตามประเด็นความสนใจดานตางๆ ก็ตาม แตทวาสามารถใชชีวิตรวมกันใน
กรุงเทพมหานครไดอยางมีคุณคา และไดรับโอกาสอยางทั่วถึงในการเขามีสวนรวมกําหนดอนาคตของ
เมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอมาตรการเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการใน             
๕ มาตรการ ไดแก มาตรการที่ ๑) การจัดโครงสรางและระบบการจัดการมหานครกรุงเทพแบบบรูณาการ
อยางเต็มรูปแบบ มาตรการที่ ๒) การปรับโครงสรางและระบบการทํางานของกรุงเทพมหานครใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และสงเสริมการสวนรวมทางตรงของประชาชน มาตรการที่ ๓) การ
กระจายอํานาจสูมหานครกรุงเทพและสูภาคประชาชน มาตรการที่ ๔) การสรางนักการเมืองและ
ขาราชการพันธุใหม และมาตรการที่ ๕) การสรางเครือขายพลเมืองขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 

 
วิสัยทัศนดานที่ ๖ : มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู (A City of Economics and 

Education) 
กรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปขางหนา สามารถยกระดับกาวเขาสูการเปน “เมืองหลวงของ

เอเชีย” โดยเปนเมืองเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในภูมิภาคและระดับนานาชาติ กรุงเทพฯ จะกลาย             
เปนศูนยกลางการคา การลงทุน การคมนาคมขนสง การแพทย การทองเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย 
รวมถึงเปนศูนยกลางในการเรียนรูวิทยาการในดานตางๆ เพื่อใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางดานการศึกษา
สําหรับทุกคน (Education for All) และเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดย
มีขอเสนอมาตรการเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๒ มาตรการ ไดแก 
มาตรการที่ ๑) สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางดานการเกษตรอุตสาหกรรม และบริการสีเขียว 
(เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) มาตรการที่ ๒) สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการคา การเงิน และ
การลงทุน มาตรการที่ ๓) สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการแพทยและการทองเที่ยวเชิง
การแพทย มาตรการที่ ๔) สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและ
วัฒนธรรม มาตรการที่ ๕) สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม- วัฒนธรรม 
(ออกแบบ แฟชั่น เครื่องประดับ อาหาร) มาตรการที่ ๖) สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการจัด
ประชุมนิทรรศการและศูนยรวมการจัดตั้งสํานักงานของภูมิภาค มาตรการที่ ๗) ส งเสริมให
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการศึกษาและการวิจัยของอาเซียน มาตรการที่ ๘) วางระบบ            
ขอมูลการเดินทางที่เปนสากล มาตรการที่ ๙) วางระบบจราจรอัจฉริยะ มาตรการที่ ๑๐) พัฒนาบุคลากร
ที่ใหบริการระบบขนสงตางๆ สามารถสื่อสารไดหลายภาษา และมาตรการที่ ๑๑) จัดทําแผนที่
อิเล็กทรอนิกส มาตรการที่ ๑๒) สงเสริมการเปนศูนยกลางทางการแพทย และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
โครงการศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ         

๒๐ ป ไดเสนอมาตรการดําเนินการในระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และในระยะยาว เพื่อที่จะใหการ
ผลักดัน “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติ โดยมีมาตรการในการดําเนินการที่
สําคัญ ไดแก  

๑) การสรางกลไกกํากับดูแลและติดตามการขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยจัดตั้ง
“เครือขายสภาประชาชน” เพื่อชวยติดตามดูแลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครและสวนงานของรัฐ 
ตางๆ ที่เกี่ยวของวามีการดําเนินงานและเกิดความคืบหนาตามแผนวิสัยทัศน 

 ๒) การจัดตั้งหนวยตรวจสอบบริการสาธารณะโดยภาคประชาชน (Public Service Watch 
หรือ Bangkok Service Watch) เพื่อทําหนาที่ติดตามและเปนหูเปนตาในการตรวจสอบกิจการตางๆ ใน
การพัฒนากรุงเทพมหานครในระดับชุมชนและ/หรือในประเด็นนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ 

๓) การขยายผลแนวคิด “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ในลักษณะของการทํา Civic Education 
เพี่อใหภาคประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ในทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
และใหเกิดต่ืนตัวที่จะเปนแนวรวมในการผลักดันและติดตามการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

๔) การผลักดันการตรากฎหมายเพื่อใหการรับรองฉันทามติวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕เพื่อให 
วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ มีสภาพบังคับตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยจําเปน 
ตองทําใหวิสัยทัศนฉบับประชาชนนี้มีสภาพบังคับเสมือนหนึ่งกฎหมายที่สวนงานตางๆของรัฐตองปฏิบัติ
ตาม โดยที่ไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามได 
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แผนภาพที ่๗-๑๓ ระบบจราจรอัจฉรยิะ ......................................................................................................... ๕๓๓ 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 
แผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป หรือแผนกําหนด              

ทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป คือแผนที่แสดงวิสัยทัศน หรือจุดมุงหมายของการพัฒนา 
(Vision Plan) ของเมืองกรุงเทพฯ  ซึ่งชาวกรุงเทพฯ ตองการจะเห็น หรือตองการใหเมืองกรุงเทพฯ 
เปนไปใน ๒๐ ปขางหนา  

“ชาวกรุงเทพฯ” ในที่นี้หมายถึง ประชาคมหรือภาคีของชาวกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปดวย
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ภาคธุรกิจ สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวของกับคนกรงุเทพฯ และ
เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานครในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในพื้นที่ขางเคียงที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ แผนวิสัยทัศนฯ ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแผนของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทกุภาค
สวนอยางแทจริง รวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือหรือชองทางในการมีสวนรวมทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครไดอยางมีทิศทาง มีพลัง และมีความยั่งยืนตอเนื่องไปในอีก ๒๐ ปขางหนา โดยแผน
วิสัยทัศนฯ ดังกลาวนี้จึงจะจัดทําขึ้นจาก “ความคาดหวังและฉันทามติ” ของชาวกรุงเทพฯ และผูมีสวน
เกี่ยวของตางๆ เปนสําคัญ 

ดวยเหตุน้ี แผนวิสัยทัศนฯ จึงมีเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทําแผนที่มีความแตกตางไปจาก
แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครฉบับอื่นๆ ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกลุมผูบริหารของกรุงเทพมหานคร นกัวชิาการ 
และกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Technocrat)  เปนหลัก เพื่อใหกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดใชประโยชนในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และใชเปนกรอบในการจดัทาํ
งบประมาณของสวนงานตางๆ ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพียงเทานั้น 

แผนวิสัยทัศนฯ ในฉบับนี้จะประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกลยุทธหลักๆ ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนา “วิสัยทัศน” หรือจุดมุงหมายของเมืองกรุงเทพฯ ที่วานี้จะมี
ลักษณะเปนรูปธรรม มองเห็นได เขาถึงได วัดได (visible) เปนวิสัยทัศนฯ ที่เปนความฝนของชาว
กรุงเทพฯ ที่มีความเปนไปไดในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ และสามารถรองรับความทาทายจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานภูมิศาสตร ทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม และทางดานการเมอืงการปกครอง
ไดอยางแทจริง 

ในสวนของยุทธศาสตร และ/หรือกลยุทธหลักๆ ในการพัฒนา ซึ่งชาวกรุงเทพฯ จะใชในการ
ขับเคลื่อนและกํากับดูแลการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคตน้ัน จะตองจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรการที่
มีความเปนรูปธรรมหรือกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได (concrete strategic measures) ประชาชนและผูมี
สวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงและมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการไดโดยงาย 
(easy access and participation) อีกทั้งเปนมาตรการที่ชาวกรุงเทพฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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เห็นชอบ ยืนยัน สัญญารวมกันวาจะชวยกันดําเนินการ (collaborative ownership) เพื่อการขับเคลื่อน
วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพฯ ในอีกยี่สิบปรวมกัน 

ทั้ งนี้  ในขั้นตอนการจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ จะดํา เนินการตอยอดจากแผนการพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่ไดเคยมีการจัดทําไวแลวกอนหนานี้ อาทิ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ป 
(พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๓) โดยที่วิสัยทัศนกรุงเทพมหานครที่จะจัดทําขึ้นในครั้งนี้จะครอบคลุมมิติของการ
พัฒนา (Thematic Visions) ใน ๔ ดานหลัก ไดแก 

(๑) การพัฒนาในเชิงกายภาพเพื่อใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงและ
การจราจรในระดับภูมิภาค  

(๒) การพัฒนาในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพฯ  
(๓) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และการเปน

ชุมชนที่นาอยู และ 
(๔) การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนา 
ทั้งนี้ การจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ ในครั้งนี้ มีเจตนารมณที่จะสรางเครื่องมือและชองทาง (tools 

and channel) ใหแกภาคประชาสังคมของชาวกรุ ง เทพฯ ไดมีส วนร วมในการบริหาร เมือ ง
กรุงเทพมหานครโดยตรง (direct and authentic participation) คูขนานไปกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนผานระบบตัวแทนโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต 
(ส.ข.) และผานกลไกระบบราชการที่มีอยูในปจจุบัน โดยกระบวนการจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ ในครั้งนี้มี
ลักษณะของการสรางกระบวนการเรียนรูและการสรางฉันทามติรวมกันระหวางภาคีชาวกรุงเทพฯ กลุม
ตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกลยุทธการดําเนินการที่ “ชาวกรุงเทพฯ” เปนเจาของ
รวมกัน กระบวนการจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ จึงตองใชการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพูดคุย
เสวนา และการสรางฉันทามติในประเด็นวิสัยทัศนดานตางๆ ผานชองทางสื่อและเวทีประชาคมกลุมยอย 
(focus group) ที่จะจัดขึ้นหลายๆ ครั้ง เพื่อใหครอบคลุมกลุมประชากรกลุมเปาหมาย ผูมีสวนเกี่ยวของ 
และสวนงานอ่ืนในพื้นที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร และบริเวณใกลเคียงอยางเพียงพอ 

ดังนั้น การจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ ในครั้งนี้ จึงเปนกระบวนการจัดทําแผนที่เปนของชาวกรุงเทพฯ 
อยางแทจริง ชาวกรุงเทพฯ จึงมิไดมีบทบาทเปนเพียงลูกคา ผูรอคอยรับบริการ หากแตจะมีบทบาทเปน 
“เจาของกรุงเทพฯ” ตัวจริงที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางและรวมกันติดตามดูแลการพัฒนากรุงเทพฯ ให
เปนไปตามแนวทางวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว  ฉะนั้น หากเราสามารถเปดพื้นที่ใหแกเจาของเมืองตัวจริง
และใหพวกเขาเหลานั้นเขามารวมกําหนดชะตากรรมของเมืองไดอยางเร็ววันและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเมืองกรุงเทพฯ ในดานตางๆ เชื่อไดวากรุงเทพฯ จะเดินหนาสูความฝนแหงการเปนมหานครที่นาอยู
ลําดับตนๆ ของโลกไดโดยไมยากลําบากนัก 
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๑.๒ วัตถุประสงค 
 

๑. เพื่อจัดทําวิสัยทัศนของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖– 
๒๕๗๕) พรอมทั้งยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่สําคัญ และชองทางหรอืเครือ่งมอืทีป่ระชาชน
ชาวกรุงเทพฯ และผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเขามีสวนรวมหรือใชในการติดตามการดําเนินงานพัฒนาตาม
แผนวิสัยทัศนดังกลาว 

๒. เพื่อสรางกระบวนการ “การเมืองภาคประชาชน” ใหเขามาอยูในกระบวนการจัดทําวิสัยทัศน
ของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป และใหเปนเจาของแผนวิสัยทัศนดังกลาว 
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บทท่ี ๒  
กรอบแนวคิดการจัดทําวิสัยทัศนของประชาชน 
เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ  ๒๐ ป 

วิธีการ และข้ันตอนการดําเนินการ 
 
๒.๑ กรอบแนวคิดการจัดทําวิสัยทัศนของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร             
ระยะ ๒๐ ป 

 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนวิสัยทัศนฯ ดังที่คณะวิจัยนําเสนอในครั้งนี้ มีความแตกตางไปจาก

การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับอื่นๆ ที่มักเปนการวางแผนในลักษณะ Top-Down โดยใช
วิธีการวางแผนในหองทํางานของนักวิชาการหรือคณะผูเชี่ยวชาญภายนอกทํางานรวมกับทีมผูบรหิารของ
กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงนําไปเสนอหรือชี้แจงใหแกประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไดรับทราบ โดยที่
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีบทบาทเปนเพียงลูกคาที่รอคอยรับฟงวาผูบริหารของกรุงเทพมหานคร จะ
นําเสนอบริการในดานใดใหบาง ประชาชนจึงมักรูสึกวาถูก “กีดกัน” ออกไปจากกระบวนการวางแผนและ
สงผลตอเน่ืองใหขาดแรงจูงใจที่จะเขามามีสวนรวมในการทํางานกับกรุงเทพมหานครในระยะยาว 

ในทางตรงกันขาม การวางแผนวิสัยทัศนฯ ดังที่คณะวิจัยใชในการศึกษาในครั้งนี้ มีลักษณะการ
ทํางานใน ๒ ทิศทางที่ผสมผสานซึ่งกันและกันระหวางกระบวนการ Bottom-Up และ Top-Down โดย
ใหน้ําหนักกับกระบวนการจัดทําวิสัยทัศนจากระดับลางขึ้นบนเปนสําคัญ กลาวคือ การจัดทําแผน
วิสัยทัศนฯ เริ่มตนจากการที่คณะวิจัย รวบรวมประเด็นการพัฒนาดานตางๆ ที่คาดวามีความจําเปน
สําหรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย 

๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมและการขนสง และการผังเมือง 
๒) ดานสิ่งแวดลอม 
๓) ดานสาธารณสุขและสุขาภิบาล 
๔) ดานสังคม และศิลปวัฒนธรรม 
๕) ดานการศึกษา 
๖) ดานเศรษฐกิจ 
๗) ดานการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ การมีสวนรวม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งคณะวิจัยไดจัดกลุมประเด็นการพัฒนาดังกลาวออกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย 
๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแกวิสัยทัศนการพัฒนาใน                   

เชิงกายภาพเพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงและการจราจรในระดับภูมิภาค 
๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแกวิสัยทัศนการพัฒนาใน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร  
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๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู  

๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง  

โดยคณะวิจัยไดมีการสืบคนขอมูลการศึกษาทางวิชาการ สถิติและแนวโนมการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในดานตางๆ  ตลอดจนการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสังเคราะห
เปนขอมูลประกอบเปนเคาโครงวิสัยทัศนของประชาชนในภาพรวม และ Thematic Visions จากนั้นจึง
นําเสนอใหแกประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไดพิจารณา ไดสื่อสารพูดคุย ไดเสนอแนะความคิดเห็น มี
กระบวนการจัดทําแผนและหาขอสรุปรวมกันวาอยากเห็นทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ เปนเชนใด และที่
สําคัญก็คือ มีการคิดมาตรการหรือพัฒนาเครื่องมือรวมกันวาประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและติดตามการดําเนินงานของกรุงเทพฯ ใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ไดจัดทําขึ้นรวมกันไดอยางไร 
จากน้ันจึงนําเสนอใหแกคณะผูบริหารของกรุงเทพมหานคร ไดรับทราบและให “การรับรอง (endorse)”                
แผนวิสัยทัศนฯ ที่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ รวมกันจัดทําขึ้นดังกลาว 
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แผนภาพที่ ๒-๑ กรอบแนวความคิดในการจัดทําแผนวิสัยทศันของประชาชน 
เพื่อการพัฒนากรงุเทพมหานครระยะ ๒๐ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนวิสัยทัศนของ
ประชาชนเพื่อการ

พัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ระยะ ๒๐ ป

ขอเสนอวิสัยทัศน
ดานสังคม 
เศรษฐกิจ 

การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ขอเสนอวิสยัทัศนดาน
การเมือง การมสีวน

รวม การบริหารจัดการ
องคกร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ขอเสนอวิสัยทัศน
ดานสิ่งแวดลอม 
สุขาภบิาล และ

สาธารณสุข

ขอเสนอวิสัยทัศน
ดานผังเมือง 

โครงสรางพื้นฐาน 
และคมนาคม

ขนสง

คณะวจิัย 
ภาพอนาคตของกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป 

และประเด็นการพัฒนา 

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขอเสนอเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ 
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๒.๒   วิธีการและขั้นตอนการจัดทําแผนวิสัยทัศนทั้งในภาพรวมและในดานยอย  
 

สําหรับวิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยจัดทําแผนวิสัยทัศนของประชาชน
เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป มี ๘ ขั้นตอนหลักดังตอไปนี้ 

 
ขั้นท่ี ๑  เริ่มโครงการและการสรางคณะทํางาน   
เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาเริ่มโครงการแลว คณะวิจัยไดจัดเตรียมคณะทํางานและวางแผนการ

ทํางานโดยประกอบดวยทีมงานหลักๆ จํานวน ๕ ทีม ประกอบดวยทีม Thematic Vision จํานวน ๔ ทีม 
และทีมสนับสนุน ๑ ทีม โดยในทีมงานประกอบดวย หัวหนาโครงการ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูชวย
ผูเชี่ยวชาญ   

 
ขั้นท่ี ๒ เตรียมจัดเวทีสาธารณะ  
ทีมงานที่ปรึกษาฯ จัดเตรียมพื้นที่ของโครงการฯ รวมกับทีมผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ

กรุงเทพมหานคร องคกรภาคประชาสังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคสวนตางๆ รวมกันกําหนด         
แนวทางการจัดเวทีสาธารณะ กําหนดกลุมประชากรเปาหมาย กําหนดพื้นที่ วันเวลา และสถานที่การจัด
เวทีใหชัดเจน 

 

ขั้นท่ี ๓ สรางสื่อการประชาสัมพันธโครงการ 
ทีมงานที่ปรึกษาฯ ผลิตสื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อที่ครอบคลุมพื้นที่โดยรวม (ทีวี วิทยุ บอรด 

อินเทอรเน็ต เว็บไซต ฯลฯ) และสื่อเฉพาะกลุมเปาหมาย (เชน จดหมาย แผนพับ บอรด ฯลฯ) และ
วางแผนคูไปกับแผนการจัดเวทีสาธารณะ และวิธีการนําเสนอสื่อลงสูกลุมพื้นที่เปาหมาย 

 
ขั้นท่ี ๔ จัดทํา Thematic Visions 
ทีมงาน Thematic Vision ดานตางๆ จัดทํา Thematic Visions ในแตละดาน พรอมทั้ง

ออกแบบวิธีการนําเสนอ Visions การจัดทําสื่อ การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับใชในการจัดเวที
สาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ 

 
ขั้นท่ี ๕ การจัดเวทีสาธารณะ 
เปนการจัดเวทีประชุมประชาคม (Town-hall Meeting) โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุม

ไดแกตัวแทนจากชุมชน ภาคประชาสังคม หนวยงานรัฐ องคกรธุรกิจ หรือกลุมตัวแทนตางๆ เขารวม
ประชุมเพื่อถายทอดแนวคิดและชวยกันระดมสมองเกี่ยวกับวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก 
๒๐ ปขางหนา 

การประชุมดังกลาวนี้จัดแบงออกเปน ๒ ชวง ในชวงเชามีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการนําเสนอราง
วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนา ทั้งในภาพรวมและในประเด็น Thematic 
Visions ตางๆ ซึ่งไดรับการประมวลขึ้นโดยทีมงานของคณะวิจัย สําหรับในชวงบายเปนการประชุมระดม
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สมองกลุมยอยตามประเด็น Thematic Visions โดยจําแนกออกเปน ๔ ประเด็นหลัก อาทิ การพัฒนาเชิง
กายภาพและระบบขนสงคมนาคม การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ การพัฒนาดานสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร หรืออาจจัดใหมีประเด็นกลุมยอยอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมและความสนใจ
ของผูเขารวมประชุม เปนตน 

สําหรับการจัดเวทีสาธารณะ  คณะวิจัยในแตละทีมรับผิดชอบในการนําเสนอประเด็น Visioning 
Plans และสรุปประเด็น Visions ที่ไดจากเวทีนั้นๆ เพื่อนําเนื้อหาและขอสรุปมาประมวลขึ้นและสื่อสาร 
(Interact) กับกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ โดยจัดขึ้นจํานวน ๖ ครั้ง กระจายตามพื้นที่สําคัญๆ ทั่ว
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงตามการจัดเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จํานวน ๖ กลุมเขตพื้นที่ ไดแก 

 กรุงธนเหนือ  : เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน เขตบางกอกนอย 
เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และ เขตตลิ่งชัน (๘ เขต) 

 กรุงเทพกลาง : เขตสัมพันธวงศ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพญาไท 
เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และ เขตหวยขวาง  (๙ เขต) 

 กรุงธนใต : เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ                     
เขตบางขุนเทียน และ เขตบางบอน  (๗ เขต) 

 กรุงเทพตะวันออก : เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนองจอก 
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  และ เขตประเวศ  (๙ เขต) 

 กรุงเทพใต : เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก  เขตสาทร                     
เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และ เขต สวนหลวง (๑๐ เขต) 

 กรุงเทพเหนือ : เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตสายไหม  เขตบางเขน  
และ เขตดอนเมือง (๗ เขต) 

โดยกําหนดกลุมเปาหมายการประชุมตอครั้งจํานวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย 
  - กลุมผูนําชุมชนในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานครที่อยูในเขตพื้นที่นั้นๆ  
  - กลุมนักการเมืองทองถิ่นของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่น้ันๆ 
  - กลุมเด็กและเยาวชน 
  - กลุมประชาสังคมในเขตพื้นที่น้ันๆ  
  - กลุมองคกรธุรกิจ 
  - กลุมหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
รวมการจัดเวทีสาธารณะ ๖ ครั้ง มีกลุมเปาหมายทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คนโดยประมาณ ทั้งนี้                 

ผลการประชุมที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะแบงเปนหลายระดับ (layer) ทั้งในภาพรวมวิสัยทัศนการ
พัฒนากรุงเทพฯ  วิสัยทัศนการพัฒนาในเขตพื้นที่หลัก (Zone) ในระดับชุมชนของกรุงเทพฯ วิสัยทัศน
การพัฒนาเฉพาะดาน (Thematic visions) และใชเปนขอมูลนําเขา (Inputs) สําหรับการจัดประชุม        
กลุมยอย (Focus Group) เฉพาะดานในขั้นตอนตอไป 
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ขั้นท่ี ๖ จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) และสรางตัวแบบ Visioning Plan  
ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมหลายสวน เริ่มตั้งแตการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อกําหนด 

Visioning Plans ทั้งในภาพรวมและมิติการพัฒนาแตละดาน หรือ Thematic Visions จากผลสรุป/
เน้ือหาที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะในรอบแรก ในขั้นตอนนี้ เปนการจัดประชุมกลุมยอยโดยเนนการ
ระดมสมองเพื่อการจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร จําแนกตามกลุมประชากรและภาคี
เครือขายที่ทํางานเกี่ยวของ อาทิ กลุมธุรกิจและผูประกอบการดานตางๆ เชน ผูประกอบธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการทองเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ กลุมผูคา
หาบเรแผงลอย เชน กลุมผูจําหนายสลากออมสิน กลุมแมคาพอคา ฯลฯ กลุมผูประกอบอาชีพโดยใช
สถานที่/ทางสาธารณะ เชน กลุมผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง กลุมผูขับรถสาธารณะ ฯลฯ กลุมผูอยูอาศัยใน
ตึกสูง (คอนโดมิเนียม) กลุมที่อาศัยอยูในชุมชนหนาแนน กลุมผูประกอบการและผูใชบริการระบบขนสง
มวลชนสาธารณะ กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรีและแมบาน กลุมนักการเมืองและเจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร กลุมนักการเมืองและเจาหนาที่จากสวนงานรัฐที่เกี่ยวของกับ กรุงเทพมหานคร กลุม
ผูเขารวมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียง กลุมแรงงาน กลุมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
กลุมพนักงานทํางานบริษัท/คนชั้นกลางที่มีรายไดประจํา กลุมผูดอยโอกาสทางสังคมตางๆ หรือกลุม
องคกรพัฒนาภาคเอกชน เปนตน จํานวนครั้งละ ๔๐ คน จัดใหมีการประชุม Focus Group จํานวน
ประมาณ ๒๐ ครั้งแบบเรียงลําดับตอเน่ือง (Series forums) และคาดวามีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 
๘๐๐ คน 

ขั้นตอนตอมาเปนการจัดเวทีสาธารณะในรอบสุดทาย เพื่อเปนการนําเสนอ Vision รวมกันของ
ชาวกรุงเทพฯ รวมกันระดมความคิดและกําหนดกลยุทธในการสรางความเปนเจาของ Visions รวมกัน
ระหวางประชาชนกลุมเปาหมายหลักตางๆ  โดยเปนการจัดประชุมเวทีสาธารณะรอบที่ ๒ เพื่อนําเสนอ
รางวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครที่ไดรวบรวมและผานการระดมความคิดเห็นจากประชาชนกลุมตางๆ ใน        
การประชุมเวทีสาธารณะรอบแรกและจากการประชุมกลุม Focus Group ตางๆ ทั้ง ๒๐ ครั้ง ซึ่งจัดขึ้น
จํานวน ๖ ครั้ง กระจายตามพื้นที่สําคัญๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร และคาดวามีผูเขารวมประชุมตอครั้ง
ประมาณ ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คนโดยประมาณ 

 
ขั้นท่ี ๗ สงมอบวิสัยทัศนการพัฒนายี่สิบปใหชาวกรุงเทพฯ 
เปนการจัดประชุมเพื่อนําเสนอภาพรวมและประเด็น Thematic Visions ของแผนวิสัยทัศนฯ 

และรวมกันสงมอบวิสัยทัศนดังกลาวใหแกกรุงเทพมหานครอยางเปนทางการ ในการนี้ ชาวกรุงเทพฯ  
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคีเครือขายตางๆ รวมกันเปนสักขีพยานและแสดงจุดยนืทีพ่รอมใจกนั
ตรวจสอบติดตามการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ชาวกรุงเทพฯ รวมกันกําหนดขึ้น  
ในการนี้ คณะวิจัยไดผลิตสื่อ รณรงค (Campaign) สรางตัวตนและภาพลักษณวิสัยทัศน (branding 
visions plans) เพื่อให “เขาตา” และเปนที่ยอมรับในหมูชาวกรุงเทพฯ และรวมกันเปนเจาของวิสัยทัศน
ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครในภาพรวมและในระดับวิสัยทัศนการพัฒนาในดานยอยตางๆ  ซึ่งกระทําขึ้น
โดยการจัดประชุมเวทีสาธารณะครั้งสุดทาย โดยมีตัวแทนผูบริหารระดับสูงจากกรุงเทพมหานคร จากภาค
สวนตางๆ  หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคประชาสังคม หนวยธุรกิจ และสื่อมวลชน ประมาณ ๕๐๐ คน 
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ขั้นท่ี ๘ ขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสูการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ในขั้นตอนสุดทายเปนการประชุมสัมมนาผูบริหารและขาราชการกรุงเทพมหานคร ประมาณ 

๑๕๐ คน ในการระดมสมองรวมกันเพื่อกําหนดทิศทางขับเคลื่อนแผนวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร และ
รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามวิสยัทศันทีไ่ด
จัดทําขึ้น ซึ่งชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานฝายประจําของกรุงเทพมหานครมคีวามเขาใจทีต่รงกนัในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว  

 
ทั้งนี้ สามารถสรุปรูปแบบกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนการสรางแผนวิสัยทัศนฯ ดังแสดงใน

ตารางที่ ๒ ตอไปนี ้
 

ตารางที่ ๒-๑ รูปแบบกจิกรรม ชวงเวลา วัตถปุระสงค จาํนวนและผูเขารวมกจิกรรม 
 

รูปแบบ ชวงเวลา วัตถุประสงค จํานวนครัง้และ
ผูเขารวม 

๑. การจัดเวทีสาธารณะ
รอบที่ ๑ 

 

เมษายน–
มิถุนายน 
๒๕๕๕  

เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทํา
วิสัยทัศนเพ่ือการพฒันา
กรุงเทพมหานครในภาพรวมและ
ในดานตางๆ (thematic) 

จํานวน ๖ ครั้งๆ ละ 
๒๐๐ คน
โดยประมาณ  
(รวม ๑,๒๐๐ คน)  

๒. การจัดประชุมกลุมยอย 
(Focus Group)  

พฤษภาคม-
กรกฎาคม
๒๕๕๕ 

เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทํา
วิสัยทัศนเพ่ือการพฒันา
กรุงเทพมหานครในดานตางๆ 
(thematic) ตามกลุมประชากร/
ประเด็นนโยบาย/สวนงานที่
เกี่ยวของ  

จํานวน ๒๐ ครั้ง ๆ 
ละ ๔๐ คน
โดยประมาณ  
(รวม ๘๐๐ คน)  

 
 

๓. การจัดเวทีสาธารณะ
รอบที่ ๒ 

 

สิงหาคม-
กันยายน 
๒๕๕๕  

เพื่อนําเสนอรางแผนวสิัยทศัน 
และรวมกนักาํหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อน-การติดตามดแูลการ
ดําเนินการตามวสิัยทศันการ
พัฒนากรงุเทพมหานคร  

จํานวน ๖ ครั้งๆ ละ 
๒๐๐ คน
โดยประมาณ  
(รวม ๑,๒๐๐ คน)  

๔. การสมัมนาสงมอบ
วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕  
 

พฤศจกิายน 
๒๕๕๕  

เพื่อนําเสนอ-สงมอบวสิัยทศันการ
พัฒนาใหชาวกรงุเทพฯ  แสดง
ความรวมมือกันในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน (Final) `  

จํานวน ๑ ครั้ง          
คาดวามีผูเขารวม
ประชุม ประมาณ 
๕๐๐ คน  
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รูปแบบ ชวงเวลา วัตถุประสงค จํานวนครัง้และ
ผูเขารวม 

๕. สัมมนาผูบริหาร 
กรุงเทพมหานคร 

มกราคม 
๒๕๕๖ 

เพื่อรวมกันกาํหนดวธิีการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร กรุงเทพฯ 
และแปลงแผนวสิัยทศันไปสู
แผนการทาํงานของ 
กรุงเทพมหานคร รวมกับคณะ
ผูบริหารของ กรงุเทพมหานคร 

ประชุมรวมกบั
ผูบริหาร และ
ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๑๕๐ คน  

 
 ทั้งนี้ เนื้อหาสวนตางๆ ที่ปรากฎในเลมรายงานวิจัยเลมนี้ เปนการนําเสนอเนื้อหาเฉพาะสวนที่
เปนขอมูลวิชาการที่คณะวิจัยรวบรวมขึ้นจากการจัดเวทีสาธารณะตางๆ รวมถึงการประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) พรอมนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําเปนแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพือ่การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป อันเปนความมุงหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังจะนําเสนอในบท
ตอๆ ไป 
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บทท่ี ๓ 
ผลการจัดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็น 

เพ่ือกําหนดภาพวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ป 
 

๓.๑ แนวทางในการจัดเวทีสาธารณะ 
 

เพื่อใหกระบวนการจัดทําวิสัยทัศนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางเขมขน และเปนกลไกที่เอื้อตอการสรางใหเกิดการยอมรับรวมกัน คณะวิจัย จึงไดจัด 
“กิจกรรมเวทีสาธารณะ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการจัดประชุมประชาคม (town-hall meeting) 
ชาวกรุงเทพมหานครในการสะทอนความฝน ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพื่อเปนมาตรการขับเคลื่อน
วิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปขางหนา ภายใตชื่อกิจกรรม “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” โดย
กําหนดกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมไดแกตัวแทนจากชุมชน ภาคประชาสังคม หนวยงานรัฐ องคกร
ธุรกิจ  กลุมตัวแทนตางๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใหความสนใจ และตองการมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทําแผนวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในอนาคต 

 

 การประชุมดังกลาวนี้ไดจัดขึ้นทั้งสิ้นจํานวน ๖ กลุมเขตพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร ไดแก 
 กรุงเทพใต : เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก  เขตสาทร                     

เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และ เขต สวนหลวง (๑๐ เขต) 

 กรุงเทพเหนือ : เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตสายไหม  เขตบางเขน  
และ เขตดอนเมือง (๗ เขต) 

 กรุงธนเหนือ  : เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน เขตบางกอกนอย 
เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และ เขตตลิ่งชัน (๘ เขต) 

 กรุงเทพกลาง : เขตสัมพันธวงศ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพญาไท 
เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และ เขตหวยขวาง  (๙ เขต) 

 กรุงธนใต : เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ                     
เขตบางขุนเทียน และ เขตบางบอน  (๗ เขต) 

 กรุงเทพตะวันออก : เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนองจอก 
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  และ เขตประเวศ  (๙ เขต) 
 

โดยกําหนดกลุมเปาหมายการประชุมตอครั้งจํานวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย 
  - กลุมผูนําชุมชนในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานครที่อยูในเขตพื้นที่นั้นๆ  
  - กลุมนักการเมืองทองถิ่นของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่น้ันๆ 
  - กลุมเด็กและเยาวชน 
  - กลุมประชาสังคมในเขตพื้นที่น้ันๆ  
  - กลุมองคกรธุรกิจ 
  - กลุมหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
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การจัดเวทีสาธารณะในแตละครั้ง แบงออกเปน ๒ ชวง ในชวงเชามีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการ
นําเสนอรางวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนา ทั้งในภาพรวมและในประเด็น 
Thematic Visions ตางๆ ซึ่งไดรับการประมวลขึ้นโดยทีมงานของคณะวิจัย สวนในชวงบายเปนการ
ประชุมระดมสมองกลุมยอยตามประเด็น Thematic Visions โดยจะจําแนกออกเปน ๔ ประเด็นหลัก 
อาทิ  การพัฒนาเชิงกายภาพและระบบขนสงคมนาคม การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ           
การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร หรือจัดใหมีประเด็นกลุมยอยอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมและ
ความสนใจของผูเขารวมประชุม เปนตน 

 
สําหรับการจัดเวทีสาธารณะ  คณะวิจัยในแตละทีมจะรับผิดชอบในการนําเสนอประเด็น 

Visioning Plans และสรุปประเด็น Visions ที่ไดจากเวทีนั้นๆ เพื่อนําเนื้อหาและขอสรุปมาประมวลขึ้น
และสื่อสาร (interact) กับกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่  รวมการจัดเวทีสาธารณะ ๖ ครั้ง มีกลุมเปาหมาย
ทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คนโดยประมาณ  ทั้งนี้ ผลการประชุมที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะจะแบงเปนหลายระดับ 
(layer) ทั้งในภาพรวมวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพฯ  วิสัยทัศนการพัฒนาในเขตพื้นที่หลัก (zone) ใน
ระดับชุมชนของกรุงเทพฯ  วิสัยทัศนการพัฒนาเฉพาะดาน (thematic visions) และจะใชเปนขอมูล
นําเขา (inputs) สําหรับการจัดประชุมกลุมยอย (focus group) เฉพาะดานในขั้นตอนตอไป 

 
ตารางที่ ๓-๑ สถานที่จัดกจิกรรมเวทสีาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
 

กลุมเขต
พื้นที่ 

วัน เวลา สถานที ่ จํานวน
กลุมเปาหมาย

(คน) 
กรุงเทพใต วันเสารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมตวนันา  

เขตบางรัก กรงุเทพฯ 
๒๐๐ 

กรุงเทพ
เหนือ 

วันเสารที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด คอนเวนชั่น  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

๒๐๐ 

กรุงธนเหนือ วันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมรอยัลซิตี้  
เขตบางพลัด กรงุเทพฯ  

๒๐๐ 

กรุงเทพ
กลาง 

วันเสารที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมเอเชีย  
เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 
 

๒๐๐ 

กรุงธนใต วันเสารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด-
สปา เขตธนบรุี 
กรุงเทพฯ 
 

๒๐๐ 
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กลุมเขต
พื้นที่ 

วัน เวลา สถานที ่ จํานวน
กลุมเปาหมาย

(คน) 
กรุงเทพ
ตะวันออก 

วันเสารที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑิต วิทยาเขต 
รมเกลา ๖๐ ถ.รมเกลา 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 

๒๐๐ 

รวม ๑,๒๐๐ 
 

 

สําหรับวิธีการ และขั้นตอนในการจัดเวทีสาธารณะ มี ๖ ขั้นตอนหลัก ดังตอไปน้ี 
 

ขั้นท่ี ๑  ประชุมคณะวิจัยเพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม และแนวทางประชาสัมพันธ 
คณะวิจัยไดมีการประชุมรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม และกําหนดแนวทางการ

ประชาสัมพันธ รวมถึงรวมกันนําเสนอขอมูลกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศนรายดานกลุมตางๆ เพือ่
รวบรวมขอมูลที่อยู และเชิญมาเขารวมกิจกรรมเวทีสาธารณะ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดขอสรุปเกี่ยวกับชื่อ
กิจกรรมเวทีสาธารณะในรอบที่ ๑  เพื่อใชเปนขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร 
โดยใชชื่อกิจกรรมวา เวทีประชาเสวนา “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” และวางแผนที่จะใชสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ ประกอบดวยสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงและ
เชิญชวนประชาชนใหเขารวมกิจกรรม  

 
ขั้นท่ี ๒ กําหนดพื้นท่ีจัดเวทีสาธารณะ  
คณะวิจัยฯ จัดเตรียมพื้นที่ ของ โครงการฯ รวมกับทีมผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ

กรุงเทพมหานคร  โดยกําหนดพื้นที่ วันเวลา และสถานที่การจัดเวทีสาธารณะที่ชัดเจน โดยจําแนกตาม
กลุมเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 

 
ขั้นท่ี ๓ สรางสื่อการประชาสัมพันธโครงการ 
คณะวิจัยผลิตสื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อที่ครอบคลุมพื้นที่โดยรวม (ทีวี วิทยุ บอรด อินเทอรเน็ต 

เว็บไซต ฯลฯ ) และสื่อเฉพาะกลุมเปาหมาย (เชน จดหมาย แผนพับ บอรด ฯลฯ ) และวางแผนคูไปกับ
แผนการจัดเวทีสาธารณะ และวิธีการนําเสนอสื่อลงสูกลุมพื้นที่เปาหมาย 

 
ขั้นท่ี ๔ ดําเนินการประชาสัมพันธ และเชิญชวนประชาชนเขารวมเวทีสาธารณะ 
ภายหลังจากการผลิตสื่อประชาสัมพันธตางๆ คณะวิจัยไดมีการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธในพื้นที่

รอบกรุงเทพมหานคร โดยสื่อสิ่งพิมพหลักที่ใช ประกอบดวย 
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๑. ปายไวนิล ๑x๔ เมตร ๕๐ ปาย (๕๐ เขตพื้นที่) 
๒. ปายตอมอ BTS ขนาด ๓x๑.๕ เมตร แนวตั้ง 
๓. ปาย Tri vision ขนาด ๑.๕x๓ เมตร แนวนอน 
๔. ปาย Panoramic อยูดานหลังที่พัก (ปายรถประจําทาง) ขนาด ๑.๒ x ๔.๘ เมตร แนวนอน 
๕. ปายกลองไฟ ขนาด ๑x๑.๔๐ เมตร แนวตั้ง 

 
 นอกจากน้ี คณะวิจัยยังไดเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธและการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
ผานเว็บไซต http://www.bangkok2032.net แผนพับประชาสัมพันธ รวมถึงการใชสื่อประชาสัมพันธ
อื่นๆ อาทิ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน ในการสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดความเปนมา วัตถุประสงคของโครงการ 
และรายละเอียดกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนสนใจเขารวมกิจกรรมเวทีสาธารณะมากขึ้น 
 

ขั้นท่ี ๕ ดําเนินกิจกรรมเวทีสาธารณะ 
 ในขั้นตอนนี้ คณะวิจัยไดดําเนินการจัดเวทีสาธารณะหมุนเวียนในพื้นที่ตางๆ โดยมีกําหนดการจดั
กิจกรรมหลักๆ ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓-๒ กําหนดการจัดกิจกรรมเวทสีาธารณะมองกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. เปดตัวโครงการจัดทําแผนวสิัยทศันกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ และเปดการเสวนา 
๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น. คณะวิจยันําเสนอ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ แนวโนมและทิศทางการพัฒนา”  
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. เปดเวทีเสวนาเพื่อแสดงความคดิเห็น โดยแบงกลุมระดมความคดิเห็นออกเปน ๔-๖ 

กลุม กลุมละประมาณ ๕๐ คน เพื่อระดมความคิดเห็นและความปรารถนาในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอนาคต 

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เวทีเสวนาแสดงความคดิเห็นเพ่ือกําหนดทศิทางการพัฒนากรุงเทพมหานครจําแนกตาม

วิสัยทัศนรายดาน 
๑๕.๐๐ น. ปดการเสวนา 
 

ขั้นท่ี ๖ สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 ในขั้นตอนนี้ คณะวิจัยจะรวบรวมผลการนําเสนอความคิดเห็นในการจัดเวทีสาธารณะแตละครั้ง 
เพื่อนํามาสรุปผลและจัดทําเปนรางวิสัยทัศนเพื่อนําเสนอตอประชาชนในเวทีฉันทามติของประชาชนใน
รอบถัดไป 
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๓.๒ ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ครั้งที่ ๑ กลุมเขตพื้นที่
กรุงเทพใต 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ครั้งที่ ๑ กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพใต อัน
ประกอบดวยเขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร  เขตยานนาวา เขตวัฒนา                
เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง  ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๕ ณ หองคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ใหความ
สนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๔๗๔ คน  
 

 

 
 
 

 
 
 

   กิจกรรมดังกลาวไดรับเกียรติจากหมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 
เปนประธานในพิธีเปด และกลาวเชิญชวนเพื่อกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น และขับเคลื่อนใหเกิด
การจัดทําแผนวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปรวมกัน 
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        ๓.๒.๑ กิจกรรมภาคเชา 
         กิจกรรมภาคเชา (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร โดยแบงกลุมแสดงความคิดเห็นออกเปน ๖ กลุม โดยใชชื่อกลุมวา “จิ๊ก
ซอวสี” เพื่อมุงหมายที่จะสะทอนใหเห็นถึงการรวมพลังของประชาชนในกลุมตางๆ ที่จะรวมกันสรรสราง
วิสัยทัศน และรวมขับเคลื่อนมาตรการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนอยางมีพลัง  ทั้งนี้ ผลสรุปจากการระดมความ
คิดเห็นในแตละกลุมจิ๊กซอวสี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ  ๒ ประเด็น ไดแก 
 
        ประเด็นท่ี ๑  ทานตองการเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนาเปนอยางไร 
        ประเด็นท่ี ๒ ทานมีขอเสนอแนะเชิงมาตรการอยางไรที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครใหไปสู
วิสัยทัศนดังกลาว 
  
 ซึ่งในแตละประเด็น ไดมีผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักการเมืองทองถิ่น 
กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสรุปไดดังตอไปนี้ 
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๑. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเหลอืง 

   

  ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเหลือง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็น
อยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวยประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 

 ตองการใหกรุงเทพฯ มคีลองสะอาด และสามารถใชประโยชนได 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองทีร่มรื่น ตนไมเยอะๆ  

 ตองการใหกรุงเทพฯ มถีนนทางเดินสะอาด  

 ตองการใหกรุงเทพฯ รถไมติด ผูขับขี่มีวินัย มีระบบการขนสงมวลชนที่ดี 

 ตองการใหกรุงเทพฯ มีผังเมืองที่เปนสัดเปนสวน รองรับการขยายตัวในอนาคต 

 ตองการใหชุมชนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายตางๆ ของ

กรุงเทพมหานคร และกําหนดนโยบายที่สอดคลองตามความตองการของชุมชน         

มากขึ้น 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางของชุมชนเขมแข็ง 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เสริมสรางการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนใน

ชุมชน และใหความรูเพื่อสรางการมีสวนรวม 

 ตองการทุนการศึกษาสําหรับเด็กที่เรียนดี 

 ตองการใหมีการสงเสรมิดานการศึกษา เพื่อมสีวนชวยผลิตคนไปพัฒนาพื้นที่ ชุมชน 

ยานของตนเอง 

 ตองการใหกรุงเทพฯ ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่ตางจังหวัด 

 ตองการปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษา โดยบรรจุเนื้อหาหลกัสตูรที่เกี่ยวของเรื่อง

ศีลธรรมจริยธรรมใหมากขึ้น 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนแหลงสงเสริมนํ้าใจของผูคน มีการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และวินัยของเยาวชน 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครสงเสริมใหประชาชนมจีิตสาํนกึรักษาสาธารณสมบัต ิ

 ตองการใหกรุงเทพมหานครสนับสนุนการศกึษาแบบเชงิปฏบิัติเพื่อใชชีวิตมากกวา

เชิงทฤษฎ ี

 ตองการใหมีการปรับปรงุสภาพ สขุอนามัยของนักเรียน  
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 ตองการการกระจายอาํนาจการศึกษาใหกรุงเทพมหานคร และใหโรงเรียนมีอาํนาจ

ในการบริหารจัดการงบประมาณไดเอง โดยไมตองอยูภายใตการควบคมุ  

 ตองการใหกรุงเทพฯ มีการเลือกต้ังผูอาํนวยการเขต โดยเปนคนในพื้นที่เองที่เปน

ตัวแทนประชาชนอยางแทจรงิ 

 ตองการใหมีพื้นที่สาํหรบัรองเรียน สงผานขอเรียกรองของประชาชนสูเจาหนาที่ได

อยาง รวดเรว็ 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมือง cyber  

 ตองการใหกรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหวางหนวยงาน ลด

การทํางานซ้ําซอน  

 ตองการใหกรุงเทพฯ ประสานกับเจาของพื้นที่เอกชน ในการเขาไปติดตั้งไฟสองสวาง 

 ตองการใหกรุงเทพฯ มีการวางแผนรวมกับปริมณฑลรอบขางใหเปนไปในทิศทางที่

สอดคลองกัน  

 ตองการใหมีการประเมินผลโครงการของกรุงเทพมหานคร และทําใหตอเนื่อง เชน 

โครงการหองสมุดของกรุงเทพมหานคร และเผยแพรผลการประเมินใหประชาชน

รับทราบ 

 ตองการเพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ บานพักคนชรา 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครพฒันาสภาเด็กและเยาวชนใหเด็กสามารถมีสวนรวมใน 

 กระบวนการพฒันาเมืองไดจริง 

 ตองการการจัดระเบียบแรงงานตางดาว จัดระเบียบคนเรรอน คนไรบาน 

 ตองการใหมีการพฒันาวัดใหดาํรงบทบาทเปนวัด ไมใชพุทธพาณชิย 

 ตองการใหมีการควบคุมราคาสินคา หรือลดคาครองชีพ 

 ตองการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 

เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอที่ 
เปนรูปธรรมดังตอไปนี้ 

 ควรมีการลางทางเดินทางเทาทุกคืน เพื่อใหเกิดความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 ควรมีการจัดระบบการเก็บขยะ และกระบวนการจัดการขยะที่ดี 

 ควรมีการสงเสริมการปลูกตนไมใหมากขึ้น 

 ควรมีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในสวนสาธารณะใหมากขึ้น 
 ควรใหชุมชนเปนแกนกลางในการจัดระเบียบ หรือกําหนดนโยบายที่สงผลกระทบตอ 
 ประชาชน  
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 ควรมีชองทางสงผานขอเรียกรองของประชาชนสูหนวยงานของรัฐมากขึ้น 

 ควรมีการใหจัดเก็บภาษีอัตรากาวหนาอยางแทจริง และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
 ควรใหเขต หรือชุมชนสามารถออกแบบผังการใชประโยชนพื้นที่ของตนเองได  

 ควรมีการจัดระบบผังเมือง ใหสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง 
 ควรมีการดําเนินนโยบายการปรับปรุง และพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหมีคุณภาพ 

เขื่อมโยง เพื่อลดการใชรถสวนบุคคล 

 ควรมีทางจักรยานที่สามารถใชงานไดจริง 
 ควรมีการแบงชองทางสําหรับรถแตละประเภทที่มีการบริหารจัดการอยางเขมงวด 

 ควรมีการจัดระเบียบการจอดรถขางถนน – ในซอยที่กีดขวางการจราจร 
 ควรมีการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง 

 ควรมีการจัดระเบียบแรงงานตางดาว  
 ควรจัดระเบียบคนเรรอน คนไรบาน 

 สงเสริมมาตรการในการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ละแวกบาน 
 จัดระเบียบการใชทางเทาใหเหมาะสม ควบคุมหาบเรแผงลอย (โดยเฉพาะบริเวณ

หนามหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

 จัดระเบียบเพิ่มแสงสวางถนน ทางเดิน ซอยเปลี่ยว 
 จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยเพื่อเตือนภัยพิบัติ 

 ปลูกฝงจิตสํานึกเยาวชน โดยปรับปรุงหลักสูตรใหมีการสงเสริมจริยธรรม ระเบียบ
วินัย และจิตสํานึกใหแกเด็กตั้งแตในโรงเรียน 

 ลดจํานวนชั่วโมงเรียน เพิ่มชั่วโมงในการทํากิจกรรม และจัดวิชาใหเหมาะสมกับเด็ก
เขตเมือง 

 ขยายการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหชุมชนเปนคนกําหนดนโยบาย ในขณะที่
สํานักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครเปนผูใหการสนับสนุน 

 สนับสนุนสงเสริมบทบาทของกรรมการชุมชน 

 ใหมีกองทุนพัฒนาองคกรชุมชน 
 สงเสริมอัตลักษณของชุมชน ใหชุมชนมีความรูเกี่ยวกับพื้นที่ของตนเองและนําเสนอ 

หรือสามารถนําเที่ยวในชุมชนได 
 สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 
 อนุรักษวัฒนธรรม และเอกลักษณของแตละชุมชน หรือยาน 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมกลุมขององคกรชุมชนตางๆ เพื่อรวมพลังและประสาน
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
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๒. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีน้าํเงนิ 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีน้ําเงิน ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็น

อยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวยประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 

 ปจจุบัน การจราจรในกรุงเทพฯ ติดขัดมาก เนื่องจากคนมีแนวโนมซื้อรถมากขึ้น 
เพราะระบบขนสงมวลชนสาธารณะไมเพียงพอ และยังไมมีมาตรฐานในการ
ใหบริการ จึงตองการใหทางกรุงเทพมหานครจัดระบบขนสงมวลชนใหดีขึ้นและมี
ระบบมากกวานี้ 

 จัดระเบียบการจราจรขนสงทั้งระบบ 

 ควรมีรถสาธารณะบริการฟรีมากขึ้น 
 ควรออกมาตรการสําหรับคนที่จะมีรถ จําเปนตองมีที่จอดรถยนตกอนจึงซื้อได เพื่อ

ปองกันปญหาการจอดรถในที่สาธารณะ หรือหนาบานคนอื่น 
 การจราจรติดขัด สงผลกระทบตอทุกเรื่อง  และไม เอื้อตอการเสริมสรา ง

ความสัมพันธอันดีในครอบครัว จึงควรแกไขปญหาอยางเรงดวน  
 กรุงเทพมหานครควรชี้แจงประชาชนกอนที่จะมีโครงการใดๆ เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากประชาชนในโครงการสําคัญทุกโครงการ 
 บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม 

 บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 
 จัดการปญหาคอรรัปชั่น 

 ปจจุบันมกีารถือครองพื้นที่ของบคุคลที่มอีิทธิพลโดยที่ประชาชนสวนมากไมมี
โอกาสในการเขาถึงการถือครองพื้นที่ดังกลาว ควรมกีารแกไขปญหาโดยเรงดวน 

 การกอสรางทางเดินเทาของกรุงเทพมหานครยงัขาดระเบียบและมพีื้นไมสม่าํเสมอ 
 ตองการใหกรุงเทพฯ ทันสมัย ทัดเทียมกบัเมืองใหญในประเทศอื่น 
 สรางใหกรุงเทพฯ เปนเมืองตวัอยาง ทีค่วบคุมดวยระเบียบทีเ่ฉพาะ 

 จัดระเบียบที่ทาํมาหากิน (คาขาย) ไมใหเชาชวงตอ 
 จัดระเบียบทางเทา และแผงลอย 

 จัดระเบียบคนไรบาน โดยเฉพาะปจจบุันแถวทองหลอ มีคนไรบานมาจบัจองพื้นที่
กันมาก 

 จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ 

 กําจัดผูมีอิทธิพล 
 การจัดการขยะยังไมดพีอ มีการกองขยะบริเวณถนน และพืน้ที่สาธารณะ 

 ควรปดฝาทอระบายน้าํเพื่อปองกันกลิ่นเหม็น 
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 ตองการลานกฬีาในชมุชน เพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนมั่วสุม รวมถึงสงเสริม
สุขภาพแกเยาวชน 

 สงเสริมมาตรการปองกันโรคอวน 

 ควรมีโครงการทีส่งเสริมวินัยของเด็ก 
 ปรับหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหเด็กรักความเปนไทย ในวถิคีวามเปนไทย รัก

ทองถิ่น  
 สรางแหลงเรียนรูทองถิ่น 

 สงเสริมความสมัพันธในครอบครัว 

 ควรเนนการสรางเด็กใหเขมแข็ง และปรับทัศนคติที่ดี เพื่อเปนกําลังสําคัญของชาติ
ในอนาคต 

 การสรางกรุงเทพฯ ที่นาอยูในอีก ๒๐ ปขางหนาควรเริ่มตั้งแตวันนี้ โดยการปลูกฝง
ตั้งแตพอแม และควรสรางความพรอมกอนที่จะมีบุตร 

 สงเสริมการเรียนรูภาษาที่หลากหลาย เชน เรียนภาษาจากบทเพลง 

 ปลูกฝงใหเยาวชนรักแผนดิน 
 กรุงเทพมหานครยังมีความไมชัดเจนในบางประเด็น  เชน การสรางถนน การจัดการ

กองขยะบนถนน มีการแบงพื้นที่ไมชัดเจน และบางครั้งเกิดการเกี่ยงงาน ทําใหไม
เอื้อตอการพัฒนา 

 ควรระบุพื้นที่ และหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานในกรุงเทพมหานครใหครอบคลมุ 
และชัดเจน 

 ควรปลูกฝงสิ่งตอไปนี้ เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในอนาคต 
 ทิ้งขยะใหเปนที่  
 แยกขยะ 

 ใชรถสาธารณะมากขึ้น 

 คนมรีถสวนตัวตองหาที่จอดรถที่เปนที่เปนทาง 

 ทําหนาทีข่องตัวเองใหดีที่สุด 

 มีวินัยในตัวเอง 

 ปลูกฝง ประชาสมัพันธ ใหประชาชนมสีวนรวมในการกาํหนดวิสัยทัศน
กรุงเทพฯ  เพื่อความนาอยูของกรงุเทพฯ และประชาชนจะมีความสุขรวมกัน 

 สงเสริมการใชรถจักรยาน 

 ชวยกันสงเสรมิภาพลักษณอันดขีองกรงุเทพฯ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

 ผูนาํชมุชนลงกลุมเพื่อทาํกิจกรรมรวมกัน เชน ทําความสะอาดชุมชน 

 ชุมชนเขมแข็ง ผูคนในชุมชนรูจักกัน 
 
 



 

- ๒๔ - 
 

๓. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีมวง 
 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็น

อยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวยประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 

 

 ตองการเห็นผูบริหารไมโกงกิน จริงใจ เขาถึงได มีความสามารถในการบรหิาร มี
การกระจายอํานาจใหประชาชน รวมทั้งมีชองทางใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้ง
เจาหนาที่ควรปฏิบัติตอประชาชนทุกคนอยางเทา เทียมกัน และมีการ
ประสานงานระหวางหนวยงานแบบ one stop service 

 ตองการเห็นกรุงเทพฯ เปนเมืองแหงการเรียนรูสูสังคมโลก  โดย 
 จัดต้ังหองสมุดท่ีนาสนใจ สามารถเขาถึงไดงาย และไมตองจายคาบริการ 
 มี wifi ฟรีทั่วเมือง 
 จัดต้ังพิพิธภัณฑที่นาสนใจ 
 การวางแผนการศึกษาโดยมืออาชีพ เพื่อใหประชาชนมีความสามารถใน

การแขงขัน 
 สงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษใหแกประชาชน 
 สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ศาสนา 
 มีแผนรับมือภัยพิบัติ 

   ตองการเห็นกรุงเทพฯ สีเขียวและสะอาด โดย 
 นําระบบสาธารณูปโภคลงใตดินอยางเปนระบบระเบียบ และมีระบบที่

สามารถตรวจสอบไดเมื่อมีปญหาหรือชํารุด 
 มีความปลอดภัย 
 ปลอดภัยจากน้ําทวม 
 ไมมีขอทาน สุนัขจรจัด 
 การจราจรไมติดขัด 
 สงเสริมการขนสงสาธารณะ ทางเทา ทางจักรยาน ใหมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการขยะ มลภาวะอยางเปนระบบ 
 ปราบปรามผูคาและผูขายยาเสพติด 
 แยกสวนพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่อุตสาหกรรมออกจากกัน  

 ตองการเห็นการจัดระเบียบประชากร 
 มีระบบจัดระเบียบแรงงานตางดาวอยางเหมาะสม 
 สงเสริมใหมีสมดุลระหวางรายไดและคาครองชีพ 
 สงเสริมใหประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีจิตสาธารณะ 
 สงเสริมสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง 
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 ตองการเห็นสื่อสรางสรรค โดยสื่อตางๆ  เชน รายการโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ
ตางๆ อินเทอรเน็ต เปนตน  
 

๔. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีสม 
 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีสม ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็น

อยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวยประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 

 เรื่องของความเปนระเบียบ ควรตองขอพื้นที่สาธารณะคืนจากหาบเรแผงลอย 
และการรุกล้ําพื้นที่สาธารณะทางน้ํา รวมถึงมีการจัดแยกขยะ ตามหลกัวชิาการ 

 การแทรกแซงเพื่อผลประโยชนทางการเมือง ทําใหตองจัดระเบียบบริหาร
จัดการ อยางตอเนื่อง ตองการใหมีการจัดทําแผนแมบทจากรากหญาขึ้นไปสู
ผูบริหาร จะไดตอบโจทยที่ตรงตามความตองการของประชาชนอยางแทจรงิ ซึง่
ตองการความรวมมือจากทั้งฝายการเมืองและประชาชน 

 ตลาดโบเบ ตอนนี้สามารถขายของได ๒๔ ชั่วโมง ซึ่ง เขตปอมปราบฯ ไม
ดําเนินการนอกจากน้ี พอคาแมมักคากวาดขยะทิ้งลงคลอง ไมรับผิดชอบขยะที่
ตนเองสรางขึ้น  

 ควรจัดการกับรานเกมในแตละเขต 
 ตึกแถว อาคาร หอพัก ไมไดมาตรฐาน 

 ที่ไทรงาม เปนเมืองที่มีระเบียบ กรุงเทพมหานครควรไปศึกษา 

 ตองการใหคนกรุงเทพฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ตองการใหประชาชนชวยกันสอดสองดูแล มจีิตอาสา เฝาระวังความปลอดภัย 

และยาเสพติดในชมุชน 

 ตองการเห็นกรงุเทพฯ เปนเมืองปลอดภัย ปราศจากโจร ขโมย 
 การแบงพื้นที่เขตไมเหมาะสม ตองการใหแบงเขตอยางเปนธรรมกับทุกฝาย 

ความไมเปนธรรมทําใหผูมีรายไดนอยตองออกไปอยูรอบนอก 
 ตองการใหมีคลองกลับคืนมา เพื่อไมใหเกิดน้ําทวมอีก คลองที่ถูกถมไป เอาไป

สรางตึกและทําใหดินทรุด 
 ตองการเห็น กรุงเทพมหานครจัดบริการขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ สงเสริม

การลดการใชน้ํามัน และลดมลพิษ 
 ตองการใหวันเสาร – อาทิตย เปน Car Free Day 

 สงเสริมการใชรถจักรยาน จัดที่จอด หรือเก็บคาจอดราคาถูก 

 ตองการใหมีบันไดเลื่อนทั้งขึ้นและลง บริเวณ BTS เพื่อผูสูงอายุ จะไดขึ้นลง
สะดวก  
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 ตองการใหจัดการปญหาเยาวชน ๗-๘ ขวบ ติดยาเสพติด 

 ทายซอย สุขุมวิท ๑๐๑ เด็กและเยาวชนเปนเหยื่อยาเสพติด ซึ่งถายังแกไข
ปญหาดังกลาวไมได ประเทศชาติจะไมสามารถพัฒนาคนไดเลย 

 ตองการเห็นกรุงเทพฯเปนเมืองปลอดภัย สะอาด เปนเมืองแหงการศึกษา 
เดินทางไปมาสะดวก ประชาชนเอ้ืออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 ตองการเห็นกรุงเทพฯ เปนเมืองสะอาด ไมทิ้งขยะในคลอง หรือทอระบายน้ํา   
 ประชาชนในกรุงเทพฯ ไมมีระเบียบ ในอนาคตหากจะยายถิ่นฐานเขามาใน

กรุงเทพฯ จะตองตอบไดวามีคุณสมบัติที่จะเขามาในกรุงเทพฯ หรือไม เมื่อเขา
มาแลวจะสรางคุณประโยชนอะไรใหแกกรุงเทพฯ บาง เราควรจะจัดระเบียบ
คนกอนจัดระเบียบอยางอื่น สําหรับภาคประชาชนนี้ อาจตองปลูกฝงคานิยม
ใหมที่ทําใหเปนการเสริมพลัง และทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 เด็กและเยาวชนติดเกม ตองการใหเห็นการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรัก
การศึกษา 

 ตองการเห็นกรุงเทพฯ มีความเปนระเบียบเรียบรอย / มีความสะอาด / มีความ
ปลอดภัย / มีสิ่งแวดลอมที่ดี / มีผังเมืองที่เปนธรรม / เอื้อตอการเจริญเติบโต
ของบานเมือง / การปกครองตองการใหยึดตามภูมิศาสตร ไมใชเอาลักษณะ
สิ่งกอสราง เชน ถนน มาเปนตัวแบง 

 สรุปวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของกลุม ไดแก กรุงเทพฯ  เปนมหานครที่นา
อยู มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย สาธารณูปโภคครบครันรวมทั้งปลูกจิตสํานึกที่
ดีใหกับคนในชุมชน โดยเนนการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

คําอธิบาย: มีสิ่งแวดลอมที่ดี การศึกษาที่ดี เศรษฐกิจที่ดี อาชีพที่ดี การคมนาคม
และผังเมืองที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ผูสูงอายุไดรับการดูแลที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด เปนผูมีจิตอาสา รวมดูแลรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีเอาไวเปนหนึ่งเดียวกัน มีการเมืองสีขาว ปราศจาก
คอรรัปชั่น สงเสริมการทองเที่ยว 

 
เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอ

ดังตอไปน้ี 
 คนกรุงเทพฯ ตองมรีะเบียบวินัย รกัษากฎหมายอยางเครงครัด 
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๕. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีชมพ ู
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีชมพู ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็น

อยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา 

 ตองการเห็นสิ่งแวดลอมกรุงเทพฯสะอาดเปนระเบียบ รมรื่น สวยงาม เชน 
จัดการสายไฟ สายโทรศัพทลงดิน 

 ตองการเห็นความปลอดภัยบนทางเทา โดยปูกระเบื้องใหเรียบรอย ไมมี
หลุมบอ  

 ตองการเห็นแสงสวางตามทางเดิน  

 ตองการเห็นกลองวงจรปด  
 ตองการเห็นการจัดการโจร อาชญากรรม 
 ตองการเห็นการใหความรูเรื่องไฟฟา การปองกันไฟไหม  

 ตองการเห็นการใหความรูศิลปะปองกันตวัแกสตรี 

 ตองการเห็นความปลอดภัยในอาคารสูง  
 ตองการเห็นการจัดการความปลอดภัยในตึกราง 
 ตองการเห็นหองน้าํสาธารณะสะอาดและปลอดภัย 

 ตองการเห็นการเพิ่มหองน้าํสาธารณะผูพิการ 

 ตองการเห็นการปราบปรามยาเสพติด  
 ตองการเพิ่มจุดประปาหวัแดงและตรวจสอบความพรอมใช  

 ตองการเห็นการควบคุมการติดต้ังปายโฆษณา และมีการติดตั้งที่ปลอดภัย 

 ตองการเห็นการเพิ่มทางจกัรยานใหมีมากขึ้นและใหมีความปลอดภัย เชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพชั้นใน รัชดาภิเษก พื้นที่โดยรอบประมาณ ๔๕ กิโลเมตร 

 ตองการเห็นการกาํหนดเขตพื้นที่การใชรถตามวัน 
 ตองการเห็นการจัดการรถประจาํทางที่ไมจอดตามปายและไมปฏบิัติตาม

กฎจราจร 
 ควรจัดการตาํรวจตั้งดานในชั่วโมงเรงดวน 

 จัดพื้นทีล่านจอดรถ และสงเสรมิใหคนมาใชบริการสาธารณะมากขึ้น 

 ตองการเห็นการจัดการการตั้งหาบเรแผงลอยบนทางเทา  
 บังคับใชกฎหมายกับคนทีบุ่กรุกสาธารณะและคคูลอง 
 ตองการเห็นการจัดการปายบดบังทีอ่ยูอาศัย ทศันวิสัย และทิศทางลม 

และสิง่แวดลอม  
 เพิ่มลานกีฬา ลานดนตรี และพื้นทีส่าธารณะ  

 เพิ่มท่ีจอดรถสาธารณะ  
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 เพิ่มการศึกษานอกเหนือการศึกษาภาคบังคับ  

 เพิ่มหองสมุดสาธารณะ 
 ปรับปรงุสิง่อาํนวยความสะดวกแกผูพิการ คนชรา 

 แกปญหาคนเรรอน จรจัด 
 การมีการรกัษาพยาบาลที่มมีาตรฐาน 
 สนับสนุนใหมอีาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได  

 สนับสนุนการออมเพื่อคุณภาพชวีิตท่ีดีในวัยชรา 

 นักการเมืองทุจริตคอรรัปชั่นนอยลง มรีะบบตรวจสอบนักการเมือง  
 อนุรักษชมุชนเศรษฐกิจดั้งเดิมไมใหถกูไลรื้อเปนพื้นทีศู่นยการคา  
 ตองการเห็นการจัดการนโยบายที่ดีอยางตอเน่ือง ไมใชเปลี่ยนนโยบายเมื่อ

เปลี่ยนผูวาราชการจงัหวัด 
 เพิ่มสวสัดิการใหผูสงูอายุ เชน รถเมลฟร ี

 ตั้งสภาผูสูงอาย ุ
 ใหสิทธิพิเศษดานการรกัษาพยาบาล เชน ชองพิเศษสาํหรบัผูสงูอาย ุ
 ลงทะเบียนแรงงานตางดาวใหถูกกฎหมาย 

 ตรวจสขุภาพแรงงานตางดาว คนตางดาว เน่ืองจากอาจนาํมาซึง่พาหะ 
และโรคติดตออบุัติใหม 

 ควบคุมธุรกิจเถือ่น ธุรกิจนอกระบบของคนตางดาว เชน การคิดคาหัวควิ
แมบานที่มาทาํงานตามบานตางๆ  

 ปองกันและจัดการมิจฉาชีพตางดาว เชน ลวงกระเปา วิ่งราว บัตรเครดิต 
 

๖. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเขยีว 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเขียว ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็น

อยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ตองการใหมีการนํามลพิษทั้งหลายมาทําประโยชน  

 ตองการเห็นคนที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาคนใหดี การศึกษายั่งยืน สราง
คนที่มีอุดมการณ คนตองมีสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  มีการบริหาร
จัดการชุมชนเสื่อมโทรม  เปนชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถิ่น คนมีจิตสํานึก
เรื่องคุณธรรมและเพื่อสวนรวมเปนหลัก  มีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ชุมชนตองรู
ปญหาตัวเอง เศรษฐกิจมากอน สังคม สิ่งแวดลอมตามมา โดยเนนวิถี
ชุมชน  
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 ตองการเห็น กรุงเทพฯ สะอาด ปลอดภัย สัญจรสะดวก ประชาชนอยูดีมี
สุขและรูหนาที่ เจาหนาที่มีธรรมาภิบาล  

 ตองการใหคนมีวินัย เปดโอกาสใหคนดอยโอกาส  

 ตองการใหมีการพิจารณาเรื่องประชากรแฝง โดยตองมีการพฒันาคณุภาพ
ของประชากรแฝงดวย  

 กรุงเทพฯ ตองมีผังเมือง โดยตองมีการใชผังเมืองในการจัดการพื้นที่ ผัง
เมืองกับการขนสงทางน้ํา มีการเวนคืน แลวขยายคลอง ฟนระบบคลอง 
เพื่อรองรับการขยายเมือง  

 จํากัดจํานวนรถใหนอยลง และมีการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหสะดวก  

 ตองการใหมององคกร คือตัวของกรุงเทพมหานคร เปนองคกรที่สรางงาน
ที่มีคุณภาพใหประชากร โดยที่ตองไมเลือกปฏิบัติ ใหบริการเสมอภาคเทา
เทียมกัน ตองมีธรรมาภิบาลที่ดี เปนหนวยงานที่เปนอิสระไมถูกครอบงํา
โดยพรรคการเมือง  

 ตองการใหสงเสริมเรื่องวัฒนธรรมไทย  

 สรางจิตสํานึกโดยเริ่มจากหนวยที่เล็กที่สุดคือ ครอบครัว มีการสงเสริมใน
คนในครอบครัวมีวินัย  

 ตองการใหดูเรื่องของสวัสดิการผูสูงอายุ 

 การพัฒนาคน ชุมชนตองจัดการตัวเองใหได การจัดสรรทรัพยากร การ
อนุรักษฟนฟู การสรางกลไกการมีสวนรวมในทุกระดับ   

 สรุปภาพอนาคต ๒๐ ป ขางหนาที่ตองการใหกรุงเทพมหานครเปน  
 กรุงเทพ ฯ สงบ สะอาด สะดวก สบาย  
 คุณภาพชวีิตดี สิ่งแวดลอมดี สงเสริมความเปนไทย มวีินัย จติอาสา  
 รอยละ ๕๐ ของการขนสง เปนการขนสงผานคลอง  
 การศึกษาและประชากรมคีุณภาพดีขึ้น   
 ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก ในอัตรากาวหนา 

 
        ๓.๒.๒ กิจกรรมภาคบาย 
         กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในประเด็นรายดาน โดยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๑ ไดเลือก
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพอนาคตที่
ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล รวมถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการ
ขับเคลื่อน ทั้งนี้ ผลสรุปจากที่ประชุมในภาคบาย มีดังตอไปนี้ 
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 ผูดําเนินรายการไดเปดประเด็นใหประชาชนผูเขารวมฯ รวมกันเสนอสิ่งที่

ประชาชนคิดถึงเกี่ยวกับคําสําคัญ (Keyword) จากประเด็นวิสัยทัศนของ

จิกซอวกลุมสีสม โดยเริ่มจากคําวาสิ่งแวดลอม ซึ่งประชาชนเสนอคําสําคัญ

ตางๆ ดังนี้ 

 ตนไมเขียว และรมรื่น 

 คลองสะอาด 

 อากาศดี ไมมีมลภาวะ เย็นสบาย 

 ที่สาธารณะสะอาด (เมืองสะอาด) 

 ปราศจากมลภาวะทางเสียง 

 ปลอดเสียงดัง น้าํเนา ควันดาํ ขยะ สารพิษ 

 การกัดเซาะชายฝง 

โดยเสนอวิธีการการจัดการสิ่งแวดลอม และสขุาภบิาลในอนาคตดังนี ้

 จัดการขยะอยางเปนระบบ 

 หลีกเลี่ยงการใชเชือ้เพลิงจากฟอสซลิ 

 จัดเขตพ้ืนทีจ่ัดการขยะ 

 สงเสริมการปลูกตนไมในที่สาธารณะ สถานที่ราชการ ใหกลายเปนพื้นที่        

สีเขียว 

 สรางพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รกราง ทําเปนพื้นที่สีเขียวของสวนรวม ดาดฟา         

สีเขียว ประกวดสวนสวยในบาน 

 สงเสริมการปลูกตนไมใตทางดวน ดาดฟา ถนน (ประสานงานใหหนวยงาน

ที่รับผิดชอบดําเนินการ) หลีกเลี่ยงการปลูกตนไมบริเวณทางเทา ใหปลูกใน

รั้ว 

 ทําระบบทอใหใหญ เมื่อฝนตก น้าํจะไดไมทวมเขาภายในบาน 

 จัดการสิ่งกีดขวางทางเทา อาทิ ตูโทรศัพท ปอมตาํรวจ ปายโฆษณา 

 แบงพื้นทีส่าธารณะใหคนสวนใหญไดใชประโยชน 

 สงเสริมใหภาคธรุกจิทาํ Corporate Social Responsibility  

 สงเสริมใหระบบปรบัอากาศ ไมใหดูดอากาศออก ดูดแตอากาศเขา 

(ปรบัปรุงเทคโนโลยีปรับอากาศ) 

 ปลูกตนไมริมคลอง ปรับภูมทิัศนริมคลอง 
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 ขุดลอกคลอง ใชเรือไฟฟา ทาํทางเดินริมคลอง 

 สรางที่อยูใหคนที่โดนไลที่ริมคลอง 

 Green Tax ลดหยอนภาษีใหคนปลูกตนไม 

 พบปญหามลภาวะทางเสียงจากโรงกลั่นน้ํามันบางจาก โดยเดิมเปนพื้นที่

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนที่รมรื่น จากนั้นมีการทําโรงไฟฟาขนาด

ยอม  แลวอางวาไดทําประชาพิจารณแลว และจะใหเงินสนับสนุนมา 

๒๐๐,๐๐๐ บาท แบงจาย ๔๕ หมูบาน ตอนนี้เริ่มดําเนินการบางแลว 

ประชาชนเสนอวาจะขอพื้นที่ใหประชาชนไดใชเปนพื้นที่สาธารณะบาง 

 จัดการกบัเสียงจากรถจักรยานยนต 

 จัดการกับเสียงและฝุนที่มาจากการทางพิเศษ โดยพบวาปริมาณของฝุน

มากเกินกวาที่ประชาชนจะรับได ตองการใหหนวยงานที่ดูแลมาดูแล 

 รถยนตสวนตัว สาธารณะ รถจักรยานยนต ลดพื้นที่การมีที่จอดรถ ทั้ง

หางสรรพสินคา อางอิงจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ที่ขาง

ทางหามจอด ใหมีรถยนต ๑ คนตอ ๑ บาน จะทําใหลดปริมาณรถยนตได 

 จํากัดการใชรถยนตในพื้นที่ที่อยูอาศัย 

 มาตรการการใชเครื่องปรับอากาศในอาคารสูง 

 จัดระบบการใชถนนในบางพื้นที่ เชน บางพื้นที่ไมใหรถจักรยานยนตขับขี่

บนทองถนน 

 การควบคุมเสียงจากรถจักรยานยนต จะควบคุมโดยกรมอุตสาหกรรม 

กลาวคือจะจํากัดไมใหเสียงเกิน ๘๕ เดซิเบล และเสนอใหจัดการรานซอม

รถจักรยานยนต ไมใหทํา ควบคุมอูซอมรถ 

 เสนอใหนาํอาสาสมคัรตรวจควันดาํมาชวย (โทรมาแจง และจดทะเบียน) 

ภายใตสาํนักงานหนวยสิง่แวดลอมและกรุงเทพมหานคร 

 บริเวณซอยออนนชุ กองขยะมอียูแลว แตชาวบานยายมาอยูเอง ปจจบุันจงึ

ตองทนกบักลิ่นขยะ แตในอนาคตจะพบวาไมมีทีท่ิ้งขยะ เสนอวาใหจัดการ

ภูเขาขยะหายไปแลวทาํใหกลายเปนพื้นที่สาธารณะ 

 ควรสงเสริมการทาํระบบบาํบัดนํ้ารวม 

 ใหมีเทศกิจทางน้าํ 
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 ทําโมเดลคลอง ควรทาํกับคลองผดุงกรงุเกษม คลองบางลาํภู กรณีตัวอยาง 

อาทิ คลองเคล็ด คลองบานหลาย 

 จัดทาํที่ดักไขมันตามบานเรือน 

 กวดขันไมใหมีการทิ้งน้าํลงในระบบรวบรวมน้ําเสีย 

 แยกระบบรวบรวมน้าํเสียออกจากระบบรวบรวมน้าํฝน 

 การดูแลคุณภาพน้าํจากบานเรือนสามารถทาํได โดยเริ่มจากบานเรอืนรมิ

คลอง วางเปาหมายที่ครวัเรือนในการเปลี่ยนพฤติกรรม 

 เสนอเสนทางสายเรือไฟฟา แทนการใชการจราจรบนทองถนน 

 ตองการใหพัฒนาคน เรงนําสิ่งที่ เคยทํามาแลวมาใชใหม เชน จาก

สถานการณน้ําทวมที่เห็นวาขยะเต็มเมือง เราควรจะปรับปรุงเรื่องการ

จัดการขยะใหม นอกจากนี้เสนอใหดําเนินโครงการปลูกตนไมบนดาดฟา 

ซึ่งเคยเปนนโยบายในอดีตกลับคืนมาใหม 

 ถนน ทางเดินจะตองมีปริมาณเพียงพอ ไมถูกบุกรุก ไมมีสิ่งกีดขวาง 

 ตองการไดถนนสะอาด ไมนําพื้นทีถ่นนไปใชเปนพื้นที่สวนตัว 

 จัดการกบัหาบเรแผงลอย 

 จัดการกบัการจอดรถรมิถนน  

 จัดการกบัมาเฟยรถตู เอาเปรียบคนใชทองถนน กีดขวางการจราจรและ

ทางเทา 

 จัดการกับรถจักรยานยนตท่ีขับขี่บนทางเทา 

 ถนนแตละซอย จัดระเบียบใหมีหนวยงานชุมชนดูแล เชน จัดการใหมีการ

คาขายไดชวงเวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.  

 การใหตํารวจและประชาชนทํางานรวมกันเปนเครือขาย การรวมมอืทาํงาน

กับเจาหนาที่ 

 การฟนฟูพื้นที่จักรยาน เชน รัชดาภิเษก วงแหวนรอบใน ลาดพราว วิภาวดี

รังสิต กรุงเทพฯ-นนทบุรี 

 แผนวิสัยทัศนควรดําเนินการเปนระยะ ไมตองรอให ๒๐ ปแลวคอย

ดําเนินการ 
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 นอกจากคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเวที
สาธารณะแลว ยังมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนเอกสารที่ประชาชน
สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร  รวมถึงเสนอมาตรการในการ
นําไปสูการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ซึ่งผลจากเอกสารเสนอความคิดเห็นในครั้งที่ ๑ สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพตอไปน้ี 
 

 
แผนภาพที่ ๓-๑ แสดงจาํนวนขอเสนอของประชาชนในการจัดทาํวสิัยทศันกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  

จําแนกตามวิสัยทัศนรายดาน 
 
 ผลการสํารวจ พบวาประชาชนสวนใหญเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ดานการ
คมนาคม ตามลําดับ 
 
โดยสามารถสรปุขอเสนอมาตรการในการผลักดันวสิัยทศันกรุงเทพมหานครในอนาคต ดังตอไปนี ้
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ส่ิงแวดลอม

สุขาภิบาล

สาธารณสขุ

ผังเมือง

อาคารและสิ่งปลูกสราง

การคมนาคม
การศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

สังคม

การเมือง

การมีสวนรวมและการ

บริหารจดัการ

ศิลปวัฒนธรรม 
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๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในเชิง
กายภาพ พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๓ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) จากเวที
สาธารณะครั้งที่ ๑ 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานผงัเมือง  
จัดผังเมืองชัดเจน เมืองโตอยางเปนระบบ ๙ 
ลดความแออัดของกรุงเทพฯ ๒ 
วางผังเมืองระยะยาว ๒ 
คืนพื้นที่สาธารณะ ๒ 
จัดระเบียบพื้นที่รกราง ๑ 
ไมใหมีการสรางอาคารสูงและขนาดใหญในกรุงเทพฯ  ๑ 
ดานอาคารและสิ่งปลูกสราง  
ถนนและทางเทาสะอาด ไมเปนหลุม ๑๓ 
จัดระเบียบหาบเรแผงลอย/ทางเทา ๑๐ 
นําสายไฟฟา/โทรศัพทลงใตดิน ๖ 
เพิ่มแสงสวางทางสาธารณะ ๖ 
สรางอาคารที่ไดมาตรฐาน/ปลอดภัย ๔ 
ไมปลูกบานล้ําที่สาธารณะ ๓ 
ติดตั้งกลองวงจรปด ๒ 
จัดระเบียบปายโฆษณา ๒ 
ทางเทากวาง ๑ 
สะพานลอยปลอดภัย/คํานึงถึงผูสูงอายุ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวตั้ง ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวราบ ๑ 
ถนนแตละสายไดมาตรฐานเดียวกัน ๑ 
มีถนนสองชั้น ๑ 
มีที่อยูอาศัยพอเพียงกับประชากร ๑ 
ดานคมนาคมขนสง ๑๕ 
มีทางจักรยานที่เชื่อมโยงกัน/สนับสนุนการใชจักรยาน ๑๔ 
การจราจรไมติดขัด ๑๐ 
มีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน ๕ 
ปรับปรุงบริการขนสงมวลชน ๓ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีรถไฟฟาทั่วถึง/คาโดยสารไมแพงเกินไป ๓ 
ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม/เขมงวด ๓ 
จัดระเบียบจักรยานยนตรับจาง ๓ 
จัดระเบียบการจอดรถขางทาง ๒ 
ใชการจราจรทางนํ้ามากขึ้น ๒ 
ควบคุมจํานวนรถในกรุงเทพฯ ๑ 
เปนสังคมที่เอื้ออาทรกัน ๑ 
ขยายถนนใหกวางขึ้น ๑ 
มีเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมโยงการขนสงแบบตางๆ ๑ 
จัดระเบียบรถตู ๑ 
มีรถไฟรางคู ๑ 
มีที่จอดรถแบบ park & ride ๑ 
มีรถสาธารณะบริการฟรี ๑ 
มี car free day ๑๕ 

 
๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแก  วิสัยทัศนการพัฒนาใน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๔ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Environmental and Health Development Visions (EH) จาก
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๑ 

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสิ่งแวดลอม  
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ๒๐ 
การจัดการเก็บขยะอยางเปนระบบ ๑๖ 
มีคลองที่สะอาด ๘ 
ภูมิทัศนสวยงาม/บานเมืองสะอาด ๘ 
ไรมลพิษ ๖ 
มีการแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ๕ 
วางแผนรับมือภัยพิบัติ ๓ 
น้ําไมทวม ๒ 
ขุดลอกคลองสม่ําเสมอ ๑ 
อากาศด ี ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ชุมชนปลอดเสียงดัง ๑ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง ๑ 
ดานสุขาภิบาล  
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้า ๑ 
มีการทําลายขยะอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
ปรับปรุงทอระบายน้ําใหระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ ๑ 
มีระบบระบายน้ําที่มีความเชื่อมโยงกันและพรอมใชงาน ๑ 
มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ๑ 
น้ําประปาสะอาด/ไหลแรง ๑ 
มีน้ําดื่มสาธารณะบริการฟรี ๑ 
มีโรงผลิตไฟฟาจากขยะ ๑ 
มีระบบปองกันอัคคีภัย ๑ 
มีหองน้ําสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัย ๑ 
หัวจายน้ําดับเพลิงพรอมใช ๑ 
ดานสาธารณสุข  
มีลานกีฬาประจําชุมชน ๒ 
บริการสาธารณะสุขอยางมีมนุษยธรรม/สะดวก ๒ 
ประชาชนสุขภาพดี ๒ 
มีบานพักคนชรามากขึ้น ๑ 
มีโรงพยาบาลผูสูงอายุ ๑ 
ดูแลสุขภาพของนักเรียน ๑ 
ไมมีสิ่งตกคางในอาหาร ๑ 
มีการเตรียมความพรอมในการเปนสังคมสูงอาย ุ ๑ 
เพิ่มความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานพยาบาล ๑ 
การรักษาพยาบาลมีมาตรฐาน ๑ 
มีหนวยพยาบาลประจําชุมชน ๑ 
 

๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู พบวาประชาชนมี
ขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๓-๕ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ) จาก
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๑ 

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสังคม  
ปราศจากอาชญากรรม ๑๗ 
จัดระเบียบสังคม ๑๐ 
จัดการปญหายาเสพติด ๙ 
เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ ๘ 
จัดระเบียบคนไรบาน/ขอทาน ๗ 
สงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ๗ 
ประชาชนเคารพกฎหมาย/สิทธิหนาที่ ๕ 
จัดระเบียบคนตางดาว ๔ 
ไมมีชุมชนแออัด/พัฒนาใหนาอยู ๔ 
ควบคุมจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ ๔ 
ครอบครัวอบอุน ๒ 
คุณภาพชีวิตดี ๑ 
มีสวัสดิการสังคม ๑ 
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ๑ 
มีกลองวงจรปดตามพื้นที่เสี่ยงอันตราย ๑ 
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ 
คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ๑ 
ตั้งสภาผูสูงอายุ ๑ 
กําจัดผูมีอิทธิพล ๑ 
ดานเศรษฐกิจ  
พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว ๕ 
ลดคาครองชีพ ๒ 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ๒ 
ควบคุมแรงงานตางดาว ๑ 
กระจายความเจริญออกภายนอก ๑ 
เศรษฐกิจดี ๑ 
เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปริมณฑล ๑ 
ไมมีคนวางงาน ๑ 
SME เขมแข็ง ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
แหลงงานใกลที่อยูอาศัย ๑ 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
ฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ๑ 
สงเสริมการออม ๑ 
รายรับ รายจายในครัวเรือนสัมพันธกัน ๑ 
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ปลูกจิตสํานึกใหรักกรุงเทพฯ ๙ 
อบรมศีลธรรมใหนักเรียน ๖ 
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษา ๖ 
มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/พิพิธภัณฑ ๕ 
สอนใหคนรูจักคิด/แกปญหาได ๕ 
มี Wi-Fi ฟร ี ๕ 
อบรมนักเรียนใหมีระเบียบวินัย ๔ 
เปนเมืองศิลปวัฒนธรรม ๔ 
บุคลากรแตละโรงเรียนทีคุณภาพใกลเคียงกัน ๓ 
สงเสริมการศึกษาแบบ บ ว ร (บาน วัด โรงเรียน) ๓ 
มีทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ๒ 
ใหวัดเปนศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร ๒ 
พัฒนาหองเรียนใหทันสมัย ๒ 
กรุงเทพฯเปนศูนยกลางการเรียนรู ๒ 
เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน ๑ 
มีพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ๑ 
สนับสนุนครูในพื้นที่ ๑ 
นักเรียนไมตองพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ๑ 
เตรียมรับมือ AEC ๑ 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ๑ 
ชุมชนมีสวนจัดการการศึกษา ๑ 
โรงเรียนไมไกลบาน ๑ 
ไมเพิ่มภาระอื่นๆ ใหครูมากเกินไป ๑ 
มีสถานศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ๑ 
เพิ่มการศึกษาภาคบังคับ ๑ 
โรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณไดเอง ๑ 
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๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓-๖ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Participation and Organizational Management Visions (PO) 
จากเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๑ 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานการเมือง และการมีสวนรวม  
ปราศจากการคอรรัปชั่น ๔ 
บังคับใชกฎหมายเขมงวด/เปนธรรม ๓ 
ไมขัดแยงทางการเมือง ๒ 
นักการเมืองมีจิตสํานึก ๑ 
ไมแทรกแซงการบริหารกรุงเทพมหานคร ๑ 
ผูวากรุงเทพมหานครมาจากการแตงตั้ง ๑ 
ผูบริหารกรุงเทพมหานครไมเลนการเมืองเกินไป ๑ 
ดานการบริหารองคการ  
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ๑๑ 
บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว/สุภาพ ๒ 
เก็บภาษีที่ดิน/มรดก ในอัตรากาวหนา ๒ 
ประชาชนมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ๒ 
มีการเลือกต้ังผูอํานวยการเขต ๑ 
แบงเขตกรุงเทพมหานครใหแตละเขตมีพื้นที่ไมใหญมาก ๑ 
กรุงเทพมหานครดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเอง ๑ 
มีผูบริหารที่เขาถึงประชาชน ๑ 
เปนที่พึ่งของประชาชน ๑ 
มีนโยบายใหใชสาธารณูปโภคฟรี ๑ 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ๑ 
บริหารกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ๑ 
จัดทําคูมือกฎหมาย/กฎระเบียบแจกประชาชน ๑ 
มีเครือขาย/สื่อประชาสัมพันธเหตุการณตางๆ ๑ 
สงเสริม CSR ๑ 
กระจายอํานาจใหแตละเขตมากขึ้น ๑ 
การพัฒนากรุงเทพฯ ตองไมเบียดเบียนจังหวัดอ่ืน ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
เจาหนาที่ กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานอยางเครงครัด ๑ 
มีตํารวจเมืองหลวงที่มีภาพลักษณที่ดี ๑ 
จัดสรรงบประมาณใหแตละเขตอยางเพียงพอ ๑ 
หากนโยบายดีควรทําตอเนื่อง ไมใชเปลี่ยนนโยบายเมื่อเปลี่ยนผูวาฯ ๑ 
จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 

 
๓.๒.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๑ 

(เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 
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๓.๓ ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ครั้งที่ ๒ กลุมเขตพื้นที่
กรุงเทพเหนือ 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ครั้งที่ ๒ กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพเหนือ 
อันประกอบดวยเขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตสายไหม  เขตบางเขน  และเขต 
ดอนเมือง  ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองเมจิค๓ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ใหความสนใจและเขารวม
ประชุมรวมทั้งสิ้น  ๒๔๐ คน  
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        ๓.๓.๑ กิจกรรมภาคเชา 
         กิจกรรมภาคเชา (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร โดยแบงกลุมแสดงความคิดเห็นออกเปน ๔ กลุม โดยใชชื่อกลุมวา  
“จิ๊กซอวสี” เพื่อมุงหมายที่จะสะทอนใหเห็นถึงการรวมพลังของประชาชนในกลุมตางๆ ที่จะรวมกันสรร
สรางวิสัยทัศน และรวมขับเคลื่อนมาตรการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนอยางมีพลัง  ทั้งน้ี ผลสรุปจากการระดม
ความคิดเห็นในแตละกลุมจิ๊กซอวสี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๒ ประเด็น ไดแก 
        ประเด็นท่ี ๑  ทานตองการเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนาเปนอยางไร 
        ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเชิงมาตรการอยางไรที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครใหไปสู
วิสัยทัศนดังกลาว 
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๑. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเหลอืง 
   

ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเหลือง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 ตองการใหกรุงเทพฯ ปราศจากชุมชนแออัด 

 ตองการใหกรุงเทพฯ มีการจราจรที่ 
 ไมติดขัด 
 มีเสนทางจักรยาน 
 สภาพถนน ทางเดิน ทางเทาดี ทันสมัย 
 ควบคุมปริมาณรถและอายุการใชงานของรถ 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครพฒันาพื้นทีร่กราง เชน พ้ืนที่ใตทางดวน ใหเกิด
ประโยชนแกชุมชน 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครนาํระบบสาธารณปูโภคลงใตดิน 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครแบงพื้นทีอ่ยูอาศัยและอุตสาหกรรม รวมทั้งไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมทีผ่ลิตมลภาวะ 

 มีตองการใหกรุงเทพมหานครมีการประสานงานระหวางหนวยงานดาน
สาธารณูปโภค 

 แกปญหาหาบเร-แผงลอย เพื่อคืนทางเทาใหแกประชาชน 
 ตองการระบบกายภาพเอ้ือเฟอตอคนพิการ 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครพัฒนาสวัสดิการพื้นฐาน 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนยอบรมใหความรูแกประชาชน 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนยอาํนวยการชวยเหลือของรัฐ 
 ตองการใหกรุงเทพมหานครจัดต้ังระบบเตือนภัยทุกดาน เชน น้ําทวม แผนดินไหว 

อัคคีภัย รวมถงึใหความรูแกประชาชนอยางครอบคลุมและทัว่ถงึ และมศีูนย
อํานวยการและชวยเหลือ ควบคุมและปฏิบัตกิาร 

 พัฒนาระบบการศึกษา โดยพัฒนาสถานศึกษาใหมคีุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
และบงัคบัใหประชาชนเรียนจบ ม.๖ 

 กรุงเทพฯ ปราศจากขอทาน คนเรรอนพเนจร  
 แกปญหาเด็กตีกัน 

 จัดระบบทะเบียนชาวตางดาวใหมีประสทิธภิาพ 
 กรุงเทพฯ มรีะบบบริหารการเงินอยางมอือาชพี 
 เจาหนาที่รัฐไมคอรรัปชั่น 
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 ตองการใหกระจายขาวสารของกรุงเทพฯ อยางทั่วถงึโดยผานสื่อสาธารณะ 

 ตองการใหบงัคบัใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 ตองการใหจัดทําคูมือแจงกฎระเบียบ กฎหมายเบื้องตนแกประชาชน 
 

๒. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีสม 
 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีสม ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 
 ภาพรวมวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่ไดจากการสรุปของกลุม คือ กรุงเทพมหานคร

เปนสังคมอุดมปญญามีสื่อที่เปนความรู รูเทาทันความเปนไปของโลก รูทันสิ่งตางๆ 
ที่อาจสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน 

  มีรถไฟฟาครอบคลุมทั่วทกุพื้นที ่จัดการจราจรที่เปนระเบียบ 

 มีระบบขนสงมวลชนทีค่รบวงจรและมปีระสทิธภิาพ 

 มีโครงขายถนนทีม่ีประสทิธภิาพ 

 งดการตัดถนนเพิ่ม เนื่องจากเปนการเพิ่มจาํนวนรถ และกอใหเกิดปญหาการจราจร
ติดขัดขณะกอสราง 

 ควบคุมการเดินรถขนาดใหญ เชน รถบรรทุก 
 มีการจัดระเบียบรถตู 

 เพิ่มพ้ืนที่สาธารณะใหเยาวชน 

 ประชาชนมคีวามตระหนักวา กรงุเทพฯ เปนเสมือนบานของตนเอง และปฏิบัติตอ
กรุงเทพฯ เชนเดียวกบัทีป่ฏบิัติตอบานของตนเอง 

 ประชาชนกรงุเทพฯ มีสาํนึกรักกรุงเทพฯ 
 ประเทศไทยเปนราชอาณาจกัร ไมควรมกีารเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

เปนการกาํหนดนโยบายเอาใจประชาชน 
 ออกกฎบังคบัดานการควบคุมความสะอาดของกรงุเทพมหานคร 

 บังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม 
 มีการวางผังเมืองที่มปีระสิทธภิาพ 
 ควบคุมการสรางหางสรรพสินคา 

 ตั้งสาขาของโรงพยาบาลหรอืมหาวิทยาลัย ขนาดใหญออกไปตางจงัหวัดบาง 

 กรุงเทพฯ ไมมขีอทาน และคนไรบาน 
 จัดใหมรีถดับเพลงิใหครบทุกเขต 
 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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 มีหนวยงานรกัษาความปลอดภัยของกรงุเทพฯ เอง 

 อาคารขนาดใหญควรมทีี่จอดรถใหเพียงพอ 
 ควบคุมสิ่งปลูกสรางโดยเฉพาะที่เปนอาคารขนาดใหญ 

 มีสายไฟอยูใตดิน เพื่อที่จะไมตองตัดตนไมใหญ 
 อนุรักษ อาคารทีม่ีคุณคาทางศลิปะ 
 ไมตองการใหเยาวชนพึ่งพาการเรียนพิเศษมากเกินไป 

 ตองการใหเยาวชน รวมถงึประชาชนสนใจขาวสารมากขึ้น 

 ตองการใหอาจารยรบัฟงความคิดเห็นของเด็กมากขึ้น 
 ตองการใหจัดระเบียบโรงเรียนของกรุงเทพมหานครใหเปนเขตพื้นที ่
 ตองการใหกรุงเทพมหานครทาํงานรวมกับรัฐบาลในนโยบายเรียนฟร ี

 ตองการใหพัฒนาระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ใหสรางคนใหเปนคนด ี

 ตองการใหจัดการน้าํในสวนของกรงุเทพมหานครใหไดอยางมีระบบ 
 ตองการใหชะลอการเพิ่มของประชากรชาวกรงุเทพฯ 

 ตองการใหในคลองตองไมมีขยะ ไมเนาเหม็น 

 ขุดลอกคูคลองในกรงุเทพฯ เปนประจาํ 
 เปนเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นกวานี ้

 มีภูมทิัศนริมคลองที่เปนที่พักผอนหยอนใจได 
 กระจายความเจริญของกรงุเทพฯ ออกไปพื้นที่รอบนอก 
 ดูแลคาครองชีพของประชาชนในกรุงเทพฯ 

 บรหิารงบประมาณของกรงุเทพมหานครใหเต็มประสิทธภิาพ 

 ตองการใหนาํขอสรุปในวันน้ีไปปฏบิัติจริง 
 ปรับปรงุการบริหารกรงุเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะนําไปสูการแกไข

ปญหาตางๆ ของกรุงเทพฯ ได 

 แกไขปญหาปจจุบันของกรงุเทพมหานคร เสียกอน 
 ตองการใหสมาชกิสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร นําเงินงบประมาณที่ไดรับ

มาพฒันาพื้นที่อยางแทจรงิ 
 มีการทาํงานเปนทีม 
 กําหนดหนาที่ของตนเองใหชัดเจน 

 ประสานงานในการทาํงานกับรัฐบาลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ตองการใหบคุลากรกรงุเทพมหานคร มีคุณภาพ 

 ตองการใหผูวากรุงเทพมหานคร ดาํเนินการตามที่หาเสียงไว 

 ดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพฯ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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 เพิ่มเบี้ยผูสงูอายุในกรงุเทพฯ ใหสงูขึ้น 

 ควบคุมการหมิ่นสถาบัน 
 ปลูกจิตสาํนกึประชาชน 

 ประชาชนควรเริ่มลงมือทาํสิง่ตางๆ จากตนเองเสียกอน 
 จัดการศึกษาใหแกผูดอยโอกาส 
 งดการตัดตนไมใหญในกรงุเทพฯ 

 ตองการใหชาวกรุงเทพฯ เสียภาษีอยางเครงครัด 

 การมสีวนรวมของประชาชนตองละเวนการนาํการเมืองมาเกี่ยวของ 
 
๓. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเขยีว 

 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 บานเรือนมักรุกล้ําคลอง ปญหามีมา ๓๐-๔๐ ป โดยเฉพาะบริเวณคลองเปรม

ประชากร 

 ควรจัดผังเมืองใหมีระเบียบกวานี้ เพื่อไมใหน้ําทวม นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่น เชน 

เขตบางเขน มีปญหาการตัดถนนวาจะลงไปซอยไหน ทําใหคนในพื้นที่ขัดแยงกัน 

เปนตน จึงควรมีการวางแผนอยางชัดเจน 

 ควรมีการจัดพื้นที่อยูอาศัยอยางเปนระเบียบ มีการควบคุมใหเปนระเบียบและ

คุมครองพื้นที่อยูอาศัยดวย 

 กรุงเทพมหานคร ทุมงบประมาณไปกับการสรางถนนมาก ประชาชนตองการใหนํา

งบประมาณมาดําเนินการอยางอื่นๆ ดวย เชน วางระบบระบายนํ้า  ดูแลคูคลองให

สามารถใชงานไดมากขึ้น เพื่อใหเปนเสนทางสัญจรดวย 

 ตองการใหคลองประปายังคงสะอาด สามารถนํามาผลิตน้ําประปาไดเหมือนเดิม 

เพราะนํ้าทวมที่ผานมา คลองประปากลายเปนที่รับน้ํา จึงควรมีคันกั้นคลองแบบ

ถาวร แข็งแรงกวานี้ 

 คลองปจจุบันกลายเปนที่ระบายน้ําเสีย จึงควรมีการควบคุม เชน มีระบบบําบัด          

น้ําเสีย เปนตน ซึ่งในตางประเทศมีทอน้ําเสียโดยเฉพาะทําใหไมมีปญหานี้ 

 ในการสรางคันคลองคอนกรีตเสริมเหล็กควรทําทอสําหรับระบายน้ําใหมีการรวม 

น้ําเสียอยางเปนระบบ และมีการบําบัดนํ้าเสียกอนระบายลงคลองตางๆ 
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 สามารถทําระบบการบําบัดน้ําเสียมาเปนจุดขายในการทองเที่ยวได เชน ทําระบบ

คลายน้ําตก เปนตน 

 ปายโฆษณาใน กรุงเทพฯ จัดอยูอยางเปนระเบียบกวานี้ เพราะปายโฆษณาเหลานี้

อาจสรางอุบัติเหตุได 

 ตองการใหการประมูลโครงการเปนไปอยางถูกตอง และมกีารควบคมุการกอสรางให

ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย 

 จัดการหาบเรใหคาขายเปนที่เปนทาง จัดสถานที่คาขายใหอยางเปนระเบียบ 

 โรงพยาบาลเมโย ถนนรถติดมาก ทําใหบางครั้งชวยเหลือผูปวยไมทัน ซึ่งพื้นที่นี้ 

(กรุงเทพฯ เหนือ) ขาดการเชื่อมตอของโครงขายถนน ทําใหไมสามารถกระจาย

การจราจรได นอกจากนี้ยังมีขอจํากัด คือ มีทางรถไฟ คลองประปา ทําใหการ

พัฒนาเปนไปอยางยากลําบาก 

 ตองการใหลดความแออัดของการจราจร ใหแกปญหาอยางเปนระบบครอบคลุมทั้ง 

กรุงเทพฯ ทางเดินเทามีความปลอดภัย มีทางจักรยานสําหรับเชื่อมตอระยะสั้น (ไม

เกิน ๕-๑๐ กม.) 

 ตองการใหมีรถไฟฟาเขาถึงทุกพื้นที่ 

 ตองการใหการบังคับใชกฎหมายตางๆ มีความจริงจังมากขึ้น เชน ผังเมืองเขตหลกัสี ่      

หามสรางโรงงานก็ไมควรปลอยใหสรางโรงงานในพื้นที่ เปนตน  

 ปจจุบันมีการควบคุมปายที่ผิดกฎหมาย สวนเรื่องขยะในคลองตองใหชุมชนที่อาศัย

อยูรอบๆ คลองชวยกันดูแล เก็บขยะมูลฝอย  

 ตองการใหคนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปรับเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช แตตอง

พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ประชาชนมีสวนรวมในการ

วางแผนอนาคตของ กรุงเทพฯ 

 คุณภาพชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต แกไขปญหายาเสพติดในชุมชนที่มีความ

รุนแรงมาก และการพนัน เชน โตะบอล เปนตน ควรมีการจัดการอยางเขมงวดและ

จริงจัง 

 ตองการใหคนกรุงเทพฯ รักกัน ชวยเหลือกัน มีการดูแลกันในชุมชน  

 สงเสริมการศึกษาใหผูดอยโอกาสทุกคน โดยเฉพาะผูมีฐานะยากจน ทําใหไม

สามารถเสริมสรางความรูเพิ่มเติมได 
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 โรงเรียนในชุมชน เชน โรงเรียนวัด เปนตน ขาดแคลนพื้นที่ออกกําลังกายหรือเลน

กีฬา สวนดานวิชาการครูมีความพรอมเพียงพอ การเดินทางไปเรียนของนักเรียน

สะดวก เพราะใกลบาน สําหรับบรรยากาศในการเรียนยังตองปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมในการเรียนรู เน่ืองจากปจจุบันมีปญหา เชน สภาพแวดลอมไมนาเรียน มี

มลภาวะทางอากาศและเสียง อุณหภูมิในหองเรียน เปนตน  

 จํานวนโรงเรียนปจจุบันมีความเพียงพอ แตในอนาคตอาจไมเพียงพอ 

 ปจจุบันโรงเรียนใน กรุงเทพฯ มีการศึกษาที่ดี แตยังควรเนนหลัก บวร คือ บาน วัด 

โรงเรียน มีความสัมพันธกันหรือมีกิจกรรมรวมกัน เชน นักเรียนใกลวัดเขาไปทํา

ความสะอาดบริเวณวัด นักเรียนมีกิจกรรมเขาถึงคนในชุมชน เปนตน เพราะ

นักเรียนขาดจิตสํานึกในการรักชุมชน เชน ดานสิ่งแวดลอม อนุรักษเอกลักษณของ

ชุมชน เปนตน ตองการใหครูในพื้นที่กลาคิดกลาทําและมีสวนชวยสรางจิตสํานึกให

นักเรียนมากขึ้น 

 ตองการใหแกไขดานการศึกษา เด็กพึ่งสถาบันกวดวิชามากเกินไป 

 ตองการใหเยาวชนไทยมีวิสัยทัศน มองไปในทิศทางเดียวกับผูนําประเทศ  

 ตองการใหนักศึกษาในสถาบันตางๆ ใกลกับชุมชน มาถายทอดความรูใหกับเด็กใน

ชุมชนใกลเคียง ทําใหเกิดประโยชนกับชุมชนรอบขาง เด็กในชุมชนมีความรูเพียงพอ 

สามารถเอาตัวรอดในสังคมได โดยไมสรางปญหาใหกับสังคมโดยรวม ทําใหประเทศ

มีการสรางความรูอยางแข็งแกรงถึงรากฐาน จึงกาวเขาสู AEC ไดอยางมั่นคง 

 การศึกษาควรมุงเนนคุณธรรม จริยธรรมดวย ปลูกจิตสํานึกใหเด็กเปนคนดี รูจัก

ชวยเหลือสวนรวม 

 ในชุมชนมีความพยายามสรางสถานศึกษาในชุมชนแกผูปกครองที่ยากจน และขาด

เวลาใหเด็ก สวนนี้ไดชวยลดปญหาในชุมชนได และสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมี

ความเขมแข็ง 

 ในการศึกษา นอกจากเด็กเรียนรูที่โรงเรียนแลว ที่บานเอง ผูปกครองควรมีสวนใน

การอบรม ปลูกฝงจิตใตสํานึกใหลูก เปนสวนสําคัญที่สรางนิสัยพื้นฐานใหเด็ก 

 ตองการใหมีการสอนภาษาตางประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานให

นักเรียนดวย เชน ภาษาพมา ภาษาเขมร ภาษาลาว เปนตน 

 ใหประชากรแฝง (อาศัยอยูมากกวา ๕ ป) ยายทะเบียนมาอยูในกรุงเทพฯ เพื่อคน

สวนน้ีจะไดมีสวนรวมรับผิดชอบที่อาศัยอยูใน กรุงเทพฯ 
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 ตองการใหกรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธงานที่กําลังทําอยู แกไขอยู เพื่อจะ

ไดชวยกันติดตามและดูแล และควรบอกหนวยงานที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ดวย 

 ทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได สามารถเรียกรองการพัฒนาชุมชนดาน

ตางๆ ได 

 ดานการเมืองการปกครอง ควรมีการกระจายอํานาจในแตละเขต ควรมาจากการ

เลือกตั้ง ทําใหสามารถดูแล กรุงเทพฯ ไดอยางทั่วถึง และรวดเร็วมากขึ้น 

 สมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขต ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในเขตตางๆ 

ควรทําหนาที่พัฒนาเขตท่ีตนรับผิดชอบอยางจริงจัง 

 ควรมีคาตอบแทนใหกับตัวแทนชุมชนตางๆ นอกจากนี้ วาระการทํางานคอนขางสัน้

เพียง ๒ ป อาจปรับเปน ๓ ป นอกจากนี้กรรมการชุมชนควรมีที่ปรึกษาที่มีความรู

เขามาชวยทํางานและใหคําปรึกษา 

 ตองการใหกฎหมายชวยเหลือผูดอยโอกาสอยางเทาเทียมกัน 

 ควรมีตัวแทนจากหมูบานหรือชุมชนทําหนาที่ประสานงาน เพื่อใหครอบคลุมกับคน

ในชุมชนในทุกๆ ดาน 

 คณะกรรมการชุมชนสามารถเสนอปญหาแกกรุงเทพฯ ไดอยูแลว ซึ่งปจจุบันคณะ              

กรรมการสวนนี้มักละเลยหนาที่ ทําใหสวนกลางไมทราบปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 ในการแกไขปญหาในชุมชนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ซ่ึงบางครั้งชุมชนเอง

ตองมีความเสียสละบาง เชน บางชุมชนตองเสียสละพื้นที่ตัดถนน พื้นที่สราง

รถไฟฟา เปนตน จะมีการจัดการอยางไร ซึ่งประชาชนเห็นวาภาครัฐควรมีการ

ชดเชยอยางเปนธรรม โดยยังใหคนสามารถทํามาหากินในพื้นที่ได 

 

๔. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีน้าํเงนิ 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวน้ําเงิน ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ตองการเห็นคนกรุงเทพฯ มีงานทําที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
 ตองการเห็นเด็กและเยาวชนมคีุณธรรม ศีลธรรมมากขึ้น มีการปลูกฝงเรื่องนีม้ากขึ้น 
 คนกรุงเทพฯ มคีวามสามัคคี ไมแตกแยก 

 ตองการใหเด็กภาคบงัคบัไดเรียนจริงมากกวาโรงเรียนหลักทีเ่ด็กไปเรียน ไมมุงเนน
วิชาการอยางเพียงพอ 
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 สรางสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge based society) เพิ่มพื้นที่ที่เพิ่มตนทุน
ความรูใหกับเด็กและเยาวชน และชาวกรุงเทพฯ 

 ชวงนํ้าทวม มองเห็นถึงความเห็นแกตัว ตองการใหคนรักกัน สมัครสมานสามัคคี มี
คุณธรรมสูง โดยเริ่มจากองคกรของเราใหดีที่สุดกอนขยายไปสูชุมชน 

 ตองการใหคนกรุงเทพฯ มีระเบียบวินัยมากขึ้น โดยเริ่มในโรงเรียน และ กรุงเทพฯ 
เปนตนแบบ 

 ตองการใหมี ๑ วันแหงธรรมะเชงิปฏิบัติ เพื่อฟนฟูการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
 เตรียมการศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน มุงเนนวัฒนธรรมไทยภายใตความ

เปนสากล 

 กรุงเทพฯ เปนเมืองศูนยกลางทางวิชาการทุกแขนง เพื่อใหสามารถทํางานในเชิง
ขับเคลื่อนตอไปได  ในความเปนจริงแลว กรุงเทพฯ ไมไดดอยองคความรู แตยัง
ไมไดนําไปใชในเชิงปฏิบัติ จึงตองการให กรุงเทพฯ เปนเมืองแหงวิชาทุกแขนง ทั้ง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 

 จิตสาํนึกของคนเปนสิ่งที่สาํคญัทีสุ่ด ตองการเห็นการศึกษาสรางจิตสํานึกที่ดีใหแก
นักเรียน 

 สนับสนุนการศกึษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชวีิต 
 การจราจรมคีวามคลองตวั กรุงเทพฯ ตองขยายเขตเมือง 

 ประชากรในกรุงเทพฯ กําลังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สงผลตอปญหาจราจร ตองการเห็นการ
ขนสงระบบราง ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลตองจริงใจกับการแกปญหา และใหความ
รวมมือกับ กรุงเทพมหานคร ไมวาผูวาจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตาม 

 ตองการเห็นการจัดการแท็กซี่ไมมีระเบียบวินัยในการใชถนน 

 ตองการคุณภาพชวีิตอยูดีกินดี มคีวามสุข 
 ปญหายาเสพติด เกิดจากสภาพเศรษฐกิจไมดี มีคนจนเยอะ ทําใหตองไปขายยา 

เสพติด 

 ตองการใหลดธุรกิจเอาเปรียบทางสงัคม และเสริมธุรกจิทีร่ับผิดชอบสงัคมใหมากขึ้น 
 คนกรุงเทพฯ กับคนตางจังหวัดกําลงัแกงแยงงานกัน นาจะมกีารจัดเขตพื้นที่ดาน

เศรษฐกิจ 
 ตองการเห็นกรุงเทพฯ เขาสูประชาคมอาเซียนสรางเศรษฐกิจสรางสรรคตาม

วัฒนธรรม 
 ตองการใหกรุงเทพฯ มคีวามปลอดภัย 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เมืองตนแบบมนุษยชน มีความเปนธรรม และเทาเทียม มีการ
แบงปน 

 ตองการเห็นแกปญหาการใชของแบรนดเนม  
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 ครอบครวัตองดี เปนรากฐานของการแกปญหาสงัคม 

 ตองการเห็นการแกปญหาน้ําทวมที่มีประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น และนําไปใช
จริง ปจจุบันยังขาดการประชาพิจารณในการแกปญหา 

 ตองการใหกรุงเทพมหานคร ทํางานขับเคลื่อนมากกวาภาคประชาชน ตองการให
งานนําหนาภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร เปนเมืองตนแบบธรรมาภิบาล  การ
บริหารงานที่ปราศจากความทุจริต คอรรัปชั่น ตองการใหมีการตดิตามทรพัยสนิของ
แผนดินคืน โดยตั้งคณะกรรมการอิสระ ที่ไมขึ้นอยูกับอํานาจรัฐ ถาปราศจาก
คอรรัปชั่น การแกปญหาตางๆ ใน กรุงเทพฯ จะดีขึ้น 

 ตองการเห็นเด็กและเยาวชนเขาไปมสีวนรวมกบัการพัฒนาแผนกรงุเทพมหานคร 
 จะทําอยางไรใหภาควิชาการ ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม เขามาทํางาน

รวมกัน ตอนนี้ไมสําเร็จ เพราะยังไมมีเจาภาพ จริงๆแลว วัดอาจเปนเจาภาพได แต
จะตองทําใหดีใหเหมาะสม เพราะหากมองยอนไปในอดีต บานเมืองสงบสุข เพราะ
ผูคนมีจิตใจดี เนื่องจากพระสอนธรรมะ แตตอนนี้พระถายทอดธรรมะนอยลง           
เหตุหนึ่งคือ ผูใหญในบานเมืองไมสนับสนุน หากผูมีอํานาจสั่งการลงมา ผูมีสวน
เกี่ยวของจะทํา แตถาไมมีคําสั่ง จะไมทํา หากจะใหโรงเรียนเปนเจาภาพอาจจะยาก 
เพราะระบบราชการซับซอนยากตอการปฏิบัติ 

 จะเห็นวาภาคการเมืองพยายามกีดกันศาสนาใหออกหาง เพราะถือวาศาสนาเปน
ของบริสุทธิ์ แตจริงๆ แลว การกีดกันธรรมะจะทําใหธรรมะเขาไมถึงพวกเขา ทั้งที่
จริงๆ แลว ทุกอยางอยูในพระไตรปฎก 

 หากเราจะมองถึงอนาคต เราตองมองยอนไปดูอดีต และปจจุบัน เลือกเอาแตอดีตที่
ดี ปจจุบันที่ดีมาปฏิบัติตอเน่ือง 

 แกปญหาตามหลักอริยสัจ ๔ หาดูวาทุกขหรือปญหาคืออะไร และอะไรเปนรากฐาน
ของปญหานั้น เชน เรื่องของศีลธรรม เปนเพราะพระไมเผยแพรธรรมะ เปนตน 

 ตองมีผูกดดันหนวยงานเจาภาพใหทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ตองการเห็นผูอํานวยการเขตมาจากการเลือกตั้ง 
 ตองการเห็นการทาํประชาพจิารณและการแสดงความคิดเหน็ 

 ตองการใหชมุชนมคีวามเขมแข็งกวานี้ และมีสวนรวมมากกวานี้ ไมตางคนตางอยู 
 คนในกรงุเทพฯ ไมวาจะมาจาก ตางจงัหวัด หรือเปนคนกรงุเทพฯ โดยกําเนิด ตอง

รวมกันพฒันากรงุเทพฯ รวมกันมสีวนรวม 

 ตองการเห็นกรงุเทพฯ รมรื่น แมน้าํลาํคลองใสสะอาด ทาํกรงุเทพฯ ใหเปนเมือง
สวรรค เหมือนเมืองหลวงตางๆ  

 การจัดการสิ่งแวดลอมจะตองทาํสอดคลองกบัผงัเมือง และการออกกฎหมาย 
 ตองการเห็นระบบขาราชการกรงุเทพมหานครปฏบิัติงานดวยความรวดเรว็ 
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 ตองการใหการบังคบัใชกฎหมายอยางจริงจงั 

 ในพื้นที่บางขุนเทียน : ตองการใหทาํเหมือนประเทศเนเธอรแลนด : สูบน้าํออก แลว
ปลูกพืชใหดินจืดกอน แลวจะไดนาํดินมาใชประโยชนตอ 

 ตองการใหชมุชนที่ล้าํคลองเขาไปออกจากพื้นที่รมิคลอง 
 การจัดการสิ่งแวดลอมจะตองทาํสอดคลองกบัผังเมือง และการออกกฎหมาย 

 
  เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอ
ดังตอไปน้ี 

 สรางความรักสามัคคี โดยเริ่มที่ตนเองกับคนใกลตัว เชน สรางสภากาแฟ 

 ธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของเรา เชน อาหาร มวยไทย ฯลฯ   ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
เศรษฐกิจ และตอยอดสรางสรรคไปสูอาชีพ และภูมิปญญาชาวบาน 

 การผลักดนวิสัยทัศน ตองมีเสียงของประชาชน ตองมีกลุมกดดัน ตองมีเจาภาพ มี
องคความรู 
 

         ๓.๓.๒ กิจกรรมภาคบาย 
         กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในประเด็นรายดาน โดยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ ไดเลือก
ประเด็นดานปญหาและวิสัยทัศนเชิงพื้นที่กรุงเทพเหนือ เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ภาพอนาคตที่ตองการใหกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง รวมถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการขับเคลื่อน โดย
ผลสรุปจากที่ประชุมในภาคบาย มีดังตอไปนี้ 

 ตองการใหพื้นที่กรุงเทพเหนือ เปนพื้นที่อยูอาศัย และปลอดจากอุตสาหกรรม 
 พัฒนาการวางผังเมืองที่เปนระบบ และการบังคับใชอยางจริงจัง โดยเริ่มจากรอบ

นอกกอน แลวคอยตีวงเขามารอบใน 
 ตองการใหน้ําไมทวม และถนนรามอินทราไมใชคันกั้นนํ้า 

 เชื่อมโยงระบบระบายน้ําใหสัมพันธกัน 
 การขยายชองทางถนนตองขยายชองทางระบายน้ําดานขาง หรือใตถนนดวย 
 ไมใหมีการรุกล้ําพื้นที่ลําคลอง 

 ภาครัฐควรบูรณาการแผนดานจราจร สิ่งแวดลอม และรวมมือกันทํางานไมแยก
สวน 

 พัฒนาคลอง ใหเปนเสนทางคมนาคม หรือเปนตลาดน้ํา โดยตองบําบัดน้ําให
สะอาด  

 จัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท 
 พัฒนาพื้นที่วาง หรือรกราง ใหเปนสนามกีฬา หรือหองสมุดชุมชน 
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 ตองมีความเปนธรรม ระบบการชดเชยที่เปนธรรมในการเวนคืนที่ดินสรางทางผาน
ชุมชน 

 ตองการใหปลูกตนไมริมถนน local road ตลอดสาย และจัดภูมิทัศนขางทาง 

 เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 ทําทางจักรยานจากจตุจักร – ดอนเมือง 
 พัฒนาระบบการขนสงมวลชน โดนเฉพาะระบบราง 

 พัฒนาปรับปรุงระบบสองสวางถนน ทางชุมชน  
 ลดปญหาอาชญากรรมโดยใหเทศกิจมีอํานาจในการดูแลความเรียบรอย และปอง

ปรามอาชญากรรมในชุมชนดวย 

 ใหชุมชนมีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน เชน 
ใหชุมชนดูแลกลองวงจรปด 

 ผูนําชุมชนบางแหงเปนผูมีอิทธิพล และมีผลประโยชนทับซอน 
 ใหมีหนวยงาน หรือมีศูนยที่จัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ 

 ตองการใหประชาชน ชุมชนสามัคคี ไมแบงสี แบงฝาย 

 ขยายโอกาสใหชุมชนชาวบานมสีวนรวมในการกาํหนดทิศทางและนโยบายโดยเริ่ม

จากพื้นทีร่ะดับชุมชนกอน 

 ใหมศีูนยอนามัยชุมชน กระจายทัว่ถึงในแตละพื้นที ่

 ตองการใหการเมืองทาํเพื่อประโยชนของประชาชนสวนรวม ไมใชเพื่อคนกลุมใด

กลุมหนึ่ง เชน มีกรณีผูนําชุมชน ไมแจงชาวบาน หรือโกงเงนิชวยเหลือน้าํทวม 

 เพิ่มการประชาสมัพันธ และการประสานงานระหวางภาครัฐ กับประชาชน 

 ใหมีระบบยมืทดรอง เพ่ือประสทิธิภาพในการบริหารงบประมาณ ใหชุมชนไดรับ

งบประมาณอยางมปีระสิทธภิาพ 

 กรุงเทพมหานครมีปญหาสมองไหล ขาราชการไดรับผลตอบแทนที่ไมจงูใจและไม

เพียงพอ 

 
  เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอ
ดังตอไปน้ี 

 สรางเขตนํารอง ใหเปนเขตตัวอยางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหพื้นที่อื่นเห็นเปนตัวอยาง 
และขยายออกไป 

 ภาครัฐตองจริงใจกับการแกปญหา 
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 ใหกรุงเทพมหานครประสาน เปนเครือขายกับชุมชน อาสาสมัคร สภาองคกร
ชุมชน  ศูนย ๒๔ บูรณาการการทํางานดานสวัสดิการชุมชน การดูแลผูสูงอายุ          
ผูพิการ 

 จัดทําผังเมือง บังคับใชผังเมือง โดยมาจากการมีสวนรวม และชดเชยคาเวนคืน
อยางเปนธรรม 

 ใหมีสื่อที่สรางสรรค และสื่อตองไมแบงฝาย 

 ใหมีกฎหมายควบคุมการชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมใดๆที่สงผลกระทบตอ
ประชาชน 

 บังคับใชกฎหมายเรื่องตางๆ ใหเครงครัด 

 โรงเรียนตองอบรมศีลธรรมต้ังแตเด็ก สรางความรูคูคุณธรรม 
 ใชศาสนาชวยเปนเครื่องขัดเกลาจิตใจคน 

 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนฐานการบมเพาะ
คุณธรรม ศีลธรรมแกเยาวชน 

 
 นอกจากคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเวที
สาธารณะแลว ยังมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนเอกสารที่ประชาชน
สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอมาตรการในการ
นําไปสูการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ซึ่งผลจากเอกสารเสนอความคิดเห็นในครั้งที่ ๒ สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๓-๒ แสดงจาํนวนขอเสนอของประชาชนในการจัดทาํ 
วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ จาํแนกตามวิสัยทัศนรายดาน ครั้งที่ ๒ 

 
ผลการสํารวจ พบวาประชาชนสวนใหญเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในประเด็นที่

เกี่ยวของกับสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ดานการ
คมนาคม ตามลําดับ โดยสามารถสรุปขอเสนอมาตรการในการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครใน
อนาคต ดังตอไปน้ี 
 

๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในเชิง
กายภาพ พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ ๓-๗ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) จากการจัด
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๒  
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานผังเมือง  
จัดผังเมืองชัดเจน เมืองโตอยางเปนระบบ ๑๐ 
ขยายเมืองกรุงเทพฯ ออกไปรอบนอก ๒ 
ไมใหมีการสรางอาคารสูงและขนาดใหญในกรุงเทพฯ   ๑ 
ลดความแออัดของกรุงเทพฯ  ๑ 
จัดระเบียบพื้นที่รกราง ๑ 
วางผังเมืองระยะยาว ๑ 
ดานอาคารและสิ่งปลูกสราง  
นําสายไฟฟา/โทรศัพทลงใตดิน ๙ 
ไมปลูกบานล้ําที่สาธารณะ ๗ 
จัดระเบียบหาบเรแผงลอย/ทางเทา ๕ 
สรางอาคารที่ไดมาตรฐาน/ปลอดภัย ๓ 
ถนนแตละสายไดมาตรฐานเดียวกัน ๓ 
ถนนและทางเทาสะอาด ไมเปนหลุม ๒ 
จัดระเบียบปายโฆษณา ๒ 
ทางเทากวาง ๑ 
สะพานลอยปลอดภัย/คํานึงถึงผูสูงอายุ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวตั้ง ๑ 
ติดตั้งกลองวงจรปด ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวราบ ๑ 
เพิ่มแสงสวางทางสาธารณะ ๑ 
มีถนนสองชั้น ๑ 
มีที่อยูอาศัยพอเพียงกับประชากร ๑ 
พัฒนาพื้นที่รกรางใตทางดวน ๑ 
สิ่งปลูกสรางคํานึงถึงคนพิการ ๑ 
อาคารขนาดใหญมีที่จอดรถพอเพียง ๑ 
อนุรักษอาคารที่มสีถาปตยกรรมเปนเอกลักษณ ๑ 
ดานคมนาคมขนสง  
การจราจรไมติดขัด ๑๖ 
มีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน ๑๕ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีรถไฟฟาทั่วถึง/คาโดยสารไมแพงเกินไป ๗ 
มีทางจักรยานที่เชื่อมโยงกัน/สนับสนุนการใชจักรยาน ๖ 
ควบคุมจํานวนรถในกรุงเทพฯ  ๖ 
จัดระเบียบรถตู/แท็กซี่ ๓ 
ปรับปรุงบริการขนสงมวลชน ๒ 
ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม/เขมงวด ๑ 
ขยายถนนใหกวางขึ้น ๑ 
มีเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมโยงการขนสงแบบตางๆ ๑ 
มีรถไฟรางคู ๑ 
ควบคุมการเดินรถขนาดใหญในเมือง ๑ 
ใชการจราจรทางนํ้ามากขึ้น ๑ 
จัดระเบียบจักรยานยนตรับจาง ๑ 
เปนสังคมที่เอื้ออาทรกัน ๑ 
จัดระเบียบการจอดรถขางทาง ๑ 

 
๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแก  วิสัยทัศนการพัฒนาใน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๘ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Environmental and Health Development Visions (EH) จาก
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒  

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสิ่งแวดลอม  
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ๒๕ 
การจัดการเก็บขยะอยางเปนระบบ ๑๒ 
น้ําไมทวม ๑๑ 
มีคลองที่สะอาด ๘ 
ภูมิทัศนสวยงาม/บานเมืองสะอาด ๘ 
วางแผนรับมือภัยพิบัติ ๓ 
อากาศดี ๓ 
ไรมลพิษ ๓ 
ขุดลอกคลองสม่ําเสมอ ๒ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง ๒ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีการแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ๑ 
ชุมชนปลอดเสียงดัง ๑ 
จัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับผังเมือง ๑ 
ดานสุขาภิบาล  
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้า ๓ 
ปรับปรุงทอระบายน้ําใหระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ ๒ 
มีระบบระบายน้ําที่มีความเชื่อมโยงกันและพรอมใชงาน ๒ 
น้ําประปาสะอาด/ไหลแรง ๒ 
มีการทําลายขยะอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ๑ 
มีน้ําดื่มสาธารณะบริการฟร ี ๑ 
มีโรงผลิตไฟฟาจากขยะ ๑ 
มีระบบปองกันอัคคีภัย ๑ 
ดานสาธารณสุข  
บริการสาธารณะสุขอยางมีมนุษยธรรม/สะดวก ๔ 
ประชาชนสุขภาพดี ๓ 
มีลานกีฬาประจําชุมชน ๒ 
มีหนวยพยาบาลประจําชุมชน ๒ 
มีบานพักคนชรามากขึ้น ๑ 
มีโรงพยาบาลผูสูงอายุ ๑ 

 
๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู พบวาประชาชนมี
ขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๙ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ)  จาก
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ 

 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานสังคม  
ปราศจากอาชญากรรม ๑๖ 
จัดการปญหายาเสพติด ๑๔ 
สงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ๑๑ 
เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ ๔ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ไมมีชุมชนแออัด/พัฒนาใหนาอยู ๔ 
ครอบครัวอบอุน ๔ 
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ๔ 
จัดระเบียบคนไรบาน/ขอทาน ๓ 
จัดระเบียบคนตางดาว ๓ 
จัดระเบียบสังคม ๓ 
ประชาชนเคารพกฎหมาย/สิทธิหนาที ่ ๓ 
มีสวัสดิการสังคม ๓ 
คุณภาพชีวิตดี ๒ 
ควบคุมจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ  ๒ 
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒ 
มีกลองวงจรปดตามพื้นที่เสี่ยงอันตราย ๑ 
ชุมชนเขมแข็ง/พึ่งพาตนเองได ๑ 
ดานเศรษฐกิจ  
กระจายความเจริญออกภายนอก ๖ 
ลดคาครองชีพ ๓ 
พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว ๓ 
ไมมีคนวางงาน ๓ 
SME เขมแข็ง ๓ 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ๒ 
ควบคุมแรงงานตางดาว ๑ 
เศรษฐกิจดี ๑ 
เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจกรุงเทพฯ กับ ปริมณฑล ๑ 
แหลงงานใกลที่อยูอาศัย ๑ 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
ฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ๑ 
สรางเศรษฐกิจสรางสรรค ตามวัฒนธรรม ๑ 
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ปลูกจิตสํานึกใหรักกรุงเทพฯ  ๙ 
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษา ๙ 
อบรมศีลธรรมใหนักเรียน ๗ 
เปนเมืองศิลปวัฒนธรรม ๕ 
สงเสริม บ ว ร ๔ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
อบรมนักเรียนใหมีระเบียบวินัย ๔ 
นักเรียนไมตองพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ๔ 
เตรียมรับมือ AEC ๔ 
มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/พิพิธภัณฑ ๓ 
สอนใหคนรูจักคิด/แกปญหาได ๓ 
กรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการเรียนรู ๓ 
เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน ๒ 
มีพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ๒ 
พัฒนาหองเรียนใหทันสมัย ๒ 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ๒ 
ชุมชนมีสวนจัดการการศึกษา ๒ 
โรงเรียนไมไกลบาน ๒ 
มีนโยบายเรียนฟรีทีทําไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ ๒ 
ใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส ๒ 
มีทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ๑ 
บุคลากรแตละโรงเรียนทีคุณภาพใกลเคียงกัน ๑ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงชั้นม.๖ ๑ 
ใหวัดเปนศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร ๑ 
สนับสนุนครูในพื้นที่ ๑ 
มี Wi-Fi ฟรี ๑ 
ไมเพิ่มภาระอื่นๆ ใหครูมากเกินไป ๑ 
มีสถานศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ๑ 

 
๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๓-๑๐ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Participation and Organizational Management Visions 
(PO)  จากการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานการเมือง และการมีสวนรวม  
บังคับใชกฎหมายเขมงวด/เปนธรรม ๑๑ 
ปราศจากการคอรรัปชั่น ๘ 
นักการเมืองมีจิตสํานึก ๒ 
ไมขัดแยงทางการเมือง ๑ 
ไมแทรกแซงการบริหารกรุงเทพมหานคร ๑ 
ผูวากรุงเทพมหานครมาจากการแตงตั้ง ๑ 
ผูบริหารกรุงเทพมหานครไมเลนการเมืองเกินไป ๑ 
ดานการบริหารองคการ  
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ๕ 
มีการเลือกต้ังผอ.เขต ๔ 
สงเสริม CSR ๔ 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ๓ 
บริหารกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ๓ 
มีเครือขาย/สื่อประชาสัมพันธเหตุการณตางๆ ๓ 
มีผูบริหารที่เขาถึงประชาชน ๒ 
ประชาชนตรวจสอบการใชงบประมาณของส.ก./สมาชิกสภาเขตได ๒ 
แบงเขตกรุงเทพมหานครใหแตละเขตมีพื้นที่ไมใหญมาก ๑ 
กรุงเทพมหานครดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเอง ๑ 
บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว/สุภาพ ๑ 
เก็บภาษีที่ดิน/มรดก ในอัตรากาวหนา ๑ 
มีนโยบายใหใชสาธารณูปโภคฟร ี ๑ 
จัดทําคูมือกฎหมาย/กฎระเบียบแจกประชาชน ๑ 
ประชาชนมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ๑ 
บุคลากรกรุงเทพมหานครมีคุณภาพ ๑ 

 
 
 
 
 



 

- ๖๓ - 
 

๓.๓.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ 
(เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 
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๓.๔ ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ครั้งที่ ๓ กลุมเขตพื้นที่
กรุงธนเหนือ 
 
 ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ครั้งที่ ๓ กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพเหนือ 
อันประกอบดวยเขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด 
เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ 
หองกรุงเทพบอลลรูม โรงแรมรอยัลซิต้ี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ใหความสนใจ
และเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๗๒ คน  
 

 

 
        ๓.๔.๑ กิจกรรมภาคเชา 
         กิจกรรมภาคเชา (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร โดยแบงการรวมกลุมแสดงความคิดเห็นออกเปน ๔ กลุม โดยใชชือ่กลุม
วา “จิ๊กซอวสี” เพื่อมุงหมายที่จะสะทอนใหเห็นถึงการรวมพลังของประชาชนในกลุมตางๆ ที่จะรวมกัน
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สรรสรางวิสัยทัศน และรวมขับเคลื่อนมาตรการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนอยางมีพลัง  ทั้งนี้ ผลสรุปจากการ
ระดมความคิดเห็นในแตละกลุมจิ๊กซอวสี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๒ ประเด็น ไดแก 
        ประเด็นท่ี ๑  ทานตองการเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนาเปนอยางไร 
        ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเชิงมาตรการอยางไรที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครใหไปสู
วิสัยทัศนดังกลาว 
 

๑. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีมวง 
   

 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 วิสัยทัศนภาพรวม : เนนความเปนเมืองขนาดเล็ก/เมืองสะอาด เปนระเบียบ/จราจรไม
ติดขัด และทางสวยงาม/ปลอดคอรรัปชั่น 

 จัดระเบียบสายไฟลงดิน 
 ควรมรีะบบการปองกันอคัคภีัย ใหมถีังดบัเพลิงทุกชุมชน 

 หยุดการขยายตวัของเมือง  สรางความเจรญิในแนวราบ 
 กระจายความเจริญของเมืองไปยงัพื้นทีร่อบนอก เพื่อลดการอพยพเขากรุงเทพฯ 
 สะพานลอยสงูชัน และแคบ เปนอันตรายตอผูใช 

 จัดระเบียบทางเทา ไมใหมีหาบเรแผงลอยบทบาทวถิ ี

 ปรับปรงุระบบคคูลอง ทางระบายน้าํ ใหเปนระบบที่เชื่อมโยงกัน 
 ลดการสรางตึกสูง 
 การดูและพื้นทีส่วนบุคคล สวนรวมที่รกราง หรืออาจสรางผลกระทบตอสงัคม 

 ไมใหมีการรุกล้าํ สรางทีอ่ยูอาศัยในทางนํ้า คลอง 

 มีกลองวงจรปดเพิ่ม และใชงานไดจรงิ 
 จัดระเบียบผงัเมืองใหม 
 เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

 แกไขพื้นทีช่ายทะเล แผนดินทรุด 
 เพิ่มตนไม โดยนํามาไวที่เกาะกลางถนน 

 จัดระเบียบการขนสงสินคาในพื้นที่กรุงเทพฯ 
 ตองการวินัยในการใชรถเมล ผูใหบริการมี service mind 
 จัดระบบการสัญจรสาํหรับคนเดินถนน ใหมทีางเทาทางเดิน ปรับปรุงทางขาม 

สะพานลอย สําหรับผูพกิาร ผูสูงอาย ุ
 จัดระบบปายเครือ่งหมายประกอบการจราจร (furniture street)  ใหเปนในแงบวก 

เชน ยกเลิกปายหามจอด แตใหมปีายบอกวาตรงไหนจอดได 
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 ควบคุมปริมาณรถในเมือง 

 ใหมีทางจักรยาน 
 คุมปริมาณรถยนตสวนบคุคล โดยการเพิ่มภาษีรถยนต 

 เชื่อมโยงระบบจราจร ทั้งทางบก ทางนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 
 การควบคมุจัดระเบียบคนตางดาว  
  ใหมีศูนยอาหารกระจายอยูทกุพื้นทีข่องกรงุเทพฯ 

 มีศูนยสขุภาพ 

 จัดระเบียบการชุมนมุประทวงในพื้นที ่ใหมีมาตรการที่ปลอดภัย 
 กรุงเทพฯ ปลอดจากยาเสพติด 
 จัดหาบาน จัดระเบียบคนเรรอน ไรบาน 

 กรุงเทพฯ ปลอดบอนการพนัน 

 ใหมีการตรวจตราความปลอดภัยในชุมชน ตรอก ซอย และเพิ่มแสงสวางลดพ้ืนที่เสี่ยง
อาชญากรรม 

 จัดสวัสดกิารสังคม  : มีสถานสงเคราะหคนชรา คนพิการ 
 ปรับระบบการศึกษาใหเนนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไมใชเนนแตการทําเอกสาร           

วิทยฐานะของครู 
 ตองการเห็นการจัดการปญหาการรับเงินบริจาค คาธรรมเนียมการศึกษา 

 จัดระบบการศึกษาใหตอเนื่อง ลดปญหาเด็กไมมีที่เรียน ยายโรงเรียน 

 ปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตย 
 จัดการศึกษาฟร ี

 จัดระบบรถโรงเรียนแยกจากระบบขนสงมวลชนปกต ิ

 หนวยงาน ขาราชการ มักตัดสินใจแบบรวมศูนยไมไดนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ปฏิบัติ 

 การจัดการประชากรแฝงในชุมชน การจัดต้ังชุมชน เสริมสรางการมีสวนรวม 
 ใหประชาชน ชุมชนมีอํานาจ มีสวนรวมในการจัดการ ผลักดันนโยบาย 
 การจัดการความสะอาดสาธารณะ สวมสาธารณะ  

 เพิ่มหนวยบริการ 

 ควบคุมดูแลคาครองชีพใหเหมาะสม 
 ลดการผูกขาด 

 ตองการให ผูอํานวยการเขตมาจากการเลือกตั้ง 

 ตองการใหมผีูวาราชการจังหวัด ๒ คน 
 บังคับใชกฎหมายใหเครงครัดในทุกเรื่อง 
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 กรุงเทพฯ ปราศจากคอรรปัชั่น โดยเฉพาะตาํรวจจราจร ตองมีการบันทกึการทาํงาน
เวลาทุกครั้ง 

 ยายสถานีตาํรวจใหมาอยูรมิถนน เพื่อความสะดวกในการเขาถึงบริการของประชาชน 

 ขาราชการตองทํางานรวมกับประชาชน และผลักดันผลงานใหเปนรูปธรรม 
 อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการมาติดตอราชการ 

 
 เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอดังตอไปนี้ 

 กรุงเทพมหานครตองสรางระเบียบวินัยปลูกฝงจิตสํานึกเยาวชน สรางวินัยทางสังคม                 
สรางจริยธรรม 

 กระจายจุดบริการสาธารณสขุใหครอบคลมุ เขาถงึไดสะดวก 
 แยกผูวากรงุเทพมหานครใหมี ๒ คน ฝงพระนคร กบัฝงธนบรุ ี

 จัดเขตพ้ืนที่เมือง และพื้นทีร่อบนอก 
 กระจายอาํนาจชุมชน ใหมสีวนรวมมากขึ้น 

 มีระบบการสงผานขอเรียกรองของชาวบานสูระดบันโยบาย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง 
 

๒. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเหลอืง 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเหลือง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 ตองการมีการใหจัดการศึกษาทีมุ่งเนนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร อยางนอยตองสนับสนุนใหเรียนจบ ม.๓ และรองรับ
สถานที่เรียนตอในสายวิชาชีพ มีอาชีพรองรับ สําหรับผูเรียนที่ไมถนัดทางสายสามัญ 

 การศึกษาของกรุงเทพมหานคร มุงปลูกฝงความคิดของคนใหดี จะเปนการแกปญหา
ตางๆ ทั้งหมดที่ตนเหตุ 

 ตองการใหมชีองทางเดินรถสาํหรบัรถจักรยานเทานั้นบนถนนทุกสาย หรืออาจทาํ walk 
way ใตรถไฟฟา ซึ่งจะชวยกันฝนได อีกทัง้ยังสามารถเดินได ขี่จักรยานได ชวยลดมลพิษ
ไดอีกดวย 

 ตั้งจุดเชาจกัรยานใตรถไฟฟา 

 ออกกฎหมายทะเบียนรถวันคูวันคี่ เพื่อลดปรมิาณรถยนตในแตละวัน 
 ตองการใหกรุงเทพฯ ไมมีโจรผูราย 

 ตองการใหกรุงเทพฯ แกปญหาสังคม และปองกันยาเสพติด 

 กรุงเทพฯ เตรียมขอมลูในชุมชน 
 กรุงเทพฯ ไมกลายเปนสงัคมที่มกีารแขงขันมากเกินไป 



 

- ๖๙ - 
 

 ปจจุบันมีโจรผูรายมากขึ้น โดยเฉพาะเขตบางกอกใหญ 

 กรุงเทพฯ ตองติดไฟสวางเพิ่มเติม 
 ตองการเห็นการเพิ่มสายตรวจ ใหความปลอดภัย 

 ตองการเห็นการปราบปรามยาเสพติดใหหมดไป 
 ตองการเห็นการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  ปจจุบันตํารวจจับ ปรับแลวปลอย หรือ

ใชระบบศาลเต้ีย 

 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีการปราบปรามยาเสพติด แตใหมีการ
ประกันตัว ปลอยตัวเยาวชนมา แตไมไดมีการติดตามผล เยาวชนกลับไปคายาเสพติดอีก 
แมจะมีตํารวจปราบปราม แตยังขายกันอยางเสรี 

 ไมตองการเห็นการแตกแยก  ตองการเห็นครอบครัวรักกัน  ตองการเห็นทุกคนสามัคคี
กัน ปรองดองกัน 

 ตองการใหมีเครือขายรวมกับกลุมวินรถจักรยานยนตรับจาง ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และการเฝาระวัง   

 ตองการเห็นนกัการเมืองไมทะเลาะกัน 

 ตองการเห็นเด็กและเยาวชนเขาไปมสีวนรวมในการแกปญหาเด็กและเยาวชน 

 ตองการเห็นการกระจายสื่อความรู และการประชาสัมพันธใหประชาชนมากๆ 
 ตองการเห็นการดึงเยาวชนมารวมกจิกรรมที่สนบัสนุนใหเกดิการพัฒนา เพื่อฝกให

เยาวชนเปดใจในการพัฒนาไปสูสิ่งที่ดี สิ่งทีถู่กตอง 
 ตองการเห็นการแยกการจัดการเมืองหลวง เปนฝงพระนคร กับฝงธนบุรี  เพื่อการ

จัดการที่ดีขึ้น 
 ตองการเห็นประชาชนสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตในกรุงเทพฯ ไดฟรี 

ตลอดเวลา 
 ตองการเห็นการดําเนินการแกปญหาอยางจริงจังของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร 

 ตองการใหมีกฎหมายเลี้ยงสัตว 
 ตองการใหยายเมืองหลวง 
 ตองการเห็นการเอาสายไฟฟา สายเคเบิลลงดิน 

 ตองการเห็นตูสูบบุหรี่ตามจุดตางๆ 

 ตองการใหมีการเก็บขยะมลูฝอยเปนเวลา  
 ตองการใหเก็บขยะฟร ี
 ตองการใหมรีถสาธารณะปลอดควันดาํ 

 ตองการใหมสีวนสาธารณะมากขึ้น 

 ตองการเห็นจัดระเบียบสิ่งแวดลอม (รวมกบัผงัเมือง) 
 ตองการใหตั้งตูหยอดเหรียญกาํจัดขยะ 



 

- ๗๐ - 
 

 ตองการเห็นน้าํไมทวมกรงุเทพฯ 

 ตองการเห็นกรงุเทพฯ ปลูกตนไมเยอะๆ 
 ตองการใหมผีูสงูอายุที่เปนพลเมืองเขาไปมสีวนรวมในการวางแผนดานผูสูงอาย ุ

 ตองการใหคนกรุงเทพฯ ปลูกจิตสํานึกใหกับตนเอง คนในบาน และคนรอบขาง 
 ตองการใหคนกรุงเทพฯ รูจักตัวเราเองกอน เริ่มแกปญหาที่ตัวเรา และแกที่ตนเหตุ 
 ตองเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมคนกรุงเทพฯ 

 
๓. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีสม 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีสม ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ในปจจุบันมีการเจริญเติบโตของสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพฯ เพื่อสนองตอความตองการ

ของประชาชน แตละเลยผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การสรางสิ่งปลูกสรางบนพื้นที่

สวนผลไม ทําใหสิ่งแวดลอมในบริเวณดังกลาวถูกทําลายลงไป 

 ตองการใหนาํระบบสาธารณูปโภคลงใตดิน 

 ตองการใหฟนฟูการคมนาคมทางน้าํ 

 ตองการใหเสรมิสรางโครงขายการขนสงระบบรางใหครอบคลุมอยางทัว่ถงึ 

 ตองการใหลดราคาคาโดยสาร BTS พรอมทัง้ชดเชยคาเดินทางยอนหลัง 

 ตองการใหปรับปรงุการขนสงสาธารณะใหมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 ตองการใหสรางพื้นที่จอดรถอยางเปนระบบ  

 ตองการใหเรียกคืนพื้นที่สาธารณะและที่ดินที่ไมไดใชประโยชนกลับคืน เชน พื้นที่         

ริมคลอง 

 ตองการใหกาํหนดพื้นที่ประทวงใหประชาชน 

 ตองการใหเสรมิสรางคุณธรรมและจิตสาํนึกของนักการเมือง และประชาชน 

 ตองการใหปรับระบบการศกึษา 

 ตองการใหสรางวินัยของประชาชนเพื่อเปนแมแบบใหคนทัง้ประเทศ เชน การขับรถ 

 ตองการใหประชาชนควรไดรบัโอกาสไปศึกษาดูงานตางประเทศ  

 ตองการใหบงัคบัใชกฎหมายอยางจริงจัง 

 ควรปรับเปลี่ยนโครงสรางโรงเรียนของกรุงเทพใหเปนหนวยงานอิสระ  

 ตองการใหปรับปรงุหองสมุดใหนาใชมากขึ้น  



 

- ๗๑ - 
 

 จัดตั้งหองสมุดประจาํชมุชน เพื่อใหเก็บรวบรวมขอมูลในอดตีของชุมชนไวอยู 

 ตองการใหเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนรบัรูขอมูลอยางทั่วถงึ เพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมตรวจสอบโครงการตางๆที่ทางภาครัฐจัดขึ้น 

 เสริมสรางความสัมพันธระหวางวัดและประชาชน 

 สรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง เชน การทาํอาหารกลางวนัใหลูกนาํไปรับประทานที่

โรงเรียน พอแมตองมีเวลาใหลูก และมีกจิกรรมในครอบครัวเพิ่มขึ้น 

 สงเสริมกจิกรรมในโรงเรียน เพื่อใหนกัเรียนมคีวามรูสึกรักธรรมชาติ เชนการปลูกพชืผัก 

 ตองการใหแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน  

 ตองการใหชุมชนมีอํานาจในการตอรองกับกรุงเทพมหานครมากขึ้น 

 ประชาชนประสบปญหาการเลือกปฏิบัติของขาราชการ พรรคการเมืองที่มีอคติตอ

ประชาชน 

 ตองการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารงานและงบประมาณอยางทั่วถึง 

 ควรใหประชาชนเลือกต้ังผูอาํนวยการเขต เนื่องจากที่ไดรบัการแตงตั้งจากสวนกลาง 

อาจไมใชคนในพื้นที่จึงไมทราบปญหาของพ้ืนที ่

 ยกเลิกการปกครองระบบสมาชกิสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขตควรตัง้สภาชุมชนขึ้น

เพื่อปกครองกันเอง 

 ประชาชนควรมีสวนรวมในวางนโยบาย 

 ควรมกีารจัดทําวิสัยทศันในแตละเขต 

 ควรมกีารแกไขและพัฒนาระบบความมั่นคงใหดีขึ้น เชนระบบการจัดการเมื่อเกิดไฟไหม 

น้ําทวม 

 พัฒนาระบบราชการใหมีการแกปญหาอยางตรงประเด็นและทันทวงที ไมเห็นแก

ประโยชนสวนตน ขาราชการควรทํางานเพื่อรับใชชุมชน 

 กรุงเทพฯ ไมมีนักพัฒนาทีแ่ทจริง  

 ตองการใหมีการปลูกผังระบบคอรรัปชั่นต้ังแตเด็ก โดยระบบการเขาเรียนของโรงเรียน 

 มีสถานที่ออกกาํลังกาย สวนสาธารณะ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

 ควรปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสรมิการ

บริการของโรงพยาบาลใหรวดเรว็ 

 สงเสริมมาตรฐานรานอาหารใหมมีาตรฐานมากขึ้น เจาหนาที่รัฐควรเขาไปตรวจสอบ 

และบงัคบัใชกฎหมายทีม่ีอยูอยางจริงจัง 



 

- ๗๒ - 
 

 ควรมีโรงพยาบาลที่นาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนเขาใชบรกิารไดอยางทั่วถึง  

 

๔. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเขยีว 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเขียว ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ควรมีการสรางระบบคมนาคมขนสงที่เปนระบบรอง ที่สามารถขนสงประชาชนตอจาก
ระบบขนสงหลัก เชน รถไฟฟา 

 กําหนดอายุรถในกรุงเทพฯ เพื่อจํากัดจํานวนรถ 

 ใหโอกาสคนพิการมีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่/บริการสาธารณะตางๆ ใน
กรุงเทพฯ 

 รื้อฟนโครงการชุมชนสีขาว 
 คนกรุงเทพฯ มีวินัยในตนเอง และมีสวนรวมในเรื่องตางๆ 

 บริหารจัดการพื้นที่ปด และพื้นที่เปดในกรุงเทพฯ 

 สรางพื้นที่สาธารณะไวเพื่อใหประชาชนเขาถึงที่ตางๆ ได เชน สามารถเขาถึงพื้นที่ตา
บอดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาเกิดเพลิงไหม 

 จัดระเบียบที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่วัดที่ใหประชาชนเชา ควร
มีการสรางเปนที่อยูอาศัยแนวสูง 

 ใหคนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนดการใชพื้นที่บริเวณชุมชนของเขา เชน การสราง
ถนนผานหนาบาน 

 จัดสมดุลทางผังเมือง โดยอาจมีการชดเชยในกรณีที่ผังเมืองที่วางไวไปจํากัดสิทธิของ
เจาของที่ดิน  

 ควบคุมการใชพื้นที่บาทวถิี และการขายของบนทางเทา มีกระบวนการบริหารจัดการ 

 จัดระเบียบการใชพื้นทีส่าธารณะ โดยอาจมีการประมลูพื้นทีแ่ลวเก็บรายไดให
กรุงเทพมหานคร 

 ตองการใหจัดหาที่ทาํกินของผูคาขางทางใหเปนที่เปนทาง 
 ตองการใหกรุงเทพฯ มคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินมากขึ้น 

 ตองการใหสองสองดแูลทางเดินเรียบคลองตางๆ ไมใหเปนเสนทางเดินของอาชญากร 

 ตองการใหมีการดูแลความสงบเรียบรอยและปญหายาเสพติด 
 ตองการใหมีการตรวจสอบอาหาร ปราศจากสารเคมีปนเปอน 
 ตองการใหมีการสํารวจพื้นที่ที่ขออนุญาตสรางบานวา รุกล้ําคูคลอง หรือเปนพื้นที่ต่ํา

เสี่ยงน้ําทวมหรือไม โดยออกกฎใหถมที่กอนในกรณีที่เปนพ้ืนที่ต่ํา 
 ควบคุมการสรางอาคารสงูและขนาดใหญในกรุงเทพฯ เพื่อปองกันปญหาแผนดินทรุด 
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 ตองการใหมีการออกแบบบานใหสอดคลองกบัลักษณะภูมปิระเทศ 

 ตองการใหแกปญหานักเรียนกรุงเทพฯ ตองยายตามพอแมไปตางจังหวัด 
 ตองการใหมีกฎระเบียบที่สงเสริมใหครูกรุงเทพฯ ที่กรุงเทพมหานครลงทุนสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพ ไมยายออกไปสอนพ้ืนที่อื่น หรือออกกฎวาใหครูที่บรรจุที่กรุงเทพฯ อยู
กรุงเทพฯ ๑๐ ป 

 โรงเรียนในพื้นที่ควรพิจารณารบันักเรียนพื้นที่เปนความสาํคญัแรก 
 ควรมกีารแนะแนวการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับตลาดงาน 

 ตองการใหเพิ่มจาํนวนครูใหสมัพันธกับจาํนวนนักเรียน เพื่อการดแูลทีท่ัว่ถงึ 

 ตองการใหจัดระเบียบเด็กตางดาวที่เขามาเรียนในกรงุเทพฯ 

 ตองการใหใชประเทศเนเธอรแลนดเปนตนแบบในการบรหิารจัดการน้าํทวม เชน สราง
แนวเขื่อนรอบพื้นที่ ควบคุมปรมิาณนํ้าเสียและน้าํด ี

 ตองการใหกรุงเทพฯ มีพื้นทีส่ีเขียวทีร่มรื่น 
 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่ปราศจากน้ําเสีย เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร สอดสอง

ดูแลเรื่องการลักลอบทิ้งนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบานเรือนริมน้าํโดยไมมกีาร
บําบัดกอน 

 มีการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําขยะของกรุงเทพฯ มาจัดการใหสามารถนํามาใช
ประโยชนได 

 ตองการใหมีการจัดเก็บขยะที่เปนเวลา 
 สงเสริมใหประชาชนแยกขยะ โดยงดการเก็บเงินคาขยะของบานที่มีการแยกขยะ 

 ตองการใหเลือกปลูกตนไมที่สามารถนํามากินได 

 ตองการใหไมตัดตนไมใหญที่ปลูกอยูแลว 
 สงเสริมอาชีพของประชาชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นทีมีเอกลักษณของแตละแหง เชน 

OTOP 
 ควรมีการกระจายอํานาจของกรุงเทพฯที่มากขึ้นกวาเดิม โดยกระจายอํานาจใหเขตมี

สิทธิในการบริหารจัดการตัวเองใหมากขึ้น 
 ตองการใหแบงเขตตางๆ ของกรุงเทพฯ ใหมีขนาดท่ีเทาๆ กัน 

 ควรมีการแบงกรุงเทพฯ ออกเปนอยางนอย ๔ พื้นที่ โดยมีผูวาราชการของแตละพื้นที่ 

 สิ่งกอสราง/ถนน/บริการสาธารณะใดที่อยูในกรุงเทพฯ ควรอยูในความดูแลของ
กรุงเทพฯ 

 มีการจัดเก็บภาษีพื้นที่ เสี่ยงภัยเพื่อใหผูที่จะเขาไปพัฒนาพื้นที่ เสี่ยงภัยน้ําทวม/
แผนดินไหว ตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินของตนเอง 

 มีนโยบายในการบริหารจัดการและควบคมุประชากรหลกัและประชากรแฝงที่ชัดเจน 
อาจมีการทาํวีซาคนตางจังหวัด 
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 สถาบันครอบครวัเขมแขง็ อบรมลกูหลานใหมคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 
 
         ๓.๔.๒ กิจกรรมภาคบาย 
         กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในประเด็นรายดาน โดยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ ไดเลือก
ประเด็นดานสาธารณสุข เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ตองการให
กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง รวมถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการขับเคลื่อน โดยผลสรุปจากที่ประชุมใน
ภาคบาย มีดังตอไปนี้ 

 ตองการใหมีโรงพยาบาลชุมชนใหมากขึ้น ปจจุบันมแีตศูนยสุขภาพ 

 ตองการใหมสีถานที่ในการออกกาํลังกาย เชน ลานวิ่ง เพิ่มอปุกรณในการออกกาํลงักาย  

 ตองการใหแนะแนววธิีในการรักษาสขุภาพ 

 ตองการใหมหีองสมุด และสอนการดแูลสขุภาพ 

 ตองการใหมบีานพักสําหรับดแูลผูสูงอายุ (พักอาศัย และบรกิารตางๆสาํหรบัผูสูงอายุ)  

 ตองการใหมีกองทุนดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุ โดยอาจนําเงินสวนหน่ึงของประกนัสงัคม 

หรือเบี้ยผูสูงอายุมาสมทบ แตละเขตมีงบทองเที่ยว อาจนําเงินสวนนี้มาตั้งเปนกองทุน

ผูสูงอายุ หรือนําเงินสวนนี้มาดําเนินการโครงการฯ ที่เปนประโยชนมากกวานี้ 

 ตองการใหมวีคัซีนใหมากขึ้น เชน มะเร็งปากมดลูก 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองปลอดบุหรี่  

 ตองการใหดแูลเรื่องสุนขัจรจัด สงผลตอโรคพิษสุนัขบา โดยกรุงเทพมหานครควร

ประกาศเปนนโยบายจิตสาธารณะ  

 ตองการใหมสีวสัดิการแวนตา ไมเทา หูฟง สาํหรบัผูสูงอายุ  

 ตองการใหมีการจัดกลุมรานอาหาร ไมหวาน ไมเค็ม ไมมัน (ปายประกาศติดไว)  

 ตองการใหมรีถโดยสารสาํหรบัผูสูงอาย ุ

 ตองการใหมีเมรุเผาศพสาํหรับผูยากไร สวสัดิการสาํหรบัผูยากไร และใหโลงฟร ี

 ตองการใหมบีริการสาธารณสขุที่มคีุณภาพ  

 ตองการใหมีการกระตุนสงเสรมิการออกกาํลังกาย การดแูลสุขภาพ และกินอาหารใหมี

ประโยชน  

 สงเสริมใหประชาชนกินผักใหมากขึ้น และอาจสงเสรมิใหคนปลูกผักกินเอง เกษตร

กรุงเทพฯ ใหคาํแนะนาํแกชุมชน  

 ตองการใหกลุมเด็กพิเศษ เชน สมาธิสั้น ควรมสีวัสดิการสําหรบัการรักษาและบริการ 
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 ตองการใหแพทยสังกัดกรงุเทพมหานคร ไมออกไปทาํงานตางประเทศ (มีสวัสดกิารจูงใจ

ไมใหไปทาํงานที่อื่น)  

 ปญหายาเสพติดดูแลไมทัว่ถึง การบังคบัใชกฎหมายยังไมเขมแข็ง  

 ตองการใหประชาสัมพันธเรือ่งโรงพยาบาลผูสงูอายุทีก่รงุเทพมหานครจะสราง (บางขุน

เทียน) นอกจากนี้ ยังควรสรางโรงพยาบาลผูสูงอายุเพิ่มใหทัว่ทุกเขต 

 ตองการใหแกปญหาการขาดการประสานงานระหวางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  

 ตองการใหมสีวสัดิการดานสาธารณสุขใหทัว่ถึง เทาเทียม  

 ศูนยสขุภาพกรุงเทพมหานคร ควรเปดคลินิกพิเศษ  

 ตองการใหมสีวสัดิการอุบัติเหตุ สาํหรบัผูประกอบอาชพีเสี่ยง เชน ผูขบัมอเตอรไซด

รับจาง  

 การเก็บขยะ กรงุเทพมหานครควรเปนผูรบัผิดชอบ ไมควรจางบคุคลภายนอก 

(Outsource) 

 ตองการใหมีนโยบายคมุกาํเนิดรถ เชน เก็บภาษีรถปายแดงใหสงูขึ้น หรือหากจะเปลี่ยน

รถเกา ตองนาํทะเบียนเกามาแลก แลวไดสวนลด  

 ควรเพิ่มการมสีวนรวมภาคประชาชนในการดาํเนินงานและบรหิารงานในชุมชน  

 ตองการใหใชสถานทีข่องหนวยงานภาครัฐ เปนสถานที่ในการออกกําลังกาย เชน วัด 

โรงเรียน  

 ตองการใหเพิ่มการประชาสัมพันธในเรื่องการดแูลรกัษาสขุภาพ  

 ตองการใหแกปญหาจราจร 

 ตองการใหฝงธนบุรมีีสวนสาธารณะ 

 ตองการใหมีการศึกษาวจิัยเรื่องเชื้อเพลิงสะอาด  

 ประชาคมอาเซียน อาจสงผลตอโรคอบุัติใหม หรือโรคติดตอตางๆ และแรงงานตางดาว 

ตองการใหมีการวางแผนอยางรอบคอบ 

 ตองการใหมีการขยายเมืองหลวง  

 ควรจัดสปัดาหสุขภาพใหคนมาออกกาํลงักาย 

 เก็บภาษีรานประเภทฟาสทฟูดใหมากขึ้น  

 จํากัดจาํนวนผูที่จะใชบริการสถานเรงิรมย เชน ผบั บาร (สงผลตอสขุภาพผูใชบริการ 

เชน เสียงดัง ควันบหุรีม่ือสอง) 

 ตองการใหมีการแบงเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม และเขตพื้นที่อยูอาศัย  
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 ตองการใหมีการสงเสรมิอาชีพใหกบัประชาชน เชน การจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะในการ

ประกอบอาชีพ  

 ตองการใหมีการสงเสรมิการรวมกลุมของผูสูงอายุ เพื่อใหมีกจิกรรม รูสึกเปนสวนหนึ่ง

ของกลุม และไมเครียด 

 สงเสริมหลักธรรมะใหกบัประชาชน วัดควรจะเขามามสีวนสาํคัญ ปองกันความเครียด 

(รูเทาทันอารมณ)  

 สรางจิตสํานึก และจิตสาธารณะ ใหกับประชาชนและขาราชการ 

 ตองการใหมีการพฒันาระบบการศึกษา  

 ตองการใหนําเงินสวนหนึ่งของภาษีเหลาบุหรี่  ของหนีภาษี สลาก มาพัฒนาหรือ

ดําเนินการโครงการดีๆ เชน กองทุนผูสูงอายุ สถานบริการดูแลผูสูงอายุ  

 ตองการใหมีการรวมมือกันระหวางภาครฐั เอกชน และประชาชน ในการดําเนินการ

โครงการฯ ตางๆ  เชน สรางหองนํ้าสาธารณะ  

 ตองการใหสงเสรมิสวสัดิการใหกับประชาชน 

 ตองการใหมีการพฒันาระบบการใหบรกิารของบคุลากรดานสาธารณสขุ  เปนการ

ใหบรกิารดวยใจ  

 สงเสริมและหาชองทางในการทาํคุณประโยชนใหกบัขาราชการเกษียณอายุ เชน เปน

อาสาสมัครใหคาํแนะนาํแกคนไข และญาติในการดแูลสขุภาพ 

 พัฒนาการใชพลังงานในกรงุเทพฯ เชน สงเสริมพลังงานทดแทน    

 ตองการใหมรีถโดยสารสาํหรบัผูสูงอาย ุ

 สงเสริมการสรางระเบียบวินัย  

 ตองการใหมีการแกปญหาเด็กเรรอน และผูมีปญหาสขุภาพจิต 

 ตองการใหมรีะบบการควบคมุรถ คมุกาํเนิดรถ ทางจกัรยาน  

 
 นอกจากคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเวที
สาธารณะแลว ยังมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนเอกสารที่ประชาชน
สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอมาตรการในการ
นําไปสูการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ซึ่งผลจากเอกสารเสนอความคิดเห็นในครั้งที่ ๓ สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๓-๓ แสดงจาํนวนขอเสนอของประชาชนในการจัดทาํ 
วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ จาํแนกตามวิสัยทัศนรายดาน ครั้งที่ ๓ 

 
ผลการสํารวจ พบวาประชาชนสวนใหญเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในประเด็นที่

เกี่ยวของกับสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานการคมนาคม ตามลําดับ โดยสามารถสรุป
ขอเสนอมาตรการในการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในอนาคต ดังตอไปนี้ 
 

๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในเชิง
กายภาพ พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๓-๑๑ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) ในการจัด
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๓  
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานผังเมือง  
จัดผังเมืองชัดเจน เมืองโตอยางเปนระบบ ๘ 
ไมใหมีการสรางอาคารสูงและขนาดใหญในกรุงเทพฯ  ๓ 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

สิ่งแวดลอม

สุขาภิบาล

สาธารณสขุ

ผังเมือง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

การคมนาคม
การศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

สังคม

การเมือง

การมีสวนรวมและการบริหาร

จัดการ

ศิลปวัฒนธรรม 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีแนวปองกันนํ้าทวมที่ชัดเจน ๒ 
คืนพื้นที่สาธารณะและที่ดินที่ไมไดใชประโยชน ๑ 
ไมมีพื้นที่ตาบอด ๑ 
จัดสมดุลทางผังเมือง โดยอาจมีการชดเชยในกรณีที่ผังเมืองที่วางไวไปจํากัด
สิทธิของเจาของที่ดิน 

๑ 

ลดความแออัดของกรุงเทพฯ ๑ 
จัดระเบียบพื้นที่รกราง ๑ 
วางผังเมืองระยะยาว ๑ 
ขยายเมืองกรุงเทพฯออกไปรอบนอก ๑ 
ดานอาคารและสิ่งปลูกสราง  
นําสายไฟฟา/โทรศัพทลงใตดิน ๘ 
จัดระเบียบหาบเรแผงลอย/ทางเทา ๗ 
เพิ่มแสงสวางทางสาธารณะ ๗ 
สะพานลอยปลอดภัย/คํานึงถึงผูสูงอาย ุ ๔ 
ถนนและทางเทาสะอาด ไมเปนหลุม ๒ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวตั้ง ๒ 
ไมปลูกบานล้ําที่สาธารณะ ๒ 
ทางเทากวาง ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวราบ ๑ 
จัดที่บังแดด/บังลม ใหประชาชน ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพฯคําโดยนึงถึงคนพิการ ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหสอดคลองกับภูมิประเทศ ๑ 
สรางอาคารที่ไดมาตรฐาน/ปลอดภัย ๑ 
ติดตั้งกลองวงจรปด ๑ 
จัดระเบียบปายโฆษณา ๑ 
ถนนแตละสายไดมาตรฐานเดียวกัน ๑ 
มีถนนสองชั้น ๑ 
มีที่อยูอาศัยพอเพียงกับประชากร ๑ 
ดานคมนาคมขนสง  
การจราจรไมติดขัด ๑๘ 
มีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน ๑๐ 
มีทางจักรยานที่เชื่อมโยงกัน/สนับสนุนการใชจักรยาน ๗ 
ควบคุมจํานวนรถในกรุงเทพฯ ๖ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ปรับปรุงบริการขนสงมวลชน ๕ 
มีรถไฟฟาทั่วถึง/คาโดยสารไมแพงเกินไป ๓ 
ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม/เขมงวด ๒ 
จัดระเบียบรถตู ๒ 
มีรถรางริมคลอง ๑ 
จัดระบบปายเครื่องหมายประกอบการจราจร ๑ 
จัดระเบียบจักรยานยนตรับจาง ๑ 
จัดระเบียบการเดินรถขนาดใหญในเขตเมือง ๑ 
จัดที่จอดรถใหเพียงพอ ๑ 
ใชการจราจรทางนํ้ามากขึ้น ๑ 
เก็บภาษีรถยนตเขาเมือง ๑ 
มีรถไฟรางคู ๑ 
มีเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมโยงการขนสงแบบตางๆ ๑ 
จัดระเบียบการจอดรถขางทาง ๑ 
ขยายถนนใหกวางขึ้น ๑ 
เปนสังคมที่เอื้ออาทรกัน ๑ 

 
๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแก  วิสัยทัศนการพัฒนาใน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๑๒ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Environmental and Health Development Visions (EH) ใน
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๓  

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสิ่งแวดลอม  
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ๒๓ 
การจัดการเก็บขยะอยางเปนระบบ ๑๕ 
ภูมิทัศนสวยงาม/บานเมืองสะอาด ๑๓ 
มีคลองที่สะอาด ๗ 
ไรมลพิษ ๗ 
มีการแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ๕ 
วางแผนรับมือภัยพิบัติ ๔ 
น้ําไมทวม ๒ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ขุดลอกคลองสม่ําเสมอ ๑ 
อากาศดี ๑ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง ๑ 
จัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับผังเมือง ๑ 
ใชประเทศเนเธอรแลนดเปนตนแบบในการบริหารจัดการน้ําทวม  ๑ 
ชุมชนปลอดเสียงดัง ๑ 
ดานสุขาภิบาล  
มีระบบระบายน้ําที่มีความเชื่อมโยงกันและพรอมใชงาน ๔ 
มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ๓ 
มีระบบปองกันอัคคีภัย ๓ 
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้า ๒ 
มีการทําลายขยะอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
ปรับปรุงทอระบายน้ําใหระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ ๑ 
น้ําประปาสะอาด/ไหลแรง ๑ 
มีน้ําดื่มสาธารณะบริการฟรี ๑ 
มีโรงผลิตไฟฟาจากขยะ ๑ 
มีสวมสาธารณะที่สะอาด ไดมาตรฐาน ๑ 
ดานสาธารณสุข  
มีลานกีฬาประจําชุมชน ๕ 
มีหนวยพยาบาลประจําชุมชน ๔ 
บริการสาธารณะสุขอยางมีมนุษยธรรม/สะดวก ๔ 
ไมมีสิ่งตกคางในอาหาร ๓ 
ประชาชนสุขภาพดี ๒ 
มีการเตรียมความพรอมในการเปนสังคมสูงอาย ุ ๒ 
มีบานพักคนชรามากขึ้น ๑ 
มีโรงพยาบาลผูสูงอายุ ๑ 
ดูแลสุขภาพของนักเรียน ๑ 
เพิ่มความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานพยาบาล ๑ 
จัดใหมีตูสําหรับสูบบุหรี่ ๑ 
ควรปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคใหมีประสิทธิภาพ ๑ 
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๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู พบวาประชาชนมี
ขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๑๓ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ)  ใน
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๓  

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสังคม  
จัดการปญหายาเสพติด ๒๐ 
ปราศจากอาชญากรรม ๑๙ 
ครอบครัวอบอุน ๘ 
สงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ๕ 
จัดระเบียบคนไรบาน/ขอทาน ๔ 
จัดระเบียบคนตางดาว ๔ 
ไมมีชุมชนแออัด/พัฒนาใหนาอยู ๔ 
จัดระเบียบสังคม ๔ 
ประชาชนเคารพกฎหมาย/สิทธิหนาที ่ ๓ 
ควบคุมจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ ๒ 
มีกลองวงจรปดตามพื้นที่เสี่ยงอันตราย ๒ 
เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ ๑ 
มีสวัสดิการสังคม ๑ 
คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ๑ 
มีเครือขายชุมชนรักษาความปลอดภัย ๑ 
ดําเนินการโครงการชุมชนสีขาว ๑ 
คุณภาพชีวิตดี ๑ 
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ๑ 
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ 
ดานเศรษฐกิจ  
ลดคาครองชีพ ๖ 
กระจายความเจริญออกภายนอก ๒ 
ควบคุมแรงงานตางดาว ๑ 
พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว ๑ 
เศรษฐกิจดี ๑ 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปริมณฑล ๑ 
ไมมีคนวางงาน ๑ 
SME เขมแข็ง ๑ 
แหลงงานใกลที่อยูอาศัย ๑ 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
ฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ๑ 
ลดเศรษฐกิจแบบผูกขาด ๑ 
สงเสริมอาชีพของประชาชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ๑ 
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ปลูกจิตสํานึกใหรักกรุงเทพฯ ๑๐ 
อบรมศีลธรรมใหนักเรียน ๔ 
เปนเมืองศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษโบราณสถาน ๔ 
บุคลากรแตละโรงเรียนทีคุณภาพใกลเคียงกัน ๓ 
พัฒนาหองเรียนใหทันสมัย ๓ 
มี Wi-Fi ฟรี ๓ 
อบรมนักเรียนใหมีระเบียบวินัย ๒ 
สอนใหคนรูจักคิด/แกปญหาได ๒ 
สนับสนุนครูในพื้นที่ ๒ 
เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน ๑ 
มีพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ๑ 
สงเสริม บ ว ร ๑ 
มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/พิพิธภัณฑ ๑ 
นักเรียนไมตองพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ๑ 
เตรียมรับมือ AEC ๑ 
ชุมชนมีสวนจัดการการศึกษา ๑ 
โรงเรียนไมไกลบาน ๑ 
ไมเพิ่มภาระอื่นๆ ใหครูมากเกินไป ๑ 
มีสถานศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ๑ 
แกปญหาการรับเงินบริจาค คาแปะเจี๊ยะ ๑ 
ปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตย ๑ 
มีโครงการเรียนฟรีที่ทําไดจริง ๑ 
มีรถโรงเรียนที่แยกจากระบบขนสงมวลชนปกติ ๑ 
โรงเรียนกรุงเทพฯมีสอนถึงชั้น ม.๓ ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
แนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
มีทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ๑ 
ใหวัดเปนศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร ๑ 
กรุงเทพฯเปนศูนยกลางการเรียนรู ๑ 
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษา ๑ 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ๑ 

 
๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓-๑๔ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ)  ใน
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๔ 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานการเมือง และการมีสวนรวม  
ปราศจากการคอรรัปชั่น ๑๒ 
บังคับใชกฎหมายเขมงวด/เปนธรรม ๗ 
นักการเมืองมีจิตสํานึก ๒ 
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๑ 
ผูวากรุงเทพฯใหมี ๒ คน ฝงพระนคร กับฝงธน ๑ 
แยกกรุงธนบุรีออกมาปกครองเอง ๑ 
ออกกฎหมายควบคุมสัตวเลี้ยง ๑ 
ยกเลิกการปกครองระบบ สมาชิกสภากรุงเทพฯ สมาชิกสภาเขต ควรตั้งสภา
ชุมชนขึ้นเพื่อปกครองกันเอง 

๑ 

ควรมีการแบงกรุงเทพฯ ออกเปนอยางนอย ๔ พื้นที่ โดยมีผูวาฯ ของแตละ
พื้นที่ 

๑ 

ไมขัดแยงทางการเมือง ๑ 
ไมแทรกแซงการบริหารกรุงเทพฯ ๑ 
ผูวากรุงเทพฯมาจากการแตงต้ัง ๑ 
ผูบริหารกรุงเทพฯไมเลนการเมืองเกินไป ๑ 
ดานการบริหารองคการ  
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ๗ 



 

- ๘๔ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว/สุภาพ ๔ 
มีเครือขาย/สื่อประชาสัมพันธเหตุการณตางๆ ๔ 
กระจายอํานาจใหแตละเขตมากขึ้น ๓ 
มีการเลือกตั้งผอ.เขต ๒ 
แบงเขตกรุงเทพฯใหแตละเขตมีพื้นที่ไมใหญมาก ๑ 
กรุงเทพฯดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเอง ๑ 
มีผูบริหาร/เจาหนาที่ที่เขาถึงประชาชน ๑ 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ๑ 
สงเสริม CSR ๑ 
การพัฒนากรุงเทพฯตองไมเบียดเบียนจังหวัดอื่น ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานอยางเครงครัด ๑ 
มีตํารวจเมืองหลวงที่มีภาพลักษณที่ดี ๑ 
จัดสรรงบประมาณใหแตละเขตอยางเพียงพอ ๑ 
ยายเมืองหลวง ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร/นักการเมืองทองถิ่นไมเลือกปฏิบัติ ๑ 
มีการจัดเก็บภาษีพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อใหผูที่จะเขาไปพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยน้าํทวม/
แผนดินไหว ตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินของตนเอง 

๑ 

เปนที่พึ่งของประชาชน ๑ 
เก็บภาษีที่ดิน/มรดก ในอัตรากาวหนา ๑ 
มีนโยบายใหใชสาธารณูปโภคฟรี ๑ 
บริหารกรุงเทพฯใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ๑ 
จัดทําคูมือกฎหมาย/กฎระเบียบแจกประชาชน ๑ 
ประชาชนมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ๑ 
หากนโยบายดีควรทําตอเน่ือง ไมใชเปลี่ยนนโยบายเมื่อเปลี่ยนผูวาฯ ๑ 
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๓.๔.๔ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๓ 
(เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 
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๓.๕ ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ครั้งที่ ๔ กลุมเขตพื้นที่
กรุงเทพกลาง 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ครั้งที่ ๔ กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพกลาง 
อันประกอบดวยเขตสัมพันธวงศ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพญาไท เขตราชเทวี 
เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และเขตหวยขวาง   ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ให
ความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๔๙ คน  
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        ๓.๕.๑ กิจกรรมภาคเชา 
        กิจกรรมภาคเชา (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร โดยแบงการรวมกลุมแสดงความคิดเห็นออกเปน ๔ กลุม โดยใชชือ่กลุม
วา “จิ๊กซอวสี” เพื่อมุงหมายที่จะสะทอนใหเห็นถึงการรวมพลังของประชาชนในกลุมตางๆ ที่จะรวมกัน
สรรสรางวิสัยทัศน และรวมขับเคลื่อนมาตรการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนอยางมีพลัง  ทั้งนี้ ผลสรุปจากการ
ระดมความคิดเห็นในแตละกลุมจิ๊กซอวสี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๒ ประเด็น ไดแก 
       ประเด็นท่ี ๑  ทานตองการเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนาเปนอยางไร 
       ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเชิงมาตรการอยางไรที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครใหไปสู
วิสัยทัศนดังกลาว 
 

๑. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเขยีว 
   

 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเขียว ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ประเด็นวิสัยทัศนที่ไดจากการระดมความคิดเห็นภายในกลุม : “กรุงเทพฯ : เมือง
แหงความปลอดภัยและมีความสุข” 

 ตองการใหมีการปรับปรงุบาทวถิีใหสะอาด และกวางพอสาํหรบัคนเดิน 

 ตองการใหมีการวางผงัเมืองที่เปนระเบียบ ปลอดจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพฯ 

 ตองการใหมีการจัดวางระบบผังเมืองที่เปนสัดสวน และมีพ้ืนที่สีเขียวอยางเพียงพอ 
 ตองการใหมีการบงัคบัใชผังเมืองโดยจรงิจัง 
 กรุงเทพฯ เปนเมืองทีส่ะอาด เทียบเทาสิงคโปร 

 ตองการใหมีการปลูกตนไมเยอะๆ อนุรักษตนไมในพื้นที่ใหมากที่สุด ไมควรไปตัด
ตนไมเพื่อการพัฒนานาเมือง หรือถาวรวัตถุใดๆ 

 ตองการใหมีการจัดการขยะ มีการคัดแยก จัดทําลาย ที่มีประสิทธิภาพ 
 ตองการใหมีการเวนคืนที่ ทําถนน ไมควรตัดตนไมที่โตอยูกอน 
 สิ่งกอสรางในเมือง ควรทําจากวัสดุท่ีคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ปรับปรุงความสะอาดคูคลอง การบําบัดน้ําเสีย 

 กรุงเทพฯ เปนเมืองที่ใชพลังงานธรรมชาติ สะอาด 

 กรุงเทพฯ  รถไมติด 
 ตองการเห็นการเดินทางโดยไมใชรถยนตสวนตัว พัฒนาระบบการขนสงมวลชนให

ครบคลุมและสะดวกสบาย 
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 ตองการเห็นการการขนสงมวลชนใหเนนระบบราง และเชื่อมตอกับระบบขนสงทุก
ประเภท และเชื่อมตอกับการจราจรในเขตภูมิภาคโดยรอบ 

 ตองการเห็นการบังคับใชกฎหมายจราจร ปญหาวินัยจราจร โดยเฉพาะเด็กแวน 

 ตองการเห็นการจัดระเบียบหาบแรแผงลอย รถรับจางที่ตั้งกีดขวางบริเวณสถานี
รถไฟฟาทุกจุดในกรุงเทพฯ 

 กรุงเทพฯ : เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 กรุงเทพฯ : เมืองที่คนมีจริยธรรม คุณธรรม 

 แกปญหาเด็กเรรอน คนไรบาน โดยเฉพาะบริเวณหัวลําโพง เขตพระนคร ยาน
สนามหลวง 

 กรุงเทพฯ : ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด 

 ตองการเห็นการจัดระเบียบคนตางดาว 
 กรุงเทพฯ : เปนเมืองยิ้มสยาม 
 การจัดการการศึกษาที่เนนความถนัด/ความตองการเฉพาะของบคุคล ไมใชระบบ 

(หลักสูตรแบบเหมารวม) 
 ตองการใหมีการพฒันาความรูดานภาษาตางประเทศ 

 พัฒนาการการเรียนรูของเด็กชามาก ป.๔ ยังอานหนังสือไมออก 
 ตองการใหมีโอกาสในการศึกษาที่เทาเทียมกัน 
 ตองการใหมีการเพิ่มจาํนวนสถานศึกษาใหรองรบัตอปริมาณเด็ก 

 ตองการใหมีการศึกษาฟรอียางแทจรงิ 

 ตองการใหประชาชน ชมุชนมีสวนรวมในการกําหนดทศิทาง นโยบาย โดยกรุงเทพฯ 
ตองเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการผลกัดันขอเรียกรอง และนําไปปฏบิัติให
มากขึ้น 

 ตองการใหมสีถานบีรกิารดานสุขภาพในชุมชนกระจายตามพื้นที่ตางๆ ใหครอบคลุม 
 ตองการใหมีการใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาครอบคลุม ไมตองไปโรงพยาบาลที่

ไกลจาก ที่พัก 

 ตองการใหมีศูนยดูแลสวัสดิภาพประจําแตละชุมชน เชน ศูนยดูแลผูสูงอายุ ศูนย
ดูแลเด็กในชุมชน 

 กรุงเทพฯ : เปนเมืองชั้นนําของอาเซียน 
 การจัดระเบียบชุมชนยานการคา เชน ยานสําเพ็ง มีปญหาพอคาแมคาตางดาว 
 จัดระเบียบรานคา ยานปากคลองตลาดใหสะอาด สะดวก 

 ตองการใหมีการกระจายความเจริญไปยงัพื้นที่โดยรอบกรงุเทพฯ  

 ตองการใหมีการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนตรบัจาง 
 ตองการใหมีการจัดพ้ืนที่สาํหรบัการเลนกีฬา 
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 กรุงเทพฯ : เมืองที่มีระบบการบรหิารจัดการที่ด ี

 ตองการใหมีการจัดการความขัดแยงเหลือ่มล้ําเชิงอาํนาจ และโครงสรางของ
กรุงเทพฯ โดย กรุงเทพฯเปนทองถิ่น ซึง่มีอาํนาจนอย แตเปนเมืองหลวงมภีารกจิ
ตองจัดการจาํนวนมาก 

 
เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอดังตอไปนี้ 

 
 การพัฒนาความรวมมือในการพัฒนากรงุเทพ รวมระหวางภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน ขยายการมสีวนรวมของประชาชน และชุมชนใหมากขึ้น 
 การใหความรู ความเขาใจ ปลูกฝงวินัยสวนบคุคล ใหมจีิตสาํนึกในสาธารณะ 
 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของแตละโรงเรียนใหเทาเทียมกัน 
 ใหมีที่พกั ระบบการดูแลคนเรรอน ขอทาน หรือมีหมูบานสาํหรบัผูดอยโอกาส 

 การจัดสวสัดิการสาํหรบัคนดอยโอกาส 

 ปรับปรงุระบบการประกันสขุภาพใหทั่วถงึ เทาเทียม และใชบริการไดใกลกบัที่พกั 
 

๒. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีสม 
 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีสม ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ  ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 เจาของกิจการตามบาทวิถีสรางสิ่งกอสรางล้ําเขตสาธารณะ กอใหเกิดความสกปรกตาม
ทองถนน ทั้งที่กฎหมายบัญญัติ หามไมใหประกอบอาหารริมถนน ขายไดแตของ
สําเร็จรูปเทานั้น นอกจากน้ัน ทางเทาเปนสมบัติสาธารณะ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึง
ควรจัดเก็บคาธรรมเนียมผูที่คาขายบนทางเทา หรือเปดประมูลพื้นที่เหลานั้น 

 พบปญหาการจายเงินใหเทศกจิหรือใหสินบนเจาหนาที ่

 ควรจัดหาบเรแผงลอยใหมีระเบียบมากขึ้น 
 การขุดถนนกอสรางของหนวยงานราชการเพื่อสรางสิ่งสาธารณูปโภคขาดการวางแผน

อยางจริงจัง 
 พัฒนาทางเทาใหสวยงามและสะดวกสบายตอผูเดินเทา 

 ตองการใหนาํระบบสาธารณูปโภคลงดิน 

 อาคารและสิ่งกอสรางควรมมีาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้น ควรมีมาตรฐานการ
สรางบานจัดสรร หรือาคารหลงัเล็กใหรับแผนดินไหวได 

 การแบงตกึแถวใหเปนหองเชา กอใหเกิดปญหาขยะ สกปรก สงเสียงดัง ดื่มสุรา   
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 การจราจรที่ขาดประสิทธิภาพทําใหใชพลังงานสิ้นเปลือง เกินความจําเปน เชน องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไมควรถมคลองเปนถนน แตควรจัดการคลองใหมี
ประสิทธิภาพ มีการขุดคลองอยางเปนระบบ เพื่อสรางคมนาคมทางน้ําแทน นอกจากนี้
การขุดคลองยังชวยยกระดับพื้นที่ของกรุงเทพฯ ใหสูงขึ้นปองกันน้ําทวม และกรุงเทพฯ 
มีภูมิทัศนที่สวยงาม 

 ควรพฒันาเรือใหมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 สรางที่จอดรถและสิง่อาํนวยความสะดวกตามสถานรีถไฟฟา เพื่อดึงดูดคนที่มรีถยนต
สามารถขับรถมาจอดไว เพื่อเดินทางดวยรถไฟฟาตอได 

 ควรเพิ่มประสิทธภิาพรถไฟฟา   
 ตองการใหเพิ่มโครงขายรถไฟฟาไปตางจังหวัด 

 ตองการใหพัฒนาพลงังานทางเลือก 

 ตองการใหพัฒนาทางจักรยาน 

 BRT ทําใหรถติดมากขึ้น เนื่องจากถนนหายไป ๑ เลน และไมมีคนใช จงึควรเสนอใหเลกิ
ระบบ BRT  

 จุดจอดรถ Taxi อัจฉริยะทาํใหรถติด และไมไดใชจริง 
 ขาดปายบอกทางที่ดี ทาํใหนกัทองเที่ยวถูกหลอก 

 ควรมมีาตรการจาํกัดการเปนเจาของรถ เชน มีที่จอดรถ ถงึจะสามารถจอดรถได 

 พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ๓G 
 ควรแกระบบจัดการน้าํเสียใหดขีึ้น 

 สงเสริมการแยกขยะ และการ recycle เพื่อชวยลดขยะพลาสติก และปลูกฝงวินัยใหเด็ก
ตั้งแตในโรงเรียน 

 ควบคุมการเผาขยะเปนพิษในชุมชน 

 ในปจจุบัน กรุงเทพฯ มีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมาย แตยังไมไดเตรียมระบบการฝง
กลบขยะ 

 ควรเก็บคาใชจายกับผูที่ผลิตขยะที่กําจัดไดยาก 
 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรียนขาดความสนใจจากภาครัฐ  

 ปญหาการยายถิ่นสงผลกระทบตอการศึกษาเปนอยางมาก เน่ืองจากเด็กจะไมไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่อง อาจจะแกปญหาโดยการเก็บคาเลาเรียนผูที่เรียนตางเขตพ้ืนที่ 

 สรางพื้นที่สาธารณะสําหรับเด็ก 

 แรงงานตางดาวกลายเปนเจาของกิจการ 
 ตองการใหพัฒนาบุคคลรุนหลังใหมีประสิทธิภาพ ผานสถาบันการศึกษา สถาบัน

ครอบครัว   และเพ่ิมการพัฒนาประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
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 การขาดความตอเนื่องของนโยบายการศึกษา สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนตําแหนง
นักการเมืองตามวาระ 

 ตองการใหมีนโยบายการจัดการยาเสพติดท่ีตอเนื่อง  

 ตองการใหมุงเนนการศึกษาระดับปฐมวัยมากกวานี้ 
 ตองการใหพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกตอการศึกษา เชน นํารถ

โรงเรียนมาใช  
 ตองการใหมีมาตรการควบคมุสื่อโทรทศัน และอินเทอรเน็ต 

 กรุงเทพมหานครขาดผูนาํที่มจีิตสาธารณะ 

 ควรเอาปายประชาสมัพันธนักการเมืองออกไป นักการเมืองควรใชเงินสวนตัวเพื่อผลิต
สื่อประชาสมัพันธตวัเอง ไมควรใชเงินภาษีของประชาชน 

 สายดวนกรุงเทพมหานคร ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ควรมีศูนยพยาบาลและศูนยบริการสุขภาพใหทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ไมควรใหโรงพยาบาลของรัฐออกนอกระบบ เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิบัตร

ประกันสุขภาพได 
 ควรมีหนังสือแจงผูที่มีอายุ ๕๙ ป ไปทําบัตรผูสูงอายุเพื่อจะไดรับบัตรในอายุ ๖๐ ป หรือ

ใหสิทธิเมื่อไดมีอายุ ๖๐ ปบริบูรณ ไมใชมีสิทธิหลังจากการแจง ๑ ป 
 สิทธิบัตรทองควรใหผูปวยสามารถใชสิทธิในพื้นที่ใกลบานได 
 ตองการใหกระจายความเจรญิสูตางจงัหวัด เพื่อแกปญหาคนตางจังหวัดแยงเขามา

ทํางานในเมืองโดยการเสรมิสรางอาชีพ สงเสรมิเศรษฐกิจ 
 

๓. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีมวง 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 ตองการใหมคีคูลองที่ใส สะอาด ใชประโยชนได 
 ตองการใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ไมตัดตนไมในหนารอน 

 ตองการใหมีการจัดการขยะอยางเปนระบบ 
 ตองการใหมีการคืนตนไมใหวงเวียนใหญ 
 ปจจุบันมีการรณรงคใหแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิลตั้งแตที่บาน แตเมื่อกรุงเทพฯมาเก็บ

ขยะ ก็นําไปรวมกันในรถเก็บขยะ จึงตองการใหกรุงเทพฯ ดําเนินการแยกขยะที่
ปลายทางอีกที หรือไมก็มีการจัดการระบบเก็บขยะใหมทั้งระบบ โดยอาจสงเสริมใหทํา
โครงการ zero waste 
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 กรุงเทพมหานครเคยคิดท่ีจะทําโครงการโชวรูมขยะ โดยใชเมืองในประเทศไตหวันเปน
ตนแบบ โดยใหประชาชนมาเรียนรูเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ และการแยกขยะ โดย
กระตุนใหเกิดการที่มีจิตอาสา แตเปนที่นาเสียดายที่โครงการนี้ยังไมไดรับการผลักดันให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 ควรลดขยะจากแหลงกาํเนิด 
 เพิ่มจํานวนรถเก็บขยะ/และเพ่ิมความถี่ในการเก็บขยะ 

 แตละบาน/ชุมชน มีระบบบาํบัดน้าํเสีย เชน บอดักไขมัน เพ่ือเปนการลดมลพิษจาก
แหลงกาํเนิด กอนปลอยลงระบบรวบรวมน้าํเสียสวนกลาง โดยกรุงเทพฯ อาจเปน
เจาภาพในการจัดหา/พัฒนาระบบบาํบัดน้ําเสียราคาถูกใหประชาชน 

 ชุมชนอาจจัดทําระบบบาํบัดน้าํเสียอยางงาย เชน ระบบทรายกรอง ใชเอง 

 แยกระบบรวมน้าํเสียออกจากระบบรวบรวมน้าํฝน 

 ตองการใหมขีอกาํหนดหามสบูบหุรี่ในทีส่าธารณะ 

 ตองการใหมีการตรวจสอบอาหารที่ไมมีสารปนเปอนที่เปนอนัตรายตอสขุภาพ 
 ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาํเนินชวีิตใหเอื้อตอการมีสขุภาวะที่ดี 

 ตองการใหมคีวบคุมขนาดการเติบโตของกรุงเทพฯ 

 จัดผังเมืองใหชัดเจนโดยคาํนึงถึงยานเมืองเกาทีค่วรอนุรักษวถิีชมุชน ศลิปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะยานตางๆ ทีม่ีเอกลกัษณ เชน เยาวราช บางลาํพู และเมืองใหม 

 ใหจัดระเบียบสายไฟ/สายโทรศัพท ใหอยูใตดิน ไมระโยงระยางอยางปจจบุัน 
 มีการจัดระเบียบการขายสินคาริมทางเทา อาจมีการจัดเขตพื้นที่การขายของแลวเก็บ

รายไดเขากรุงเทพฯ 
 ตองการระบบขนสงที่ไมพึ่งพารถสวนตัว มีระบบขนสงระบบราง มีรถไฟฟาที่ครอบคลุม

ทั่วเมือง 
 มีการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับรถที่จะขับเขาเมือง 

 มีรถเมลฟรีที่มีคุณภาพ สําหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยรถที่จะนํามาทําเปน
รถเมลควรคํานึงถึงการขึ้น-ลง ของผูสูงอายุดวย 

 มีการบูรณาการกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาในกรุงเทพฯ ทั้งดาน
งบประมาณ การกําหนดหลักสูตร เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพเทากัน 

 ปลูกฝงวินัยใหแกเด็กและเยาวชน โดยผูใหญตองเปนตวัอยางที่ดแีกเยาวชน โดยตองเริ่ม
จากครอบครวั แลวมาตอที่โรงเรียน 

 ตองการใหรณรงคเพื่อใหคนดี คร/ูอาจารยเปนตัวอยางที่ดแีกเยาวชน สงเสรมิสนบัสนุน
คนด ี

 สงเสริมใหเยาวชน/ประชาชนมีจิตสาธารณะ ทีร่ักกรุงเทพฯ 
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 ตองการใหกรุงเทพฯ มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม ดึงดูด เปนแหลงทองเที่ยวได โดยมีการ
บูรณะโบราณสถานตางๆ ใหคงความสวยงาม โดยจะเปนการปลูกฝงใหชาวกรุงเทพฯ 
ตระหนักถึงคุณคาของโบราณสถานเหลานี้ 

 ตองการใหมีการกระจายความเจริญออกสูปริมณฑล 

 กรุงเทพฯ มีอาชญากรรมลดลง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 จัดระเบียบคนไรบาน อาจดําเนินการโดยจัดหาที่อยูใหเปนหลักแหลง เพื่อไมใหเปน
ปญหาสังคม 

 มีสังคมที่เอื้ออาทรกัน ไมเห็นแกตัว 
 ประชาชนในสังคมมีระเบียบวินัย 

 สงเสริมใหเอกชนมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยการกําหนดมาตรการสนับสนุน
ธุรกิจที่ทํา CSR  

 ตองการใหมีผูนําที่มีความกลาหาญที่จะเขามาตรวจสอบโครงการตางๆ ที่มีปญหา 
โดยเฉพาะโครงการที่มีปญหาคอรรัปชั่น และมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตองมีการ
คืนสมบัติสาธารณะใหกรุงเทพมหานคร 

 บังคับใชพระราชบัญญัติความสะอาดอยางเขมงวด 
 ตั้งตัวชี้วัดเพื่อเปนเกณฑในการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในอีก ๒๐ ปขางหนา เพื่อใหการ

พัฒนาเมืองเปนไปอยางมีทิศทาง 
 เจาหนาที่กรุงเทพมหานครตองบงัคบัใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะกฎหมาย

เกี่ยวกับการรกัษาสภาพแวดลอม ในสวนของการควบคมุน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 จัดทีมประชาชนที่คอยสอดสองดูแลเรื่องการกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยใหทํางาน

รวมกันกับภาครัฐ โดยภาครัฐตองยกรางกฎหมายที่เปดชองใหประชาชนสามารถมีสวน
รวมหรือมีอํานาจในการจัดการตรวจสอบแหลงมลพิษได 

 กลไกอํานาจรัฐ ไมเชื่อมประสานกับชุมชน ทําใหปญหาบางเรื่อง เชน สิ่งแวดลอม ไม
สามารถแกได เพราะพอสืบสวนหาสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม ก็จะมีการโทษกันวา
ชุมชนแออัด เปนตนเหตุ ทําใหเกิดความขัดแยงกัน โดยกรุงเทพฯ ควรมีการทํางานที่
ประสานกับองคกรพัฒนาชุมชน กลไกอํานาจรัฐควรทํางานโดยมีองคความรูทีส่อดคลอง
กับชุมชน 

 กรุงเทพมหานครไดจัดตั้งสถาบันพัฒนาเมือง ซึ่งเปนองคกรที่กรุงเทพมหานคร ตั้งใจจะ
ให เปนมหาวิทยาลัยในสั งกัด   โดยปจจุบันสถาบันนี้สั ง กัดอยูสํานักผัง เมือ ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามที่ควรจะเปนแลวองคกรนี้ควรอยูสังกัดสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินมากกวา เน่ืองจากสถาบันพัฒนาเมืองมีชุดความรูตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
กรุงเทพฯ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการแกปญหาของกรุงเทพฯ ได ไมแตเฉพาะ
ดานผังเมืองเทานั้น เพียงแตปจจุบันยังขาดกระบวนการการนํามาใชที่สอดคลองกัน
ระหวางภาครัฐและประชาชน 
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 ใหความรูดานกฎหมายแกสมาชิกสภากรุงเทพฯ/สมาชิกสภาเขต เพื่อให สามารถ
นําไปใชในการแกไขปญหาใหแกประชาชนไดอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 มีการเปดเผยงบประมาณตางๆ ที่ สมาชิกสภากรุงเทพฯ/สมาชิกสภาเขต ไดรับ เพื่อใหมี
การตรวจสอบได 

 มีศูนยขอมูลขาวสารของกรุงเทพฯ โดยอาจทําเปนเว็บไซต หรือศูนยขอมูลขาวสาร
ประจําเขต เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลตางๆ ของกรุงเทพฯ ทั้งเรื่องขอบังคับ และ
เรื่องโครงการตางๆ  

 เปดใหมีชองทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครได โดยอาจมี
รายการ “ผูวาฯ พบประชาชน” 
 

เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอดังตอไปนี้ 

 ปญหาที่มีอยูในปจจุบันเปนผลมาจากสิ่งที่เรากระทําในอดีต ดังนั้น หากในอีก ๒๐ ป
ขางหนา เราตองการใหกรุงเทพฯ นาอยูหรือไมเจอปญหาแบบปจจุบัน เราควรเริ่มตน
วางแผนใหรอบคอบตั้งแตวันนี้ โดยดําเนินการควบคูไปกับการแกไขปญหาที่มีอยู โดย
หากกลาววา ประเทศไทยควรเปนประเทศเกษตรกรรมแลวเหตุใดปจจุบันประเทศไทย
จึงเรงพัฒนาอุตสาหกรรม การวางแผนพัฒนาประเทศควรสอดคลองกับลักษณะทาง
กายภาพของประเทศดวย 

 เริ่มตนเปลี่ยนแปลง กรุงเทพฯ จากหนวยของสังคมที่เล็กที่สุด คือ ระดับครอบครัว เชน 
มีการปลูกผักสวนครัวเอาไวกินเอง ปลูกตนไมในบาน 

 สนับสนุนพลังของชนชั้นกลาง/กลุมทุน/ธุรกิจตางๆ ใหเปนพลังบวก เพื่อรวมมือกัน
เปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ โดยเริ่มจากการสนับสนุนใหกลุมทุนเหลานี้มีสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) 
 

๔. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเหลอืง 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมสีเหลือง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยางกวางขวาง

เกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 ตองการการศึกษาในโรงเรียนที่เขมแข็ง และตองการความรวมมือจากผูปกครองในการ
ดูแลเด็ก รวมกันปลูกฝงศีลธรรมและสรางระเบียบวินัยใหกับเยาวชน และผูปกครองควร
เปนแบบอยางที่ดีใหแกบุตรของตน 

 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงระบบการศึกษา ทั้งในเด็กยากจน และเด็กดอยโอกาส 
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 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอนใหเยาวชนรูแพรูชนะรูอภัย ไมใชระบบการศึกษาที่
สอนใหเยาวชนแขงขันกันเพียงอยางเดียว เพราะจะนําไปสูความแตกแยก/ความรูสึกไม
เอื้ออาทรตอกัน 

 เพิ่มชองทางการเรียนที่หลากหลาย ตามความถนัดของนักเรียนที่แตกตางกันไป และมี
ชองทางการเรียนการสอนที่เทาทันกับสถานการณจริงปจจุบัน 

 จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อแกการพฒันาเด็ก เชน มีหองสมุดชุมชนเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให
เยาวชนเขาหองสมุดชุมชน 

 จัดสรรชองทางการสรางอาชีพสาํหรับเด็กที่ยากจน 
 กระบวนการลงโทษเด็กนักเรียน ควรเชื่อมโยงกับประเด็นทางกฎหมาย เยาวชนที่มี

ปญหา ควรมสีถานที่ที่ดูแลโดยตรง เพ่ือลดความรูสึกชองโหวทางสังคม 
 พิจารณาพื้นที่เสี่ยง-พื้นที่ดี ปรับระบบความคิดของผูใหญใหมีความเขาใจเยาวชนแบบ

แทจรงิ 
 การกําจัดอบายมุข 

 ใหเยาวชนไดมสีวนรวมอยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ 
 มีสถานทีร่องรับ สถานทีพ่ักผอน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุขยายเขาสู

ชุมชน และกจิกรรมดังกลาวควรตรงตอความตองการของผูสูงอาย ุ

 ตองการใหพื้นที่สาธารณะมีการออกแบบอาคาร สถานที่รองรับผูสูงอายุ ผูพิการ 
 มีการสนับสนุนการสรางอาชีพและรายไดใหกับผูสูงอายุ สงเสริมการวางแผนระบบ        

การออม 
 ตองการใหสํานักงานเขตจัดกิจกรรม มีการอํานวยความสะดวก เชน ดานการคมนาคม 

ใหมีบริการรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย โดยใหกําหนดไวในกฎหมาย 
 เปดพื้นที่ใหกบัผูสูงอายุในชุมชน ใหมกีารสงตอความรูในชุมชน 

 จัดพื้นที่ใหกับผูสงูอายุ  

 ขอใหมีการบังคบัใชพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  
 มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น  
 ตองการใหสถานีตํารวจ เจาหนาที่รัฐรวมกันทํางานอยางเขมขนในประเด็นความเสี่ยง

ทางสังคม 
 นําวิชาหนาที่พลเมือง ระเบียบวินัยและศีลธรรมของคนในสังคม ไปพัฒนาลงในหลกัสตูร

การเรียนการสอน 
 ตองการใหแกไขปญหาความขัดแยง 

 สงเสริมใหมีความศรัทธาในการจัดการปญหาภายในชุมชนเอง มีจิตสาธารณะ มีสํานึก
รวมกันภายในชุมชน เปน collective consciousness  
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 ปรับปรุงกฎหมายใหคุมครองประชาชนอยางจริงจังและเขมขน และควรสนองตอบตอ
ความคิดเห็นของประชาชน 

 สรางมวลชนใหมีจิตสํานึกสาธารณะในการแกไขปญหาตางๆ นอกเหนือจากภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 สรางคนใหมีจิตสํานึกสวนรวมมากกวาสวนตน โดยสนับสนุนใหมีกลไกในการชวยเหลือ
ดูแล เชน การจอดรถในที่สาธารณะโดยไมคํานึงถึงผูอื่น 

 ผลักดันใหมีงบประมาณบานมั่นคงสําหรับบุคคลที่ถูกไลรื้อ (รัฐบาลจัดสรรบานพัก
ชั่วคราวเพื่อรอการสรางบานมั่นคง) 

 ตองการใหภาครัฐมีการติดตามประเมินผล มีการใหคาํแนะนําจากภาครัฐสูประชาชน
อยางถกูตอง เชน การสรางบาน  

 จัดทาํแผนรับมือภัยพิบัติ เชน อัคคภีัย โดยเฉพาะอยางยิ่งจดุเสี่ยงภายในชุมชน 

 สนับสนุนการมีสวนรวมในการสื่อสารระดับบน และพฒันากลไกการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

 สงเสริมใหเกิดเอกลักษณของชุมชนและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น กาํหนด
ความเปนวสิัยทศันของยาน 

 ตองการเวทีในการแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย 

 ตองการใหมีตอตานคอรรปัชั่น 
 ตองการใหมีการจราจรมรีะเบียบวินัย 

 ตองการใหมีทีอ่ยูอาศัยเพียงพอ 
 ตองการใหชมุชนปลอดยาเสพติด 
 กรุงเทพเมืองสวรรค/กรุงเทพเมืองสีเขียว ปราศจากมลพิษและฝุนควัน 

 ตองการใหแมน้าํลาํคลองใสสะอาด 

 มีการจัดระเบียบและความสะอาดทีพ่ักอาศัยบริเวณลาํคลอง  
 ตองการใหปรับปรงุภมูิทศัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 ตองการใหแกไขปญหาและชวยเหลอืผูสูงอาย ุ

 กรุงเทพฯ เมืองแหงการเรียนรู เยาวชนใฝรูใฝเรียน มรีะบบการศึกษาเปนเอกภาพ 
เยาวชนมีทกัษะชวีิตในการรบัเลือกสิ่งที่ดีๆ ปฏิเสธสิ่งที่ไมดี เปนเมืองปลอดภัยในการใช
ชีวิต 

 ปายรถเมลมีถงัขยะ มีการจัดการเรื่องขยะ/ถังขยะไมเพียงพอ 

 ใหความสาํคัญกบัผูดอยโอกาส คนรากหญา คนเรรอน เด็กไรบาน 
 จัดระเบียบวินัย/การอยูรวมกันของคนเมือง จัดระเบียบหาบเรแผงลอย ทางจักรยาน  
 การพัฒนาเยาวชน ดานการศึกษา สนบัสนุนใหนักเรียนสนใจเรียน 

 ตองการใหขาราชการกรงุเทพมหานครทาํงานอยางมืออาชีพ 
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 ตองการใหภาครัฐมรีะบบที่เอื้อตอการทาํกจิกรรมรวมกัน 

 ตองการใหมรีะบบการปองกันอคัคีภัย 
 ตองการใหระบบขนสงมวลชนมีประสิทธิภาพ มทีางเทา มีทางจักรยาน ขยายระบบ

รถไฟฟาใหครอบคลมุถึงปริมณฑล 
 ตองการใหการจราจรมคีวามปลอดภัย   
 ตองการใหมีการจัดการปญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ตองการใหนาํความคาดหวงั/ขอเสนอจากประชาชน ใหมีการนําไปสูผูบริหารสูการ
ปฏิบัติจริง 

 ปลูกฝงใหคนมคีวามซื่อสัตยสจุริต มีน้าํใจ มีความสามคัคี เอื้ออาทร 

 ตองการใหกรุงเทพมหานครจัดการระบบขนสงมวลชนดวยตนเอง 
 การแกไขปญหาความเหลื่อมล้าํในสังคม เชน ปญหาคอรรปัชั่น 

 มีโครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอ และครอบคลุมทัง้พื้นที ่
 
       ๓.๕.๒ กิจกรรมภาคบาย 
         กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในประเด็นรายดาน โดยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ ไดเลือก
ประเด็นดานคมนาคมขนสง เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ตองการให
กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง รวมถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการขับเคลื่อน โดยผลสรุปจากที่ประชุมใน
ภาคบาย มีดังตอไปนี้ 
 

 การคมนาคมทางนํ้า เน่ืองจาก กรุงเทพฯ มีแมน้ําลําคลองมากกวา ๑,๐๐๐ สาย ดังนั้น
ควรพัฒนาคลอง โดยขุดขยายคลองใหลึก ๔ เมตร และนําดินไปทําคันกั้นคลอง และ
พัฒนาเรือไฟฟาอยางเชนประเทศเนเธอรแลนด 

 กําหนดบริเวณคนเดิน เชน ยานธุรกิจ  และกันรถยนตใหอยูบริเวณรอบนอก หรือมี
รถไฟฟาและใตดินใหบริการผูโดยสารที่เรงรีบ 

 พัฒนาระบบรางเปนหลัก ใชรูปแบบการเดินทางอื่นเปนตัวเชื่อมตอระบบราง 
 ควรใชระบบเรือ จักรยาน และระบบราง ในการเดินทาง ไมควรพัฒนาถนนเพิ่มเติม

เน่ืองจากทําใหรถติดมากขึ้น และกอใหเกิดมลพิษกระจายเขาไปสูชุมชน  
 ควรพัฒนาระบบขนสงใหคลองตัว เพื่อลดปริมาณรถยนตการใชรถยนต 

 ไมควรจางพนักงานเก็บเงินบนรถเมลเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนหนาที่พนักงานแทนการปลด
พนักงานออก และนําเทคโนโลยีมาทดแทนพนักงานที่เกษียณออกไป  

 คนไมมีวินัยในการขามถนน ควรทํารั้วกั้นไมใหคนขามถนนไมตรงจุด 
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 หากพัฒนาระบบราง หรือโครงขายคมนาคมใหครอบคลุมเมือง ถึงจะสามารถเกบ็คาเขา
เมืองได 

 หามจอดรถเลนซาย เนื่องจากมอเตอรไซดไมสามารถวิ่งเลนซายไดและควรกําหนด
ชวงเวลาการจอดรถบนถนน 

 ตองการใหมีทางจักรยาน โดย 
 ควรสนับสนุนทางจักรยาน โดยพัฒนาโครงขายทางจักรยานใหทั่วถงึ และ

ปลอดภัย เชนการทาํทางจักรยานลอยฟา เพื่อจะไดไมตองมปีญหากับหาบเร
แผงลอย  

 เสนทางคลองแสนแสบมีปริมาณการเดินทางมาก ควรสรางทางจักรยานตาม
แนวคลอง 

 ปญหาการตองการความเปนสวนตัวของเจาของบาน เปนอปุสรรคตอการสราง
ทางจักรยาน 

 ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูใชจักรยาน เชน สถานที่จอดจักรยานที่
ปลอดภัย สถานที่อาบน้ําเพื่อคนขับจักรยาน 

 ควรเปลี่ยนโทษจากการปรบัเมื่อทาํผิดกฎจราจร เปนการบําเพ็ญประโยชนแทน เชน 
กวาดถนน ปลกูปาชายเลน 

 ควรพฒันาระบบขนสงที่สอดคลองกับภาวะโลกรอน หรือสามารถใชงานขณะน้าํทวมได 
เน่ืองจากกรุงเทพ เปนเมืองทีอ่าจจะตองประสบเหตุอุทกภัยไดงายเปนลําดับตนๆของ
โลก 

 ควรลดความสาํคัญของกรงุเทพฯ ลง และกระจายความเจรญิสูเมืองหลวงภาค เพื่อการ
คมนาคมในกรุงเทพฯ ไมแออัดมาก มิเชนน้ันกรุงเทพฯ จะเติบโตจนหาขอบเขตไมได 
เหมือนนิวยอรค  

 ควรพฒันาการคมนาคมในจังหวัดอื่นๆ เพื่อดึงดูดใหประชาชนและภาคเอกชนใหไปอยู
ในจังหวัดนั้นๆ 

 สนับสนุนการเดินทางที่ไมกอมลพิษตอสิง่แวดลอม 
 ระบบปายบอกทางควรมีมาตรฐานมากกวานี้ เชน การสะกดคาํภาษาองักฤษ  

 
 นอกจากคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเวที
สาธารณะแลว ยังมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนเอกสารที่ประชาชน
สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอมาตรการในการ
นําไปสูการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ซึ่งผลจากเอกสารเสนอความคิดเห็นในครั้งที่ ๔ สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๓-๔ แสดงจาํนวนขอเสนอของประชาชนในการจัดทาํ 
วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ จาํแนกตามวิสัยทัศนรายดาน ครั้งที่ ๔ 

 
ผลการสํารวจ พบวาประชาชนสวนใหญเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในประเด็นที่

เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสังคม ดานการคมนาคม ดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ 
โดยสามารถสรุปขอเสนอมาตรการในการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในอนาคต ดังตอไปน้ี 
 

๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในเชิง
กายภาพ พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๓-๑๕ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) จากการจัด
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๔ 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานผังเมือง  
จัดผังเมืองชัดเจน เมืองโตอยางเปนระบบ ๘ 
กรุงเทพฯมีพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ๓ 
ยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมออกนอกเมือง ๒ 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

สิ่งแวดลอม

สุขาภิบาล

สาธารณสุข

ผังเมือง

อาคารและสิ่งปลูกสราง

การคมนาคม
การศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

สังคม

การเมือง

การมีสวนรวมและการบริหาร

จัดการ

ศิลปวัฒนธรรม 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ไมใหมีการสรางอาคารสูงและขนาดใหญในกรุงเทพฯ  ๑ 
ลดความแออัดของกรุงเทพฯ ๑ 
จัดระเบียบพื้นที่รกราง ๑ 
วางผังเมืองระยะยาว ๑ 
ขยายเมืองกรุงเทพฯออกไปรอบนอก ๑ 
มีแนวปองกันนํ้าทวมที่ชัดเจน ๑ 
คืนพื้นที่สาธารณะและที่ดินที่ไมไดใชประโยชน ๑ 
ไมมีพื้นที่ตาบอด ๑ 
จัดสมดุลทางผังเมือง โดยอาจมีการชดเชยในกรณีที่ผังเมืองที่วางไวไปจํากัด
สิทธิของเจาของที่ดิน 

๑ 

ควบคุมขนาดการโตของกรุงเทพฯ ๑ 
กฎหมายผังเมือง พิจารณากายภาพ ระบบการใชน้ํา ๑ 
ดานอาคารและสิ่งปลูกสราง  
จัดระเบียบหาบเรแผงลอย/ทางเทา ๑๗ 
ถนนและทางเทาสะอาด ไมเปนหลุม ๑๐ 
นําสายไฟฟา/โทรศัพทลงใตดิน ๕ 
เพิ่มแสงสวางทางสาธารณะ ๕ 
สรางอาคารที่ไดมาตรฐาน/ปลอดภัย ๓ 
ไมปลูกบานล้ําที่สาธารณะ ๓ 
จัดระเบียบปายโฆษณา ๒ 
ถนนแตละสายไดมาตรฐานเดียวกัน ๒ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหมีเอกลักษณความเปนไทย ๒ 
ทางเทากวาง ๑ 
สะพานลอยปลอดภัย/คํานึงถึงผูสูงอาย ุ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวตั้ง ๑ 
ติดตั้งกลองวงจรปด ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวราบ ๑ 
มีถนนสองชั้น ๑ 
มีที่อยูอาศัยพอเพียงกับประชากร ๑ 
จัดที่บังแดด/บังลม ใหประชาชน ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพฯคําโดยนึงถึงคนพิการ ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหสอดคลองกับภูมิประเทศ 
 

๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานคมนาคมขนสง  
การจราจรไมติดขัด ๒๒ 
มีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน ๑๓ 
มีทางจักรยานที่เชื่อมโยงกัน/สนับสนุนการใชจักรยาน ๙ 
ควบคุมจํานวนรถในกรุงเทพฯ ๘ 
ปรับปรุงบริการขนสงมวลชน ๖ 
มีรถไฟฟาทั่วถึง/คาโดยสารไมแพงเกินไป ๔ 
ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม/เขมงวด ๓ 
จัดระเบียบจักรยานยนตรับจาง ๓ 
จัดระบบปายเครื่องหมายประกอบการจราจร ๓ 
ใชการจราจรทางนํ้ามากขึ้น ๒ 
จัดที่จอดรถใหเพียงพอ ๒ 
ไมมีการขายของตามสี่แยก ๒ 
จัดระเบียบการจอดรถขางทาง ๑ 
ขยายถนนใหกวางขึ้น ๑ 
มีเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมโยงการขนสงแบบตางๆ ๑ 
จัดระเบียบรถตู/รถสาธารณะอื่นๆ ๑ 
มีรถไฟรางคู ๑ 
มีรถรางริมคลอง ๑ 
เก็บภาษีรถยนตเขาเมือง ๑ 
จัดระเบียบการเดินรถขนาดใหญในเขตเมือง ๑ 
ยกเลิก BRT ๑ 

 
๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแก  วิสัยทัศนการพัฒนาใน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๑๖ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Environmental and Health Development Visions (EH) 
จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๔ 

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสิ่งแวดลอม  
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ๓๓ 
ใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๓๓ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีคลองที่สะอาด ๑๕ 
การจัดการเก็บขยะอยางเปนระบบ ๑๓ 
ภูมิทัศนสวยงาม/บานเมืองสะอาด ๑๐ 
ไรมลพิษ ๗ 
มีการแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ๖ 
มีการใชพลังงานสะอาด ๖ 
ขุดลอกคลองสม่ําเสมอ ๒ 
อากาศดี ๒ 
น้ําไมทวม ๑ 
วางแผนรับมือภัยพิบัติ ๑ 
ชุมชนปลอดเสียงดัง ๑ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง ๑ 
จัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับผังเมือง ๑ 
ใชประเทศเนเธอรแลนดเปนตนแบบในการบริหารจัดการน้ําทวม  ๑ 
ดานสุขาภิบาล  
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้า ๖ 
มีการทําลายขยะอยางมีประสิทธิภาพ ๓ 
ปรับปรุงทอระบายน้ําใหระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ ๒ 
มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ๒ 
น้ําประปาสะอาด/ไหลแรง ๒ 
มีระบบระบายน้ําที่มีความเชื่อมโยงกันและพรอมใชงาน ๑ 
มีน้ําดื่มสาธารณะบริการฟรี ๑ 
มีโรงผลิตไฟฟาจากขยะ ๑ 
มีระบบปองกันอัคคีภัย ๑ 
มีสวมสาธารณะที่สะอาด ไดมาตรฐาน ๑ 
ดานสาธารณสุข  
ไมมีสิ่งตกคางในอาหาร ๕ 
ประชาชนสุขภาพดี ๔ 
มีลานกีฬาประจําชุมชน ๓ 
มีหนวยพยาบาลประจําชุมชน ๓ 
ควรปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคใหมีประสิทธิภาพ ๓ 
มีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ๓ 
มีโรงพยาบาลผูสูงอายุ ๒ 



 

- ๑๐๓ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
บริการสาธารณะสุขอยางมีมนุษยธรรม/สะดวก ๑ 
มีบานพักคนชรามากขึ้น ๑ 
ดูแลสุขภาพของนักเรียน ๑ 
มีการเตรียมความพรอมในการเปนสังคมสูงอายุ ๑ 
เพิ่มความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานพยาบาล ๑ 
จัดใหมีตูสําหรับสูบบุหรี่/หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ๑ 
โรงพยาบาลของกรุงเทพฯประสานงานกับศูนยอนามัยทองถิ่น ๑ 
รักษาพยาบาลฟรี กรณีเจ็บปวยจากการทํางาน ๑ 
หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ๑ 

 
๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู พบวาประชาชนมี
ขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๑๗ ขอเสนอวสิัยทศันดาน  Social and Quality of Life Development Visions (SQ) 
จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๔ 

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสังคม  
จัดการปญหายาเสพติด ๑๘ 
ปราศจากอาชญากรรม ๑๘ 
จัดระเบียบคนไรบาน/ขอทาน ๑๒ 
สงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ๑๐ 
ประชาชนเคารพกฎหมาย/สิทธิหนาที่ ๘ 
คุณภาพชีวิตดี ๗ 
ไมมีชุมชนแออัด/พัฒนาใหนาอยู ๕ 
เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ ๓ 
จัดระเบียบสังคม ๓ 
ควบคุมจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ ๓ 
จัดระเบียบคนตางดาว ๒ 
ประชาชนมีจิตสาธารณะ ๒ 
มีสวัสดิการสังคม ๑ 
ครอบครัวอบอุน ๑ 
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีกลองวงจรปดตามพื้นที่เสี่ยงอันตราย ๑ 
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ 
คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ๑ 
มีเครือขายชุมชนรักษาความปลอดภัย ๑ 
ดําเนินการโครงการชุมชนสีขาว ๑ 
ประชาชนมีคุณธรรม ๑ 
ดานเศรษฐกิจ  
กระจายความเจริญออกภายนอก ๕ 
เศรษฐกิจด ี ๔ 
ลดคาครองชีพ ๒ 
พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว ๒ 
ไมมีคนวางงาน ๒ 
ควบคุมแรงงานตางดาว ๑ 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ๑ 
เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปริมณฑล ๑ 
SME เขมแข็ง ๑ 
แหลงงานใกลที่อยูอาศัย ๑ 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
ฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ๑ 
ลดเศรษฐกิจแบบผูกขาด ๑ 
สงเสริมอาชีพของประชาชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ๑ 
เปนผูนําดานธุรกิจอาหาร ๑ 
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษา ๘ 
เปนเมืองศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษโบราณสถาน ๘ 
สอนใหคนรูจักคิด/แกปญหาได ๗ 
บุคลากรแตละโรงเรียนทีคุณภาพใกลเคียงกัน ๕ 
อบรมนักเรียนใหมีระเบียบวินัย ๔ 
อบรมศีลธรรมใหนักเรียน ๔ 
มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/พิพิธภัณฑ ๓ 
กรุงเทพฯเปนศูนยกลางการเรียนรู ๓ 
เตรียมรับมือ AEC ๓ 
สอนภาษาอังกฤษใหเปนภาษาที่สอง ๓ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ๒ 
ปลูกจิตสํานึกใหรักกรุงเทพฯ ๒ 
พัฒนาหองเรียนใหทันสมัย ๒ 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ๒ 
มีรถโรงเรียนที่แยกจากระบบขนสงมวลชนปกติ ๒ 
โรงเรียนกรุงเทพฯมีสอนถึงชั้นอุดมศึกษา ๒ 
จัดการศึกษาที่เนนความตองการเฉพาะบุคคล ๒ 
เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน ๑ 
มีทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ๑ 
ใหวัดเปนศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร ๑ 
สงเสริม บ ว ร ๑ 
สนับสนุนครูในพื้นที่ ๑ 
มี Wi-Fi ฟร ี ๑ 
นักเรียนไมตองพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ๑ 
ชุมชนมีสวนจัดการการศึกษา ๑ 
โรงเรียนไมไกลบาน ๑ 
ไมเพิ่มภาระอื่นๆ ใหครูมากเกินไป ๑ 
มีสถานศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ๑ 
แกปญหาการรับเงินบริจาค คาแปะเจี๊ยะ ๑ 
ปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตย ๑ 
มีโครงการเรียนฟรีที่ทําไดจริง ๑ 
โรงเรียนกรุงเทพฯมีสอนถึงชั้น ม.๓ ๑ 
แนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
มีการบูรณาการกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาในกรุงเทพฯ ๑ 

 

 
๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๓-๑๘ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Participation and Organizational Management Visions 
(PO) จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๔ 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานการเมือง และการมีสวนรวม  
ปราศจากการคอรรัปชั่น ๑๐ 
บังคับใชกฎหมายเขมงวด/เปนธรรม ๖ 
นักการเมืองมีจิตสํานึก ๓ 
ไมขัดแยงทางการเมือง ๑ 
ไมแทรกแซงการบริหารกรุงเทพฯ ๑ 
ผูวากรุงเทพฯมาจากการแตงต้ัง ๑ 
ผูบริหารกรุงเทพฯไมเลนการเมืองเกินไป ๑ 
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๑ 
ผูวากรุงเทพฯ ใหมี ๒ คน ฝงพระนคร กับฝงธน ๑ 
แยกกรุงธนบุรีออกมาปกครองเอง ๑ 
ออกกฎหมายควบคุมสัตวเลี้ยง ๑ 
ยกเลิกการปกครองระบบ สมาชิกสภากรุงเทพฯ สมาชิกสภาเขต ควรตั้งสภา
ชุมชนขึ้นเพื่อปกครองกันเอง 

๑ 

ควรมีการแบงกรุงเทพฯ ออกเปนอยางนอย ๔ พื้นที่ โดยมีผูวาฯ ของแตละ
พื้นที่ 

๑ 

ดานการบริหารองคการ  
สงเสริม CSR ๓ 
ประชาชนมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ๓ 
บริหารกรุงเทพฯใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ๒ 
เปนที่พึ่งของประชาชน ๑ 
เก็บภาษีที่ดิน/มรดก ในอัตรากาวหนา ๑ 
มีนโยบายใหใชสาธารณูปโภคฟรี ๑ 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ๑ 
จัดทําคูมือกฎหมาย/กฎระเบียบแจกประชาชน ๑ 
มีเครือขาย/สื่อประชาสัมพันธเหตุการณตางๆ ๑ 
กระจายอํานาจใหแตละเขตมากขึ้น ๑ 
การพัฒนากรุงเทพฯตองไมเบียดเบียนจังหวัดอื่น ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานอยางเครงครัด ๑ 
มีตํารวจเมืองหลวงที่มีภาพลักษณที่ดี ๑ 
จัดสรรงบประมาณใหแตละเขตอยางเพียงพอ ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
หากนโยบายดีควรทําตอเน่ือง ไมใชเปลี่ยนนโยบายเมื่อเปลี่ยนผูวาฯ ๑ 
ยายเมืองหลวง ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร/นักการเมืองทองถิ่นไมเลือกปฏิบัติ ๑ 
มีการจัดเก็บภาษีพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อใหผูที่จะเขาไปพัฒนาพื้นที่เสีย่งภยัน้าํทวม/
แผนดินไหว ตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินของตนเอง 

๑ 

มีการพัฒนากรุงเทพฯอยางมีทิศทาง ๑ 
ประชาชนตรวจสอบงบประมาณกรุงเทพฯได ๑ 

 
๓.๕.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๔ 

(เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 
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๓.๖ ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ครั้งที่ ๕ กลุมเขตพื้นที่
กรุงธนใต 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ครั้งที่ ๕ กลุมเขตพื้นที่กรุงธนใต                        
อันประกอบดวยเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ เขตบางขุนเทียน 
และเขตบางบอน  ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หองจอลลี่       
สวีทบอลลรูม โรงแรมจอลลี่สวีทแอนดสปา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ใหความ
สนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๑๑ คน  
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        ๓.๖.๑ กิจกรรมภาคเชา 
         กิจกรรมภาคเชา (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร โดยแบงการรวมกลุมแสดงความคิดเห็นออกเปน ๔ กลุม โดยใชชือ่กลุม
วา “จิ๊กซอวสี” เพื่อมุงหมายที่จะสะทอนใหเห็นถึงการรวมพลังของประชาชนในกลุมตางๆ ที่จะรวมกัน
สรรสรางวิสัยทัศน และ รวมขับเคลื่อนมาตรการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนอยางมีพลัง  ทั้งนี้ ผลสรุปจากการ
ระดมความคิดเห็นในแตละกลุม   จิ๊กซอวสี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๒ ประเด็น ไดแก 
       ประเด็นท่ี ๑  ทานตองการเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนาเปนอยางไร 
       ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเชิงมาตรการอยางไรที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครใหไปสู
วิสัยทัศนดังกลาว 
 

๑. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเขยีว 
   

ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเขียว ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ภาพฝนสําหรับอนาคตของกรุงเทพฯ :  
 คนกรุงเทพฯ เปนคนนสิัยด ี

 เมืองแหงคุณภาพชวีิตท่ีด ี

 ประชาชนมคีวามสขุทีสุ่ดในโลก 

 ประชาชนมคีุณภาพ สภาพแวดลอมมมีาตรฐาน 

 เมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ 

 มีความเปนศูนยกลางทางวฒันธรรม  
 เมืองแหงความหลากหลายวฒันธรรม 

 ควบคุมการกอสราง จาํกัดการสรางอาคารสงู และบงัคับใชกฎหมายผงัเมืองอยางจริงจัง 
 มีการวางผังเมือง และบงัคบัใชผงัเมืองอยางจริงจงั และตรงกับสภาพจรงิของชุมชน 
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 การจาํกัดความเจริญเติมโตของกรุงเทพ 

 การจัดทําประชามติกอนสรางอาคาร และสิ่งปลกูสราง 
 การบงัคบัใชผังเมืองอยางจรงิจงั 

 หนวยงานราชการทาํงานเต็มที่ มรีะบบบริหารราชการที่ด ี

 นักการเมือง และขาราชการไมมีการทุจริต  
 การใหเด็ก-เยาวชนเห็นแบบอยางของบคุคลตวัอยางที่ดี (เชื่อมโยงกับดาน

การศึกษา) 
 มีการประเมิน การใหรางวลั และลงโทษขาราชการ และนักการเมือง 

 การปรับปรงุแกไขเทศบญัญัตขิองกรุงเทพมหานครใหเปนประโยชนกับชาวกรงุเทพฯ 
มากขึ้น 

 การแกกฎหมายการปกครองทองถิ่น ใหกรุงเทพมหานคร มอีิสระ และมีอาํนาจ 

 กรุงเทพมหานครควรมีอสิระ ไมตองรบันโยบายจากกระทรวงมหาดไทย 

 ชาวกรุงเทพฯ ตองรวมกันกําหนดนโยบายใหผูวาฯ ทาํ และชวยกันควบคมุ 
ตรวจสอบ การดาํเนินงาน และการใชงบประมาณ 

 มีการบริการประชาชนที่ดี บริการดี รวดเร็ว และเต็มใจในการใหบริการ 

 ประชาชนอิสระในความคิด เคารพสิทธิและหนาที ่
 การสนบัสนุนใหคนทุกกลุม ทกุพื้นที่ในกรุงเทพฯ ไดเขามามสีวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น 

 การจัดใหมีเวทพีูดแลกเปลี่ยน หรอืเวทสีาธารณะในพื้นทีส่าธารณะในทกุๆ เขต 

 ประชาชนมคีวามปรองดอง 

 ประชาชนมีสวนรวม  
 ตองสนบัสนุนใหประชาชนไดรบัรูขอมูลขาวสาร  
 มีสื่อสาธารณะ หรือฟรทีีวขีองคน กรงุเทพฯ 

 มีการสื่อสารระหวางรัฐ และประชาชน 

 เมืองแหงการเรียนรู 
 กรุงเทพฯ มแีหลงเรียนรูตลอดชวีิต 

 การปรับปรงุการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 การสนบัสนุน และสงเสรมิใหคนกรุงเทพฯรักการเรียนรู 
 มีหอสมุดในทุกเขต 

 จัดใหมบีรกิาร wifi ฟรีในทุกพื้นที ่
 การศึกษาอยูในอันดับ ๑ ในอาเซียน 

 โรงเรียนในกรุงเทพฯ ควรเปนนิติบคุคล มคีวามเปนเอกเทศในการบริหารจัดการ 

 สรางมาตรฐานทางการศึกษา ใหโรงเรียนใน กรุงเทพฯ มคีุณภาพใกลเคียงกัน 

 การสนบัสนุนใหนักเรียน เรียนอยูในพื้นที่เขตของตนเอง 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลกัสูตรโตไปไมโกง  
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 ครอบครวัตองมสีวนชวยในการอบรม สั่งสอน และเปนตัวอยางที่ด ี

 เด็กและเยาวชนเปนคนดี ไมติดเกม ยาเสพติด โดยมีผูใหญเปนตัวอยางที่ดี  
 ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมคีวามรูดี มีคุณธรรม ความกตัญ ูและมรีะเบียบวินัย 

 การสรางใหคน (เนนที่เด็ก-เยาวชน) มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และพฤติกรรมที่ดี มี
จิตสาํนึกรวม 

 การปลูกฝงใหมีกจิกรรมพัฒนาจิตใจ จิตสาธารณะ 

 การสนบัสนุนใหมีการศึกษาทีค่ิดนอกกรอบ เชน ดําเนินชวีิตและเปนพลเมืองที่
ดี หรือการไมตองแตงชุดนักเรียน นักศึกษา 

 กําหนดใหมวีันหยุด สัปดาหละ ๑ วัน ในวันรักษาใจ  
 มีจาํนวนโรงพยาบาล ทศีูนยอนามัยพอเพียงกับคนไข 
 สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี 

 สิ่งแวดลอมดี ปลอดมลพิษ 

 มีถงัขยะในชุมชนเพียงพอตอความตองการ 

 มีการเก็บขยะ แยกขยะกอนทิ้ง และจัดการขยะอยางเปนระบบ โดยตองเก็บขยะในคู
คลอง และซอย 

 ปองกัน และแกไขปญหาน้าํทวมที่เปนระบบ 

 มีการระบายน้าํที่ด ี

 มีระบบการระบายน้าํทีร่วดเรว็  
 คลองมคีวามสะอาด 

 การขยายคลองใหใหญขึ้น  
 มีคคูลองทีส่ะอาด ไมตื้นเขิน และสามารถระบายนํ้าได 
 การสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝง 
 มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผอน ศูนยกีฬา และสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ 

 มีตนไม สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น  
 แกปญหาสุนขัจรจัด  
 ซอมแซมถนน ทางเทา และมีทางเทาที่กวางพอใหเดินไดสะดวก 

 ถนน ทางเดินเทา และในซอยมีไฟฟาสองสวาง 
 มีบรกิารขนสงสาธารณะทีส่ะดวก สะอาด ทันสมัย และมีความปลอดภัย 

 การเพิ่มรถเมล รถไฟฟา หรือรถโดยสารสาธารณะใหทัว่ถึงในยานฝงธนบรุ ี

 มีทางสาํหรับรถจักรยาน และรถจักรยานสามารถใชไดจรงิโดยไมอันตราย 

 การจราจรคลองตัว เปนระบบ และการเดินทางราคาถูก 

 แกไขปญหาจราจร มรีะบบการจราจรทีค่ลองตวั เปนระบบ มีอุโมงคขามทางแยกตางๆ  
 เด็กและเยาวชนเปนคนดี ไมติดเกม ยาเสพติด โดยมีผูใหญเปนตัวอยางที่ดี (เชื่อมโยงกับ

ดานการศกึษา) 
 สังคมปลอดจากปญหายาเสพติด การลักขโมย และโจรผูราย 
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 ตองการเห็นกรงุเทพฯ มีปายรถเมลที่ดี มีรมเงา และปลอดภยั 

 ตองการเห็นกรงุเทพฯ มีความสงบ ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

 ตองการเห็นกรงุเทพฯ มีเศรษฐกจิที่ดี คาครองชีพต่าํ  
 

๒. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเหลอืง 
 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเหลือง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ    ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ตองการใหประชาชนเปนคนดี มคีุณธรรม 

 จํากัดจาํนวนรถยนตไมมากเกินไป เพราะจะชวยลดมลพิษ และลดพลงังาน ประชาชนใช
รถสาธารณะมากขึ้น 

 ตองการใหมชีองทางเดินรถจกัรยาน 

 ตองการเห็นการจัดการจราจรที่ด ี
 ชวงเวลาเรงดวน รถสาธารณะ (รถสองแถว) จะแออัดมาก หอยโหนออกมานอกรถ และ

มีความปลอดภัยนอย อาจเกิดอบุัติเหตุได 
 ตองการเห็นการแกปญหายาเสพติดในชมุชน 

 ตองการเห็นการจัดการปญหาอาชญากรรม ใหเปนเมืองทีป่ลอดอาชญากรรม 
 ๑๙๑ จะเหมาะกบัการแจงเรือ่งการพนัน สวนเรื่องอาชญากรรมจะดาํเนินการ

ลาชามาก 
 ตองการใหมีอาสาสมัคร คอยชวยเหลือ เฝาระวังดานอาชญากรรมในชมุชน 

 ตองการใหกรุงเทพฯ ปลอดอบายมุข ทัง้ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน 
 สงเสริมเอกลักษณของยาน หรอืชมุชน เชน บางมด พอเมืองพัฒนา ทาํใหสวนสมบาง

มดลดลงไป แตปจจุบันปลูกไดยาก ทั้งเรื่องของตะกอนเกลือจากนํ้าทะเล และน้าํเสีย
จากชมุชน 

 ตองการใหมสีวสัดิการผูสูงอายมุากขึ้น 
 ๕๐๐ บาทตอเดือนไมพอ 
 อาจมีกองทุนการออมผูสูงอายุ เพ่ือใหประชาชนออมไวเผื่ออายุมากขึ้น โดยรัฐ

จะสมทบเพิม่ใหบางสวน จะทาํใหมีเงินใชจายเมื่ออายมุากขึน้ 

 ตองการใหมีการรณรงคสรางจิตสาํนกึการใชพื้นทีส่าธารณะรวมกัน 
 เคยมีตัวอยางของชุมชนเขมแขง็ที่พระโขนง ทีร่วมตัวกันบรหิารจัดการชุมชนของตนเอง

โดยไมตองรอพึ่งการจัดการของกรงุเทพมหานคร 
 ตองการใหมีการจัดการผูปวยทางจิต คนเรรอนใน กรงุเทพฯ อาจพาไปเลี้ยงดู หรือพาไป

บําบัดในที่ที่เหมาะสม ไมใหมาเปนภัยตอผูอื่นได ท้ังนี้ คนในชุมชนควรรวมดวยชวยกัน 
ถาเห็นก็แจงใหผูมสีวนเกี่ยวของรับทราบ 
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 ตองการใหบานจัดสรร และชมุชนสามารถอยูรวมกันได 

 สงเสริมใหเยาวชนเขามามสีวนรวมในการจัดการ บรหิารชุมชนดวย 
 ตองการเห็นกรงุเทพฯ เปนเมืองปลอดการประทวง 

 ตํารวจตองไปคมุการประทวง ทาํใหเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือคดี ชาวบานไมไดรับ 
การคุมครอง 

 เวลามีการประทวง นาจะใชการเปดเวทกีลางพูดคุยทั้งสองฝาย 
 นักการเมืองตองมคีุณธรรม 

 ตองการเห็น กรุงเทพฯ ปลอดจากคอรรัปชั่นในทุกระบบ 

 ตองการเห็นการพฒันาบคุลากรหนวยงานของรัฐใหมคีุณภาพมากขึ้น 

 ตองการใหมีการตรวจปสสาวะบคุลากรของรัฐ เพื่อหายาเสพติด เพราะถาจะแกปญหา
ยาเสพติด ควรจะตองแกปญหาจากหนวยงานของรัฐกอน บางทีคนคา และคนเสพอาจ
มาจากหนวยงานของรัฐก็เปนได 

 ตองการเห็นการทาํงานเชิงประสานงานระหวางหนวยงานมากขึ้น เชน เวลาขุดทอ ซอม
ทาง มีการตัง้คําถามวาเหตุใดจงึไมนาํเอาเคเบิ้ลหรอืสายไปลงดินไปพรอมๆกัน ไมใชวา
พอขุดแลว กลบแลว ก็ตองมาขุดถนนอีกครัง้ 

 ตองการใหแบงกรงุเทพฯ เปน ๔ เขตพื้นที่ แลวมกีารเลือกตัง้ผูอาํนวยการแตละเขต 

 โครงการตางๆ ของกรงุเทพฯ ที่ลงงบประมาณไปยังชุมชนไมตอเน่ือง เหมือนไฟไหมฟาง   

 การบริหารจัดการของชุมชน ตองการใหภาครัฐเขามามบีทบาทพี่เลี้ยง ไมใชเขามา
ครอบงาํ ตองการใหปลอยใหชุมชนบรหิารจัดการกันเอง 

 ตองการใหมีการควบคุมสถานบรกิาร บันเทิงกลางคืน 
 การใหบริการของรัฐดานสาธารณสุข ใหบริการเร็วขึ้น ดีขึ้น และไมแพง 
 บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะใหเปนระเบียบ และสามารถใชพื้นที่รวมกันไดมากขึ้น 

 การกอสรางอาคารสถานที่ราชการใหดีขึ้น ปจจุบันที่พบ คือ อาคารสถานที่ราชการ
ชํารุด ทรุดโทรม ไมไดมาตรฐาน นอกจากน้ีการกอสรางควรตองรับผิดชอบของเสีย และ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการกอสราง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 

 ตองการใหการจัดการผังเมืองของกรุงเทพฯ จัดการใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะฝงธนบุรี ที่ยังมีพื้นที่วางอยู ดังน้ันการจัดการผังเมือง จะตองเปนระบบ และ
รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต 

 ปรับปรุงระบบทางเดินเทาใหเหมาะสมกับผูพิการและผูสูงอายุ 
 เทศกิจทาํงานไมมปีระสทิธภิาพ 

 กรุงเทพมหานครอาจเปดประมลูใหมภีาคเอกชนเขามาชวยบรหิารจัดการ จัดระเบียบ
ทางเทา ในเมื่อกรุงเทพมหานครไมสามารถจัดการได 

 ตองการให กรงุเทพฯ สะอาด รมรื่น 
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 ตองการเห็นการจัดการขยะ ระบบการจัดการน้ําเสีย และทอระบายน้าํไมตัน 

 กรุงเทพฯ : เมืองที่มีสขุาภิบาลที่ด ี
 การตัดตนไมทาํใหเกิดอุบัติเหตุ และบางทีตนไมโตขึ้นแลวทาํใหสายไฟ สายเคเบิล้ 

เสียหายได 
 เอาสายตางๆ ลงดินใหหมด 
 ใหปลกูพชืสวนครวับางก็ได ประชาชนจะไดนําไปใชประโยชนไดดวย 

 นอกจากจะมองคลองใหญๆแลว ตองการใหมาขุดลอกคลองเล็กๆ ชุมชนดวย 
 การจัดการขยะ ตองการใหประเมินปรมิาณขยะ และจัดสรรเวลา หรอืเพ่ิมรอบในการ

เก็บในพ้ืนที่ที่มขียะมาก  นอกจากนี้ การจัดการขยะควรเริ่มตนที่ตนทาง อาจนาํมาใชใน
การรีไซเคิลตัง้แตครัวเรอืน 

 ชาวบานแยกขยะแลว แตพอรถมาเก็บ ก็เก็บรวมกันไปอีก 
 คนที่อยูอาศัยในบาน มีพื้นที่เปนดิน เศษอาหาร หรือขยะเปยกอาจเอาไปใชทํา

เปนปุย สวนคนที่อยูอาศัยในคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานครอาจตองมี
มาตรการในการจัดเก็บแยกสวน โดยทางคอนโดมิเนียมอาจจัดพื้นทีส่าํหรบัขยะ
เปยกไวดวย 

 นอกจากจะจัดการขยะเปยก และขยะแหงแลว นาจะมีมาตรการจัดการน้ํามัน
จากครัวเรือนดวย 

 ปจจุบันมีโรงบาํบัดน้าํเสียในฝงธนแหงเดียวที่ทุงคร ุ
 ตองการเห็นการจัดการน้าํเสีย: พวกโรงงาน โรงฟอก โรงยอม จะทาํใหน้าํดาํและมีกลิ่น

เหม็น 

 ฝงธนบรุีมสีวนสาธารณะนอยมาก 
 แถวคลองทววีฒันามคีนตัดตนไมแลวโยนทิ้งไปในคลอง พอกรุงเทพมหานครมาเก็บ ก็

ทําเปนวาเก็บ แตในความเปนจรงิแลว แคลากไปทิง้ไวทีป่ลายคลอง หรือลากไปบริเวณที่
ลึก แลวปลอยใหขยะชิ้นใหญ หรอืตนไมจมลง เลือกเก็บแตขยะมลูฝอยชิ้นนอย  

 การเก็บกวาดของกรุงเทพฯ ไมทาํอยางจริงจัง 
 ตองการเห็นการบริโภคพชืผักปลอดสารพิษ 

 ที่เขตบางแค แถววัดมวง มศีูนยผกัปลอดสารพิษ นํามาขายในราคาถูก เมื่อมองทัง้ฝง
ธนบรุี ยังไมครอบคลมุ และนับวันยิ่งมีนอยลงๆ เรื่อยๆ 

 การดูแลผูสงูอายขุองกรงุเทพฯ อาจนาํเขาไปอยูในโรงพยาบาล เชน การสรางอาคาร
ผูสงูอายุในโรงพยาบาล 
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๓. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีมวง 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 ใหมีการจัดการน้าํ ที่ทาํใหผานพ้ืนทีก่รงุเทพฯฝงตะวันตกไดสะดวก โดยมีอุโมงคยักษ มี
ระบบผันนํ้าเหมือนฝงตะวันออก (ยานสุวรรณภูมิ) 

 ลดการขยายตวัของเมือง กระจายความเจริญไปยงัพื้นทีร่อบนอกกรุงเทพฯ 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองสะอาด 

 ตองการใหมีการจัดการขยะที่ด ี
 ตองการใหปรับปรงุสภาพอากาศใหสะอาดปลอดมลพิษ 

 แถวบางบอนมีโรงงานปลอยน้าํเสียลงคลอง ตองการใหมีระบบการจัดการน้าํเสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 ตองการใหเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว และปรบัปรุงสภาพคคูลองใหน้าํใสสะอาด 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองทีล่ดการใชพลังงาน 
 ตองการใหการจราจรสะดวก รถไมติด ตองกําหนดระยะเวลาการเดินทางไปยังจุดหมาย

ใหได เชน จากจุดหน่ึง ไปจุดหน่ึงภายใน ๒๐ นาที ไมใชเปนหลักชั่วโมง ตองมีระบบที่
สามารถคาดการณเวลาการเดินทางได 

 การจัดระบบการขนสงจราจรใหเชื่อมตอ ไมสับสนวุนวาย จากการมีผูใหบริการมาก 
และแยกสวนจนเกินไป เชน มีทั้ง รถ ขสมก. รถรวมบริการ ซึ่งราคาคาโดยสาร และการ
ใหบริการก็ตางกัน หรือรถไฟฟาที่มีหลายระบบ ตองซื้อตั๋วหลายครั้ง หลายราคา 

 ตองมีรถเมลที่เพียงพอตอความตองการ 

 ใหมีการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนตรับจาง ปจจบุันใครจะมาขบัขี่โดยไมมีใบอนุญาตก็
ได ไมมีมาตรฐานมาควบคุม 

 ใหมีระบบปายแสดงปริมาณการจราจรเปนระยะ เพื่อประกอบการวางแผนการเดินทาง
ไดดีขึ้น 

 ใหมีการจัดระเบียบบาทวิถีใหไมมีการวางขายของ ประชาชนเดินสัญจรไดสะดวก 

 รถเมลรวมบรกิารขับแขงขันกัน อันตราย 
 ตองการจัดระเบียบสรางวินัยคนขับรถ ไมมีที่จอดรถ สรางความเดือดรอน โดยกําหนด

วาผูซื้อรถ ตองมีทีจ่อดรองรบั หากไมมีก็ไมอนุญาตใหซื้อ 
 ควบคุมปริมาณรถยนตไมใหมากเกินไป โดยควบคุมปรมิาณการเปนเจาของรถยนตของ

แตละบคุคลไมใหมคีรองครองรถยนตตอบคุคลมากเกินไป 
 ควรพฒันาคลองทุกสายในกรุงเทพฯ ใหเปนเสนทางคมนาคม ลดการสรางถนน โดย

เวนคืนพ้ืนที่ทาํเปนคลอง ขุดใหลึก ๔ เมตร และใชเรือไฟฟาเพื่อลดมลพิษ 



 

- ๑๑๖ - 
 

 ผูคนมีความสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผกัน 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนสังคมที่มีวินัย 
 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีจริยธรรม ใชชีวิตเรียบงาย ไมยึดติดวัตถุ 

 ใหมีการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ดีพอ 
 ตองการใหกรุงเทพฯ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ตองการใหกรุงเทพฯ ปลอดจากยาเสพติด 

 ตองการใหกรุงเทพฯ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหครบคลมุ 

 จัดระบบการศึกษา ใหเด็กไดเรียนในพื้นที่ที่ใกลบาน สะดวกตอการเดินทาง 
 ตองการใหกรุงเทพฯ แกปญหาเด็กแยงกันเขาโรงเรียน เนนการเรียนกวดวิชามากเกินไป 

และปรับปรงุใหชุมชน ครอบครัวมีสวนในการสงเสริม พฒันาระบบการศึกษา 

 ตองการเห็นโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชนมีมาตรฐานการศึกษาใหใกลเคียงกันมากขึ้น 
 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองแหงการเรียนรู ขยายพืน้ที่การเรียนรูเชน หองสมุดชุมชน

กระจายทุกพื้นที่ และมหีนังสือจํานวนมากใหเพียงพอ 
 ตองการเห็นการจัดการกับครทูี่ไมถายทอดความรู แลวแสวงหาประโยชนจากการเปด

สอนพิเศษ  
 ควรมกีารศึกษาทางเลือกใหมากขึ้น เชน มี Home school โรงเรียนสาํหรับเด็กพิเศษ 

 การสงเสรมิโอกาสการเขาถึงการรกัษาพยาบาล ลดชองวางระหวางโรงพยาบาลรัฐกับ
เอกชน พัฒนาโรงพยาบาลรัฐ 

 ใหมแีพทยแผนไทย แพทยทางเลอืกกระจายการใหบริการตามชุมชนตางๆ เพื่อลดการ
นําเขายาและอุปกรณทางการแพทยทีร่าคาแพง 

 ใหมีการจัดโครงการ ๑๐๐ บาท รักษาสัตวเลี้ยง เพื่อลดการทิ้ง และการเกิดสัตวจรจัด 

 ใหมีการจัดระบบสวสัดิการผูสงูอาย ุทั้งเงินชวยเหลือ การเดินทางฟรี การรกัษาสขุภาพ 
 ใหทุกหนวยงาน หางราน บริษัท มีพื้นที่ Comfort zone ใหพนักงานไดพกัผอนหยอน

ใจในที่ทาํงาน 
 สงเสริมการศึกษาสายอาชีพมากขึ้น ขยายโอกาสทางการศกึษาเชิงเทคนคิมากขึ้น 

 สงเสริมการฝกอาชพีที่หลากหลาย และเพิ่มงานผีมือชางใหมากขึ้น 

 ควรมีตาํแหนงงานรองรบัภายหลงัการฝกอาชีพ ใหเพียงพอตอตลาดแรงงาน 
 ใหมีสวมสาธารณะเพื่อความสะดวกและสุขอนามัย 
 ใหมีพื้นทีล่านออกกาํลงักายมากขึ้น 

 ตองการยายเมืองหลวง เพราะนํ้าจะทวม จากการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเลและการทรุดตวั
ของแผนดิน 
 
 



 

- ๑๑๗ - 
 

เมื่อพิจารณาถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการที่นําไปสูวิสัยทัศน พบวากลุมไดมีขอเสนอดังตอไปนี้ 
 สงเสริมความเขมแข็งของครอบครวั ชุมชน ปองกันปญหายาเสพติด 

 มีการบังคับใชกฎหมายที่เครงครัดในเรื่องการจราจร ยาเสพติด 

 เจาหนาที่รัฐตองปฏบิัติงานอยางจริงจงั และทาํงานรวมกับชมุชน ประชาชนใหเปน
หูเปนตาแทน 

 เจาหนาที่รัฐตองปฏบิัติงานอยางโปรงใส ไมมีผลประโยชนทบัซอน และการ
คอรรปัชั่น 

 นักการเมืองตองมคีุณธรรม จริยธรรม 
 บังคับใชกฎหมายที่เครงครัด รุนแรงแบบสิงคโปร เชน ลักทรัพย ลงโทษตัดนิ้ว 

 ปรับบทลงโทษวัยรุนทีรู่เรื่องแลว ใหรบัโทษแบบผูใหญ 

 บังคับใชผงัเมืองอยางเครงครัด ตรวจสอบการบังคบัใชผังเมอืง และกระจาย
สวนสาธารณะ พ้ืนทีส่ีเขียวใหครอบคลุมพื้นทีข่องกรุงเทพฯ 

 ดานการจราจร เปดเสรีในการประกอบการขนสง ไมตองมีระบบการสมัปทาน แลว
ใชกฎหมายที่มีอยูควบคุมใหเครงครัด 

 การกระจายครูใหเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐ การปรบัปรุงระบบการบรหิารงาน
บุคคลของอาชีพคร ู

 รัฐควรสนบัสนุนการศึกษาทางเลือก Home school ใหมากขึ้น 

 ปรับรื้อคานิยมของคนในสังคม เชน คานิยมการใหเด็กเรียนสายสามญั ไดปริญญา 
และไมสนับสนุนสายอาชีพ สายชาง คานิยมการแขงขันใหเด็กไดเรียนโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 

 ผูใหญตองเปนตวัอยางที่ดีใหกับเด็ก เยาวชน 
 
๔. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีสม 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีสม ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 วิสัยทัศนภาพรวมจากการระดมความคิดเห็นของกลุม : กรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มีการปลกูจิตสาํนึกที่ดีใหแกเยาวชน 

 มีการควบคุมการจราจร  โดยบังคบัใชกฎหมายอยางเครงครดั จํากัดจาํนวนรถยนต 

 ผูที่ไมมทีี่จอดรถยนตเปนของตนเองจะไมมสีิทธิ์ในการซื้อรถยนต 
 มีการจัดการกับระบบการขนสงมวลชนที่ดี โดยสนับสนุนการใชระบบขนสงมวลชน

แทนการใชรถยนตสวนบุคคล 

 หามใชรถยนตที่มอีายกุารใชงานนานๆ ทีก่อมลพิษใน กรงุเทพฯ 



 

- ๑๑๘ - 
 

 ผูนาํในแตละชุมชนตองเปนตวัอยางที่ดีใหแกเยาวชน 

 เปดชองทางรบัความคิดเห็นจากประชาชน โดยมีกลองรับความคิดเห็นของ
ประชาชนในแตละพื้นที ่

 มีอาสาสมคัรตาํรวจบานโดยประชาชนในแตละเขตท่ีเปนอาสาสมัครคอยชวยดแูล
ตรวจตราความเรียบรอย โดยมีการใหคาตอบแทนแกอาสาสมัคร 

 การมสีวนรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการทาํกจิกรรมตางๆเพื่อรวมกัน
พัฒนาพื้นที ่

 ใหรถขายของเปนรถกระจายขาวตามชุมชนเน่ืองจากรถขายของเขาไปในเกือบทกุ
พื้นที ่

 ใหองคกรชมุชนไดเขาไปมีบทบาทในสภาชุมชนในการเสนอ เรียกรองและรับฟงใน
เรื่องตางๆ 

 การจัดการกบัการฉอราษฎรบงัหลวงของนักการเมือง 

 ตองการเห็นทุกคนเคารพกฎหมาย และบงัคบัใชกฎหมายอยางจรงิจงั 
 ตองการเห็นสื่อทีค่อยใหความรูเกี่ยวกับเรือ่งของกฎหมายอยางทั่วถึง 

 บังคับใชกฎหมายลงโทษรถจักรยานยนตที่วิง่บนทางเทาและวิ่งในทีท่ี่ไมใชพื้นที่
สาํหรับการจราจร 

 จัดผังเมืองใหเปนระเบียบ ผูที่ไมมทีะเบียนบานผลกัดันใหออกไปจากพื้นที ่

 จัดเขตพ้ืนที่พื้นที่ตางๆใหเหมาะสม เชนเขตพื้นที่โรงเรียนควรกระจายตามพื้นที่ใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อการจัดรถรับสงนักเรียนโดยจะไดสงตามเขตพื้นที่พื้นที่  เขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรม เขตพ้ืนทีท่ี่อยูอาศัย 

 ไมควรใหมีสิง่กอสราง บานเรือนอยูตามริมคลอง 

 ตองการเห็นการจัดสถานที่ใหรานคาแผงลอยขายใหอยูในพืน้ที่ที่ไมใชตามทางเดิน 
 พื้นที่สาธารณะมีนอย ควรเพิ่มพื้นทีส่าธารณะใหกระจายครอบคลุมตามแตละชุมชน

ตางๆ 
 น้ําระบายไมได เพราะคูคลองไมมีทีร่ะบายจากการรุกล้าํพื้นที่ในแมน้าํ 
 จัดการที่กอสราง บานเรือนที่เหลื่อมล้าํ ในคลองใหยายออก และสรางเขื่อนปองกัน

น้ําทวมโดยรอบบริเวณริมคลอง 
 แสงสวางใหเพียงพอในตรอก ซอยตางๆ เพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรม 

 ความปลอดภัยความสะอาดของรานอาหาร ควรมีหนวยงานตรวจสอบตามรานขาย
อาหาร ความสะอาดของพื้นที่ประกอบอาหาร ภาชนะ วัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร เครื่องปรุงใหมีความสะอาด 



 

- ๑๑๙ - 
 

 ขณะนี้เกิดปญหาที่อยูอาศัยจากการขยายพื้นที่การจราจร และสงผลกระทบกับ
พื้นที่ที่ชาวบานใชเปนที่อยูอาศัย แลวมีพื้นที่รองรับใหประชาชนที่ที่โดนอพยพไม
เพียงพอ 

 มีโครงสรางอาคารที่ถกูตองตามกฎหมาย มีการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ใหถูกตอง 

 ครู อาจารยผูสอนไมเพียงพอกบัเด็กในพื้นที่ โดยปริมาณเด็กมีมากกวาคร/ูอาจารย 
ทําใหอาจดแูล สั่งสอนไดไมทัว่ถึง 

 กระจายอาจารยที่มคีุณภาพสูชุมชน ไมใชอยูแตโรงเรียนที่ไดรับความนิยม 
 สงเสริมเยาวชนที่มีปญหาดานการเงินใหไดเรียนในที่ที่ด ี
 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใหมีการฝกอบรมโดยพระอาจารย 

 การจัดการทอระบายน้าํ มีการขุดลอกทอระบายนํ้าอยางสม่าํเสมอใหน้าํสามารถ
ระบายลงทอได 

 การจัดการขยะ โดยหาวธิีจัดการที่ไมใชเอาไปฝงเพราะพื้นทีใ่นการนาํไปฝงมีนอย 
 ลดโลกรอน โดยผูที่นําภาชนะไปใสอาหาร หรือสินคาเองจะไดรับสวนลดในการซื้อ

สินคา 
 เลิกใชภาชนะ บรรจภุัณฑที่กอใหเกิดโลกรอน เชน กลองโฟม 

 ใชพลงังานทดแทนอยางจรงิจงั เชน ระบบพลงังานแสงอาทติย 
 มีการตรวจตราการทิง้ขยะและใหผูทิ้งขยะไมถูกที่รบัผิดชอบโดยการเก็บขยะเพิ่ม 

๑๐ เทา หรือบาํเพ็ญสาธารณะประโยชน 
 ตองการเห็นแหลงน้าํที่ใส สะอาดโดยการเวนคืนพ้ืนทีผู่ทีรุ่กล้าํในแมน้าํ ลาํคลอง

และมีการขุดลอก คู คลอง 
 การทิ้งขยะลงทอหรือคู คลอง หรอืตามพื้น ควรมีตาวิเศษชองหนวยราชการในการ

ดูแลตรวจตรา และมีการบงัคับใชกฎหมายในการลงโทษ 
 สรางจิตสํานึกใหเยาวชน ในการทิ้งขยะไมใชปฏิบัตแิคในโรงเรียนเทานั้น 

 ตองการเห็นผูทีก่อมลพิษเปนผูจาย โดยผูที่กอใหเกิดมลพิษตางๆ ตองจายเงินคากอ
มลพิษนั้นๆ ผูกอมลพิษมากก็ตองจายเงินจาํนวนมากตาม 

 สนับสนุนการใชวัสดทุี่รีไซเคลิได ไมใชวัสดทุี่รีไซเคลิไมได 

 สนับสนุน ใหความรูในการนาํขยะมาใชประโยชนตางๆ 
 การออกแบบทอระบายน้าํตองมขีนาดใหญ และมีทางระบายน้ํา ทีค่รอบคลมุ 

 ใชไมไผปกตลอดแนวปาชายเลนเพ่ือปองกันการกัดเซาะโดยปกเปนแนวเฉียง 

 สงเสริมการอนุรกัษคู คลอง เชน โครงการตาวิเศษ ใหกิจกรรมดีๆ มีอยางตอเน่ือง 
 ผูประกอบอาชีพมคีาแรงงานตํ่า แรงงานตางดาวมีจาํนวนมาก ตองการเห็นการ

จัดการแรงงานตางดาว 



 

- ๑๒๐ - 
 

 ผูประกอบการเอาเปรียบลูกจาง เชน มีคาประกันตางๆ โดยไมมีการแจงเตือน
ลูกจางกอนในวันรบัสมคัรงาน 

 กรุงเทพฯ ยังไมเขาถึงชุมชนทุกพื้นที่อยางทั่วถึง และควรเพิ่มศักยภาพของผูนํา
ชุมชน 

 มีการจัดอบรมเสริมสรางอาชีพใหแกชาวบานตามชุมชนเพ่ือที่ชาวบานจะไดมรีายได 

 สนับสนุนใหจัดต้ังองคกรเยาวชนเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกสังคม และควรมีกองทุน
สนับสนุน เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีในอนาคต 

 การขาดจิตสํานึกและจิตใตสํานึกที่ดี จึงกอใหเกิดปญหายาเสพติด สิ่งแวดลอม 
อาชญากรรม 

 เยาวชนในกรงุเทพฯ มีภาวะความกดดันสูง ทาํใหสขุภาพจิตไมดีจากการหักโหม
เรียนพิเศษ 

 
        ๓.๖.๒ กิจกรรมภาคบาย 
         กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในประเด็นรายดาน โดยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๕ ไดเลือก
ประเด็นดานการเมืองและการมีสวนรวม เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปญหาในปจจุบนั 
ภาพอนาคตที่ตองการใหกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง รวมถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการขับเคลื่อน โดย
ผลสรุปจากที่ประชุมในภาคบาย มีดังตอไปนี้ 

 การเขียนจดหมายรองเรียนไปใหกรุงเทพมหานคร ไมไดรับคําตอบกลับมาวาไดรับ

หรือไม  และมีการดําเนินการอยางไร นอกจากนี้หลายครั้งการรองเรียนไปแลวกลับ

ไมไดรับการแกไข หรือลาชาเกินสมควร สวนสายดวนกรุงเทพมหานครไมสามารถ

ชวยอะไรไดเลย กลับมีปญหาในระบบการโตตอบอัตโนมัติดวย ซึ่งกรุงเทพมหานคร

ควรแกปญหาเหลานี้โดยดวน 

 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง/ทําโครงการตางๆ ซ้ําซากมากมาย เชน บริเวณวัด

อุดมรังสี หนาสํานักงานเขตหนองแขม มีการทําเนินสะดุดทุกป ทั้งๆ ที่ยังมีสภาพดี 

เปนตน   

 การนําเสนอปญหาและความตองการของประชาชน ควรมีการระบุถึงประชาชนผู

เสนอความเห็น เพื่อปองกันการถูกขโมยความคิดเห็นจากนักการเมืองเพื่อเอาหนา 

โดยที่ไมไดบอกวามาจากความคิดประชาชน   

 กรุงเทพฯ ไมเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูหรือแสดงความคิดเหน็ 

เชน การกลบ/ถมคลอง การตรวจรับงานกอสราง การใชบาทวิถี ฯลฯ ปจจุบันการ

เสนอโครงการพัฒนาลวนมาจากผูเชี่ยวชาญ/เจาหนาที่ของกรุงเทพฯเทานั้นใน
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รูปแบบแนวดิ่ง (Vertical Communication) ตอจากนี้จึงควรมีการสื่อสาร/

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรู ไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็น การรวมวางแผน 

จัดลําดับความสําคัญ การจัดสรรงบประมาณ ใหตรงตามความตองการของ

ประชาชนอยางแทจริง 

 ตัวแทนประชาชนที่เขารวมการจัดทําประชาคม/เวทีสาธารณะ มักจะเชิญแต

ประชาชนกลุมที่ไมไดรูปญหาหรือไมใชคนในพื้นที่ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและ

ปองกันการถูกคัดคานหรือยับยั้งเทานั้น ไมไดตองการใหเปนการระดมความคิดเห็น

อยางจริงจัง 

 การขาดการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการพัฒนา เชน บริเวณบางบอน บางขนุ

เทียน มีการเจาะทําถนนจนพัง แตชาวบานไมทราบวาทําอะไร เสร็จเมื่อไหร ไมมี

การประกาศโครงการใดๆ ทําใหผิวจราจรเสียหาย ในขณะที่การรองเรียนไปยัง

สมาชิกสภากรุงเทพฯสมาชิกสภาเขต ก็ไมสามารถติดตอไดแตอยางใด 

 ตองการจะใหในอนาคต กรุงเทพฯตั้งศูนยติดตอ/รองเรียนตอสมาชิกสภากรุงเทพฯ 

หรือ สมาชิกสภาเขต ใหประชาชนสามารถเขาถึง หรือรองเรียนไดงายขึ้น  

 เกิดปญหาการแปรญัตติในการใชจายงบประมาณเพื่อเอื้อประโยชนใหกับตนเอง

หรือพวกพองของสมาชิกสภากรุงเทพฯ หรือ สมาชิกสภาเขต ไมใชโครงการที่

ประชาชนตองการ แตกลับเปนการแปรญัตติไปใชงบประมาณในโครงการไปใชใน

โครงการที่ไดหาเสียงเอาไว ซึ่งตองแกไขโดยใหประชาชนหรือชุมชนสงคนเขาไปเปน

สมาชิกสภากรุงเทพฯ หรือ สมาชิกสภาเขตโดยตรง ไมตองผานพรรคการเมือง ทั้งนี้

เปนเพราะพรรคการเมืองเปนระบบที่ครอบงําชุมชน ทําใหการสงตัวแทนของ

ประชาชนในพื้นที่เขาไปทํางานเปนไปไดยากมาก เพราะชุมชน/ประชาชนไมมี

งบประมาณการในการหาเสียง ในขณะที่นักการเมืองมีการแจกของ แจกเงนิเวลาหา

เสียง ทําใหตัวแทนที่มาจากชาวบานจริงๆไมมีโอกาสไดเขาไปดํารงตําแหนง 

 การสงเสริมการใชการตัดสินใจจากประชาชนชาวกรุงเทพฯในเรื่องที่มีความสําคัญ

และมีผลกระทบตอประชาชนที่มีสวนไดเสีย ผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ความทันสมัย เชน การรูดบัตรประชาชน โทรศัพทมือถือ หรืออินเทอรเน็ต ฯลฯ ใน

ลักษณะของประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ซึ่งชวยใหการตัดสินใจมี

ความชอบธรรม ไดรับการยอมรับ และยังชวยลดปญหาการคอรรัปชั่นดวย 

 สมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขต เขาพบยาก และมักจะมาปรากฏตัว

เฉพาะในชวงเวลาที่สามารถแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองได เชน การมาให
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คํามั่นในชวงนํ้าทวม ฯลฯ นอกจากการมาใหคํามั่นขางตนแลว ยังมีการแจงจากชาว

กรุงเทพฯมาวาสมาชิกสภากรุงเทพฯ หรือ สมาชิกสภาเขตบางเขต มีการหากินกับ

ประชาชนในชวงน้ําทวม เชน เก็บเงินประชาชนเพื่อนําไปปองกันน้ําทวม ๕๐๐-

๑,๐๐๐ บาท จนไดเงิน ๑ แสนบาท จากการเรี่ยไรชาวบาน และพบวามีการยักยอก

เงินเรี่ยไร หายไป ๓๐,๐๐๐ บาท และไมสามารถปองกัน น้ําทวมได  

 การสรางจิตสํานึกใหแกบรรดาสมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขต ในการมี

ความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคม ไมทุจริตคอรรัปชั่นหรือมีผลประโยชน      

ทับซอน และเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่นประชาชนก็ควรที่จะ

สามารถตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพฯ ในฐานะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นได โดยเฉพาะการรับรูรายละเอียดโครงการตางๆ ระยะเวลาการดําเนินงาน 

การใชจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบ ฯลฯ  

 ควรจะใหมีการเลือกตั้งผูอํานวยการเขต โดยที่ประชาชนชาวกรุงเทพฯเปนผูกาํหนด

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อยางนอยตองเปนคนในพื้นที่เขตนั้นๆ  

เพื่อใหมีการดูแลประชาชนไดตรงตามความตองการของประชาชนในเขตนั้น และ

รับรูสภาพปญหาอยางแทจริง 

 ตองการใหมีการแยกกรุงเทพฯ ออกเปน ๒ สวน คือ ฝงพระนคร และฝงธนบุรี เพื่อ

ประโยชนในเชิงการบริหารจัดการ การเจริญเติบโตของเมือง และผูวาฯ ของแตละ

สวนจะสามารถดูแลประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

 ควรใหมีการจัดตั้งสภาประชาชนที่มาจากทุกอาชีพ เปนหนวยงานที่กําหนดและ

สงผานนโยบายและแผน การจัดทําประชาพิจารณหรือรับเรื่องรองเรียนจากทั้ง ๕๐ 

เขต เขามาเสนอรวมกันในการประชุมรวมกับผูบริหารกรุงเทพฯ 

 องคกรชุมชนแหงตางๆ ในกรุงเทพฯ ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการประชุม การ

กําหนดแผนยุทธศาสตร โครงการ การกําหนดงบประมาณหรือการดําเนินงานใดๆ

ของกรุงเทพฯได ทั้งที่มีกฎหมายบังคับในพระราชบัญญัติองคกรชุมชน และใน

ปจจุบันไดมีการจัดตั้งแลวกวา ๓๑ แหงทั่วกรุงเทพฯ 

 ตองการจ ะให มีก า รปร ะเมินผลการปฏิบัติ งานของพนัก งาน เจ าหน าที่

กรุงเทพมหานครโดยประชาชน ทั้งน้ีประชาชนชาวกรุงเทพฯตองสามารถใหคุณให

โทษไดดวย หากใครมีผลการปฏิบัติงานไมดีก็มีการใหปรับปรุง หรือไมใหทํางานตอ 
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 การขาดการสื่อสารทางการเมืองและการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง ประชาชนไม

รับทราบการดําเนินงานของกรุงเทพฯ หรือรับรูภายหลังที่ไดมีการดําเนนิงานไปแลว 

มีเพียงเขตสัมพันธวงศเทานั้น ที่มีการประชาสัมพันธไดดี 

 ตองการให สมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขต ทํางานในเชิงรุก (proactive) 

มีการเปดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงปญหาของประชาชนอยางนอยเดือนละ ๑ ครัง้ ซึ่ง

ปจจุบันไมมีเลย ทั้งๆที่ สมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขต ซึ่งเปนผูแทน

ประชาชน ควรจะเปนฝายเขาหาประชาชนมากกวา 

 ควรใหรัฐบาลกลางถายโอนอํานาจในการจัดบริการสาธารณะใหแก กรุงเทพฯมาก

ขึ้น เพื่อใหกรุงเทพฯในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการ

จัดบริการเชิงพื้นที่มากขึ้น (area based) อยางเบ็ดเสร็จ สายการบังคับบัญชามี

เอกภาพ มีความคลองตัว รวดเร็ว เชน การประปา การไฟฟา การจราจร การทาง

หลวง การชลประทาน ตํารวจ ฯลฯ 

 ควรใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาว กรุงเทพฯใหมีจิตสํานึกสาธารณะมากขึ้น 

โดยอาจใหมีการรวมกลุม/ตั้งสมาคมในการจัดการแกไขปญหาสาธารณะ เชน การ

ฟนโครงการตาวิเศษ การรวมกลุมติดตามการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

(policy watch dogs) เปนตน 

 การใชสื่อสาธารณะในการเผยแพร หรือรับเรื่องรองเรียนปญหาสาธารณะที่เกิดขึ้น 

เพื่อประชาสัมพันธใหนักการเมืองรับทราบ ตีแผใหประชาชนรับรูและรวมกันแกไข 

 การใชตัดสินใจแกไขปญหาสาธารณะที่ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ใน

ลักษณะของการที่ทุกฝายเห็นพองตองกันในการแกไขปญหาสาธารณะ ใหเปนการ

ยอมรับความเห็นที่แตกตาง จนกระทั่งไดขอสรุปรวมกัน 

 นักการเมืองและพนักงานเจาหนาที่ของ กรุงเทพฯ ควรมีการปฏิบัติงานรับใช

ประชาชนจริงๆ ไมโออวดและใชอํานาจหนาที่ขมเหงประชาชน จะตองมีการปรับ

วัฒนธรรมการทํางานรวมกับประชาชนพลเมืองชาว กรุงเทพฯ 

 
 นอกจากคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเวที
สาธารณะแลว ยังมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนเอกสารที่ประชาชน
สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอมาตรการในการ
นําไปสูการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ซึ่งผลจากเอกสารเสนอความคิดเห็นในครั้งที่ ๕ สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 



 

- ๑๒๔ - 
 

 
แผนภาพที่ ๓-๕ แสดงจาํนวนขอเสนอของประชาชนในการจัดทาํ 
วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ จาํแนกตามวิสัยทัศนรายดาน ครั้งที่ ๕ 

 
ผลการสํารวจ พบวาประชาชนสวนใหญเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในประเด็นที่

เกี่ยวของกับสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานการคมนาคม ตามลําดับ โดยสามารถสรุป
ขอเสนอมาตรการในการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในอนาคต ดังตอไปนี้ 
 

๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในเชิง
กายภาพ พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ ๓-๑๙ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) จากการจัด
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๕  
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานผังเมือง  
จัดผังเมืองชัดเจน เมืองโตอยางเปนระบบ ๓ 
ไมใหมีการสรางอาคารสูงและขนาดใหญในกรุงเทพฯ  ๑ 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

สิ่งแวดลอม

สุขาภิบาล

สาธารณสขุ

ผังเมือง

อาคารและสิ่งปลูกสราง

การคมนาคม
การศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

สังคม

การเมือง

การมีสวนรวมและการ

บริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ลดความแออัดของกรุงเทพฯ ๑ 
จัดระเบียบพื้นที่รกราง ๑ 
วางผังเมืองระยะยาว ๑ 
ขยายเมืองกรุงเทพฯออกไปรอบนอก ๑ 
มีแนวปองกันน้ําทวมที่ชัดเจน ๑ 
คืนพ้ืนที่สาธารณะและที่ดินที่ไมไดใชประโยชน ๑ 
ไมมีพื้นที่ตาบอด ๑ 
จัดสมดุลทางผังเมือง โดยอาจมีการชดเชยในกรณีที่ผังเมืองที่วางไวไปจํากัดสิทธิ
ของเจาของที่ดิน 

๑ 

กรุงเทพฯมีพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ๑ 
ยายพื้นที่อุตสาหกรรมออกนอกเมือง ๑ 
ดานอาคารและสิง่ปลูกสราง  
จัดระเบียบหาบเรแผงลอย/ทางเทา ๒ 
สรางอาคารที่ไดมาตรฐาน/ปลอดภัย ๒ 
ถนนและทางเทาสะอาด ไมเปนหลุม ๒ 
นําสายไฟฟา/โทรศัพทลงใตดิน ๑ 
ทางเทากวาง ๑ 
สะพานลอยปลอดภัย/คํานึงถึงผูสูงอายุ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวตั้ง ๑ 
ติดต้ังกลองวงจรปด ๑ 
ไมปลูกบานล้ําที่สาธารณะ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวราบ ๑ 
เพิ่มแสงสวางทางสาธารณะ ๑ 
จัดระเบียบปายโฆษณา ๑ 
ถนนแตละสายไดมาตรฐานเดียวกัน ๑ 
มีถนนสองชั้น ๑ 
มีที่อยูอาศัยพอเพียงกับประชากร ๑ 
จัดท่ีบังแดด/บังลม ใหประชาชน ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพฯโดยนึงถึงคนพิการ ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหสอดคลองกับภูมิประเทศ ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหมีเอกลักษณความเปนไทย ๑ 
ปายรถเมลมีหลังคา 
 

๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานคมนาคมขนสง  
การจราจรไมติดขัด ๑๑ 
มีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน ๖ 
มีรถไฟฟาทั่วถึง/คาโดยสารไมแพงเกินไป ๑ 
ปรับปรุงบริการขนสงมวลชน ๑ 
ใชการจราจรทางน้ํามากขึ้น ๑ 
มีทางจักรยานที่เชื่อมโยงกัน/สนับสนุนการใชจักรยาน ๑ 
ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม/เขมงวด ๑ 
จัดระเบียบจักรยานยนตรับจาง ๑ 
จัดระเบียบการจอดรถขางทาง ๑ 
ขยายถนนใหกวางขึ้น ๑ 
มีเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมโยงการขนสงแบบตางๆ ๑ 
ควบคุมจํานวนรถในกรุงเทพฯ ๑ 
จัดระเบียบรถตู/รถสาธารณะอ่ืนๆ ๑ 
มีรถไฟรางคู ๑ 
มีรถรางริมคลอง ๑ 
เก็บภาษีรถยนตเขาเมือง ๑ 
จัดระเบียบการเดินรถขนาดใหญในเขตเมือง ๑ 
จัดระบบปายเครื่องหมายประกอบการจราจร ๑ 
จัดท่ีจอดรถใหเพียงพอ ๑ 
ไมมีการขายของตามสี่แยก ๑ 
เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ๑ 
มีเลนสรถจักรยานยนต ๑ 

 
๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแก  วิสัยทัศนการพัฒนาใน

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๓-๒๐ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Environmental and Health Development Visions (EH) 
จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๕  

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสิ่งแวดลอม  
ภูมิทัศนสวยงาม/บานเมืองสะอาด ๑๒ 
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ๑๑ 
การจัดการเก็บขยะอยางเปนระบบ ๘ 
น้ําไมทวม ๕ 
ไรมลพิษ ๔ 
มีการแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ๓ 
มีคลองที่สะอาด ๓ 
วางแผนรับมือภัยพิบัติ ๑ 
ขุดลอกคลองสม่ําเสมอ ๑ 
ชุมชนปลอดเสียงดัง ๑ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง ๑ 
จัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับผังเมือง ๑ 
ใชประเทศเนเธอรแลนดเปนตนแบบในการบริหารจัดการน้ําทวม  ๑ 
มีการใชพลังงานสะอาด ๑ 
ใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๑ 
อากาศดี  
ดานสุขาภิบาล  
มีสาธารณูปโภคเขาถึงทุกพื้นที่ ๓ 
มีระบบระบายน้ําที่มีความเชื่อมโยงกันและพรอมใชงาน ๒ 
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้า ๒ 
มีสวมสาธารณะที่สะอาด ไดมาตรฐาน ๑ 
มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ๑ 
มีระบบปองกันอัคคีภัย ๑ 
มีน้ําดื่มสาธารณะบริการฟร ี ๑ 
มีการทําลายขยะอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
มีโรงผลิตไฟฟาจากขยะ ๑ 
ปรับปรุงทอระบายน้ําใหระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ ๑ 
น้ําประปาสะอาด/ไหลแรง 
 

๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานสาธารณสุข  
ประชาชนสุขภาพดี ๔ 
มีหนวยพยาบาลประจําชุมชน ๒ 
มีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ๒ 
มีลานกีฬาประจําชุมชน ๑ 
บริการสาธารณะสุขอยางมีมนุษยธรรม/สะดวก ๑ 
มีบานพักคนชรามากขึ้น ๑ 
มีโรงพยาบาลผูสูงอายุ ๑ 
ดูแลสุขภาพของนักเรียน ๑ 
ไมมีสิ่งตกคางในอาหาร ๑ 
มีการเตรียมความพรอมในการเปนสังคมสูงอาย ุ ๑ 
เพิ่มความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานพยาบาล ๑ 
จัดใหมีตูสําหรับสูบบุหรี/่หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ๑ 
ควรปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคใหมีประสิทธิภาพ ๑ 
โรงพยาบาลของกรุงเทพฯประสานงานกับศูนยอนามัยทองถิ่น ๑ 
รักษาพยาบาลฟรี กรณีเจ็บปวยจากการทํางาน ๑ 

 
๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู พบวาประชาชนมี
ขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๒๑ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ) จาก
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๕  

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสังคม  
ปราศจากอาชญากรรม ๑๕ 
จัดการปญหายาเสพติด ๑๑ 
คุณภาพชีวิตดี ๖ 
ประชาชนเคารพกฎหมาย/สิทธิหนาที ่ ๖ 
สงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ๕ 
จัดระเบียบคนไรบาน/ขอทาน ๓ 
ครอบครัวอบอุน ๓ 
ไมมีชุมชนแออัด/พัฒนาใหนาอยู ๒ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
จัดระเบียบสังคม ๒ 
ประชาชนมีจิตสาธารณะ ๒ 
เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ ๑ 
จัดระเบียบคนตางดาว ๑ 
ควบคุมจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ ๑ 
มีสวัสดิการสังคม ๑ 
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ๑ 
มีกลองวงจรปดตามพื้นที่เสี่ยงอันตราย ๑ 
ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ 
คุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ๑ 
มีเครือขายชุมชนรักษาความปลอดภัย ๑ 
ดําเนินการโครงการชุมชนสีขาว ๑ 
ดานเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจด ี ๓ 
ลดคาครองชีพ ๑ 
ไมมีคนวางงาน ๑ 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
เปนผูนําดานธุรกิจอาหาร ๑ 
ควบคุมแรงงานตางดาว ๑ 
กระจายความเจริญออกภายนอก ๑ 
พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว ๑ 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ๑ 
เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปริมณฑล ๑ 
SME เขมแข็ง ๑ 
แหลงงานใกลที่อยูอาศัย ๑ 
ฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ๑ 
ลดเศรษฐกิจแบบผูกขาด ๑ 
สงเสริมอาชีพของประชาชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ๑ 
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
สอนใหคนรูจักคิด/แกปญหาได ๙ 
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษา ๕ 
เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน ๒ 
ปลูกจิตสํานึกใหรักกรุงเทพฯ ๒ 



 

- ๑๓๐ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
อบรมศีลธรรมใหนักเรียน ๒ 
กรุงเทพฯเปนศูนยกลางการเรียนรู ๒ 
มี Wi-Fi ฟรี ที่มีสัญญาณรอบคลุม ๒ 
เตรียมรับมือ AEC ๒ 
มีโรงเรียนที่เนนวิชาชีพ ๒ 
มีทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ๑ 
บุคลากรแตละโรงเรียนทีคุณภาพใกลเคียงกัน ๑ 
สงเสริม บ ว ร ๑ 
มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/พิพิธภัณฑ ๑ 
เปนเมืองศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษโบราณสถาน ๑ 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ๑ 
มีโครงการเรียนฟรีที่ทําไดจริง ๑ 
สอนภาษาอังกฤษใหเปนภาษาที่สอง ๑ 
บังคับใหทุกคนจบปริญญาโท ๑ 
มีพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ๑ 
ใหวัดเปนศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร ๑ 
อบรมนักเรียนใหมีระเบียบวินัย ๑ 
พัฒนาหองเรียนใหทันสมัย ๑ 
สนับสนุนครูในพื้นที่ ๑ 
นักเรียนไมตองพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ๑ 
ชุมชนมีสวนจัดการการศึกษา ๑ 
โรงเรียนไมไกลบาน ๑ 
ไมเพิ่มภาระอื่นๆ ใหครูมากเกินไป ๑ 
มีสถานศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ๑ 
แกปญหาการรับเงินบริจาค คาแปะเจี๊ยะ ๑ 
ปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตย ๑ 
มีรถโรงเรียนที่แยกจากระบบขนสงมวลชนปกติ ๑ 
โรงเรียนกรุงเทพฯ มีสอนถึงชั้น ม.๓ ๑ 
แนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
โรงเรียนกรุงเทพฯมีสอนถึงชั้นอุดมศึกษา ๑ 
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๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓-๒๒ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Participation and Organizational Management Visions 
(PO) จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๕  
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานการเมือง และการมีสวนรวม  
บังคับใชกฎหมายเขมงวด/เปนธรรม ๕ 
ปราศจากการคอรรัปชั่น ๓ 
นักการเมืองมีจริยธรรม ๒ 
นักการเมืองมีจิตสํานึก ๑ 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ๑ 
การปกครองเปนอิสระ ๑ 
ไมขัดแยงทางการเมือง ๑ 
ไมแทรกแซงการบริหารกรุงเทพฯ ๑ 
ผูวากรุงเทพมหานคร มาจากการแตงตั้ง ๑ 
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ไมเลนการเมืองเกินไป ๑ 
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๑ 
ผูวากรุงเทพฯใหมี ๒ คน ฝงพระนคร กับฝงธน ๑ 
แยกกรุงธนบุรีออกมาปกครองเอง ๑ 
ออกกฎหมายควบคุมสัตวเลี้ยง ๑ 
ยกเลิกการปกครองระบบ สมาชิกสภากรุงเทพฯ สมาชิกสภาเขต ควรตั้งสภา
ชุมชนขึ้นเพื่อปกครองกันเอง 

๑ 

ควรมีการแบงกรุงเทพฯ ออกเปนอยางนอย ๔ พื้นที่ โดยมีผูวาฯ ของแตละ
พื้นที่ 

๑ 

ดานการบริหารองคการ  
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ๔ 
มีผูบริหาร/เจาหนาที่ที่เขาถึงประชาชน ๒ 
บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว/สุภาพ ๒ 
บริหารงานดวยความโปรงใส ๒ 
กรุงเทพฯจริงใจในการแกปญหา ๒ 
มีการเลือกตั้งผอ.เขต ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
แบงเขตกรุงเทพฯใหแตละเขตมีพื้นที่ไมใหญมาก ๑ 
กรุงเทพฯดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเอง ๑ 
เปนที่พึ่งของประชาชน ๑ 
เก็บภาษีที่ดิน/มรดก ในอัตรากาวหนา ๑ 
มีนโยบายใหใชสาธารณูปโภคฟรี ๑ 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ๑ 
บริหารกรุงเทพฯ ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ๑ 
จัดทําคูมือกฎหมาย/กฎระเบียบแจกประชาชน ๑ 
มีเครือขาย/สื่อประชาสัมพันธเหตุการณตางๆ ๑ 
สงเสริม CSR ๑ 
ประชาชนมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ๑ 
กระจายอํานาจใหแตละเขตมากขึ้น ๑ 
การพัฒนากรุงเทพฯตองไมเบียดเบียนจังหวัดอื่น ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานอยางเครงครัด ๑ 
มีตํารวจเมืองหลวงที่มีภาพลักษณที่ดี ๑ 
จัดสรรงบประมาณใหแตละเขตอยางเพียงพอ ๑ 
หากนโยบายดีควรทําตอเน่ือง ไมใชเปลี่ยนนโยบายเมื่อเปลี่ยนผูวาฯ ๑ 
ยายเมืองหลวง ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร/นักการเมืองทองถิ่นไมเลือกปฏิบัติ ๑ 
มีการจัดเก็บภาษีพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อใหผูที่จะเขาไปพัฒนาพื้นที่เสีย่งภยัน้าํทวม/
แผนดินไหว ตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินของตนเอง 

๑ 
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๓.๖.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๕ 
(เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 
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๓.๗ ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะมองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ครั้งที่ ๖ กลุมเขตพื้นที่
กรุงเทพตะวันออก 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ครั้งที่ ๖ กลุมเขตพื้นที่กรุงเทพ
ตะวันออก อันประกอบดวยเขตบึงกุม เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขต
ลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตประเวศ ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอง ๒๕๑๒ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา แขวงมีนบุรี 
กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ใหความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๑๐ คน  

 
 
        ๓.๗.๑ กิจกรรมภาคเชา 
        กิจกรรมภาคเชา (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร โดยแบงการรวมกลุมแสดงความคิดเห็นออกเปน ๔ กลุม โดยใชชือ่กลุม
วา “จิ๊กซอวสี” เพื่อมุงหมายที่จะสะทอนใหเห็นถึงการรวมพลังของประชาชนในกลุมตางๆ ที่จะรวมกัน
สรรสรางวิสัยทัศน และรวมขับเคลื่อนมาตรการที่จะนําไปสูวิสัยทัศนอยางมีพลัง  ทั้งนี้ ผลสรุปจากการ
ระดมความคิดเห็นในแตละกลุมจิ๊กซอวสี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๒ ประเด็น ไดแก 
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       ประเด็นท่ี ๑  ทานตองการเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนาเปนอยางไร 
       ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเชิงมาตรการอยางไรที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครใหไปสู
วิสัยทัศนดังกลาว 
 

๑. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเหลอืง 
   

 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเหลือง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 จัดการศึกษาใหมคีวามเสมอภาคและเปนธรรม  

 สนับสนุนผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถงึการศึกษา 
 พัฒนาครแูละบคุลากรใหมคีุณภาพเพิ่มขึ้น และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 สงเสริมดานการศกึษา เพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้าํ และลดความเสี่ยงปญหาสงัคม เชน 
เพศสัมพันธ / คุณแมวัยใส 

 เปดโอกาส/พื้นทีแ่ละสงเสริมใหเยาวชนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที ่
 มีการปลูกฝงระเบียบวินัย จรรณยาบรรณ 
 พัฒนาเชิงนามธรรม เชน การพัฒนาคนจากจิตสํานึก มีการปูทางในการพัฒนาเยาวชน 

ที่ดี  
 มีการพัฒนาเยาวชน โดยเนน “เยาวชนคือปจจุบันของชาติ” 

 จัดการศึกษาระดับชุมชนอยางทั่วถึงใหกับกลุมเยาวชนที่ขาดศักยภาพ เชน ครอบครัว
แตกแยก-ยากจน และขยายการศึกษาที่มากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน เชน 
ระดับอุดมศึกษา 

 ตองการเห็นตนไมแทนเสาไฟ สนับสนุนพื้นทีส่ีเขียวของกรงุเทพ  

 สนับสนุน/สงเสรมิการปลกูตนไม 

 ตองการใหมีการสรางพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหทุกคนสามารถใชสอยอยางเต็มที ่

 สงเสริมคลองสวย น้าํใส เปนเมืองเวนสิตะวันออก 
 สงเสริมการจัดการขยะอยางเปนระบบ มีโรงขยะที่ถกูสขุลักษณะเพื่อจํากัดสิ่งปฏิกูล 

 สรางวินัยใหคนกรงุเทพในการทิ้งขยะ 

 สนับสนุน “กรุงเทพปลอดขยะ” โดยเนนจัดการตนเอง ผานการ reuse, recycle   
 กรุงเทพเมืองปลอดภัย มีการดแูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนกรุงเทพ  

ทุกเพศทกุวัย  ทั้งกลางวันและกลางคืน   
 กรุงเทพปราศจากอาชญากรรม  

 กรุงเทพปราศจากยาเสพติด เจาหนาทีม่ีความเขมงวดในการปราบปรามยาเสพติด 

 ปรับปรงุและลดมลภาวะทางอากาศในกรุงเทพ เพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพที่ดขีึ้น 



 

- ๑๓๖ - 
 

 ยกระดับชุมชนแออัด และจัดการพื้นทีรุ่กล้าํพื้นทีส่าธารณะ ทั้งโรงงานและบานเรอืนที่
อยูอาศัย 

 มีถนนเลียบคลอง 

 หาสถานที่พักอาศัยใหคนเรรอน 
 ควรมวีธิีการจัดการสุนขัจรจัด และการปลูกฝงคนใหมีจิตสาํนึก เชน ไมทิ้งสุนขั เก็บสิง่

ปฏิกลูเวลาพาสุนขัมาเดินเลน 
 ชวยกันพัฒนาชุมชน ยกระดับใหมีความรูความสามารถ มคีวามเขมแขง็ในการปองกันยา

เสพติดและอาชญากรรม       
 ตองการใหมีการวางผงัเมืองที่ดี สะอาด รมรื่น 

 รณรงคการใชจักรยาน สนับสนุนการเดินทางในพื้นที่ใกลๆ ดวยจักรยาน ซึ่งสงผลตอ
ความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มขึ้น 

 มีการจัดการทางน้าํและกําแพงเพื่อปองกันน้ําทวม  
 ทําสายไฟใหอยูใตดินเพื่อปรับปรงุทศันียภาพ  

 แกไขดานการจราจร ขยายชมุชนแออัด ขยายพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ 
 พัฒนาระบบขนสงมวลชนใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบทัว่ทั้งประเทศ เชน มีรถไฟ

ความเร็วสูง เพื่อลดความแออัดภายในกรุงเทพ 
 บริการการสาธารณสุขและการแพทย – พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย   
 โรงพยาบาลเพื่อผูสงูอาย ุ

 ออกแบบใหมกีารใชพลงังานอยางประหยัด เชน ระบบประหยัดไฟฟา 
 กรุงเทพปลอดคอรรัปชั่น ทั้งขาราชการประจาํและขาราชการการเมืองทาํงานโปรงใส 

สนับสนุนโครงการ “โตไปไมโกง” 
 มีการพฒันา/สงเสรมิพื้นทีช่านเมือง/รอบนอกใหเทาเทียมกบัพื้นทีช่ั้นใน 

 ตองการใหมผีูวาราชการ ทั้ง ๖ เขตพ้ืนที่ (ผูวานคร) เพื่อจะไดจัดการพื้นที่ตนเองไดอยาง
ทันการณ สามารถเขาถึงพื้นที่ไดจรงิ 

 สนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมและตอบสนอง/รับฟงความคิดเห็นอยางแทจริง 

 มีการจัดระเบียบวินรถจกัรยานยนตรับจางใหปลอดมาเฟย ทําใหมคีุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 
เพื่อจะไดเขามาชวยเหลือสังคมไดอยางเต็มที ่

 ทางรัฐชวยปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวด  
 จัดระเบียบสงัคม-ชุมชน สรางงาน/สรางอาชีพใหคนมีงานประจาํทํา   
 รัฐบาลใหความสาํคญักับแรงงานในเมือง ทั้งแรงงานขามชาติและแรงงานไทย เชน 

จัดสรรทีพ่ักอาศัย 
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๒. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีเขยีว 
   

 ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเขียว ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา ประกอบดวย 

 ปรับปรุงบาทวิถีใหสะอาด และกวางเพียงพอสําหรับคนเดินเทา ผูพิการ และผูสูงอายุ  
 การจัดวางระบบผังเมืองที่เปนสัดสวน และมีพื้นที่สีเขียวอยางเพียงพอ 

 ใหมีการบังคับใชผังเมืองโดยจริงจัง โดยตองการเห็นการจัดสรรที่ดินใหเกิดประโยชน ไม
ปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลา 

 รัฐบาลควรจัดใหมีการวางผังเมืองที่ดีในตางจังหวัด ทําใหคนตางจงัหวดัประกอบอาชพีที่
จังหวัดของตน โดยไมเขามาประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ 

 ตองการเห็นกรุงเทพฯ มีสิ่งแวดลอมที่ดี 
 อนุรักษตนไมในพื้นที่ใหมากที่สุด ไมควรใหมีการตัดตนไมโดยใชการอางถึงการพัฒนา

เมือง   

 ใหมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ  
 ปรับปรุงความสะอาดของคูคลองตางๆ ในกรุงเทพฯ  

 การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะปจจุบันในพื้นที่การเกษตรของกรุงเทพฯ มี
การใชสารเคมีในกระบวนการผลิตบริเวณ(เชน บริเวณมีนบุรี,หนองจอก ฯลฯ)  

 ไมตองการใหมีปญหารถติด 

 สงเสริมใหประชาชนในกรุงเทพฯเดินทางโดยไมใชรถยนตสวนตัว โดยอาจพัฒนาระบบ
การขนสงมวลชนใหครบคลุมและสะดวกสบาย 

 การขนสงมวลชนใหมีการเนนระบบราง และควรจัดใหมีระบบ ขสมก. ที่เปนระเบียบ 
สามารถเดินทางไดรวดเร็วโดยมีเสนทางที่เหมาะสม ไมมีปญหาเรื่องการทับซอนเสนทาง 
และใหมีการเชื่อมตอกับระบบขนสงทุกประเภท และใหกรุงเทพฯ เชื่อมตอการจราจรใน
เขตภูมิภาคโดยรอบ เพื่อใหมีการรวมกันแกไขปญหาการจราจร 

 การจัดระบบการจราจร เชน การแบงเลนรถเมล เอาไวใหชัดเจน และมีการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง 

 การขยายความทั่วถึงในการคมนาคม ใหมาถึงที่บริเวณแถบชานเมืองกรุงเทพฯ เชน มีน
บุรี หนองจอก ลาดกระบัง ไดอยางรวดเร็ว และนําไปสูการเจริญเติบโตของเขต/ยาน
เหลานั้น 

 การบังคับใชกฎหมายจราจร และแกปญหาวินัยจราจรใหเกิดประสิทธิผล  

 จัดระเบียบหาบแรแผงลอย หรือรถที่จอดกีดขวาง บริเวณทางเทา 
 เปนเมืองที่คนมีจริยธรรม คุณธรรม ใหความสําคัญกับหลักศาสนธรรม 
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 ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตองการใหเปน
กรุงเทพฯที่สดใส สงบสุขรวมเย็น และนาอยู 

 ใหกรุงเทพฯ/หนวยงานอื่นของรัฐ ใหชวยดูแลเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังหลักของกรุงเทพฯ
ในอีก ๒๐ ปขางหนา ทั้งในสวนการปองกันยาเสพติด การพนัน ฯลฯ 

 ตองการจะเปนบานเมืองสงบ ไมตองการเห็นความขัดแยงเกิดขึ้น ทําหนาที่เปนพลเมือง
ดี 

 การชดเชยคาเสียหายของชาวบานบริเวณสนามบินไมมีความเหมาะสม ควรใหมีการ
ชดเชยที่เหมาะสมกับสภาพปญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง 

 การสงเสริมผูดอยโอกาส เชน การใหคนตาบอด มีอาชีพ (การนวดแผนไทย) อาจใชการ
ใหใบอนุญาตก็ได เพื่อสรางความนาเชื่อถือ การสรางโอกาสใหผูดอยโอกาส  

 บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 

 เพิ่มจํานวนสถานศึกษาใหรองรับตอปริมาณเด็ก ทั้งในสวนที่เปนเด็กที่มีทะเบียนบานใน
กรุงเทพฯ และที่ยายถิ่นเขามาศึกษาในกรุงเทพฯ 

 กรุงเทพฯ จะตองพัฒนาดานการศึกษา ใหเยาวชนมีพ้ืนฐานที่ดีในอนาคต 
 ในอนาคตควรเนนการเรียนการสอนภาษาไทยใหเขมขน เพราะการสรางเยาวชนตองเริม่

ที่โรงเรียน 

 ลดปญหาการขาดคุณภาพของนักเรียนที่ยายมาจากที่อื่น โดยอาจพยายามสงเสริมการ

ควบคุมใหมีการเขาศึกษาในสถานศึกษาที่อยูบริเวณท่ีอยูอาศัย และครูอาจารยสามารถ

ติดตามดูแลไดทั่วถึง 

 ใหประชาชน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดการพัฒนา ตองเปดโอกาสใหชมุชนไดมสีวน
รวมในการผลักดันขอเรียกรอง  

 ตองการใหมีเสียงตามสายทําหนาที่การประชาสัมพันธขาวสารของกรุงเทพฯ ให

ประชาชนไดรับรู และสามารถเขามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะไดโดยสะดวก 

 มีสถานที่ออกกําลังกายมากขึ้นในแตละเขต บริเวณกรุงเทพฯ ตะวันออก  

 การปองกันผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งที่มาจากเรื่องเสียง และเรื่องปญหามลภาวะ (ฝุน/
ละอองน้ํามันที่มาจากเครื่องบิน) ในบริเวณพื้นที่อยูอาศัยใกลสนามบินสุวรรณภูมิ   

 ใหมีศูนยดูแลสวัสดิภาพประจําแตละชุมชน เชน ศูนยดูแลผูสูงอายุ ศูนยดูแลเด็กใน
ชุมชน 

 การสนับสนุนการจายเบี้ยยังชีพที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะตอไปจํานวนเยาวชนจะมีนอยลง 
ในขณะที่จํานวนผูสูงอายุจะมากขึ้นแทน 

 เปนเมืองชั้นนําของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 กระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ  
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 การกระจายความเจริญไปยังจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อใหลดอัตราการเขามา
ประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่มีการขยายความเจริญไปทั่วกรุงเทพฯ 
สรางความเปนระเบียบของที่อยูอาศัย ใหงายตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและขยายพื้นที่การบริการใหมีความพรอมโดยเฉพาะในแถบ

หนองจอก เพราะทุกวันน้ีบริเวณหนองจอกในบางพื้นที่นั้น น้ําประปายังเขาไปไมทั่วถึง 

 เน่ืองจากเปนบริเวณแถบกรุงเทพฯ ตะวันออกเปนพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ปลายน้ํา 

จึงตองการขอใหมีการปองกันปญหาอุทกภัย  

 มีการจัดระเบียบสายไฟฟา และระบบโทรคมนาคม ใหมีการเอาลงไปไวใตดินใหหมด ซึ่ง
จะมีผลตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม (ไมตองคอยตัดตนไมที่จะไปถูกสายไฟฟา) 

 เปนเมืองที่มีระบบการบริหารจัดการเมืองที่ดี 
 จัดการความขัดแยงเหลื่อมล้ําเชิงอํานาจ และโครงสรางของกรุงเทพมหานคร โดย

กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีอํานาจนอย แตเปนเมืองหลวงมี
ภารกิจตองจัดการจํานวนมาก รัฐบาลกลางยังคงไมกระจายอํานาจในการจัดบริการ
สาธารณะ ทําใหกรุงเทพมหานครไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม รวดเร็วและ
ทั่วถึง ทั้งในสวนความอิสระดานการบริหาร งบประมาณ บุคคล การมีสวนรวมของ
ประชาชนก็ไมมีการดําเนินงานที่มาจากประชาชน 

 ผูบริหารกรุงเทพมหานครไมเขาหาชุมชนเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอ ปญหาและ

ความตองการจากประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ตะวันออก 

 ในอนาคตตองการใหมีการแบงเขตพื้นที่พื้นที่ในการบริหารปกครอง (พื้นที่กรุงเทพฯ              

ฝงตะวันออก)  

 

๓. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีมวง 
   

ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ใหมองการศึกษาใหทะลุ ไมใชใหเด็กและเยาวชนตองมาพบกับทางตันทางการศึกษา 
โดยอาจสนับสนุนใหเด็ก กรุงเทพฯ สามารถเรียนไดถึงระดับปริญญาเอก ไมใชประสบ
ปญหาเรื่องความยากจน แลวไปตอไมได อยางเชนประเทศอินเดีย ยังทําได พยายามหา
ทุนใหเด็ก 

 ตองการใหจัดระบบการศึกษาเพื่อใหไทยเปนไทย 
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 เนนเรื่องภาษา: ปจจุบันภาษาไทยก็ยังไมคอยเนน ทําใหเด็กไมเขมแข็งเรื่องภาษา อีกทั้ง
ยังทําใหวัฒนธรรมภาษาอื่นๆ ยิ่งเขามา ยิ่งทําใหเด็กตองไดรับการสนับสนุนดานภาษา
มากขึ้นกวาเดิม 

 ครอบครัวใหความสําคัญกับลูกหลานและดูแลอยางใกลชิด 

 รณรงคอยางไร ใหครอบครัวเขาใจความสําคัญของระบบการศึกษามากขึ้น 

 ผูใหญเปนแบบอยางที่ดีในการสรางจิตสํานึกในทางที่ดี ใหกับเยาวชน  
 การจัดการศึกษาควรเปนไปตามแนวโนมปรัชญา ความรูคูคุณธรรม  

 จะทําอยางไรใหการศึกษา คูคุณธรรม ภายใตบริบทของความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 การศึกษาของเยาวชนตองมีความตอเน่ือง และเทาเทียม 

 การศึกษาตองมีแนวคิดเรื่องการสรางเยาวชนใหมีวินัย มีคุณธรรมและเปนคนดี 
 ยายเมืองหลวง ยายกรุงเทพฯ เพราะปญหามันหยั่งรากยากจะแกไขเกินไปแลว อาจไม

สามารถรองรับความกาวหนาในอนาคตได 
 ตองการใหอุตสาหกรรมอยูตามชานเมืองใหมากที่สุด เพราะโรงงานจะเปนสาเหตุให

สิ่งแวดลอมในชุมชนเสียหาย 
 ตองการเห็นการกระจายภาคอุตสาหกรรมไปยังตางจังหวัดมากขึ้น เพื่อลดความแออัด

ของกรุงเทพ 
 กรุงเทพฯ เปนเมืองสีเขียว 
 ปรับปรุงกฎหมายทีเกี่ยวของกับผังเมืองที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ตองการใหมีพื้นที่สาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย 
 ตองการใหสนับสนุน สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ผูพิการใหมากขึ้น 

 ตองการเห็นการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น การเตรียมตัว การใหความรูกับผูที่มีอายุ ๓๐ ปขึ้น
ไป เพื่อใหเตรียมพรอมเขาสูวัยสูงอายุ เพื่อไมใหเปนภาระของลูกหลาน 

 ตองการเห็นการพัฒนาบานพักคนชราใหเปนมาตรฐาน และเปลี่ยนทัศนคติวา การไปอยู
บานพักคนชราไมไดเปนการทอดท้ิง แตเปนเรื่องของความปลอดภัย และเปนหวงเปนใย 
มีคนดูแล 

 ตองการใหเพิ่มสิ่งสาธารณประโยชนมากขึ้น 

 ตองการเห็นการสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลตางๆ มุงเนนการดูแลรักษาสุขภาพ 
สงเสริมสุขภาพปองกันโรคภัย มากกวาการรักษา  

 ตองการใหเพิ่มและจัดระบบพื้นที่สาธารณะใหมากขึ้น เชนในเขตสุวินทวงศ ไมมี
สวนสาธารณะใหเด็กไดทํากิจกรรมที่มีประโยชน  

 ตองการใหขุดลอกคลองสายเล็กๆ อยางสม่ําเสมอ 
 เรื่องน้ํา โดยเฉพาะในเขตลาดกระบัง ยังไมมีการบุกรุกริมคลองสําหรับการระบายน้ํา

มากนัก และในอีก ๒๐ ปขางหนา ก็ไมตองการเห็นการบุกรุกเชนเดียวกัน 
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 โรงงานอุตสาหกรรม ทําลายสิ่งแวดลอม 

 ใหมีการสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีการประกอบธุรกิจกรรมอยางมีคุณธรรมอยางแทจริง 
และใหมีองคกรกลางเขาไปรวมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม   

 ตองการใหมีระบบจัดการปญหาขยะ คัดแยก ลดการใช 
 ตองการใหเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 ตองการใหจัดระบบแบบแผนการคมนาคมในเขตชานเมืองใหดีขึ้น 
 ตองการทําสภาเด็กและเยาวชนสัญจร เพื่อสรางความเขมแข็งใหสภาเด็กและเยาวชนใน

แตละเขต 

 ศูนยเยาวชน กรุงเทพฯ ไมตอบโจทยความตองการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบนอก 
เพราะศูนยเยาวชนจะอยูในเขตเมือง เด็กไมเขามาเลน ไมมาใช เพราะการบริหารจัดการ
ของผูใหญ และการประชาสัมพันธดวย 

 ไมมีเวทีใหเด็กและเยาวชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ความตองการ 

 นอกจากน้ีตองการเวทีผูใหญที่จะมาพูดถึงการแกปญหาที่กระทบเด็กและเยาวชนอยาง
จริงจัง และเปดใจใหกวาง 

 สังคมกําลังเสื่อมโทรม จะจัดการอยางไรกับเด็ก ๗ ขวบ ที่รูจักตมใบกระทอม เด็ก ๑๑ 
ขวบ ที่คายาเสพติด ถาไมแกไขอะไร อีก ๒๐ ปขางหนา เด็กจะไปจมอยูกับอาชญากรรม 
และยาเสพติด  ไรจิตอาสา 

 สรางเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี มีคุณธรรม มีวินัย รักชาติ  
 ตองการใหงบประมาณเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนลงมาถึงเดก็และเยาวชนจรงิๆ 
 เบี้ยผูสูงอายุนาจะมากขึ้นกวานี้ 

 ในอีก ๒๐ ปขางหนา ไมตองการเห็นคนตางดาวเขาเมือง เพราะมีแนวโนมวา ถามีมาก
ขึ้น หากไมพอใจ เขาอาจกอเหตุการณไมสงบได 

 เรื่องยาเสพติด ชาวบานแจงเรื่องไปกลายเปนขาวรั่ว เจาหนาที่ไมลงปฏิบัติจัดการ 
ตองการเห็นการทํางานอยางจริงจัง 

 ระบบ ๑ ตํารวจ ๔ อาสา เปนการเนนการมีสวนรวมของประชาชน แตในความเปนจริง 
กลายเปนเครื่องมือ ลูกมือของตํารวจในการเก็บสวย การทําผิดกฎหมาย 

 ตองการให กรุงเทพฯ มีตํารวจ ที่ขึ้นกับ กรุงเทพฯ เอง มีบทบาทหนาที่บริหารจัดการ
โดย กรุงเทพฯ เอง 

 ตองการใหสังคมไทย ตองเปนสังคมแหงความจริง 

 ไมตองการใหในอีก ๒๐ ปขางหนา มีชุมชนแออัด เพราะชุมชนแออัดเปนบอเกิดของ
ความเสื่อมของเด็กและเยาวชน เพราะพอแม และสังคมสภาพแวดลอมไมไดเปน
ตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก ทําใหการดูแลเด็กไมมีคุณภาพ 
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 ปจจุบันมีการประสานงานกับโรงเรียนในการเฝาระวังชุมชน ๑ คน ๕ ครัวเรือน ให
ชุมชนเปนชุมชนสีขาว (ชุมชนสหกรณ ๙๓ คลอง ๑๐ หนองจอก) 

 ตองการใหคนในชุมชนมีงานทํา และไมกอหนี้สิน 

 ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองสีเขียว เปนเมืองที่มีอาหารอุดมสมบูรณ ประชาชนมีสวน
รวมกับการบริหารจัดการได 

 ภายใตการทํางานของเครือขายสภาพลเมือง เคยสรุปบทเรียนจากปญหาตางๆ นําเสนอ
ผูวาคนกอนๆ จนกระทั่งเคยขอเปนสภาคูขนานกับสภากรุงเทพฯ จนวันนี้ไดรับการตอบ
รับวาเราเปน Ownership ไมใชเพียง Partnership 

 สังคมที่เกิดความเหลื่อมล้ําทางรายได ทําใหมีคนเมืองที่ยากจนอีกมากที่เขาไมถึงอาหาร
ที่ผูบริโภคในเมือง ความเปนเกษตรลดนอยลง ทําใหอาหารตองเดินทางมาจากนอกเมอืง 
จึงสงผลใหราคาอาหารแพงขึ้น 

 ทําไมไมทําใหความเปนเมืองที่เปนพื้นที่สีเขียวกินได หลอมรวมกับความเจริญทางวัตถุ
อื่นๆ ผนวกพื้นที่สีเขียวกินไดเขากับความเปนเมือง  เชน ในชุมชนหมูบานนักกีฬา เปน
ชุมชนใหญที่สุด สามพันกวาครัวเรือน แทนที่จะจัดสรรพื้นที่ใหชาวบานหายใจ กลับ
สรางตึกสูง สรางแนวกันไฟ ชาวบานจึงรวมกันคิดวา เรานาจะใชพื้นที่แนวกันไฟใหเปน
ประโยชน ดวยการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 ตอง กา รใหประชาชนได รับกา รสนับสนุน ใหมี ส ว นร วมกับ กา รทํ า ง านขอ ง
กรุงเทพมหานคร 

 เจาหนาที่รัฐตองปฏิบัติตามหนาที่อยางตรงไปตรงมา  
 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา กรุงเทพฯ อยางแทจริง 

 
๔. ผลสรปุจากกลุมจิ๊กซอวสีสม 
ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง ซึ่งไดมีการเสนอความคิดเห็นอยาง

กวางขวางเกี่ยวกับปญหาที่กรุงเทพฯ กําลังเผชิญ สิ่งที่ตองการเห็น และตองการใหกรุงเทพฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ  ๒๐ ปขางหนา  ประกอบดวย 

 ตองการใหบานเมืองมีความสะอาด มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ 
 ตองการใหมแีผนบริหารจัดการน้าํทีช่ัดเจน 

 ตองการใหประชาชนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
 ตองการใหเขตพื้นทีท่ี่เปนสีเขียวมากขึ้น 
 หากมีการคาขายบนทองถนน ควรจัดใหเปนระเบียบ 

 ตองการใหมีทางเทาที่ปลอดภัย 

 มีทางจักรยานทีแ่ยกจากทางรถวิง่ 
 ตองการใหการจราจรไมติดขัด 
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 ตองการใหมรีะบบคมนาคมทีส่ะดวกสบาย ไมจาํเปนตองพ่ึงรถสวนบคุคล 

 ตองการใหเด็กและเยาวชนมคีุณภาพ ควรสงเสริมเด็กที่เรียนดีใหมีโอกาสไดเรียนสงู 
 การพัฒนาสิ่งใดควรเริม่ตนจากการพฒันาการศกึษาของเยาวชนใหมคีุณภาพเสียกอน 

 ตองการใหเยาวชนคิดเปน แกปญหาได 
 ตองการใหพัฒนาสวัสดิการของครู กรงุเทพฯ ใหดีขึ้น เพื่อปองกันปญหาสมองไหล และ

เปนกําลังใจในการทํางาน 

 ตองการใหมีการจัดการดานการหาอาชีพสาํหรับคนรายไดนอย 
 ตองการใหมแีผนรองรบัในกรณี แรงงานตางถิ่นยายกลับไปทํางานที่บานเกิด 

 ตองการใหมคีวามสามัคคีในชุมชน 
 ตองการใหไมมีอาชญากรรม 

 ประชากรมคีุณภาพชวีิตท่ีดี มคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสิน 
 ตองการใหปลูกฝงคุณธรรมตั้งแตในครอบครวั 

 ตองการใหกรุงเทพฯ ปราศจากยาเสพติด และโจรผูราย 
 ตองการใหไมมีเด็กแวน 
 ปลูกฝงใหประชาชนมีความเอื้ออาทรตอกัน 

 ตองการผูนาํทีม่ีความซื่อสัตยสจุริต ทาํงานเพื่อประชาชน 

 ตองการใหกระจายอาํนาจใหชุมชนมากขึ้น เน่ืองจากปจจบุนัเวลาชมุชนโครงการพฒันา
ชุมชน แลวของบประมาณไปยัง กรุงเทพฯ เรื่องกม็ักจะเงียบหายไปทาํใหชุมชนไม
สามารถดาํเนินงานโครงการหลายๆ โครงการที่เปนประโยชนได 

 ตองการใหมแีผนการปองกัน/บริหารจัดการน้าํใหชัดเจน โดยเฉพาะพื้นทีม่ีนบรุี หนอง
จอก และลาดกระบงั 

 ตองการใหมรีะบบสาธารณปูโภคทีค่รอบคลุมทุกพื้นที ่

 ตองการใหบานจัดสรรมีระบบบาํบัดน้าํเสีย 
 โรงพยาบาลหนองจอกมีบคุลากรทางการแพทยไมเพียงพอ โรงพยาบาลตั้งแตตี ๕ บาย

สามยังไมไดรักษา 
 ตองการใหมีโรงพยาบาลประจาํเขต 
 ปจจุบันมปีจจัยทีท่าํใหเจ็บไขไดปวยมากขึ้น บางครั้งไปรักษาตวัที่โรงพยาบาลกก็ลบัเปน

โรคอื่นที่มีผลมาจากผลขางเคียงของยา  
 ในเขตบึงกุม เมื่อมีการวางผังเมืองกรุงเทพฯแลว หนวยงานโยธาธกิารไมดาํเนินการตาม

ผัง  
 ปญหาของกรุงเทพฯ ตะวันออก สวนใหญเกิดจากผังเมือง ปจจุบันพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้

กําลังหมดไป ในการวางผังเมืองควรพิจารณาถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอมดวย โดยมี
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับ 
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 เมื่อวางผังเมืองแลวควรมีงบประมาณเพ่ือดาํเนินการตามผังดวย 

 ตองการมีถนนที่เดินไดสะดวกและเชือ่มโยงกัน มีหลังคากันรอน เพื่อใหประชาชนหันมา
เดินทางโดยการเดินมากขึ้น 

 ตองการใหแกปญหาวินรถจักรยานยนตรับจางเถื่อน 
 ปจจุบันสัญญาณไฟจราจรไมชัดเจน ถกูตนไมบัง 
 เขตหนองจอกตองการใหมรีะบบขนสงมวลชนใหไปถึงพื้นที่ ๔ เพราะปจจุบันตองพ่ึงรถตู

เพียงอยางเดียว 
 ตองการใหมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรูกัน  

 พื้นที่กรงุเทพฯตะวันออก มจีาํนวนโรงเรียนไมเพียงพอ โดยเฉพาะระดับมัธยม 

 เด็กนักเรียนในทองทีค่วรมีโอกาสไดเขาเรียนโรงเรียนใกลบาน 
 ผูปกครองตองการใหบุตร หลาน เขาโรงเรียนที่มชีื่อเสียง อยางไรก็ตาม ประเด็นน้ีก็ทาํ

ใหเกิดปญหาหองเรียนแออัดตามมา และจาํนวนครูไมเพียงพอตอจาํนวนนักเรียน 
 ตองการใหมีโรงเรียนสอนเด็กกอนวัยเรียน ๑ แหง ตอ ๑ ชมุชน 

 ตองการใหพัฒนาใหแตละโรงเรียนมคีุณภาพเทากัน 

 พัฒนาวทิยาลัยอาชวีะศึกษา ใหมคีุณภาพ/ภาพลักษณที่ด ีเพื่อเปนตลาดแรงงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 ปจจุบันการศึกษาของกรุงเทพฯ เนนการขยายโอกาสทางการศกึษา โดยแบงเปน
การศึกษาวชิาชีพขั้นสงูที่ตองคัดเด็กทีม่ีความสามารถที่จะเรยีนได และดานอาชีวศึกษาที่
เนนผูที่เปนพหปุญญา เพื่อผลิตบคุลากรสายอาชีพทีม่คีุณภาพ เพื่อรองรบัประชาคม
อาเซียน 

 มีการวางแผนการศึกษาที่ตอบรับกบัตลาดของกรงุเทพฯ เชน สงเสรมิ/สนบัสนุน
วิทยาลัยอาชวีะ 

 มีการสงเสริมการฟนฟู/ปรบัปรุงตลาดหนองจอกใหมชีวีิตชวีา และอนุรักษสภาพดัง้เดิม
ที่สะทอนวฒันธรรมอันดีไว 

 ตองการใหมีการกระจายความเจริญออกไปที่เมืองอื่น 
 ควรมกีารจัดระเบียบสงัคม มีการควบคมุปริมาณของสถานบันเทิง หรอืกาํหนดที่ตั้งที่

เหมาะสมใหสถานบันเทิง 
 ตองการใหชมุชนมคีวามสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถเปนหูเปนตา หรือไวใจกันได 

 ชาวกรุงเทพฯตะวันออก เห็นดวยกบัการแบงกรงุเทพฯออกเปน ๖ เขตพ้ืนที่ โดยใหมี
การเลือกตัง้ผูวาฯ ของแตละเขตพื้นที่ เพื่อเปนการกระจายอํานาจ 

        ๓.๗.๒ กิจกรรมภาคบาย 
        กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวม
กําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในประเด็นรายดาน โดยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งที่ ๖ ไดเลือก
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ประเด็นดานสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ตองการใหกรุงเทพฯ 
เปลี่ยนแปลง รวมถึงขอเสนอแนะเชิงมาตรการในการขับเคลื่อน โดยผลสรุปจากที่ประชุมในภาคบาย มี
ดังตอไปน้ี 

 

๑. ประเด็นการพัฒนาชุมชน 
 ตองการใหเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยาง

แทจริง  
 ตองการใหกระจายรายไดและผลประโยชนดานการพัฒนาอยางเปนธรรมและเทาเทียม  

 ตองการใหพัฒนา ปรับปรุง ดูแลโครงสรางพื้นฐาน ถนน นํ้าประปา ไฟฟา  

 ตองการใหพัฒนาดานการศึกษา 
 ตองการใหจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนชานเมือง 

 ตองการใหขจัดปญหาคอรรัปชั่น 
๒. ประเด็นการบริหารจัดการ 
 ตองการใหเจาหนาที่กรุงเทพมหานครสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว และเขาถึงพื้นที่ 

 ตองการใหกระจายอํานาจการตัดสินใจในการทํางานใหกับภาคประชาชนอยางแทจรงิใน
ทุกดานรวมทั้งเรื่องงบประมาณ 

 การบริหารจัดการแกไขปญหาของภาครัฐตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีความโปรงใส 
มีการเปดเผย-สงตอขอมูลขาวสารขอเท็จจริง และยึดหลักความเทาเทียม (ตัวอยางกรณี 
การแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมของกรุงเทพมหานครยังไมมีประสิทธิภาพ)  

 กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน 

 ควรจะมีงบประมาณ สนับสนุนกรรมการชุมชนในลักษณะเดียวกันกับองคการปกครอง
สวนทองถิ่นในตางจังหวัด 

 ตองการใหเพิ่มงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนมากกวา ๕,๐๐๐ บาท 

 ตองการใหจัดระเบียบแรงงานตางดาว 
 ตองการใหแรงงานตางดาวที่ไมจดทะเบียนก็อยูในประเทศไทยได  
 ตองการใหแกปญหาเงินกูนอกระบบ  

๓. ประเด็นสภาพสังคม 
 คาดหวังใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู  ปลอดอาชญากรรม มีระเบียบ 

 กรุงเทพฯ ตองปลอดจากปญหายาเสพติด  
 สังคมตองมีความเอ้ืออาทร การพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน ไมแบงฝกฝายไมมีสี 
 ตองการใหชาวกรุงเทพฯ รักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม  

 ตองการชาวกรุงเทพฯ ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
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 กรุงเทพฯ ควรมีโครงการที่สงเสริมใหเยาวชน (มุสลิม) ปฏิบัติตนใหถูกหลักประเพณี
วัฒนธรรม จริยธรรม  

 ตองการใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการใหความสําคัญกับผู
อาวุโส  

 ตองการใหทุกคนรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง ใหเกียรติ และเคารพคนอ่ืนดวย  

 ตองการใหสงเสริมเรื่องระเบียบวินัย ความสามัคคี  
 ตองการใหเคารพความหลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนาความเชื่อ 

๔. ประเด็นสวัสดิการสังคม  
 ตองการใหเพิ่มเติมเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

 ใหแรงงานนอกระบบเขาถึงสวัสดิการเหมือนกับประชากรกลุมอื่น  

 ตองการใหสงเสริมใหคนจนเขาถึงทุนทางสังคม สวัสดิการสังคม  
 ตองการใหสนับสนุนใหมีกองทุนสวัสดิการชุมชน ในลักษณะเดียวกันตางจังหวัด 
 ตองการใหชาวชุมชนเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนและงบประมาณตาง ๆ 

 ตองการใหจัดสวัสดิการใหผูพิการ ผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลได
อยางมีคุณภาพเทาเทียมกัน 

๕. ประเด็นที่อยูอาศัย 
 ตองการใหปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑเรื่องผังเมืองเพ่ือใหคนจนไดที่อยูอาศัยที่ถูกตอง 
 ตองการใหสลัมหมดไป โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจนในชุมชนแออัดใหมี

สภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 
 ไมตองการใหมีการบุกรุกพื้นที่คูคลอง ตองการใหมีคลองสะอาด มีการจัดระบบดูแล

รักษาคูคลอง  
 ตองการใหจัดการปญหาขยะอยางเปนระบบ 

 ตองการใหแกปญหาชุมชนแออัด 
๖. ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ กติกา 

 ตองการใหปรับปรุงกฎหมายที่ลาหลัง ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมสอดคลองกบัความเปน
จริง  

 มาตรการในการบังคับใชกฎหมาย ตองสอดคลองกับยุคสมัย เปนธรรมและเสมอภาค  
 ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการราง และแกไขกฎระเบียบ เพื่อใหเปนที่ยอมรับ 

 มีมาตรการในการควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐในการบังคับใชกฎหมายให
เปนไปอยางยุติธรรม   

๗. ประเด็นธรรมาภิบาล 
 ตองการใหผูมีอํานาจตองมีความจริงใจในการแกปญหา  
 ตองการใหการปองกันแกไขทุจริตคอรรัปชั่น 



 

- ๑๔๗ - 
 

 ภาคธุรกิจตองดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และ
ประโยชนกับประชาชนในพื้นที่ 

 ตองการใหเผยแพรขอมูลขาวสารจากภาครัฐใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง 

 
 นอกจากคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมระดมความคิดเห็นในเวที
สาธารณะแลว ยังมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารเสนอความคิดเห็น ซึ่งเปนเอกสารที่ประชาชน
สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอมาตรการในการ
นําไปสูการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ซึ่งผลจากเอกสารเสนอความคิดเห็นในครั้งที่ ๖ สามารถสรุปไดดัง
แผนภาพตอไปน้ี 

 
แผนภาพที่ ๓-๖ แสดงจาํนวนขอเสนอของประชาชนในการจัดทาํ 
วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ จาํแนกตามวิสัยทัศนรายดาน ครั้งที่ ๖ 

 
ผลการสํารวจ พบวาประชาชนสวนใหญเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในประเด็นที่

เกี่ยวของกับสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม ดานการคมนาคม ตามลําดับ โดยสามารถสรุป
ขอเสนอมาตรการในการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครในอนาคต ดังตอไปนี้ 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

ส่ิงแวดลอม

สุขาภิบาล

สาธารณสขุ

ผังเมือง

อาคารและสิ่งปลูกสราง

การคมนาคม
การศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

สังคม

การเมือง

การมีสวนรวมและการบริหาร

จัดการ

ศิลปวัฒนธรรม 
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๑) Logistical & Physical Development Visions (LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในเชิง
กายภาพ พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๒๓ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) จากการจัด
เวทีสาธารณะครั้งที่ ๖ 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานผังเมือง  
จัดผังเมืองชัดเจน เมืองโตอยางเปนระบบ ๗ 
ไมใหมีการสรางอาคารสูงและขนาดใหญในกรุงเทพฯ  ๑ 
ลดความแออัดของกรุงเทพฯ ๑ 
จัดระเบียบพื้นที่รกราง ๑ 
วางผังเมืองระยะยาว ๑ 
ขยายเมืองกรุงเทพฯออกไปรอบนอก ๑ 
มีแนวปองกันนํ้าทวมที่ชัดเจน ๑ 
คืนพื้นที่สาธารณะและที่ดินที่ไมไดใชประโยชน ๑ 
ไมมีพื้นที่ตาบอด ๑ 
จัดสมดุลทางผังเมือง โดยอาจมีการชดเชยในกรณีที่ผังเมืองที่วางไวไปจํากัด
สิทธิของเจาของที่ดิน 

๑ 

กรุงเทพฯมีพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ๑ 
ยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมออกนอกเมือง ๑ 
ควบคุมขนาดการโตของกรุงเทพฯ ๑ 
กฎหมายผังเมือง พิจารณากายภาพ ระบบการใชน้ํา ๑ 
ดานอาคารและสิ่งปลูกสราง  
จัดระเบียบหาบเรแผงลอย/ทางเทา ๕ 
นําสายไฟฟา/โทรศัพทลงใตดิน ๔ 
ถนนและทางเทาสะอาด ไมเปนหลุม ๒ 
สรางอาคารที่ไดมาตรฐาน/ปลอดภัย ๑ 
ทางเทากวาง ๑ 
สะพานลอยปลอดภัย/คํานึงถึงผูสูงอาย ุ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวตั้ง ๑ 
ติดตั้งกลองวงจรปด ๑ 
ไมปลูกบานล้ําที่สาธารณะ ๑ 
มีอาคารอยูอาศัยแนวราบ ๑ 
เพิ่มแสงสวางทางสาธารณะ ๑ 
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ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
จัดระเบียบปายโฆษณา ๑ 
ถนนแตละสายไดมาตรฐานเดียวกัน ๑ 
มีถนนสองชั้น ๑ 
มีที่อยูอาศัยพอเพียงกับประชากร ๑ 
จัดที่บังแดด/บังลม ใหประชาชน ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพฯ โดยนึงถึงคนพิการ ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหสอดคลองกับภูมิประเทศ ๑ 
ออกแบบสิ่งปลูกสรางใหมีเอกลักษณความเปนไทย ๑ 
ดานคมนาคมขนสง  
มีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน ๑๒ 
ควบคุมจํานวนรถในกรุงเทพฯ ๔ 
การจราจรไมติดขัด ๓ 
มีทางจักรยานที่เชื่อมโยงกัน/สนับสนุนการใชจักรยาน ๒ 
ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม/เขมงวด ๒ 
จัดระเบียบจักรยานยนตรับจาง ๒ 
เปนศูนยกลางการคมนาคมของโลก ๒ 
มีรถไฟฟาทั่วถึง/คาโดยสารไมแพงเกินไป ๑ 
ปรับปรุงบริการขนสงมวลชน ๑ 
ใชการจราจรทางนํ้ามากขึ้น ๑ 
จัดระเบียบการจอดรถขางทาง/ที่จอดรถสาธารณะ ๑ 
ขยายถนนใหกวางขึ้น ๑ 
มีเสนทางขนสงสินคาที่เชื่อมโยงการขนสงแบบตางๆ ๑ 
จัดระเบียบรถตู/รถสาธารณะอื่นๆ ๑ 
มีรถไฟรางคู ๑ 
มีรถรางริมคลอง ๑ 
เก็บภาษีรถยนตเขาเมือง ๑ 
จัดระเบียบการเดินรถขนาดใหญในเขตเมือง ๑ 
จัดระบบปายเครื่องหมายประกอบการจราจร ๑ 
จัดที่จอดรถใหเพียงพอ ๑ 
ไมมีการขายของตามสี่แยก ๑ 
ยกเลิก BRT ๑ 
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๒) Environmental and Health Development Visions (EH) ไดแก  วิสัยทัศนการพัฒนาใน
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชาวกรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๒๔ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Environmental and Health Development Visions (EH)  
จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๖ 

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสิ่งแวดลอม  
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ๑๖ 
ภูมิทัศนสวยงาม/บานเมืองสะอาด ๑๕ 
มีแผนบริหารจัดการน้ําที่ชัดเจน ๕ 
มีคลองที่สะอาด ๔ 
ไรมลพิษ ๔ 
การจัดการเก็บขยะอยางเปนระบบ ๒ 
มีการแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล ๑ 
วางแผนรับมือภัยพิบัติ ๑ 
ขุดลอกคลองสม่ําเสมอ ๑ 
อากาศด ี ๑ 
น้ําไมทวม ๑ 
ชุมชนปลอดเสียงดัง ๑ 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง ๑ 
จัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับผังเมือง ๑ 
ใชประเทศเนเธอรแลนดเปนตนแบบในการบริหารจัดการน้ําทวม  ๑ 
มีการใชพลังงานสะอาด ๑ 
ใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๑ 
เปนเมืองอนุรักษเชิงนิเวศ ๑ 
ใชทรัพยากรอยางคุมคา ๑ 
ดานสุขาภิบาล  
มีการทําลายขยะอยางมีประสิทธิภาพ ๒ 
มสีาธารณูปโภคครบ ๒ 
บําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งลงสูแหลงนํ้า ๑ 
ปรับปรุงทอระบายน้ําใหระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ ๑ 
มีระบบระบายน้ําที่มีความเชื่อมโยงกันและพรอมใชงาน ๑ 
มีระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ๑ 



 

- ๑๕๑ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
น้ําประปาสะอาด/ไหลแรง ๑ 
มีน้ําดื่มสาธารณะบริการฟรี ๑ 
มีโรงผลิตไฟฟาจากขยะ ๑ 
มีระบบปองกันอัคคีภัย ๑ 
มีสวมสาธารณะที่สะอาด ไดมาตรฐาน ๑ 
ดานสาธารณสุข  
มีลานกีฬาประจําชุมชน ๖ 
เพิ่มความสามารถในการรองรับผูปวยของสถานพยาบาล ๓ 
บริการสาธารณะสุขอยางมีมนุษยธรรม/สะดวก ๒ 
มีหนวยพยาบาลประจําชุมชน ๑ 
มีบานพักคนชรามากขึ้น ๑ 
มีโรงพยาบาลผูสูงอายุ ๑ 
ประชาชนสุขภาพดี ๑ 
ดูแลสุขภาพของนักเรียน ๑ 
ไมมีสิ่งตกคางในอาหาร ๑ 
มีการเตรียมความพรอมในการเปนสังคมสูงอายุ ๑ 
จัดใหมีตูสําหรับสูบบุหรี่/หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ๑ 
ควรปรับปรุงโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรคใหมีประสิทธิภาพ ๑ 
โรงพยาบาลของกรุงเทพฯประสานงานกับศูนยอนามัยทองถิ่น ๑ 
รักษาพยาบาลฟรี กรณีเจ็บปวยจากการทํางาน ๑ 
มีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ๑ 
หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ๑ 

 
๓) Social and Quality of Life Development Visions (SQ) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู พบวาประชาชนมี
ขอเสนอแนะในการกําหนดวิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓-๒๕ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ) จาก
การจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๖ 

 
ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 

ดานสังคม  
ปราศจากอาชญากรรม ๑๘ 
ประชาชนเคารพกฎหมาย/สิทธิหนาที ่ ๘ 



 

- ๑๕๒ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
สงเสริมความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ๗ 
จัดการปญหายาเสพติด ๗ 
จัดระเบียบสังคม ๕ 
คุณภาพชีวิตดี ๔ 
ครอบครัวอบอุน ๓ 
เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ ๒ 
ไมมีชุมชนแออัด/พัฒนาใหนาอยู ๒ 
ควบคุมจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ ๒ 
จัดระเบียบคนตางดาว ๑ 
มีสวัสดิการสังคม ๑ 
มีกลองวงจรปดตามพื้นที่เสี่ยงอันตราย ๑ 
ประชาชนมีจิตสาธารณะ ๑ 
มีตํารวจประจําชุมชน ๑ 
จัดการผูมีอิทธิพล ๑ 
มีผูนําชุมชนที่ดี ๑ 
จัดระเบียบคนไรบาน/ขอทาน ๑ 
ลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ๑ 
ดานเศรษฐกิจ  
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ๓ 
กระจายความเจริญออกภายนอก ๒ 
ไมมีคนวางงาน ๑ 
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ๑ 
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๑ 
พัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ ๑ 
ลดคาครองชีพ ๑ 
ควบคุมแรงงานตางดาว ๑ 
พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยว ๑ 
เศรษฐกิจด ี ๑ 
เชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปริมณฑล ๑ 
SME เขมแข็ง ๑ 
แหลงงานใกลที่อยูอาศัย ๑ 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
ฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ๑ 



 

- ๑๕๓ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ลดเศรษฐกิจแบบผูกขาด ๑ 
สงเสริมอาชีพของประชาชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ๑ 
เปนผูนําดานธุรกิจอาหาร ๑ 
ดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษา ๖ 
สอนใหคนรูจักคิด/แกปญหาได ๔ 
ปลูกจิตสํานึกใหรักกรุงเทพฯ ๓ 
อบรมศีลธรรมใหนักเรียน ๓ 
พัฒนาการศึกษาภาคอาชีวะ ๒ 
เพิ่มสวัสดิการใหครู ๒ 
เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน ๑ 
อบรมนักเรียนใหมีระเบียบวินัย ๑ 
เปนเมืองศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษโบราณสถาน ๑ 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ๑ 
มีโครงการเรียนฟรีที่ทําไดจริง ๑ 
สอนภาษาอังกฤษใหเปนภาษาที่สอง ๑ 
จัดการศึกษาที่เนนความตองการเฉพาะบุคคล ๑ 
จัดหลักสูตรที่สอดคลองกับตลาดงาน ๑ 
มีพื้นที่ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ๑ 
มีทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ๑ 
บุคลากรแตละโรงเรียนทีคุณภาพใกลเคียงกัน ๑ 
ใหวัดเปนศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร ๑ 
สงเสริม บ ว ร ๑ 
มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/พิพิธภัณฑ ๑ 
พัฒนาหองเรียนใหทันสมัย ๑ 
สนับสนุนครูในพื้นที่ ๑ 
กรุงเทพฯเปนศูนยกลางการเรียนรู ๑ 
มี Wi-Fi ฟร ี ๑ 
นักเรียนไมตองพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ๑ 
เตรียมรับมือ AEC ๑ 
ชุมชนมีสวนจัดการการศึกษา ๑ 
โรงเรียนไมไกลบาน ๑ 
ไมเพิ่มภาระอื่นๆ ใหครูมากเกินไป ๑ 



 

- ๑๕๔ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
มีสถานศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษ ๑ 
แกปญหาการรับเงินบริจาค คาแปะเจี๊ยะ ๑ 
ปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตย ๑ 
มีรถโรงเรียนที่แยกจากระบบขนสงมวลชนปกติ ๑ 
โรงเรียนกรุงเทพฯมีสอนถึงชั้น ม.๓ ๑ 
แนะแนวการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ๑ 
โรงเรียนกรุงเทพฯมีสอนถึงชั้นอุดมศึกษา ๑ 
มีการบูรณาการกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาในกรุงเทพฯ ๑ 

 
๔) Participation and Organizational Management Visions (PO) ไดแก วิสัยทัศนการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของ
กรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง พบวาประชาชนมีขอเสนอแนะในการกําหนด
วิสัยทัศนและมาตรการนําไปสูวิสัยทัศนดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ ๓-๒๖ ขอเสนอวสิัยทศันดาน Participation and Organizational Management Visions 
(PO) จากการจัดเวทสีาธารณะครัง้ที่ ๖ 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ดานการเมือง และการมีสวนรวม  
ปราศจากการคอรรัปชั่น ๓ 
บังคับใชกฎหมายเขมงวด/เปนธรรม ๒ 
ควรมีการแบงกรุงเทพฯ ออกเปนอยางนอย ๖ พื้นที่ โดยมีผูวาฯ ของแตละ
พื้นที่ 

๒ 

นักการเมืองมีจิตสํานึก ๑ 
ผูวาไมแทรกแซงการเมืองทองถิ่น ๑ 
ไมขัดแยงทางการเมือง ๑ 
ไมแทรกแซงการบริหารกรุงเทพฯ ๑ 
ผูวากรุงเทพฯมาจากการแตงต้ัง ๑ 
ผูบริหารกรุงเทพฯไมเลนการเมืองเกินไป ๑ 
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๑ 
ผูวากรุงเทพฯใหมี ๒ คน ฝงพระนคร กับฝงธน ๑ 
แยกกรุงธนบุรีออกมาปกครองเอง ๑ 
ออกกฎหมายควบคุมสัตวเลี้ยง ๑ 
ยกเลิกการปกครองระบบ สมาชิกสภากรุงเทพฯ สมาชิกสภาเขต ควรตั้งสภา ๑ 



 

- ๑๕๕ - 
 

ขอเสนอวสิัยทัศน ความถ่ีในการเสนอ 
ชุมชนขึ้นเพื่อปกครองกันเอง 
ดานการบริหารองคการ  
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ๕ 
กระจายอํานาจใหแตละเขตมากขึ้น ๔ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร/นักการเมืองทองถิ่นไมเลือกปฏิบัติ ๒ 
ผูบริหารมีความจริงใจในการแกปญหา ๒ 
บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว/สุภาพ ๑ 
มีเครือขาย/สื่อประชาสัมพันธเหตุการณตางๆ ๑ 
มีการเลือกตั้งผูอํานวยการเขต ๑ 
แบงเขตกรุงเทพฯใหแตละเขตมีพื้นที่ไมใหญมาก ๑ 
กรุงเทพฯดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเอง ๑ 
มีผูบริหาร/เจาหนาที่ที่เขาถึงประชาชน ๑ 
เปนที่พึ่งของประชาชน ๑ 
เก็บภาษีที่ดิน/มรดก ในอัตรากาวหนา ๑ 
มีนโยบายใหใชสาธารณูปโภคฟรี ๑ 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ๑ 
บริหารกรุงเทพฯใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ๑ 
จัดทําคูมือกฎหมาย/กฎระเบียบแจกประชาชน ๑ 
สงเสริม CSR ๑ 
ประชาชนมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น ๑ 
การพัฒนากรุงเทพฯตองไมเบียดเบียนจังหวัดอื่น ๑ 
เจาหนาที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานอยางเครงครัด ๑ 
มีตํารวจเมืองหลวงที่มีภาพลักษณที่ดี ๑ 
จัดสรรงบประมาณใหแตละเขตอยางเพียงพอ ๑ 
หากนโยบายดีควรทําตอเน่ือง ไมใชเปลี่ยนนโยบายเมื่อเปลี่ยนผูวาฯ ๑ 
ยายเมืองหลวง ๑ 
มีการจัดเก็บภาษีพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อใหผูที่จะเขาไปพัฒนาพื้นที่เสีย่งภยัน้าํทวม/
แผนดินไหว ตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินของตนเอง 

๑ 

มีการพัฒนากรุงเทพฯอยางมีทิศทาง ๑ 
ประชาชนตรวจสอบงบประมาณกรุงเทพฯได ๑ 

 

 
 
 



 

- ๑๕๖ - 
 

๓.๗.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๖ 
(เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๕๗ - 
 

บทท่ี ๔ 
ผลสรุปจากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

 
ขอมูลในสวนตอไปนี้ จะเปนการสรุปเน้ือหาหลักจากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ซึ่ง

คณะวิจัยไดดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒๕ ครั้ง โดยกลุมเปาหมาย
ประกอบดวยตัวแทนจากชุมชน ภาคประชาสังคม หนวยงานของรัฐ องคกรธุรกิจเอกชน รวมถงึประชาชน
ทั่วไปทุกชวงวัย ทั้งที่เปนกลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูใหญวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ เพื่อใหประชาชนกลุม
เหลานี้ไดรวมกันนําเสนอวิสัยทัศน และแนวทางในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนใหเกิดสัมฤทธิผล โดยใช
กระบวนการกลุมในการมีสวนรวมกับคณะวิจัยอยางใกลชิด และใหขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนในการยก
รางวิสัยทัศนใหสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

 

๔.๑ แนวทางในการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) 
 

เพื่อใหกระบวนการจัดทําวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป 
เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนอยางเขมขน และเปนกลไกที่เอื้อตอการสรางใหเกิดการยอมรับ
รวมกัน คณะวิจัยจึงไดจัด“กิจกรรมประชุมกลุมยอย” (Focus Group) ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผูสนใจ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาตางๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในอนาคต 
โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย จะสามารถใชเปนขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในการยกราง
วิสัยทัศนรวมกับขอมูลที่สังเคราะหไดจากการจัดเวทีสาธารณะ“มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” ซึง่ดําเนนิการแลว
เสร็จระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา 

 
กลุมเปาหมายที่จะเขารวมประชุมกลุมยอย ประกอบดวยตัวแทนจากชุมชน ภาคประชาสังคม 

หนวยงานของรัฐ องคกรธุรกิจเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปทุกชวงวัย ทั้งที่เปนกลุมเด็กและเยาวชน 
กลุมผูใหญวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ  เปนตน โดยกระจายการเขารวมประชุมตามประเด็นวิสัยทัศนที่
สอดคลองกับสถานภาพและความสนใจของกลุมเปาหมาย และเริ่มดําเนินการจัดประชุมควบคูกับการจัด
เวทีสาธารณะ กลาวคือชวงระยะเวลาระหวางเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 

ทั้งนี้ โดยสรุป คณะวิจัยไดมีการจัดประชุมกลุมยอยดังกลาวรวมทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง และมีตัวแทน
ประชาชนและภาคสวนตางๆ เขารวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๑๑ คน จําแนกตามประเด็นวิสัยทัศนตางๆ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้  

 
 
 



 

- ๑๕๘ - 
 

ตารางที่ ๔-๑  สรุปจาํนวนการจัดกิจกรรมประชุมกลุมยอย (Focus Group) จาํแนกตามประเด็นวสิัยทศันรายดาน วันเวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่ 
กลุมเปาหมาย และจาํนวนผูเขารวมประชุม 

 
คร้ังท่ี ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 

๑ ดานการศึกษา วันเสารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. หองเมจิค ๓ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
คอนเวนชั่น 

 ครู/อาจารย 

 นิสิต/นักศึกษา 

 ผูแทนสภาเยาวชน 

 ประชาชนทั่วไป 

๔๑ 

๒ ดานสิ่งแวดลอม/สุขาภิบาล วันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. หองกรุงเทพบอลรูม  
โรงแรมรอยัลซิตี้ 

 ประชาชนทั่วไป 

 ขาราชการ/ผูแทน
ภาครัฐ 

๓๑ 

๓ ดานผังเมือง อังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕   ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. หองประชุมแสงอรุณ  
(หอง ๑๑๖)   
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ผูเช่ียวชาญดาน 
ผังเมือง 

 ผูเช่ียวชาญดาน 
เคหการ 

 ผูปฏิบัติดานผังเมือง 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเมือง 

 องคกรพัฒนาเอกชน 

 ผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย 

 ผูเช่ียวชาญดานการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

 ประชาชนทั่วไป 
 

๔๐ 



 

- ๑๕๙ - 
 

คร้ังท่ี ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 
๔ ดานเศรษฐกิจ วันเสารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๓๐- ๑๕.๐๐ น. หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย  นักธุรกจิ 

 ประชาชนทั่วไป 

๔๐ 

๕ ดานอาคาร/ส่ิงปลูกสราง วันเสารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๑๓.๓๐- ๑๕.๐๐ น. หองจอลลีสวีทบอลลรูม 
โรงแรมจอลล่ีสวีทแอนดสปา  
 
 

 ผูแทนกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

 ผูแทนสํานักการโยธา  

 ผูแทนสํานักเทศกิจ  

 ผูแทนการไฟฟานคร
หลวง 

 ผูแทนการประปา
นครหลวง 

 ผูแทน
องคการโทรศัพท 

 ผูแทนวิศวกรรม
สถาน 
แหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
(วสท.) 

 ผูรับเหมากอสราง 

 ประชาชนทั่วไป 

๕๘ 

๖ ดานการศึกษา วันเสารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. หองประชุมอาคาร ๒ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ประชาชนทั่วไป 

 ครู/อาจารย 

 นักเรียน/นักศกึษา 
 
 

๒๔ 



 

- ๑๖๐ - 
 

คร้ังท่ี ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 
๗ ดานสาธารณสุข วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม ๓๒๒  

อาคารสถาบัน ๒ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 ประชาชนทั่วไป 

 แกนนําชุมชน  

 แกนนําเยาวชน 

 นิสิต นักศึกษา 

 ผูสูงอายุ 

 ตัวแทนภาคเอกชน 

 ผูเช่ียวชาญดาน
สาธารณสุข 

๔๐ 

๘ ดานขนสง/จราจร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมแสงอรุณ  
(หอง ๑๑๖)  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สํานักงานจราจรและ
ขนสง กรุงเทพมหานคร 

 สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและ
จราจร 

 ผูขับข่ี
รถจักรยานยนตรับจาง 

 ผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 ประชาชนทั่วไป 

๔๐ 

๙ ดานสังคม 
(กลุมเคหะชุมชน) 

วันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม  
เคหะชุมชนบอนไก  
ซอยปลูกจิต ถนนพระราม ๔ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

 ประชากรในชุมชน 

 ผูนําชุมชน 

 ภาคประชาสังคม 
 
 

๓๘ 



 

- ๑๖๑ - 
 

คร้ังท่ี ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 
๑๐ ดานการศึกษา วันจันทรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. หอง ๖๐๑ อาคาร ๓  

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
 เยาวชน
ระดับอุดมศึกษา  
คณะค รุศาสตร  แล ะ
ศึกษาศาสตร 

๓๗ 

๑๑ ดานสังคม 
(กลุมชุมชนแออัด) 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕   ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ชุมชนคลองเตย แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพ 

 ประชากรในชุมชน/
ละแวก 

 ผูนําชุมชน 

 ภาคประชาสังคม 

๒๔ 

๑๒ ดานสังคม 
(กลุมชุมชนเมืองเกา) 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕   ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห อ ง ส มุ ด ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก
โรงเรียน ปอมปราบศัตรูพาย 

 ประชากรในชุมชน/
ละแวก 

 ผูนําชุมชน 

 ภาคประชาสังคม 

 ประชาชนทั่วไป 

๓๓ 

๑๓ ดานสังคม 
(กลุมชุมชนเมือง) 

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕   ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซอยสองพระ ถนนส่ีพระยา 
แขวงมหาพฤฒาราม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 ประชากรในชุมชน/
ละแวก 

 ผูนําชุมชน 

 ภาคประชาสังคม 

 ประชาชนทั่วไป 

๓๓ 
 
 
 
 

๑๔ ดานสิ่งแวดลอม/สุขาภิบาล วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. หอง ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคาร
สถาบัน๒ สถาบันวิจัยสภาวะ
แวดลอม จุฬาฯ 
 
 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับงานดานสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล (ทั้ง
หนวยงานระดับกําหนด
นโยบายและหนวยงาน
ปฏิบัติ) 

๔๕ 



 

- ๑๖๒ - 
 

คร้ังท่ี ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 

 นักวิชาการ ดาน
ส่ิงแวดลอม 

 ตัวแทนจากมูลนิธิ 
องคกรอิสระที่เกี่ยวของ 

 กลุมนิสิตและเยาวชน
ที่เรียนดานสิ่งแวดลอม  

๑๕ ดานสังคม 
(กลุมผูดอยโอกาส) 

วันจันทรที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. หองประชุมชั้น ๔  
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 

 องคกรประชาสังคม 

 ตัวแทนประชาชน
กลุมผูดอยโอกาส 

๒๑ 

๑๖ ดานการเมือง การมีสวนรวม 
และการบริหารจัดการ
องคการ 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หองประชุม เกษมอุทยานิน  
คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตัวแทนหนวยงาน
ภาครัฐ  

 ตัวแทนรัฐวิสาหกิจ  

 ตัวแทนจาก
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวแทนจากจังหวัด 
ปริมณฑล 

 ตัวแทนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๑๘ 

๑๗ ดานการเมือง การมีสวนรวม 
และการบริหารจัดการ
องคการ 

วันเสารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หอง ๑๐๒  
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 ผูนําชุมชนใน
กรุงเทพฯ 

๑๔ 

๑๘ ดานเศรษฐกิจ 
 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หองประชุมชั้น ๒ คณะ
เศรษฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 นักธุรกจิ/
ผูประกอบการ 
 

๒๑ 



 

- ๑๖๓ - 
 

คร้ังท่ี ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย จํานวน (คน) 
๑๙ ดานเศรษฐกิจ 

 
วันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หองประชุม เกษมอุทยานิน  

คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 นักธุรกจิ/
ผูประกอบการ 
 

๙ 

๒๐ ดานการศึกษา วันเสารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศูนยวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน  
ดินแดง (ที่ทําการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพฯ) 

 สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพฯ 

๔๑ 

๒๑ ดานการเมือง การมีสวนรวม 
และการบริหารจัดการ
องคการ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หองประชุม เกษมอุทยานิน  
คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สมาชิกสภากรุงเทพฯ 
และสมาชิกสภาเขต ใน
กรุงเทพมหานคร 

๑๒ 

๒๒ ดานการศึกษา วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หองประชุม เกษมอุทยานิน  
คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ผูแทนสโมสร นิสิต/
นักศกึษาจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ 

๓๖ 

๒๓ ดานการศึกษา วันเสารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 นักเรียน ครู/อาจารย 
สภาเด็กและเยาวชน 

๕๑ 

๒๔ วิสัยทัศนภาพรวม วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 นิสิต/นักศึกษา 
ปริญญาบัณฑิต 

๓๖ 

๒๕ วิสัยทัศนภาพรวม วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 นิสิต/นักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต 

๒๘ 

รวมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมประชุมกลุมยอยทั้งสิ้น ๘๑๑ 



 

- ๑๖๔ - 
 

๔.๒ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑ ดานการศึกษา 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การศึกษา” จัดขึ้นในวันเสารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หองเมจิค ๓ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เปนผูดําเนินรายการ และมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน 
ประกอบดวยตัวแทนครู/อาจารย  ตัวแทนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ผูแทนสภาเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป  

 
 

 
 



 

- ๑๖๕ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป 
ไดดังตอไปนี้ 

 

 สภาพปญหาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมเสนอวาวิสัยทัศนในอนาคต 
จะตองมีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นปจจุบันดังนี้ 
- ความเปนนักเรียนทีส่ะทอนอัตลกัษณของคนกรงุเทพฯ สูญหายไป 
- สมาชิกสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภาเขตถูกความเปนนักการเมืองกลบจนขาดการทําหนาที่

ที่ดี 
- สาเหตุท่ีเด็กตองเรียนพิเศษ เพราะครูในโรงเรียนสอนไมเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยปดบังความรู

เพื่อเอาไวสอนพิเศษ 
- จํานวนเด็กนักเรียนในหองเรียนมากเกินไป 
- การเรียนในปจจบุัน เนนที่การแขงขัน ต้ังแตระดบัชั้นอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
- เด็กขาดความมั่นใจ เพราะผูใหญไมคอยเปดโอกาสใหแสดงออก 
- โครงสรางเนื้อหาหลักสูตรยังไมเอื้อตอการพัฒนาการศึกษา และครูที่สอน ไมไดสอนตรงตาม

สาขาที่สําเร็จการศึกษามา และมีแนวคิดที่วา เด็กเล็กไมจําเปนตองปลูกฝงเรื่องตางๆ เชน



 

- ๑๖๖ - 
 

วิชาภาษาไทย ไมไดปูพื้นฐานดานการสะกด การออกเสียง การอาน เปนตน หรือวิชา
ภาษาอังกฤษ ก็เปลี่ยนมาสอนเปนการทองประโยค ไมเนนการเรียนไวยากรณ ทั้งที่เปน
ฐานความรูสําคัญของการเรียนภาษา 

- ไมมีการคัดเด็กในการเขาศึกษา  เปนการจัดการศึกษาที่รองรับเพียงแตความตองการของ
ชุมชน 

- กฎระเบียบบางอยางที่ไมจําเปน สงผลใหเกิดความเครียดทางการเรียน 
- โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ไมไดสงเสริมใหมีการเรียนฟรีไดจริง 
- โรงเรียนยังเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ หรือที่เรียกวา “แปะเจี๊ยะ” ทําใหผูมีรายไดนอย ไม

สามารถเขาเรียนได เนื่องจากขาดโอกาส 
- มีคานิยมในการเขาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ทําใหแขงขันกันเปนจํานวนมาก  
- กรุงเทพมหานครไมไดใหความสําคัญกับแมพิมพแรกของเด็ก (ครูในศูนยสงเคราะหเด็ก) 

เพราะปจจุบัน ครูในศูนยสงเคราะหเด็กยังไมไดรับการบรรจุครูเลย ไมไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มที่เทาที่ควรจะเปนในฐานะแมพิมพแรกของเด็ก 

- เงินเดือนครูเปนสิ่งสําคัญ เพราะปจจุบันรายไดไมพอใช ภายใตคาครองชีพในกรุงเทพฯ ที่สูง 
ทําใหตองสอนพิเศษมากขึ้น 

- การประเมินผลโรงเรียนมีมาตรฐานไมเทาเทียมกัน 
- การศึกษาไปเกี่ยวของกับการเมืองมากเกินไป 
- การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปจจุบัน ยังไมสอดคลองกับความตองการของคน 

ในเขต 
 

 วิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ท่ีตองการจะใหเกิดขึ้น ประกอบดวย 
- ตองการใหมีโรงเรียนกรุงเทพมหานครตนแบบ 
- ตองการใหมีการกระจายคุณภาพครูใหแตละโรงเรียนมีมาตรฐานสม่ําเสมอกัน 
- ตองการใหเด็กเรียนในโรงเรียนใกลบาน 
- ตองการใหมีการตั้งเปาหมายใหชัดเจนกอน แลวจึงคอยจัดการศึกษาใหเปนไปในทิศทางนั้น  
- ตองการใหมีการจัดตัง้ศูนยสงเคราะหเด็กทัว่ทุกเขต ใหมคีุณภาพและมีมาตรฐาน 
- ตองการปรบัปรุงระบบโครงสรางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
- ตองการใหการศกึษาเอื้ออาํนวยเรื่องความเสมอภาค 
- ตองการใหการศกึษาเนนดานภาษา วฒันธรรม เทคโนโลยี ที่เปนไทยในสากล 
- ตองการใหกรุงเทพมหานครรายงาน และใหขอมลูที่เปนจริง 
- ตองการใหสงเสรมิความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตตองไมลืมรากฐานของความ

เปนมนุษย 
- ตองการใหดาํรงความเปนไทยควบคูความเปนสากล 
- ตองการใหมีการฝกอาชพี และความเปนไทย 
- ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการกาํหนดแผนและทศิทางดานการศึกษา 



 

- ๑๖๗ - 
 

กลาวโดยสรุปไดวา วิสัยทัศนที่ผูเขารวมการประชุมกลุมยอยดานการศึกษาตองการเห็น คือ การ
จัดการศึกษาที่มีประชาชน เขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครดวยอยางแทจริง และตองการใหการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีลูการศึกษาที่เปน
อิสระจากการจัดการศึกษาของระบบการศึกษาสวนกลาง ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหไปสูระดับอุดมศึกษา
ไดทันที นั่นคือใหมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกรุงเทพมหานครเอง (ปจจุบันมี
อยูแลว ๗ โรงเรียน ที่มีการเรียนการสอนจนถึงระดับ ม.๖) โดยการจัดการศึกษานี้ จะตองมีทั้งหลักสูตร
การศึกษาสามัญ และวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองภายหลังสําเร็จการศกึษา  

 

๔.๓ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒ ดานสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล” จัดขึ้นในวันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.  
ณ หองกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย เตชะเสน ผูเชี่ยวชาญดาน
สุขาภิบาล เปนผูดําเนินรายการ และมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๓๑ คน ประกอบดวยประชาชน
ทั่วไป และผูแทนหนวยงานภาครัฐ 

 

 
 



 

- ๑๖๘ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๓-๒ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒ 
 
ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 
 ประเด็นการปองกันการเกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร  ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- แผนปองกันการเกิดอุทกภัยของกรุงเทพฯ ฝงตะวันตก ใชผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
กําหนดใหถนนกาญจนาภิเษกเปนแนวคันกั้นน้ํา และมีแนวคิดใหขุดคลองเลียบถนน
กาญจนาภิเษกเพ่ือระบายนํ้า แตปจจุบันยังเปนโครงการที่ยังดําเนินการไมได เน่ืองจาก
การขุดคลองสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่มาก อยางไรก็ดี ผูแทนประชาชนเสนอวา 
ควรทําการขุดคลองเพิ่มโดยใหชาวบานในพื้นที่ทีไดรับผลกระทบไดประโยชนสูงสุด เชน 
มีการปรับภูมิทัศนใหเปนที่พักผอน รวมถึงขุดอุโมงคระบายน้ํา ขุดคลองฝงกรุงเทพฯ 
ตะวันตกเชื่อมตอกันระหวางคลองแนวขวางตางๆ วางแผนการปองกันน้ําทวมตั้งแต
พื้นที่นอกกรุงเทพฯ  และมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน เรื่องการรุกล้ําคูคลอง
สาธารณะ 

- ใหสํานักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานครสํารวจพื้นที่สาธารณะคืนใหกับประชาชน 
เพื่อการระบายนํ้า  



 

- ๑๖๙ - 
 

- บริหารจัดการน้ําใหเปนเอกภาพทั้งภาครัฐบาล และกรุงเทพมหานคร โดยแกปญหา
อยางเปนระบบ 

- เปดโอกาสใหกรุงเทพมหานครฟองหนวยงานรัฐอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติหนาที่บกพรองได 
- กระจายอํานาจใหแตละเขตสามารถสั่งการเองไดในกรณีที่เกิดสถานการณอุทกภัย เพื่อ

จัดการปญหาไดทันทวงที 
 

 ประเด็นเรื่องน้ําประปา ผูเขารวมประชุมเสนอวา น้ําประปาที่ออกจากทอควรมีแรงดันมาก
พอที่จะเปดใชบนชั้น ๒ ของบานไดโดยไมตองติดตั้งปมน้ํา 

 
 ประเด็นเรื่องการจัดการน้ําเสีย ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- ประสิทธิภาพของโรงบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครยังไมดี น้ําเสียทีเ่ขาโรงบาํบดัของ
กรุงเทพมหานคร ในปจุบันมีคาน้ําเสีย หรือบีโอดีประมาณ ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่ง
สะทอนใหเห็นปญหาอยูที่ระบบรวมรวมน้ําเสียที่ยังไมมีประสิทธิภาพ ทอรวบรวมน้าํเสยี
มีน้ําใตดินเขามาปนอยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ มีแนวคิดที่จะใชระบบปดในการรวบรวมน้าํ
แตคาใชจายสูงกวามาก  จึงควรมีการแยกทอรวบรวมน้ําเสีย และน้ําฝน  

- หมูบานจัดสรร อาคารชุดควรใหมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ                        
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

- เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ดานการควบคุมการทิ้งนํ้าเสียอยางเครงครัด 
- ใหมีการบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด โดยมีระบบบําบัดนํ้าเสียทุกครัวเรือน 
- บําบัดนํ้าเสียที่ปลายทอกอนที่จะปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติ 
- ใชคูคลองที่ไมไดใชสัญจรรองรับน้ําที่บําบัดแลว 
- พิจารณาใชสารเคมีบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพในสถานการณเฉพาะหนา 
- ควบคุมไมใหมีการทิ้งน้ําเสียจากรานอาหาร/รานคา ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือทอ

รวบรวมน้ําทิ้ง 
- บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่ในการควบคุมดูแลดาน

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ 
- จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียอยางงายตามบาน เชน มีตะกรา/ตะแกรงกรองน้าํปลอยลงสูทอ

ระบายน้ํา 
- ระมัดระวังในการใชจุลินทรียบําบัดนํ้าเสีย เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมและ

สุขภาพ 
- ควรใชจุลินทรียบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย 
- ใหมีการแยกน้ํามันกอนที่จะทิ้งลงสูทอระบายนํ้า 
- ตรวจตราไมใหมีการลักลอบนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งในทอระบายน้าํของ

กรุงเทพมหานคร  
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 ประเด็นเรื่องการจัดการขยะ ผูเขารวมประชุมเสนอวา 
- ควรสรางเตาเผาขยะไรมลพิษ ที่มีการจัดภูมิทัศนที่สวยงาม โดยอาจจายคาชดเชยหรือ

มอบผลประโยชนอ่ืนๆ ใหประชาชนที่อยูบริเวณเตาเผาขยะ 
- สนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล 
- ปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมขยะ ใหมีการแยกขยะในตอนเก็บดวย 
- การเก็บคาขยะควรมีการออกใบแจงหนี้ และใบเสร็จรับเงินอยางเปนระบบ 
- มีการเก็บคามัดจําขวดน้ํา กระปองนํ้าดื่มตางๆ เพื่อใหคืนขวดมารีไซเคิล และเปนการลด

ปริมาณขยะ 
- เตาเผาขยะถาทําแบบไมมีประสิทธิภาพก็ไมควรทํา เนื่องจากสงผลกระทบตอสุขภาพ

อยางมาก และควรมีการทําประชาพิจารณกอน 
- ตองการใหระบบเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร เปนเวลา และตรงเวลา  
- พิจารณาในการแบงโซนการเก็บขยะแบบวันคู/วันคี่ เพื่อชะลอการทิ้งขยะครัวเรือน โดย

การพักขยะไวในบานกอน 
- มีตูแยกขยะ 
- เก็บภาษีบรรจุภัณฑท่ีกอใหเกิดขยะ 
- รณรงคใหมีการใชซ้ํา ลดการใชถุงพลาสติก 
- ปลูกจิตสํานึกประชาชน/เยาวชน ใหมีการคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากในบาน 
 

 ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมอื่นๆ ผูเขารวมประชุมเสนอวา 
- ควรรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมครัวเรือน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีการกําหนด

ประเภทของตนไมที่สามารถปลูกได เพื่อปองกันการรบกวนเพื่อนบานหรือบุคคลอื่น 
- มีการขออนุญาตกอนตัดตนไมในพื้นที่สาธารณะ 
- ตรวจสอบการบังคับใชกฎหมาย 
- จัดที่ปลูกตนไมใหเหมาะสม 
- นําสายไฟฟาลงใตดินเพื่อจะไดปลูกตนไมได 
- จัดการมูลสุนัขจรจัด 
- จัดการตูโทรศัพทสาธารณะที่เสียหาย 

 

๔.๔ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๓ ดานผังเมือง 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๓ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “ผังเมือง” จัดขึ้นในอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุมแสง
อรุณ (หอง ๑๑๖)  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย ดร.จรัส 
สุวรรณมาลา หัวหนาคณะวิจัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ผูเชี่ยวชาญดานผัง
เมือง เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน          
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ผังเมือง ผูเชี่ยวชาญดานเคหการ ผูปฏิบัติดานผังเมือง หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง องคกร
พัฒนาเอกชน ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากรุงเทพมหานคร นักธุรกิจ และ
ประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔-๓ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๓ 
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ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 

 ประเด็นหลัก : ดานวิสยัทัศน  
- ผูเขาประชุมสวนใหญ ใหความสําคัญตอการนําวิสัยทัศนสูการปฏบิตัมิากกวาการกาํหนด

วิสัยทัศน โดยผูเขารวมประชุมทานหน่ึงกลาววา มีการกําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพฯ เชนนี้
มาตั้งแต ๔๐ ปที่แลว แตยังไมเห็นการดําเนินงานเปนรูปธรรม  

- วิสัยทัศนในผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับที่กําลังจะประกาศใชวา “กรุงเทพฯ เมืองนาอยู” 
มีอยูแลว นาจะตองนํามาพิจารณาประกอบ 

- กลไกและเครื่องมือ ที่ที่ประชุมเสนอ เพื่อนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติที่เปนจริง คือ 
 การตั้งองคกรระดับชาติ เพื่อการกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การจัดรูป

องคกร  เพื่อประสานการทํางานขององคกรที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและการ
พัฒนาเมืองที่อยูตางกระทรวง  โดยขณะนี้ ไดมีการตั้ง คณะกรรมาธิการ
วิสามัญการตั้งถิ่นฐาน และการผังเมือง ที่วุฒิสภา กําลังเริ่มดําเนินการ ซึ่งจะ
เปนการแกไขระบบการผังเมืองของประเทศใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  

 รัฐบาลตองใหความสําคัญ ปญหา การขาดความรูความเขาใจ โดยเฉพาะใน 
สภาผูแทนราษฎร รัฐบาลควรเปนผูกําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพฯ มากกวา
กรุงเทพมหานครเปนผูกําหนด 

 ปรับรูปองคกรของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจใน
การดําเนินการพัฒนากรุงเทพฯ แบบเบ็ดเสร็จ ที่ประชุมมีขอเสนอ ใหเปน 
“เทศบาลนคร”อยางแทจริง ที่สามารถดูแลทุกขสุขของประชาชนทุกหมูเหลา 
และมีเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาเมืองที่ครบถวน ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญและจําเปน
ที่สุด ที่ปจจุบันไมมีอยูคือ “เครื่องมือทางการเงิน” เพื่อที่จะระดมทุนเพื่อการ
พัฒนากรุงเทพฯ โดยไมตองพึ่งพารัฐบาลกลางมากเทาปจจุบัน โดยการ
ปรับปรุงระบบภาษี สวนวิสัยทัศนนั้น ตองกลับมาพิจารณาแบบงายๆ (Basic 
Thinking) ที่มีอยู เชน เรื่องการกระจายสถานที่ผลิตนํ้าประปาเพื่อการจายน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ องคกรและหนวยงานที่กรุงเทพมหานครยังขาดอยู  
นอกจากน้ีคือ กองทุนพัฒนาเมือง และการจัดตั้งองคกรพัฒนาและฟนฟูเมือง 
(Urban Development & Redevelopment Agency : URA) ประสานการ
ทํางานระหวางภาครัฐกับเอกชน  

- เครื่องมือที่สําคัญในการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ มี ๔ สวนสําคัญ คือ  
 การวางแผนและการผงัเมือง (Urban Planning)  
 การบริหารจัดการเมือง (Urban Management) โดยในสวนของ

การบริหารจัดการเมือง ควรนําเครื่องมือทางกฎหมาย กาํหนดพืน้ที่
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สนับสนุน (Urban Promotion Zone) และพื้นที่ควบคุม (Urban 
Restriction Zone) แลวใชระบบภาษีเปนเครื่องมือ  การใช
กฎหมาย การจัดรูปที่ดิน  การใชกฎหมายการฟนฟูเมือง  และการ
ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร (Planning Permit) เปนเครื่องมือใน
การควบคุมใหเปนไปตามเจตนารมณของผังเมือง 

 เครื่องมือเพื่อการระดมทุนมาพัฒนาเมืองโดยไมตองพึ่งรฐับาลกลาง 
โดยการจัดการฐานภาษี   

 การมสีวนรวมของประชาชน  
 ภาคประชาชนตองมาเปนหุนสวนในการพัฒนา ไมใช

เปนเพียง ผูรับผลจากการพัฒนา 
 ภาครัฐและภาคเอกชนตองประสานการลงทุนรวมกัน

เพื่อใหการลงทุนเกิดประโยชนสูงสุด  ซึ่ ง เปน
เจตนารมณหลักอันหนึ่งของการผังเมือง 

 การสื่อสารเพื่อใหภาคประชาชนเกิดความเขาใจตอง
อาศัยเครื่องมือ และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 

 ตองมีการวางฉากทัศน (Scenario Planning) และ
สามารถสื่อใหประชาชนทั่วไปเขาใจ 

 ตองทําใหเปน เรื่องใกลตัว เปนวิสัยทัศนที่ “กินได” 
 ตองมีสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive)  
 ตองมีการใหขอมูลสารสนเทศในลักษณะที่ เปน 

Information Graphic แกประชาชน 
 ตองมีกระบวนการพิชญพิจารณ (Peer Review) ที่ทํา

สม่ําเสมอ 
 ตองมีการใชสื่อที่เขาถึงประชาชนจริงๆ เชน โทรทัศน  

 
 วิสัยทัศนที่ท่ีประชุมเสนอ 

- เมืองที่ตอบสนองการอยูอาศัยของคนแตละคน (Life Style) 
- เมืองที่มี “ความพอดี” และ “พอเพียง” 
- เมืองที่มีพื้นที่สําหรับประชาชน 
- เมืองที่มีความเทาเทียมในการอยูอาศัย 
- เมืองศูนยกลางภูมิภาค 
- เมืองสีเขียวและคารบอนต่ํา (Green & Low Carbon City) 
- กรุงเทพเมืองสรางสรรค 
- กรุงเทพฯ เมืองกะทัดรัด และคาํนึงถึงสิ่งแวดลอม (Green Compact City Defensible 

Space & Urban Organic Farm) 
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- เมืองทีค่นมวีินัย ไมเห็นแกตัว มจีิตสาํนึก ซึง่ทาํไดโดยการปลูกฝงในเยาวชนในปจจุบัน 
- ขอเสนอแนะสาํหรับการจัดทาํวิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ 

 ตองมีขอมูลพื้นฐานที่ชัดเจนเพื่อการกําหนดวิสัยทัศน ใหแกผูเขารวม
กําหนดวิสัยทัศน เชน จํานวนและประเภทของประชากรกรุงเทพฯ ในอีก 
๒๐ ปขางหนา 

 วิสัยทัศน ๒๐ ป ตองเชื่อมตอจากวิสัยทัศนของผังเมืองรวมฉบับที่กําลังจะ
ประกาศใช และตองมีการกําหนดพันธกิจ เพื่อการดําเนินงานใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน 

 

 ประเด็นหลัก : ดานผังเมือง ผูเขาประชุมมีความเห็นวา การวางผังเมืองกรุงเทพฯ ตองมองภาพ
ที่กวาง ดังน้ี 

- ตองสนับสนุนการเปนเมืองศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
- ตองมีนโยบายการตัง้ถิ่นฐานของชาติ 
- ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ระบุแผนขับเคลื่อน

กรุงเทพมหานครอยูในแผนระดับชาติ 
- ตองมีแผนการกระจายความเจริญ และ “แมเหล็ก”ที่ดึงดูดคนใหเขามาอยูอาศัย คือ 

สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล 
- ตองมีการวางผังเมืองคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดการวางผังรวมกันและแบง

สรรงบประมาณตามสวน 
- การวางผังเมือง ตองพิจารณาเรื่องกลไกตลาดอสังหาริมทรัพย 
- ผังเมืองรวมเปนเพียงกลไกตัวหนึ่งของแผนและผังอื่นๆ อีกมาก ตองมีมาตรการ และ

เครื่องมือ ทั้งเครื่องมือทางการเงิน และเครื่องมือทางกฎหมายตางๆ จํานวนมากมา
รองรับ จึงจะทําใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

- ตองมีการควบคุมและการจัดการการเติบโตของกรุง เทพฯ (Urban Growth 
Management) 

 ตองมีการกาํหนดเปาหมายวาจะใหกรุงเทพฯ เปนเมืองกระจุก หรอื
เมืองแผ 

 ตองมีการกาํหนดวาจะใหกรุงเทพฯ โตตอไป หรือจะหยุดการเติบโต
ของกรงุเทพฯ   

 กรุงเทพฯ โตเกินไปจนไมสามารถบริหารจัดการไดแลว
(Unmanageable Size) ควรหยุดขยายตวั 

 กรุงเทพฯ ควรเปนเมืองกะทัดรัด (Compact City) และมี
การทาํเมืองบรวิาร (Satellite Town) รองรับการขยายตวั 

 ตองมีการกาํหนดพื้นทีค่วบคุม/พื้นที่สนบัสนุน Urbanization 
Restriction/Promotion Zone) 
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- ตองมีการวางแผนระบบคมนาคมและการเชื่อมตอ พรอมกับการพัฒนาเมือง และใชการ
พัฒนาระบบคมนาคมนั้นเปนเครื่องมือ ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะ
ระบบขนสงมวลชนระบบราง และตองมีการวางระบบราง (Bullet Train) เชื่อมตอทั่ว
ประเทศ และสูประเทศขา ง เคีย ง สรา งความเชื่ อมตอในการเดินทา งทุกระบบ 
(Connectivity)  

- ตองมีการวางแผนและบริหารจัดการประชากรแฝง คนยายถิ่น 
- ตองมีการจัดการดานที่อยูอาศัย โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย ที่เปนแรงงานของเมืองที่

อพยพเขามา 
 ที่อยูอาศัยตองมทีี่ต้ังและรปูแบบทีส่อดคลองกับวถิชีีวิต 
 ตองมีการปรับปรุงฟนฟูชุมชนแออัดที่มีอยู 
 หนวยงานเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชนแออัดในระดับเขต ตอง

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหภาคประชาชนเขามาเปนหุนสวนใน
การพัฒนา (ไมใชเปนผูรับ) 

 ตองมีการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอย ที่
เหมาะสม ใกลแหลงงาน  

 ควรมีขอกําหนดมาตรฐานอาคารที่เอ้ือใหที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอย  

 ควรมีมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการพัฒนาที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย 

- ผังเมือง คือ เครือ่งมอืในการประสานการพัฒนา ระหวางการลงทุนของภาคเอกชน (ซึ่งมี
มากกวา) กับการลงทุนภาครัฐ 
 

 ประเด็นรายละเอียดอื่นๆ  ผูเขาประชมุมคีวามเห็นวา 
- ควรมกีารวางแผนเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดย 

 มีเสนทางน้าํทวม (Floodway) ซึ่งตองเปนการวางแผนรวมกันใน
ระดับลุมน้าํ โดยอาศัยคณะกรรมการยุทธศาสตรการปองกันนํ้าทวม  

 ปลอดจากน้าํทะเลยกระดับ 
 ปลอดจากพายุไตฝุน (Storms urge)  

- ตองมแีผนรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  และโครงการพัฒนาขนาดใหญ เชน 
ทาเรือนํ้าลึกเมืองทวาย ดานงั  

- มีการกาํหนดพ้ืนทีท่ี่สามารถสรางอาคารสงูไดโดยไมจํากัดความสูง  
- พัฒนาพื้นที่พาณชิยกรรมใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด  
- มีมาตรการนําพื้นที่ที่วางอยูในกรุงเทพฯ มาพัฒนา 
- มีการฟนระบบคลอง และจัดการกับผูบุกรุกคูคลอง 
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- ตองมีการวางแผนเพื่อใหระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประหยัด  

- ควรมีการใชที่ดินแบบใชประโยชนไดหลากหลาย (Mixed use) มากขึ้น เพื่อลดการ
เดินทาง 

- ควรมีการกําหนดระยะหางระหวางศูนยการคาขนาดใหญ เพื่อลดการแขงขันลงและเพือ่
บรรเทาปญหาจราจร  

 

๔.๕ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๔ ดานเศรษฐกิจ 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๔  เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “เศรษฐกิจ” จัดขึ้นในวันเสารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๕.๐๐ น. ณ หองกิ่งเพชร 
โรงแรมเอเชีย โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ  ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ เปนผู
ดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ประกอบดวยผูแทนนักธุรกิจ และประชาชน
ทั่วไป 
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แผนภาพที่ ๔-๔ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๔ 

 
ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 

 ประเด็นเรื่องความสามารถในการแขงขันของประเทศในภูมิภาค กรณีการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ที่ประชุมเห็นวา ในกลุมอาเซียน ประเทศ
สิงคโปร มาเลยเซีย อินโดนีเซีย สามารถผลิตสินคาไดบางประเภท  แตกรณีของประเทศไทย 
ผูประกอบการไทยจะมีความลําบากจากการรวมเปนประชาคมอาเซียน เนื่องจากในประเทศไทยเองก็
ไมไดสามารถผลิตสินคาไดทุกประเภท  สินคาสวนใหญจะมาจากประเทศจีน ดังนั้นแนวทางการแกไข
ปญหา ในทางเศรษฐศาสตร เราจะตองผลิตสินคาที่ประเทศเรามีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะตองอาศยัวสิยัทศัน
ในการมองวาจะตองผลิตอะไร และเพื่อใครตามแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร และรวมถึงการเนนการ
เปนศูนยกลางในการกระจายสินคาซึ่งมาจากประเทศจีน 

 ประเด็นเรื่องการเตรียมตัวในการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จะมีแนวทางใน
การเตรียมการดานการทําธุรกิจการจัดประชุมขามชาติ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions : MICE)  ไดอยางไร ที่ประชุมเห็นวา เน่ืองจากคนไทยไมคอยสนใจงานที่ตองใชทักษะในดาน
ภาษา แตในปจจุบันก็ไดมีการสงเสริมดานการศึกษาอบรมในดานภาษามากขึ้น ทั้งนี้ หนวยงานดาน
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงสถานศึกษา จะตองมีการวางแผนในการพัฒนาดานทกัษะภาษาของคนไทยใหเพิม่
สูงขึ้น 

 ประเด็นเรื่องแนวทางของกรุงเทพมหานคร ในการมีบทบาทพัฒนากรุงเทพฯ ใหกลายเปน
เมืองทางเศรษฐกิจ  ที่ประชุมเห็นวา  จะตองมีความรวมมือระหวางเอกชนและภาครัฐ โดย
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กรุงเทพมหานครไมตองทําเองทุกอยาง แตจะตองมีบทบาทในการเปนหนวยงานที่อํานวยความสะดวก 
หรือจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสม โดยจะตองอาศัยการเชื่อมโยงเครือขาย (Networking)  ในการรวมมือ
กันระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน (เนนเรื่องการพัฒนาคน ซึ่งเปนเรื่องใหญและจําเปนอยางมาก)  
กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบในดานทําเลที่ตั้ง  แตในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ยังไมดีพอ โดยในการ
พัฒนาใหไดตามเปาหมายจําเปนจะตองอาศัยคนที่มีอํานาจในการเปนสื่อกลาง พัฒนาประชาชน โดย
ประชาชนมีความพรอมในการพัฒนาอยูแลวแตขาดแกนนําและการประสานงานที่ดีพอ กรุงเทพฯ 
สามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายกวาโดยเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ มีโอกาสในการพัฒนาใหเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจได ดังน้ันจะตองพิจารณาถึงการเขามาจัดการพื้นที่ผังเมืองวาจะตองเพิ่มศักยภาพในเชิงกายภาพ
ของกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นสําคัญจะตองมีการพัฒนาในตัวบุคคลเปนสําคัญ  

 ประเด็นเรื่องการเชื่อมกรุงเทพฯ กับประเทศเพื่อนบานทุกประเทศ ที่ประชุมเห็นวา 
กรุงเทพฯ ควรสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชภูมิปญญาของทองถิ่นเปนหลัก เชน ยาไทย รวมถึงดาน
เกษตรกรรม (เนนการสรางเครือขายของคนในทั้งภาครัฐและเอกชน)  ความตองการอุตสาหกรรมใน 
กรุงเทพฯ จําเปนจะตองอาศัยการวางผังเมือง ซึ่งในปจจุบันมีการกระจุกตัวของประชากรมาก ดังนั้น
ความตองการอุตสาหกรรมขนาดใหญอาจจะเกิดขึ้นไดยากในกรุงเทพฯ เนื่องจากมีเรื่องของกฎหมาย 
ขอบังคับมาเกี่ยวเน่ือง โดยมีความเห็นวาอุตสาหกรรมที่ควรอยูในกรุงเทพฯ คือ อุตสาหกรรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษทางอุตสาหกรรมหรือขอรองเรียน แตกรุงเทพฯ ยังมีศักยภาพไมเพียงพอ 
เน่ืองจากขอจํากัดดานพื้นที่ผังเมือง อยางไรก็ดี ผูเขารวมประชุมเห็นวา อุตสาหกรรมประเภท ๑ (ขนาด
เล็ก) สามารถเกิดขึ้นได ถาไมกอใหเกิดมลพิษ สวนอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ อุตสาหกรรมบริการ  
สามารถขยายตัวของอุตสาหกรรมได แตจะตองอาศัยการจัดเขตพื้นที่ของอุตสาหกรรมใหด ีแยกพืน้ทีท่ีอ่ยู
อาศัยและแหลงเศรษฐกิจการคาใหชัดเจน เนนในเรื่องของการมีแหลงที่อยูอาศัยที่ดีพอ  นอกจากนี้ยังมี 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เน่ืองจากกรุงเทพฯ มีความพรอมดานสถานที่ทองเที่ยวและมีความสามารถ
ดานการใหบริการ  รวมถึงอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค เนื่องจากใชพื้นที่เล็กนอยแตมีผลตอบแทนที่มาก
จากเพ่ิมคุณคาในการผลิต 

นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมทางดานการศึกษา จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางทางการศึกษา  ซึ่งมีทั้งการศึกษาในระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษาและการจัดนิทรรศการดาน
การศึกษาหรือการประชุมวิชาการดวย 

สิ่งสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากร โดยมองวา กรุงเทพฯ เปนแหลงของแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการศึกษา ตองเริ่มที่บุคคล รวมถึงตองดึงผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาเขามาเนนใหมีการประชุมวิชาการในกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น 

  ประเด็นเรื่องการจางงาน ในอีก ๒๐ ปขางหนา ตองการใหมีแนวทางของวิชาชีพใดบางที่ควร
เกิดขึ้น ผูเขารวมประชุมเห็นวา อาชีพที่อาจสูญหายไปในอนาคต คือ อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  สวนอาชีพแนะนําในอนาคต คือ สายอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับระหวางประเทศ  
เน่ืองจากการเปดประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน แตอีกหนึ่งประเด็นที่ตองพิจารณาคือการสงเสริมเรื่อง
ความคิดสรางสรรค หรือ Creative Thinking  เน่ืองจากคานิยม หรือขอบังคับหลายอยาง ทําใหสายงาน
ในอนาคตคอนขางจํากัด ปจจุบัน ผูปกครองนิยมใหลูกหลานเปน แพทย พยาบาล หรือสายงานที่มีความ
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มั่นคงในอาชีพ  แตควรเนนใหมีความคิดสรางสรรคในการทํางานมากกวา แตนอกจากนี้ ควรสงเสริมดาน
สภาพแวดลอมในการศึกษาดวย ใหมีความพรอมและเหมาะสมกับผู เรียนในอนาคต ดังนั้น  
กรุงเทพมหานครจะตองมีบทบาทหลักในการผลิตและพัฒนาคนในดานการศึกษา (พัฒนาหลักสูตรใน
การศึกษา) เพื่อปอนเขาสูตลาดแรงงาน ในการตั้งเปาการใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา
จะตองตระหนักถึงการอพยพของประชาชนเขามาอยูในกรุงเทพฯ มากขึ้น โดยกรุงเทพมหานครจะตองมี
การจัดสถานที่ใหมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวทางดานการศึกษาดวย   

  ประเด็นเรื่องความสําคัญของกรุงเทพฯ บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่
ประชุมเห็นวา กรุงเทพฯ ควรจะเนนการบริหารมากกวา กลาวคือ ไมตองรวมทุกอยางเขามาอยูใน
กรุงเทพฯ แตเนนการเขาไปพัฒนาจุดเดนในแตละจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับ กรุงเทพฯ แทน  
เราวางบทบาทของ กรุงเทพฯ ในดานเศรษฐกิจ ยังไมถูกตอง คือ ยังไมสามารถแยกแยะไดวานี่เปนการ
พัฒนากรุงเทพฯ หรือวาเปนการพัฒนาประเทศ (เปนประเด็นทางดานการเมือง) แตศูนยกลางในการ
บริหารประเทศอยูที่กรุงเทพฯ  ดังนั้นการพัฒนา เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ คือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศเพื่อคนทั้งประเทศ   

 

 ประเด็นเรื่องแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯ นอกเหนือจากดานเศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นวา 
ตองการใหมีความเปนเมืองนาอยูมากขึ้น เนนความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด รวมถึงทางดานความมี
อัธยาศัยในการอยูรวมกัน นั่นคือ ควรเนนที่สุขภาพจิตของคนในชุมชนเปนสําคัญ 

 

๔.๖ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๕ ดานอาคารและ 
สิ่งปลูกสราง 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๕  เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “อาคารและสิ่งปลูกสราง” จัดขึ้นในวันเสารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐- ๑๕.๐๐ น. ณ หอง
จอลลีสวีทบอลลรูม โรงแรมจอลลี่สวีทแอนดสปา โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร 
ผูเชี่ยวชาญดานอาคารและสิ่งปลูกสราง เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๕๘ คน 
ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป 
 



 

- ๑๘๐ - 
 

  

 
แผนภาพที่ ๔-๕ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๕ 

 
ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 

 ประเด็นเรือ่งบาทวิถีและระบบสาธารณูปโภค ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- ตองการเห็นการจัดการปญหาบาทวิถีใหมีความสะอาดมากขึ้น  

- ควรมีการกําหนดความกวางของทางเทา และถนนใหเปนมาตรฐาน 

- ตองการเห็นการจัดระเบียบปายโฆษณาเพื่อภูมิทัศนของเมืองที่สวยงาม 

- การปลูกตนไมสูงใตสายไฟ ตองคอยตัดทําใหสูญเสียงบประมาณ 



 

- ๑๘๑ - 
 

- ทางเทาของกรุงเทพฯ สวนใหญมีขนาด ๓.๕ เมตร จึงไมสามารถการนําสายไฟลงดินได 

ควรมีขนาดมากกวา ๕ เมตร ขึ้นไป 

- ควรกอสรางระบบสาธารณูปโภคในระยะถอยรน และมีระบบทอสาธารณูปโภครวมอยู

ใตดิน 

- การประสานงานระหวางหนวยงานทําใหโครงการนําระบบสาธารณูปโภคชาลง เชน การ

ขุดถนนตองขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครซึ่งมีขั้นตอนที่ยุงยาก 

- ควรมีมาตรการจัดการสิ่งรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ 

 

 ประเด็นเรือ่งอาคาร ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- ควรสรางสิ่งกอสรางที่ไมตองอยูในกรอบของงบประมาณหรือเวลา ควรอยูในกรอบของ

คุณภาพมากกวา ไมควรใชการประมูลงาน เน่ืองจากผูประกอบการจะใหความสาํคญักบั

กําไรมากกวา ดังน้ันคุณภาพของสิ่งกอสรางจึงไมดีเทาที่ควร 

- ควรศึกษาผลกระทบจากอาคารที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและชุมชนขางเคียง กอนทําการ

กอสรางและตอเติมอาคาร เชน พื้นที่ขางเคียงกลายเปนพื้นที่รับน้ําหรือไม ปริมาณ

การจราจร ฯลฯ ซึ่งควรสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

- ทุกพื้นที่ตองมีพื้นที่ซึมน้ํา  และลดการใชน้ําบาดาล เพื่อลดปญหาการทรุดตัวของ

สิ่งกอสราง 

- ควรมีมาตรการในการควบคุมปริมาณขยะ น้ําทิ้งจากอาคารโดยอาศัยอํานาจทาง

กฎหมาย 

- ควรมีการตรวจสอบอาคารอยางเขมงวดและสม่ําเสมอ ตั้งแตการออกแบบ กอสราง และ

หลังการกอสราง  

- การออกแบบ ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของอาคารใหมากขึ้น 

- ตองการเห็นระบบการจัดระเบียบการรักษาความสะอาดในอาคารใหมีความสะอาดมาก

ขึ้นโดยเฉพาะตลาดสด  

- ตองการใหพัฒนาการใชประโยชนจากพื้นที่วางเปลา รกราง และสิ่งกอสรางเกา เพื่อไม

กอใหเกิดอันตรายตอผูคนที่สัญจรผานไปมา 

- อาคารสิ่งกอสรางควรมีเอกลักษณ ใหสามารถบอกไดวาอาคารที่เห็นคืออาคารของ

ประเทศไทย 

- ควรมีมาตรการควบคุมการใชพลังงานในอาคารโดยการเก็บภาษีในอาคารที่ใชพลังงาน

สูงเกินมาตรฐาน  

 



 

- ๑๘๒ - 
 

 ประเด็นเรือ่งวัสดุกอสรางและตกแตง ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- ควรใชวสัดุกอสรางและวสัดุตกแตงทีม่าจากการนาํกลับมาใชใหม (Recycle)  

- ควรมมีาตรการควบคุมคุณภาพวสัดุกอสราง เชน สีทาบาน เหล็กเสริม 
 

 ประเด็นเรือ่งกฎหมาย ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- ประชาชนไมปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองอยางจริงจัง เนื่องจากระบบผังเมอืงมิไดควบคมุ

การเจริญเติบโตของเมือง ทําใหราคาของพื้นที่มีคาสูงเกินไป ดังน้ันการกอสรางอาคารใน

ที่ดินที่มีราคาแพงจึงตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหมีตนทุนถูกและสามารถขายตอในระดับ

ราคาที่ยอมรับได จึงทําใหการกอสรางอาคารในปจจุบันไมมีคุณภาพ 

- ในปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งกอสรางไมครอบคลุมสภาพโดยรวม เชน การอนุมัติให

สรางอาคารโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม 

- ควรพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และรัดกุมมากขึ้นและมีการ

บังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม และจริงจัง 
 

 ประเด็นเรือ่งวิศวกรและสถาปนิก ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- ควรเปดอบรมความรูใหวศิวกรและสถาปนิกอยูอยางสม่าํเสมอ 

- ควรอบรมจิตสาํนึกของวศิวกรและสถาปนิก ไมอยูภายใตของอาํนาจของเงิน 
 

 ประเด็นเรื่องผังเมืองและการคมนาคมท่ีเกี่ยวของกับอาคารและสิ่งปลูกสราง ผูเขารวมประชมุ

เสนอวา 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันออกแบบผังเมืองใหมีความเปนระเบียบมากขึน้ เพือ่

ลดปญหาความเสื่อมโทรม และปญหาจราจร   

- ควรวางผังเมืองรอบนอก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองชั้นใน รวมทัง้ควบคมุราคา

ที่ดินของกรุงเทพฯ ชั้นในที่มีคาสูงขึ้นมาก 

- ควบคุมปริมาณคนตางถิ่นอพยพเขามาในกรุงเทพฯ เน่ืองจากกอใหเกิดชุมชนแออัด  

- ควรสรางระบบขนสงแบบรางเพ่ือเชื่อมโยงแหลงเศรษฐกิจ และใชลิฟตเชื่อมตอระหวาง

อาคารเพื่อลดการใชพลังงาน รวมทั้งพัฒนาระบบพลังงานสะอาด เชน ระบบนิวเคลียร 

เพื่อใชในการขนสง 

- ควรขยายความเจริญออกจากกรุงเทพฯ เชน การศึกษา เพื่อลดปญหาการจราจร 

เน่ืองจากการพัฒนาระบบขนสงที่นําคนเขามาสูศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความสามารถใน

การรองรับปริมาณคนของพื้นที่ศูนยกลางน้ัน สงผลใหเกิดความแออัดมากเกินไป 

- ควรมีการจัดแบงกลุมพื้นที่ (Zoning) ท่ีเหมาะสม 



 

- ๑๘๓ - 
 

 

 ประเด็นอื่นๆ ผูเขารวมประชุมเสนอวา 

- การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของกรุงเทพมหานคร ทําใหนโยบายการบริหารไมตอเนื่อง 

หรือเกิดการบังคับใชอยางไมจริงจัง 

- ควรสรางความรวมมือจากประชาชนเพื่อใหเกิดการแกปญหาอยางสมบูรณ เชน ให

โอกาสประชาชนเขารวมวางแผนมากขึ้น 

- ควรเพิ่มปริมาณเจาหนาที่กรุงเทพมหานครใหเพียงพอตอปริมาณงาน 

 

๔.๗ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๖ ดานการศึกษา 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๖  เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การศึกษา” จัดขึ้นในวันเสารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุม
อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ 
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เปนผูดําเนินรายการ  มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่งเปนตัวแทน
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใหความสนใจ 
 

 



 

- ๑๘๔ - 
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๖ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๖ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 
 ในอีก ๒๐ ปขางหนา จะมีนักเรียนจากตางชาติเขามาศึกษาในประเทศเพราะไดทุนการศึกษา 

และเมื่อสําเร็จศึกษาแลวก็เขามาแยงงานเด็กไทย เราอาจตองเตรียมตัวตรงนี้ มิเชนนั้น เด็ก
กรุงเทพมหานครอาจจะไมมีงานทํา ดังนั้น อาจตองเตรียมยกระดับนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานดวย 

 ความเทาเทียมของหลักสูตรในตางจงัหวัดกับกรงุเทพฯ มีความเทาเทียมแตกตางกัน จะทาํใหการ
ประเมินคุณภาพไมเปนธรรม 

 การศึกษาไทย เนนหลักสูตรภาคทฤษฎีมากเกินไป เรียนในหองเรียนมากเกินไป อยากใหเด็ก
เรียนรูผานการปฏิบัติดวยตนเอง เนนการลงมือปฏิบัติ ไมเนนการทองจํา 

 อยากใหการศึกษาไทยเนนการเขาถึงแหลงเรียนรู และโอกาสทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
นาจะมีโอกาสสงเสริมใหกับเด็กมากขึ้น หลังจากที่เด็กคนพบตัวเองไดแลว จะทําใหเด็กสามารถ
พัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตามศักยภาพ 

 ปจจุบันเด็กมีเวลาวางมากเกินไป เลยเอาเวลาไปเขาสูกิจกรรมเสี่ยง เชน ใชความรุนแรง เปนตน 
 กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเพียงแคเด็กเล็ก แตตอไปจะทําอยางไรให กรุงเทพมหานคร สามารถ

พัฒนาระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ใหมีชองทางตอเน่ืองไปจนถึงมหาวิทยาลัย  
 ในอนาคต ตองระมัดระวัง ๓ ระบบนี้เกิดในระบบการศึกษาไทย 
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- ระบบถบีสง คอื สงเด็กขึ้นไปทัง้ที่ยังไมไดคุณภาพ 
- ระบบลทัธิเอาอยาง คือ การฆาตวัตาย กดดัน ประทวง อดขาว ถามปีญหาอะไรก็จะ

เลียนแบบ 
- ระบบพวกมากลากไป  คอื ใชระบบกฎหมู เพื่อเรียกรองสิ่งที่ตองการ 

 บางโรงเรียน จะมีระบบโรงเรียนพี่ โรงเรียนนอง ครูจะเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหเด็กผาน
คุณภาพ 

 อยากใหครูในระบบโรงเรียน ไปเรียนรูระบบติวเตอร ซึ่งเปนระบบที่ตัดวงจรการพัฒนาเด็กอยาง
ยั่งยืน 

 อาจจะตองเปลี่ยนคานิยมของเด็กไทย ใหเรียนดวยตนเอง 

 อัตราครูตอนักเรียนเปนอัตรา ๑:๕๐  เปนไปไมไดที่จะทําใหไดเด็กที่มีคุณภาพ 
 ถาพูดถึงเด็กในกรุงเทพฯ จะมีกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่เขามาเรียนรวมอยูในระบบดวย  

- อยากเนนใหการศึกษาเด็กพิเศษในกรุงเทพฯ ไปทางสายอาชีวศึกษา เพราะบางคนอาจ
ไมสามารถไปถึงการศึกษาขั้นสูงได แตมีพรสวรรคทางอาชีพ 

- สอนใหได ๓ อยาง ๑) มีอาชีพ ๒) สุขกาย ๓) สุขใจ (ใจที่ดีงาม) 
- เด็กอาชีวศึกษามีมาก ควรไดรับการสนับสนุนชวยเหลืออยางเรงดวน 

 ในเรื่องของหลักสูตรของการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะมีโครงการหรือกิจกรรมสอดแทรก
มาก เชน โครงการโตไปไมโกง โครงการอาเซียน ฯลฯ ทําใหตองมีการปรับหลักสูตร  ซึ่งในความ
เปนจริงเปนการทําไวใหตรวจประเมิน แตไมไดมีไวใชสอน หรือเสริมสรางศักยภาพผูเรียนอยาง
แทจริง 

 โครงการอาเซียน ก็ยัดเยียดความรูใหกับนักเรียน โดยเฉพาะภาษา แมแตภาษาไทยยังไมไดเลย 
 เด็กยุคใหม ควรเปนเด็กที่รูคุณคาของตนเอง การศึกษานาจะตองมุงเนนใหเด็กรูจักตนเอง  

 ผูบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครควรใหครูเปนศูนยกลาง มีการเรียกครูสัมมนา สราง
หลักสูตร เพราะอยางที่เห็นในปจจุบัน เชน โครงการภาษาอาหรับ ตองจางครู ๖๐๐ บาทตอ
ชั่วโมง ทั้งๆ ที่ เด็กอิสลามจะตองเรียนภาษาอาหรับอยูแลว เปนการสูญเปลา 

 ครอบครัวตองเปนฐานในการศึกษา โดยเริ่มจากที่บาน พอแม ตองคอยดูการศึกษาเวลาลูก
กลับไปที่บาน นอกจากลูกจะพัฒนาการศึกษาแลว ยังไดความสัมพันธในบานดวย 

 กรุงเทพมหานคร สามารถสรางหลักสูตรเองได ตอนนี้มีหลักสูตรกรุงเทพฯ ศึกษา ซึ่งจะสอนให
เด็กรูจักเมืองกรุงเทพฯ  ในอนาคตอาจมีหลักสูตรทองถิ่น สามารถเนนการสอนรูปแบบฝก
ประสบการณจริงได 

 ควรสงเสริมการศึกษานอกระบบมากขึ้น เด็กบางคนสามารถพัฒนาตนเองได แมจะไมไดเรียนใน
ระบบ  

 สื่อเปนอิทธิพลหนึ่งที่ทําใหเด็กถูกหลอหลอม ใหเปนแบบนี้ หากนําสื่อมาใชใหเปนประโยชน จะ
ทําใหไดสื่อสรางสรรคคุณธรรม 
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 งานทุกอยางมาลงที่ครู ทําใหงานครูเยอะ ไมสามารถใสใจกับการศึกษาไดอยางเต็มที่ เชน การ
สํารวจ การเก็บขอมูลดานการศึกษา 

 ครูในระบบการศกึษาของกรุงเทพมหานคร สอนไมตรงสาขา 

 ควรใหความสาํคัญกบัศูนยเด็กเลก็ ครูในศูนยเด็กเล็กไมคอยมีคุณภาพ อาจใหนกัศึกษาครูปฐมวัย
มาชวย 

 วิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕ ที่ตองการนาํเสนอ 
- ใหโอกาสในระบบการศึกษาตามอธัยาศัย  
- สรางภูมคิุมกันใหแกเด็กและเยาวชน ผานสือ่ตางๆ ที่เนนการสรางคุณธรรมจริยธรรม 
- รูคุณคา เอกลักษณ รักชาติเปนคนด ี
- เนนคุณภาพการศกึษาตัง้แตอนุบาล 
- การศึกษาที่ออกนอกกรอบ 
- การศึกษาที่เริ่มตนตัง้แตครอบครัว 
- สรางระบบการเรียนที่ดี ใหนักเรยีนมคีวามสขุ 
- อยากใหมีไมเรียวกลับมา 
- การศึกษาควรแบงประเภท แบงระดบัการศึกษา 
- ใหการศึกษาตามพัฒนาการ 
- ประยุกตใชหลักศาสนา เขากับหลกัการจัดการศกึษา 
- ครูตองกลาเปนเสาหลักที่ดีใหกับสงัคม 
- สอนใหรูจกัการให 

 เมื่อเกิดวิสัยทัศนแลว การทําใหวิสัยทัศนเกิดขึ้นไดจริง จําเปนจะตองทําอยางจริงใจและจริงจัง มี
ประเด็นตางๆ ดังน้ี 

- ตองไมมองการศึกษาแคในระบบโรงเรียน การศึกษามีอยูตั้งแตในครอบครัว ไปจนตลอด
ชีวิต 

- กรุงเทพมหานคร ตองสรางเครือขายทาํงานรวมดานการศกึษา 
- ใหการเรียนการสอนบางเรื่อง สอนเปนภาษาอังกฤษ 
- การคัดเลือกบุคลากรที่มาสอนอยางเขมขน 
- การเรียนการสอนตองเนนการสอนจริยธรรม 
- ตองสอนใหมสีมองใส ใจซื่อ มือสะอาด 
- ขอใหทาํวสิัยทศันที่เปนผลลัพธจากโครงการอยางจรงิจงั ไมทิ้งพักไว 
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๔.๘ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๗ ดานสาธารณสุข 
 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๗  เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สาธารณสุข” จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม 
๓๒๒ อาคารสถาบัน ๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.รัตนา สําโรงทอง ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข เปนผูดําเนินรายการ  มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งประกอบดวยแกนนําชุมชน  แกนนําเยาวชน นิสิต นักศึกษา กลุม
ผูสูงอายุ  ตัวแทนภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข 
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แผนภาพที่ ๔-๗ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๗ 

 
ทั้งนี้ ในการประชุมกลุมยอย ไดมีการแบงผูเขารวมประชุมออกเปน ๒ กลุมเพื่อระดมความ

คิดเห็น ซึ่งผลการประชุมในแตละกลุม สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 
๔.๘.๑ ผลการระดมความคิดเห็นของประชาชนกลุมท่ี ๑ ผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็น

รวมกันเกี่ยวกับการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป โดยประกอบดวย ๔ คําถามหลัก ดังตอไปนี้ 
- ความฝนในอีก ๒๐ ป ผูเขารวมประชุมอยากเห็นกรุงเทพฯ เปนอยางไร 
- เพราะเหตุใดจึงตองการใหกรุงเทพฯ เปนเชนนั้น 
- ตองดําเนินการอยางไรจึงจะใหไดด่ังฝน 
- ประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
โดยจําแนกประเด็นในการระดมความคิดเห็นเปนดานตางๆ ดังนี้ 

 

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข  
 

-  ความฝนในอีก ๒๐ ป ผูเขารวมประชุมอยากเห็นกรุงเทพฯ เปนอยางไร 
 อยากใหประชาชนอยูดีกินดี มีสุขภาพแข็งแรง 
 มีศูนยอนามัยและโรงพยาบาลที่ดี มีบริการครอบคลุมดานสุขภาพทุกกลุม

วัย โดยเฉพาะผูสูงอายุที่จะมีจํานวนมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งคนพิการดวย 
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 มีสถานที่หรือศูนยรับดูแลผูสูงอายุที่มีลักษณะเปนชุมชนหรือบานที่อยู
อาศัย เพ่ือใหบริการดานตางๆใหกับผูสูงอายุครอบคลุมทุกดาน 

 มีสุขภาพกายและใจดี มีการสงเสริมสุขภาพในการปองกันการเกิดโรค 
ไดแก การออกกําลังกาย  

 มีรานอาหาร (รวมทั้งสินคาและการบริการอื่นๆ) ที่สะอาด ปลอดภัย และมี
คุณภาพ  
 

-  เพราะเหตุใดจงึตองการใหกรงุเทพฯ เปนเชนนั้น 
 ประชาชนขาดความตระหนักในการดแูลตนเอง 
 ผูสงูอายุมีจาํนวนมากขึ้น ในอนาคตจะเปนสงัคมผูสูงอายุ ทาํใหผูสุงอายุ

ขาดผูดแูล 
 มีปญหาในดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณสขุและโรงพยาบาล

ในเรื่องของการเบิกจายยา โดยเฉพาะยาของผูสงูอาย ุ
 

- ตองดําเนินการอยางไรจึงจะใหไดด่ังฝน 
 สรางความตระหนกัและปลกูฝงในเรื่องการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ตั้งแตในวัยเด็ก รวมทั้งประชาชนทัว่ไป 
 มีการบรหิารจัดการที่สอดคลองกันในระหวางภาครัฐและกรงุเทพมหานคร

ในเรื่องการจัดบริกาทางดานสาธารณสุขใหกบัประชาชนในทุกกลุมวัยอยาง
เหมาะสม 
 

- ประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
 มีกา รจัดตั้ ง กลุ มหรือชมรมในกรุ ง เทพฯ ในทุกพื้นที่  โดยภาครัฐ 

กรุงเทพมหานคร เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ควรใหการ
สนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อใหกลุมหรือชมรม
เหลานี้เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 

 สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดาน
สุขภาพ และสิ่งแวดลอมโดยสรางแกนนําในดานตางๆขึ้นในชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 

 ศูนยสุขภาพของกรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชน หรือโรงเรียนหรือสถานบริการสุขภาพอื่นๆ 

 มีการประชาสัมพันธที่ตอเนื่องและครอบคลมุโดยมีสื่อมวลชนเขารวมดวย 
เริ่มจากชุมชนเปนหลัก 
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 ดานสิง่แวดลอมและสังคม  
 

-  ความฝนในอกี ๒๐ ป ผูเขารวมประชมุอยากเห็นกรุงเทพฯ เปนอยางไร 
 อยากใหกรุงเทพฯ สะอาด ปลอดภัย สงบสุข และเจรญิกาวหนาในทุกๆ

ดาน 
 มีสวนสาธารณะเพื่อพกัผอนหยอนใจ และสถานที่ออกกาํลงักายที่

ครอบคลมุทุกพื้นที ่
 ลดปาคอนกรีต เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมากขึ้น 
 มีทางเทา ทางวิ่งของจักรยาน และทางสําหรับคนพิการเพิ่มมากขึ้น 
 มีการจัดระเบียบสังคมและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ทั้งในดานการจราจร การ

ขนสงมวลชน ลดมลพิษทางอากาศ เสียง และนํ้า การบริหารจัดการน้ําที่ดี
ไมใหมีน้ําทวม การจัดระเบียบคนเรรอน ขอทาน และสุนัขจรจัด รวมทั้ง
การชุมนุมทางการเมืองตางๆ 

 กรุงเทพฯ มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เพิ่มแสงสวางในที่เปลี่ยว 
และลดอาชญากรรมรุนแรง 

 มีการจัดการกับยาเสพติดและอบายมุขตางๆ ใหมีบทลงโทษรุนแรงมากขึ้น 
และมีการจัดระเบียบสถานบริการที่เขมงวดย่ิงขึ้น 

 มีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งในดานสงเสริม
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนและประชาชน การพัฒนาการทองเที่ยวใหดีขึ้น 
และการอบรมพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 
 

-  เพราะเหตุใดจงึตองการใหกรงุเทพฯ เปนเชนนั้น 
 การสื่อสารของภาครัฐ รวมทั้งการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร ยัง

ไมไดประสิทธิภาพ การประสานงานในแตละฝายยังไมสอดคลองกัน 
 ประชาชนขาดวินัยในตนเอง รวมทั้งขาดความรูและทักษะในดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งขาดความชํานาญในดานการประกอบอาชีพ 
 กฎหมายที่มีอยูนั้น ยังไมมีการบังคับใชที่เครงครัด ผูรักษากฎหมายยัง

ปลอยปละละเลย ไมเขมงวด และยังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมทั้ง
ประชาชนยังไมปฏิบัติตามกฎหมายกันอยางเครงครัด 

 ประชาชนขาดการฝกอบรมเพิ่มความรู และเสริมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

 
- ตองดําเนินการอยางไรจึงจะใหไดด่ังฝน 

 มีการฝกอบรม ใหการศึกษา ใหความรู มีการฝกปฏิบัติ สรางวินัย และ
ทักษะที่ดีใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ใหสามารถดูแลและปองกัน
ตัวเองได 



 

- ๑๙๑ - 
 

 มีการสงเสริมหลักการดานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยสอดแทรก
ไปกับหลักสูตรท้ังในและนอกโรงเรียน 

 มีการรณรงคดานศาสนา จริยธรรม และคุณธรรมใหกับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

 มีการปลูกฝงในดานการดูแลสิ่งแวดลอม ศาสนา และจริยธรรมใหกับ
ประชาชนทุกกลุมวัย 

 ใหสื่อมวลชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐและกรุงเทพมหานครดวยในการ
ประชาสัมพันธ และประสานงานในดานตางๆ 

 ผูรักษากฎหมาย ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด และเขมงวด โดยไมเลือก
ปฏิบัติกับผูใด   
 

- ประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
 สนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดาน

สุขภาพ และสิ่งแวดลอม โดยสรางแกนนําในดานตางๆ ขึ้นในชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 

 มีกา รจัดตั้ ง กลุ มหรือชมรมในกรุ ง เทพฯ ในทุกพื้นที่  โดยภาครัฐ 
กรุงเทพมหานคร เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ควรใหการ
สนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อใหกลุมหรือชมรม
เหลานี้เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 

 สรางแหลงขอมูลในการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพใหกับคนใน
ชุมชน 

 
 ดานการมีสวนรวมของเยาวชน  

 

-  ความฝนในอกี ๒๐ ป ผูเขารวมประชมุอยากเห็นกรุงเทพฯ เปนอยางไร 
 อยากใหเยาวชนมีบทบาทและมีสวนรวมมากขึ้น และประชาชนมีความเอา

ใจใสซึ่งกันและกัน 
 มีกิจกรรมหรือเวทีใหกับเยาวชนไดเขารวมอยางแทจริง และดวยความ

สมัครใจ 
 มีสถานที่สําหรับเยาวชนในการจัดกิจกรรมไดอยางเต็มที่ และครอบคลุม

ทุกพื้นที่ เชน ลานกีฬา 
 

-  เพราะเหตุใดจงึตองการใหกรงุเทพฯ เปนเชนนั้น 
 เยาวชนมีเสรีภาพมากเกินไปในการเขารวมกิจกรรมที่ไมเหมาะสม เชน 

การเขารวมชุมนุมทางการเมือง 



 

- ๑๙๒ - 
 

 ภาครัฐยังไมเอาใจใสเยาวชนเทาที่ควร ยังมีเยาวชนมัวเมากับอบายมุขอีก
มาก  

 การเชิญชวนเยาวชนเขารวมกิจกรรมยังเปนในลักษณะใหอามิจสินจาง
มากกวาจะเปนการเขารวมดวยความสมัครใจหรือเพราะอยากมีสวนรวม
จริงๆ 

 ยังขาดการสรางศักยภาพของเยาวชนในดานตางๆ 
 

- ตองดําเนินการอยางไรจึงจะใหไดด่ังฝน 
 มีการสรางวินัย และทักษะที่ดีใหกับเยาวชน ใหหางไกลอบายมุขตางๆ 
 สรางแรงจูงใจที่เหมาะสมในการเขาชักชวนเขารวมกิจกรรมใหกับเยาวชน 
 สนับสนุนองคกรหรือสภาเยาวชนใหเขมแข็ง และมีศักยภาพในการดูแล

ตนเองและชุมชนไดดี 
 ภาครัฐและกรุงเทพมหานครมีการประสานงานที่สอดคลองกัน และให

ความเอาใจใสและสนับสนุนเยาวชนในทุกๆ ดาน 
 

- ประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
 สรางโอกาสในการพัฒนาตนเองใหกับเยาวชน โดยพัฒนาศักยภาพใหกับ

เยาวชนในดานตางๆ เปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความคิดเห็นได 
 สรางแรงจูงใจที่เหมาะสมใหเกิดการมีสวนรวมของเยาวชน ใหมาดวยความ

สมัครใจ 
 มีการจัดต้ังกลุมหรือชมรมของเยาวชนในกรุงเทพฯ ในทุกพื้นที่ โดยภาครัฐ 

กรุงเทพมหานคร เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ควรใหการ
สนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อใหกลุมหรือชมรม
เหลานี้เกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 

 
นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ไดระดมความคิดเห็นรวมกันภายในกลุม เกี่ยวกับประเด็น

ปญหาของกรุงเทพฯ ในปจจุบัน และแนวทางที่ควรดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
 ปจจุบันวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของไทยสูญหายไป รวมทั้งมีปญหาในเรื่องการ

สื่อสารในครอบครัว การคํานึงถึงแตการทํางานหาเงิน ลืมนึกถึงการดูแลสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการฟนฟู 
โดยผูสูงอายุจะเขามามีบทบาทในการดําเนินงาน เชน ในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย ๓ วัย แลวใหมีบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกฝายมาชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหผูสูงอายุไดมีโอกาสถายทอดภูมิปญญาหรือ
ประสบการณที่ดีงาม รวมทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพ ใหความรู อบรมทักษะแกผูสูงอายุ  

 การใหโอกาสผูสูงอายุในการแสดงความสามารถ เพื่อที่จะเปนตนแบบในดานตาง ๆ  อาท ิ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุในดานการฟนฟูสุขภาพ เพิ่มบุคลากรแนะนําใหความรูดานตาง ๆ  ที่เหมาะสมกบั
ผูสูงอายุ เชน การฟนฟูสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 



 

- ๑๙๓ - 
 

 ควรมีศูนยกิจกรรมครบวงจรของกรุงเทพมหานคร โดยใหมีครบทุกเขต เพื่อใหชุมชนมีที่
แสดงออกได เชน เปนทั้งศูนยพักพิง ศูนยฝกอาชีพ และศูนยจําหนายผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ยังควรรวมถึง
การมีศูนยบริการปรึกษาสุขภาพ ที่เปนการเนนการปองกันโรค และรักษาโรคเบื้องตนไดทุกโรค  

 ควรมีสวนสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัยและเขาถึงไดงาย ครอบคลุมทุกเขตของ
กรุงเทพฯ โดยไมจําเปนตองเปนสวนขนาดใหญ แตประชาชนเดินทางไปยาก ซึ่งประเด็นน้ีมีสมาชิกในกลุม
เพิ่มเติมประเด็นวา แทที่จริงแลวในทุกชุมชนจะมีพื้นที่วางเปลาที่ไมไดใชทําประโยชนอะไร ซึ่งก็สามารถ
นํามาทําเปนสวนสาธารณะได แตคนในชุมชนจะตองชวยกันเสียสละพื้นที่วางเปลาของตนเองใหแก
สาธารณะ ซึ่งอาจจะเปนแคสวนหยอม เปนพ้ืนที่สีเขียวเล็ก ๆ แตกระจายไปทั่วทุกชุมชน 

 ตัวแทนกลุมผูสูงอายุคิดมองยอนกลับไปวา ความสุขแตเดิมของกรุงเทพฯ ที่เคยมีใน
สมัยกอนตอนสมัยที่ยังเปนเด็กหายไปไหน ก็คิดวาที่กรุงเทพทุกวันน้ีมีปญหามากนั้นเนื่องจากประชากรใน
กรุงเทพฯ มีมากเกินไป มีคนเขามาอยูในกรุงเทพมากขึ้น ๆ กอใหเกิดผลกระทบตอทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จึงคิดวาจะทําอยางไรใหกรุงเทพฯ “หลวมขึ้น” ดังนั้นเสนอวาตองมีการยายสวนราชการที่
ประชาชนกรุงเทพฯ ไมตองติดตอดวยโดยตรงออกจากกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ที่จริงแลวไมควรเปนเมือง
หลวงที่เปนศูนยกลางของราชการ แตควรเปนแตเพียงเมืองทาเทานั้น โดยเฉพาะหนวยทหาร ที่ใชพื้นที่ใน
กรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก ควรยายออกไปตางจังหวัด รวมทั้งรัฐสภาดวย  และหลังจากยายสวนราชการ
ออกไปจากกรุงเทพฯ แลว ก็ควรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว สรางสวนสาธารณะกระจายไปในทุกเขต  และจะตองมี
การดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีดวย 

 การเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง การกระจายอํานาจจะตองเนนที่ความตองการของ
ประชาชน จริงๆ โดยตองเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนดวย 

 ควรมีการจัดบริการเพื่อคนพิการใหดีขึ้น 
 เพิ่มความทันสมัยในดานการรักษาพยาบาล 

 การนําเอาภูมิปญญาชาวบาน หรือการแพทยทางเลือกมาใหบริการแกประชาชนอยาง
จริงจังและกวางขวางมากขึ้น 

 การสรางเสริม เพ่ิมพูนความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ใหแกประชาชน ให
เปน “ภูมิคุมกัน หรือวัคซีนทางสังคม” 

 การเสริมสรางทักษะในการวิเคราะหสถานการณเสี่ยงใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อ
แกปญหาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน  ซึ่งการมีเพศสัมพันธเปนธรรมชาติของมนุษย ทําอยางไร
ใหมีอยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความรูเรื่องเพศแกเยาวชนอยางเดียวไมเพียงพอ การเตรียมพรอม
กอนมีเพศสัมพันธก็เปนเรื่องที่จําเปนดวย 

 ปญหาของเยาวชนและวัยรุนในเรื่องยาเสพติดก็สําคัญและจําเปน รวมทัง้ในเรือ่งการเนน
การปองกันเพื่อใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยใหแกวัยรุน จึงควรมีวิทยากรใหความรูในเรื่องเพศศึกษาแก
วัยรุนอยางทั่วถึง เพราะปจจุบันวัยรุนมีความรูเรื่องเพศจากหลายสื่อ แตยังอาจรูไมถูกตอง 
 



 

- ๑๙๔ - 
 

๔.๘.๒ ผลการระดมความคิดเห็นของประชาชนกลุมที่ ๒ พบวาผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็น
รวมกันเกี่ยวกับการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปไดดังตอไปนี้ 

 

 ตองการเห็นกรงุเทพฯ เปนเมืองสขุภาพดี (Healthy City) ทั้งกาย  จิต และวิญญาณ 

 ตองการเห็นศูนยกิจกรรมครบวงจร (ศูนย ๓ วัย) ในทุกเขต เพื่อเนนความสัมพันธของ
คนระหวางวัย การสื่อสารของคนตางวัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสงูอายยุังคงเปน
ภูมิปญญาและพลังทางสังคม ทั้งน้ีเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนทุกวัยในชุมชน  

 ตองการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ โดยเนนในเรื่องความปลอดภัย และความ
สะอาด  

 ตองการเห็นการมศีูนยบริการสุขภาพครอบคลุมทกุเขต สามารถเขาถงึบริการไดงาย โดย
เนนในเรื่องการปองกัน และการใหความรูในการดแูลสขุภาพของตนเอง  

 ตองการเห็นการสงเสริมสุขภาพที่ครบทุกวัย โดยเริ่มจากตั้งแต ตั้งครรภ – วัยเด็ก – 
วัยรุน เยาวชน – วัยเจริญพันธ (วัยทํางาน) – วัยสูงอายุ  

 ตองการเห็นการบริการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณสุข ที่ เอื้อตอคนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูหญิงตั้งครรภ และเด็ก  

 ตองการเห็นบริการทางการแพทยที่ “ทันสมัย” แตอยางไรก็ตาม ยังคงใหมีและเห็น
ความสําคัญของ “แพทยทางเลือก” และ “สมุนไพร”  

 ตองการเห็นการพัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ  
 ตองการเห็นการสรางภูมิคุมกันใหกับวัยรุนและเยาวชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด 

ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ / เอดส  
 ตองการเห็นการสรางชมุชนใหเขมแข็ง และเนนในเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

 ตองการเห็นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  

 ตองการเห็นการคืนสภาพแวดลอมใหเหมือนในอดีต คลองสวย น้ําใส อากาศด ี
 ตองการเห็นการยายสวนราชการที่ไมจําเปน (สวนราชการทีไ่มไดติดตอกับประชาชน) 

ออกนอกเขตกรงุเทพฯ  

 
๔.๙ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๘ ดานการขนสงและ
จราจร 

 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๘ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “การขนสงและจราจร” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ 
หองประชุม แสงอรุณ (หอง ๑๑๖)  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ผูเชี่ยวชาญดานการขนสงและจราจร เปนผูดําเนินรายการ มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งประกอบดวยประชาชนทั่วไป สํานักการจราจรและขนสง 



 

- ๑๙๕ - 
 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ผูแทน
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (กรมเจาทา กรมทางหลวง การทางพิเศษแหงประเทศไทย)  
 
 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๘ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๘ 



 

- ๑๙๖ - 
 

 
ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป                   

ไดดังตอไปนี้ 
 

 ประเด็นปญหาดานการจราจรในกรุงเทพฯ 
- ปญหาจราจรในปจจุบันทวีความรุนแรงแปรผันตามจํานวนรถ  
- ปญหาการจราจรเกิดจากการวางผังเมือง การเจริญเติบโตของเมืองที่ไรทิศทาง โดยไมมี

การจัดเขตเมืองที่ดี นอกจากน้ีปญหายังมาจากภาครัฐ การบังคับใชกฎหมาย นโยบาย
ประชานิยมของภาครัฐที่ไมสอดคลองกับแผนจราจร 

- หากมีระบบขนสงที่ดี แตประชาชนไมปรับรูปแบบการเดินทางโดยใชระบบรางเปนหลัก
หรือยังคงใชรถยนตสวนบุคคล ก็ยังคงเปนปญหา 

- ปญหาการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นรอบเสนทางรถไฟฟา  
- ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหแผนไมเปนไปตามที่วางไว สวนหนึ่งมาจากการเมือง  
- โดยสรุปปญหาหลักคือ ๑) งบประมาณ ๒) กฎหมาย และ ๓) คน  
- ปญหาเกิดจากการกําหนดนโยบายและวางแผนงานของภาครัฐเปนหลัก และสํานัก

การจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนและการศึกษาตางๆ แตไมไดนํา
แผนดังกลาวมาใชแกปญหาจริง  

- ปญหาการขนสงทางน้ําในคลองตางๆ บางแหงเรือไมสามารถผานได เพราะสรางสะพาน
ต่ําเกินไป โดยอยูในระดับเดียวกับถนน  

- ระบบขนสงทางน้ํายังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาระบบตางๆ โดยเฉพาะ
บริเวณทาเรือ ซึ่งหนวยงานรัฐไมสามารถเขาไปดูแลไดอยางครบวงจร เนื่องจากมีพื้นที่
ทับซอนกับหนวยงานอื่นจึงพัฒนาไดเฉพาะบริเวณท่ีอยูในความรับผิดชอบเทานั้น และ
ยังมีปญหาการเวนคืนที่ดินที่ติดกับทาเรือ ทําใหยังไมสามารถพัฒนาศักยภาพของทาเรอื
ใหมีประสิทธิภาพได  

- เน่ืองจากมีประชากรแฝงจํานวนมาก จึงเกิดปญหาความไมสมดุลของความตองการกับ
โครงสรางพื้นฐานที่มี  

- การยายศูนยราชการไปที่แจงวัฒนะ เปนเพียงการยายปญหาการจราจรติดขัดไปใหกับ
ประชากรที่อาศัยอยูในยานนั้นแทน  

- ปญหาเรื่องการรุกล้ําพื้นที่ทางนํ้า ทําใหยากตอการพัฒนาการคมนาคมทางน้ํา  
- ปญหาการทํางานของหนวยงานของกรุงเทพมหานครกับกระทรวงคมนาคมมีการทับ

ซอนมาก  
 

 ประเด็นวิสัยทัศนหลักดานการขนสงและจราจรของกรุงเทพฯ อีก ๒๐ ป ขางหนา 
- มีเสนทางจักรยานในกรุงเทพฯ คือ เสนวงแหวนรอบใน มีระยะทาง ๔๖ กิโลเมตร โดย

เสนทางดังกลาวประกอบดวย ถนนจรัญสนิทวงศทั้งเสน ขามแมน้ําเจาพระยา มายัง



 

- ๑๙๗ - 
 

ถนนพระราม ๓ ไปถึงสุขุมวิทและเพชรบุรี เสนรัชดาภิเษกทั้งเสนขามวิภาวดี-รังสิตไปยงั
วงศสวางขามสะพานพระราม ๗ บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ  

- มีระบบขนสงมวลชนทุกรูปแบบภายในเขตเมืองที่ครอบคลุม  
- มีระบบการขนสงมวลชนเชื่อมตอกันอยางมีประสิทธิภาพ  
- มีการจราจรที่คลองตัว  
- ผูเดินทางมีความปลอดภัยทางชีวิต ทรัพยสิน และปราศจากมลภาวะตางๆ  
- มีระบบ Sky Walk สําหรับขยายการจราจรในระบบใหม เชน จักรยาน และทางเทา  
- มีการลดพ้ืนที่ของถนน เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

 
ดังนั้น ควรมีการสรางระบบขนสงทางราง ทางน้ํา และทางจักรยาน อยาง

ครอบคลุมและมีความเชื่อมโยงของแตละระบบการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีมีการควบคุมการใชพื้นที่โดยรอบระบบการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ มีถนน
ใชไดอยางสะดวก รวมถึงสงเสริมระบบขนสงที่รักษาสิ่งแวดลอม   

 
สําหรับตัวอยางวิสัยทัศนของตางประเทศ มีดังตอไปนี้  
๑. ประเทศมาเลเซียที่ยายศูนยราชการจากเมืองกัวลาลัมเปอรไปยงัเมอืงปตุรา

จายา ซึ่งปจจุบันสามารถพัฒนาเปนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

(One Stop Services) สามารถทํางานไดงายขึ้น และมีรถไฟฟาจากเมือง

หลวงไปถึงไดอยางสะดวก ทําใหรถไมติด  

๒. ประเทศพมายายเมืองหลวงจากกรุงยางกุงไปยังเมืองเนปดอว เพราะไม

ตองการใหเปนเมืองรถติดเหมือนกรุงเทพฯ และปองกันปญหาแผนดินทรุด 

น้ําทวม  

 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อทําใหบรรลุวิสัยทัศน 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดย 

 พัฒนาระบบการขนสงทางรางใหครบ ๑๐ สาย ทั่วกรุงเทพฯ  

 ภาครัฐสนับสนุนหรือมีนโยบายรองรับในการจัดทําเสนทางจักรยาน  

 ควรมีการจัดการโครงสรางพื้นฐานบริเวณจุดเชื่อมตอของระบบการขนสงใหดี

ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแมน้ําเจาพระยา ไดแก ทาเรือพระนั่งเกลาที่เปนจุด

เชื่อมตอรถไฟฟาสายสีมวง และทาอื่นๆ ไดแก ทาบางโพธิ์ ทาพระราม ๗  

 ควรพัฒนาระบบไฟสองสวางโดยรอบทาเรือ และถนนเชื่อมตอกบัทาเรอืในเวลา

กลางคืนใหสวาง และมีความปลอดภัย เชน สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร



 

- ๑๙๘ - 
 

ปรับปรุงเรื่องแสงสวาง มีการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ตามจุดตางๆ ของ

ทาเรือแสนแสบ เปนตน 

 พัฒนาระบบขนสงทางน้ําที่มีประสิทธิภาพทั้งที่แมน้ําเจาพระยา และคลอง

ตางๆ โดยเนนระบบขนสงที่อยูบนดินมากกวาใตดิน เนื่องจากดินในกรุงเทพฯ 

มีขอจํากัดมาก  

 พัฒนาศักยภาพการใหบริการเรือปจจุบัน ไดแก คลองแสนแสบ คลองบางกอก

นอย คลองบางกอกใหญ คลองตลิ่งชัน และคลองบริเวณวัดศรีบุญเรือน 

นอกจากน้ีอาจขยายเสนทางตอ เพื่อรองรับประชาชนที่อาศัยอยูประเวศ  มีน

บุรี หนองจอกเพิ่มดวย  

 เรือควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพใหมีความปลอดภัย  

 การทางพิเศษแหงประเทศไทยเนนการพัฒนาระบบทางพิเศษที่เชื่อมตอกับ

พื้นที่นอกเมืองมากกวาสรางทางพิเศษเพิ่ม และพัฒนาจุดเชื่อมตอกับระบบ

ขนสงมวลชนมากขึ้น  

 การทางพิเศษแหงประเทศไทยควรพัฒนาใหผูใชทางพิเศษสามารถใชงานอยาง

มีประสิทธิภาพ เชน ปายบนทางดวน การใหขอมูล จัดทําระบบ Easy Pass ที่ดี

ขึ้น  เปนตน  

 ปรับสายทางวิ่งของรถโดยสารประจําทางใหสามารถขนสงคนมาจุดเชือ่มตอแต

ละจุดไดอยางสะดวก  

 พัฒนาผังเมืองใหเหมาะสมกับความตองการระบบรางที่เปนรถไฟฟา ๑๐ 

เสนทาง และระบบขนสงมวลชน  

 จัดใหระบบการเดินทางเชื่อมตอระบบคมนาคมขนสงกับเคหะสถานของผูมี

รายไดนอย  

 ปรับปรุงดานกายภาพของเสนทางใหสอดคลองกับขอบังคับใหเปนรูปธรรม

มากกวาการกวดขัดจากเจาหนาที่ตํารวจ  

 ใชระบบสัญญาณไฟจราจรที่สามารถคํานวณเวลาตอปริมาณรถยนตแทนที่การ

ใชตํารวจจราจรเปนผูควบคุม  

 ควบคุมปริมาณรถยนตสวนบุคคลและรถรวมบริการ เชน รถตู รถแท็กซี่  

 จํากัดเสนทางของรถโดยสารประจําทางไมใหเกิดความซับซอนและซ้ําซอน  

- นโยบายการคลังของภาครัฐ 
 ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมีระบบขนสงมวลชนครอบคลุมและเชื่อมตอทั้ง

เมือง และสงเสริมการเดินและการใชรถจักรยาน  



 

- ๑๙๙ - 
 

 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับทาเรือท่ีชัดเจน 

 ภาครัฐมีนโยบายหรือใหการสนับสนุนพัฒนาระบบการเดินทางทางน้ํา  

 มีนโยบายดูแลการขนสงทางอากาศ โดยขยายเขตพื้นที่ทาอากาศยาน             

สุวรรณภูมิ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ และขยายทา

อากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้น  

 สวนลดภาษีสําหรับประชาชนผูใชการเดินทางแบบไมใชเครื่องยนต 

 สวนลดภาษี-คาเดินทาง สําหรับผูใชระบบขนสงสาธารณะ  

 เก็บภาษีเพิ่มแบบขั้นบันได สําหรับประชาชนที่มีรถมากกวา ๑ คัน  

 สนับสนุนใหผูประกอบการ/รานคา/อาคาร มอบสิทธิพิเศษสําหรับประชาชนที่

ไมใชรถยนตสวนบุคคล  

 เก็บคาผานทางพื้นที่ชั้นใน  

- การปรับปรุงกฎหมาย 
 มีมาตรการบางอยางเขามาควบคุมการใชรถยนตสวนบุคคลของประชาชน  

 แสวงหาแนวทางใหผูใชรถ ใชถนนเคารพกฎจราจร  

 มีกฎหมายควบคุมการสรางที่อยูอาศัยโดยรอบรถไฟฟาใหมีอยางจํากัด 

 ภาครัฐยังหละหลวมในการควบคุมพื้นที่ริมลําน้ํา เจาหนาที่รัฐจึงควรนํา

กฎหมายมาบังคับใชอยางจริงจัง  

 ไมมีความจําเปนในการเพิ่มกฎหมาย เพราะปจจุบันมีกฎหมายครอบคลุมแลว 

หรือบางเรื่องมีความซ้ําซอนดวย  

 มีการบังคับกฎหมายอยางจริงจัง เชน การขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ

รถแท็กซี่ ควรมีใบอนุญาตการขับขี่อยางถูกตอง กรมการขนสงทางบกควรมีการ

ตรวจสภาพรถโดยสาธารณะอยางจริงจัง เพื่อปองกันการกออาชญากรรมตอ

ผูใชบริการ และมีความชัดเจน  

 ควรกวดขันเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่ใหเครงครัด  

 เพิ่มบทลงโทษใหมีความเด็ดขาด ใหเปนรูปธรรม  

 ออกกฎหมายการควบคุมการเดินรถสาธารณะใหชัดเจนและเขมงวดมากขึ้น  

- การปรับโครงสรางการบริหารองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ควรมีการโอนภารกิจใหกับทางสํานักการจราจรและขนสง เพื่อจะไดเขาไปดูแล

จุดเชื่ อมตอตา งๆ ทั้ งกับรถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟา  แท็กซี่  แ ละ

รถจักรยานยนตรับจาง  

 ระบบการขนสงทางรางมีการเดินรถเปนหนวยงานเดียว  



 

- ๒๐๐ - 
 

 ควรมีการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขนสงทั้งหมดใหเปนองคกรเดียว 

และมีการทํางานที่ไมขึ้นกับรัฐบาล และกํากับใหนโยบายหรือแผนนํามาใชจริง

ได  

 คณะกรรมการดูแลระบบการขนสงในกรุงเทพฯ ควรมาจากแตละหนวยงานที่

ทําหนาที่บูรณาการรวมกัน  

 สวนทองถิ่นควรใหหนวยงานของกรุงเทพมหานครเปนผูดูแล แตสวนที่เปนจุด

เชื่อมตอของระบบขนสงควรใหภาครัฐเขามาดูแล  

 ระดับคณะกรรมการควรมีการประสานงานกันจริง 

 แตละหนวยงานใหความสําคัญกับการดูแลจุดเชื่อมตอ เนื่องภารกิจตางๆ มี

กระทรวงคมนาคมดูแล แตยังไมสามารถติดตามไดอยางเต็มที่  

 องคกรเอกชน ควรมีการปรับตัวใหรองรับความตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก และปลอดภัยย่ิงขึ้น  

 กระทรวงคมนาคมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการขนสงทางนํ้า และ

การขนสงทางราง  

- การมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป ควรเสริมสรางใหเกิดสิ่ง
ตอไปนี้ 

 ประชาชนใหความรวมมือแกไขปญหาจราจร  

 ปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนทราบถึงกฎหมายการจราจรเบื้องตน  

 เปลี่ยนแปลงระบบแนวคิดไมใหการมีรถ เปนเหมือนการแสดงฐานะทางสังคม  

 ประชาชนควรเคารพกฎหมายจราจร และมีวินัยในการขับขี่ 

 ประชาชนควรมีสวนรวมโดยการสะทอนปญหาดานการจราจร เพื่อนําไปแกไข

ใหตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น  

 สรางจิตสํานึกลงไปในระดับชุมชนและการศึกษาขั้นตน  

 ทุกคนควรมีสวนรวมกับการแกไขปญหาจราจรและการมีสวนรวมเชิงนโยบาย 

รวมถึงการสรางจิตสํานึกของคนในแตละกลุมคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 ในระดับอุดมศึกษาควรหามนักศึกษาใชรถยนตสวนบุคคล 

 มีการสํารวจความคิดเห็นกอนปรับโครงสรางการจราจร เพื่อดําเนินการให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

 

 

 



 

- ๒๐๑ - 
 

- ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ใชรถจักรยานยนตเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเขาแกปญหาจราจรในจุดที่เกิด

อุบัติเหตุ ใหรถสามารถเคลื่อนตัวได และดูแลบริเวณท่ีเปนคอขวดใหรถเคลื่อน

ตัวไดสะดวกขึ้น 

 เพิ่มตูใหขนสงสินคาเพิ่มขึ้นอีก ๑ ตู เพื่อลดปริมาณรถขนสงสินคาขนาดเล็กที่

เขาเมือง  

 สรางการมีสวนรวมเรื่องการใชรถรวมกัน (Car Pool) ภายในหมูบาน หรือที่

เรียกวา “ทางเดียวกันไปดวยกัน” 

 

๔.๑๐ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๙ ดานสังคม 
 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๙ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สังคม” โดยเนนกลุมผูอยูอาศัยในเคหะชุมชน จัดขึ้นในวันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม เคหะชุมชนบอนไก ซอยปลูกจิต ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย ดร.อุนเรือน เล็กนอย ผูเชี่ยวชาญดานสังคม เปนผูดําเนินรายการ มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๓๘ คน ซ่ึงประกอบดวยประชากรในชุมชน ผูนําชุมชน และภาคประชา
สังคม 
 

 

 
 



 

- ๒๐๒ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๙ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๙ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป 
ไดดังตอไปนี้ 
 
 ปญหาท่ีพบในชุมชน 

- ดานสงัคม 
 ปญหาอาชญากรรม เชน อาชญากรรมจากการเดินทางบนรถแท็กซี่ การลัก

ขโมย จี้ชิงทรัพย และขมขืน เปนตน 
 ปญหายาเสพติดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 ปญหาติดการพนัน 

- ดานสวสัดิการและบริการขั้นพื้นฐานตางๆ 
 สวสัดิการผูสูงอายแุละการรกัษาพยาบาล 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนขาดคุณภาพ และเด็กดอยโอกาสไมไดรบั

โอกาสทางการศกึษา 
 ผูพิการขาดการดแูลสวัสดิการทัง้รางกายและจิตใจที่ด ี
 สิ่งอาํนวยความสะดวกในชุมชนยังไมทั่งถึง 
 ความเหลือ่มล้ําในการเขาถึงบรกิารของภาครัฐ 

 
 



 

- ๒๐๓ - 
 

- ดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
 เจาหนาที่/กลไกของรัฐไมทาํงาน ทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนาย 

- ดานเศรษฐกิจ 
 ปญหาเรื่องสิทธิในการเชาและความเปนธรรมในการถือครองที่อยูอาศัย 
 ความไมมั่นคงทางที่อยูอาศัย 
 มีปญหาเรื่องหนี้นอกระบบและการเขาไมถึงแหลงทุน 

- ดานสิง่แวดลอม 
 ไฟสองสวางตามทางเดินไมทั่วถึง 
 ปญหาเรือ่งการจัดการขยะ 
 สภาพแวดลอมทางกายภาพทัว่ไปยังไมดี เชน ถนนหนทางดไูมสะอาดตา              

การตั้งรานคาที่ไมเปนระเบียบ เปนตน 
 สภาพความเปนอยูทีแ่ออัด 

 ความตองการของชุมชน 
 เพิ่มกลองวงจรปดใหครอบคลุมพื้นที่เพื่อลดปญหาอาชญากรรม 
 ประชาชนมคีวามสามคัคีกัน 
 รักษากฎระเบียบรวมกัน 
 สงเสริมใหประชาชนมคีุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น เชน การใชศาสนาเปน

ตัวกระตุน และใหความสาํคญักับเรื่องนี้มากขึ้น โดยเริ่มตนจากครอบครัว 
 สวสัดิการและบรกิารขั้นพ้ืนฐานตางๆ 
 เพิ่มการมสีวนรวมของประชาชน เชน จัดกิจกรรมหรือจัดเวทีประชาพจิารณ

เดือนละ ๑ ครั้ง โดยประชาชนเกี่ยวกบัการแกไขปญหาชมุชนโดยไมพึ่งพา
หนวยงานรัฐ 

 สงเสริมการสรางงาน เชน สรางอาชีพใหกบัผูวางงานและผูสงูอาย ุ
 สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 สภาพความเปนอยูไมแออัด 
 การเขาถึงที่อยูอาศัยที่มคีุณภาพและมีมาตรฐาน 

 ภาพฝนอีก ๒๐ ปขางหนา 
- ดานสงัคม 

 สังคมแหงความสามัคคีเกิดความรวมมือระหวางกัน 
 ไมมีปญหาเรื่องยาเสพติด 
 สังคมปลอดอบายมุข 
 เยาวชนมีการปฏิบัติตัวดแีละมคีานิยมที่ดีงาม 
 สังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรม 
 ไมมีปญหาเรื่องอาชญากรรม 



 

- ๒๐๔ - 
 

 ไมมีปญหานักเรียนทะเลาะววิาท 
 สวสัดิการและบรกิารขั้นพื้นฐานตางๆ 
 ผูสงูอายุไดรับสิ่งอาํนวยสะดวกจากภาครัฐมากขึ้น  
 เยาวชนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทกุคน 
 ผูสงูอายุ คนพกิาร และผูดอยโอกาส ไดรับสวสัดิการที่ดีขึ้น 

- ดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
 มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เอาจริงเอาจงั และเปนธรรม 
 มีนักการเมืองเปนตัวอยางที่ด ี
 ประชาชนทุกคนเคารพกฎหมาย 

- ดานเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกจิมคีวามคลองตัว 
 ไมมีปญหาหนี้นอกระบบและการเขาถึงแหลงทุน 

- ดานสิง่แวดลอม 
 ไมมีปญหาการจราจร (รถไมติด) 
 ไมมีปญหาเรื่องการจัดการขยะ 

 รางวสิัยทัศนดานสงัคมท่ีประชาชนตองการนําเสนอ 
- ทําใหสงัคมมคีวามรกัใครสามคัคกีัน ไมแบงส ีเคารพสิทธิซึง่กันและกัน 
- มีผูนาํที่เปนแบบอยางที่ดี 
- ทําใหสงัคมเปนสงัคมแหงความสขุบนพื้นฐานของความพอเพียง 
- ทําใหเกิดสังคมแหงคนดี มคีุณธรรม เสียสละ และไมมคีวามเห็นแกตวั 

 

๔.๑๑ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๐ ดานการศึกษา 
 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๐ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “การศึกษา” โดยเนนกลุมเยาวชนระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอง ๖๐๑ อาคาร ๓  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี                   
รองศาสตราจารย  ดร.สมพงษ จิตระดับ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๓๗ คน ซ่ึงประกอบดวยเยาวชนระดับอุดมศึกษา จากคณะครุศาสตร และคณะ
ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษาตางๆ 
 

 



 

- ๒๐๕ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๐ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๐ 
 



 

- ๒๐๖ - 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 

 
 ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนภาพรวมของกรงุเทพฯ  

- กรุงเทพฯ เมืองนาอยู 
 มีสิ่งแวดลอมดี มีอาชญากรนอย มีการศึกษาดี มีสาธารณสุขดี                        

มีสาธารณูปโภคด ี
 มีการเมืองที่ดี มีเสถียรภาพ 

- กรุงเทพฯ อยูดีมสีขุ 
 อยูอยางเปนสขุ ตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 มีสิ่งแวดลอมด ีมีคุณภาพชวีิตท่ีด ี
 มีการศึกษาดี มีทรัพยากรเพียบพรอม 
 อยูรวมกันอยางมคีวามสขุ ชวยเหลือเก้ือกลู 

- กรุงเทพฯ ยุคใหม อยูในมอืของคุณ 
 อยากใหมีการพฒันาสิง่แวดลอม อยากใหมีการบาํบัดน้าํเสียใหกลบัมา

สามารถดื่มได 
 อยากใหประชาชนมีระเบียบวินัย ทิง้ขยะใหเปนที ่
 ลดการใชรถยนต หันมาใชระบบขนสงสาธารณะ 
 ลดอัตราการวางงาน ลดชองวางระหวางชนชั้น 
 เพิ่มสวสัดิการผูสูงอาย ุ
 เนนการปลกูฝงคุณธรรมตัง้แตยงัเล็ก 
 ใชระบบการมัดจาํขวด 

 
 ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนดานการศึกษา  

- เยาวชนมรีะเบียบวินัย 
- สถาบันการศึกษาผลิตผูมีการศึกษาที่สามารถนําความรูไปใชไดจรงิ มุงผลติประชากร

ที่มีคุณภาพของสังคม 
- บัณฑิตที่สามารถตอบโจทยของสังคม 
- ปจจุบันระบบการศึกษาไทยเนนที่สายสามัญมากกวาสายอาชีพ ในขณะที่สายอาชีพ

เปนกลุมที่จะตอบโจทยตลาดแรงงานมากกวา 
- กรุงเทพฯ เปนศูนยกลางของความรูและเปนศูนยกลางของอาเซียน 
- ไดรับการศกึษาที่เทาเทียม ถองแท ทั่วถงึ และทันโลก 

 เทาเทียม คอื ทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 
 ถองแท คือ เรียนอยางลึกซึ้ง และมคีวามสขุ 



 

- ๒๐๗ - 
 

 ทันโลก คือ ใชเทคโนโลยี ในการศึกษา เพื่อใหรูทันโลกกระแสโลกาภวิัตน 
- กาวหนาทางความคิด ใชชวีิตอยางมคีุณธรรม 

 เด็กทุกคนคิดเปน เน่ืองจากปจจุบันเวลาครูสั่งงาน เด็กมักไมยอมคิด มักจะ
ไปคัดลอกจากแหลงความรูอื่นมาสง 

 ตองปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูวา การใชชีวิตอยางมีคุณธรรม ดีอยางไร จะ
ใหความสุขกับตนเองและสังคมไดอยางไร 

- การจัดการศึกษา 
 สนับสนุนใหมกีารศึกษาที่ใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง 
 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมเปนหลัก 
 สงเสริมการศึกษาอาชพี 
 กระจายการศึกษาใหทั่วถงึ 
 สงเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษ 
 เนนการศึกษาทีมุ่งใหเปนประโยชนตอชวีิตประจาํวันทีแ่ทจรงิ 

 

 การมีสวนรวมในฐานะนิสิต และนักศึกษาดานครศุาสตร 
- เห็นวาบัณฑิตครุศาสตรควรพัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณภาพและคุณภาพ เปนแกน

หลักของการศึกษาไทย  
- ตองมีคุณภาพ คุณธรรม ทุกอยางเริ่มที่ตัวผูสอนกอน กอนจะไปสอนเด็ก 
- เริ่มตนที่การปลูกจิตสํานึกในการทําความดี มีคุณธรรม 
- ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

 
๔.๑๒ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๑ ดานสังคม 

 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๑ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สังคม” โดยเนนกลุมชุมชนแออัด จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐- 
๑๖.๐๐ น.  ณ ชุมชนคลองเตย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย ดร.อุนเรือน 
เล็กนอย ผูเชี่ยวชาญดานสังคม เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่ง
ประกอบดวยผูนําชุมชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในละแวกคลองเตย 
 

 
 



 

- ๒๐๘ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๑ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๑ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 

 
 
 



 

- ๒๐๙ - 
 

 ภาพฝนใน ๒๐ ปขางหนา 
- ลูกหลานเรียนสูง มีหนาที่การงานที่ดี อยูสบาย-มีความสุข มีกิน มีใช ฐานะกาวหนา 
- เยาวชนมีจริยธรรม อนุรักษความเปนไทย 
- เยาวชนหางไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง มีความสนใจในการศึกษา 
- รัฐบาลมีความเขมแข็งและเขมงวดในการออกมาตรการสนับสนุนดานการศึกษา

ใหกับเยาวชน เชน สนับสนุนใหนักเรียนเขาเรียน มีการแนะแนวทางการศึกษา 
- รัฐบาล นักการเมืองมีความปรองดองกัน 
- คนในสังคมรักใครกลมเกลียว ปรองดองกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีรอยยิ้ม 
- รัฐบาลและตํารวจเขามาดูแลและปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง สงเสริมชุมชน

ปลอดยาเสพติด 
- ภาครัฐหันมาใหความสนใจในการจัดการที่อยูอาศัยภายในชุมชนใหเปนพื้นที่สีเขียว 

ปรับปรุงดูแลชุมชนใหเปนมาตรฐาน 
 

จากภาพฝนขางตน สามารถแบงประเด็นปญหาออกเปน ๔ ดาน ดังตอไปนี้ 
 

 ดานที่อยูอาศัย 
- คนตางดาวที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่มีปญหาดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท และนําพา

โรคติดตอ  ในขณะที่ตอนนี้มีคนแปลกหนาเขามาเชาบานในชุมชนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
- คนในชุมชนขาดความมั่นคง เพราะไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เกิดความไมสบายใจเพราะ

ไมรูวาเมื่อใดจะโดนไลที่ และประชาชนก็ไมตองการยายออกไปจากพื้นที่ ซึ่งชุมชน
เองมีความตองการเปนเจาของที่อยูอาศัย เชน การจัดสรรพื้นที่หมูบานจัดสรร
ใหกับคนในชุมชน มีจัดระเบียบใหเปนสัดสวน เชน จัดระเบียบในรูปแบบ
สงเคราะหหรือรูปแบบของการเคหะฯ 

- ลักษณะที่อยูอาศัยปลูกติดกันแนน/แออัด และขาดความเปนระเบียบ ซึ่งชุมชน
ตองการใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชน ปลูกตนไม
แนวตั้ง และมีการจัดระเบียบการใชพื้นที่สาธารณะ 

- ปญหาน้ําทวมขังเวลาฝนตก 
- สิ่งแวดลอมไมดี มีพาหะนําโรค เชน ยุง เชื้อโรค 
- มีปญหาสุนัขจรจัด  
- ปญหาน้ําเนา 
- ปญหาการขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดอาชญากรรมในชุมชน เชน 

โจร/ขโมย ปญหายาเสพติด อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดลอมในชุมชน 
- ถนนหนทางคับแคบ เวลามีปญหาอัคคีภัย ทําใหการชวยเหลือเปนไปอยาง

ยากลําบาก 



 

- ๒๑๐ - 
 

- ตํารวจไมเขามาดูแล ไมใสใจ 
- คนในชุมชนทะเลาะกัน ติดสุรา การพนัน และยาเสพติดเปนจํานวนมาก 

 
 ดานความเขมแขง็ของชุมชน 

- ขาดการตั้งตนในการจัดตั้งกองทุนชุมชน  เชน กองทุนแม กองทุนเงินลาน 
กองทุนชุมชน  

- ปญหาขาดความสามัคคี เพราะตางคนตางอยู ทุกคนตองทํามาหากิน ไมสนใจ
ประเด็นสวนรวม มักคิดวาถาทําแลวไดเงินหรือไม หรือไปเขารวมแลวจะไดอะไร
เปนการตอบแทน ขาดการรวมกลุมของคนในชุมชน ซึ่งชุมชนตองการใหมีการจัด
เวทีงานบุญ ซึ่งนับเปนโอกาสที่ดีของชุมชน  

- ขาดการสนบัสนุนการจัดทาํผลิตภัณฑชมุชน  
- ปญหานกัเรียนโรงเรียนเอกชนทะเลาะววิาท ซึ่งชุมชนตองการใหโรงเรียน/พอแม

หรือครอบครัว รวมกันหาแนวทางแกไข 
- ปญหาสิ่งมอมเมาเยาวชน เชน กาว ยาไอซ ยาบา บุหรี่ รานเกม สิ่งยั่วยทุางเพศ 

เปนตน 
 

 ดานผูสูงอาย ุ
- ปญหาความเจบ็ปวยทางกาย เชน การดแูลเมื่อเขาโรงพยาบาล โดยเฉพาะ

ผูสงูอายุที่อยูคนเดียว  
- โรงพยาบาลเขาถงึยาก เพราะตองมีเงินเทานั้นถงึจะสามารถเขารับบรกิารได 
- ปญหาเบี้ยยงัชพีนอยเกินไป และตองการใหเริ่มตั้งแตอายุ ๕๕ ป  
- ปญหาความเจบ็ปวยทางใจ – ลูกไมรัก ลูกไมอยากใหอยูดวย 
- ขาดสถานทีพ่ักผูสูงอายุ – ไมมีที่พัก ไรบาน เรรอน 
- ผูสงูอายุไมมีรายได 

 
 ดานความยากจน 

- คนในชุมชนประกอบอาชีพไมมั่นคง บางคนไมมีงานทํา ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และขาดโอกาสที่ดีในการสรางอาชีพ เชน ประกอบอาชีพคาขาย
เล็กๆ ไมมี เงินเก็บ  พอเวลา เจ็บป วยก็ประสบปญหาในการ เข าถึ งกา ร
รักษาพยาบาล ซึ่งคนในชุมชนมีความตองการที่จะสรางอาชีพใหกับกลุมแมบาน 
ผูสูงอายุในชุมชน 

- ปญหาคาครองชีพสูง คาเลาเรียนสูง ปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
- ปญหาการขาดหลักประกัน 



 

- ๒๑๑ - 
 

- ปญหาหนี้นอกระบบ เพราะดอกเบี้ยสูง (ดอกลอย)   สงแตดอกอยางเดียว แตเงิน
ตนยังอยู และไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบ ทําใหคนในชุมชนไมสามารถ
ปลดหน้ีได 

 

๔.๑๓ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๒ ดานสังคม 
 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๒ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สังคม” โดยเนนกลุมผูอาศัยในชุมชนเการอบเกาะรัตนโกสินทร และชุมชนใกลเคียง จัดขึ้นในวัน
อังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองสมุดการศึกษานอกโรงเรียน ปอมปราบ
ศัตรูพาย กรุงเทพฯ โดยมีนางสาววิชยา โกมินทร ผูเชี่ยวชาญดานสังคม และนายบวร ทรัพยสิงห ผูชวย
ผูเชี่ยวชาญดานสังคม เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๓๓ คน ซึ่งประกอบดวยผูนาํ
ชุมชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในละแวกชุมชนเการอบเกาะรัตนโกสินทร  
 

 

 
 



 

- ๒๑๒ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๒ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๒ 
 
ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 
 ความคิดเห็นจากผูแทนชุมชนแพรงภูธร 

- ควรมีกองทุนอนุรักษบานเกาหรือชุมชนเกา เพื่อเปนกองทุนสําหรับปรับปรุงสภาพ
ภายในชุมชน นําไปสูการพัฒนาชุมชนเกาใหเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ หรือมีมาตรการสงเสริมการอนุรักษบานเกาหรือชุมชนเกา ยกตัวอยาง
ประเทศฝรั่งเศส มีการลดภาษีโรงเรือนใหคนที่ปรับปรุงบานเกา  

- ควรมีหลักประกันดานความมั่นคงในชีวิต เชน สงเสริมสวัสดิการใหกับคนในกลุม          
ตาง ๆ 

- ควรอบรมดานการตลาดใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ  หรือจัดหาแหลงจําหนายสนิคา ทีผ่าน
มามีเพียงการสอนในเรื่องการประกอบอาชีพแตไมสอนเรื่องการทําการตลาด ทําใหไม
สามารถจําหนายสินคาได    

- ควรสงเสริมการทองเที่ยว โดยเนนคุณภาพ มากกวาเนนปริมาณ 
 
 
 



 

- ๒๑๓ - 
 

 ความคิดเห็นจากผูแทนชุมชนศุภมิตร ๒ 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด โจร ขโมย การพนัน 
- สงเสริมใหเยาวชนรูจักรากเหงาของชุมชนตนเอง  
- สงเสริมสวัสดิการชุมชน  
- สงเสริมใหคนในชุมชนรับรูและตื่นตัว ปรับตัวใหเทาทันกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

พรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ตองสงเสริมความรูดานภาษาตางประเทศ เพื่อใหในอนาคตคนในประเทศสามารถ

ไปทํางานในประเทศเพื่อนบานได  
 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนจักรพรรดิพงษ 
- สรางความสามัคคี  
- สงเสริมการทํากิจกรรมในชุมชน เพ่ือกระตุนใหคนเกิดความสามัคคี 
- สรางเด็กในชุมชนใหมีจิตอาสา รวมทํากิจกรรมกับชุมชน 

 
 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนบานบาตร  

- พัฒนาการศึกษาใหมากขึ้น ไมควรใหนักเรียนสอบซอมเพราะทําใหคนเรียนไมเกง 
เปนการกระตุนใหเด็กขยันเรียน   

- ตองการใหกรุงเทพมหานครลงไปดูแลชวยเหลือผูประกอบอาชีพในพื้นที่จริง ๆ 
อยางทั่วถึง บางครั้งหนวยงานลงไปสัมผัสผูประกอบอาชีพแครายเดียว ทําใหผู
ประกอบอาชีพที่เหลือไมไดรับการชวยเหลือ 

- มีศูนยเรียนรู หรือพิพิธภัณฑชุมชน เพื่อรักษาวิชาชีพ และประวัติชุมชนไมใหหายไป  
- สงเสริมประชาสัมพันธใหผูที่จะบวชใชบาตรที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย เพื่อ

ชวยเหลืออาชีพตีบาตร 
 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (แคนางเลิ้ง) 
- เจาหนาที่ภาครัฐ และผูนําชุมชนตองไมเลือกปฏิบัติ ไมรับใชนักการเมือง ผูนาํชมุชน

บางคนเขากับภาครัฐ นักการเมือง สรางความแตกแยกกันในชุมชน ทําใหเกิดการ
แบงพรรคพวก 

- ควรมีกองทุนเปนงบประมาณกลาง สําหรับสนับสนุนใหชุมชนไดทํากิจกรรม 
- แกไขกฎหมายเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ใหกับผูนําชุมชน ใหผูนําชุมชนมีอํานาจใน

การสั่งการในชุมชน เชน มีอํานาจจัดการที่จอดรถผิดที่ผิดทาง 
- เปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน และลงมือพัฒนาชุมชนตนเอง  
- นอกจากหนวยงานที่สงเสริมดานสุขภาพแลว ควรมีหนวยงานที่ทํากิจกรรมสงเสริม

สติปญญา เพื่อใหเด็กเยาวชนที่สนใจทํากิจกรรมดานน้ี มีงบประมาณทํางาน 



 

- ๒๑๔ - 
 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนหลังวัดราชนัดดาราม 
- ควรมีสวัสดิการใหกับประธานชุมชน และกรรมการชุมชนที่ทํางานใหชุมชนเพื่อเปน

ขวัญ กําลังใจในการทํางาน  
- โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักงานเขต และกรุงเทพมหานคร ตองชัดเจน

เปนรูปธรรม ตองใหอํานาจผูนําชุมชนเหมือนผูใหญบาน ที่ผานมาผูนําชุมชนไมมี
อํานาจในการจัดการปญหาในชุมชน 

- ตองมีกฎหมาย กฎระเบียบ งบประมาณรองรับการทํางานของประธาน และ
กรรมการชุมชน 

- มีงบประมาณในการทํากิจกรรมใหชุมชน เพราะที่ผานมา กรุงเทพมหานคร               
มีงบประมาณ แตประชาชนเขาถึงยาก ตองเขียนโครงการซึ่งไมไดทุกชุมชน  
 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนบางลําพู  
- สงเสริมศีลธรรมใหเจริญ เทาทันความเจริญดานวัตถุ 
- กระจายรายไดระหวางคนรวยคนจนใหเกิดความสมดุล   
- สงเสริมความซื่อสัตยสุจริตใหมากขึ้น 
- จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดการใชเวลาวางไป

ทํากิจกรรมที่ไมเหมาะสม 
- เพิ่มกิจกรรมปองกันยาเสพติด ใหมากกวาการปราบปรามยาเสพติด   

 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนเขียนนิวาศน 
- จัดกิจกรรมสรางความสามัคคีภายในชุมชน  
- มีงบประมาณใหชุมชนทํากิจกรรม 

 
 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนมหานาค 

- สงเสริมความสามัคคีในชุมชน 
- แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง 
- แกไขปญหาผูมีอิทธิพลในพื้นที่  
- แกปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

 
 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 

- ภาครัฐปรับปรุงกฎระเบียบ ใหประชาชนสามารถของบประมาณทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนไดงายขึ้น  

- กรุงเทพมหานครควรใชงบประมาณสนับสนุนงบประมาณใหตรงกับความตองการ
ของชุมชน 



 

- ๒๑๕ - 
 

- การสนับสนุนการทํางานของชุมชนอยางตอเน่ือง 
- ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน ประชุม 
- มีสวัสดิการใหกรรมการชุมชน ประธานชุมชน  

 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนการศึกษานอกโรงเรียน ปอมปราบศัตรูพาย 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมทุจริต คอรัปชั่น ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
- กระจายความเจริญออกไปสูจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือลดปญหาการหลั่งไหลของประชากร

ในตางจังหวัดเขาสูกรุงเทพฯ  
 

 ความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนวัดแกวแจมฟา 
- ลดนโยบายประชานิยมบางอยาง เพื่อทําใหคนเห็นคุณคาของทรัพยากรสวนรวม 

และเห็นคุณคาของตัวเอง  

 
๔.๑๔ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๓ ดานสังคม 

 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๓ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สังคม” โดยเนนกลุมผูอาศัยในชุมชนเมือง จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น.  ณ ชุมชนซอยสองพระ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมี            
อ.ดร.อุนเรือน เล็กนอยผูเชี่ยวชาญดานสังคม เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น             
๓๓ คน ซึ่งประกอบดวยผูนําชุมชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในละแวกใกลเคียง 
 

 

 
 



 

- ๒๑๖ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๓ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๓ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป 
ไดดังตอไปนี้ 

 
 



 

- ๒๑๗ - 
 

 ภาพความฝนดานสังคม 
- เปนสังคมแหงความสามัคค ี
- เปนสังคมทีม่คีุณธรรมและจริยธรรม เชน มีน้าํใจ ไมเห็นแกตัว มีจิตอาสามาก

ขึ้น  
- ปญหาอาชญากรรมลดลง 
- มีวถิีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
- ปญหาเรือ่งอบุัติเหตุลดลง 
- ไมมีปญหาเรื่องยาเสพติด 
- เยาวชนไดรับสงเสริมเรื่องคุณธรรม เชน จัดใหมีการสอนพระพุทธศาสนาใน

โรงเรียน 
- ไมมีปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท 

 
 ภาพความฝนดานสวสัดิการและบริการขั้นพ้ืนฐานตางๆ 

- สวสัดิการขั้นพื้นฐานของประชาชน เชน การศกึษา ทีอ่ยูอาศัย ลานกฬีา 
สวนสาธารณะ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การเขาถึงการรักษาพยาบาล และบรกิาร
สาธารณะตางๆ มมีาตรฐานและมคีวามเทาเทียมกันในทกุพืน้ที่ 

- มีรถไฟฟาครอบคลมุทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- มีรถบริการสาธารณะทีส่ะดวกสบายมากขึ้น 

 
 ภาพความฝนดานการเมืองการปกครอง 

- คณะผูบริหารกรุงเทพฯเขาไมถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน/ไมมี
งบประมาณบริหารทองถิ่น/การปฏิบัติไมเทาเทียม 

- การปกครองทองถิ่นยังมีความหางไกล /มีชองวาง(กลไกบริการของกรุงเทพฯ
ยากเกินไป) 

- ฝายบริหารรับความคิดเห็นชุมชน/ใกลชิดชุมชน/ดูแลความปลอดภัย 
 

 ภาพความฝนดานเศรษฐกิจ 
- ลดชองวางราคาสินคาเกษตรระหวางตอนทางกับปลายทาง 
- ประชาชนมคีวามเปนอยูที่ดีขึ้น 
- ไมเปนหนี้ 

 

 ภาพความฝนดานสิ่งแวดลอม 
- ไมมีปญหาน้าํทวม 
- มีการจัดระเบียบที่อยูอาศัยใหมคีวามเรียบรอยมากขึ้น และมีความสะอาดตานา

มอง 



 

- ๒๑๘ - 
 

- ไมมีปญหาเรื่องขยะ 
 

 ปญหาท่ีพบในชุมชน 
- ขาดทรัพยากรบคุคลดานจิตอาสา 
- ขาดการอบรมเรื่องคุณธรรม 
- สังคมไทยขาดการยกยองคนดี 
- คุณภาพการศึกษาไมไดมาตรฐาน 
- ปญหาเรือ่งนักเรียนนกัเลง 
- พอแมผูปกครองไมมีเวลาสาํหรับสั่งสอนลูก 
- ขาดพ้ืนที่กจิกรรมสาํหรบัผูสูงอาย ุ
- รถรวมบริการใหบริการไมดี เชน ไมปฏบิัติตามกฎจราจร คนขับดืม่เหลา มีการ

ทะเลาะววิาทบนรถโดยสารประจาํทางระหวางคนขับกบักระเปารถโดยสาร
ประจาํทาง 

- การรกัษาพยาบาลยงัไมมมีาตรฐานและยังไมทั่วถึง 
- ผูสงูอายแุละคนพิการขาดสวสัดิการขั้นพื้นฐานที่ดี เชน เบี้ยยังชีพยงันอยเกินไป 

รถไฟฟา BTS ไมมีระบบลดราคาสาํหรบัผูสูงอายแุละคนพิการ 
- มีชองวางระหวางคนในชมุชนกับเจาหนาทีข่องรัฐ 
- ชุมชนไมไดรับประโยชนจากการใหขอมูลของเจาหนาที่รัฐ ทําใหเกิดปญหาการ

ไมใหขอมูลของชุมชน ยกตัวอยางเชน ชาวชุมชนซอยลือชา (ชุมชนแออัด) จะ
ไมใหความรวมมือเรื่องขอมูลกับเจาหนาที่ของรัฐ 

- เจาหนาที่รัฐขาดการสํารวจขอมูลความเปนอยูของประชาชน (ไมมีที่อยู/ไมมี
เสื้อผาใส) 

- มีการแสดงสิทธิและหนาที่เกินขอบเขตของฝายเรียกรองสิทธิและแนวรวม 
- สินคามีราคาแพงโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค 
- คาใชจายในการเดินทางคอนขางสงู 
- ขาดการจัดการเรื่องขยะ 
- ขาดการจัดการเรื่องชุมชนแออัดอยางจริงจัง 

 

 วิสัยทัศนในอีก ๒๐ ปขางหนาท่ีตองการนําเสนอ 
- สังคมเอื้อเฟอเผื่อแผเอื้ออาทร 
- สังคมแหงคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ไมโกหกซึง่กันและกัน 
- สังคมแหงความพอเพียงและไมเห็นแกตวั 
- สังคมแหงความสามัคค ี
- ปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม 
- การเดินทางสะดวกสบายขึ้น 



 

- ๒๑๙ - 
 

- ผูนาํและผูบริหารกลาคิดกลาตัดสินใจในการบริหารประเทศเพื่อนําประเทศไปสู
จุดที่ดีขึ้น 

- คาครองชพีลดลง 
- เศรษฐกิจมสีภาพคลอง 
- มีสภาพแวดลอมดขีึ้นเปนชุมชนนามองดูสะอาดตา 

 

๔.๑๕  สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๔ ดานสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล 

 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๔ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐-               
๑๕.๓๐ น. ณ หอง ๓๒๒ ชั้น ๓ อาคารสถาบัน๒ สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย เตชะเสน ผูเชี่ยวชาญดานสุขาภิบาล และอาจารย ดร.เสาวนีย วิจิตร
โกสุม ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๕ คน ซึ่ง
ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล (ทั้งหนวยงานระดับกําหนด
นโยบายและหนวยงานปฏิบัติ) ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม ตัวแทนจากมูลนิธิ องคกรอิสระที่
เกี่ยวของ และกลุมนิสิตและเยาวชนที่เรียนดานสิ่งแวดลอม 
 

 

 



 

- ๒๒๐ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๔ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๔ 
 



 

- ๒๒๑ - 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 
 

 ประเด็นวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอม/สุขาภิบาล ผูเขารวมการประชุมมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพ
อนาคตที่พึงประสงคของกรุงเทพฯ ดังนี ้

- เปนมหานครที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (คนไทยภูมิใจ ผูมาเยือนยินดี) 
- มุงมั่นสูเมืองประหยัดพลังงาน  (ECO Town) หรือเมืองนิเวศอยางแทจริง 
- วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ควรเปนวิสัยทัศนที่ครอบคลุมปจจัยดานการพัฒนาทุกดาน ภายใต

ขอบเขตของความเปนไปได และภายใตทรัพยากรที่มีอยู และควรพัฒนาอยางยั่งยืนและ
ระยะยาว 

- กรุงเทพฯ พื้นทีข่องทุกคน 
- เปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- สิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ ขึ้นอยูกับหลายปจจัยประกอบดวย 

 ปจจัยนําเขา (Input) = การใชทรัพยากร น้ํา พลงังาน เขามาในเมือง 
 กระบวนการ (Process) = คนที่มาทํากิจกรรม อุปโภค บริโภค ทรัพยากร

ในเมือง 
 ปจจัยนําออก (Output) = มลภาวะ (Pollution) ผลกระทบทั้งหลายที่เกิด

จากกิจกรรมการใชทรัพยากร 
- วิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอม คือ “ควรบริโภคทรัพยากรใหเกิดประโยชนที่สุด บริหาร

จัดการใหคุมคาที่สุด เพื่อความยั่งยืนในการใชทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและเหลือ
ทรัพยากรใหลูกหลานหรือคนรุนหลัง” หรือการออกแบบเมืองตามเมืองเชิงนิเวศ (Eco 
City)  

- เปนเมืองที่คนที่อาศัยอยูรูสึกรัก รูสึกตระหนักวาตองดูแล (Hometown City)  เปน
เมืองที่การพัฒนาคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ  โดยอิงกับลักษณะพื้นเพดั้งเดิม 
ลักษณะวิถีประเพณี และลักษณะเดนทางภูมิศาสตรของกรุงเทพ เปนเมืองที่มีพื้นที่สี
เขียว 

- เปนเมืองสาํหรับคนอยูที่การพัฒนาไมขัดแยงกับการอนรุักษ ย่ิงพัฒนาเมืองตองยิ่งนาอยู
นาอาศัย 

- เปนเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
- เปนมหานครที่มีสิ่งแวดลอมสมดุลกับการพัฒนาเมือง 
- เปนเมืองที่มีคารบอนต่ํา (Low Carbon City) 
- เปนเมืองที่สรางสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาคน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คนเมื่อไดรับการพัฒนา 

จะมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสังคมดี เราจะมุงสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- เปนเมืองที่ผูคนสามารถตั้งถิ่นฐาน ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
- เปนเมืองที่มีโอกาสแหงอนาคต ผูคนสามารถสรางฐานะใหเจริญรุงเรอืง 



 

- ๒๒๒ - 
 

- เปนเมืองที่มีการพฒันาอยางย่ังยืน การพฒันาที่นาํไปสูความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอมและสงัคม 

- เปนเมืองแหงความสะอาดและเขียวขจี (Bangkok Clean & Green) 
- เปนเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดลอมสมดุล คุณภาพชีวิตยั่งยืน 
- เปนเมืองที่คนมีชีวิต เมืองมีชีวา นําพาสุข  
- เปนเมืองสะอาด  
- เปนเมืองสวยงาม  
- เปนเมืองปลอดภัย 
- เปนเมืองสะดวก 

 
 ประเด็นวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ ควรคํานึงถึงดานใด/ปจจัยใดเปนสําคัญ 

- การคาดการณบทบาทของกรุงเทพมหานครในอนาคต  
 บทบาทและฐานะของประเทศไทยในสังคมอาเซียน 
 บทบาทของกรุงเทพฯ ตอสังคมประเทศไทย (จะยังคงเปนแหลงงาน แหลง

การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ อีกหรือไม) 
 รากเหงาของวัฒนธรรมบางกอกและอมรรัตนโกสินทร 

- ควรคํานึงสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และแนวโนมปญหาที่มีนัยสําคัญ 
(Significant) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโนมของประชาคมโลก เพื่อการ
ดําเนินงานที่สอดรับกับสถานการณน้ันๆ 

- ควรคํานึงถึงความตองการของคนกรุงเทพฯ / ผูที่ใชชีวิตในเมืองนี้จริงๆ อยางเทาเทียม
และทั่วถึง 

- ควรคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของคนกรุงเทพฯ เน่ืองจากคนกรุงเทพฯ มี
คานิยมที่ถูกปลูกฝงมาวา ตองอยูใจกลางเมือง ตองมีรถขับ ดังนั้น จึงตองมีการสรางถนน
เพื่อรองรับ แตหากเราจะปรับปรุงโดยการลดจํานวนรถยนตหรือจํากัดปริมาณแทนการ
สรางถนน  

- ควรคํานึงถึงความพรอมของพื้นที่กรุงเทพและงบประมาณ ควรมีการคํานึงวาการที่จะ
ดําเนินการตางๆ ไดนั้น  จะดําเนินการอยางไร สวนไหน งบประมาณเทาใด เพียง
พอที่จะดําเนินการเสร็จสิ้นและพรอมที่จะรับการบูรณาการตอในอนาคตหรือไม หาก
ดําเนินการแลวมีผลกระทบตอคนกรุงเทพมากนอยเพียงใด 

- ควรคํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกและการศึกษา โดยเฉพาะกับเยาวชน (โรงเรยีนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร นาจะเริ่มไดกอน) 

- ควรคํานึงถึงความตระหนักรู / ต่ืนตัว ของประชาชนตอปญหาตางๆ ตองรวมกันแก 
- ควรคํานึงถึงการบริหารจัดการเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอม

ของกรุงเทพฯ เปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 



 

- ๒๒๓ - 
 

 ประเด็นการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ เพื่อไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ควรคํานึงถึงมาตรการ/แนว
ทางการปฏิบัติอยางไร (การบริหารจัดการ นโยบาย กฎหมาย ฯลฯ) 

- การบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบไดทั้งในกระบวนการตัดสินใจ การจัดการ
งบประมาณ เปดเผยผลงาน/ผลผลิต/ผลลัพธอยางตรงไปตรงมา 

- สรางกระบวนการมีสวนรวม 
- สรางกระบวนการเรียนรูการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม สรางเครื่องมือบงชี้จุด

แข็ง/จุดออนของนโยบายและผูกําหนดนโยบาย โดยมีองคกรอิสระทําหนาที่ประเมิน
ระดับคาบงชี้ และจัดทําขอสังเกตุเมื่อพบวามี/อาจมีความพยายามในการฉอฉลเชิง
นโยบาย โดยตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางตอเน่ือง 

- สรางศักยภาพในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการใหแกประชาชน 
- กําหนด พระราชบัญญัติ ระบบเมืองมหานคร เพื่อสรางกระบวนการการจัดการผังเมือง/

การพัฒนาเมืองใหสอดคลองกับการใชประโยชนพ้ืนที่ การจัดการทรัพยากร การจัดการ
สิ่งแวดลอม 

- การบังคับใชกฏหมาย/กฏระเบียบ/ขอกําหนดอยางเครงครัด 
- ควรมีความชัดเจนของฝายบริหารหรือฝายนโยบาย ที่มีตอทิศทางของการพัฒนาเมือง 

จนนําไปสูการออกกฎหมายที่เอื้อตอการนําไปปฏิบัติจริงได 
- การบังคับใชกฏหมายที่มีอยูอยางเครงครัด โดยเฉพาะกฏหมายผังเมือง 
- แนวทางเพ่ือสงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จคือ การสรางการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแต

ตนในทุกเรื่อง 
- ควรปฏิบัติอยางจริงจัง มีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตรวจสอบได ควรมีการเปดเผย

ขอมูลที่เปดกวางเปนประโยชนตอชุมชน ดานนโยบายควรเปนนโยบายที่ภาคปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติไดจริงตามนโยบาย การมีสวนรวมการออกนโยบายของชุมชน การจดัเวที
สาธารณะใหชุมชนไดออกความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไดอยางแทจริง ดาน
กฎหมายควรออกมาตรการบังคับใหยุติธรรมและเอ้ือประโยชนตอผูที่อยูกรุงเทพฯ อยาง
แทจริง “ออกกฎหมายเฉพาะเมืองหรือเขตการปกครองตัวเอง” 

- ตองมีกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุนทุกภาคสวนใหเมืองดําเนินไปสูวิสัยทัศนที่มองไว
ผานทางการบังคับใชกฎหมาย ผานทางการออกนโยบายและมกีารกระตุนใหคนอยากทาํ
ตามนโยบายน้ัน 

- มีมาตรการการติดตามตรวจสอบจากภาคประชาชน 
- การมีสวนรวมของประชาชน 
- การบริหารจัดการเชิงระบบ การตอเนื่องของนโยบาย การบูรณาการระหวางหนวยงาน/

องคกร 
- การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมืองในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย 
- ใชหลักการทางเศรษฐศาสตร กฏหมาย และเทคโนโลย ี

 



 

- ๒๒๔ - 
 

๔.๑๖ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๕ ดานสังคม 
 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๕ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “สังคม” โดยเนนกลุมผูดอยโอกาส จัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-               
๑๕.๓๐ น. หองประชุมชั้น ๔ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีนางสาววิชยา โกมินทร 
ผูเชี่ยวชาญดานสังคม และนายบวร ทรัพยสิงห ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานสังคม เปนผูดําเนินรายการ มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๒๑ คน ซึ่งประกอบดวยตัวแทนกลุมผูพิการ และครอบครัวผูพิการ 
ตัวแทนกลุมคนเรรอน ไรบาน ตัวแทนกลุมผูติดเชื้อเอดส ตัวแทนกลุมแรงงานนอกระบบ และตัวแทนกลุม
ผูสูงอายุ    "   
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แผนภาพที่ ๔-๑๕ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๕ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 

 
กลุมผูพิการ 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- คนพิการมักถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
- โครงสรางการจัดการเปนอุปสรรคในการทํางานไมยืดหยุน ทําใหทํางานยาก 
- กรุงเทพมหานครเคยประสบความสําเร็จในเรื่อง "กทม.เมืองแหงการอาน" ทําใหทุก

คนเขาถึงองคความรู นําไปสูการพัฒนางายขึ้น แตปจจุบันคนไทยอานหนังสือนอย 
อานไมชัด และอานไมได แตสําหรับคนตาบอดอานไมสะดวก 

- รถเข็นวีลแชร ขึ้นรถโดยสารประจําทางไมได ขึ้นไดก็เฉพาะรถบางคันเทานั้น และ
การทําถนน ไมมีทางลาดใหสําหรับคนพิการ 

- การเขาถึงและการเขาใชศูนยกีฬาเปนไปไดยากในกรุงเทพฯ เพราะไมมคีนดแูล และ
คนพิการไมมีสิทธิที่จะใชเลย 
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 ขอเสนอแนะ 
- กรุงเทพมหานครตองบริหารจัดการอยางเปนระบบเปนธรรมมาภิบาล 
- ควรเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร และเปลี่ยนแนวคิดขาราชการในกรุงเทพมหานครที่

แยกประชาชนออกจากผูบริหาร 
- การพัฒนาระบบการอานใหเขาถึงองคความรู และใชประโยชนไดงายใหทั้งคนปกติ 

และคนพิการไดอยางเทาเทียมกัน 
- ระบบสวัสดิการที่ดีตองสะดวก ทุกคนสามารถใชบริการได ไมใชจัดไวเฉพาะกลุม 

ทั้งคนพิการและคนปกติสามารถใชไดรวมกัน  
 

กลุมคนไรบาน 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- กลุมคนไรบานไมมีบัตรประชาชน 
- รัฐบาลใหเงินมาปลูกบาน ๑ แสนบาท แตไมใหที่ดินและยังผลักภาระใหประชาชน

ไปอยูตางจังหวัด 
- คนไรบานไมมีอาชีพ และรายไดมาเลี้ยงครอบครัว 
- กรุงเทพฯ ไมมีหองน้ําสาธารณะ ที่มีก็ตองเสียเงิน 

 ขอเสนอแนะ 
- การจัดหาที่อยูใหกับคนไรบาน 
- ดานสุขภาพตองไดรับการรักษาฟรี ควรมีการจัดแพทย และพยาบาลลงไปในพื้นที่

บาง 
- อยากใหกรุงเทพมหานครสนับสนุนอาชีพ คนไรบาน เชน ลอกทอ จัดสวน 
- ประเทศไทยควรมีการจัดการเหมือนกับตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุนในเมือง

เกียวโต และโอซากา คนไรบานมีหองน้ําสาธารณะใช 
 

กลุมเด็กเรรอน 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- กลุมคนเรรอนไมมีแมกระทั่งสําเนาบัตรประชาชน จึงทําใหขาดโอกาสและไมมี
พื้นที่ในสังคม 

- คารักษาพยาบาลตองอาศัยความคุนเคยกับโรงพยาบาล 
- กลุมคนเรรอนตองการแคบานเล็กๆ ไวอยูอาศัย เพื่อที่จะไดไมตองออกไปเรรอนที่

อื่น 
- การทํางานของเจาหนาที่ที่ดูแลเด็กเรรอน ไมมีความมั่นคงในการทํางาน 

 ขอเสนอแนะ 
- กรุงเทพมหานครควรสรางเปนศูนย สถานที่ฝกอาชีพ แบบครบวงจร 
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- อยากใหมีสวัสดิการมารองรับใหกับกลุมคนเรรอน 
- จัดหาสถานที่หรือบานพักใหแกกลุมคนเรรอน 
- เจาหนาที่กรุงเทพมหานครควรทํางานใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ 

 
กลุมเดอะฮับสายเด็ก หัวลําโพง (เด็กเรรอน) 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- กรุงเทพมหานครมีศูนยดูแลเด็กเรรอนทั้งหมด ๗ แหง 
- เด็กเรรอนมีทั้งในกรุงเทพมหานคร และมาจากตางจังหวัด 
- เจาหนาที่มีไมเพียงพอตอการดูแลเด็ก 
- เด็กมีปญหาครอบครัวถึงรอยละ ๙๙  สวนใหญถูกทํารายจากผูใหญ หรือคนใน

ครอบครัว 
- ศูนยสรางโอกาสเด็กดูแลเด็กเฉพาะชวงเชาถึงเย็น แตในชวงกลางคืนไมมีสถานที่ที่

สามารถรองรับดูแลเด็ก ทําใหเด็กไมมีที่อยูและตองไปอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี 
กลายเปนกลุมเสี่ยง 

 ขอเสนอแนะ 
- กรุงเทพมหานครควรเปดศูนยสรางโอกาสเด็กเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตอการรองรับ         

เด็กเรรอน 
- การที่เด็กตองแสดงความกาวราว ทําใหดูวาเขมแข็ง เพื่อที่จะอยูในสงัคมภายนอกได 
- อยากใหมีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยามาบําบัดและชวยเหลือเด็กในดานจิตใจ 

เพราะเด็กออกไปจากศูนยฯ ตอนเย็นก็กลับไปใชชีวิตในสังคมเดิม ๆ 
- จัดหาบานพักใหเด็กเรรอนไดมีที่อยูอาศัย เพื่อใหเด็กไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 

 
กลุมผูติดเชื้อเอดส 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- กลุมผูติดเชื้อไมมีสวนรวมและพื้นที่ในสังคม 
- กลุมผูติดเชื้อตองถูกตรวจเลือดกอนเขาทํางาน 
- มีการเรียกรองความเขาใจในการอยูรวมกันตอคนในชุมชน 
- ถาเปนที่ตางจังหวัดจะขึ้นกับสาธารณสุขอยางเดียว แตในกรุงเทพฯ จะขึ้นอยูกับ

หลายหนวยงาน 

 ขอเสนอแนะ 
- ลดการตีตราศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
- ลดการละเมิดสิทธิในการทํางาน 
- ชุมชนรวมดําเนินการชวยพัฒนาในการอยูรวมกันในชุมชน 
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- ตอง การสวั สดิก า รสั งคม เบี้ ยยั งชี พผู ติ ด เชื้ อ  เดื อนละ ๕๐๐ บาท จา ก
กรุงเทพมหานคร เหมือนผูติดเชื้อในตางจังหวัดที่ไดจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
กลุมแรงงานนอกระบบ 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- กลุมแรงงานนอกระบบไมมีสิทธิเสรีภาพ เพราะขาดบัตรประชาชน 
- ความเทาเทียมกันไมมี แตยังความเลื่อมล้ํากันอยูตลอด 
- การไดรับสวัสดิการของแรงงานในระบบกับนอกระบบ คือ แรงงานในระบบได

สวัสดิการ ๗ อยาง สวนแรงงานนอกระบบไดสวัสดิการ ๓-๔ อยาง 
- ผูสูงอายุในกลุมแรงงานนอกระบบไมไดรับเบี้ยผูสูงอายุ 

 ขอเสนอแนะ 
- กรุงเทพมหานครควรมีสวัสดิการใหกับแรงงานในระบบและนอกระบบอยางเทา

เทียมกัน 
- พัฒนาการตลาดใหครบวงจรในลักษณะการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

(One Stop Service) ประชาชนไปที่เดียวแลวสามารถแกไขไดทุกเรื่อง 
- อยากใหมีการจัดหางานใหแรงงานนอกระบบทํา เชน ตัดเย็บเสื้อผา 
- กรุงเทพมหานครควรมีการจัดทําสวัสดิการในเรื่องการใหเบี้ยผูสูงอายุแกผูสูงอายใุน

กลุมแรงงานนอกระบบใหเหมือนกับผูสูงอายุทั่วไปในสังคม 
 

กลุมผูสูงอายุ 
 สถานการณปญหาท่ีพบ 

- ผูสูงอายุไมมีคนดูแล 
- ชุมชนแออัดไมมีพื้นที่สาธารณะ ไมมีที่สําหรับทํากิจกรรมของผูสูงอายุ 
- ผูสูงอายุสวนใหญมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง 
- มีการเก็บคาเชาที่อยูอาศัย  

 ขอเสนอแนะ 
- กรุงเทพมหานครควรมีการจัดกิจกรรมใหแกผูสูงอายุ เชน การจัดกิจกรรมในดาน

หัตถกรรม ดานการทําอาหาร 
- กรุงเทพมหานครควรมีสถานที่ออกกําลังกาย เพื่อผูสูงอายุจะไดมีสุขภาพที่แข็งแรง 
- กรุงเทพมหานครควรมีสวัสดิการในเรื่องที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุ โดยไมเก็บคาน้ํา คา

ไฟ สําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนเกิน ๑๐-๒๐ ป 
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๔.๑๗ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๖ ดานการเมือง 
การมีสวนรวม และการบริหารจัดการองคการ 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๖ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการองคการ” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองเกษมอุทยานิน อาคารสําราญราษฎรบริรักษ (ตึก ๑) คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา หัวหนาคณะวิจัย และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผูเชี่ยวชาญดานการเมือง และการมีสวนรวม เปนผูดําเนิน
รายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ คน ซึ่งประกอบดวยตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ตัวแทน
รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากจังหวัดปริมณฑล และตัวแทนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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แผนภาพที่ ๔-๑๖ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๖ 
 
ทั้งนี้ เนื้อหาสําคัญของการประชุมประกอบดวย 
๑. ควรมีระบบการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ อยางไร 

๒. จะรับมือการขยายตัวของกรุงเทพฯ เชนใด ทั้งในดานบวก (เศรษฐกิจ การจางงาน/การลงทนุ 

การคมนาคม ที่อยูอาศัย) และดานลบ (ความแออัด ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ฯลฯ) 

๓. ควรจัดโครงสรางการเมืองการบริหารของกรุงเทพมหานครอยางไร เพือ่สงเสรมิประสทิธภิาพ 

ในการประสานงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในทางตรงมากขึ้น 

 

โดยสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อเปนขอเสนอในการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได 

จําแนกตามความคิดเห็นของผูแทนองคการ ดังตอไปนี ้
 

 ตัวแทนพรรคการเมือง 

กรุงเทพมหานครกับหนวยงานอ่ืนๆ ไมมีการประสานการทํางานรวมกัน ยกตัวอยางเชน การทํา
ถนน การวางทอ อยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และการเคหะแหงชาติ แมวาจะมี
คณะกรรมการรวมกันเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน แตก็ดีเพียงหลักการ ในความเปนจริงมีมาตรฐานในการ
ทํางานที่แตกตางกัน การแกไขปญหานี้จึงควรปรับองคการใหมทั้งหมด ตองมีการปรับทั้งองคาพยยพ 
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ไมใหมีการเมืองเขามาแทรกแซง มีการวางแผนรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร กับหนวยงานอ่ืนๆ อยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในสวนการทํางานในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร นั้น บางภารกิจก็ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
อยางเบ็ดเสร็จ ไมมีอํานาจการตัดสินใจอยางองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล  อกีทัง้ระบบราชการ
ทําใหเขตมีขอจํากัดในเรื่องของวัฒนธรรมการทํางานที่ไมคลองตัว ไมสามารถจัดบริการไดทัน โดยเฉพาะ
ในภาวะวิกฤติเขตตอบสนองความตองการของประชาชนไดนอยมาก โดยสวนตัวแลวไมอยากโทษ
ขาราชการเพราะวาไมใชนักการเมืองที่จะตองรับผิดชอบตอฐานเสียงของตนเอง 

สวนการที่จะทําใหมีการกระจายอํานาจไปสูแตละเขตนั้น ก็ไมมั่นใจวาจะเกิดปญหาหรือไม 
เพราะวาศูนยกลางเศรษฐกิจของแตละสวนไมเหมือนกัน จะมีปญหาในการจัดสรรงบประมาณได รวมทั้ง
ศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ ตัวอยางเชน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย ฯลฯ ไมมีรายไดมาก
เพียงพอ  

 

 ตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุน รอยละ ๑๐๐ จึงทํางานสองสถานะ คือ 
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน ทําใหตองทํางานรวมกับหลายๆ หนวยงาน เชน กสทช. การไฟฟา การ
ประปา ฯลฯ เพื่อวางระบบสาธารณูปโภครวมกัน มีเปาหมายใหสามารถลดรายจาย และปญหาระบบ
การจราจรได แตในการทํางานรวมกันในรูปแบบคณะกรรมการที่เปนอยูน้ีเอง จึงทําใหเสียเวลา และขาด
ประสิทธิภาพ ตอไปจึงอยากใหมีองคกรกลางขึ้นมาเพื่อใหประสานงานระหวางหนวยงานเหลานี้ขึ้น เชน 
การขออนุญาต การจายคาเชาตางๆ ฯลฯ  ใหการทํางานงายขึ้น หากกรุงเทพมหานครรับเปนเจาภาพใน
การลงทุนวางทอรอยสายแลว ทีโอทีพรอมที่จะจายคาเชาเพราะมีความคุมคามากกวาการลงทุนสรางเอง 
และเปนประโยชนใหสาธารณูปโภคตางๆ มาใชทอรอยสายของกรุงเทพมหานครรวมกันไดดวย 

 

 ตัวแทนจากการทาเรือแหงประเทศไทย  

กรุงเทพมหานครเคยเสนอใหรัฐบาลจัดต้ังคณะกรรมการกลางสาธารณูปโภค เพื่อมีการประสาน
การทํางานรวมกัน เชน องคการโทรศัพท กับการประปา แตตอนนั้นมีปญหางบประมาณจากรัฐบาลกลาง
มาไมพรอมกัน ชี้ใหเห็นวาเคยมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ แตเรื่องก็จบไป  

สวนประเด็นดานการจราจร สํานักการจราจรฯ มีการวางแผนรวมกันกับกระทรวงคมนาคมใน
อดีตอยูบาง ในลักษณะของ Master plan แตปจจุบันมีการประชุมรวมกัน กรุงเทพมหานครจะไมเขามี
สวนรวมในการประชุม และไมผลักดันการพัฒนาดานคมนาคมของกรุงเทพฯ แตอยางใด ในอนาคตวธิกีาร
การวางแผนไมควรมีการแบงแยกหนวยงาน แตควรใหคิดวามีการทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของรัฐ  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของการทาเรือฯ แลวนั้น ตัวแทนการทาเรือแหงประเทศไทยแสดง
ความคิดเห็นวา ในอนาคตไมสามารถขยายตัวไดอีกแลว มีแตจะลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ เปลี่ยนรปูแบบ
ของการบริการ ไปใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ แทน ทิศทางการพัฒนาจะเปลี่ยนเปนธุรกิจในการขน
ถายสินคาแทน เชน สนับสนุนการขนถถายสินคาจากแหลมฉบัง ฯลฯ สวนเรื่องพื้นที่บริเวณทาเรือ
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คลองเตย ตอไปจะใชนอยลง จะมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวนั้นในเชิงธุรกิจมากขึ้น ซึ่งพื้นที่สวนนั้น
อาจมีการพัฒนารวมกันกับกรุงเทพมหานคร ก็ได 

 

 ตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

กลาวถึงเรื่องการถายโอนอํานาจหนาที่ที่อยูในความดูแลของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหแก
กรุงเทพมหานคร โดยชี้แจงวา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการคุยกันเรื่องการถายโอนอํานาจการจราจร
ใหกับกรุงเทพมหานครอยูแลว แตยังติดในบางเรื่องที่เกรงวากรุงเทพมหานครยังไมมีศักยภาพเพียงพอ 
เชน การรักษาความปลอดภัยของราชวงศ ฯลฯ ในประเด็นนี้จึงคงจะตองมาคุยกันวาจะมีการถายโอน
อยางไร มีการจัดโครงสราง และระบบการทํางานอยางไร วาควรจะใหอยูใตการบังคับบัญชาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติอยูหรือไม หรือควรถายโอนใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดบริการไดใกลชิด
ประชาชน  

 

 ตัวแทนจากการไฟฟานครหลวง 

สวนของการไฟฟานครหลวง มองวา การจะทํางานรวมกันไดตองไมมีระบบการเมืองเขามายุง
เกี่ยวหรือไมมีผลประโยชนทับซอน แตในอีก ๒๐ ปนั้น มองวา กรุงเทพมหานคร ก็ยังคงอยูภายใตระบบ
การเมืองเชนเดิม จึงควรจะใหระบบการเมืองนิ่ง ไปที่ไหนมีแตความสุข อยากจะใหทุกๆ ปญหาไดรับการ
แกไข โดยเริ่มตนจากการปรับโครงสรางการเมืองการบริหารของกรุงเทพมหานครใหดีกอน  

ในสวนของโครงการทอรอยนั้น ปจจุบันการไฟฟามีโครงการวางระบบสายลงใตดินแถวสีลม ไดมี
การประสานงานกับกรุงเทพมหานครอยูบาง โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนคณะกรรมการในการ
ไฟฟาโดยตําแหนงอยูแลว แตกระนั้น โครงการดังกลาวยังมีการตั้งเปนงบประมาณของการไฟฟาเอง ไมมี
การประสานงานรวมกันกับกรุงเทพมหานคร และหนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่นแตอยางใด  

 

 ตัวแทนจากสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
ตองการใหมีการผลักดันใหมีการออกกฏหมายแกไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ใหมีการกระจายอํานาจใหแกกรุงเทพมหานครมากขึ้นในทุกหนวยงาน เชน 
รัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่จัดบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครใหมีการถายโอนอาํนาจในการจดับรกิารสาธารณะ
เชิงพื้นที่ใหมาอยูกับกรุงเทพมหานครอยางเต็มที่และสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จ จะสามารถ
แกปญหาที่เคยเกิดขึ้น เชน บางภารกิจมีการทับซอนกับรัฐวิสาหกิจแตกลับไมมีการวางแผนแมบทรวมกนั 
ก็จะมีกรุงเทพมหานครเปนเจาภาพเอง ดังนั้น ๒๐ ปขางหนา อาจใหรัฐบาลกลางเขามาปรับโครงสราง
กรุงเทพมหานครใหเหมาะสม ที่เปนอยูเดิมแมจะมีขอกําหนดการกระจายอํานาจ แตในทางปฏิบัติยังมี
ภารกิจที่ทับซอนกันอยู  อีกทั้งมีภารกิจจํานวนมาก (มีหนาที่ถึง ๔๔ เรื่อง) ในบางภารกิจก็ยังไมมีการถาย
โอนบุคลากร การกําหนดอัตรากําลัง และงบประมาณที่เพียงพออีกดวย     
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 ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

มีความจําเปนที่จะตองมีการวางแผนรวมกันในแผนระยะสั้น เชน การแกไขปญหาน้ําทวม ฯลฯ 
แตในสวนระยะยาว เชน การปรับโครงสรางของกรุงเทพมหานคร การถายโอนภารกิจฯลฯ จะตองใหมี
การปรับแกกฏหมายเพื่อรองรับประเด็นตางๆ ดวย  

 

 ตัวแทนจากการประปานครหลวง 

การมองเมืองไปในอนาคตขางหนา (อีก ๒๐ ปขางหนา) ควรจะออกแบบไวกอนวาอยากให
กรุงเทพฯ เปนอยางไร จากนั้นคอยมารวมคิดกันวาควรจะมีกระบวนการอยางไรจึงจะไปสูกรุงเทพฯ ใน
รูปแบบที่ออกแบบไวได จากน้ันจึงกลาวถึงการบริหารจัดการของการประปา มองวาในสวนของทอรอย
สายก็เห็นดวย มีความยินดี/เต็มใจที่จะจาย  

จากน้ันกลาวถึงกรุงเทพมหานครวา ตอนนี้มีโครงสรางใหญมาก ควรใหมีการลดขนาดลงบาง 
ทั้งนี้การจัดการภายในเมืองนั้น กฏหมายควรกําหนดขอบเขตใหชัดเจนวา กรุงเทพมหานครมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดการเรื่องใดบาง โดยไมจําเปนที่จะตองทําหมดทุกอยาง ไมสามารถโอนภารกิจทุกอยางไป
ใหกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบหมดได ในบางภารกิจที่ตองการประสิทธิภาพ เชน กิจการที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรม ก็ควรเปนหนาที่ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ นอกจากนี้ตัวแทนจากการประปานครหลวงยังเสนอให
คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากไดมีโอกาสเขาไปเปนคณะกรรมการของกรุงเทพมหานคร ก็อาจจะเปน
แนวทางใหมีการทํางานรวมกันไดดีขึ้น  

 

 ตัวแทนจากเทศบาลนครรังสิต  

ในอนาคตมองวากรุงเทพมหานครจะประสบปญหาเรื่องน้ําทวม เรื่องขยะ จึงควรมีการวางแผน
รับมือในสวนน้ีจากนั้นจึงยกตัวอยางการถายโอนอํานาจไปใหทองถิ่นที่ทําใหขาดประสิทธิภาพ เชน เรื่อง
ผังเมือง การบริการบําบัดนํ้าเสีย เปนตน ที่จะตองมีการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตางๆ พบวาเมื่อมีการทํางานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ สาเหตุเปน
เพราะระบบการเมืองเขามาแทรกแซงการทํางาน ยิ่งถาหากผูบริหารทองถิ่นมีความเห็นทางการเมืองที่
แตกตางกันแลวก็จะไมประสานการทํางานรวมกัน ภารกิจนั้นก็จะไมประสบความสําเร็จเลย  

 

 ตัวแทนผูวาราชการจังหวัด 

ตางจังหวัดไมสามารถประสานงานการทํางานรวมกับผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเลย ทั้งนี้
เพราะผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีศักดิ์สูงกวา ความเจริญเติบโตของประเทศในดานตางๆ ลวนแลวมา
อยูที่กรุงเทพฯ หมด คลายกับการที่ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ ประกอบกับการมีจํานวนประชากรหนาแนน 
งบประมาณและบุคลากรมหาศาล ฯลฯ ซึ่งตางจังหวัดไมมีลักษณะเชนนั้น การบริหารงานในอนาคตจึง
ควรกระจายทั้งงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ไปใหตางจังหวัดจะเปนแนวทางที่ดีที่สุด 
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 ตัวแทนจากกรมเจาทา   

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร ควรมีการสงเสริมการคมนาคมขนสงทางนํ้า รวมทัง้การประสานงาน
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยงของ ซ่ึงที่ผานมาแมกรุงเทพมหานครจะไดมีการเสนอเอาไววาใหมีการ
ถายโอนภารกิจในสวนนี้ แตในทางปฏิบัติการบริการในเชิงภารกิจของกรมเจาทาตองมีการประสานงาน
กับหลายๆ หนวยงาน ยกตัวอยางเชน จุดเชื่อมตอทางบก การดูแลเรื่องความสะอาดและแสงสวางตาม
เสนทางการเดินทางภายหลังขึ้นจากทาน้ํา เปนตน ซ่ึงกรุงเทพมหานคร อาจจะยังไมสามารถดําเนินงาน
เองไดทั้งหมด ยังตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน ทางออกจึงควรจะเปนการใหมีองคกรหลัก
ขึ้นมาเปนองคกรกลางซึ่งมีอํานาจในการสั่งการใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามอยางบูรณาการ 
สามารถสั่งการกรมโยธาธิการฯ กรุงเทพมหานคร กรมการขนสงทางบก เปนตน  

 

 ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจในหลายๆ เรื่องที่มีกฏหมายกําหนดใหถายโอนใหกรุงเทพมหานคร ยังคงทําไมสําเร็จ 
สาเหตุที่ไมสามารถถายโอนไปไดเปนเพราะที่ผานมาหนวยงานราชการเจาของอํานาจหนาที่ที่ถูก
กําหนดใหถายโอนไมทําตามแผนการกระจายอํานาจที่วางไว ประกอบกับการไมมีมาตรการการลงโทษ
สําหรับการไมปฏิบัติตามแผนดังกลาวดวย ตัวอยางเชน การคมนาคมขนสง ถนนทุกเสนทางควรถายโอน
ใหกรุงเทพมหานครดูแล มีอํานาจบังคับใชกฏหมายของตัวเองเต็มที่ แตความเปนจริงยังไมมีการถายโอน
มาจากกระทรวงคมนาคมแตอยางใด 

จึงเสนอแนะเพิ่มเติมวาอยากจะใหกรุงเทพมหานครในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหชัดเจนวามีภารกิจใดบางที่ตองการจะรับการถายโอน ซึ่งหากกรุงเทพมหานครเห็นวาหนวยงาน
มีศักยภาพก็เสนอรับถายโอนภารกิจตางๆ เอง และตอไปหากจะมีการจัดองคการเปน ๒ ระดับชั้น ใน
รูปแบบคลายกับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ในตางจังหวัด ก็ควร
จะจัดแบงภารกิจกันใหชัดเจนดวย นอกจากน้ีในประเด็นเรื่องการมีสวนรวมมองวา ควรใหประชาชนเขามี
สวนรวมในกระบวนการทํางานของกรุงเทพมหานคร มากขึ้น โดยอาจเปนการใหกรุงเทพมหานครเปน
ผูสนับสนุนใหองคกรชุมชนดําเนินงานเองตามความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม  

ประเด็นเรื่องกลไกการประสานงานระหวางหนวยงานยังมีขอจํากัด ควรจะมใีหนกัการเมอืงเขามา
เปนตัวชวยประสานระหวางหนวยงานราชการหรือไม ผูแทนพรรคการเมืองเห็นวา บางเรื่องการประสาน
นักการเมืองสามารถชวยประสานระหวางหนวยงาน กํากับและติดตามได แตในทางปฏิบัติพอมีเจาภาพ
หลายหนวยงาน การประสานงานที่ไมมีขอผูกพัน (Commitment) ทางการเมืองจากประชาชนของบรรดา
ขาราชการประจําก็อาจทําใหไมประสบความสําเร็จได อยางไรก็ดี ยังคิดวานักการเมืองจะสามารถเขามี
สวนในการประสานระหวางหนวยงานได 
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๔.๑๘ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๗ ดานการเมือง 
การมีสวนรวม และการบริหารจัดการองคการ 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๗ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการองคการ” จัดขึ้นในวันเสารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๒ อาคารสําราญราษฎรบริรักษ (ตึก ๑) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผูเชี่ยวชาญดานการเมือง และการมี           
สวนรวม เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูนํา
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
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แผนภาพที่ ๔-๑๗ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๗ 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 

 
 ตองการใหกรุงเทพมหานคร มีแผนการดําเนินงานที่มาจากขอเสนอของชุมชนจริงๆ 

เพราะที่ผานมา มักจะไดรับสิ่งของหรือรับบริการซึ่งเปนสิ่งที่ชาวบานไมตองการ แตก็จําเปนตองรับ 
สะทอนใหเห็นวากรุงเทพมหานครไมใหความสําคัญกับความตองการ และความเห็นของประชาชน เปนแต
เพียงการทําใหเปนไปตามระเบียบเทานั้น การกําหนดประเด็นความตองการลวนแลวมาจาก
กรุงเทพมหานครเองทั้งสิ้น ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมอยางแทจริง อีกทั้งงบประมาณกม็กีาร
จัดสรรลาชา (ยกเวนงบประมาณที่ใชในการทองเที่ยว) การเขามีสวนรวม/สงขอเรียกรองของชุมชนกท็าํได
ยาก นอกจากนี้กระบวนการทํางานของกรุงเทพมหานครเองก็มีขั้นตอนมาก ลาชา โดยเฉพาะการจัดซื้อ
จัดจางที่ทําไดลาชามาก 

 ในอนาคต หากกรุงเทพมหานคร เปดโอกาสทางงบประมาณใหกับชุมชน ไดจัดสรร
งบประมาณเอง หรือจัดบริการสาธารณะเองในบางภารกิจ จะสามารถตอบสนองปญหาและความตองการ
ไดรวดเร็วมากกวาการที่ใหสํานักงานเขตเปนเจาภาพในการดําเนินงานเอง   

 อยากใหชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมกับสํานักงานเขตในการจัดสรรการใชพื้นที่
ภายในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะการจัดระเบียบทางเทาใหคนเดินไดสะดวก การตั้งหาบเรแผงลอยที่
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เหมาะสม นอกจากน้ียังทําใหสามารถตรวจสอบอํานาจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
เขต ในการใชอํานาจที่ไมชอบธรรมในการจัดพื้นที่ทางเทาดวย เชน พ้ืนที่โบเบ ฯลฯ 

 กรุงเทพมหานคร ควรสงเสริมใหชาวชุมชนมีบทบาทสําคัญ เขามาเปนหูเปนตารวมกันใน
การแกไขปญหาสาธารณะ โดยจะตองมีองคกรในระดับชุมชนเขาไปคอยเฝาตรวจสอบดูการทํางานของ
ภาครัฐ ดูแลความสงบเรียบรอย กํากับติดตามเปนขบวนการตอการทํางานของหนวยงานและเจาหนาที่
ของรัฐ และตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองใหมีความรับผิดชอบตอประชาชนชาวกรุงเทพฯ  

 นอกจากนี้ เจาหนาที่ของรัฐก็จะตองปองกันการทุจริตของทั้งนักการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐเอง โดยมีการบังคับใชกฏหมายใหเกิดผล ยกตัวอยางเชน ปญหายาเสพติด โตะบอล ฯลฯ ตํารวจ
หากินจากการรับสินบนตางๆ เพื่อแลกกับการไมจับกุมผูคายาเสพติด เปนผลประโยชนของการปฏิบัติ
หนาที่ การลงโทษจะตองมีความเด็ดขาดและรุนแรง จึงจะสามารถปองกันและปราบปรามได 

 นักการเมือง ขาราชการ และผูนําชุมชน ตองไดรับการปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอ
ประชาชนและหนาที่ของตน ปจจุบันแตละฝายมักจะแสวงหาผลประโยชนของตนเอง ไมมีความซื่อสัตย 
อาจเริ่มตนที่การปลูกฝงความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนกอน รวมทั้งตองสงเสริมใหทํางานในเชิงรุก
เพื่อแกไขปญหาใหแกประชาชนดวย  

 คําขวัญของกรุงเทพมหานครที่วา “ทั้งชีวิตเราดูแล” ในมุมที่มีประสบการณในฐานะ
ประธานชุมชนเห็นวาไมเปนผลจริง โดยมีการยกปญหาจากการที่กรุงเทพมหานครไมมีการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ/ชี้แจง ในสิ่งที่กําลังจะทํา ไมเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ การเรียก
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมก็เพียงการใหเขามารับฟงขอมูลในสิ่งที่กรุงเทพมหานครมีธงที่ตองการจะทําอยู
แลว ชุมชนไมมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นแยงในประเด็นนั้นๆ เลย โดยเฉพาะเรื่องการจัดผังเมือง ซึ่งใน
บางชุมชนที่กําลังจะถูกจัดเปนพื้นที่ธุรกิจและจะไมใหมีที่อยูอาศัยอีกตอไปนั้นก็ยังไมรับรูวา
กรุงเทพมหานคร/ภาครัฐมีแผนการพัฒนาพื้นที่เชนนั้นมากอนเลย   
 อีกตัวอยาง คือ การวางแผนการลงทุนไวกอนแลว เชน การจัดสรางสะพาน ฯลฯ สวน
การจัดทําประชาพิจารณน้ัน เมื่อชาวบานมีความเห็นแยงก็จะไมรับฟง แลวก็อางวาไดมีการจัดทําแผน 
และขออนุมัติเอาไวลวงหนาแลว อีกทั้งตัวแทนที่เขารวมในการจัดทําประชาพิจารณก็ไมมีตัวแทนของแต
ละชุมชนที่เขาไปมีสวนรวมจริงอยางเหมาะสม มีเจาหนาที่ของรัฐเขามามากกวาตวัแทนชมุชน ชาวบานไม
รูเรื่องวามีการจัดทําประชาพิจารณ ขาดการประชาสัมพันธตั้งแตขั้นตอนการเขารวมจัดทําประชาพจิารณ 
และการรับรูเมื่อจะมีการลงมือปฏิบัติจริงดวย ทําใหตอจากนี้ กรุงเทพมหานครตองมีการสื่อสารใน
กระบวนการทํางานของหนวยงานมากขึ้น ตั้งแตการเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ การรวมรับรู
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ ฯลฯ จะตองมีการประชาสัมพันธ เชน การเริ่มตนเปดเผยขอมูลการ
ดําเนินโครงการตางๆ ขอมูลงบประมาณผานอินเทอรเน็ต ฯลฯ 

 การเปดโอกาสใหเขามีสวนรวมในการเขาไปบริหารงานเชิงพื้นที่ของตนเอง เชน การไดมี
โอกาสเลือกตั้งผูอํานวยการในระดับเขต เพื่อใหผูที่ทราบปญหาและความตองการในชมุชนเปนอยางดี ไดมี
โอกาสเขาไปบริหารงานของชุมชน สามารถแกไขปญหาสาธารณะในชุมชนของตนเองไดเหมาะสม เพิ่ม
ชองทางในการสื่อสารทางการเมือง และผูกพันกับขอเรียกรองตางๆ ประชาชนในพื้นที่ไดเสนอมา 
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 ใหมีการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการ โดยเฉพาะการรับฟงขอ
เรียกรองของชาวชุมชน ซึ่งอาจใหการจัดทําประชาคมของชาวชุมชนนอกจากหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครในระดับเขตที่เขามารวมจัดทําแลว อยากจะใหนําหนวยงานรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน ไฟฟา 
น้ําประปา ฯลฯ เขามารวมจัดทําประชาคมดวย เพื่อรับเรื่องรองเรียนในจุดเดียว 

 ในประเด็นที่วาแตละป สํานักงานเขตมีงบประมาณเทาไร และชุมชนอยากใหจัดสรรการ
ใชจายงบประมาณกันเองหรือไม ประธานชุมชนสวนหนึ่งบอกวา ที่ผานมาไมไดมีการเปดเผยมากอน 
มักจะเปนให สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต จัดสรรกันเอง หรือไมก็ สํานักงานเขตเปน
คนจัดสรรในสวนงบประมาณที่เปนงบประมาณรายจายประจํา   

  ชุมชนตางๆ แสดงความเห็นวาการใหชุมชนรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณน้ัน คิดวา
ในอีก ๒๐ ปจะสามารถรับผิดชอบไดแนนอน อาจใชการหัดใหชุมชนมีการประเมินกันตลอดเวลาวาชาว
ชุมชนตองการอะไร มีการประชุมเปนประจํา การวางแผนชุมชนดวยตนเองในระยะตางๆ การหัดจัดทํา
ตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดใหมีชุมชนตนแบบใหแกชุมชนตางๆ เชน ที่คลองเตย มีโครงการบานมั่นคง (ล็อค ๗-

๘) ชุมชนพระโขนง ชุมชนบานมั่นคงสวนพลู ฯลฯ โดยเฉพาะชุมชนบานมั่นคงสวนพลู มีความเขมแข็ง
มาก จึงควรเริ่มตนพัฒนาชุมชนตางๆ โดยใชแนวทางของชุมชนตนแบบดังกลาว 

 ชาวชุมชนเห็นดวยกับประเด็นที่ในอีก ๒๐ ปขางหนา ใหชุมชนในกรุงเทพฯ เปนผูเริ่มใน
การทําหนาที่ และรับผิดชอบปญหาสาธารณะในชุมชนตนเอง ในสวนภารกิจที่ชุมชนสามารถจดัการเองได 
อาจมีองคกรในชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีกฏหมายรองรับ ใหกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตทําหนาที่เปนผูสนับสนุน  
 นอกจากนี้ ยังเห็นพองกันวา เมื่อชุมชนตองการเรียกรองใหมีการแกไขปญหาเรื่องใดแลว 
กรุงเทพมหานครตองยอมรับการตัดสินใจดําเนินการเองของชุมชนในสวนนี้ดวย และใหกรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะที่เกินขีด
ความสามารถ เกินกําลัง ที่ชุมชนจะจัดการเองได โดยชุมชนเปนผูเสนอ รวมเขารับรูและกํากับติดตาม
บริการสาธารณะในสวนน้ันดวย   
 

๔.๑๙  สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๘ ดานเศรษฐกิจ 
 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๘ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ

กับ “เศรษฐกิจ” จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น 
๒ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๒๑ คน ซึ่งประกอบดวย
นักธุรกิจ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร และตัวแทนผูประกอบการ   

 
 



 

- ๒๓๙ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๘ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๘ 
 



 

- ๒๔๐ - 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป              
ไดดังตอไปนี้ 

 

 ประเด็นหลักของการกําหนดวิสัยทัศนทางดานเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ในอีก ๒๐ ขางหนา
จะเปนการพัฒนาใหกรุงเทพฯ เปนเมืองแหงศูนยกลางในดานตางๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได โดยจะ
พิจารณาจากจุดเดนของกรุงเทพฯ เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  ซึ่งจุดเดนของกรุงเทพฯ จะประกอบไป
ดวย อาหารไทยที่ไดรับความนิยมจากชาวตางชาติ วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ความเปนมติรและอัธยาศยั
ของคนไทยในการใหบริการ ดังนั้นในการกําหนดใหกรุงเทพฯ เปนเมืองแหงศูนยกลางควรจะมุงเนนไปใน
ทิศทางดานการใหบริการมากกวาดานการผลิต 

 กรุงเทพฯ สามารถเปนเมืองแหงศูนยกลางไดหลากหลายสาขา ไดแก 
 -  ศูนยกลางทางดานการศึกษา  กรุงเทพฯ จะตองพัฒนาทางดานการศึกษาไมเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษาเทานั้น แตจะตองเริ่มตั้งแตระดับประถมศึกษา นอกจากนี้จะตอง
ครอบคลุมในทุกดานที่มีการเรียนรู เชน การเปนศูนยฝกอบรมเฉพาะดาน (Training 
Center) 

 -  ศูนยกลางทางดานสุขภาพ  ประเทศไทยมีศักยภาพเปนอยางมากในดานของการ
ใหบริการทางการแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพฯ เปนพื้นที่ที่มีจํานวนโรงพยาบาล
ที่สามารถรองรับความตองการเขารับบริการทางการแพทย ไมเฉพาะโรงพยาบาล
เทานั้น กรุงเทพมฯ ยังมีศูนยการศึกษาทางดานสุขภาพเปนจํานวนมาก ดังนั้น
กรุงเทพฯ จึงมีความพรอมในการเปนศูนยกลางทางดานสุขภาพระดับในภูมิภาค แต
จะตองคํานึงถึงปญหาดานการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย รวมถึงการ
ใหบริการสุขภาพอยางทั่วถึง 

 -  ศูนยกลางทางดานการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมดานการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับ
ประเทศเปนอยางมาก และประเทศไทยมีความโดดเดนและไดรับความนิยมจาก
ชาวตางชาติในการจัดประชุมนานาชาติ จากขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร               
สภาพอากาศ และตนทุนคาใชจายที่ถูกกวาประเทศอื่นๆ รวมถึงความมีอัธยาศัยใน
การใหบริการของชาวไทย แตในการเปนศูนยกลางทางดานการจัดประชุมและ
นิทรรศการของกรุงเทพฯจะตองมีการพัฒนาและเพ่ิมจํานวนของศูนยการจัดประชุม
และแสดงสินคาใหมากขึ้นเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในดานของการจัดประชุมและนิทรรศการดวย 

 -  ศูนยกลางทางดานการเงิน การตั้งเปาหมายใหกรุงเทพฯเปนศูนยกลางทางการเงิน  
จะตองมีการพัฒนาในดานของเทคโนโลยีในการสื่อสารและการประสานงานระหวาง
หนวยงานของภาครัฐและเอกชนในดานของกฎเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ใหมีความชัดเจน 



 

- ๒๔๑ - 
 

 -   ศูนยกลางทางดานการใหบริการ จากจุดเดนของประเทศไทยและกรุงเทพฯ ในดาน
ของอาหารไทย เอกลักษณทางวัฒนธรรม ความเปนมิตรและอัธยาศัยของคนไทยใน
การใหบริการ ทําใหกรุงเทพฯ สามารถเปนศูนยกลางทางดานการทองเที่ยวของ
ภูมิภาคได โดยจะตองมุงเนนแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ที่เปนที่
เปนเอกลักษณของประเทศ เชน วิถีชีวิตของชุมชนตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ประเพณี
สงกรานต เปนตน นอกจากนี้ยังมีการทองเที่ยวเชิงมหกรรม (Event Tourism) เปน
อีกรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวจากกิจกรรมที่จัดขึ้น สําหรับประเทศไทยควรเอา
เอกลักษณหรือจุดเดนในดานของกีฬามวยไทยมาใชใหเกิดประโยชน ในดานของการ
ทองเที่ยว ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ไดเปนอยางมาก 

 ในการตั้งเปาหมายใหกรุงเทพฯ เปนเมืองแหงศูนยกลางทางดานตาง ๆ ซึ่งเปนแผน
ระยะยาวนั้นจะตองมีการเตรียมความพรอม โดยการปรับปรุงและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค รวมไปถึงระบบขนสงสาธารณะ และการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและความ
เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ ที่ตั้งเปาไวได ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูดวย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสภาพแวดลอมที่ดี 

 การเปนเมืองแหงศูนยกลางของกรุงเทพฯ นั้น จะตองมีการเชื่อมโยงในระดับตางๆ ดวย 
ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ หมายถึงการที่ใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางใน
การประสานงานและกระจายไปยังสวนภูมิภาค เชน การเปนศูนยกลางทางดานการจัดประชุมและ
นิทรรศการ จากขอจํากัดในดานของสถานที่ในการจัดงาน กรุงเทพฯ สามารถเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานและกระจายงานไปยังภูมิภาคอื่นๆ ที่มีศักยภาพรองรับการจัดประชุมระดับนานาชาติได เชน 
เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต เปนตน โดยที่ไมไดกระจุกตัวอยูเฉพาะที่กรุงเทพฯ แตเพียงแหงเดียว 

 ความเห็นในดานของวิธีการกําหนดวิสัยทัศนของกรุงเทพฯ นั้นจะตองทราบถงึจดุยนืของ
กรุงเทพมหานครในระดับตาง ๆ เพื่อประเมินตนเองกอนจะกําหนดวิสัยทัศนของกรุงเทพฯ  ในอีก ๒๐ ป
ขางหนาซึ่งเปนแผนในระยะยาวจําเปนจะตองมีการพัฒนาไปทีละขั้นตอนในแตละชวงเวลาที่เหมาะสม 
และจะตองมีการทบทวนรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมาดวย เพื่อปรับปรุงแผนงานใหทันตอ
สถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

๔.๒๐ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๙ ดานเศรษฐกิจ 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๙ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “เศรษฐกิจ” จัดขึ้นในวันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมเกษม
อุทยานิน  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา หัวหนา
คณะวิจัย เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๙ คน ซึ่งประกอบดวยตัวแทน           
นักธุรกิจ และผูประกอบการในกรุงเทพฯ  

 
 



 

- ๒๔๒ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๑๙ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๑๙ 
 



 

- ๒๔๓ - 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 

 ผูเขารวมประชุมสะทอนความคิดเห็นวา ถาใหกรุงเทพฯ มีการบริหารจัดการรวมกับ
เมืองอื่นๆ หรือที่เรียกวาเมืองเครือขาย จะเปนไปไดจริงหรือไม เพราะแนวโนมคนมุงเขามาสูในกรุงเทพฯ 
มากกวา เนื่องจากเปนศูนยกลางความเจริญ ดังน้ัน กรุงเทพฯ ก็ยังคงเปนเมืองหลักสําหรับทุกคน ซึ่งการ
ทําเปนเมืองเครือขายอาจเปนไปไดยาก เพราะฉะนั้น ในความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมคือ กรุงเทพฯ 
ไมจําเปนตองเติบโต “กรุงเทพฯ แบบเล็กกะทัดรัด” นาจะเหมาะสมกับกรุงเทพฯ ในอนาคตมากกวา 
เหมือนที่เรียกกันวา “Small is beautiful” 

 การทําวิสัยทัศนในครั้งนี้  อาจตองมองถึงระเบียบกฎหมายที่ เปนไปไดดวยวา
กรุงเทพมหานครจะสามารถบริหารจัดการไดจริงหรือไม 

 ในประเด็นเรื่องการกระจายอํานาจ ควรถึงเวลาที่ตองปรับรื้อโครงสรางอํานาจใหม 
ปญหาหลายอยาง การรวมอํานาจที่ศูนยกลางไมเอื้อตอการแกไขปญหา เชน การแกไขปญหาน้ําทวม 

 ในประเด็นเรื่องของประชากรกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาจากสถิติที่คณะวิจัยเสนอ พบวามี
แนวโนมที่จะมีคนแออัดมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต  ซึ่งอาจทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่ไมนาอยูที่สุดในโลกก็
เปนได  ในขณะที่กรุงเทพมหานครในฐานะหนวยงานที่ตองดูแลรับผิดชอบคนกรุงเทพฯ ก็มีขอจํากัดอยาง
มากในเรื่องของการบริหารจัดการ และกฎระเบียบตางๆ ซึ่งไมเอื้อตอการจัดการและจัดระเบียบคน
กรุงเทพฯ ซึ่งมีลักษณะนิสัยแบบคนไทยสวนใหญ คือ มักงาย ไมคอยมีระเบียบวินัยมากนัก ดังนั้น 
กรุงเทพมหานครจึงตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็งมากขึ้น   

 อยากเห็นกรุงเทพฯ เปนมหานครแหงความสุข มากกวามหานครนาอยูอาศัย เนื่องจาก
มหานครแหงความสุขจะสะทอนลักษณะที่เปนเชิงจิตใจมากกวาความนาอยูอาศัย ซึ่งสะทอนความเปน
ระเบียบเชิงกายภาพ   

 อยากเห็นกรุงเทพฯ เปนเมืองนาทองเที่ยวในเอเชีย ทําอยางไรจึงจะทําใหกรุงเทพฯ เปน
เมืองนาทองเที่ยว ก็ตองยอนกลับมาเรื่องสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่ตองดูแลความสะอาด มีการรกัษาความ
ปลอดภัยที่ดี และการลงทุนก็จะตามมา ทําอยางไรจะใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางสถานทีท่าํงานในภมูภิาค
เอเชีย (Regional Offices) ขององคการระหวางประเทศ ไดใหเหมือนสิงคโปร  เพราะเราไมเอื้ออํานวย
ความสะดวกใหชาวตางชาติใหสามารถเขามาอยูเมืองไทยได โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบตางๆ ไมเอือ้ใหกบั
ชาวตางชาติที่จะอยูกรุงเทพฯ ได เชน เรื่องของการตออายุหนังสือเดินทาง อาจไมใชภาระของ
กรุงเทพมหานครเพียงอยางเดียว อาจเปนเรื่องของรัฐบาลดวย เพราะกรุงเทพมหานครหนวยงานเดียวไม
สามารถควบคุมสิ่งเหลานี้ได ดังนั้นการเสนอแผนวิสัยทัศนอาจตองเลือกวากรุงเทพมหานครทําอะไรได
บาง จะใหความสําคัญอะไร ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว  

 การวางผังกรุงเทพฯ ในอนาคต ถามีการจัดระบบชัดเจน จะมีคาใชจายมากขึ้น สังคมจะ
แบงแยกกลุมคนเองวาใครที่รับภาระคาใชจายอยูในกรุงเทพฯ ได ก็สามารถอาศัยต้ังรกรากอยูในกรงุเทพฯ 
ได แตใครที่อยูแบกรับคาใชจายไมได ก็จะออกนอกเมืองไปเอง และเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะชวย
สนับสนุนเมืองเครือขายในการรองรับคนอยูอาศัย รวมถึงการเดินทางสําหรับคนที่จะไป-กลับในแตละวัน 
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 ภาครัฐพยายามจัดการกรุงเทพฯ และพยายามกําหนดทิศทางการเติบโต ภาคเอกชนก็
พยายามสนองนโยบายภาครัฐ อยางไรก็ดี ขอจํากัดที่พบคือ ภาครัฐพยายามกําหนดทิศทางกรุงเทพฯ แต
ไมไดกําหนดทิศทางพื้นที่รอบนอก ก็เกิดปญหาคือการเจริญเติบโตพยายามกระจายออก แตพื้นทีร่อบนอก
รองรับไมทัน เพราะไมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาตั้งแตแรก 

 ผูรวมประชุมบางทานยังเห็นดวยกับการรวมศูนยอํานาจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เปน
เอกภาพ เพื่อใหเกิดความชัดเจน  

 อยากใหกรุงเทพฯ ยอนกลับไป ๕๐ ปที่ผานมา คือ กรุงเทพฯ ที่มีรมเงา มีตนไม ปจจุบัน
กรุงเทพฯ กลายเปนแทงตึกอาคาร และถูกทําใหเขาใจวาสิ่งนั้นคือความเจริญกาวหนา ดังน้ันอยากเหน็คน
กรุงเทพฯ กลับมามองสิ่งที่เปนรากฐานวัฒนธรรม ความสวยงามของสถาปตยกรรม ไมควรยึดตามกระแส 
เพราะกรุงเทพฯ มีเสนหของตนเองต้ังแตอดีต  

 ปญหาของกรุงเทพฯ มีคนกลาวถึงจํานวนมาก แตไมมีคนแกไขอยางจริงจัง บางครั้งจึง
เกิดการทุจริตขึ้น เพราะปญหาไมไดรับการแก และภาคธุรกิจอาจตองเอื้อประโยชนบางอยางใหแก
ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐเพื่ออํานวยความสะดวก และยิ่งกลายเปนการสรางวงจรการทุจริตให
ขยายขึ้นไปอีก 

 โครงสรางของกรุงเทพมหานครใหญมาก และตองมีภาระรับผิดชอบมากมาย อาจตองตัง้
คําถามวากรุงเทพมหานครดําเนินการสิ่งเหลานี้ไดดีหรือไม อาทิ เรื่องการศึกษา ควรเปนหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการอาจดีกวาหรือไม ในขณะที่กรุงเทพมหานครควรทําหนาที่ดูแลสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
อาทิ ไฟฟา ประปา ถนน หรือในกรณีการจัดระเบียบหาบเรแผงลอยที่ผูเขาประชุมไดสรางอาคารสีเขียว 
(Green Building)  โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและจัดระเบียบใหเรียบรอย  กลับพบปญหามีการหาบเรแผง
ลอยไมเปนระเบียบ แมจะแจงใหกรุงเทพมหานครดําเนินการกลับพบวาผูคาหาบเรฟองศาลปกครอง และ
ดําเนินการตอไมได ตองยอนกลับมาสอบถามวากฎระเบียบคืออะไร กรุงเทพมหานครควรมีกฎเหล็กที่
ชัดเจน เขาใจวากรุงเทพมหานครอาจจําเปนตองรักษามวลชนเพื่อใหเปนฐานเสียงในการเลอืกตัง้ และตอง
รักษาภาพลักษณ แตตองคํานึงถึงกฎระเบียบ และการรักษาสวนรวมเปนหลัก  ดังนั้นกรุงเทพมหานคร
อาจตองจัดการกับปญหาหาบเรแผงลอย โดยหาสถานที่เพื่อใหมีการคาขายของหาบเรแผงลอย และ
จัดการใหเปนระเบียบ 

 นอกจากการจัดการหาบเรแผงลอยแลว เรื่องสิ่งแวดลอมก็เปนสิ่งสําคัญที่ปจจุบัน
ผูประกอบการใหความสําคัญ แตสิ่งที่เห็นคือกรุงเทพมหานครไมคํานึงถึงการจัดระเบียบ การรักษา
สิ่งแวดลอมเทาที่ควร อาทิ พื้นที่ใตทางดวนที่มีขยะรกรุงรัง ไมมีการจัดการ ไมเปนระเบียบ และเปนภูมิ
ทัศนที่ไมสวยงามสําหรับการเปนเมืองหลวง 

 โอกาสในการเปนไปไดในการวางวิสัยทัศน จะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนกรอบ
ความคิดใหมในเรื่องการบริหารจัดการ คือ ๑) ความตองการใหกรุงเทพฯ โต ยกตัวอยางเชน ปลาในตูมี
จํานวนนอย ปลาในตูสามารถอยูอยางสงบสุข แตเมื่อมีปลาในตูมากเกินไป ก็จะทําใหอาศยัในตูปลาไดยาก 
มีความวุนวาย ตองแกปญหา ๒) โครงสรางการบริหารจัดการ นักธุรกิจมองวา ตราบใดที่กรุงเทพมหานคร
ยังคงสภาพเปนแบบนี้ มีโครงสรางการบริหารจัดการเชนน้ี วิสัยทัศนที่ตองการจะเห็นคงไมอาจเกิดขึ้นได 
เพราะปจจุบันกรุงเทพฯ  ใชงบประมาณแกปญหาเฉพาะหนารายวัน ขาดการแกปญหาเชิงโครงสราง อาท ิ
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การจัดการการใชพื้นที่ยังคงไมมีประสิทธิภาพ ถนนรัชดาภิเษกมีความเจริญดานหนาแตดานหลังยังคงคา
ยาเสพติด ยังเปนชุมชนแออัด เปนตน  ซึ่งในความเปนจริง โครงการจัดทําวิสัยทัศนเชนนี้ ควรเปนความ
รวมมือระหวางกรุงเทพมหานครกับรัฐบาล เพราะอํานาจของกรุงเทพมหานครเพียงหนวยงานเดียว ไม
อาจจะทําใหวิสัยทัศนที่ประชาชนตองการเกิดขึ้นจริงได 

 

๔.๒๑ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๐ ดานการศึกษา 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๐ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การศึกษา” โดยเนนกลุมเยาวชน จัดขึ้นในวันเสารที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐                
-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนยวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุนดินแดง (ที่ทําการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ) โดยมี                
รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ และตัวแทนคณะที่
ปรึกษาสภาเยาวชน 
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แผนภาพที่ ๔-๒๐ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๐ 
 

 
ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 เด็กและเยาวชนมีคําถามที่ไมเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของภาครัฐ ซึ่งใน

กรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติหลายๆ ครั้งมาก
ที่สุดพ้ืนที่หนึ่ง จนทําใหหลายคนคิดวา การจัดการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานครเองดวย จากมุมมองนี้แสดงใหเห็นวาบทบาทดานการศึกษาของ
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กรุงเทพมหานครยังออนมาก ทําใหประชาชนไมอาจแยกแยะบทบาทดานการจัดการศึกษาของชาติ ออก
จากการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไดในมุมมองของเด็กและเยาวชน มุงไปที่แนวทางและมุมมอง
ของการจัดการศึกษาของผูใหญ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นดานทัศนคติตอ
อาชีวศึกษา ประเด็นดานการจัดการศึกษา โดยผูกอยูกับผลประโยชน และประเด็นดานการศึกษาตามใจ
ผูใหญ 

 ประเด็นดานทัศนคติตออาชีวศึกษา เด็กและเยาวชนที่รวมอยูในที่ประชุมสวนใหญศกึษา
อยูในระบบอาชีวศึกษา และรับรูถึงทัศนคติของผูใหญในสังคม ที่มีตออาชีวศึกษา จึงมีความไมเขาใจวา 
ทําไมในปจจุบันอาชีวศึกษาจึงไมไดรับการสนับสนุน หรือไดรับมุมมองที่ดีเทาที่ควรจะเปน ทั้งที่ผลผลิต
จากอาชีวศึกษามีฝมือ และทักษะที่จะสนองตอตลาดแรงงานไดมากกวาผลผลิตจากการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ดังนั้นในอนาคต เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครจึงอยากใหอาชีวศึกษามีบทบาทในสังคม
มากกวานี้ 

 สําหรับประเด็นดานการจัดการศึกษาที่ยึดผลประโยชนเปนหลัก เด็กและเยาวชนรับรูได
วามีระบบเสนสาย และระบบเด็กฝาก ซึ่งเปนสาเหตุของความอยุติธรรม สําหรับผูที่ดําเนินการตาม
ระเบียบอยางถูกตอง นอกจากน้ีเด็กฝาก อาจเปรียบเสมือนระเบิดเวลา หากเด็กฝากเปนคนดีก็ดีไป แตถา
เด็กฝากคนน้ันไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมทุนนิยม ใชเงินแลกทุกอยางได สุดทายก็จะเปนระเบิดเวลาแหง
ปญหาสังคม ดังนั้นเด็กและเยาวชน จึงอยากใหในอนาคตไมมีระบบเสนสายและเด็กฝาก โดยตนเหตุของ
ปญหามาจากคานิยมในการสงบุตรหลานศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงเปนเหตุใหเกิดการแขงขันสูงใน
ระบบการศึกษา เปนการปลูกฝงคานิยมแขงขันใหกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะกลายเปนสาเหตุของ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตอไป ทั้งนี้ การศึกษาในอีก ๒๐ ปขางหนาของกรุงเทพมหานคร จะสนับสนุน
ใหโรงเรียนแตละแหงมีความเทาเทียมกัน เปดโอกาสใหทุกคนไดรับการศึกษา โดยไมตองใชระบบเด็กฝาก 

 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในอนาคตอีก ๒๐ ปขางหนา เด็กและเยาวชนอยาก
เห็นการจัดการศึกษาที่พวกเขาเปนเจาของดวย เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็นวา นโยบายการศึกษา
มักเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ผูนําเปลี่ยน แตการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งไมไดสอบถามความคิดเห็นของ
เด็กและเยาวชนเลย นโยบายที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามความตองการของผูใหญ แลวนํามาใชกับเด็ก 
เสมือนหน่ึงวาเด็กและเยาวชนเปนหนูทดลองของผูใหญเทานั้นเอง 

 โดยสรุปแลว เด็กและเยาวชนอยากใหการศึกษาของกรุงเทพมหานครในอนาคตเปน 
“การศึกษาของเยาวชน โดยเยาวชน เพ่ือเยาวชน” หากผูใหญยังไมอาจเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได และไมฟงความคิดเห็นจากเด็กๆ บาง การพัฒนาการศึกษาก็ยากจะทําให
สําเร็จได ไมวาจะผานพนไปกี่ปก็ตาม 
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๔.๒๒ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๑ ดานการเมือง 
การมีสวนรวม และการบริหารจัดการองคการ 
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๑ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการองคการ” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมเกษมอุทยานินอาคารสําราญราษฎรบริรักษ (ตึก ๑) 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา หัวหนาคณะวิจัย 
และรองศาสตราจารยวันชัย มีชาติ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการองคการ เปนผูดําเนินรายการ มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น  ๑๒ คน ซึ่งประกอบดวยผูบริหารกรุงเทพมหานคร และผูแทนสํานักงาน
เขต 

 
 

 
 



 

- ๒๔๙ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๒๑ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๑ 
 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดอภิปรายภายใตขอคําถามใหญ ๓ ประเด็น ไดแก 
๑. ควรมีระบบการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ อยางไร  
๒. จะรับมือกับการขยายตัวของกรุงเทพฯ เชนใด ทั้งในดานบวก (เศรษฐกิจ การจางงาน/การ

ลงทุน การคมนาคม ที่อยูอาศัย) และในดานลบ (ความแออัด ปญหาสังคม ปญหา
สิ่งแวดลอม ฯลฯ) 

๓. ควรจัดโครงสรางการเมืองและการบริหารของกรุงเทพมหานครอยางไร  
 

ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ป ได
ดังตอไปน้ี 

 

 กรุงเทพมหานคร ไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เพียงแตเปนคลายกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญเทานั้น  ไมใชทบวงการเมือง และไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
จัดบริการสาธารณะ  

 กรุงเทพมหานครมีการทับซอนของอํานาจหนาที่อยางมาก เปนเพราะ ๒ สาเหตุหลัก คือ 
- รัฐบาลกลางกระจายอํานาจใหกับกรุงเทพมหานคร ไมเต็มที่ อํานาจจริงๆ อยูที่ระดับ

กรมขึ้นไป 
- สํานักตางๆ ของกรุงเทพมหานคร ไมไดกระจายอํานาจใหกับสํานักงานเขต เชน การขอ

อนุญาตปลูกสรางตึก การสาธารณูปโภค ฯลฯ สํานักผังเมือง หรือสํานักการโยธาของ
กรุงเทพมหานครจะบริหารจัดการเอง ทั้งที่ควรทําหนาที่เปนหนวยงานใหคําปรึกษาแก
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สํานักงานเขต ทําใหสํานักงานเขตไมสามารถบริการประชาชนไดเต็มที่ และเมื่อเกิด
ปญหาขึ้นมาภายหลัง ประชาชนก็จะมารองเรียนตอสํานักงานเขตแทน 

 ไมเห็นดวยกับการเนนการกระจายอํานาจสูชุมชน เพราะเห็นวาทุกวันนี้กรรมการชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร มีความขัดแยงในการเขาสูอํานาจ มีการแยงกันเปนกรรมการชุมชน แตกความสามัคคี
กัน มีการแบงฝกแบงฝายกันขึ้น 

 การเขามีสวนรวมของชุมชน กรุงเทพมหานครมีการเปดโอกาสใหเขามารวมอยูตลอด แต
กระบวนการมีสวนรวมไมไดเกิดขึ้นจริง เพราะชาวชุมชนไมไดตองการเขามารวมอยางแทจริง  

 เรื่องปญหาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ําเกิดผลกระทบตอจังหวัดขางเคียง  หากปองกันน้ํา
ทวมในกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดอ่ืนก็จะเดือดรอนแทน ปญหาการบังคับใชผังเมืองที่ไมไดผล และ
จากปจจัยอื่นๆ เชน การมีอาคารสูงขวางพื้นที่รับน้ํา/ระบายน้ํา (Flood ways) ปญหาทางการเมือง ฯลฯ  

 การลุกล้ําพื้นที่สาธารณะ เชน ลําคลอง ฯลฯ กรุงเทพมหานครแกไขไมไดเพราะการบังคับใช
กฏหมายไมมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาการประสานงานรวมกันของกรุงเทพมหานครกับสาธารณูปโภคอื่นๆ คือ รัฐวิสาหกิจ
ไมดําเนินการตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครรองขอไป อีกทั้งการที่กรุงเทพมหานคร ไมสามารถบังคับ
บัญชาสาธารณูปโภคได เชน การวางทอไฟฟาขวางทางระบายน้ํา การปลอยใหทางเทาทรุดโทรม ฯลฯ 
ปญหาการประสานงานระหวางกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลกลาง เชน การขออนุญาตฝงหรือเชื่อมทอ
ระบายน้ํา รัฐบาลอนุมัติทอเล็กมาก และเมื่อเกิดเหตุน้ําทวมที่เปนผลมาจากการระบายน้ําไมทันก็ให
กรุงเทพมหานครมาแกไข ซึ่งก็ไมสามารถแกไขไดเพราะไมมีศักยภาพเพียงพอ  

 กรุงเทพมหานคร ควรมีการกระจายความเจริญตางๆ เชน มหาวิทยาลัย หนวยราชการตางๆ 
ฯลฯ ออกไปจากกรุงเทพฯ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ไดงายขึ้น  

 ในอีก ๒๐ ปขางหนา กรุงเทพมหานครก็ยังคงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูเชนเดิม 
หนาที่ก็จะยังครอบคลุมทุกๆ เรื่องของเมือง แตจะตองจัดแบงหนาที่ใหชัดเจนวา หนาที่ใดอยูในความ
รับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ และกรุงเทพมหานคร เชน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท ทางหลวง 
ฯลฯ 

 การจัดแบงภารกิจระหวางสํานักตางๆ ของกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต ตองใหมกีาร
กระจายอํานาจสูสํานักงานเขตใหสามารถดูแล/จัดบริการในพื้นที่ (Area based) อยางเต็มศักยภาพและ
เบ็ดเสร็จ เชน  ที่ผานมาถนนบางเสนอยูในความรับผิดชอบของสํานักการโยธา แตเมื่อรองเรียนเปนคดี
ความก็จะมาเปนความผิดชอบของเขตแทน ตัวอยางเชนนี้ตองแกไขใหชัดเจนเพื่อทําใหกรุงเทพมหานคร
นาอยูใหได 

 การแกไขปญหา ควรมียุทธศาสตรท่ีชัดเจน ไมใชเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆ ตามแนวนโยบายของ
นักการเมืองที่ผัดเปลี่ยนเขามา ยกตัวอยางเชน การเปนมหานครแหงเอเชีย ก็จะตองวางยุทธศาสตรไป
รวมกัน แลวใหนิ่งไมเปลี่ยนแปลง ทุกองคาพยพจากภาคสวนตางๆ ก็จะตองขับเคลื่อนรวมกันมุงไปสู           
จุดนั้นใหได  



 

- ๒๕๑ - 
 

 อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต จะตองมีอํานาจเบ็ดเสร็จของตัวเอง 
สํานักงานเขตจะรูสภาพปญหาดีท่ีสุด เพราะอยูใกลและเผชิญกับปญหานั้น จะตองมีอํานาจดําเนินการได
ทันที ไมใชวาตองเสนอไปที่หนวยงานอ่ืน หรือหนวยงานระดับสํานักในสังกัดกรุงเทพมหานครกอน เพราะ
อาจไมไดรับการแกไขทันที และเกิดความลาชา  ตัวอยางเรื่องการจอดรถผิดกฏหมายน้ัน สํานักงานเขตไม
สามารถบังคับ ออกใบสั่ง หรือเปรียบเทียบปรับไดทันที ตองประสานงานไปที่ตํารวจจราจรอกีขัน้ตอนหนึง่
กอน  

 การเลือกตั้งผูอํานวยการเขตน้ัน ในความเห็นของสํานักงานเขต จะเห็นตางจากประชาชน  
(ที่ตองการใหมีการเลือกตั้ง) เพราะมองวาการแตงตั้งเขามานั้น ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณเปนที่ประจักษ และเลื่อนขั้นมาจากผูที่ทํางานมาเปนเวลานานแลว 
ประกอบกับการไมเลือกปฏิบัติของผูมีความรูเหลานั้นดวย ซึ่งการแตงต้ังก็จะมองตามความเหมาะสม อีก
ทั้งยังเปนผูมีจิตวิญญาณของนักปกครองอยูแลว ไมจําเปนตองมีการเลือกตั้ง 

 สวนเรื่องการมีสวนรวมนั้น ทุกวันนี้ กรุงเทพมหานคร มีการดึงประชาชนเขามีสวนรวมของ
การทํางานของสํานักงานเขตมากอยางเห็นไดชัด ซึ่งผูอํานวยการเขตก็ทําไดดีอยูแลว ไมมีปญหาแตอยาง
ใด 

 แผนวิสัยทัศนอีก ๒๐ ป ควรใชหลัก ๓ ‘P ประกอบดวย  
- People คือ ประชาชน 

- Public Mind คือ จิตสาธารณะ 

- Participation คือ การมีสวนรวม 

 ควรมีการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางมาอยางเต็มที่ อํานาจของจราจรสวนใหญก็จะไป

อยูกับตํารวจ การออกใบสั่ง เปรียบเทียบปรับตางๆ กรุงเทพมหานครไมมีอํานาจทําไดเลย หากมีการ

กระจายอํานาจมาอยางเต็มรูปแบบก็จะทําใหมีการจัดบริการไดอยางเต็มที่มากขึน้ บรรเทาความเดอืดรอน

ไดทันทวงที 

 ปจจุบันภารกิจดับเพลิงก็ยังมีปญหาอยู คือ ไดรับการถายโอนภารกิจจากตํารวจมา แตก็ไมมี
ศักยภาพที่จะปฏิบัติการได เพราะขาดกําลังคน (ตําแหนงวางกวา ๑,๐๐๐ อัตรา) และวัสดุอุปกรณที่ไมมี
ประสิทธิภาพ เชน ถามีตึกสูงมากกวา ๔ ชั้นเกิดเพลิงไหมขึ้น รถดับเพลิงของ กรุงเทพมหานคร ไม
สามารถดับเพลิงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ (เกิน ๔ ชั้นขึ้นไป ไมสามารถควบคุมเพลิงได) นอกจากน้ีตํารวจ
ก็ไมใหความรวมมือที่จะถายโอนงบประมาณและบุคลากรตามมา พรอมกับการถายโอนภารกิจอีกดวย 

 ตอนน้ีกรุงเทพมหานครมีปญหาที่กําลังเผชิญ ๒ เรื่องหลักๆ คือ ๑) ปญหาการบริหารภายใน 
(การแทรกแซงของนักการเมือง) และ ๒) การกระจายอํานาจ (ทั้งในสวนของการกระจายอํานาจจาก
รัฐบาลกลางมาสูกรุงเทพมหานคร และ การกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสํานักในสังกัด
กรุงเทพมหานคร สู สํานักงานเขต) 

 หากกลาวถึงการกระจายอํานาจ จะมีการกระจายอํานาจเพิ่มอีกแนนอน ซึ่งหากมีอํานาจ
หนาที่ไมนิ่ง การจัดโครงสรางที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ลําบาก หากอํานาจหนาที่นิ่งแลว กรุงเทพมหานครก็จะ
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ไดมาพิจารณาตอวามีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดบริการหรือไม อยางไร เพื่อที่จะจัดโครงสรางให
เหมาะสมและสอดคลองได จึงอยากจะขอใหคณะวิจัยระบุการจัดแบงอํานาจหนาที่และงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครดวย เพื่อที่จะนําไปสูการจัดโครงสรางที่เหมาะสมตอไป 

 เรื่องประชากรแฝง มีปญหาตามเมืองใหญๆ ทุกเมืองในโลกอยูแลว เปนปญหาที่เกิดทุกที่ ไม
นาหวง ในทางกลับกันกลุมที่เปนประโยชนในการชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มี เชน พวก
ที่มาอาศัยอยูในคอนโด  สวนที่เปนปญหานั้นตอไปก็จะตองจัดการตามกฏหมาย เชน กลุมคนจรจัด (ทุก
วันนี้มีคนจรจัดประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย) และหาบเรแผงลอย ก็ควรถูกจัดระเบียบไปตามกฏหมาย 

 เรื่องการทุจริต จะตองมีการบังคับใชกฏหมายอยางเครงครัด มุงเอาผิดเปนตัวอยาง ใน
ประเทศไทยเรื่องคอรัปชั่นไมไดมีเพียงกรุงเทพมหานคร แตมีทุกระดับในระบบราชการ ภาพลักษณ
กรุงเทพมหานครเสียไปเพราะโครงการทุจริตขนาดใหญ และการเขาควบคุมสื่อของรัฐบาลกลาง จึงทําให
กรุงเทพมหานครถูกเพงเล็งในเรื่องน้ี 

 การจัดการประชากรแฝง ควรเริ่มจากการมีบัตรประชาชน (Smart Card) ตั้งแตแรกเกิด 
เพื่อใหมีการบันทึกประวัติเอาไวอยางละเอียด 

 การแกไขปญหาแรงงานอพยพ (ตางชาติประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ที่ยังไมลงในระบบอีก 
ประมาณ ๑ ลานคน) ตองปรับเปลี่ยนการลงทุนการดูแลแรงงานตางดาว เชน การลงทุนดานสาธารณสุข  
โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร) โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร (๑๐๐ คนมีคนกรุงเทพมหานคร ๔๐ 
คนเทานั้น สวนใหญเปน ลาว พมา เขมร) ที่มีการจัดบริการฟรีของกรุงเทพมหานคร (เชน การแจกของใน
โรงเรียน ๒๒ ประเภท) ดานการสุขาภิบาลที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยไดวันละ ๕ พันตัน ซึ่งมาจากขยะ
ของคนที่อื่น ไมใชของคนกรุงเทพฯ อยางเดียว เพื่อใหกรุงเทพมหานคร สามารถลดรายจายลงได ที่ผาน
มาผูบริหารมักใหบริการคนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดดวยเหตุผลทางมนุษยธรรม ซึ่งตอไปควรจะมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเกิดความประหยัดไดแลว  

 กรุงเทพมหานครไดลงทุนชวยเหลือ คนทั้งหมด ไมเลือกวาเปนคนกรุงเทพฯ หรือไม ซึ่งดีใน
แงของมนุษยธรรม แตจะไมยั่งยืนในระยะยาว ตอไปอาจใหมีการลงทุนรวมกันของบรรดามหานครตางๆ 
ที่จะเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) รวมกัน 

 เรื่องประชากรแฝงตามหอพัก/คอนโด ปจจุบันมีกฏหมายควบคุมใหมีการบันทกึและการแจง
สํานักงานเขตอยูแลว ตอไปก็เพียงแคอาจจะตองมีการบังคับใชกฏหมายที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งการบนัทกึ
ขอมูลและการแจงเรื่องไปที่สํานักงานเขต  
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๔.๒๓ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๒ ดานการศึกษา  
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๒ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การศึกษา” โดยเนนกลุมนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นในวันศุกรที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมเกษมอุทยานินอาคารสําราญราษฎร
บริรักษ (ตึก ๑) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว 
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธและการจัดเวทีสาธารณะ เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนทั้งสิ้น ๓๖ คน ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนสโมสรนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ 

 
ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได

ดังตอไปน้ี 
 ปญหาปจจุบันของกรุงเทพฯ คือ การคมนาคมไมเชื่อมตอกันหมด เชน หนามหาวิทยาลัย

รามคําแหง มีรถไฟฟาเพียงครึ่งทาง  ทั้งที่ควรเปนระบบที่เปนเสนทางยาว โดยบูรณาการเชื่อมตอกัน
ทั้งหมด   

 กรุงเทพฯ เปนสงัคมขาดความปลอดภัย  แมแตเดินบนบาทวิถกี็ไมปลอดภัย มีรานคาแผง

ลอยมาตั้งขายของ ทําใหประชาชนตองเดินบนถนนเพื่อหลีกเลี่ยงและอาจกอใหเกิดอันตรายขึ้น 

 กรุงเทพฯ เปนเมืองที่บีบบังคับทุกคนใหมีขอจํากัดในใชชีวิต นี่คือสภาพเมืองหลวงจริง

หรือไม เมืองหลวงเราควรจะเปนแบบนี้หรือไม ในตางจังหวัดเราใชเวลานอยในการเดินทาง แตใน

กรุงเทพฯ กลับตองสูญเสียเวลาไปกับการเดินทางคอนขางมาก 

 กรุงเทพฯในอนาคต ประชากรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ตองจัดสรรที่อยูอาศัยของประชากรให

มากขึ้น  โดยตองสรางที่อยู  และพัฒนาใหมีอาชีพ 

 กรุงเทพฯ เจริญเกินไป เปนเมืองที่หาความกาวหนาในชีวิต จุดมุงหมายเดียวของคน

กรุงเทพฯ คือ เงิน ในขณะที่มีทรัพยากรจํากัด การแขงขันสูงขึ้น ทําใหมนุษยเกิดความหยาบกระดาง  

 ปญหาที่ควรระวังคือ “การแพรกระจายความเปนกรุงเทพฯ” คนกรุงเทพฯ มองวาทุกอยาง

เจริญมากเกินไป ทําใหเริ่มออกไปตางจังหวัด แตพอไปอยูขางนอกก็ทําใหขางนอกเหมือนกรุงเทพฯ อีก 

 กรุงเทพฯ ควรจะขยายออกไป โดยใหคนตางจังหวัดอยูไดโดยไมตองเขามากรุงเทพฯ 

 ในอนาคตที่จะตองเขาสูประชาคมอาเซียน ประเทศไทยยังไมพรอมสําหรับการลงทุน 

เน่ืองจากการเปดเสรีทางการคา พื้นฐานของกรุงเทพฯ ยังไมพรอม เชน ดานคมนาคม ทั้งที่มีกฎหมาย 

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ ทุกอยางอยูในกรุงเทพฯ ไมเอื้อตอปริมณฑล  “กรุงเทพฯ เปน

ศูนยกลางที่เล็กเกินไปสําหรับประเทศไทย” เพราะทุกคนมุงสูศูนยกลาง กรุงเทพฯ จึงควรขยายใหญกวานี ้
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 ในเรื่องความสกปรก การทิ้งขยะ การจอดรถ เดินถนน กรุงเทพฯ มีกฎหมาย แตคนไทยไม

ทําตาม กฎหมายควรเขมแข็งกวานี้ ไมมีมาตรการรองรับ สรางความมีวินัย เทคโนโลยีไปไกลเกินจิตสํานึก 

คาของคนลดลง 

 กรุงเทพฯ ไมสมัพันธกับเมืองอื่นๆ  ทาํใหลืมไปวากรุงเทพฯ เปนเมืองหลวง ที่ตองแบกรบั

ประชากรจงัหวัดอื่นๆ ไว   

 การหาวิสยัทศันกรงุเทพฯ มีการประชมุโดยมองแบบมุมมองคนกรุงเทพฯ แตเราไมได

พิจารณาคนตางจังหวัดทีม่ีสวนไดสวนเสียเลย 

 ปญหากับความตองการขัดแยงกัน คนกรุงเทพฯ ตองการความสะอาด คนนอย แตปรากฎวา

เรากาํลังจะขยายเมืองกรุงเทพฯ ใหใหญขึ้นอีก  

 นโยบายของกรุงเทพมหานคร ไมควรพัฒนาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ แตกรุงเทพมหานครตอง

ทําใหที่อื่นดวย โดยขยายความเจริญออกไป ปจจุบันผูเขารวมประชุมมองกรุงเทพมหานครวาพยายาม

แบกรับทุกอยางมากเกินไป และกลืนกลายเมืองอื่นมาเปนกันชนของตนเอง กรุงเทพมหานครจะอยูรอดได

ตองกระจายภาระใหคนอื่น อยากระจายในฐานะกันชนของกรุงเทพฯ  จะทําใหกรุงเทพมหานครมี

ศักยภาพในการบริหารเมืองมากขึ้น 

 กรุงเทพฯ มีทั้งพื้นที่และคน แตพื้นที่ใชสอยของกรุงเทพฯ มีจํากัด ในขณะที่มีคนมาก เปน

ปญหาคนเรรอน คนจรจัด ปญหาดานสาธารณสุข เมื่อเรามองในอนาคตขางหนา การพัฒนาเมือง

กรุงเทพฯ เปนเมืองนาอยู จะตองเตรียมคน ทั้งประชากรจริง และประชากรแฝงตองมีระเบียบวินัย มี

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง การมีจิตสํานึก มีวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับทุกภาคสวน การใชชิวิตมี

ตนทุนสูง เน่ืองจากคานิยมในการบริโภค คาจางแรงงาน  

 หองนํ้าสาธารณะจะตองเพียงพอ สะอาด ในฐานะที่เมืองหลวง เปนเมืองที่สะอาดมาก จัด

ระเบียบเรื่องสัตวเลี้ยง ใหสวัสดิการใหความสําคัญกับคนชรา  

 คุณภาพชวีิตจะตองไดมาดวยราคาตนทุนที่ต่าํ  

 การจาํกัดการปลกูสรางอาคาร ไมควรสูงเกินไป การสรางอาคาร การออกแบบอาคารเพ่ือ

ปองกันน้าํทวม แผนดินไหวในอนาคต  

 กรุงเทพฯ เปนศูนยกลางดานสาธารณสขุ นาจะสงเสรมิพื้นที่สีเขียว แพทยทางเลือก แพทย

แผนโบราณมากกวานี ้

 วิสัยทัศนตองแยกกรุงเทพมหานครควรแบงออกเปนสองสวน คือ สวนที่เปนเมืองอยูแลว กับ

สวนที่ขยายออกไป  

 สวนสําคัญของกรุงเทพมหานครที่มีปญหาคือ การบริหารจัดการ คือ ไมควรจัดการแบบ

กระจายอํานาจแตควรผนวกรวมการจัดการจุดใดจุดหน่ึง เชน ประเทศบรูไน  ตัวแบบนี้มีศูนยกลางหนึ่ง
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ศูนย  แมแตรถขยะ ควรมีการรวมศูนย มีศูนยกระจายแบงยอยแตละเขต แตมีมาตรการเชิงรุกโดยมี

กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลาง เชน ตีหาทุกเขตจะตองเก็บขยะพรอมกัน เปนไปในเวลาเดียวกัน พรอม

เพรียงกัน สามารถจัดเก็บขยะได การจัดการจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ปญหาของกรุงเทพฯ เหมือนกับปญหาของมหานครในหลายๆ ประเทศ มีคนยากจนจํานวน

มาก อาหารที่เลี้ยงชีพประชากรคือหาบเรแผงลอย ถาเราจะจัดระเบียบแลวกลุมคนเหลานี้จะอยูทีไ่หน ถา

เราเอาประชาชนกลุมนี้ออกนอกเมือง จะทําใหกรุงเทพฯ ใสสะอาด แตคนเหลานี้จะใชชีวิตตอไปได

อยางไร อยากใหวิสัยทัศนในอนาคตคํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย 

 คนกรุงเทพฯ ตองการคุณภาพชีวิตท่ีดี แตตองการคาครองชีพที่ถูก เปนภาวะดึงคนเขามา นี่

คือสิ่งที่ขัดแยงกันอยางมาก วิสัยทัศนตองการเมืองที่ดี เมืองมีคุณภาพ แตคาครองชีพต่ํา ตองเปนเมืองที่มี

ศักยภาพสําหรับคนที่มีฝมือ เราจําเปนตองเลือกอยางใดอยางหนึ่งและสูญเสียอีกอยาง 

 เทาที่พิจารณาในเมืองมหานครหลายแหงอาจตองเสียบางอยาง เชน การแปรรูปองคการ สิ่ง

ใดที่เปนของสาธารณะ มักไมมีคนดูแล ที่สาธารณะคนเอาขยะไปทิ้ง ถาตองการทําใหคนกรุงเทพฯ เปน

เจาของกรุงเทพฯ จริงๆ การจัดการโครงสรางขั้นพื้นฐานมหานคร รัฐไมควรดําเนินการ แตใหเอกชน

ดําเนินการแทน  มีการประเมินทุกป ปจจุบันใชใหขาราชการกรุงเทพฯ ดําเนินการ ถูกรองเรียนวาไมมี

ประสิทธิภาพ ขาราชการกรุงเทพฯ มีภาพลักษณวาเอาใจแตนายเพื่อรักษาตําแหนงโดยไมสนใจประชาชน 

ถาเอกชนดูแลก็จะรักษาผลประโยชนใหเต็มที่ตามสัญญา ซึ่งการตอสัญญาตองระบุเงื่อนไขชัดเจน ดังนั้น

งานบางอยางของกรุงเทพมหานครอาจตองแปรรูปใหเปนของเอกชน  

 กรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงหรือแหลงธุรกิจ ถาตองการลดปญหา ตองกลบัมาทีร่ะบบ

ขนสงมวลชน อาจตองจัดการระบบขนสงมวลชนใหถงึชานเมืองมากขึ้น   

 อยากใหแกเรื่องพื้นฐาน เราควรจะปลูกฝงคนใหมีจิตสํานึก กฎหมายของไทยแนนหนา

พอแลว แตคนใชกฎหมายหละหลวมในการใช เปนสังคมอุปถัมภ  

 เรามกัจะแกปญหาทีป่ลายเหตุ จิตสาํนึกคนสรางไดโดยสอดแทรกดวยการศึกษา แตปญหา

ดานการศกึษาคือ โรงเรียนเลก็ๆ ยังไมมคีุณภาพเทาเทียมกบัโรงเรียนมชีื่อเสียง คาํถามคือครูในโรงเรียนมี

จิตสาํนึกพอหรือไม ผูใหญสอนเด็กโตไปไมโกง แตผูใหญยังทาํพฤติกรรมทุจริตใหเด็กเห็น  

 กรุงเทพฯ มีถังขยะนอยมาก ปจจุบันนี้หากตองการทิ้งขยะ ตองเอาขยะกลับไปทิ้งที่บาน ไมมี

หองนํ้าสาธารณะที่มีคุณภาพและเพียงพอ จะเขาหองน้ําที่หางสรรพสินคาก็ตองรอหางสรรพสินคาเปด 

กรุงเทพมหานครละเลยสิ่งเหลานี้มาตลอด 

 มูลเหตุปญหาอยูที่การอบรมจริยธรรมของมนุษย คือ ทาํใหกฎหมายเปนกฎหมาย ทาํใหคน

เกรงกลัว  ไมใชอยากทาํดวยจิตสาํนกึ   



 

- ๒๕๖ - 
 

 สิ่งสําคัญ คือ ทางเทาหรือบาทวิถี ทางเทาของไทยเล็กที่สุดเทียบกับประเทศจีนหรือประเทศ

ญี่ปุน ควรขยายทางเทาใหใหญขึ้น เชนเดียวกับตัวแบบของเกาหลีหรือเนเธอรแลนด ใหมีระยะของทาง

เทาเพิ่มขึ้น มีคนขายของตามทางเทาเพิ่มขึ้น แตพ้ืนที่คนเดินก็เยอะขึ้นดวย 

 สิ่งที่นากังวลคือ จะมีมาตรการอะไรในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน โดยเฉพาะมาตรการทาง

กฎหมายไมสามารถทาํใหคนเกรงกลัวได 

 กรุงเทพมหานครไมมศีูนยกลางของขอมูล ขอมลูไมพอเพียง ไมเอื้อตอการขอขอมลูในการ

พัฒนา คนควา วิจัยเพื่อปรบัปรุงเมืองใหดขีึ้น 

 การพัฒนา ควรมกีารวางเปนระยะทีช่ัดเจนวา จะดาํเนินการอยางไรในชวงระยะเวลาใด 

 มาตรการในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ควรมีการประชาสัมพันธใหรับรูทั่วไปผานสื่อ ควร

จัดการใหชัดเจน  อาจออกเปนขอบังคับกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานเขตเปนเจาภาพ  ทําเปนหลายๆ 

อยางใหประชาชนรับรูหรือมีสวนรวมในการประเมินดวยหลายๆ ขั้นตอน มีกรรมการหลายภาคสวน และ

ใหกรุงเทพมหานครมีสวนรวม 

 
๔.๒๔ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๓ ดานการศึกษา  
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๓ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนที่เกี่ยวของ
กับ “การศึกษา” โดยเนนกลุมนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นในวันเสารที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์  พานแกว เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๕๑ คน ซึ่ง
ประกอบดวยนักเรียน นักศึกษา  ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน 

 
 



 

- ๒๕๗ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๒๒ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๒ 
 



 

- ๒๕๘ - 
 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ ๒๐ ปได
ดังตอไปน้ี 

 กรุงเทพมหานครอาจตองมีการพูดคุยหรือใหความสําคัญกับประเด็นเรื่อง “แมวัยใส” 
มากขึ้น เพราะเปนปญหาที่ทวีเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมสูงมากขึ้นในอนาคต โดยนักเรียนนักศึกษาปจจุบัน 
แมจะมีความรูเรื่องเพศเปนอยางดีจากสื่อตางๆ แตเปนการรูแบบหลบซอน หรือรูยังไมถูกตอง ที่ประเทศ
ญี่ปุนมีการเปดเสรีการเรียนรูเรื่องเพศ เพราะยอมรับวามันเปนธรรมชาติของมนุษย หากเราไมอาจทํา
ความเขาใจธรรมชาติของมนุษยได จะยากที่จะพัฒนาตอไป 

 การศึกษาตองกาวไปถึงวา เราจะปรับเอาหลักพระพุทธศาสนามาใชใหสอดคลองขนาน
กับการดําเนินชีวิตที่แทจริงไดอยางไร 

 ตอนนี้มีคําถามในใจวา ทําไมเด็กที่ไมตั้งใจเรียนในโรงเรียนแตเรียนกวดวิชา กลับได
คะแนนดีกวาเด็กที่ตั้งใจเรียนในโรงเรียน เลยไมเขาใจวา โรงเรียนในปจจุบันนี้จะวัดอะไรได ดังน้ัน เราตอง
ควบคุมมาตรฐานของโรงเรียน อาจารยไมควรมุงตั้งเปาวาทุกคนจะไดเรียนกวดวิชา ดังนั้นเรื่องคุณภาพ 
ผูบริหารตองรับผิดชอบ 

 สาเหตุท่ีเด็กเรียนในหองเรียนแลวไดคะแนนไมดี คือ 
- อาจารยผูสอนไรจรรยาบรรณ ไปเปนคนกวดวิชา เอาขอสอบไปติว และบังคับ

ใหนักเรียนไปเรียนกวดวิชา 
- ปญหาเรื่องการกวดวิชา สามารถแกไดดวยการมีวินัยในตนเอง โรงเรียนกวด

วิชาใหแควิธีการจํา ทําใหเกิดคานิยมคิดวาเรียนกวดวิชาแลวไดคะแนนดี แต
จริงๆ การขยันทบทวนอานหนังสือก็ไดคะแนนดีเชนกัน 

 สังคมไทยมักจะทําอะไรที่ขัดแยงในตัวเอง เชน  สอนใหมีจิตอาสาแตพอจะทํากลับขวาง 
ไมสนับสนุน 

 การเรียนกวดวิชา: มีเด็กอยู ๒ กลุม กลุมแรกคือพวกที่รูวาตนเองมาแลวจะไดอะไร อีก
กลุมหนึ่งคือมาหาเพื่อน เขาสังคมหลังจากเรียนกวดวิชา จะตองแกตรงนี้ใหได 

 ในอนาคตที่จะมีการสอบที่ใชมาตรฐานเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
แตกตางกันมันไมเหมาะสม เชนเดียวกับการใชระบบ GPA ที่ไมมีมาตรฐานเดียวกันในการใหเกรด ถาทุก
อยางมีมาตรฐานเดียวกัน ก็จะทํางานพัฒนาการศึกษาไดงายขึ้น 

 ความเชื่อมีผลตอความพยายามสอบเขามหาวิทยาลัย เชน ในประเทศอังกฤษ                  
การแขงขันเขามหาวิทยาลัยมีนอย เพราะมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลกพอๆ กัน 
แตกตางจากเด็กไทยที่เชื่อวา ถาไมไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จะมีผลตอการไดงานทํา 

 ปจจุบันความสุขของวัยรุนลดนอยลง เพราะเรียนมาก ทําอยางไรในอนาคตที่จะใหเด็ก
กรุงเทพฯ เรียนนอยลง แตมีทักษะดานอ่ืนๆ มากขึ้น รวมถึงการปลูกจิตสํานึกตอเยาวชย 

 นักเรียนอาชีวศึกษา เปนกลุมที่นาสงสารที่ถูกสังคมตราหนาวาเปนกลุมคนไมดี  ควรจะ
มีพื้นที่ใหนักเรียนกลุมนี้ไดแสดงออกถึงความเปนคนดีใหสังคมไดเห็น 



 

- ๒๕๙ - 
 

 ปจจุบันปญหาสําคัญดานการศึกษา คือ การเรียนที่ไมตอบโจทย กลาวคือเรียนจบมัธยม
ปลายแลว พอเขาศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย กลับเรียนไมเหมือนกันเลย บางครั้งทําใหมีผูตั้งคําถามวา
เรียนไปไมไดตอบโจทยอะไรในชีวิตในวันขางหนาของเราเลย แลวจะเรียนไปทําไม ในอนาคตอยากใหการ
วางแผนหลักสูตรสอดคลองตั้งแตระดับมัธยมถึงระดับมหาวิทยาลัย 

 ปญหาดานการศึกษาเปนสาเหตุสืบเน่ืองมาจากปญหาความเหลื่อมล้ํา ทาํใหผูยากไรตอง
ดิ้นรน ผูปกครองตองหารายไดเลี้ยงปากทองมากกวาตั้งใจจะใหลูกหลานไปเรียน สงผลใหเกิดเปนปญหา
ครอบครัวดวย 

 เด็กที่มาจากตางจังหวัด จะมีปญหาเรียนไมตอเนื่อง ออกกลางคัน นอกจากนี้ พอแม
ที่มาจากตางจังหวัดจะไมคอยมุงเนนใหลูกหลานเรียน แตกลับใหประกอบอาชีพ (ละเมิดสิทธิเด็ก) 

 กฎหมาย: พระราชบัญญัติการศึกษา และพระราชบัญญัติสิทธิเด็ก มีบทลงโทษทีเ่บามาก 
 ประเด็นปญหาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือไมสามารถของบประมาณเพื่อ

มาตอบสนองกลุมประชากรแฝงได   ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการศึกษาที่ออกสูชุมชน 

 ครูไทยมักจะสอนตามตําราและสื่อการนําเสนอ PowerPoint (เรียกวา ครู PPT) แตครู
ตางประเทศการเรียนการสอนกลั่นออกมาจากสมอง (ครูสมอง) นอกจากนี้ ครูไทยไมยอมรับความเปน
ตัวตนของผูเรียน แตครูตางชาติมองเด็กเปนเหมือนเพื่อน พ่ีนอง ญาติมิตร จึงควรปฏิวัติแนวคิดเรื่องการ
เรียนการสอนเสียใหม  ควรมีพื้นที่ถกเถียงใหมากยิ่งขึ้น 

 

๔.๒๕ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๔ วิสัยทัศน
ภาพรวม  

 
การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๔ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนภาพรวม

ของกรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ป  โดยเนนความคิดเห็นของกลุมนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร โดยมี อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธและการจัดเวที
สาธารณะ เปนผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๓๖ คน  

 
 



 

- ๒๖๐ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔-๒๓ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๔ 
 
ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความคาดหวังที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของ

กรุงเทพฯ ในอนาคต” ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ 
๒๐ ปไดดังตอไปนี้ 

 

 สภาพทางกายภาพมีความสะอาด เรียบรอย มีถังขยะตามจุดตางๆ ปราศจากเศษขยะบนพืน้ 

หรือรองรอยความสกปรกตามสมบัติของสาธารณะ 

 การจราจรที่ไมแออัด หนาแนนจนเกินไปเหมือนปจจุบัน มีการขนสงรูปแบบตางๆที่

หลากหลาย รวดเร็วและประหยัด 

 มีการจัดระเบียบเมืองใหมีทัศนียภาพที่สวยงามเรียบรอย เชน เดินสายไฟลงใตดิน 

 ไมมีคนเรรอน-ขอทานอยูตามทองถนน รวมทั้งการขายของบนถนนและทางเทาที่กีดขวาง

การจราจร-สัญจร ควรมีศูนยรับคนเรรอน-ขอทาน เพื่อฟนฟูศักยภาพและศูนยดังกลาวควรมีมาตรฐาน 

นอกจากน้ีควรมีการจัดระเบียบการคาขายริมถนน 

 มีการปลูกตนไมตามถนน-ริมถนนใหรมรื่นมากขึ้น และมีการสรางสวนหยอมหรือศูนย

สุขภาพตามจุดตางๆ โดยอาจใชวิธีการขึ้นภาษีที่ดินที่ไมไดใชประโยชนหรือเวนคืนที่ดิน เพื่อนํามาสราง

พื้นที่สาธารณะดังกลาว 



 

- ๒๖๑ - 
 

 ปราศจากปญหายาเสพติด 

 ปราศจากปญหาน้ําเนาเสีย 

 มีความปลอดภัย 

 ตํารวจปฏิบัติหนาที่โดยชอบ ปราศจากปญหาอิทธิพลมืด 

 ปราศจากปญหาการขายบริการทางเพศ หรือมีการจัดระเบียบใหถูกตอง ปลอดภัย 

 อยากเห็นกรุงเทพฯ มีการจัดการที่เปนระเบียบมากกวานี้ ทั้งทางดานการขนสงสาธารณะ 

ควรจัดใหเพียงพอ และครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน มีรถไฟฟาครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งการจัดระเบียบรานคา

แผงลอย ควรจัดใหเปนที่เปนทางมากกวานี้  ดานความสะอาด ควรจัดระเบียบการทิ้งขยะใหเปนที่เปน

ทาง หวังวาในอนาคต กรุงเทพฯ จะเปนเมืองที่สะอาด และเปนระเบียบมากกวานี้ 

 สิ่งที่อยากเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ในอนาคตขางหนาคือ สภาพแวดลอมสีเขียว หรือพื้นที่สี

เขียวใหมีมากขึ้น เชน สวนสาธารณะของชุมชนและตามแหลงที่มีการคมนาคมมากๆ ซึ่งมขีอดทีีจ่ะชวยลด

มลภาวะในอากาศที่เปนผลเสียตอระบบทางเดินหายใจ อีกประเด็นหนึ่งคือ ทิวทัศนในกรุงเทพฯ ควรที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน ในกรณีของเสาไฟฟา ซึ่งบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม อาจฝงลงใตดิน 

และลดการเกิดอันตรายในแหลงที่มีคนมากและลดความแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ได 

 กรุงเทพฯ ป ๒๕๗๕ อยากใหกรุงเทพมหานครดูแลคนดอยโอกาสใหดีมากกวานี้ ไมอยากให

มีคนขอทาน คนเรรอน โดยเฉพาะคนขอทาน คนเรรอนที่เปนเด็กกับคนชรา ทางกรุงเทพมหานครควรให

ความสําคัญกับเรื่องเหลานี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู รัฐบาลควรขยายความ

เจริญกาวหนาที่ไปสูตางจังหวัด เพราะจะเปนผลดีตอทั้งตัวกรุงเทพฯ และตางจังหวัด อีกหนึ่งขอที่นาเปน

หวงคือปญหาอาชญากรรมในกรุงเทพฯ ทางกรุงเทพมหานครควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามให

ดีกวาที่เปนอยู ที่สําคัญที่สุดคือตองไมใหเจาหนาที่รัฐเปนอาชญากรเสียเอง  

 
๔.๒๖ สรุปผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๕ วิสัยทัศนภาพรวม  
 

การประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๕ เปนการประชุมในประเด็นวิสัยทัศนภาพรวม
ของกรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ป  โดยเนนความคิดเห็นของกลุมนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดยมี อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธและการจัดเวทีสาธารณะ เปน 
ผูดําเนินรายการ มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น ๒๘ คน  
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แผนภาพที่ ๔-๒๔ ภาพบรรยากาศการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ ๒๕ 
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ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความคาดหวังที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของ
กรุงเทพฯ ในอนาคต” ผลการประชุมสามารถสรุปเปนประเด็นเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ในระยะ 
๒๐ ปไดดังตอไปนี้ 

 ตองการเห็นกรุงเทพฯ เปนเมืองที่ปลอดภัยจริงๆ ทุกวันน้ีแมจะมีกลองวงจรปดจํานวนมากที่
ระบุวากรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการติดตั้งและดูแลความปลอดภัย แตเมื่อเกิดปญหาขึ้น ผูเสียหาย
กลับตองพึ่งพาตํารวจมากกวากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับสถานีตํารวจไมไดเชือ่มตอกนั ทาํ
ใหติดตามภาพจากกลองวงจรปดไมได หรือหากติดตามดูภาพจากกลองวงจรปดได กระบวนการดําเนิน
เรื่องก็ลาชาทําใหภาพในกลองวงจรปดถูกลบออกไปแลว จึงติดตามคนรายไมได 

 ประเด็นเรื่องกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย ตองการเห็นความปลอดภัยของคนใชถนน แมจะมี
สะพานลอย แตในยามค่ําคืน พื้นที่บนสะพานลอยมืดและเปนที่ซองสุมของกลุมมิจฉาชีพ ทําใหตอง
กลับมาขามทางถนนและเสี่ยงอันตรายเหมือนเดิม จึงตองการใหมีการรักษาความปลอดภยับนสะพานลอย
ดวย 

 ในเรื่องของสภาพแวดลอมและสุขาภิบาล ผู เขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นวา 
กรุงเทพมหานครไมไดมีการควบคุมดูแลเรื่องการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทอระบายนํ้าทิ้ง โดยเฉพาะรานอาหาร
ริมถนน ที่ใชทอระบายน้ําของกรุงเทพมหานครในการทิ้งเศษอาหาร น้ํามันที่ใชแลว ฯลฯ และสงผลใหทอ
ระบายน้ําอุดตัน สกปรก และเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค ตองการใหกรุงเทพมหานครดําเนินเรือ่งดังกลาว
อยางจริงจัง 

 ในประเด็นเรื่องการจราจร และระบบขนสง เห็นวาปจจุบันน้ีแมกรุงเทพฯ จะมีเสนทางการ
ขนสงสาธารณะใหเลือกอยางหลากหลายทั้งรถไฟฟาใตดิน รถไฟลอยฟา รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา
เชื่อมตอสนามบิน อยางไรก็ดี ระบบเหลานี้กลับแยกสวนการทํางาน ผูใชบริการไมไดรับความสะดวกเมื่อ
ตองใชการเชื่อมตอระหวางขนสงสาธารณะเหลานี้ อาทิ บัตรโดยสารแยกกันคนละระบบ คาโดยสาร
แตกตางกันอยางมาก และไมไดเชื่อมตอกันอยางแทจริงในเชิงพื้นที่ อาทิ รถไฟฟาเชื่อมตอสนามบิน ไมได
เชื่อมกับรถไฟฟาใตดิน โดยสถานีมักกะสันจะตองลากกระเปาเดินทาง เสี่ยงอันตรายมาขึ้นรถไฟฟาใตดิน 
ซึ่งอาจไมใชภารกิจของกรุงเทพมหานคร แตถาเปนไปตามวิสัยทัศนมหานครแหงเอเชียที่กรงุเทพมหานคร
รับจะเปนเจาภาพ ดังน้ันจะตองมีการบริหารจัดการจุดเชื่อมตอเหลานี้ใหเกิดขึ้นได 

 ระบบ Wifi ที่กรุงเทพมหานครจัดบริการไมสามารถใชประโยชนไดอยางแทจริง จํากัดคน
เขาถึงจํานวนนอยมาก ทั้งที่ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนาจะทําใหคนกรุงเทพฯ สามารถใช Wifi ไดทุก
หนแหง เพื่อเอื้อตอสังคมแหงการเรียนรู แตคนกรุงเทพฯ ตองเสียคาใชจายจํานวนมากเพื่อรองรับระบบ
เชื่อมตอโลกอินเทอรเน็ตใหกับธุรกิจเอกชน ทั้งที่บางครั้งจําเปนตองใชเพื่อการศึกษา 

 ควรปรับปรุงทัศนคติในการทํางานของสํานักงานเขตตางๆ เมื่อประชาชนมาใชบริการ 
ผูเขารวมประชุมเคยมีประสบการณในการใชบริการทําบัตรประชาชน ซึ่งพบวาเจาหนาที่ใหบริการไมมี
ประสิทธิภาพ และแสดงพฤติกรรมตะคอกประชาชน ซึ่งถาตองการใหเมืองกรุงเทพฯ พัฒนาอยางแทจริง 
จะตองมีการพัฒนาทัศนคติของขาราชการกรุงเทพฯ ที่มองประชาชนเสมือนเปนลูกหนี้หรือผูรองขอรับ
บริการ ทั้งที่ความเปนจริงประชาชนเปนผูจายภาษีและควรไดรับการดูแลที่ดีกวานี้ 
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 เรื่องการจัดระเบียบรานคาแผงลอย ควรดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ เพราะรบกวนพื้นที่
ของผูใชทางเทาสาธารณะ อีกทั้งรถจักรยานยนตรับจางที่ขับขี่บนทางเทาควรมกีารลงโทษอยางจรงิจงัและ
ใหเข็ดหลาบ เพื่อใหผูใชทางเทาสาธารณะไดใชประโยชนอยางแทจริง 

 การกําหนดวิสัยทัศนอาจตองระวังสิ่งที่เปนขอขัดแยงกัน เชน การสรางความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ ยอมหมายถึงกรุงเทพฯ ในอนาคตจะตองเปนเมืองใหญที่มีประชากรจํานวนมากและ
หลากหลาย ในขณะที่ดานการรักษาสิ่งแวดลอม ตองการใหกรุงเทพฯ เปนเมืองสีเขียว นาอยู นาอาศัย 
ความเจริญทั้งสองอยางแตกตางกันสุดขั้ว ทําอยางไรที่จะทําใหวิสัยทัศนนีผ้สานความนาอยูควบคูกบัความ
เจริญได 

 
จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด เปนผลสรุปความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และผูมีสวนไดสวนเสียที่

เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานครในปจจุบันและในอนาคต ครอบคลุมตัวแทนประชาชนทกุกลุมและทกุชวงวยั 
ซึ่งความคิดเห็นที่มีคุณคาเหลานี้  ทําใหการกําหนดทิศทางวิสัยทัศนในแตละดานเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนามีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น และเอื้อตอคณะวิจัยในการยก (ราง) แผน
วิสัยทัศนของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป หรือที่เรียกวา วิสัยทัศนกรุงเทพฯ 
๒๕๗๕ เพื่อใชนําเสนอแกประชาชนในเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ซึ่ง
เปนการดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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บทท่ี ๕ 
ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน 

และติดตามการพัฒนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
 

เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ เสนอแนะ และ 

“รับรอง” (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่คณะวิจัยไดสังเคราะหจาก  ๑) การศึกษาเอกสารและขอมูล

วิชาการตางๆ  ๒) การประมวลความคิดเห็นในกิจกรรมเวทีประชาเสวนา “มองกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” รอบที่ 

๑ ซึ่งดําเนินการทั้งสิ้น ๖ ครั้งใน ๖ กลุมเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ๓) การจัดประชุม           

กลุมยอย (Focus Group) ในประเด็นวิสัยทัศนรายดานตางๆ รวมทั้งสิ้น ๒๕ ครั้ง  คณะวิจัยจึงไดจัด 

“กิจกรรมเวทีสาธารณะ” ขึ้นอีก ๖ ครั้งใน ๖ กลุมเขตพ้ืนที่เดิม ภายใตชื่อกิจกรรม “ฉันทามติ กรุงเทพฯ 

๒๕๗๕ ของประชาชน” เพื่อเชิญชวนใหประชาชนรวมรับทราบขอมูลเกี่ยวกับภาพวิสัยทัศนของ

กรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ป ขางหนา และรวมกันเสนอแนะแนวทาง รวมทั้งมาตรการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในปจจุบันใหเปนไปดังภาพที่ไดออกแบบไว ซึ่งในการทํากิจกรรมดังกลาว คณะวิจยั

ไดแบงแนวทางการประชุมออกเปน ๓ ชวง คือ 

ชวงที่ ๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. คณะวิจัยนําเสนอ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ซึ่งเปน

การนําเสนอวิสัยทัศนและมาตรการการดําเนินงานตามวิสัยทัศนในระยะ ๕ ป ๑๐ ป ๑๕ ป และ ๒๐ ป ที่

ไดรับจากการระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหประชาชนรับทราบและรวมกันนําเสนอขอคิดเห็น

เพิ่มเติม 

ชวงที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. เปดเวทีเสวนาเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนา

สามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 

 ชวงที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดมาตรการ 

แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนของประชาชนฯ 

ทั้งนี้ ผลการประชุมที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะจะสามารถสะทอนไดวาประชาชนวามีความ
คิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่คณะวิจัยประมวลขึ้น และประชาชนจะมี
ขอเสนออยางไรในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน รวมถึงแนวทางการประเมินและติดตามการพัฒนาวิสัยทัศนใน
แตละประเด็น ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมในแตละกลุมเขตพื้นที่ดังตอไปนี้  

 
 
 
 

 



 

- ๒๖๖ - 
 

ตารางที่ ๕-๑ กําหนดการจัดกิจกรรมเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน จาํนวน ๖ 
ครัง้ 
 

กลุมเขต
พื้นที่ 

วัน เวลา สถานที ่ จํานวน
กลุมเปาหมาย

(คน) 
กรุงเทพใต วันเสารที่ ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมตวนันา  
เขตบางรัก กรงุเทพฯ 

๒๐๐ 

กรุงเทพ
เหนือ 

วันเสารที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมมริาเคลิ แกรนด  
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 

๒๐๐ 

กรุงธนเหนือ วันเสารที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมรอยัลซิตี้  
เขตบางพลัด กรงุเทพฯ  

๒๐๐ 

กรุงเทพ
กลาง 

วันเสารที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมเอเชีย  
เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 

๒๐๐ 

กรุงธนใต วันเสารที่ ๘ กันยายน 

๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงแรมจอลลี่สวีทแอนดสปา 
เขตธนบรุี กรงุเทพฯ 

๒๐๐ 

กรุงเทพ
ตะวันออก 

วันเสารที่  ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต  
วิทยาเขตรมเกลา  
ถนนรมเกลา แขวงมีนบรุ ี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

๒๐๐ 

รวม ๑,๒๐๐ 
 

  

๕.๑ ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะฉันทามติ 
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๑ 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ครั้งที่ ๑ กลุมเขต
พื้นที่กรุงเทพใต อันประกอบดวยเขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร             
เขตยานนาวา  เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง  ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาว
ในวันเสารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ หองคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โดยมี
ประชาชนกลุมตางๆ ใหความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น  ๒๐๘  คน  



 

- ๒๖๗ - 
 

  
แผนภาพที่ ๕-๑ การจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๑ 

 
        ๕.๑.๑ กิจกรรมภาคเชา 

กิจกรรมภาคเชา (๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)  คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนาสามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) 

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ  ๓ ประเด็น ไดแก 

 

        ประเด็นท่ี ๑  ทานเห็นดวยกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  ที่คณะวิจัยนําเสนอหรือไม 
        ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
        ประเด็นท่ี ๓  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
  
 ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวาผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน  
นักการเมืองทองถิ่น กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสวนใหญ “เห็นดวย” 
กับ (ราง) วิสัยทัศนดังกลาว  
 



 

- ๒๖๘ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๒ ภาพบรรยากาศการตอบรับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
จากการจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๑ 

 
 อยางไรก็ดี เมื่อมีการแบงกลุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตาม “จิ๊กซอวสี” ออกเปน ๔  กลุม พบวา
ผูเขารวมประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ จําแนกตามกลุมจิ๊กซอวสี 
ดังตอไปน้ี 
 
  ๑. กลุมจิ๊กซอวสีเขียว 
  ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเขียว เห็นวา (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 

 ควรใหมีการเขาถึงขอมูลของกลองวงจรปด โดยการติดต้ังจอมอนิเตอรเพื่อดู
ภาพเคลื่อนไหวในชุมชน 

 ควรใหตํารวจขึ้นตรงตอกรุงเทพมหานครโดยตรง ไมควรขึ้นตรงตอนักการเมือง 
เพื่อเปนตํารวจของชาวกรุงเทพฯอยางแทจริง 

 ควรมีมาตรการจัดการน้ําทวมของตนเองที่ชัดเจน ไมขึ้นตรงตอนักการเมือง 

 ควรมีมาตรการควบคุมปริมาณรถยนต เชน รถ ๑ คันตอ ๑  ครอบครัว 

 ปราบปรามยาเสพติดใหเด็ดขาด 



 

- ๒๖๙ - 
 

 คืนพื้นที่สาธารณะทางเทาใหประชาชนทั่วไป ไมใชเฉพาะชุมชน และมีการจัด
ระเบียบการคาขายบนทางเทา 

 เพิ่มจุดใหแสงสวางในพื้นที่สวนบุคคล โดยการประสานงานระหวางเจาของที่ดิน
และเจาหนาที่รัฐ 

 มีนโยบายควบคุมปริมาณและจับสุนัข แมวจรจัด เพื่อลดปริมาณคนถูกทํารายจาก
สัตวเหลานั้น 

 มีนโยบายชวยเหลือคารักษาพยาบาลสุนัข และแมวจรจัด เพื่อลดปริมาณสัตวปวย
ที่ถูกเจาของทิ้ง 

 มีมาตรการควบคุมการซื้อขาย การเปนเจาของสัตวเลี้ยง การเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพื่อ
ไมใหสัตวเลี้ยงเหลานั้นกอความเดือดรอนตอประชาชนคนอื่น เชน สัตวเลี้ยง
ขับถายนอกบานสรางความเดือดรอนใหผูอื่น 

 อธิบายนโยบายปลอดอุบัติเหตุเพิ่มเติมใหชัดเจน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน เชน การเดินตกทอ 

 สงเสริมการเขาถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพในทองถิ่น 

 ในพื้นที่จราจรแออัด ควรสงเสริมใหใชจักรยาน และเรือไฟฟา  
 พัฒนาระบบคูคลองเพื่อใชในการขนสงมวลชน และชวยในการระบายน้ํา  โดยการ

ประสานงานระหวางกรุงเทพมหานคร และการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
  ๒. กลุมจิ๊กซอวสีมวง 
  ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีมวง เห็นวา (ราง) วิสัยทัศนกรงุเทพฯ 
๒๕๗๕ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 

 ปญหาทุจริต เพราะกฎหมายไมไดถูกบังคับใชอยางเครงครัด เจาหนาที่หยอนยาน 

 เจาหนาที่สาํนกังานเขต ควรลงมาตรวจดูพื้นที่ใหมากขึ้น 

 เจาหนาที่กรุงเทพมหานครกับประชาชนควรจะมีความเขาใจกัน เจาหนาทีต่องรบัใช
ประชาชนไมใชเอาหนาที่มาอวดเบง หรือทํางานเพื่อสนองนายโดยไมคํานึงหรือ
แบงแยกประชาชนเปนพลเมืองชั้นสอง 

 ปลูกฝงใหคนในชุมชนไมทิ้งขยะ ควรมีการลงโทษอยางจริงจังสําหรับคนที่ไมเคารพ
กติกา โดยตองมีความรวมมือกันในชุมชนเพื่อจะไดทราบวาใครเปนผูทําใหเกิด
ปญหา และเก็บความลับขอมูลของผูแจงใหเปนความลับ 

 การปรับในการไมขามทางมาลาย การทิง้กนบหุรี่ ไมมแีลว ดังนั้นภาครัฐตองทํา
โครงการเหลานี้อยางตอเนื่อง 

 จํากัดขอบเขตและจาํนวนของชาวตางชาติทีจ่ะเขามาประกอบอาชพีในกรงุเทพฯ  

 จํากัดการเกิดใหมของแรงงานตางดาว 



 

- ๒๗๐ - 
 

 คนไทยยังดอยเรือ่งภาษาอังกฤษ ปลูกฝงการศกึษาของเด็กไทย เนนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

 เด็กไทยเรียนหนักมากเกินไป   

 เนนการศึกษาที่เนนใหรูจกั ชุมชน ทองถิ่น ตัวเอง ใหมากขึ้น 
 มุงเนนการศึกษาดานภาษาโรงเรียนละ ๒-๓ ภาษา โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาล (เริ่ม

ตั้งแตระดับประถมศกึษา) 
 ควรมรีะบบขนสงสาธารณะมากกวานี้ ปจจบุันไมเพียงพอ  

 ควรมกีารจาํกัดจาํนวนรถยนตสวนตัว 

 ควรมกีารรวมกันของระบบสาธารณะ โดยใหองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ เปน
ผูดูแลแตเพียงหนวยงานเดียว 

 มีการควบคุมผังเมืองใหมพีื้นที่สีเขียวบาง 
 ตองมีการปรับปรงุการเดินทางทางน้าํใหมากขึ้น  
 ทําบันไดเลื่อนใหสาํหรับทางขึ้นลง สาํหรับสะพานลอย เพราะผูสงูอายุไมสามารถ

ขึ้นได 
 มีบันไดเลื่อนสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ อาจทํา

เปนอุโมงคเพื่อกันลม แดด ฝน และมีตํารวจคอยตรวจตราตามบันไดเลื่อน เพราะ
มิจฉาชีพมักมาหลบเพื่อกออาชญากรรมตามบันได 

 ตัดงบประมาณสําหรับการทองเที่ยวศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ ของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และหนวยงานราชการอื่นๆ  แตนํางบประมาณแผนดินมาพัฒนา
ประเด็นอื่นๆ 

 ใชการเลอืกตั้งแบบระบบเขต ถงึแมวาการเลอืกตั้งไมไดเปนคาํตอบของ
ประชาธปิไตย 

 มีการเลือกต้ังผูวาเขต และควรใหผูวาแตละเขตประสานงานกัน 

 ระบบทอระบายน้าํในกรุงเทพตองปรับปรงุ 
 ติดปายบอกเตือนวาเวลาขับรถตอนฝนตก ระวังคนเดินถนนดวย 
 ใหรัฐบาลฟงเสียงประชาชนมากขึ้น โดยมองผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
 

  ๓. กลุมจิ๊กซอวสีสม 
  ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีสม เห็นวา (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ 
๒๕๗๕ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 
 
 
 



 

- ๒๗๑ - 
 

ประเด็นท่ี ๑ สิง่ท่ีตองการใหเพ่ิมเติม ซึง่ยงัไมปรากฎใน (ราง) วิสยัทัศน  
 การจัดการที่ดินที่รกรางวางเปลาที่มคีวามเสี่ยงและอันตราย 

 การจัดการคนจรจัด 

 การบริการขั้นพ้ืนฐานที่เตรียมเขาสูอาเซียน 
 การจัดการ และการจําแนกคนไทย และอาเซียน 
 การจัดการสะพานลอย และทางเทาใหปลอดภัยและสะอาด สะดวกตอการ

คมนาคม 
 การจัดการอาชีพของคนตางชาต ิ

 ลดปริมาณตูโทรศพัทสาธารณะ 

 จุดจอดแทก็ซี่อจัฉริยะ ไมไดใชประโยชนเลย 
 การจัดการมลพิษ 

 สาธารณสขุ ยังไมชัดเจนและครอบคลุมถึงสัตวพาหะ สุนัขจรจัด แมวจรจัด 

 การบงัคบัใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 

ประเด็นท่ี ๒ สิง่ท่ีตองการใหแกไข 
 มหานครปลอดภัย 

 เพิ่มโทษสําหรับการทําผิดอาชญากรรม โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด 
 กลองวงจรปดที่ติดควรตรวจสอบวาใชไดหรือไม 

 เจาหนาที่รัฐที่บงัคบัใชกฎหมายตองเอาจรงิเอาจังในการปราบปราม และไมเปน
ผูกระทาํผิดเสียเอง 

 การบงัคบักฎจราจร: จอดใหคนขามถนน แมจะมีเพียงคนเดยีว 
 รถโดยสารสําหรบัคนพิการ และผูสูงอายุโดยเฉพาะ 

 ลดจาํนวนเสาโทรศัพทเครือขายตางๆ ซึ่งเปนสาเหตุของการลอสายฟาในชุมชน 
และอันตรายตอสขุภาพสมอง 

 สะพานลอยบันไดเลื่อน อาจใหมกีารหยอดเหรียญ เพื่อใชบริการก็ได 

 ทางเทา การจัดการทางเทา อยากใหใชวสัดุเกรดดีขึ้น และสะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากหนู และแมลงสาบ 
 

มหานครสีเขียว 
 ลานกีฬาสีเขียวสาํหรับเยาวชน 

 ตนไมสีเขียว หรือไมดอก ที่สวยงาม และกินได 
 การตัดตนไมใหญควรขอฉันทามติจากประชาชนในชุมชนละแวกน้ันกอน 

 เลือกปลูกตนไมรมิถนนใหสวยงาม 



 

- ๒๗๒ - 
 

 หยุดตัดตนไมเกาแก 
 

มหานครสําหรับทุกคน 
 เด็กอาชวีะไมทะเลาะววิาท 

 ใหดูแลผูพิการ และสงูอายุเปนพิเศษ โดยเฉพาะทางเทา และรถขนสงมวลชน
กรุงเทพ 

 บานพักผูสงูอายุ หมูบานสาํหรบัผูสูงอาย ุ
 Sky Walk ที่เหมาะสมกับการสัญจรของผูพกิารและผูสูงอายุ 
 ศูนยพักอาศัยสาํหรับผูสูงอายุในโรงพยาบาล  

 หยุดเอาเปรียบผูพิการ และสงูอาย ุ
 

มหานครประชาธิปไตย 

 คนกรุงเทพฯ ไมแบงส ี
 สรางประชาธิปไตยจากการรับฟงประชาชน เปนตัวแทนของประชาชนแลว แตไม

เคยมารับฟงประชาชน และเปนตัวแทนของประชาชนเลย 
 การเวนคืนที่ดิน ควรคํานึงถึงประชาชน และควรถามความคิดเห็นของประชาชน

ดวย แตที่ผานมา สมาชิกสภาเขต และนักการเมืองทองถิ่น กลับไมแสดงจุดยืนใน
ฐานะตัวแทนของประชาชน 
 

ประเด็นท่ี ๓ แนวทางในการผลักดันวิสัยทัศนสูการปฏิบัต ิ
 กรุงเทพมหานครควรกําหนดแผนการดําเนินงานดานตางๆ ใหชัดเจน ทั้งระยะเวลา 

และการปฏิบัติ และเผยแพรตอสาธารณชนใหทราบโดยทั่วกันดวย 
 ใชกลยุทธในการกระจายขาวสารในชุมชน 

- สื่อ บอรด เสียงตามสาย เคเบิลทวีี ฟรทีีวี สภากาแฟ 
- ใชแกนหลักในการกระจายขาวสารของชุมชน (วิทยากร) ลงไปถึงกลุม

เฉพาะ โดยสํานักงานเขตและกรรมการชุมชน เปนเจาภาพในการจัด
ประชุมชุมชน 

- นําเสนอผลดี หรือสิ่งดีๆ  ที่ประชาชนในชุมชนจะไดรับ 

 ทําประชามติ และเขาสูขั้นตอนประชาพจิารณ 

 ตั้งคณะกรรมการประชาชนตรวจสอบ 
 แผนวิสัยทัศนฉบับนี้ เปนวิสัยทัศนของคนกรุงเทพฯ ไมวาจะเปลี่ยนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ก็จะตองยึดวิสัยทัศนนี้เปนเกณฑ และมีคณะกรรมการภาค
ประชาชนตรวจสอบ 



 

- ๒๗๓ - 
 

 จะตองทําอยางไรใหสภาชุมชนเกิดจากการกอตั้ง ไมใชจัดตั้ง ดังนั้นตองกําหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาตองมีสภาชุมชนในทุกเขตพื้นที่ 

 ในการจัดเวทีใหญ อยากใหเชิญตวัแทนรัฐบาลมารวมรบัทราบ และแสดงแนวทาง
ในการตอบสนองดวยวาจะสนับสนุนคนกรุงเทพฯ ตามวิสัยทัศนไดอยางไร 

 ดําเนินเรื่องตางๆ ผานสมาชกิสภาเขต และสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร 

 สรางแรงกระตุน กระเพื่อมผานการจัดเวทสีาธารณะ 
 
  ๔. กลุมจิ๊กซอวสีเหลือง 
  ผลสรุปความคิดเห็นจากประชาชนในกลุมจิ๊กซอวสีเหลือง เห็นวา (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นยอยตางๆ ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี ๑ สิง่ท่ีตองการใหเพ่ิมเติม ซึง่ยงัไมปรากฎใน (ราง) วิสยัทัศน    
 ควรเพิ่มมมุมองในกลุมของชาวตางชาต ิ

 กํากับใหมีบริการที่มีคุณภาพในแตละดาน เชน ระบบขนสงมวลชน การดูแลกลุม

ผูดอยโอกาส เปนตน 

 มีการอนุรักษสถาปตยกรรม/วัฒนธรรม/ศิลปกรรม ใหเปนอัตลักษณของเมืองหลวง

แหงเอเชีย 

 เนนดานความปลอดภัยทางสขุภาพ เชน ใหเปนเมืองปลอดควันบุหรี ่

 

ประเด็นท่ี ๒ มาตรการในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช E-mail  Facebook  

 กระจายขาวผานทางสถานที่สําคัญในชุมชน เชน วัด โบสถ หรือมัสยิด  

 ประชาสัมพันธทางสื่อสารมวลชน เชน สื่อทางโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือ

จดหมายขาวตางๆ 

 ประชาสัมพันธทางบอรดประชาสัมพันธ หรือเสียงตามสายในชุมชน 

 เปดเวทีชาวบานในระดับชุมชน 

 ประชาสมัพันธทางสถานศกึษา โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก สงผานเด็กไปสูผูปกครอง 

 ติดโปสเตอรประชาสัมพันธในสถานที่สาธารณะตางๆ เชน หางสรรพสินคา ราน

สะดวกซื้อในชุมชน 

 บอกตอกันปากตอปากเริ่มจากในครอบครวั สถานที่ทาํงาน หรือผานอาสาสมคัรจิต

อาสาในชมุชน 



 

- ๒๗๔ - 
 

 กระจายขาวผานศูนยบรกิารสาธารณสขุ หรือศูนยสขุภาพชมุชน หรือลานกีฬาออก

กําลังกายในชุมชน 

 ทําปายโฆษณาขนาดใหญติดบริเวณปายรถโดยสารประจาํทาง หรือแจกใบปลวิบน

รถโดยสารประจาํทาง 

 หาผูสนับสนุนทาํเสื้อวสิัยทศัน แจกประชาชนทัว่ไปหรือวินมอเตอรไซด 

 ประชาสมัพันธผานมัคคุเทศก เพื่อใหนักทองเที่ยวตางชาติรบัทราบดวย 

 สงตอขอมลูผานนักการเมือง เริ่มจากสมาชกิสภาเขต สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 

และสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

 สงขอความผาน SMS หรือ E-mail ไปยังสมาชิก และสงตอไปใหผูอื่นเพื่อกระจาย

ขาว 

 
ประเด็นท่ี ๓ แนวทางการสรางการยอมรับวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
 ทําหนังสือออกจากคณะกรรมการชุมชนไปถึงสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 จัดนิทรรศการครั้งใหญหรือจัดเวทีในสถานที่ของกรุงเทพมหานคร เชน สนามหลวง 

โดยเชิญเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเขารวมรับฟงดวย 

 เชิญสื่อมวลชนเขารวม โดยนําเสนอออกสื่อโทรทัศนซึ่งเปนที่นิยมของประชาชน 

หรือใหมีการสง SMS ผานโทรทัศนที่เปนตัววิ่งหรือจัดใหมีการโหวตในรายการที่มี

ผูติดตามจํานวนมาก อาทิ รายการครอบครัวขาว ๓ เรื่องเลาเชานี้ โดยคุณสรยุทธ  

สุทัศนจินดา 

 คณะกรรมการหมูบานรวบรวมรายชื่อผูที่เห็นดวยกับวิสัยทัศนนี้ และสงตอไปยัง

กรุงเทพมหานคร 

 จัดตั้งแกนนําในการนําเสนอ เผยแพร สงตอวิสัยทัศนไปยังกรุงเทพมหานคร โดยเริม่

จากกลุมเล็กๆ ในชุมชนจนไปถึงระดับเขต 

 ใหมีการลงชื่อสนับสนุนวิสัยทัศนในเว็บไซต หรือ  Facebook ของกรุงเทพมหานคร 

 รวบรวมรายชื่อของสมาชิกชมรม สมาคม หรือกลุมองคกรอิสระตางๆ ที่เห็นดวยกบั

วิสัยทัศน 

 ประชาชนทั่วไปรวบรวมรายชื่อสงตอไปยังกรุงเทพมหานคร 

 ใหเยาวชนเขามามีสวนรวม และปลูกฝงใหรูจักวิสัยทัศน เพื่อใหเด็กเปนผูผลักดัน

วิสัยทัศนตอไปในอีก ๒๐ ปขางหนา 



 

- ๒๗๕ - 
 

        ๕.๑.๒ กิจกรรมภาคบาย 
กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด

มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  โดย

ประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ คือ  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ พบวาผูเขารวมการเสวนามีความคิดเห็นที่

หลากหลาย สรุปไดดังตอไปนี้ 

 เสนอใหเชิญผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานครทุกทานมารับฟงวสิยัทศันนี ้เพือ่ให

ประชาชนรับฟงวาผูสมัครแตละทานจะสามารถดําเนินการตามวิสัยทศันนีไ้ดหรอืไม 

 ควรมีเครือขายประชาชนที่เขมแข็งเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

 ควรใหตัวแทนประชาชน เชน สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขามา

มีสวนรวมในการรับฟงและเสนอวิสัยทัศนดวย 

 ไมควรใหนักการเมืองเขามาเปนผูกําหนดวิสัยทัศน แตควรเปนองคกรภาค

ประชาชนเปนผูขับเคลื่อนมากกวา เชน สภาพัฒนาสังคม ภาคประชาชน และสภา

องคกรชุมชน 

 ผูแทนสภาองคกรชุมชนเขตบางคอแหลมเสนอวา สภาองคกรชุมชนเขตบางคอ

แหลม มีการแบงกลุมภายในองคกรถึง ๕๖ กลุมตอเขต ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับ

งบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ซึ่งสภาองคกรชุมชนสามารถเปนองคกร

หลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ  ๒๕๗๕ ได 

 การขับเคลื่อนวิสัยทัศนนี้ควรมีการรวมมือกันของ ๓ สภา ไดแก สภาเขต สภา

องคกรชุมชน สภาภาคประชาชนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ซึ่งทั้ง ๓ สภานี้ควรขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปพรอมๆ กัน เพื่อจะไดเกิดความ

หลากหลายทางความคิด 

 การขับเคลื่อนวิสัยทศันโดยสภาเด็กและเยาวชน มีปญหาสาํคัญตรงทีส่ภาเด็กและ

เยาวชนเปนสภาจัดต้ัง ไมสามารถรวมกลุมกันได  

 การจัดต้ังสภาเด็กควรเริม่ตนที่โรงเรียน 

 ปจจุบันนีส้ื่อประชาสมัพันธของกรุงเทพมหานคร ยังไมเขาถงึประชาชนเทาทีค่วร 

โดยเฉพาะไมเขาถึงผูที่ไมไดใชอินเทอรเน็ต อาจมกีารเตรียมความพรอมใหกับผูทีจ่ะ

เปนผูสงูอายุในอีก ๒๐ ปขางหนา ใหสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได 

 ประชาสมัพันธใหเด็กและเยาวชนเขารวม 
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 ที่ประชุมเสนอใหจัดสภาองคกรชุมชนนํารอง โดยดําเนินการเริ่มจาก ๔ เขตนํารอง 

ไดแก เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตบางคอแหลม และเขตคลองเตย อาจเชิญ

วิทยากรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปใหคําแนะนํา โดยมีผูเขารวม ไดแก สภา

เขต สภาองคกรชุมชน สภาภาคประชาชนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย และผูดอยโอกาส รวมถึงใหมีตัวแทนจากเขตอื่นที่สนใจเขารวม

ดวย 

 ใหนําประเด็นมาจากทีค่ณะวิจัยไดเสนอไวมารณรงคใหเกิดผล โดยแตละเขตนาํรอง

อาจแบงกันดาํเนินการในประเด็นทีแ่ตกตางกัน 

 บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อเปนแผนแมบท 

 ยกวสิัยทศันใหเปนกฎหมาย 

 ใหสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครปฏิบัติตามวิสัยทัศน โดยกําหนด

หนาที่ ความรับผิดชอบใหชัดเจน 

 กําหนดหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เปนจุดรวม จุดยืนของพลังมวลชนเพื่อ

ผลักดัน ขับเคลื่อนแผนวิสัยทัศน  เชน หนวยงานการศึกษา  

 ใหชุมชนติดตามการดําเนินงานของแผนวิสัยทัศน โดยตั้งชุมชนติดตามวิสัยทัศน 

(รวมตัวอยางเปนทางการ) มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ อยางทั่วถึง และมี

สํานักงานเขตเปนศูนยกลาง มีงบประมาณสนับสนุน 

 สรางองคกรภาคประชาชนประจําเขตจากอาสาสมัคร ไมใชนักการเมือง โดยทํา

หนาที่ เสมือนกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมกับสํานักงานเขต และทาง

สํานักงานเขตควรสงตัวแทนเขารวมในองคกรภาคประชาชนเพ่ือเปนผูประสานงาน 

 สงตวัแทนประชาชนเขาไปประชุมกบัสาํนกังานเขต 

 ควรถอดแผนวสิัยทศันเปนแผนปฏบิัติงานเพื่อใหสาํนักงานเขตปฏิบัติ และ

ประชาชนมีสวนชวยติดตามผล และประสานงาน 

 ไมควรใหสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานครสงักัดพรรคการเมือง  

 การประชุมแตละครั้งตองมีการประชาสมัพันธใหชาวชุมชนรบัทราบ 

 ความตอเน่ืองในการนําวิสัยทัศนไปใชนั้น จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการประชาสัมพันธ 

 สํานักงานเขตควรจัดพื้นที่สําหรับชุมชนทุกชุมชนในเขตมาประชุม อาจจะทุกวัน

เสาร หรือเสารเวนเสาร และมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อเผยแพร หรือ

อาจจะขอยืมพื้นที่ในการประชุมระดมสมองจากตัวแทนประชาชนกอนนําเสนอเขต 



 

- ๒๗๗ - 
 

 จัดตั้งกิจกรรมสรางสรรคเพื่อการพัฒนาเมืองในชุมชน เพื่อสรางรากฐานชุมชนที่

แข็งแรงเพ่ือติดตามดําเนินงานของวิสัยทัศน 

 สงเสริมใหสํานักงานเขตมีการจัดตั้งชุมชน เน่ืองจากการจัดตั้งชุมชนนั้นจะมีเงิน

สนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การจัดตั้งชุมชนจะชวยสงเสริมใหมี

ความตอเน่ืองของวิสัยทัศน  โดยมีการเรียกรอง หรือสนับสนุนจากสํานักงานเขต 

 สงเสริมการขับเคลื่อนแผนวิสัยทัศนโดยการทํางานของชุมชุน ในประเด็นตางๆ อาท ิ

ขยะรีไซเคิล หรือการมีรักษาความปลอดภัยชุมชนคอยดูแลระบบสาธารณูปโภค 

เพื่อปองกันการลักขโมยสายไฟฟา รางรถไฟ นําไปขาย  

 สรางบรรยากาศการพูดคุยกันระหวางคนในชุมชน หากไมสามารถตกลงได อาจจะ

ขอความชวยเหลือจากกรุงเทพมหานครมาเปนตัวกลาง 

 

       ๕.๑.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะคร้ังท่ี ๑ 
 (เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 

 



 

- ๒๗๘ - 
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๓ ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน  
ครัง้ที่ ๑ 



 

- ๒๗๙ - 
 

๕.๒ ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะฉันทามติ 
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๒ 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ครั้งที่ ๒ กลุมเขต
พื้นที่กรุงเทพเหนือ อันประกอบดวยเขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตสายไหม             
เขตบางเขน  และเขตดอนเมือง ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ 
หองเมจิค ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ให
ความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น  ๒๐๔ คน  

 

 
แผนภาพที่ ๕-๔ การจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๒ 

 
        ๔.๒.๑ กิจกรรมภาคเชา 

กิจกรรมภาคเชา (๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)  คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนาสามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) 

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ  ๓ ประเด็น ไดแก 

       ประเด็นที่ ๑   ทานเห็นดวยกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  ที่คณะวิจัยนําเสนอหรือไม 
       ประเด็นท่ี ๒   ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
       ประเด็นที่ ๓   ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 



 

- ๒๘๐ - 
 

  
 ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวาผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
นักการเมืองทองถิ่น กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสวนใหญ “เห็นดวย” 
กับ (ราง) วิสัยทัศนดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาผูเขารวมประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับ (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ดังตอไปนี้ 
 

 ควรเพิ่มแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะแผนดินไหว ตั้งแตระดับชุมชนถึง
ระดับมหานคร 

 กรุงเทพฯ มหานครปลอดภัย ควรระบุแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ในเรื่องพื้นที่สีเขียว ควรใชดัชนีชี้วัดจิตสํานึกในการรักตนไม โดยชี้วัดวาเปนพื้นที่สีเขียว 
 การจดทะเบียนประชากรแฝง ขอใหมีรายละเอียดการจัดระเบียบประชากรแฝง และ

ทะเบียนคนตางดาวที่เปนรูปธรรม  
 ประเด็นโครงการบานมั่นคง บานพักฉุกเฉิน อยากใหกรุงเทพมหานครหาพื้นที่ อาทิ ที่

ราชพัสดุ ที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ใหกับผูดอยโอกาส ผูที่
เดือดรอน และผูออนแอในเรื่องที่พักบานอาศัย จัดระเบียบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย ให
งบประมาณลงมาสูชุมชน 

 ในเรื่องการศึกษา ควรสงเสริม และปลูกฝงการศึกษาแกเยาวชนในระดับที่เทาเทียมกัน 
และเพิ่มเน้ือหาหลักสูตรในภาคปฏิบัติใหมากขึ้น นอกจากนี้ยกระดับสถานศึกษาใหมี
มาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาจหา
ทุนการศึกษา เพื่อเสริมทักษะดานภาษาแกเยาวชนในวันหยุด ตลอดจนเพิ่มกิจกรรม
เสริมสรางความสามัคคีทั้งภายในและระหวางสถาบันการศึกษา 

 ควรอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ เชน บันได สะพาน ที่ปจจุบันไมมีสําหรับผูสูงอายุ 

 การบังคับใชกฎหมาย อาทิ กฎจราจร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด การควบคุม
อาคาร จะทําอยางไรใหคนกรุงเทพฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมีการปลูกจิตสํานึก เชน 
ปญหาการจราจร มีนโยบายรถยนตคันแรก ตองมีนโยบายอื่น หรือมาตรการรองรับคน
ใชรถ และคนใชถนน เพื่อความปลอดภัย และเทาเทียม 

 ประเด็นเกี่ยวกับโลกรอน โดยเฉพาะการจัดการเรื่องน้ํา ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
หากไมมีมาตรการรองรับจะเปนปญหาในอนาคต 

 ประเด็นเกี่ยวกับคนเรรอน คนบา สติไมสมประกอบ โสเภณี ซึ่งมีคนเหลานี้จํานวนมาก 
สาเหตุท่ีเขามาอยูในกรุงเทพฯ เพราะปญหาครอบครัว ปญหาสุขภาพ ไมมีที่พักพิง โดย
กรุงเทพฯ มีสาธารณูปโภครองรับ จึงกลายเปนภาระในการดูแลของหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร สําหรับแนวทางแกไขคือ สงคนเหลานี้กลับภูมิลําเนา ฝกอาชีพ ออก
กฎหมาย เพื่อจับกุม หรือดําเนินการกับคนเหลานี้อยางเขมงวด  



 

- ๒๘๑ - 
 

 ความคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสัตวเลี้ยง เชน แมว สุนัข รวมถึงนกพิราบ งู 
เปนตน 

 กรุงเทพมหานครตองบริหารดวยตัวของตัวเองได ปลอดจากการเมืองแทรกแซง โดยการ          
แกกฎหมายใหกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานอิสระ 

 ควรสงเสริมใหแตละเขตสนับสนุนการทําการเกษตร เชน ปลูกขาวในกระถางตนไมบน
คอนโด หรือพืชผักอื่นๆ เปนตน เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดไดเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

 ในอนาคตควรมีการจัดพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ สําหรับรองรับการเกษตร และการผลิต
อาหาร 

 ระบบการบริหารงานระหวางหนวยงานราชการ ควรสรางใหมีการบูรณาการระหวาง
หนวยงานมากขึ้น  โดยเฉพาะสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบประปา ระบบ
จราจร ระบบไฟฟา  ระบบโทรศัพท  เปนตน 

 ควรปรับภูมิทัศนในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเรื่องคนเรรอน ขอทานตามหาง มหาวิทยาลัย  
โดยอาจมีการสงเสริมอาชีพ หรือซักถามปญหา เชน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีอาชีพ เปน
เหย่ือการคามนุษย เปนตน เพื่อชวยแกไขปญหากลุมคนเหลานี้ได 

 ตองการใหมีการฟนฟูคลองใหสะอาด ติดกลองวงจรปด CCTV อยากใหคลองปลอดขยะ 
และใหมีการประกวดคลองสะอาด 

 ในดานการศึกษา ควรมีการสอบถามความตองการของผูเรียนกอนการปรบัปรุงหลกัสตูร 
 อยากใหแตละเขตพื้นที่มีศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ใหทุกคนสามารถเขามาศึกษาได 

โดยเฉพาะตองถายทอดความรูใหแกคนรุนใหมจากผูเชี่ยวชาญ 
 

        ๔.๒.๒ กิจกรรมภาคบาย 
กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.)  คณะวิจัยเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด

มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  โดย

ประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ คือ  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ พบวาผูเขารวมการเสวนามีความคิดเห็นที่

หลากหลาย สรุปไดดังตอไปนี้ 

 กรุงเทพมหานครตองเปนอิสระ ตองใหเปนอิสระจริง ไมถูกขัดขวางจากทางใดก็ตาม 
 ควรขยายผลของวิสัยทัศนสูประชาชนกอน (รวมถึงประชาชนแฝง และชาวตางชาติ) 

แลวจึงสงตอใหแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่จะเขามารับหนาทื่เพื่อทําเปนกรอบใน
การพัฒนาตอไป 

 ควรใหเงินเดือนตัวแทนชุมชนเพ่ือรวมขับเคลื่อนวิสัยทัศน 



 

- ๒๘๒ - 
 

 ประชาชนควรจัดทําตัวชี้วัดของประชาชน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานในทุกๆ ดาน
ของกรุงเทพมหานคร โดยใชสีเปนเกณฑ เชน สีเขียว หมายถึง การดําเนินงานผาน
เกณฑสีเหลือง หมายถึง พอใช สีแดง หมายถึง ไมผาน  

 ควรใหกลุมคนวัยทํางานเปนผูตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพมหานคร โดยอาจให
น้ําหนักกับคนที่มีความรูความสามารถมารับผิดชอบในดานน้ันๆ 

 ควรใหหนวยงานเอกชน หรือหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศนในดานน้ันๆ เปนผู
ตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพมหานคร 

 ควรสงตอแผนวิสัยทัศนใหรัฐบาลหรือนักการเมืองทราบถึงความตองการของประชาชน
ชาวกรุงเทพฯ  พรอมทั้งนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

 ควรกระจายอาํนาจ หนาที่ งบประมาณไปสูชุมชนในเรื่องทีชุ่มชนสามารถจัดการตวัเอง
ได 

 ปรับบทบาทสมชัชาชุมชนใหสามารถขบัเคลื่อนวิสัยทศัน 

 ใหแตละชุมชมผลกัดันวสิัยทศันผานองคกร สมาชิก เครอืขายไปสูองคกรพฒันาชุมชน 
เพื่อใหเปนแรงกดดันไปสูกรุงเทพมหานคร 

 ควรมีมาตรการติดตามความกาวหนา หากปฏิบัติผิดไปจากแผนวิสัยทัศนจะมีการคาด
โทษอยางไร เชน หากมีการฟองรองและหนวยงานราชการไมแกไข ประชาชนสามารถ
ประทวงโดยการปดเขตได ไมจายภาษีทั้งเมือง เปนตน 

 ในดานการประชาสัมพันธวิสัยทัศน ควรกระจายไปที่นักเรียน สถานศึกษา เพราะเด็กก็
สามารถสงตอใหกับผูปกครอง หรือสรางกิจกรรมบางอยางในโรงเรียนใหไดรับรู  

 เน่ืองจากโรงเรียนขยายโอกาสในปจจุบันเนนการเรียนเพื่อสอบแขงขันมากเกินไป จึง
เพิ่มชั่วโมงเรียนมากเกินไป เชน สอนภาษาญี่ปุน เกาหลี เปนตน จึงเสนอใหนําวิสัยทัศน
กรุงเทพมหานครเขาไปอยูในวิชาชุมนุม หรือวิชาเลือก หรือวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต 

 เผยแพรวิสัยทัศนไปสูแตละเขตในกรุงเทพฯ และสงตอใหชุมชน เพื่อใหประชาชนทุก
ภาคสวนทราบถึงวิสัยทัศน  

 ควรมีสื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามการ
ทํางานของกรุงเทพมหานคร และจัดทําสื่อที่มีความเปนกลาง ไมมีการเมืองเขามา
เกี่ยวของ เชน ไมนํารูปผูวาราชการลงสื่อ เปนตน รวมทั้งสื่อตองดึงดูดความสนใจ เขาใจ
งาย 

 รวมมือกับสื่อโทรทัศนชองอิสระใหสรุปผลการดําเนินงานเปนรายสัปดาหและรายเดือน 

 โฆษณาวิสัยทัศนและรายงานผลการดําเนินงานตามสื่อตางๆ เชน โฆษณาในรถไฟฟา 
BTS รถไฟใตดิน รถไฟเชื่อมสนามบิน ARL รวมถึงสื่อตามชุมชม 

 

 



 

- ๒๘๓ - 
 

        ๕.๒.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๒ 
 (เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 

 
 

 

 



 

- ๒๘๔ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๕ ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน  
ครัง้ที่ ๒ 



 

- ๒๘๕ - 
 

๕.๓ ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะฉันทามติ 
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๓ 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ครั้งที่ ๓ กลุมเขต
พื้นที่กรุงธนเหนือ อันประกอบดวยเขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตคลองสาน  เขตบางกอก
นอย เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองกรุงเทพบอลลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชน
กลุมตางๆ ใหความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๑๑  คน 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๖ การจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๓ 
 

        ๕.๓.๑ กิจกรรมภาคเชา 
กิจกรรมภาคเชา (๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)  คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนาสามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) 

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ  ๓ ประเด็น ไดแก 

 
 
 



 

- ๒๘๖ - 
 

         ประเด็นที่ ๑  ทานเห็นดวยกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  ที่คณะวิจัยนําเสนอหรือไม 
         ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
         ประเด็นที่ ๓  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
  
 ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวาผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
นักการเมืองทองถิ่น กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสวนใหญ “เห็นดวย” 
กับ (ราง) วิสัยทัศนดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาผูเขารวมประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับ (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ดังตอไปนี้ 
 

 อยากใหคืนบาทวถิีใหกับประชาชนมากกวา โครงการจอดแลวจร คือ กรงุเทพมหานคร

สนับสนุนพื้นทีว่างเปลามาทาํอาคารจอดรถ และในอาคารกใ็หมีการขายของ หาบเร 

แผงลอย 

 ประเด็นงบประมาณการพัฒนาการทองเที่ยว โดยการพาไปศึกษาดูงานนั้น ปจจุบันใช

งบประมาณยังไมเหมาะสม ควรจํากัดเพียงรอยละ ๑๐ ตอปเทานั้น 

 การดําเนินการตางๆ ตองมีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเสียกอน จึงจะ

ทําใหวสิัยทศันขับเคลื่อนไปได 

 ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไมใชหนาที่ของกรุงเทพมหานคร อาจ

ทําไดยาก ทั้งที่ในตางจังหวัด การประปา และโทรศัพทจะขึ้นตรงกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดังน้ัน ไฟฟา ประปา และโทรศัพท ควรขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร อยางไรก็ดี 

มีผูเสนอวา ตองพิจารณาถึงความคุมคาดวย ถาจะเอาโทรศัพท ประปา ไฟฟา กลับมา

เปนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการบริหารจัดการดังกลาวจะตองใชงบประมาณอยางต่ํา  

๓ แสนลาน อาจไมคุมคา จึงควรทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ นาจะมี

ประสิทธิภาพมากกวา เชนเดียวกับการพัฒนาระบบขนสง ควรทําเปนองครวม แตไมใช

กรุงเทพมหานครจะทําเพียงหนวยงานเดียว ตองทํารวมกับองคกรอื่นดวย 

 อยากใหอํานาจการควบคุมการจราจร ขึ้นอยูกับกรุงเทพมหานคร 

 การขยายเขตเมืองแบบเมืองภูมิภาคไปยังเมืองขางเคียง กฎหมายตองปรับเปลี่ยนให

ครอบคลุมมากกวานี ้

 อยากใหเพิ่มงบประมาณสงเสริมการศึกษา โดยอาจผันงบไปดูงานเขามาใชเพิ่มเติมใน

สวนน้ี เพื่อเตรียมตัวคนในชุมชนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 

- ๒๘๗ - 
 

 การสรางระเบียบคน และระเบียบเมือง ตองถูกปลูกฝงในทางใดทางหนึ่ง และสิ่งนี้ตอง

เกิดขึ้นกอน 

 การขับรถจักรยานยนตบนบาทวิถี หรือการขายของบนบาทวถิสีะทอนถงึความมรีะเบยีบ

วินัยแลวหรือยัง 

 กรุงเทพฯ มีความเปนเอกลักษณ ท่ีมีศาสนสถานมากมาย ที่เปนรากเหงาของเมืองทั้ง ๒ 

ฝงของเจาพระยา  

 การจัดสรรงบประมาณเพื่อตรวจคนเขาเมือง ไมใชเปนการแบงแยกประเภทของคน แต

เปนการรองรับการวางแผนการดูแลคนเหลานั้น 

 หาบเร แผงลอย ควรไปจดทะเบียนการคา เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

อยางแทจริง 

 ควรแยกฝงธนบุรีออกมาเปนเมืองธนบุรี 

 กรุงเทพมหานครควรมีรองผูวาฝายชุมชน และฝายการศึกษาที่ประชาชนสามารถเขาถงึ

ได 

 นโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความพิเศษ ไมเหมือนนโยบายสวนกลาง แต

สวนกลางมีผู บริห ารมืออาชีพ แตจะทําอยา งไรที่ จะใหสํานักการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร เปนผูมาจากวงการศึกษา/ครู และเปนมืออาชีพ 

 ยังไมกระจายอํานาจเพียงพอ อยากใหมีหนวยงานคลายๆ องคการบริหารแขวง (อบข.) 

ในกรุงเทพฯ  

 มหานครแหงเอเชีย ใหญเกินไปหรือไม 

 ควรมีการบังคับใชผังเมืองอยางจริงจัง 

 กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยอาจใช

มาตรการลดภาษีสําหรับผูผลิตท่ีใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ปจจุบันประชากรแฝงมีมากกวาประชากรที่มีทะเบียน จะทําอยางไรจึงจะมีการบังคับ

การตรวจสอบประชากรแฝง ใหยายทะเบียนบานมาอยูในกรุงเทพมหานคร เพื่อให

สามารถบริหารจัดการไดสอดคลองกับจํานวนประชากรที่มีทะเบียนจริง 

 ผูมีอาชีพใหผูอื่นเชาอสังหาริมทรัพย ตองจดทะเบียนการคา และใหยายทะเบยีนบานเขา

มาดวย อาจตองมีบทลงโทษ เพื่อใหผูใหเชาอนุญาตใหผูเชายายทะเบียนบานเขามาได 

 อยากใหเมืองมีตนไมมากกวานี้ คลองสะอาดกวานี้ 

 ผูใหญเห็นแกประโยชนสวนตน ขายมีด/อาวุธใหแกเยาวชนอยางไมถูกตอง 



 

- ๒๘๘ - 
 

 การศึกษาของกรุงเทพมหานคร คุณภาพการศึกษายังดอยกวาหลายๆ ประเทศ สิ่งทีค่วร

เปน คือ ทุมใหดานการศึกษาพัฒนาคนที่ไมรูหนังสือ และตองสนับสนุนการอาน 

 ปจจุบันการพัฒนากรุงเทพมหานครหรือการกอสรางโครงสรางตางๆ เชน สะพานขาม

แมน้ํา ยังขาดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรนําเรื่องการสอบถามความเห็น

ของชุมชนบรรจุไวในกฎหมายดวย 

 การวางผังเมืองควรมีการจํากัดขนาดของชุมชน/คอนโด/รานอาหาร ซึง่จะทาํใหสามารถ

ประเมินปริมาณขยะ จํานวนที่จอดรถของรานอาหาร ฯลฯ และนําใชในการวางแผนการ

จัดการได 

 ไมไปเขารวมวงจรทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการละเมิดกฎจราจร 

 เปลี่ยนการจายคาปรับใหเปนการบําเพ็ญประโยชน 

 จายภาษีกําจัดมลพิษ เชน จายคาน้ําบวกคาบําบัดนํ้าเสีย 

 

        ๕.๓.๒ กิจกรรมภาคบาย 
กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.)  คณะวิจัยเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด

มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดย

ประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ คือ  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ พบวาผูเขารวมการเสวนามีความคิดเห็นที่

หลากหลาย สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ควรทาํประชามติ หรือลงรายชือ่ ๒๐,๐๐๐ ชื่อ แลวยื่นใหกบัรัฐบาล 

 ควรผลักดันผานสมาชิกสภาเขต และสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือตามระบบการ

ปกครอง เพื่อใหเกิดกฎหมายในการบงัคบัใช 

 ทําใหรบัรูโดยทั่วกัน โดยประชาสัมพันธผานชมุชน โดยเฉพาะประชาชนที่ไมทราบวามี

กิจกรรมนี้เกิดขึ้น  

 ขยายแผนวสิัยทศันผานทางเครือขายชมุชน และใหสมาชิกในชุมชนแนะนาํกันเอง และ

ตองรบัผลความคิดเห็นของประชาชนกลบัมา 

 ควรทําขอตกลงความรวมมือ (อาจใชชื่อวา วาระ กทม.) ระหวางประชาชนและ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

ผูแทนมหาดไทย ผูแทนองคกรชุมชน สภากรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาสังคม โดย

กําหนดเกณฑเวลาที่ชัดเจน 
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 เปลี่ยนระบบการบรหิารกรุงเทพมหานคร เปนการบริหารกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลจะเปนไปไดหรือไม  

 กรุงเทพมหานครยังอยูภายใตอํานาจของกระทรวงมหาดไทยอยู ทําใหเกิดการทับซอน

ของอํานาจ ควรใหกรุงเทพมหานครออกจากกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถบริหาร

ตัวเองไดอยางแทจริง เชน ภูเก็ต และรัฐบาลตองเปนคนดําเนินการ 

 สภาองคกรชุมชนอาจจะแคบเกินไป เพราะอาจไมครอบคลุมคนที่อาศัยในคอนโด และ

หมูบานจัดสรร ใหตั้งเปนสภาองคกรชุมชนแทน เปนผูติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ

แผนใหเปนจริง 

 ควรมวีสิัยทศันระดับเขต/แขวง/ชุมชน สอดรบักบัวสิัยทศันรวม โดยอาจมีเนื้อหา

เพิ่มเติมเฉพาะเขต 

 อาจมีการแบงงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงกรุงเทพฯ ใหไดตาม

วิสัยทัศน (จัดตั้งกองทุนพัฒนาเมือง) โดยแบงสัดสวนภาษีทองถิ่น เชน ภาษีปาย ภาษี

โรงเรือน เปนตน ประมาณรอยละ ๑๐-๒๐ ซึ่งสัดสวนนี้ขึ้นอยูกับสํานักงานเขต 

 ปจจุบันรัฐบาลกลางไดรบัภาษีจากกรุงเทพมหานครในอัตราสวนเทาใดก็ควรคืนภาษี

กลับมาในอัตราสวนเทากัน เพื่อนาํมาใชพัฒนาเมือง 

 ควรมปีฏญิาณกรงุเทพมหานคร แทนขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อเปนขอผูกมัด 

ใหรัฐบาลดาํเนินการตามขอตกลงเหลานี ้

 ควรทาํใหพื้นทีฝ่งธนบรุีเปนเวนสิตะวันออก และมีการปรับปรุงระบบการจัดการน้าํและ

คลองในกรุงเทพมหานครทั้งหมด เพราะประชาชนตองการใชการสัญจรทางน้าํ

เหมือนเดิม 

 เพิ่มการประชาสมัพันธผานโทรทศัน วทิยขุองกรุงเทพมหานคร Free TV Social 

Network และหนังสือพมิพทองถิน่ เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความรวมมือกัน 

 จัดแสดงวิสัยทศันทีห่อศิลป ใหจัดกจิกรรมอยางตอเน่ือง 

 จัดทาํวสิัยทศันเปนแผนใบปลวิแจกบริเวณรถไฟฟา BTS หรอืแสดงตามปายจราจร

อิเล็กทรอนิกส 

 ประชุมผูอาํนวยการเขตทุกๆ เดือนเพื่อเปนการกระจายสูรากหญาที่ดทีี่สุด 

 เสนอใหมสีภาประชาชน ประกอบดวย 

- ผูแทนองคกรชุมชน 

- สภาวัฒนธรรม 
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- ผูแทนสถาบันการศึกษา 

- ขาราชการบาํนาญ 

- นักกฎหมาย 

- ภาคการเมือง 

- ผูแทนศาสนา 

- ผูแทนบานเดี่ยว  

- ผูแทนอาคารชุด คอนโดมิเนียม 

- ผูแทนกลุมออกกาํลังกาย 

- ผูแทนกลุมเยาวชน 

- ผูแทนผูประกอบการธรุกิจ 

- คนตนแบบในชุมชน (Role Model) 

 ถาภาคประชาชนรวมตวักันไดระดับแขวง เขต จะสามารถกดดันนักการเมืองที่ทจุริตได 

 ทําวสิัยทศันระดบัเขตโดยใชเวทกีารประชุมประจาํเดือน และรับวาระขอมลูจากชุมชน 

 ชาวชุมชนควรเปนผูกาํหนดวาระการประชมุ 

 ตองมีการรวมกลุมกัน เพื่อนําวิสัยทศันนี้ไปเสนอผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รัฐบาล และผูเกี่ยวของ โดยบังคับวาหากไมทาํตามวิสัยทศัน จะไมเลือกกลับเขามาอีก 

 ตองมีสถานท่ี/ชองทางใหประชาชนไดแสดงออกถงึเจตนารมณ 

 มีแกนนาํภาคประชาชนที่เขมแข็ง และติดตามเรื่องนีอ้ยางจริงจงั 

 ภาคชุมชนเปนองคกรที่สามารถรวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนได แตปจจุบันยังถูกจํากัด

บทบาท เนื่องจากเปนขอจํากัดดานกฎหมาย ไมมีอํานาจในการดําเนินการเรื่องนี้ 

 ควรตั้งเครือขายสวนกลางในชุมชนเปนตัวกลางในการขับเคลื่อน/ติดตาม วิสัยทัศน 

 ควรมีการรวมชุมชนในกรุงเทพมหานคร ใหเปนองคกรใหญ เพื่อรวมขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

 ตองประชาสัมพันธสิทธิของพลเมือง 

 มีระบบฮอตไลนในการแจงขาวกรณีพบเห็นผูกระทําผิด รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ และ

ตองมีผลตอบรับกลับมา เชน เบอร ๑๕๕๕ และควรมีรางวัลใหเจาหนาที่ที่รับเรื่องจาก

ประชาชนแลวติดตามงานให เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 

 มีศูนยรับเรื่องรองเรียนหรือสายฮอตไลนที่คอยติดตามความกาวหนาของการขับเคลื่อน

วิสัยทัศน เพื่อประชาชนจะไดติดตามได 

 ประชาชนตองรวมตัวกันเพื่อใหเสียงของประชาชนดังขึ้น โดยควรมีสื่อชวยนําเสนอ 
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 ทําเปนรายการตรวจสอบ (Checklist) โดยติดตามการทํางานของนักการเมืองทุก ๓ 

เดือน โดยภาคชุมชนจะตองรวมมือกัน และควรตรวจสอบตนเองดวย  

 ใหคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา 

เปนผูนําในการขับเคลื่อน/ติดตามวิสัยทัศนภาคประชาชน 

 มีเทศกจิ/ตาํรวจคลอง เพื่อบงัคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคลอง 

 การกระจายขาววิสัยทัศน อาจใชชมรมเปนสื่อกลางในการเผยแพร รวมถงึใชสือ่โทรทศัน

ในการประชาสัมพันธโครงการ 

 ตั้งสภาองคกรประชาชนกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามวสิัยทศัน 

 ใหกรงุเทพมหานครจัดตัง้สารวัตร เพื่อติดตามปญหาตางๆ/รับเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นใน

กรุงเทพฯ เชน เรื่องความปลอดภัยในการใชบาทวถิี แลวแจงปญหาใหหนวยงานที่

รับผิดชอบมาแกไข 

        ๕.๓.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๓ 
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แผนภาพที่ ๕-๗ ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน  
ครัง้ที่ ๓ 
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๕.๔ ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะฉันทามติ 
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๔ 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ครั้งที่ ๔ กลุมเขต
พื้นที่กรุงเทพกลาง อันประกอบดวยเขตสัมพันธวงศ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย           
เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และเขตหวยขวาง ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาว
ในวันเสารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕  ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชน
กลุมตางๆ ใหความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๐๐  คน  

 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๘ การจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๔ 
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        ๕.๔.๑ กิจกรรมภาคเชา 
กิจกรรมภาคเชา (๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)  คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนาสามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) 

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ  ๓ ประเด็น ไดแก 

 
         ประเด็นที่ ๑  ทานเห็นดวยกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  ที่คณะวิจัยนําเสนอหรือไม 
         ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
         ประเด็นที่ ๓  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
  
 ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวาผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
นักการเมืองทองถิ่น กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสวนใหญ “เห็นดวย” 
กับ (ราง) วิสัยทัศนดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาผูเขารวมประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับ (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ดังตอไปนี้ 

 ควรแบงกรุงเทพมหานครใหมีการปกครองเปน ๒ ชั้น  ใหแบงการปกครองใหแยก
ขาด ระหวางสํานักงานเขตกับการบริหารกรุงเทพมหานครสวนกลาง 

 ควรสงเสริมการทําเสนทางจักรยาน 
 ควรมีการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร ทั้งการคัดแยกการจัดเก็บ ทําลาย นํา

กลับไปใช 
 ควรประชาสัมพันธเสนทางการสัญจร การเชื่อมตอระบบขนสงมวลชน ปายบอก

ทางใหชัดเจน 
 จัดระเบียบปายโฆษณาทั่วกรุงเทพฯ 

 ใหเงินชวยเหลือผูสูงอายุ โดยสํานักงานเขตมีฐานขอมูลเรื่องอายุของประชาชน แตมี
ความลาชา ไมสามารถจัดสรรไดทันทีโดยอัตโนมัติ แตตองใหประชาชนมาขอสิทธิ
กอน ซ่ึงควรปรับปรุง 

 นักการเมืองตองมีจิตสํานึกในการนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ 

 ควรมีระบบการคัดกรองคนที่เขามาอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในเรื่องการ
ปองกันโรคติดตอ ปองกันพฤติกรรมไมพึงประสงค ไรระเบียบ มักงาย ไมรักษา
ความสะอาดและสิ่งของสาธารณะ 

 ทางจักรยาน ไมสามารถใชไดจริง เพราะมีการรุกล้ําของแผงลอย 

 ขยายโอกาสการมีงานทํา เพื่อลดปญหาคนจรจัด เรรอน 

 ขาราชการ นักการเมืองขาดวิสัยทัศน ไมมีวิธีการจัดการน้ําทวมอยางถูกตอง 

 เด็ก เยาวชน ไมมีงานทํา มีเวลาวางมาก นําไปสูปญหายาเสพติด ซึ่งผูบริหาร
ระดับสูงหนุนหลัง 



 

- ๒๙๕ - 
 

 สื่อสารมวลชนตองมีบทบาทในการตรวจสอบนักการเมือง 

 ควรเพิ่มเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 ควรมีมาตรการระวังปองกันผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียนดวย เชน 

เพิ่มศักยภาพประชากรดวยการพัฒนาการศึกษา 
 กรุงเทพมหานครตองมีการจัดระเบียบการถมหนาดิน โดยจัดสรรความรับผิดชอบ

ระหวางผูที่ทุบ/รื้ออาคาร กับผูที่ตองการถมที่ เพื่อใหนําของเสียไปถมที่ได 
 ใหกรุงเทพมหานครใชปายโฆษณาเพื่อเปนแหลงประชาสัมพันธการสมัครงาน แลว

กรุงเทพมหานครเก็บคาเชาปายจากหนวยงานในราคาไมแพง เพื่อขยายโอกาสใน
การมีงานทํา ลดจํานวนคนวางงาน 

 สงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซยีน 
 เสนอใหปรับปรุงคลองทั่วกรุงเทพฯ ใหใชคลองเปนเสนทางขนสงใหมากขึ้น โดยใหมี

เรือไฟฟาวิ่งในคลองนํารอง ไดแก คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางลําพู และคลองสาม
เสน 

 การบริหารจัดการงบทองเที่ยว มีการกระจายอยางไมเปนธรรม ควรยกเลิก 
 การจัดระเบียบทางเทา แผงลอย หากจะใหกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ควรจัดเก็บ

รายไดเขากรุงเทพมหานคร 

 จัดระเบียบการจอดรถในที่สาธารณะ ไมควรอนุญาตใหซื้อรถ หากไมสามารถหาที่
จอดรถได 

 พัฒนาคนรุนใหม ใหวิเคราะหปญหาเปน 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตไมปฏิบัติหนาที่ ไมสามารถทาํงาน

ใหใกลชิดกับประชาชนได `รวมทั้งขาดแกนนําชุมชนที่มีศักยภาพ เสนอใหยุบเลิก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต  

 
        ๕.๔.๒ กิจกรรมภาคบาย 

กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.)  คณะวิจัยเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด

มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  โดย

ประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ คือ  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ พบวาผูเขารวมการเสวนามีความคิดเห็นที่

หลากหลาย สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ผูสูงอายุสวนใหญไมคอยกระตือรือรนในการเขาไปมีสวนรวมในการเสวนา หรือ
แสดงความคิดเห็นสาธารณะ เพราะมีขอจํากัดเรื่องสุขภาพ การเก็บขอมูลกับ
ผูสูงอายุ ควรเขาถึงพื้นที่ที่พักอาศัย จะไดทําใหเก็บขอมูลไดครบถวนกวา  



 

- ๒๙๖ - 
 

 ควรสรุปวิสัยทัศน มาตรการเปนประเด็นลายลักษณอักษร และเผยแพรไปตามเขต
พื้นที่ตางๆ 

 จัดจางผูบรหิารมอือาชพี โดยตองมีการตั้งเปาหมายของกรงุเทพมหานครใหชัดเจน 
มีการกาํหนดระยะเวลา และระบบการประเมินผลการบรหิารที่มปีระสิทธภิาพ หาก
ไมสามารถบรหิารกรุงเทพมหานครไดตามเปาหมายที่ต้ังไว ก็ใหไลออก 

 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตยังไมมีศักยภาพในการบริการ
ประชาชน ควรมีการเผยแพรจดหมายขาวติดตามการทํางานของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตวาไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง และยังเหลอื
งานใดที่ยังไมไดดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 

 สํานักงานเขตควรสงหนังสือประชาสัมพันธโครงการกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไปให
ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อใหประชาชนรับทราบโครงการ และสามารถเขารวมได 

 ปจจุบันบางชุมชน เชน ชุมชนวัดธาตุทอง ก็มีการรวมกลุมผูสูงอายุ แตเปนเพียงการ
รวมกลุมกันเพื่อออกกําลังกาย พูดคุยเรื่องทั่วไป แตไมไดสนใจเรื่องการพัฒนา
กรุงเทพฯ อาจเพราะผูสูงอายุไมคอยสนใจเรื่องการเมือง แตจะสนใจเรื่องสุขภาพ ที่
วันนี้มีผูสูงอายุมาเขารวมกิจกรรมคอนขางมาก เน่ืองจากตองการรูวาโครงการนีเ้ปน
โครงการเกี่ยวกับเรื่องใด และเมื่อไดเขารวมแลวก็ไดความเขาใจโครงการนี้มากขึ้น 
แตคิดวา เปนโครงการที่ทําใหเกิดขึ้นจริงไดยาก เน่ืองจากติดเรื่องการเมือง ผูสูงอายุ
บางกลุมไมสนใจเรื่องที่ไมไดผลประโยชนตอตนเอง นอกจากนี้ฝายพัฒนาชมุชนสภา
เขตไมสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ปลอยใหเปนหนาที่ของชมรมผูสูงอายุ ดังนั้น 
เราควรมีการรณรงคใหชาวกรุงเทพฯ มีจิตสํานึกวา ชาวกรุงเทพฯ ควรใหอะไรกับ
ใครบาง 

 ควรจัดทําเอกสารวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ในลักษณะคูมือประชาชนที่มีการสรุป
เปนประเด็นสั้นๆ เขาใจงาย นําเสนอ/แจกจายใหประชาชน เพื่อใหประชาชนทราบ
วาควรตองปฏิบัติตัวอยางไร 

 จัดทําระดับ (rating) เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และผูอํานวยการ
เขต 

 ตองมีการสรางเครือขายภาคประชาชนจึงดําเนินการเรื่องตางๆ ได ปจจุบันไมมี
สถานที่สําหรับการรวมตัวกันเพื่อสรางเครือขาย 
 
 
 
 
 



 

- ๒๙๗ - 
 

       ๕.๔.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะคร้ังท่ี ๔ 
 (เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 

 

 
 

 



 

- ๒๙๘ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๙ ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน  
ครัง้ที่ ๔ 



 

- ๒๙๙ - 
 

๕.๕ ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะฉันทามติ 
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๕ 
 

ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ครั้งที่ ๕ กลุมเขต
พื้นที่ กรุงธนใต อันประกอบดวยเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ 
เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน  ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวันเสารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕    
ณ หองจอลลี่สวีทบอลลรูม โรงแรมจอลลี่สวีทแอนดสปา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ 
ใหความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๐๐  คน  

 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๑๐ การจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 



 

- ๓๐๐ - 
 

        ๕.๕.๑ กิจกรรมภาคเชา 
กิจกรรมภาคเชา (๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)  คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนาสามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) 

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ  ๓ ประเด็น ไดแก 

         ประเด็นที่ ๑  ทานเห็นดวยกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  ที่คณะวิจัยนําเสนอหรือไม 
         ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
         ประเด็นที่ ๓  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
  
 ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวาผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
นักการเมืองทองถิ่น กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสวนใหญ “เห็นดวย” 
กับ (ราง) วิสัยทัศนดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาผูเขารวมประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับ (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ดังตอไปนี้ 
 

 เพิ่มเรื่องการจัดระเบียบและจัดหาสวัสดิการสําหรับผูเรรอน 

 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีปญหากีดกันนักเรียนที่มาจากนอกพื้นที่ ขอให

ยกเลิกนโยบายกีดกัน ขยายโอกาสเพื่อใหสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางเทา

เทียม 

 จัดสรรสวัสดิการสําหรับพนักงานทําความสะอาด โดยเฉพาะสวัสดิการที่อยูอาศัย 

 จัดพื้นที่สําหรับที่อยูอาศัยในราคาที่สามารถเขาถึงได และจัดระเบียบพื้นที่รกรางวาง

เปลา จัด เปนเขตอุตสาหกรรม  และเขตธุรกิจ ใหชัดเจน 

 สมัยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.จําลอง เคยมีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่รกรางที่

ปลอยทิ้งไวเกิน ๑๐ ป จะใหนํามาเปนที่สาธารณประโยชน หรือจัดสรรสําหรับผูที่ดอย

โอกาสดานที่อยูอาศัย ขอใหนํานโยบายน้ีกลับมาดําเนินการตอ 

 ควรมีโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

 ควรมีมาตรการแกไขปญหาคนตางชาติแยงงานคนไทย และสงเสรมิอาชพีสาํหรบัคนไทย 

 ควรมีการทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ เปนระยะ เชน สะพานลอย 

สะพานเชื่อมระหวางรถไฟฟา  สถานีขนสงหมอชิต 

 ควรมีการจัดระเบียบ ควบคุมหาบเรแผงลอย รานคาริมทาง ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงทอน้ํา

สาธารณะ 



 

- ๓๐๑ - 
 

 ควบคุมรานอาหารริมทาง กําหนดมาตรการดานความสะอาด สุขอนามัย โดยอาจให

ชุมชนชวยสอดสองดูแล 

 สงเสริมความมีวินัยพลเมือง การรักษาความสะอาด 

 แกไขความเขมงวดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ในการบังคับใชกฎหมาย เชน การ

จับกุมผูทิ้งขยะไมเปนที่ 

 ปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตองประสานการทํางานรวมกนั

เพื่อปองกันแกไขปญหา 

 โรงเรียนขาดแคลนบุคลากร (โรงเรียนมะพราวเตี้ย) แตกลับมุงสรางตึก ควรจัดระบบที่

เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา 

 ชุมชนหรรษา เขตหนองแขม ไมมีไฟฟาสวนกลาง ควรมีการจัดการรวมกับชุมชน 

สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครในการจัดสรร 

 การจัดการขยะ การขุดลอกคูคลองในเขตบางแค มีปญหาในการจัดเก็บที่ไมมีเอกภาพ 

อันเกิดจากปญหาการประสานงานภายในกรุงเทพมหานครเอง 

 ใหมีการจัดระเบียบ และจัดสวสัดิการสาํหรบัคนพิการที่เรรอนในที่สาธารณะ 

 การพัฒนาปายรถโดยสารประจาํทาง ใหมคีวามสะอาด มีไฟสองสวาง เพื่อปองกัน

ปญหาอาชญากรรม 

 ปรับปรุงจัดระเบียบ Taxi ทั้งการใหบริการ และการจอดที่ทับซอนปายรถโดยสาร

ประจําทาง โดยแกปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานที่ควบคุม ทั้งองคกรขนสง

มวลชนกรุงเทพ และกรมการขนสงทางบก  

 ควรนําระบบการประเมินผลครู โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินดวย และ

เชื่อมโยงผลการศึกษาของนักเรียน กับการประเมินผลงานครู และครูควรดูแลนักเรียน

ใหใกลชิดขึ้นเพื่อปองกันปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท 

 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล วางคนใหเหมาะกับงานและความรู โดยควรจัดให

ครู มีความรูเฉพาะในเนื้อหาวิชาที่สอนจริงๆ และพัฒนาหลักสูตรใหนักเรียนสามารถ

สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะไดมากกวาที่ตองเรียนแบบกวางๆ 

 ควรมีมาตรการใหความชวยเหลือผูพิการ หรือผูที่ชวยเหลือตัวเองไมไดในภาวะวิกฤต 

เชน ในสถานการณนํ้าทวม ตองมีระบบการเคลื่อนยายที่ปลอดภัย มีการดูแลที่ดี 

 พัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ และกําหนดมาตรการในการจัดสวัสดิการ การใหความ

ชวยเหลือ 



 

- ๓๐๒ - 
 

 ควรจัดการพฒันาอาชีพสําหรับผูสงูอายุ การมแีผนรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

 การจัดระเบียบ แกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน เชน เสพยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 

การขมขูคุกคามระหวางนักเรียนดวยกัน 

 ควรใชมาตรการทางภาษี สงเสริมใหมีการทํางานของผูสูงอายุมากขึ้น เชน การลดภาษี

สําหรับผูประกอบการที่มีลูกจางเปนผูสูงอายุ เพื่อเปนการสงเสริม ขยายโอกาสการมงีาน

ทําของผูสูงอายุ ลดหรือละเวนการเก็บภาษีบุคคลที่เปนผูสูงอายุ 

 การสงเสรมิการมีสวนรวมจากภาคประชานระดับลาง ใหมสีวนในการผลักดันนโยบาย 

โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เพื่อใหสามารถแกปญหาไดตรงกบัความตองการอยางแทจรงิ 

ทั้งปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ปญหาหลักสูตรการศึกษา เปนตน 

 ใหกรุงเทพมหานครเวนคืนพ้ืนที่ริมคลองและขุดลอก และผลักดันเรือไฟฟา โดยเริ่มตนที่

คลองผดุงกรุงเกษม สามเสน หัวลําโพง 

 ปญหาคลองที่บางแค บานเรือนที่อยูติดริมคลองรุกล้ําคลอง ทิ้งขยะ ปลอยน้ําเสีย สวน

การปรับปรุงคลองโดยการขุดลอกนั้นไมไดทําโดยตลอดทั้งคลอง 

 การศึกษาดูงาน ควรกลับมาดูปญหาใน กรุงเทพฯ หรือเขตของตัวเองกอน แลวจึงเริ่ม

แกไขจากจุดน้ี  

 การขุดลองคูคลองทําใหบอยขึ้นไดหรือไม อาจจะเปน ๒ ป/ครั้ง และควรบังคับใช

กฎหมายสําหรับผูรุกล้ําคูคลองอยางจริงจังกวานี้ 

 ใหมีการจัดใหมีเทศกิจประจําคลองเชนเดียวกับเทศกิจที่ดูแลทางเดินเทา 

 
        ๕.๕.๒ กิจกรรมภาคบาย 

กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.)  คณะวิจัยเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด

มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศน  โดยประกอบดวยประเด็น

คําถามสําคัญ คือ  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ พบวาผูเขารวมการเสวนามีความคิดเห็นที่หลากหลาย สรุปได

ดังตอไปน้ี 

 แผนวิสัยทัศนที่จัดทํานั้นมักขึ้นอยูกับผูบริหาร ดังนั้นควรมีแผนวิสัยทัศนที่ชัดเจน

สําหรับผูบริหารทุกสมัย 

 



 

- ๓๐๓ - 
 

 ควรมีคณะกรรมการภาคประชาชนที่ติดตามและประเมินผลหนวยงานที่รับผิดชอบ 

และไมใหขึ้นอยูกับการเมืองหรือภาครัฐโดยคณะกรรมการดังกลาวสามารถปรบัเปลีย่น

ไดแตยังคงมีหลักการทํางานเหมือนเดิม และใชแผนวิสัยทัศนเดิมจนกวาวิสัยทัศนนี้จะ

สําเร็จ 

 การจัดทําโครงการแกปญหาตางๆ อยากใหมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 

เพื่อไมใหมีการทุจริต ซึ่งในปจจุบันจะเห็นวายังมีการนําเงินมาใชไมเหมาะสม 

 ชุมชนบางแหงในกรุงเทพฯ ไมไดจัดทําเปนชุมชน จงึไมมแีกนนําคอยประสานงานเมื่อ

เกิดปญหา 

 จัดทําแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางเปนประชาชนใหครบทั้ง ๕๐ เขต แลวจึง

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามนั้นมาขยายผลผานสื่อใหประชาชนทั่วไปรับทราบ จะ

เปนแผนวิสัยทัศนที่มาจากคนสวนใหญจริง ทําใหคนสวนนอยไมสามารถโตแยง

วิสัยทัศนดังกลาวได 

 ใชสื่อทางโทรทัศน และใหหัวหนาชุมชนเปนผูประชาสัมพันธแกประชาชนในชุมชน

ตัวเองใหติดตามแผนตามตารางเวลาที่ออกอากาศ 

 ใชเครือขายทางสังคม (Social Network) ในการประชาสัมพันธ โดยใหระบุเลขบัตร

ประชาชนกอนเสนอวิสัยทัศน 

 ใชตัวแทนสภาชุมชนเปนผูกระจายแผนวิสัยทัศน เพื่อประชาสัมพันธในสภาองคกร

ชุมชน โดยตองมีรางแผนวิสัยทัศนที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนกอนและจึงรวบรวม

รายชื่อผูที่สนับสนุนวิสัยทัศนนี้ เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดวิสัยทัศนจริงในอนาคต  

 ควรมีเวทีหมูบานเสนอความคิดเห็นภายในชุมชน แลวจึงใหหัวหนาชุมชนเปนตัวแทน

เสนอประเด็นตอไปยังสภาเขต แลวจึงใหสภาเขตสงตอไปยังผูรับผิดชอบโดยตรง 

 ในการประชาสัมพันธแผนวิสัยทัศนกระทําไดไมยาก แตทําอยางไรใหประชาชนสวน

ใหญรับรูอยางรวดเร็วมากกวา จึงเสนอใหใชสถานศึกษา สถานพยาบาล หรอืหนวยงาน

อื่นๆ ปายรถโดยสารประจําทาง เปนสื่อในการประชาสัมพันธหลัก 

 หากตองการจัดทาํเปนกลุมประชาชน ก็ใหประชาชนในเขตหรือในชุมชนนั้นๆ แจง

จัดต้ังชมุชนต้ังแต ๕ คนขึ้นไป ไปจดทะเบียนยังสภาองคกรชุมชนเขตของตน แลวจะ

ทําใหสามารถเขาประชุมในสภาฯ เพื่อเสนอปญหา หรือเสนอวิสัยทศันตางๆ ได  

 

 

 



 

- ๓๐๔ - 
 

        ๕.๕.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๕ 
 (เอื้อเฟอภาพประกอบจาก วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล) 

 
 

 

 



 

- ๓๐๕ - 
 

  

 
 

แผนภาพที่ ๕-๑๑ ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน  
ครัง้ที่ ๕ 



 

- ๓๐๖ - 
 

๕.๖ ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะฉันทามติ 
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๖ 

 
ผลสรุปการจัดเวทีสาธารณะ “ฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน” ครั้งที่ ๖ กลุมเขต

พื้นที่กรุงเทพตะวันออก อันประกอบดวยเขตบึงกุม เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนอง
จอก เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตประเวศ ไดมีการจัดเวทีสาธารณะดังกลาวในวัน
เสารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอง ๒๕๑๒ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา 
แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชนกลุมตางๆ ใหความสนใจและเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๒๐  คน  

 

 
 

แผนภาพที่ ๕-๑๒ การจัดเวทสีาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน ครั้งที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๓๐๗ - 
 

        ๕.๖.๑ กิจกรรมภาคเชา 
กิจกรรมภาคเชา (๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.)  คณะวิจัยไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปด

โอกาสใหประชาชนผูเขารวมเสวนาสามารถมีสวนรวมคิดและเสนอแนวทางในการปรับปรุง (ราง) 

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดยประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ ๓ ประเด็น ไดแก 

 
         ประเด็นที่ ๑  ทานเห็นดวยกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  ที่คณะวิจัยนําเสนอหรือไม 
         ประเด็นท่ี ๒  ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
         ประเด็นที่ ๓  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
  
 ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวาผูแทนภาคประชาชน องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
นักการเมืองทองถิ่น กลุมเด็กและเยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันโดยสวนใหญ “เห็นดวย”
กับ (ราง) วิสัยทัศนดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาผูเขารวมประชุมมีขอเสนอเพิ่มเติมสําหรับ (ราง) วิสัยทัศน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ดังตอไปนี้ 
 

 ควรนําวิสัยทัศนของประชาชนไปเสนอผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหปฏบิตัิ
ตาม ถานักการเมืองไมยอมทําตามวิสัยทัศน ประชาชนจะเขาชื่อเพื่อยื่นถอดถอน
นักการเมืองผูนั้น 

 วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ จะเกิดขึ้นไดจริง ชุมชนตองเขมแข็ง หวงใย และเปนหู
เปนตากัน 

 ควรสรางวิธีการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ (เครือขายภาคประชาชนเพื่อ
ติดตามตรวจสอบการพัฒนากรุงเทพฯ) ประชาชนตองมีหนาที่ประเมินภาครัฐ และ
รายงานกลับไปยังภาครัฐ เชน ในหนองจอก จะมีการแตงตั้งกรรมการแตละแขวง ใช
เวทีประชุมประธานชุมชนของเขตเพื่อติดตามผลงานของภาครัฐทุกเรื่องวาเปนไป
ตามที่ตกลงไดหรือไม 

 ตองทําใหชุมชนมีความเขมแข็งไมตองพึ่งพาคนภายนอก ตองสรางจิตสํานึกใหกับ      
แตละคน ประชาชนขาดความเปนตัวของตัวเอง ประธานชุมชนบางคนเดินตาม
นักการเมือง ทําใหไมสามารถเปนผูนําได เพราะมีผลประโยชนทับซอน 

 ตองสรางความรักสามัคคีภายในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมขอความรวมมือ ปลูกฝง
คนในชุมชนใหรูจักความเปนไทย มีมารยาท มีจิตสํานึก สวนสมาชิกก็ตองมีการจัด
กิจกรรมรวมกัน เชน วันสงกรานต วันผูสูงอายุ เพื่อหลอหลอมจิตใจคนในชุมชน จึง
จะสรางใหชุมชนเขมแข็งได สรางเด็กรุนใหมใหมีคุณธรรม จัดตั้งสวัสดิการชุมชน 
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 ในแตละชุมชนควรมีขอมูลประชากรในชุมชน วามีคนที่อยูจริงตามทะเบียนบานก่ีคน 
หรือมีแอบแฝงอยางไร และมีขอมูลวาคนในชุมชนที่ตองการการพึ่งพิง (เด็ก ผูปวย 
ผูสูงอายุ) เทาใด 

 การขับเคลื่อนวิสัยทัศนนั้น สามารถผลักดันผานเครือขายชุมชน สามารถนําเรื่อง
วิสัยทัศนเขามารวมดวยในการประชุมได 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษา ควรจัดเวทีเสวนาของชุมชน
เกี่ยวกับวิสัยทัศนดังกลาวนี้อยางตอเน่ือง และเชิญเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของมาทบทวน
ในภายหลัง คาดวาจะมีประชาชนเขารวมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใหคนไทยเปลี่ยน
ทัศนคติวา “ไมได” เปน “ได” เพียงแตตองรวมพลังกัน  

 แตละเขตในกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ใหประชาชนไปติดปายในที่สาธารณะ เพื่อ
แสดงความคิดเห็น   

 ควรมีการซื้อเวลารายการโทรทัศน หรือเผยแพรผานทีวีสาธารณะ เชน ไทยพีบีเอส 
วอยสทีวี ชอง ๙ อสมท. เปนตน เพื่อประชาสัมพันธวิสัยทัศน รวมถึงใชสื่อทองถิ่นสง
ขาวใหประชาชน เชน วิทยุชุมชน และแจงใหประชาชนที่ตองการเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมใหผานทางเว็บไซต 

 ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะเปนฝ ายใหข อมูลด านวิชาการตาง  ๆ ส วนชุมชนก็จะตั้ ง
คณะกรรมการ  และใหสํานักงานเขต ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานครสงตัวแทนมา 
วางแผนงาน วางกรอบเวลาใหชัดเจน และจําเปนตองใชงบประมาณในการขบัเคลือ่น 
โดยควบคุมการใชงบประมาณใหโปรงใส 

 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธโครงการและใชระบบเสียงตามสายในชุมชนทุกชุมชน
และใหชุมชนชวยกันกระจายขาวสารขอมูลภายในชุมชนเอง เพื่อที่จะไดเขาถึง
ประชาชนในชุมชนไดอยางทั่วถึง 

 จัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาใชประชาสัมพันธโครงการออกสื่อ  
 ชักชวนใหผูที่ไมไดรวมกลุมภายในชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนอื่นๆ ใน

กรุงเทพฯใหเขามามีสวนรวมในการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ดวย 
 ชุมชนตองสรางศรัทธาความรูสึกของการเปนชุมชน ควรจะตองมีการเชิญเจาหนาที่

เขตและตํารวจเขารวมประชุมกับชุมชนดวย เมื่อประชุมกันแลวไดผลสรุปอยางไร 
ทางหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะรับทราบปญหาและนําไปปฏิบัติตอ  

 ควรกระตุนใหคนกรุงเทพฯ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเลในอนาคตซึ่งอาจจะทําใหกรุงเทพเปนเมืองใตน้ํา ประชาชนจะอยูกับ
น้ําไดอยางไร 

 อยากใหเจาะลึกลงเขตหนองจอก ที่มีชาวเกษตรกรมาก อยากใหกันพื้นที่สีเขียว

สําหรับการเกษตรใหเขตดวย ไมใชทําแตบานจัดสรร จนทําใหน้ําเสีย 
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 ยาบา ยังคงมีอยูทุกเขต คนจะมีการศึกษาที่ดี ตองไมเสพยาเสพติด 

 อยากใหยายคนในชุมชนแออัดออกมา อาจยายไปอยูบานเอื้ออาทร หรือโครงการ

บานมั่นคง เพราะชุมชนแออัดตามแนวคลองจะรุกล้ําแนวคลอง ทําใหขุดลอกคลอง

ไมได สวนบานในชุมชนแออัดมีโอกาสเกิดไฟไหมไดงาย ดูแลไดยาก อีกทั้งยังเปน

แหลงปญหายาเสพติดดวย 

 ใหมีการจัดตั้งองคกรเยาวชนเพ่ือการศึกษา เพื่อผลักดันใหการศึกษาขั้นต่ําถึงระดับ 

ม.๖ 

 อยากใหมีการพัฒนาดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตใหเพียงพอและครอบคลุม 

 อยากใหมีการสงเสริมเรื่องอุปกรณการศึกษา 

 ใหมีเรือไฟฟาในคลอง เพื่อการคมนาคมขนสง แทนการพัฒนารถไฟฟาใตดิน และ

รถไฟฟา ซึ่งจะใชงบประมาณในการพัฒนาสูงกวาการพัฒนาการคมนาคมขนสงใน

คลอง 

 ใหมีบอบําบัดน้ําเสียทุกบาน ทุกอุตสาหกรรม 

 

        ๕.๖.๒ กิจกรรมภาคบาย 
กิจกรรมภาคบาย (๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) คณะวิจัยเปดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนด

มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  โดย

ประกอบดวยประเด็นคําถามสําคัญ คือ  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อน ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ พบวาผูเขารวมการเสวนามีความคิดเห็นที่

หลากหลาย สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ควรชวยกันประชาสัมพันธ บอกตอ และใชสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ

มากกวานี้ 

 ชวงเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนโอกาสที่จะทําใหเสียงของประชาชน

ดังขึ้นมาได  หลังจากการเลือกตั้งผานไปแลว จะตองมีวิธีการติดตามตรวจสอบ 

เพื่อใหสามารถสงเสียงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหมได วามีอะไรบางที่

ตองดําเนินการใหประชาชน 

 อยากใหมีการขับดันวิสัยทัศนอยางเปนรูปธรรม  

 จัดตั้งองคกรภาคประชาชนที่มีการกําหนดหนาที่ที่ชัดเจน และไมขึ้นกับฝาย

การเมืองใด โดยมีหนาที่หลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน เชน องคกรพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 
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 ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนตองอาศัยงบประมาณที่เหมาะสม และมีการจัดการ

งบประมาณอยางโปรงใส 

 สภาองคกรชุมชน จะเปนจุดเริ่มตนการขับเคลื่อนวิสัยทัศนภาคชุมชน และนําเรื่อง

ของโครงการนี้ เขาไปขับเคลื่อน 

 ควรจะมีการจัดตั้งชุดขับเคลื่อนวิสัยทัศน โดยรวบรวมชาวกรุงเทพฯ ที่เขารวม

โครงการนี้ เปนสมาชิก เพื่อใหแผนวิสัยทัศนน้ี ไมถูกลมลางเมื่อมีการเปลี่ยนผูนําที่

เปนคนละขั้วการเมือง 

 ผังเมือง: พยายามไมใหเปนชุมชนแออัดแตติดที่ระเบียบมากมายทําใหไมสามารถ

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        ๕.๖.๓ ภาพประกอบการจัดเวทีสาธารณะครั้งที่ ๖ 
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แผนภาพที่ ๕-๑๓ ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะฉันทามติ กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ของประชาชน  
ครัง้ที่ ๖ 
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บทท่ี ๖ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของเมืองกรุงเทพฯ 

เพื่อการกําหนดวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  
 
 ขอมูลในสวนน้ี เปนการวิเคราะหทบทวนสถานการณ ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และ
ภายในเมืองกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระยะ ๒๐ ป  เพื่อสะทอน
โอกาส ภัยคุกคาม จุดออน และจุดแข็งของเมืองกรุงเทพฯ โดยเปนขอมูลที่คณะวิจัยประมวลจากเอกสาร
ทางวิชาการตางๆ รวมถึงการจัดเวทีสาธารณะ และการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพี่อใหขอมูล
สภาพแวดลอมดังกลาว เปนขอมูลที่มีความสมบูรณ ทั้งจากการวิเคราะหเชิงวิชาการ และจากการให
ขอมูลของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยจะนําไปใชเพื่อกําหนดแผนวิสัยทัศนของ
ประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ซึ่งเปนการดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

และเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการนําเสนอวิสัยทัศนรายดาน คณะวิจัยไดจดักลุมประเดน็การ
นําเสนอสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในออกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย 

๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนดานผังเมือง  โครงสรางพื้นฐาน และการ
คมนาคมขนสง (Logistical & Physical Development Vision : LP) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาพื้นที่ใน
เชิงกายภาพ และเพื่อวางบทบาทใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงและการจราจรใน
ระดับภูมิภาค 

๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล และสาธารณสขุ 
(Environmental and Health Development Visions : EH) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาในดาน
สิ่งแวดลอม และสุขภาวะของชาวกรุงเทพฯ  

๓) การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม  (Social and Quality of Life Development Visions : SQ) ไดแก วิสัยทัศนการ
พัฒนาดานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่นาอยู  

๔) การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานการเมือง การมีสวนรวม และการ
บริหารจัดการองคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Participation and Organizational Management 
Visions : PO) ไดแก วิสัยทัศนการพัฒนาดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวน
รวมของประชาชนในกิจการของกรุงเทพมหานครเพื่อความเปนเลิศในดานการพัฒนาเมือง  

 
โดยสามารถแสดงสวนวิเคราะหตามกลุมตางๆ ไดดังตอไปนี ้
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๖.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานผังเมือง โครงสราง
พื้นฐาน และการคมนาคมขนสง 

 
๖.๑.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานผังเมือง 
 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) ในฐานะที่เปนองคกรปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ และมีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย มีพันธกิจในการพัฒนากรุงเทพฯ ให
เจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาเมือง 
(Visioning Plan) ทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิต ประชากร และการบริหารจัดการ
เพื่อใหการดําเนินงานในดานตางๆ และรวมถึงการใชทรัพยากรของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาหลักที่ชาวกรุงเทพฯและประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียงตองประสบอยูในปจจุบัน และสามารถนําพาซึ่งกรุงเทพมหานครไปสูการเปนเมืองที่นาอยูอาศัย
แหงหนึ่งของโลก  

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานผังเมืองในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศทางการวาง
วิสัยทัศนดานผังเมืองของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 

 

 ปจจัยภายนอก 
 
โอกาส 
๑. แนวโนมความไดเปรียบในการเปนแหลงอาหารที่สําคัญของโลก 
จากปรากฎการณภาวะโลกรอน ทําใหเมืองตางๆ ของหลายประเทศ มีแนวโนมเสี่ยงตอ

การเปนพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐาน ประชากรโลกจําเปนตองหาที่อยูอาศัยแหงใหมที่ปลอดภัย
และมีอาหารอุดมสมบูรณ  ในขณะที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งไดชื่อวาเปน”ครัวของโลก” 
ยังคงสามารถเปนแหลงรองรับและเปนศูนยกลางการกระจายอาหารและสนิคาการเกษตร โดยปรบัปรงุการ
วางผังเมืองและเชื่อมโยงพื้นที่รอบนอกเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการรูปแบบกลุมเมือง จะสงผลใหกรงุเทพฯ 
มีความไดเปรียบในการเปนแหลงสงออกอาหารที่สําคัญของโลก สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และสามารถสงเสริมใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคไดในอนาคต 
  

๒. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและแรงขับของราคาพลังงาน ทําใหกรุงเทพฯ 
สามารถเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงสาธารณะมากขึ้น 
 จากราคาพลังงานที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และนวัตกรรมดานเทคโนโลยียานยนตที่
รองรับระบบประหยัดพลังงาน หากกรุงเทพฯ มีการสงเสริมการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงระบบราง จะทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองกะทัดรัดที่สามารถเขาถึง และ
เชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ ทั้งพื้นที่รอบในและรอบนอกกรุงเทพฯ ไดมากขึ้น เอื้อตอการวางผังเมืองกรุงเทพฯ 
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และการจัดสรรพื้นที่กรุงเทพฯ ใหมเพื่อลดความแออัด และมีพ้ืนที่เพียงพอรองรับตอความตองการของคน
กรุงเทพฯ ในอนาคต 

  
๓. แผนและทิศทางของประเทศเอื้อตอการสรางท่ีอยูอาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งกําหนดทิศทางการพฒันาประเทศ

ไทยไปสูสังคมสีเขียว เอื้อตอการกําหนดผังเมืองและปฏิรูปการใชพื้นที่เพื่อรองรับความเปนเมืองกรงุเทพฯ 
สีเขียวมากยิ่งขึ้น ทําใหคนกรุงเทพฯ สามารถใชชีวิตอยางมีความสุขและมีพื้นที่อยูอาศัยที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

 
ภัยคุกคาม 
๑. การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล อาจสงผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภคและที่อยู

อาศัยของคนกรุงเทพฯ ในอนาคต 
ระดับน้ําทะเลที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณวาระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง ๙๐ 

เซนติเมตรในอีกหนึ่งรอยปขางหนา จะทําใหประเทศไทยหลายพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งทางดานกายภาพ
และชีวภาพ สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดประเมินความเสียหายดังกลาวไวในรายงานการศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยวา มีสิ่งเครื่องบงชีช้ดัเจน
ถึงความเปนไปไดของภาวะการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศ และอาจเกิดภาวะ
อุทกภัยถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม  โดยเฉพาะในบริเวณชายฝงของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนเมืองหลวง
และศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีความหนาแนนของประชากรสูง และกรุงเทพฯ อยูเหนือระดับน้ําทะเล
เพียง ๑ เมตรเทานั้น ระดับการรุกของนํ้าเค็มดังกลาวจะเขามาในพื้นที่แมน้ําเจาพระยาถึง ๔๐ กิโลเมตร 
สงผลกระทบรุนแรงตอพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความออนไหวตอความสมดุลของนํ้าจืดและน้ําเค็ม นอกจากน้ี 
กรุงเทพฯ ยังเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลนตลิ่งและอุทกภัย ที่จะกอความเสียหายตอระบบ
สาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางดานภาวะเศรษฐกิจ 

 
๒.  แนวโนมน้ําทวมกรุงเทพฯ  

 เน่ืองจากลักษณะที่ตั้งของกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยูในเขตมรสุม นอกจากฝนที่ไดรับอิทธิพลมา
จากมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป ประมาณ ๑,๔๐๐ มม. แลว ยังมีฝนที่มาจากพายุโซน
รอน และพายุดีเปรสชั่น ฝนที่ตกหนักในระยะเวลาอันสั้นสงผลใหเกิดน้ําทวมขังชั่วคราว ประกอบกับ
ปริมาณน้ําทาจากทางเหนือที่ไหลผานกรุงเทพฯ ในปที่น้ํานอยจะประมาณ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ลูกบาศก
เมตร/วินาที สวนในปที่น้ํามากจะประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที ในขณะที่แมน้ํา
เจาพระยามีความสามารถในการลําเลียงน้ําไดโดยไมลนตลิ่งเพียง ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร/วนิาท ี
ปริมาณน้ําที่มากกวาความสามารถในการลําเลียงของแมน้ําเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมบริเวณริมแมน้ํา อีกทั้ง
ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาขึ้นอยูกับอิทธิพลการขึ้นลงของระดับน้ําทะเล ซึ่งสามารถหนุนไดสูง
ถึง ๒.๑ ม.ร.ทก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง)  ถาหากน้ําทะเลหนุนในชวงระยะเวลาเดียวกับน้ําเหนือไหล
ผาน จะทําใหน้ําลนทวมตลิ่งไดในฤดูน้ําหลาก ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ ที่



 

- ๓๑๖ - 
 

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ชุมชนเมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว มีปญหาการใชที่ดินไมถูกตอง เชน การถมที่
เพื่อการกอสรางขวางทางน้ํา การรุกล้ําพื้นที่คลองสาธารณะ สงผลใหเสนทางลําเลียงน้ําลดลง ระบบ
ระบายน้ําเดิมไมสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดทัน 
 

๓. ปญหาการกัดเซาะชายฝงมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี ป พ.ศ.๒๕๔๙ พบวา สภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล

ตอนบนของอาวไทยแตละพื้นที่มีความรุนแรงแตกตางกันตามลักษณะของชายฝง ความรุนแรงของคลื่น
และกระแสน้ํา การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนที่เปนแนวปองกัน โดยพื้นที่
ชายฝงทะเลของภาค มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกวา ๕ เมตรตอป ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาฝงอันดามัน 
โดยที่การกัดเซาะรุนแรงเกิดขึ้นตามแนวชายฝงรวม ๑๘๐.๙ กิโลเมตร หรือรอยละ ๑๐.๖๔ ของความยาว
ชายฝงทั้งหมด ในสภาพเชนนี้ทําใหในอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ และรอบนอกมีแนวโนมสูญเสียพื้นที่ชายฝง
มากขึ้น 

 
 ปจจัยภายใน 

 
จุดแข็ง 
๑. ประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีแนวโนมตื่นตัวตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม และพรอม

รับมือภัยพิบัติจากน้ําและชายฝงทะเลมากข้ีน  
สืบเนื่องจากกรุงเทพฯ เพิ่งประสบภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อป ๒๕๕๔ ที่ผานมา ปญหาอุกทก

ภัยดังกลาวมีความรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางมาก 
อยางไรก็ตามภัยพิบัติดังกลาว ทําใหประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่ืนตัวกับการปองกันภัยพิบัติมากขึ้น 

 
๒. กรุงเทพฯ มีทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเปนศูนยกลางในระดับนานาชาติ 
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดรับการพัฒนาจนกลายเปนฐานเศรษฐกิจหลักของ

ประเทศทั้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรม และความเชื่อมโยงกับนานาชาติมาโดย
ตลอด จนทําใหกรุงเทพฯ สามารถยกระดับในการพัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจและการคา และการ
บริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได โดยถูกจัดอันดับใหเปนมหานครที่มีขนาดใหญอันดับที่ ๑๕ 
ของโลก นอกจากน้ัน ยังเปนศูนยกลางทางการบินนานาชาติที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

 
จุดออน 
๑. กรุงเทพฯ เติบโตเกินขีดจํากัดในการบริหารจัดการ และเติบโตอยางไรทิศทาง  

 ปญหาที่สั่งสมของกรุงเทพฯ ที่ถูกสรางการเติบโตอยางไรขีดจํากัด กอใหเกิดการพัฒนา
เฉพาะพื้นที่ตามแนวถนน (Ribbon Development) ซึ่งเปนสวนที่สรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ 
ในขณะที่พื้นที่สวนใน ซึ่งไมไดรับการเขาถึงและพัฒนา สงผลใหเกิดพื้นที่ตาบอด และพื้นที่วางเปลา
จํานวนมาก ทําใหกรุงเทพฯ สูญเสียโอกาสในพัฒนาพื้นที่เพื่อใชประโยชนไดเต็มตามศักยภาพของพืน้ทีท่ีม่ ี 
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๒. พื้นท่ีกรุงเทพฯ ถูกบริหารจัดการแบบแยกสวน 
 การกําหนดนโยบายการวางผังเมืองทั้งจากภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ทําใหพื้นที่
กรุงเทพฯ ถูกบริหารแบบแยกสวน ทั้งในสวนของการศึกษาการวิจัย การจัดการองคความรู ลวนเปนไป
อยางไรทิศทาง ขาดเปาหมาย ตางคนตางทํา และมีการทุจริตคอรรัปชั่น ทําใหกรุงเทพฯ มีปญหาเรือ้รงัมา
นาน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรพื้นที่ และการใชพื้นที่ที่เหมาะสม โดยในปจจุบัน การวางผังการใช
ประโยชนที่ดินของกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังแยกตามเขตการปกครอง ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตาม
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการวางผังการใชประโยชนที่ดินเปนอยางมาก  
 

๓. การพัฒนาพื้นท่ีกรุงเทพฯ ยังไมรองรับผูมีรายไดนอย และขาดความสมดุล 
ในปจจุบันมีผูมีรายไดนอยจํานวนมากไมสามารถเขาถึงที่อยูอาศัยในเมืองได กอใหเกิด

ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และมีสภาพไมเหมาะสมตอการอยูอาศัย ในขณะมี
การกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดสูงจํานวนมาก จนเกิดภาวะที่อยูอาศัยลนตลาด  

 
๔. การขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียว  

 จากการประชุมระดมความคิดเห็น และการจัดเวทีสาธารณะ พบวาประชาชนสวนหนึ่ง
เห็นวากรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวนอย ไมเพียงพอตอการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ทําใหคนกรุงเทพฯ 
ตองเผชิญมลภาวะตางๆ ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ และขาดแคลนพื้นที่สาธารณะในการสรางกิจกรรม
รวมกันภายในครอบครัว รวมถึงกิจกรรมในประชาคมหมูบานที่ตนอยูอาศัย 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสท่ีมีกาวขาม

อุปสรรค 
จากแนวโนมการเกิดอุทกภัย และภัยพิบัติธรรมชาติอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่สงผลกระทบตอประเทศตางๆ ทั่วโลก ประกอบกับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของไทยในอนาคตอันใกล  เปนโอกาสสําคัญที่จะทําใหกรุงเทพฯ สามารถเปนเมืองศูนยกลางที่รองรับการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเคลื่อนยายทุนขามประเทศ  ดังนั้น กรุงเทพฯ จะตองวาง
ตําแหนงในอนาคตในการเปนเมืองที่ปลอดภัยพิบัติจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ รวมถึงจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนจากที่ดินที่เปนที่รกรางวางเปลาเพื่อพัฒนาใหเกิดการใช
ประโยชนสูงสุด รวมถึงการวางระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสงสาธารณะตางๆ เพื่อสนองตอ
เปาหมายในการเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ การเงิน รวมถึงศูนยกลางการบินของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
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 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน เสริมจุดแข็ง 
เพื่อใหกรุงเทพฯ เปนมหานครที่ปลอดภัยพิบัติ จะตองมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อปองกัน

ปริมาณน้ําที่จะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยจะตองกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อใหกรุงเทพฯเปนมหานครที่สามารถบริหารจัดการอยูไดเมื่อน้ําทะเลยกระดับ โดยเฉพาะ
เมื่อในประเทศในภูมิภาคเอเชียสวนใหญซึ่งตั้งอยูในที่ราบลุมปากแมน้ํา ติดกับทะเลและตองประสบปญหา
น้ําทะเลยกระดับ การพัฒนาพื้นที่โดยอยูรวมกับน้ํา และเปนเมืองที่อยูไดอยางปลอดภัยของกรุงเทพฯ 
และพื้นที่ปริมณฑล จะทําใหกรุงเทพฯ สามารถสรางขอไดเปรียบในการเปนศูนยกลางการพัฒนาดาน
ตางๆ ของภูมิภาค  ดวยเหตุน้ี กรุงเทพมหานครจึงควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
เสริมจุดแขง็ 

๑. สงเสริมใหประชาชนตระหนักและตื่นตัวกับปญหาภัยพิบัติ โดยควรมีการประชาสัมพันธ
ในเรื่องภัยพิบัติ มีศูนยแจงเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และเปนแหลงขอมูลที่ประชาชนสามารถเขาถงึไดงาย 

๒. ดํารงรักษาความเปนศูนยกลางทางการคาและบริการ ศูนยกลางการบินของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยสงเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานที่สอดรับกับการพัฒนาและพรอมสูการแขงขันกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

๓. เสริมโครงขายการคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ กับพื้นที่รอบนอก หรือที่เรียกวาเปน 
“การบริหารแบบกลุมเมือง” เพื่อใหการเดินทางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนโครงขาย
ที่รองรับการพัฒนาดานอ่ืนๆ ของกรุงเทพฯ  

 
ปดจุดออน 

๑. ปองกันน้ําทวมและการเรียนรูการอยูรวมกันกับน้ํา โดยใชแนวทางที่หลากหลาย ทั้งการ
ตอสูกับน้ํา เชน การสรางเขื่อนก้ันอาวไทย เพื่อปองกันน้ําทวมและระดับน้ําทะเลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
โครงการ Floodway เพื่อเปดทางใหน้ําไดระบายอยางสะดวกขึ้น รวมถึงแนวทางการอยูรวมกับน้ํา เชน 
การสรางบานลอยน้ํา เมืองลอยน้ํา โดยอาจสรางเปนลักษณะแพ เมื่อเกิดน้ําทวม บานจะยกระดับขึ้นตาม
น้ํา หรืออาจจะเปนบานที่ปลูกบนเสาสูง เปนตน นอกจากนี้ยังมีแนวทางผสมผสานที่ควรเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตระดับภายในครัวเรือนจนถึงระดับเมือง สําหรับระดับภายในครัวเรือน ควรมีการสรางที่อยูอาศัยที่มี
พื้นที่เก็บกักน้ําไว  สวนในระดับชุมชน ควรมีการเปลี่ยนแปลงออกแบบเพื่อการอยูรวมกับน้ําได และควร
ลดระดับน้ําในแหลงน้ําตางๆ ที่มีอยู เชน คลอง บึงตาง ๆ อาจจะขุดขยายคลองใหกวางขึ้น เพื่อรองรับ
ปริมาณน้ํา  สวนพื้นที่ริมน้ํา ควรกําจัดไมใหมีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ํา  หากมีบานเรือนอาศัยอยูในพื้นที่
เสี่ยง ควรหามาตรการรองรับเพื่อใหยายออก และไมอนุญาตใหมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางเพ่ิมเติม ยกเวน
การสรางบานลอยน้ํา หรือบานเสาสูง  ในบริเวณใกลเคียงแมน้ําสายใหญที่มีการสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา 

๒. จํากัดการเติบโตของกรุงเทพฯ ลง โดยการกระจายบทบาทออกไปสูการบริหารจัดการ
แบบกลุมเมืองโดยรอบที่มีระยะการเดินทางภายในเวลา ๑ ชั่วโมง โดยจัดตั้ง Greater Bangkok 
Regional Governance Body (GBRBB)  เพื่อเปนโครงสรางรองรับในการทําหนาที่บริหารจัดการกลุม
เมือง เริ่มจากการศึกษาความเปนไปไดของการจัดต้ังกลุมเมือง การกําหนดบทบาทและหนาที่ของเมือง



 

- ๓๑๙ - 
 

ตางๆ และบริหารเมืองเหลานั้น  ทั้งนี้ โครงสรางที่เรียกวา Greater Bangkok Regional Governance 
Body ควรมีอํานาจในการเวนคืนที่ดินเพื่อใชประโยชนสาธารณะ และสามารถนาํทีด่นิมาใชแสวงหารายได
ในการพัฒนาเมืองได 

๓. เสริมสรางความเขมแข็งดานผังเมือง-ผังชุมชน โดยควรใหอํานาจในการบังคับใชผัง
เมืองอยางเต็มศักยภาพ และมีการบังคับใชอยางเขมงวด  รวมถึงเปดพื้นที่ใหประชาชนเขามามสีวนรวมใน
การวางผังมากขึ้น 

๔. สงเสริมการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและใชพื้นที่อยางเต็มศักยภาพ โดยการเปด
พื้นที่ตาบอด และอาจนําระบบการจัดรูปที่ดินมาใชในการพัฒนาพื้นที่  

๕. บูรณาการการวางผัง  โดยมีการประสานในทุกหนวยงานและทุกระดับ เปลี่ยนวิธีและ
แนวคิดในการออกแบบและวางผัง โดยใชแนวทางแบบองครวม (Integrated Approaches) ซึ่งตองอาศยั
ความรวมมือจากทุกภาคสวน  

๖. ในระยะ ๒๐ ปขางหนา จํานวนประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเพิ่มขึ้น
เปน ๑๒ ลานคน ซึ่งจะมีความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมถึงการบริการทางสังคมตางๆ เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เกิดการขยายการใชประโยชนที่ดินแบบมหานคร
ตอเนื่องไปยังจังหวัดที่อยูใกลเคียง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับ
กรุงเทพฯ การใชประโยชนที่ดินตอเน่ืองเปนระดับภูมิภาค และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ
ของพื้นที่เปนอยางมาก ดังนั้นกรอบการวางแผนการพัฒนาของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จึงตองมีการวางแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปริมณฑล แทนที่จะเปนการวางแผนแยกสวน
เปนรายจังหวัดดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต 

๗. จัดหาพื้นที่สาธารณะและพื้นทีสีเขียวใหชาวกรุงเทพฯ อยางพอเพียง เพื่อใหชาว
กรุงเทพฯ อยูในสภาพแวดลอมที่ดี  

๘. ควรมีการจัดหาที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับประชาชนในทุกระดับรายได (Adequate 
Housing for All) เพื่อใหประชาชนสามารถใชชีวิตในการทํางานในกรุงเทพฯ ได โดยอาจไมจําเปนตอง
อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ แตสามารถอาศัยในพื้นที่เครือขายกลุมเมืองที่สามารถเดินทางและเชื่อมตอเขาสู
เมืองไดภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง 

 
เน่ืองจากพื้นที่กรุงเทพฯ มีศักยภาพในการพัฒนาไดในอนาคต อันเปนผลจากความไดเปรียบใน

ทําเลที่ตั้ง ดังนั้น กรุงเทพฯ จึงมีโอกาสในการพัฒนาไปสูการเปนมหานครที่สําคัญของภูมิภาค แต
เน่ืองจาก ในอนาคตปญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งภัยพิบัติ และการใชประโยชนจากที่ดินของ
กรุงเทพฯ ยังไมไดรับการบริหารจัดการที่ดีพอ กรุงเทพฯ อาจจะจมอยูใตน้ําในระยะเวลาอันใกล ดังนั้น 
การกําหนดวิสัยทัศนดานผังเมืองของกรุงเทพฯ จึงตองมีการพิจารณาอยางรอบดานและใหความสําคญัตอ
การจัดการภัยพิบัติเมือง การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและ
พอเพียงแกชาวกรุงเทพฯ 
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๖.๑.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
 

อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก บานเรือน อาคารสํานักงาน ระบบสาธารณูปโภค ทางเทา เปนสิ่ง
ที่ผูอาศัยหรือผูที่เดินทางเขามาทํากิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ ตองใชประโยชน ไมวาจะเปนการพักอาศัย 
การประกอบกิจการรานคา การใชเปนอาคารสํานักงาน หรือการสัญจรผานไปมา  เนื่องจากกรุงเทพฯ 
เปนเมืองหลวงของไทย และเปนศูนยกลางกิจกรรมนานาชนิด ดังน้ัน ผูคนจึงหลั่งไหลเขามาใชประโยชน
จากอาคารและสิ่งกอสรางเหลานี้อยางไมขาดสาย สงผลทําใหอาคารและสิ่งกอสรางมีสภาพชํารุดทรุด
โทรม นอกจากนี้ปริมาณความตองการใชประโยชนจากอาคารและสิ่งกอสรางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก 
หนวยงานราชการและนักลงทุนตางๆ จึงทําการกอสรางสิ่งเหลานี้เพิ่มเติมเพื่อสนองตอความตองการที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยขาดการใสใจถึงคุณภาพอยางเพียงพอ รวมทั้งขาดมาตรการควบคุมดูแลสิ่ง
เหลานี้ใหมีระบบ จึงกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาในระยะยาว 

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐานในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศ
ทางการวางวิสัยทัศนดานโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งปลูกสรางของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 
 

 ปจจัยภายนอก 
 

โอกาส 
๑. ท่ัวโลกมีแนวโนมคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
ในปจจุบัน กระแสประชาชนทั่วโลกตางใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต

ของผูอยูอาศัยมากขึ้น ดังนั้น วงการสถาปตยกรรมและวิศวกรรมจึงหันมาสนใจการออกแบบบานและ
อาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยอาคารลักษณะดังกลาวมักถูกเรียกวาเปน “อาคารเขียว” 
(Green Building) ซึ่งหมายถึง อาคารที่คํานึงถึงการกอสรางในสถานที่โดยมีผลกระทบตอระบบนิเวศน
นอย ประหยัดพลังงาน มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ประหยัดการใชน้ํา ใชวัสดุกอสรางทีส่ามารถนาํ
กลับมาใชใหม (Recycle) และมีผลกระทบตอชุมชนรอบขางนอย  

สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดต้ัง  “สถาบันการอาคารเขียว” (Thai Green Building 
Institute: TGBI) ซึ่งเปนการรวมตัวของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภและวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาองคความรูและจัดทํา
มาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑอาคารเขียวของไทยขึ้นมา แทนการใชเกณฑอาคารเขียวของตางประเทศ 
นอกจากนี้หนวยงานเอกชนยังใหความสนใจในอาคารเขียว โดยทําการออกแบบและกอสรางอาคาร
สํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก อาคาร Green Elephant Building ซึ่งเปนอาคารสํานักงาน
ของบริษัทสากลซิเมนตไทยจํากัด (SCT) ในเครือSCG อาคารสํานักงานใหญอาคารที่ ๓ ของธนาคารกสกิร
ไทย อาคาร Energy Complex (EnCo) อาคารสํานักงานของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เปนตน รวมทั้งจัดทําผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอธรรมชาติออกจัดจําหนาย ไดแก กลุมสินคาของ SCG Eco 
Value 
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แผนภาพที่ ๖-๑ ตัวอยางอาคารสาํนักงานที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม  
อาคารสาํนักงานใหญอาคารที่ ๓ ของธนาคารกสิกรไทย 

 
  การเพิ่มขึ้นของกระแสดังกลาว สงผลใหมีนวัตกรรมใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
พลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยคาดการณวาในอนาคต วัสดุภัณฑตางๆ ที่ชวยเสริมสราง
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมจะถูกนํามาใชอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

 
 ปจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง 
๑.  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสาธารณูปโภคในพื้นท่ี

กรุงเทพฯ ริเริ่มโครงการนําสายสาธารณูปโภคลงดิน 
ในปจจุบันหนวยงานราชการที่ เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสาธารณูปโภค ไดแก 

กรุงเทพมหานคร การไฟฟานครหลวง และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดริเริ่มรวมมือกันทําจัดทํา
โครงการนําสายสาธารณูปโภคลงดินบนถนนจํานวน ๘ สาย รอบเกาะรัตนโกสินทร ไดแก ถนนราชดําเนิน-
กลาง ถนนราชดําเนินใน ถนนทายวัง ถนนเชตุพน ถนนมหาราช ถนนหนาพระลาน ถนนสนามไชย และ
ถนนขาวสาร นอกจากน้ีการไฟฟานครหลวงยังมีแผนดําเนินการของตัวเองในการนาํสายไฟฟาลงดนิในถนน
สายตางๆ เชน ถนนราชดําริ ถนนพญาไท ถนนสีลม ถนนพิษณุโลก ถนนสุโขทัย ถนนพระราม ๖ เปนตน 
นับเปนทิศทางที่ดีในการแกปญหาระบบสาธารณูปโภคที่ไรระเบียบ และคาดวาโครงการดังกลาวจะขยาย
ผลในพ้ืนที่กวางขวางมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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จุดออน 
 

๑. สภาพทางเทามีแนวโนมชํารุดเสียหายมากขึ้น 
เน่ืองจากกรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงที่มีกิจกรรมกระจุกตัวอยูอยางหนาแนนและมแีรงงาน

อพยพเขาสูมหานครเพื่อแสวงหารายได สงผลใหปริมาณรถยนตและถนนมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต แตทางเทาที่สะอาด สวยงาม นาเดินนาใช และสะดวกกับการสัญจรไปมา
กลับหาไดยากขึ้น อีกทั้งทางเทาในปจจุบันยังมีสภาพชํารุดเสียหาย และเปนหลุมเปนบอ ซึ่งอาจเกิดจาก
การกอสรางไมไดมาตรฐานหรือการใชงานที่ไมถูกตอง สงผลใหเกิดอันตรายแกผูที่สัญจรไปมาบนทางเทา 
รวมทั้งไมเอื้ออํานวยตอการเดินทางของผูพิการ  

 

  
 

แผนภาพที่ ๖-๒ ภาพตวัอยางสภาพทางเทาในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปจจุบัน 
 

๒. การคาขายในพ้ืนที่ทางเทาหรือหาบเร-แผงลอยที่ไรระเบียบ 
การคาขายในพื้นที่ทางเทาหรือหาบเร-แผงลอยที่ไรระเบียบ เปนปญหาที่คงอยูกับ

กรุงเทพฯ มานานหลายสิบป ถึงแมวากรุงเทพมหานครไดจัดทํานโยบายการจัดระเบยีบหาบเร-แผงลอยมา
โดยตลอดแลวก็ตาม ปญหาที่เกิดจากหาบเร-แผงลอยที่ไรระเบียบนั้นมีมากมาย ไดแก (พรรณิลัย           
นิติโรจน, ๒๕๕๑) 

๒.๑ ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนและยวดยานนับวาเปนปญหาที่สําคัญ
ที่สุดกลาวคือ หาบเร-แผงลอยกีดขวางทางเทาและถนนสาธารณะ 

๒.๒  ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย เน่ืองจากกอใหเกิดความสกปรกแกทาง
เทาและถนนสาธารณะ หากจะใชพระราชบัญญัติสาธารณสุขก็ทําไดยาก 
เมื่อเกิดโรคติดตอ ผูคาหาบเร-แผงลอยจะเปนพาหะแพรเชื้อโรคตอไปได
อยางรวดเร็ว 

๒.๓  ปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากการวางของกีดขวางทาง
เทาและถนนสาธารณะ ขาดระเบียบวินัย และไมสงเสริมความเจริญดาน
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วัฒนธรรมของประเทศ โดยในประเทศที่พัฒนาแลวมีการบังคับใชกฎหมาย
การจัดระบบระเบียบการคาหาบเร-แผงลอยที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๔  ปญหาดานการแขงขันดานราคาอยางไมยุติธรรม เมื่อเทียบกับผูทําการคา
ในรานคาอยางถูกตองตามกฎหมาย เพราะหาบเร-แผงลอยใชทุนนอย 
คาใชจายตางๆ นอยกวา จึงสามารถขายสินคาในราคาที่ต่ํากวารานคา
โดยทั่วไป  

๒.๕  ปญหาดานการเอาอยางกันในดานการปฏิบัติผิดกฎหมาย กลาวคือ รานคา
ตางๆ ริมทางเทาจะพยายามวางสินคาของตนล้ําเขาไปสูทางเทา เพื่อเสนอ
ขายสินคาและกีดกันผูแขงขันที่เปนหาบเร-แผงลอย 

๒.๖   ปญหาดานการทําใหสังคมทั่วไปมองเจาหนาที่ไปในทางที่ไมดี เชน การ
กวดขัน ผูคาหาบเร-แผงลอยจะถูกมองไปในแงรังแกผูที่มีฐานะยากจน 
หรือโหดรายทารุณ รังแกประชาชนผูทํามาหากินในทางที่สุจริต จึงทําให
ตองเกิดนโยบายการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยขึ้นมาเพื่อแกปญหา
ดังกลาว 

 

ดวยกรุงเทพฯ มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จากสถิติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๕๓ พบวา มีประชากรกวา ๕.๗ ลานคนหรือกวา ๓,๖๐๐ คนตอตารางกิโลเมตร โดยในเขตปอมปราบ
ศัตรูพายมีความแออัดของประชากรสูงถึงเกือบ ๒๘,๐๐๐ คนตอตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ยังไมรวมถึงจํานวน
ประชากรแฝงที่ไมมีชื่ออยูตามหลักฐานทะเบียนราษฎร และในกรุงเทพฯ มีจํานวนผูคาหาบเร-แผงลอยที่
จดทะเบียนในบริเวณจุดผอนผันที่อนุมัติแลวจํานวนกวา ๑๙,๐๐๐ ราย ซึ่งไมรวมถึงผูคาหาบเร-แผงลอย
ในบริเวณที่ไมไดรับการผอนผันอีกจํานวนมาก ปญหาดังที่กลาวมาในขางตนยอมทวีความรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ 
หากไมมีการจัดการและควบคุมดูแลการใชพื้นที่ทางเทาที่เหมาะสม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖-๓ ภาพตัวอยางการใชพื้นทีท่างเทาที่ไรระเบียบ 
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๓. ระบบสาธารณูปโภคท่ีไรระเบียบ 
เนื่องจากกรุงเทพฯ เปนเมืองที่ความหนาแนนประชากรสูง ผูคนหลั่งไหลกันเขามาอาศัย

และทํามาหากินจากทั่วทุกแหง ดังนั้นความตองการใชประโยชนจากระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน ไดแก 
ระบบไฟฟา ประปา และโทรคมนาคม เปนตน จึงเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากแผนภาพแสดง
จํานวนผูใชไฟฟาในแตละป 

 

 
แผนภาพที่ ๖-๔ ปริมาณผูใชไฟฟาในแตละป 

ที่มา: สถิติจาํนวนผูใชไฟฟา การไฟฟานครหลวง 
 

อยางไรก็ตามการกอสรางและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในอดีตยังขาดการวางแผนระยะยาวและไมเปนระเบียบเรียบรอย ดังจะเห็น
ตัวอยางไดจากสายไฟฟาและสายโทรศัพทที่พาดผานอยางไรระเบียบ ทําใหเกิดความปญหาดาน
ทัศนียภาพและไมปลอดภัยแกผูสัญจรไปมา 

 

     
แผนภาพที่ ๖-๕ ตัวอยางระบบสาธารณูปโภคที่ไรระเบียบ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๐ 

 ๒๕๔๕    ๒๕๔๖     ๒๕๔๗      ๒๕๔๘     ๒๕๔๙      ๒๕๕๐     ๒๕๕๑   ๒๕๕๒     ๒๕๕๓    ๒๕๕๔ 
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๔. การกอสราง ตอเติม และดัดแปลงอาคารบานเรือนที่ไมถูกตองตามหลักกฎหมาย 
เน่ืองจากที่ดินในกรุงเทพฯ มีราคาสูง ประกอบกับผูลงทุนคํานึงถึงผลประโยชนทางธรุกจิ

เปนหลัก โดยละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อประโยชนเกี่ยวกับความ
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผัง
เมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร โดยปญหาที่พบคือ การกอสราง
อาคารใหมที่ไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต การตอเติมและดัดแปลงอาคารเกาโดยไมยื่นขออนุญาตหรือ
ที่ไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต เน่ืองจากไมทราบถึงขอกฎหมายที่ระบุใหเจาของอาคารตองทําการขอ
อนุญาตกอนทําการดัดแปลงหรือจงใจละเมิดขอกฎหมาย อันอาจนําไปสูความเสียหายและอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของหองแถวและอาคารชุด เชน กรณีการกอสรางผิด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของโรงแรมดิเอทัส ในซอยรวมฤดี ที่กอสรางโดยมีความสูง
เกินกวาที่กําหนดสําหรับซอยที่กวางไมเกิน ๑๐ เมตร และกรณีเพลิงไหมอาคารซานติกา ผับ ซึ่งอาคาร
ดังกลาวมีการกอสรางไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต และไมย่ืนขออนุญาตกอนทําการดดัแปลงตวัอาคาร 
เปนตน 

ปญหาที่เกี่ยวของกับอาคารและสิ่งกอสรางที่สําคัญอีกประการคือ อาคารบานเรือนที่ได
ถูกกอสรางกอนการออกบังคับใชกฎหมายตางๆ ซึ่งสงผลใหอาคารเหลานี้ไมมีความปลอดภัยเทาที่ควร 
เน่ืองจากกฎหมายไมมีผลบังคับใชยอนหลัง จึงไมสามารถบังคับใหเจาของอาคารเหลานัน้ปรบัปรงุแกไขใน
สวนน้ันได เชน กรณีเพลิงไหมอาคารสํานักงานฟโก เพลส ซึ่งอาคารหลังดังกลาวไดถูกกอสรางกอนการ
กําหนดใหมีการติดตั้งสปริงเกอรในอาคารที่มีความสูงเกิน ๕ ชั้นขึ้นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นอกจากปญหาการกอสรางอาคารที่ผิดหลักกฎหมายจะเกิดจากความละเลยของเจาของ
อาคารแลว ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจังของเจาหนาที่
รัฐอีกดวย 

 
๕. การควบคุมและจัดการสถานที่กอสรางท่ีไมมีประสิทธิภาพ 
กรุงเทพฯ เปนชุมชนเมืองที่มีความแออัดของประชากรสูง ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของการ

กอสรางอาคาร สถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไดแก ถนน ทาง
ระบายน้ํา ระบบขนสงมวลชน เปนตน การควบคุมและจัดการสถานที่กอสรางที่ไมมีประสทิธภิาพสงผลให
เกิดปญหาตางๆ ตามมา โดยทําใหเกิดความรําคาญ ผลเสียตอสุขภาพ และเกิดอันตรายตอผูคนที่อยูอาศัย
ใกลเคียงสถานที่กอสรางหรือสัญจรผานไปมา เชน ฝุนละออง เสียง ความสั่นสะเทือน ของตกหลนจากที่
สูง เปนตน อีกทั้งการทิ้งขยะมูลฝอยหรือวัสดุที่เหลือใชจากการกอสราง 

จากการประเมินปริมาณของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนอาคารในกรุงเทพฯ ในป 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ไมรวมการดัดแปลงอาคาร กอสราง รื้อถอน ปรับปรุงถนนและสะพาน) โดยกรมควบคุม
มลพิษ คาดวามีประมาณเกือบ ๕ แสนตัน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๔๗)  และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกๆ 
ป ซึ่งหนวยงานของราชการไมไดใหความสําคัญตอการจัดการของเสียเหลานั้นอยางเหมาะสม ทําใหของ
เสียที่เกิดจากการรื้อถอนไดถูกนําไปทิ้งนอกสถานที่กอสรางอยางผิดกฎหมาย หรือในบางสวนที่เอกชน
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นําไปถมที่โดยไมมีการคัดแยกวัสดุอันตรายและวัสดุที่ไมควรนําไปถมที่ออก บางสวนทิ้งรวมไปกับขยะมูล
ฝอยชุมชนเพ่ือนําไปฝงกลบ ซึ่งทําใหอายุของหลุมฝงกลบลดลง กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ทําใหใชทรัพยากรไดไมคุมคา 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๖ ภาพขยะและวัสดอุันตรายปนกับของเสียผสมจากการกอสรางและรื้อถอน 
 ที่มา: รายงานการศกึษาแนวทางการจัดการเศษสิง่กอสรางสาํหรับประเทศไทย  

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มหาวทิยาลัยมหิดล  
และ German Technical Cooperation 

 
๖. การออกแบบอาคารและเลือกใชวัสดุกอสรางที่ไมเปนมิตรตอผูอยูอาศัยและ

สิ่งแวดลอม 
การกอสรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอยางมาก 

โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจการกอสรางคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความตองการของผูคนทีต่องการ
อาศัยในเมืองใหญที่มีพื้นที่อยูอาศัยอยางจํากัด การพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่คํานึงถึงผลประโยชนทาง
ธุรกิจเปนหลัก เนนการสรางผลกําไรใหสูงสุด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ในระยะยาว เชน การออกแบบที่มุงเนนการเพิ่มพ้ืนที่ใชสอยสูงสุดโดยไมคํานึงถึงการประหยดัพลงังานจาก
การระบายอากาศ การนําเอาแสงจากธรรมชาติมาใชประโยชน เปนตน รวมถึงการเลือกใชวัสดุกอสราง
และตกแตงอาคารและสิ่งปลูกสรางราคาถูกเพื่อลดตนทุน ซึ่งวัสดุที่มีตนทุนต่ํามักมีสารเคมีที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ เชน สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds, VOC) ที่พบในสีทา
บาน โดย VOC จะมีผลเสียตอระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท และอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได และสาร
ตะกั่วซึ่งพบในทอประปาที่ทําจากพีวีซีจะมีผลเสียตอสมองและการติดตอของเซลลประสาท เปนตน 
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๗. ผูอาศัยขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
ในปจจุบัน กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจํานวนประชากรอาศัยอยูมากกวา ๑๒ ลานคน 

(ขอมูลประมาณการป พ.ศ. ๒๕๕๕) และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการอพยพเขามา
ของผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นๆ หรือประชากรแฝง ยิ่งกรุงเทพฯ มีจํานวนประชากรอาศัยอยูมากเทาใด 
ปญหาดานสิ่งแวดลอมก็ย่ิงเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ย่ิงผูอาศัยเหลานั้นไมมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดลอม ปญหาดานสิ่งแวดลอมยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังเชนในปจจุบันประชาชนไมสนใจการ
บําบัดนํ้าเสีย โดยเฉพาะบานพักอาศัยที่มีการปลอยน้ําเสียออกสูภายนอกโดยไมผานการบําบดั เนือ่งจากมี
กฎหมายบังคับใหอาคารบางประเภทเทานั้นที่ตองทําการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยออกจากอาคาร การเท
น้ําทิ้งออกจากรานอาหารออกสูถนนโดยตรง และการปลอยน้ําทิ้งจากเครื่องปรับอากาศลงสูทางเทา
โดยตรง ซึ่งกอใหเกิดกลิ่นเนาเหม็นและเปนภาพที่ไมชวนมองตามทองถนนที่ผูคนตองสัญจรผานไปมา 
และสงผลเสียตอภาพลักษณของประเทศในสายตาของชาวตางชาติดวย 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสท่ีมีใหกาวขาม

อุปสรรค 
 

๑. การออกแบบอาคารและเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากประชาชนทั่วโลกเริ่มใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของผูอยู

อาศัยมากขึ้น แตสําหรับประเทศไทย มีเพียงหนวยงานเอกชนขนาดใหญและองคกรอิสระในประเทศไทย
ที่คํานึงถึงการออกแบบอาคารและเลือกใชวัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งนับเปนทิศทางที่ดีใน
การแกปญหาการกอสรางอาคารที่คํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจเปนหลัก เนนการสรางผลกําไรใหสูงสุด 
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอมในระยะยาว อยางไรก็ตามตนทุนที่ใชในการ
กอสรางอาคารมีมูลคาสูง ดังนั้นหนวยงานราชการจึงควรใหการสนับสนุนทางการเงินตอการกอสราง
อาคารและบานพักอาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย พรอมทั้งเผยแพรความรูใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 

 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสรมิจุดแข็ง 
 
๑. สภาพทางเทาท่ีสะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายตอผูเดินเทาทั่วไปและผูพิการ 
เน่ืองจากสภาพทางเทาที่ชํารุดเสียหาย และปญหาการคาขายในพื้นที่ทางเทาหรือหาบ

เร-แผงลอยที่ไรระเบียบที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน กรุงเทพมหานครควรจะมีมาตรการจดัระเบยีบทางเทา
ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย สะดวกสบายตอผูเดินเทาทั่วไปและผูพิการ มีการ
กําหนดมาตรฐานการกอสรางทางเทาที่ทําใหมีตนทุนการกอสรางที่สมเหตุสมผล และบังคับใชมาตรการ
และมาตรฐานดังกลาวอยางจริงจัง   สวนหาบเรและแผงลอยซึ่งเปนเสนหอยางหนึ่งของกรุงเทพฯ  ผูคนที่
อยูอาศัยและนักทองเที่ยวสามารถจับจายซื้อของและพบปะสังสรรคกัน และเปนการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของผูที่อาศัยในกรุงเทพฯ นั้น ทางกรุงเทพมหานครควรจัดสถานที่ใหเปนหลักแหลง ไมกีดขวาง 
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ทางเทา เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม และสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูใหกับประชาชน อกีทัง้
ยังสงผลถึงหนาตาของประเทศอีกดวย 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๗ ตัวอยางทางเทาที่มคีวามเปนระเบียบเรียบรอย 
ที่มา: โครงการกรุงเทพเดินสบาย (Bangkok Sabai Walk) 

  
๒. ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในปจจุบันการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคยังขาดการวางแผนระยะยาวและไมเปน

ระเบียบเรียบรอย กอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมสวยงามและไมปลอดภัยแกผูสัญจรผานไปมา ดังน้ันหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคควรรวมมือกันติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใตดินอยาง
เปนระบบระเบียบ โดยมีการจัดทําแบบหลังจากการกอสรางแลวเสร็จ (As-built Drawing) เพื่อใชในการ
อางอิงในอนาคตจะชวยแกปญหาดังกลาวได 

 
๓. การกอสราง ตอเติม และดัดแปลงอาคารบานเรือนที่ถูกตองตามหลักกฎหมาย 
จากปญหาการกอสรางอาคารใหมที่ไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต การตอเติมและ

ดัดแปลงอาคารเกาโดยไมยื่นขออนุญาตหรือที่ไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต และปญหาอาคารบานเรอืน
ที่ไดถูกกอสรางกอนการออกบังคับใชกฎหมายตางๆ รวมทั้งขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและ
จริงจัง ของเจาหนาที่รัฐซึ่งสงผลใหอาคารเหลานี้ไมมีความปลอดภัยเทาที่ควร หากหนวยงานทางราชการ
และประชาชนยังละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ยอมสงผลใหอาคารบานเรือนไมมีความปลอดภัยในการ
อยูอาศัย และสงผลตอภาพลักษณของประเทศอีกดวย ดังนั้นหนวยงานราชการจึงควรมีมาตรการปลูก
จิตสํานึกประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย รวมทั้งปลูกจิตสาํนกึใหสถาปนกิและวศิวกรไม
ชี้นําใหเจาของอาคารเลี่ยงกฎหมายพรอมทั้งจูงใจใหเจาของอาคารที่ไดกอสรางกอนออกกฎหมายตางๆ 
หันมาสนใจ และดําเนินการแกไขอาคารในสวนที่ผิดกฎหมาย การตอเติมอาคารและดัดแปลงอาคาร
บานเรือนถูกหลักกฎหมาย 
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๔. การควบคุมและจัดการสถานที่กอสรางใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมรบกวน
ผูอาศัยขางเคียง 

ในปจจุบันการควบคุมและจัดการสถานที่กอสรางยังไมมีประสทิธภิาพเทาทีค่วร สงผลให
เกิดความรําคาญ เกิดผลเสียตอสุขภาพ และเกิดอันตรายตอผูที่อาศัยใกลเคียงสถานที่กอสรางหรือสัญจร
ผานไปมา ถึงแมวากรุงเทพมหานครมีประกาศและขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๔๔ เพื่อลดปญหาดังกลาว แตผูที่อาศัยใกลเคียงสถานที่กอสรางยังคงพบเจอปญหาตางๆเหลานี้อยู
อยางสม่ําเสมอ การเขมงวดกวดขันของเจาหนาที่รัฐในการบังคับใชกฎหมายจะชวยลดปญหาดังกลาวได 

สําหรับปญหาขยะมูลฝอยหรือวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสราง หนวยงานทางราชการควร
ใหการสนับสนุนการมีการคัดแยกวัสดุที่ยังสามารถนํากลับไปใชประโยชนไดและสนับสนุนใหมีการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย
จากการกอสรางและรื้อถอนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควรกําหนดให
ผูรับเหมากอสรางตาง ๆ  มีแผนการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแจงใหทองถิ่นทราบ พรอมกบัการ
ขออนุญาตปลูกสรางและรื้อถอนอาคาร ซึ่งจะตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป หรือ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือขัดตอกฎหมาย โดยตองกําหนด ประเภท ปริมาณ ขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินการ ระยะเวลา วิธีการกําจัด และสถานที่กําจัด รวมทั้งกําหนดใชมาตรการทางดานกฎหมายในการ
ลงโทษ ผูที่ลักลอบทิ้งเศษวัสดุกอสรางในบริเวณท่ีวางของเอกชน หรือที่สาธารณะที่รุนแรงมากขึ้น 

 
๕. สงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของผูอาศัย 
เน่ืองจากผูอาศัยขาดการตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม และกฎหมายที่เกี่ยวของไม

เขมงวด สงผลใหสภาพแวดลอมของกรุงเทพฯ สกปรก ไมนามอง และเกิดผลเสียตอภาพลักษณของ
ประเทศในสายตาของชาวตางชาติดวย  ดังน้ันหนวยราชการที่เกี่ยวของควรมีมาตรการควบคุมดูแลการ
ปลอยของเสียออกจากอาคารบานเรือนอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ  

 
 โดยสรุป กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของประเทศไทย ผูคนจึงหลั่งไหลเขามาใชประโยชนจาก
อาคารและสิ่งกอสรางเหลานี้อยางไมขาดสาย สงผลทําใหอาคารและสิ่งกอสรางมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 
และปริมาณความตองการใชประโยชนจากอาคารและสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ หนวยงานราชการ
และเอกชน จึงทําการกอสรางสิ่งเหลานี้เพิ่มเติมเพื่อสนองตอความตองการเหลานัน้โดยไมคาํนงึถงึคณุภาพ 
ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจัง ประชาชนไมมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดลอม รวมทั้งขาดการวางแผนและมาตรการการควบคุมดูแลที่ดีจึงกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา  
  
 เพื่อใหประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีสุขภาวะที่ดี กรุงเทพฯ ควรมีสภาพทางเทาที่สะอาด 
ปลอดภัย และสะดวกสบายตอผูเดินเทาทั่วไปและผูพิการ ระบบสาธารณูปโภคมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย อาคารและสิ่งปลูกสรางมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอผูอยูอาศัย ชุมชนขางเคียง และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตองมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม 
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๖.๑.๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการคมนาคมขนสง 
กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวง และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ 

ทําใหตองมีการเดินทางติดตอกัน ซึ่งการเดินทางนั้นอาจจะเปนการเดินทางระหวางคนภายในพื้นที่เอง 
หรือการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบขางอื่น ๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงกรุงเทพฯ และประเทศ
เพื่อนบานดวย ในระยะเวลา ๒๐๐ กวาปที่กรุงเทพฯ ไดถือกําเนิดขึ้นมาในฐานะเมืองหลวงของประเทศ 
ไดมีการพัฒนารูปแบบการคมนาคมขนสงตาง ๆ มากมาย แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของผูใชรถ
ใชถนน และกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมากมาย  

การคมนาคมขนสงของกรุงเทพฯ นั้นมีปจจัยที่หลายหลากที่สงผลกระทบ ไมวาจะเปนปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน ปจจัยเหลานั้นทําหนาที่ทําใหการคมนาคมขนสงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีย้งั
มีแนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสที่มีให /กาวขามอุปสรรค และ
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสริมจุดแข็ง เพื่อสงเสริมการคมนาคมขนสงตอไป 

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการคมนาคมขนสงในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนด        
ทิศทางการวางวิสัยทัศนดานคมนาคมขนสงของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 

 
 ปจจัยภายนอก 

 
โอกาส 
๑. แนวโนมการพัฒนาอันเนื่องมาจากการทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง 
กรุงเทพฯ นอกจากเปนเมืองหลวงของประเทศแลวยังเปนศูนยกลางของการขนสงไมวา

จะเปนสินคาหรือผูโดยสาร เห็นไดจากจํานวนยานพาหนะที่วิ่งมายังศูนยกลางของการขนสงหรือกรุงเทพฯ  
โดยเสนทางพิเศษ ๓ เสนทางที่มีปลายทางสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ  ไดแก ๑) ทางยกระดับอุตราภิมุข ๒) ทาง
พิเศษศรีรัช และ ๓) ทางพิเศษบูรพาวิถี ภาพที่ ๖-๘ เปนภาพที่แสดงถึงปริมาณการจราจรของเสนทาง
พิเศษทั้งสามเสนทางโดยทางพิเศษศรีรัชนั้นมีปริมาณการจราจรที่สูงเมื่อเทียบกับอีก ๒ เสนทาง เน่ืองจาก
เปนเสนทางที่มีการใชสัญจรไป-มาระหวางปริมณฑลกับกรุงเทพฯ  เพื่อมาติดตอธุรกรรมหรือทํางาน 
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แผนภาพที่ ๖-๘  ปริมาณการจราจรในแตละเสนทาง ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่มา : การทางพิเศษแหงประเทศไทยและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จาํกัด 

 
ภัยคุกคาม 
๑. คาใชจายในการเชื่อมตอระบบโลจิสติกสที่สูง 
เน่ืองจากกรุงเทพฯ เปรียบเสมือนศูนยกลางการขนสงของไทยเนื่องจากเปนเมืองหลวงและอยู

ใกลกับทาเรือกรุงเทพ (ทาเรือคลองเตย) ทําใหกรุงเทพฯเปนเหมือนศูนยกระจายสินคาแตทวาระบบ            
โลจิสติกสของกรุงเทพฯ นั้นอาศัยการขนสงทางรถยนตเปนหลักทําใหมีตนทุนในการขนสงคอนขางสูง นัน่
คือราคาคาขนสงตอหนวยแพงกวารูปแบบการขนสงอื่น ๆ เชน การขนสงทางรถไฟ สามารถขนสงไดไกล
กวาทางรถยนตเมื่อใชพลังงานในการขนสงที่เทากัน 

 

 
แผนภาพที่ ๖-๙ ระยะทางที่ขนสงไดเมื่อใชพลงังานเทากันของแตละรูปแบบการขนสง 

ที่มา :  ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยป ๒๕๕๓  
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 ปจจัยภายใน 
 

จุดออน 
๑. กรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไมสามารถควบคุมระบบบริการ

สาธารณะพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ได 
จากการประมาณจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และการประมาณคา

ปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นในแตละวัน ในปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕) นั้น คาดวามีประชาชนที่อยูอาศัยจริง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒ ลานคน ในจํานวนนั้นมีประชาชนที่ตองเดินทางเพื่อ
ไปทํางาน เรียนหนังสือ ติดตอธุรกิจและตองพึ่งพารูปแบบการขนสงแบบตาง ๆ ประมาณ ๘.๕ ลานคน/
วัน หรือ ๑๗ ลานเที่ยว/วัน และปริมาณการเดินทางนี้ก็จะเพิ่มทวีขึ้นตามการเติบโตของความหนาแนน
ของประชากรในกรุงเทพฯ เอง การเติบโตของชุมชนรอบขางกรุงเทพฯ  และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จากการประมาณการโดยกรุงเทพมหานคร (๒๕๕๓) ไดคาดหมายวาในปพ.ศ. ๒๕๗๕ จํานวน
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ จะเพิ่มมากถึง ๑๕ ลานคน และทําใหปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลอาจจะเพ่ิมถึง ๒๔ ลานคน-เที่ยว/วัน หรืออีกมากกวารอยละ ๕๐ ของปจจุบัน จึงเปนความทา
ทายอยางยิ่งของกรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการบริหารจัดการปริมาณการเดินทาง
ที่มากขนาดนี้ 

 
แผนภาพที่ ๖-๑๐ จํานวนประชากรและจาํนวนการเดินทางของคนกรุงเทพฯ  

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๗๕ 
ที่มา : คาดการณจากประมาณการของ สาํนักการจราจรและขนสง กรงุเทพฯ, ๒๕๕๓ 

 
 
 

๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๒๐ ๒๕๓๐ ๒๕๔๐ ๒๕๕๐ ๒๕๖๐ ๒๕๗๐ ๒๕๘๐
ป พ.ศ. 

ปจจุบัน อีก ๒๐ ปขางหนา

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง

จํานวนเที่ยวการเดินทางตอวัน
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ปญหาการจราจรติดขัดทั้งบนถนนทั่วไปและแมแตในทางพิเศษเอง เปนปญหาที่ผูใชรถ
ใชถนนทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน รถยนตสวนบุคคล รถประจําทาง รถแท็กซี่ และรถตู ตองเผชิญหนาอยูทกุ
วัน ไมเวนแมแตวันเสารอาทิตย โดยเฉพาะในชวงชั่วโมงเรงดวน ๗.๐๐ – ๙.๓๐ น. และ ๑๗.๐๐- ๒๐.๐๐ 
น. ทําใหผูเดินทางสวนใหญตองใชเวลาในการเดินทางตอวันไมนอยกวา ๒ ชั่วโมงในวันปกติทั่วไป แตหาก
เปนชวงเวลาที่มีฝนตก หรือมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นก็จะสงผลเพิ่มเวลาในการเดินทางไดอีกถึง ๑ – ๒ 
ชั่วโมง น่ันหมายความวาประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ตองใชเวลาเกือบ ๘๐๐ ชั่วโมงตอปอยูบนทองถนน 
และเปนเชนนี้ตลอดชีวิต ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ และทําใหประเทศ
ไทยเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดมลภาวะทั้งทางเสียงและทางอากาศ ตอทั้งผูใชรถใชถนนเอง 
ผูเดินเทา และประชาชนที่พักอาศัยอยูทั่วไป 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๑๑ การจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน (ซาย) และขณะฝนตก (ขวา) 
 

ระบบขนสงสาธารณะในกรุงเทพฯ แบงออกเปน ๓ รูปแบบ คือ ๑) ระบบขนสงทางถนน 
๒) ระบบขนสงมวลชนระบบราง และ ๓) ระบบขนสงทางน้ํา โดยแตละภาคการขนสงยังไมครอบคลมุและ
ไมมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้ 

 
ระบบขนสงทางบก 

ระบบขนสงมวลชนทางบกที่ใหบริการ ไดแก รถโดยสารประจําทางของ ขสมก. 
และบริษัทรถรวมบริการ ซึ่งรวมถึงรถตูที่สังกัด ขสมก. และรถตูที่ไมไดอยูในสังกัด               
(รถตูเถื่อน) มีระบบที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ แตยังมีปญหาหลายดาน ไดแก 

 ดานความปลอดภัย กลาวคือ ผูขับขี่ขาดความระมัดระวังและมักเกิดอุบัติเหตุ

รถทับผูใชบริการ ไมมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถ ขาดความเอาใจใสในการขบั

ขี่ เชน การเปดประตูทิ้งไว หรือจอดนอกปาย บางครั้งก็ขับแยงผูโดยสาร เปนตน 

 ดานการจัดการของระบบเดินรถ กลาวคือ รถประจําทางยังไมสามารถกําหนด

ตารางเดินได ระบบเก็บตั๋วโดยสารยังไมมีประสิทธิภาพ ปริมาณรถยังไมเพียงพอตอ

ความตองการของผูใชบริการโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน 
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 ดานความสะดวกสบาย กลาวคือ ปายรอรถโดยสารยังไมสามารถปองกันแดด

และฝนไดเทาที่ควร ที่น่ังบนรถโดยสารยังไมสะอาดและสบายเทาที่ควร การขามถนน

เพื่อมาที่ปายจอดรถประจําทางก็ไมเอื้อตอคนพิการและทุพพลภาพ 

 
ระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟารางหนัก 

ในกรุงเทพฯ นั้นมีระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟารางหนัก (Heavy Rail 
Transit) แบงเปน ๓ ระบบ คือ รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติฯ (BTS) รถไฟฟามหานคร 
(MRT) และรถไฟฟาแอรพอรตลิงก ซึ่งไดเปดบริการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๗ และ 
๒๕๕๓ ตามลําดับเปนตนมา ขอดีของระบบเหลานี้คือมีการจัดการเดินรถไฟฟาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกและสบายสูง มีระบบเขา-ออกสถานีที่สะดวกและปลอดภยั 
คาโดยสารจัดวาแพงกวารถประจําทางแตก็ยังไดรับความนิยมอยางแพรหลายเน่ืองจาก 
สามารถกําหนดระยะเวลาเดินทางไดแนนอน  

ปญหาของระบบขนสงมวลชนเหลานี้ก็มีอยูมาก จะสังเกตไดวาระบบขนสง
มวลชนทั้ง ๓ ระบบที่กลาวมานั้น ดําเนินการโดยหนวยงานที่ตางกัน ขาดการเชื่อมโยง
ระบบกันอยางสมบูรณ ไมมีระบบตั๋วรวมที่เอื้อตอการใชบริการรวมกันระหวางระบบ 
บางระบบ (รถไฟฟาแอรพอรตลิงก) ก็มีความถี่นอยและประสบปญหาบอยครั้ง สําหรับ
รถไฟฟา BTS และ MRT นั้น ก็ประสบปญหาความแออัด ไมสามารถรองรับจํานวน
ผูโดยสารในชวงเวลาเรงดวนได อยางไรก็ดี ระบบเหลานี้ก็เปนทางเลือกของชาว
กรุงเทพฯ ที่จะหลีกเลี่ยงปญหาจราจรติดขัดและทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น แตระบบเหลานี้
ก็ยังมีอยูในระยะทางจํากัดมาก ผูใชบริการมากกวาครึ่งยังตองพึ่งพาระบบขนสงมวลชน
ระบบอื่น ๆ เชน รถประจําทาง จักรยานยนตรับจาง เพื่อตอไปยังจุดหมายปลายทาง         
อยูดี 

 
ระบบขนสงทางน้ํา 

ระบบขนสงมวลชนทางนํ้าที่ใหบริการ ไดแก เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก 
เรือโดยสารคลองแสนแสบ เปนระบบที่ปราศจากการติดขัดและสามารถควบคุมเวลา
การเดินทางได อยางไรก็ดี เนื่องจากคาโดยสารนั้นถูกควบคุมจากภาครัฐ บริษัทที่ไดรับ
สัมปทานไมมีเงินทุนที่จะใชในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ จึงทําใหระบบที่เปนอยู
นั้นแทบจะไมตางกับเมื่อ ๒๐-๓๐ ปที่แลว การจัดการไมมีประสิทธิภาพ ระบบความ
ปลอดภัยต่ํา สภาพแวดลอมบริเวณทาเรือขาดการดูแลที่ดี นอกจากน้ียังเปนระบบขนสง
ที่ไมครอบคลุมและไมสะดวกนัก ในชวงที่น้ําขึ้นสูงหรือลงต่ํามากก็ไมสามารถใชงานได 

เมื่อไมสามารถควบคุมระบบบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ กรุงเทพฯ ใหมี
คุณภาพได การเดินทางที่ไมปลอดภัยจึงมีโอกาสเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดจากการมีขาว
อาชญากรรมที่เก่ียวของกับการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ บอยครั้ง เชน บนรถประจํา
ทางมีการลวงหรือกรีดประเปาผูใชบริการ บริเวณปายรอโดยสารมักเกิดการถูกชิงทรัพย



 

- ๓๓๕ - 
 

หรือขมขืนหรือฆา เปนตน และมีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกจํานวนมาก โดยจาก
สถิติในปพ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพฯ จํานวน ๓๗,๙๘๕ ราย มี
ผูบาดเจ็บจํานวน ๑๖,๖๑๒ คน และเสียชีวิตจํานวน ๔๕๖ คน คิดเปนมูลคาความ
เสียหายประมาณ ๔๒๖.๔ ลานบาท (กองบังคับการตํารวจจราจร, ๒๕๕๔) ซึ่งตัวเลข
เหลานี้ยังเปนการประมาณการขั้นต่ํา เนื่องจากยังมีอุบัติเหตุจํานวนมากที่คูความตกลง
กันเองได หรือผานบริษัทประกันภัยโดยไมไดกลายเปนคดีความ 
 
๒. ระบบการขนสงพ่ึงพารถยนตสวนบุคคล ระบบขนสงมวลชนลาหลัง ไมเพียงพอ 

การจราจรติดขัด สิ้นเปลือง ตนทุนสูง และไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
จากจํานวนรถที่จดทะเบียนโดยจําแนกเปนจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค 

อยางไรก็ดี การจดทะเบียนแยกพื้นที่ดังกลาวก็ไมไดสะทอนถึงพื้นที่ใชงานจริง กลาวคือมีรถยนตทะเบียน
ตางจังหวัดจํานวนมากที่มาวิ่งในเขตกรุงเทพฯ ดังนั้นควรพิจารณาปริมาณรถยนตในภาพรวมของประเทศ
เปนหลัก และจะเห็นวาปริมาณรถยนตสวนบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และปจจุบันมีรถถึง ๒๘ 
ลานคันในประเทศไทย หรือเฉลี่ย ๒.๕ คน/คัน  การเพิ่มของปริมาณรถยนตนั้นมากเกินกวาโครงขายถนน
ในกรุงเทพฯ และประเทศไทยจะรับได นอกจากนี้ นโยบายรัฐและภาคเอกชนหลายอยางคอนขาง
เอื้ออํานวยตอการใชรถยนต กลาวคือ ภาษีรถยนตประจําปคอนขางต่ํา ภาษีน้ํามันบางครั้งก็ลดระดับลง
หรือสนับสนุนเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีราคาถูก การไมเก็บคาที่จอดรถในหลายพื้นที่ ทําใหผูที่มีรายไดระดับ
ปานกลางจนถึงรายไดสูงสามารถเปนเจาของรถยนตสวนบุคคลไดไมยากนัก นอกจากนี้นโยบายของ
รัฐบาลที่ลดภาษีรถยนตใหกับผูมีรถยนตคันแรกไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็มีแนวโนมที่จะทําใหจํานวน
รถยนตกาวกระโดดอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกลน้ี 
 

 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสท่ีมีใหกาวขาม
อุปสรรค 

 
๑. สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุน 

 การสงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนนั้น อาจทําไดโดยพัฒนาระบบการขนสง
ทางรางใหมีประสิทธิภาพเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได เน่ืองจากกรุงเทพฯ มีสถานีรถไฟที่มีขนาด
ใหญที่ใชในการขนสง เชน สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) สถานีรถไฟธนบุรี สถานีรถไฟวงเวียนใหญ
และสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ นอกจากนี้ยังมีการขนสงสินคาระหวางสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง 
ลาดกระบัง (ไอซีดี ลาดกระบัง) ไปยังทาเรือแหลมฉบังอีกดวย การสงเสริมใหการขนสงทางรางจะเปนการ
ชวยใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการขนสงมากขึ้นเนื่องจากมีตนทุนทางดานโลจิสติกสลดลง 
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 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสรมิจุดแข็ง 
 

ปดจุดออน 
๑. กําหนดทิศทางการใหความสําคัญรถยนตสวนบคุคล 
ปจจุบันมปีรมิาณรถยนตทีจ่ดทะเบียนในกรุงเทพฯ ๖.๔ ลานคัน และหากแนวโนมยัง

เปนไปดังรปูที่ ๖-๑๒ คาดวาในปพ.ศ. ๒๕๗๕ อาจมรีถยนตที่จดทะเบียนมากกวา ๙ ลานคัน ซึง่อาจสงผล
ใหโครงขายถนนที่มีอยูในปจจบุันไมสามารถรองรับปริมาณรถดังกลาวได และอาจเกิดปญหาอื่นตามมา 
เชน ตองสรางถนนหรือทางพิเศษเพิ่มมากขึ้นทําใหรฐัตองเสยีคาใชจายในการเวนคืนที่ดินจาํนวนมาก เกิด
การแยงพื้นที่จอดรถในตัวเมือง ประเทศตองนาํเขาน้าํมันมากขึ้นในขณะที่นํ้ามันมีราคาสูงขึ้นจะสงผลให
เงินไหลออกนอกประเทศมากขึ้น เกิดมลภาวะทัง้ทางเสียงและทางอากาศมากขึ้นจนประชาชนอาจปวย
เปนโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น เปนตน 

อยางไรก็ดี ระบบถนนนั้นเปนระบบที่มีการลงทุนไปมากแลวในกรุงเทพฯ ทั้งในสวน
ภาครัฐเองและประชาชนที่ซื้อรถยนตมาใชเปนจํานวนมาก และเปนไปไมไดที่จะหลีกเลี่ยงการใชระบบนี้
ไดอยางสมบูรณ แตจะทําอยางไรหรือใชนโยบายอะไรใหประชาชนกรุงเทพฯที่ยังไมมีรถยนต หรือใช
รถยนตอยู หันมาใชระบบขนสงมวลชนมากขึ้น และใชรถยนตใหนอยลงหรือเทาที่จําเปนเทานั้น 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๑๒ จํานวนรถจดทะเบียนต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ 
ที่มา : กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม, ๒๕๕๔ 
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๒. สนับสนนุระบบขนสงมวลชน 
ระบบขนสงมวลชนแตละระบบนั้นมีความสามารถในการใหบริการจํากัด โดยพบวา

ระบบรถไฟฟา BTS นั้นปจจุบันสามารถใหบริการไดที่ประมาณ ๖ แสนเที่ยวตอวัน สวนที่ MRT ใหบริการ
อยูที่ประมาณ ๓ แสนเที่ยวตอวัน หากตองการจะรองรับการเดินทางแมเพียงครึ่งเดียวจาก ๑๐ ลานเที่ยว
ตอวันได ก็ตองมีการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางเหลานี้ใหกวางขวาง ครอบคลุมมากขึ้นกวาที่
เปนอยู แตการพัฒนาดังกลาวก็ตองใชเงินลงทุนอยางมาก และกินเวลานาน แตภาครัฐก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได เพราะระบบขนสงมวลชนทางรางนั้นเปนความหวังที่ชาวกรุงเทพฯ เห็นไดชัดเจนที่สุดในการ
แกไขปญหาจราจรนโยบายของรัฐบาลทุกชุด คือการผลักดันเพิ่มเติมระบบเหลานี้ใหสมบูรณ โดยไดมี
การศึกษามาเปนเวลานานและพบวาในอนาคตอันใกล (๑๐ ป) กรุงเทพฯ ควรมีระบบรถไฟฟา ๑๐ 
เสนทาง  

การพัฒนาระบบขนสงมวลชนอื่น ๆ  ที่เปนระบบรอง ก็มีความสําคัญในระดับที่เทียบเทา
กัน ทั้งในดานการพัฒนารถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร รถรับจางตาง ๆ เนื่องจากไมมีทางที่จะทําให
ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได หรือแมจะทําไดก็ไมมีความคุมคาในการ
ดําเนินการ ระบบรองเหลานี้จะเปนคําตอบที่จะชวยเติมเต็มระบบขนสงหลักใหมีประสิทธิภาพ และมี
ความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนลงทุนไดทันที 

วิสัยทัศนดานคมนาคมขนสงของกรุงเทพฯ นั้นจะตองตอบปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
และในอนาคต นอกจากการตอบปญหาแลวจะตองทําใหการคมนามขนสงตอบสนองตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนไดอีกดวย ดังนั้นการเพิ่มโครงขายคมนาคม การสนับสนุนระบบขนสงมวลชน ทั้งระบบรางและ
รถสาธารณะ จึงเปนแนวทางในการที่ควรตองคํานึงถึง 

 
 
 
 



 

- ๓๓๘ - 
 

 
แผนภาพที่ ๖-๑๓ แผนการขนสงทางรางภายในกรุงเทพฯ 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, ๒๕๕๔



 

- ๓๓๙ - 
 

๖.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล 
และสาธารณสุข 

 
๖.๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสิ่งแวดลอม 
 
เมือง (Cities) และภาคมหานคร (Mega Cities) ไดกลายเปนพื้นที่ของการเรงการพัฒนาความ

เจริญเติบโตในดานตางๆ และไดกลายเปนตัวขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภายในป 
พ.ศ.๒๕๖๓  (ค.ศ.๒๐๒๐) ประชากรสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนาจะพํานักอาศัยอยูในเขตเมือง และ
ประชากรในเขตเมืองจะทวีจํานวนขึ้นเปน ๒ เทาจากปจจุบัน (World Bank, ๒๐๐๐) ทั้งนี้ กรุงเทพฯ เปน
เมืองขนาดใหญระดับมหานคร (Mega City) มีสถานะของการเปนเมืองหลวงและเปนศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย 

จากสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมและแนวโนมของปญหาสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ  ของพืน้ทีก่รงุเทพฯ  
ทั้งปญหาน้ําทวม ปญหาน้ําเสีย ปญหาการกัดเซาะชายฝง ปญหาน้ําทะเลหนุน ปญหาขยะ และปญหาอากาศ
เสีย จะเห็นไดวา มีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่ตองมีการกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนากรุงเทพฯ ใหมีความเปน
รูปธรรมและชัดเจน เพื่อปองกัน แกไข และลดความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ทั้งนี้ ประเด็นปญหาบางประเด็นเปนปญหาในระดับโลกและระดับภูมิภาค เชน ปญหาการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเล หรือปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีปจจัยภายนอกหลายปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีความจําเปนในการกําหนดวิสัยทัศนและแนวทางในการพัฒนาเมืองเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นในเชิงพื้นที่ 

ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเมือง เปนปญหาที่ เมืองตางๆ ทั่วโลกลวนใหความสนใจ เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนทุนในการพัฒนาที่สําคัญและเปนสิ่งที่ประชากรทีอ่าศยัอยูในเมอืงตอง
สัมผัสและอาศัยในสภาพแวดลอมของเมืองนั้นๆ ตลอดเวลา ดังนั้น การเปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมที่ดีจึงเปน
จุดมุงหมายของเมืองทุกเมืองทั่วโลก ทั้งนี้ การที่เมืองมีสภาพแวดลอมที่ดีนั้นนอกจากจะสงผลดีตอคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในเมืองนั้น ๆ แลว ยังสงผลตอภาพลักษณของเมือง การแขงขันทางเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการทองเที่ยวอีกดวย ดังนั้น กรุงเทพฯ  จึงนาจะเปนมหานครสีเขียวซึ่งหมายความถึงการมีสภาพแวดลอม
ที่ดีทั้งทางกายภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกรุงเทพมหานคร
สามารถแขงขันระหวางเมืองหรือมหานครตาง ๆ (Inter-City Competition) ได 

ทั้งนี้ การนําเสนอประเด็นวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอมนั้น ผูศึกษาไดวิเคราะหอยูบนพื้นฐานการดํารงอยู
ของเมือง พลวัตรของเมือง และหนาที่ของเมือง ประกอบกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และแนวโนมของ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคํานึงถึงกรุงเทพฯ ที่มีฐานะเปนที่อยูอาศัยของมนุษย สัตว และพืชใน
ระบบนิเวศวิทยาที่มีความหลากหลายและอยูอาศัยในสภาพแวดลอมของเมืองในภาวะแหงการพึ่งพาอาศยักนั 
เพื่อใหการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นมีความสมดุลและไมทําลายสภาพแวดลอมอันจะเปนปญหาที่ยอนกลับมาทําราย
มนุษยตอไป 

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสิ่งแวดลอมในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศทางการวาง
วิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 

 



 

- ๓๔๐ - 
 

 ปจจัยภายนอก 
โอกาส 
 ๑. กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติ 
 
ภัยคุกคาม 

๑. ปญหาน้ําทวม 
๒. ภาวะโลกรอน น้ําทะเลสูงขึ้น พื้นที่ชายฝงหายไป ภัยพิบัติจากธรรมชาติรุนแรงขึ้น 
๓. แผนดินทรุดตัว 

 
 ปจจัยภายใน 

 
  จุดแข็ง 

๑. ประชาชนตื่นตัวดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และปญหาภัยพิบัติที่เกิดข้ึน 
๒. เมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอันดับที่ ๑๕ ของโลก 

 จุดออน 
๑. เมืองที่เติบโตแบบไรระเบียบ 
๒. ระบบการขนสงพึ่งพารถยนตสวนบุคคล ระบบขนสงมวลชนลาหลัง ไมเพียงพอ 

และไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปญหาการจราจรติดขัด การวางแผนระบบ
โครงขายคมนาคมขนสงไมมีประสิทธิภาพ  

๓. การกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่ไมเปนไปตามผังเมือง การควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินไมมีประสิทธิภาพ 

๔. มลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง เพิ่มขึ้น 
๕. ปริมาณการใชพลังงานของกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
๖. ประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
๗. มีอัตราการผลิตขยะมากเกินความสามารถในการจัดเก็บ 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสที่มีใหกาวขาม

อุปสรรค 
ใชกระแสการอนุรักษ กาวขามภัยคุกคาม ดวยการเรียนรู ปรับตัว ใหอยูกับธรรมชาติของ                
ภัยคุกคามได 
 

 แนวทางการกาํหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสรมิจุดแข็ง 
เสริมจุดแขง็ 
ใหประชาชนตื่นรูดานสิ่งแวดลอมและภัยพบิัติในเมือง 
 
ปดจุดออน 
๑. เรียนรู อยูกับน้ํา 



 

- ๓๔๑ - 
 

๒. ใชโอกาสความเปนเมืองที่มีศักยภาพ เปนฐานสําหรับโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
ขนสงระบบรางเปนหลัก รถยนตเปนรอง 

๓. ควบคุมแหลงมลพิษทางน้ํา อากาศ (สารพิษ ฝุนกลิ่น อุณหภูมิ) และเสียง 
๔. ฟนฟูระบบคลอง ใหสามารถใชประโยชนไดทุกดาน 
๕. เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ  
๖. ยกระดับการเฝาระวังมลพิษและการจัดระเบียบการใชพื้นที่สาธารณะ โดยองคกร                 

ภาคประชาชน  
๗. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๘. การใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง และ                 

ภาคครัวเรือน 
๙. สนับสนุนสิ่งกอสรางในเมืองใหเปนการกอสรางแบบสถาปตยกรรมและโครงสราง                  

อาคารเขียว (Eco architecture หรือ Green Architecture) เชน การออกแบบโดย
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกรอน การใชเครื่องใชหรืออุปกรณ
ประหยัดพลังงาน เปนตน 

๑๐. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยการนํากลับมาใชใหม การใชซ้ํา และการรี
ไซเคิล 

๑๑. การพัฒนาเมืองและตั้งถิ่นฐานโดยคํานึงถึงพื้นฐานของความเขาใจสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ 

 
๖.๒.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสุขาภิบาล 

 
ในปจจุบันกรุงเทพฯเกิดปญหามลพิษตางๆ มากมาย อาทิ น้ําประปาไหลไมแรง มีกลิ่นที่ไมพงึประสงค 

แหลงน้ําเสื่อมโทรม มีกลิ่นเหม็นรบกวน ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และมีการกําจัดขยะที่ไมถูกวิธี ซึ่งสงผลตอ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในกรุงเทพฯเปนอยางมาก จึงควรมีการพัฒนาระบบดานสาธารณูปโภค และ
ระบบสุขาภิบาล ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนกรุงเทพฯ ในปจจุบัน และเพื่อ
รองรับการพัฒนาในอนาคต 

 
สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสุขาภิบาลในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศทางการวาง

วิสัยทัศนดานสุขาภิบาลของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 
 
 ปจจัยภายนอก 
 

โอกาส 
๑. กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติ 
กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับนานาชาติ มีสวนเอื้ออยางมากที่ทําใหประชาชนรูจัก

รักษาสิ่งแวดลอม และดูแลสุขอนามัย รวมถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเปนอยูที่สอดคลองกับการอนุรักษ
สภาพแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหคานิยมการทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลองลดลง รวมถึงมีกิจกรรม
ตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 



 

- ๓๔๒ - 
 

 ปจจัยภายใน 
 
จุดแข็ง 
๑. กรุงเทพมหานครมีระบบบําบัดเดิมที่ไดมาตรฐานและมีเครือขายที่ครอบคลุม 
กรุงเทพมหานครมีระบบบําบัดเดิมที่ไดมาตรฐานซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพกอนการปลอยลงสูแหลงน้ํา 
๒. ระบบรวมรวมและบําบัดน้ําเสียที่มีอยูครอบคลุมปริมาณน้ําเสียสวนใหญในกรุงเทพฯ  
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียที่ครอบคลุมเพียงพอสําหรับ

ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯในปจจุบันแลว ซึ่งสามารถบําบัดไดประมาณรอยละ ๔๐ ของปริมาณน้ํา
เสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด และไดมีการสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มอีก ๔ แหง ซึ่งหากแลวเสรจ็จะ
สามารถบําบัดน้ําเสียไดรอยละ ๘๐ ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯทั้งหมด 

๓. มีระบบรวบรวมขยะเดิม ที่มีประสิทธิภาพ 
กรุงเทพฯมีระบบรวบรวมขยะเดิมที่มีประสิทธิภาพ โดยในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

เฉลี่ยประมาณวันละ ๙,๒๐๓ ตัน ซึ่งสามารถเก็บขนไดเฉลี่ยประมาณวันละ ๘,๔๐๒ตัน หรือคิดเปนรอยละ ๙๑ 
ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 
จุดออน 
๑. การรุกล้ําหรือฝาฝนทิ้งของสกปรกในลําน้ํา 
เนื่องจากคนกรุงเทพฯ ยังขาดจิตสํานึกอยูเปนจํานวนมาก จึงมีการลุกล้ําพื้นที่ลําน้ําเพื่อใช

ประโยชนสวนตนโดยไมมีหนวยงานใดเขามาดูแลหรือแกไขปญหาอยางจริงจัง สงผลใหการระบายน้ํามีปญหา
และมีผลทําใหเกิดอุทกภัยที่ผานมาอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบทิ้งขยะของเสียตางๆ ลงสูแมน้าํลาํคลอง 
จึงทําให แมน้ําลําคลองมีสิ่งสกปรก และทําใหแหลงน้ําเนาเสียอยูในปจจุบัน 

๒. ระบบทอรวบรวมน้ําเสียที่ใชรวมกับทอระบายน้ําทําใหกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามฝาทอ
ระบายน้ํา 

ระบบทอรวบรวมน้ําเสียที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบทอรวมซึ่งมีการนํารวมทั้งน้ําเสียและ
น้ําฝนลงสูทอเดียวกันจึงทําใหมีกลิ่นเหม็นรบกวนจากน้ําเสียลอยออกมาสูทางที่ใชรวบรวมน้ําฝนซึ่งทําใหเกิด
กลิ่นไมพึงประสงครบกวน ซึ่งปญหานี้มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ยานเศรษฐกิจ ชุมชนหนาแนน 
และพื้นที่ทองเที่ยว 

๓. ขาดตัวอยางระบบกําจัดขยะที่ดี 
ในกรุงเทพฯ ยังไมมีการกอสรางพัฒนาระบบกําจัดขยะที่จะสามารถเปนตนแบบในการกาํจดั

ขยะอยางยั่งยืนได  
๔. ประชาชนไมมีความมั่นใจตอองคกร 
เนื่องจากองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขาภิบาลยังไมเขาถึงประชาชนไดอยางครอบคลมุ และ

ไมริเริ่มการเปนตนแบบใหกับประชาชนอยางจริงจัง จึงทําใหประชาชนขาดความมั่นใจตอองคกรดาน
สุขาภิบาล 
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๕. ลําน้ําและแหลงน้ําตางๆ  ยังคงมีแนวโนมอยูในสภาพเสื่อมโทรม สงผลกระทบทั้งดาน
คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม สุขอนามัย การทองเที่ยว และอื่นๆ   

แหลงน้ําในกรุงเทพฯ ในปจจุบัน กลายเปนแหลงสะสมสารมลพิษทางน้ํา เมื่อลําน้ําในแหลง
น้ําตามธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมจะทําใหเกิดปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หากประชาชนนําน้ําเหลานี้ไปใชในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ในดานการผลิตน้ํา แหลงน้ําสําหรับผลิต
น้ําประปาสวนใหญไดจากแมน้ําลําคลอง เมื่อแหลงน้ําเกิดเนาเสีย ทําใหคุณภาพน้ําลดลง การผลิตน้ําประปา
เพื่อใหไดน้ําที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจะตองเพิ่มคาใชจายมากขึ้น เพราะจะตองจัดทําระบบกําจัดความ
สกปรกของน้ําเพิ่มขึ้น สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังมีความจําเปนที่จะตองใชน้ําที่มีคุณภาพดี เมื่อมี
ผลกระทบกระเทือนตอขบวนการผลิตน้ําในการแยกสิ่งเจือปนที่ไมตองการออก ทําใหคาใชจายสูงขึ้น และยัง
ตองเพิ่มคาใชจายในการซอมแซมเครื่องอุปกรณและเครื่องจักรที่เสียหายอีกดวย และหากแหลงน้าํสกปรกและ
มีกลิ่นเนาเหม็นก็ไมเหมาะที่จะใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ทองเที่ยวทําใหนักทองเที่ยวมี
จํานวนลดนอยลง  
  ๖. พื้นที่ที่ใชฝงกลบขยะและกําจัดของเสียอันตรายจากกรุงเทพฯ เปนพื้นที่ของจังหวัดอื่น 
   พื้นที่ฝงกลบขยะเหลานี้มีแนวโนมลดนอยลงไปเรื่อยๆ เมื่อปริมาณขยะในกรุงเทพฯ ยังคงมี
มากขึ้น ซึ่งสถานที่ฝงกลบนั้นมีพื้นที่ที่จํากัดและจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทําใหพื้นที่ที่ใชสําหรับการฝง
กลบมีพื้นที่ลดลงอยางตอเน่ือง และอาจจะไมเพียงพอสําหรับการฝงกลบในอนาคต 
 ๗. ระบบการรวบรวมน้ําเสียที่ยังไมครอบคลุมในสวนของแหลงกําเนิด 
 แหลงน้ําในกรุงเทพฯ มีสภาพที่เสื่อมโทรม จากการปลอยน้ําเสียที่ยังไมไดคาตามที่มาตรฐาน
กําหนดลงสูแหลงน้ํา ทั้งจากการรั่วไหลของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและจากการปลอยลงสูแหลงน้าํโดย
ไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากระบบการรวบรวมน้ําเสียที่ยังไมครอบคลุมในสวนของ
แหลงกําเนิดน้ําเสียตามชุมชน  

 ๘. ขยะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีประชาชนขาดความรูความเขาใจในการแยกขยะ 
 กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และถังรองรับขยะนั้นยังไมเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการ
แบงแยกประเภทของขยะที่ไมชัดเจน และยังขาดการใหความรูความเขาใจในการแยกขยะอยางถูกตองใหกับ
ประชาชน ซึ่งแมกรุงเทพมหานครไดมีการจัดทําโครงการในการจัดการแยกขยะ การแยกเก็บ และกําจัดอยาง
ถูกวิธีเพื่อปองกันการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมและเปนอันตรายตอประชาชน และไดปรับปรุงคุณภาพในการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบานเรือนและสถานประกอบการแลว แตยังไมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสที่มีใหกาวขาม

อุปสรรค 
๑. รวมมือกับภาคประชาชนตรวจสอบและซอมแซมจุดรั่วไหลของระบบรวบรวมน้ําเสีย  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจึงควรมี

การรวมมือกันกับประชาชนในการตรวจสอบและซอมแซมจุดรั่วไหลหรือปญหาตางๆของระบบรวบรวมน้าํเสยี 
ปญหาดังกลาวจะไดมีการตรวจสอบซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย 
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๒. จัดมาตรการปองกันการรุกล้ําหรือฝาฝนการทิ้งของสกปรกในลําน้ําอยางจริงจัง 
กรุงเทพมหานครควรมีการบังคับใชกฏหมาย ควรจัดการโดยการลงโทษ ดําเนินการ รื้อถอน            

ขุดลอก สิ่งกอสรางที่บุกรุกคูคลอง การทิ้งสิ่งสกปรกตางๆลงสูแมน้ําลําคลอง โดยมีการติดตามตรวจสอบอยาง
เครงครัดถึงตนเหตุที่เกิดขึ้นอยางแทจริง และนํากฏหมายมาบังคับใชอยางจริงจัง 

๓. พัฒนาระบบทอแยก 
กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนาระบบรวบรวมน้ําเสียโดยเปลี่ยนจากระบบทอรวม มาเปน

ระบบทอแยกระหวางน้ําเสียและน้ําฝนซึ่งจะสามารถกําจัดปญหาการสงกลิ่นเหม็นรบกวนได 
๔. สรางโรงกําจัดขยะที่มีรูปแบบและคุณภาพที่ดีใหเปนตัวอยางแกสังคม 

 กรุงเทพมหานครควรริเริ่มกอสรางระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ เชน เตาเผาขยะที่มี
ประสิทธิภาพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพฯเองโดยไมสงไปฝงกลบยังพื้นที่นอกเขต
กรุงเทพฯ 

 
 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสริมจุดแข็ง 

 ๑. เรงแกไขปญหาเบื้องตนที่ไดรับรองเรียน 
 ควรจัดตั้งจุดรับเรื่องรองเรียนในพื้นที่แตละเขตเพื่อเรงแกไขปญหาเบื้องตนทั้งนี้ควร

ดําเนินการสืบคนขอเท็จจริงหลังจากรับรองเรียนภายใน ๗ วัน และแจงผลใหประชาชนทราบ เพื่อให
ประชาชนอุนใจและมั่นใจกับการทํางานของสวนกลางและยินดีใหความรวมมือกับทางสวนกลางตอไป 

 ๒. ชี้แจงปญหาที่ไมสามารถแกไดตอประชาชน 
    หลังจากรับเรื่องรองเรียนในพื้นที่แตละเขตเพื่อเรงแกไขปญหาเบื้องตน หากปญหาใดไม

สามารถแกไขไดควรแจงถึงรายละเอียดและสาเหตุที่ไมสามารถแกไขไดใหประชาชนเขาใจ หลังจากพยายาม
ดําเนินการปญหาดังกลาวภายใน ๑ เดือน เพื่อที่ประชาชนรับรูถึงความใสใจในการดําเนินการแกปญหาของ
สวนกลาง 

๓. ขอความรวมมือกับภาคประชาชนในการแกไขปญหาการรุกล้ําหรือฝาฝน 
จากปญหาการรุกล้ําหรือฝาฝน วิธีการที่จะแกไขปญหาไดดีที่สุดคือขอความรวมจากภาค

ประชาชนในการบํารุง รักษา ดูแล สอดสอง เชน การทําโครงการตาวิเศษ หากพบผูกระทําความผิดแลวแจงให
เจาหนาที่ทราบ จะไดรางวัลตอบแทนเชนการลดหยอนภาษี หรือการปลูกจิตสํานึกใหรักชุมชนตนเองโดยเริ่ม
ตั้งแตเยาวชน 

 ๔. พัฒนาระบบรวบรวมน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ควรมีการพัฒนาระบบรวบรวมน้ําเสียใหบําบัดไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น บําบัดน้ําเสียประเภท

ตางๆไดหลากหลายประเภท และควรมีการจัดการมีการสํารวจระบบทอ ตรวจสอบการรั่วการอุดตัน อยาง
สม่ําเสมอโดยมีการตรวจสอบรวมกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ  

 ๕. มีระบบชดเชยใหแกกลุมประชาชนในพื้นที่โดยรอบของโรงกําจัดขยะและของเสีย
อันตราย 

 เนื่องจากกลุมประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรวมของโรงกําจัดขยะและของเสียอันตรายไมวา
ทางดานกลิ่น เสียง และสงผลตอทัศนียภาพโดยรอบในพื้นที่เหลานั้น ทําใหประชาชนในพื้นที่เหลานี้เสีย
สุขภาพได  ดังนั้นจึงควรมีระบบชดเชยใหแกประชาชนกลุมนั้น เชน การไมคิดคาเก็บขยะ การจัดทําระบบให
ประชาชนมีสวนรวมกับโรงกําจัดขยะและของเสียอันตรายแลวยกใหเปนชุมชนตัวอยางและเปดใหประชาชน
ทั่วไปเขาชมได โดยสงเสริมดานการศึกษาแกเด็กในชุมชนนั้นๆ เปนตน 
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การพัฒนากรุงเทพฯ นั้น กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนารวมมือ รับฟงความตองการของประชาชน
ในแตละพื้นที่ ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกระทําการตางๆในพื้นที่ของประชาชนเอง เพื่อที่ประชาชนจะ
ไดรูสึกภาคภูมิใจและเต็มใจที่จะดูแล รักษาในการพัฒนาตางๆที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อ
พัฒนาตามความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ และเปนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
กรุงเทพมหานครควรเปนตนแบบในการริเริ่มการพัฒนาใหกับประชาชน ควรมีการใหความรู ปลูกจิตสํานึกทีด่ี
ใหกับประชาชน และมีการบังคับใชกฏหมายอยางจริงจัง 

 
๖.๒.๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสาธารณสุข 
เปนที่ทราบกันดีอยูวา กรุงเทพฯ เปนเมืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยเปนศูนยกลางทางการคาและธุรกิจ การคมนาคม การทองเที่ยว การเมือง 
การศึกษา  การแพทย การสาธารณสุข การสื่อสาร และเทคโนโลยี ทําใหกรุงเทพฯ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว    

จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ (๒๕๕๓) พบวา กรุงเทพฯ เปนพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน
มากที่สุดของประเทศ หากรวมทั้งประชากรแฝงกรุงเทพฯ จะมีประชากรกวา ๘ ลานคน  ชาวกรุงเทพฯ อัน
ไดแกประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทั้งเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูที่พักอาศัยอยูถาวร ตลอดจน
ผูที่เขามาอยูอาศัยชั่วคราว เพื่อการศึกษา การทํางาน การทําธุรกิจ และอื่นๆ  ถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีคา
ที่สุดของกรุงเทพมหานคร จากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของกรุงเทพฯ สงผลกระทบทางลบในหลายๆดาน 
อันไดแก ปญหาสภาพแวดลอม เชน ปญหามลพิษ ขยะ  จราจรติดขัด น้ําเนาเสีย ปญหาดานสังคม ปญหา
อาชญากรรม การอพยพยายถิ่น การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร จํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และที่
สําคัญคือปญหาดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพฯ ซึ่งคาดวาในอีก ๒๐ ปขางหนา หรือป พ.ศ. 
๒๕๗๕กรุงเทพฯ จะยังคงมีการเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง  ดังนั้น ปญหาตางๆ ที่มาควบคูกับความเจริญก็จะ
เพิ่มมากขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดวยเหตุดังกลาวจึงตองมีการเตรียมความพรอมในการสงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของชาวกรุงเทพฯ เพราะประชากรเหลานี้เปนขุมกําลังสําคัญของกรุงเทพฯ ที่จะทําใหเกิดความ
เขมแข็ง และเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนในอนาคต 

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสาธารณสุขในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศทางการวาง
วิสัยทัศนดานสาธารณสุขของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 

 
 ปจจัยภายนอก 

โอกาส 
๑. การรวมตัวของประชาคมอาเซียน 
๒. กรุงเทพฯ เปนเมืองศูนยกลางที่เปดกวางในทุกดาน 
๓. สังคมยุคโลกาภิวัตน  
๔. ความเจริญทางดานเทคโนโลยี 

 
ภัยคุกคาม 
๑. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 
๒. การอพยพยายถ่ินแรงงานขามชาติ (ผลกระทบเกิดโรคอุบัติใหมและเกา) 
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๓. บุคลากรดานทางการแพทยและสาธารณสุข มีการโยกยาย (สมองไหล) ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะไดมีการตกลงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ใหวิชาชีพแพทย ทันตแพทย และ
พยาบาล เปน วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายไปทํางานที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนไดอยางเสรีและถูกกฎหมาย 

๔. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ไมเปนธรรม และไมทั่วถึงจากการเปดเสรีทาง 
การคา 

  ๕. ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมประเพณี  
๖. การแขงขันดานบริการทางการแพทย/สาธารณสุข 
๗. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

 
 ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง 
๑. การแพทยและสาธารณสุขมีคุณภาพ และทันสมัย  
๒. ประเทศมีระบบบริการสาธารณสุข ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภุมิ กระจายครอบคลุมทุก

จังหวัด  
๓. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขมีคุณภาพ 
๔. มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
๕. ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางการแพทยไดอยางรวดเร็วและ

ทั่วถึง  
๖. มีนโยบายการสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจน เชน นโยบายดานการออกกําลังกาย การเพิ่ม

พื้นที่สาธารณะ ลานกีฬามากขึ้น  
๗.  การแพทยทางเลือก การแพทยแผนไทย 
๘.  ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งเปนผูที่มีประสบการณ ความรู เปนทรัพยากรที่มีคา 
๙.  ความหลากหลายทางประชากร 
 
จุดออน 
๑. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขไมเพียงพอ (ภาครัฐ)  
๒. ขาดงบประมาณสนับสนุน 
๓. ความไมมั่นคงดานการเมืองการปกครอง 
๔. ขอมูลบางสวนขาดความถูกตองชัดเจนและไมทันสมัย 
๕. วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนเมือง กอใหเกิดภาวะโภชนาการที่ไมดี รับประทานหวาน 

มัน เค็ม/ การเคลื่อนไหวรางกายที่นอยลง กอใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ / โรค
คนเมือง (โรควิถีชีวิต เชน โรคอวน ความดันโลหิตสูงเบาหวาน หัวใจ เปนตน) มากขึ้น  

๖. ขาดการพัฒนาการแพทยทางเลือก การแพทยแผนไทย 
๗.  มีผูสูงอายุในสังคมมากขึ้น ผูสูงอายุจํานวนมากขาดการดูแล  ครอบครัวเมืองเปน

ครอบครัวเดี่ยว  
๘. คุณภาพประชากร  เชน ขาดวินัย ความไมเทาเทียมกัน  ขาดการมีสวนรวม 
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ในอีก ๒๐ ปขางหนา คาดวาชาวกรุงเทพฯ จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมากจากการ
เจริญเติบโตของเมือง สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และความเปนโลกาภิวัตน  
โดยสถานการณ แนวโนม  ซึ่งจะสงผลกระทบทางดานสุขภาพ และสาธารณสุข ของชาวกรุงเทพฯ  อัน
ประกอบดวย ๑) การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงวัย ๒) การอพยพยายถิ่นทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ  และการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งนําไปสูการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม 
และอุบัติเกา  ๓) แนวโนมของโรคของชาวกรุงเทพฯ “ โรคคนเมือง” ๔) การดูแลสุขภาพของ “คนเมือง”  
และ ๕) ความเทาเทียมของการเขาถึงบริการทางดานการแพทยการสาธารณสุข จากการเขาสูการเปน
ศูนยกลางทางดานการแพทย  

 
๑. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร เขาสูสังคมผูสูงวัย 
จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๑) พบวา 

สังคมไทยมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเกินกวารอยละ ๑๐ ต้ังแตป ๒๕๔๘ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกป โดยคาด
วาอัตราสวนผูสูงอายุจะสูงถึง ๑๐.๗ ลานคน หรือรอยละ ๑๕.๒๘ ในป ๒๕๖๓ หรืออาจกลาวไดวา ๑ ใน ๖ 
ของประชาชนไทยในตอนน้ันจะเปนผูสูงอายุ จากประชากรที่มีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้นนี้ ยอมสงผลโดยรวมตอ
ประเทศชาติ หากผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคายิ่งในอนาคต  แตหาก
ผูสูงอายุเกิดการเจ็บปวยหรือการเสื่อมถอยของรางกาย ยอมสงผลตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ดวยเชนกัน  ผลของสัดสวนประชากรสูงอายุสูงขึ้นทําใหอัตราการเปนภาระวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น อัตรา
เกื้อหนุนผูสูงอายุลดลง หมายถึงผูที่อยูในวัยแรงงานตองรับภาระเลี้ยงดูผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การดูแลผูสูงอายุ 
การใชจายเพื่อผูสูงอายุและการเตรียมการณเพื่อผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางมาก จากรายงานโดยสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓ พบวาสัดสวนของประชากรสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้น
ไป) คิดเปนรอยละ ๑๒.๗ ซึ่งนับไดวา กรุงเทพฯ เปนสังคมผูสูงวัยขนาดใหญ ที่มีประชากรผูสูงอายุอยูอยาง
หนาแนนเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ    

 
๒. การอพยพยายถิ่น 
การอพยพยายถิ่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เกิดจากความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานของ

กรุงเทพฯ รวมทั้งการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน  เปนแรงดึงดูดที่ทําใหเกิดการอพยพเคลื่อนยายถิ่น เพื่อ
การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การคาระหวางประเทศ  จากรายงานของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๓) พบวามีประชากรสัญชาติอื่นที่เขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ จํานวน  ๔๕,๙๑๑ คน 
ซึ่งยังไมรวมแรงงานตางดาวที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายอีกจํานวนมาก การยายถิ่นนี้ยังเปนการเอื้อตอการ
เคลื่อนยายตัวของการแพรเชื้อโรค ดังจะเห็นไดจากการแพรระบาดของโรค SARS  โรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม H๑N๑ หรือการกลับมาของโรคเทาชาง โรคมาลาเรียที่ดื้อยา ซึ่งหลายโรคเกิดจากการอพยพยายถิ่นของ
ประชาชนจากประเทศเพื่อนบานไทย อันแสดงใหเห็นถึงการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม และเกา ทีส่าํคญัการ
กระจุกตัวและความหนาแนนของประชากรมีผลทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดตอได
มากขึ้น  จากขอมูลอัตราปวย (Morbidity rate) ตอประชากรแสนคน ดวยโรคติดตอในขายเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา ๑๐ อันดับในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ พบวามีอัตราปวยของโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ไขเลือดออก และปอดอักเสบ นอกจากนี้ปจจุบันเรากําลังขาดแรงงานที่มีความรูและทักษะ 
เนื่องจากแรงงานที่มีฝมือจะอพยพไปสูประเทศพัฒนาแลวเพื่อคาตอบแทนที่สูงกวา สิ่งตางๆเหลานี้ จะ
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กอใหเกิดปญหาเมืองใหญ (Mega City) กรุงเทพมหานครจึงควรตองมีการวางแผนการพัฒนาเมือง เพือ่ปองกนั
ไมใหเกิดปญหาทางโครงสรางพื้นฐาน ปญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข       

 
๓.  แนวโนมของโรคของชาวกรุงเทพฯ “ โรคคนเมือง” 
จากรายงานการสาธารณสุขไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๓ พบวาโรคที่เปนสาเหตุของการตายที่สําคัญ

ของคนไทย ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น ไดแก กลุมโรคไมติดตอ อุบัติเหตุ รวมทั้งเอดสที่กําลังเปนปญหาสําคัญของ
ประเทศ  สําหรับโรคติดตอที่เคยเปนปญหาสําคัญ ปจจุบันมีแนวโนมลดลง ยกเวนโรคอุบัติใหม เชน วัณโรค 
ซึ่งมีความสัมพันธกับโรคเอดส  

 
ในปจจุบันโรคไมติดตอที่เปนอันดับตนของสาเหตุการปวยและตายของคนไทย ไดแก หัวใจ มะเร็ง 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิต และ
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การขาดการออกกําลังกาย ดังจะเห็นแนวโนมของอัตรา
ผูปวยที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘ -๒๕๕๒ ที่สูงอยางตอเนื่องในทุกๆ ป จาก
รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ คนกรุงเทพฯ มีความชุกของ
ภาวะอวนถึงรอยละ ๔๔.๒ และอวนลงพุงรอยละ ๔๔.๖ ซึ่งจัดวามีความชุกในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นของประเทศ เชนเดียวความชุกของโรคเบาหวาน ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวมสูง และโรคหลอด
เลือดหัวใจ หรือกลามเนื้อหัวใจตาย พบวา คนกรุงเทพฯ มีความชุกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ 
นอกจากนี้ผูหญิงในกรุงเทพฯ ยังมีความชุกของภาวะซึมเศราสูงในภูมิภาค เชนเดียวกัน 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสที่มีใหกาวขาม

อุปสรรค 
ปญหาสุขภาพสามารถปองกันและบําบัดได ดวยการมุงไปที่การควบคุมปองกันไมใหเกิด

ภาวะความเปนโรค ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันใหมีการเคลือ่นไหวรางกายมากขึน้ 
รวมทั้งใหมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ  ซึ่งภาครัฐไดใหการ
สนับสนุนการออกกําลังกายหรือการใหประชาชนไดมีการเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้นมาโดยตลอด  

 
 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสริมจุดแข็ง 

เพื่อใหแผนการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมทางกาย/การออกกําลังกายใหกับประชาชนไทย
เปนไปอยางตอเน่ือง ควรตองพิจารณาประเด็นตางๆตอไปนี้ 

๑. ควรใหความสําคัญกับนโยบายที่เกี่ยวของหรือสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย เชน 
นโยบายการศึกษาที่ควรใหความสําคัญกับหลักสูตรกิจกรรมทางกายภาคบังคับมากขึ้น  นโยบายสิ่งแวดลอม
และการวางผังเมืองที่เอื้อตอกิจกรรมการออกกําลังกาย  นโยบายดานการคมนาคมขนสงที่ควรใหความสําคัญ
แกโครงสรางทางกายภาพที่เอื้อตอการเดินเทาและการปนจักรยาน  และนโยบายดานภาษีที่ควรมีมาตรการ
ภาษีที่สงเสริมและเอื้อใหเกิดการออกกําลังกาย 

๒. ควรมีการรวมมือในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ตลอดจน
ภาคประชาชน 

๓. ความกระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกายอยางปลอดภัยและมี
ความสุข การติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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๔. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาวะประชาชนอยางตอเน่ือง 
๕. ควรมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพ

และทันสมัย ไวเปนพื้นฐานในการพัฒนางานดานสงเสริมสุขภาพของประชาชนตอไป 
 
จากที่กลาวมาในเบื้องตนในเรื่องการดูแลสุขภาพของคนเมือง   อาจสรุปไดวาการสงเสริม

สุขภาพ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนสามารถควบคุมดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการออกกําลัง
กาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน จะสงผลใหมีสุขภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งในปจจุบันกรุงเทพมหานครได
ดําเนินการในเรื่องการสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกเขต หากแตเมื่อมองในระยะยาวในอีก ๒๐ ปขางหนา 
ความเจริญ และเทคโนโลยี จะทําใหเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตมากขึ้น อาจสงผลใหชาว
กรุงเทพฯ มีกิจกรรมทางกายลดลง  การสงเสริมสุขภาพเชนการออกกําลังกาย คงตองมีการพิจารณาทบทวน
ตอไปในอนาคต 

 

๖.๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม   

 
๖.๓.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสังคม 
กรุงเทพฯ จะสามารถกาวเขาสูมหานครที่ยิ่งใหญในอีก ๒๐ ปขางหนาได นอกจากกรุงเทพมหานคร

จะตองปรับเปลี่ยนระบบโครงสรางใหมีความทันสมัยกาวหนาตามความเปนสากลแลว การพัฒนาและแกไข
ปญหาดานสังคมก็ถือวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมความเจริญของกรุงเทพฯ เชนกัน 
เพราะสังคมถือเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรุงเทพฯ เปนเมืองที่ตองรองรับความแตกตางหลากหลายของผูคนที่หลั่งไหลเขามาอาศัยหรอืทาํงาน
อยูในสังคม ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูคนที่อาศัยอยู และตองแบงสรรทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัดใหเทาเทียมและเกิดความเปนธรรมสําหรับทุกคน ดังนั้น จําเปนตองเริ่มจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอม เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของสภาพปญหาและสถานการณในปจจุบันของ
กรุงเทพฯ ซึ่งจะไปนําสูการวางแนวทาง/วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนา ไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน 

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานสังคมในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศทางการวาง
วิสัยทัศนดานสังคมของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 

 
 ปจจัยภายนอก 

 

โอกาส 

๑. ภูมภิาคอาเซียนยอมรับศักยภาพของกรุงเทพฯ  
กรุงเทพฯ มีลักษณะทางภูมิศาสตรในทําเลที่เหมาะแกการเดินทาง/การเชื่อมโยงกับประเทศ

ตางๆ ในภูมิภาค ทําใหกรุงเทพฯ ไดรับรางวัลตางๆ ที่สะทอนศักยภาพในเวทีระดับภูมิภาค อาทิ รางวัลเมือง
ทองเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก (World’s Best City) ประจําป ๒๐๑๐ รางวัล  Asian Townscape ในป ค.ศ. 
๒๐๑๑ เปนตน  
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สําหรับการจัดการประกวดรางวัล ค.ศ.๒๐๑๑ Asian Townscape Awards จัดขึ้นภายใต
แนวคิด Living Environment and Urban Revival เปนรางวัลที่มอบแกเมืองหรือโครงการที่เปนตนแบบใน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมโดยมีหลักเกณฑในการพจิารณา
คัดเลือกเมืองที่สมดุลระหวางการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนและสิ่งแวดลอม การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต การใหความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรม ความสอดคลองระหวางภูมิทัศนของเมืองและรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ความคิดสรางสรรคของเมืองหรือโครงการ และการเปนตนแบบของเมืองหรือโครงการตางๆ 
ในอนาคต ซึ่งในสวนของกรุงเทพมหานครไดนําเสนอโครงการ "The Living Bangkok Heritage" เปน
โครงการพัฒนาและอนุรักษพื้นที่ที่เห็นเปนรูปธรรมในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทรครอบคลุม ๔ พื้นที่ ไดแก 
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร สวนสันติชัยปราการ สวนนคราภิรมย และสนามหลวง ซึ่งนอกจากจะเปน
การรักษาทัศนียภาพแลว ยังเปนการอนุรักษพื้นที่ทางประวัติศาสตรอีกดวย  

นอกจากนี้การไดรับรางวัลเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก เปนระยะเวลา ๓ ปซอน ยัง
กอใหเกิดการเขามาของผูคนจากหลากหลายพื้นที่ เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจกัน 

 

ภัยคุกคาม 
 

๑. แนวโนมกระแสบริโภคนิยม/ทุนนิยม ทําใหเกิดคานิยมที่เนนวัตถุมากขึ้น และ
เทคโนโลยีสารสนเทศครอบงําวิถีชีวิตของคนรุนใหม ใหเกิดการบริโภคและใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย 
เปนเงื่อนไขของการเกิดอาชญากรรมและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

กระแสโลกาภิวัตน เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการรับรูขอมลูขาวสาร
จากทุกมุมโลกเปนไปอยางทั่วถึงและรวดเร็ว สงผลตอการเจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก 
มีการเคลื่อนยายทุน (capital) อยางเสรี โดยยึดหลักเศรษฐกิจโลกที่ตองเปนไปตามลัทธิทุนนิยม ภายใตการ
แขงขันในลักษณะเสรีนิยมที่นํามาจากชาติตะวันตก เปนความเชื่อที่เนนการสะสมทุน/ความมั่งคั่ง นอกจากนี้
ยังเกิดการครอบงําของขอมูลขาวสาร เกิดเปนวัฒนธรรม/คานิยมใหมที่เชื่อวามนุษยตองไดรับขอมูลขาวสาร 
สืบเนื่องถึงระบบบริโภคนิยม วัตถุนิยม และสิทธิมนุษยชน เปนตน (อาคม, ๒๕๕๑) ซึ่งคานิยมเหลานี้ 
กอใหเกิดความอยากมีอยากได จนนําไปสูปญหาอาชญากรรม/ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
 

๒. การขยายตวัของทุนขามชาตขินาดใหญท่ีขาดความรับผิดชอบตอทองถิ่นและแรงงาน
ขามชาต ิ

สืบเนื่องจากการเขามาของกระแสโลกาภิวัตน ที่กอใหเกิดการเคลื่อนยายทุนและแรงงาน
อยางเสรี กอปรกับการจัดตั้งมาตรการของบรรษัทขามชาติ ที่อาศัยอิทธิพลจากชาติตะวันตก ทาํใหทนุขามชาติ
เหลานี้เขามาในประเทศไทยไดอยางสะดวกมากขึ้น เมื่อทุนขามชาติเขามาในประเทศไทยสงผลใหเกิดการ
อพยพแรงงาน ทั้งในประเทศและนอกประเทศเขามาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ 
ตามมา นอกจากนี้ การเขามาของทุนขามชาติยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทองถิ่น กลาวคือ เมื่อ
วัฒนธรรมตางชาติเขามา กอใหเกิดการกลมกลืนทางวัฒนธรรม ทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิมนั้นถูกกลืน
กลายหายไป เชน รานโชหวย รานชํา เปนตน  
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๓. ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดความหลากหลายของคน ทั้งที่พัก
อาศัย แหลงงาน ที่เปนเงื่อนไขของการเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม เกิดเปนชองวางระหวางคนจนกับ       
คนรวยที่กวางขึ้นเรื่อยๆ 

 แมการอพยพหลั่งไหลของผูคนเขามายังกรุงเทพมหานครจะชวยกระตุนเศรษฐกิจให
ขับเคลื่อนไปได และในทางกลับกันความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจก็ดึงดูดใหคนจํานวนมากหลั่งไหลเขามา 
แตปญหาที่ตามมาคือ กรุงเทพมหานครจําเปนตองแบกรับภาระดานตางๆ เชน การจัดสรรทรัพยากร 
สาธารณูปโภค ใหเพียงพอแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่  ซึ่งบางครั้งการดําเนินการอาจไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร และนําไปสูความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น 

 
 ชองวางระหวางคนรวยและคนจน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)ระบุวา 
ป ๒๕๕๓ จํานวนคนจนในประเทศไทย ยังมีอยูถึง ๕.๐๘ ลานคน (๕,๐๗๖,๗๐๐คน) หรือคิดเปนสัดสวนรอย
ละ ๗.๕ (พิจารณาจากเสนความยากจนที่ ๑,๖๗๘ บาทตอคนตอเดือน) ลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๒ ที่มี
จํานวนคนจน ๕.๓ ลานคน (๕,๒๗๘,๙๐๐ คน) หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ๘.๑๒ และป ๒๕๕๑ มีจํานวนคน
จน ๕.๘ ลานคน ( ๕,๗๗๑,๙๐๐ คน) หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ ๘.๙๕ แมจํานวนคนจนและสัดสวนคนจนมี
แนวโนมลดลงก็ตาม แตความเหลื่อมล้ําดานรายไดระหวางคนรวยสุดในสังคม (รอยละ ๒๐  สุดทาย) ตอกลุมที่
จนสุดในสังคม (รอยละ ๒๐ แรก)  ความเหลื่อมล้ําในรายไดยังหางกันถึง ๑๑.๓๑ เทา 

  ความเหลื่อมล้ําที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยนี้ สะทอนใหเห็นความแตกตางระหวาง
คนรวยกับคนจน คนเมืองกับคนชนบทซึ่งจากขอมูลสถิติพบวา ชองวางความเหลื่อมลํ้ารายไดระหวางกลุม
ประชากรรอยละ ๒๐ ที่มีรายไดสูงสุด (มีรายไดคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๕๕ ของรายไดรวมทั้งประเทศ) 
กับกลุมประชากรรอยละ ๒๐ ที่มีรายไดต่ําสุด (มีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ ๔-๕ ของรายไดรวมทั้งประเทศ) 
มีความหางกันมากกวา ๑๒ เทา (สํานักงานเศรษฐกิจและการคลัง, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔) (แผนภาพที่ ๖-๑๔) 
และหากพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ซึ่งเปนตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ําดานรายได จะ
พบวามีความเหลื่อมล้ําดานรายไดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (แผนภาพที่ ๖-๑๕) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เศรษฐกิจไทยไดรับนโยบายสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรม (ผาสุก พงษไพจิตร, ๒๕๕๔) ทําใหมีเพียงกลุมคน
จํานวนหนึ่งเทานั้นถือครองทรัพยสินของประเทศมากกวารอยละ ๖๐ ของทรัพยสินทั้งหมด  
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กลุมประชากรตามระดับรายได สัดสวนรายไดของประชากร (รอยละ) 
๒๕๓๗ ๒๕๓๙ ๒๕๔๑ ๒๕๔๓ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

กลุมรอยละ ๒๐ ที่ ๑ (จนที่สุด)  ๔.๐๗ ๔.๑๘ ๔.๓๐ ๓.๙๕ ๔.๒๓ ๔.๕๔ ๓.๘๔ ๔.๓๐ 

กลุมรอยละ ๒๐ ที่ ๒  ๗.๓๕ ๗.๕๕ ๗.๗๕ ๗.๒๗ ๗.๗๒ ๘.๐๔ ๗.๖๗ ๘.๐๑ 

กลุมรอยละ ๒๐ ที่ ๓ ๑๑.๖๗ ๑๑.๘๓ ๑๒.๐๐ ๑๑.๕๐ ๑๒.๐๗ ๑๒.๔๑ ๑๒.๑๒ ๑๒.๔๒ 

กลุมรอยละ ๒๐ ที่ ๔ ๑๙.๖๘ ๑๙.๙๑ ๑๙.๘๒ ๑๙.๘๓ ๒๐.๐๗ ๒๐.๑๖ ๒๐.๐๘ ๒๐.๒๒ 

กลุมรอยละ ๒๐ ที่ ๕ (รวยทีสุ่ด) ๕๗.๒๓ ๕๖.๕๓ ๕๖.๑๓ ๕๗.๔๕ ๕๕.๙๑ ๕๔.๘๖ ๕๖.๒๙ ๕๕.๐๖ 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

สัดสวนกลุมที่ ๕/กลุมที่ ๑ (เทา) ๑๔.๐๗ ๑๓.๕๒ ๑๓.๐๖ ๑๔.๕๕ ๑๓.๒๓ ๑๒.๑๐ ๑๔.๖๖ ๑๒.๘๑ 

สัดสวนกลุมที่ใชจายมากทีสุ่ด/กลุมที่ใขจายนอยที่สุด 
(เทา) 

๘.๓๖ ๘.๒๑ ๗.๔๐ ๘.๐๙ ๗.๗๒ ๘.๐๐ ๗.๙๐ ๗.๐๗ 

 

แผนภาพที่ ๖-๑๔ การกระจายรายไดของประชากร ๕ กลุมและความยากจนดานรายได  
ชวงป พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๐ 

ที่มา: สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ (สศช.) 
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๑๕ คาสัมประสิทธิจ์ีนขีองประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๔๓ 
ที่มา: ผาสุก พงษไพจิตร. (๒๕๕๔). ปาฐกถาครัง้ที่ ๑ เรื่อง ภาพรวมของความเหลื่อมล้าํและ 

ความไมเปนธรรมในการเขาถงึทรัพยากรและการบริการพื้นฐานของประเทศไทย 
 

 ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 

๑. กรุงเทพฯ เปนศูนยรวมของประชากรที่มีศักยภาพกรุงเทพฯ เปนศูนยรวมของประชากร
ที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาต ิ

๒. กรุงเทพฯ เปนเมืองที่เปดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

๓. กรุงเทพฯ และคนกรุงเทพฯ เปนจุดแรกที่ผูเยี่ยมเยือนจะรับรูถึงความประทับใจครั้ง
แรกกับประเทศไทย 

๐.๕๐ 

 

 

 

๐.๔๐ 

 

 

 

๐.๓๐ 

 ๑๙๖๐   ๖๔     ๖๘       ๗๒       ๗๖        ๘๐        ๘๔       ๘๘      ๙๒        ๙๖      ๒๐๐๐ 

Year 
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๔. มีเครือขายที่เปนทางการและไมเปนทางการจํานวนมาก และมีการชวยเหลือกันทั้ง
ภายในและระหวางกลุม เชน กลุมชาติพันธุ กลุมอาชีพ กลุมที่มีประเด็นปญหารวมกัน เปนตน  

๕. กรุงเทพฯ ใหสิทธิความเทาเทียมกันทางเพศ 
 

กระแสทางสังคมไทยในอดีต ใหความสําคัญกับเพศหญิงในฐานะ “ชางเทาหลัง” ที่เปนผูตาม
และมองบทบาทของเพศชายในฐานะ “ชางเทาหนา” ที่มีความเปนผูนํา โดยบทบาทของเพศหญิงนั้นถูกวาง
กรอบโดยยึดหลักวัฒนธรรมและประเพณีๆไวใหดําเนินตาม อยางไรก็ตาม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการ
เคลื่อนไหวในความเทาเทียมกันทางเพศ โดยเปดโอกาสใหผูหญิงมีบทบาททางการเมืองและมีสิทธิเลือกตั้ง 
ตอมาป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการพัฒนาระบบการศึกษาและเปดโอกาสใหชายและหญิงสามารถเขาถึงการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิเลือกสาขาวิชาตางๆ อยางทัดเทียมกับเพศชาย นอกจากนี้ 
UNDP กลาวใน Millennium Development Goals เปาหมายหลักที่ ๓ การสงเสริมความเทาเทียมกันทาง
เพศและบทบาทสิทธิสตรี เปาหมายยอยที่ ๔ ขจัดความไมเทาเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาภายในป ๒๕๔๘ และในทุกระดับการศึกษาภายในป ๒๕๕๘ วา แมในสังคมไทยจะเปดโอกาส
ใหชายหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาและการทํางานที่เทาเทียม แตในความเปนจริงพบวาผูหญิงมีโอกาสเขา
เรียนในระดับประถมศึกษานอยกวา และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานนอยกวา บทบาทผูหญิงใน
การเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่นยังไมมีความกาวหนามากนัก และยังมีประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 
ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผูหญิงอยางรุนแรง (United Nations Development Programme) 
ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขปญหาดังกลาวอยางเรงดวน 

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิสตรีไว
กลาวคือ ความเสมอภาคกันในกฎหมาย และ การหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม มาตรา ๓๐ บุคคลยอม
เสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย และ หญิง มีสิทธิเทาเทียม
กัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สภาพ ทางกาย หรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได… (http://www.gender.go.th) 

สิทธิมนุษยชนสตรี หมายถึง สิทธิในรางกาย สิทธิในความเปนบุคคล และสิทธิที่จะตัดสินใจ
อยางเปนอิสระดวยตนเอง โดยความเทาเทียมกันและไมคํานึงถึงความแตกตางในทุกๆ ดานในประเทศไทยไดมี
ความกาวหนาในการคุมครองสิทธิมนุษยชนสตรีไวดังนี้ 

 ป ๒๕๓๓ คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอ ๑๑ เรื่องผูหญิงมีสิทธิและโอกาสในการจางงานชนิดเดียวกับชายได  และขอ 
๑๕  เรื่องหญิงชายเสมอภาคกันในการทํานิติกรรมสัญญา 

 ป ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีมีมติใหพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับที่ มีการหามสตรี
ดํารงตําแหนงบางตําแหนงเพื่อสงเสริมสถานภาพสตรีในการดํารงตําแหนงทางราชการไดเทาเทียมกับชาย 

 ป ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบขอ ๙ เรื่องรับรองสัญชาติบุตรจากชายตางดาวที่เกิดจากแมคนไทย  

 ป ๒๕๓๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุมครองแรงงานในประเด็นสิทธิการลา
คลอดของลูกจางหญิง ซึ่งลาคลอดได ๙๐ วัน โดยไดรับเงินจากนายจาง ๔๕ วัน และไดรับเงินจาก
ประกันสังคม ๔๕ วัน   
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 ป ๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบขอ ๘ เรื่องผูหญิงมีสวนรวมทางการเมือง และการรับตําแหนงราชการ และขอ ๑๐ 
เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.๒๕๓๘ โดยหญิงชายมีความเทาเทียมกันในการใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการของบุตร ซึ่งไดแก คา
รักษาพยาบาลและคาการศึกษาของบุตร  

 ป  ๒๕๓๙ มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบใหยกเลิกระบบโควตาในการรับเขา เรียน
ระดับอุดมศึกษา และมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยลดโทษผูหญิง
ผูทําการคาประเวณี ลงโทษผูใชบริการจัดหาสถานที่ประกอบการ  และไมลงโทษหญิงที่ถูกลอลวง รวมถึง
ระเบียบการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหลาคลอดได ๙๐ วัน โดยไดรับเงินเดือน 

 ป ๒๕๔๐ มีพระราชบัญญัติ มาตรการในการปองกันและปราบปราม การคาหญิงและเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเพิ่มโทษผูจัดหาและประกอบการและใหความชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย
และมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขยายฐานความผดิเกีย่วกบัเพศใน
มาตรา ๒๘๒, ๒๘๓, ๒๘๔ คุมครองชาย หญิง รวมทั้งเด็กจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดตอ
เสรีภาพ 

 ป ๒๕๔๑ มีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กําหนดบทลงโทษการ
ลวนลามทางเพศในที่ทํางาน 

 ป ๒๕๔๒ มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อ
สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดจน
ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมี 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคุมครองเด็กที่เปน
เหยื่อของการกระทําผิดหรือตองเปนพยานในคดีความผิดอาญา ในการใหขอเท็จจริงหรือใหปากคํา 

 ป ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้งกลไกสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ระดับหนวยงาน 

 ป ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผูหญิงที่สมรสแลว
สามารถเลือกใชนามสกุลเดิมของตน หรือ คูสมรสได 

 ป ๒๕๕๐ มีพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องการหมัน้ใหหญงิชายเทา
เทียมกันในการเรียกคาทดแทน และการใหหญิงชายใชเหตุฟองหยาเดียวกันได และพระราชบัญญัติ แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗ เพื่อใหการคุมครอง
สิทธิผูหญิงตองโทษที่ตั้งทอง ใหมีโอกาสในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึง พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๖ และ ๒๗๗ เรื่องความผิดเกี่ยวกับการขมขืนกระทําชําเรา ที่กําหนด
คําจํากัดความการขมขืนชัดเจนครอบคลุมไมเฉพาะการขมขืนดวยอวัยวะเพศอยางเดียว รวมทั้งการแก
กฎหมายไมใหสามีขมขืนภรรยาได    

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่องการใหขาราชการ เจาหนาที่และ
ลูกจางของรัฐที่เปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม นับวาเปนการใหโอกาสแกขาราชการหญิง  ใหสามารถลาไป
ปฏิบัติธรรมไดเปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน 
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 ป ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง  พ.ศ.๒๕๕๑ โดยหญิงที่สมรสหรือหยา
จากการสมรสแลวสามารถเลือกใช “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความประสงค                        

 มีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
จากการสํารวจความเสมอภาคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา ผูหญิงไทย

สามารถเขาถึงดานการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาไดดีกวาเพศชาย (๑๓๓.๒) มีโอกาสทางการจางงานที่
ใกลเคียงกับผูชาย อยูที่ ๙๕.๒ และมีสวนรวมในตลาดแรงงานใกลเคียงกันที่ ๗๙.๙ ในขณะเดียวกัน ผูหญิงยัง
ไมสามารถสรางความเทาเทียมกับเพศชายไดในเรื่องการเปนเจาของธุรกิจ (๓๘.๕) และการเปนผูนําในดาน
ธุรกิจและภาครัฐ 

 
ประเทศ คะแนนโดยรวม (๒๕๕๕) ๖ ตัวช้ีวัด 

การศึกษา
ระดับชั้น
อุดมศึกษา 

การเปนเจาของ
ธุรกิจ 

ความเปนผูนํา
ดานธุรกิจและ

ภาครัฐ 

การมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงาน 

การมีสวนรวมนอก
ตลาดแรงงาน 

โอกาสทางการ
จางงานทั่วไป 

ประเทศไทย ๗๔.๖ ๑๓๓.๒ ๓๘.๕ ๓๖.๐ ๗๙.๙ ๙๕.๒ 

 
แผนภาพที่ ๖-๑๖ ผลสาํรวจ MasterCard Worldwide Index of Women’s Advancement 

ที่มา: http://www.masterintelligence.com 
 
๖. ระบบสวัสดิการครอบคลุมมากขึ้น 
การจัดสวัสดิการในประเทศไทย เกิดขึ้นจากแนวคิดแบบ “บรรเทาปญหา” (Residual 

Model for Social Welfare) โดยรัฐใหความชวยเหลือแกกลุมบุคคลที่ตองการความชวยเหลือ โดยตั้งอยูบน
ปรัชญาพื้นฐาน ๓ ประการ ไดแก แนวคิดดานสิทธิมนุษยชน (human rights) แนวคิดวาดวยความตองการขั้น
พื้นฐาน (basic needs) และแนวคิดเกี่ยวกับความเปนธรรมในสังคม (social justice)อยางไรก็ตาม สําหรับ
แผนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๕ ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ผูสูงอายุ
เปนบุคคลที่มีประโยชนตอสังคมและสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด ชุมชนและครอบครัวตองเปน
หลักในการใหการดูแลแกผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา โดยรัฐเปนผูรับผิดชอบระบบบรกิารเสรมิ แตทัง้นีร้ปูแบบ
การจัดบริการของรัฐในระยะหลังก็ยังคงเนนการใหความชวยเหลือในปจจัยพื้นฐาน (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 
๒๕๔๓) 

 ระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุไทยในปจจุบัน จําแนกไดเปน ๓ ประเภท ไดแก 
 การประกันสังคม (Social Insurance)ไดแก ระบบบํานาญแหงชาติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (กบข.) กองทุนผูสูงอายุการขยายกําหนดอายุเกษียณกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และโครงการสัจจะวันละ ๑ บาท 

 การชวยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) ไดแก เบี้ยยังชีพผูสูงอายุกองทุนดูแล
ผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง 

 การบริการสังคม ประกอบดวย 

- ดานสุขภาพอนามัย ไดแก หลักประกันสุขภาพถวนหนาการบริการทาง
การแพทยและการสาธารณสุขโรงพยาบาลตําบลการดูแลที่บาน (Home 
Care) อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) 
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- ดานการศึกษา ไดแก การศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
แหลงเรียนรูบานดิน (ดอกแกวบานดิน) 

- ดานที่อยูอาศัย ไดแก การสงเคราะหที่อยูอาศัยและการดูแล 
- ดานการมีงานทําและการมีรายได ไดแก กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 
- ดานการบริการสังคมและนันทนาการ ไดแก ชมรมผูสูงอายุศูนยอเนกประสงค

สําหรับผูสูงอายุศูนยชุมชนเพื่อผูสูงอายุศูนยบริการผูสูงอายุในวัดกองทุน
ผูสูงอายุศูนยเลี้ยงเด็ก 
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ตารางที่ ๖-๑  จํานวนคนที่ไดรับสทิธิในระบบหลักประกันสขุภาพ ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔  

 ประเภท ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ๔๕,๓๕๒,๘๑๑ ๔๕,๙๗๒,๐๑๑ ๔๗,๐๙๙,๗๖๖ ๔๗,๓๔๓,๔๐๑ ๔๗,๕๔๒,๙๘๒ ๔๖,๖๗๒,๖๑๓ ๔๖,๙๔๙,๒๖๗ ๔๗,๕๕๘,๔๕๖ ๔๗,๗๒๙,๕๑๖ ๔๘,๑๑๖,๗๘๙ 

สิทธิประกันสังคม ๗,๑๒๑,๑๔๗ ๘,๐๘๖,๑๑๕ ๘,๓๔๐,๐๐๖ ๘,๗๔๑,๖๕๘ ๙,๒๐๐,๔๔๓ ๙,๕๘๑,๗๔๑ ๙,๘๓๕,๕๒๘ ๙,๖๑๖,๖๐๒ ๙,๘๙๙,๖๘๗ ๑๐,๑๖๗,๖๗๑ 

สิ ท ธิ ข า ร า ชก า ร / รั ฐ วิ ส าห กิ จ /
ขาราชการการเมือง 

๔,๐๔๕,๙๙๒ ๔,๐๒๔,๕๘๘ ๔,๒๖๗,๓๒๔ ๔,๑๕๑,๔๙๕ ๔,๐๖๑,๒๒๐ ๕,๑๓๒,๕๕๖ ๕,๐๐๒,๑๐๖ ๔,๙๕๕,๓๑๓ ๔,๙๑๘,๕๔๔ ๔,๙๖๕,๐๑๔ 

สิทธิ
อื่นๆ 
  

     ๒๑๗,๘๓๗ ๒๓๒,๑๐๕ ๒๔๒,๓๑๙ ๒๓๗,๓๗๕ ๒๓๒,๑๓๕ ๕๑๖,๒๕๔ ๖๓๘,๓๑๘ 

สิทธิทหารผานศึก    ๑๒๒,๖๗๙ ๑๒๒,๓๔๗ ๑๓๑,๒๗๒ ๑๒๘,๑๕๐ ๑๒๔,๗๘๓ ๑๒๒,๓๒๑ ๑๖๖,๖๙๘ 

สิทธิครูเอกชน    ๙๕,๑๕๘ ๑๐๙,๗๕๘ ๑๑๑,๐๔๗ ๑๐๙,๒๒๕ ๑๐๗,๓๕๒ ๑๐๕,๗๐๙ ๑๐๔,๓๓๑ 

บุคคลที่มีปญหาสถานะ
สิทธิ์ * 

        ๒๘๘,๒๒๔ ๓๖๗,๒๘๙ 

สิทธิวาง  ๑/ ๔,๖๐๐,๗๘๐ ๔,๓๖๖,๓๕๕ ๒,๘๓๐,๓๐๑ ๒,๓๕๖,๙๖๓ ๑,๓๕๗,๔๖๐ ๗๗๙,๒๖๓ ๕๒๒,๓๕๒ ๓๓๒,๕๔๑ ๔๐๗,๒๘๙ ๓๑,๙๐๖ 

รวมประชากรผูมีสิทธิในหลักประกัน
สุขภาพ 

๖๑,๑๒๐,๗๓๐ ๖๒,๔๔๙,๐๖๙ ๖๒,๕๓๗,๓๙๗ ๖๒,๘๑๑,๓๕๔ ๖๒,๓๙๔,๒๑๐ ๖๒,๔๐๘,๔๙๒ ๖๒,๕๔๖,๖๒๘ ๖๒,๖๙๕,๐๔๗ ๖๓,๔๗๑,๒๙๐ ๖๓,๙๑๙,๖๙๘ 

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ     
๒/ 

๕๖,๕๑๙,๙๕๐ ๕๘,๐๘๒,๗๑๔ ๕๙,๗๐๗,๐๙๖ ๖๐,๔๕๔,๓๙๑ ๖๑,๐๓๖,๗๕๐ ๖๑,๖๒๙,๒๒๙ ๖๒,๐๒๔,๒๗๖ ๖๒,๓๖๒,๕๐๖ ๖๓,๐๖๔,๐๐๑ ๖๓,๘๘๗,๗๙๒ 

รอยละความครอบคลุมสิทธิ 
๓/ 

๙๒.๔๗ ๙๓.๐๑ ๙๕.๔๗ ๙๖.๒๕ ๙๗.๘๒ ๙๘.๗๕ ๙๙.๑๖ ๙๙.๔๗ ๙๙.๓๖ ๙๙.๙๕ 

 

 

ที่มา : สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 

๑/ - สิทธิวาง หมายถึง ผูที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและไมมีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให 
๒/ - คํานวณจาก สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา+สิทธิประกันสังคม+สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการการเมือง+สิทธิทหารผานศึก+สิทธิครูเอกชน (ไมรวมสิทธิวาง) หรือหมายถึงผูที่ไดลงทะเบียนสิทธิตางๆ 
๓/ - คํานวณจาก ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ คูณ ๑๐๐ หาร รวมผูมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ 
* - บุคคลที่มีปญหาสถานะสิทธิ เริ่มบันทึกขอมูลป ๒๕๕๓ 
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จุดออน 
 

  ๑. ความหนาแนนของประชากรภายในพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกป สงผลตอความแออัด การแยงชิง
ทรัพยากร 

  ระยะเวลา ๔๐ กวาปที่ผานมา มีการอพยพของคนชนบทเขามาสูกรุงเทพฯอยางตอเน่ืองสถิติการ
ยายถิ่นในชวง ปพ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓ มีจํานวนนอยกวา๒๐,๐๐๐ คนตอป แตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนตนมา มี
จํานวนผูอพยพเขามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกวา ๙๐,๐๐๐ คนตอปจากสถิติกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุงเทพฯ 
มีจํานวนประชากร ประมาณ  ๕,๗๐๑,๓๙๔  คน และอีกกวา ๔,๒๖๓,๓๕๙ คน เปนประชากรแฝง ความหนาแนน
ของประชากรโดยเฉลี่ย ๓,๖๓๔  คนตอตางรางกิโลเมตร. และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพฯ มีประชากรที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ๕,๗๒๖,๒๐๓ คน ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย ๓,๖๕๐ คนตอตางรางกิโลเมตร แตทั้งน้ียังไม
รวมประชากรแฝง หรือประชากรจากที่อื่นๆ ทุกทองถิ่นทั่วไทย อพยพเขามาเรียน มาทํางาน มาลงหลักปกฐานสราง
ครอบครัว โดยไมไดยายทะเบียนบานอาจมาอยูอาศัยกับญาติหรืออาศัยอยูภายในหองเชา บานเชา และยังเปนแหลง
พักพิงของแรงงานตางดาวที่หลบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์, ๒๕๕๕)  

  จากขอมูล เบื้องตนดังกลาว  แสดงให เห็นถึ งการอพยพยายถิ่นของประชากรเข ามาใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบของประชากรแฝงและประชากรจริง อยางไรก็ตาม การอพยพเขามาของประชากร
นอกจากจะกอใหเกิดความแออัดหนาแนนในพื้นที่แลว ยังกอใหเกิดภาวะเสี่ยงตามมา เชน ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอม เชน ปญหาขยะมูลฝอย เปนตน การเกิดโรคระบาด (ซึ่งจากสถิติป ๒๕๕๓ พบวาคนกรุงเทพฯ ปวย
ดวยโรคอุจจาระรวงมากที่สุด ๗๐๒.๒๑ คน/แสนประชาชน  หรือคิดเปนจํานวน ๔๐,๐๓๖ ราย และอาหารเปนพิษ 
๓,๗๙๘ ราย โรคระบบทางเดินหายใจ โรคจากโลหะหนักและเชื้อรา โรคที่เกิดจากภาวะทางจิตท่ีเครงเครียด โรคจาก
ภัยพิบัติ/สาธารณภัย เปนตน) ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การแยงงานกันทํา ชองวางของความแตกตาง
ระหวางคนรวยกับคนจน เปนตน (พิจิตต รัตตกุล, ๒๕๕๕) นอกจากนี้ประชากรแฝงยังอาจไมไดรับ/เขาไมถึงสิทธิ
และบริการพื้นฐานของรัฐ เชน การรักษาพยาบาล การศึกษา อยางเทาเทียมกับผูอื่น  

  

 ๒) การเกิดอาชญากรรมและคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น 

 หากพิจารณาจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๔๐ – ๒๕๕๔ พบวา จํานวนคดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๐ เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงป ๒๕๔๑ 
– ๒๕๔๕ ซึ่งอาจเปนเพราะมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ และหากจําแนกตามประเภทความผิด จะพบวา คดียาเสพติดเปน
คดีที่มีจํานวนมากที่สุดและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในป ๒๕๔๐ มีจํานวนคดี ๑๗๖,๓๑๘ ราย ในขณะที่ป 
๒๕๕๔ มีจํานวนคดียาเสพติดเพิ่มสูงถึง ๓๒๐,๙๗๒ ราย อยางไรก็ตาม คดีประทุษรายตอทรัพย และคดีชีวิต รางกาย
และเพศ ยังมีความผันผวนของจํานวนการเกิดคดี แตก็มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน 

 
 
 
 



 

- ๓๕๙ - 
 

ตารางที่ ๖-๒  จํานวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๔  
 

ป 
ประเภทความผิด 

คดีชีวิต รางกาย และเพศ 
(รับแจง) 

คดีประทุษรายตอทรัพย  
(รับแจง) 

คดียาเสพติด (จับ/ราย) รวม 

๒๕๔๐ ๒๙,๔๒๒ ๕๕,๖๖๔ ๑๗๖,๓๑๘ ๒๖๑,๔๐๔ 
๒๕๔๑ ๓๒,๔๓๖ ๖๘,๕๖๙ ๒๒๕,๒๕๒ ๓๒๖,๒๕๗ 
๒๕๔๒ ๓๓,๓๑๘ ๖๕,๕๓๑ ๒๓๘,๘๓๒ ๓๓๗,๖๘๑ 
๒๕๔๓ ๓๔,๔๘๗ ๖๗,๓๗๐ ๒๕๙,๗๘๑ ๓๖๑,๖๓๘ 
๒๕๔๔ ๓๕,๓๑๖ ๖๕,๘๑๓ ๒๗๓,๔๔๗ ๓๗๔,๕๗๖ 
๒๕๔๕ ๓๗,๙๙๙ ๖๘,๙๐๖ ๒๖๕,๕๔๐ ๓๗๒,๔๔๕ 
๒๕๔๖ ๔๘,๒๑๕ ๖๗,๑๓๔ ๑๒๓,๗๘๖ ๒๓๙,๑๓๕ 
๒๕๔๗ ๔๕,๕๐๒ ๖๘,๖๒๘ ๗๔,๒๕๔ ๑๘๘,๓๘๔ 
๒๕๔๘ ๔๕,๘๕๖ ๗๖,๑๘๒ ๑๐๐,๐๙๙ ๒๒๒,๑๓๗ 
๒๕๔๙ ๔๓,๕๓๑ ๗๖,๘๘๑ ๑๑๐,๖๗๘ ๒๓๑,๐๙๐ 
๒๕๕๐ ๓๙,๔๔๘ ๗๓,๐๒๒ ๑๔๑,๘๒๐ ๒๕๔,๒๙๐ 
๒๕๕๑ ๓๓,๔๘๓ ๖๗,๑๘๘ ๒๐๒,๘๕๒ ๓๐๓,๕๒๓ 
๒๕๕๒ ๓๒,๖๗๐ ๕๙,๕๐๙ ๒๓๖,๐๔๒ ๓๒๘,๒๒๑ 
๒๕๕๓ ๒๙,๒๕๓ ๕๖,๗๙๘ ๒๖๖,๐๑๐ ๓๕๒,๐๖๑ 
๒๕๕๔ ๒๓,๙๙๓ ๔๗,๒๘๕ ๓๒๐,๙๗๒ ๓๙๒,๒๕๐ 

 
ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

  ๓) อัตราการหยารางมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลตอความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(หนังสือพิมพรายวันมติชน, ๒๕๔๘) พบวาในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา สถิติการ

สมรสของคนไทยมีนอยลง แตอัตราการหยาสูงขึ้น ชาย-หญิงมีแนวโนมการแตงงานที่ชาลง ซึ่งสงผลกระทบตอภาวะ
เจริญพันธุโดยในป ๒๕๓๗ มีผูจดทะเบียนสมรสประมาณ ๗ คู จาก ๑,๐๐๐ คน และลดลงเหลือ ๕ คูในป ๒๕๔๖  

ในสวนของกรุงเทพมหานครมีอัตราการจดทะเบียนสมรสตอประชากร ๑,๐๐๐ คน ในป ๒๕๓๗ 

ลดลงจาก ๗.๐๔ คู เหลือ ๖.๗๓ คู ในป ๒๕๔๖ ในขณะเดียวกันก็มีอัตราการหยารางเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๘๑ คูตอ
ประชากร ๑,๐๐๐ คน ในป ๒๕๓๗ เปน ๒.๓๘ คูในป ๒๕๔๖ และหากพิจารณาจากตารางที่ ๖-๓ จะพบวาแนวโนม
การสมรสลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งแปรผกผันกับอัตราการหยารางที่มีจํานวนมากขึ้นทุกป 

 
 
 
 
 



 

- ๓๖๐ - 
 

ตารางที่ ๖-๓  อัตราการสมรสและการหยารางในเขตกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ 
 

ป พ.ศ. จํานวนการสมรส(ราย) จํานวนการหยาราง 
(ราย) 

อัตราการหยาราง 

๒๕๔๘ ๔๕,๔๒๐ ๑๕,๑๕๘ ๓๓.๓๗ 
๒๕๔๙ ๔๘,๐๙๙ ๑๕,๖๒๕ ๓๒.๔๙ 
๒๕๕๐ ๔๕,๑๓๒ ๑๕,๗๙๖ ๓๕.๐๐ 
๒๕๕๑ ๔๗,๒๘๘ ๑๖,๘๘๔ ๓๕.๗๐ 
๒๕๕๒ ๔๓,๗๒๗ ๑๖,๖๐๘ ๓๗.๙๘ 
๒๕๕๓ ๓๙,๖๔๘ ๑๕,๙๑๙ ๔๐.๑๔ 

 
ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๕) 
 

หากพิจารณาถึงอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส พบวามีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทําใหชายและหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น มีโอกาสในการทํางานเพิ่มขึ้นดวย จึง
สงผลใหชายและหญิงเลื่อนอายุการแตงงานใหชาลง โดยในป ๒๕๓๓ ผูชายมีอายุเฉลี่ยสมรสที่ ๒๕.๘ ป และในป 
๒๕๔๓ มีอายุเฉลี่ยสมรสที่ ๒๗.๑ ป และผูหญิงมีอายุเฉลี่ยสมรสในป ๒๕๓๓ ที่ ๒๓.๕ ป และเพิ่มขึ้นเปน ๒๔.๐ ป 
ในป ๒๕๔๓ (สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ)  

สําหรับประเด็นการหยาราง พบวาอัตราการจดทะเบียนหยารางของประชากรไทยมีจํานวน
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมจากสังคมชนบทเปลี่ยนไป
เปนสังคมเมืองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะความเปนอยูการดํารงชีวิต สถานภาพบทบาทและคานิยมของคน
ไทยเปนปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่งที่สงผลใหมีอัตราการหยารางเพิ่มมากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้อาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีคาใชจายและ
หนี้สินที่สูงขึ้น ประกอบกับความเสื่อมโทรมของสังคม ทําใหความรูสึกเอื้ออาทรและความผูกพันภายในครอบครัว
ลดลง 

จากแนวโนมของการหยารางที่มีจํานวนสูงขึ้น สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางชัดเจน โดยในปจจุบันผูหญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ไดรับการศึกษาสูงขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองไดมาก
ขึ้น มีความเปนอิสระมากขึ้น มีความเทาเทียมกับผูชายในดานหนาที่การงาน รวมถึงความไมมั่นใจในชวีติคู จนนาํไปสู
การพึ่งพิงตนเองมากกวาการมีครอบครัว  

 
๔) สังคมผูสูงอายุ 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (๒๕๕๓) กลาวถึงประเทศไทย วากําลังกาวเขาสู
สังคมของผูสูงอาย ุ(Aging society) โดยผูสูงอายุมีอายุยืนขึ้น เฉลี่ยในผูหญิง ๗๔.๕ ป และผูชาย ๖๙.๙ ป ในปพ.ศ.
๒๕๕๒ มีสัดสวนผูสูงอายุ อยูที่รอยละ ๑๑.๘ หรือ ๗.๕ ลานคน คาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ไทยจะกาวกระโดดมี



 

- ๓๖๑ - 
 

ผูสูงอายุมากถึง ๑๔.๔ ลานคน และในปพ.ศ. ๒๕๙๓ ผูสูงอายุจะลนเมือง มีจํานวนมากถึง                         รอย
ละ ๒๗ ของพลเมืองทั้งประเทศ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๑๗ อัตราจาํนวนผูสูงอายุตอจาํนวนแรงงานในประเทศไทย 
ที่มา: ทิพยสุดา ถาวรามร (๒๔ พ.ย. ๒๕๕๔). ไทยพรอมรับมือสังคมผูสูงอายุ?. กลต ทอลค. 
 

  

๑๙๙๐     ๑๙๙๕     ๒๐๐๐    ๒๐๐๕         ๒๐๑๐      ๒๐๑๕      ๒๐๒๐    ๒๐๒๕    ๒๐๓๐ 

๒๕ 

๒๐ 

๑๕ 

 

๑๐ 

 

๕ 

 

๐ 

หมายเหตุ : ผูสูงอายุ : อายุตั้งแต ๖๕ ปข้ึนไป  แรงงาน : อายุ ๑๕-๖๔ ป 

 



 

- ๓๖๒ - 
 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๑๘ ปรามิดประชากรประเทศไทย ป ๒๕๑๓ – ๒๕๙๓ 
 
ที่มา: ศิริวรรณ ศิริบุญ และชเนตตี มิลินทางกูร. ๒๕๕๑. ผูสูงอายุ. ฐานขอมูลประชากร (ฝายวิจัยและ

ศูนยสารสนเทศฯ) 
 

ทิพยสุดา ถาวรามร (๒๕๕๔) ไดกลาวถึงการเริ่มตนเขาสูสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยวา เริ่มตั้งแต
ป ๒๕๔๖ จํานวนผูสูงอายไทยจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ ๑๐ ของจํานวนประชากรในวัยทํางาน เปนรอยละ 
๒๓ ในอีก๒๐ ป ขางหนา ซึ่งจะทําใหไทยเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณหมายความวาคนวัยแรงงานตองรับภาระ
เลี้ยงดูผูสูงอายุมากขึ้น อาจจะนําไปสูปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาเชนกัน ผลผลิตรวมของประเทศลดลง
ระดับการออมลดลง สงผลกระทบตอแหลงเงินทุนภายในประเทศ ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอาจ
นําไปสูปญหาหนี้สาธารณะในที่สุด อันเน่ืองมาจากคาใชจายการเขามาดูแลชวยเหลือ/การจัดสวสัดกิารจากภาครฐัไม
สมดุลกับการจัดเก็บภาษี 

๕)  คนจน ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและประชากรแฝงบางสวน ยังเขาไมถึงบริการพื้นฐานที่
จําเปนของรัฐ 

๖) ชุมชน/คนในกรุงเทพฯ สวนหนึ่งยังประสบภาวะยากจน มีหนี้สินนอกระบบ และไมมีเงินออม 
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 แนวทางวสิัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสท่ีมีใหกาวขามอปุสรรค 
๑. ใชความกาวหนาดานเทคโนโลยีอยางเหมาะสมเปนโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาคนรุนใหม  
๒. ใชประโยชนดานภูมิรัฐศาสตรจากการเปนประชาคมอาเซียนทําใหกรุงเทพฯ เปนประต ู(Gateway) 

ในการกระจาย การอพยพโยกยาย รวมถึงการกระจายพ้ืนที่ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค 

 
 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสริมจุดแข็ง 

 

 ปดจุดออน 

๑. เสริมสรางเอกลักษณวิถีชีวิตคนเมือง บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนที่หลากหลาย  
๒. ยกระดับการเฝาระวังอาชญากรรมในชุมชน จากภาคประชาชน 

๓. ขยายการครอบคลุมสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับสังคมสูงวัยในทุกพื้นที ่
๔. สงเสริมการยอมรับถึงสิทธิความเทาเทียมของผูคนในทุกระดับ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และ

ใหความสําคัญกับการใชกฎหมายที่อิงหลักสิทธิมนุษยชน ท่ีคํานึกถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
๕. ขยายความเจริญ/การพัฒนาเศรษฐกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกกรุงเทพฯ เพื่อลดความหนาแนน/แออดั

ในกรุงเทพฯ 
 

   เสริมจุดแข็ง 

๑. การเปดพื้นทีส่าธารณะ (public space/sphere) ใหผูคนเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสิทธิทีจ่ะอยูใน
เมืองของผูคนที่แตกตางหลากหลายในเมือง 

๒. การทาํความเขาใจถงึประเด็นของความเปนชุมชนของแตละพื้นที่ โดยเนนเรื่องการเรียนรูและอยู
รวมกันของผูคนมากกวาประเด็นเชิงสังคมสงเคราะห 

 
๖.๓.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ 
กรุงเทพฯ ถือเปนเมืองหลวงของประเทศและเปน "มหานคร" ที่เปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน ไดแก การ

เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การคา และการบริการของภูมิภาค ซึ่งกรุงเทพฯมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคม มี
สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบสมบูรณ โดยที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดสวนในการผลิตถึงรอยละ 
๕๑.๐๐ ของผลผลิตรวมของประเทศ บทบาทสําคัญของกรุงเทพฯ ในการนํารายไดเขาประเทศอีกอยางคือ การ
ทองเที่ยว และการสงออกสินคาและบริการบางสาขาที่เนนลูกคาตางประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ไดรับโหวตใหเปน
เมืองทองเที่ยวดีที่สุดอันดับ ๑ ของภูมิภาคเอเชียติดตอกันหลายป โดยที่รายไดจากนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวใน
กรุงเทพฯ เฉลี่ยตอวัน ตอคนน้ัน คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๓ แสนลานบาทตอป จึงควรมีการดําเนินนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวในกรุงเทพฯ ใหมากขึ้น ทั้งในสวนของนักทองเที่ยวภายในประเทศ และนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 
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สําหรับบทบาทในดานสาขาบริการอื่น จากการศึกษามูลคาการสงออกของกรุงเทพฯ ที่ผานมาพบวารายได
จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นอยางมากในชวงไมกี่ปที่ผานมา มาจากการใชบริการดานการเปนศูนยกลางทางการแพทย 
(Medical Hub) และอุตสาหกรรมไมซ (MICE: Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) ซึ่งรายไดสวน
นี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เนื่องจากกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางดานการดูแลสุขภาพมีโรงพยาบาลและศูนย
การแพทยมากมาย ซึ่งรวมโรงเรียนแพทย ๘ แหงจาก ๑๕ แหงของประเทศ นอกจากนี้บทบาทที่สําคัญทางเศรษฐกจิ
อีกอยางหนึ่งของกรุงเทพฯ คือการรองรับการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งนอกจากสวนของการลงทุนในสาขา
อุตสาหกรรมแลว มูลคาการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้นมากในสาขาการคา อสังหาริมทรัพย ตลอดจนสถาบัน
การเงิน และบริษัทรวมทุน ซึ่งสาขาการผลิตเหลานี้ลวนเปนสาขาการผลิตหลักของกรุงเทพฯ 

โดยสรุปคือโครงสรางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ มีการผลิตในสาขาตติยภูมิมีมากที่สุด สวนสาขาปฐมภูมิ
หรือภาคเกษตรนั้นมีนอยที่สุด โดยที่กรุงเทพมหานครมีสาขาการผลิตที่ขยายตัวเร็วกระจุกตัวอยูในภาคทีส่าํคญัไดแก 
อุตสาหกรรม ภาคอสังหาริมทรัพย การธนาคาร การขนสง กอสราง การสื่อสาร และที่อยูอาศัย โดยสาขาการผลิต
ของกรุงเทพฯ ที่มีความชํานาญเหนือกวาระดับประเทศ ๕ อันดับแรกไดแก สาขาโรงแรม-รานอาหาร สาขาการเงิน
การธนาคาร การขนสง การคาสง-คาปลีก และบริการอื่นๆ สําหรับสาขาการผลิตที่กรุงเทพฯ ไมไดมีความชํานาญ
พิเศษ ไดแกสาขาการผลิต และสาขาเกษตร โดยสรุปคือ กรุงเทพฯ มีบทบาททางเศรษฐกิจในสาขาทุติยภูมิ และตติย
ภูมิในประเทศไทย ไดแก บทบาทในดานการคาสงคาปลีก การเงินการธนาคาร การขนสง-สื่อสาร และการบริการ
ดานตางๆ และมีบทบาททางเศรษฐกิจดานบริการตางๆดังกลาวมากกวาดานอุตสาหกรรม  

การเปนศูนยกลางดานการคา การบริการของกรุงเทพฯ ทําใหมีการเดินทางเขาออกของแรงงานทั้งแรงงาน
ในประเทศ และแรงงานตางชาติ จํานวนมากที่ตองการเขามาทํางานหรือทําการติดตอในทางธุรกิจ การคาและการ
ลงทุนตางๆ นํามาซึ่งปญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่อพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ไดสรางปญหาดานที่อยูอาศัย และชุมชนแออัด รวมทั้งกอใหเกิดปญหาในการจัดระบบขนสง มีการจราจร
ติดขัด คับคั่ง และทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 
สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนดทิศทางการวางวิสัยทัศน

ดานเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ดังตอไปนี้ 
 
 ปจจัยภายนอก  

โอกาส 
๑. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสาขาการบริการ เชน การคาสง-คาปลีก การ

ทองเที่ยว สาขาการบริการดานการเงิน การบริการดานสุขภาพ การจัดประชุมในรูปแบบตางๆ เปนตน  
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ภัยคุกคาม 
๑. การตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวากรุงเทพฯ ซึ่งเปนศูนยกลางการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาของประเทศยังไมพรอมในการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเทาที่ควร โดยกรุงเทพฯ จะตอง
ปรับตัวเพื่อใหพรอมรับมือกับผลกระทบจากการที่ไทยเขารวมประชาคมอาเซียนในอนาคตขางหนา โดยเฉพาะใน
สวนของการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิต และการใหบริการ 

๒. การที่มีประชากรจากปริมณฑลโดยรอบเขตกรุงเทพฯ และจากจังหวัดอ่ืน ๆ ตลอดจนประชากรจาก
ตางประเทศเดินทางเขามาทํางานเขาออกในแตละวันเปนจํานวนมาก ทําใหกรุงเทพฯ ประสบกับปญหาในดานอื่นๆ 
ตามมา เชน การจัดระบบขนสง ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีการจราจรติดขัด คับคั่ง และทวีความรุนแรงมากขึ้นมาตลอด 
นอกจากน้ียังมีปญหาในสวนของชุมชนแออัด ปญหาเรื่องขยะมูลฝอย ปญหาแรงงานตางดาว ปญหาอาชญากรรม
อื่นๆ ตามมาดวย 

๓. ปญหาอื่นๆ เชนการชุมนุมดานการเมือง ปญหาภัยธรรมชาติ จะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน ปญหาน้ําทวมในชวงที่ผานมาทําใหเกิดความเสียหายในสวนของที่อยูอาศยัของประชาชน 
ไปจนถึงโรงงานผลิตสินคาบางแหง ทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่ต่ําลงอยางเห็นไดชัด 

 

 ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
๑. จากการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

ประเทศไทย ตามสาขาการผลิตในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๒ จะเห็นไดวามูลคาการผลิตเกือบทุกสาขามี
สัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ปริมณฑล และหลายสาขามีสัดสวนที่สูงเทียบเทา หรือมากกวาระดับประเทศ ซึ่ง
เปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญของกรุงเทพฯในการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่การวิเคราะห
คา Shift-Share ชี้ใหเห็นวาการที่มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น มีสาขาการผลติทีข่ยายตัวเรว็
กระจุกตัวอยูในภาคที่สําคัญไดแก อุตสาหกรรม ภาคอสังหาริมทรัพย การธนาคาร การขนสง การกอสราง การ
สื่อสาร และที่อยูอาศัย ซึ่งลวนเปนสาขาธุรกิจที่สําคัญของประเทศ 

๒. การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของกรุงเทพมหานคร จากคา Location Quotient ของ
กรุงเทพมหานครพบวา กรุงเทพมหานครมีสาขาการผลิตท่ีมีความชํานาญเหนือกวาระดับประเทศใน ๕ อันดับแรก
ไดแก สาขาโรงแรม-รานอาหาร การเงินการธนาคาร การขนสง การคาสง-คาปลีก และบริการอื่นๆ และเมื่อทําการ
วิเคราะหเทียบกับปริมณฑลแลว จะเห็นไดชัดวานอกจากสาขาเกษตรกรรม เหมืองแร และสาขาการผลิตแลว 
กรุงเทพมหานครมีความชํานาญในการผลิตในสาขาอื่นๆ สูงกวาพื้นที่ปริมณฑลแทบทุกสาขา 

จุดออน 
๑. ยุทธศาสตรเพื่อการแขงขันของประเทศไทยไมไดระบุไวชัดเจนถึงบทบาทหนาทีข่ององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่จะมีสวนรวมประการใดในการเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่นครหลวง ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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๒. การพัฒนากรุงเทพฯ ที่ผานมามุงเนนการพัฒนาทางดานกายภาพ การบริการ และโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการพัฒนาที่เนนดานวัตถุ แตยังไมมีนโยบายพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมที่เปน
รูปธรรม จึงเปนการพัฒนาที่ขาดความสมดุล 

๓. การมีขอจํากัดในโครงสรางและอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ทําใหกรุงเทพมหานครไม
สามารถจะสงเสริมศักยภาพของพื้นที่เมืองไดเต็มที่ 

๔. การพัฒนากรุงเทพฯตองมีการใชกระบวนการพัฒนาแบบองครวม โดยจัดทํากระบวนการแกไข
ปญหาของเมืองอยางเปนระบบและใหมีความสัมพันธสอดคลองประสานกัน ทั้งดานการจัดทําผังเมืองที่ทันสมัย การ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดการระบบสาธารณูปโภค การกําหนดบริการโครงสรางพืน้ฐาน
และการจัดวางระบบคมนาคมขนสง 

๕. การพัฒนากรุงเทพฯ ที่ผานมา ไมไดมีการวางแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาในจังหวัดอื่นๆ
เทาที่ควรทําใหการพัฒนาโดยรวมทุกจังหวัดทั้งประเทศ เชนโครงการตางๆในบางพื้นที่ บางจังหวัด ดําเนนิไปอยางไม
คอยสอดคลองกัน  

๖. จากคา Location Quotient ของกรุง เทพฯ พบวาสาขาการผลิตที่ไม ไดเปนสาขาที่
กรุงเทพมหานครมีความชํานาญพิเศษไดแก สาขาการผลิต และสาขาเกษตรกรรม 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสท่ีมีใหกาวขามอุปสรรค 

 
๑. เน่ืองจากการศึกษาขอมูลทางดานเศรษฐกิจที่ผานมาแสดงใหเห็นวากรุงเทพฯ มีสัดสวนของสาขา

การผลิตที่ลดลง อยางไรก็ตาม สาขาการผลิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงสวนใหญยังคงอยูในกรุงเทพฯ โดยที่
กรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศ การกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯในอนาคตจึงควรพิจารณาถึงระดับการใชเทคโนโลยีในการผลิตดวย  

๒. ผลการวิเคราะหคาอัตราสวนที่ต้ัง (Location Quotient) ของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนคาสถิติที่สามารถ
บอกใหรูวาพื้นที่ที่กําลังศึกษามีความชํานาญพิเศษ (เกินกวาระดับประเทศ) ในสาขาการผลิตใด และเมื่อมีความ
ชํานาญพิเศษก็ควรจะสงสินคาที่ผลิตไดในสาขานั้นเปนสินคาออก พบวาสาขาการผลิตของกรุงเทพฯ ที่มีความ
ชํานาญเหนือกวาระดับประเทศในอันดับตนๆ ไดแก สาขาโรงแรม-ภัตตาคาร สาขาการเงินการธนาคาร การขนสง 
การคาสง-คาปลีก และบริการอื่นๆ 

 สาขาการผลิตที่อยูในพื้นที่กรุงเทพฯ ควรเปนสาขาที่ใชเทคโนโลยีสูง หรือเปนสาขาดานการบริการ
เปนหลัก เชน การคาสง-คาปลีก สาขาการเงิน การทองเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร เปนตน  

 สาขาการผลิตที่เนนใชแรงงาน ควรจัดสรรพื้นที่ใหอยูนอกเขตเมืองมากขึ้น เนื่องจากขอจํากัดใน
เรื่องของพื้นที่ภายในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนที่อยูอาศัยและแหลงทองเที่ยว ไมเหมาะที่จะขยายการผลิต
โดยการสรางโรงงาน เพราะจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องการขนสง การจัดการสาธารณูปโภค และปญหาสิ่งแวดลอม
ตามมา  
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๓. จะตองมีการพัฒนาระบบการจราจร การขนสง และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีโครงขาย
คมนาคมขนสงเชื่อมตอสมบูรณ   มีระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในเสนทางหลัก   มีการบริการขนสงสาธารณะ
ทั่วถึง ประชาชนสัญจรไดสะดวกรวดเร็วทั้งน้ีเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกรุงเทพฯ กับพื้นที่อื่นๆให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการรักษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสรมิจุดแข็ง 
 

๑. ในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่กรุงเทพฯ จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหพรอมรับมือกับผลกระทบ
จากการที่ไทยเขารวมประชาคมอาเซียนในอนาคตขางหนา  เนนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลภายใต "หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง" เนื่องจากการพัฒนากรุงเทพฯที่ผานมามุงเนนการพัฒนาทางดานกายภาพ การบริการ และโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการพัฒนาที่เนนดานวัตถุ แตยังไมมีนโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่ เปนรูปธรรม จึง เปนการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ทั้ งนี้  การดํา เนินการตองอาศัยการใช
กระบวนการพัฒนาแบบองครวม โดยจัดทํากระบวนการแกไขปญหาของเมืองอยางเปนระบบและใหมีความสัมพันธ
สอดคลองประสานกัน ทั้งดานการจัดทํา ผังเมืองที่ทันสมัย การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
จัดการระบบสาธารณูปโภคการกําหนดบริการโครงสรางพื้นฐานและการจัดวางระบบคมนาคมขนสงโดยการจดัทาํผัง
เมืองรวมที่มีประสิทธิภาพ   

๒. ตองอาศัยการบังคับใชกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น เชน ปญหาหาบเร แผงลอย
การจัดการขยะมูลฝอย ปญหาการอพยพของแรงงานตางจังหวัด แรงงานตางดาวหรือปญหาการกอสรางอาคารผิด
กฎหมาย ซึ่งแตละปญหาจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและอาจนําไปสูปญหาอื่นๆ เชนปญหาน้ําทวม ปญหา
สิ่งแวดลอม  

๓. ตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนมสีวนรวมมากยิ่งขึ้น 
 
๖.๓.๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
 
กรุงเทพฯ เปนจังหวัดที่มีบทบาทสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวง เปน

ศูนยกลางของการพัฒนาในดานตางๆ และมีแนวโนมในการเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอาเซียนอีกดวย เมื่อ
กลาวถึงการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลักสูตรแกนกลาง การจัดการศึกษา หรือระบบการศึกษาจะไม
แตกตางไปจากจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากระบบการศึกษาจะมีผลบังคับใชครอบคลุมทั่วประเทศ อยางไรก็
ตาม ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของการเจริญเติบโต และการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ สงผลให
โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนมี
มากกวาจังหวัดอื่นๆ ทั้งในเรื่องการกระจายอํานาจการศึกษา ทรัพยากร งบประมาณ หลักสูตรทองถิ่น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ ทั้งนี้ ขอมูลพื้นฐานสําหรับใชในการวิเคราะหวิสัยทัศนดานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร จะใชขอมูลเชิงกายภาพที่สามารถสังเกตไดจากการจัดการเรียนการสอน และสถานการณดาน
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การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ (ในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย) ตลอดจนขอมูลสารสนเทศตางๆ ดานการศึกษา ที่สามารถรวบรวมไดใน
ระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา (๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) โดยสามารถสรุปจําแนกเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

๑. คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ 
๒. จุดแข็งของการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
๓. ปญหาและจุดออนของการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 
๑. คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ  
กรุงเทพฯ  เปนจังหวัดหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษาของชาติเปนอยางมาก เพราะเปนเมอืง

ที่มีความหลากหลายทางสังคมทั้งดานดีและดานลบ ในกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนที่สังกัดท้ังภาครัฐและเอกชนเปน
จํานวนมาก ในจํานวนน้ีมีโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครเปนเจาของดูแลคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอง 
จํานวน ๔๓๖ โรงเรียน1  ซึ่งจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของชาติ และเปนไปตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามนโยบายดานการศึกษาที่เห็นไดในปจจุบันนี้ ไดแก2 

๑. นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปอยางมีคุณภาพ 
๒. นโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
๓. นโยบายหนุนเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๔. นโยบาย ๑ แท็บเล็ตตอ ๑ นักเรียน 
๕. นโยบายสรางโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม 
 

นโยบายตางๆ ดังกลาวเปนเสมือน “ลมสง” ที่ผลักดันใหระบบการศึกษาของไทยกาวไปสูยุคใหมของ
การศึกษาแบบสากล ที่ทุกคนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษาอยางเทาเทียมและมีคุณภาพ 

 
อยา งไรก็ตามจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกรุง เทพมหานครใน 

การจัดเวทีสาธารณะ พบวา ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทั้งผูที่เปนผูปกครอง ครูอาจารย ตลอดจนเด็กและเยาวชนทีเ่ขา
รวมการประชุม ตางมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวา คุณภาพการศึกษาของเด็กๆ ในกรุงเทพมหานครลดลงเรือ่ยๆ 
เด็กที่อานไมออกเขียนไมไดมีมากขึ้น ปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนการออก
กลางคัน หรือโดดเรียน ซึ่งชี้ใหเห็นวาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ยังประสบปญหาดานคุณภาพอยูอีก
มากมาย 

 

                                                   

 
1 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๙) 
2 http://www.moe-news.net 
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“เด็กเยาวชนติดยาเสพติด เห็นทั่วไปตามซอกตามซอย อาชีพอยางผม เห็นหมด
วาใครทําอะไร ใครซื้อใครขายยาเสพติด เด็กนักเรียนก็มีมาซื้อ ผมวาถาปญหานี้ไมถูก
แกไขกอน ก็คงจะพัฒนาเด็กของเราไมได” 

 
ผูประกอบอาชีพมอเตอรไซตรบัจาง เขตยานนาวา 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

“เด็กนักเรียนที่เห็น ทําไมถึงชอบไปอยูที่รานเกม ก็ไมเขาใจวาระบบของโรงเรียน
จัดการเปนอยางไร ทําไมเด็กถึงออกมาได เห็นมาเดินหางกัน ทั้งที่ยังเปนชวงกลางวัน ไมรู
วาโรงเรียนจะมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้อยางไรบาง” 

 
ผูปกครอง เขตปทุมวัน 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
สอดคลองกับรายงานการวิเคราะหการศึกษาไทยของ สมาพร ศิริลาภ (๒๕๕๓) พบวา ระบบการศึกษาของ

ไทยยังคงออนแออยูมาก เนื่องจากระบบการศึกษาของไทยยึดแนวทางตามการศึกษาของตางประเทศมากกวาการจดั
การศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของบานเมืองเราเอง ซึ่งสังเกตไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ที่เนนใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ๒) ครอบคลุมการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ๓) ขยายโอกาสและสรางความเทาเทียมกัน ๔) พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับทองถิ่น โดยใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบของ e-learning เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดย
แนวทางการปฏิรูปทั้ง ๔ ประเด็นนี้ ไมอาจทําใหเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติทั่วทั้งประเทศ กลาวคือ 
เมื่อมีนโยบายสงเสริมใหใชเทคโนโลยี หรือจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนที่มีความตองการหลากหลายแตกตางกนั 
ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในตางจังหวัดที่มีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีมีนอย 
หรือมีจํานวนครูไมเพียงพอที่จะดูแลผูเรียนเปนรายบุคคลไดอยางทั่วถึง จึงเกิดความทุกขตอโรงเรียน ครู และเด็ก 
เปนอยางมาก นอกจากน้ี ผลจากการปฏิรูปการศึกษา สงผลกระทบตอเวลาในการดูแลเด็กของครูอีกดวย โดยครูมี
เวลาใหกับเด็กนอยลง เพราะตองจัดการกับงานเอกสารมากขึ้น เพื่อเตรียมรับการประเมินตางๆ รวมถึงการจัดทํา
เอกสาร เพื่อขอตําแหนงทางวิชาชีพที่สูงขึ้นกวาที่เปนอยู และผูที่ไดรับผลกระทบเปนลําดับสุดทาย คือ เด็กนักเรียน 
นั่นเอง 

เมื่อวิเคราะหสถานการณดานการศึกษาที่เจาะเฉพาะในกรุงเทพฯ โดยอางอิงจากขอมูลสภาวการณดาน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ ชวงปการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ พบวา คุณภาพการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับสภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ โดยสังเกตไดจาก
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของการทดสอบ O-net ลดลงอยางตอเน่ือง (สถาบันรามจิตติ, สทศ., ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) ทั้งๆ ที่ 
งบประมาณดานการศึกษาของชาติเพิ่มมากขึ้นทุกป 



 

- ๓๗๐ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๑๙ แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาในการทดสอบ O-net ชวงป พ.ศ.๒๕๔๙ –  ๒๕๕๒  
ของนกัเรียนโรงเรียนในกรุงเทพฯ 

 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ส ถ า น กา ร ณ ป ญ ห า ด า น ก า ร ศึ ก ษา ข อ ง ช า ติ ภ า ย ห ลั ง จ า ก 
เสร็จสิ้นการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรกที่ดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ จนถึงปการศึกษา ๒๕๕๕ พบวา 
ประ เทศไทยยัง ไมสามารถทํา ใหคุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นไดอยา ง เปนรูปธรรม (อัมมาร  
สยามวาลา, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, ๒๕๕๕)3 เน่ืองจากประสบปญหาซับซอนในเรื่องตางๆ 
ทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
3 มูลนิธิชัยพัฒนา. (2555).การปฏิรูปการศึกษารอบใหม:สูการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจําป ๒๕๕๔              
ณ หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 

๑๐๐ 

 

 

๕๐ 

 

๒๕๔๙             ๒๕๕๐         ๒๕๕๑           ๒๕๕๒ 

๔๖.๒๗ 
๔๔.๔๘ 

๔๔.๒๘ 

๓๕.๐๒ 
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แผนภาพที่ ๖-๒๐ ความซับซอนของปญหาคุณภาพการศึกษาไทย 
 
 
 เมื่อนําผลการศึกษาวิจัยในเรื่องตางๆ มาเปนแกนหลักอุปมาอุปไมย เสมือนเสนเลือดใหญของปญหา
สังคมไทย อันไดแก ความเปนวัตถุนิยม ยาเสพติด ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กรณีศึกษา ขอมูลการ
สํารวจที่เก่ียวของ ทําใหไดภาพชุดของเด็กไทยในกรุงเทพฯ ที่มีคุณลักษณะเดนชัด ดังตอไปน้ี4 

๑. เปนกลุมบริโภคนิยมสูง มีคานิยมตางประเทศ จนลืมความโดดเดนของความเปนไทย 
๒. มีวัฒนธรรมนอนดึก ต่ืนสาย 
๓. มีสภาพรางกายท่ีออนแอลง 
๔. วุฒิทางอารมณต่ํา นิยมความกาวราวรุนแรง เสพสื่อลามกอนาจาร 
๕. เด็กวัยใสออนเยาว เรียนรูเรื่องเพศเร็วกวาวัยอันควร คานิยมมีกิ๊ก มีคูรักหลายคน 

                                                   

 
4 สมพงษ จิตระดับ. ๒๕๕๐ . กรุงเทพมหานคร เมืองสีเทาของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 

- ๓๗๒ - 
 

๖. เขาหาสังคมออนไลน ใชชีวิตอยูหนาคอมพิวเตอรในสังคมเสมือน 
๗. คะแนนผลสัมฤทธิ์ วัตถุสิ่งของ เปนตัวต้ังในการสรางคุณคาเชิงปริมาณ 
๘. ขาดจิตอาสา 
๙. เขาวัด โบสถ มัสยิดนอยลง ขาดรากเหงาความเปนไทย หางไกลระเบียบแบบแผนในอดีต 
๑๐. เกิดสภาวะไรสุข ไมพอใจ แตตองมีตองได เครียด กดดัน แยกตัวจากครอบครัว 
๑๑. ยอมรับและมองความสําเร็จในเชิงตัวบุคคลที่เกิดจากการผิดศีลธรรม การลัดขั้นตอน มากกวาความ

เปนหลักการและเหตุผล 
๑๒. ติดการพนัน ตามเทศกาลและโอกาสตางๆ การพนันบอล 
๑๓. ทํางานหนักไมเปน ขาดความรับผิดชอบ 
๑๔. เด็กชั้นกลางจะหมดเวลาไปกับการเรียนพิเศษ และอยูกับเทคโนโลยี เผชิญกับภาวะอวน ขาดการ

ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ในขณะที่ครอบครัวระดับลางจะผอมโทรม ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ถูกเอา
รัดเอาเปรียบ ชีวิตดอยคุณภาพ 

๑๕. เกิดสภาวะแมวัยใส พอวัยเยาว ยายวัยซา ยาวัยซิ่ง ทารกเกิดมามีน้ําหนักนอย คุณภาพชีวิตไมสูดี ไดรับ
การดูแลไมถูกตองตามหลักอนามัย 

 
อยางไรก็ตามการปฏิรูปการศึกษาที่ลมเหลวไมไดมาจากการขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรตามที่ทุก

คนเขาใจ เน่ืองจากงบประมาณดานการศึกษาสูงขึ้นทุกๆ ปแตคุณภาพการศึกษากลับลดลง สวนทางกับงบประมาณ
ที่ทุมไปกับการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๒๑ งบประมาณกระทรวงศึกษาธกิาร ในชวงป ๒๕๔๖-๒๕๕๔ 
 

 

๔.๕ 

๔.๐ 

๓.๕ 

๓.๐ 

๒.๕ 

๒.๐ 

๑.๕ 

๒๕๔๖       ๒๕๔๘        ๒๕๕๐         ๒๕๕๒       ๒๕๕๔ 
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เมื่อวิเคราะหตามรายภูมิภาค พบวานักเรียนในกรุงเทพฯ มีคุณภาพการศึกษาสูงกวาในภูมิภาคอื่นๆ ดัง
แผนภาพที่ ๖-๒๒ ชี้ใหเห็นวากรุงเทพมหานครยังมีจุดเดนทางดานการศึกษาหลายประการ ซึ่งชวยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนไดมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ทั้งในเรื่องของโอกาสในการเขาถึงระบบการศึกษาทั้ง ๓ 
รูปแบบ ตลอดจนการเรียนเสริมเพ่ิมเติมความรู และยังไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยาง
เต็มที่อีกดวย 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๖-๒๒ คะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS และ O-NET ระหวางภูมภิาคตางๆ 
 
๒. จุดแข็งของการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 ไมอาจปฏิเสธไดวา กรุงเทพมหานครเปนศูนยรวมของความเจริญในทุกๆ ดาน รวมถึงดานการศึกษาดวย 
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยมีความเพียบพรอมทั้งโอกาส และทรัพยากรที่จะกาวพัฒนา 
ดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน กรุงเทพมหานครมีแหลงเรียนรูทั้งทางกายภาพ และทางวัฒนธรรมมากมาย มีวัดวา
อารามและแหลงโบราณคดีที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อศึกษาอัตลักษณของความเปน
กรุงเทพมหานครได มีพิพิธภัณฑหลายแหงที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูในชุมชนตางๆ ไดเปนอยางดี มีชุมชนหลาย

๔๒๐                                       ๔๗๐ 
๒๐                          ๒๕                           ๓๐                        ๓๕ 

๒๕๕๒ ๒๐๐๗ 



 

- ๓๗๔ - 
 

แหงที่มีองคความรูสําคัญของรากเหงาแหงความเปนเมืองกรุงเทพมหานคร เชน ชุมชนสามแพรง เขตพระนคร ยาน
เยาวราช และพาหุรัด เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ ลวนเปนจุดแข็งสําคัญของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อมุง
ใหผูเรียนรูจักกรุงเทพมหานครในฐานะทองถิ่นของตนไดอยางแทจริง 
 

   
 

แผนภาพที่ ๖-๒๓ ชุมชน วัด และพิพธิภัณฑ : แหลงเรยีนรูที่สาํคัญตอการจัดการศึกษาในกรุงเทพฯ 
 

 หากมองกรุงเทพมหานครในฐานะของทองถิ่นหนึ่งในประเทศไทย จะมองเห็นวาในดานการศึกษา 
กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิในการบริหารอยางเต็มที่ และดวยความอิสระในการ
บริหารนี้เอง จึงเปนจุดแข็งที่จะชวยใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดการศึกษาใหเหมาะสมกบัผูเรยีนไดอยางมคีณุภาพ
เต็มที่ นอกจากน้ีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครไดรบั
การศึกษาอยางเต็มที่และเทาเทียม กลาวคือ ทุกคนสามารถเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได ซึ่งนับเปน
จุดแข็งที่จะสามารถจัดบริการการศึกษาใหกับทุกคนไดเปนอยางดี 
 นอกจากนี้ กรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาก การติดตอสื่อสาร การเขาถงึ
บริการเครือขายไรสาย สามารถทําไดงายและมีประสิทธิภาพ จากจุดแข็งในเรื่องนี้ไดสงเสริมใหการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครมีจุดแข็งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา ชวยพัฒนา
ผูเรียนใหมีการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สื่อการสอนและวิทยาการตางๆ มีพรอมในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียน
สามารถเขาถึง และใชเพื่อการพัฒนาตนเองได 
 กรุงเทพมหานครไดจัดใหมีศูนยฝกอาชีพ เพื่อบริการประชาชนใหมีทักษะในการประกอบอาชีพมีรายไดใน
การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอยา งเพียงพอ ศูนยฝกอาชีพนี้มีบริการกระจายอยูทั่วทุกชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากจะสอนโดยผูเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณแลว ยังมีปราชญชุมชนเขามาเปนผูสอน
รวมกับทางโรงเรียนดวย ดังนั้นผูเรียนจึงมีโอกาสที่จะเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนของตนเอง ไดรูจักความเปนมาของชุมชน 
อันจะสรางสรรคสํานึกรักชุมชนตอไปได ศูนยฝกอาชีพของกรุงเทพมหานครมีความพรอมที่จะสามารถสรางคุณภาพ
แรงงานระดับกลางเพื่อยกระดับประเทศได โดยการกําหนดหลักสูตรวิชาชีพใหกับผูเรียนภาคปกติ และเปดหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรับผูที่ตองการพัฒนาฝมือแรงงานของตนเอง ดวยเหตุนี้ผูเรียนที่ผานหลักสูตรพัฒนาฝมือแรงงานของ



 

- ๓๗๕ - 
 

กรุงเทพมหานคร จึงสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามอัตภาพของตนเองแลว ในภาพรวมจะชวยใหระดับ
แรงงานของกรุงเทพฯ สูงขึ้นอีกดวย 
 

๓. ปญหาและจุดออนของการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
แมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะมีจุดแข็งหลายประการ แตปญหา หรือจุดออนในการจัด

การศึกษาก็มีมากเชนกัน จุดออนเหลานี้กลายเปนอุปสรรคที่ขัดขวางกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ซึ่ งคณะวิจัยสามารถจําแนกปญหาและจุดออนของการจัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ออกเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

๑. ปญหาและจุดออนที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ปญหาและจุดออนที่เกิดขึ้นจากบริบททางสังคม 

 
๓.๑ ปญหาและจุดออนที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ปจจัยภายในโรงเรียนที่เปนจุดออนของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ไดแก ปญหาดานบุคลากร 

ดานหลักสูตร และดานความพรอมของสถานศึกษา ซึ่งปญหาทั้งสามดานนี้เปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ ปญหาดานบุคลากรเปนสาเหตุพื้นฐานที่ทําใหผูเรียนไมสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาดานหลักสูตรเปนสาเหตุสําคัญของการเติมเต็มความสมบูรณของผูเรียน และ
ปญหาดานความพรอมของโรงเรียนเปนอุปสรรคที่ทําใหการพัฒนาผูเรียนดําเนินไปอยางยากลําบาก 

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไมไดหมายถึงครูผูสอนเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความหมายรวมไปถึง
ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ตางๆ ในโรงเรียนอีกดวย อยางไรก็ตามบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่ใกลชิดกับผูเรียนที่สุด คือครูอาจารย ซึ่งปญหาของครูอาจารยประการสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครคือ ครูสอนไมตรงสาย โดยเฉพาะในศูนยเด็กเล็ก และในโรงเรียนประถม ที่เปน
โรงเรียนขนาดเล็ก จะมีบุคลากรดานการสอนไมเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณของผูเรียนตอหอง ทําใหครูคนหนึ่งๆ 
จะตองรับผิดชอบการสอนมากกวา ๑ วิชา ซึ่งบางวิชาครูจะตองสอนทั้งๆ ที่ไมตรงกับวุฒิการศึกษาสาขาของตน 
นอกจากน้ีในศูนยเด็กเล็กบางแหง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในการดูแลและใหการศกึษาแกเดก็เลก็ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนผูมีจิตอาสาที่เขามาชวยสอน โดยทางโรงเรียนมีคาสอนใหบางเล็กนอย ดังขอมูลที่ไดจากการประชุม
กลุมยอยดังนี้ 
 

“เด็กเล็กที่สถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก มีผูดูแลที่ไมไดจบดานนี้มาโดยตรง พวกเขาเปน
อาสาสมัครที่จะเขามาชวย ไมไดคาดหวังผลตอบแทนอะไร แตเราก็มีใหนะ มีใหเล็กนอย 
แตปญหามันมีอยูวา บางวันเขาไมวางมา ก็จะทําใหคนไมพอ” 

 
เจาหนาที่จากศูนยสงเคราะหเด็กฯ เคหะทุงสองหอง 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



 

- ๓๗๖ - 
 

 
นอกจากนี้การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังมีนอย 

โดยเฉพาะครูผูสอนเด็กเล็ก ซึ่งเปนกลุมที่ยังเขาไมถึงกระบวนการพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอนเชนนี้ 
บางคนยังไมไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําศูนย อีกทั้งบางคนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหตอง
ประกอบอาชีพเสริม เชน สอนพิเศษ ธุรกิจขายตรง เปนตน อันเปนที่มาของปญหาตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหลายสืบเนื่องตอไป ดังนั้นหากตองการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนผูใหญที่สามารถเปนพลเมืองของ
ประเทศไทย ควรจะตองเริ่มตนการแกไขปญหาตั้งแต “แมพิมพแรก” ของเด็กและเยาวชน เพื่อใหพวกเขามี
ความสามารถในการวางพื้นฐานที่มั่นคงใหแกเด็กและเยาวชนได สามารถเปนตนแบบที่ดีใหกับเด็กและเยาวชนได ซึง่
เปนจุดเริ่มตนสําคัญในการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของเด็กเล็กและพรอมจะเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณตอไปใน
อนาคต 
 

“ที่เคหะทุงสองหอง จะมีศูนยสงเคราะหเด็กฯ ดูแลเด็กกอนวัยเรียน แต กทม. 
ไมไดใหความสําคัญกับแมพิมพแรกของเด็ก (ครูในศูนยสงเคราะหเด็กฯ) เพราะยังไมไดรบั
การบรรจุครูเลย ไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ เทาที่ควรจะเปนในฐานะแมพิมพแรก
ของเด็ก” 

 
เจาหนาที่จากศูนยสงเคราะหเด็กฯ เคหะทุงสองหอง 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

“เงินเดือนครูเปนสิ่งสําคัญ เพราะรายไดไมพอใช ภายใตคาครองชีพใน กทม. สูง 
ทําใหตองสอนพิเศษ” 

ครู เขตดอนเมือง 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
 สําหรับปญหาและจุดออนในดานหลักสูตรการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาของกรงุเทพมหานคร พบวา 
ปญหาสําคัญอันดับแรก คือลูทางการศึกษาที่ไมตอเนื่องจนถึงระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา เน่ืองจากโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปนโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส ที่เปดบริการ
การเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากนั้นผูเรียนจะตองเขาสูการแขงขัน เพื่อศึกษาตอระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือโรงเรยีนซึง่บางครั้ง
เด็กนักเรียนที่มีขอจํากัดในเรื่องของทุนการศึกษา หรือความสามารถที่ไมอาจเขาแขงขันได ก็จะหมดสิทธิ์ใน
การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่ลูทางที่เขามาชวยเติมเต็มไดคือ ลูทางอาชีวศึกษา ทั้งๆ ที่ เด็ก
และเยาวชนบางคนสามารถเรียนตอในสายสามัญได แตกลับตองพลาดโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองไปอยางนา
เสียดาย 



 

- ๓๗๗ - 
 

 นอกจากนี้ หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังไมเปนอิสระจากหลักสูตร
แกนกลาง ทําใหระบบการเรียนการสอนขาดเอกลักษณของตนเอง และตองเผชิญกับปญหาการศึกษาไทยที่ซับซอน
เชนเดียวกับการจัดการศึกษาสวนกลาง ดวยแนวทางที่ยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนยังคงตกอยู
ในสภาวะเรียนเพื่อการแขงขัน เรียนอยางเอาเปนเอาตาย เพื่อมุงเขาศึกษาตอในโรงเรียนที่ดีกวา หรือในมหาวทิยาลยั
ชั้นนําที่มีชื่อเสียงของประเทศ หลักสูตรที่ใชควรมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจักความเปนไทย รักทองถิ่น หรือชุมชน
เกิดของตนเอง มีระเบียบวินัย และเรียนรูเพื่อที่จะประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มากกวาการเรียนเพื่อมุงเนน
ในการสอบเขาและแขงขันกันและกัน 
 
 

“จิตสํานึกของคนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด อยากเห็นการศึกษาสรางจติสาํนกึทีด่ใีหแก
นักเรียน” 

ผูนาํชมุชน เขตหลักสี ่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
 

“อยากใหหลักสูตรการเรียนการสอนสอนใหเยาวชนรูจักรูแพรูชนะรูอภัย ไมใช
สอนใหเยาวชนแขงขันกันเพียงอยางเดียว เพราะจะนําไปสูความแตกแยก/ความรูสึกไม
เอื้ออาทรตอกัน” 

 
ผูปกครอง เขตตลิ่งชัน 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 สวนประเด็นปญหาและจุดออนที่เกิดจากความพรอมของสถานศึกษา เปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากปญหา
งบประมาณไมพอเพียงสวนหนึ่ง รวมไปถึงความซับซอนของระบบการจัดการศึกษา และระบบราชการอีกสวนหนึ่ง 
ทําใหการบริหารโรงเรียนไมอาจตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางเต็มที่ อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังขาด
ความอิสระ หรืออํานาจหนาที่ (authority) ในการบริหาร หรือรวมบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานครอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นการแกปญหาดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงทําไดยากเพราะการ
ทับซอนในอํานาจหนาที่ที่เกิดขึ้นนั่นเอง 

 
๓.๒ ปญหาและจุดออนที่เกิดขึ้นจากบริบททางสังคม 
ปญหายาเสพติด การขยายตัวของธุรกิจอินเทอรเน็ตคาเฟ การปองกันการเขาถึงสื่อไมเหมาะสมสําหรับเด็ก

และเยาวชน การละเมิดสิทธิเด็ก ปญหาครอบครัว ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ฯลฯ ปญหาทางสังคมเหลานีเ้ปน
จุดออนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนในสังกัด



 

- ๓๗๘ - 
 

กรุงเทพมหานครที่มีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อคนกรุงเทพฯ ทุกคน ยิ่งทําใหมีผูเรียนที่มีความหลากหลายมากกวา
โรงเรียนที่มีการคัดกรองผูเรียนอยางเขมขน ดวยเหตุนี้โจทยสําคัญของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ
จะตองบริหารจัดการศึกษา และสถานศึกษาอยางไรเพื่อสนองตอบการเรียนรูของผูเรียนทุกคนอยางมีคุณภาพ 
ภายใตความวุนวายทางสังคม 

สภาพแวดลอมรอบโรงเรียน มีผลตอคุณภาพของการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯ โรงเรียนที่ตั้งอยูในหรืออยู
ใกลชุมชนหรือแหลงเสื่อมโทรม จะทําใหผูเรียนไมมีสมาธิในการเรียน หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไดงาย แทนที่ครูจะ
มีเวลาและสมาธิในการจัดการเรียนการสอน กลับตองใชเวลาในการวางมาตรการเฝาระวัง และสอดสองดูแลผูเรียน
ไมใหออกนอกลูนอกทาง จนบางครั้งครูอาจารยรูสึกทอและหมดแรงกับการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนโดยมุงหวังให
ผูเรียนไดเติบโตมีวิชาความรูและเปนคนดีตอสังคมตอไป 

ปญหาครอบครัวเปนอีกอุปสรรคหนึ่งตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของโรงเรียนในกรุงเทพฯ 
ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญคาดหวังวาโรงเรียนจะเปนสถานที่ที่จะใหการศึกษา ใหความรูทั้งความรูทางวิชาการ 
และทักษะชีวิต เพื่อหลอหลอมใหบุตรหลานของตนเปนคนดีได ทําใหผูปกครองละหนาที่นี้ใหเปนของครูแตเพียงฝาย
เดียว ในทางที่จริงแลว การจัดการศึกษาควรเกิดจากความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมใชหนาที่ขององคกร หรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น โดยอาจใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียน ซึ่งมี
บทบาทหนาที่ในการดูแลการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกันและเทาเทียมกัน เชนคํากลาวของผูนาํชมุชนทีก่ลาวไววา 
 

“ปจจุบันโรงเรียนใน กทม. มีการศึกษาที่ดี แตยังควรเนนหลัก บวร คือ บาน วัด 
โรงเรียน มีความสัมพันธกันหรือมีกิจกรรมรวมกัน เชน นักเรียนใกลวัดเขาไปทําความ
สะอาดบริเวณวัด นักเรียนมีกิจกรรมเขาถึงคนในชุมชน เปนตน เพราะนักเรียนขาด
จิตสํานึกในการรักชุมชน เชน ดานสิ่งแวดลอม อนุรักษเอกลักษณของชุมชน เปนตน 
อยากใหครูในพื้นที่กลาคิดกลาทําและมีสวนชวยสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมากขึ้น” 

 
ผูนาํชมุชน เขตจตุจักร 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
 กลาวโดยสรุปไดวา การศึกษาของกรุงเทพมหานครเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ 
ใหดีขึ้นในอนาคตได หากการจัดการศึกษาสอดคลองกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และตอบโจทยตามความตองการของผูเรียนและชุมชน ในปจจุบัน ปญหาทางการศึกษาและการพัฒนา
ผูเรียนเปนด่ังยาพิษที่บั่นทอนการพัฒนาของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ อยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนภัยจากการ
เจริญเติบโตของเมือง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวัตถุนิยม การละเมิดสิทธิเด็ก ตลอดจนการเรียนที่
มุงเนนใหผูเรียนเรียนแบบแขงขันกันเอง หากในอีก ๒๐ ปขางหนา เรายังคงปลอยใหภัย และอุปสรรคเหลานี้ดําเนิน
ตอไปเรื่อยๆ โดยไมทําอะไร จะทําใหเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ มีคุณลักษณะไมพึงประสงค สรุปได ๑๕ ประการ 
ดังนี้ 
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คุณลักษณะของเด็กไทยในกรุงเทพฯ ที่ไมพึงประสงค 

๑. วัตถุนิยมสงู คานิยมตางประเทศ ลืมความโดดเดนความเปนไทย 
๒. มีวฒันธรรมนอนดึก ต่ืนสาย ชวีิตไมแจมใส 
๓. มีสภาพรางกายออนแอลง ออกกาํลงักายนอย 
๔. กาวราวรุนแรง ใชกาํลงัในการแกไขปญหา 
๕. เด็กวัยใส เรียนรูเรื่องเพศกอนวัยอันควร 
๖. ติดมือถือ ชีวิตสวนใหญอยูกับสังคมออนไลน 
๗. ผลสัมฤทธิ์ วัตถสุิ่งของเปนตัวตั้ง สรางคุณคาเชิงปรมิาณ 
๘. ขาดจิตอาสา จิตสาธารณะ คิดแตเรื่องของตนเอง 
๙. ติดยาเสพติด ระบาดในชมุชน สถานบันเทิง แหลงมัว่สมุ 
๑๐. ทํางานหนักไมเปน ขาดความรับผิดชอบ 
๑๑. เกิดสภาวะไรสุข เครียด กดดัน ไมพอใจ แยกตัวเอง 
๑๒. เรียนกวดวิชาเอาเปนเอาตาย ชวีิตวัยรุนถูกเผาเครื่อง ขาดความเปนธรรมชาต ิ
๑๓. หางไกลศาสนา เขาวัด โบสถ มัสยิดนอยลง 
๑๔. ชอบระบบเสนสาย การลัดขั้นตอน ภาวะสบัสนมีมาก 
๑๕. เสี่ยงตอการเติบโตเปนเด็กลอยลอง เสนทางยุวอาชญากร 

 
 อยา งไรก็ตาม  หาก เรา รู เท าทัน และแก ไขพัฒนาใหกา รศึกษาดํ า เนินไปอย า งถูกทิศถูกทา ง  
คาดวา ในอนาคตป ๒๕๗๕ เด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ จะประกอบดวยคุณลักษณะที่พึงประสงค  
๑๕ ประการ อันประกอบดวย 

 
คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีพึงประสงค 

๑. ผูกพัน มคีวามภาคภูมิใจในการเปนชาวกรงุเทพฯ 
๒. ความเปนพลเมืองไทยและพลเมอืง ASEAN 
๓. กลาคิดนอกกรอบ ไมตกอยูภายใตการครอบงาํ 
๔. มีความมั่นใจตนเองแบบสากล ออนนอมถอมตนแบบไทย 
๕. Green Attitude ตระหนักถงึสภาวะโลกรอน 
๖. อยูในสังคม Global Literacy อยางสมดุล มคีุณคา 
๗. วิถชีวีิตเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทมหานคร 
๘. ยิ้มอยางไทย ใจดี มีนํ้าใจ จิตอาสา จิตสาธารณะ 
๙. มีทักษะชีวิตในการจัดการกบัภยนัตรายตาง ๆ 
๑๐. มีเพื่อนใน Social Network รูขอมลูขาวสาร ๒๔ ชัว่โมง 
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๑๑. เปน Youth Watch ที่กลาแสดงออกอยางสรางสรรค 
๑๒. ทักษะเรียนรูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง สรางงานและรายไดเพิ่มขึ้น 
๑๓. รูจักสิทธิ หนาที่ ความรบัผิดชอบ และจิตวิญญาณประชาธปิไตย 
๑๔. มีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเครอืขาย โรงเรียน และชุมชน 
๑๕. รักและภาคภูมิใจตนเอง เคารพความเทาเทียมและแตกตางได  

 
ทั้งนี้ แนวทางการจัดการศึกษาที่พึงประสงคอาจตองขึ้นอยูกับวิสัยทัศนรวมของกรุงเทพมหานครดวยวา 

ตองการใหกรุงเทพมหานครเปนอยางไรในอนาคต ซึ่งจะทําใหวิสัยทัศนดานการศึกษามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตางๆ อยางไรก็ตามแนวโนมการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานครที่ควรจะเปนอยางไรนั้น อาจมีคุณลักษณะ 
๔ ประการ ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๖-๒๔ แนวโนมการกาํหนดวิสัยทศันดานการศึกษาในกรงุเทพมหานคร 

 
สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมในอนาคต พบวามีปจจัยกําหนด         

ทิศทางการวางวิสัยทัศนดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนดานการศึกษา ๒๕๗๕

หลุดกรอบ
มหานครเรียนรู

Digital Classroom 

เด็กไทย Gen W

ออกแบบการศึกษา

๕๐ : ๕๐
ยกระดับคุณภาพ
Human Capital 

แตกตาง

วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
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 ปจจัยภายนอก 
 
โอกาส 
๑. แหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนขยายตัวอยางไมมีขีดจํากัด 
๒. นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง และทั่วถึง 
๓. กรุงเทพมหานครมีความเจริญดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพในระดับสูง 
๔. กระแสอาเซียน 
๕. เครือขายประธานนักเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
๖. มีมหาวิทยาลัยชั้นนําตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูหลายสถาบัน 
๗. เปนศูนยรวม (Hub) วิทยาการทั่วโลก มีความเปนสากลกรุงเทพฯ เปนศูนยรวม (Hub) 

วิทยาการทั่วโลก มีความเปนสากล 
 

ภัยคุกคาม 
๑. แหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนทีป่ราศจากการควบคมุตรวจสอบ เปนอันตรายตอเยาวชน 
๒. คุณภาพครู และสถานศึกษา 
๓. นโยบายการศึกษาของภาครัฐที่เนนการพฒันาคุณภาพการศกึษาในเชิงปรมิาณมากกวา

คุณภาพ 
๔. ความเจรญิทางวัตถุ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ราศจากการควบคุณและระบบปองกันที่มี

คุณภาพในการเขาถึงสื่อไมเหมาะสมสาํหรบัเด็กและเยาวชน 
๕. ปญหาสังคม รวมถงึปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
๖. ทัศนคตขิองผูปกครองที่กระตุนใหลูกหลานเรียนอยางเอาเปนเอาตายเพื่อแขงขันกับเด็กคนอื่น 
๗. คานิยมในการกวดวชิา 
๘. ความเปนอยูแบบตัวใครตัวมันของคนในกรุงเทพฯ ทําใหโรงเรียนขาดความรวมมือจากชุมชน 

และระบบเฝาระวังลมเหลว 
 

 ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
๑. เมืองศูนยกลางดานการศึกษาของประเทศ 
๒. กรุงเทพมหานครมีอสิระในการบริหารจัดการโรงเรียนที่อยูในสังกัดอยางเต็มที ่
๓. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 
๔. หลักกระจายอํานาจการศึกษา นิติบคุคล 
๕. มีแหลงฝกงาน สถานประกอบการคอยรองรับ 
๖. มีวัดวาอาราม ศลิปะ วฒันธรรม ชมุชนแหลงเรียนรูทั่วกรงุเทพฯ  
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๗. การสรางคุณภาพแรงงานระดับกลางเพ่ือยกระดับประเทศ 
 

จุดออน 
๑. จํากัดการเรียนรูเฉพาะในชั้นเรียน (เรียนเพื่อสอบ) 
๒. ระบบการศกึษาไทยที่มีปญหาซับซอน 
๓. รูปแบบและกระบวนการจัดการศกึษายงัคงตองยึดกรอบจากกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. ขาดการปลูกฝงการเปนชาวกรุงเทพฯ ที่รกัถิ่นฐานของตนเอง 
๕. ขาดการดาํเนินงานรูปแบบบรูณาการในเชงิปฏิบัติ  
๖. ขาดหลักสูตรทองถิ่นทีส่ะทอนถงึวิถชีวีิต ศลิปวัฒนธรรม หรอืจุดเดนของชมุชน 
๗. หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลาสมัยตกยคุเนนเนื้อหาทองจาํ 
๘. การเรียนรูผานโครงการ/กิจกรรมมีนอย 
๙. วงจรชีวิตเด็กไมเชือ่มโยงระบบการศึกษาขาดโอกาสและความเทาเทียม 
๑๐. การจัดการศึกษาขาดเอกลักษณ 
๑๑. การสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพผูเรียนในดานตางๆ ยังไมเพียงพอ 
๑๒. การศึกษาไมชวยตอบโจทยแกปญหากรุงเทพฯ 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสท่ีมีใหกาวขามอุปสรรค 

๑. ใชโอกาสการรวมตัวของประชาคมอาเซียน กระตุนใหคนกรุงเทพฯ สรางเอกลักษณเชิง
วัฒนธรรมของตนเอง 

๒. แหลงเรียนรูนอกชั้นเรียน ที่เขาถึงงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 
๓. การจัดการเรียนรูแบบไรสาย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา (Smart Learning) 

 

 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสรมิจุดแข็ง 
 

เสริมจุดแขง็ 
๑. ใหสถานศึกษาในกรงุเทพฯ  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูนอกหองเรียน 
๒. ออกนอกกรอบทีจ่ํากัดการจัดการเรียนรูใหอยูแตในระบบทีก่ําหนดโดยกระทรวงศึกษาธกิาร 
๓. จัดทาํบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศกึษาในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดการศึกษาแบบรวมมือรวมใจ ลดการแขงขันทาง
การศึกษา 

 
 
 



 

- ๓๘๓ - 
 

ปดจุดออน 
๑. จัดทาํแผนยุทธศาสตรเชงิบรูณาการรวมกับโรงเรียนในสังกัดทั้งระบบ และบรูณาการรวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกบัการศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
๒. ประสานความรวมมอื และหมั่นสรางความสัมพันธอันดีกบัชมุชนรอบโรงเรียน ตามแนวทาง

การจัดการศึกษาแบบ “บวร”  
 

อาจกลาวโดยสรุปรวมไดวา ภาพวิสัยทัศนดานการศึกษาจะถูกขับเคลื่อนไปบนแกนหลัก ๒ แกน ไดแก
ปญหาดานสังคมที่สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน กับนโยบายดานการศึกษาของประเทศ วา
จะมุงเนนนโยบายดานการศึกษาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นดานเศรษฐกิจรายได ดานความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการชุมชนและที่อยูอาศัย และดานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีกําหนดรายละเอียดในเชิงลึกของภาพวิสัยทัศน  ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖-๒๕ แผนผังการสรางวสิัยทัศนดานการศกึษาในกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน

เชิงปริมาณ 
สนับสนุน

เชิงคุณภาพ 

ไดรับการ

แกไขจริงจัง 

ไมไดรับ 

การแกไข

B A 

C D 
นโยบายดานการศกึษาของประเทศ 

 
นโยบายดานการศึกษาของประเทศ 

 



 

- ๓๘๔ - 
 

 
ประเด็นวิสัยทัศน:  
๑. การศึกษาที่หลุดกรอบสูเมืองในอนาคต    ๒. ยกเคร่ืองการศึกษากรุงเทพมหานครเปล่ียนประเทศไทย 
๓. ๒๐๓๒ Digital Classroom     ๔. เมืองแหงการออกแบบทางการศึกษาของตนเอง 

รายละเอียดวิสัยทัศน 
การจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อยูในกทม. และปริมณฑล ในอีก ๒๐ ปขางหนา จะไดเขาเรียน

ครบทุกคนอยางเทาเทียม คุณภาพของทุกโรงเรียนจะมีความเทาเทียมกัน โดยครูจากโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกวา 
จะเปนพี่เล้ียงใหกับครูในโรงเรียนใกลเคียง เพื่อถายทอดความรู ความสามารถและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
เปนการจัดการเรียนสอนแบบรวมมือรวมใจไมจําแนกสังกัด โดยมีเปาหมายไมใชเพื่อมุงเนนใหนักเรียนแขงขันใน
การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา แตเพื่อใหมีทักษะในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดในอนาคต ทั้งนี้ มี
นโยบายพัฒนาดานการศึกษาอยางมีคุณภาพจากภาครัฐ เปนลมสงเพื่อแกไขและปองกันปญหาที่มีผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาของชาติ โดยกรุงเทพมหานครสนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาควบคูกับการแกไขปญหาสังคม
ควบคูไปพรอมๆ กันอยางจริงจัง 

การศึกษาในอนาคต นักเรียนทุกคนจะสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยได เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะแบง
โซนการศึกษาเปน ๒ ลักษณะ คือ การศึกษาเพื่อเนนทางวิชาการ และหลักการ สําหรับผูที่ถนัดทางดานวิชาการ 
และการบริหารในสายอาชีพตางๆ อีกโซนหนึ่งจะมุงเนนการศึกษาเพ่ือความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพระดับผู
ปฏิบัติ ซึ่งผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่เนนการปฏิบัติ และฝกทักษะ โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแรงงานที่มีคุณภาพสูง 
สําหรับการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานอาเซียน และตลาดแรงงานสากล ดังนั้นทุกคนจะไดรับการศึกษาโดยเทา
เทียมกันไมใชเรียนเพื่อการแขงขันเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกตอไป เพราะทุกคนสามารถเขามหาวิทยาลัยได และ
ไดเรียนตามสิ่งที่ตนเองถนัดอยางแทจริง 

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะปรับใหนักเรียนใชเวลาในโรงเรียนนอยลง แตจะ
ใชเวลาในการศึกษาหาความรูตามแหลงการเรียนรูที่มีอยูรอบๆ พื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น ตลอดจนใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีทางการส่ือสารที่กาวลํ้านําหนาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กโต (มัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย) การประชุมทางไกลจากบาน เพื่อปรึกษาหรือเรียนออนไลน ทําใหครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความ
สะดวก (facilitator) มากกวาผูบรรยายใหความรู (lecturer) เพียงอยางเดียว นักเรียนจะเขามาสูโรงเรียนเพื่อ
ประชุม สงงาน หรือขอรับคําแนะนําจากครูผูสอนอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง การศึกษาระดับอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาตอนตน จะเรียนตามหลักสูตรที่เหมาะสม และเนนความรูและการพัฒนาการตามวัย ทั้งดานการ
สัมผัส การเคลื่อนไหวรางกาย ตรรกะ และสมอง สําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนตนจะเนนใหรูจักความสามารถที่แทจริงของตนเองโดยจะเรียนในโรงเรียนนอยลง แตจะคอยๆ ศึกษาดวย
ตนเองมากขึ้น และสําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัด โดยโรงเรียน
จะสนับสนุนการเรียนเปนตลาดวิชาการ ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามที่ตนเองตองการอยางแทจริง สําหรับผูเรียนใน
สายวิชาชีพ และการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยผลผลิตที่ไดจากระบบ
การศึกษาจะเปนแรงงานที่มีฝมือพรอมปฏิบัติงานในตลาดแรงงานสากลได มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางยั่งยืน โดยกรุงเทพมหานครจัดใหมีศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน และรวมกับมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่องทั้งสําหรับนักเรียนสายอาชีพและผูที่สนใจ เพ่ือการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 

 

 
  

ภาพวสิัยทศัน A 
 



 

- ๓๘๕ - 
 

 
ความสําคัญของประเด็นวิสัยทัศน 
 
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 
- ปจจุบันเด็กใชเวลาในโรงเรียน 8 – 9 ชั่วโมง ซึง่ถือวาใชเวลา 1 ใน 3 อยูในโรงเรียน 
- การศึกษาที่เนนกระบวนการวิเคราะหสังเคราะหยังมีสัดสวนนอยกวาความรูความจาํ 
- ครูยุงอยูกับงานเอกสารมากกวาการใหเวลากับผูเรียน 
- ครมูีบทบาทเปนผูบรรยายใหความรู (lecturer) มากกวาเปนผูอาํนวยความสะดวกใน

การใหความรู (facilitator) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เริ่มเขามามบีทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น 
- นโยบายรัฐบาลเนนการแกไขที่ปลายเหตุเชิงปริมาณ (นโยบายประชานิยม) ซ่ึงไมยั่งยืน

และตอเนื่อง 
- กทม. ติดกรอบอยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการมากเกินไป 
- ปญหาสังคมความยากจนเปนปจจัยสาํคัญที่ทาํใหเด็กและเยาวชนออกจากระบบ

การศึกษา 
 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Trend) 
- รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษามุงเนนในเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ 
- ปญหาสังคมไดรับการแกไขอยางจรงิจัง โดยเฉพาะปญหาทีส่งผลกระทบตอเด็กและ

เยาวชน 
- สถาบันการศกึษาในแตละสงักัดประสานความรวมมอืในการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ 
- การจัดการศึกษาใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร ทาํใหเกิดการศึกษาไรพรมแดน 
- การศึกษาของประเทศไทยกาวเขาสูความเปนสากลมากขึ้น 
- การศึกษาที่มุงเนนไปเพ่ือการพฒันาอาชพีและฝมือแรงงาน 
- การศึกษาแบบหนุนเสริมรวมมือกัน การแขงขันทางการศึกษาลดลง 
- โรงเรียนจะเปนสถานที่สาํหรบัสนับสนุนขอมูลการศึกษาและการเรียนรู 
- การเขาถึงแหลงเรียนรูทัว่กรุงเทพฯ สามารถทาํไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
- มหาวทิยาลัย และสถาบันวจิัยดานการศึกษาตางๆ จะเปนฐานหลักในการนิเทศ เพื่อ

การประเมินและการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
- หองเรียน Digital <-> คร ูTablet 
 

 
  

ภาพวิสัยทัศน A 
 



 

- ๓๘๖ - 
 

 
ประเด็นวิสัยทัศน: Chaos Education : การศึกษาในสภาวะเสี่ยงทางสังคม 
 
ลักษณะสําคัญของการศึกษาในสภาวะเสี่ยง 
- กรณีทีค่วามเสี่ยงทางสงัคมอันเนื่องมาจากปญหาทางสังคมในกรุงเทพมหานครยงัคงสูง 

และไมไดรับการแกไขอยางจรงิจงั ประกอบกับการกาํหนดนโยบายดานการศึกษาของ
ภาครัฐยังคงสนบัสนุนการศึกษาในเชิงปรมิาณหรือนโยบาย 
ประชานิยม โดยไมไดอางองิตามหลักการ และคาํนงึถงึผลไดผลเสียจากการกาํหนด
นโยบายนั้นๆ จะทาํใหการศึกษาเขาสูรูปแบบที่สอดคลองกับภาวะเสี่ยงทางสังคม 

- ตัวอยางความลมเหลวของการกาํหนดนโยบายดานการศึกษาเชิงปรมิาณ เชน นโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปอยางมคีุณภาพ ซึ่งในความเปนจริงแลว เด็กและเยาวชนไมอาจเขาเรียน
ในโรงเรียนที่มคีุณภาพไดฟรีอยางแทจรงิ ตลอดจนนักเรียนที่ไดเขาเรียนในโรงเรียนฟรี 
แตไมไดรบัการศึกษาทีม่คีุณภาพตามทีค่าดไว เนื่องจากเรงรดักระบวนการดาํเนินการ
ตามนโยบายที่กําหนดไว แตขาดการเตรียมพรอมทีจ่ะชวยสนับสนุนและอุดชองวางของ
นโยบายนั้นใหสามารถสานตอไปไดอยางยัง่ยืน 

- เด็กนักเรียนกรุงเทพฯ สวนใหญเปนเด็กดอยโอกาส ฐานะยากจน การเขาถงึโอกาสและ
ความเสมอภาคของโรงเรียนดีมีคุณภาพนอยกวาเด็กที่มฐีานะรายไดของชนชั้นกลางที่มี
จํานวนใกลเคียงกัน 

- คุณภาพการศึกษาลดนอยลงตามลาํดับ แตมีการเพิ่มของจาํนวนเด็กออกกลางคันมาก
ขึ้น นํามาสูปญหาเด็กกระทาํผิดรุนแรงขึ้น 

- สถาบันการสอนพิเศษตางๆ มบีทบาทมากขึ้น มสีาขาและสถาบันใหมๆเพิ่มมากขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร เด็กและเยาวชนจะหันไปหาการเรียนการสอนระบบตลาดมากขึ้น 
เพราะสถาบันเหลานี้มีเทคนิคและรูปแบบการสอนที่ตอบโจทยของนักเรียนมากกวา คือ
การติวเพื่อใหสามารถทาํคะแนนไดมากขึ้นในการสอบเขาศกึษาตอในระดับอุดมศกึษาที่
มีชื่อเสียง สิ่งนีจ้ะยิ่งเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความเคยชินกับการแขงขัน และขาด
จิตอาสา 

- การศึกษาทีข่าดรากเหงาทางประวัตศิาสตร ชมุชนทองถิ่น การไมผูกพันกับสังคมบริบท
ของกรุงเทพมหานคร 

 

  
ภาพวสิัยทศัน C 

 



 

- ๓๘๗ - 
 

 
ประเด็นวิสัยทัศน: Chaos Education : การศึกษาในสภาวะเสี่ยงทางสังคม 

 
หากปญหาตางๆ ดังกลาวที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในกรุงเทพมหานครยงัไมไดรบัการแกไข
อยางจริงจัง จะทาํใหชาวกรุงเทพฯเสียโอกาส หรอืตองเผชญิกับภาวะเสี่ยงตางๆ ดังน้ี 
 
- เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากเบื่อหนายกับการเรียน หรือพายแพ

กับภัยทางสังคม จนตองหลุดออกจากระบบการศึกษา ไมมทีี่ไป จนกลายเปนภัยทางสงัคมเสียเอง 
- คุณภาพไอควิ และอคีวิของเด็กลดลง เน่ืองจากไมไดรบัการพัฒนาอยางจรงิจงั 
- ครูยงัคงแบกรบัภาระงานดานเอกสารมากกวาใชเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอน และใชเวลา

พัฒนาผูเรียน 
- เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครมคีุณภาพชีวิตต่าํลง เนื่องจากมุงเรียนเพื่อแขงขันในการสอบ

เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา แตไมไดรับการศึกษาเพื่อใหสามารถนาํไปประยุกตใชไดจริงใน
ชีวิตประจาํวัน ไมอาจคิดวิเคราะหไดอยางมปีระสทิธภิาพ เรยีนเอาแคผาน เมื่อเติบโตขึ้นไปจะ 
ไมสามารถพฒันาตนเองเปนแรงงานทีม่ีฝมือได จนนาํไปสูภาวะวางงานและกลายเปนปญหา
สังคมตอไป 

- แหลงเรียนรูราง ไมมีการกระตุนใหเกิดการเขาไปใชงานอยางเต็มประสิทธภิาพ กลายเปนสถานที่
ไรประโยชน 

- โรงเรียนยังคงเปนศูนยกลางที่เด็กและเยาวชนตองใชเวลาอยูในโรงเรียนกวา 8 ชั่วโมงตอวัน โดย
ไมมีผูดแูลและใหความเอาใจใส เพื่ออบรมบมเพาะความรูอยางที่ควรจะเปน 

- โรงเรียนแขงขันกันแยงนักเรียนที่เรียนเกงเสมือนลูกคาคนสําคัญ จนทาํใหการศึกษากลายเปน
ธุรกจิการศึกษา สงผลตอความเทาเทียมทางการศกึษา เด็กที่เรียนไมเกง หรือเด็กทีม่คีวาม
ตองการพิเศษกลบัไมไดรบัความดแูลใสใจอยางเต็มที ่

- เด็กและเยาวชนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ไมถูกตอง สามารถเขาถงึสื่อไม
เหมาะสมไดงาย ทกุที่ทกุเวลา เน่ืองจากไมมีมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันและควบคมุทีม่ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ สาํหรบัการสอดรับนโยบายใหมีอุปกรณอัจริยะ (Smart Device) สวนตวั 

 

  
ภาพวิสัยทัศน C 

 



 

- ๓๘๘ - 
 

จากการระดมความคิดเห็นของประชาชนผานกิจกรรมเวทีสาธารณะจํานวน ๖ ครั้ง การประชุมกลุมยอย
ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา  ประกอบดวยกลุมครู ผูปกครอง เด็กและเยาวชน และเวทีสาธารณะรับรอง
ฉันทามติ (ราง) วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ อีก ๖ ครั้ง พบวา มีผูแสดงวิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ในอีก ๒๐ ปขางหนา หลายประการ ซึ่งคณะวิจัยสามารถสังเคราะหและนําเสนอวิสัยทัศนดานการศึกษาได ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
 ประชาชนมองเห็นแนวโนมดานการศึกษาในอนาคตที่คลายคลึงกับแนวคิดเรื่องการศึกษาสําหรับทุกคน 
(Education for All) และการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาในปจจุบัน อยางไรก็
ตาม เมื่อประชาชนมองไปถึงโอกาสในอนาคต สถานการณดานการศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลงไป อันเน่ืองมาจากปจจยั
ตางๆ ทั้งดานสังคม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระแสประชาคมอาเซียน โดยประเมินจากตนทุนดานการศึกษาของ
กรุงเทพฯที่มีอยูในปจจุบัน 
 สําหรับการมองวิสัยทัศนของประชาชนสวนใหญจะมองจากปญหาดานการจัดการศึกษา และผลลัพธที่
มองเห็นไดในปจจุบันเปนฐานหลัก โดยสวนใหญเปนหวงเรื่องของการการปลูกฝงความมีระเบียบวินัย จิตอาสา และ
ความเปนเอกลักษณของไทย ทั้งนี้ ประชาชนเห็นวาความมีระเบียบ เปนคําตอบของปญหาทั้งหลายในสังคม 
กลาวคือ หากทุกคนมีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จะทําใหกรุงเทพฯเปนดั่งฝนได ดังนั้นสิ่งแรกที่
ประชาชนตองการจะมองเห็นคือ ประชาชนมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีความเปนพลเมือง ซึ่งการปลูกฝงคานิยม
ดังกลาวจะตองเริ่มตนจากการใหการศึกษาที่เหมาะสมต้ังแตเด็ก หลักสูตรเสริมสรางระเบียบวินัย หลักสูตรจิตอาสา 
และหลักสูตรพลเมือง  เปนหลักสูตรหลักที่กรุงเทพฯจะตองมีอยางตอเน่ืองตั้งแตเด็กเล็กจนถึงสําเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังตัวอยางคํากลาวของผูรวมประชุมเวทีสาธารณะ ดังน้ี 
 

“อยากเห็นคนที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาคนใหดี การศึกษายั่งยืน สรางคนที่มี
อุดมการณ คนตองมีสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  มีการบริหารจัดการชุมชนเสื่อมโทรม  
เปนชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถิ่น คนมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมและเพื่อสวนรวมเปนหลัก  มี
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ชุมชนตองรูปญหาตัวเอง เศรษฐกิจมากอน สังคม สิ่งแวดลอมตามมา 
โดยเนนวิถีชุมชน” 

 
 “อยากใหสงเสริมเรื่องวัฒนธรรมไทย สรางจิตสํานึกโดยเริ่มจากหนวยทีเ่ลก็ทีส่ดุ

คือ ครอบครัว มีการสงเสริมคนในครอบครัวมีวินัย และควรมีโครงการที่สงเสริมวินัยของ
เด็ก” 

 
“อยากใหคน กทม. มีระเบียบวินัยมากขึ้น โดยเริ่มในโรงเรียน และ กทม. เปน

ตนแบบ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใหมีการฝกอบรมโดยพระอาจารย” 
 



 

- ๓๘๙ - 
 

 การสรางระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน อาจเสริมสรางผานหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรพลเมือง
ศึกษา หลักสูตรสีเขียว ซึ่งลวนมีจุดประสงคใหผูเรียนมีจิตใจที่ละเอียดออน ใหคิดถึงใจเขาใจเรา หากขาดหลักสูตร
เหลานี้แลว มนุษยก็จะไมเปนมนุษยที่สมบูรณ แตเปนเสมือนตูหนังสือเดินได ที่มีแตความรูตามตํารา ขาดความฉลาด
ทางสังคม และปรับตัวเขากับผูอื่นไดยาก หากการเสริมสรางความมีระเบียบวินัยใหกับเด็กและเยาวชนประสบ
ความสําเร็จ ชาวกรุงเทพฯในอีก ๒๐ ปขางหนา ก็จะเติบโตเปนผูมีระเบียบวนิยัของสงัคม ปญหาตางๆ ทีม่รีากฐานจาก
ความไรระเบียบก็จะลดลงจนหมดไป 
 เมื่อพูดถึงหลักสูตรในโรงเรียน ประชาชนอยากเห็นการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯที่เนนการพัฒนาผูเรียนให
รูจักตนเอง ผานกิจกรรมการเรียนรูเชิงปฏิบัติ การศึกษาเชิงวัฒนธรรม จิตอาสา และกิจกรรมสีเขียว ที่จะชวย
เสริมสรางผูเรียนใหพรอมถึงความรู ความสามารถ และคุณธรรม ทั้งนี้ เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพฯในอนาคต คือการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง สามารถสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา มีสุขภาวะที่ดี 
เพื่อเปนฐานกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ซึ่งทุกโรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตรรวมกัน และกําหนด
หลักสูตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
“การศึกษาของ กทม. มุงปลูกฝงความคิดของคนใหดี จะเปนการแกปญหาตางๆ 

ทั้งหมดที่ตนเหตุ” 
ผูนาํชมุชน เขตพระนคร 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
 
“มีการบูรณาการกันของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาในกทม. ทั้งดาน

งบประมาณ การกําหนดหลักสูตร เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่จะ
สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพเทากัน” 

ครู เขตพญาไท 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
 โรงเรียนในกรุงเทพฯ มีคุณภาพใกลเคียงกัน โดยใชหลักโรงเรียนพี่-โรงเรียนนอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นวัตกรรม ครูที่มีความสามารถ และตอบสนองความตองการจําเปนระหวางโรงเรียน สอดคลองกบัหลกัการสนบัสนนุ
แบบรวมมือรวมใจ ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหโรงเรียนมีศักยภาพเทียบเคียงใกลกันได เมื่อทุกโรงเรียนมีศักยภาพ และ
ความสามารถใกลเคียงกันแลว ผูเรียนก็สามารถเลือกเรียนโรงเรียนใกลบานไดโดยไมตองพยายามแขงขัน เพื่อใหได
เรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงเพียงอยางเดียว ไมตองเรียนออยางเอาเปนเอาตายจนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการศึกษา จน
นํามาซึ่งปญหาการโดดเรียน และปญหาลาออกกลางคันได 
 



 

- ๓๙๐ - 
 

“ตองการเห็นโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชนมีมาตรฐานการศึกษาใหใกลเคียง
กันมากขึ้น” 

ผูนาํชมุชน เขตภาษีเจริญ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
“อยากใหมีการกระจายอาจารย ที่มีคุณภาพสูชุมชน ไมใชอยูแตตามโรงเรียนที่

ไดรับความนิยม” 
แมบาน เขตบางแค 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในอีก ๒๐ ปขางหนา จะหนุนเสริมใหเกิดอาชีพ พัฒนาฝมือแรงงาน
ชั้นสูงกาวสูระดับสากล ทุกคนสามารถเขาศึกษาไดอยางเทาเทียม ดังนั้นการแขงขันทางการศึกษาจะนอยลง เพราะ
ทุกคนไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ตลอดจนกรุงเทพมหานครขยายเสนทางการศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา หรือเปดมหาวิทยาลัยอาชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพและฝมือแรงงาน ซึ่งจะชวยลดอตัราการแขงขนัใน
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 

“โรงเรียน กทม. อยางนอยตองสนับสนุนใหเรียนจบ ม.๓ และรองรับสถานที่
เรียนตอในสายวิชาชีพ มีอาชีพรองรับ สําหรับผูเรียนที่ไมถนัดทางสายสามัญ” 

ผูประกอบกจิการธรุกิจสวนตัว เขตบางกอกนอย 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
“สงเสริมดานการศึกษา เพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ํา และลดความเสี่ยงปญหา

สังคม เชน เพศสัมพันธ / คุณแมวัยใส” 
ขาราชการ เขตลาดกระบัง 

๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

“จัดการศึกษาระดับชุมชนอยางทั่วถึงใหกับกลุมเยาวชนที่ขาดศักยภาพ เชน 
ครอบครัวแตกแยก-ยากจน และขยายการศึกษาที่มากกวาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชุมชน 
เชน ระดับอุดมศึกษา” 

ครู เขตลาดกระบงั 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 



 

- ๓๙๑ - 
 

 ทั้งนี้ผลการประชุมกลุมยอยครั้งที่ ๑ ดานการศึกษา ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางความคิดเห็นของเด็กและ
ผูใหญ สามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ไดวา วิสัยทัศนที่ผูเขารวมการประชุมกลุมยอยตองการเห็น คือการจดัการศกึษา
ที่มีประชาชน เขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดวยอยาง
แทจริง และอยากใหการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีลูทางการศึกษาที่เปนอิสระจากการจัดการศึกษาของระบบ
การศึกษาสวนกลาง ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหไปสูระดับอุดมศึกษาไดทันที นั่นคือใหมีการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของ กรุงเทพมหานครเอง (ปจจุบันมีอยูแลว ๗ โรง ที่มีการเรียนการสอนจนถึงระดับ ม.๖) 
โดยการจัดการศึกษานี้ จะตองมีทั้งหลักสูตรการศึกษาสามัญ และวิชาชีพดวย เพื่อใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพ
ไดดวยตนเอง เมื่ อสํา เร็ จการศึกษา นอกจากนี้การจัดการศึกษาของกรุ ง เทพมหานคร ควรคํ านึ งถึ ง 
การทํางานอยางมีสวนรวม รวมกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และเครือขายสภานักเรียนโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเด็กและเยาวชนเปนผูนําในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครดวย 
 อยางไรก็ตาม มุมมองวิสัยทัศนดานการศึกษาของประชาชนเปนการบูรณาการในภาพรวม กลาวคือ 
ประชาชนมองวาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะตองไมดําเนินไปอยางโดดเดี่ยว แตตองบูรณาการรวมกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนั่นคือการบูรณาการการจัดการศึกษารวมกับ สพฐ. และ กศน. ดวย  
 ทางดานการสนับสนุนคุณภาพการศึกษานั้น กรุงเทพมหานครมีบทบาทเปนผูสนับสนุนใหเกิดสถาบันวิจัย
ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีมหาวิทยาลัยสังกัดกรุงเทพมหานครเปนฐานกําลังสําคัญ รวมกับมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในกรุงเทพมหานคร เปนผูสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรวมมือพัฒนางานดานวิชาการให
เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเปาหมายของการพัฒนาอยูที่ประชาชนของกรุงเทพมหานครใหมีความรู 
ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 การจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพได จะตองพัฒนาครูใหมีคุณภาพดวย ใน
อีก ๒๐ ป ขางหนา ประชาชนตองการใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเชื่อวา ถาครูมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลว จะสามารถดูแล
ลูกหลานของพวกเขาใหเปนคนดีมีความสามารถไดอยางเต็มที่ ดังน้ันในอนาคตประชาชนตองการใหครูมีเงินเดือนที่
พอเพียงกับรายจายในชีวิตของครู ครูไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองทั้งดานความรู และทักษะการสอน มี
กําลังใจในการทํางาน และมีเครือขายแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มีครูเพียงพอกับเด็กในอัตราไมเกิน ๑:๓๐ ครู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการอบรมความรูที่ถูกตอง มีพฤติกรรมที่สามารถเปนตนแบบของเด็กได สามารถสงเสริม
เด็กใหมีความรูความสามารถสมวัยตามพัฒนาการของพวกเขา และสงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะทางสังคมโดยเริ่ม
ปลูกฝงตั้งแตยังเปนเด็ก ใหมีภูมิคุมกันตอภัยทางสังคม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นทามกลางความแตกตางไดอยาง
ลงตัว 
 

“พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง เพิ่มจํานวนครูใหสัมพันธกับจํานวนนักเรียน เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง” 

ครู เขตลาดกระบงั 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 



 

- ๓๙๒ - 
 

 นอกจากน้ี ประชาชนสวนใหญแสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับแหลงเรียนรูสําหรับชาวกรุงเทพฯ ไวดังนี้วา 
 

“จัดต้ังพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจ จัดตั้งหองสมุดที่สามารถเขาถึงไดงาย และไมตอง
จายคาบริการ” 

ประชาชน เขตบางบอน 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
“อยากใหมีการจัดตั้งหองสมุดประจําชุมชน เพื่อใหเก็บรวบรวมขอมลูในอดตีของ

ชุมชนไวอยู” 
ประธานชมุชน เขตบางพลัด 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

“เพื่อใหเปนเมืองแหงการเรียนรู จึงอยากใหขยายพื้นที่การเรียนรู เชน หองสมุด
ชุมชนกระจายทุกพื้นที่ และมีหนังสือจํานวนมากใหเพียงพอ ให กทม. มีแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต” 

ประธานชมุชน เขตภาษีเจรญิ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
  



 

- ๓๙๓ - 
 

  
แผนภาพที่ ๖-๒๖ ลูทางการศกึษาของกรุงเทพมหานครในปจจบุันและในอนาคต 



 

- ๓๙๔ - 
 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาประชาชนใหความสนใจในการพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน โดยเฉพาะ
หองสมุด และพิพิธภัณฑ ที่จะชวยสะทอนใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณ และองคความรูในชุมชนนั้นๆได เด็กและ
เยาวชนในทองถิ่นจะสามารถรับรูความเปนมาของตนเอง ภาคภูมิใจในความเปนตนเองได นอกจากนี้ประชาชน
ตองการใหชาวกรุงเทพฯ สามารถเขาถึงเครือขายไรสายไดที่มีคุณภาพไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อตอบสนองการเรียนรู
ไดอยางไรขีดจํากัด 
 ประเด็นสุดทายของภาพวิสัยทัศนดานการศึกษา คือภาพของเด็กไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ไดรับการเตรียมความพรอมทางดานภาษาและเทคโนโลยี เพื่อใหรูเทาทันสังคมโลก กาวทันโลก
สมัยใหม ไมลาหลัง และเปนที่ยอมรับของคนทั่วโลกตอไป 

 
๖.๔ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนดานการเมือง การมีสวนรวม และ
การบริหารจัดการองคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๖.๔.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเมือง และการมีสวนรวม 
 
กรุงเทพฯ มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานเปนอยางมาก และคาดการณวาแนวโนมจะเปนเชนน้ีตอไปอีกใน

อนาคต ๒๐ ปขางหนา อยางไรก็ดี ความตื่นตัวที่มีตอประเด็นปญหาสาธารณะของประชาชนชาวกรุงเทพฯ และผูที่
ใชชีวิตประจําวันอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ  ยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ปญหาสาธารณะเหลานี้มีความซับซอนและทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นตามระดับความเจริญเติบโตของเมือง ในขณะที่ภาคประชาสังคมยังมิไดมีสวนในการรับรู และขาด
โอกาสในการคิด ตัดสินใจ หรือรวมลงมือแกไขปญหาตางๆ กับสวนงานของรัฐ    

ในขณะเดียวกัน การเมืองในระบบตัวแทน (representative government) และโครงสรางการเมืองการ
ปกครองของกรุงเทพมหานครที่เปนอยูในปจจุบันก็ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลเทาที่ควร ทั้งไม
สามารถสรางความต่ืนตัวทางการเมืองและในประเด็นปญหาสาธารณะใหเกิดขึ้นกับประชาชน ไมสงเสริมการมีสวน
รวมในทางตรงของประชาชน (direct participation) ไมนําพาซึ่งการกําหนดนโยบายและประเด็นการพัฒนาเมือง
และ/หรือชุมชนที่ตรงกับความตองการเรงดวนของประชาชน อีกทั้งไมสามารถใหการรบัรองถงึสทิธิแ์ละโอกาสในการ
ตัดสินใจของประชาชนสวนใหญที่ใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานคร ถึงแมวาคนเหลานี้จะมิใชพลเมืองที่มีรายชื่อตาม
ทะเบียนบานในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็ตาม ปญหาที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะและการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานครจึงปรากฏขึ้นอยูเนืองๆ  
 ดวยเหตุนี้ วิสัยทัศนกรุงเทพมหานครดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนตองการนําเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนากรุงเทพฯ ที่มุงไปสูการเปนเมืองแหงประชาธิปไตยอยางเปดกวาง  (A City of Truly 
Democracy) ภายในป พ.ศ.๒๕๗๕ เปนมหานครที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการเมือง
ดวยพลังประชาธิปไตยของชุมชนและพลเมือง ในการนี้ จําเปนตองสงเสริมใหภาคประชาสงัคมทาํงานเปนภาคพีฒันา
เมืองรวมกับกรุงเทพมหานครและสวนงานตางๆ ของภาครัฐ สงเสริมอํานาจตัดสินใจการกาํหนดนโยบายสาธารณะใน



 

- ๓๙๕ - 
 

ระดับเมืองมหานครและการจัดสรรงบประมาณโดยภาคประชาชน เปดโอกาสใหภาคประชาชน ภาคชุมชน หรือ
องคกรประชาสังคมตางๆ มีบทบาทและมีสวนรวมทางตรงในการดําเนินนโยบายสาธารณะเพื่อการพฒันาชมุชนเมอืง 
และสงเสริมการตรวจสอบการบริหารพัฒนาเมืองและการจัดบริการสาธารณะโดยภาคประชาสังคม กลไกตางๆ ใน
เชิงสถาบันและโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการจะตองสงเสริมและใหการรับรองถึงสิทธิ์ในการตัดสินใจของ
ประชาชนในการเลือกทิศทางการพัฒนาเมืองและการจัดบริการสาธารณะที่เกื้อหนุนตอการดําเนินชีวิตและกิจกรรม
ทางสังคมเศรษฐกิจของพวกเขาในดานตางๆ ไดในทางตรง ไมวาประชาชนเหลานี้จะมีความแตกตางกันเชนใด 
ประกอบอาชีพประการใด มีระดับการศึกษาหรือมีอายุในชวงวัยใด มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางไร มี
ภูมิลําเนาอยูแหงหนใด หรือมีเชื้อชาติภูมิหลังเชนใดก็ตาม ก็ควรที่จะมีสิทธิและมีโอกาสในการบริหารจัดการเมือง
กรุงเทพฯ ตามวิถีและแนวทางที่พวกเขาแตละกลุมแตและพวกตองการ 
 

 ปจจัยภายนอก 
โอกาสและภัยคุกคาม 
๑. ประสบการณของตางประเทศในการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการบริหาร

จัดการเมืองมหานคร และความต่ืนตัวของกระแสประชาธิปไตยทางตรง (direct democratic governance) 
ในยุคสมัยเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ประสบการณของตางประเทศในการออกแบบกลไกเชิงสถาบันที่สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของภาคประชาสังคมในดานการเมืองการปกครองเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งในที่นี้จะขอนําเสนอประสบการณการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการมหานครที่นาสนใจใน ๒ เรื่องดังนี้ 

ประสบการณแรกเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาเมือง (participatory budgeting approach) ของเมืองพอรตโต อเลกรี (Porto Alegre) 
ประเทศบราซิล5 มหานครนี้มีประชากรประมาณ ๑.๓ ลานคน ซึ่งไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดแผนและโครงการพัฒนามาจากระดับฐานรากเชื่อมตอกันจนไปถึงระดับเมือง ซ่ึงมีลักษณะของปรามิดการมี
สวนรวม (จากระดับชุมชน มาสูระดับเขตและไปจนถึงระดับมหานคร) นอกจากนี้ ยังสงเสริมการมีสวนรวมของกลุม
ประชาสังคมเฉพาะดาน (thematic issue) และในการตัดสินใจของประชาชนจะมีการพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิต 
(quality of life index) โดยที่ชุมชนใดมีระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของเมืองก็จะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาใหในสัดสวนที่สูงขึ้น ดังนี้เปนตน กลไกการมีสวนรวมของเทศบาลเมือง Porto 
Alegre นี้สามารถสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองได
จํานวนหลายหมื่นคนในแตละป และชวยใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมคนยากจน
ไดรับความสําคัญมากขึ้น สําหรับรายละเอียดเรื่องน้ีพิจารณาไดจากกลองขอมูลที่ ๑ หนาถัดไป 

                                                   

 
5 รายละเอียดอานเพิ่มเติมไดจาก Gret, Marion, and Sintomer, Yves. (2005). The Porto Alegre experiment: Learning lessons for better 
democracy. New York, NY: Zed Books. 
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สวนในกรณีของมหานครโซล ประเทศเกาหลี มีการจัดตั้งสภาภาคประชาชน (Citizen Council) เปน
องคกรอาสาสมัครเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของบริการสาธารณะประเภทสําคัญๆ ซึง่ไดแก บรกิารดานสขุภาพ 
ความสะอาดเรียบรอยของเมือง บริการดานนํ้าประปา ระบบขนสงมวลชน (รถประจําทางและรถไฟใตดิน) และการ
บริหารงานทั่วไปของมหานครโซล  ในการนี้มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะขึ้น (Seoul 
Service Index: SSI) เพื่อใหภาคประชาชนสามารถติดตามพัฒนาการดานคุณภาพบริการสาธารณะของเมอืงไดอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมยังรวมตัวกันเปนกลุมสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (People’s 
Solidarity for Participatory Democracy: PSPD) เพื่อทําหนาที่สอดสองดูแลการบริหารจัดการและตอตานการ
กระทําที่เปนการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารมหานครโซลอีกดวย6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 
6 รายละเอียดอานเพิ่มเติมไดจาก Youjae Yi, Suna La. (2005), "Service quality in the public sector: Seoul service index",  Asia Pacific 
Advances in Consumer Research, p.180-7. 
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กลองขอมูลที่ ๑ ระบบการวางแผนและการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมเมือง Porto Alegre 

ระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแผนพัฒนาเมือง
และการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกัน โดยระบบการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมของเมือง Porto Alegre แบง
ออกไดเปน ๓ สวนหลักๆ ดังนี้  

๑.ระดับชุมชน หรือ Popular Assemblies ซึ่งจะมีอยูจํานวน ๑๖ กลุมครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของเมือง แตละชุมชนจะ
มีการ ประชุมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาตางๆ เชน ระบบสุขาภิบาล สุขอนามัย ในทองถิ่นของตน และทํา
หนาท่ีเลือกตั้งพลเมืองในทองถิ่นของตนเพื่อเปนตัวแทนเขารวมประชุมในระดับสูงขึ้นถัดไป ซึ่งจํานวนตัวแทนน้ีจะขึ้นอยูกับ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นนั้น  นอกจากน้ีแตละกลุมจะมีสิทธิเลือกสมาชิกสภางบประมาณแบบมีสวนรวม (Council of 
the Participatory Budget: COP) ของกลุมตน ไดกลุมละ ๒ คน ซึ่งสมาชิกฯ นี้จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน ๒ วาระ  

๒.ระดับเขต หรือ Regional Budget Forums ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งในระดับ Popular Assemblies ทั้ง ๑๖ 
กลุมจะมาประชุมรวมกัน เพื่อจัดลําดับความสําคัญขอเสนอตางๆ ที่มาจากระดับชุมชน (ในสวนนี้ตัวแทนแตละกลุมจะไดรับทราบ
วาเมืองมีงบประมาณอยูมากนอยเพียงใดดวย) จากน้ันก็จะมีการประชุมกันเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหา/ความตองการ
ตางๆในภาพรวมของเมือง และใชวิธีการโหวตจากตัวแทนดังกลาว การประชุมน้ียังเปนการแสดงออกถึงความตองการแทจริงของ
ชาวเมืองที่คลายขอผูกมัดตอผูบริหารเทศบาลดวย 

นอกจากการน้ียังมีการประชุมกลุมตามประเด็นนโยบาย หรือ Thematic Assemblies อีก ๖ กลุม ซึ่งจะเปนการเสนอ
ประเด็นปญหาภาพรวมของเมือง ที่มิไดจํากัดเพียงเฉพาะเขตใดเขตหน่ึง เชน ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การศึกษา สุขภาพ 
เปนตน แตละกลุมจะเลือกตัวแทนของกลุมตนและเลือกสมาชิกสภาฯ ไดกลุมละ ๒ คนเชนกันกับ Popular assemblies ทั้งน้ี 
Thematic Assemblies จะไมไดใชขั้นตอน/วิธีการมีสวนรวมแบบ regional budget forums   

๓.ระดับสภางบประมาณแบบมีสวนรวม (Council of the Participatory Budget: COP)  
สมาชิกสภาฯ ที่ไดรับเลือกตั้งมาจากระดับชุมชนทั้ง ๑๖ กลุมและจาก Thematic Assemblies อีก ๖ กลุมจะมา

ประชุมรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการนําขอเสนอที่ไดจากการประชุมระดับ Regional budget forums และ จาก 
Thematic assemblies มาชี้แจงตอนายกเทศมนตรี เพื่อนําสูการจัดสรรงบประมาณและการลงมือปฏิบัติจริงตอไป นอกจาก
หนาที่หลักดังกลาวแลวนั้น สมาชิกสภาฯ ยังตองทําหนาที่ทบทวนการใชงบประมาณในปที่ผานมาอีกดวย (spending review) 
ทั้งน้ีแมวาขอเสนอของสภาฯ จะไมผูกมัดผูบริหาร และผูบริหารเทศบาลสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/แผนการลงทุนไดก็
ตาม แตกระบวนการมีสวนรวมดังกลาวทําใหประชาชนสามารถติดตามการทํางานของผูบริหารเทศบาลไดอยางชัดเจน อันมีสวน
ในการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการจัดสรรงบประมาณที่ตรงกับความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนเพิ่มขึ้น 

ทั้งน้ี การนําระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมไปปฏิบัติน้ันจะตองมีการปรับโครงสรางการบริหารใน ๓ สวนที่สําคัญ คือ 
๑) การจัดตั้งสํานักงานวางแผนกลาง (centralized planning office) เพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางสวนงานตางๆ เกี่ยวกับ
ขอเสนอและสนับสนุนการทํางานของสภาฯ ๒)การจัดตั้งแผนกชุมชนสัมพันธ (community relations department : CRC) 
ทําหนาที่ในการจัดการประชุม Regional Budget Forums และ ๓) การจัดใหมีระบบการบริหารโครงการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหการบริหารโครงการตางๆ สามารถติดตามตรวจสอบความกาวหนาของโครงการไดอยางชัดเจน ทําใหแตละ
โครงการพัฒนาไดรับการนําสูการปฏิบัติ และเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 

   
ที่มา: สรุปความจาก: Gret and Sintomer (2005). 
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 ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในนานาประเทศสะทอนใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนในดานการเมืองการ
ปกครองและการจัดบริการสาธารณะ โดยที่ภาคประชาชนตางมีความประสงคที่จะเขามีสวนรวมทางตรงในภารกิจ
ตางๆ ดังกลาว เพื่อใหการตัดสินใจทางสาธารณะที่สําคัญๆ และรวมถึงการใชทรัพยากรของหนวยงานรัฐเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูที่รับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการใชจาย
งบประมาณ เปนกระแสความตองการของประชาชนที่จะเขารวมในการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานดานตางๆ 
ของภาครัฐโดยตรง และเมื่อผนวกเขากับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบขอมูลตางๆ ทําใหภาค
ประชาชนสามารถประยุกตใชความเจริญดานวิทยาการเหลานี้ในการสรางกลไกและเครื่องมือตรวจสอบติดตามการ
ดําเนินงานของภาครัฐในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ความเคลื่อนไหวในดานตางๆ เหลานี้
นาจะใหประสบการณและบทเรียนที่ดีใหแกประเทศไทย และสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาการบริหารจัดการเมือง
กรุงเทพมหานครใหกาวเขาสูยุคประชาธิปไตยทางตรงนาจะมีโอกาสความเปนไปไดสูง 
 หากมิไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางเชิงสถาบัน การเมืองการปกครอง และกลไกการบริหารจัดการที่เปด
โอกาสใหภาคประชาสังคมเขามีสวนรวมทางตรงในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครแลว จะกอใหเกิดแรงกดดัน
จากภาคประชาชนที่ภาครัฐไมสามารถจัดบริการสาธารณะดานตางๆ ไดตรงกับความตองการที่แทจริงของภาค
ประชาชน (irresponsiveness) กอใหเกิดการสั่งสมของปญหาในดานตางๆ หรือในบางกรณีการดําเนินการแกไข
ปญหาสาธารณะโดยปราศจากซึ่งการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมจะสงผลทําใหไมเกิดความยั่งยืนในการ
ดําเนินการ และมีแนวโนมที่จะสงผลทําใหการดําเนินงานของภาครัฐทั้งในระดับรัฐบาลกลางและกรุงเทพมหานครที่
เปนหนวยการปกครองทองถิ่นขาดความโปรงใส (non-transparent administration) เนื่องจากไมเปดโอกาสใหมี
การตรวจสอบดานกระบวนการกําหนดนโยบาย ดานการจัดสรรงบประมาณ หรือดานผลสําเร็จในการดําเนินงาน ดัง
คําพูดของตัวแทนเยาวชนทานหนึ่งจากการจัดประชุมเวทีสาธารณะวา7 
 

“.....การบริหารงานของกรุงเทพมหานครควรเปดรับฟงเสียงของประชาชน ควรสอบถามจากผูทีม่ี
สวนไดเสียโดยตรง เชน กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ทําโครงการสงเสริมความรูเรื่องการปองกัน
ปญหาทองกอนแตงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แตกลับใชวิธีการแจกถุงยางอนามัยมาให 
ซึ่งไดไปจัดซื้อมาโดยใชงบประมาณกวา ๖๗ ลานบาท การทําแบบนี้เคยสอบถามกลุมเด็กและ
เยาวชนหรือไมวาวิธีการดังกลาวไดผลจริงหรือสามารถปองกันปญหาไดจริง รัฐบาลหรือแมแต
กรุงเทพมหานครก็ไมเคยสอบถามเด็กนักเรียนเลย เกิดความสิ้นเปลืองประชานิยมเปลาๆ......” 

 
จากตัวอยางคํากลาวขางตนของตัวแทนภาคประชาชนจะเห็นไดวา หากการบริหารงานภาครัฐในอนาคต

ยังคงเกิดขึ้นในระบบปด (closed, inside-out administration) โดยที่ไมมีกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
และการตัดสินใจผานกลไกการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงแลว การบริหารงานดังกลาวยอมไมประสบ

                                                   

 
7 การประชุมเวทีสาธารณะในวันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรม Royal City เขตบางพลัด ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 



 

- ๓๙๙ - 
 

ผลสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณะอยางย่ังยืน ซึ่งนอกจากจะไมสอดคลองตอหลักประสิทธิภาพ ประสทิธผิล และ
ความตรวจสอบไดของการบริหารราชการแผนดินแลว ยังไมสอดคลองกับกระแสสากลในการบรหิารกจิการบานเมอืง
ที่ดีที่ไดเกิดขึ้นแลวในหลายประเทศทั่วโลก และอาจกลายเปนชนวนแหงความขัดแยงที่รุนแรงระหวางภาครฐักบัภาค
ประชาชนไดในอนาคตอันใกล การกําหนดวิสัยทัศนดานการเมืองการปกครองและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวจึงมีความจําเปนย่ิง 
 

 ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
๑. การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนชาวกรุงเทพฯ 
ปจจัยเกื้อหนุนการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนที่สําคัญประการหนึ่งคือการเขาถึงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากประมาณ ๓.๑๗ ลาน
เลขหมายในป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนประมาณ ๔.๕๖ ลานเลขหมายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือมีจํานวนประมาณรอยละ 
๗๙.๔ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ดูตัวเลขสถิติดังกลาวในตารางดานลาง) ในจํานวนนี้ แบงเปนเลขหมาย
ที่ถือครองโดยกลุมเด็กและวัยรุน (อายุต่ํากวา ๒๐ ป) ประมาณรอยละ ๑๐.๓ เปนเลขหมายที่ถือครองโดยกลุม
เยาวชนและวัยทํางาน (อายุระหวาง ๒๐ – ๓๔ ป) ประมาณรอยละ ๓๑.๙ และเปนเลขหมายที่มีการถือครองโดย
กลุมผูใหญ (อายุตั้งแต ๓๕ ปขึ้นไป) ประมาณรอยละ ๕๘.๔  จํานวนโทรศัพทมือถือที่มีการใชงานในอัตราที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเน่ืองน้ีจึงถือเปนโอกาสสําคัญที่จะชวยเพิ่มชองทางการมีสวนรวมและสื่อสารกับชาวกรุงเทพฯในการ
พัฒนาเมืองรวมกันไดตอไปในอนาคต และถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ไมควรมองขามในกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในอีก ๒๐ ปขางหนา 

 
 

ตารางที่ ๖-๔ สถิตจิาํนวนผูใชโทรศัพทมอืถอืในพื้นที่กรุงเทพมหานครจาํแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓ 
(ชวงอายุ:จํานวนคน) 

ชวงอายุ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๖-๑๐ ๗,๖๗๓  ๘,๕๓๖  ๗,๙๕๘  ๑๒,๖๒๐  ๑๔,๕๘๕  ๑๘,๗๕๔  ๔๖,๔๗๐  ๕๔,๑๐๕  

๑๑-๑๔ ๑๙,๒๔๐  ๓๘,๙๕๕  ๕๙,๕๙๒  ๗๘,๙๓๘  ๙๑,๘๖๖  ๙๙,๕๓๒  ๑๓๐,๙๒๙  ๑๔๒,๑๑๔  

๑๕-๑๙ ๒๒๔,๓๕๙  ๒๖๘,๖๑๑  ๒๓๘,๑๙๗  ๒๕๒,๙๗๙  ๒๘๑,๒๑๐  ๓๑๙,๕๒๘  ๒๙๕,๒๓๗  ๓๑๐,๑๘๖  

๒๐-๒๔ ๔๒๓,๒๐๒  ๕๑๘,๙๒๗  ๔๔๖,๐๕๒  ๔๕๗,๒๔๖  ๔๕๑,๗๒๓  ๔๔๘,๖๐๗  ๓๔๓,๐๒๓  ๓๒๘,๕๙๕  

๒๕-๒๙ ๕๐๐,๗๐๐  ๕๕๗,๑๓๔  ๖๑๐,๕๒๑  ๖๒๖,๔๔๘  ๖๓๒,๕๐๐  ๖๓๔,๓๔๒  ๕๒๙,๒๐๖  ๔๙๑,๙๑๘  

๓๐-๓๔ ๔๘๒,๙๓๔  ๕๐๔,๕๓๕  ๕๕๗,๖๕๐  ๖๓๑,๑๒๙  ๖๗๒,๗๙๕  ๗๑๒,๗๓๖  ๗๐๙,๘๗๗  ๗๑๔,๐๕๙  

๓๕-๓๙ ๔๓๒,๐๐๗  ๔๗๔,๗๘๖  ๕๐๐,๑๘๗  ๕๓๓,๔๐๙  ๖๐๐,๗๗๔  ๖๒๑,๒๘๒  ๖๔๙,๐๐๙  ๖๘๐,๕๙๔  

๔๐-๔๙ ๖๖๙,๑๖๖  ๗๒๙,๑๖๖  ๗๗๑,๓๔๐  ๘๓๑,๘๓๔  ๙๐๖,๕๓๓  ๙๙๐,๕๕๕  ๑,๐๖๖,๒๑๓  ๑,๑๒๕,๓๔๓  

๕๐-๕๙ ๓๐๕,๑๘๖  ๓๖๗,๒๗๙  ๔๐๐,๕๕๘  ๔๔๙,๐๒๕  ๔๙๖,๔๑๒  ๕๙๒,๓๑๘  ๖๗๓,๕๗๘  ๗๑๙,๗๙๕  

๖๐ ปขึ้นไป ๑๐๒,๑๕๑  ๑๒๘,๐๑๙  ๑๔๓,๔๘๕  ๑๘๓,๔๔๒  ๒๒๘,๕๓๕  ๒๕๑,๖๒๓  ๓๐๔,๔๑๒  ๓๓๗,๘๒๘  

รวม ๓,๑๖๖,๖๑๗  ๓,๕๙๕,๙๔๘  ๓,๗๓๕,๕๓๙  ๔,๐๕๗,๐๖๙  ๔,๓๗๖,๙๓๓  ๔,๖๘๙,๒๗๗  ๔,๗๔๗,๙๕๓  ๔,๙๐๔,๕๓๖  
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (เขาดูขอมูลไดที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html 



 

- ๔๐๐ - 
 

ในทํานองเดียวกัน ระดับการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตในการสื่อสารและสืบคนขอมูลของชาว
กรุง เทพฯ ก็มีสัดสวนที่สู งมากเชนกัน ดังเชนในป  พ.ศ.๒๕๕๓ มีจํ านวนผู ใชอินเทอร เน็ตเปนประจํ า 
ประมาณ ๒.๕๑ ลานคน หรือคิดเปนประมาณรอยละ ๔๔ ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แนวโนมตัวเลข
การใชงานดังกลาวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะในกลุมเด็กเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน  
 

ตารางที่ ๖-๕ จาํนวนการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ – 
๒๕๕๓ 

(ชวงอายุ:จํานวนคน) 

ชวงอาย ุ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๖-๑๐ ๖๐,๔๓๖  ๖๔,๕๙๙  ๕๒,๕๗๑  ๖๖,๘๘๗  ๙๙,๙๓๔  ๑๑๖,๗๘๑  ๑๕๘,๓๘๘  ๒๑๔,๙๘๕  

๑๑-๑๔ ๑๑๔,๕๘๒  ๑๓๙,๐๓๓  ๑๔๓,๗๐๗  ๑๗๕,๔๓๕  ๑๗๓,๗๐๐  ๒๐๕,๓๕๔  ๒๐๔,๓๒๔  ๒๐๖,๑๑๗  

๑๕-๑๙ ๓๘๕,๒๑๔  ๓๙๐,๖๓๖  ๒๔๔,๒๕๙  ๒๔๓,๘๑๓  ๒๖๙,๑๒๘  ๓๒๔,๒๙๘  ๒๘๘,๕๘๒  ๒๙๑,๓๑๙  

๒๐-๒๔ ๓๗๕,๘๔๕  ๓๘๐,๙๙๖  ๒๗๕,๖๑๓  ๒๔๓,๓๐๒  ๒๘๓,๒๖๙  ๓๐๙,๙๗๔  ๒๔๓,๐๒๒  ๒๓๖,๓๔๔  

๒๕-๒๙ ๓๒๓,๗๖๖  ๓๐๐,๐๒๒  ๒๗๐,๙๑๓  ๓๑๒,๒๓๑  ๓๐๒,๐๑๔  ๓๔๘,๑๒๘  ๓๓๒,๐๓๐  ๓๒๒,๘๗๙  

๓๐-๓๔ ๒๒๗,๓๖๒  ๑๙๘,๖๐๘  ๑๘๕,๐๒๘  ๒๒๑,๖๕๗  ๒๔๒,๐๔๙  ๓๑๑,๙๖๒  ๓๓๒,๖๐๔  ๓๔๒,๖๓๔  

๓๕-๓๙ ๑๗๑,๖๑๑  ๑๗๘,๖๒๕  ๑๔๙,๗๔๕  ๑๖๐,๓๙๘  ๑๙๓,๙๔๔  ๒๒๗,๐๑๑  ๒๗๔,๕๘๕  ๒๙๕,๐๗๕  

๔๐-๔๙ ๒๔๑,๒๖๓  ๒๔๓,๘๖๑  ๑๙๗,๗๙๑  ๒๒๐,๒๖๑  ๒๐๙,๙๗๗  ๓๑๑,๒๔๗  ๓๔๕,๓๕๓  ๔๑๓,๕๓๐  

๕๐-๕๙ ๙๕,๓๐๔  ๙๕,๘๐๒  ๙๐,๖๔๒  ๑๑๐,๗๖๑  ๑๒๑,๘๖๓  ๑๔๓,๗๐๓  ๑๘๑,๕๔๕  ๑๖๓,๑๐๙  

๖๐ ปขึ้นไป ๑๐,๓๐๔  ๗,๗๖๑  ๒๐,๔๘๓  ๑๙,๖๓๐  ๒๑,๔๗๑  ๒๔,๙๘๐  ๒๖,๖๑๑  ๒๘,๗๙๐  

รวม ๒,๐๐๕,๖๘๖  ๑,๙๙๙,๙๔๓  ๑,๖๓๐,๗๕๒  ๑,๗๗๔,๓๗๕  ๑,๙๑๗,๓๔๘  ๒,๓๒๓,๔๓๙  ๒,๓๘๗,๐๔๒  ๒,๕๑๔,๗๘๒  

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (เขาดูขอมูลไดที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html)   
 

ทั้งนี้ในหลายประเทศไดริเริ่มการใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานของรัฐกับ 
ภาคประชาสังคมในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ/หรือในการตรวจสอบคุณภาพบรกิารสาธารณะของหนวยงาน
รัฐอยางกวางขวาง อาทิ การตรวจสอบความสะอาดของเมืองและถนนโดยภาคประชาชนและสงขอมูลผานระบบ
อุปกรณสื่อสารเพื่อใหหนวยงานของรัฐไดรับทราบในหลายเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบคุณภาพ
และความตรงตอเวลาของบริการรถไฟใตดินในเมืองมหานครนิวยอรค เปนตน8 เมื่อนําประสบการณจากตางประเทศ
มาพิจารณาภายใตบริบทดานจุดแข็งของกรุงเทพมหานครในเรื่องน้ี พบวานาจะเกื้อหนุนใหภาคประชาชนเขามีสวน
รวมทางตรงในกิจการสาธารณะของเมืองกรุงเทพมหานครได จึงยอมเกื้อหนุนตอการสรางบรรยากาศการเมืองการ
ปกครองที่ประชาชนมีสวนรวมทางตรงและมีความเปนเจาของมากขึ้น 

                                                   

 
8 ประสบการณเหลานี้อานเพิ่มเติมไดจาก อาทิ Holzer and Rhee (2005) เปนตน 



 

- ๔๐๑ - 
 

กลาวโดยสรุป ประสบการณของตางประเทศและการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สะทอนถึงโอกาสและแรงผลักดันที่สําคัญที่ทําใหกรุงเทพมหานครจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาในป พ.ศ.
๒๕๗๕ ที่สามารถใชโอกาสและปจจัยสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาวในการชักจูงใหภาค
ประชาสังคมและสวนตางๆ เขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองกรงุเทพมหานครรวมกนั
ไดอยางเขมขนและตอเนื่องจริงจังตอไป 

 
๒. การมีตัวอยางขององคกรภาคประชาสังคมที่เขมแข็งและโดดเดน ประชาชนมีศักยภาพและมี

ความตื่นตัวสูงในทางการเมืองการปกครอง 
ทุกวันนี้ภาคประชาสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการรวมกลุมและดําเนินกิจกรรมกันอยาง

เขมแข็งมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือไปจากชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นในปจจุบันที่มีจํานวนมากกวาสองพันแหงแลวนัน้ ยงัมี
กลุมประชาสังคมที่เกิดขึ้นตามประเด็นความสนใจหรือนโยบายเฉพาะดาน (policy issue) อีกเปนจํานวนมาก อาทิ 
กลุมประชาสังคมดานการทองเที่ยว กลุมประชาสังคมดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ภาคประชาสังคมเหลานี้พรอมที่จะเปน
แนวรวมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครรวมกันกับภาครัฐและภาคีตางๆ อาทิ ชุมชนพระโขนงมีการ
รวมกลุมกันเพื่อจัดระเบียบชุมชน-การใชทางสาธารณะ ชุมชนบานเอื้ออาทรเขตยานนาวามีการจัดระเบียบชุมชน
และจัดทําทะเบียนผูอยูอาศัยเพื่อใหทราบวาสมาชิกชุมชนมีใครบางและมีใครยายเขามาอยูในชุมชนกันอยางไร เปน
ตน  

นอกจากนี้ การจัดการประชุมกลุมยอยจากผูนําชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครในวันเสารที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย9 พบวาผูนํา
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนมากมีความตื่นตัวในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับเมืองกรุงเทพมหานครและมคีวาม
ประสงคที่จะทํางานรวมกับกรุงเทพมหานครและสํานักเขตอยางใกลชิดในการดูแลบรกิารสาธารณะดานตางๆ ภายใน
ชุมชน และชวยเปนหูเปนตาความสงบเรียบรอยดานตางๆ ของชุมชน หรือกรณีตัวอยางของกลุมภาคประชาชนและ
กลุมธุรกิจในการตรวจสอบการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงในซอยรวมฤดีเขตปทุมวันในชวงตนป พ.ศ.๒๕๕๕ ที่
ผานมาก็เปนสัญญาณบงชี้ถึงความต่ืนตัวของภาคประชาชนที่จะรวมดูแลการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครใหมีความ
นาอยูสําหรับประชากรทุกๆ กลุม ดวยเหตุนี้ การใชจุดแข็งจากทุนทางสังคมที่มีอยูในการสรางภาคีแนวรวมการ
พัฒนากรุงเทพฯ จึงเปนอีกแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ใหเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน 

 
 
 
 

                                                   

 
9 การประชุมดังกลาวมีผูนําชุมชนเขารวมการประชุมจํานวน ๑๔ ทาน และมีนักวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมประชุมจํานวน ๓ ทานไดแก                  
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา, รศ.วันชัย มีชาติ, และ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 
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จุดออน 
๑. การเพิ่มขึ้นของประชากรและประชากรแฝงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เปนที่ทราบกันดีวาจํานวนประชากรของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.

๒๕๕๓ มีจํานวนประชากรตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  ๕.๗๐๑ ลานคน และคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 
๖.๘๐๘ ลานคนในป พ.ศ.๒๕๗๕10 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางตอเน่ืองเชนนี้ ยอมสงผลตอปริมาณการ
เกิดขึ้นของปญหาสาธารณะตางๆ และตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใหสามารถรองรับ
ตอความหลากหลายของประชากรทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีการดําเนินชีวิต และบริการสาธารณะ 
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพิจารณาไดจากแผนภาพ ดานลาง  

พรอมกันนี้ ในการพัฒนากรุงเทพมหานครตอไปนั้น เราไมอาจมองขามประชากรแฝง (non-
registered population) ใหเขามีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนากรุงเทพมหานครได ประชากรเหลานี้อาจเปนผูที่
พํ านัก อาศัย  ดํา เนินชี วิต  และ/หรือประกอบอาชีพในพื้นที่ กรุ ง เทพฯ เป นเว ลานาน หรืออาจเป น 
ผูที่ใชเวลาสั้นๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอาจเปนไดทั้งคนไทยและชาวตางชาติ 
ประชากรกลุมนี้มีสวนในการใชประโยชนจากทรัพยากรและ/หรือบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีสวนใน
การสงเสริมกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ มีสวนในการจายภาษีอากรทองถิ่น หรือเปนผูที่มีสวนในการกอมลภาวะ 
มลพิษ ของเสีย หรือปญหาสุขอนามัยดานตางๆ ที่กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐตองเขาไปบาํบดัฟนฟู
แกไข ปองกันปญหา หรือจัดบริการสาธารณะใหอยางทั่วถึง การพัฒนากรุงเทพมหานครที่คํานึงถึงและเปดโอกาส
ใหแกกลุมคนเหลานี้รวมรับผิดชอบและกําหนดอนาคตของเมืองจึงเปนสิ่งจําเปน 

 
 

                                                   

 
10 ขอมูลจากการคาดการณของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (๒๕๔๓)   
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แผนภาพที่ ๖-๒๗ ประมาณการจาํนวนประชากรกรงุเทพมหานคร (รวมประชากรแฝง) พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๗๕ 
ที่มา: สาํนักงานสถิติแหงชาติ และการคาดการณของสถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (๒๕๔๓) 

 

ทั้งนี้มีการคาดการณกันวาจํานวนประชากรแฝงนี้มีสูงถึงประมาณ ๓.๑๐๗ ลานคนในป พ.ศ.๒๕๕๓ 
หรือประมาณรอยละ ๕๕ ของประชากร ซึ่งเมื่อรวมเขากับจํานวนประชากรตามทะเบียนบานที่มีกวา ๕.๗ ลานคน 
จะทําใหมีประชากรที่ดําเนินชีวิตในกรุงเทพมหานครแตละวันประมาณ ๘.๘ ลานคน ในจํานวนนี้ยังไมนับรวม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติในกรุงเทพมหานครที่มีอีกเปนจํานวนมากกวา ๙ ลานคนตอป11 แนนอนวาการใชชีวิตหรือ
การดําเนินกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจของประชากรแฝงในพื้นที่กรุงเทพมหานครยอมสงผลตอทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพฯ ไมมากก็นอยและไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นปญหาสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นมาจากหรือแฝงตัว
มากับประชากรในกลุมนี้  

อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของประชากรตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและการเพิ่มขึ้นของประชากร
แฝงกลับมิไดถูกบันทึกในฐานขอมูลที่สมบูรณสําหรับการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและ/หรือขอมูลเกี่ยวกับ
สิทธิและหนาที่ทางการเมืองการปกครองไว จึงทําใหโครงสรางการเมืองการปกครองและการวางแผนจัดบริการ
สาธารณะไมสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม และอาจสงผลให

                                                   

 
11 การคาดการณของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (๒๕๔๓) และขอมูลนักทองเที่ยวในป ๒๕๕๓ จากสถิติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓ 
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ประชากรบางกลุมบางจําพวกขาดโอกาส สิทธิ หรือการเขาถึงทางการเมืองโดยผานโครงสรางและสถาบนัการเมอืงใน
ระดับทองถิ่นที่เปนอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นโยบายการพัฒนาในดานตางๆ จึงอาจขาดความสมดุลหรือไม
ตอบสนองตอความตองการเรงดวนของประชาชนกลุมตางๆ ไดอยางเพียงพอ ดวยเหตุนี้ โครงสรางระบบการเมือง
การมีสวนรวมของกรุงเทพฯ ที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรนี้จึงควรไดรับการจัดรูปแบบขึ้นใหมตอไป 

 

๒. ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ขาดโอกาสในการมีสวนรวมตัดสินใจกําหนดนโยบายสาธารณะ 
หากพิจารณาถึงประเด็นปญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสงผลกระทบตอ 

วิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน หรือการดําเนินกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจแลวนั้น จะพบวาปญหาเหลานี้
เกิดขึ้นอยูบอยครั้งและมักพบวาเปนปญหาที่ภาคประชาสังคมและ/หรือภาคธุรกิจยังขาดโอกาสในการรวมตัดสินใจ
ถึงทิศทางการพัฒนาเมืองรวมกับกรุงเทพมหานครหรือสวนงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงทําใหประเด็นปญหา
เหลานี้เกิดขึ้นและ/หรือไมสามารถแกไขไดอยางลุลวง และถึงแมวาในชวงที่ผานมา ภาคประชาสังคมไดเรียกรองให
ภาครัฐและ/หรือกรุงเทพมหานครดําเนินการแกไขปญหาตางๆ เหลานี้แลว แตก็พบเปนระยะๆ วาขอเสนอหรือขอ
เรียกรองจากภาคประชาชนมิไดรับความสนใจอยางจริงจังจากผูบริหารหรือสวนงานที่รับผิดชอบมากนัก ดังคํากลาว
ของผูนําชุมชนทานหนึ่งวา12 

 

“....ชุมชนยังไมไดมีบทบาทอะไรมากนักในปจจุบัน กทม. ตองเปดโอกาสใหชุมชนเปน
เจาของโดยประชาชน สามารถตัดสินใจเพื่ออนาคตของพวกเราเอง….” 

 

ปจจุบัน ประชาชนชาวกรุงเทพฯจํานวนหนึ่งไดเรียนรูที่จะเรียกรองใหมีการแกไขปญหาสาธารณะ
ตางๆ ผานชองทางสื่อสารสาธารณะหรือการกอม็อบประทวงหรือการปดถนน จนกลายเปนแฟชั่นใหมในการ
เรียกรองความสนใจจากผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบ กรณีตัวอยางของประเด็นปญหาสาธารณะที่สามารถ
รวบรวมไดผานสื่อสาธารณะในชวงป พ.ศ.๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน (กุมภาพันธ ๒๕๕๕) แสดงดังตารางที่ ๖-๖ดานลาง 
โดยจําแนกออกเปนปญหาในการปฏิบัติหนาที่หรือการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร อาท ิปญหาดานการ
ควบคุมอาคาร/การกอสราง การจัดการดานสิ่งแวดลอม การจัดการจราจรขนสง ปญหาเศรษฐกจิและรานคาแผงลอย 
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือปญหาดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ปญหาดานการทํางานประสานความรวมมือ
ระหวางกรุงเทพมหานครกับสวนงานอ่ืนๆ ของรัฐ และประเด็นปญหาดานความโปรงใสหรือการขาดธรรมาภิบาล ซึ่ง
ในภาพรวมนั้น ปญหาเหลานี้สะทอนถึงขอจํากัดในการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครที่ยังคงเกิดขึ้นในวงกวาง 
 

 

                                                   

 
12 คํากลาวของผูนําชุมชนทานหนึ่งที่เขารวมการประชุมเวทีสาธารณะในวันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. จัดขึ้น                
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด 
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ตารางที่ ๖-๖ ประเด็นปญหาในการจัดบริการสาธารณะหรือการปฏิบัตหินาทีข่องกรงุเทพมหานคร 
 

ประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้น (ชวงเวลา) คําอธิบายลักษณะปญหา 

๑. ศาลปกครองกลางส่ัง กทม. ร้ืออาคารโรงแรม 
The Atas ซอยรวมฤดี  (กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 

การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงที่ไมเปนไปตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและการสัญจรของ
ประชาชน 

๒. การขุดลอกคูคลองลาชาคอนขางมาก 
(มกราคม ๒๕๕๕) 

กทม. มีความลาชาในการดําเนินการขุดลอกคูคลอง ซึ่งอาจจะไมทัน
การณตอการรับน้ําในฤดูฝนป ๒๕๕๕ 

๓. คนกรุงรอของขวัญ “๓ ปลอด” ปลอดน้ํา 
ปลอดขยะ ปลอดยุง (ธันวาคม ๒๕๕๔) 

หลังเหตุการณมหาอุทกภัยในปลายป ๒๕๕๔ ประชาชนยังไมมั่นใจถึง
ความปลอดภัยจากน้ําทวมวาจะกลับมาอีกหรือไม และยังไมมีการพูดคุย
ชี้แจงใหประชาชนเขาใจในเรื่องนี้จากผูบริหารของกรุงเทพมหานครและ
รัฐบาล 

๔. กลอง CCTV วิกฤต (ตุลาคม ๒๕๕๔) กรณีการติดตั้งกลองวงจรปดจําลอง (Dummy) ยังไมมีคําอธิบายที่
ชัดเจนจากผูบริหารของกรุงเทพมหานคร ใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลความจําเปน และความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางที่เกิดขึ้น 

๕. BRT ชวยแกหรือสรางปญหาการจราจรใหกับ 
กทม. (มิถุนายน ๒๕๕๔) 

การตัดสินใจทําโครงการ BRT ของกรุงเทพมหานคร ในเดือน พ.ค. 
๒๕๕๓ มีผูคนหลายฝายบอกวาแกไขปญหาไมตรงจุด ไมคุมคา ลงทุน
ส้ินเปลือง แตกอนที่จะดําเนินโครงการนี้กลับไมมีการสอบถามประชาชน
หรือทําประชาพิจารณกอน (ลงทุนกวา ๑,๔๐๐ ลานบาท มีคาใชจายป
ละ ๒๐๐ ลานบาท) 

๖. ขอรองเรียนเร่ืองการตอสัญญากําจัดขยะ 
กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๔) 

เครือขายสื่อมวลชนตอตานทุจริตรองเรียนวาการทําสัญญาการกําจัดขยะ
ดวยวิธีฝงกลบโดยไมเปดใหมีการประมูล อาจเอื้อประโยชนกับกลุมธุรกิจ
ที่มีสายสัมพันธกับผูบริหาร กรุงเทพมหานคร 

๗. น้ําเนาน้ําเสียลนเมือง คนกรุงฯ ตองจายคา
บําบัดน้ําเสีย (กุมภาพันธ ๒๕๕๔, กรกฎาคม 
๒๕๕๔) 

กรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียโดยจัดเก็บ
รวมกับคาบริการน้ําประปา ในขณะที่ กรุงเทพมหานคร ตราขอบัญญัติ
การจั ด เก็บ ค าบริ ก ารบําบั ดน้ํ า เสี ย ตามนโยบายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาแลวตั้งแตป ๒๕๔๗ และมี
ขอบัญญัติกําหนดพื้นที่แหลงรับน้ําเสียไวแลว ปจจุบัน กรุงเทพมหานครมี
โรงบําบัดน้ําเสีย ๗ แหง มีคาใชจายในการดําเนินงานปละประมาณ 
๔๐๐-๕๐๐ ลานบาท 

๘. เครือขายศิลปนผิดหวังผูบริหาร 
กรุงเทพมหานคร เร่ืองการจัดการหอศิลป กทม. 
(กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

เค รือข ายศิ ลปน เ รีย ก ร อ งให มี ก ารจั ดตั้ ง มูลนิ ธิ เพื่ อบ ริห ารหอ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ แตผูวากรุงเทพมหานคร รับปากวาจะดําเนิน 
การใน ๓-๖ เดือน แตผานมา ๑ ปก็ยังไมคืบหนาอยางใด 

๙. ผูคารวมตัวจัดตั้งสมาคมฯ ขอผูวาราชการ 
กทม. มีเอี่ยวแกไขปญหา (กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

สมาคมผูคาในเขตกรุงเทพมหานครตองการมีปากเสียงมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายและ/หรือมาตรการชวย เหลือที่ เปน รูปธรรมจาก
กรุงเทพมหานคร  
 



 

- ๔๐๖ - 
 

ประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้น (ชวงเวลา) คําอธิบายลักษณะปญหา 

๑๐. โวยโรงเรียนในเขต กทม. รีดคาอาหาร-นม
เด็ก (มีนาคม ๒๕๕๓) 

ประชาชนรองเรียนโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร เรียกเงินคาอาหาร
กลางวัน-อาหารเสริมเปนเงิน ๑.๗ แสนบาท ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓๑๙ 
แหงใน ๔๗ เขตของ กรุงเทพมหานคร 

๑๑. สภา กทม. ฉะสํานักโยธาหลายโครงการทั้ง
ชา-ชุย (กุมภาพันธ ๒๕๕๓) 

สมาชิกสภากรุงเทมหานครตอวาการทํางานที่ลาชา ไมไดมาตรฐาน และ
ไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบความคืบหนาในการ
กอสรางโครงการตางๆ 

๑๒. ผุดเข่ือนไมไผบริเวณชายหาดบางขุนเทียน 
(สิงหาคม ๒๕๕๒) 

ประชาชนชาวบางขุนเทียนทวงถามผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ถึง
ความคืบหนาในการแกปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงบางขุนเทียน ซึ่งผูวา
ฯ รับปากในชวงหาเสียงวาจะรีบดําเนินการ แตผานไป ๘ เดือนแลวกลับ
ไมมีการดําเนินการ 

๑๓. โบเบทวงจุดผอนผัน กทม. เร่ืองพื้นที่คาขาย
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม  
(เมษายน ๒๕๕๒) 

ผูคาบริเวณตลาดโบเบสอบถามถึงขอตกลงจากกรุงเทพมหานครที่รับปาก
ใหมีการอนุญาตจุดผอนผันในการคาขายบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม 
หลังจากเรื่องนี้เงียบหายไปกวา ๒ ป 

๑๔. โจจี้ผูวา กทม. เรงแกปญหาเรงดวนคน
กรุงเทพฯ (กุมภาพันธ ๒๕๕๒) 

กลุมเยาวชนและวัยรุนเสนอใหผูวา กรุงเทพมหานคร เรงแกไขปญหา
ดวน ๕ อันดับจากการสํารวจ ไดแก การจราจรติดขัด ขยะ การคุกคาม
ทางเพศ มลพิษทางอากาศ ระบบขนสงมวลชน 

๑๕. เยาวชนจี้ผูวาฯ สุขุมพันธุ สอบพฤติกรรม
ขาราชการ (มกราคม ๒๕๕๒) 

เด็กและเยาวชนรองเรียนพฤติกรรมอันไมเหมาะสมของขาราชการระดับ
หัวหนากลุมงานกิจกรรมและการกีฬา ศูนยเยาวชนกรุงเทพฯ รองเรียน
พฤติกรรมแลวเร่ืองก็เงียบหาย 

ทีม่า: รวบรวมจากขาวสารหนังสือพมิพในชวง ๓ ปยอนหลัง (ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) 

 

ตารางที่ ๖-๗ ปญหาเกี่ยวกบัการประสานงานระหวางหนวยงานรัฐ-เอกชน และกรงุเทพมหานคร 
 

ประเด็นขาวที่เกิดขึ้น (ชวงเวลา) ประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของ 

๑. การเชาที่ตลาดนัดจตุจักร จากการรถไฟแหง
ประเทศไทย (ธันวาคม ๒๕๕๔) 

การประสานงานระหวาง กรุงเทพมหานคร กับการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) ในการขอตออายุสัญญาการเชาที่ดินเพื่อทําตลาดนัดสวนจตุจักร  

๒. การจัดการปญหาเร่ืองน้ําทวม การกําหนดแนว
กั้นน้ํา/วางกระสอบทราย (ตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๕๔)  

การประสานงานระหวาง กรุงเทพมหานคร กับภาคสวนตางๆ ในการ
จัดการน้ําทวม กรุงเทพมหานคร- รัฐบาล, กรุงเทพมหานคร-จังหวัด
ขางเคียง, กรุงเทพมหานคร –รัฐวิสาหกิจตางๆ, กรุงเทพมหานคร –อปท.
ขางเคียง, กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และชาวจังหวัด
รอบๆ 

๓. การโอนภาระหนี้ของ ขสมก. ใหอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของ กทม. (กันยายน ๒๕๕๔) 

ก ร ะ ท รว งค ม น า ค ม จ ะ โอ น ภ าระ ห นี้ ส ะ ส ม ข อ ง  ขส ม ก .  ใ ห 
กรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบจํานวนมากกวา ๗ หม่ืนลานบาท แตยัง
ตกลงกันไมได 
 



 

- ๔๐๗ - 
 

ประเด็นขาวที่เกิดขึ้น (ชวงเวลา) ประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของ 

๔. พบตูโทรศัพทสาธารณะติดตั้งไมเหมาะสม ผิด
กฎหมายจํานวนมาก (สิงหาคม ๒๕๕๔)  

การติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ ของ TOT, กสท. และกลุมทรูฯ ไมไดรับ
การอนุญาตจาก กรุงเทพมหานครจํานวนมากกวา ๑๗,๘๔๖ ตู จาก
จํานวน ๒๘,๖๓๓ ตู 

๕. ผูคาจตุจักรเรียกรองความชัดเจนในการตอ
สัญญาแผงคาจตุจักร (มีนาคม ๒๕๕๒) 

กรุงเทพมหานคร ไมสามารถประสานงานกับ รฟท. เพื่อสรางความ
ชัดเจนใหกับกลุมผูคาตลาดนัดสวนจตุจักรไดเกี่ยวกับการตอสัญญาและ
คาเชาที่แผงคา ทั้งนี้ ไมนับรวมปญหาผลประโยชน รีดไถ มาเฟย หรือ
การลักลอบคาขาย 

ที่มา: รวบรวมจากขาวสารหนังสือพิมพในชวง ๓ ปยอนหลัง (ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) 
หมายเหตุ เรื่องที่เปนประเด็นขาว ไมไดหมายความวาเร่ืองราวนั้นสิ้นสุดหรือมีบทสรุปแลวตามที่เปนขาว 
 
 

ตารางที่ ๖-๘ ประเด็นปญหาเรื่องความโปรงใสหรือการทุจรติประพฤติมิชอบในกรงุเทพมหานคร 

ประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้น (ชวงเวลา) คําอธิบายลักษณะปญหา 

๑. ตรวจพบการทําใบเสร็จปลอมของสํานักงาน
เขตบางรัก (มีนาคม ๒๕๕๔) 

มีการตรวจพบวามีกรณีการทุจริตทําใบเสร็จปลอมในสํานักงานเขตบาง
รัก 

๒. การประมูลจัดซื้อคอมพิวเตอร กทม.  
สุดพิลึก (กุมภาพันธ ๒๕๕๓)  

พบวา กทม. กําหนดเง่ือนไขวิธีการจัดซื้อคอมพิวเตอรและซอฟทแวรใน
วงเงิน ๙๓๙ ลานที่แตกตางไปจากแนวปฏิบัติทั่วไป ทําใหถูกตั้งขอสงสัย
วามีการเอื้อประโยชนใหกับภาคธุรกิจบางราย 

๓. ตรวจพบวา กทม. มีการกระทําทุจริต 
จัดซือ้อะไหลปลอม (ธันวาคม ๒๕๕๒) 

กมธ. ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) 
สภาผูแทนราษฎร ตรวจพบการทุจริตในการจัดซื้ออะไหลของกองโรงงาน
ชางกล สํานักการคลัง กทม. โดยการไปซื้ออะไหลปลอม/ของมือสอง มี
การออกใบเสร็จวาเปนของจริง แตเอาของจริง/ของแทไปขาย 

๔. แดนสนธยาตลาดนัดจตจุักร ยุคอิทธิพลมืด-
คอรรัปชั่น  ชองรีดไถ (กรกฎาคม ๒๕๕๒) 

พบการรีดไถของเจาหนาที่เทศกิจตอแผงรานคา- จึงมีความตองการจัด
ระเบียบตลาดนัด 

๕. ผลสอบอุโมงคฉาว กทม. “สตง.” ชง ป.ป.ช. 
สอบ “สมัคร-สหัส” (มกราคม ๒๕๕๒) 

สตง. ตรวจพบถึงปญหาความไมเปนธรรมและไมโปรงใสในการประกาศ
ราคาจางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพราวลงสูแมน้ําเจาพระยา ตาม พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ และไดสงตอ
เร่ืองให ป.ป.ช.แลว 

๖. ประชุมสภา กทม. วุน หมกเม็ดการพิจารณา
งบประมาณ 
รายจายเพ่ิมเติม (กรกฎาคม ๒๕๕๑) 

มีการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม (งบกลางป ๒๕๕๒) ในวงเงิน 
๔.๖ พันลานบาท แต ส.ก. ซักถามถึงเหตุผลความจําเปน และความไร
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนราชการ กทม. 
 
 
 
 



 

- ๔๐๘ - 
 

ประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้น (ชวงเวลา) คําอธิบายลักษณะปญหา 

 
๗. ขอมูล สตง. ฟนฮั้ว “โรงงานกําจัดขยะ” 
(สิงหาคม ๒๕๕๐) 

สตง. ตรวจพบถึงความผิดปกติในการทําสัญญาจางเหมาเอกชนในการ
กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบในโรงงาน ๓ แหงที่ออนนุช ทาแรง และหนอง
แขม ซึ่งสอเจตนาวามีการกําหนดราคาโครงการเพื่อเล่ียงการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบวาดวยการพัสดุของ กทม. ๒๕๓๘ 

๘. เปดปูมรถดับเพลิงฉาว (กุมภาพันธ – มีนาคม 
๒๕๕๐) 

การจัดซื้อยานยนตบรรเทาสาธารณภัยแบบ G To G ระหวางรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลออสเตรีย โดยที่ กทม. เปนหนึ่งในหนวยงานที่เกี่ยวของ การ
จัดซื้อคร้ังนี้สอเคาวาจะมีการทุจริตคอรรัปชั่น เรื่องนี้ถูกขี้มูลความผิดโดย 
คตส. และคดีความยังอยูในระหวางการพิจารณา 

ที่มา: รวบรวมจากขาวสารหนังสือพิมพในชวง ๕ ปยอนหลัง (ป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕) 
หมายเหตุ เรื่องที่เปนประเด็นขาว ไมไดหมายความวาเร่ืองราวนั้นสิ้นสุดหรือมีบทสรุปแลวตามที่เปนขาว 

 
หากยกตัวอยางที่ชัดเจนกรณีหน่ึงในเรื่องนี้ก็คือการขาดการมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครอง

ของชาวกรุงเทพฯ เกิดขึ้นมายาวนาน จนทําใหประชาชนผูเกี่ยวของอาจขาดจิตสํานึกสาธารณะในการเคารพตอสทิธิ
ของชุมชนสวนรวม และกอใหเกิดปญหาตอการจัดระเบียบความสงบเรียบรอยของกรุงเทพมหานครอยูบอยครั้ง 
ดังเชนกรณีการวางแผงรานคาไมเปนระเบียบและลุกล้ําทางเทาบริเวณตลาดโบเบ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม) 
และในทางกลับกัน กรุงเทพมหานครก็ไมสามารถจัดหาสถานที่ในการจําหนายสินคาใหกับผูประกอบการทั้งหลายได 
จนบอยครั้งที่มีการรวมกลุมของผูคาเรียกรองใหทางกรุงเทพมหานครดําเนินการ ดังเชนการเรียกรองจุดผอนผันใน
ยานโบเบชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ หรือการเรียกรองของกลุมสมาคมผูคาในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เปนตน 

หรือแมแตกลไกการตัดสินใจกําหนดนโยบายพัฒนาเมือง (ดานการจราจร) ผานระบบการเมืองการ
ปกครองแบบตัวแทน (representative government) โดยที่ภาคประชาชนขาดการมีสวนรวมตัดสินใจ ทําใหเกิดขอ
สงสัยวานโยบายที่กรุงเทพมหานครกําหนดขึ้นจะมีประสิทธิผลในการแกไขปญหา และสอดคลองกับความตองการ
ของชาวกรุงเทพฯมากนอยเพียงใด ดังเชนในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาจราจร
ของกรุงเทพฯ  โดยการสรางถนนเพื่อรองรับปริมาณรถยนตเพิ่มเติม ในเรื่องนี้ผูอํานวยการกองออกแบบ สํานักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร (นายวัชรินทร บรรพต) เปดเผยวา กรุงเทพมหานครมีโครงการตัดถนนสายใหมและโครงการ
แกปญหาการจราจรพื้นที่ใจกลางเมืองและรอบนอกกรุงเทพฯ จํานวน ๑๕ โครงการ13 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการ

                                                   

 
13 สําหรับ ๑๕ โครงการกอสรางเพื่อแกไขปญหาการจราจร ประกอบดวย ๑) สรางทางยกระดับตลอดเสนทาง ๓-๔ กิโลเมตร จากพระราม ๙ ถึงบริเวณถนน
สุขุมวิท (แยกอโศก) ๒) การกอสรางถนนใหม ทางตางระดับหรืออุโมงคทางลอด เชื่อมตอถนนรมเกลากับถนนนิมิตใหม ๓) สรางทางตางระดับหรอือโุมงคทาง
ลอด บริเวณแยกนิดา แยกบานมา และแยกอื่น ๆ ๔) เพิ่มประสิทธิภาพโครงขายถนนสายหลักกับถนนวงแหวน ๕) กอสรางถนนตามผงัเมอืงสาย ค.๓ เชือ่มตอ
ถนนรามอินทรา-ถนนบางนา-ตราด เปนถนนตัดใหมขนาด ๖ ชองจราจร ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ๖) กอสรางถนนแนวผังเมือง สาย ค.๑ เชื่อมตอถนนราม



 

- ๔๐๙ - 
 

สํารวจออกแบบและกําหนดแนวเสนทางและเวนคืนที่ดิน โดยที่กรุงเทพมหานครวางแผนการกอสรางใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๑ แสนลานบาท และคาดวาจะใชระยะเวลาในการกอสราง          ๓ ป 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในเรื่องนี้ก็คือวิธีการแกไขปญหาการจราจรโดยการสรางถนนเพิ่มขึ้นเปน
วิธีการที่มีประสิทธิผลในการแกไขปญหาการจราจรหรือไม (a problem of effectiveness) และเปนทางเลือกใน
การแกไขปญหาการจราจรที่มีประสิทธิภาพ (a problem of allocative efficiency) เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ใน
การแกไขปญหาจราจร อาทิ การพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางน้ํา รถเมลบีอารที รถไฟฟา ฯลฯ หรือไม อีกทั้งยังไม
เคยมีการประเมินวาทางเลือกใดที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของประชาชน ดังนี้เปนตน กรณีตัวอยาง
ดังกลาวจึงสะทอนถึงขอจํากัดของกระบวนการตัดสินใจที่กระทําผานการเมืองแบบตัวแทนที่ทําใหไมอาจมั่นใจไดวา
เปนกลไกทางการเมืองการปกครองที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชาวกรุงเทพฯอยางแทจริง 

จากประเด็นขาวตางๆ ที่นําเสนอขางตน จะสังเกตเห็นไดวาเปนเรื่องที่ประชาชนหรือกลุมคนที่
เกี่ยวของทั่วไปไมสามารถรับทราบถึงความเปนมาเปนไปตั้งแตตน หรือไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
ปญหาตางๆ เหลานี้ไดดวยตนเอง อีกทั้งยังไมสามารถคาดการณถึงผลสรุปหรือแนวทางการจดัการแกไขปญหาเหลานี้
ในอนาคตไดอยางชัดเจน แนนอนวาขอจํากัดเหลานี้ทําใหประชาชนชาวกรุงเทพฯขาดความรูสึกเปนเจาของเมืองที่
เปดโอกาสใหพวกเขากําหนดชะตากรรมของตนเองได และดวยเหตุนี้ การพัฒนากลไกดานการเมืองการปกครองของ
กรุงเทพมหานครในอนาคตที่สงเสริมใหชาวเมืองเปนผูที่รับรูและกําหนดความเปนไปของเมืองรวมกันมากขึ้นจึงเปน
สิ่งจําเปน  

 
๓. โครงสรางระบบการเมืองแบบตัวแทนในปจจุบันไมสามารถสะทอนถึงปญหาและความ

ตองการเรงดวนของประชาชนชาวกรุงเทพฯ 
นอกจากปญหาดานการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครทีย่งัไม

เปดโอกาสใหชาวกรุงเทพฯ รวมรับรูและมีสวนในการกําหนดชะตากรรมของตนเองมากเทาที่ควรแลวนั้น การ
ทํางานของระบบการเมืองแบบตัวแทนก็ยังไมสามารถสะทอนถึงประเด็นปญหาและความตองการเรงดวนของ
ประชาชนเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายในการพัฒนากรุงเทพมหานครไดอยางมีทิศทางมากเทาที่ควร ขอจํากัดที่
เกิดขึ้นในการทํางานของโครงสรางระบบการเมืองแบบตัวแทน ซึ่งไดแก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และ
สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) สามารถสรุปไดเปน ๓ ประเด็นที่สําคัญไดดังนี้ 

                                                                                                                                                                       

 
อินทรา-ถนนพหลโยธิน-ถนนรัตนโกสินทรสมโภช เปนถนนใหมขนาด ๖ ชองจราจร ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ๗) สรางถนนหรือทางยกระดับหรือทางลอดเพื่อ
เชื่อมตอกับถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ กับถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี  ๘)สรางเปนทางยกระดับหรือสะพานขามทางแยกหรือทางตางระดบั บรเิวณจดุตดัถนนเพชร
เกษม เชน จุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถนนทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ๙) สรางถนนหรอืทางยกระดบัหรอืทางลอดเชือ่มตอ
ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ กับสะพานพระราม ๘ ๑๐) สรางทางยกระดับขนาด ๔ ชองจราจร บริเวณซอยเปรมฤทัย ขามทางแยกเขาสนามบนิสวุรรณ
ภูมิ ไปตามแนวถนนออนนุชขามคลองหนองปรือ คลองหัวตะเข ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ๑๑) กอสรางถนนสาย ง.๓ เชือ่มถนนสขุสวสัดิ-์พระรามที ่๒-ถนนสาม
แยกตากสิน-ถนนเพชรเกษม-ถนนวงแหวนรอบนอกดานใต ขนาด ๔ ชองจราจร ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร(ผลการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว) ๑๒) กอสรางถนน
สาย ช.๒ เชื่อมถนนนวมินทรกับถนนสุขุมวิท ๑๐๓ ขนาด ๔-๖ ชองจราจร ๑๓) แกไขปญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศริริาช ๑๔) แกปญหารอบศาลาวาการ 
กรุงเทพมหานคร ๒ ยานดินแดง และ ๑๕) สรางอุโมงคคนเดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ 
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๓.๑ ความตื่นตัวของประชาชนในการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งระดบักรงุเทพมหานครไมสูงนัก 

ในการใชสิทธิ์ของประชาชนชาวกรุงเทพฯในการเลือกผูแทนของตัวเองใหไปทาํหนาทีบ่รหิารจดัการ
กรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) และทําหนาที่ในการตรวจสอบถวงดุลนั้น (สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) พบวายังไมประสบผลสําเร็จมากนัก ความต่ืนตัวของชาวกรงุเทพฯ 
ในการใชสิทธิ์เลือกต้ังยังอยูในขอบเขตท่ีจํากัด โดยเฉพาะในการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข.  โดยที่ขอมูลการไปใชสิทธิ์
เลือกต้ังของชาวกรุงเทพฯ ในชวงที่ผานมาแสดงดังตารางที่ ๖-๙ ขอมูลดังกลาวจําแนกเปนสถิติการไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ยกตัวอยางเชน การเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. ในป พ.ศ.๒๕๔๕ และ ๒๕๔๙ ที่ผานมานั้นจะเห็นไดวา
ความตื่นตัวของประชาชนในการเลือกตัวแทนของพวกเขาเพื่อใหทําหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานครอยูในระดับที่ไมสูงนัก หรือประมาณรอยละ  ๓๐.๒ ถึง ๔๒.๗ ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
เทานั้น สวนในกรณีของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะพบวาประชาชนมีความตื่นตัวในการออกมาใช
สิทธิ์เลือกตั้งในสัดสวนที่สูงกวาโดยเฉลี่ย แตก็ยังไมนับวามีสัดสวนสูงเทาที่ควร ดังนี้เปนตน ขอมูลสถิติการใชสิทธิ์
เลือกตั้งดังที่ไดนําเสนอไวนี้สามารถสะทอนใหเห็นไดวาประชาชนชาวกรุงเทพฯ จํานวนหนึ่งยังมองไมเห็นถึง
ประโยชนหรือความจําเปนของการมีตัวแทนของพวกเขาในการเขาไปทําหนาที่ดูแลการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครมากนักก็เปนได  
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ตารางที่ ๖-๙ สถิตกิารไปใชสทิธิ์เลือกต้ังของชาวกรุงเทพฯ (รอยละของผูมสีิทธิ์เลือกต้ัง) 
 

ป พ.ศ. 
การเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  
การเลือกตั้ง ส.ก. การเลือกตั้ง ส.ข. 

๒๕๑๘ ๑๓.๘๖ 
  

๒๕๒๘ ๓๔.๖๖ ๓๔.๖๖ ๑๘.๔๐ 

๒๕๓๒ 
  

๑๗.๕๙ 

๒๕๓๓ ๓๕.๘๕ ๓๕.๗๗ ๑๗.๖๖ 

๒๕๓๕ ๒๓.๐๒ 
  

๒๕๓๖ 
  

๑๗.๔๖ 

๒๕๓๗ 
 

๒๑.๒๙ ๒๑.๔๕ 

๒๕๓๙ ๔๓.๕๓ 
  

๒๕๔๑ 
 

๓๐.๔๓ ๒๓.๘๐, ๓๐.๘๔ 

๒๕๔๓ ๕๘.๘๗ 
  

๒๕๔๕ 
 

๓๕.๕๓ ๓๐.๒๐, ๓๕.๕๓ 

๒๕๔๗ ๖๒.๕๐ 
  

๒๕๔๙ 
 

๔๑.๙๔ ๓๕.๓๕, ๔๒.๗๐ 

๒๕๕๑ ๕๔.๑๘ 
  

๒๕๕๒ ๕๑.๑๐ 
  

 
ที่มา: สํานักงานปกครองและทะเบียน. ๒๕๕๔. สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร.  
 

ฉะนั้นในอนาคต ถาหากเราสามารถสรางกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนเปน
ผูที่รวมกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองของตนเองไดอยางแทจริงในอีก ๒๐ ปขางหนา เราอาจคาดหวังที่จะเห็นชาว
กรุงเทพฯมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในดานการเมืองการปกครองมากขึ้นก็เปนได การออกแบบโครงสรางทาง
การเมืองที่กระตุนความต่ืนตัวของประชาชนในเรื่องดังกลาวใหมากขึ้นจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการเชนกัน 

 

๓.๒ ขอจํากัดเชิงศักยภาพการทํางานของฝายการเมืองในการดูแลประชาชน 

นอกจากประชาชนจะมีความสนใจตอประเด็นปญหาสาธารณะและการเลือกตั้งตัวแทนของเขา 
ที่อยูในระดับที่จํากัดแลวนั้น การทําหนาที่ของฝายผูแทนประชาชนหรือ ส.ก. ก็เกิดขึ้นอยางจํากัดเชนกัน ทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงศักยภาพของ ส.ก.ในการจัดการปญหาใหกับชาวกรุงเทพฯ ในดานแรก จะเห็นไดวาจํานวน ส.ก.ที่
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มีอยูในปจจุบันที่มี ๖๑ คนน้ัน มีภาระความรับผิดชอบในการดูแลประชาชนชาวกรุงเทพฯท่ีมีมากกวา ๕.๗ ลานคน
ในแตละวัน (ทั้งนี้ยังไมนับรวมประชากรแฝงและนักทองเที่ยว) หรือเฉลี่ยมีประชากรจํานวน ๙๓,๔๘๕ คนที่ ส.ก. แต
ละคนตองดูแลรับผิดชอบ (ดูขอมูลประกอบจากตารางที่ ๖-๑๐ ดานลาง) และสืบเนื่องจากประเด็นปญหาสาธารณะ
ในระดับกรุงเทพมหานครลวนมีความสลับซับซอนและตองการการประสานงานจากหลายภาคสวนเพื่อจัดการแกไข 
ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ยอมหมายความวาภาระความรับผิดชอบของ ส.ก. เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวตามประเด็นปญหาของ
ประชาชนที่เกิดขึ้น ดังนั้นโครงสรางทางการเมืองที่รวมศูนยอํานาจการตัดสินใจและงบประมาณอยูที่นักการเมือง
ระดับทองถิ่นเชนนี้ยอมสงผลทําใหการดูแลแกไขปญหาของประชาชนอาจกระทําไดไมทั่วถึงและ/หรือไมอาจ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางเกิดประโยชนสูงสุดได 

 
ตารางที่ ๖-๑๐ สัดสวนประชากรตอสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จําแนกตามเขต 
กลุม (Zone) เขต ประชากรรวม 

(คน) 
ความหนาแนน 

เฉล่ีย(คน/
ตารางกิโลเมตร) 

จํานวน 
ส.ก. 
(คน) 

เฉลี่ย
ประชากร 

ที่ ส.ก. ดูแล 
(คน) 

รัตนโกสินทร บางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ปอม
ปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ บางรัก 

๖๖๑,๐๑๖ ๑๐,๗๑๐.๐๙ ๙ ๗๓,๔๔๖ 

บูรพา ดอนเมือง หลักส่ี สายไหม บางเขน จตุจักร ลาดพราว 
บึ่งกุม บางกะป วังทองหลาง 

๑,๓๔๔,๓๒๓ ๔,๙๑๔.๔๓ ๑๔ ๙๖,๐๒๓ 

ศรีนครินทร สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง 
ประเวศ สวนหลวง คันนายาว 

๑,๐๓๒,๙๙๖ ๑,๕๕๔.๐๒ ๑๑ ๙๓,๙๐๙ 

เจาพระยา ดินแดง หวยขวาง วัฒนา คลองเตย  
บางนา พระโขนง สาทร บางคอแหลม ยานนาวา 

๘๘๐,๕๖๙ ๗,๔๒๒.๘๒ ๙ ๙๗,๘๔๑ 

กรุงธนใต บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎรบูรณะ ทุงครุ 
ธนบุรี คลองสาน บางแค 

๑,๐๒๒,๑๐๗ ๓,๕๕๗.๙๐ ๑๑ ๙๒,๙๑๙ 

กรุงธนเหนือ บางพลัด ตล่ิงชัน บางกอกนอย บางกอกใหญ ภาษี
เจริญ หนองแขม ทวีวัฒนา 

๗๖๑,๕๘๔ ๔,๖๗๖.๘๖ ๗ ๑๐๘,๗๙๘ 

รวม ๕,๗๐๒,๕๙๕ ๓,๖๓๕.๑๕ ๖๑ ๙๓,๔๘๕ 

 
๓.๓ ขอจํากัดของฝายการเมืองในการเรงรัดและติดตามปญหาของประชาชน 

นอกจากขอจํากัดในดานจํานวน ส.ก. ที่มีอยูในการดูแลปญหาและความตองการของประชาชนแลว
นั้น ในดานความสนใจของสมาชิก ส.ก. ในการติดตามประเด็นปญหาของประชาชนก็มีขอจํากัดพอสมควรเชนกัน 
จากการพิจารณารายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  พบวามี
การประชุมจํานวน ๑๖ ครั้ง ในจํานวนนี้ สมาชิก ส.ก.ไดพิจารณาถึงประเด็นปญหาความเปนอยู ปญหาสุขภาวะ หรอื
ปญหาปากทองของประชาชนจํานวน ๑๐ ประเด็น และไดมีการพิจารณาประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการ
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น้ํา/การฟนฟูหลังนํ้าทวมจํานวน ๓ ประเด็น (ดูรายละเอียดไดจากตาราง ในภาคผนวกทายบท) บทวิเคราะหเบื้องตน
นี้สะทอนใหเห็นวาการทํางานของระบบตัวแทนที่เปนอยูในปจจุบันอาจยังไมสามารถดูแลปญหาเรงดวนของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึงมากเทาที่ควร 

บทวิเคราะหดังกลาวไดรับการยืนยันจากการประชุมเวทีสาธารณะพอสมควร ประชาชนบางทาน
แสดงความคิดเห็นในการประชุมวา14 

 
“....ตัวแทนของเราไมไดทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนเลย แตเปนตัวแทนฮ้ัว มี ส.ก. หรือ ส.ข. 
แตละคนก็ไมไดทําหนาที่ของตนเอง มีแตปากตกมันทุกคน แบบนี้นาจะยกเลิกตําแหนง ส.ก. หรือ 
ส.ข. ไปเลยเสียดีกวา….” 
 

ขอมูลตางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพดังที่ไดนําเสนอขางตน สะทอนใหเห็นถึงขอจํากัด
ของการเมืองในระบบตัวแทนที่เปนอยูในปจจุบันในระดับกรุงเทพมหานคร และชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการจัด
โครงสรางและรูปแบบการเมืองการมีสวนรวมขึ้นใหมที่สามารถลดขอจํากัดตางๆ ดังกลาว และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามีสวนในทางตรง (direct engagement) ในการใชอํานาจบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานครของพวก
เขาเอง วิสัยทัศนที่ชัดเจนในเรื่องน้ีจึงควรไดรับการกําหนดขึ้นตอไป 

๓.๔ โครงสรางและระบบการทํางานของกรุงเทพมหานครมีลักษณะแยกสวน ขาดประสิทธิภาพ 

ปญหาสาธารณะของประชาชนจํานวนมากมิไดรับการแกไขอยางทันทวงที สาเหตสุาํคญัเกดิขึน้จาก
การขาดความชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ และเกิดจาก
ปญหาการขาดการประสานงาน15 ในประเด็นแรก การจัดแบงภารกิจหนาที่ระหวางรัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ และ
กรุงเทพมหานครขาดความชัดเจนในเชิงนโยบายการกระจายอํานาจ ภารกิจหลายประการมีความทับซอน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นปญหาสาธารณะแตละเรื่องมีเปนจํานวนมาก และขาดเอกภาพในการดําเนินงาน
และ/หรือการสั่งการ ในดานตอมา ในระดับกรุงเทพมหานคร การแบงอํานาจหนาที่และการประสานการทํางาน
ระหวางการบริหารงานกรุงเทพมหานครโดยสํานักตางๆ กับสํานักงานเขตขาดความชัดเจน และมิไดมีการ
ประสานงานมากนัก ทําใหปญหาตางๆ ไดรับการดําเนินการแกไขอยางแยกสวน เกิดความลาชาสิ้นเปลือง และ
ปญหาอาจมิไดรับการแกไขอยางลุลวง 

                                                   

 
14 คํากลาวของประชาชนทานหนึ่งที่เขารวมการประชุมเวทีสาธารณะในในวันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. จัดขึ้น                
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด 
15 สรุปความจากการประชุมกลุมยอย (focus group) โดยกลุมผูเชี่ยวชาญจากผูแทนสวนงานตางๆ จํานวน ๑๘ ทาน ซึ่งไดใหบริการสาธารณะในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและ/หรือทํางานประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. จัดขึ้น ณ 
หองประชุมเกษมอุทยานนิน ตึก๑  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ระดับผูบริหารและผูแทนสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครจํานวน ๑๔ ทาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น. 
จัดขึ้น ณ หองประชุมเกษมอุทยานนิน ตึก ๑ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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๔. การบริหารจัดการกรุงเทพฯ ถูกครอบงําโดยกระแส “ธุรกิจการเมือง” 

นอกจากขอจํากัดในเชิงโครงสรางแลวนั้น การบริหารจัดการกรุงเทพมหานครยังคงไดรับอิทธิพล
ของกระแส “ธุรกิจการเมือง” มากพอสมควร จึงสงผลทําใหการกําหนดนโยบายการพัฒนาและการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครมิไดใหความสําคัญกับขอเสนอหรือขอเรียกรองเรงดวนของประชาชน
มากนัก กระบวนการการมีสวนรวมตั้งแตระดับฐานรากของกรุงเทพมหานครจึงยังไมมีประสิทธิผลอยางแทจริง 
ขอจํากัดเหลานี้เกิดขึ้นในหลายลักษณะดังนี้ 

โดยทั่วไปนั้น ประชาชนจะเขามีสวนรวมกับกรุงเทพมหานครผานชองทางการทําประชาคม ซึ่งอยู
ภายใตการดูแลของสํานักงานเขตตางๆ (โดยฝายพัฒนาชุมชน) อยางไรก็ดี ที่ผานมานั้น การจัดประชุมประชาคมของ
ชุมชนลวนเกิดขึ้นไมบอยครั้งและขาดความสม่ําเสมอ อีกทั้งผลสรุปที่ไดจากการทําประชาคมนั้น ก็มไิดรบัความสนใจ
จากผูบริหารของกรุงเทพมหานครมากเทาที่ควร กลาวคือ ขอเสนอของแตละชุมชนมักไมถูกนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาของเขตหรือในแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ในความเปนจริง โครงการและงบประมาณเพื่อการ
พัฒนานั้นมักถูกกําหนดขึ้นโดยหัวหนาฝายตางๆ ในสํานักงานเขตหรือในระดับสํานัก หรือไมก็เปนขอเสนอที่มาจาก
ความคิดเห็นหรือความตองการของนักการเมืองโดยตรง (ทั้ง ส.ก.และ ส.ข.)  จึงเปนการยากที่จะกลาวไดวาการมี
สวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ และในการจัดสรรงบประมาณจะเกิดขึ้นอยาง
แทจริง (ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๕๓; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๑; สถาบัน
ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ๒๕๔๖)   

ในสวนการปฏิบัติงานของฝายการเมืองระดับกรุงเทพมหานครและในระดับเขตนั้น ก็ยังคงอยู
ภายใต “ระบอบธุรกิจการเมือง” จึงทําใหแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนามิไดมุงไปสูการแกไขปญหา
เรงดวนของประชาชนอยางแทจริง หากแตมีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการที่เปนทีต่องการของเหลา
สมาชิก ส.ก. หรือ ส.ข. เปนหลัก ซึ่งมักถูกมองวามีความเกี่ยวของกับเรื่องผลประโยชนสวนตนและคํานึงถึงการ
จัดสรรงบประมาณลงสูพื้นที่และโครงการของตนเอง และสงผลใหฝายนิติบัญญัติมิไดทําหนาที่ตรวจสอบฝายบริหาร
อยางแทจริง ยกตัวอยางเชน การศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) (๒๕๔๖) 
พบวาการเปดโอกาสใหมีงบแปรญัตติของ ส.ก. (ประมาณ ๓๐ ลานบาทตอป) เปนชองทางที่เปดโอกาสใหมีการ
ประนีประนอมกันในการตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายบริหารและฝายสภาฯ และอาจมีการสมยอมกันในเชิง
ผลประโยชนโดยที่ฝายนิติบัญญัติมีโอกาสเขาไปใชอํานาจในการจัดสรรงบประมาณของฝายบริหาร ดังนี้เปนตน 

ปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม (conflict of 
interest) ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอีกกรณีหนึ่งที่เปนที่คุนเคยของประชาชนทั่วไปคือกรณีที่ตรวจพบความไม
โปรงใสในการจัดซื้อยานยนตบรรเทาสาธารณภัย (รถดับเพลิง) ของกรุงเทพมหานคร จากการจัดซ้ือแบบรัฐตอรัฐ (G 
to G) ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรีย ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.๒๕๕๐ โดยที่กรุงเทพมหานครเปนหนวยงาน
หนึ่งที่เก่ียวของกับการจัดซื้อในครั้งนี้ มีผูบริหารและนักการเมืองเกี่ยวของหลายคน อีกทั้งเปนการจัดซื้อที่สอเคาวา
จะมีการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งมีการชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแก
รัฐ (คตส.) ปจจุบันคดีความยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ดังนี้เปนตน 
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นอกจากนี้แลว การศึกษาของ สปร. (๒๕๔๖) ยังพบวาสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) มีบทบาทที่ยังไม
ชัดเจน ทําหนาที่เปนเพียงที่ปรึกษาของผูอํานวยการเขต จึงยังไมไดแสดงบทบาทของการเปนตัวแทนประชาชนที่มา
จากการเลือกตั้งในเขตนั้นๆ อยางชัดเจน สวนฝายขาราชการประจําก็ทํางานอยูภายใตกระแสแรงกดดันของฝาย
การเมือง จึงมีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการของฝายการเมืองมากกวาคาํนงึถงึขอเสนอทีม่าจาก
ภาคประชาสังคม ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลความจําเปนในดานโอกาสและความกาวหนาในหนาที่การงานของตนเอง
นั่นเอง และดวยเหตุนี้ ความตองการหรือขอเสนอตางๆ ที่มาจากประชาสังคมอยางแทจริงนั้นจึงมักถูกละเลยหรือ
มองขามไป16 

ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครภายใตวัฒนธรรมธุรกิจการเมืองนี้ทําให
ประชาชนสวนใหญมองไมเห็นถึงผลงานที่เปนรูปธรรมของกรุงเทพมหานครมากนัก อาท ิผลการสาํรวจความพงึพอใจ
ของประชาชนชาวกรุงเทพฯที่มีตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานครของศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ซึ่งสํารวจประชาชนจํานวน ๑๐,๖๙๗ ตัวอยางที่อาศัยอยูเขตตางๆ ของกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญไมแนใจวามองเห็นผลงานจากโครงการตางๆ ของกรุงเทพมหานครที่ไดดําเนินการไปแลวอยาง
เปนรูปธรรม (ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๔)  

สวนการสํารวจของศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร (นดิา
โพลล) เรื่อง “คนกรุงเทพฯ กับความพึงพอใจผลงานผูวาราชการกรุงเทพมหานครในชวง ๓ ป” ระหวางวันที่ ๒๒-
๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ จากประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน ๑,๒๗๓ ตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญพึงพอใจกับการใหบริการของกรุงเทพมหานครในดานการศึกษาและการสาธารณสุข (รอยละ ๖๙.๔๔ ของกลุม
ตัวอยาง) สวนการแกไขปญหาการจราจร และระบบขนสงมวลชน และการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นใน
กรุงเทพมหานครยังไมเปนที่นาพอใจนัก (กลุมตัวอยางรอยละ ๕๖.๕๖ และรอยละ ๕๓.๐๒ ตามลําดับยังไมพึงพอใจ) 
(ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔) 

นอกจากน้ีผลการสํารวจของหลายสํานักการศึกษายังสะทอนตรงกันวาผลงานของกรงุเทพมหานคร
ทั้งในสวนของผูบริหารและในระดับเขตยังไมชัดเจนเปนรูปธรรม หรือไมมีความนาพึงพอใจมากเทาที่ควร อาทิ ผล
การประเมินการทํางานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปขึ้นไปที่มีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑,๑๑๗ คน เมื่อวันที่ ๑๒ -
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ พบวากลุมตัวอยางกวารอยละ ๖๐.๘ เห็นวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังไมมีผลงานที่
เดนชัด สวนการประเมินผลการทํางานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครในชวงแกไขปญหาน้ําทวมของศูนย
ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานครจํานวน ๗,๙๕๐ คน 
ระหวางวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินวาการทํางานของผูวาฯ ในชวงวิกฤติอุทกภัย

                                                   

 
16 ประมวลจากการสัมภาษณบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานของกรุงเทพมหานครจํานวน ๓ ทาน โดยมาจากสํานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การทองเที่ยว ๑ ทาน จากสํานักพัฒนาสังคม ๑ ทาน และจากสํานักงานเขต ๑ ทาน 
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เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการทํางานที่ต่ําเกินไป ดังนี้เปนตน (ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,๒๕๕๕ และ ศูนยประชามติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔) 

ดวยเหตุน้ี หากโครงสรางการเมืองการบริหารยังคงเปนเชนปจจุบัน ประชาชนก็ยังคงไมสามารถเขา
มีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจและกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและชุมชนของพวกเขาไดมาก
เทาที่ควร และอาจสงผลทําใหประชาชนมองไมเห็นถึงผลการทํางานของกรุงเทพมหานครที่เปนรูปธรรมชัดเจนดังที่
เปนอยูในขณะนี้ แนนอนวาปรากฏการณดังกลาวนี้ยอมสงผลทางลบตอทัศนคติหรือมุมมองของประชาชนที่มีตอขีด
ความสามารถในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และสงผลตอการใหการสนับสนุนคณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานครที่อาจลดนอยลงอีกประการหนึ่งดวย 

 

๕. โครงสรางการเมืองการปกครองของกรุงเทพมหานครไมเกื้อหนุนตอการมีสวนรวมและการ 
ตอบสนองตอการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน 

ดังที่ไดทราบแลววาโครงสรางการบริหารงานของกรุงเทพมหานครแบงเปน ๒ ระดับ ไดแกระดับ
กรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักตางๆ ดูแลรับผิดชอบภารกิจแตละดาน และในระดับสํานักงานเขตที่ดูแลรับผิดชอบ
ภารกิจในเชิงพื้นที่ อยางไรก็ดี การบริหารงานใน ๒ ระดับนี้เปนเพียงแครูปแบบที่โดยเนื้อแทแลวมิใชเปนการ
บริหารงานใน ๒ ระดับอยางแทจริงแตอยางใด กลาวคือการบริหารงานทั้ง ๒ ระดับนี้มิไดแยกการบริหารตัดสินใจ
เปนอิสระจากกันและกัน แตตางก็อยูภายใตการบริหารสั่งการของผูวากรุงเทพมหานครเปนสําคญั โครงสรางดังกลาว
นี้จึงอาจทําใหผูบริหารในระดับสํานักงานเขตขาดแรงจูงใจทางการเมืองที่จะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการเรงดวนของประชาชนในพื้นที่ 

ประเด็นที่นาพิจารณาในเรื่องนี้ก็คือโครงสรางการบริหารของกรุงเทพมหานครในปจจุบันสงเสริม
และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากรุงเทพมหานครรวมกับเจาหนาทีร่ฐัและภาคสวนตางๆ มากนอย
เพียงใด? หากโครงสรางการบริหารกรุงเทพมหานครในปจจุบันนี้กอใหเกิดขอจํากัดดานการเมืองการปกครองที่ไม
สนับสนุนการทํางานของกรุงเทพมหานครใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน หรือไมเอื้อตอการประสาน
การทํางานรวมกันทั้งระหวางสวนงานภายในกรุงเทพมหานครและกับหนวยงานภายนอกที่มีภารกิจเก่ียวของกนัแลว 
การกําหนดวิสัยทัศนเรื่องโครงสรางการเมืองการปกครองใหมีความชัดเจนยอมเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได การมี
โครงสรางการบริหารจัดการที่รวมศูนยอํานาจตัดสินใจอยูที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเชนนี้ยอมไมเกื้อหนุนให
กรุงเทพมหานครสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางทันทวงที (อรทัย กกผล ๒๕๔๗; สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ๒๕๔๖; หรือดูตัวอยางจากประเด็นขาวที่ไดนําเสนอแลวในตารางที่ ๖-๖ ถึง ๕-๘ 
ขางตน) 

ประสบการณในการจัดโครงสรางการบริหารของมหานครขนาดใหญในหลายประเทศมีความ
แตกตางกันออกไป แตโดยสวนใหญตา งพยายามออกแบบใหสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตั ว  
มีอิสระในการดําเนินงานและการจัดบริการสาธารณะ และมีความใกลชิดกับประชาชน โดยที่สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองตอประชาชนไดอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชนการกําหนดโครงสรางการบริหารงานมหานครแบบ ๒ ชั้น 
โดยที่การปกครองในแตละระดับจะมีการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นโดยประชาชน และจะกําหนดให
การบริหารในชั้นลางดูแลรับผิดชอบบริการสาธารณะที่จําเปนขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิต สวนการบริหารใน
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ระดับบนเปนการพัฒนาในเชิงภาพรวมของเมืองหรือการบริการสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่มหานคร อีกทั้งมีการ
กําหนดความสัมพันธและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางการปกครองทั้ง ๒ ระดับนี้ 

ประเทศที่นิยมใชระบบการปกครองมหานครแบบ ๒ ชั้นมักเปนประเทศที่มีการปกครองในระบบ 
รัฐเดี่ยว (unitary state) อาทิ มหานครลอนดอนของประเทศอังกฤษ มหานครโตเกียวในประเทศญี่ปุน  
มหานครปารีสของประเทศฝรั่งเศส หรือมหานครโซลในประเทศเกาหลีใต สวนในประเทศสหพันธรัฐ (federal 
state) นิยมกําหนดโครงสรางการบริหารมหานครใหมีระดับเดียว แตใหมีหนวยการปกครองที่มีขนาดไมใหญเกินไป 
ประเทศในกลุมหลังนี้ไดแก มหานครนิวยอรกของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมหานครซิดนียของประเทศออสเตรเลยี 
เปนตน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารมหานครในระบบ ๒ ชั้น (two-tier system) แสดงดัง
ตารางที่ ๖-๑๑ ดานลาง    

ตารางที่ ๖-๑๑ โครงสรางการบรหิารมหานครแบบ ๒ ชั้นของประเทศตางๆ  
 

หัวขอ มหานครลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ 

มหานครปารีส  
ประเทศฝร่ังเศส 

มหานครโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุน 

มหานครโซล  
ประเทศเกาหลีใต 

ขอมูลพื้นฐาน มีพื้นที่ ๑,๕๗๗ ตาราง
กิโลเมตร. มีประชากร
ประมาณ ๗.๘๓ ลานคน 

มีพื้นที่ ๑๒,๐๑๒ ตาราง
กิโลเมตร. มีประชากร
ประมาณ  ๑๒.๐๙ ลาน
คน 

มีพื้นที่ ๒,๑๘๘ ตาราง
กิโลเมตร. มีประชากร
ประมาณ ๑๓.๐๗ ลานคน  

มีพื้นที่ ๖๐๕.๒๑ ตาราง
กิโลเมตร. มีประชากร
ประมาณ ๑๐.๕๗ ลาน
คน  

การปกครองใน
ระดับบน (upper-
tier 
administration) 

Greater London มีฝาย
บริหารและสภานคร
ลอนดอน รับผิดชอบการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม งาน
ชุมชนและความ
สรางสรรค  และการ
พัฒนาที่อยูอาศัยและการ
ฟนฟูเมือง 

กรุงปารีส หรือ จังหวัด
ปารีส (Paris) เปน
ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค มีหนาที่
รับผิดชอบหลักดานการ
สวัสดิการสังคมและ
สุขภาพ การศึกษา การ
ขนสง วัฒนธรรม การ
พัฒนาชนบท การสรางที่
พักอาศัย และการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม   

ระดบัจังหวัดไดแก Tokyo 
Metropolitan 
Government (TGM) มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาค การปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
อุตสาหกรรม การกอสราง
บํารุงรักษาถนน แมน้ํา 
และสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะ การบริหาร
กิจการตํารวจ และการ
สนบัสนุนความรวมมือใน
การทํากิจกรรมตางๆ 
ระหวางหนวยงานของรัฐ
กับหนวยงานระดับ
เทศบาลในมหานคร
โตเกียว 

มหานครโซล (Seoul 
Special Metropolitan) 
ภารกิจตางๆ ไดแก งาน
วางแผน และการจัดการ
กรณีฉุกเฉิน การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม งาน
สาธารณสุขและสวัสดิการ
ส่ิงแวดลอม งานการเคหะ 
การโยธา การสงเสริมการ
ทองเท่ียวและวัฒนธรรม 
งานขนสง การวางผัง
เมือง 

การปกครองใน
ระดับลาง (lower-
tier 
administration) 

ระดับ District หรือ 
Borough  มี City of 
London และ Borough 
ตางๆ จํานวน ๓๒ แหง มี
ภารกิจหลักดานการ
สงเสริมเศรษฐกิจ 

ประกอบดวย เทศบาล
นครปารีส (City of 
Paris) ๑ แหง และ
เทศบาลตางๆ 
(Communes) อีก
จํานวน ๑๙ แหง มีฐานะ

ระดบัเทศบาลแบงเปน ๒ 
สวน ดังนี้ (๑) เขตพื้นที่
ชั้นในประกอบดวย
เทศบาลนคร ๒๓ แหง 
หรือเรียกวา กุ (Ku) 
จําแนกออก เปนเทศบาล
นครโตเกยีว (City of 
Tokyo) ๑ แหง และ

ระดับลางเปนเขต
ปกครอง Gu มีจํานวน 
๒๕ แหง มีภารกิจหลักใน
ดานการพัฒนาเมือง 
สังคม และการดูแลศูนย
สุขภาพ 



 

- ๔๑๘ - 
 

หัวขอ มหานครลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ 

มหานครปารีส  
ประเทศฝร่ังเศส 

มหานครโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุน 

มหานครโซล  
ประเทศเกาหลีใต 

การศึกษา การสาธารณสุข 
การสรางอาชีพในชุมชน 
การคมนาคมขนสง เปน
ตน 

เปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่
ตามที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา โครงสราง
พื้นฐาน ถนนหนทาง การ
พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
การขนสง ทาเทียบเรือ 
การสุขอนามัยและสังคม 
การเก็บขยะมูลฝอย 
น้ําประปา การรักษา
ความสะอาด การดูแลที่
อยูอาศัย สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม และกิจการ
ตํารวจ 

เทศบาลนครตางๆ อีก ๒๒ 
แหง และ (๒) เขตพื้นที่
ชั้นนอก ประกอบ ดวย
เทศบาลระดบัตางๆ 
จํานวน ๓๙ แหง แบงเปน
เทศบาลระดบั city 
จํานวน ๒๖ แหง, เทศบาล
ระดบั town หรือ โชว 
จํานวน ๕ แหง และ
เทศบาลระดบั village 
หรือ ซอน จํานวน ๘ แหง 
อํานาจหนาที่ของเทศบาล
ในระดบันี้มกัเกี่ยวของกับ
ความตองการพื้นฐานของ
ประชาชน อาทิ การศึกษา 
การสาธารณสุข การ
กอสรางและบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ แหลงน้ํา 
การกําจัดขยะ การบําบัด
น้ําเสีย และงานดบัเพลิง 
เปนตน 

การไดมาซึ่ง
ผูบริหารและสมาชิก
ฝายนิติบัญญัติ 

ฝายบริหารและฝายนิติ
บัญญัติทั้ง ๒ ระดับมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน 

ผูวาราชการจังหวัดปารีส 
มาจากการแตงตั้งและ
เปนตัวแทนของ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยสวน
ฝายนิติบัญญัติคือ สภา
จังหวัดปารีส (Conseil 
General) มีจํานวน 
๑๐๙ คน มาจากการ
เลือกตั้ง สวนในระดับ
เทศบาลมีผูนําฝาย
บริหารและฝายสภานิติ
บัญญัติท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน   

ผูวาราชการจังหวัด
โตเกียวมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และสภา
กรุงโตเกียวจํานวน ๑๒๗ 
คนมาจากการเลือกตั้ง 
สวนนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลมา
จากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงเชนกัน   

 

ฝายบริหารและฝายนิติ
บัญญัติทั้ง ๒ ระดับมา
จากการเลือกตั้งของ
ประชาชน 

ที่มา: ประมวลโดยคณะวิจัย 

 
กลาวโดยสรุป จากการวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางการบริหารมหานครตางๆ ดังกลาวขางตน จะเห็นได

วาประเทศรัฐเดี่ยวสวนใหญนิยมใชระบบการปกครองมหานครแบบ ๒ ชั้น โดยที่การปกครองทั้งสองระดับจะมีอิสระ
ในการบริหารจัดการและในการตัดสินใจพอสมควร และผูบริหารและสมาชิกฝายสภานิติบัญญัติของแตละระดบัสวน
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ใหญมาจากการเลือกตั้ง (ยกเวนผูวาราชการจังหวัดของมหานครปารีส) สวนในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้นแมจะมี
โครงสรางเปนแบบ ๒ ชั้นก็ตาม แตทวาการปกครองในระดับบนเทานั้นมีลักษณะของหนวยการปกครองทองถิน่อยาง
แทจริง  แตสําหรับในระดับเขตนั้นมิไดมีอิสระในการบริหารจัดการแตอยางใด และมิไดมีผูบริหารเขตที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน (ผูอํานวยการสํานักงานเขตมาจากการแตงตั้ง) โดยที่สํานักงานเขตมีฐานะเปนเพียงหนวยงาน
ปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเทานั้น 

 
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน: จัดวางตําแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสที่มีในการกาวขาม

อุปสรรค 
 

ในการนําเสนอประเด็นวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ ดานการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภายใตบริบทขอจํากัดและโอกาสการพัฒนาของกรุงเทพมหานครนั้น คณะวิจัยจะดําเนินการโดยใช
แนวทางดังตอไปนี้ 

๑. การใชประสบการณของตางประเทศในการออกแบบกลไกเชิงสถาบันที่สงเสริมการมสีวนรวมใน
การตัดสินใจของภาคประชาสังคมตอนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมือง การจัดสรรงบประมาณ และ/หรือการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะมีอยูเปนจํานวนมาก และสามารถนําบทเรียนที่สําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนพัฒนาการทางดานการเมืองและการมีสวนรวมของภาคประชาชนมาสูกรุงเทพมหานครได 

๒. สนับสนุนการสงเสริมกระแสประชาธิปไตยในการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร และ
สนับสนุนการใชสื่อสังคมยุคไซเบอรใหเปนโอกาสในการพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงของชาวกรุงเทพฯ 

๓. มุงปรับเปลี่ยนโครงสรางเชิงสถาบัน โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ และโครงสราง
ระบบการเมืองเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการกรุงเทพมหานครใหเกิดขึ้นอยางมีความหมาย 
โปรงใสตรวจสอบไดสําหรับภาคประชาชน และมีการใชทรัพยากรของรัฐอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตอไป 

๔. สนับสนุนแนวทางการกระจายอํานาจจากรัฐสวนกลางสูหนวยการปกครองทองถิ่น และจาก
หนวยการปกครองทองถิ่นสูภาคประชาชน/ภาคชุมชน/ภาคประชาสังคม เพื่อสงเสริมสิทธิในการปกครองตนเองของ
ภาคประชาชน 

วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครดานการเมืองการปกครองที่จะนําเสนอหลังจากนี้มีฐานคิดที่
สําคัญก็คือการกําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครจะตองเกิดขึ้นมาจากฉันทามติของผูมีสวนไดเสีย 
(stakeholders) อยางรอบดานและเพียงพอ ในอนาคต พลังจากภาคประชาชนจะเปนแนวรวมที่สําคัญตอการพฒันา
ใหกรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และสามารถกาวไปสูการเปนเมืองในฝน เปนเมืองชั้นนําใน
ภูมิภาคเอเชียไดตามที่ตองการ รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการดานการเมืองการมีสวนรวมของ
ประชาชนจะไดรับการนําเสนอในลําดับถัดไป 
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 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองแหงประชาธิปไตย: 
แนวทางการปดจุดออนและเสริมจุดแข็งดานการปกครองตนเองของประชาชน 

 

ในการพัฒนาวิสัยทัศนดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนใหมุงไปสูมหานครแหง
ประชาธิปไตย และเก้ือหนุนตอการเปนเมืองชั้นนําในภูมิภาคเอเชียไดนั้น คณะวิจัยเสนอแนวทางการจัดทําวิสัยทัศน
และการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครองและการมีสวนรวมของประชาชนดังตอไปนี้ 

๑. การจัดโครงสรางและรูปแบบการเมืองการมีสวนรวมขึ้นใหม โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเปนเครื่องมือที่จะเชื่อมตอเขากับระบบฐานขอมูลตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง และเปนปจจัยที่เกื้อหนุนให
ภาคประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวในการพัฒนากรุงเทพฯ ไดอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใชเทคโนโลยีการสื่อสารดังกลาวเพื่อรองรับตอการตัดสินใจของประชาชน
ในทางตรงที่มีตอการกําหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาที่สําคัญๆ ผานอุปกรณเชื่อมตอดังกลาวได (อาทิ การทํา Direct 
Referendum หรือการทําประชามติในลักษณะหนึ่งทางตรงโดยประชาชนผูเกี่ยวของ) รวมทั้งใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกลาวในการตรวจสอบการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ก็เพื่อใหประชาชนชาวกรุงเทพฯ
สามารถเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครรวมกันไดอยางเขมขนและ
ตอเนื่องจริงจัง อันจะสามารถลดขอจํากัดของระบบการเมืองแบบตัวแทนซึ่งไมสามารถสะทอนปญหาสาธารณะของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และสามารถลดการครอบงําของกระแสธุรกิจการเมืองลงได 

๒. การปรับโครงสรางอํานาจใหมทางดานการเมืองการปกครอง เนนการกระจายอํานาจสูพืน้ทีแ่ละ
ชุมชนในระดับฐานราก ทั้งในดานภารกิจบริการสาธารณะ การจัดสรรงบประมาณ และการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน ทั้งนี้ จะตองมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครองที่นําไปสูการมีสวนรวมทางตรงของ
ประชาชนใหเกิดขึ้นในวงกวาง และมีคุณคาอยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จะไดกลายเปนแรง
ขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหภาคประชาชนเกิดความตื่นตัวและตองการเขารวมในการบริหารกิจการของบานเมือง
สวนรวมตอไป 

๓. การใชจุดแข็งจากทุนทางสังคมที่มีอยูในการสรางภาคีแนวรวมการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดย
การใชตัวอยางของกลุมประชาสังคมที่มีความเขมแข็ง อาทิ กลุมประชาสังคมดานการทองเที่ยว กลุมประชาสังคม
ดานสิ่งแวดลอม กลุมประชาสังคมดานเด็กและเยาวชน ฯลฯ เปนแบบอยางในการผลักดันใหเกิดกลุมประชาสังคม
อื่นๆ ตามประเด็นเฉพาะเรื่องขึ้นอีก เพื่อใหเกิดการพัฒนากรุงเทพมหานครทางดานนโยบายตางๆ (policy issue) 
ใหครอบคลุมทุกดาน ในลักษณะของการพัฒนารวมกันทั้งระหวางภาครัฐและภาคสวนตางๆ สงผลใหเกิดการ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืนมากยิ่งขึ้น 

๔. ในการดําเนินการตอเน่ืองจากขอ ๓ ขางตน จะตองจัดการใหเกิดภาคีเครือขายภาคประชาชนใน
การดําเนินการขับเคลื่อนวิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งในดานการเมืองการมีสวนรวมและในการขบัเคลือ่น
การดําเนินงานตามวิสัยทัศนประเด็นตางๆ เพื่อมุงไปสูการเปนมหานครชั้นนําของเอเชียไดภายในป พ.ศ.๒๕๗๕ โดย
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การใชกลไกภาคประชาสังคมในการดูแลและติดตามการดําเนินงานขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 
๖.๔.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการองคการ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ในดานการบริหารจัดการองคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศถือวาเปนสวนที่สนับสนุนการดาํเนนิภารกจิของ

กรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการในโลกยุคโลกภิวัตนกรุงเทพมหานครไมไดอยูอยางโดดเดีย่วอกี
ตอไป แตกรุงเทพมหานครตองเผชิญกับสภาพแวดลอมทางการบริหารภายนอกที่สงผลกระทบตอการดาํเนนิงาน การ
มุงแกไขปญหาภายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหรือใหบริการไมใชคําตอบที่ดีที่สุด (One best way) 
ในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานอีกตอไป กรุงเทพมหานครจึงตองมีความสามารถในการปรับตัวกับสภาวะแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการบริการสาธารณะบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้นจึงตองสํารวจสภาพแวดลอม เพื่อประเมินและคาดการณความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
และเตรียมการกําหนดวิสัยทัศน ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยแบงออกเปนปจจัยภายนอกที่
เปนโอกาส (Opportunities) กับภัยคุกคาม (Threats) และปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง (Strength) กับจุดออน 
(Weakness) ดังตอไปนี้ 
 

 ปจจัยภายนอก 
 
โอกาส 
๑. ประชาชนตื่นตัวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น  

 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๕) ไดวางหลักใหการจัดระบบงาน
ราชการ เพื่อใหจัดทําบริการสาธารณะ เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนและในมาตรา ๘๗ วางหลักใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการจัดทํา
บริการสาธารณะของรัฐทุกระดับรวมถึงระดับทองถิ่นดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการใหบริการภาครัฐแนวใหม 
(The New Public service) ที่ใหภาครัฐมีบทบาทเปนผูใหบริการ(serve)และเสริมพลัง (empower) ทํางานโดย
เนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน (community) และทํางานรวมกับชุมชนในรูปแบบเครือขาย (Denhardt, 
2000 : 549-557) ทําใหกรุงเทพมหานครตองรับฟงความคิดเห็น และขยายการมีสวนรวมของภาคประชาชนมากขึน้
ทํางานรวมกับชุมชน และทํางานเปนเครือขายมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันกรุงเทพมหานครมีชุมชนอยูทั้งสิ้น ๒,๐๐๗ 
ชุมชน (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, ๒๕๕๓: ๑๘๕)  
 

๒. กระแสโลกาภิวัตนและการเขาสูประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘)  
ทําใหกรุงเทพมหานครมีโอกาสไดสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงกับตางประเทศมากขึน้ ทัง้ในดาน

นโยบายเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การลงทุน การศึกษา แรงงาน การแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี ฉะนั้นใน
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อนาคตกรุงเทพมหานครจึงไมไดมีฐานะแคเมืองหลวงของประเทศไทยอีกตอไป แตกลายเปนมหานครแหงภูมิภาค
กรุงเทพมหานครจะมีโอกาสในการเชื่อมตอความสัมพันธกับนานาชาติไดงายขึ้น ใกลชิดมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสใน
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคมากขึ้น 

๓. การสื่อสารในปจจุบันมีความรวดเร็วมาก  
โดยเฉพาะการขยายตัวของผูใชสื่อสังคมออนไลน (Social Network) โดยสถิติการใช Facebook 

ของคนไทยมีประมาณ ๑๓ ลานคน หรือประมาณรอยละ ๒๐ ของประชากรรวม ในขณะที่ Twitter มีผูใชประมาณ 
๑ แสนคนและในจํานวนนี้กลุมคนที่ใชมากที่สุดคือนักศึกษาอายุประมาณ ๑๘-๒๔ ปที่ใชประมาณรอยละ ๓๙ ของ
คนใชทั้งหมด รองลงมาคือกลุมคนอายุ ๒๕-๓๔ ป ใชประมาณรอยละ ๒๙ ของผูใชทั้งหมดดังนั้นกลุมผูใช Social 
Network เปนหลักคือกลุมคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนพื้นฐาน ซึ่งเปนคนกลุมที่มีพลังในการสื่อสารใน
สังคมออนไลนนี้มากที่สุด (ผูจัดการ ๓๖๐° รายสัปดาห, ๒๕๕๔) จึงเปนโอกาสใหกรุงเทพมหานครมีชองทางในการ
สื่อสารกับประชาชนไดงาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ภัยคุกคาม 
๑. กรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น จาก ๖,๓๕๕,๑๔๔ คน ในปพ.ศ. ๒๕๔๓ เปน 

๘,๓๐๐,๐๐๐ ในปพ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ ๓๐.๖๑ (สํานักงานสถิติแหงชาติ,๒๕๕๔) ในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เพียง ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล,๒๕๕๓) คิดเปนความ
หนาแนนของประชากร ๕๒๙๐.๙ คน ตอ ๑ ตารางกิโลเมตร ทําใหกรุงเทพมหานครมีงานมากขึ้น มีผูรับบริการตอง
ดูแลมากขึ้น ความคาดหวังในปริมาณ และคุณภาพของการใหบริการยอมมากขึ้น กรุงเทพมหานครตองเผชิญกับขอ
เรียกรองของประชาชนมากขึ้นทําใหกรุงเทพมหานครตองปรับปรุง พัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ และ
ทั่วถึงเปนธรรม 

๒. การเขาสูประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ในมุมหนึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนของทุน 
เทคโนโลยี แรงงาน สรางโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็จริง แตในมุมหนึ่งก็ทําใหเกิดการไหลบาของแรงงานตาง
ดาวจากสถิติของสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานป ๒๕๕๓พบวากรงุเทพมหานคร
มีแรงงานตางดาวมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีจํานวนทั้งสิ้น  ๓๓๗,๘๘๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๓๑ จากจํานวนทั่ว
ประเทศ ๑,๐๔๐,๗๗๒ คน รองลงมาคือ ปริมณฑล จํานวน ๒๙๔,๓๘๓ คน คิดเปน รอยละ ๒๒.๐๕17เพราะฉะนั้น
การเขาสูประชาคมอาเซียนจึงอาจเปนเปนปจจัยที่เรงการเพิ่มขึ้นของแรงงานตางดาวในกรุงเทพมหานคร ทําใหการ
จัดการกับปญหาความหนาแนนของประชากร การควบคุมโรคระบาด ปญหาอาชญากรรมยากมากขึ้น 

 
 

                                                   

 
17สํานกับริหารแรงงานตางดาว. การบรหิารจัดการการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยสรุปป 2553 , กรุงเทพฯ: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ กลุม
พัฒนาระบบควบคมุการทํางานของคนตางดาว สํานักบรหิารแรงงานตางดาว, ๒๕๕๓ : ๑๐, Available on : 
http://wp.doe.go.th/sites/default/files/statistic/8/sy2553.pdf , เขาถึงเมือ่ 9 พ.ย. 55 
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 ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
๑. กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งใหอํานาจในการออกกฎหมายในรูป “ขอบัญญัติทองถิ่น”เองได และ
สามารถบริหารจัดการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของตนเองได ทําใหกรุงเทพมหานครมีความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการภายในสูง 

๒. กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนเมืองหลวงที่มีความสําคัญในการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา เปนศูนยกลางการคาและการลงทุน ทําใหกรุงเทพมหานครมีโครงสรางพื้นฐานรองรับความเจริญในทุก
ดาน และจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหกรุงเทพมหานครมีโอกาสเก็บภาษีเปนรายไดมากขึ้น 

 
จุดออน 
๑. สถานการณความรุนแรงทางการเมืองที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตัง้แต เหตกุารณ 

๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖  เหตุการณ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ เหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงเหตุการณ
ชุมนุมทางการเมืองเมษา-พฤษภา พ.ศ.๒๕๕๓ทําใหทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร และหนวยงานราชการ รานคา 
เอกชนในพื้นที่ตองเสียหายจํานวนมาก สูญเสียงบประมาณในการฟนฟู เยียวยา และสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น
จากนานาชาติ 

๒. รัฐบาลมีเสถียรภาพนอย มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเกิดความขัดแยงบอยครัง้ สงผล
ใหนโยบายรัฐมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการดําเนินโครงการขนาดใหญตองลาชา และหรือกระทบตอโครงการ
ระยะยาวของกรุงเทพมหานครในการระดมทุนเงินกูที่ตองใชรัฐบาลค้ําประกัน 

๓. กรุงเทพมหานคร ปญหาความซ้ําซอนเชิง โครงสราง การจัดโครงสรางองคการของ
กรุงเทพมหานคร มีความซ้ําซอนในหลายสวน ท้ังระหวางหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครเอง และกับหนวยงาน
ระดับชาติ ความซ้ําซอนดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ การขาดเอกภาพ ความขดัแยงระหวางองคการ 
ความลาชาในการประสานงาน ซ่ึงลวนสงผลกระทบตอประสิทธิผลขององคการเชน สํานักการจราจรและขนสง มี
หนาที่ดูและการจราจร โดยมีอํานาจหนาที่ดูแลปายจราจร สัญญาณไฟจราจร  ในขณะที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ มี
ตํารวจจราจรเปนผูควบคุมบังคับใชกฎจราจร อํานวยความสะดวกผูใชทาง มีสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจรกระทรวงคมนาคม เปนผูกําหนดนโยบายในภาพรวม ฉะน้ันจะเห็นไดวา งานจราจรเพียงงานเดียว จะมี
หนวยงานสวนกลางเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก หากขาดการประสานงาน และการวางแผนที่เปนเอกกภาพแลว 
ก็อาจสงผลกระทบตอประสิทธิผลตามมา  

 
๔. โครงสรางและอํานาจหนาที่ขาดความสมดุลกัน กรุงเทพมหานครมหีนาทีแ่ละขอบเขตกวางขวาง

มาก แตหนวยงานของกรุงเทพมหานครกลับมีอํานาจนอยมาก ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด
ได (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙,๔-๓๘๐-๔-๓๘๑) เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีฐานะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกลับมีสถานะเปนเมืองหลวงอันเปนที่ตั้งของหนวยงานที่เปนการบริหารราชการ
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สวนกลางดวย โดยการจัดองคการนั้น หนวยงานกลางจะจัดโครงสรางตามหนาที่ (Function based) แต
กรุงเทพมหานครจัดโครงสรางตามพื้นที่ (Area based) ทําใหงานซ้ําซอนกันอันเปนปญหาสืบเนื่องมาจากโครงสราง 
และอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครนําไปสูปญหาความไมสมดุลระหวางอํานาจหนาที่ กลาวคือ ในการบริหาร
ราชการสวนกลาง หนวยงานสวนกลางจะทําหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติเองเกือบทุกเรื่องในเมืองหลวง หากเรื่องดังกลาว
เกิดขึ้นในตางจังหวัด จะอยูในขอบเขตอํานาจของผูวาราชการจังหวัด อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครจึงนอยลง
เพราะสวนราชการอื่นเปนผูทําหนาที่ นอกจากนั้นอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร กฎหมายระบุใหขึ้นอยูกับ
บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนๆ หากกฎหมายอื่นระบุไวเปนอยางอื่น ก็ใหเปนไปตามนั้น ฉะนั้นกฎหมายก็จะใหอํานาจ
แกหนวยงานกลางในเขตเมืองหลวง และใหอํานาจแกจังหวัดในเขตภูมิภาค ในขณะที่กรุงเทพมหานครซึง่กม็หีนาทีใ่น
เรื่องนั้นๆ ดวย จึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดครบถวน เพราะอํานาจนั้นไปตกอยูกับหนวยงานกลาง ทําให
กรุงเทพมหานครไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลได เชน สํานักการจราจรและขนสง มีหนาที่ในการวางระบบ
การจราจรและการขนสงในกรุงเทพมหานคร  แตไมสามารถออกกฎ หรือบังคับใชขอบังคับตางๆได เพราะอํานาจอยู
ที่กองบังคับการตํารวจจราจร ในขณะที่แผนการจราจรในภาพรวม ก็เปนหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผน
จราจร (สนข.) สํานักการจราจรและขนสง จึงมีหนาที่เพียงการดูแลไฟสัญญาณจราจร การตีเสนจราจร ในขณะที่
ระบบการขนสงอื่นๆก็มีหนวยงานอื่นดูแล เชน รถไฟใตดิน โดย บริษัทรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด(มหาชน) รถไฟฟา 
BTS โดยบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รถไฟฟา Airport Rail-Link และทางรถไฟที่ตัดผานถนน
ในกรุงเทพมหานคร ดูแลโดยการรถไฟแหงประเทศไทย ดังนั้น การคมนาคมขนสง และการจราจรในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จึงอยูในภาวะที่แยกสวนกันทํางาน ขาดเอกภาพ ไมสามารถจัดการใหเทาทันกับปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตน 

๕. กรุงเทพมหานครยังมีปญหาขาดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการคอรรัปชั่น กรุงเทพมหานครมีคดี
ทุจริตที่อยูระหวางดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ปปช.) 
ในชวงปพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ จํานวน ๖ คดี (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
,ม.ป.ป.)สงผลกระทบตอภาพลักษณและความนาเชื่อถือขององคการ 

๖. กรุงเทพมหานครยังขาดการวางระบบฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจ และวางแผน
ที่มีประสิทธิภาพเชน ยังคงใชขอมูลประชากรจากทะเบียนราษฎรเปนฐาน ทําใหมีขอมูลประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจไมสอดคลองกับความเปนจริง (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, ๒๕๕๑ :๑๒, ๒๕๕๓ :๓) และยังไมมีการ
จัดการฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน ขอมูลประชากรแฝง ขอมูลแรงงานตางดาว ขอมูลผูรับบริการดาน
สวัสดิการสังคม ซึ่งบรรดาขอมูลเหลานี้กรุงเทพมหานครใชขอมูลของหนวยงานกลางเปนหลัก ตัวอยางเชน ขอมูล
ผูรับบริการดานสวัสดิการสังคม ของสํานักพัฒนาสังคม ก็ตางจากขอมูลของกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในขณะที่หนวยงานระดับสํานักตางๆในกรุงเทพมหานครก็มี
ขอมูลคนละฐาน คนละชุด ทําใหขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานมีความแตกตางกันผูปฏิบัติงานจึงตอง
ปฏิบัติงานบนความคลาดเคลื่อนของขอมูล และไมเชื่อมโยงกันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใหบริการ 
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 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน:จัดวางตาํแหนงในอนาคตโดยใชโอกาสที่มีให/กาวขามอุปสรรค 
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการกําหนดนโยบายและการจัดทําบริการ

สาธารณะโดยขยายความรวมมือในลักษณะเครือขาย 
๒. พัฒนาวิสัยทัศนที่เชื่อมโยง สอดคลองในระดับสากล และบูรณาการกับยุทธศาสตรภายในอยาง

เปนเอกภาพ 
๓. พัฒนาความรูบุคลากรใหมีความรูในการใชสื่อสังคมออนไลนใหเปนประโยชนในการสื่อสารกับ

ภาคประชาสังคม 
 

 แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร ปดจุดออน /เสรมิจุดแข็ง 
๑. พัฒนา ปรบัปรุงระเบียบ ลดความซ้ําซอน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
๓. สงเสรมิการมสีวนรวมของภาคประชาสังคม ในการตรวจสอบถวงดุลการบริหารงาน 
๔. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถใชประกอบการวางแผนและตัดสนิใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

  จะเห็นไดวาในดานการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครนั้น หนวยวิเคราะหอยูในระดับองคการ 
และสภาพปญหาหรือจุดออนที่สําคัญคือปญหาเชิงโครงสราง อํานาจหนาที่ การปรับปรุงและพัฒนาตองอาศัยการ
แกไขในเชิงกฎหมายและโครงสราง ควบคูไปกับการพัฒนาการทํางานที่เนนการกระจายอํานาจมากขึ้น ใหประชาชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดบริการสาธารณะมากขึ้น และพัฒนาการทํางานรวมกับชุมชนเปนเครือขายความ
รวมมือ 
 

สภาพปญหาดานการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาจากเอกสารประกอบกับการเก็บขอมูลจากการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงความคิดเห็น

ทั้งหมด ๖ ครั้ง พบวาปญหาของกรุงเทพมหานครในทางการบริหารจัดการ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 
๑. ปญหาเชิงโครงสราง 
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ไวถึง ๒๗ ประการนั้น ทําใหกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่กวางขวาง
ครอบคลุม ประกอบกับการจัดโครงสรางแบบราชการทําใหมีความซับซอน ซึ่งกอใหเกิดสภาพปญหาไดแก 

๑.๑ การจัดโครงสรางของกรุงเทพมหานคร มีความซ้ําซอนกันในภารกิจหลายดาน ซึ่งเปนการซ้ําซอนทั้ง
ภายในกรุงเทพมหานครเอง กับหนวยงานกลางระดับประเทศ เชน ภายในกรุงเทพมหานคร มีสํานักการแพทย สํานกั
อนามัย ที่ภารกิจคลายกัน สวนในระดับประเทศมีกระทรวงสาธารณสุข หรืองานดานการจราจร ในสวนของ
กรุงเทพมหานครมีสํานักการจราจรและขนสง ของหนวยงานกลางมีกองบังคับการตํารวจจราจร สํานักงานตํารวจ



 

- ๔๒๖ - 
 

แหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งความซ้ําซอนเหลานี้ทําใหเกิดความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงาน และขาดประสิทธิภาพ อันเกิดจากความขัดแยง ขาดเอกภาพและทิศทางการทํางานดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๖-๑๒ อํานาจหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของกับกรุง เทพมหานครแบงตามระดับการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ระดับ ระดับ 
สากล เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ชุมชน/ยาน 

การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

- สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ

- สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ

-สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
-สํานักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร 

-สถานตีํารวจ 

งานทะเบยีนราษฎร - กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

-กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

-สํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร 

- 

ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 -กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวง
หาดไทย 

 

-สํานักปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร  
-สํานักงานเขต 
-จส.๑๐๐ 
-รวมดวยชวยกนั 
-มูลนิธิรวมกตญั ู
-ศูนยกูชพีนเรนทร 
-สมาคมอาสาสมคัร
บรรเทาสาธารณภัยแหง
ประเทศไทย 

-อป.ภร. 

การรักษาความสะอาด   -สํานักสิ่งแวดลอม 
-สํานักงานเขต 

 

การผังเมือง  -กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

-สํานักการโยธา  
-สํานักผังเมือง 
-สํานักงานเขต 

- 

การจัดการบํารุงรักษา
ทางบก ทางน้ํา ทาง
ระบายน้ํา 

- -กรมชลประทาน 
-กรมเจาทา 
-กรมโยธา 
-กรมทางหลวง 

-สํานักการระบายน้ํา - 

การขนสงและจราจร -กระทรวงคมนาคม - กรมการขนสงทางบก 
- สนข. 
- กรมทางหลวง 

-สํานักการจราจรและ
ขนสง  
-BMCL 

- วินมอเตอรไซค 



 

- ๔๒๗ - 
 

ระดับ ระดับ 
สากล เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ชุมชน/ยาน 

- กรมทางหลวงชนบท 
- กรมเจาทา 

- BTS 
- การทางพิเศษ 
- รฟท. 
- สมาคมรถตู 
- สมาคมแท็กซี ่

การควบคมุอาคาร - - กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

- สํานักงานเขต 
- สํานักการโยธา 

- 

การปรับปรุงชมุชนแออดั
และที่อยูอาศยั 

- - การเคหะ 
- ธนาคารอาคาร
สงเคราะห 

- สํานักงานเขต 
- สํานักพัฒนาสังคม 

- 

งานสิ่งแวดลอม/ 
สถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 

- - - สํานักสิ่งแวดลอม - 

งานสาธารณูปโภค  - การไฟฟานครหลวง 
- การประปานครหลวง 
- บริษทั TOT 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

- สํานักการโยธา (เฉพาะ
ถนน) 

- 

งานสาธารณสุข -กระทรวงสาธารณสุข 
- สกอ. (โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย) 

-กระทรวงสาธารณสุข 
-สปสช. 
- สกอ. (โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย) 
- ร.พ.เอกชน 

- สํานักอนามัย 
-สํานักการแพทย 
- โรงพยาบาลในสังกดั
สํานักการแพทย ๙ แหง 
- ศูนยบริการสาธารณสุข
ในสังกัดสํานักอนามยั 
๖๘ แหง 
 
 
 

- 

การศึกษา - กระทรวงศึกษาฯ 
- สกอ. 

 

- กระทรวงศึกษาฯ 
- สกอ. 
- กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน 

- สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร 
๔๓๖ โรงเรียน 

- 

การควบคมุสตัวเลีย้ง - - กรมปศสุตัว - สํานักอนามัย - 
ควบคุมโรงฆาสัตว   - สํานักอนามัย - โรงฆาสัตว 
ควบคุมโรงมหรสพและ
สาธารณสถาน 

  - สํานักอนามัย - 



 

- ๔๒๘ - 
 

ระดับ ระดับ 
สากล เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ชุมชน/ยาน 

การสังคมสงเคราะห -กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนษุย 

 

-กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดกิาร (พ.ม.) 
-สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
(พ.ม.) 
-สถาบนัพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) 
- สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทกัษ
เด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ(พ.ม.) 
- ศูนยปฏบิตัิการปองกนั
และปราบปรามการคา
มนุษยแหงชาติ(พ.ม.) 
- มูลนิธิ/NGO 

- สํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ม.) 

- 

การกีฬา/นันทนาการ -กระทรวงการทองเที่ยว
และการกีฬา 
-การกีฬาแหงประเทศ
ไทย 
- สมาคมกีฬา 

 

-กระทรวงการทองเที่ยว
และการกีฬา 
-การกีฬาแหงประเทศ
ไทย 
-กรมอาชีวะศึกษา 
-กรมพลศึกษา 
- สมาคมกีฬา 

-สํานักวัฒนธรรมกีฬา
และการทองเทีย่ว 
- ศูนยกฬีา
กรุงเทพมหานคร ๑๐ 
แหง 
- ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ๓๗ 
แหง 
- พิพิธภัณฑทองถิน่ ๒๕ 
แหง 

- 

การสงเสริมอาชีพ  -กรมพัฒนาฝมือแรงงาน - สํานักพัฒนาสังคม 
- โรงเรียนฝกอาชีพ 
กรุงเทพมหานคร 

-มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ 
- มูลนิธิสงเสริมอาชพีคน
ตาบอด 

 
๑.๒ โครงสรางการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ การดําเนินงานตางๆ ตอง

ผานการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง ซึ่งในบางเรื่องที่เปนประเด็นปญหาของพื้นที่ระดับเขต เชน การใหเงิน
ชวยเหลือน้ําทวม ที่ผูอํานวยการเขตเปนเพียงผูรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ ไดรับผลกระทบเสนอไปยัง



 

- ๔๒๙ - 
 

กรุงเทพมหานครอีกที จะเห็นไดวาทั้งอํานาจการตัดสินใจและทรัพยากรนั้นรวมศูนยที่การบริหารสวนบน18 ทาํใหเกดิ
ปญหาความลาชา ไมสามารถตอบสนองตอปญหาในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ โครงสรางระบบราชการที่จัดตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) ทําใหการประสานงาน
ภายในเปนไปอยางลาชา การสงเรื่องจากเจาหนาที่ขึ้นสูผูบริหารตองผานขั้นตอนตามลําดับชั้นจํานวนมาก ซึ่งปญหา
นี้เปนปญหาที่ตอเนื่องกับโครงสรางและการรวมศูนยอํานาจ ทําใหการปฏิบัติงานยังไมสามารถตอบสนองสภาพ
ปญหาเชิงพื้นที่ไดดีเทาที่ควรและขาดความยืดหยุนตอสถานการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

๑.๔ ปญหาการประสานงานที่ตองทําทามกลางหนวยงานแวดลอมจํานวนมาก ทั้งหนวยงานภายใน และ
หนวยงานของกรุงเทพมหานครเอง (๑๖ สํานัก ๕๐ เขต) และหนวยงานสวนกลาง (๒๐ กระทรวง) ซึ่ง
กรุงเทพมหานครนั้นมีสวนราชการที่ตองติดตอประสานงานมากกวา ๔๐ หนวยงาน19 ประกอบกับการมีโครงสรางที่
ซ้ําซอนทั้งหนวยงานภายในและภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองประสานงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการ
ประสานงานกับหนวยงานจํานวนมากเหลานี้โดยธรรมชาติของการทํางานนั้นมักใชความสัมพันธสวนตัวและ
ความคุนเคยเปนหลัก แตไมมีกลไกการประสานงานรวมกันที่ชัดเจนเปนทางการ ทําใหมีความไมแนนอนสงูและสงผล
กระทบตอผลงานในภาพรวม 

๑.๕  ความไมสมดุลระหวางโครงสรางกับอํานาจหนาที่ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ไวถึง ๒๗ ประการ แตในความเปนจริงหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครนั้นมีอํานาจในการจัดการนอยมาก เพราะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นทับซอนกับพื้นที่ของ
หนวยงานสวนกลาง อํานาจหนาที่ที่ปฏิบัติจริงของกรุงเทพมหานครจึงมีนอย ในขณะที่หนวยงานกลางเปนผูแสดง
บทบาทสูงกวา กรุงเทพมหานครจึงไมมีบทบาทที่เดนชัดเพราะอํานาจนั้นถูกดึงกลับไปอยูที่หนวยงานกลาง เชน 
อํานาจในการจัดการจราจร อยูที่สํานักตํารวจจราจร อํานาจในการวางแผนจัดระบบการจราจรสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สนข.) หรืออยางงานดานการการศึกษานั้นโรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานครนัน้ก็ไมมี
อํานาจในการเกณฑเด็กเขาศึกษา (ปจจุบันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทําหนาที่เกณฑเด็กเขาศึกษา แตเปนใน
ลักษณะการมอบอํานาจและทําขอตกลงระหวางกรุงเทพมหานครกับกระทรวงศึกษาธิการ) หรืองานดานสวัสดิการ
อํานาจหนาที่อยูที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหลานี้ทําใหเกิดความไมชัดเจน คลุมเครือ ในอํานาจหนาที่การ
ปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดความซ้ําซอน สิ้นเปลือง และยากที่กรุงเทพมหานครจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

 
 
 

                                                   

 
18กรุณาดูเพิ่มเติมใน ประชาชาติออนไลน, “กทม.ทบทวนจายเพิ่มชดเชยทวมกวา ๒๐ เขต ๑๑ แสนราย เพิ่มวงเงินชดเชย” , [๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๕], Availavle 
on :  
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1340717602&grpid=10&catid=00 , เขาถึงเมื่อ ๕ พ.ย. ๕๕ 
19สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) อางใน รายงานฉบับสมบูรณการศึกษากรอบการวางแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๕, กรุงเทพฯ 
: ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙ : ๔-๓๘๐ 



 

- ๔๓๐ - 
 

๒. ปญหาดานการบริหารงานบุคคล 
กรุงเทพมหานครมีความไมสมดุลระหวางอํานาจหนามีความซับซอนหลากหลาย กับการบริหารทรัพยากร

มนุษยที่โครงสรางไมยืดหยุนเทาที่ควร สงผลตอความเปนธรรม และขาดแรงจูงใจ ดวยเหตุท่ีกรุงเทพมหานครมหีนวย
การบริหารงานบุคคลกลางเพียงแหงเดียว คือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซึง่มหีนาที่
ตองดูแล วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยทั้งการกําหนดระบบเงินเดือน ความกาวหนาในอาชีพ 
สวัสดิการ และการฝกอบรม แตกรุงเทพมหานครมีภารกิจที่หลากหลายสาขาอาชีพ เชน แพทย พยาบาล ครู เทศกิจ
(ทําหนาที่คลายตํารวจ) ซึ่งหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครนั้นมีระบบการบริหารงานบุคคลของแตละอาชีพที่
แตกตางกันออกไป เชน ครูมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปน
หนวยงานที่ดูแลดานการบริหารงานบุคคลของครู ในขณะที่ตํารวจมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจ(ก.ตร.) หรือ
แพทยและพยาบาล ก็มีหนวยบริหารงานบุคคลของแตละโรงพยาบาลที่ตนสังกัดแตกตางกันออกไป ทําให
ความกาวหนาในอาชีพ การไดรับคาจาง ผลตอบแทน สวัสดิการแตกตางกัน ทั้งๆที่ทําอาชีพอยางเดียวกัน แต
ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นใชบัญชีเงินเดือนเดียวกับขาราชการพลเรือนทั่วไปซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา
คาตอบแทนขาราชการนั้นนอยเมื่อเทียบกับบุคคลที่ทําอาชีพเดียวกัน หนาที่เดียวกันแตสังกัดหนวยงานอื่น สงผลให
เกิดขาดความเปนธรรมและขาดแรงจูงใจจนนําไปสูภาวะสมองไหล 

 
๓. ปญหาดานการบริหารจัดการ 
นอกจากปญหาเชิงโครงสรางและการบริหารงานบุคคลที่กลาวมานั้น กรุงเทพมหานครยังพบอุปสรรคใน

กลไกการจัดการ ดังสรุปตอไปนี้ 
๓.๑ กรุงเทพมหานครตองปฏิบัติงานภายใตกฎหมายของหนวยงานอื่นจํานวนมาก ในขณะที่อํานาจหนาที่

ของกรุงเทพมหานครมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ เพียงอยางเดียว 
แตกําหนดใหกรุงเทพมหานครมีภารกิจจํานวนมาก แตไมมีกฎหมายที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของตนเอง เชน 
ดานการศึกษาตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ๒๕๔๒ ดานผังเมืองตองปฏิบัติตาม พระราชบญัญตัิ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดานการจราจรตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ดานการโยธาธิ
การตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งกฎหมายเหลานี้จะมีสวนราชการเจาของเรื่องเปน
ผูรับผิดชอบอยูแลว ทําใหอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครในการลงไปปฏิบัติในเรื่องนั้นๆทําไดอยางไมเต็มที่ และ
เกิดความสับสนและการบายเบี่ยงของหนวยงานตางๆ 

๓.๒ จากการที่กรุงเทพมหานครมีกฎหมายตองปฏิบัติตามจํานวนมากอีกทั้ งขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานครเองก็มีจํานวนมาก ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานมีความยุงยาก ซับซอน ลาชา และอาจผิดพลาดได ซึ่ง
กฎระเบียบเหลานี้ไมไดมีการรวบรวมและจัดทําไวเปนคูมือการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ อาจทําใหผูปฏิบัติงานเกิด
ความสับสนไดในกรณีที่มีการผลัดเปลี่ยนกําลังคนของแตละหนวยงาน 

๓.๓ การบริหารงานของกรุงเทพมหานครตองอาศัยระบบการจัดการขอมูลซึ่งมีจํานวนมาก และ
หลากหลายตามภารกิจที่กําหนดไวกวางขวาง ครอบคลุมหลายเรื่อง ทั้งดานการศึกษา การแพทยสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม การระบายน้ํา การจราจร การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การทะเบียนราษฎร ขอมูลลกัษณะ
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ของชุมชน ฯลฯ ซึ่งขอมูลแตละชนิดตองการการจัดการที่แตกตางออกไป เชน ขอมูลเกี่ยวกับน้ํา ขอมูลเกี่ยวกับ
การจราจร ซึ่งตองอาศัยการรวมศูนยการจัดการประมวลผล เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการตดัสนิใจและสัง่การแบบ
รวมศูนย (Single Command) ซึ่งกรุงเทพมหานครไมมีการจัดการขอมูลที่เพียงพอ ทําใหการกําหนดแผนและ
นโยบายไมสอดคลองกับสภาพปญหาที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรือขอมูลดานประชากรที่กรุงเทพมหานครไมมี
ขอมูลประชากรที่สะทอนจํานวนประชากรในพื้นที่แทจริง เพราะการยายเขาของประชากรเขามาทาํงานในเมอืงหลวง
เปนประชากรแฝงซึ่งไมไดยายทะเบียนบานนั้นมีจํานวนมาก กรุงเทพมหานครจึงตองมีกลไกประสานขอมูลกับ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ประมวลกับขอมูลของฝายทะเบียนราษฎรของกรุงเทพมหานครอยางใกลชิดเพื่อมิใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนและสามารถนําไปกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาที่ตรงกับสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด 

 
จากขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน สามารถนําไปใชเพื่อการกําหนดภาพวิสัยทัศน ใน

อนาคตของกรุงเทพมหานคร พรอมแนวทางการกํากับ ติดตามและขับเคลื่อนวิสัยดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้
เน้ือหาในสวนของวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ จะเปนการนําเสนอในสวนถัดไป 
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บทท่ี ๗ 
วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 

 
เน้ือหาในสวนนี้ เปนการนําเสนอแผนวิสัยทัศนของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป 

หรือที่เรียกวา วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ซึ่งคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดประมวลขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
ภายนอก และภายในของเมืองกรุงเทพมหานคร พรอมกับการประมวลขอมูลจากการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ การ
วิเคราะหขอมูลสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ และการจัดเวทีสาธารณะจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ  โดยสามารถลําดับ
เนื้อหาการนําเสนอวิสัยทัศนภาพรวม และวิสัยทัศนรายดานไดดังตอไปน้ี 

 

๗.๑ วิสัยทัศนภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป 
 

กรงุเทพฯ : มหานครแหงเอเชีย (Bangok: Vibrant of Asia) 
 
คณะวิจัย ใครที่จะเสนอวิสัยทัศนภาพรวมของกรุง เทพมหานคร เปน“มหานครแหงเอเชีย”          

(Vibrant of Asia) 
 
ในอีก ๒๐ ปขางหนา เมืองกรุงเทพมหานครของเรา จะกาวขึ้นเปน “มหานครแหงเอเชีย” กรุงเทพฯ จะ

เปนเมืองหลวงของเอเชีย คนทั่วโลก เมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ ของเราเปนลําดับแรก            
แตกอนที่จะไปถึงความฝนที่วานี้ได เราตองฟนเมืองกรุงเทพฯ ใหกลับมาเปน “มหานครปลอดภัย” มีสุขภาวะที่ดี 
เปน “มหานครสีเขียว” ที่นาอยูอาศัยสําหรับคนกรุงเทพฯ ทุกคน ใหไดภายใน ๕-๑๐ ปขางหนานี้  

 

ในดานสังคม ในชวง ๑๐-๑๕ ปขางหนานี้ กรุงเทพฯ ตองเปน “มหานครสําหรับคนทุกคน” ทุกอาชีพ ทุก
เพศทุกวัย ซึ่งรวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ สิ่งอํานวยความสะดวกในกรุงเทพฯ ไมวาจะเปนถนน ทางเดิน 
พื้นที่สาธารณะ สัญญาณจราจร ระบบขนสงมวลชน อาคารสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้งที่พักอาศัย และระบบบริการ
สาธารณะตางๆ ตองเปดโอกาสใหคนเหลานี้สามารถใชประโยชนรวมกับประชาชนทั่วไปได  

 

ในชวง ๑๕-๒๐ ปขางหนานี้ เมืองกรุงเทพฯ จะปรับเปลี่ยนรูปรางหนาตาเสียใหม จากเมืองโตเดี่ยว แออัด 
ไปเปน “มหานครกะทัดรัด” โดยเปนกลุมเมืองขนาดเล็กหลายๆ เมืองประกอบกัน เมืองกรุงเทพฯ ชั้นในควรจะถูก
จํากัดขนาด และลดความแออัดลงไป ในขณะที่เมืองเล็กๆ ที่กระจายตัวอยูทั่วไป จะขยายตัวเติบโตขึ้น แตละเมืองจะ
มีฐานเศรษฐกิจ การจางงาน ท่ีพักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ยานการคา คุณภาพสูง อยางครบครันในตัวเอง มี
ระบบการบริหารจัดการของตนเอง เชื่อมตอกันโดยรถไฟฟาทันสมัย เดินทางไมเกิน ๑ ชั่วโมง  
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ดวยรูปรางหนาตาใหมนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะมีพื้นที่กวางใหญกวาเดิม มีขนาดใกลเคียงกับมณฑลกรุงเทพฯ 
สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งตองใชองคการบริหารจัดการอีกระดับหนึ่ง จะเรียกวา “องคการมณฑลกรุงเทพมหานคร” 
(Bangkok Region Authority) ก็ได ในขณะเดียวกัน ก็ตองจัดระบบการบริหารจัดการเมืองขนาดเล็ก เสียใหม ให
สามารถบริหารจัดการตนเองแบบเบ็ดเสร็จไดดวย  

 

ในดานการเมือง ชาวกรุงเทพฯ ตองการใหกรุงเทพฯ เปน “มหานครแหงประชาธิปไตย” เมืองที่มี
ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลที่เขมแข็ง มีชื่อเสียงอยูในระดับแนวหนาของเอเชีย มีระบบการเมืองที่สะอาด ปลอด
คอรรัปชั่น  

 

ในดานเศรษฐกิจและดานการศึกษา เมืองกรุงเทพฯ จะกาวขึ้นสู “มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู” 
โดยการเปนเมืองหลวงของเอเชีย เปนศูนยกลางการคา การลงทุน การคมนาคมขนสง การแพทย การทองเที่ยว และ
วัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงเปนศูนยกลางในการเรียนรูวิทยาการในดานตางๆ และเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอด
ชีวิต  (Life Long Learning)  
 

ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดนิยามของวิสัยทัศนรายดานตางๆ ที่สอดรับกับเปาหมายในการเปน           
“มหานครแหงเอเชีย” ภายในระยะเวลา ๒๐ ป โดยแบงเปน ๖ ประเด็นวิสัยทัศนรายดาน ตามลําดับชวงระยะเวลา 
ดังตอไปน้ี 

 
วิสัยทัศนดานท่ี ๑  : มหานครปลอดภัย (Safety City) 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนเมืองที่มีความปลอดภัย (Safety City) ทั้งจากภัยพิบัติที่
เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น  โดยในอนาคต ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จะตองปราศจากแหลง
น้ําเนาเสีย ปราศจากมลภาวะที่ทําลายสุขภาพ ดวยการมีระบบสุขาภิบาลที่ไดคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ ชาว
กรุงเทพฯ ตองปลอดจากภัยอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยทั้งหลาย ดวยการมีระบบการเฝาระวังที่เขมงวด 
และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหมๆ ที่เอ้ือใหชาวกรุงเทพฯ สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข ทั้งภายใน
อาคารบานเรือน สถานที่ทํางาน บนทองถนน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะตางๆ  สวนในดานสุขภาวะ ชาวกรุงเทพฯ 
ตองไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการสงเสริมสุขภาพที่ทําใหผูคนทุกชวงวัยที่ใชชีวิตในกรุงเทพฯ มี
สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคคนเมือง ตลอดจนมีภูมิคุมกันในการตานทานโรคอุบัติใหมที่อาจเกิดขื้
นในอนาคต สวนดานการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภาวะอุทกภัยที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นบอยครั้ง 
เมืองกรุงเทพฯ จะมีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนความเสี่ยง และมาตรการปองกัน/
รองรับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติท่ีทันทวงที รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคสํารองที่สามารถรองรับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ 
หากจําเปนตองอยูรวมกับภัยพิบัติ   
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วิสัยทัศนดานท่ี ๒ : มหานครสีเขียว สะดวกสบาย (Green City) 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนมหานครที่แวดลอมดวยสีเขียวกระจายอยูทั่วพื้นที่   โดย
จะมีพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเพิ่มขึ้นสําหรับการพักผอนและการทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว และ
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน  ในอนาคตอันใกล ชาวกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตโดยใกลชิดกับธรรมชาติมาก
ขึ้น ความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม (Green Public 
Consciousness) และมีกระบวนทัศนและพฤติกรรมที่รักษสิ่งแวดลอม (Green Living) มากขึ้น ทั้งในดานอาคาร
สิ่งกอสราง ระบบขนสงสาธารณะตางๆ จะตองมุงสูแนวคิดเรื่องการใชพลังงานที่สะอาดและประหยดั นอกจากน้ี ชาว
กรุงเทพฯ ยังมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใชบริการขนสงสาธารณะที่ทั้งสะดวก ประหยัด และ
คลองตัวสําหรับการเดินทางรอบกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกลเคียง พรอมสามารถชื่นชมภูมิสถาปตยตางๆ ที่สวยงามราย
รอบกรุงเทพฯ ได โดยปราศจากสายไฟฟาและสายโทรศัพทรกรุงรังที่เคยบดบังทัศนียภาพ  เพื่อใหเกิดเมืองที่มีความ
นาอยูอยางยั่งยืนสําหรับทุกชีวิต  

 

วิสัยทัศนดานท่ี ๓ : มหานครสําหรับทุกคน (Inclusive City) 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนา จะเปนมหานครที่เปดกวางสําหรับคนทุกอาชีพ ทุกเพศ   ทุก
วัย ทุกชาติพันธุ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ในการเขามาใชชีวิต ศึกษาเรียนรู และแสวงโอกาส ที่ดี
ทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนบริการสาธารณะรองรับ ไมวาจะเปนถนน ทางเดิน พื้นที่
สาธารณะ สัญญาณจราจร ระบบขนสงมวลชน อาคารสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้งที่พักอาศัยที่เอื้อใหคนทุกคนสามารถ
ใชชีวิตในกรุงเทพฯ ไดอยางเปนสุข โดยเปดกวางสําหรับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม และคงไวซึ่งสิทธิความเทาเทียมใน
การเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โอกาส และสวัสดิการตางๆ ของรัฐ   

 

วิสัยทัศนดานท่ี ๔ : มหานครกะทัดรัด (Compact City) 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา จะมิใชเมืองศูนยกลางที่ผูกขาดความเจริญเติบโตแตเพียง แหง
เดียวอีกตอไป แตจะตองมีขนาดเล็กลง ไมแออัด ในขณะเดียวกันก็กระจายความเจริญไปสูเมืองตางๆ รายรอบ ใน
ลักษณะที่เปนการเติบโตรวมกันเปน “กลุมเมือง” ซึ่งประกอบดวยเมืองขนาดเล็กหลายๆ เมืองประกอบกัน โดยแต
ละเมืองจะมีฐานเศรษฐกิจ การจางงาน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ยานการคาคุณภาพสูง อยางครบครัน 
ขณะเดียวกันก็มีอัตลักษณโดดเดนเฉพาะตัวที่สงเสริมซึ่งกันและกันระหวางเมืองตางๆ ได อาทิ  การเปนเมือง
เกษตรกรรม เมืองที่อยูอาศัย เมืองเศรษฐกิจการคา เมืองอนุรักษ เปนตน และแตละเมืองจะมีระบบการบริหาร
จัดการเปนของตนเอง ทําใหสามารถบริหารจัดการความแตกตางในเชิงบริบทพื้นที่ไดดี ในขณะเดียวกันก็มีผลทําให
เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคตกลายเปนเมืองขนาดเล็กกะทัดรัดในเชิงโครงสรางการบริหารจัดการ เอื้อใหสามารถดําเนิน
ภารกิจที่รับผิดชอบ และใหบริการสาธารณะแกชาวกรุงเทพฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เมืองตางๆ ที่อยู
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รายรอบ ตองสามารถเดินทางเชื่อมตอถึงกันโดยระบบขนสงสาธารณะที่ทันสมัย ใชระยะเวลาเดินทางไมเกิน ๑ 
ชั่วโมง 

 

วิสัยทัศนดานท่ี ๕ : มหานครแหงประชาธิปไตย (A City of Truly Democracy) 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา เปนมหานครที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดวยพลัง
ประชาธิปไตยของชุมชนและพลเมือง ประชาชนกลุมตางๆ ที่ถึงแมจะมีความแตกตางกันในดานอาชีพ เพศ อายุ 
ระดับรายได สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ หรือมีความแตกตางกันในการรวมกลุมตาม
ประเด็นความสนใจดานตางๆ ก็ตาม แตทวาสามารถใชชีวิตรวมกันในกรุงเทพมหานครไดอยางมีคุณคา และไดรับ
โอกาสอยางทั่วถึงในการเขามีสวนรวมกําหนดอนาคตของเมืองกรุงเทพมหานคร 

 
วิสัยทัศนดานท่ี ๖ : มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู (A City of Economics and Education) 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปขางหนา สามารถยกระดับกาวเขาสูการเปน “เมืองหลวงของเอเชีย” โดย 
เปนเมืองเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในภูมิภาคและระดับนานาชาติ กรุงเทพฯ จะกลายเปนศูนยกลางการคา              
การลงทุน การคมนาคมขนสง การแพทย การทองเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงเปนศูนยกลางในการเรียนรู
วิทยาการในดานตางๆ เพื่อใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางดานการศึกษาสําหรับทุกคน (Education for All) และเปน
ศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
 
  

๗.๒ วิสัยทัศนรายดาน 

 
เน้ือหาในสวนตอไปนี้ จะนําเสนอวิสัยทัศนรายดาน พรอมทั้งมาตรการขับเคลื่อนประเด็นวิสัยทัศนทั้งใน

ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว พรอมทั้งการดําเนินมาตรการในระยะเรงดวนเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีความพรอมที่จะกาวไปสูการเปนมหานครแหงเอเชีย และเพื่อใหเกิดแนวทางที่เปน
รูปธรรมในการบูรณาการความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานครและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการผลักดัน
วิสัยทัศนดังกลาวใหมีทิศทางที่สอดคลองกับขอเสนอของประชาชนตอไป 
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๗.๒.๑ วิสัยทัศนกรุงเทพฯ : มหานครปลอดภัย 
  

 คําอธิบาย 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนเมืองที่มีความปลอดภัย (Safety City) ทั้งจากภัยพิบัติที่
เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น  โดยในอนาคต ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จะตองปราศจากแหลง
น้ําเนาเสีย ปราศจากมลภาวะที่ทําลายสุขภาพ ดวยการมีระบบสุขาภิบาลที่ไดคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ ชาว
กรุงเทพฯ ตองปลอดจากภัยอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยทั้งหลาย ดวยการมีระบบการเฝาระวังที่เขมงวด 
และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหมๆ ที่เอ้ือใหชาวกรุงเทพฯ สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข ทั้งภายใน
อาคารบานเรือน สถานที่ทํางาน บนทองถนน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะตางๆ  สวนในดานสุขภาวะ ชาวกรุงเทพฯ 
ตองไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการสงเสริมสุขภาพที่ทําใหผูคนทุกชวงวัยที่ใชชีวิตในกรุงเทพฯ มี
สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคคนเมือง ตลอดจนมีภูมิคุมกันในการตานทานโรคอุบัติใหมที่อาจเกิดขื้
นในอนาคต สวนดานการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภาวะอุทกภัยที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นบอยครั้ง 
เมืองกรุงเทพฯ จะมีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนความเสี่ยง และมาตรการปองกัน/
รองรับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติท่ีทันทวงที รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคสํารองที่สามารถรองรับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ 
หากจําเปนตองอยูรวมกับภัยพิบัติ   

 
 มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการบรรลุวิสัยทัศนมหานครปลอดภัย 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครปลอดภัยน้ัน จะตองมีมาตรการเชงิยุทธศาสตรในการขบัเคลือ่น

การปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันและกลไกปฏิบัติการตางๆ และจําเปนตองมีแผนการดําเนินการในระยะตางๆ อยาง
เหมาะสมในชวง ๒๐ ปหลังจากนี้ 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ตางๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาชน กลุมประชาสังคม กลุม
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถประมวลเปาหมาย และมาตรการ
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรมหานครปลอดภัยที่สําคัญ และในแตละมาตรการประกอบไปดวยการดําเนินโครงการตางๆ 
ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ๑-๕ ป ระยะปานกลาง ๖-๑๐ ป และระยะยาว ๑๑-๒๐ ป) พรอมขอเสนอแนะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละดานดังมีรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปน้ี 
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ขอเสนอมาตรการดานสุขาภิบาล 
 

 มาตรการที่ ๑  จัดการมลพิษทางน้ํา 
 ๑.๑ ศึกษาแนวทางยายผูบุกรุกแนวลําคลองแมน้ําตางๆ และยายออกนอกแนว 

แนวทางการเคลื่อนยายผูบุกรุกแมน้ําลําคลองน้ัน ควรเริ่มทําในทันทีและดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตลอดชวงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕ เนื่องจากการลวงล้ําริมแมน้ํา-ลําคลองสงผลกระทบตอแนวการจัดการหลายๆ
ดาน เชน แนวเขื่อนปองกันน้ําทวมที่ไมสมบูรณ ทําใหน้ําทวมเขาสูพื้นที่ทั้งหมดได ปญหาในการสรางระบบรวบรวม
น้ําเสียตามแนวแมน้ํา-ลําคลองเพื่อนําไปบําบัด ลดพื้นที่ระบายน้ําในแมน้ํา-ลําคลองใหแคบลงจนระบายน้ําไดชา 
ทัศนวิสัยที่ไมสวยงาม การทิ้งน้ําเสีย เศษขยะ สิ่งปฏิกูลลงไปในแมน้ํา-ลําคลองตางๆ จึงควรมีการยายผูบุกรุกแนวลํา
คลองแมน้ําตางๆ ใหยายออกและหาสถานที่ที่อยูอาศัยที่เหมาะสมทดแทน และบังคับใชกฏหมายมิใหผูใดเขามาใช
พื้นที่ริมแมน้ําลําคลองสาธารณะเพื่อผลประโยชนอยางเขมงวด และตองมีการดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลองใหสะอาด มี
การขุดลอกคลองอยางสม่ําเสมอ 

 
๑.๒ ศึกษาแนวทางกอสรางทอนํ้าเสียแยกออกจากน้ําฝนในแตละพื้นที่ 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ ควรเริ่มทําการศึกษาและดําเนินการแยกระบบระบาย

น้ําฝน และนํ้าเสียออกจากกันเน่ืองจาก ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร เปนระบบบําบัดน้าํเสยีแบบ
ระบบรวม (combined system) ซึ่งน้ําฝนและน้ําเสียจะไหลรวมมาในทอเดียวกัน เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปยังทอดักน้ํา
เสีย (interceptor) และเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียตอไป  แนวทางนี้ไมเหมาะสมตอเมืองกรุงเทพฯที่มีระดับพื้นดินต่ํา 
ระดับน้ําในคูคลองที่สูงกวาระดับทอน้ําเสียทําใหการดักน้ําเสียดวยแรงโนมถวงไมสามารถกระทําได ดังนั้นน้ําในคู
คลองตางๆจึงไหลเขามาเจือปนกับน้ําเสีย ทําใหระบบดักน้ําเสียลมเหลว น้ําฝนที่ระบายออกลงคูคลองก็มีน้ําเสียปน
อยูมาก ทําใหคูคลองยังมีสภาพที่เนาเสียอยู สวนน้ําเสียที่ตองการรวบรวมก็มีปริมาณมากแตมีความเขมขนต่ําทําให
ระบบบําบัดน้ําเสียดอยประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสงผลเสียตอผูคนที่สัญจรบนผิวถนนเนื่องจากระบบยงัเปนระบบ
เปดซึ่งสงกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามทอระบายน้ําอีกดวย 

ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบระบบแยก (Separated Sewer 
System) เปนระบบที่แยกทอน้ําเสียออกจากทอระบายน้ําฝน มีทอน้ํารวบรวมน้ําเสียจากอาคารบานเรือน แหลง
ชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อสงไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียซึ่งมีขอดีคือมีปริมาณน้ําเสียนอย ใชทอขนาดเล็ก มีฝาปดกัน
กลิ่น และรวบรวมโดยตรงไปสูโรงบําบัดน้ําเสีย  สวนทอระบายน้ําฝนก็ทําหนาที่รองรับน้ําฝนเพียงอยางเดียวเพื่อ
ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะในบริเวณที่ใกลเคียงโดยตรงซึ่งมีขอดีคือการกอสรางระบบแยกมีขนาดทอเล็กกวา
ระบบทอรวม ลดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

๑.๓ กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมด 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕ กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงบําบัดน้ําเสียให
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด กรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ําเสียที่ปลอยจากบานเรือน สถาน



 

- ๔๓๘ - 
 

ประกอบการ จํานวน ๒.๖ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร โดยโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสียรวม ๘ แหง ในพื้นที่เขตชั้นใน พื้นที่รวม ๒๐ เขต คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่
พระยา ชองนนทรี รัตนโกสินทร หนองแขม ทุงครุ ดินแดง และจตุจักร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๙๑.๗ ตารางกิโลเมตร 
รวม ๕๖๐,๐๐๐ หลังคาเรือน ความสามารถในการบําบัดประมาณ ๙๙๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน รวมกับระบบ
บําบัดน้ําเสียจากการเคหะแหงชาติจํานวน ๒๕,๗๐๐ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียที่บําบัดไดเทากับ 
๑,๐๑๗,๗๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือประมาณรอยละ ๔๐ ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครทั้งหมด
และโรงบําบัดน้ําเสียบางซื่อซึ่งไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งจะสามารถบําบัดนํ้าเสียไดเพิ่มขึ้น ไดวันละประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวันเพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาน้ําเสียในแมน้ําเจาพระยาและคลองในพื้นที่โครงการ  
ไดแก คลองบางซื่อ คลองเปรมประชากร คลองบางเขน 

 

 
 

แผนภาพที่ ๗-๑ โรงควบคมุคุณภาพน้าํและบาํบัดน้าํเสียรวม ๗ แหง ในพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร 
 

 โดยในอนาคตจะมีโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียอีก ๓ แหง  สามารถบําบัดน้ําเสียไดรวม 
๑,๐๔๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งหากโครงการทั้ง ๓ แหง แลวเสร็จจะสามารถบําบัดนํ้าเสียไดประมาณ 
รอยละ ๘๐ ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  

 



 

- ๔๓๙ - 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๗-๒ โครงการกอสรางระบบบาํบัดน้ําเสีย ๓ แหง 
 

พื้นที่ที่เหลืออีกรอยละ ๒๐ ที่ควรจะมีการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงบําบัดน้ํา
เสียใหครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อควบคุมไมใหมีการทิ้งน้ําเสียสูแหลงนํ้าสาธารณะได และทําให
น้ําในลํารางสาธารณะตางๆ มีคุณภาพดีตามคาที่กฎหมายกําหนดท่ัวทั้งกรุงเทพมหานคร 

 
๑.๔ ควบคุมการบําบัดน้ําเสียนอกเครือขายรวบรวมน้ําเสีย 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ จะทําการตรวจสอบสิ่งกอสรางและระบบบําบัดน้ําเสียที่

อยูนอกเครือขายของระบบรวบรวมน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดําเนินการควบคุม และติดตามคณุภาพ
น้ําทิ้งจากอาคาร สถานประกอบการประเภทตางๆ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่กอเหตุเดือดรอนรําคาญตามที่
กฎหมายกําหนด โดยมีเจาหนาที่มาดําเนินการตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพของโรงบําบัดดังกลาวใหมี
ประสิทธิภาพและมีคาน้ําทิ้งไดตามคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะอยางสม่าํเสมอ 
และอาจจะติดต้ังเครื่องวัดคาคุณภาพน้ํากอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะแบบออนไลนเพ่ือปองกันการลักลอบปลอย
น้ําเสียที่ไมไดตามคามาตรฐานลงสูแหลงน้ํา 

 



 

- ๔๔๐ - 
 

๑.๕ เก็บคาบําบัดนํ้าเสีย 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ ควรเริ่มมีการเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียตาม
ปริมาณการผลิตน้ําเสีย เพื่อเปนการกระตุนใหผูที่กอใหเกิดน้ําเสียไดมีสวนในการรับผิดชอบตอสาธารณะและทําให
โรงบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครไดมีเงินทุนในการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น และเปนการกระตุนใหมีการผลิตนํ้าเสียนอยลงอีกดวยเน่ืองจากหากผลิตนํ้าเสียปริมาณมากก็จะตองจาย
คาบําบัดนํ้าเสียมากตามไปดวย 

 
๑.๗ วางระบบบําบัดน้ําเสียครบวงจร 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ ควรเริ่มตรวจสอบเครือขายทั้งหมดของการรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสีย กระจายความสามารถในการบําบัดและคาใชจายใหเหมาะสม มีการเชื่อมโยงน้ําเสียจากพื้นที่ตางๆทั้ง
ในเขตกรุงเทพฯเพิ่มเติม และในเขตปริมณฑลเขาสูโรงบําบัดใหมากขึ้นเพื่อใชประโยชนจากโรงบําบัดใหเต็มที่ รวมถึง
ศึกษาแนวทางการนําน้ําที่บําบัดแลวกลับไปใชประโยชน เชน รดน้ําตนไม ลางถนน ทําการเกษตร เปนตน 

 
๑.๘ นําน้ําทิ้งมาใชประโยชนไดทั้งหมด 
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวในปจจุบันยังไมไดมีการนํามาใชประโยชนอยางคุมคาเนื่องจาก

ยังมีความสะอาด หรือยังไมถูกสุขอนามัยเพียงพอ ทําใหการใชประโยชนทําไดอยางจํากัด เชน นําไปรดน้ําตนไม 
ปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ จึงควรมีการพัฒนาโรงบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติม เชน 
การฆาเชื้อโรค การกรองน้ํา การบําบัดสีและกลิ่น จนสามารถนําน้ําทิ้งมาใชประโยชนไดทั้งหมดซึ่งอาจจําหนายตอ
สาธารณะใหเปนระบบน้ําทางเลือกที่สองสําหรับการอุปโภคตางๆ เพิ่มขึ้นมา และแยกระบบน้ําประปาเพื่อใหใช
บริโภคเพียงอยางเดียว การนําน้ําทิ้งมาใชนี้จะทําใหกรุงเทพฯเปนเมืองแรกของโลกที่สามารถอนุรักษและใช
ประโยชนจากน้ําไดสูงสุด  
 
 

 มาตรการที่ ๒ จัดการขยะ 
 

๒.๑ แยกขยะ และรีไซเคิลขยะ 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ควรสงเสริมใหมีการแยกขยะอยางจริงจัง โดยการให
ความรูในดานมูลคาของขยะประเภทตางๆแกประชาชน เพิ่มถังขยะตามประเภทของขยะและมีปายบอกใหชัดเจน 
ดําเนินการเก็บขยะแบบแยกประเภท เพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการแยกขยะ บังคับใชกฎหมายอยางจรงิจงั และ
กระตุนใหประชาชนเกิดแรงจูงใจโดยแนะนําแนวทางการรีไซเคิลขยะเพื่อใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น  สงเสริมนโยบายนํา
ขยะไปทําปุยหรือกาซชีวภาพ ควรนําขยะที่เปนพวกสารอินทรียมาใชประโยชน และสงเสริมใหมีการนําขยะเหลานี้
ไปทําเปนปุยหรือไปหมักเพ่ือใหไดกาซชีวภาพเพื่อนํามาใชประโยชนเปนพลังงานทางเลือกได โดยมีการใหความรู วธิี
ทํา และการนําไปประยุกตใชใหกับประชาชนทั่วไปใหสามารถเขาใจไดวา ทําไดงาย ใครก็สามารถทําได 



 

- ๔๔๑ - 
 

 
๒.๒ คืนขยะคืนเงิน (Deposit System) 

ในชวงป พศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ นี้ควรเริ่มรณรงคการใชกิจกรรมคืนขยะคืนเงิน โดยใหมูลคา
ของขยะแตละประเภทใหประชาชนนําขยะแตละประเภทมาคืนและไดคาตอบแทนตามประเภทขยะนัน้ๆ เปนการลด
การแพรกระจายของของเสียอันตรายและเปนการนํามูลคาของขยะกลับมาใชอยางเต็มที่ โดยขยะที่มีอันตรายมาก
หรือมีคามากก็ควรมีการเก็บคามัดจําไวในราคาสูง เมื่อนําไปคืนใหกับรานคาก็จะไดคามัดจํานั้นคืนกลับมา เมือ่ขยะมี
มูลคาก็ไมมีใครที่อยากจะทิ้งขยะน้ันแตจะนําไปแลกเปนคาตอบแทน เปนกิจกรรมที่ชวยใหขยะมีปริมาณลดลงและ
เปนการแยกขยะอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน 

 
๒.๓ วางแผนการจัดการขยะและหาพื้นที่ฝงกลบขยะในแผนระยะยาว 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕ ควรวางแผนการจัดการขยะและหาพื้นที่ฝงกลบขยะใน
แผนระยะยาวในปจจุบันขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและถาหากยงัไมมกีารแกไข ปรมิาณ
ขยะจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต ขยะกอใหเกิดปญหาหลายๆดานเชน สงกลิ่นเหม็นรบกวน เปนแหลงของสตัวพาหะนาํ
โรค เปนตนเหตุของโรคภัยไขเจ็บและโรคระบาดตางๆ ปญหาดานทัศนียภาพ จากปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ที่ใช
สําหรับการจํากัดขยะโดยวิธีการฝงกลบนั้นก็มีพื้นที่สําหรับฝงกลบลดนอยลง และประชาชนในแตละพื้นที่ก็ไม
ตองการที่จะใหมีบริเวณพ้ืนที่ใชฝงกลบเขาไปอยูในบริเวณใกลเคียงของพื้นที่ของตน ดังน้ันจึงควรมีการวางแผนการ
จัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ เชน เปลี่ยนวิธีการในการกําจัดขยะ การแยกขยะ เพิ่มอายุการใชงานของสิ้นคาและ
ผลิตภัณฑ ลดขยะที่แหลงกําเนิด  การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหม เปนตน และควรหาพื้นที่ที่จะใชสําหรับการฝงกลบ
ที่สามารถใชฝงกลบไดในระยะยาว และไมสงผลกระทบตอประชากร สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบริเวณใกลเคียง 

 
๒.๔ จัดโครงการนํารองบานปลอดขยะ ปลอดมลพิษ 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานครควรเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน
สําหรับการจัดการขยะตามบานเรือน ที่อยูอาศัย เพื่อเปนแนวทางใหประชาชนไดปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง โดยการ
กอสรางบานปลอดขยะ ปลอดมลพิษนํารอง โดยจะมีการใหความรูเกี่ยวกับขยะแตละประเภท การจัดการขยะ การ
คัดแยกขยะ การรวบรวมขยะ การนําขยะไปใชประโยชนตางๆ เปนสถานที่ที่ผูที่มาศึกษาจะไดความรูทุกอยางที่
ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในบานเรือนของตน และสงเสริมใหชวยกันนําความรูไปกระจายตอใหกับเพื่อน
บานและพื้นที่ใกลเคียงไดปฏิบัติตาม 

 
๒.๕ ขยายผลนโยบายบานปลอดขยะ ปลอดมลพิษใหกับประชาชนทั่วไป 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๕ หลังจากกอสรางบานปลอดขยะ ปลอดมลพิษนํารอง ที่มี

ประสิทธิภาพเรียบรอยแลว กรุงเทพมหานครควรจะมีการผลักดันบานปลอดขยะ ปลอดมลพิษนี้ใหมีการทําตาม
แบบอยางในทุกครัวเรือน โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหเงินทุนสนับสนุนในทุกชุมชน ใหทุกครัวเรือน ที่
เปนที่อยูอาศัยของประชาชนไดปฏิบัติตามแบบอยางไดอยางถูกตอง 
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๒.๖ ศึกษานํารองเตาเผาขยะไรควัน 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ควรศึกษาแนวทางกอสรางเตาเผาขยะไรควันและไรมลพิษ 
ขยะที่ไมคุมคาตอการนําไปใชประโยชนควรมีการกําจัดอยางถูกวิธีนอกจากการฝงกลบที่ตองลําเลียงไปไกลและใช
พื้นที่มาก การเผาเปนวิธีการหนึ่งซึ่งลดปริมาณขยะไดมากกวารอยละ ๙๐ แตตองใชเตาเผาที่มีประสิทธิภาพและไม
กอมลพิษตอสิ่งแวดลอม จึงควรมีการศึกษาการสรางเตาเผาขยะแบบไรควัน ซึ่งจะเปนกระบวนการเผาที่สมบูรณ 
และไมกอใหเกิดควันลอยออกสูสิ่งแวดลอมเปนทัศนียภาพที่ไมนามอง และไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน จึงตองมี
การศึกษาขนาดพื้นที่ในการกอสราง องคประกอบของเตาเผา กระบวนการเผา การกําจัดเศษเถาที่เหลือจาก
กระบวนการเผาหลังจากทําการศึกษาพัฒนาแนวทางการกอสรางเตาเผาขยะไรควันแลว ควรมีการกอสรางเตาเผา
ขยะไรควันตัวอยางเพื่อแสดงใหเห็นศักยภาพจากการศึกษาพัฒนาในการเผาขยะโดยไรการปลอยมลพิษออกสู
บรรยากาศใหประชาชนไดรับรู และเขาใจวาเตาเผาไรควันตัวอยางสามารถกอสรางไดในพื้นที่ที่อยูอาศัยของ
ประชาชนไดและไมปลอยมลพิษสูบรรยากาศและสามารถกําจัดขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภาพที่ ๗-๓ เตาเผาขยะไรควัน 

 
 

๒.๗ ดําเนินนโยบายกอสรางเตาเผาขยะยอยแตละพื้นที่และใหผลประโยชนตอชุมชน

ใกลเคียง 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๕ เมื่อเตาเผาขยะไรควันตัวอยางสามารถทําใหประชาชน
เขาใจถึงประสิทธิภาพในการกําจัดขยะและยอมรับไดแลว จึงเริ่มดําเนินการกอสรางเตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดขยะอยางย่ังยืนในแตละพื้นที่ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และใหรองรับกับปริมาณขยะในแตละพื้นที่และชุมชน
ใกลเคียงได 
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ขอเสนอมาตรการดานสังคม 
 จากสภาพปญหาทางสังคมในกรุงเทพฯ ที่มีความเกี่ยวของกับปญหาดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ 

การศึกษา ภูมิปญญาวัฒนธรรม การบริหารและการเมืองดังกลาวขางตน ความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครนับวามีความสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสรางความเจริญ และสรางความสุขใหกับประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในทางกลับกันความไมปลอดภัยของกรุงเทพฯ ก็อาจลดทอนความสุข ความเชื่อมั่นที่มีตอ
กรุงเทพมหานคร และภาพลักษณของประเทศไทย ทั้งน้ีความปลอดภัยในมิติดานสังคมนั้น ใหความสําคัญกับปญหา
ความไมความปลอดภัยอันเกิดขึ้นจากผลพวงของการพัฒนา หรือความเหลื่อมล้ํา จนนํามาซึ่งพฤติกรรมที่ประชาชน
สวนใหญไมพึงประสงค หรือมีความกังวล เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของเด็กและเยาวชน ดังน้ันกรุงเทพมหานคร ควรจะพัฒนาเปนมหานครปลอดภัย ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
โดยมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนอยาง
จริงจัง ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการดูแล เฝาระวังกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้ ขอเสนอมาตรการดานสังคมที่สอดรับกับการเปนมหานครปลอดภัย ประกอบดวย 

  
 มาตรการท่ี ๓  ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยท้ังระบบ ปรับปรุงการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน 
ในระยะ ๕ ป ควรสงเสริมใหเกิดการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ เปน

การปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนในทุกพื้นที่อยางครอบคลุม รวมถึง
ปลอดภัยจากสิ่งอบายมุขตางๆ  โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี ้

๓.๑ เพิ่มกําลังเจาหนาที่ตํารวจ 

๓.๒ ปรับปรุงระบบบริหารราชการทั้งระบบในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของประชาชน เชน ระบบความดีความชอบ การประเมินผลงาน 
มาตรการลงโทษ  

๓.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการรับเรื่องรองเรียน/เรื่องรองทุกขของประชาชน 

๓.๔ จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนกรณีเจาหนาที่รัฐละเลยการปฏิบัติงาน ในรูปแบบองคกร
อิสระภายใตรัฐธรรมนูญ 

๓.๕ ติดตั้งระบบโทรสายตรงกับสถานีตํารวจใกลบาน 

๓.๖ เพิ่มการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่เสี่ยง  
๓.๗ เพิ่มไฟสองสวางบริเวณทางเดินที่เปนจุดเสี่ยง  
๓.๘ ตรวจสอบและมีมาตรการจัดระเบียบอาคารเกา/ราง และปายโฆษณาที่ชํารุด/

เสียหาย 

๓.๙ จัดทําแผนที่ของจุดเสี่ยงดานอบายมุข การพนัน และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ  
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 มาตรการท่ี ๔ สงเสริมการเฝาระวังภายในชุมชน ดานความปลอดภัยในทุกมิติ 
  การสงเสริมการเฝาระวังภัยและความปลอดภัยภายในชุมชน ดวยชุมชนเอง เนื่องจากใน

ปจจุบันการพึ่งพาการเฝาระวังจากเจาหนาที่รัฐเพียงทางเดียวอาจเปนไปไดอยางยากลําบากมากขึ้น ดังนั้นความ
รวมมือจากประชาชนในการเฝาระวังจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสรางความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 

๔.๑ จัดตั้งเวรยามภายในชุมชน โดยใหทุกหลังคาเรือนมีสวนรวมในการดูแลรักษา ความ
ปลอดภัยภายในชุมชน  

๔.๒ เพิ่มชองทางเฝาระวังภัยในชุมชน เชน ปรับปรุงหอกระจายขาว/เสียงตามสาย ทํา
โครงการฝากบานกับเพื่อนบาน 

๔.๓ สรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชน และ/หรือผูนําชุมชน ที่มีสวนชวยในการดูแล
และปองกันความไมปลอดภัยในพื้นที่ ผานการมอบรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติใหเปน
ที่รับรูในสังคมภายนอก  

๔.๔ สนับสนุนงบประมาณในการกําจัดหรือลดพื้นที่เสี่ยง/จุดอันตรายภายในชุมชน  
 

 มาตรการท่ี ๕ สงเสริมการเฝาระวังภายในชุมชน ดานความปลอดภัยในทุกมิติ 
ในระยะ ๑๐ ป ควรสงเสริมใหกรุงเทพฯ มีการเฝาระวังภัยภายในชุมชนดวยชุมชนเอง เปน

การสนับสนุนใหประชาชนในกรุงเทพฯ มีสวนรวมในการดูแล รักษาความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่รัฐ โดยการจดัตั้ง
อาสาสมัครชุมชนที่มีรูปแบบองคกรภาคประชาชน ที่ไดรับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 
 ขอเสนอมาตรการดานการคมนาคมขนสง 

 
 มาตรการท่ี ๖ สรางมาตรฐานและเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยบนรถสาธารณะ 
การสรางมาตรฐานและเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยบนรถสาธารณะ แบงออกเปน ๒ 

ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐ มีการสรางคูมือมาตรฐานความปลอดภัยบนรถสาธารณะทุก
ประเภท ไดแก รถไฟฟา เรือนั่งโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถสองแถว รถประจําทางขนาดเล็ก รถแท็กซี่ 
รถสามลอ รถจักรยานยนตรับจาง โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับผูขับขี่ ลักษณะของยานพาหนะที่มีความปลอดภัย และ
อุปกรณดานความปลอดภัยที่ควรมี นอกจากนี้ศึกษาเทคโนโลยีที่จะใชเสริมความปลอดภัยในรถสาธารณะ หาแหลง
การผลิตเทคโนโลยีเหลานั้นภายในประเทศ และศึกษางบประมาณที่ตองใชในการติดตั้งระบบบนยานพาหนะ และ
ศูนยควบคุมกลาง และระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีการควบคุมใหรถสาธารณะทุกประเภทมี
มาตรฐานความปลอดภัยตามคูมือที่สรางขึ้น พรอมกับมีศูนยกลางการสื่อสารระหวางผูขับรถสาธารณะกับศูนย
ควบคุม ติด GPS ในรถสาธารณะทุกประเภท ติดตั้งกลอง CCTV เชื่อมตอกับศูนยควบคุมและผูขับรถ ระบบควบคุม
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เหตุฉุกเฉินบนรถสาธารณะ และอุปกรณสื่อสารระหวางผูขับรถและศูนยกลางการสื่อสารระหวางผูขับรถสาธารณะ
กับศูนยควบคุม 

นอกจากการสรางมาตรฐานและเสริมเทคโนโลยีแลว จะมีการควบคุมการดําเนินงานของ
รถสาธารณะอยางเปนระบบ มีการใหรางวัลพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานไดดี สรางมาตรฐานยกระดับวิชาชีพ 
ตลอดจนมีบทลงโทษที่เขมงวดตอพนักงานขับรถที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือไมดูแลรักษายานพาหนะ 

 
 มาตรการที่ ๗ สรางวินัยจราจร 

  การสรางวินัยจราจร แบงออกเปน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 
มีการบังคับใชกฎจราจรอยางเขมงวดและจริงจัง เรงสงเสริมการใหความรูสําหรับเยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาโดยนําเขาสูหลักสูตรภาคบังคับอาจจัดทําเมืองจราจรจําลอง (สุทัศน นันทศรีวิวัฒน, ๒๕๕๑) ใหเด็ก
เหลานี้ไดเรียนรูกฎจราจรที่ถูกตองกอนการขับรถจริงบนทองถนน สวนในระดับอุดมศึกษานั้น จะเนนไปที่การขับขี่ที่
ปลอดภัยทั้งในสวนของรถยนตสวนบุคคลและรถจักรยานยนตในทุกพื้นที่ นอกจากน้ีในสวนของการออกใบอนุญาต
ขับขี่ จะตองเพ่ิมการอบรมพิเศษเกี่ยวกับกฎจราจรที่ตองปฏิบัติตาม เนนไปที่ผลของการกระทําความผิด เชน การขบั
รถยอนศร การฝาไฟแดง การขับรถเร็วกวาที่กฎหมายกําหนด การขับรถตัดหนาอยางกระชั้นชิด เปนตน และ
กําหนดใหทุกคนที่จะขอใบอนุญาตขับขี่ตองผานหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยตลอดจนปรับปรุงวิธีการสอบภาคปฏิบตัิ
ใหมีการสอบขับรถในพ้ืนที่จริง เพื่อใหแนใจวาผูสอบไดใบอนุญาตมีความรูความเขาใจและตระหนกัในความปลอดภยั
และระเบียบวินัยอยางแทจริง 

สําหรับระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตองมีการแกไขพระราชบัญญัติจราจร
ใหมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นดวย หรือใหผูกระทําผิดมาทําประโยชนทางจราจรใหสงัคมและมกีารบนัทกึสถติกิารฝา
ฝนกฎจราจรเชื่อมโยงกับคาเบี้ยประกันภัยรถยนต มีการจัดต้ังศาลจราจรเพื่อพิจารณาตัดสินคดีความที่เกี่ยวของกับ
การจราจรโดยเฉพาะ  

 
 มาตรการที่ ๘ สงเสริมโครงการ Zero Accident 

  การจัดทําโครงการ Zero Accident แบงออกเปน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ในชวงป พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มีการรณรงคการขับขี่อยางปลอดภัยใหมากขึ้น และอยางตอเนื่องผานทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ แผนพับ โปสเตอร เปนตน พรอมทั้งควบคุมสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุใหไดไมวาจะเกิดจากคน ถนน หรือ
รถ และดําเนินการแกไขอยางเรงดวนที่สุดในสาเหตุดังกลาว โดยมีการรวบรวมสถิติจุดอันตรายบนทองถนนและใช
หลักการทางวิศวกรรมจราจรเขาไปแกไขปญหา และระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จะตองมีการแกไข
การฝาฝนกฎหมายที่เกิดจากผูขับขี่เพิ่มขึ้น เชน เมาแลวขับ ขับรถเร็ว โดยเพิ่มบทลงโทษใหรุนแรงยิ่งขึ้น และบังคับ
ใชกฎหมายอยางจริงจัง นอกจากนี้ สําหรับการปรับปรุงถนนหรือสรางถนนขึ้นมาใหม ตองใหผานการรับรองโดย
วิศวกรผูเชี่ยวชาญวาถนนไดมาตรฐานและไมเอื้อตอการเกิดอุบัติเหตุดวย ในสวนของยานพาหนะ ตองรณรงคให
ความรูกับประชาชนในการตรวจสภาพรถใหมีความพรอมกอนการขับขี่ทุกครั้ง จากทีก่ลาวมานีจ้ะเปนสวนหนึง่ทีช่วย
ใหการเกิดอุบัติเหตุลดลงในระยะยาว 



 

- ๔๔๖ - 
 

ขอเสนอมาตรการดานสิ่งแวดลอม 
 
 มาตรการที่ ๙ จัดการอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝง 

   แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝงนั้น จําเปนตองมีการ
จัดการเปนภาพรวมในเชิงพื้นที่ (Area-Based Approach) ซึ่งพื้นที่ในที่นี้ คือ พื้นที่ทางระบบนิเวศ(Ecological 
Boundary) มิใชการจัดการพื้นที่ทางการปกครอง (Political Boundary) ซึ่งการจัดการสิ่งแวดลอมตามพื้นที่ทาง
ระบบนิเวศ จําเปนตองมีการประสานและบูรณาการการบริหารจัดการในหลาย ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม จะเปนแผนยุทธศาสตรที่มีทั้ง
การปองกัน การแกไข การลดผลกระทบ และศึกษาเพื่อการวางแผนในการจําลองสถานการณในอนาคต เพื่อลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 

   ๙.๑ เพิ่มพื้นที่รับน้ําและชะลอน้ํา   

   เปนการจัดการเชิงพื้นที่ที่จําเปนตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ
ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา โดยแบงกิจกรรมออกเปน ๒ ชวง คือ ในชวงที่ ๑ จะเปนการหาพื้นที่รับน้ําเพิ่มเติม ซึ่งอาจ
เปนพื้นที่โลง ที่วางสาธารณะ หรือพื้นที่รับน้ําเดิมที่มีการตื้นเขิน ซึ่งจําเปนตองปรับปรุง/ขุดลอกใหสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําฝนและน้ําหลากได และหากมีความจําเปนในการใชพื้นที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่รับน้ํา ในชวงฤดูน้ําหลาก
หรือชวงเกิดวิกฤตการณนํ้าทวม จําเปนตองมีการประเมินคาชดเชยใหเหมาะสมและทําความเขาใจกับประชาชน
เจาของที่ดินในพื้นที่ ในสวนของการดําเนินการชวงที่ ๒ นั้น เปนการหาพื้นที่เพื่อการสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในพื้นที่ตอนกลางและตอนบนของลุมน้ําเจาพระยา เพื่อเปนพื้นที่รับน้ําหลากในกรณีน้ําเหนือ ซึ่งใน
กิจกรรมนี้จําเปนตองมีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ      

   ๙.๒ เพิ่มการระบายน้ําและการจัดการระบายนํ้าอยางเปนระบบ 

   เปนมาตรการเรงดวนที่ควรดําเนินการในชวงแรก การสรางระบบระบายน้ํา (Drainage 
System) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งการระบายน้ําโดยใชเครื่องจักรและการระบายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก 
(Gravity Flow) ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่โดยการจัดการทางนํ้าหลาก (Flood way) และหรือทาง
ผันน้ํา (Flood diversion channel) ใหเปนพ้ืนที่ที่สามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ การขุดลอกคูคลอง ลํา
น้ําสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําและระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว ไมมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา รวมทั้งการปรับปรุง ขยาย
ชองทางระบายนํ้าของประตูระบายน้ําเดิม การพัฒนาประตูน้ําใหเหมาะสมกับแนวทางการระบายน้ําการประสาน 
เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทองถิ่นในแตละเมืองในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหเกิดการประสานงานในการ
จัดการการระบายน้ําอยางเปนระบบ  

   ๙.๓ สรางแนวปองกันน้ําทวม  

   เปนยุทธศาสตรการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น โดยแบงออกเปน  ๒ ระยะ คือ ชวงระยะที่ ๑ 
(๕ ปแรก) เปนการใชมาตรการการใชสิ่งกอสรางในการปองกันน้ําทวม ซึ่งมีความจําเปนตองมีการสรางคัน/เขื่อน
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ปองกันน้ําทวมใหครอบคลุม โดยพิจารณาจากภาพรวมทั้งลุมน้ํา ประกอบกับแนวทางการผันและระบายน้ํา เพื่อให
เมื่อเกิดน้ําทวมขึ้น น้ํานั้นจะไมทวมขังเปนระยะเวลานาน นอกจากนั้นยังจําเปนตองปรับปรุงคัน/เขื่อนปองกันน้ํา
ทวมใหอยูในสภาพที่ใชงานได มีความแข็งแรง การสรางคันดินปองกันการพังทลายของตลิ่งหรือปองกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง และการสํารวจเพื่อกําหนดแนวเขตลําน้ําสาธารณะ สวนระยะที่ ๒ จะเปนการใชมาตรการการปองกันน้ําทวม
แบบไมใชสิ่งกอสราง คือ การการออกกฎหมายกําหนดแนวเขตของลําน้ําสาธารณะ การออกโฉนด การควบคุมการ
รุกล้ําลําน้ําสาธารณะ 

๙.๔ เฝาระวังและลดผลกระทบจากนํ้าทวม  

แบงการดําเนินการออกเปน ๒ ชวง ไดแก การดําเนินการในชวง ๕ ปแรก จะเปนการ
พัฒนาศูนยขอมูลอุทกวิทยาระบบเตือนภัยทั้งลุมน้ํา ซึ่งจําเปนตองดําเนินการในระดับกระทรวง โดยการสํารวจ 
จัดทํา และปรับปรุงขอมูลอุทกวิทยาที่ยังขาด/ไมสมบูรณ การปรับปรุงระบบโทรมาตรอุทกวิทยา (Supervisory 
Control and Data Acquisition) การกอตั้งศูนยขอมูลที่เปนหนวยงานกลาง เพื่อใหขอมูลที่ใชในการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีเอกภาพ ถูกตอง และทันสมัย การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม (Flood Risk Map) ใน
พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา โดยระบุความถี่และความรุนแรงของปญหา การจัดตั้งองคกรศูนยเตือนภัย (Single 
Command Center) โดยมีเครือขายทองถิ่น การจัดทําแผนเผชิญภัยน้ําทวม เพื่อใหเมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวมจะ
สามารถทําการเคลื่อนยายประชาชนไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย การกําหนดหลักเกณฑรวมทั้งมาตรการในการ
เยียวยาและการฟนฟูผูประสบภัยใหเหมาะสม ในสวนของการดําเนินการในชวงที่ ๒ จะเปนการพัฒนาระบบ
พยากรณทางอุทกวิทยา การสรางแบบจําลองสภาวะน้ําหลาก และการปรับปรุงและเพ่ิมสถานีโทรมาตรเตือนภัยใน
ลําน้ําสําคัญ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําใหสามารถลดผลกระทบและความเสียหายจากปญหาน้ําทวมได 

๙.๕ วางแผนจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

   เปนยุทธศาสตรเพื่อการแกไขปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืน ซ่ึงแบงการดําเนินการออกเปน ๒ 
ชวง ไดแก การดําเนินการในชวงแรกเปนการดําเนินการเรงดวน คือ การปรับโครงสรางและการทํางานของ
คณะกรรมการลุมน้ํา เพื่อใหการจัดการทรัพยากรน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดต้ังองคกรในลกัษณะของภาคี
เครือขายการอนุรักษและดูแลรักษาแมน้ําลําคลองในพื้นที่ลุมน้ําทั้งพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา การจัดตั้ง
องคกรที่ทํางานเชิงรุกเพ่ือใหขอมูลการจัดการทรัพยากรน้ําที่ถูกตองแกประชาชน การดําเนินการในชวงที่ ๒ คือ การ
กําหนดนโยบายน้ําแหงชาติที่ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรน้ําทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามพื้นที่ลุมน้ํา การปรับ
โครงสรางขององคกร/หนวยงาน กระทรวง ทบวง กรม ที่ทํางานเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหรวมเปน
กระทรวง/หนวยเดียวกัน สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว มีเอกภาพ และไมซ้ําซอน รวมทั้งการทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําใหทันสมัย และบังคับใชไดจริง 

   ๙.๖ วางแผนรองรับและปองกันปญหาน้ําทวมในอนาคต  
   เปนยุทธศาสตรในระยะยาวเพื่อการเปนเมืองที่ปลอดภัยจากน้ําทวม โดยแบงการ

ดําเนินการออกเปน ๔ สวน ไดแก สวนที่ ๑ เปนการดําเนินการในระยะสั้นๆ ซึ่งสามารถดําเนินการไดในชวงแรกของ
แผน ไดแก การศึกษาวิถีชีวิตการปรับตัว (Green Adaptation) อยูกับน้ํา เพื่อใหความรู ขอมูล แนวทาง รวมทั้ง
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ความชวยเหลือที่ถูกตอง การควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการบังคับใชผังเมืองการฟนฟูระบบนิเวศนตนน้ํา ทั้ง
การปลูกปา การอนุรักษปาตนน้ําซึ่งเปนแหลงดูดซับและชะลอน้ํา โดยองคกรภาคประชาชน สวนที่ ๓ เปนการ
ดําเนินการในชวงที่ ๒ คือ การพัฒนาเครื่องมือองคความรู (KM) แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยที่
เหมาะสมกับภูมินิเวศของลุมน้ําเจาพระยา ชวงที่ ๓ เปนการดําเนินการที่จําเปนตองใชระยะเวลา คือ การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และงานดานอุทกวิทยา เพื่อเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการคาดการณแนวโนมของการเกิดเหตุการณ และการจําลองสถานการณอุทกภัย (Scenario) 
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล  และความรุนแรงของอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อหาแนวทางและมาตรการใน
การรองรับและปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และชวงที่ ๔ คือ การเปนศูนยกลางของการบรหิารจดัการอทุกภัยของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Flood Risk Management Center) เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค 
 

 มาตรการที่ ๑๐ จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยัง่ยืน 
ลักษณะชายฝงอาวไทยตอนใน หรือที่เรียกวา อาวประวัติศาสตรรูปตัว ก หรือ อาว

กรุงเทพ นั้น มีลักษณะทางธรณีวิทยาชายฝงที่เปนหาดโคลน โดยชายฝงทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะตลอด
ระยะทาง ๕ กิโลเมตร การปองกันการกัดเซาะชายฝงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ควรใชทั้งมาตรการที่ใช
สิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสรางควบคูกัน โดยเฉพาะการปลูกปาชายเลนดานหลังแนวกันคลื่นเพื่อสรางการตกสะสม
ของตะกอนดิน ซึ่งตองทําอยางตอเน่ืองในระยะยาวเพื่อสรางแนวการปองกันชายฝงทางธรรมชาติและสรางระบบ
นิเวศนชายฝงที่สมบูรณ 

 

๑๐.๑ ชะลอความรุนแรงของคลื่นน้ําและการปองกันการกัดเซาะชายฝงตลอดแนวชายฝง
อาวไทย 

  เปนมาตรการเรงดวนที่ตองดําเนินการ โดยการใชโครงสรางตางๆ ไดแก เขื่อนกันคลื่น รอ
ดักทราย กําแพงกันคลื่น และหินหัวหาด ซึ่งการชะลอความรุนแรงของคลื่นน้ําและการปองกันการกัดเซาะของ
ชายฝง สามารถใชวัสดุอุปกรณทางธรรมชาติ เชน ไมไผ และโครงสรางแข็ง เชน กําแพงซีเมนต เสาปูน ฯลฯ ทั้งนี้ ใน
การปองกันชายฝงดวยวิธีการเชนนี้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงในขั้นวิกฤติที่เกิด
ปญหาอยางเรื้อรังและยาวนาน มาตรการการใชสิ่งกอสรางหรือมาตรการแบบแข็งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยับยั้ง
ความเร็วและความรุนแรงของคลื่น โดยมาตรการดังกลาวมักมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาเฉพาะบริเวณพื้นที่
โครงการแตจะสงผลกระทบทําใหเกิดการกัดเซาะพื้นที่ขางเคียงได 
 
  ๑๐.๒ เพิ่มพ้ืนที่ยึดเกาะ (Substrate) และการทับถมของตะกอน  
  เพื่อฟนฟูระบบนิเวศนชายฝงทะเล เปนการดําเนินการในระยะยาว ซึ่งทําไดโดยการปลูก
ปาชายเลน เพื่อเปนพื้นที่ปองกันการกัดเซาะแนวชายฝงและดูดซับแรงคลื่น เพิ่มพื้นที่ยึดเกาะ (Substrate) ฟนฟู
ระบบนิเวศนชายฝงทะเล ทั้งนี้ การปลูกปาชายเลน ควรตองเลือกพันธุพืชที่เหมาะสมกับสภาพของระบบนิเวศใน
พื้นที่ และมีการสํารวจเพื่อปลูกเสริมตลอด 
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๑๐.๓ ลดความเสียหายตอโครงสรางและสิ่งกอสราง  

  เปนการดําเนินการในระยะที่ ๑ โดยการกําหนดระยะถอยรน (Define Setback) ซึ่งเปน
มาตรการดานแผนและนโยบายเพื่อเปนการลดระดับความเสียหายของสิ่งกอสรางบริเวณชายฝง โดยการกําหนด
ไมใหมีสิ่งกอสรางบนชายฝงที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยตอการกัดเซาะ 

 
  ๑๐.๔ จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  
  เปนมาตรการในระยะยาว ซึ่งแบงการดําเนินการออกเปน ๓ ชวง ไดแก ชวงที่ ๑ เปนการ

เสริมสรางการประสานงานระหวางหนวยงานที่ทําหนาที่ในการดูแลแนวชายฝง พรอมทั้งการสํารวจความเสียหาย
และสถานการณของการกัดเซาะชายฝง การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินโดยใชกฎหมายผังเมืองและกฎหมายที่
เกี่ยวของ การจัดตั้งองคกร/หนวย Environmental Monitoring โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนการ
ขับเคลื่อนของภาคประชาชน (Community-Based Environmental Action) ในการเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่แนว
ชายฝง การสรางกระบวนการเรียนรูทั้งการเรียนรูในระบบและการเรียนรูนอกระบบ เพื่อใหประชาชนตระหนักและ
เขาใจถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม จนเกิดเปนวัฒนธรรม (Eco- Consciousness in to the City’s Culture) ชวง
ที่ ๒ เปนการดําเนินการจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่จัดการทรัพยากรและพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนใน และการกําหนด
พื้นที่พัฒนาเฉพาะ ชวงที่ ๓ เปนการพัฒนาเครื่องมือ องคความรู (KM) แนวทางและมาตรการการจัดการชายฝงที่
เหมาะสมกับลักษณะทางธรณีสัณฐานของอาวไทย 

 
ทั้งนี้ การจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เพื่อลดปญหาการกัดเซาะชายฝงของพื้นที่ 

จําเปนตองมีการดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดและจําแนกเขตพื้นที่ที่มีปญหากัดเซาะชายฝง หรือมีแนวโนมที่จะ
เกิดปญหาขึ้นในอนาคต รวมทั้งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล เพื่อ
จําลองสถานการณ (Scenario) และหามาตรการและแนวทางในการปองกันและแกไขหรือฟนฟูพื้นที่แตละประเภท/
แหงตามความเหมาะสม 
 
   ขอเสนอมาตรการดานผงัเมอืง 
 

 มาตรการที่ ๑๑ การใชมาตรการดานผงัเมอืงเพื่อจัดการอทุกภัย 
จากรายงานของ OECD รายงานวากรุงเทพฯ เปนเมืองที่อยูในอันดับ ๗ จาก ๒๐ ประเทศ

ในแงของประชากรเมืองที่มีแนวโนมเสี่ยงตออุทกภัย และอยูในลําดับที่ ๑๐ ในแงของทรัพยสิน เนื่องจากกรุงเทพฯ 
เปนเมืองที่มีประชากรและทรัพยสินที่มีมูลคาสูงและเปนศูนยกลางเศรฐกิจ ดังนั้นเมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้นกรุงเทพฯจึง
ไดรับผลกระทบและความเสียหายทั้งในดานชีวิตและทรัพยสินอยางมาก นอกจากอุกทกภัยแลวกรุงเทพฯ ยงัเสี่ยงตอ
การที่ระดับน้ําทะเลยกตัวสูงขึ้น (Sea Rising) และการทรุดตัวของแผนดิน (Land Subside) คงเปนไปไมไดหากจะ
ยายกรุงเทพฯไปอยูทีอื่นๆ แตคงตองเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ   
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การรับมือกับภัยพิบัติตามธรรมชาติ ตองมีความเขาใจถึงหลักการของวงจรการจัดการภัย
พิบัติ (Disaster Management Cycle) ซ่ึงประกอบดวย ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
พิบัติ (Mitigation) ๒) การเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติ (Preparedness) ๓) การตอบสนองตอภัยพิบัติ  
(Respond) และ ๔) การฟนฟูเยียวยา (Recovery) ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๗-๔ วงจรการจัดการภัยพิบัต ิ
ที่มา : World Economic Forum (2011) 

 
สําหรับดานผังเมืองนั้นมีขอเสนอในดานการลดความเสี่ยงและผลกระทบ และการ

เตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติเปนหลักดังนี้  
 

ดานการลดความเสี่ยงและผลกระทบ 
การระบุพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถทําไดโดยมาตรการใชการกอสราง (Structural Measures)  

และโดยมาตรการที่ไมใชการกอสราง (None-Structural Measures) ซึ่งมาตรการที่ใชการกอสรางอาจจะตองใช
เวลานานและงบประมาณจํานวนมาก ในขณะที่มาตรการไมใชการกอสรางอาจจะทําไดเลยและไมตองการงบประมาณ
จํานวนมาก   ดังนั้นคณะวิจัยจึงเสนอใหเริ่มจากมาตรการที่ไมใชการกอสรางกอนและตามดวยมาตรการที่ใชการ
กอสรางดังนี้    

 
 

การเตรียมรับมอื 
 

การลดความเสี่ยง
และผลกระทบ 

 

การตอบสนอง 
 

การฟนฟูเยียวยา 
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มาตรการที่ไมใชการกอสราง (none-structural measures)  
เริ่มจากในพื้นที่ลุมต่ําที่มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม ตองมีการใชมาตรการทางดาน          

ผังเมืองเพื่อกําหนด Zoning กําหนดใหเปนพื้นที่รับน้ํา และ Floodway หามมิใหมีการสรางอาคารบานเรือนหรือ
สิ่งกอสรางที่เปนการกีดขวางทางน้ํา นอกจากยังตองมีการขุดลอกคูคลองและเสนทางระบายนํ้าอยูเปนประจาํ เพือ่ให
น้ําสามารถผานไดอยางสะดวก อีกทั้งตองมีการกําหนดระยะถอยรน (Set back) ในพื้นที่ริมแมน้ําลําคลองเพื่อ
ปองกันการรุกล้ําพื้นที่ดังกลาว   

ในพื้นที่ริมน้ําบางแหงซึ่งเปนที่ของรัฐที่มีการรุกล้ําตองมีการรื้อยายชุมชนที่มีการปลกูทีอ่ยู
อาศัยรุกล้ําพื้นที่แมน้ําลําคลอง ในกรณีที่ที่ดินไมมีกรรมสิทธิ์อยางถูกตอง สวนในกรณีที่มีกรรมสิทธิ์ตองมีการกาํหนด
มาตรการดานกฎหมายใหเจาของที่ดินไมปลูกสิ่งกอสรางกีดขวางทางเดินน้ําและตองมีบทลงโทษในกรณีที่เจาของ
ที่ดินปลอยปละละเลย     

 
มาตรการที่ใชการกอสราง (structural measures)  
เริ่มจากระดับอาคาร ยังควรมีการสงเสริมใหมีการออกแบบบานที่สามารถอยูกับน้าํได เชน 

อาคารใตถุนสูงและควรเพิ่มพ้ืนที่รับน้ําในระดับครัวเรือน  เชน ในบางครัวเรือนอาจจะมีถังเก็บกักน้ําใตดินเพือ่ชวยใน
การชะลอน้ํา ซึ่งนอกจจากการออกแบบกอสรางแลว รัฐตองมีมาตรการชวยในการสงเสริม เชน ลดภาษีสําหรับ
บานเรือนที่มีการสรางที่เก็บกักน้ําเพิ่มเติม หรือมีกองทุนสําหรับผูที่จะสรางบานที่มีการกักเก็บน้ํา ควรมีการสงเสริม
การออกแบบที่อยูอาศัยที่สามารถอยูกับน้ําใด เชน เรือนเสาสูง หรือบานลอยน้ํา  

 

 
 

แผนภาพที่ ๗-๕ ที่อยูอาศัยทีส่ามารถอยูกบัน้ําไดในประเทศเนเธอรแลนด 
ที่มา : Cor Dijkgraaf 

 

 ระดับชุมชนอาจจะใชพื้นที่สาธารณะ เชน ลดระดับของสนามเด็กเลนหรือสวนสาธารณะ
ใหต่ําลงเพื่อใชเปนพื้นที่ในรับน้ํา (แกมลิง) ในชวงที่มีฝนตกหนัก และระบายน้ําเมื่อฝนหยุดตก  
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แผนภาพที่ ๗-๖ การกักเก็บน้าํระดับชุมชน 
ที่มา : Jason C.S. Yu 

 
ระดับเมืองอาจจะตองมีการขุดพื้นที่ใตดินเพื่อกักเก็บน้าํในชวงทีฝ่นตกหนัก และเปนการ

คืนพื้นที่ใหน้าํและสูบออกเมื่อระดับดานนอกลดลง  
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แผนภาพที่ ๗-๗ ระบบกักเก็บน้าํใตดิน 

ที่มา : Jason C.S. Yu 
 

อยางไรก็ตาม กรุงเทพฯ ไมประสบเพียงปญหาน้ําทวม แตกรุงเทพฯ ยังประสบกับปญหา
แผนดินทรุด ดังนั้น กรุงเทพฯ ตองมีการระงับการขุดน้ําใตดินขึ้นมาใชเพื่อลดการทรุดตัวของแผนดินเชนกัน สําหรับ
ในระยะกลางและระยะยาว ควรใชมาตรการเพื่อปองกันปญหา เชน การสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวมและปองกันการที่
ระดับน้ําทะเลจะเพิ่มระดับสูงขึ้นในอนาคตจากปรากฎการณการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก (climate 
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change)  แผนดังกลาวตองมีความสอดคลองกับแผนการจัดการลุมน้ําของประเทศ และตองมีการศึกษาใน
รายละเอียดตอไป  

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๗-๘ ระบบปองกันนํ้าทวม 
ที่มา : Delta work project, the Netherlands 
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ดานการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัต ิ

ในดานผังเมืองตองมีการกําหนดพื้นที่ศูนยพักพิงแกผูประสบพิบัติภัยในกรณีหากเกิด
อุทกภัยขึ้นชาวบานตองมีพื้นที่อพยพและตองมีการกําหนดจุดและเสนทางการเดินทางอยางชัดเจน เปนที่เขาใจงาย
ตอประชาชนทั่วไป และตองไดรับการเผยแพรตอสาธารณชนอยางกวางขวาง  

 
ขอเสนอมาตรการดานโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
 
 มาตรการที่ ๑๒ กวดขนัการกอสรางตอเติม และดัดแปลงอาคารบานเรอืน 
ในปจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปญหาการกอสรางอาคารใหมที่ไมตรงตามแบบทีย่ืน่ขอ

อนุญาต การตอเติมและดัดแปลงอาคารเกาโดยไมยื่นขออนุญาตหรือไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต และปญหา
อาคารบานเรือนที่ไดถูกกอสรางกอนการออกบังคับใชกฎหมายตางๆ รวมทั้งขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
และจริงจังของเจาหนาที่รัฐซึ่งสงผลใหอาคารเหลานี้ไมมีความปลอดภัยเทาที่ควร หากหนวยงานทางราชการและ
ประชาชนยังละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ยอมสงผลใหอาคารบานเรือนไมมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย และ
สงผลตอภาพลักษณของประเทศอีกดวย ดังนั้นหนวยงานราชการจึงควรมีมาตรการปลูกจิตสํานึกประชาชนให
ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหสถาปนิกและวิศวกรไมชี้นําใหเจาของอาคารเลี่ยง
กฎหมายพรอมทั้งจูงใจใหเจาของอาคารที่ไดกอสรางกอนออกกฎหมายตางๆ หันมาสนใจ และดําเนินการแกไข
อาคารในสวนที่ผิดกฎหมาย การตอเติมอาคารและดัดแปลงอาคารบานเรือนถูกหลักกฎหมาย 

 
 มาตรการที่ ๑๓ ควบคุมและจัดการสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย 

 ในปจจุบันการควบคุมและจัดการสถานที่กอสรางยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลให
เกิดความรําคาญ เกิดผลเสียตอสุขภาพ และเกิดอันตรายตอผูที่อาศัยใกลเคียงสถานที่กอสรางหรือสัญจรผานไปมา 
ถึงแมวากรุงเทพมหานครมีประกาศและขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อลดปญหา
ดังกลาว แตผูที่อาศัยใกลเคียงสถานที่กอสรางยังคงพบเจอปญหาตางๆเหลานี้อยูอยางสม่ําเสมอ การเขมงวดกวดขัน
ของเจาหนาที่รัฐในการบังคับใชกฎหมายจะชวยลดปญหาดังกลาวได 
 สําหรับปญหาขยะมูลฝอยหรือวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสราง หนวยงานทางราชการควร
ใหการสนับสนุนการมีการคัดแยกวัสดุที่ยังสามารถนํากลับไปใชประโยชนไดและสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียจากการกอสรางและ
รื้อถอนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควรกําหนดใหผูรับเหมากอสรางตางๆ มแีผนการจดัการกบั
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแจงใหทองถิ่นทราบ พรอมกับการขออนุญาตปลูกสรางและรื้อถอนอาคาร ซึ่งจะตองไม
กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือขัดตอกฎหมาย โดยตองกําหนด 
ประเภท ปริมาณ ขั้นตอนวิธีการดําเนินการ ระยะเวลา วิธีการกําจัด และสถานที่กําจัด รวมทั้งกําหนดใชมาตรการ
ทางดานกฎหมายในการลงโทษ ผูที่ลักลอบทิ้งเศษวัสดุกอสรางในบริเวณที่วางของเอกชน หรือที่สาธารณะที่รุนแรง
มากขึ้น 



 

- ๔๕๖ - 
 

ขอเสนอมาตรการดานสาธารณสุข 
 
 มาตรการท่ี ๑๔  สงเสริมกิจกรรม “หนึ่งชุมชน หนึ่งถนนสุขภาพ”  
กิจกรรมในที่น้ี “หนึ่งชุมชน หนึ่งถนนสุขภาพ” เปนโครงการสงเสริมสุขภาพ ที่เริ่มที่จุด

เล็กๆในชุมชนนั้นกอน เชน การเลือกสังคมชุมชนบนถนนสายใดสายหน่ึงที่มีศักยภาพ แลวดําเนินการพัฒนาใหเปน 
“ถนนสุขภาพ”  

สําหรับนิยาม “ถนนสุขภาพ” หมายถึง ผูคนที่อยูบริเวณน้ันมีสุขภาวะที่ดี เพราะบนถนน
สายน้ันจะประกอบไปดวย มีอาหารปลอดภัยและดีตอสุขภาพใหเลือกบริโภค เปนถนนปลอดโรค ปลอดสารเสพติด 
มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย  

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสราง ๑ ชุมชน ๑ ถนนสุขภาพ จะเนนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนใหมากที่สุด โดยกําหนดชวงเวลาเปน ๔ ชวง มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ชวงท่ี ๑ (ระยะ  ๕ ปแรก) 
๑๔.๑   สรางชุมชนนํารอง ๑ ชุมชน ๑ ถนนสุขภาพ โดยการเตรียมชุมชนที่มีความพรอม 

และเขมแข็ง ที่สามารถเปนชุมชนตัวอยาง และพรอมที่จะขยายผลใหกับชุมชนอ่ืนๆตอไป 
๑๔.๒  สรางอาสาสมัครหรือผูนําชุมชนจิตอาสาดานสุขภาพ โดยความสมัครใจของคนใน

ชุมชน เลือกคนที่มีความพรอมในการเปนผูนําทางดานสุขภาพ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับคนในชุมชนได โดยสราง
ความตระหนักในการรวมกันดูแลใหเกิดชุมชนสุขภาพดี (Healthy community; ปลอดภัย ปลอดสารเสพติด ปลอด
โรคติดตอ) 

๑๔.๓ ใหความรูชุมชนดานการปองกัน และสงเสริมสุขภาพ โดยเจาหนาที่ของ 
กรุงเทพมหานคร หรือผูใหบริการทางดานสาธารณสุข เนนการอบรมใหความรูดานการปองกันโรคคนเมือง และ
แนวทางในการสงเสริมสุขภาพที่ถูกตอง ทั้งในดานโภชนาการ สุขอนามัยที่ดี การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อกับการสราง
สุขภาพ เชน มีอุปกรณหรือสถานที่ในการออกกําลังกายเพียงพอ มีรานอาหารเพื่อสุขภาพในชุมชน เปนตน 
นอกจากน้ี ยังมีการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการปราบปรามอาชญากรรมและสิ่งเสพติดในชุมชนดวย เพื่อให
เกิดความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนทุกคน 

๑๔.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนคิดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยมีแกนนําหรือ
อาสาสมัครของชุมชนเปนแกนหลักในการนําคนในชุมชนชวยกันคิด และหาแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการ
สงเสริมสุขภาพ  

 
ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๑๔.๕  ประเมินผลและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
๑๔.๖  สนับสนุนเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ เชน               

เพิ่มสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณออกกําลังกาย  
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๑๔.๗ ขยายผลโครงการ “หนึ่งชุมชน หนึ่งถนนสุขภาพ” ไปสูชุมชนอื่นๆใกลเคียง และ
ชุมชนอื่นๆ ในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 

ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๑๔.๘ ขยายผลโครงการ จนเกิดวัฒนธรรม “หนึ่งชุมชน หนึ่งถนนสุขภาพ” 
ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป)  
๑๔.๙ ขยายผลโครงการตอเนื่อง จนโครงการฯ ยั่งยืนและกลายเปนวิถีชีวิตของชุมชน

ตางๆ ทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 
 

 มาตรการท่ี ๑๕  สงเสริมกิจกรรม “ชุมชนตนแบบสุขภาพดีถวนหนา” 
กิจกรรม “ชุมชนตนแบบสุขภาพดีถวนหนา” เปนกิจกรรมที่เนนใหคนในชุมชนมีสุขภาวะ

ที่ดี ในทุกกลุม ทุกวัย อันรวมทั้งผูดอยโอกาส และพิการโดยจะเพ่ิมและ/หรือปรับปรุงศูนยสุขภาพชุมชนที่มีอยูแลว 
ใหมีการทํางานที่มุงเปาที่เนนการสงเสริมและปองกัน เพื่อใหชุมชนที่ดูแลนั้นเปนชุมชนที่ ปลอดโรค ปลอดสารเสพ
ติด ปลอดภัย และปลอดความรุนแรง นอกจากนี้จะเนนใหบริการทั่วถึง ทุกกลุม ทุกวัย ที่สําคัญจะมีกิจกรรมรณรงค
ในการเพิ่มอาสาสมัครจิตอาสา โดยสรางความตระหนักในการรวมกันดูแลใหเกิดชุมชนสุขภาพดี (Healthy 
community) 

  นิยาม “สุขภาพดีถวนหนา” หมายถึง การมีสุขภาวะที่ดีทั้ง “กาย ใจ สิ่งแวดลอม และ
สังคม” กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสราง ชุมชนตนแบบสุขภาพดีถวนหนา จะเนนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนใหมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 
๑๕.๑ คัดเลือกชุมชนนํารอง  
๑๕.๒ ทบทวนและพัฒนาการทํางานของศูนยสุขภาพชุมชน โดยเนนการสงเสริมและ

ปองกัน และการดูแลสุขภาพของคนทุกวัย 
๑๕.๓ สงเสริมการแพทยทางเลือกสําหรับชุมชน 
๑๕.๔ เพิ่มจํานวนอาสาสมัครจิตอาสาสาธารณสุข เพื่อการมีสวนรวมและการดูแลซึ่งกัน

และกันของคนในชุมชน  
ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๑๕.๕ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไข  
๑๕.๖ ขยายชุมชนสุขภาพระยะที่ ๒ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ไปสูชุมชนอื่นๆ 
๑๕.๗ สงเสริมความตอเน่ืองของการแพทยทางเลือกสําหรับชุมชน 
ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๑๕.๘ ขยายชุมชนสุขภาพระยะที่ ๓ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
๑๕.๙ สงเสริมความตอเน่ืองการแพทยทางเลือกสําหรับชุมชน 
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ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ป) 
๑๕.๑๐ ขยายชุมชนสุขภาพระยะที่ ๔ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
๑๕.๑๑ สงเสริมความตอเนื่องการแพทยทางเลือกสําหรับชุมชน 
 
 มาตรการท่ี ๑๖ สงเสริมกิจกรรม “ชุมชนตนแบบสุขภาพ ๓ วัย”  
กิจกรรม “ชุมชนตนแบบสุขภาพ ๓ วัย” เปนการพัฒนาและสรางชุมชนตนแบบสุขภาพที่

เนนการสรางความสัมพันธของคน ๓ วัย นั่นคือ วัยเด็ก วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ใหอยูรวมกันและดูแลซึ่งกันและกัน 
เปนกิจกรรมที่มุงใหชุมชนรวมดูแลกันเองในแตละวัยที่เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสราง ชุมชนตนแบบสุขภาพ ๓ วัย จะเนนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนใหมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 
๑๖.๑  คัดเลือกชุมชนนํารองใหเปนชุมชนตนแบบ 
๑๖.๒  จัดกิจกรรมสัมพันธระหวางคน ๓ วัย เชน ใหผูสูงอายุที่วางงานชวยดูแลเด็กใน

ชุมชน โดยเนนการปลูกฝงจิตสํานึก และคานิยมใหกับคน ๓ วัยในชุมชน ในเรื่องของความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการ
ชวยเหลือดูแลกันเองภายในชุมชน 

๑๖.๓  สรางอาสาสมัครจิตอาสาในชุมชนทั้ง ๓ วัย เพื่อเปนแกนนําในการจัดกิจกรรม และ
ประสานงานกันภายในชุมชน 

๑๖.๔ สนับสนุนสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในชุมชน เชน ลาน
กีฬา หรือหองสมุดในชุมชน 

ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๑๖.๕  สงเสริมกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธของคนระหวางวัย 
ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๑๖.๖ ขยายผลชุมชนตนแบบสุขภาพ ๓ วัย ใหครอบคลุมในทุกเขต  
ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป) 
๑๖.๗ ขยายผลชุมชนตนแบบสุขภาพ ๓ วัย ใหครอบคลุมในทุกชุมชน  

 
 
 มาตรการท่ี ๑๗ สรางภูมิคุมกันและความพรอมรองรับโรคติดตออุบัติใหมและโรคท่ี

เกิดจากภาวะโลกรอน 
กิจกรรม “พรอมรับโรคติดตออุบัติใหมและโรคที่เกิดจากภาวะโลกรอน” เปนการเตรียม

ความพรอมที่จะรับมือกับโรคติดตออุบัติใหมและโรคที่เกิดจากภาวะโลกรอน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเพิม่สงูขึน้ไดในอนาคต 
โดยมุงเนนที่การเฝาระวังและการบริหารจัดการอยางมีระบบ และตอเน่ือง  
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 “โรคติดตออุบัติใหม” องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให
ความหมายของโรคติดตออุบัติใหม (Emerging infectious diseases) คือ โรคติดตอที่มีอุบัติการณในมนุษยเพิ่ม
สูงขึ้นมากในชวงที่ผานมา หรือมีแนวโนมความเสี่ยงที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตอันใกล ยังหมายรวมถึงโรคติดตอทีเ่กดิจาก
เชื้อใหม (New infectious diseases) โรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหม (New geographical areas) และโรคติดตออุบัติ
ซ้ํา (Re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดตอที่เคยแพรระบาดในอดีตและสงบไปนานหลายปแลว แต
กลับมาระบาดขึ้นอีกในจํานวนโรคอุบัติใหมทั้งหมดนี้ รอยละ ๖๐.๓ เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน มักมีตนเหตุมาจาก
สัตวปา เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขเลือดออกอิโบลา เปนตน โดยโรคอุบัติใหมรอยละ ๕๔.๓ มีสาเหตุมาจากเชื้อ
แบคทีเรียหรือริกเก็ตเซีย แสดงถึงเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาเปนจํานวนมาก โดยแนวโนมโรคตางๆ นี้มีผลกระทบหรือสมัพนัธ
กับสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และปจจัยทางนิเวศวิทยาอยางมาก สําหรับประเทศไทยโรคติดตออุบัติใหมที่
สําคัญและพบผูปวยในประเทศแลว ไดแก โรคไขกาฬหลังแอน โรคไขหวัดนก โรคไขปวดขอยุงลาย โรคมือเทาปาก 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซารส โรคเมลิออยโดซิส โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ (Influenza A 
H1N1) เปนตน   ซึ่งโรคอุบัติใหมหลายโรค เกิดจากการอพยพ เคลื่อนยาย หรือยายถิ่นของประชาชนดวยเชนกัน  
ไดแก โรคซารส โรคไขเลือดออก โรคมาลาเรียที่ด้ือยา เปนตน  

  “โรคที่เกิดจากภาวะโลกรอน” หมายถึง โรคที่จะมาในภาวะโลกรอน สามารถแบงไดเปน 
๓ โรคใหญๆ คือ ฮีตสโตรก (Heat Stroke) อาการภูมิแพ และ โรคที่มากับแมลง เชน มาลาเรีย ไขเลือดออก ซึ่ง
ธรรมชาติ และความรุนแรงของโรคเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกรอน 

  นอกจากน้ี ยังควรใหความสําคัญการเฝาระวัง “โรคติดตอที่มาจากอพยพยายถิ่น” ดวย
เชนกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก กรุงเทพฯ เปนจังหวัดท่ีมีอัตราการอพยพยายถิ่นฐาน เพื่อมาอาศัยอยู ประกอบอาชีพ ทําธุรกจิ 
การคาที่สูง รวมทั้งมีแรงงานขามชาติท่ีปะปนเขามาดวย ซึ่งโรคติดตอที่มาจากแรงงานขามชาติที่พบสวนใหญ ไดแก 
โรควัณโรค โรคซิฟลิส และโรคเทาชาง  เปนตน   คาดวาในอีก ๒๐ ปขางหนา กรุงเทพมหานครจะเปนอีกมหานคร
หนึ่งที่ตองเผชิญกับผลกระทบทางดานสาธารณสุขจาการอพยพยายถิ่นของประชากรมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการมีดังนี้ 

  ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 
๑๗.๑ สํารวจขอมูลโรคติดตออุบัติใหมและโรคที่เกิดจากภาวะโลกรอนของประชาชน

กรุงเทพฯ 
๑๗.๒ จัดทําฐานขอมูลของอุบัติการณและความชุกของโรคติดตออุบัติใหมและโรคที่เกิด

จากภาวะโลกรอนของประชาชนกรุงเทพฯ โดยแบงกลุมประชากรใหชัดเจน (ประชากรในพื้นที่ และประชากรยายถิน่ 
เปนตน) 

๑๗.๓ พัฒนาระบบการใหบริการทางดานสาธารณสุขและการเฝาโรคระวังใหมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มจํานวนอาสาสมัครจิตอาสาสาธารณสุข เพื่อการมีสวนรวมและการดูแลซึ่งกันและกันของคน      
ในชุมชน  

๑๗.๔ รณรงคใหความรูเรื่องโรคติดตออุบัติใหมและโรคที่เกิดจากภาวะโลกรอนแก
ประชาชน 
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๑๗.๕ จัดตั้งระบบการเฝาระวังโรคในกลุมประชากรยายถิ่น เพื่อใหงายตอการควบคุมโรค 
ชวงท่ี ๒ (ระยะ๑๐ ป) 
๑๗.๖ มีระบบการใหบริการดานสาธารณสุขและการเฝาระวังที่ไดมาตรฐานและเปนสากล

ขยายชุมชนสุขภาพระยะที่ ๒ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพไปสูชุมชนอื่นๆ 
 
โดยในทุกกิจกรรมมีเปาหมายเดียวกันคือ ในระยะ ๒๐ ปขางหนา กรุงเทพฯ จะตองเปน 

มหานครสุขภาวะ (Healthy City) โดยที่ทุกคนในกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยที่ทุกคนมีสุขภาพดี ปลอดโรค 
และปลอดภัยจากสิ่งคุกคามภายนอกตางๆ  

 
ขอเสนอมาตรการดานการศึกษา 
 

 มาตรการท่ี ๑๘ จัดใหมีเครือขายเฝาระวังสังคม โดยกลุมเด็กและเยาวชน โดย 
๑๘.๑ เปดพื้นที่แสดงออกอยางสรางสรรคสําหรับสําหรับเด็กและเยาวชน ดวยการ

 ปรับปรุงศูนยเยาวชน เพิ่มพื้นที่สรางสรรค สําหรับเด็กและเยาวชน และใหบทบาทแกสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเมือง 

๑๘.๒  สนับสนุนการทํางานของอาสาสมัครเฝาระวัง ดวยการวางระบบสนับสนุนการ
ทํางานของเครือขายยุวอาสาเฝาระวังสังคม และจัดต้ังเครือขายยุวอาสาเฝาระวังสังคมในเขตเมืองชั้นใน 

๑๘.๓ สงเสริมการเปนชุมชนสีขาว โดยสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง ปราศจากภัยทาง
สังคมภายในชุมชน ดวยการดําเนินกลไกยุวเฝาระวังสังคม ตลอดจนพัฒนาระบบใหทันสมัย และมีการประเมินผล 
และติดตามการทํางานอยางตอเน่ือง 

 
  ทั้งนี้ สามารถแสดงมาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานคร
ปลอดภัย ไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๗-๑ มาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลวุิสัยทัศนสูการเปนมหานครปลอดภัย 
 
เปาหมาย 

ของวิสัยทัศน 
 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

ปลอดมลพิษ  เคลื่อนยายผูบุกรุกแมน้าํลาํคลอง  กรุงเทพมหานคร 
  ระบบบําบัดน้ําเสียครบวงจร  

 แยกระบบนํ้าฝน น้ําเสียออกจากกัน 
 ระบบรวบรวมน้าํเสียครอบคลมุทุกพื้นที ่

 ควบคุมการบาํบัดน้าํเสียนอกพื้นที ่
 เก็บคาบาํบัดน้าํเสีย 

 นําน้าํทิง้มาใช
ประโยชนไดทัง้หมด 

 อุตสาหกรรมสีเขียว 
 บังคับใชกฎหมายภาษีสิง่แวดลอม 

 แยกขยะ รีไซเคิลขยะ 
 คืนขยะคืนเงิน  
(Deposit System) 
 พื้นที่ฝงกลบขยะระยะ

ยาว 

 โครงการนาํรองบาน
ปลอดขยะ ปลอด
มลพิษ 

 โครงการนาํรอง
เตาเผาขยะไรควัน 

 ขยายผลนโยบายบานปลอดขยะ ปลอด
มลพิษใหกับประชาชนทัว่ไป 

 กอสรางเตาเผาขยะยอยแตละพื้นที ่

ปลอด
อาชญากรรม 
ยาเสพติด 

 ติดตั้ง CCTV เพิ่มแสง
แสงสวางจุดเสี่ยง 

 เฝาระวงัภายในชุมชน  
 ชุมชนปลอด

อาชญากรรม ยาเสพติด 

 จัดต้ังอาสาสมคัร
ชุมชนเฝาระวงัภัย 

 เครือขายเฝาระวงั
สังคม โดยกลุมเด็ก
และเยาวชน 

   กรุงเทพมหานคร  
 สาํนักงานตาํรวจ

แหงชาติ  
 กระทรวงมหาดไทย 

 กระทรวงกลาโหม  
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เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 สถานีตํารวจใกลบาน 
 

 กระทรวงพฒันา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

 สาํนักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

 สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  

  สภาองคกรชุมชน 
ปลอดอบุัติเหต ุ  ระบบขนสงสาธารณะ

ปลอดภัย ระยะที่ ๑: 
พัฒนาระบบ 

  เขตบังคบัใชกฎจราจร
เขมงวด 

 ถนนปลอดอบุัติเหตุ  
(Zero  Accident) 

 ระบบขนสง
สาธารณะปลอดภัย 
ระยะที่ ๒:  

นําระบบไปปฏิบัติ 
  ศาลจราจร 

 

   กรุงเทพมหานคร  

 สถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 

 สาํนักงานตาํรวจ
แหงชาต ิ

 กรมการขนสงทางบก 

 กรมทางหลวง   
 กรมทางหลวงชนบท  



 

- ๔๖๓ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

ปลอดภัยพบิัต ิ น้ําทวม 

 ระบบการจัดการน้าํใน
พื้นที่ลุมน้าํ 
ประกอบดวย พ้ืนที่รบั
น้ํา ทางระบายน้าํ คัน/
เขื่อนปองกันน้าํทวม 
ฯลฯ 

 แผนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม 

 ปรับวถิชีีวิตเพื่ออยูกับ
น้ํา 

 ฟนฟูระบบนิเวศตนน้าํ 

 

 กําหนดแนวเขตของ
ลาํน้ําสาธารณะ 

 แบบจาํลองสภาวะ 
น้ําหลาก 

 สถานีโทรมาตรเตือน
ภัย 

 นโยบายน้าํแหงชาต ิ

 

 บรหิารจัดการ
ความรูดาน
อุทกภัย ภูมินิเวศ
ลุมน้าํเจาพระยา 

 

 

 ศูนยกลางการ
บรหิารจัดการ
อุทกภัยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

 กรุงเทพมหานคร  

 กรมชลประทาน  

 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง  

 กรมทรัพยากรน้ํา  
 กรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพชื  
 กรมปาไม  

 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

 สาํนักงาน
คณะกรรมการ 
ลุมน้ํา  

 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นทีลุ่มน้าํ  

 สาํนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิารสนเทศ 
(องคการมหาชน) 
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เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

ปลอดการกัดเซาะชายฝง 

 เขื่อนกันคลื่นที่อาวไทย
ตอนบน 

 กําหนดระยะถอยรน
ของสิ่งปลกูสรางบน
ชายฝง 

 เฝาระวงัการบุกรุก
ชายฝง 

 

 ภาคอีงคกรจัดการ
ทรัพยากรและพื้นที่
ชายฝงอาวไทย
ตอนบน 

 จัด Zoning การใช
พื้นที่ชายฝง 

 

 บรหิารจัดการ
ความรูเกี่ยวกับ
อาวไทยตอนบน 

 
 

 

 กรุงเทพมหานคร  
 กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง  
 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง 
 

 ปลูกปาชายเลน (ปลกูใหม ปลูกเสริม และฟนฟู) 
สิ่งกอสราง
ปลอดภัย 

 ควบคุมการกอสราง  
ตอเติม และดัดแปลงอาคาร 

 ศึกษาแนวทางกอสราง
อาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย 
น้ําทวม (Flood Way) 

   ออกแบบอาคาร
และเลือกใชวสัดุ
กอสรางที่
ปลอดภัย 

 กรุงเทพมหานคร  
 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง 

ปลอดโรคคน
เมือง 

อาหารปลอดภัย 

 ๑ ชุมชน ๑ ถนนสขุภาพ 
 การแพทยทางเลือกสาํหรับคนเมือง 

 ชุมชนตนแบบสขุภาพ ๓ วัย (เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ) 
 Healthy Office 

 พรอมรับโรคอบุัติใหม / โรคที่เกิดจากภาวะรอนโลก 

 มหานครสขุภาวะ 
(Healthy City) 

 กรุงเทพมหานคร  
 กระทรวงสาธารณสขุ 
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๗.๒.๒ วิสัยทัศนกรุงเทพฯ : มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  

 คําอธิบาย 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๕-๑๐ ปขางหนา จะเปนมหานครที่แวดลอมดวยสีเขียวกระจายอยูทั่วพื้นที่   
โดยจะมีพ้ืนที่สาธารณะภายในชุมชนเพ่ิมขึ้นสําหรับการพักผอนและการทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว 
และกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  ในอนาคตอันใกล ชาวกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตโดยใกลชิดกับ
ธรรมชาติมากขึ้น ความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 
(Green Public Consciousness) และมีกระบวนทัศนและพฤติกรรมที่รักษสิ่งแวดลอม (Green Living) มากขึ้น 
ทั้งในดานอาคารสิ่งกอสราง ระบบขนสงสาธารณะตางๆ จะตองมุงสูแนวคิดเรื่องการใชพลังงานที่สะอาดและ
ประหยัด นอกจากนี้ ชาวกรุงเทพฯ ยังมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใชบริการขนสงสาธารณะทีท่ัง้
สะดวก ประหยัด และคลองตัวสําหรับการเดินทางรอบกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกลเคียง พรอมสามารถชื่นชม          
ภูมิสถาปตยตางๆ ที่สวยงามรายรอบกรุงเทพฯ ได โดยปราศจากสายไฟฟาและสายโทรศัพทรกรุงรังที่เคยบดบัง
ทัศนียภาพ  เพื่อใหเกิดเมืองที่มีความนาอยูอยางยั่งยืนสําหรับทุกชีวิต  

 

 มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการบรรลุวิสัยทัศนมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ไดนั้น จะตองมีมาตรการเชงิยุทธศาสตร

ในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันและกลไกปฏิบัติการตางๆ และจําเปนตองมีแผนการดําเนินการใน
ระยะตางๆ อยางเหมาะสมในชวง ๒๐ ปหลังจากนี้ 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ตางๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาชน กลุมประชาสังคม กลุม
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถประมวลเปาหมาย และมาตรการ
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรมหานครสีเขียวที่สําคัญ และในแตละมาตรการประกอบไปดวยการดําเนินโครงการตางๆ 
ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ๑-๕ ป ระยะปานกลาง ๖-๑๐ ป และระยะยาว ๑๑-๒๐ ป) พรอมขอเสนอแนะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละดานดังมีรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปน้ี 
  

ขอเสนอมาตรการดานโครงสรางพื้นฐาน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
 

 มาตรการที่ ๑ วางระบบทอรอยสายระบบสาธารณูปโภคใตดิน 
 ในปจจุบันการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคยังขาดการวางแผนระยะยาวและไมเปน

ระเบียบเรียบรอย กอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมสวยงามและไมปลอดภัยแกผูสัญจรผานไปมา ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค ไดแก กรุงเทพมหานคร การไฟฟานครหลวง และบริษัท ทีโอที 
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จํากัด(มหาชน) ควรรวมมือกันติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใตดินอยางเปนระบบระเบียบ โดยมีการจัดทําแบบ
หลังจากการกอสรางแลวเสร็จ (As-built Drawing) เพื่อใชในการอางอิงในอนาคตจะชวยแกปญหาดังกลาวได 

 
 มาตรการที่ ๒ สงเสริมการออกแบบอาคารที่เปนมิตรตอผูอาศัย และสิ่งแวดลอม 

อาคารที่เปนมิตรตอผูอาศัยและสิ่งแวดลอม คือ อาคารที่ทําใหผูอยูอาศัยมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี เชน การเลือกใชวัสดุกอสรางและตกแตงอาคารที่มีสารประกอบอินทรียระเหยงายในระดับต่าํ 
นอกจากน้ียังคํานึงถึงผลกระทบของการกอสรางที่มีตอระบบนิเวศน ประหยัดพลังงาน ประหยัดการใชน้ํา ใชวัสดุ
กอสรางที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recycle) และมีผลกระทบตอชุมชนรอบขางนอย ซึ่งอาคารและสิ่งกอสราง
ดังกลาวถูกออกแบบภายใตแนวคิด “อาคารเขียว (Green building)” ซึ่งในปจจุบันประชาชนทั่วโลกเริ่มใหความ
สนใจตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยมากขึ้น แตสําหรับประเทศไทย มีเพียงหนวยงานเอกชนขนาด
ใหญและองคกรอิสระในประเทศไทยที่คํานึงถึงการออกแบบอาคารและเลือกใชวัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งนับเปนทิศทางที่ดีในการแกปญหาการกอสรางอาคารที่ปจจุบันคํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจเปน
หลัก เนนการสรางผลกําไรใหสูงสุด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอมในระยะยาว อยางไร
ก็ตาม ตนทุนที่ใชในการกอสรางอาคารที่เปนมิตรตอผูอาศัยและสิ่งแวดลอมมีมูลคาสูง ดังน้ัน หนวยงานราชการจงึ
ควรใหการสนับสนุนทางการเงินตอการกอสรางอาคารและบานพักอาศัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย พรอมทั้ง
เผยแพรความรูใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
ขอเสนอมาตรการดานผังเมือง 
จากผลการประชุมที่คณะวิจัยจัดขึ้นเพื่อรับฟงความเห็นจากประชาชน พบวาประชาชนสวนใหญ

ตองการพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งกําหนดการ
พัฒนาประเทศไปสูสังคมสีเขียว ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาไปสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเนนการปรับ
โครงสรางการผลิตสูสังคมคารบอนตํ่า มีการใชทรัพยากรอยางประสิทธิภาพและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟอูนุรกัษ
อยางยั่งยืน ควบคูกับการสรางความเปนธรรมและเกื้อกูลกันในสังคมไทย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เปนวิธีหนึ่งที่
สามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดที่จะออกไปสูบรรยากาศ และสามารถทําไดในระดับครัวเรือน เชน การสงเสรมิ
การปลูกตนไมบนดาดฟาของอาคาร (Green Roof) เปนตน 
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แผนภาพที่ ๗-๙ ภาพการปลูกตนไมบนดาดฟาของอาคาร 

ที่มา: Rotterdam Municipality 
 

 มาตรการที่ ๓ สงเสริมแนวคิดการแลกเปลี่ยนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of 
Development Right : TDR) 
 แนวคิดการแลกเปลี่ยนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) 
เปนแนวคิดในการโอนสิทธิในการพัฒนา หรือขายสิทธิในการใชอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor  
Area  Ratio : FAR) จากแปลงที่ดินหนึ่งไปยังอีกแปลงที่ดินหนึ่ง โดยแบงออกเปน ๓ วิธี คือ 

- โอนสิทธิการพัฒนาภายในบริเวณการใชประโยชนที่ดิน 
- โอนสิทธิการพัฒนาจากพื้นที่ตั้งอาคารที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน

ไปยังพื้นที่ในเขตสงเสริมการพัฒนา 
- โอนสิทธิการพัฒนาจากพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมไปยังพื้นที่ในเขต

สงเสริมการพัฒนนา 
 

 มาตรการที่ ๔  สงเสริมการลดการใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง 
การลดการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว สามารถกระทําไดโดยการกําหนดชวงเวลา 

และกําหนดพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหรถยนตสวนตัวผานเขาไปได และสงเสริมการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนมาก
ขึ้น โดยมีการจัดพื้นที่จรแลวจร (Park and Ride) เพื่อใหชาวกรุงเทพฯ สามารถนํารถไปจอดแลวเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะมากขึ้น นอกจากน้ีอาจใชมาตรการเพิ่มภาษีสําหรับหางสรรพสินคาที่มีที่จอดรถจํานวนมาก
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรถติด โดยนําภาษีที่ไดมาพัฒนาระบบขนสงมวลชน รวมถึงสงเสริมใหมีการเดินทางโดย
ใชจักรยานหรือการเดินทางดวยระบบคลองเพ่ือลดการใชพลังงาน มีเสนทางจักรยานและที่จอดสําหรบัผูทีต่องการ
ใชจักรยาน มีการปรับปรุงระบบเสนทางเดินเรือตามคลอง และทาเรือที่อยูริมน้ํา  

 
 
 



 

- ๔๖๘ - 
 

ขอเสนอมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

จากสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานครในปจจุบัน ซึ่งถือเปนจุดออนของการ
พัฒนาเมืองตอไปในอนาคต ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งถือเปนภาวะคกุคามที่
เดนชัดและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกขณะ ไดสงผลกระทบตอการพัฒนากรุงเทพมหานครและความนาอยูของ
เมือง สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และบรรยากาศความนาลงทุนทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบัน กระแส “Green” รวมทั้งการตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมมีเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคสวน ทั้ง
ภาคีประชาชน องคกรภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาเมืองเพื่อใหเปนมหานครสีเขียวแหง
เอเชียไดในอีก ๒๐ ปขางหนา  

กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่มีบทบาทเปนเมืองหลวงของประเทศไทยและเปนเมืองๆ หนึ่งในโลก 
ที่มีความมุงหวังวานอกจากจะพัฒนาเมืองเพื่อสภาพแวดลอมและคุณภาพชวีติท่ีดขีองชาวกรงุเทพมหานครแลว ยงัมี
ความมุงหวังวาจะเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาสภาพแวดลอมของโลก โดยการกําหนดวิสัยทัศนและแนว
ทางการพัฒนาเมืองเพื่อเปนมหานครที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตแนวคิด “Think Globally, Act Locally”  

การเปนมหานครสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะตองประกอบไปดวย การเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตั้งแตในระดับการบริหาร การกําหนดนโยบาย การจัดการองคกร จนถึงระดับชุมชนและตัวบุคคล ผาน
กิจกรรมความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ทั้งการศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความ
เปนอยูและวิถีชีวิต ระบบการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง รวมทั้งการวางผังเมือง  

การเปนมหานครสีเขียว จะตองประกอบไปดวย ๒ สวน ดังน้ี 

๑. เมืองจะตองมีแหลงดูดซับมลภาวะทางอากาศ โดยการสราง/การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวขึ้นในระดับ
เมืองและระดับชุมชน จะเปนสิ่งสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดีของเมืองซึ่งสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่นาอยู โดยพื้นที่สีเขียว/พื้นที่เปดโลงที่สรางขึ้น จะเปนพื้นที่ที่เปนลานกิจกรรมตางๆ ของประชาชน 
(People’s Park) เชน การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะ การแสดงวัฒนธรรมตางๆ  เปนพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ (Health & Sport Park) ลานการเรียนรู (Green Education Park) โดยพ้ืนที่สีเขียวควรเขาถึงไดสะดวก
ในระยะเดิน ๑๐-๑๕ นาทีจากชุมชน 

๒. เมืองจะตองมีการลดการกอมลภาวะตางๆ (Reduce Pollutants) ทั้งมลภาวะทางนํ้า อากาศ 
เสียง ทัศนอุจาด ขยะ โดยเปนการลดการกอมลภาวะจากแหลงกําเนิด (Source Reduction) ซึ่งสามารถทําไดโดย
มาตรการทางกฎหมาย นโยบายตางๆ การจัดการโดยระบบและเทคโนโลยีในการกําจัดของเสียและมลภาวะตางๆ 
การจัดการโดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร และการจัดการโดยที่ตัวประชาชน ไดแก การปลูกฝง/การกระตุน
จิตสํานึกในการรักษสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม  

 

 



 

- ๔๖๙ - 
 

 มาตรการท่ี ๕  สงเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและแหลง (Sink) ดูดซับมลภาวะทาง
อากาศ 

 โดยดําเนินการเปน ๒ ชวง ไดแก ชวงที่ ๑ เปนการดําเนินการสราง/เพิ่มพื้นที่สีเขียวให
กระจายและครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครการสรางและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทองถนนเพื่อความ
สวยงามและเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (Pedestrian-Friendly) เชน Street Park Green Way 
และ Junction Park และชวงที่ ๒ จะเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใหไดขนาด ๙ ตารางเมตร/คน (กระจายโดยเฉลี่ย
โดยตองเปนตนไมใหญเปนหลัก) ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก เพื่อใหพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีแหลง
ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร และคุณภาพสิ่งแวดลอม           
ที่ดี 

 มาตรการท่ี ๖  สงเสริมสังคมสีเขียว (Green Society) 
 กรุงเทพมหานครตองเสริมสรางสังคมสีเขียว โดยสงเสริมพฤติกรรมที่รักษสิ่งแวดลอม
ใหแกประชาชน การสรางสํานึกรักษสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ การสรางความ
ตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งของสังคมและรวมรับผิดชอบดูแลระบบนิเวศที่ตนอาศัยอยู (Coexistence with 
Nature) การสรางกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อใหประชาชนตระหนักและเขาใจถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม จนเกิดเปนวัฒนธรรม (Eco- Consciousness in to the City’s Culture)  
 นอกจากน้ี ยังตองสงเสริมการสรางสังคมเมืองคารบอนต่ํา(Low Carbon Society) ซึ่ง
เปนสังคมที่มีกระบวนการหรือกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
สินคาและการบริการ โดยจะตองคํานึงถึงความจําเปนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสนับสนุนการใชสินคา 
Green Product การใชพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงและบริหารเมืองโดยการลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนแนวทางที่มุงเนนเชิงพื้นที่เพื่อการสรางเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon 
City)   

   สําหรับการลดการปลดปลอยมลภาวะทางอากาศจากการจราจร (แหลงกําเนดิเคลือ่นที)่ 
สามารถแบงการดําเนินการออกเปน ๒ ชวง ไดแก มาตรการที่สามารถดําเนินการไดในชวงแรก คือ การสนับสนุน
การใชพลังงานสะอาด (Green Energy) ในภาคการขนสงและการคมนาคม การสนับสนุนการคมนาคมขนสงทีเ่ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Smart Transportation) ทั้งการขนสงมวลชนและการขนสงระบบราง การสนับสนุนการ           
เดินเทาและการใชจักรยาน การลดการใชรถยนตสวนบุคคล การดําเนินการในชวงที่ ๒ คือ การวางแผนระบบการ
คมนาคมและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ  สวนการลดการปลดปลอยมลภาวะทางอากาศจากอุตสาหกรรม แบง
การดําเนินการออกเปน ๒ ชวงเชนกัน ไดแก ชวงที่ ๑ คือ การสนับสนุนกระบวนการผลิตที่สะอาด (Clean 
Technology) โดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร การจัดการการใชประโยชนที่ดิน การสนับสนุนการขนสงที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-logistic) การดําเนินการชวงที่ ๒ คือ การสรางกลไกเพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม  
สีเขียว/อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Industry) การบังคับใชกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอม 
(Environmental Tax)  

 



 

- ๔๗๐ - 
 

  ขอเสนอมาตรการดานคมนาคมและขนสง 
 

 มาตรการท่ี ๗  สงเสริมการใชยานยนตประหยัดพลังงาน 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ ภาครัฐตองสนับสนุนหรือมีนโยบายทางการเงินเขามา

จูงใจใหผูใชรถยนตสวนบุคคลหันมาใชรถยนตแบบ Eco-car ดังแสดงในแผนภาพ ซึ่งอาจมีการลดภาษรีถยนต หรอื
ลดราคารถยนตลง กําหนดคาที่จอดรถต่ําลง (ควบคูไปกับการเพิ่มภาษีรถยนตที่ไมใช Eco-car) นอกจากน้ีภาครัฐ
ตองสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบยานยนตประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อใหประเทศลดการนําเขาพลังงาน 
และลดตนทุนการผลิตรถยนต ECO-Car 

 
 

แผนภาพที่ ๗-๑๐ รถยนต Eco-car ที่มจีําหนายในประเทศไทย 
 

 มาตรการที่ ๘ สงเสริมการขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท้ังระบบรถโดยสาร 
ประจําทาง ระบบราง และระบบเรือ และมีความเชื่อมตอกันทั้งระบบ 

การขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งระบบรถโดยสารประจําทาง ระบบราง และระบบ
เรือ และมีความเชื่อมตอกันทั้งระบบ แบงออกเปน ๔ ระยะ ดังตอไปนี้ 

 
ระยะที่ ๑  ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ ปรับปรุงรถประจําทางสาธารณะใหใช

พลังงานนอยลง ปลอยมลภาวะนอยลง หรือเปลี่ยนมาใชระบบไฟฟามากขึ้นประมาณรอยละ ๒๕ ของรถทั้งหมด 
โดยเริ่มจากเสนทางระยะสั้นกอน แลวจึงขยายไปยังเสนทางที่ไกลขึ้น สวนระบบรางมีการขยายใหครอบคลุมมาก
ขึ้น โดยเปนไปตามแผนของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ดังแผนภาพที่ ๗-๑๑ กลาวคือ มี
รถไฟฟาสายสีแดงเขม (บางซื่อ-รังสิต-ธรรมศาสตร ระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร) สายสีแดงออน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน 
ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร, ตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร และศิริราช-ตลิ่งชัน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร) 
สายสีเขียวเขม (หมอชิต-สะพานใหม ระยะทาง ๑๑.๔ กิโลเมตร และแบริ่ง-สุมทรปราการ ระยะทาง ๑๒.๘ 
กิโลเมตร) สายสีเขียวออน (ตากสิน-บางหวา ระยะทาง ๕.๓ กิโลเมตร) สายสีมวง (บางใหญ-บางซื่อ ระยะทาง ๒๓ 
กิโลเมตร) สีชมพู (แคราย-ปากเกร็ด ระยะทาง ๖ กิโลเมตร, ปากเกร็ด-วงเวียนหลักสี่ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร,   
วงเวียนหลักสี่-วงแหวนรอบนอก ๑๐.๕ กิโลเมตร และวงแหวนรอบนอก-มีนบุรี ระยะทาง ๗.๕ กิโลเมตร) และสาย
สีเหลือง (ลาดพราว-พัฒนาการ ระยะทาง ๑๒.๖ กิโลเมตร) (การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, โปสเตอร 
และสารานุกรมเสรี, ๒๕๕๕ : ออนไลน) และระบบเรือ ตองพัฒนาทาเรือตามเสนทางเดินเรือในปจจุบันใหมีความ



 

- ๔๗๑ - 
 

สะดวกในการเขาถึง รวมถึงปรับปรุงเรือที่มีอยูใหมีมาตรฐานความปลอดภัยดีขึ้น แลวพัฒนาคลองที่สามารถ
เชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ เพิ่มเติม รวมถึงศึกษาระบบเรือไฟฟาตนแบบและเริ่มเปดทดลองใชงาน 

ระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ ปรับปรุงรถประจําทางสาธารณะใหใช
พลังงานนอยลง ปลอยมลพิษนอยลง หรือเปลี่ยนมาใชระบบไฟฟามากขึ้นประมาณรอยละ ๕๐ ของรถทั้งหมด 
สวนระบบรางมีการขยายเสนทางไปยังนอกเมืองมากขึ้น ตามแผนของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร แผนภาพที่ ๗-๑๑ กลาวคือ มีรถไฟฟาสายสีแดงเขม (บางซื่อ-หัวลําโพง ระยะทาง ๖.๕ กิโลเมตร) สาย     
สีแดงออน (บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน ระยะทาง ๙ กิโลเมตร) สายแอรพอรตลิงก (Airport Rail Link ดอนเมือง-
บางซื่อ-พญาไท ระยะทาง ๒๑.๘ กิโลเมตร) สายสีเขียวเขม (สะพานใหม-คูคต ระยะทาง ๗ กิโลเมตร) สายสีน้ําเงิน
(บางซื่อ-ทาพระ ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร และหัวลําโพง-บางแค ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร) สายสีสม (ศูนย
วัฒนธรรมฯ-บางกะป ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร และบางกะป-มีนบุรี ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร) และสายสีเหลือง 
(พัฒนาการ-สําโรง ระยะทาง ๑๗.๘ กิโลเมตร) (การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, โปสเตอร และ
สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๕ : ออนไลน) และระบบเรือ พัฒนาคลองจนกลายเปนเสนทางสัญจรที่ประชาชนหันมาใช
มากขึ้น และมีความครอบคลุม ๒๘ คลองหลัก ไดแก เสนทางคลองแสนแสบ เสนทางคลองลาดพราวและคลอง
พระโขนง เสนทางคลองผดุงกรุงเกษมและคลองในยานฝงธนบุรี นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นตองมีความเชื่อมตอ
ซึ่งกันและกันอยางสะดวก 

ระยะที่ ๓ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ ปรับปรุงรถประจําทางสาธารณะใหใช
พลังงานนอยลง ปลอยมลพิษนอยลง หรือเปลี่ยนมาใชระบบไฟฟามากขึ้นประมาณรอยละ ๗๕ ของรถทั้งหมด แลว
สงเสริมระบบขนสงทางรางระหวางเมืองใหญกับกรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ กับปริมณฑลตามแผนของสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร โดยมีรถไฟฟาสายสีมวง (บางซื่อ-ราษฎรบูรณะ ระยะทาง ๑๙.๘ กิโลเมตร) 
สายสีสม (ตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรมฯ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร) สายสีแดงเขม (หัวลําโพง-บางบอน ระยะทาง ๑๘ 
กิโลเมตร และบางบอน-มหาชัย ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร) สายสีเขียวเขม (คูคต-ลําลูกกา ระยะทาง ๗ กิโลเมตร 
และสมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง ๗ กิโลเมตร) สายสีเขียวออน (สนามกีฬาแหงชาติ-ยศเส ระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร) และสายสีน้ําเงิน (บางแค-พุทธมณฑลสาย ๔ ระยะทาง ๘ กิโลเมตร) (การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย, โปสเตอร และสารานุกรมเสรี, ๒๕๕๕ : ออนไลน) และระบบเรือกลายเปนระบบที่ใชในการเชื่อมตอ
กับระบบสาธารณะอื่นๆ ภายในกรุงเทพฯ 

ระยะที่ ๔ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๑ ถึง ๒๕๗๕ ปรับปรุงรถประจําทางสาธารณะใหใช
พลังงานนอยลง ปลอยมลพิษนอยลง หรือเปลี่ยนมาใชระบบไฟฟาทั้งหมด และระบบขนสงอื่นๆ มีความเชื่อมตอ
กันอยางสมบูรณแบบ รวมถึงสามารถเขาถึงจุดเชื่อมตอกับจังหวัดอ่ืน ๆ  ในประเทศ และประเทศในภมูภิาคอาเซยีน
อีกดวย ในชวงดังกลาวนี้ควรมุงเนนการสรางรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพฯ เขากับภมูิภาคอืน่ๆ ควบคูกนั
ไป 
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แผนภาพที่ ๗-๑๑  โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ๑๐ สาย เพื่ออนาคต 
ที่มา:การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, โปสเตอร 
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 มาตรการที่ ๙  สงเสริมระบบจายคาโดยสารแบบตั๋วรวม 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ ตองมีการจัดทํามาตรฐานระบบตั๋วรวม โดยตองมีแบบ

มาตรฐานบัตรและกําหนดกรอบนโยบายระบบตั๋วรวมในการเขาใชบริการขนสงสาธารณะทุกประเภท ไดแก           
รถประจําทาง รถไฟฟา เรือ ทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร ลดเวลาที่ใชในการซื้อรับตั๋ว ลด
ภาระของเจาหนาที่ตลอดจนอาจรวมมือกับภาคเอกชนในการใชตั๋วรวมนี้ในการซื้อสินคาในรานทั่วไป 

 

 มาตรการที่ ๑๐ สนับสนุนการเดินเทาและการใชจักรยาน 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ สนับสนุนการสรางทางเดินเทาระหวางอาคารหรือการ

เดินทางระยะสั้นรอบๆ ที่พักอาศัย และสนับสนุนการใชจักรยาน โดยเฉพาะบนเสนวงแหวนรอบใน โดยอาจสราง
ทางจักรยานลอยฟาบนบางสวนของถนนวงแหวนรอบกลาง หรือตามถนนใหญ ๆ  เชื่อมตอกับเสนทางรถไฟฟา โดย
ตองใหมีการเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะ และตองจัดใหระบบขนสงสาธารณะ (รถไฟฟา, รถประจําทาง) เอื้อ
ตอผูใชจักรยานดวย 

 

 มาตรการท่ี ๑๑  จัดใหมีจุดจอดรถอยางเพียงพอในบริเวณท่ีเปนจุดเชื่อมตอ
ระหวางระบบขนสงตางๆ 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ จัดใหมีพื้นที่จอดรถหรืออาคารจอดรถที่จุดเชื่อมตอ
ของระบบขนสงมวลชนทั้งหมด และตองสงเสริมความเจริญบริเวณโดยรอบจุดดังกลาวอยางเปนระเบียบ เชน อาจ
จัดใหชั้นบนของอาคารจอดรถมีตลาดหรือหางสรรพสินคาขนาดกลางถึงใหญ เปนตน เพื่อดึงดูดการเขามาใชระบบ
อยางสะดวก พรอมทั้งอํานวยความสะดวกจับจายสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ และเปนการลดปญหาการวางขาย
สินคาไมเปนระเบียบจุดเชื่อมตอดวย 

 

 มาตรการที่ ๑๒  สงเสริมการลดการใชรถยนตสวนบุคคล 
การลดการใชรถยนตสวนบุคคลแบงออกเปน ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ในชวงป พ.ศ. 

๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ เริ่มมีนโยบายตางๆ เชน เก็บภาษีรถยนตเพิ่มขึ้น ตองมีที่จอดกอนการซื้อรถยนต จํากัดอายุการ
ใชงานรถยนต เก็บภาษีคาที่จอดรถบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในใหคาที่จอดรถแพงขึ้นและไมเอื้อตอการนํารถเขามาใน
เขตเมืองและระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ จัดการใหกรุงเทพฯ ชั้นในกลายเปน Paid Zone สําหรับ
การนํารถยนตสวนบุคคลเขามาหรือเก็บคาเขาเมือง อยางไรก็ดี ตองมีการสรางระบบชวยเหลือกลุมคนที่มีที่พัก
อาศัยในพื้นที่ชั้นในในสวนที่ไมมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงดวย 

ในพื้นที่ขนาดใหญ เชน ยานการคาสยามสแควร ประตูนํ้า สีลม อาจกําหนดเปนเขต Car 
Free Zone ในวันหยุดเสารอาทิตยระหวาง ๙:๐๐-๒๐:๐๐ น. เพื่อดึงดูดใหประชาชนเขามาจับจายใชสอยโดยไม
พึ่งพารถยนตสวนบุคคล  ใหประชาชนชินกับการใชระบบขนสงสาธารณะ ทั้งนี้ จะตองมีการพัฒนาพื้นที่และ
จุดเชื่อมตอใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงมาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครสีเขียว ไดดัง

ตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๗-๒ มาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลวุิสัยทัศนสูการเปนมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 
เปาหมาย 

ของวิสัยทัศน 
 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ภูมิทัศนสวยงาม  
ไมมีสายไฟฟา
สายโทรศัพท 
รกรุงรงั 

   

 ระบบทอรอยสาย
ระบบสาธารณปูโภคใต
ดิน 

 กรุงเทพมหานคร  

 การไฟฟานคร
หลวง  

 การประปานคร
หลวง  
 บริษัท ทีโอที 
จํากัด(มหาชน) 

 บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 
 บริษัท ทีทแีอนดที 
จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท โทเทิ่ล 
แอค็เซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จาํกัด 
(มหาชน)  
  บริษัทแอดวานซ 
อินโฟร เซอรวสิ 
จํากัด (มหาชน)   
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เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 บริษัท ทรู  
คอรปอเรชั่น จาํกัด 
(มหาชน) 

อาคารสิ่งปลูก
สรางยุคใหมที่มี

เอกลักษณ
ประหยัด

พลังงานเปน
มิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

 Transfer of 
Development Right 
(TDR) 
   

 อาคารที่เปนมิตรตอผู
อาศัยและสิง่แวดลอม 
 

 กรุงเทพมหานคร  
 สถาบันอาคาร
เขียวไทย  
 สาํนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

เมืองท่ีมีพ้ืนท่ี
สาธารณะ  

พื้นที่สีเขียว
กระจาย 

ท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

 สราง/เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวทัว่
กรุงเทพฯ 
 สราง/ปรบัปรุงภูมทิศัน 
ทองถนน 

 เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหได
ขนาด ๙ ตารางเมตร/คน 

  

 กรุงเทพมหานคร  
 กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง 

ระบบขนสง
มวลชนท่ัวถงึ 

สะดวก 
ประหยัด 

การจราจร
คลองตวั และมี
หลายทางเลอืก  

 ยานยนตประหยัดพลงังาน 
(Eco Car) 
 ระบบขนสงสาธารณะ
พลังงานไฟฟา (ครอบคลุม
พื้นที่รอยละ ๒๕ ทั่ว
กรุงเทพฯ) 
 

 ระบบขนสงสาธารณะ
พลังงานไฟฟา 
(ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 
๕๐ ทั่วกรุงเทพฯ) 
 เสนทางเดินเรือ
ครอบคลมุ ๒๘ คลอง
หลัก 

 ระบบขนสง
สาธารณะพลังงาน
ไฟฟา (ครอบคลมุพื้นที่
รอยละ ๗๕ ทั่ว
กรุงเทพฯ) 

 
 

 ระบบขนสง
สาธารณะใชพลังงาน
ไฟฟาทัง้หมด 
 ระบบขนสงใน
กรุงเทพฯเชือ่มตอกัน
ทั้งหมด 
 

 กรุงเทพมหานคร  
 การรถไฟแหง
ประเทศไทย  
 การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศ
ไทย 
 



 

- ๔๗๖ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะที่ ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ท้ังทางเรอื 
จักรยาน   

และทางเดิน 

 ระบบจายคาโดยสาร 
แบบตั๋วรวม 
 ทางเทาและทางจกัรยาน 

 องคกรการจัดการขนสง
มวลชนมหานคร 

 อาคารจอดแลวจร 
(Park and Ride) 
 เก็บคาที่จอดรถและภาษี
ที่จอดรถบริเวณกรุงเทพฯ
ชั้นใน  

 ขนสงระบบรางเชื่อม
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
 

 รถไฟความเรว็สงูเพื่อ
เชื่อมกับภูมภิาคอื่น ๆ  

 องคการขนสง
มวลชนกรงุเทพฯ  
 กรมเจาทา  

 บริษัทเรือตางๆ  
 การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 
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๗.๒.๓ วิสัยทัศนกรุงเทพฯ : มหานครสําหรับทุกคน  

 
 คําอธิบาย 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๐-๑๕ ปขางหนา จะเปนมหานครที่เปดกวางสําหรับคนทุกอาชีพ ทุกเพศ   
ทุกวัย ทุกชาติพันธุ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ในการเขามาใชชีวิต ศึกษาเรียนรู และแสวงโอกาส 
ที่ดีทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนบริการสาธารณะรองรับ ไมวาจะเปนถนน ทางเดิน พืน้ที่
สาธารณะ สัญญาณจราจร ระบบขนสงมวลชน อาคารสิ่งกอสรางตางๆ รวมทั้งที่พักอาศัยที่เอื้อใหคนทุกคน
สามารถใชชีวิตในกรุงเทพฯ ไดอยางเปนสุข โดยเปดกวางสําหรับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม และคงไวซึ่งสิทธิความ
เทาเทียมในการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โอกาส และสวัสดิการตางๆ ของรัฐ   

 
 มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการบรรลุวิสัยทัศนมหานครสําหรับทุกคน 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครสําหรับทุกคนไดน้ัน จะตองมีมาตรการเชิงยุทธศาสตรในการ

ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันและกลไกปฏิบัติการตางๆ และจําเปนตองมีแผนการดําเนินการในระยะตางๆ 
อยางเหมาะสมในชวง ๒๐ ปหลังจากน้ี 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ตางๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาชน กลุมประชาสังคม กลุม
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถประมวลเปาหมาย และมาตรการ
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรมหานครสําหรับทุกคนที่สําคัญ และในแตละมาตรการประกอบไปดวยการดําเนิน
โครงการตางๆ ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ๑-๕ ป ระยะปานกลาง ๖-๑๐ ป และระยะยาว ๑๑-๒๐ ป) พรอม
ขอเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละดานดังมีรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี ้
  

ขอเสนอมาตรการดานสังคม 
กรุง เทพมหานครจะก าวเขาสูมหานครแห งเอเชียในอีก ๒๐ ปขา งหนา ได นอกจาก

กรุงเทพมหานครจะปรับเปลี่ยนระบบโครงสรางใหมีความทันสมัยกาวหนาตามความเปนสากลแลว การพัฒนา
และแกไขปญหาดานสังคมก็ถือวามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการสงเสรมิความเจรญิของกรงุเทพมหานคร
เชนกัน เพราะสังคมถือเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่ตองรองรับความแตกตางหลากหลายของผูคนที่หลั่งไหลเขามาอาศยั
หรือทํางานอยูในสังคมกรุงเทพมหานคร ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูคนทีอ่าศยัอยู และ
ตองแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเทาเทียมและเกิดความเปนธรรมสําหรับทุกคน 

ในการที่จะบรรลุสูการเปนมหานครสําหรับทุกคน ควรตองมีมาตรการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อน 
ดังนี้  
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 มาตรการท่ี ๑ สงเสริมใหทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ใหสามารถอยูรวมกันได
อยางลงตัว 

กรุงเทพมหานครถือเปนมหานครที่เปนแหลงรวมของผูคนที่มีความหลากหลาย แตก็มี
การรวมกลุมกันอยางสนิทสนมขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของชุมชน กลุม หรือยานตางๆ เชน ชุมชนเกา 
ยานธุรกิจการคา กลุมศิลปนและชางฝมือ กลุมชาติพันธุ ตลอดจนกลุมที่มีความสนใจรวมกัน เชน กลุมวัยรุนยาน
สยาม เปนตน การรวมตัวดังกลาวของคนกรุงเทพฯ สงผลใหเกิดการสั่งสมภูมิปญญา วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีการ
ดําเนินชีวิต และพัฒนาตนเองขึ้นเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนกรุงเทพ ทั้งนี้ ในความแตกตาง และหลากหลายของ
คนกรุงเทพ สงผลใหบางครั้งคนกรุงเทพฯ ขาดความเคารพในความแตกตางหลากหลายของคนอื่นๆ และสงผลให
กรุงเทพมหานครถูกใชเปนพ้ืนที่ของความเกลียดชัง มากกวาการเปดพื้นที่อยางสรางสรรค ดังนั้นกรุงเทพมหานคร 
ควรจะพัฒนาเปนมหานครสําหรับทุกคน โดยทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยอยูรวมกันไดอยางลงตัวในรูปแบบ
ของการรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรม นอกจากนี้ ตองพัฒนายานชุมชนเกา พื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร และเปดโอกาสใหมีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความแตกตาง และความหลากหลายของกลุม
คนตางๆ เพื่อสรางความเขาใจ การยอมรับ และความเคารพในความแตกตาง อันจะนํามาซึ่งความสามัคคี และ
ความมีระเบียบวินัยของสังคม 

ในการที่จะบรรลุสูการเปนมหานครสําหรับทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย อยูรวมกันไดอยาง        
ลงตัวนั้น ควรตองมีกิจกรรมในการขับเคลื่อน ดังนี้  

 

๑.๑ การสงเสริมคุณคาภูมิปญญาตะวันออก   
เพื่อใหสังคมมีพื้นที่เพื่อการเรียนรูและเห็นคุณคา “ภูมิปญญาตะวันออก” และมีการ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาสังคมไดอยางยั่งยืน (Sustainability) เชน 
- จัดตั้ง Oriental Wisdom Center และฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชุมชน 

การละเลนพื้นบาน ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น/กลุมชาติพันธุ ความเชื่อ นิทาน
พื้นบาน หลักศาสนา/ปรัชญาตะวันออก ฯ อยางเปนระบบในหลายมิติทั้งในแง
บันทึกที่เปนลายลักษณอักษร การจัดแสดงนิทรรศการทั้งแบบที่มีชีวิตและไมมีชีวิต 
การจัดกิจกรรมที่เปนการเปดพื้นที่เรื่องนี้ในสังคม 

- จัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาตะวันออกในระดับชุมชน/ระดับเขตเพื่อเปดพื้นที่
ใหกับอนุวัฒนธรรม/วัฒนธรรมพื้นบาน 

- จัดกิจกรรมสืบสาน/ถายทอด/สงตอภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชุมชน การละเลนพื้นบาน 
ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ นิทานพ้ืนบาน หลักศาสนา/ปรัชญาตะวันออกฯ ใน
แตละชุมชน/เขตอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองและเชื่อมโยงกับศูนยการเรียนรูที่ไดจัดตั้ง
ขึ้น 
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- รวบรวมความรูพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะความรูที่ฝงอยูในตน และให
ครอบคลุมปราชญผูรู (Local Expert) ในพื้นที่ระดับเขต โดยจัดใหมีการสื่อสาร
สาธารณะในมิติดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

- จัดทํ าแผนที่ป ราชญผูรู  ( Local Expert Mapping) ใหครอบคลุมพื้นที่ ใน
กรุงเทพมหานครและแยกในระดับเขต เพื่อใหสามารถเปนเครื่องมือในการสราง
กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาตะวันออกและใชเปนเครื่องมือในการนําภูมิปญญา
ตะวันออกมาประยุกตใชในระดับตนเองและในระดับครัวเรือนไดทันทวงท ี

- พัฒนายานชุมชนที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะใหสามารถดํารงวิถีแบบดั้งเดมิ 
เชน ยานชุมชนเมืองเกา ยานตลาดเกา ยานชุมชนริมน้ํา ยานชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
จีน ยานชุมชนชาวไทยมุสลิม ยานชุมชนชาวซิกข เปนตน   

- เนนเปดพื้นที่ภูมิปญญาตะวันออกกับเยาวชนรุนใหม และจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ
คนรุนใหม เชน สยามสแควร หางสรรพสินคา โรงเรียน/มหาวิทยาลัย เปนตน 

- สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางบรรยากาศแหงความสรางสรรคและ
ทําใหวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคม 

- นําภูมิปญญาตะวันออกมาประยุกตใชในการพัฒนาสังคมในทางปฏิบัติในแงมุม
ตางๆ เชน แนวนโยบายการพัฒนาชุมชน การสรางชุมชนเข็มแข็งจากวิถีตะวันออก 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการอยู
เย็นเปนสุขจากหลักศาสนา เปนตน และสงเสริม/ขยายการนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชทั้งในระดับตนเอง/ครัวเรือน ชุมชน และการบริหารงานราชการ 

 
๑.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยสงเสริมใหสังคมพรอมเปดรับความเปนสมัยใหมและรักษาความเกาเรื่องเลาเดิม
ไดอยางมีชีวิตชีวา เชน 

- ตอยอดภูมิปญญาตะวันออกใหในแตละพื้นที่ทางวัฒนธรรมไดเลาเรื่องตัวเองอยางมี
ชีวิตชีวากลมกลืนไปกับวิถีประจําวัน  

- สรางสํานึกใหมเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลกัษณะของการใหคณุคา
และเคารพตอวัฒนธรรมอื่น 

- จัดตั้งหนวยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบดูแลความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เฝาระวังคานิยมที่เสื่อมทราม และปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจาก 

- เปดพื้นที่ใหกับความหลากหลายและความใหม/สมัยใหมที่เขามา พรอมไปกับการ
สรางความเขาใจ/การรูเทาทันตอการอยูรวมกันของผูคนที่หลากหลายใหกับทุกคน
ทุกเพศทุกวัยเพื่อสรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและอยูรวมกบัผูอืน่
ได 
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๑.๓ ปลูกฝงการยอมรับความแตกตางและการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ยอมรับและเคารพในความแตกตาง
ระหวางกัน เชน 

- พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่กาวหนามากขึ้น และสรางใหเกิดความเปนธรรมมาก
ขึ้นในสังคม ปรับลดสวนที่ทําใหเกิดชองวางทางสังคมอยางเปนระบบ (โครงสราง
ภาษี กฎหมาย/ระเบียบ ฯ) 

- จัดตั้งหนวยงานที่เนนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนตอการอยูรวมกนั
ในสังคมที่มีความซับซอน  

- พัฒนากลไกการสรางบรรยากาศของการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกระดับ 
(ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม)   

- สรางสํานึกของการอยูรวมกันในแบบที่เคารพและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน 
 

๑.๔ สงเสริมการจัดกิจกรรมที่เนนคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรักความ
สามัคคีและระเบียบวินัยภายในชุมชน เชน  

- สงเสริมเรื่องความเขมแข็ง และความอบอุนของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสงัคม 
- จัดกิจกรรมสรางสรรคในการสรางความสามัคคี และคุณธรรมอันดงีามในชมุชน เชน 

วันครอบครัว วันผูสูงอายุ วันพัฒนาจิตใจ วันพัฒนาชุมชน วันแสดงความสามารถ
ของเด็ก-เยาวชน 

- จัดตั้งกลุมอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อทําหนาที่รวมกับภาครัฐในการพัฒนา
ชุมชน หรือสรางกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ 

 
 มาตรการที่ ๒ จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ 

ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองที่มีความเจริญในหลายดาน ทั้งทางดานการศึกษา การ

คมนาคม และดานเศรษฐกิจ สงผลใหคนตางจังหวัด รวมถึงคนตางชาติเขามาตั้งถิ่นฐาน ดําเนินชีวิต และประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ประกอบอาชีพทําการผลิตท่ีบาน รับงานมาทําที่บาน ขับแท็กซี่ ขี่มอเตอรไซครับจาง 
คาขาย หาบเรแผงลอย รับจางรายวัน เก็บของเกา หรือผูที่ไมมั่นคงในอาชีพ ทั้งนี้ ประชาชนที่เขามาอยูใน
กรุงเทพมหานครบางสวนกลับเขาไมถึงซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน โอกาส และสวัสดิการของรัฐ ตลอดจนถูกกีดกัน รังเกียจ 
และเอาเปรียบจากคนในสังคม เชน กลุมประชากรแฝง คนเรรอนไรบาน ผูไมมั่นคงในที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย 
ผูปวย ผูติดเชื้อเอดส ผูพนโทษ ผูพิการ ผูสูงอายุ คนไรสัญชาติ และแรงงานนอกระบบ ดังนั้นกรุงเทพมหานคร ควร
จะพัฒนาเปนมหานครสําหรับทุกคน โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส ในรูปแบบของการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทุกกลุม การจัดสวัสดิการ และบรกิาร



 

- ๔๘๑ - 
 

พื้นฐาน การสรางความเทาเทียมในการปฏิบัติ การสนับสนุนการมีงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีความรู 
และเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน แกปญหาการเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิ ตลอดจนการสงเสริมใหภาค
สวนตางๆ เขามามีสวนในการพัฒนา 

ในการที่จะบรรลุสูการเปนมหานครสําหรับทุกคนที่จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวก และ
สวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ควรตองมีกิจกรรมในการขับเคลื่อน ดังนี้  

 
๒.๑ จัดทําระบบฐานขอมูลกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมคนเรรอนไรบาน ใน

ระดับชุมชนและระดับเขต เพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการดําเนินงานและ
นําไปสูการวางแผนการเพื่อจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกกลุม 

  ๒.๒ เพิ่มเติม ปรับปรุง ขยายการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ ผูพิการ เชน หองนํ้าสาธารณะ อาคาร-ทางเดินเทา ลิฟต ศูนยกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน 
บานพักชั่วคราว ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย  

๒.๓ จัดสวัสดิการสังคมสําหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ เชน 
- จัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกคนในสังคมอยางเปนธรรม เชน 

การรักษาพยาบาล การศึกษา การอยูอาศัย การคมนาคมขนสง การรวมกลุมและ
การติดตอสื่อสาร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

- พัฒนาระบบขอมูลระดับเขตเรื่องการเขาถึงสวัสดิการสังคมพื้นฐานใหครอบคลุม
ประชากรทุกกลุม โดยใชกลไกการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

- จัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดสวัสดิการสังคม ผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อสรางการเขาถึงบริการภาครัฐที่สอดคลองกับความตองการและ
สภาพปญหาของประชาชนแตละกลุม 

๒.๔ สงเสริมใหภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนในการ
วิจัยและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และโครงการเพื่อสังคม โดย 

- สงเสริมใหภาควิชาการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
เขามามีสวนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุมชน การศึกษาวิจัยรูปแบบการ
ดําเนินงานความคุมครองทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community Based 
Social Protection: CBSP) อยางเปนระบบ ทั้งในแงกลไกการดําเนินงาน แหลง
งบประมาณและรูปแบบการสนับสนุน การบริหารจัดการ ขอบเขตการดําเนินงาน 
บทบาทของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ (ชุมชน ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม) 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

- สงเสริมการดําเนินกิจกรรมบรรษัทบริบาล (CSR: Corporate Social 
Responsibility) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสนับสนุนใหการ
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ดํา เนินงานของกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภาครัฐ ปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

ขอเสนอมาตรการดานเศรษฐกิจ 
ในการใชมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับใหกรุงเทพมหานครสามารถเปนมหานครสําหรับทุก

คนไดอยางแทจริงนั้น ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต กรุงเทพมหานครจะตองเปนเมืองที่ประชาชนมีความเปนอยูที่
ดี มีงานทํา มีสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพที่ดี รวมถึงไดรับโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการที่จะบรรลุสูการเปนมหานครสําหรับทุกคน ควรตองมีมาตรการ/กิจกรรมใน
การขับเคลื่อน ดังนี้  

 
 มาตรการท่ี ๓ สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยตองมีการดาํเนินการดังตอไปนี ้
 
๓.๑ จัดการและสนับสนุนสวัสดิการของแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ สงเสริม

และพัฒนาระบบขอมูลการจดทะเบียนของแรงงานนอกระบบ เพื่อใชแสดงตนในการรับสวัสดิการ 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของแรงงาน มีการจัดตั้งศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน อบรมใหเกิดการ

พัฒนาทักษะฝมือ รวมถึงจัดอบรมใหความรูกับแรงงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งความรูดานภาษา การใช
เทคโนโลยี สําหรับการพัฒนาแรงงานผูสูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมและอบรมเพื่อสงเสริมใหแรงงานมีการเรียนรู
อยางตอเน่ือง รวมถึงการจัดต้ังศูนยฝกอาชีพครบวงจร สําหรับการพัฒนาฝมือแรงงานของไทยใหมีความเชีย่วชาญ
และเปนที่ตองการของผูประกอบการ 

๓.๓ สนับสนุนใหแรงงานนอกระบบมีรายไดที่มั่นคง มีการจัดหาและสนับสนุนชองทาง
การตลาด แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เพื่อเปนการสนับสนุนการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพของแรงงานนอกระบบใหมีมาตรฐาน เชน การกําหนดมาตรฐานของสถานประกอบการนวดแผนไทย 
(ใบรับรองการประกอบอาชีพ) การสรางมาตรฐานรานอาหาร รวมถึง รถเข็น หาบเร แผงลอย  ที่ขายอาหาร ใหถูก
สุขลักษณะ รับรองความสะอาดปลอดภัย รวมไปถึงการพัฒนายานการคาชุมชนดั้งเดิม เพื่อเปดตลาดดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๓.๔ มีระบบการจัดการรวมถึงการสนับสนุนสวัสดิการของแรงงานนอกระบบในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ดานที่อยูอาศัย ใหมีการจัดสรรพื้นที่ที่อยูอาศัยใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีและมีพื้นที่ในการประกอบ
อาชีพ สวัสดิการดานการศึกษานอกเหนือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชน การศึกษาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน สวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลที่ประชาชนทุกคนจะตองไดรับสิทธิ์ในการเขารับบริการทางการแพทยอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม เปนตน 

๓.๕ แรงงานมาตรฐานสากล ตองมีการจัดระเบียบการประกอบอาชีพของแรงงาน
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
: AEC) จะทําใหแรงงานชาวตางชาติภายในภูมิภาคอาเซียน สามารถเดินทางเขามาและประกอบอาชีพใน
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กรุงเทพมหานครและประเทศไทยไดสะดวกมากขึ้น จึงตองมีการจัดระเบียบใหแรงงานชาวไทยมีงานทําและไมถูก
แยงงานจากแรงงานตางชาติ 

 
ขอเสนอมาตรการดานการศึกษา 
 

 มาตรการท่ี ๔ จัดใหมีบัตรวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาความเปนกรุงเทพมหานคร  
 
๔.๑ การเตรียมความพรอมสําหรับการใชบัตรวัฒนธรรม ดวยการ 

- จัดทาํฐานขอมลูทางวฒันธรรมในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

- จัดวางระบบการใชงานบัตรวฒันธรรม 

- จัดทาํบัตรวฒันธรรมใหพรอมสาํหรบัชาวกรุงเทพฯ ทุกคน 

- บูรณะสถานที่ทางวฒันธรรมใหพรอมกับการดาํเนินงาน 

- ทําวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ 

๔.๒ การสงเสริมการใชบัตรวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดวย
การประชาสัมพันธผานสื่อหลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดเปนกระแส และต่ืนตัวกับการเรียนรูและการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม หลังจากนั้นในระยะยาวจึงจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางตอเนือ่ง 

 

 มาตรการท่ี ๕ เพิ่มหลักสูตรพลเมืองดี จิตอาสา เพื่อเปนการปลูกฝงความมีระเบียบ
วินัย ความรูสึกการเปนเจาของรวม และจิตสํานึกพลเมืองกรุงเทพฯ โดย 
  
  ๕.๑ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรจิตอาสา และความเปนพลเมือง 

๕.๒ จัดอบรม หรือกิจกรรมเชิงจิตอาสาที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายแตละกลุม 
๕.๓ เตรียมความพรอมในการสนับสนุนกิจกรรมเชิงจิตอาสา และการพัฒนาชุมชน  
๕.๔ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมแตละชุมชนทั่วกรุงเทพฯ 
๕.๕ เปดเวทีสาธารณะประมวลผลการสรางจิตสํานึก ระเบียบวินัย และความรูสกึรวมใน

การเปนเจาของ 
๕.๖ ประเมิน “๕ ปกับการสรางระเบียบวินัยคนเมือง” 
๕.๗ วางระบบการพัฒนาคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 
๕.๘ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครอาจวางตัวเปนพี่เลี้ยง และเปนฝาย

สนับสนุน 
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 มาตรการท่ี ๖ จัดใหมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้ังแตระดับอนุบาล ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
 ๖.๑ ปฏิรูประบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดย   

 ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ป) ควรกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนในกรุงเทพฯ ใหกับ
กรุงเทพมหานคร อยางสมบูรณ โดยกําหนดใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล และประสานความรวมมือกับสวนกลางดาน
การศึกษา เพื่อหาทางปรับโครงสรางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยสงเสริมการใชหลักสูตรสัดสวน ๗๐:๓๐ 
(เรียนครึ่งวัน ทํากิจกรรมครึ่งวัน วิชาการรอยละ ๗๐ ปฏิบัติกิจกรรมรอยละ ๓๐) นอกจากนี้ควรสงเสริมการใช
หลักสูตรพลเมือง Green Curriculum หลักสูตรโตไปไมโกง หลักสูตรอาเซียนศึกษาฯลฯ ในโรงเรียน  

ในสวนของศูนยปฐมวัย ควรพัฒนาคุณภาพของศูนย โดยมีบุคลากรสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และมีมาตรฐานสากลเทาเทียมกันมาเปนอาจารยผูสอน เชนเดียวกับการเตรียมคุณภาพของ
โรงเรียนประถมศึกษา เพื่อขยายเปนโรงเรียนมัธยม หรือเชื่อมตอกับโรงเรียนมัธยมเดิม รวมถึงอาชีวศึกษาดวย 

 ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) ควรสรางความเปนอิสระ (autonomy) แกโรงเรียนในสังกัด
ของกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางอยางคอยเปนคอยไป เนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก 
และสรางเสนทางการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัยอาชีพ  สวนการใชหลักสูตรการศึกษานั้น ใชสัดสวน ๕๐:๕๐ (เรียน
ครึ่งวัน ทํากิจกรรมครึ่งวัน วิชาการรอยละ ๕๐ ปฏิบัติกิจกรรมรอยละ ๕๐) รวมถึงสงเสริมการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทําดานสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมสีเขียว และพัฒนาการศึกษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
อาจจัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูและบุคลากร สภาเด็กและเยาวชน ระหวาง
กรุงเทพมหานคร กับประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน 

ชวงที่ ๓ (ระยะ ๑๕ ป) ควรจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนใกลบาน และสนับสนุนให
มีการศึกษาโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน นอกจากนี้ควรเปดเสนทางการศึกษาจากชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยไมเนนการสอบแขงขัน 
แตเนนคุณสมบัติและผลงานทางอาชีพ 
   ชวงที่ ๔ (ระยะ ๒๐ ป) ควรสงเสรมิทุนการศกึษาของนักเรยีน นิสิต นักศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพครู บุคลากร ในระดับอาเซียน 
 

๖.๒ ยกระดับโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสงเสริมเยาวชนใหเขาใจตนเอง และการสรางอาชพี 
โดยในระยะ ๕ ป ตองวางหลักสูตรที่เปนอิสระจากการศึกษาสวนกลาง เพื่อลดการเรียน

เพื่อแขงขันเขาสูมหาวิทยาลัย แตเนนหลักสูตรอาชีพ รวมถึงสงเสริมความเขาใจเรื่องการศึกษาตลอดชวีติ เรือ่งการ
มีงานทํา ภาษา ทักษะชีวิต และในระยะ ๑๐ ป ตองจัดใหมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับอนุบาล  
๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ พรอมสนับสนุนและดําเนินกิจการของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาดาน
คุณภาพบุคลากรและกายภาพของโรงเรียน ใหสอดคลองรองรับกับผูเรียนทุกวัย 
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๖.๓ ผลักดันใหโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนโรงเรียนสําหรับทุกคน 
   โดยภายในระยะ ๕ ปจะตองพฒันาหลักสูตรอาชีพใหมมีาตรฐานสากล และวางระบบ
รองรับการศึกษาสาํหรบัทุกคน รวมถงึประชาสัมพันธการรบัสมคัรเรียนอยางทั่วถงึ  จากนั้นในระยะ ๑๐ ป ตองมี
การพัฒนาดานบคุลากร และบูรณาการการเรียนการสอนกับปราชญชมุชน รวมทั้งขยายโรงเรียนหรือศูนยฝกให
ครอบคลมุทุกพื้นที่ทัว่กรุงเทพมหานคร 
 

 มาตรการท่ี ๗ สงเสริมใหมีมหาวิทยาลัยอาชีพ เพื่อเปดเสนทางการศึกษาดาน
อาชีพระดับมืออาชีพ โดย 

 
ชวงที่ ๑ (ระยะ ๕ ป) ควรวางระบบเชื่อมโยงจากเสนทางการศึกษาระดับมัธยมหรือ

จากโรงเรียนฝกอาชีพ เชน การรับเขาศึกษา การสําเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร และวางระบบรวมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําในกรุงเทพมหานคร  เนนการสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา โดยขยายเพิ่มเติมจากคณะแพทย 
พยาบาล (ซึ่งมีอยูแลว) ออกเปนคณะตางๆ เชน ครุศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร ฯลฯ 

ชวงที่ ๒ (ระยะ ๑๐ ป) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงเปดหลักสูตรนานาชาติ  
ดานอาชีพ และการศึกษาแลกเปลี่ยน โดยในชวงนี้จะมีคณะโดยสมบูรณ  ๕ คณะหลัก ไดแก คณะแพทย คณะ
พยาบาล ครุศาสตร รัฐศาสตร  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) ขยายผลผลิตไปสูระดับอาเซียน โดยใชแนวทาง ๕๐:๕๐ 
(นักศึกษาไทยรอยละ ๕๐ นักศึกษาอาเซียนรอยละ ๕๐) มีการประสานกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบรกิารใน
การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาเขาสูตําแหนงงานที่เหมาะสม (CP Model) 

 
 มาตรการท่ี ๘ จัดใหมีหลักสูตรสันติศึกษา เพื่อการเรียนรูเพื่ออยูรวมกันอยางเปน

สุข โดยในเบื้องตน จะตองมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา เริ่มการปลูกฝงการอยูรวมกันอยางสันติ ตั้งแต
ระดับประถมศึกษา และใชหลักสูตรทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  นอกจากนี้ ตองจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น สวนในระยะยาว ควรขยายผลการใชหลักสูตรไปสูภาคประชาชน โดยปรับ
หลักสูตรสําหรับบริบทประชาชน และสอดคลองกับการนําไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 
ขอเสนอมาตรการดานผังเมือง 
 

 มาตรการท่ี ๙ จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก และท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับ  
ผูมีรายไดนอยเพื่อใหกรุงเทพมหานครกาวไปสูความเปนมหานครสําหรับทุกคนที่เนนความเทาเทยีม ชาวกรงุเทพฯ 
ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกและที่อยูอาศัยที่เหมาะสม (Adequate Housing for All) สําหรับทุกคน โดยเฉพาะผู
มีรายไดนอยและผูดอยโอกาสในสังคม การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคนเปนหนาที่หลักของ
กรุงเทพมหานคร ตองมีการจัดทางเดินทางเทาและหองน้ําสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ ดานที่อยูอาศัยนั้น 



 

- ๔๘๖ - 
 

หนวยงานที่มีหนาที่หลักคือการเคหะแหงชาติ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนควรรวมมือกับภาคเอกชน ซึ่งมี
ประสบการณ ทําหนาที่จัดหาที่อยูอาศัยที่เหมาะสมสําหรับทุกคน อาจจะสงเสริมใหเอกชนเปนผูสรางที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยโดยการลดภาษีการประกอบการใหเอกชน หรือใช Cross Subsidy เพื่อนําเงินจาก
ผูประกอบการที่สรางที่อยูอาศัยผูมีรายไดสูงมาใชในการสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย  

อยางไรก็ตามในปจจุบัน กรุงเทพฯ กําลังถูกพัฒนาแบบเนนความคลองตัว (Mass 
Transit Oriented) ดังจะเห็นไดจากมีการพัฒนาหางสรรพสินคาเชื่อมกับสถานีรถไฟฟา BTS หรือสถานีรถไฟฟา
ใตดิน  ผูประกอบการดานที่อยูอาศัยใชประโยชนจากความสะดวกของระบบขนสงและหางสรรพสินคาเปนจุดขาย
ที่อยูอาศัย ทําใหเกิดที่อยูอาศัยพัฒนาตลอดแนวระบบขนสงดังกลาว ซึ่งผูมีรายไดสูงและรายไดปานกลางมีกําลัง
ซื้อได ในขณะที่ผูมีรายไดนอยถูกผลักออกอยูนอกเมืองและตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเขามาทํางาน
ในเมืองชั้นใน ทั้งที่เมืองกรุงเทพฯ ยังคงตองการแรงงานจากผูมีรายไดนอยเหลานี้ รัฐจึงควรมีมาตรการชวยเหลือ 
เชน การสรางที่อยูอาศัยใหคนจนไดอยูในเมือง ความชวยเหลือดานคาใชจายในการเดินทาง เปนตน แตหากรัฐจะ
สรางที่อยูอาศัยใหผูมีรายไดนอยในเมือง สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ทําเลของที่อยูอาศัยเหลานั้น ซึ่งทําเลทีด่ ีราคา
ที่ดินก็จะสูง ดังน้ันรัฐควรมีอํานาจในการเวนคืนที่ดินเพื่อจัดสรางเปนที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย  

 
ขอเสนอมาตรการดานสาธารณสุข 
 
การที่สังคมกาวสูสังคมผูสูงอายุจะมีผลใหมีคาใชจายดานบริการสุขภาพสงูขึ้นอยางหลกีเลีย่งไมได 

เน่ืองจากคาใชจายทางสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุเปนลักษณะตัวอักษร “J” (J-Curve) กลาวคือ คาใชจายสุขภาพ
จะสูงในชวงวัยแรกเกิดจากนั้นจะลดต่ําที่สุดในชวงหนุมสาว จากนั้นจะกลับสูงขึ้นในวัยกลางคนและสูงที่สุดในวัย
ชรา 

ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข โดยมี
โครงสรางหนวยบริการทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด ตอมาไดมีการจัดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาแกประชาชนไทย โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสขุที่
จําเปน อยางไรก็ดียังพบวาความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขยังคงดํารงอยู อันเนื่องมาจาก  

๑. จํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขไมเพียงพอโดยเฉพาะ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล 
รวมถึงเจาหนาที่ดานวิชาชีพอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับรองรับปญหาดานสาธารณสุขที่มีจํานวนมากขึ้น กรุงเทพฯ เขาสู
สังคมผูสูงวัย   ผูสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้นจากความกาวหนาทางการแพทย ในอีก ๒๐ ปขางหนาจะมีผูสูงอายุเปน
จํานวนมาก การดูแลผูสูงอายุ จําเปนตองมีบุคลากรหลายสาขา เชน  นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักอาชีว
บําบัด รวมถึงบุคลากรที่ไมใชสายวิชาชีพ เชน ผูชวยผูดูแลผูสูงอายุ  

๒. การขาดความเปนธรรมในการกระจายของบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการกระจายของ
โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูงที่มีการกระจุกตัวบางพื้นที่ เชน กรุงเทพมหานคร ในขณะที่บางเขตพื้นที่ไมมีบริการ
ดังกลาว   นอกจากนี้ในอีกไมกี่ปขางหนาประเทศไทยจะเขาสูเศรษฐกิจอาเซียน อาจเกิดการเคลื่อนยายของ
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บุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข สูภาคเอกชนมากขึ้น อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุข ดังน้ันการวางแผนรองรับในเรื่องทรัพยากรบุคคลทางดานการแพทย และสาธารณสุขเปนเรื่องสําคัญ 

๓. บริการที่จําเปนสําหรับปญหาสุขภาพใหม เชน บริการระยะกลางและบริการระยะยาวสําหรับ    
ผูมีภาวะทุพพลภาพหรือพิการ หรือผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยหรือไมไดเลย ทั้งในชุมชนและในสถาบันยัง
ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร บริการฟนฟูสมรรถภาพทางกายทั้งชั่วคราวและถาวรเกือบทั้งหมดจํากัดอยูใน
โรงพยาบาลใหญ ซึ่งเปนขอจํากัดในการเขาถึงบริการสําหรับผูปวยที่มีภาวะทุพพลภาพโดยเฉพาะสําหรับผูปวยที่
อยูในชนบท  

๔. ระบบบริการปฐมภูมิขาดคุณภาพและไมเขมแข็ง แมวาจะมีแนวคิดในการผลักดันใหเกิด
บริการปฐมภูมิซึ่งครอบคลุมบริการสาธารณสุขมูลฐานดวย แตในทางปฏิบัติยังไมมีการดําเนนิการผลกัดันอยางเปน
ระบบ สถานบริการปฐมภูมิของรัฐซึ่งสวนใหญอยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรไมเพียงพอ และไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติมนอยกวาบริการรักษาเฉพาะทางอยางชัดเจน ในสวนคลินิกเอกชนเริ่มมีบางสวนใหบรกิารอยาง
รอบดานตามแนวคิดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตคลินิกสวนใหญยัง
เนนใหบริการรักษาพยาบาลเปนหลัก เมื่อพิจารณาจากทัศนคติของประชาชนก็พบวา ยังไมเขาใจและขาดความ
เชื่อมั่นตอระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ซึ่งเห็นชัดเจนจากสัดสวนการใชบริการที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาล
ชุมชนมีแนวโนมลดลง 

๕. ศักยภาพของบุคลากรยังมีจํากัดในการจัดการกับปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป มีความ
ซับซอนมากขึ้นและตองการความรวมมือจากภาคสวนอ่ืนและชุมชน 

จึงควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

 มาตรการท่ี ๑๐ สงเสริมความเทาเทียมของการเขาถึงบริการการดานการแพทย
สาธารณสุข   

๑๐.๑ จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
รายไดนอย 

ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 
๑. ขั้นวางแผนและเตรียมการใหมีบาน ที่อยูอาศัย ถนนหนทาง การคมนาคม และ

โรงพยาบาลสําหรับผูดอยโอกาส และผูมีรายไดนอย โดยเริ่มจากการจัดสรรบานและ
ที่อยูอาศัยในชุมชนใหเพียงพอกับคนกลุมนี้  

๒. การคมนาคมขนสงที่เอื้อเฟอกับคนพิการ และผูสูงอายุ โดยปรับปรุงการคมนาคม
ขนสงที่เหมาะสําหรับ ผูพิการและผูสูงอายุ เชน จัดรถโดยสารประจําทางที่มีทางขึ้น-
ลงรถที่สะดวก สําหรับผูพิการ และมีบริการที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดใหมี
ชองทางที่เอ้ือใหผูพิการสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  
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๓. พัฒนาระบบฐานขอมูลของกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีรายไดนอย ให
มีการลงทะเบียนคนแตละกลุมอยางเปนระบบ จากในแตละเขต เพื่อเปนฐานขอมูลที่
สําคัญในการจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุม และทั่วถึงคนในแตละกลุมดังกลาว 

ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๔. ดําเนินการใหมี บาน ที่อยูอาศัย ถนนหนทาง การคมนาคม และโรงพยาบาล สําหรับ

ผูดอยโอกาส และผูมีรายไดนอย (ขั้นการดําเนินงาน: รอยละ ๒๕) 
ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๕. บาน ที่อยูอาศัย ถนนหนทาง การคมนาคม และโรงพยาบาล สําหรับผูดอยโอกาส 

และผูมีรายไดนอย (ขั้นการดําเนินงาน: รอยละ ๕๐) 
ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป) 
๖. บาน ที่อยูอาศัย ถนนหนทาง การคมนาคม และโรงพยาบาล สําหรับผูดอยโอกาส 

และผูมีรายไดนอย (ขั้นการดําเนินงาน: รอยละ ๑๐๐) 
 

๑๐.๒ จัดสรรสวัสดิการที่เทาเทียมและทั่วถึง สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีรายไดนอย 

ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 
 ๑. การพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศูนยบริการดาน

สาธารณสุขในทุกเขต โดยเริ่มจากการสรางจิตสํานึกใหกับผูใหบรกิารดานการแพทย
และสาธารณสุข ใหมีเมตตาและมีทัศนคติท่ีดีกับผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ
ผูมีรายไดนอย เกิดเปนสถานพยาบาลที่มีการใหบริการที่เปนมิตรและเทาเทียม 
รวมทั้งมีการจัดสถานที่หรือสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการรองรับประชากรกลุมนี้ 

๒.  พัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็ง เชน การพัฒนาสนับสนุนชมรมผูสูงอายุทีม่อียู 
ใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาวะกาย ใจ และสังคม อยางตอเน่ือง ทั้งนี้อาจจะประเมิน
ความตองการของผูสูงอายุในชุมชนกอนวาตองการกิจกรรมหรือบริการอยางไร 
(Need and Unmet Need Assessment) เชน การฝกอาชีพ รวมทั้งมีการจัดหา
งานใหกับผูดอยโอกาส และผูมีรายไดนอยไดอยางครอบคลุม และทั่วถึงในทุกชุมชน 
การดําเนินกิจกรรมเนนการมีสวนรวมของผูสูงอายุใหมากที่สุด รวมไปถึงการเขามา
มีสวนรวมของวัยอ่ืนๆ ในกิจกรรมของผูสูงอายุ ทั้งน้ีเพื่อสรางความสัมพันธของคน
ระหวางวัยในชุมชนใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น  

ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๓.   ติดตามดูแลกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการแลวใหเปนไปตามเปาหมายคือ เทาเทียม

และทั่วถึง 
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๔. จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากกลุม หรือการจัดเปดหนารานในชุมชน
หรือบริเวณใกลเคียง 

ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๕. จัดตั้งกลุมออมทรัพยหรือสหกรณชุมชน 
๖. ดูแลการดําเนินงานในทุกภาคสวนใหตอเน่ือง 
ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป) 
๗. ดูแลการดําเนินงานในทุกภาคสวนใหตอเน่ือง 
 

ทั้งนี้ สามารถแสดงมาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครสําหรับทุก
คน ไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๗-๓ มาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลวุิสัยทัศนสูการเปนมหานครสาํหรบัทกุคน 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะที่ ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

สิ่งอาํนวยความสะดวก
และสวัสดิการใหกับ

ผูสงูอาย ุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

 ระบบฐานขอมลูกลุม
ผูสงูอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
 สิ่งอาํนวยความสะดวก
สาํหรับกลุมผูสูงอายุ ผูพกิาร 
และผูดอยโอกาส เชน ทางเทา 
ทางมาลาย ฯลฯ 

 สวัสดิการสงัคมสําหรับ
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
ใหครอบคลุมครบถวน 

   กรุงเทพมหานคร 

 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  
 กระทรวงสาธารณสขุ 
 กระทรวงแรงงาน  

เมืองแหงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ 

  จดทะเบียนฐานขอมลู
แรงงานนอกระบบ 
 ศูนยฝกอาชีพครบวงจร 

 ยานการคาชุมชนดั้งเดิม 

 รานคาคุณภาพรมิทาง (Healthy Street Food)  
รถเข็นอินเตอร 
 OTOP กรงุเทพฯ 
 สวสัดิการแรงงานนอกระบบ 

 แรงงาน
มาตรฐานสากล 

 กรุงเทพมหานคร   

 กรมสวสัดิการและ
คุมครองแรงงาน  
 กรมการคาภายใน  
 กรมสรรพากร  

 กระทรวงสาธารณสขุ 
การศึกษาสาํหรับทุกคน  บัตรวัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษาความเปน
กรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรพลเมืองด ี
จิตอาสา และสันตศิึกษา 
 ปฏริูปการศึกษา โรงเรยีน 

 มหาวทิยาลัยอาชีพ 

 

 กรุงเทพมหานคร 
 กระทรวงวัฒนธรรม  
 กระทรวงศึกษาธกิาร  

 การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  
 สถาบันพระปกเกลา   



 

- ๔๙๑ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะที่ ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

กรงุเทพมหานคร 
อนุบาล ๑– มัธยมศกึษาปที่ ๖ 

 สาํนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ 

สังคมพหุวัฒนธรรม  ศูนยภมูิปญญาทองถิ่น 
กรุงเทพมหานคร 

 

 หนวยงานของ 
กรงุเทพมหานครที่
รับผิดชอบดแูลความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

 

 กรุงเทพมหานคร 

 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  
 กระทรวงวัฒนธรรม 

 กระทรวงศึกษาธกิาร  

 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงยุตธิรรม  
 กระทรวงการคลงั 

มหานคร 
แหงความเทาเทียม 

 ที่อยูอาศัยที่เหมาะสม
สาํหรับผูมรีายไดนอย 

    กรุงเทพมหานคร 

 การเคหะแหงชาต ิ
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๗.๒.๔ วิสัยทัศนกรุงเทพฯ : มหานครกะทัดรัด 
  

 คําอธิบาย 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๑๕-๒๐ ปขางหนา จะมิใชเมืองศูนยกลางที่ผูกขาดความเจริญเติบโตแตเพียง 
แหงเดียวอีกตอไป แตจะตองมีขนาดเล็กลง ไมแออัด ในขณะเดียวกันก็กระจายความเจริญไปสูเมืองตางๆ รายรอบ 
ในลักษณะที่เปนการเติบโตรวมกันเปน “กลุมเมือง” ซึ่งประกอบดวยเมืองขนาดเล็กหลายๆ เมืองประกอบกัน โดย
แตละเมืองจะมีฐานเศรษฐกิจ การจางงาน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล ยานการคาคุณภาพสูง อยางครบครัน 
ขณะเดียวกันก็มีอัตลักษณโดดเดนเฉพาะตัวที่สงเสริมซึ่งกันและกันระหวางเมืองตางๆ ได อาทิ  การเปนเมือง
เกษตรกรรม เมืองที่อยูอาศัย เมืองเศรษฐกิจการคา เมืองอนุรักษ เปนตน และแตละเมืองจะมีระบบการบริหาร
จัดการเปนของตนเอง ทําใหสามารถบริหารจัดการความแตกตางในเชิงบริบทพื้นที่ไดดี ในขณะเดยีวกนัก็มผีลทาํให
เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคตกลายเปนเมืองขนาดเล็กกะทัดรัดในเชิงโครงสรางการบริหารจัดการ เอื้อใหสามารถ
ดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบ และใหบริการสาธารณะแกชาวกรุงเทพฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เมือง
ตางๆ ที่อยูรายรอบ ตองสามารถเดินทางเชื่อมตอถึงกันโดยระบบขนสงสาธารณะที่ทันสมัย ใชระยะเวลาเดนิทางไม
เกิน ๑ ชั่วโมง 

 
 มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการบรรลุวิสัยทัศนมหานครกะทัดรัด 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครกะทัดรัดไดนั้น จะตองมีมาตรการเชิงยุทธศาสตรในการ

ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันและกลไกปฏิบัติการตางๆ และจําเปนตองมีแผนการดําเนินการในระยะตางๆ 
อยางเหมาะสมในชวง ๒๐ ปหลังจากน้ี 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ตางๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาชน กลุมประชาสังคม กลุม
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถประมวลเปาหมาย และมาตรการ
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรมหานครกะทัดรัดที่สําคัญ และในแตละมาตรการประกอบไปดวยการดําเนินโครงการ
ตางๆ ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ๑-๕ ป ระยะปานกลาง ๖-๑๐ ป และระยะยาว ๑๑-๒๐ ป) พรอมขอเสนอแนะ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละดานดังมีรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี ้
  

ขอเสนอมาตรการดานการบริหารจัดการองคการ 
  ปจจุบันกรุงเทพมหานคร ตองบริหารเมืองบนความหลากหลายของพื้นที่ ซึ่งมีความซับซอนใน
ตัวเองสูง ในขณะที่สถานะของกรุงเทพมหานครนั้นเปนด่ังประตูเมืองของประเทศที่ตองเชื่อมตอกับสังคมโลก จึงมี
หนวยงานระดับนโยบายประเทศรวมอยูในเมืองเมืองเดียว จากสภาพที่กรุงเทพมหานครมีความซบัซอนในตวัเองสงู 
และมีหนวยงานระดับประเทศซอนในพื้นที่เดียวกันนั้น ทําใหการจัดการภารกิจตางๆ ไมไดจบลงทีก่รงุเทพมหานคร
นั้น เพราะมีหลายหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ในขณะที่ระดับของการบริหารกรุงเทพมหานคร อยูใน
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ระดับทองถิ่น ซ่ึงมีศักดิ์ต่ํากวาการบริหารราชการสวนกลาง ทําใหกรุงเทพมหานครไมมีอํานาจที่จะจัดการเรื่อง
ตา งๆในพื้นที่ไดอยางเต็มที่  เพราะฉะนั้นการมีโครงสรางการบริหารเชิงเดี่ยวแบบระบบราชการของ
กรุงเทพมหานครในปจจุบัน จึงไมอาจตอบโจทยในเรื่องความหลากหลายในพื้นที่ และความซับซอนของขอบเขต
อํานาจในพื้นที่ 
 

ทั้งน้ี Paul Lawrence and Jay Lorsch20 ไดกลาวถึงแนวคิดการแบงสภาพแวดลอมเอาไววา องคการ
นั้นมีสภาพแวดลอมแบงออกเปน ๒ มิติ คือ มิติดานความแตกตาง (Differentiation) ซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นมี
ชุมชนยอยๆอยูในพื้นที่กวา ๒ พันชุมชน ทําใหสภาพปญหาและความตองการมีความหลากหลายมาก ในขณะที่
บรรดาหนวยงานตางๆทั้งหนวยใหบริการสาธารณูปโภค และหนวยงานรัฐระดับนโยบายก็มีอยูเปนจํานวนมาก จน
เกิดภาวะความทับซอนในอํานาจหนาที่ กรุงเทพมหานครจึงมีสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางมาก ซึ่ง Lawrence 
and Lorsch กลาววา องคการที่จะประสบความสําเร็จไดน้ันจะตองสามารถประสานเชื่อมตอบรรดาความแตกตาง
ทั้งหลายใหมีความเปนเอกภาพและมีทิศทางที่สอดคลองกันใหได ซึ่งในมิตินี้เรียกวา การประสานเปนหนึ่งเดียว 
(Integration)  

ดังน้ัน คณะวิจัย จึงเสนอยุทธศาสตร “เมืองกะทัดรัด” เพื่อเปนทางออกในการบริหารกรุงเทพมหานคร 
ใหมีความกระชับในเชิงโครงสรางและการจัดการไดมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเปนเมืองกะทัดรัดจะสามารถตอบ
โจทยความแตกตาง (Differentiation)  กับการเชื่อมตอหรือบูรณาการความแตกตาง (Integration) ใหสามารถไป
ดวยกัน โดยยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงค ไดแก 

๑. การแกไขสภาพปญหาเดิมที่กรุงเทพมหานครประสบอยู ใหทุเลาเบาบางลง หรือหมดไป 
๒. เปนกลไกในการขับเคลื่อน และพัฒนากรุงเทพมหานครมุงไปสูวิสัยทัศนมหานครแหงเอเชีย 
๓. สามารถเชื่อมตอกรุงเทพมหานครเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนได 
 
ลักษณะการบริหารเมืองกะทัดรัด 
การทําใหกรุงเทพฯเปน “เมืองกะทัดรัด” ดังวิสัยทัศนขางตน คือ การจัดการปกครองของกรุงเทพฯ ให

เปนรูปแบบกลุมเมืองขนาดเล็ก และการทําใหการบริหารงานภายใน และระหวางหนวยงานตางๆมีความกลมกลนื
เชื่อมโยงกันเปนเอกภาพ  โดยแบงการบริหารกรุงเทพฯออกเปนเมืองยอยๆ ขนาดเล็กที่สามารถเลี้ยงตัวเองได
ระดับหนึ่ง ใชระบบการคมนาคมขนสงเชื่อมตอระหวางเมือง โดยแตละเมืองมีหนาที่ (Function) เฉพาะของตัวเอง 
เชน เปนเมืองเกษตรกรรม เมืองที่อยูอาศัย เมืองเศรษฐกิจการคา เมืองอนุรักษ (เมืองเกา) เปนตนดังแผนภาพ 

 
 
 

                                                   

 
20วันชัย มีชาติ. ๒๕๕๕. การบริหารองคการสาธารณะ. พิมพคร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๙๗-๙๘. 
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แผนภาพที่ ๗-๑๒  แนวคิดเมืองกะทัดรัด21 
 
การบริหารกลุมเมืองนั้น มีหลักการสําคัญคือการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหแตละเมือง

สามารถบริหารตนเองไดอยางมีอิสระตามหลักความแตกตาง(Differentiation)  โดยผูบริหารเมืองนั้นเทียบไดกับ
ผูอํานวยการเขตในปจจุบัน แตมีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยแตละเมืองสามารถกําหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาตามหนาที่หรือคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง มีอํานาจในการบริหารจัดการดวยตนเอง ทั้งในดานโครงสราง
และรูปแบบการทํางาน ซึ่งแตละเมืองไมจําเปนตองเหมือนกันก็ได  

ทั้งน้ี ขอดีของการแบงการบริหารกรุงเทพฯ ออกเปนกลุมเมืองขนาดเล็กนั้น คือ ประการแรก แตละ
เมืองมีอิสระในการบริหารงานตามคุณลักษณะเฉพาะหรือหนาที่ (Function) ทางเศรษฐกิจ และพื้นที่ของตนเองได 
ประการที่สองทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น เพราะไมจําเปนตองรอการตดัสนิใจจากศาลา

                                                   

 
21ดัดแปลงจาก กฤช เพิ่มทันจิตต. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเปนเมือง. กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง จํากัด. ๒๕๓๖ : ๔๔. 

เมือง D 
 

เมือง E 
 

เมือง I 
 

เมือง B 

 
เมือง F 

 

เมือง K 
 

เมือง J 
 

เมือง A 

 

เมือง L 
 

เมือง H 
 

เมือง G 
 

เมือง M 
 

เมือง C 
 

Greater Bangkok 

Regional Governance Body 



 

- ๔๙๕ - 
 

วาการกรุงเทพฯ ทําใหการตัดสินใจนั้นเบ็ดเสร็จที่กระบวนการบริหารภายในเมืองแตละเมืองเองและตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนในพื้นที่ไดดีกวา 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการแบงกรุงเทพมหานครออกเปนเมืองกลุมเมืองขนาดเล็กนั้นจะมีขอดีดังที่กลาว
มา แตก็มีขอจํากัด คือ ประการแรก มีความสิ้นเปลืองในการบริหารงาน เพราะแตละเมืองมีอํานาจในการบริหาร
จัดการทุกเรื่องในพื้นที่ ทําใหกิจการบางอยางที่ตองอาศัยการลงทุนสูง เชน โรงเผา-กําจัดขยะ หากลงทุนแลวมกีาร
ใชงานนอยก็อาจไมคุมคา ประการที่สอง งานบางอยางหากในเมืองนั้นมีไมมาก แตตองมีการลงทุนทั้งเครื่องมือ 
และคน งบประมาณลงไปก็อาจทําใหสิ้นเปลือง และประที่สาม หากขาดระบบการจัดการรวมกัน หรือระบบการ
ประสานงานที่ดีระหวางเมืองตางๆ อาจทําใหเกิดสับสน เพราะขาดมาตรฐานการทํางานรวมกัน 

เพราะฉะน้ันเพื่อเปนการปองกันปญหาการขาดการประสานงานที่ดีระหวางกลุมเมือง  นอกจากกระจาย
อํานาจใหกับเมืองตางๆ ดังกลาวแลว กรุงเทพมหานคร ตองปรับระบบการบริหารของตนเองโดยยกระดับขึ้นเปน 
Greater Bangkok Regional Governance Body (GBRGB) ฐานะเปนทบวงการเมืองหนึ่ง มีหนาที่เปนหนวย
ประสาน (Integration) เมืองเครือขายตางๆ และจัดทําบริการที่แตละเมืองตองประสานความรวมมือ หรือตองใช
ทรัพยากรรวมกัน หรืองานที่ตองอาศัยการสั่งการแบบรวมศูนย (Single Command) เชน การจัดหาที่ทิ้ง-กําจัด
ขยะ การตั้งเตาเผาขยะ การจัดระบบการจราจร การสรางรถไฟฟา การจัดการน้ํา การระบายน้ํา การจัดทาํผงัเมอืง
รวม การจัดตั้งโรงพยาบาล เปนตน นอกจากนี้ Greater Bangkok Regional Governance Body ยังเปนหนวย
ประสานความรวมมือกับจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครในการแกไขปญหารวมกัน โดยอาจใชกลไกในรูป
ของคณะกรรมการในงานที่มีผลกระทบขางเคียง ตอเน่ืองกับพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร เชน การบริหารจัดการน้ํา 
การจัดระบบขนสงมวลชน การจัดระบบการจราจรขนสงเชื่อมตอระหวางเมือง ระหวางจังหวัดเปนตน 

 
 มาตรการท่ี ๑ จํากัดการเติบโตของเมือง (Urban sprawl) (๕ ปแรก : พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
เพื่อจํากัดการเติบโตของกรุงเทพมหานคร ไมใหมีขนาดที่ใหญโตจนเกินกวาขีดความสามารถในการ

รองรับ จําเปนตองมาตรการดังตอไปน้ี 
 

๑.๑ การจํากัดพื้นที่ (Zoning) เมืองชั้นในและเมืองชั้นกลาง 
การจะทําใหการบริหารมหานครมีความกระชับคลองตัว บนความหลากหลายของพื้นที่ไดตาม

แนวคิดเมืองกะทัดรัดน้ัน สิ่งแรกที่จําเปนตองดําเนินการคือ การจํากัดการเติบโตของเมืองไมใหมีขนาดใหญที่ใหญ
ไปกวาเดิม การที่จะจํากัดขนาดของเมืองไดนั้นตองดําเนินการตอไปนี้ 

๑.๑.๑ บังคับใชกฎหมายผังเมืองอยางเขมงวด 
ในทางบริหารนั้น ผังเมืองรวม คือ แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการ

ควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม ดังนั้น           
ทิศทางการพัฒนาของเมืองจะเปนอยางไรจึงมีการกําหนดไวแลวในผังเมืองรวม ซึ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครกําลัง
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อยูระหวางการศึกษาปรับปรุง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่ ๓ นั้น ประเด็นสําคัญคือการบังคับใช 
ผังเมืองรวมอยางจริงจัง เขมงวด ใหสามารถควบคุมการเติบโตของเมืองไดอยางมีระบบแบบแผน 

 
๑.๑.๒ กระจายความเจริญและสงเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ภูมิภาค 
ปจจุบันกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน การศึกษา การคมนาคม ฯลฯ ทําใหความเจริญกระจุกตัวอยูที่เมืองหลวง การที่จะทําใหเมืองมีขนาดเล็ก
กะทัดรัดไดนั้น ตองกระจายความเจริญไปยังสวนภูมิภาค โดยเริ่มจากการกระจายโอกาสทางการศึกษา สรางแหลง
งาน ท่ีอยูอาศัย และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในเมืองเครือขาย เพ่ือกระดับความเปนอยูและรายไดใน
ภูมิภาคใหมากขึ้น และลดชองวางระหวางเมืองกับภูมิภาค  

 

 มาตรการท่ี ๒ Greater Bangkok Regional Governance Body : ขั้นท่ี ๑ 
เตรียมจัดตั้งกลุมเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

การจัดการปกครองแบบกลุมเมืองนั้น จําเปนตองมีการจัดตั้ง Greater Bangkok 
Regional Governance Body เพื่อเปนหนวยศูนยกลางที่มีอํานาจในการปกครอง โดยในระยะ๑๐ ปแรกเปนขั้น
เตรียมการ มีสิ่งที่ตองดําเนินการไดแก 

๒.๑ ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง Greater Bangkok Regional Governance Body และ
การจัดตั้งเมืองเครือขายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาคุณลักษณะเดนของแตละเมืองวาเมืองใดควรมีหนาที่ 
(Function) แบบใด 

๒.๒ ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ 
(Greater Bangkok Utility and Infrastructure Utility) เพื่อใหเปนหนวยบริหารจัดการสาธารณูปโภค ทั้งหมด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกําหนดแนวทางการถายโอนอํานาจหนาที่จากหนวยงานกลางในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท รถไฟฟาใหขึ้นตรงกับองคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหานคร
กรุงเทพ 

๒.๓ กําหนดอํานาจหนาที่ของ Greater Bangkok และเมืองที่อยูรายรอบใหชัดเจน โดย
อาจแบงหนาที่ของเมืองออกตามคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

- เมืองเศรษฐกิจ เปนเมืองที่เปนแหลงศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา การบริการ
ทางการการเงิน เชน ยานสาทร สีลม  

- เมืองเกษตรกรรม เปนเมืองที่มีพื้นที่เหมาะสําหรับทําการเกษตร เชน ยานหนองจอก 
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 

- เมืองที่อยูอาศัย เปนเมืองที่เหมาะสําหรับการพักอาศัย ชวยแบงเบาและรองรับการ
ขยายตัวของประชากรจากเมืองแม โดยตองมีระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกับเมืองบริวารตางๆเพื่อใหสามารถ
เดินทางไปทํางานไดสะดวก 

- เมืองเกา เปนเมืองที่มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน เหมาะสําหรับเปนแหลง
ทองเที่ยวและเรียนรู เชน ยานเกาะรัตนโกสินทร   
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- เมืองอุตสาหกรรม เปนเมืองที่มีพื้นที่เหมาะสําหรับทํากิจกรรมการผลิต ซึ่งไมควรอยูใน
พื้นที่รอบใน หรือใกลกับเมืองที่อยูอาศัยเพราะอาจกอปญหามลภาวะ เชน ยานบางขุนเทียน บางบอน 
 

 มาตรการท่ี ๓ Greater Bangkok Regional Governance Body : ขั้น ๒ ราง
กฎหมาย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

๓.๑ ยกและผลักดันราง พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ... หรือพระราชบัญญัติจัดตั้ง Greater Bangkok Authority เพื่อจัดตั้ง Greater Bangkok 
Authority อีกทั้งเตรียมยกระดับกลุมเขตเปนเมืองเครือขาย 

๓.๒ ยกและผลักดันราง พระราชบัญญัติองคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหานคร
กรุงเทพ พ.ศ... เพื่อจัดต้ังองคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ และถายโอนภารกจิจากหนวยงาน
กลาง เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท รถไฟฟา ฯลฯ ใหอยูในความดูแลขององคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหา
นครกรุงเทพ ซึ่งเปนองคการที่บริหารในรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกํากับของ Greater Bangkok Authority 

๓.๓ ถายอํานาจหนาที่ งบประมาณ และเครื่องมือจากหนวยงานระดับสํานักของ
กรุงเทพมหานคร ลงไปยังเมืองเครือขายตางๆในกรุงเทพมหานคร 

๓.๔ ดําเนินการตามกลไกในการทํางานรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร หนวยงานกลาง
กับจังหวัดขางเคียง โดยใชนโยบายและแผนที่มาจากการมีสวนรวมของหนวยงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

๓.๕ จัดทําแผนแมบทการพัฒนากรุงเทพมหานครและนําไปใชอยางตอเนื่อง ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวและสอดคลองกัน ทั้งสวนของกรุงเทพมหานคร หนวยงานกลาง และจังหวัดขางเคียง 

 
 มาตรการที่ ๔ บริหารจัดการ Greater Bangkok Regional Governance 

Body : ขั้นท่ี ๓ บริหารจัดการ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 
เ มื่ อ ผ า น ร า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ บั ง คั บ ใ ช  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉบับปรังปรุง พ.ศ... หรือ พระราชบัญญัติจัดตั้ง Greater Bangkok Authority 
และ พระราชบัญญัติองคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ พ.ศ... แลวสิ่งที่ตองดําเนินการตอไป
ไดแก 

๔.๑ ยกฐานะศาลาวาการกรุงเทพมหานครเปน Greater Bangkok Regional 
Governance Body 

๔.๒ ดําเนินการยกระดับกลุมเขต เปนเมืองเครือขายและจัดใหมีการเลือกตั้งบรหิารเมอืง 
/ผูวาการเมืองเครือขาย โดยนํารองกอนประมาณ ๕ เมืองโดยแตละเมืองนั้นออกแบบโครงสรางและระบบการ
บริหารภายในของตนเอง และขยายทั่วทั้งกรุงเทพมหานครภายในป พ.ศ. ๒๕๗๕ 

๔.๓ ใหภารกิจในการจัดการสาธารณูปโภคตางๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยูในความ
ดูแลขององคการบริหารจัดการสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพGreater Bangkok Utility and Infrastructure 
Utility ซึ่ งมี ฐานะเปนผูประสาน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานทางดานสาธารณูปโภคในพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การดําเนินการในลักษณะน้ี จะลดปญหาความซ้ําซอนและปญหาความสิ้นเปลืองจากขนาด
ภารกิจที่ตองดําเนินการรวมกัน 

๔.๔ สรางระบบบริหารมหานครเครือขาย (Metro-Satellite City Management) เพื่อ
เปนกลไกในการทํางานรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร หนวยงานระดับประเทศ กับจังหวัดขางเคียง โดยใช
นโยบายและแผนที่มาจากการมีสวนรวมของหนวยงานทุกระดับ 
 

ขอเสนอมาตรการดานผังเมือง 
เมืองกระทัดรัดในมุมมองของดานผังเมือง หมายถึง แนวคิดที่สงเสริมการกระจายพื้นที่และ

ประชากรที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่มีความหนาแนนขางสูงใหเบาบาง โดยขยายตัวไปยังพื้นที่รอบนอก แตยังสามารถ
เชื่อมตอกันโดยใชระบบการขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมการเดินและการขี่จักรยาน เพื่อเกิดการใช
พลังงานตํ่า และมลพิษที่ลดลง กอใหเกิดการประหยัด เน่ืองจากการจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตองใชนอย22  

ในปจจุบันกรุงเทพฯ ยังมีแนวโนมการขยายตัวออกไปใหพื้นที่ชานเมือง ซึ่งเกิดปญหาเนื่องจาก
ระบบสาธาณูปโภคและสาธารณูปการตามการพัฒนาไปไมทัน การพัฒนาการใชที่ดินไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
เกิดการพัฒนาตามแนวถนน (ribbon development) ในขณะที่พื้นที่ที่ไมติดถนนใหญเปนพื้นที่ตาบอด โครงสราง
ของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมสามารถเขาถึงบางพื้นที่ได  เกิดปญหาการจราจรเนื่องจากคนตอง
เดินทางเปนระยะไกลขึ้น ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง แมวาในขณะนี้จะมีการสงเสริมใหคนกลับมาอยูในพื้นที่ตาม
แนวรถไฟฟามากขึ้น แตเนื่องจากราคาที่อยูอาศัยตามแนวรถไฟฟามีราคาแพง คนที่มีรายไดสูงและรายไดปาน
กลางเทานั้นที่สามารถจายได ในขณะที่คนจนยังถูกผลักออกไปอยูพ้ืนที่ชานเมืองที่ราคาที่ดินยังไมสูงนัก  

กรุงเทพฯ กําลังโตเกินความขีดจํากัดที่จะรับได ดังนั้น ดานผังเมืองจึงเสนอใหมีการจํากัดการ 
เติบโดของกรุงเทพฯ โดยการจํากัด Urban sprawl  การกระจายความเจริญของกรุงเทพฯ ออกไปโดยเปนการ
กระจายไปสูเมืองตางๆ รายรอบกรุงเทพฯ และมีความสัมพันธเชื่อมโยงเมืองกับกรุงเทพฯ ในลักษณะที่เปน             
“กลุมเมือง” ผานระบบการคมนาคมขนสงที่ทันสมัย  

 
 มาตรการที่ ๕ สงเสริมการใชที่ดินอยางมปีระสิทธิภาพ  
เน่ืองจากการพัฒนาในอดีตของกรุงเทพฯ กอใหเกิดการพัฒนาแตเฉพาะตามแนวถนน 

(Ribbon Development) กอใหเกิดพื้นที่ตาบอด พื้นที่รกรางวางเปลารอการพัฒนาจํานวนมาก เนื่องจากเจาของ
ซื้อไวเก็งกําไร พื้นที่ที่ระบบสาธารณูปโภคเขาไปไมถึง ดังน้ันกรุงเทพมหานครจึงควรมีมาตรการเพื่อใหเกิดการใช
พื้นที่อยางเต็มศักยภาพของพื้นที่ เชน การจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) การเก็บภาษีสําหรับพื้นที่รกรางวาง
เปลาในเมือง เปนตน 

 

                                                   

 
22  Dempsey, Nicola (2010) Revisiting the Compact City? Built Environment 36 (1). 
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 มาตรการที่ ๖ กระจายความเจริญและกําหนดบทบาททางเศรษฐกิจของเมือง
ตางๆ ท่ีเปนกลุมเมืองขนาดเล็ก 

ในปจจุบันกรุงเทพฯ เติบโตมาก จนเกินความสามารถที่หนวยงานในกรุงเทพมหานครจะ
จัดการได เน่ืองจากกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางของประเทศ ดังนั้นควรกระจายความเจริญของกรุงเทพฯ ออกไป โดย
กําหนดใหมีเมืองที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซ่ึงอยูในรัศมีการเดินทางไมเกิน ๑ ชั่วโมง แตการที่เมืองสนับสนุนจะมี
ลักษณะที่เปนกลุมเมืองได ตองมีการจัดตั้ง Greater Bangkok Regional Governance Body (GBRBB) เพื่อทํา
หนาที่บริหารเมือง โดยศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งกลุมเมือง การกําหนดบทบาทและหนาที่ของเมืองตางๆ 
และบริหารเมืองเหลานั้น Greater Bangkok Regional Governance Body ควรมีอํานาจในการเวนคืนที่ดินเพื่อ
ใชประโยชนสาธาณะและสามารถนําที่ดินมาหารายไดในการพัฒนาเมืองได  

อยางไรก็ตาม กลุมเมืองที่จะเกิดขึ้นจะตองประกอบดวยแหลงงาน ที่อยูอาศัย ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครันเพื่อปองกันมิใหประชากรจากเมืองบริวารยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ 
ดังเชนในปจจุบัน บทบาทของเมืองตางๆ ตองมีความแตกตางกันและตองสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย 

  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครตองกําหนดพื้นที่เพื่อจํากัดการเติบโต โดยแบงประเภท
ออกเปน ๓ สวน ไดแก 

- พื้นที่เพื่อการสงเสริมการพัฒนา ควรมีการเพิ่มความแนนของพื้นที่สงเสรมิการพฒันา 

เชน พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในที่เปนพื้นที่ยานการคาและที่อยูอาศัยหนาแนน  โดยใชมาตราการแลกเปลี่ยนสิทธิในการ

พัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)  เพื่อใหสิทธิในการพัฒนามากขึ้น 

- พื้นที่เพื่ออนุรักษ เชน ยานเมืองเกา การอนุรักษพื้นที่เหลานี้จะตองมีกฎหมายการ

อนุรักษอาคารอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ควรมีมาตรการเพื่อจูงใจใหเจาของอาคารในพื้นที่เหลานี้อนุรักษอาคาร 

เชน มาตรการลดภาษี หรือ กองทุนเพื่ออาคารอนุรักษ แตเน่ืองจากในหลายพ้ืนที่อนุรักษมีศักยภาพในการพัฒนา

แตติดขัดขอกฎหมายการอนุรักษ กรุงเทพมหานครอาจจะตองใชมาตราการแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการพัฒนา 

(Transfer of Development Right : TDR) ใหเจาของที่สามารถแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการพัฒนากับพื้นที่อื่นได เชน 

ในพื้นที่อนุรักษอาจจะกําหนดใหอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor  Area  Ratio : FAR) เทากับ ๑:๑๐ 

แตเนื่องจากขอกฎหมายดานการอนุรักษกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวใชอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน ไดเพียง 

๑:๒ ดังนั้นเจาของที่อาจจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิในการพัฒนานั้น ใหกับเอกชนที่อยูในพื้นที่อื่นๆ ที่

ตองการสิทธิในการพัฒนาพื้นที่แลวนํารายไดที่ไดจากการขายสิทธิ์ดังกลาวมาใชในการอนุรักษอาคาร ดังที่หลาย

พื้นที่ในเขตเมืองเกาของสหรัฐอเมริกาใชอยู 

- พื้นที่เพื่อฟนฟู ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ มีสภาพเสื่อมโทรม ตองพัฒนาโดยใช

โครงการการฟนฟูเมือง (Urban Renewal) หรือในบางพื้นที่ไมไดเสื่อมโทรมทั้งหมดแตเสื่อมโทรมเพียงบางสวนก็

อาจจะใชการปรับปรุงฟนฟูเฉพาะบางพื้นที่ หรือปรับเปลี่ยนสภาพในบางพื้นที่ (Urban Retrofit)  ใหเปนที่

สามารถใชพัฒนาไดตอไป 
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 มาตรการท่ี ๗ สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะท่ีเชื่อมโยงเมืองโดยระบบคมนาคม
ท่ีทันสมัย 

กรุงเทพมหานครตองมีความเชื่อมโยงกับเมืองเครือขายและเมืองอื่นๆ ดวยการเดินทาง
ระบบรางที่ทันสมัย มีการเชื่อมตอกันอยางเปนระบบ ใชระบบตั๋วเดียว ซึ่งสามารถเดินทางในทุกระบบ   

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงมาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครกะทัดรัด ได

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๗-๔ มาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลวุิสัยทัศนสูการเปนมหานครกะทัดรัด 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะที่ ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

กลุมเมอืง 
ท่ีเชื่อมโยงสนับสนุน 

ซึ่งกันและกัน 

 Zoning เมืองชั้นใน 

 Zoning เมืองชั้นกลาง 
 

 Greater Bangkok 
Regional Governance 
Body (GBRGB) :  
ขั้นที่ ๑ เตรียมจัดตั้งกลุม
เมือง 

 Greater Bangkok 
Regional 
Governance Body 
(GBRGB) :  
ขั้นที่ ๒  รางกฎหมาย 

 Greater Bangkok 
Regional Governance 
Body (GBRGB) :  
ขั้นที่ ๓ บริหารจัดการ 

 กรุงเทพมหานคร  

 การไฟฟานครหลวง  
 การประปานครหลวง 
 การรถไฟแหงประเทศ
ไทย 
 บริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรงุเทพ จาํกัด 
(มหาชน) 
 การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย  

 สรางแหลงงาน ที่อยูอาศัย และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในเมือง 
เครือขาย  
 เชื่อมโยงกรงุเทพฯ และเมืองตางๆ ที่เปนกลุมเมือง ดวยระบบคมนาคมที่ทันสมัย 

 จํากัดการโตของเมือง
อยางไรระเบียบ 
(Urban sprawl) 

   

เมืองตางๆ ภายใน 
กลุมเมอืง 

มีองคประกอบทางดาน
เศรษฐกิจ สงัคม และ

การศึกษาอยางมี
คุณภาพ และครบครัน 

 

 ใชที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 High Urbanization 
Zone 
 

 กําหนดบทบาทเชงิ
เศรษฐกจิของเมืองตางๆ 
ภายในกลุมเมือง 
 
 

  กรุงเทพมหานคร  

 กรมสงเสริมการเกษตร 
 สาํนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาต ิ

 การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 

 สาํนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
กระทรวงพาณชิย 
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๗.๒.๕ วิสัยทัศนกรุงเทพฯ : มหานครแหงประชาธิปไตย 
 

 คําอธิบาย 
กรุงเทพมหานครเปนมหานครที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดวยพลังประชาธิปไตยของชุมชน

และพลเมือง ประชาชนกลุมตางๆ ที่ถึงแมจะมีความแตกตางกันในดานอาชีพ เพศ อายุ ระดับรายได 
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ หรือมีความแตกตางกันในการรวมกลุมตาม
ประเด็นความสนใจดานตางๆ ก็ตาม แตทวาสามารถใชชีวิตรวมกันในกรุงเทพมหานครไดอยางมีคุณคา และ
ไดรับโอกาสอยางทั่วถึงในการเขามีสวนรวมกําหนดอนาคตของเมืองกรุงเทพมหานคร 

 
 มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการบรรลุวิสัยทัศนมหานครแหงประชาธิปไตย 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครแหงประชาธิปไตยไดนั้น จะตองมีมาตรการเชิง

ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันและกลไกปฏิบัติการตางๆ และจําเปนตองมีแผนการ
ดําเนินการในระยะตางๆ อยางเหมาะสมในชวง ๒๐ ปหลังจากนี้ 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ตางๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาชน กลุมประชาสังคม 
กลุมองคกรธุรกิจเอกชน และกลุมผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถประมวลเปาหมาย และ
มาตรการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรมหานครแหงประชาธิปไตยที่สําคัญ และในแตละมาตรการประกอบไปดวย
การดําเนินโครงการตางๆ ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ๑-๕ ป ระยะปานกลาง ๖-๑๐ ป และระยะยาว ๑๑-
๒๐ ป) พรอมขอเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละดานดังมีรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี้ 

 
 มาตรการที่ ๑ จัดโครงสรางและระบบการจัดการมหานครกรุงเทพแบบ             

บูรณาการอยางเต็มรูป  
เนื่องจากมหานครกรุงเทพในปจจุบันมีความเจริญเติบโตสูงมากในดานพื้นที่เชิง

กายภาพ และมีลักษณะการเติบโตที่ขาดทิศทาง อีกทั้งยังมีแนวโนมวาการเจริญเติบโตในลักษณะเชนนี้จะ
เกิดขึ้นตอไปในอีก ๒๐ ปขางหนาหากมิไดมีการวางแผนการรองรับใดๆ การเจริญเติบโตของมหานครใน
ลักษณะเชนนี้สงผลกระทบลนออก (Spillover Effect) ในดานตางๆ ตอเมืองหรือชุมชนขางเคียงอยาง
หลีกเลี่ยงมิได หากปราศจากซึ่งการวางแผนการพัฒนาเมืองมหานครกรุงเทพใหเกิดขึ้นอยางมีทิศทางรวมไป
พรอมๆ กันกับการเจริญเติบโตของเมืองรอบขางแลวนั้น ยอมกอใหเกิดความไมสมดุลในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร เกิดผลตอการกระจุกตัวของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานอยางหลีกเลี่ยงมิได และกลายเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งในดานการจราจร การ
กระจายความเจริญ/ความเหลื่อมล้ําในดานการพัฒนา ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสังคมและสุขภาพ และยัง
กอใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาระบบฐานเศรษฐกิจและหวงโซการผลิตระหวางภาคธุรกิจ/ชุมชน/เมืองตางๆ 
ทั้งภายในและบริเวณรอบๆ กรุงเทพมหานคร ดังนี้เปนตน 

นอกจากนี้แลว การเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครยังสงกลายเปนแรงผลักดัน
สําคัญที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของหนวยงานจัดบริการสาธารณะ (functional agency) มาโดยตลอด อัน
สงผลทําใหเกิดการแบงภารกิจหนาที่การจัดบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบแยกสวน 
(fragmentation) ขาดการประสานงานที่ดีในการวางแผนบริการสาธารณะ แผนการลงทนุพฒันาศกัยภาพของ
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ระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการที่สําคัญๆ ตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากสถานการณเปนเชนนี้ตอไป
ในอนาคต ทิศทางการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครใหนาอยูและเปนเมืองสําหรับกลุมคนตางๆ ภายใตวสิยัทศัน
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ก็คงจะเกิดขึ้นไดยาก 

ดังนั้นคณะวิจัยเสนอวาควรมีการจัดโครงสรางการบริหารมหานครกรงุเทพอยางเตม็
รูปบนฐานคิดที่ตองการสรางบูรณาการในดานอํานาจหนาที่การจัดบริการสาธารณะ (Functional 
Integration) และในการจัดการเชิงพื้นที่  (Administrative Boundary Integration) โดยจะใชพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนจุดตั้งตน (หรือเปาหมายหลัก) ของการพัฒนาระบบงานและการใหบริการ
สาธารณะ (Area-based Administration) แนวคิดนี้นาจะชวยลดขอจํากัดของการบริหารราชการแผนดิน
แบบดั้งเดิมที่เนนเฉพาะการดําเนินงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกร (Functional-based) และ/
หรือเนนการดําเนินการเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง แตกลับมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอพื้นที่
ขางเคียงลงได ทั้งนี้ โครงสรางการบริหารมหานครกรุงเทพแบบใหมที่คณะวิจัยนําเสนอไวนี้จะสนับสนุนการ
จัดระบบและองคกรเพื่อการทํางานแบบบูรณาการในเชิงนโยบายและการวางแผนพัฒนามหานครกรุงเทพ 
(Policy Integration) โดยสามารถจัดใหมีขึ้นในรูปของ 

๑. องคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ (Greater 
Bangkok Utilities and Infrastructure Authority) ซึ่งจะมีลักษณะของคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ในการทําหนาที่ประสานการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทําหนาที่วางแผนและการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญใหมี
ทิศทางที่เปนเอกภาพ และทําหนาที่พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีเอกภาพและมีการประสานแผนงานพัฒนาตางๆ รวมกันอยางเขมขน
ระหวางองคกรหลักที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานคร สวนการทําหนาที่ในเชิง
ปฏิบัติการ (implementation body) จะมีลักษณะของการกระจายอํานาจใหแกสวนงานตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ของสวนงานเหลานั้นในการดําเนินการตามแผนที่กําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการองคการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ  

 

๒. องคการมณฑลมหานครกรุงเทพ เพื่อทําหนาที่วางแผนบูรณาการในเชิงพื้นที่ 
(area-based development planning) ระหวางกรุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑล และมีลักษณะที่
เชื่อมตอเหมือนกับเมืองกรุงเทพฯ และเมืองเครือขาย (Satellite City) ในระบบหวงโซการผลิตทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดบูรณาการในการวางแผนพัฒนาเมืองดานกายภาพทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลสอดคลองกัน มีระบบการแบงงาน แรงงานและทุน และการจัดแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม
ระหวางพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแตชั้นในสุด กรุงเทพมหานครพื้นที่รอบนอก และบริเวณเมืองปริมณฑลได
อยางเหมาะสม มีการวางผังเมืองและการวางแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงที่เกิดขึ้นเชื่อมตอและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน อันสามารถนําไปสูการเกิดขึ้นของวัฏจักรที่สมดุลในการดําเนินชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และกิจวัตรประจําวันของประชาชน และระบบหวงโซการผลิต 

การดําเนินมาตรการยุทธศาสตรทั้ง ๒ เรื่องนี้จะตองลงมือดําเนินการเรงดวนในรยะ
สั้นเพื่อเปนรากฐานสําคัญกอนที่จะมีการบูรณาการในระดับเมืองมหานครดานการการบริหารจัดการ ดานการ
จัดบริการสาธารณะ และในดานระบบเศรษฐกิจและสังคมไดตอไป โดยในชวง ๑ – ๓ ปแรก ควรมีการศึกษา
ในเชิงลึกถึงความเปนไปไดในการดําเนินการ การโครงสรางการบริหาร การจัดระบบการทํางาน และการ
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กําหนดความสัมพันธในดานอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบและความสัมพันธดานการลงทุนและ
งบประมาณระหวางหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ กรุงเทพมหานครและรัฐบาล (โดยกระทรวงมหาดไทย) ควร
รวมกันเปนเจาภาพกําหนดใหมีการศึกษาโครงสรางการบริหารมหานครกรุงเทพทั้ง ๒ ประการใหเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรมตอไป 

จากนั้นในปที่ ๔ – ๕ (ประมาณ ๒ ป) ควรมีการผลักดันมาตรการเหลานี้ขึ้นเปน
กฎหมายเฉพาะเพื่อใหองคการทั้ง ๒ แหงที่จะจัดตั้งขึ้นนี้มีอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนและมีอํานาจบังคับดําเนนิการ
ได และจะตองเรงการวางแผนและกําหนดนโยบายที่บูรณาการดานการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นที่ที่จําเปนสําหรับมหานครกรุงเทพและเมืองเครือขาย และเปนการกาํหนดทศิทางของการบรหิาร
เมืองมหานครใหเกิดเอกภาพขึ้นตอไป แผนการพัฒนาสาธารณูปโภคและการวางผังเมอืงในเชงิบรูณาการนีค้วร
ดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในชวงปที่ ๖ -๑๐ (หรือประมาณ พ.ศ.๒๖๖๑ – ๒๖๖๕) นับจากนี้ตอไป 

 
 มาตรการท่ี ๒ ปรับโครงสรางและระบบการทํางานของกรงุเทพมหานครใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และสงเสรมิการมีสวนรวมทางตรงของประชาชน 
   เนื่องดวยกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงและเปนเมืองขนาดใหญ มีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบบริการพื้นฐานดานตางๆ เปนจํานวนมากใหแกประชาชนชาวกรุงเทพมหานครซึ่งคาดวาจะมี
ประมาณ ๑๐ ลานคนในปจจุบันและอาจเพิ่มขึ้นเปนประมาณ ๑๕ ลานคนในอีก ๒๐ ปขางหนา (รวม
ประชากรแฝง) การที่สวนงานตางๆ ของกรุงเทพมหานครจะจัดบริการใหสอดคลองและตรงความตองการของ
ประชาชนที่มีจํานวนมากเชนนี้มิใชเรื่องที่กระทําไดงายนัก และเมื่อภาคประชาชนและกลุมธุรกิจตางๆ มคีวาม
ตื่นตัวและมีความประสงคที่จะเขารวมการบริหารกิจการกรุงเทพมหานครมากขึ้น การจดัโครงสรางการบรหิาร
และระบบการทํางานที่รองรับการมีสวนรวมในทางตรงของประชาชนจึงเปนมาตรการที่จําเปน ซึ่งนอกจากจะ
สอดคลองกับหลักการปกครองตนเองในการจัดบริการดานตางๆ ใหตรงกับความตองการของประชาชนแลว 
(Political Responsiveness) ยังมีสวนชวยใหการบริหารงานกรุงเทพมหานครเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
(Transparent and Accountable) และมีสวนสนับสนุนใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นดวย 
   ดังนั้นคณะวิจัยเสนอแนวทางการดําเนินการหลัก ๔ ประการในดานนี้ไดแก การจัด
โครงสรางการทํางานในรูปคณะกรรมการภาคประชาชน/ประชาสังคม (Civic committee) การใชระบบ
งบประมาณแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน (Participatory Budgeting) ในการวางแผนพัฒนาและการ
จัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่น 
(Improvement on Local Tax Administration) และการขยายชองทางในการสื่อสารกับภาคประชาชน
แบบสองทางเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื้อหาในแตละมาตรการดําเนินการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. การจัดโครงสรางการทํางานในรูปคณะกรรมการภาคประชาชน/ประชา
สังคม (Civic Committee) เปนการออกแบบใหมีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ของ
กรุงเทพมหานครโดยใหมีตัวแทนจากภาคประชาชนหรือกลุมธุรกิจเขาไปเปนคณะกรรมการตามสัดสวนที่
เหมาะสมทั้งในระดับนโยบาย (Policy Governing Board) และในระดับปฏิบัติการ (Operational Oversight 
Board) โดยใหอยูในโครงสรางองคกรหรือระบบการทํางานปกติของหนวยงานหรือองคกรนั้นๆ หรือในบาง
กรณีอาจจัดใหมีคณะกรรมการภาคประชาชน (Civic Oversight Committee) โดยเปนกรรมการแบบเฉพาะ
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กิจ (ad-hoc) เพื่อทําหนาที่พิจารณาขอเสนอนโยบาย กํากับดูแล หรือตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครก็ได 

ตัวอยางของกรรมการชุดนี้ในระดับนโยบาย (policy-level civic committee) 
อาจประกอบไปดวย สภาประชาชน-สภานักธุรกิจ เพื่อรวมทําหนาที่ใหคําปรึกษาและวิเคราะหนโยบายในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครดานตางๆ ใหแกคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร สภาประชาชนเพื่อทําหนาที่ให
ขอเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเขตแกสํานักงานเขตตางๆ หรือสภาประชาชนเพื่อรวมพิจารณาและให
ความเห็นการกําหนดนโยบายใหแกสํานักตางๆ สังกัดสวนกลางของกรุงเทพมหานคร  สวนคณะกรรมการภาค
ประชาชนในระดับปฏิบัติการอาจรวมถึง คณะกรรมการประชาชน-ผูปกครอง-ศิษยเกาในการกํากับดูแลการ
บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการภาคประชาชนในการบริหารงาน
โรงพยาบาลหรือศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการประชาชนในการบรหิาร
ศูนยกีฬา/ศูนยเยาวชน/สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร   

๒. การใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมโดยภาคประชาชน (Participatory 
Budgeting) ในการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครและของสํานักงานเขต  
ทั้งนี้เนื่องจากที่ผานมานั้น ภาคประชาชนขาดโอกาสในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบานเมอืง และขาดโอกาส
ในการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อใชสําหรับการแกไขปญหาสาธารณะดานตางๆ จน
กลายเปนชองวางที่เปดโอกาสใหนักการเมืองทองถิ่นและ/หรือผูบริหารสวนงานตางๆ ใชงบประมาณอยางไม
เหมาะสม หรือมีการแสวงหาประโยชนใหแกตนเองและ/หรือพวกพองได ดังนั้น การพัฒนาชองทางการมีสวน
รวมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจทางงบประมาณ จะมีสวนชวยใหการใชทรัพยากรของรัฐ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนเพิ่มมมากขึ้นได 

การดําเนินการดังกลาวนี้อาจใชรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดขึ้นแลวใน
ปจจุบันเปนจุดเริ่มตนได23 กลาวคือการกําหนดทิศทางการพัฒนาใดๆ ตั้งแตระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 
จนลงไปถึงระดับชุมชนควรไดรับการพิจารณาและตัดสินใจรวมกันจากภาคประชาชนที่เกี่ยวของ และ
ประชาชนจะเปนผูที่ตัดสินใจเลือกแนวนโยบายการพัฒนาและแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกัน โดยที่หนวยงานของรัฐเปนผูที่จัดใหมีการประชุมตางๆ เกิดขึ้น อาทิ การประชุมประชาคม 
(village/neighborhood meeting) การประชุมสภาประชาชน (civic forum) การประชุมกลุมยอย (focus 
group) การสํารวจความคิดเห็น (citizen survey) หรือแมแตการทําประชามติ/ประชาพิจารณ (public 
hearing หรือ referendum) เปนตน จากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีหนาที่รับมติจากภาคประชาชนไป
ดําเนินการเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามขอเสนอ/ขอเรียกรองของภาคประชาชน  

อยา ง ไรก็ดี  การส ง เส ริมการจัดทํ า งบประมาณแบบมีส วนร วมในระดับ
กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนากลไกเพิ่มเติมบางประการเพื่อใหสอดคลองกับความเปนมหานครขนาดใหญ
ของไทย ตั้งแตการเพิ่มชองทางการมีสวนรวมของประชาชน การจัดโครงสรางลําดับชั้นของการมีสวนรวมจาก
ภาคประชาชนตั้งแตระดับชุมชน/ยาน ตอเนื่องจนถึงระดับเขต ระดับโซน/พื้นที่ และระดับกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม ซึ่งเรียกวาเปนการจัดลําดับชั้นของการมีสวนรวมเพื่อพิจารณาขอเสนอแนะทางงบประมาณ 

                                                   

 
23 รูปแบบนี้เรียกวาการประชุมประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
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(pyramid of budget participation and development policy decision-making) และเนื่องจาก
ประชากรผูเกี่ยวของกับการใชงบประมาณในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนมาก จึงควรมีการพัฒนา
หลักเกณฑการตัดสินใจ (decision-making criteria) วางบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในภาพรวมและ
ในระดับเขตหรือชุมชนควรไดรับการจัดสรรอยางไร แผนงานใดควรไดรับความสําคัญมากนอยเชนใด 
ประชาชนผูรับบริการกลุมใดควรไดรับโอกาสและความสําคัญในดานการจัดสรรงบประมาณใหในสัดสวนที่
สูงสุด ประสบการณของการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมในมหานครขนาดใหญดังเชน Porto Alegre 
ในประเทศบราซิลนาจะใหขอคิดและแนวทางเริ่มตนที่ดีสําหรับกรุงเทพมหานครไดตอไป 

๓. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีทองถิ่น (Improvement 
on Local Tax Administration) และการพัฒนารายไดประเภทใหมๆ (Revenue Development) 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะมีภาระรายจายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและในการแกไขปญหาตางๆ ฉะนั้นนบั
จากนี้ตอไป การพัฒนารายไดใหมๆ ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบภาษีใหมี
ความเปนธรรม อีกทั้งการปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีทองถิ่นเพื่อใหกรุงเทพมหานครสามารถจดัเกบ็
รายไดจากภาษีทองถิ่นในสัดสวนที่สูงขึ้นไดมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้จากขอมูลการจัดเก็บรายไดภาษทีองถิน่
และรายไดอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๑ จนถึงปงบประมาณ ๒๕๕๓ นั้นแสดงดัง
ตารางที่ ๗-๕ ซึ่งพบวาจัดเก็บไดประมาณปละ ๗.๐๓ ถึง ๑๓.๓๐ พันลานบาทตอป (ดูผลรวมรายได ขอ ๑.๑ 
ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕) หรือคิดเปนเพียงประมาณรอยละ ๒๙ ของรายไดรับของกรุงเทพมหานคร               
(ยังไมนับรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินหนวยงานอื่นจัดเก็บใหในขอ ๑.๒) จะเห็นไดวาสัดสวนการพึ่งพา
ตนเองทางการคลังของกรุงเทพมหานครยังไมสูงนักทั้งๆ ที่มีฐานเศรษฐกิจสําหรับการจัดเก็บภาษีทองถิ่นอยู
เปนจํานวนมาก  

นอกจากนี้ แมวาฐานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจะเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนือ่ง 
ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมกรุงเทพมหานคร (Bangkok’s gross 
provincial products: GPP) (ดูขอ ๖ ในตารางที่ ๗-๕) แตขอมูลกลับสะทอนใหเห็นวารายไดจากภาษีทองถิ่น
และรายไดอื่นๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองมิไดเพิ่มขึ้นไปในสัดสวนเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของเมือง ขอเท็จจริงกลับปรากฏวาสัดสวนรายไดจากภาษีทองถิ่นโดยรวมมีแนวโนมที่จะจัดเก็บไดลดลง 
โดยเฉพาะตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๐ เปนตนมา (ดูขอ ๗ ในตารางที่ ๗-๕) สัดสวนดังกลาวลดลงจากรอยละ 
๒.๐๗ ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ ลงมาเหลือที่ประมาณรอยละ ๑.๖๕ ในป ๒๕๕๒ และเปนประมาณรอยละ 
๑.๘๔ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ขอมูลตางๆ ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเปนไปไดที่ระบบบริหารจัดเก็บ
ภาษีทองถิ่นของกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตตางๆ จะดอยประสิทธิภาพลง เนื่องจากไมสามารถพัฒนา
ใหรายไดทองถิ่นขยายตัวเปนสัดสวนเดียวกันกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองมหานครกรุงเทพ 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินมาตรการตางๆ ในการบริหารจดัเกบ็ภาษแีละ
การพัฒนารายไดในระยะสั้นและระยะปานกลาง ซึ่งไดแก 

(ก) การปรับปรุงระบบบริหารจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยเริ่มตนจากการสํารวจขอมูล
แผนที่ภาษีในเขตตางๆ ใหเปนปจจุบันมากขึ้น มีการปรับปรุงขอมูลผูมีหนาที่เสียภาษีอยูเปนประจํา มีการ
ทบทวนอัตราคาเชารายป/คาเชามาตรฐานใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจอยู
สม่ําเสมอ เรงรัดติดตามการจัดเก็บภาษีและลูกหนี้ภาษีทองถิ่น และพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางาน
ของเจาพนักงานจัดเก็บรายได/จัดเก็บภาษี 

(ข) การปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหรือคาบริการใหเปนปจจุบัน และเพียงพอตอ
ตนทุนในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน อาทิ การทบทวนอัตราคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ เปนตน  
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(ค) การจัดเก็บคาบริการหรือคาธรรมเนียมประเภทใหม โดยเฉพาะคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจัดการดานมลภาวะน้ําเสียของเมืองกรุงเทพมหานคร การดําเนิน
ภารกิจดังกลาวมีคาใชจายที่สูงและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่เปนผูกอมลพิษนี้ก็ควรที่จะแบกรับภาระ
ในการบําบัดคุณภาพน้ําเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter’s pay principle)  

(ง) การเรงรัดการตรากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีสิ่งแวดลอม ภาษีผู
พํานักอาศัย (inhabitant taxes) เพื่อปรับปรุงใหระบบภาษีในระดับทองถิ่นใหมีความทันสมัยและจัดเก็บได
อยางทั่วถึงและเปนธรรมมากขึ้นกวาระบบภาษีทองถิ่นในปจจุบัน ซึ่ งในการดําเนินการดังกลาวนี้ 
กรุงเทพมหานครจะตองปรึกษารวมกับรัฐบาล และกระทรวงการคลังในการผลักดันการตรากฎหมายตางๆ 
ดังกลาว และจําเปนจะตองพัฒนาระบบขอมูลแผนที่ภาษีและบัญชีทรัพยสินตางๆ ใหเปนปจจุบนัมากขึน้ตอไป 
ซึ่งควรที่จะผลักดันใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๕-๑๐ ปขางหนานี้ 
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ตารางที่ ๗-๕ แสดงโครงสรางรายไดจริงของกรงุเทพมหานคร ปงบประมาณ ๒๕๔๑ – ๒๕๕๓ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
รายการ ป ๒๕๔๑ ป ๒๕๔๒ ป ๒๕๔๓ ป ๒๕๔๔ ป ๒๕๔๕ ป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ 

๑. ภาษอีากร 
                ๑.๑ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บ

เอง ๔,๘๔๖.๕๙ ๔,๙๑๐.๒๑ ๕,๑๔๐.๕๓ ๕,๗๕๐.๙๘ ๖,๐๗๒.๕๗ ๖,๔๖๒.๑๕ ๗,๑๗๖.๖๙ ๗,๓๕๙.๐๘ ๘,๑๒๓.๔๕ ๘,๖๕๙.๘๘ ๙,๑๕๐.๐๐ ๙,๓๙๑.๑๕ ๙,๕๐๔.๘๘ 

   ๑.๒ หนวยงานอื่นจัดเก็บให ๑๘,๓๓๕.๙๙ ๑๔,๗๓๓.๙๔ ๑๔,๓๓๕.๗๐ ๑๔,๕๘๘.๔๓ ๑๖,๖๔๒.๑๐ ๒๕,๓๔๗.๒๒ ๒๘,๒๙๔.๓๗ ๒๗,๖๙๕.๔๘ ๓๒,๗๗๐.๐๘ ๓๑,๘๒๐.๑๘ ๓๓,๔๘๙.๕๓ ๒๖,๖๔๑.๑๔ ๓๒,๘๘๒.๒๑ 

     รวม ๒๓,๑๘๒.๕๘ ๑๙,๖๔๔.๑๕ ๑๙,๔๗๖.๒๓ ๒๐,๓๓๙.๔๑ ๒๒,๗๑๔.๖๗ ๓๑,๘๐๙.๓๗ ๓๕,๔๗๑.๐๖ ๓๕,๐๕๔.๕๖ ๔๐,๘๙๓.๕๓ ๔๐,๔๘๐.๐๖ ๔๒,๖๓๙.๕๓ ๓๖,๐๓๒.๒๙ ๔๒,๓๘๗.๐๙ 

๒. คาธรรมเนียม คาบริการ ฯลฯ ๓๐๒.๙๗ ๒๙๑.๒๕ ๓๐๔.๓๘ ๓๒๗.๙๘ ๔๙๒.๐๒ ๕๑๑.๙๕ ๗๖๔.๒๕ ๙๙๖.๔๑ ๙๕๔.๓๕ ๙๖๕.๗๘ ๙๘๘.๕๔ ๙๖๐.๕๕ ๙๔๖.๓๐ 

๓. รายไดจากทรัพยสิน ๒,๒๘๕.๔๔ ๑,๕๒๔.๐๙ ๕๒๑.๘๓ ๓๑๓.๙๙ ๑๗๐.๙๓ ๑๘๖.๐๘ ๒๓๕.๐๑ ๓๓๘.๖๐ ๘๑๒.๖๒ ๑,๕๐๖.๘๐ ๑,๓๐๔.๒๔ ๖๘๑.๔๒ ๓๓๒.๒๕ 

๔. รายไดจากสาธารณูปโภค  
การพาณิชย และอื่นๆ ๘.๖๓ ๐.๗๓ ๘.๗๑ ๒๘.๗๒ ๑๕.๙๘ ๑๗.๙๓ ๒๐.๒๐ ๒๓.๑๙ ๓๑.๒๔ ๓๕.๒๐ ๔๑.๘๑ ๓๔.๘๗ ๓๐.๖๕ 

๕. รายไดเบด็เตลด็ ๖๓๕.๖๓ ๑,๖๑๓.๐๘ ๑,๑๔๖.๔๕ ๒,๔๕๒.๐๐ ๒๗๕.๔๐ ๒๓๒.๔๙ ๒๕๔.๐๑ ๓๐๐.๘๙ ๙๗๐.๑๔ ๖๕๖.๑๖ ๔๙๖.๕๑ ๗๙๓.๑๓ ๒,๔๘๓.๒๐ 

รวมรายได กรุงเทพมหานคร ๒๖,๔๑๕.๒๕ ๒๓,๐๗๓.๓๐ ๒๑,๔๕๗.๖๐ ๒๓,๔๖๒.๑๐ ๒๓,๖๖๙.๐๐ ๓๒,๗๕๗.๘๒ ๓๖,๗๔๔.๕๓ ๓๖,๗๑๓.๖๕ ๔๓,๖๖๑.๘๘ ๔๓,๖๔๔.๐๐ ๔๕,๔๗๐.๖๓ ๓๘,๕๐๒.๒๖ ๔๖,๑๗๙.๔๙ 

             ๖. ผลิตภัณฑมวลรวม 
กรุงเทพมหานคร (GPP) 

๑,๓๕๓,๔๗๘.๙ ๑,๔๘๒,๕๑๙.๖ ๑,๕๘๒,๐๔๗.๙ ๑,๖๕๙,๐๓๓.๗ ๑,๖๗๑,๔๙๔.๙ ๑,๗๔๐,๐๖๑.๓ ๑,๙๐๒,๙๒๕.๖ ๒,๐๒๘,๑๗๒.๔ ๒,๑๐๔,๘๖๔.๔ ๒,๑๙๕,๙๔๔.๖ ๒,๓๐๒,๓๐๑.๑ ๒,๓๓๗,๑๒๓.๐ ๒,๕๑๔,๒๕๐.๗ 

๗. สัดสวนของรายไดตอ GPP 
ของกรุงเทพฯ () 

๑.๙๕ ๑.๕๖ ๑.๓๖ ๑.๔๑ ๑.๔๒ ๑.๘๘ ๑.๙๓ ๑.๘๑ ๒.๐๗ ๑.๙๙ ๑.๙๘ ๑.๖๕ ๑.๘๔ 

ที่มา:  ๑) ขอมูลรายรับจริงผูจัดทําประมวลจาก สํานักงานงบประมาณ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และกองบัญชี สํานักการคลัง 
 ๒) ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร สืบคนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ๓) รายไดรวมของกรุงเทพมหานครยังไมนับรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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ทั้งนี้ มีขอนาสังเกตวาการผลักดันมาตรการทางภาษีใหมๆ หรือการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดเก็บภาษีทองถิ่นเหลานี้นาจะไดรับการสนับสนุนที่ดีจากภาคประชาชน เพราะเหตุผลวาประชาชนจะ
มองเห็นถึงประโยชนจากการใชเงินภาษีอากรผานกลไกการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมซึ่งทาง
กรุงเทพมหานครไดริเริ่มไปควบคูกันดังที่อธิบายไวแลวกอนหนานี้ เมื่อประชาชนมองเห็นถึงประโยชนที่จะ
ไดรับกลับคืนจากการจายภาษีอากรวาเงินภาษีอากรของพวกเขาไดรับการจัดสรรไปใชในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในดานตางๆ และพวกเขาไดเขามีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณของเขาเอง ก็นาจะให
การยอมรับการยินยอมชําระภาษีอากรใหแกกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น งานวิจัยกอนหนานี้ก็มีหลักฐานยืนยนัวา
หากหนวยงานรัฐเปดโอกาสใหประชาชนรวมจัดสรรงบประมาณโดยตรงแลวกจ็ะทาํใหประชาชนใหการยอมรบั
ตอการจายภาษีอากรมากขึ้น24 

๔. การเพิ่มชองทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 
ระหวางหนวยงานกรุงเทพมหานครกับภาคประชาชน ในประเด็นสาธารณะที่สําคัญ เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่
ตรงกันระหวางผูบริหารกรุงเทพมหานครและภาคประชาชน/กลุมธุรกิจ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลีย่น
ขอมูลและขอเสนอแนะตางๆ ระหวางกันตอการกําหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครดวย และเนือ่งดวย
ขอจํากัดดานการเขาถึงเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของชาวกรุงเทพมหานครมีลดนอยลงในรอบทศวรรษที่ผาน
มา และจะมีสัดสวนของประชากรชาวกรุงเทพฯ ที่เขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบการ
เชื่อมตอขอมูลทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น การเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวางผูบริหารและหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครกับภาคสวนตางๆ ยอมกระทําไดอยางไมลําบากมากนัก  

ในอนาคต การแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นที่มีตอนโยบายที่สําคัญในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรือแมแตการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญๆ อาจกระทําผานชองทางเทคโนโลยีผานระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่สวนบุคคลโดยการจัดระบบการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตน (user identification) ใหเกิด
ความชัดเจนและสนับสนุนตอการใหขอมูล-การใหความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและการตัดสินใจที่สําคัญๆ ในระดับกรุงเทพมหานครหรือในระดับเขต หรือ
ชุมชนของตนเองในทางตรงไดมากขึ้น การดําเนินการเพิ่มชองทางการสื่อสารนี้จากรูปแบบเดิมๆ ที่มีอยูแลวใน
การบริหารงานตามปกติของกรุงเทพมหานคร เปรียบเสมือนเปนการใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไดพัฒนา
กาวหนามากขึ้นในการเชื่อมตอกับภาคประชาชน (citizen engagement via modern-formed 
technology) เพื่อใหพวกเขามีสวนติดตามและรวมบริหารกิจการกรุงเทพมหานครไดอยางใกลชิดเพิ่มขึ้น
นั่นเอง 

การดําเนินการตางๆ เหลานี้ไดประกอบไปดวยการออกแบบระบบปฏิบัติการในรายละเอียด 
การลงทุนในบางดานที่จําเปน โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสื่อสารและการตัดสินใจของภาค
ประชาชนในทางตรง และอาจรวมไปถึงการกําหนดระเบียบหรือกฎหมายเพื่อใหการรับรองการมีสวนรวมของ
ประชาชนอันมีความชอบธรรม และมีผลผูกพันตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ/หรือการใชงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนวยงานตางๆ ในสังกัดของกรุงเทพมหานครควรริเริ่มและผลักดันใหเกิดขึ้นได โดย
อาศัยการบูรณาการแผนงานและการทํางานภายในสวนงานสํานักตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากระบบ

                                                   

 
24 อานเพิ่มเติมไดจาก วีระศักดิ์ เครือเทพ (2555). ภาษีอากรกับการสงเสริมประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น: ศึกษากรณีการจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาล. รายงานวิจัยเสนอตอโครงการติดตามประชาธิปไตยไทย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ตางๆ เหลานี้เปนการบริหารงานภายในของกรุงเทพมหานครโดยตรง โดยที่ในชวง ๑-๒ ปแรก อาจจัดใหมี
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวแบบการมีสวนรวมของประชาชนทางตรงในกิจการตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร และอาจมีการยกรางกฎหมายหรือกฎระเบียบเพี่อรองรับการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชองทางตางๆ และหากมีความจําเปนในการลงทุน จะตองมีการจัดเตรียมแผนการลงทุนในระบบหรือวัสดุ
อุปกรณในชวงเวลานี้ ตอจากนั้นในชวงปที่ ๓-๕ จะเปนการทดลองใชระบบปฏิบัติการการมีสวนรวมที่ได
พัฒนาขึ้น และทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงหรือแกไขขอจํากัดที่เกิดขึ้น ในการทดลองนี้อาจใชกบัพืน้ทีน่าํรองบาง
แหง หรือใชกับประเด็นนโยบายหรือโครงการนํารอง (pilot) บางประการก็ได ตอจากนั้นตั้งแตปที่ ๖ เปนตน
ไป (พ.ศ. ๒๕๖๑) ควรมีการตอยอดและ/หรือขยายผลชองทางการมีสวนรวมทางตรงของประชาชนใหสามารถ
ประยุกตใชไดทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หรือประยุกตใชกับการบริหารนโยบาย แผนงาน หรือการ
ใหบริการสาธารณะในระดับตางๆ ของกรุงเทพมหานครอยางทั่วถึง 

สําหรับการปรับปรุงระบบบริหารจัดเก็บภาษีของสํานักงานเขตและของกรงุเทพมหานครใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นเปนสิ่งที่สามารถริเริ่มดําเนินการไดในทันทีและสามารถดําเนินการไดสําเร็จในชวง ๑-
๓ ปโดยการปรับปรุงฐานขอมูลภาษีทองถิ่นใหเปนปจจุบันมากขึ้น อันจะมีสวนทําใหการจัดเก็บภาษีทองถิ่น
ของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นตอไปได สวนประเด็นดานการผลักดันภาษีประเภทใหมบางประการก็อยูใน
อํานาจที่กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได อาทิ การปรับปรุงคาธรรมเนียมขยะ การจัดเก็บคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย โดยอาศัยการสื่อสารอยางเขมขนกับภาคประชาชนใหเขาใจและยอมรับถึงเหตุผลความจาํเปนใน
การจัดเก็บรายไดดังกลาว ซึ่งนาจะสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา ๓-๕ ป และสําหรับการผลักดันการ
ตรากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจําเปนจะตองดําเนินการรวมกับรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการ
ผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งในปจจุบันไดมีการยกรางการศึกษากฎหมายดังกลาวไวแลวโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) การดําเนินการเรื่องนี้จึงมีเพียงการปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบันมากขึ้น 
และผลักดันใหเขาสูกระบวนการตรากฎหมายทางนิติบัญญัติ ซึ่งคาดวานาจะใชเวลาดําเนินการไดประมาณ ๕-
๑๐ ปตอจากนี้ 

 
มาตรการท่ี ๓ กระจายอํานาจสูมหานครกรุงเทพและสูภาคประชาชน 
กรุงเทพมหานครมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดบริการสาธารณะตางๆ ใหตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและคลองตวัในยคุโลกาภวิฒัน 
การปรับระบบการดําเนินงานและขอบเขตภารกิจหนาที่ในระดับกรุงเทพมหานครใหเกิดความเหมาะสม 
เปนไปอยางมีเอกภาพ และสอดคลองกับการจัดบริการที่ตอบสนองประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงเปนโจทยสําคัญที่ตองดําเนินการใหเกิดขึ้นทันตอการขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ ในอีก ๒๐ ป
ขางหนา  

ในการนี้คณะวิจัยจึงเสนอแนวทางการกระจายภารกิจในการจัดบริการสาธารณะตั้งแตระดบั
รัฐบาลสูกรุงเทพมหานคร และจากกรุงเทพมหานครสูพื้นที่เขต/โซน และจากเขต/โซนกระจายลงสูชุมชน โดย
จะกําหนดขนาดของการจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมทั้งในเชิงพื้นที่ (scale economy) และเปนขนาดของ
การดําเนินการที่ยั่งยืนในดานการเงินการคลัง (fiscal viability) มีฐานเศรษฐกิจและฐานภาษี (economic & 
tax bases) ที่เพียงพอสําหรับการดําเนินภารกิจหนาที่ การกําหนดขอบเขต (locus) ของการดําเนินภารกิจที่
เหมาะสมกับศักยภาพขององคกร/หนวยจัดบริการสาธารณะยอมชวยใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน มี
ความยั่งยืน และเกื้อหนุนตอการแกไขปญหาตางๆ อยางมีประสิทธิผล 
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๑. การกระจายอํานาจการจัดบริการสาธารณะสูมหานครกรุงเทพ (Devolution of Core 
Service) ถือเปนภารกิจเรงดวนที่รัฐบาลและสวนราชการตางๆ ควรเรงดําเนินการถายโอนใหแก
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษแหงนี้มีอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดในเวลาอันควร ทั้งนี้ภารกิจเรงดวนที่ควรพิจารณาถายโอน
ในชวง ๑-๓ ปนี้เพื่อใหกรุงเทพมหานครมีความพรอมที่จะกาวไปสูการเปนมหานครชั้นนําแหงเอเชียอาจ
ประกอบไปดวย  

 การจัดผังเมือง โครงสรางพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนสงในกรุงเทพมหานคร  
 การจัดระเบียบและเสนการการจราจรและระบบขนสงมวลชน  
 การดูแลรักษาความปลอดภัยและการปองกันอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร 
 การจัดการดานการศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในกรุงเทพมหานคร 
 การสงเสริมเศรษฐกิจ การพาณิชย และการพัฒนาฝมือแรงงานในกรุงเทพมหานคร 
 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ฯลฯ 
ในการบรรลุเปาหมาย “กรุงเทพฯ จัดการตนเอง” นี้ ผูบริหารและสวนงานตางๆ ของ

กรุงเทพมหานครจะตองเตรียมการพัฒนาศักยภาพขององคกรดานการบริหารจัดการ ระบบงาน และของ
บุคลากร (capacity building) ไปควบคูกัน เพื่อใหมีความพรอมเพียงพอที่จะรองรับการถายโอนภารกิจตางๆ 
และสามารถปฏิบัติงานหรือใหบริการที่ไดรับการถายโอนมาไดอยางตอเนื่อง หรือมีมาตรฐาน/คุณภาพที่ไม
ลดลงกวาเดิม  

๒. การจัดขนาดของการใหบริการสาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใหเกิดความประหยัด 
(Economy of scale) และมีการประสานงานบูรณาการในเชิงหนาที่รับผิดชอบระหวางหนวยจัดบริการ
สาธารณะของกรุงเทพมหานครในระดับตางๆ โดยปกตินั้น บริการบางประเภทอาจดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นถาหากมีการกําหนดขนาดของการใหบริการสาธารณะไดอยางเหมาะสม
กับปริมาณความตองการจากภาคประชาชนและ/หรือเหมาะสมกับขนาดความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น 
แนวทางหนึ่งในการประเมินก็คือดูจากความสมดุลของระดับภาษีอากรที่จัดเกบ็ไดในพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัระดบั
การใชจายดานงบประมาณ (tax / expenditure ratio—หรือ Imbalance index) หากพบวาสัดสวน
ดังกลาวขาดความสมดุล (มีคามากกวาหรือนอยกวา ๑) ยอมสะทอนถึงขนาดของการจัดบริการสาธารณะที่ยัง
ไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอาจขาดความยั่งยืนทางการเงินการคลังในระยะยาว (service non-viability) 
จึงอาจจําเปนตองปรับลด (หรือปรับเพิ่ม) ขนาดพื้นที่การใหบริการสาธารณะ อันจะมีผลตอเนื่องตอการ
กําหนดขนาดพื้นที่ทางภาษีอากร (tax jurisdiction) ใหเกิดความสมดุลตามไปดวย 

ทั้งนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลการจัดเก็บภาษีและขนาดงบประมาณรายจายของสํานักงาน
เขตตางๆ จํานวน ๕๐ แหงในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังแสดงในตารางที่ ๗-๖ พบวาในภาพรวมนั้นมีความไม
สมดุลของขนาดการจัดเก็บภาษีทองถิ่นและขนาดงบประมาณรายจายพอสมควร (ดูชอง Imbalance Index) 
ในบรรดา ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานครนั้น มีผลการจัดเก็บภาษีและรายไดในพื้นที่ตนเองที่มากเพียงพอกับ
ความตองการใชจายงบประมาณเพียงจํานวน ๑๐ เขต (มีคา Imbalance index มากกวา ๑.๐) อีก ๔๐ เขตที่
เหลือยังคงไมสามารถพึ่งพาตนเองทางการคลังไดมากนัก ทั้งนี้มีสาเหตุที่สําคัญอยางนอย ๒ ประการไดแก (๑) 
ฐานเศรษฐกิจในแตละเขตมีจํานวนไมเทากัน จึงสงผลศักยภาพในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของสํานักงานเขตแต
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ละแหงไมเทากัน จึงทําใหเกิดความไมสมดุลทางการคลังและการจัดเก็บภาษีอากร หรือ (๒) ศักยภาพในการ
บริหารจัดเก็บภาษีทองถิ่นของสํานักงานเขตแตละแหงไมเทากัน 

ประเด็นที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือหากมีการจัดแบงกลุมเขตพื้นที่การใหบริการสาธารณะ (หรือ
โซน) ใหมเพื่อใหเกิดความสมดุลในดานฐานภาษีและขนาดของการจัดบริการสาธารณะยอมชวยเพิ่มความ
ทั่วถึงในการใหบริการในพื้นที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานครโดยคํานึงถึงหลักความเปนธรรมในทางภาษีอากร
ระหวางเขตพื้นที่ตางๆ ดวย ในประเด็นน้ีจึงจําเปนตองมีการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการออกแบบ
การจัดแบงขนาดพื้นที่การใหบริการสาธารณะตอไป ซึ่งควรเปนเรื่องที่ตองดําเนินการเรงดวนในชวง ๑-๓ ปตอ
จากนี้ โดยที่กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการรวมกับกระทรวงการคลัง และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสถิติแหงชาติในการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของและนํามากําหนดการจัดแบงพื้นที่การใหบริการอยางเหมาะสมตอไป และควรดําเนินการไปพรอมๆ 
กันกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีอากรและการพัฒนารายไดใหมๆ ในระดับเขตดังที่ได
นําเสนอไวแลวในเนื้อหากอนหนานี ้
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ตารางที่ ๗-๖ สถิติการจัดเกบ็ภาษีทองถิ่นและขนาดงบประมาณในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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ดินแดง ๑๓๔,๔๘๐ ๕๑,๖๘๖ ๑๗๐,๐๑๐,๘๕๕.๗๐ ๑,๕๔๖,๖๓๑.๔๐ ๑๓,๗๐๑,๐๑๙.๘๐ ๖๒๖,๖๕๐.๐๐ ๙,๗๗๕,๖๖๐.๐๐ ๑๙๕,๖๖๐,๘๑๖.๙๐ ๒๖๒,๑๔๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๗๕ ๑,๔๕๔.๙๔ 

ดุสิต ๑๑๑,๔๙๖ ๓๐,๙๖๒ ๖๙,๗๘๕,๔๖๔.๕๐ ๒,๑๙๐,๓๐๓.๕๙ ๓,๕๒๐,๔๔๗.๔๐ ๕๗๐,๕๕๐.๐๐ ๕,๙๓๑,๗๙๐.๐๐ ๘๑,๙๙๘,๕๕๕.๔๙ ๒๙๔,๔๙๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๘ ๗๓๕.๔๔ 

พญาไท ๗๔,๖๙๓ ๓๕,๕๔๑ ๒๓๙,๑๐๗,๕๑๔.๕๓ ๔,๗๐๕,๔๖๐.๗๗ ๑๑,๗๖๕,๖๙๐.๕๐ ๗๖๙,๗๕๐.๐๐ ๕,๑๙๙,๗๙๐.๐๐ ๒๖๑,๕๔๘,๒๐๕.๘๐ ๒๕๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๐๑ ๓,๕๐๑.๖๔ 

พระนคร ๖๐,๓๑๓ ๑๘,๔๕๓ ๑๗๖,๕๔๕,๙๔๓.๓๗ ๑,๕๘๕,๗๑๘.๕๙ ๘,๗๐๐,๕๘๔.๔๙ ๕๓๙,๔๕๐.๐๐ ๗,๘๖๐,๐๕๑.๐๐ ๑๙๕,๒๓๑,๗๔๗.๔๕ ๓๒๖,๕๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๖๐ ๓,๒๓๖.๙๘ 

ราชเทว ี ๗๖,๒๓๓ ๓๗,๖๐๖ ๓๒๙,๗๖๑,๓๕๔.๐๑ ๓,๘๙๙,๑๐๖.๐๕ ๒๙,๙๑๙,๗๗๒.๖๕ ๕๑๕,๒๐๐.๐๐ ๘,๖๗๔,๔๖๐.๐๐ ๓๗๒,๗๖๙,๘๙๒.๗๑ ๒๘๕,๘๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑.๓๐ ๔,๘๘๙.๘๘ 

วังทองหลาง ๑๑๕,๖๙๗ ๕๔,๗๖๔ ๑๕๒,๘๗๗,๑๘๑.๔๑ ๒,๑๐๖,๗๗๐.๗๘ ๑๑,๓๐๑,๔๗๘.๗๙ ๗๘๗,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๑๒๕,๑๐๑.๐๐ ๑๗๙,๑๙๘,๐๓๑.๙๘ ๒๖๖,๗๓๖,๕๐๐.๐๐ ๐.๖๗ ๑,๕๔๘.๘๖ 

สัมพันธวงศ ๒๘,๖๑๗ ๑๓,๒๖๕ ๑๒๒,๓๓๕,๖๒๔.๓๑ ๔๓๗,๐๕๖.๔๖ ๙,๗๗๓,๐๓๑.๕๐ ๒๐๘,๕๐๐.๐๐ ๒,๓๐๔,๔๖๐.๐๐ ๑๓๕,๐๕๘,๖๗๒.๒๗ ๑๔๙,๕๕๓,๓๐๐.๐๐ ๐.๙๐ ๔,๗๑๙.๕๓ 

หวยขวาง ๗๗,๒๙๒ ๔๘,๐๒๘ ๓๒๕,๐๑๓,๗๘๒.๑๗ ๗,๐๕๘,๙๓๙.๓๕ ๒๔,๘๕๖,๖๑๕.๖๐ ๓๖๐,๕๕๐.๐๐ ๗,๕๖๖,๑๔๐.๐๐ ๓๖๔,๘๕๖,๐๒๗.๑๒ ๒๗๐,๓๑๕,๔๐๐.๐๐ ๑.๓๕ ๔,๗๒๐.๔๙ 

รวม        ๑,๗๘๖,๓๒๑,๙๔๙.๗๒ ๒,๑๑๕,๕๓๙,๒๐๐.๐ ๐.๘๔  

กรุงเทพใต คลองเตย ๑๑๒,๙๐๖ ๕๖,๓๓๒ ๔๘๗,๓๐๑,๗๗๕.๖๑ ๓,๙๒๕,๔๖๘.๓๒ ๒๙,๙๒๗,๙๖๑.๓๕ ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๐๔,๙๒๐.๐๐ ๕๓๒,๓๒๘,๑๒๕.๒๘ ๒๘๔,๑๙๘,๕๐๐.๐๐ ๑.๘๗ ๔,๗๑๔.๗๙ 
บางคอแหลม ๙๘,๘๗๐ ๓๖,๑๖๐ ๑๐๙,๑๓๓,๐๓๔.๘๗ ๔,๒๔๘,๖๓๘.๓๐ ๖,๕๔๖,๔๖๕.๐๕ ๖๘๙,๙๕๐.๐๐ ๔,๘๖๔,๕๐๐.๐๐ ๑๒๕,๔๘๒,๕๘๘.๒๒ ๒๗๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๖ ๑,๒๖๙.๑๗ 

บางนา ๙๘,๘๖๙ ๕๒,๐๕๖ ๑๙๘,๙๔๔,๒๕๘.๒๔ ๔,๕๓๒,๕๕๐.๙๕ ๑๒,๘๙๘,๗๘๗.๗๔ ๖๒๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๘๖๐,๔๓๐.๐๐ ๒๒๕,๘๖๔,๐๒๖.๙๓ ๒๗๐,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๓ ๒,๒๘๔.๔๘ 
บางรัก ๔๗,๕๐๓ ๒๕,๖๓๗ ๖๖๖,๒๓๕,๖๔๗.๔๙ ๒,๓๖๘,๕๐๙.๖๖ ๒๑,๓๓๓,๒๐๘.๑๑ ๗๔๔,๒๕๐.๐๐ ๙,๙๕๙,๒๖๐.๐๐ ๗๐๐,๖๔๐,๘๗๕.๒๖ ๑๙๐,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ ๓.๖๘ ๑๔,๗๔๙.๔๐ 
ปทุมวัน ๕๗,๓๖๘ ๒๖,๐๔๗ ๗๕๒,๒๒๔,๖๗๔.๖๐ ๒,๔๖๕,๖๐๒.๐๖ ๓๒,๐๙๑,๙๓๗.๔๕ ๔๖๖,๒๐๐.๐๐ ๖,๐๔๖,๑๔๐.๐๐ ๗๙๓,๒๙๔,๕๕๔.๑๑ ๒๗๖,๘๗๓,๐๐๐.๐๐ ๒.๘๗ ๑๓,๘๒๘.๑๗ 

ปอมปราบฯ ๕๓,๕๒๖ ๑๙,๓๑๔ ๑๒๑,๐๓๙,๙๑๘.๗๗ ๘๑๖,๖๓๒.๗๒ ๙,๙๖๐,๖๑๖.๗๕ ๕๔๓,๙๐๐.๐๐ ๔,๘๓๑,๙๖๐.๐๐ ๑๓๗,๑๙๓,๐๒๘.๒๔ ๑๙๔,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๗๑ ๒,๕๖๓.๑๑ 
พระโขนง ๙๕,๖๖๑ ๓๙,๖๓๙ ๑๑๗,๘๖๘,๕๗๒.๐๗ ๓,๕๖๙,๕๑๕.๖๗ ๗,๙๑๔,๗๘๐.๓๐ ๕๓๓,๒๕๐.๐๐ ๕,๔๕๐,๑๐๐.๐๐ ๑๓๕,๓๓๖,๒๑๘.๐๔ ๒๓๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๗ ๑,๔๑๔.๗๕ 
ยานนาวา ๘๔,๒๘๖ ๔๓,๐๓๔ ๒๗๓,๖๔๘,๑๑๑.๕๙ ๔,๖๒๖,๙๐๔.๗๖ ๑๕,๑๗๕,๙๙๐.๐๘ ๕๓๒,๙๕๐.๐๐ ๕,๑๗๖,๗๘๐.๐๐ ๒๙๙,๑๖๐,๗๓๖.๔๓ ๒๗๐,๕๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑.๑๑ ๓,๕๔๙.๓๕ 

วัฒนา ๘๐,๙๒๙ ๕๕,๕๗๕ ๔๙๑,๔๘๒,๐๓๐.๓๖ ๓,๘๗๒,๘๗๓.๗๑ ๒๐,๑๙๒,๐๙๓.๒๒ ๖๘๕,๒๕๐.๐๐ ๑๓,๐๓๖,๒๘๕.๐๐ ๕๒๙,๒๖๘,๕๓๒.๒๙ ๒๗๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๙๔ ๖,๕๓๙.๙๑ 
สวนหลวง ๑๑๕,๙๖๖ ๕๓,๑๖๖ ๑๒๙,๖๖๖,๔๗๗.๐๖ ๔,๖๖๗,๘๒๔.๑๑ ๑๓,๓๗๖,๓๒๘.๘๘ ๕๑๔,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๓๘๘,๗๑๐.๐๐ ๑๕๙,๖๑๓,๖๔๐.๐๕ ๓๓๐,๓๙๖,๔๐๐.๐๐ ๐.๔๘ ๑,๓๗๖.๓๘ 

สาทร ๘๘,๑๗๙ ๓๕,๖๘๖ ๓๔๑,๙๖๓,๖๔๐.๗๘ ๒,๒๗๔,๑๒๕.๒๐ ๙,๘๗๙,๖๓๓.๐๒ ๘๘๕,๔๐๐.๐๐ ๘,๓๓๖,๕๖๐.๐๐ ๓๖๓,๓๓๙,๓๕๙.๐๐ ๒๐๒,๘๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑.๗๙ ๔,๑๒๐.๔๗ 
รวม        ๔,๐๐๑,๕๒๑,๖๘๓.๘๕ ๒,๘๐๓,๔๔๖,๙๐๐.๐ ๑.๔๓  
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จตุจักร ๑๖๒,๘๓๘ ๘๕,๑๙๑ ๔๓๓,๑๗๖,๕๔๓.๐๒ ๔,๒๓๖,๓๗๒.๐๘ ๙๘,๐๖๖,๙๕๕.๖๖ ๑,๑๖๘,๒๕๐.๐๐ ๑๕,๘๔๕,๕๔๓.๐๐ ๕๕๒,๔๙๓,๖๖๓.๗๖ ๓๙๓,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑.๔๐ ๓,๓๙๒.๙๐ 

ดอนเมือง ๑๖๖,๓๕๔ ๖๓,๗๐๓ ๑๑๘,๙๓๐,๕๗๓.๔๓ ๑,๖๖๐,๗๙๔.๐๙ ๘,๖๗๗,๙๘๖.๑๑ ๕๑๔,๑๕๐.๐๐ ๙,๐๔๒,๓๑๖.๐๐ ๑๓๘,๘๒๕,๘๑๙.๖๓ ๓๒๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๓ ๘๓๔.๕๒ 

บางเขน ๑๘๘,๑๖๔ ๘๘,๘๕๗ ๑๐๗,๖๔๗,๐๐๓.๖๖ ๑,๓๑๖,๗๓๗.๓๗ ๑๒,๑๘๙,๔๔๘.๙๑ ๑,๒๕๒,๒๐๐.๐๐ ๑๐,๕๔๔,๖๕๐.๐๐ ๑๓๒,๙๕๐,๐๓๙.๙๔ ๓๒๙,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๐ ๗๐๖.๕๖ 

บางซื่อ ๑๓๘,๖๕๓ ๔๖,๒๙๔ ๑๑๔,๓๑๓,๕๕๕.๒๘ ๒,๗๙๘,๖๙๙.๙๕ ๘,๔๑๘,๘๐๐.๗๔ ๑,๑๘๓,๘๐๐.๐๐ ๗,๙๒๓,๕๐๐.๐๐ ๑๓๔,๖๓๘,๓๕๕.๙๗ ๒๕๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๓ ๙๗๑.๐๕ 

ลาดพราว ๑๒๒,๕๒๐ ๔๙,๕๒๔ ๖๕,๕๓๐,๖๑๕.๔๐ ๔,๐๒๘,๕๖๖.๗๐ ๙,๕๙๔,๓๐๕.๗๐ ๘๒๘,๙๕๐.๐๐ ๑๐,๒๖๑,๕๘๐.๐๐ ๙๐,๒๔๔,๐๑๗.๘๐ ๒๘๖,๒๖๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๒ ๗๓๖.๕๗ 

สายไหม ๑๘๓,๓๓๓ ๘๓,๕๖๕ ๔๐,๙๖๔,๒๒๒.๘๘ ๑,๕๗๘,๗๙๔.๗๕ ๗,๒๙๗,๑๓๙.๔๐ ๗๘๔,๘๕๐.๐๐ ๑๒,๐๔๐,๐๓๐.๐๐ ๖๒,๖๖๕,๐๓๗.๐๓ ๔๐๖,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๕ ๓๔๑.๘๑ 

หลักสี่ ๑๑๒,๙๐๘ ๔๕,๘๒๙ ๑๕๓,๗๐๗,๖๓๒.๕๒ ๑,๙๒๔,๔๙๐.๙๖ ๑๐,๒๑๕,๙๒๒.๐๖ ๕๔๔,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๕๑๑,๐๔๐.๐๐ ๑๗๖,๙๐๓,๙๘๕.๕๔ ๒๖๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๖๗ ๑,๕๖๖.๘๐ 

รวม        ๑,๒๘๘,๗๒๐,๙๑๙.๖๗ ๒,๒๕๓,๔๗๒,๐๐๐.๐ ๐.๕๗  

กรุงเทพ
ตะวันออก 

คลองสามวา ๑๖๐,๔๘๐ ๖๒,๒๕๕ ๒๕,๒๐๔,๘๐๘.๑๔ ๒,๘๔๓,๔๕๘.๔๓ ๔,๐๑๓,๔๙๗.๐๐ ๘๓๑,๔๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐,๓๘๐.๐๐ ๔๑,๓๙๓,๕๔๓.๕๗ ๓๔๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๒ ๒๕๗.๙๔ 

คันนายาว ๘๖,๓๔๐ ๓๔,๑๗๘ ๘๗,๘๕๓,๔๑๘.๗๗ ๒,๕๓๗,๒๖๕.๘๒ ๑๗,๗๘๔,๘๗๐.๒๖ ๖๒๙,๕๐๐.๐๐ ๖,๒๔๘,๖๘๐.๐๐ ๑๑๕,๐๕๓,๗๓๔.๘๕ ๒๕๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๖ ๑,๓๓๒.๕๗ 

บางกะป ๑๔๙,๖๐๖ ๘๔,๑๓๕ ๒๕๖,๑๑๕,๑๖๖.๑๑ ๖,๘๔๒,๔๕๓.๐๓ ๑๘,๔๔๙,๕๙๓.๒๘ ๘๕๓,๗๕๐.๐๐ ๑๖,๓๑๗,๘๔๐.๐๐ ๒๙๘,๕๗๘,๘๐๒.๔๒ ๓๘๐,๘๒๔,๒๐๐.๐๐ ๐.๗๘ ๑,๙๙๕.๗๗ 

บึงกุม ๑๔๗,๐๓๐ ๖๒,๘๐๖ ๖๓,๗๙๕,๑๙๔.๒๑ ๒,๐๖๕,๙๐๒.๒๓ ๑๐,๑๙๓,๕๔๓.๙๘ ๖๑๖,๑๐๐.๐๐ ๑๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๔๕๕,๗๔๐.๔๒ ๓๒๖,๗๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๗ ๖๐๑.๖๒ 

ประเวศ ๑๕๖,๕๖๗ ๖๖,๖๕๗ ๑๔๔,๓๙๘,๔๓๕.๘๗ ๕,๖๕๒,๗๖๑.๕๖ ๑๘,๘๖๕,๓๔๐.๓๒ ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๑๐๘,๑๖๐.๐๐ ๑๗๗,๗๓๔,๖๙๗.๗๕ ๓๙๗,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๕ ๑,๑๓๕.๒๐ 

มีนบรุ ี ๑๓๕,๐๓๒ ๕๐,๐๐๘ ๙๗,๒๖๒,๐๑๕.๗๖ ๒,๐๒๕,๓๗๕.๖๔ ๑๓,๙๐๒,๓๑๓.๗๐ ๖๙๖,๒๐๐.๐๐ ๘,๕๙๖,๓๖๘.๐๐ ๑๒๒,๔๘๒,๒๗๓.๑๐ ๓๘๗,๓๗๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๓๒ ๙๐๗.๐๖ 

ลาดกระบัง ๑๕๗,๔๗๗ ๖๙,๓๓๖ ๑๘๗,๘๒๖,๗๐๒.๑๓ ๔,๒๑๐,๘๓๓.๙๕ ๑๗,๘๗๕,๕๘๕.๙๗ ๕๘๑,๒๕๐.๐๐ ๑๔,๑๓๘,๙๘๐.๐๐ ๒๒๔,๖๓๓,๓๕๒.๐๕ ๔๔๔,๕๕๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๑ ๑,๔๒๖.๔๕ 

สะพานสูง ๘๘,๕๗๘ ๒๙,๘๘๑ ๔๑,๗๘๘,๖๔๘.๐๕ ๒,๐๙๘,๐๗๐.๘๑ ๖,๔๕๘,๔๙๙.๕๐ ๓๒๐,๕๕๐.๐๐ ๔,๘๓๓,๓๒๐.๐๐ ๕๕,๔๙๙,๐๘๘.๓๖ ๓๓๓,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๗ ๖๒๖.๕๖ 

หนองจอก ๑๕๑,๒๙๒ ๕๐,๐๒๓ ๔๑,๒๑๙,๘๑๔.๑๖ ๒,๔๗๑,๘๓๒.๘๙ ๓,๑๙๙,๗๕๕.๘๕ ๙๘๖,๑๕๐.๐๐ ๗,๐๑๖,๕๕๐.๐๐ ๕๔,๘๙๔,๑๐๒.๙๐ ๔๓๖,๐๐๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๓ ๓๖๒.๘๔ 

รวม        ๑,๑๗๘,๗๒๕,๓๓๕.๔๒ ๓,๓๐๔,๓๓๘,๗๐๐.๐ ๐.๓๖  
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กลุม 
เขต 
พื้นที่ 

เขต 
จํานวน 

ประชากร  
(คน) 

จํานวน 
บาน  
(หลัง) 

รายไดจากภาษี (บาท) 

งบประมาณ
รายจาย 

Imba-
lance 
Index 

ภาระภาษตีอ
คน (บาท) 

 ภาษ ี
โรงเรือน 
และที่ดนิ  

ภาษ ี
บํารุง 
ทองที ่

 ภาษ ี
ปาย  

คา 
ขนถาย 
สิ่งปฏิกูล 

คา 
ธรรมเนียม 

ขยะ 
รวม 

กรุงธน
เหนือ 

คลองสาน ๗๙,๕๔๖ ๓๓,๘๐๙ ๑๐๐,๔๔๔,๔๖๕.๖๒ ๑,๒๑๓,๙๕๐.๑๕ ๖,๘๙๗,๘๒๓.๓๖ ๘๔๗,๓๐๐.๐๐ ๖,๘๒๕,๕๐๐.๐๐ ๑๑๖,๒๒๙,๐๓๙.๑๓ ๒๕๕,๙๕๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๕ ๑,๔๖๑.๑๖ 
จอมทอง ๑๖๐,๔๕๑ ๕๘,๔๘๕ ๘๓,๖๒๐,๑๒๖.๕๑ ๑,๔๖๐,๖๙๒.๖๑ ๕,๕๘๐,๖๒๗.๒๖ ๗๙๕,๕๑๐.๐๐ ๑๐,๒๑๗,๔๘๐.๐๐ ๑๐๑,๖๗๔,๔๓๖.๓๘ ๓๖๖,๘๙๑,๓๐๐.๐๐ ๐.๒๘ ๖๓๓.๖๘ 
ตลิ่งชัน ๑๐๖,๗๕๓ ๓๖,๖๖๘ ๓๔,๒๘๗,๕๗๗.๖๔ ๑,๖๒๙,๐๔๘.๙๒ ๖,๘๘๑,๓๒๗.๑๑ ๕๔๙,๖๐๐.๐๐ ๔,๒๐๓,๙๘๐.๐๐ ๔๗,๕๕๑,๕๓๓.๖๗ ๒๗๐,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๘ ๔๔๕.๔๔ 

ทวีวัฒนา ๗๔,๕๙๒ ๒๙,๗๓๐ ๒๕,๓๖๗,๙๘๘.๙๖ ๑,๔๖๙,๘๖๕.๐๖ ๕,๓๗๐,๖๔๔.๘๓ ๔๘๙,๓๓๐.๐๐ ๔,๔๗๒,๒๗๐.๐๐ ๓๗,๑๗๐,๐๙๘.๘๕ ๒๕๖,๓๓๒,๗๐๐.๐๐ ๐.๑๕ ๔๙๘.๓๑ 
ธนบุร ี ๑๒๔,๔๙๙ ๔๕,๔๔๖ ๑๐๒,๕๔๙,๕๒๓.๒๙ ๑,๓๘๕,๒๗๔.๘๓ ๑๐,๔๘๖,๕๒๑.๗๘ ๗๘๗,๖๕๐.๐๐ ๗,๐๙๘,๔๔๐.๐๐ ๑๒๒,๓๐๗,๔๐๙.๙๐ ๓๒๘,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๗ ๙๘๒.๔๐ 

บางกอกนอย ๑๒๔,๓๕๒ ๔๔,๔๒๐ ๑๑๓,๔๘๘,๑๐๐.๒๘ ๑,๕๘๗,๙๖๘.๒๒ ๘,๑๑๘,๒๐๕.๖๒ ๕๙๐,๒๕๐.๐๐ ๖,๘๖๔,๙๖๐.๐๐ ๑๓๐,๖๔๙,๔๘๔.๑๒ ๓๐๔,๗๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๓ ๑,๐๕๐.๖๔ 
บางกอกใหญ ๗๕,๖๒๑ ๒๖,๔๔๙ ๓๗,๒๑๖,๗๗๘.๘๙ ๙๒๖,๑๐๙.๙๐ ๒,๗๐๐,๑๓๗.๓๐ ๕๔๕,๑๐๐.๐๐ ๔,๒๘๕,๗๔๐.๐๐ ๔๕,๖๗๓,๘๖๖.๐๙ ๒๑๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๑ ๖๐๓.๙๘ 

บางพลัด ๑๐๑,๒๗๖ ๔๒,๔๐๙ ๑๐๔,๐๒๐,๑๕๙.๖๘ ๑,๓๔๓,๖๔๔.๘๐ ๙,๑๐๐,๙๕๐.๗๖ ๘๓๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๔๔๐,๕๐๖.๐๐ ๑๒๐,๗๔๐,๗๖๑.๒๔ ๒๕๖,๐๑๒,๑๐๐.๐๐ ๐.๔๗ ๑,๑๙๒.๒๐ 
รวม        ๗๒๑,๙๙๖,๖๒๙.๓๘ ๒,๒๕๐,๘๙๑,๑๐๐.๐ ๐.๓๒  

กรุงธนใต ทุงคร ุ ๑๑๕,๑๓๑ ๔๔,๘๓๓ ๕๔,๖๙๗,๘๔๒.๐๗ ๑,๓๘๒,๖๐๑.๘๘ ๕,๗๐๖,๗๒๘.๖๔ ๕๗๕,๗๐๐.๐๐ ๗,๕๘๖,๓๖๑.๐๐ ๖๙,๙๔๙,๒๓๓.๕๙ ๒๗๕,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๕ ๖๐๗.๕๖ 
บางขุนเทยีน ๑๕๕,๘๒๑ ๗๐,๓๑๙ ๑๒๕,๙๙๙,๕๕๔.๔๖ ๒,๗๒๐,๒๐๕.๖๖ ๑๒,๓๐๗,๐๓๓.๕๙ ๗๗๖,๗๐๐.๐๐ ๖,๔๑๗,๗๙๗.๐๐ ๑๔๘,๒๒๑,๒๙๐.๗๑ ๔๒๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๕ ๙๕๑.๒๓ 

บางแค ๑๙๓,๑๙๐ ๗๗,๑๔๙ ๑๑๖,๗๖๙,๔๑๗.๙๓ ๒,๔๖๗,๕๑๙.๐๑ ๑๑,๘๔๗,๙๔๖.๑๘ ๗๖๐,๓๕๐.๐๐ ๑๐,๒๓๔,๐๖๐.๐๐ ๑๔๒,๐๗๙,๒๙๓.๑๒ ๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๖ ๗๓๕.๔๔ 
บางบอน ๑๐๓,๔๗๐ ๔๖,๗๐๔ ๗๗,๓๖๘,๑๕๑.๓๓ ๑,๖๖๑,๔๖๘.๗๘ ๗,๖๔๓,๔๖๑.๗๘ ๗๑๐,๐๕๐.๐๐ ๖,๗๓๔,๓๒๓.๐๐ ๙๔,๑๑๗,๔๕๔.๘๙ ๓๒๒,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๙ ๙๐๙.๖๑ 
ภาษีเจริญ ๑๓๑,๓๖๓ ๔๕,๑๐๑ ๙๐,๘๗๖,๔๔๙.๕๖ ๑,๓๖๔,๙๒๔.๘๘ ๘,๐๑๕,๕๐๑.๗๘ ๕๗๓,๒๐๐.๐๐ ๙,๗๓๑,๖๖๐.๐๐ ๑๑๐,๕๖๑,๗๓๖.๒๒ ๓๐๘,๙๖๒,๑๐๐.๐๐ ๐.๓๖ ๘๔๑.๖๕ 

ราษฎรบรูณะ ๘๙,๒๙๔ ๓๕,๒๐๘ ๗๗,๔๘๙,๓๑๘.๐๓ ๑,๕๐๑,๒๔๖.๐๘ ๖,๓๖๑,๘๖๑.๖๕ ๔๖๘,๘๕๐.๐๐ ๘,๖๗๗,๐๗๐.๐๐ ๙๔,๔๙๘,๓๔๕.๗๖ ๒๘๗,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๓ ๑,๐๕๘.๒๘ 
หนองแขม ๑๔๕,๓๖๑ ๕๔,๔๑๘ ๗๘,๓๕๗,๙๘๓.๙๖ ๒,๓๔๗,๐๑๑.๒๒ ๘,๔๑๑,๔๒๘.๔๘ ๕๘๓,๖๕๐.๐๐ ๖,๖๗๐,๙๖๐.๐๐ ๙๖,๓๗๑,๐๓๓.๖๖ ๓๖๘,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๖ ๖๖๒.๙๘ 

รวม        ๗๕๕,๗๙๘,๓๘๗.๙๕ ๒,๓๘๒,๔๔๑,๑๐๐.๐ ๐.๓๒  
กรุงเทพมหานคร ๕,๗๐๑,๓๙๔ ๒,๔๐๐,๕๔ ๘,๔๗๗,๒๓๓, 

๖๔๙.๐๔ 
๑๓๓,๖๕๒, 
๕๗๔.๗๑ 

๖๗๓,๔๗๐,๒๐๑.๒๔ ๓๓,๗๖๐,๓๔๐.๐๐ ๔๑๔,๙๖๘,๑๔๑.๐๐ ๙,๗๓๓,๐๘๔,๙๐๕.๙๙ ๑๕,๑๑๐,๑๒๙,๐๐๐ ๐.๖๔ ๑,๗๐๗.๑๔ 

ที่มา: ๑. สถิติจํานวนประชากร จํานวนบานรวบรวมจากสํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร; ๒. รายไดจากภาษี ประมวลจากฝายวิชาการ (ทะเบียนและสถิติ) กองรายได สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร; 
และ ๓. งบประมาณรายจาย ประมวลจากสํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
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๓. การกระจายอํ านาจบริการสาธารณะระดับพื้นฐานสูภาคชุมชน (service 
devolution to the grassroots) ภารกิจหลายประเภท โดยเฉพาะภารกิจระดับพื้นฐานและ/หรือเกิดขึ้น
ใกลชิดกับภาคประชาชน สามารถดําเนินการไดอยางประหยัด มีประสิทธิผล และสอดคลองกับความตองการของ
แตละชุมชนเพ่ิมขึ้นถาหากวามีการกระจายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกภาคชุมชนเขาดําเนินการ ในปจจุบัน
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีมากกวาสองพันแหง และมีหลักฐานยืนยันพอสมควรวาภาคชุมชนมีความตื่นตัว
และมีความพรอมที่จะดูแลความสงบเรียบรอยและการพัฒนาชุมชนของพวกเขาเอง25 และมกัไดรบัผลสาํเรจ็ในการ
ดําเนินการมากกวาการที่สวนงานของรัฐหรือกรุงเทพมหานครลงไปดําเนินการเอง เนื่องจากภาคประชาชนอยู
ใกลชิดกับปญหา มองเห็นสาเหตุตนตอและสามารถดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดโดยมิไดยึดติดอยูกับกรอบวิธี
คิดหรือกฎระเบียบทางราชการ และมักดําเนินการดวยวิธีการที่มีความออนตัว (flexible) ปรับเขากับบริบทและ
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นมากกวาการบริหารงานราชการทั่วไปโดยหนวยงานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 

ในการนี้จึงควรเปดโอกาสใหมีการกระจายอํานาจหนาที่รับผิดชอบและทรัพยากรในการ
ดําเนินบริการสาธารณะในระดับพ้ืนฐานใหแกภาคชุมชน/ประชาชนดูแลรับผิดชอบเฉพาะในพื้นที่ชุมชน/ยานของ
พวกเขาเอง คณะกรรมการชุมชนจะกลายเปนจุดเชื่อมตอที่สําคัญในอนาคตในดานดังกลาว มาตรการดานนี้จึง
เรียกรองใหมี “ชุมชนจัดการตนเอง” โดยควรไดรับอํานาจหนาที่ตางๆ จากกรุงเทพมหานคร (สํานักหรือ
สํานักงานเขต) พรอมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการใหตามสมควร อาทิ 

 การจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบรอยในชมุชน (เปนหเูปนตาเรื่องอาชญากรรม ยา
เสพติด การคามนุษย ฯลฯ) 

 การดูแลรักษาความสะอาดและการปองกันปญหาดานมลภาวะ/สุขภาวะ 
 การใชทางเทา ทางสาธารณะ และการดูแลผิวการจราจรในขั้นตน 
 การดูแลสถานศึกษา-ศูนยบริการสาธารณสุข-หองสมุดประชาชนโดยภาคประชาชน 
 ฯลฯ 

การดําเนินการตางๆ เหลานี้จะตองเกิดจากแนวนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลในการกระจาย
อํานาจและถายโอนภารกิจลงสูพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจากผูบริหารของกรงุเทพมหานครในการกระจายอํานาจ
หนาที่และงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณะลงสูระดับเขตและชุมชน ดังนั้นในชวง ๑-๓ ปแรกในการ
ผลักดันวิสัยทัศนดานนี้ จะตองมีการเรงรัดการถายโอนภารกิจและทรัพยากรในระดับตางๆ และมีการพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานและของภาคชุมชนเพ่ือรองรับหนาที่ใหมตางๆ ดังกลาว รฐับาลและกรงุเทพมหานครจงึควร
เปนเจาภาพหลักในการเรียกรองหรือดําเนินการเพื่อใหเกิดการถายโอนภารกิจตางๆ เหลานีไ้ปสูการกระจายอาํนาจ
ที่สมบูรณมากขึ้นตอไป 

                                                   

 
25 พิจารณาไดจากสรุปขอมูลการประชุมเวทีสาธารณะจํานวน 6 ครั้ง (รอบที่ 2) ในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555 ของโครงการนี้ 
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สวนการปรับขนาดของพื้นที่จัดบริการสาธารณะในรูปโซน/กลุมยอยในระดับที่ต่ํากวามหา
นครกรุงเทพนั้น ควรมีการศึกษารายละเอียดและความเปนไปไดในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานและดานการเงินการคลังในชวง ๑-๕ ปแรก จากน้ันจึงเริ่มทดลองปรับขนาดของการใหบรกิารสาธารณะ
รวมกันในพื้นที่โซนตั้งแตปที่ ๖ เปนตนไป ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะตองดําเนินการศึกษารายละเอียดรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในทางการเมืองการปกครอง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานดานการวางแผนและ
การจัดเก็บภาษีอากร อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลงั
ตอไป 

 
 มาตรการท่ี ๔ สรางนักการเมืองและขาราชการพันธุใหม 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและการมีผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองทองถิ่นและ

ขาราชการกรุงเทพมหานครถือเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนามหานครกรุงเทพใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนทัง้ใน
ปจจุบันและในอนาคต ในการแกไขปญหานี้จึงตองเริ่มจากการปลูกฝงจิตสํานึกจากภายใน (inner focus) และการ
สรางกลไกปองกันหรือเฝาระวัง (watchdog mechanism) ที่มีประสิทธิผล เพื่อเปนการกระตุนใหผูที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดนโยบายพัฒนากรุงเทพมหานครและในการใชงบประมาณสาธารณะกระทําดวยความตรงไปตรงมา 
โปรงใส และเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง การดําเนินการในเรื่องนี้จึงประกอบไปดวย 

๑. โครงการนักการเมือง-ขาราชการกรุงเทพมหานครพันธุใหม เกง-ไมตองโกง โดยจะมี
ลักษณะของการอบรมและปลูกฝงจิตสํานึกในการทํางานอยางสุจริตและโปรงใส โดยใชกรณีศึกษาทั้งจากของไทย
และตางประเทศเปนฐานในการเรียนรูและสรางจิตสํานึก และรวมกันหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งโครงการ
ลักษณะนี้จําเปนตองจัดขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกระตุนจิตสํานึกที่ดีใหกับขาราชการและ
นักการเมือง กรุงเทพมหานคร และเปนการสงสัญญาณที่ชัดเจนวากรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง 

๒. โครงการ “กรุงเทพฯ โปรงใส ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ วัน” เพื่อเพ่ิมชองทางในการรับขอมูล
หรือขอรองเรียนจากประชาชนหรือภาคธุรกิจ และมีกระบวนการบริหารงานภายในกรุงเทพมหานครที่นําไปสูการ
กลั่นกรองและวิเคราะหตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งอาจจัดขึ้นผานชองทางโทรศัพทสายดวน (hot-line) หรือจัดใหมี
หนวยตอสูปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของกรุงเทพมหานคร (Corruption Fighting Unit) ซึ่งอาจประกอบไปดวย
คณะทํางานอาสาสมัครจากภาคประชาชน กลุมธุรกิจ องคกรประชาสังคม และพนักงานของกรุงเทพมหานคร
ทํางานรวมกันในเรื่องนี้อยางจริงจังตอไป 

๓. โครงการ “โตไปไมโกง” เปนการปลูกฝงขาราชการและนักการเมืองรุนใหม และรวมถึง
เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครที่จะเติบโตและเขามีสวนรวมบริหารกรุงเทพมหานครในอนาคต การดําเนิน
โครงการนี้มีลักษณะของการอบรมปลูกฝงจิตสํานึกในการทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรวมถึงเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนและเครือขายเด็กและเยาวชนในการเปนหูเปนตาสอดสองการกระทําทีเ่ปนการทจุรติ
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ของนักการเมืองหรือเจาหนาที่กรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งดวย การอบรมดังกลาวอาจจัดใหเปนสวนหนึ่งใน
หลักสูตรการศึกษาตามปกติของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ/หรือโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนเอกชนที่อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครได  

มาตรการการฝกอบรมและหลักสูตรการสรางเยาวชนและขาราชการ/นักการเมืองพันธุใหม
ดังกลาวสามารถดําเนินการไดทันทีและจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยสวนงานและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร โดยไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนหรือแกไขกฎหมายใดๆ หากแตจําเปนตองพัฒนาหลักสตูรหรอืคูมอื
การอบรมหรือการถายทอดแนวคิดน้ีขึ้นในสถานศึกษาระดับตางๆ ซึ่งสํานักการศึกษา กรงุเทพมหานครอาจรวมกบั
สวนตางๆ ของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมหรืออุปกรณตางๆ ที่จําเปนขึ้นและนําไปใชตอไป 

 
สวนการดําเนินการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตภายใตโครงการกรงุเทพมหานคร

โปรงใส ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ วันนั้น จําเปนตองมีการพัฒนากลไกภายในกรุงเทพมหานครที่เอาจริงเอาจังกับการ
ปญหาการกระทําที่เปนการทุจริตคอรรัปชั่นขึ้นอยางเปนระบบ ในการนี้อาจตองพิจารณาถงึการปรบัปรงุหรอืแกไข
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาทุจริต มีกระบวนการดําเนินการที่รวดเร็ว แตมีความ
ถูกตองและเปนธรรม และมีบทลงโทษที่รุนแรงตามสมควร จะไดมีสวนชวยปองกันหรือลดปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นในกรุงเทพมหานครลงได ซึ่งควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในระยะเวลา ๑-๓ ปหลังจากน้ี 

 
 มาตรการที่ ๕ การสรางเครือขายพลเมืองขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
เพื่อที่จะใหการผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัตินั้น 

จะตองมีหลักประกันวาขอเสนอดานตางๆ ที่ผานการประมวลและรวบรวมขึ้นจากเสียงและความคาดหวังของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะไดรับความสําคัญและถูกนําไปใชเปนกรอบกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการของกรุงเทพมหานครและของสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของนั้น จําเปนตองมีการพัฒนากลไกเชิงปฏิบัติการ
ในสวนของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของสวนงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของใหเปนไปทิศทางเดียวกัน 

ฐานคิดสําคัญในเรื่องนี้คือตองเปดโอกาสใหแกภาคประชาชนผูเปนเจาของกรุงเทพมหานคร 
ตัวจริง (Principal) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนามหานครกรุงเทพ และตองใหการรับรองสิทธิ์
ข อง ประชา ช นใน เ รื่ อ ง ต า งๆ  ดั ง กล า วนี้ โดย อา ศั ยพลั ง และคว า มตื่ นตั ว ข อ งภ าคป ระชาสั ง ค ม 
ในกรุงเทพมหานครที่มีอยูสูงพอสมควรแลว โดยที่ผูบริหารกรุงเทพมหานคร รัฐบาล หรือสวนงานตางๆ มีหนาที่
เปนผูรับอาสา (Agent) ในการนําฉันทามติของชาวกรุงเทพฯ ไปดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมเทานั้น ดวยเหตนุี ้
การกํากับดูแลให Agent ดําเนินการตามมติของ Principal จึงเปนสิ่งที่จําเปน คณะวิจัยจึงเสนอมาตรการ
ดําเนินการในระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และในระยะยาวดังตอไปนี้ 
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๑. สรางกลไกกํากับดูแลและติดตามการขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดย 
“เครือขายสภาประชาชน”  เปนกลไกที่มีความสําคัญที่จะชวยติดตามดูแลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร
และสวนงานของรัฐตางๆ ที่เกี่ยวของวามีการดําเนินงานและเกิดความคืบหนาตามแผนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
ฉบับประชาชนหรือไมอยางไร ในการนี้ จะตองมีกลไกการติดตามขอมูลความกาวหนาในการทํางานของหนวยงาน
รัฐ โดยที่ภาคเครือขายประชาชนและสถาบันการศึกษา (อาทิ ศูนยเมืองศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ)  
รวมกันจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินผลการทํางานของสวนงานตางๆ ในแผนวิสัยทัศนแตละดาน จากน้ันจงึ
นําผลรายงานตอสาธารณะใหไดรับทราบ ในการนี้จะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
และเมืองรอบขางตางๆ ที่เกี่ยวของและจัดเก็บขอมูลผานเครือขายสภาประชาชนตอไป 

(ก) เครือขายสภาประชาชนจะเปนกลุมอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นจากฐานของชุมชนตางๆ ที่มี
กวาสองพันแหงในปจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุมสตรีและแมบานและกลุมสภาองคกรชุมชนที่ผลักดันโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และรวมถึงกลุมนักธุรกิจ เครือขายตรวจสอบนักการเมือง 
หรือองคกรประชาสังคมตางๆ ทํางานติดตามและผลักดันทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในรูปของเครือขาย 
โดยมีสถาบันการศึกษาใหความสนับสนุนและชวยเหลือดานขอมูลและในเชิงวิชาการ 

(ข) ขอมูลที่รายงานผลจะมีลักษณะกึ่งวิชาการ มีเน้ือหาสาระที่สามารถเขาถึงและเขาใจได
งายสําหรับประชาชนทั่วไป โดยผลการรายงานควรจัดอยูในรูปของตัวชี้วัดฉบับประชาชน มกีารแบงระดับผลสาํเรจ็
ในการทํางานพัฒนากรุงเทพมหานครในดานตางๆ ที่เขาใจไดงาย อาทิ ระดับผาน (สีเขียว) ระดับพอใช (สีเหลือง) 
ระดับที่ไมผาน (สีแดง) เปนตน และควรใชตัวชี้วัดที่มีความหมายสําหรับภาคประชาชนและตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพวกเขา โดยที่มิไดมุงเนนการสรางตัวชี้วัดเพื่อนําไปสูการใหรางวัลแกบุคลากรหรือเจาหนาที่ตามแนว
ปฏิบัติของระบบราชการทั่วไป 

(ค) ในการนี้กรุงเทพมหานครควรใหการสนับสนุนโดยการผลักดันและรับรองการจัดตั้ง
เครือขายสภาประชาชน และโดยวิธีการใหการยอมรับและนําผลการติดตามการทาํงานโดยเครอืขายสภาประชาชน
ไปใชในการปรับปรุงและเรงรัดการทํางานของสวนงานตางๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครอาจ
ใหงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อติดตามการทํางานของกรุงเทพมหานครเอง โดยที่อาจ
ทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาในการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังกลาว ภารกิจดังกลาวนี้ควรเรง
ดําเนินการในทันทีที่มีการรับรองฉันทามติวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ และจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา ๒๐ ปหลังจากน้ี  

 
๒. จัดตั้งหนวยตรวจสอบบริการสาธารณะโดยภาคประชาชน (Public Service 

Watch หรือ Bangkok Service Watch) เปนการจัดตั้งกลุมประชาชนในระดับชุมชน หรือในบางประเด็น
นโยบายสาธารณะเพื่อทําหนาที่ติดตามและเปนหู เปนตาในการตรวจสอบกิจการตา งๆ ในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในระดับชุมชนและ/หรือในประเด็นนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ กลุมเหลานี้มีลักษณะของกลุม
เครือขายประชาสังคมขนาดเล็กๆ แตมีการกระจายตัวอยางทั่วถึงตามชุมชนตางๆ หรือตามประเด็นความสนใจ 
และมีการแลกเปลี่ยนสงตอขอมูลในแตละเรื่องแกเครือขาย เพื่อชวยทําหนาที่สงสัญญาณถึงประสิทธิภาพและ/
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หรือประสิทธิผลของสวนงานของกรุงเทพมหานครและรวมถึงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของในการจัดการปญหาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

การดําเนินการในเรื่องนี้จะตองมีหนวยที่เปนศูนยกลางเครือขายการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน ซึ่งอาจดําเนินการรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร สถานศึกษา/สถาบันวิชาการ และเครือขาย
ประชาชน และมีการทํางานเพื่อติดตามประเด็นสาธารณะในเรื่องตางๆ และแลกเปลี่ยนขอมลูกนัอยางทัว่ถงึเพือ่มุง
ใหเกิดการพัฒนากรุงเทพมหานครตามประเด็นวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่ไดกําหนดขึ้นในครั้งน้ี 

๓. ขยายผลแนวคิด “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” เพื่อใหแนวคิดมหานครชั้นนําแหง
เอเชียไดรับการเผยแพรและเขาใจตรงกันในวงกวาง อันจะเปนพลังสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผน
วิสัยทัศนน้ีอีกทางหนึ่ง จึงควรมีการขยายผลแนวคิดที่ไดจากการจัดทําวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครออกไปในวงกวาง 
เปนลักษณะของการทํา Civic Education  เพี่อใหภาคประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ในทิศ
ทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร และใหเกิดการตื่นตัวที่จะเปนแนวรวมในการผลักดันและติดตามการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

มาตรการเหลานี้สามารถกระทําไดโดยผาน (ก) สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มเนื้อหาเขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเมืองมหานครกรุงเทพหรือ
ชุมชนรอบๆ ตัวของเด็กและเยาวชน (ข) ดําเนินการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุโทรทัศน หรือสื่อ
อิเล็คทรอนิคสตางๆ สงตรงถึงครัวเรือนหรือสูสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในวงกวางไดรับทราบและเพื่อใหเกิด
ความตื่นตัวในเรื่องดังกลาว และ (ค) ขยายผลไปสูกลุมประชากรวัยแรงงาน กลุมธุรกิจ หรือกลุมอาชีพ โดยผาน
สมาคมวิชาชีพ หรือกลุมสภาพแรงงานตางๆ เพื่อสรางแนวรวมในการผลักดันการพัฒนาใหกรุงเทพฯ เปนมหานคร
ชั้นนําแหงเอเชียไดอยางแทจริง 

๔. ผลักดันการตรากฎหมายเพื่อใหการรับรอง “ฉันทามติวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” 
เพื่อใหวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ มีสภาพบังคับตอหนวยงานตางๆ ของรัฐและรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
จําเปนตองทําใหวิสัยทัศนฉบับประชาชนนี้มีสภาพบังคับเสมือนหน่ึงกฎหมายที่สวนงานตางๆ ของรัฐจําเปนตอง
ปฏิบัติตาม โดยที่ไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามได ในการนี้ กรุงเทพมหานครจึง
สามารถดําเนินการไดใน ๓ ระยะที่สําคัญก็คือ 

ระยะแรก (๑-๓ ป) จัดใหมีการทําการลงประชามติของชาวกรุงเทพมหานคร (referendum) 
เพื่อใหการรับรองการผลักดันใหวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครถูกนําไปใชเปนกรอบการจัดทําแผนและกาํหนดนโยบาย
การลงทุนหรือการใหบริการสาธารณะโดยสวนงานตางๆ ทั้งในระดับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และกรุงเทพมหานคร 
สาระสําคัญของการทําประชามตินี้คือการสื่อสารใหประชาชนเขาใจตรงกันถึงอนาคตของกรุงเทพมหานคร เปด
โอกาสใหมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปดโอกาสใหสวนงานตางๆ ศึกษา ชี้แจง หรือทําความเขาใจ
กับประชาชนในดานเทคนิค เหตุผลความจําเปน และแผนการดําเนินการ จากนั้นจึงจะจัดใหมีการลงประชามติใน
ระดับกรุงเทพมหานครวาจะใหการยอมรับวิสัยทัศน ๒๕๗๕ ดังกลาวหรือไม  
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ในการดําเนินการเรื่องนี้ กรุงเทพมหานครจะตองผลักดันรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการจัดทําประชามติ ทํางานรวมกับสื่อมวลชนในการเผยแพรแนวคิดดังกลาว และทํางานรวมกับองคกรของรฐั/
สถาบันการศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหถึงแผนการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนในอนาคตในการบรรลุสูเปาหมายการ
เปนมหานครแหงเอเชีย 

ระยะที่สอง (๔-๕ ป) ผลักดันการตรากฎหมาย “ฉันทามติกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕” โดยให
มีสถานภาพของกฎหมายแมบท (พระราชบัญญัติ) ที่จะใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการทํางานของสวนงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวควรรวมถึงเหตุผล
และความสําคัญ เปาหมายที่ตองการบรรลุพรอมกําหนดเวลา แผนการดําเนินการในแตละชวง หนาที่และความ
รับผิดชอบของสวนงานตางๆ ในการบรรลุเปาหมายรวมกัน บทบังคับใหมีการดําเนินการตามกฎหมาย และรวมถงึ
การตีความ/การดําเนินการในกรณีที่พบวามีความขัดหรือแยงกันกับกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เปนตน 
กรุงเทพมหานครจะตองรวมกับรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยในการเปนเจาภาพผลักดันการตรากฎหมายฉบับนี้
ตอไป 

ระยะที่สาม (๖-๑๐ ป) เปนการดําเนินการตรากฎหมาย (และรวมถึงปรับปรุงแกไขกฎหมาย) 
ตางๆ ที่จําเปนในการผลักดันการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ อาทิ กฎหมายจัดตั้งองคกร
มณฑลมหานครกรุงเทพ องคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ หรือการผลักดันมาตรการ
ทางภาษีทองถิ่นใหมๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การใหบริการสาธารณะ ฯลฯ 
กฎหมายเหลานี้มีความจําเปนยิ่งที่จะเอื้อใหเกิดการดําเนินการตามแผนวิสัยทัศนครั้งนี้เกิดขึ้นไดจริงอยางเปน
รูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม โดยที่กรุงเทพมหานครจะตองรวมมือกับรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยในการเปนเจาภาพผลักดันการตรากฎหมายตางๆ เหลานี้ตอไป 

 
กลาวโดยสรุป มาตรการเชิงกลยุทธหลักทั้ง ๕ ดานที่สําคัญนี้นาจะชวยสนับสนุนและมีสวนผลักดันให

กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่นาอยูและเปนเมืองประชาธิปไตยที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสทิธิแ์ละมเีสยีงใน
การกําหนดทิศทางของเมืองตนเองไดอยางแทจริง อันจะเปนแรงขับที่สําคัญที่ทําใหเมืองกรุงเทพฯ กาวเขาสูการ
เปนมหานครชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชียไดตอไป 

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงมาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครแหง

ประชาธิปไตย ไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๗-๗ มาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลวุิสัยทัศนสูการเปนมหานครแหงประชาธปิไตย 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

มหานครกรงุเทพ 
แบบบูรณาการ 

 เตรียมพรอมการเปน 
มหานครกรุงเทพแบบ 
บูรณาการ 

 องคการบรหิารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
กรุงเทพ (Greater Bangkok Utilities and 
Infrastructure Authority) 
 องคการมณฑลมหานครกรงุเทพ 

 ระบบบริหารมหานครเครือขาย  
(Metro-satellite City Management) 

 มีเอกภาพดาน
นโยบายมหานคร
กรุงเทพ 

 กรุงเทพมหานคร 

 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 
 กระทรวงมหาดไทย 

 

เมืองธรรมาภิบาล  คณะกรรมการ 
ภาคประชาชน/ 
ประชาสังคม (Civic 
Committee/board)  

 ระบบจัดเก็บภาษี
ทองถิ่นที่ทันสมัย 

 การสื่อสารสองทาง  
(Two-way 
Communication) 
ระหวาง
กรุงเทพมหานครกับ
ประชาชน 
 

 ระบบงบประมาณแบบ
มีสวนรวม (Participatory 
Budgeting) ระดับชมุชน 
 พัฒนาแหลงรายได
ใหม  
 ระบบภาษีเพื่อพฒันา
คุณภาพชวีิต 

 ระบบงบประมาณแบบ
มีสวนรวม(Participatory 
Budgeting) ระดับเมอืง 

 ระบบงบประมาณ
แบบมสีวนรวม
(Participatory 
Budgeting) ระดับ 
มหานคร 

 กรุงเทพมหานคร  

 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 

 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงการคลงั 
 สาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ
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เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

กระจายอาํนาจสู
ประชาชน 

 “ชุมชนจัดการ
ตนเอง” 

    กรุงเทพมหานคร  

 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 
 กระทรวงมหาดไทย  

 กระทรวงการคลงั  

 กระทรวงอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 กรุงเทพฯ จัดการตนเอง”   

การเมอืงสีขาว  โครงการ
นักการเมือง-ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เกง-ไม
ตองโกง ระยะที่ ๑ : 
ระดับเขต/ชุมชน  
 โครงการ “โตไปไม
โกง” ระยะที่ ๑ : 
โรงเรียนนํารอง 

  “กรุงเทพฯ โปรงใส 
๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ วัน” 

 โครงการนักการเมือง-
ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เกง-ไม
ตองโกง ระยะที่ ๒ : 
ระดับเขต / สาํนัก
สวนกลาง  
 โครงการ “โตไปไม
โกง” ระยะที่ ๒ :
สถานศึกษาในเขตนาํรอง 

 โครงการนักการเมือง-
ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เกง-ไม
ตองโกง ระยะที่ ๓ : ระดบั
แผนงาน/นโยบายดานที่
สาํคญั  
 โครงการ “โตไปไมโกง” 
ระยะที่ ๓ : สถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทุกแหง 

 โครงการ
นักการเมือง-ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เกง-ไม
ตองโกง ระยะที่ ๔ : 
ระดับกรุงเทพมหานคร 
 โครงการ “โตไปไม
โกง” ระยะที่ ๔ :
สถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 
ทุกแหง  

 กรุงเทพมหานคร  
 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 
 สาํนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ  

 สาํนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ
 สาํนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

พลเมืองกรงุเทพฯ 
๒๕๗๕ ขับเคลื่อน

วิสัยทัศน 

 เครือขายสภาประชาชนขับเคลื่อนวิสัยทศันกรุงเทพฯ ๒๕๗๕  กรุงเทพมหานคร  

 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 
 เตรียมพรอม
หนวยตรวจสอบบริการ
สาธารณะโดยภาค

 นํารองหนวย
ตรวจสอบบริการ
สาธารณะโดยภาค

 หนวยตรวจสอบบริการสาธารณะโดยภาค
ประชาชน (Public Service Watch) เต็มรูปแบบ 



 

- ๕๒๔ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

ประชาชน (Public 
Service Watch) 

ประชาชน (Public 
Service Watch)  

 กระทรวงมหาดไทย 

 พรรคการเมือง  

 รัฐสภา  
 คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  
 สื่อมวลชน 

 ขับเคลื่อนสูวิสัยทัศนกรงุเทพฯ ๒๕๗๕   



 

- ๕๒๕ - 
 

๗.๒.๖ วิสัยทัศนกรุงเทพฯ : มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
 
 คําอธิบาย 

กรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปขางหนา สามารถยกระดับกาวเขาสูการเปน “เมืองหลวงของเอเชีย” โดย 
เปนเมืองเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในภูมิภาคและระดับนานาชาติ กรุงเทพฯ จะกลายเปนศูนยกลางการคา              
การลงทุน การคมนาคมขนสง การแพทย การทองเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงเปนศูนยกลางในการ
เรียนรูวิทยาการในดานตางๆ เพื่อใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางดานการศึกษาสําหรับทุกคน (Education for All) 
และเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)  

 
 มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการบรรลุวิสัยทัศนมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูไดนั้น จะตองมีมาตรการเชิง

ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันและกลไกปฏิบัติการตางๆ และจําเปนตองมีแผนการ
ดําเนินการในระยะตางๆ อยางเหมาะสมในชวง ๒๐ ปหลังจากนี้ 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ตางๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยจึงไดประมวลแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาชน กลุมประชาสังคม กลุม
องคกรธุรกิจเอกชน และกลุมผูแทนจากสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถประมวลเปาหมาย และมาตรการ
ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูที่สําคัญ และในแตละมาตรการประกอบไปดวยการ
ดําเนินโครงการตางๆ ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ๑-๕ ป ระยะปานกลาง ๖-๑๐ ป และระยะยาว ๑๑-๒๐ ป) 
พรอมขอเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในแตละดานดังมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอตอไปนี้ 

 
ขอเสนอมาตรการดานเศรษฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มุมมองของประชาชน

ชาวกรุงเทพฯ ตองการที่จะเห็นกรุงเทพมหานครในอนาคตจะตองเปนเมืองเศรษฐกิจที่มีความสาํคญัในภมูภิาคและ
ระดับนานาชาติ โดยพัฒนากรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางในดานตาง ๆ  ของภูมิภาค จากแนวคิดดงักลาว สามารถ
กําหนดเปน วิสัยทัศนมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 มาตรการที่  ๑ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการสีเขียว (เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) โดย 
 

๑.๑ สงเสริมพื้นที่เขตเมืองใหเปนศูนยกลางการซื้อขายและกระจายสินคาเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งหรือพัฒนาตลาดในพื้นที่เขตเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
เกษตรในปริมาณมาก รวมถึงเปนแหลงกระจายสินคาเกษตรไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ทั้งนี้เน่ืองจาก
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กรุงเทพมหานครมีทําเลที่ตั้งที่เปนจุดศูนยกลางของประเทศ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในเปนศูนยการกระจาย
สินคาเกษตรไปยังทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากสินคาเกษตรแลว ยังรวมถึงสินคาที่แปรรูปจากสินคาเกษตร เชน อาหาร
แปรรูป เปนตน 

๑.๒ พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการกระจายสินคา สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ            
โลจิสติกสเพื่อการกระจายสินคา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสินคาเกษตรและอาหารแปรรปู รวมถงึการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการขนสงสินคาใหมีประสิทธิภาพในทุกดาน ทั้งทางบก,ทางน้ําและทางอากาศ ในการใช
ระบบ   โลจิสติกสเขามาสนับสนุนการคาสินคาเกษตร เพื่อเปนการสรางมาตรฐานสินคาเกษตรใหดีมากยิ่งขึ้น โดย
การพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสียหายของสินคาเกษตร อีกทั้งชวยลดตนทุนการ
ขนสงสินคาได เน่ืองจากมีการขนสงที่รวดเร็วมากขึ้น 

๑.๓ สงเสริมงานแสดงสินคาเกษตรและอาหารในระดับโลก โดยจากแนวโนมการบริโภค
อาหารทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการดานสินคาเกษตรและอาหาร
ภายในประเทศ จึงตองสงเสริมใหมีการจัดงานแสดงสินคาเกษตรและอาหารในระดับโลก รวมถึงผลักดันโครงการ
ครัวไทยสูครัวโลก เพื่อสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรและอาหารไทย อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณ
สินคาอาหารไทยที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะในดานรสชาติ คุณภาพของอาหาร โดยการสนับสนุน
ผูประกอบการดานอาหารใหไดรับมาตรฐานในการผลิตอาหาร การจัดต้ังสถาบนัอบรมทางดานการประกอบอาหาร
ใหเพียงพอ เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการคาสินคาเกษตรและอาหาร  นอกจากน้ียังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใน
ภาคเกษตรกรรมในสวนของสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปอีกดวย 

  ๑.๔  สรางเมืองเครือขายสินคาเกษตรและอาหารนานาชาติ เปนการพัฒนาตอเน่ืองจาก
การเปนศูนยกลางการซื้อขายและกระจายสินคาเกษตรในพื้นที่เมือง ขยายออกมาสูเมืองเครือขายที่เปนกลุมเมือง
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อไมใหเกิดการกระจุกตัวของธุรกิจอยูในกรุงเทพมหานครมากจนเกินไป อีกทั้งยังเปนการ
กระจายรายไดและสรางงานใหกับเมืองเครือขายอีกดวย  การคาสินคาเกษตรครบวงจรที่เชือ่มโยงกรงุเทพมหานคร
กับภูมิภาคและกับนานาชาติน้ี จะขับเคลื่อนการคาสินคาเกษตรของไทย ขยายขนาดของธุรกิจใหมีการคาสินคา
เกษตรครบวงจร  ซึ่งนอกจากผักและผลไมแลว ยังรวมถึงสินคาประมง เน้ือสัตว และการแปรรูปสินคาเกษตรอีก
ดวย   

 
 มาตรการท่ี ๒ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการคา การเงิน และการ

ลงทุน โดย 
๒.๑ จัดสรรพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสํานักงานระดับภูมิภาคขององคกร

ธุรกิจนานาชาติ จัดสรรพื้นที่และสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับการจัดตั้งสํานักงานระดับ
ภูมิภาคขององคกรระวางประเทศและธุรกิจนานาชาติ ทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบขนสง
สาธารณะและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย สํานักงานตางๆ
กรุงเทพมหานครจะตองกระตุนใหมีการสรางและปรับปรุงสํานักงาน เพื่อรองรับการจัดตั้งสํานักงานใน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการสนับสนุนการจัดหลักสูตร/ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะทางดานภาษา 



 

- ๕๒๗ - 
 

๒.๒ จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานขั้นสูงนานาชาติ เพื่อเปนการขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของแรงงานในกรุงเทพมหานคร ใหมีทักษะในการประกอบอาชีพซึ่งนอกจากความรูในการประกอบ
อาชีพแลว ยังรวมไปถึงความรูในการกาวทันการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและทักษะทางดานภาษาเพื่อรองรับการ
รวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ครอบคลุมทั้งแรงงานที่อยูในวัย
ทํางานและแรงงานผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 

๒.๓ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินและการ
ลงทุนนานาชาติ เปนการประสานงานระหวางหนวยงานของภาครัฐและเอกชนในดานของกฎเกณฑและขอบังคับ
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนใหมีความชัดเจน  เพื่ออํานวยความสะดวกในการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปดเสรีทางการเงิน และพัฒนา
ระบบการเงินและการลงทุนของประเทศไทย 

๒.๔ เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศกรุงเทพมหานครซึ่งเปน
เมืองหลวงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาใหเปนเมืองแหงการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน จงึจาํเปนจะตอง
มีการพัฒนาในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการทําธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนสงสาธารณะ ใหเปนระบบเพื่อรองรับการพัฒนาตลาดเงินและ
ตลาดทุน ที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๕ ยกระดับตลาดลงทุนไทยใหอยูในอันดับหนึ่งใน ๒๐ ของตลาดโลก ซึ่งเปนมาตรการ
สงเสริมการลงทุนของประเทศไทย โดยการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของไทยใหเปนที่รูจักและนาสนใจในการ
ลงทุนจากนานาประเทศ จากการจัดสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมสําหรับการลงทุน เชน มีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย ระบบขนสงสาธารณะที่สะดวกในการเดินทาง             
เปนตน และการประชาสัมพันธกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยเปนแหลงรองรบัการลงทนุทีด่ี
ที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาค 

 
 มาตรการท่ี ๓ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการแพทยและการ

ทองเท่ียวเชิงการแพทย 
๓.๑ เพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมการแพทยและสาธารณสุข ทั้งนี้ เน่ืองจากการเปนศนูยกลาง

ทางการแพทยไมเพียงแตในดานของการใหบริการการรักษาพยาบาลเทานั้น ยังตองรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลอีกดวย ดังนั้นการเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมการแพทยและสาธารณสุข จึงเปน
สนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองทางดานการแพทย ต้ังแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เชน การศึกษา
คนควาวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ,อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ เปนตน เปนการเพิ่มมูลทางเศรษฐกิจใหกับ
อุตสาหกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 

 ๓.๒ สงเสริมการแพทยแผนไทยและการบริการสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย สปา  
เปนตน ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการ
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บริการสุขภาพ รวมถึงมีการประชาสัมพันธกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของการแพทยแผนไทยและการบริการ
สุขภาพใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ 

๓.๓ จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพบริการดานการแพทยและการทองเที่ยวเชิงการแพทย 
ถึงแมวาประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการแพทยในภูมิภาค แตภายใตการแขงขันในระดับ
นานาชาติที่รุนแรง เน่ืองจากความตองการทางการแพทยที่เพิ่มสูงขึ้นจากจํานวนประชากรและการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภูมิภาคเอเชียเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของความตองการ
บริการทางการแพทยไดดี จากความสามรถในการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลในขณะที่มีอัตราคา
รักษาพยาบาลที่ถูกกวาหลาย ๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป เปนตน จึงจําเปนจะตองเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  ซึ่งหนึ่งในกลยุทธนั้นคือ การพัฒนา
บุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล ใหมีคุณภาพในการใหบริการ รวมถึงการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงการแพทยที่บุคลากรในสถานประกอบการจะตองมีความรูความสามารถทางดานภาษา มีจติใจใน
การใหบริการที่ดี (service mind) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพบริการดานการแพทยและการทองเที่ยวเชิง
การแพทย จะเปนสถาบันที่ใหความรู การอบรม รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการของบุคลากรทาง
การแพทย 

๓.๔ สงเสริมหลักสูตรการศึกษาดานการแพทยและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ 
เปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากโครงการเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมแพทยและสาธารณสุข โดยเปนการพัฒนาในสวน
ของอุตสาหกรรมตนน้ํา เริ่มตั้งแตการศึกษา คนควาและวิจัย ทางดานการแพทยและสาธารณสุข อีกทั้ง ในธุรกิจ
การใหบริการทางการแพทยในเชิงของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งรวมถึงการเขารับการรักษาดวยนั้น แพทย
ผูรักษาจะตองเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเทานั้น  ดังนั้นการจัดหลักสูตรการศึกษาดานการแพทยและการทองเที่ยวเชิง
การสุขภาพนานาชาติ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริการทางการแพทยและ
การเปนศูนยกลางทางการแพทยของประเทศไทย 

๓.๕  สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการแพทยชั้นนําของโลก โดยพัฒนา
จากจุดแข็งของการแพทยไทยที่มีคุณภาพในการรักษาพยาบาลในระดับสากล ในขณะที่อัตราคาบริการถูกกวาใน
หลายประเทศ และจากแผนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทางการแพทย ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้าํ
จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา จึงตองมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของสถานประกอบการทางการ
แพทย รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการประชาสัมพันธกรุงเทพมหานครในการเปนศูนยกลางทางการแพทย
ชั้นนําของโลก 

 
 มาตรการท่ี ๔ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการทองเท่ียวเชิง

นิเวศนและวัฒนธรรม 
๔.๑ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู – ชุมชนนาเที่ยว โดยการสนับสนุน

การพัฒนายานชุมชนปรับปรุงการบริหารจัดการชุมชนและจัดระเบียบการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการเพิ่มรายไดและมูลคาทางเศรษฐกิจ สําหรับรองรับการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวใน
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ภูมิภาคโดยเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากจุดเดนของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
สามารถเปนเลิศดานของอาหารไทย เอกลักษณทางวัฒนธรรม ความเปนมิตรและอัธยาศัยของคนไทยในการ
ใหบริการ ทําใหกรุงเทพมหานครสามารถเปนศูนยกลางทางดานการทองเที่ยวของภูมิภาคได โดยจะตองมุงเนน
แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ที่เปนที่เปนเอกลักษณของประเทศ เชน วิถีชีวิตของชุมชนตาง ๆ ใน
กรุงเทพมหานครรวมถึงสรางเสริมจิตสํานึกดานการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
อนุรักษ บูรณะสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศ  พัฒนาและสนับสนุนการนําเสนอเอกลักษณของชมุชน 
เชน รถตุกตุก หาบเร แผงลอย ที่มีการจัดระเบียบที่ดี เพื่อเชื่อมตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการจัด
กิจกรรม/อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานการทองเที่ยว ทั้งทางดานภาษาและการมีจิตใจในการใหบริการที่ดี 
(service mind) เปนการสรางเอกลักษณและความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว 

๔.๒ ขยายโครงการพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู – ชุมชนนาเที่ยว ให
เปนที่รูจักในระดับโลก โดยการสงเสริมชองทางการนําเสนอภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเปนทีรู่จกัมาก
ยิ่งขึ้นในระดับนานาชาติ โดยจะตองมุงเนนแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ที่เปนที่เปนเอกลักษณ
ของประเทศ เชน วิถีชีวิตของชุมชนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร ประเพณีสงกรานต เปนตน รวมไปถึงความ
เอกลักษณของความเปนเมืองพุทธดวย นอกจากนี้ยังมีการทองเที่ยวเชิงมหกรรม (Event Tourism) เปนอีก
รูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวจากกิจกรรมที่จัดขึ้น สําหรับประเทศไทยควรเอาเอกลักษณหรือจุดเดนในดานกีฬา
มวยไทยมาใชใหเกิดประโยชน ในดานของการทองเที่ยว ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติไดเปนอยางมาก 

๔.๓ สรางเสริมเครือขายเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เชื่อมโยงเครือขาย
กรุงเทพกับเมืองเครือขายในตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดตั้งศูนยประสานงานใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนศูนยบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทั้งใน กรุงเทพมหานครและ
เมืองเครือขาย มีการประชาสัมพันธและใหขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

 
 มาตรการท่ี ๕ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม 

- วัฒนธรรม (ออกแบบ แฟชั่น เครื่องประดับ อาหาร) 

กลุมของอุตสาหกรรมสรางสรรคจะประกอบไปดวย   
๑) กลุมมรดกทางวัฒนธรรม  ไดแก งานฝมือ/หัตถกรรม การแพทยแผนไทย อาหาร

ไทยและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
๒) กลุมศิลปะ ไดแก ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป  
๓) กลุมสื่อ ไดแก ภาพยนตรและวีดีทัศน  การพิมพ และการกระจายเสียงและดนตรี  
๔) กลุมงานสรางสรรคและออกแบบ ไดแก การออกแบบ แฟชั่น สถาปตยกรรม   

การโฆษณาและซอฟตแวร  
โดยรายละเอียดของการสงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางธุรกิจตามฐาน

นวัตกรรม - วัฒนธรรม (ออกแบบ แฟชั่น เครื่องประดับ อาหาร)  มีดังนี้ 
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๕.๑ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการจัดงานแสดงผลงานกลุมธรุกจิตามฐาน
นวัตกรรม –วัฒนธรรม เพื่อการผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค    จึง
จําเปนจะตองเตรียมความพรอมใหกรุงเทพมหานครมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเปนศูนยกลางของ
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค โดยการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดงานแสดงผลงานกลุมธุรกิจตาม
ฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม ไดแก โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสงสาธารณะ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒ พัฒนาระบบการศึกษาทางดานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ใหเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาหลักสูตร/ฝกอบรมแรงงานใหมีความรูเชิงสรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการจัดตั้งหนวยงานที่ฝกอบรมบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค, ใหความรูแกผูประกอบการ สรางเครือขาย
เชื่อมโยงในระดับนานาชาติรวมถึงการจัดหาชองทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมสรางสรรคดวย 

๕.๓ พัฒนาตลาดแฟชั่นและเครื่องประดับนานาชาติ สําหรับประเทศไทยมีความสําคัญ
ในการผลิตอัญมณีแหงหนึ่ง จากความโดดเดนทางดานทักษะฝมือแรงงานที่มีความประณีต ลวดลายและการ
ออกแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เพื่อเปนการพัฒนาใหผลิตภัณฑทางดานแฟชั่นและเครื่องประดับของประเทศ
ไทยมีการขยายตัว จึงจําเปนจะตองมีการสงเสริมการผลงานเชิงสรางสรรคโดยการจัดหาชองทางการตลาดเพื่อให
ผลงานของแรงงานฝมือคนไทยเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ กรุงเทพมหานครจึงตองมีสวนชวยการจัดเตรียม
อาคารสถานที่แสดงสินคาตลาดแฟชั่นและเครื่องประดับ 

๕.๔ จัดตั้งเครือขาย Bangkok Cultural Innovation  เปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนโดย
ธุรกิจเปนหลักมุ งเนนไปยังการถายทอดนวัตกรรมและองคความรู  การเปนศูนยบริการนวัตกรรม  ให
กรุงเทพมหานครเปนผูนําดานนวัตกรรม  อีกทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อเสริมสรางนวัตกรรมในธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการ  รวมถึงจัดใหมีการสงเสริมใหกรุงเทพเปนเครือขายดานนวัตกรรมกับนานาชาติ โดยการสนับสนุน
จากภาครัฐตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ขยายตลาดอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค เชน การ
ออกแบบ แฟชั่น เครื่องประดับ ภาพยนตร รวมถึงการผลิตสินคาทางวัฒนธรรม เปนตน 

 
 มาตรการท่ี ๖ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการจัดประชุม 

นิทรรศการและศูนยรวมการจัดตั้งสํานักงานของภูมิภาค  
๖.๑ ปรับปรุง/แกไข ขอบังคับการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ ใหมีความสะดวกและ

ภายใตเกณฑที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดตั้งสํานักงานระดับภูมิภาคขององคการระหวางประเทศและธุรกิจ
นานาชาติ รวมถึงการกระตุนใหบริษัทนานาชาติท่ีมีอัตราการเติบโตสูงตั้งสํานักงานใหญที่กรุงเทพมหานคร  จัดตั้ง
หนวยงานภายในกํากับของกรุงเทพมหานครในการพัฒนากลยุทธใหมๆ เพ่ือการพัฒนาเมืองมีความเหมาะสมกับ
การจัดตั้งสํานักงานขององคการระหวางประเทศและบริษัทนานาชาติและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๖.๒ จัดหาพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจัดตั้งสํานักงานระดับภูมิภาคของ
องคการระหวางประเทศและธุรกิจนานาชาติใหมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับการจัดตั้งสํานักงานระดับ
ภูมิภาคขององคกรระวางประเทศและธุรกิจนานาชาติ ทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบขนสง
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สาธารณะและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย สํานักงานตางๆ
กรุงเทพมหานครจะตองกระตุนใหมีการสรางและปรับปรุงสํานักงาน เพื่อรองรับการจัดตั้งสํานักงานในกรุงเทพฯ 
รวมถึงการสนับสนุนการจัดหลักสูตร/ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะทางดานภาษา 

 
ขอเสนอมาตรการดานการศึกษา 
 

 มาตรการท่ี ๗ สงเสริมใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการศึกษาและการ
วิจัยของอาเซียน โดย 

๗.๑ จัดใหมีหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมของประชาชน โดย 
- ในระยะ ๕ ป  จะตองจัดทําสื่อเผยแพรความรูอาเซียนกระจายทั่วกรุงเทพฯ และ

เปดศูนยการศึกษาประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพรขอเท็จจริงเรื่องประโยชนและ
ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแกประชาชน เพื่อใหรูเทาทัน
อาเซียน ผานสื่อ และการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้ง ส ง เสริมพัฒนา
ดานภาษาอาเซียนของครู และบุคลากรในโรงเรียน 

- ในระยะ ๑๐ ป จะตองพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาฉบับประชาชน และ
เสริมสรางภาษาอาเซียนดวยหลักสูตรพิเศษ ตามแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

   
  ๗.๒ จัดต้ังสถาบันที่เปนศูนยกลางทางการศึกษาและการวิจัยในศาสตรตางๆ โดย 
   -  ในระยะ ๕ ป  ตองสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดตั้งศูนย

การศึกษาอาเซียน และดําเนินการวิจัยในบริบทเมือง (Urban Study) โดยมี
สถาบันวิจัยดานตางๆ ของกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางในการศึกษาและการ
วิจัยในบริบทกรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครเปนแกน
นํา 

-      ในระยะ ๑๐ ป  ต องดํ า เนินกิจการของสถาบั น เพื่ อกา รพัฒนาชาว
กรุงเทพมหานคร ใหเปนพลเมืองอาเซียน และสรางเครือขายและระบบความ
รวมมือดานการศึกษาและการวิจัยในระดับนานาชาติ พรอมใชประโยชน รวมถึง
เดินหนาปฏิบัติการรวมระหวางชาติสมาชิกอาเซียน เพื่อสรางองคความรูระดับ
ภูมิภาค โดยใชกรุงเทพมหานครเปนฐานวิจัย 

 -      ในระยะ ๑๕ ป ตองพัฒนาสถาบัน หรือศูนยการศึกษาใหทันสมัย 
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  ๗.๓  สงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดนิทรรศการและการประชุมเชิงวิชาการระดับ
นานาชาติ โดย 
- ในระยะ ๕ ป ประชาสัมพันธและรวมมือกับสถาบันการศึกษาตลอดจนองคกร

ตางๆในการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
- ในระยะ ๑๐-๒๐ ป ตองพัฒนาศูนยประชุมนานาชาติ ใหทันสมัยและสามารถ

ตอบโจทยการจัดการประชุมวิชาการขนาดใหญได และสนับสนุน สงเสริมใหมีการ
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติไดอยางตอเนื่อง 

  ๗.๔  สงเสริมการเปนศูนยกลางความรูแหงภูมิภาคอาเซียน (Mega-knowledge of 
ASEAN) 

- ในระยะ ๕ ป เริ่มจัดทําฐานขอมูลความรูดานตางๆ โดยรวบรวมจากงานวิจัย หรือ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูล/แหลงความรูของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใหเปน
ศูนยบริการความรูเบ็ดเสร็จที่สามารถเขาถึงไดฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดทํา
ศูนยขอมูลขาวสารในกลุมประเทศสมาชิก ผานสังคมออนไลน 

- ในระยะ ๑๐ ป ฐานขอมูลดังกลาวตองพรอมใชงานอยางเปนทางการ  ตองมีการ
ประชาสัมพันธใหเกิดผูใชและผูรวมพัฒนาองคความรู และฐานขอมูลอยาง
ตอเน่ือง รวมถึงสนับสนุน สงเสริมการใชและการพัฒนาฐานขอมูลความรู
เบ็ดเสร็จ 

- พัฒนาองคความรูดานตางๆเพื่อเผยแพรรวมกับประเทศสมาชิก ซึ่งเปนการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 
ขอเสนอมาตรการดานการคมนาคมขนสง 

 
 มาตรการท่ี ๘  วางระบบขอมูลการเดินทางท่ีเปนสากล 

 ระบบขอมูลการเดินทางที่เปนสากล แบงออกเปน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ มีขอมูลระบบการขนสงสาธารณะ และขอมูลการจราจรบนเสนทางตางๆ ผานระบบ
ออนไลน โดยมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หรือภาษาที่สามอื่น ๆ) นอกจากนี้มีศูนยกลางขอมูลการเดินทาง
ของระบบ เพ่ือดูแลใหขอมูลมีความถูกตองทันกาล และสามารถเชื่อมตอขอมูลการเดินทางกับจุดบริการขอมูล
นักทองเที่ยวทุกแหงในกรุงเทพฯ และระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ ขอมูลของระบบขนสงสาธารณะ 
และโครงขายถนนในกรุงเทพฯ ทั้งบนทางธรรมดาและทางพิเศษจะตองครบถวนสมบูรณ พรอมทัง้ระบเุสนทางทีใ่ช
เวลาในการเดินทางนอยที่สุดไดหรือระบบและคาใชจายในแตละระบบใหเปนทางเลือกกับผูเดินทางได 
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 มาตรการท่ี ๙ วางระบบจราจรอัจฉริยะ 
ระบบจราจรอัจฉริยะ แบงออกเปน ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง 

๒๕๖๐ มีปายเสนสีบอกสภาพจราจรตามแยกตาง ๆ อยางครบถวน และมีแอพพลิเคชั่นสําหรับสมารทโฟนที่
รองรับขอมูลการเดินทางโดยบอกขอมูลการเดินทางทั้งหมดที่มีในปจจุบัน ระยะที่ ๒ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง 
๒๕๖๕ พัฒนาปายเสนสีใหมีความถูกตองมากขึ้น และระบบปายสามารถบอกเวลาการเดินทางบนชวงถนนนั้น ๆ 
และพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถคํานวณเวลาการเดินทางได และระยะที่ ๓ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ 
พัฒนาระบบปายที่สามารถบอกเวลาในการเดินทางของแตละเสนทางตรงบริเวณแยกแบบทันกาลและมีระบบ
ตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงตางๆ มีระบบแจงเตือนการจราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว และ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถคาดการณเวลาในการเดินทางในกรุงเทพฯ ไดแมนยํา และเปนแบบทันกาล 

 

  
ปายเสนสบีอกสภาพจราจร แอพพลิเคชั่นสําหรบัสมารทโฟน 

  
ปายแจงเตอืน ปายบอกเวลาในการเดินทางบริเวณแยก 

 
แผนภาพที่ ๗-๑๓ ระบบจราจรอัจฉริยะ 

ที่มา: โครงการพฒันาระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร, ออนไลนและ Hiroshi KOJIMA, Slide 
 
 มาตรการท่ี ๑๐ พัฒนาบุคลากรที่ใหบริการระบบขนสงตางๆ สามารถสื่อสารได

หลายภาษา 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ มีการจัดฝกอบรม เพื่อเสริมสรางทักษะดานภาษา

ใหแกพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่บนรถสาธารณะทุกประเภท ทั้งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บคาโดยสาร พนักงาน
ประจําตูแลกซื้อตั๋วโดยสาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยเนนไปที่การสื่อสารเพื่อใชงานจริง เชน สามารถ
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ขายต๋ัว อธิบายวิธีการใชงานระบบหรือต๋ัวประเภทตาง ๆ สามารถใหขอมูลการเดินทางของระบบ สามารถแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่อยูในเสนทางได เปนตน 

 
 มาตรการท่ี ๑๑ จัดทําแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส 

 การจัดทําแผนที่อิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ในชวงป พ.ศ. 
๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ มีการจัดทําแผนที่บนจอสัมผัส สามารถบอกตําแหนงของรถประจําทาง รถไฟฟา เรือไฟฟาใน
บริเวณใกลเคียงหรือในภาพรวมได พรอมทั้งสามารถคลิกเขาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเสนทาง และคาบริการของ
แตละระบบ และสามารถอานไดหลายภาษา เชน ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน เกาหลี เปนตน และระยะที่ ๒ ในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่เพิ่มเติม โดยบอกเวลาเขาสูสถานีของแตละระบบหรือมีตาราง
การเดินทางที่ชัดเจน สามารถแนะนําการเดินทางไดเพียงสัมผัสตําแหนงที่ตองการจะไป และสามารถใหขอมูลการ
ทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ ไดดวย 

 

ขอเสนอมาตรการดานสาธารณสุข 
 

 มาตรการท่ี ๑๒ สงเสริมการเปนศูนยกลางทางการแพทย และการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ  

    ๑๒.๑ จัดต้ังศูนยเชี่ยวชาญโรคคนเมืองแหงอาเซียน  
ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 

๑. พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ 
เบาหวาน ความดันและโรคอวน รวมทั้งความสามารถทางดานภาษา 

๒. สรางเครือขายวิชาการดานโรคคนเมืองในระดับภูมิภาค มีการจัดกิจกรรม 
หรือการประชุม conference อยางสม่ําเสมอ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
องคความรูซึ่งกันและกัน  

๓. จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญโรคคนเมือง มีความพรอมทั้งสถานที่ บุคลากร และ
อุปกรณทางการแพทย  

ชวงท่ี ๒  (ระยะเวลา ๑๐ ป) 
๔. พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 
๕. พัฒนาความสามารถของเครือขายวิชาการดานโรคคนเมืองในระดับภูมิภาค 

ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๖. สงเสริมการวิจัยอยางตอเน่ือง 
๗. พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 

ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป) 
๘. พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 
๙. สงเสริมการวิจัยอยางตอเน่ือง 
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    ๑๒.๒ ศูนยกลางการแพทยทางเลือกแหงเอเชีย 
  นิยาม “การแพทยทางเลือก” หมายถึง การแพทยแนวพุทธ เชน การใชสมาธิบําบัด 

สมุนไพร สปา และการนวดบําบัด ซึ่งจะมีการสงเสริม และพัฒนาใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางแพทยทางเลือก
แนวทางดังกลาวของภูมิภาคเอเชีย  

 
ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 

๑. สงเสริมแพทยทางเลือก การแพทยแนวพุทธ สมุนไพร สปา การนวดบําบัด 
โดยการรวบรวมเอกสาร ผูเชี่ยวชาญ และแหลงตนแบบของแพทยทางเลือก 
มีการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานใหอยูในระดับสากล รวมทั้งเผยแพรให
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

๒. บูรณาการแพทยทางเลือกกับแผนปจจุบันเพื่อการรักษาและสงเสรมิสขุภาพ 
โดยเริ่มจากในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล โดยผูเชี่ยวชาญทั้งสองดาน
ผนวกองคความรูผสมผสานเขาดวยกัน และนําไปปฏิบัติ เผยแพรสูชุมชน 
และนานาชาติ 

๓. สงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ใหนักทองเที่ยวได
รูจักการดูแลสุขภาพดวยแพทยทางเลือก เชน อาหารสุขภาพ การนวดผอน
คลาย และ สปา เปนตน 

ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๔. กําหนดมาตรฐานคุณภาพของการแพทยทางเลือกและแพทยแผนไทย โดย

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีแนวทางในการใหบริการที่เปนที่
ยอมรับและเปนตนแบบในระดับสากล 

๕. ดูแลและสงเสริมใหคุณภาพของการแพทยทางเลือกและแพทยแผนไทยเปน
ที่ยอมรับในระดับ world class รวมทั้งการจดสิทธิบัตรตางๆที่อาจเกิดขึ้น 

๖. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานการแพทยทางเลือกและแพทยแผนไทยให
เปนที่ยอมรับของนานาชาติ จนเปนศูนยกลางและแหลงเรียนรู และการ
ฝกฝนในระดับนานาชาติ 

๗. สงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 
๘. รักษาคุณภาพการแพทยทางเลือกและแพทยแผนไทยใหอยูในระดับ world 

class เสมอ ดวยการดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ
อยางตอเนื่อง 

๙. สงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป) 

๑๐. รักษาคุณภาพการแพทยทางเลือกและแพทยแผนไทยใหอยูในระดับ world 
class เสมอ ดวยการดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ
อยางตอเนื่อง 

๑๑. สงเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
    ๑๒.๓ ศูนยกลางการแพทยแหงเอเชีย (Health and Medical Hub of Asia) 

การสรางใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางการแพทยแหงเอเชีย (Health and 
Medical Hub of Asia) มีกิจกรรมยอยดังนี้ 

 
ชวงท่ี ๑ (ระยะ ๕ ปแรก) 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข โดยเตรียมความ
พรอมใหกับบุคลากร ดานสาธารณสุข เพื่อรองรับการใหบริกา ร
กลุมเปาหมายจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และรองรับความรวมมือกับ
เครือขายจากนานาชาติ เชน การพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
ความรูดานภาษาสากล เปนตน 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการทางการแพทยใหทัดเทียมเขาสู
มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในภูมิภาค 

๓. สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยทางการแพทยอยางตอเนื่องและจริงจัง โดย
เริ่มตนในระยะที่ ๑ ในชวง ๕ ปแรก โดยสนับสนุนทุนวิจัยใหกับโรงพยาบาล 
หรือมหาวิทยาลัยตางๆที่มีความพรอมในการทําวิจัย 

๔. พัฒนานวัตกรรมการรักษาสุขภาพและปองกันโรคอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตน
ในระยะที่ ๑ ในชวง ๕ ปแรก โดยเชื่อมโยงกับการวิจัยที่ไดผลดี และนํามา
พัฒนาเปนนวัตกรรมดานสุขภาพ โดยมีการจดสิทธิบัตร และเผยแพรออกสู
สากล 

๕. พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
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ชวงท่ี ๒ (ระยะ ๑๐ ป) 
๖. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
๗. สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยทางการแพทย (ระยะที่ ๒) ในชวง ๑๐ ป โดย

สนับสนุนทุนวิจัยตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติม
ใหกับหนวยงานใหมๆ เพื่อขยายเครือขายวิจัยดานสุขภาพใหกวางขวางมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัยเปนระยะ 

๘. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการรักษาสุขภาพและปองกันโรค (ระยะที่ ๒)  
๙. สงเสริมใหมีสถาบันพัฒนาคุณภาพบริการดานการแพทยและการทองเที่ยว

เชิงการแพทย 
ชวงท่ี ๓ (ระยะ ๑๕ ป) 

๑๐. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
๑๑. สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยทางการแพทย (ระยะที่ ๓) 
๑๒. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการรักษาสุขภาพและปองกันโรค (ระยะที่ ๓) 
๑๓. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานการแพทยและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

นานาชาติ 
ชวงท่ี ๔ (ระยะ ๒๐ ป) 

๑๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
๑๕. สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยทางการแพทย (ระยะที่ ๔) 
๑๖. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการรักษาสุขภาพและปองกันโรค (ระยะที่ ๔) 

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงมาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลุวิสัยทัศนสูการเปนมหานครแหง

เศรษฐกิจและการเรียนรู ไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ ๗-๘ มาตรการเชิงกลยุทธระยะ ๒๐ ปในการบรรลวุิสัยทัศนสูการเปนมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

ศูนยกลางดาน
การเกษตร 

อุตสาหกรรม และ
บริการ 

สีเขียว (เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม) 

 สรางศูนยกลางการซื้อ
ขายและกระจายสินคา
เกษตร 

 พัฒนาระบบโลจิสตกิส 

 งาน EXPO ครวัไทยสู 
ครัวโลก 

 สรางเมืองเครือขายของ
สินคาเกษตรและอาหาร
นานาชาต ิ

  กรุงเทพมหานคร 

 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 
 กรมสงเสริมการเกษตร 

 สาํนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ  
 กระทรวงพาณชิย  
 สถาบันอาหาร  
 กรมสงเสริมการสงออก  

 กระทรวงคมนาคม  
ศูนยกลางการคา 

การเงิน 
และการลงทุน 

 พื้นที่และสิ่งอาํนวย
ความสะดวกสาํหรบั
สาํนักงานระดับภูมภิาค
ขององคกรธรุกจิ
นานาชาต ิ
 พัฒนาฝมือแรงงานขั้น
สูง 
 
 

 ปรับปรงุระเบียบการ
ทําธุรกรรมทางการเงิน
และการลงทุน 
 ระบบรองรบัการ
พัฒนาตลาดเงินและ
ตลาดทุน 

  ยกระดับตลาดลงทุน
ไทยติด ๑ ใน ๒๐ ของ
โลก 

 กรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 

 สาํนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน  
 บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรม 
ขนาดยอม 
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เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 ศูนยบริการนักลงทุน  

 ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  
 กรมการคาภายใน  
 กรมสงเสริมการสงออก  
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

 กระทรวงแรงงาน 

 กระทรวงศึกษาธกิาร  
 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 
 กระทรวงศึกษาธกิาร 

 กระทรวงการคลงั 

 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

 ธนาคารแหงประเทศไทย  
 สาํนักงานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนกิส (องคการ
มหาชน)  

 สาํนักงานเศรษฐกิจ
สรางสรรคแหงชาต ิ
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เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 สาํนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  
 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  

 ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ศูนยกลางทาง
การแพทย 

และ 
การทองเที่ยว 
เชิงการแพทย 

 อุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร 
 สงเสริมการแพทยแผน
ไทย 

 สถาบันพฒันา
คุณภาพบรกิารดาน
การแพทยและการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย 

 หลักสูตรการศึกษาดาน
การแพทยและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
นานาชาต ิ

  กรุงเทพมหานคร 

 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 

 องคการเภสชักรรม   
 สถาบันการแพทยแผน
ไทย  

 ศูนยการศกึษาตอเนื่อง
ของแพทย (ศ.น.พ.)  

 กลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (กสพท)  

 สมาคมโรงพยาบาล  
 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร  
(วัดโพธิ์)  

 แพทยสภา  



 

- ๕๔๑ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 สาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธกิาร 

ศูนยกลาง
ทางการทองเที่ยว

เชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 

 เมืองนาอยู-ชุมชนนา
เที่ยว 
 

 เมืองนาอยู-ชุมชนนา
เที่ยวระดบัโลก 

 เครือขายเมืองทองเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

  กรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 

 กระทรวงวัฒนธรรม  

 กรมการทองเที่ยว  
 สมาคมไทยทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและผจญภัย 
 สมาคมผูประกอบการนํา
เที่ยวไทย 

ศูนยกลางธรุกิจตาม
ฐานนวัตกรรม-

วัฒนธรรม 
(ออกแบบ แฟชั่น 

เครื่องประดับ 
อาหาร) 

 สิ่งอาํนวยความสะดวก
รองรับการจัดงาน
แสดงผลงานกลุมธรุกจิ
ตามฐานนวัตกรรม-
วัฒนธรรม 
 

 งาน EXPO แสดง
สินคาเชงิสรางสรรค 

 สถาบันพฒันาฝมอื
แรงงานดานการพฒันา
ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

 ยกระดับตลาดแฟชั่น
และเครือ่งประดับ
นานาชาต ิ 

 เครือขาย Bangkok 
Cultural Innovation 

 กรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร 
 สภาเขต 

 กระทรวงวัฒนธรรม  
 กระทรวงคมนาคม  

 การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย   
 



 

- ๕๔๒ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 สาํนักงานเศรษฐกิจ
สรางสรรคแหงชาต ิ
 กรมพฒันาฝมือแรงงาน  

 กรมสงเสริมการสงออก  
ศูนยกลางการจัด

ประชุม นิทรรศการ 
และ 

ศูนยรวมการจัดตัง้ 
สํานักงานของ

ภูมภิาค 

 ศูนยกลางสาํนักงานระดับภูมภิาคขององคการระหวางประเทศและธรุกจิ
นานาชาต ิ

  กรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 

 สาํนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ   

 พื้นที่และสิ่งอาํนวย
ความสะดวกสาํหรบั
องคการระหวางประเทศ 

   

อาเซียนศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประชาคมอาเซียน  

 พัฒนาหลักสูตร
อาเซียนศึกษาสาํหรบั
ประชาชน 
 
 
 

   กรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 

 สถาบันการศกึษาตางๆ  
 กระทรวงการตางประเทศ  
 สาํนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  
 สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย 

 
 



 

- ๕๔๓ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

ศูนยกลางทางการ
ศึกษา 

และการวิจัย 

 ศูนยการศกึษาอาเซียนภูมภิาค 

 สถาบันศึกษาวจิัยและพัฒนาเมือง  
(Urban Study)  
 

   กรุงเทพมหานคร  

 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 
 สถาบันการศกึษาตางๆ 

 กระทรวงการตางประเทศ  

 สาํนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

 สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย 

ศูนยกลางการ
คมนาคม 

และขนสง 

 ระบบขอมลูการ
เดินทาง Real Time 
 

 Smart Trip 
Application 
 

 Smart 
Transportation System 
 

  กรุงเทพมหานคร  
 สภากรุงเทพมหานคร 

 สภาเขต 

 การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย  
 การรถไฟแหงประเทศไทย  

 การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย  

 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ  

 กรมเจาทา  



 

- ๕๔๔ - 
 

เปาหมาย 
ของวิสัยทัศน 

 

ระยะท่ี ๑ 
๑-๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ระยะที่ ๒ 
๖-๑๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ระยะท่ี ๓ 
๑๑-๑๕ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ระยะท่ี ๔ 
๑๖- ๒๐ ป  

(พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) 

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 บริษัท เรือตางๆ  

 ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาต ิ
 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง  
 กองบงัคับการตาํรวจ
จราจร 



 

- ๕๔๕ - 

บทท่ี ๘ 
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตาม 

การพัฒนาตามวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 
 

เพื่อที่จะใหการผลักดัน “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัตินั้น จะตองมีหลักประกัน
วาขอเสนอดานตางๆ ที่ผานการประมวลและรวบรวมขึ้นจากเสียงและความคาดหวังของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะไดรับความสําคัญและถูกนําไปใชเปนกรอบกําหนดแนวทางการดําเนินการของ
กรุงเทพมหานครและของสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของนั้น จําเปนตองมีการพัฒนากลไกเชิงปฏิบัติการในสวนของภาค
ประชาชน/ภาคประชาสังคมเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของให
เปนไปทิศทางเดียวกัน 

 
ฐานคิดสําคัญในเรื่องนี้คือตองเปดโอกาสใหแกภาคประชาชนผูเปนเจาของกรุงเทพมหานครตัวจริงมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนามหานครกรุงเทพ และตองใหการรับรองสิทธิ์ของประชาชนในเรื่อง
ตางๆ ดังกลาวนี้โดยอาศัยพลังและความตื่นตัวของภาคประชาสังคมในกรุงเทพมหานครที่มีอยูสูงพอสมควรแลว 
โดยที่ผูบริหารกรุงเทพมหานคร รัฐบาล หรือสวนงานตางๆ มีหนาที่เปนผูรับอาสาในการนําฉันทามติของชาว
กรุงเทพฯ ไปดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมเทานั้น ดวยเหตุนี้ การกํากับดูแลใหกรุงเทพมหานคร  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติของชาวกรุงเทพฯ จึงเปนสิ่งที่จําเปน  

 
โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ จึงเสนอมาตรการดําเนินการในระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และในระยะยาว

ดังตอไปน้ี 
 

๘.๑ สรางกลไกกํากับดูแลและติดตามการขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ โดย 
“เครือขายสภาประชาชน”   
 

เปนกลไกที่มีความสําคัญที่จะชวยติดตามดูแลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครและสวนงานของรัฐ
ตางๆ ที่เกี่ยวของวามีการดําเนินงานและเกิดความคืบหนาตามแผนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ฉบับประชาชน
หรือไมอยางไร ในการนี้ จะตองมีกลไกการติดตามขอมูลความกาวหนาในการทํางานของหนวยงานรัฐ โดยที่ภาค
เครือขายประชาชนและสถาบันการศึกษา (อาทิ  ศูนย เมืองศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ)  
รวมกันจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และประเมินผลการทํางานของสวนงานตางๆ ในแผนวิสัยทัศนแตละดาน จากน้ันจึง
นําผลรายงานตอสาธารณะใหไดรับทราบ ในการนี้จะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
และเมืองรอบขางตางๆ ที่เกี่ยวของและจัดเก็บขอมูลผานเครือขายสภาประชาชนตอไป 



 

- ๕๔๖ - 

ทั้งนี้ เครือขายสภาประชาชนจะเปนกลุมอาสาสมัครที่จัดต้ังขึ้นจากฐานของชุมชนตางๆ ที่มีกวาสองพัน
แหงในปจจุบันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุมสตรีและแมบานและกลุมสภาองคกรชมุชนทีผ่ลกัดนัโดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และรวมถึงกลุมนักธุรกิจ เครือขายตรวจสอบนักการเมือง หรือองคกร
ประชาสังคมตางๆ ทํางานติดตามและผลักดันทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในรูปของเครือขาย โดยมี
สถาบันการศึกษาใหความสนับสนุนและชวยเหลือดานขอมูลและในเชิงวิชาการ 

ขอมูลที่รายงานผลจะมีลักษณะกึ่งวิชาการ มีเนื้อหาสาระที่สามารถเขาถึงและเขาใจไดงายสําหรับ
ประชาชนทั่วไป โดยผลการรายงานควรจัดอยูในรูปของตัวชี้วัดฉบับประชาชน มีการแบงระดับผลสําเร็จในการ
ทํางานพัฒนากรุงเทพมหานครในดานตางๆ ที่เขาใจไดงาย อาทิ ระดับผาน (สีเขียว) ระดับพอใช (สีเหลือง) ระดับที่
ไมผาน (สีแดง) เปนตน และควรใชตัวชี้วัดท่ีมีความหมายสําหรับภาคประชาชนและตอการพัฒนาคุณภาพชวีติของ
พวกเขา โดยที่มิไดมุงเนนการสรางตัวชี้วัดเพื่อนําไปสูการใหรางวัลแกบุคลากรหรือเจาหนาที่ตามแนวปฏิบัติของ
ระบบราชการทั่วไป 

ในการนี้กรุงเทพมหานครควรใหการสนับสนุนโดยการผลักดันและรับรองการจัดตั้งเครือขายสภา
ประชาชน และโดยวิธีการใหการยอมรับและนําผลการติดตามการทํางานโดยเครือขายสภาประชาชนไปใชในการ
ปรับปรุงและเรงรัดการทํางานของสวนงานตางๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครอาจให
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อติดตามการทํางานของกรุงเทพมหานครเอง โดยที่อาจทํางาน
รวมกับสถาบันการศึกษาในการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังกลาว ภารกิจดังกลาวนี้ควรเรง
ดําเนินการในทันทีที่มีการรับรองฉันทามติวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ และจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลา ๒๐ ปหลังจากน้ี  

 

๘.๒ จัดตั้งหนวยตรวจสอบบริการสาธารณะโดยภาคประชาชน (Public Service 
Watch หรือ Bangkok Service Watch)  
 

เปนการจัดต้ังกลุมประชาชนในระดับชุมชน หรือในบางประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อทําหนาที่ติดตาม
และเปนหูเปนตาในการตรวจสอบกิจการตางๆ ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในระดับชุมชนและ/หรือในประเด็น
นโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ กลุมเหลานี้มีลักษณะของกลุมเครือขายประชาสังคมขนาดเล็กๆ แตมีการกระจาย
ตัวอยางทั่วถึงตามชุมชนตางๆ หรือตามประเด็นความสนใจ และมีการแลกเปลี่ยนสงตอขอมูลในแตละเรื่องแก
เครือขาย เพื่อชวยทําหนาที่สงสัญญาณถึงประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผลของสวนงานของกรุงเทพมหานคร
และรวมถึงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของในการจัดการปญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

การดําเนินการในเรื่องนี้จะตองมีหนวยที่เปนศูนยกลางเครือขายการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ซึ่งอาจ
ดําเนินการรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร สถานศึกษา/สถาบันวิชาการ และเครือขายประชาชน และมีการ
ทํางานเพื่อติดตามประเด็นสาธารณะในเรื่องตางๆ และแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางทั่วถึงเพื่อมุงใหเกิดการพัฒนา
กรุงเทพมหานครตามประเด็นวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่ไดกําหนดขึ้นในครั้งนี้ 
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๘.๓ ขยายผลแนวคิด “วิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕” 

 เพื่อใหแนวคิดมหานครชั้นนําแหงเอเชียไดรับการเผยแพรและเขาใจตรงกันในวงกวาง อันจะเปนพลัง
สําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนวิสัยทัศนนี้อีกทางหนึ่ง จึงควรมีการขยายผลแนวคิดที่ไดจากการ
จัดทําวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครออกไปในวงกวาง เปนลักษณะของการทํา Civic Education  เพี่อใหภาค
ประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ในทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร และใหเกิดตื่นตัวที่จะ
เปนแนวรวมในการผลักดันและติดตามการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

มาตรการเหลานี้สามารถกระทําไดโดยผาน (ก) สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
การเพิ่มเนื้อหาเขาไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเมืองมหานครกรุงเทพหรือชุมชนรอบๆ ตัวของ
เด็กและเยาวชน (ข) ดําเนินการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุโทรทัศน หรือสื่ออิเล็คทรอนิคสตางๆ สงตรงถึง
ครัวเรือนหรือสูสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในวงกวางไดรับทราบและเพ่ือใหเกิดความต่ืนตัวในเรื่องดังกลาว และ 
(ค) ขยายผลไปสูกลุมประชากรวัยแรงงาน กลุมธุรกิจ หรือกลุมอาชีพ โดยผานสมาคมวิชาชีพ หรือกลุมสภาพ
แรงงานตางๆ เพื่อสรางแนวรวมในการผลักดันการพัฒนาใหกรุงเทพฯ เปนมหานครชั้นนําแหงเอเชยีไดอยางแทจรงิ 

 

๘.๔ ผลักดันการตรากฎหมายเพื่อใหการรับรองฉันทามติวิสัยทัศนกรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 

เพื่อใหวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ มีสภาพบังคับตอหนวยงานตางๆ ของรัฐและรวมถึง
กรุงเทพมหานคร จําเปนตองทําใหวิสัยทัศนฉบับประชาชนนี้มีสภาพบังคับเสมือนหนึ่งกฎหมายที่สวนงานตางๆ 
ของรัฐจําเปนตองปฏิบัติตาม โดยที่ไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามได ในการนี้ 
กรุงเทพมหานครจึงสามารถดําเนินการไดใน ๒ ระยะที่สําคัญก็คือ 

ระยะแรก (๑-๓ ป) จัดใหมีการทําการลงประชามติของชาวกรุงเทพมหานคร (referendum) เพื่อใหการ
รับรองการผลักดันใหวิสัยทัศนกรุงเทพมหานครถูกนําไปใชเปนกรอบการจัดทําแผนและกําหนดนโยบายการลงทนุ
หรือการใหบริการสาธารณะโดยสวนงานตางๆ ทั้งในระดับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และกรุงเทพมหานคร สาระสําคัญ
ของการทําประชามตินี้คือการสื่อสารใหประชาชนเขาใจตรงกันถึงอนาคตของกรุงเทพมหานคร เปดโอกาสใหมกีาร
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปดโอกาสใหสวนงานตางๆ ศึกษา ชี้แจง หรือทําความเขาใจกับประชาชนใน
ดานเทคนิค เหตุผลความจําเปน และแผนการดําเนินการ จากนั้นจึงจะจัดใหมีการลงประชามติในระดับ
กรุงเทพมหานครวาจะใหการยอมรับวิสัยทัศน ๒๕๗๕ ดังกลาวหรือไม  

ในการดําเนินการเรื่องนี้ กรุงเทพมหานครจะตองผลักดันรวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดทํา
ประชามติ ทํางานรวมกับสื่อมวลชนในการเผยแพรแนวคิดดังกลาว และทํางานรวมกับองคกรของรัฐ/
สถาบันการศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหถึงแผนการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนในอนาคตในการบรรลุสูเปาหมายการ
เปนมหานครแหงเอเชีย 
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ระยะที่สอง (๔-๕ ป) ผลักดันการตรากฎหมายฉันทามติกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ โดยใหมีสถานภาพของ
กฎหมายแมบท (พระราชบัญญัติ) ที่จะใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการทํางานของสวนงานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการ
ใหบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวควรรวมถึงเหตุผลและความสําคัญ 
เปาหมายที่ตองการบรรลุพรอมกําหนดเวลา แผนการดําเนินการในแตละชวง หนาที่และความรับผิดชอบของสวน
งานตางๆ ในการบรรลุเปาหมายรวมกัน บทบังคับใหมีการดําเนินการตามกฎหมาย และรวมถึงการตีความ/การ
ดําเนินการในกรณีที่พบวามีความขัดหรือแยงกันกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน กรุงเทพมหานครจะตอง
รวมกับรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยในการเปนเจาภาพผลักดันการตรากฎหมายฉบับนี้ตอไป 

ระยะที่สาม (๖-๑๐ ป) เปนการดําเนินการตรากฎหมาย (และรวมถึงปรับปรุงแกไขกฎหมาย) ตางๆ ที่
จําเปนในการผลักดันการดําเนินการตามวิสัยทัศนกรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕ อาทิ กฎหมายจัดตั้งองคกรมณฑลมหา
นครกรุงเทพ องคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานครกรุงเทพ หรือการผลักดันมาตรการทางภาษี
ทองถิ่นใหมๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การใหบริการสาธารณะ ฯลฯ กฎหมาย
เหลานี้มีความจําเปนยิ่งที่จะเอื้อใหเกิดการดําเนินการตามแผนวิสัยทัศนครั้งนี้เกิดขึ้นไดจริงอยางเปนรูปธรรมตาม
กรอบระยะเวลาที่ กําหนดขึ้นอยา ง เหมาะสม โดยที่ กรุง เทพมหานครจะตองรวมมือกับรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยในการเปนเจาภาพผลักดันการตรากฎหมายตางๆ เหลานี้ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๕๔๙ - 

รายการอางอิง 
 
ภาษาอังกฤษ 
Australian Bureau of Statistics. 2011. Household and Family Projections, Australia, 2006 to 2031 

(online). Retrieved: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Products/ 
65F280EE22A7ECB5CA25773B0017 BC58 , March (2012, 1). 

Australian Bureau of Statistics.2011. Regional Population Growth, Australia, 2009-10. (online). 
Retrieved :http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/3218.02009-10 , March 
(2012, 1). 

C J Caspersen, K E Powell, & G m Christenson. 1985). Physical activity, exercise, and physical 
fitness : definitions and distinctions for health- relatedresearch. Accessed on February 
15, 2011.Avialable at: http://www.moph.go.th/menu_detail.phd?id=45. 

City of  Paris.2011.Organisation chart of departments and services. (online). Retrieved: http:// 
www.paris.fr/english/presentation-of-the-city/organisationchart/rub_8125_stand_110621_ 
port_18748 , February (2012, 27) . 

City of London.2011. Court of Common Council. (online). Retrieved: http://www.cityoflondon. 
gov.uk/committees/committee/displayCommitteeDetail.aspx?ddlCommittee18&cmdCont
inue=Continue February (2012, 27) . 

Denhardt,Robert B. and Janet Vinzant (2000) “The New Public service : Serving Rather than  
steering” Public Administration Review,Nov-Dec,Vol.60,No.6.  

Division of  Local Government , Department of  Premier & Cabinet.(2010).2010 Census of  Local 
Government Employees. (online). Retrieved: http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/ 
dlgDocumentsIndex.asp?mi=1&ml=2&archived=0&sectionid=1&documenttype=7&title=&
year=, March (2012, 1). 

Greater London Authority.2011.Working for a better London.(online). Retrieved: http://www.   
london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/about-gla, February (2012, 27).  

Gret, Marion, and Sintomer, Yves. (2005). The Porto Alegre experiment: Learning lessons for 
better democracy. New York, NY: Zed Books. 

Holzer, Marc, and Rhee, Se-Koo. (2005). Citizen-driven government performance. Newark, NJ: 
National Center for Public Productivity. 

Kojima, H.Traffic Control in Tokyo Metropolitan Expressway [Slide]. กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย, 22 สิงหาคม 2555. 



 

- ๕๕๐ - 

Ministry of Internal Affairs and Communications.2011.TOKYO’S Population and Households. 
(online).Retrieved: http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-02.htm, February 
(2012, 27).  

National Institute of  Statistics and Economic Studies.2010. Populations de 1975 à 2040 : 
comparaisons régionales. (online). Retrieved: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp 
?reg_id=99&ref_id=t_0401R  , February (2012, 27). 

National Institute of  Statistics and Economic Studies.2011. Évolution de la population totale au 
1er janvier 2011. (online). Retrieved: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id 
=20&ref_id=poptc02101, February (2012, 27). 

National Institute of Statistics and Economic Studies.2011. Agents de l'État, des collectivités 
territoriales et de la fonction publique hospitalière en 2008 : comparaisons 
départementales . (online). Retrieved: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp? 
reg_id=99&ref_id=t_0705D , February (2012, 27). 

National League of Cities.2011.Forms of Municipal Government. (online). Retrieved: 
http://www.nlc.org/build-skills-networks/resources/cities-101/forms-of-municipal-
government, March (2012, 1). 

New York City.2012. Office of the Mayor. (online). Retrieved: http://www.nyc.gov/portal/site/ 
nycgov/menuitem.beb0d8fdaa9e160 7a62fa24601c789a0/ , March (2012, 1)   

Office for National Statistic .2011. Civil Service Statistics , 2011. (online). Retrieved: 
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm3A77-
229310 , February (2012, 27). 

Office for National Statistic .2011. Families and households, 2001 to 2011.(online). 
Retrieved:http://www.ons.gov.uk/ons/rel/family-demography/families-and-
households/2011/stb-families- households.html#tab-Household-size , February (2012, 
27). 

Office for National Statistic .2011. Regional Profiles - Summary - London. (online). Retrieved: 
http:// www.ons.gov.uk/ons/rel/regional-trends/regional-trends/no--43--2011 -
edition/regional-profiles---summary---london.html , February (2012, 27). 

Royal borough of Greenwich.2011.Our vision and values.  (online). Retrieved: 
http://www.royalgreenwich.gov.uk/about  , February (2012, 27). 

Seoul Special Metropolitan.2011. Administrative Districts. (online). Retrieved: 
http://english.seoul.go.kr/gtk/cg/ cityhall.php?pidx=5 , February (2012, 27). 



 

- ๕๕๑ - 

Seoul Special Metropolitan.2011.Statistics :Public Administration and Justice. (online). Retrieved: 
http://english.seoul.go.kr/gtk/about/fact.php?pidx=5#answer16 , February (2012, 27). 

The City of  Los Angeles.2012.City Council. (online). Retrieved: http://www.lacity.org/Your 
Government/ CityCouncil/index.htm, March (2012, 3). 

The City of  Los Angeles.2012.General Information. (online). Retrieved: http://www.lacity.org/ 
YourGovernment/GeneralInformation/index.htm , March (2012, 3). 

The City of Los Angeles.2012.Election. (online). Retrieved: 
http://www.lacity.org/YourGovernment/Elections/index.htm, March (2012, 3). 

Tokyo Metropolitan Government. 2011. Branch Offices and Supervised Organizations. (online). 
Retrieved: http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/TMG/branch.htm  , February (2012, 27). 

Tokyo Metropolitan Government. 2011. THE STRUCTURE OF THE TOKYO METROPOLITAN 
GOVERNMENT(TMG). (online). Retrieved: http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/ PROFILE 
/overview08.htm, February (2012, 27). 

Tokyo Metropolitan Government. 2011. TOKYO’S HISTORY, GEOGRAPHY, AND POPULATION .  
(online).Retrieved: http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/PROFILE/overview02.htm, 
February (2012, 27). 

U.S. Census Bureau.2011. 2010 Census Data. (online). Retrieved: http://2010.census.gov/2010 
census/data/ , March (2012, 3). 

U.S. Census Bureau.2011. CLASS OF WORKER BY SEX AND MEDIAN EARNINGS IN THE PAST 12 
MONTHS (IN 2010 INFLATION-ADJUSTED DOLLARS) FOR THE FULL-TIME, YEAR-ROUND 
CIVILIAN EMPLOYED POPULATION 16 YEARS AND OVER: Los Angeles City. (online). 
Retrieved: http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/ jsf/pages/ productview. 
xhtml? pid =ACS_10_1YR_S2409 &prodType=table, March (2012, 3). 

U.S. Census Bureau.2011. CLASS OF WORKER BY SEX AND MEDIAN EARNINGS IN THE PAST 12 
MONTHS (IN 2010 INFLATION-ADJUSTED DOLLARS) FOR THE FULL-TIME, YEAR-ROUND 
CIVILIAN EMPLOYED POPULATION 16 YEARS AND OVER : New York City. (online). 
Retrieved: http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/ pages/ 
productview.xhtml?fpt=table , March (2012, 3). 

World Health Organization [WHO]. 2002. World Health Report. Geneva: WHO. 
World Health Organization [WHO]. 2004. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. 

Geneva: WHO.  
 
 



 

- ๕๕๒ - 

 
ภาษาไทย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๓. นโยบายออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  นนทบุรี: กรมอนามัย.  (ออนไลน) 

เขาถึงใน http://advisor.anamai.moph.go.th/HPH/lette02/policy.html วันที่เขาถึงขอมูล ๑๙ พย. 
๒๕๕๓. 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๓. เอกสารประกอบ “โครงการกรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี”. 
นนทบุรี: กรมอนามัย   

กระทรวงสาธารณสุข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
๒๕๕๓. แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓. (ออนไลน) เขาถึงใน 
http://www.bps.ops.moph.go.th/.../แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชิวิตไทยพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓.pdf.             
วันที่เขาถึงขอมูล  ๑๙ พย. ๒๕๕๓.       

กรุงเทพมหานคร, องคกรปกครองสวนทองถิ่น. สํานักการจราจรและขนสงกรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๕. สถิติจราจร 
ป ๒๕๕๓ .กรุงเทพมหานคร,  

กรุงเทพฯ เมืองสุขภาพดี ผูคนมีความสุข. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ: ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร. 
กฤตยา  อาชวนิจกุล และคณะ. ๒๕๔๘. ความรุนแรงในชีวิตคูและสุขภาพผูหญิงในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ  
กลุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 

๒๕๕๐. แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔). กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร. 

กองการพัฒนาชุมชน สาํนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๑. ชุมชนตนแบบเพื่อการเรียนรู.กรุงเทพฯ: รักลกู 
พับลชิ ชิ่ง เซอรวิส. 

กองการพัฒนาชุมชน สาํนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๓.คูมือแนวทางการจัดทาํแผนชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพฯ:ศูนยบรกิารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. 

กองการพัฒนาชุมชน สาํนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๓. เทคนคิการพฒันาคุณภาพแผนชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการวชิาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บรหิารศาสตร. 

กองนโยบายและแผนงาน สาํนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๔. ขอมูลชุมชนกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท. 

กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๒. แผนยุทธศาสตร กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๖ 
(ออนไลน) เขาถึงใน http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Plan วันที่เขาถึงขอมูล 
๑๙ พย. ๒๕๕๓.  

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๑. ขอมูลโครงการภาคีรวมใจ คนไทยไรพุง. (ออนไลน) 
เขาถึงใน http://nutrition.anamai.moph.go.th/web/data.html วันที่เขาถึงขอมูล ๑๙ พย. ๒๕๕๓.  
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กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,  สํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอรเนตโพลส 
(เอแบคโพลส) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. (๒๕๔๗ – ๒๕๕๑). โครงการสํารวจสถานการณการเคลื่อนไหว
ออกแรง / ออกกําลังกายของคนไทยที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไป. นนทบุรี: กรมอนามัย.  

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๔๙. ทบทวนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ออกกําลังกายและมาตรการทางภาษี. นนทบุรี: กรมอนามัย. 

กาญจนา ตั้งชลทิพย. ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร: เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย.  สถาบันวจิัยประชากร
และสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล, เอกสารอัดสาํเนา 
http://www.hiso.or.th/hiso/news_hiso/fileUpload/๗๑๐PP345-3.doc 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ. ๒๕๕๕. ปญหาความแออัดของประชากร.(ออนไลน) เขาถึงใน  
http://lungkriengsak.blogspot.com/2012/blog-post_30.html สืบคนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕. 

คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐. ๒๕๕๐. แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบบั
ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (ออนไลน).เขาถึงไดจาก 
http://www.hpathailand.org/main/home/law-act-that/10---10.html. วันที่เขาถึงขอมูล ๑๘ มค. 
๒๕๕๓.  

คมนาคม, กระทรวง. ๒๕๕๓. กรมการขนสงทางบก. กองแผนงาน. กลุมสถิติการขนสง . อางถึงใน 
กรุงเทพมหานคร, องคกรปกครองสวนทองถิ่น.สถิติกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔. 

คมนาคม, กระทรวง. ๒๕๕๕. การทางพิเศษแหงประเทศไทย. สถิตินาสนใจ.(ออนไลน).เขาถึงไดจาก 
http://www.exat.co.th/statistics/10/19/ วันที่เขาถึงขอมูล ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕. 

คมนาคม, กระทรวง. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย.โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ๑๐ สาย 
เพื่ออนาคต [โปสเตอร]. กรุงเทพมหานคร: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย,๒๕๕๕. 

คมนาคม, กระทรวง. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร.๒๕๕๕.  โครงการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก 
http://www.otp.go.th/index.php/component/content/articl71.html  วันที่เขาถึงขอมูล ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๕. 

โครงการพัฒนาระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร (Traffy).๒๕๕๕. Traffy AP I (ออนไลน).เขาถึงไดจาก 
: http://info.traffy.in.th/api/  วันที่เขาถึงขอมูล ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕. 

โครงการวทิยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๒. โครงการศึกษาติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงานแผนชุมชนพึ่งตนเอง ระยะที่ ๒(พ.ศ.๒๕๕๐). รายงานการศึกษาฉบบัสมบรูณ 
เสนอตอกองการพฒันาชมุชน สาํนักพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร. (พฤษภาคม). 

ชาญวิทย อมตะมาทุชาติ. ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยป ๒๕๕๓.[สไลด].กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕. 
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ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา [และคนอื่นๆ]. ๒๕๕๓. สุขภาพคนไทย ๒๕๕๓ : วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?  . 
นครปฐม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ทิพยสุดา ถาวรามร. ๒๕๕๔. ไทยพรอมรับมือสังคมผูสูงอายุ?. กลต ทอลค. ออนไลน).เขาถึงไดจาก 
http://www.wealthmagik.com/Upload/Content/ArticleFile/talk_241154.pdf  เมื่อวันที่ ๕  
 ๒๕๕๕. 

ไทยรัฐออนไลน. ๒๕๕๕. รามคาํแหงโพลชี้ กทม. สอบตกชวงวิกฤติอทุกภัย. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก  
www.thairath.co.th/content/edu/228475 สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕.  

นครินทร เมฆไตรรัตน. ๒๕๔๖.ทศิทางการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ.กรุงเทพฯ:
สาํนักพิมพวญิูชน. 

นโยบายการรณรงคสรางสุขภาพทั่วไทย  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก  
http://www.fci-egn.com/index.php?mo=3&art=184891 วันที่เขาถึงขอมูล ๑๘ พย. ๒๕๕๓.  

บทบาทของสังคมในการสรางเสริมสุขภาพ. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก http://rest.board.ob.tc/-View.php?N=
๑๒   

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด. รายงานประจําป ๒๕๕๔.กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔. 
บัลลังก โรหิตเสถียร และนงศิลินี โมสิกะ. ๒๕๕๔.เปรียบเทียบนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่แลวกับ 

รัฐบาลปจจบุัน (ออนไลน).เขาถึงไดจาก   http://www.moe-news.net เขาถึงเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๕. 

บุญสนอง ภิญโญ. ๒๕๔๘. ปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม. พุทธชิน 
ราชเวชสาร ๒๒๓, ๒๖๙-๒๗๗.  

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกาํหนดอํานาจหนาทีข่องสวน 
ราชการกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ ๕๙. 

ประมวลและสังเคราะหขอมูลสถานการณการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ : กรณีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
๒๕๕๔. ม.ป.ท: ม.ป.พ. 

ประมวลและสังเคราะหขอมูลสถานการณการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ : กรณีวัยทองและวัยทํางาน. ๒๕๕๔. 
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

ผาสุก พงษไพจิตร. ๒๕๕๔. ปาฐกถาครั้งที่ ๑ เรื่อง ภาพรวมของความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในการ 
เขาถึงทรัพยากรและการบริการพื้นฐานของประเทศไทย. 

ผูจัดการ ๓๖๐° รายสปัดาห ๒๕๕๔. ลมกลยุทธการตลาดแบบปากตอปาก พลัง Social media พลิก 
สังคมไทย! ผูจัดการรายสัปดาห , ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๐๙:๕๕ น. Available on : 
http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9540000162591. 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพคนเมือง กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓-๒๕๕๖. (๒๕๕๓). กรุงเทพฯ: ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร. 
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พรรณพร วรมงคล. ๒๕๔๗. สถานการณเด็กแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวาเกณฑและกลยุทธ. สถานการณสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม, ๙๓. 

พรรณิลัย นิติโรจน. ๒๕๕๑. การนํานโยบายการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ. ปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พิจิตต รัตตกุล. ๒๕๕๕. สืบคนจาก http://cpd.bangkok.go.th/files/admin/pijit24-01-55.pdf  เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕. 

มติชนออนไลน.๒๕๕๕. ศาลปกครองสั่งกทม.ทุบโรงแรมกลางซอยรวมฤดี ผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ.(ออนไลน).
เขาถึงไดจาก  
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1328841102&grpid=03&catid=03 
เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕.  

มนทกานต์ิ  เชื่อมชิต. ๒๕๔๕. สตรีกับการถูกทําใหเปนเหยื่อในหนังสือพิมพและชีวิตหลังผานพน. วิทยานิพนธ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

มนทกานต์ิ เชื่อมชิต, นุชนาฎ หวนนากลาง, & อรอุมา ซองรัมย. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓. ผลกระทบของความรุนแรง
ทางเพศตอสุขภาพผูหญิง กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การนําเสนอในงานประชุม
ประจําปวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐. 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๑. การประเมินผลการดาํเนินงานแผนชุมชนตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง. 
รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ เสนอตอกองการพัฒนาชุมชน สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. 
(มีนาคม). 

มารทา เจ กาเรท. ๒๕๔๐. คูมือการศึกษาอนาคตการสาธารณสุข  Health futures handbook. นนทบุรี:  
สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 

มูลนธิิชัยพัฒนา. ๒๕๕๕.การปฏริูปการศึกษารอบใหม:สูการศึกษาที่มคีุณภาพอยางทั่วถงึ. เอกสาร 
ประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจําป ๒๕๕๔ ณ หองบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร บี โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด เซ็นทรลัเวิลด. เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) . 

มูลนิธิเพ่ือนหญิง. ๒๕๔๖. จุดไฟในความเงียบ : BREAK THE SILENCE : คูมือเพื่อนหญิงเพื่อรวมยุติความรุนแรง
ตอผูหญิง. กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อนหญิง. 

เรืองวิทย ตันติแพทยางกูร. ม.ป.ป.. การสรางเสริมโภชนาการสําหรับชายวัยทอง ใน  Aging male. ม.ป.ท: ม.ป.พ  
วรายุต สถิตเสถียร. ม.ป.ป. ฝงเข็มสูอาการวัยทอง . (ออนไลน).เขาถึงไดจาก http://board.palungit.com.  วันที่

สืบคน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓.   
วิจักร อากัปกริยา. ๒๕๔๖. สรางสุขภาพดวยการออกกําลังกาย : จากนโยบายสูการปฏิบัติ. วารสารการสงเสริม 

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม, ๒๖๓.  
วิชาการดอทคอม.  ๒๕๕๔.การออกกําลังกายให เหมาะสมกับกลุ มอายุ .  (ออนไลน ) . เข าถึ ง ไดจาก 

http://www.vcharkarn.com/varticle/39029. วันที่สืบคน ๘ กพ. ๒๕๕๔.  
วิรชั วริัชนภิาวรรณ. ๒๕๔๕ .การบริหารเมืองหลวงและการบรหิารทองถิ่น.กรุงเทพฯ:สาํนักพมิพโฟรเพช.  
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วิลาสินี อดุลยานนท. ๒๕๕๓. กฎบัตรโตรอนโตเพื่อกิจกรรมทางกาย ขอเสนอระดับโลกเพ่ือใหเกิดการปฎิบัติ.  
(ออนไลน).เขาถึงไดจาก  
en.thaihealth.or.th/.../AW๒๐toronto๒๐web๒๐THAI๒๐final๒๙๐๗๒๐๑๐.pdf. 
วันที่สืบคน ๑๘ มค. ๒๕๕๔.  

วิไล ชินเวชกิจวานิชย และ มนทกานติ์ เชื่อมชิต. ๒๕๕๔. การประมวลสถานการณสุขภาพ: การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

ศรีนวล สถิตวิทยานันท. ๒๕๕๑. เพศสัมพันธในผูสูงอาย.ุ (ออนไลน).เขาถึงไดจาก   
 http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main๑_๖.html. 
ศิริยุพา นันสุนานนท. ๒๕๔๙. การศึกษาความรู เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย: 

รายงานการวิจัย.  (ออนไลน).เขาถึงไดจาก  http://library.cmu.ac.th/newbook/data/๒๐๐๘-๐๙-
๒๐๑๖-๒๗-๓๙_abs_abs.pdf, วันที่เขาถึงขอมูล ๑๑ ตค. ๒๕๕๓ 

ศิริวรรณ ศิริบุญและชเนตตี มิลินทางกูร. ๒๕๕๑. ผูสูงอาย.ุ ฐานขอมูลประชากร (ฝายวิจัยและศูนย 
สารสนเทศ) (ออนไลน).เขาถึงไดจาก  
http://www.cps.chula.ac.th/research_division/article_ageing/ageing_๐๐๑.html เมื่อวันที่ ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕. 
ศูนยบริการวชิาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. ๒๕๕๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตาม

โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ระยะที่ ๓. รายงานการศกึษาฉบับ
สมบรูณ เสนอตอกองการพัฒนาชุมชน สาํนักพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร.  

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒๕๓๙). รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษากรอบการวาง 
แผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙. กรุงเทพฯ :ศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศูนยวจิัย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย. ๒๕๕๔. รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (ครัง้ที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๔) .
รายงานการสาํรวจเสนอตอกรุงเทพมหานคร.(มีนาคม).     

ศูนยวจิัย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย. ๒๕๕๔. รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครที่มีตอการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (ครัง้ที่ ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๔) .
รายงานการสาํรวจเสนอตอกรุงเทพมหานคร.(สิงหาคม).  

ศูนยวจิัยมหาวิทยาลัยกรงุเทพ. ๒๕๕๕. ประเมินผลงาน ๓ ป ผูวาฯ กทม. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก  
http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll584.php?pollID=443 สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕.     
ศูนยวจิัยมหาวิทยาลัยกรงุเทพ. ๒๕๕๕. เปดผล "กรงุเทพโพลล" คนเกินครึ่งพอใจ ผูวาฯ กทม.แกปญหาน้าํทวม. 

(ออนไลน).เขาถึงไดจาก  http://www.suthichaiyoon.com/ สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕.     
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 ศูนยสาํรวจความคิดเห็นประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. ๒๕๕๔. คนกรงุเทพฯ กับความพึงพอใจ
ผลงานผูวาฯกทม.ในชวง ๓ ป.(ออนไลน).เขาถึงไดจาก 
http://nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/th/poll-new/ nidapoll-2544/168-poll-39-2544  
สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. ๒๕๔๓.รายงานโครงการศกึษาวจิัยประชากรแฝงในเขตกรุงเทพมหานคร.
รายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ เสนอตอสาํนักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.(สิงหาคม).   

สถาบันรามจิตติ.๒๕๕๐. รายงานสภาวการณเด็กและเยาวชนจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล  ChildWatch)  
๒๕๔๙ – ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สถาบันรามจิตติ.๒๕๕๐. รายงานสภาวการณเด็กและเยาวชนจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ChildWatch)  
๒๕๕๐ – ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สถาบันรามจิตติ.๒๕๕๐. รายงานสภาวการณเด็กและเยาวชนจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ChildWatch)  
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมพงษ จิตระดบั. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร เมืองสีเทาของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:  จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลัย. 

สมาพร ศริิลาภ. ๒๕๕๓. รายงานการวิเคราะหการศึกษาไทย. เอกสารไมตีพิมพ).  
สารานุกรมเสรี.โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอเนื่อง.๒๕๕๕. (ออนไลน).

เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ตอเน่ือง  สืบคนเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕. 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (ม.ป.ป.). 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย. สืบคนจาก  

http://www.gender.go.th/plan/2tumanoon.html  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕. 
สาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (ม.ป.ป.). เรื่องกลาวหารองเรียนที่อยู 

ระหวางดาํเนินการไตสวนขอเท็จจริง  (ออนไลน).เขาถึงไดจาก  
http://www.nacc.go.th/ewtadmin/ewt/program/accuse_main_search.php?blackN=&name
N=&ministryN=A1C3D8A7E๐B7BEC1CBD2B9A4C3&provinceN=&submit=A4E9B9CBD2 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๔๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔). (ออนไลน).เขาถึงไดจาก   

 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139   วันที่สืบคน๑๘ มค. ๒๕๕๔.  
สาํนักงานปกครองและทะเบียน. ๒๕๕๔. สถิตกิารเลือกต้ังสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตและผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร.(ออนไลน).เขาถงึไดจาก http://office.bangkok.go.th/ 
ard/stat_elect.html สืบคนเมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕.  

สาํนักงานเลขานุการ สภากรงุเทพมหานคร. ๒๕๕๕.การประชุมสภากรงุเทพมหานคร. (ออนไลน).เขาถงึไดจาก  
http://www.bangkok.go.th/sbmc   สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕.  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ๒๕๕๔. บทสรุปสําหรับผูบริหารสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายงานผล 
ลวงหนา) available on : http://popcensus.nso.go.th/file/popcensus-20-12-54.pdf   

สํานักงานสถิติแหงชาติ. ๒๕๕๐. รายงานการสํารวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกําลังกายของประชากร. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ.  

สาํนักงานสถิติแหงชาติ. ๒๕๕๕. ผลการสาํรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๔. (ออนไลน). เขาถงึไดจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/ 
technology.html สืบคนเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕.       

สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ๒๕๕๑. การสํารวจการสํารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ ๔. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (วิไล). 

สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ. ม.ป.ป. การวิเคราะหกระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมไทย: 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วันที่สืบคน ๑๙ มีค. ๒๕๕๕. แหลงที่มา:  
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=๖๒๘.๐  

สาํนักพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร.ม.ป.ป..คูมือการจัดทาํแผนชุมชนพึง่ตนเอง.กรุงเทพฯ:ม.ป.ท. 
สาํนักยุทธศาสตรและประเมินผล. ๒๕๕๑. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: 

สาํนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร. 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ๒๕๕๓. สถิติกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : สํานักยุทธศาสตรและ 

ประเมินผลกรุงเทพมหานคร 
สาํนักยุทธศาสตรและประเมินผล. ๒๕๕๒. แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ ๑๒ ป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๓). 

กรุงเทพฯ: สาํนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร. 
สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ป.. แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักอนามัย  

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สํานักอนามัย. 
สุทัศน นันทศรีวิวัฒน. ๒๕๕๑. นโยบายการแกไขปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

กรุงเทพมหานคร: สํานักการจราจรและขนสงกรุงเทพมหานคร (อัดสําเนา) 
สุรพงษ อําพันวงษ. ๒๕๕๔. ประมวลและสังเคราะหขอมูลสถานการณการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ : กรณี

อนามัยแมและเด็ก . กรุงเทพฯ: สถาบันรามจิตติ; สถาบันราชานุกูล. 
แหลงที่มา http://www.zyword.com  

หะทัย เทพพิสัย และ อุษา เทพพิสัย. ม.ป.ป. จะทําใหสุขภาพดีไดอยางไรในชาย- หญิงวัยทอง. กรุงเทพฯ:  
ม.ป.พ. แหลงที่มา:  http://www.waisaihealth.com/1/docs/waitong.doc    

อวย เกตุสิงห. ม.ป.ป.. อายุกับการออกกําลังกาย (ออนไลน).เขาถึงไดจาก   
http://www.pantown.com/board.php?id=28  วันที่สืบคน ๘ กพ. ๒๕๕๔.  

อาคม. (๒๕๕๑). การวิเคราะหกระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมไทย. สืบคนจาก  
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=318929  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

อุษา ใบหยก. ๒๕๕๔.วิเคราะหการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ.กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพขาวฟาง.  



 

- ๕๕๙ - 

การสัมภาษณ 
ระพีพัฒน เกศโกมล.๕ มีนาคม ๒๕๕๕.สัมภาษณ. นักพัฒนาการทองเที่ยวระดับ ๖ กองการทองเที่ยว สํานัก

วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร. เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ศิราวดี รัตนกําเนิด. ๕ มีนาคม ๒๕๕๕. สัมภาษณ. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุมงานสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพชุมชน กองการพัฒนาชุมชน สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร.เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
อุดมศักดิ์ ไวชะโยดม. ๕ มีนาคม ๒๕๕๕. สัมภาษณ. นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร. เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.  
 

ขาว 
กทม.เล็งจายคาปรับผานเอทีเอ็ม.๒๕๕๔. มติชน.๒๖ มีนาคม.หนา ๑๔.     
ขุดคลองหนืดยงยุทธขูฟอเดงสุขุมพันธ. ๒๕๕๕.โพสตทูเดย.๒๗ มกราคม. หนา A๖.  
ขอมูล สตง.ฟนฮั้ว ‘โรงงานกําจัดขยะ’. ๒๕๕๐.ไทยโพสต.๒๓ สิงหาคม. หนา ๔.  
คุณชาย ลั่นพ.ย.ผุดเขื่อนไมไผ อนุมัติงบฯฉุกเฉิน ๑๐ ล.ชงรัฐ ๖๙๐ ล.ชวยถาวร.๒๕๕๒. สยามรัฐ. ๒๖ สิงหาคม. 

หนา ๒๐. 
คนกรุงรอของขวัญ ‘๓ปลอด’ปลอดน้ํา ปลอดขยะ ปลอดยุง.๒๕๕๔.มติชน.๑๒ ธันวาคม. หนา ๑๐. 
เครือขายศิลปนฯผิดหวงัผูบรหิารกทม.รอนาน ๑ ปต้ังมูลนธิบิรหิารหอศิลปไมสาํเรจ็. ๒๕๕๓.ขาวสด. ๙ กรกฎาคม. 

หนา ๒๘. 
จี้‘คุณชาย’สูดับเพลิงอยาพลาด ‘ยุทธพงษ’ชี้ยึกยักชักดาบ-รับรถ/เสี่ยงสูงแพคดี. ๒๕๕๓.สยามรัฐ.๕ มกราคม. 

หนา ๒๐. 
โจจี้ผูวาฯกทม.เรงแกปญหาทอปไฟวคนกรุง. ๒๕๕๒.ขาวสด.๑๘ กุมภาพันธ. หนา ๒๔. 
ฉุนอาง ‘ปู’เปดประตูระบายนํ้า สุขุมพันธแฉคนศปภ.อดีตอธิบดีนําทีมบุกจี้ชวยการเดนโฮมจม. ๒๕๕๔.มติชน.๒๙ 

พฤศจิกายน. หนา ๑,๑๐-๑๑.  
ชกไมมีมุม. ๒๕๕๔. ขาวสด.๑ ตุลาคม.หนา ๒.   
นายกปูเขมงัด ม.๓๑บี้กทม.เลิกดื้อ ผันน้ําผานคลองลงทะเลทหาร-ตร.เฝาระวัง๒๔ชม.ผวาน้ําทวมถึงอนุสาวรียชัย.

๒๕๕๔.มติชน.๒๓ ตุลาคม. หนา ๑,๑๓,๑๔,๑๕.  
นารีนาฏ ภัยวิมุติ.๒๕๕๑. เกาะติดสภาสภาเสาชิงชา. สยามรัฐ. ๑๖ กรกฎาคม. หนา ๒๐.    
‘โบเบ’ทวง ‘จุดผอนผัน’กทม.-‘บช.น.’. ๒๕๕๒.สยามรัฐ.๒๑ เมษายน.หนา ๒๐. 
เปดปูม ‘รถดับเพลิงฉาว’(๑). ๒๕๕๐. กรุงเทพธุรกิจ.๒๘ กุมภาพันธ. หนา ๑๕. 
เปดปูม ‘รถดับเพลิงฉาว’(๒). ๒๕๕๐.กรุงเทพธุรกิจ.๑ มีนาคม. หนา ๕.   
ผูคาจตุจักรขีดเสนตาย ‘คุณชาย’ ๓๐ วัน ๕ปญหาไมคืบเจอม็อบยกระดับกทม.ตั้ง ‘พรเทพ’นั่งปธ.บอรด.๒๕๕๔.

สยามรัฐ.๑๘ มีนาคม. หนา ๒๐.  
‘ผูคา’ฮึ่ม!รวมตัวตั้งสมาคมฯขอผูวากทม.มีเอี่ยวแกปญหา. ๒๕๕๓.สยามรัฐ.๒๓ กรกฎาคม. หนา ๒๕.  
ผลสอบอุโมงคฉาว  ‘กทม.’ ‘สตง.’ ชง ‘ป.ป.ช.’สอบ ‘สมัคร-สหัส’. ๒๕๕๒. มติชน.๑๗ มกราคม. หนา ๒.  



 

- ๕๖๐ - 

พท.ของใจประมูลคอมพกทม.สุดพิลึก. ๒๕๕๓. มติชน.๑๔ กุมภาพันธ. หนา ๑๕. 
พท.จี้สอบฮั้วประมูลคอมพกทม.๒๕๕๓. มติชน.๑๔ กุมภาพันธ. หนา ๙. 
ยื้อวุน ‘พระยาสุเรนทร’ปทุมขอถกผูวากทม.๑๐ธันวากรุงตอ.ปกติ.๒๕๕๔.มติชน.๑ ธันวาคม. หนา ๑,๑๔.  
เยาวชนจี้ ‘สุขุมพันธ’สอบพฤติกรรมขรก. ๒๕๕๒.มติชน.๒๒ มกราคม. หนา ๑๐. 
รฟท.พบกทม.เคลียรขัดแยงทิศทางจตุจักร.๒๕๕๔. กรุงเทพธุรกิจ.๓๑ ธันวาคม. หนา ๑๓, ๑๖.  
รฟท.ยัน ๘ พันผูคาเชาที่เดิมขูกทม.หลัง๒๑ม.ค.ตองออก.๒๕๕๔. มติชน.๓๐ ธันวาคม. หนา ๑,๕.   
รองตอสัญญากําจัดขยะกทม.สงกลิ่น. ๒๕๕๔.มติชน.๒๗ มิถุนายน. หนา ๑๓. 
ลั่น!ปดฉากแดนสนธยา ‘ตลาดจตุจักร หมดยุค ‘อิทธิพลมืด-คอรรัปชั่น’โละจัดระเบียบแผงปดชองไถ. ๒๕๕๒. 

สยามรัฐ.๙ กรกฎาคม. หนา ๒๐.   
วิลาส แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหลปลอม. ๒๕๕๒. ขาวสด.๑ ธนัวาคม. หนา ๒๔.  
โวยโรงเรียนในเขตกทม.รีดคาอาหาร-นมเด็ก. ๒๕๕๓.โพสตทูเดย.๑๘ มีนาคม.หนา ๖. 
ศาลปค.นัด ๒๙ พ.ย.ไตสวนชาวนนทฟอง ‘ศปภ.-กทม.’ลุยปดรามอินทรา.๒๕๕๔.สยามรัฐ.๒๖ พฤศจิกายน. หนา 

๑,๑๑. 
ศปภ.สวนหนาพรึบกทม.ตัง้พระนายคมุเปดประตูระบายน้าํ. ๒๕๕๔.มติชน.๒๓ ตุลาคม. หนา ๑,๑๓.  
สภากทม.ฉะ ‘สํานักโยธา’หลายโครงการทั้งชา-ชุย. ๒๕๕๓.สยามรฐั.๒๓ กุมภาพันธ.หนา ๒๕. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๕๖๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๕๖๒ - 

ตารางที่ ผนวก ๑  สรปุสาระสาํคญัของการประชุมสภากรงุเทพมหานคร ในป ๒๕๕๔ 
 

การประชุม ประเด็นที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบของ ส.ก. ตอปญหา

ของประชาชน 

ความสนใจตอประเด็นท่ีเปน
ขาว 

(hot issue) 

ผลตอบกลับของฝายบริหาร
หรือขาราชการประจํา 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ และ วันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- - - 

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๔ 

- - - 

ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๔ 

มีการสอบถามฝายบริหารถึง
สถานการณของโรคไขเลือดออก 

- รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร   (นางมาลินี 
สุขเวชชวรกิจ) ตอบกระทู
ทั่วไปถึงสถานการณ 

การสงเสริมใหความรูดาน
อนามัยและครอบครัว เพ่ือลด
ปญหาการตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงค  

- ฝายบริหารรับไปปฎิบัติตาม 

ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๔ 

- ขอใหฝายบริหารติดตั้ง ดูแล
รักษาไฟฟาและแสงสวางใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ฝายบริหารรับไปปฎิบัติตาม 

ขอใหฝายบริหารเรงรัด
ดําเนินการระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานครเพื่อแกไข
ปญหาการจราจร 

- ฝายบริหารรับไปปฎิบัติตาม 

ครั้งที่ ๕ วันศุกรที่ ๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

เห็นชอบใหกรุงเทพมหานครจาย
ขาดเงินสะสมจํานวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน  ดานการศึกษา 
การโยธา การระบายน้ํา ดาน
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

- ฝายบริหารรับไปปฎิบัติตาม 

ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

- - - 



 

- ๕๖๓ - 

การประชุม ประเด็นที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบของ ส.ก. ตอปญหา

ของประชาชน 

ความสนใจตอประเด็นท่ีเปน
ขาว 

(hot issue) 

ผลตอบกลับของฝายบริหาร
หรือขาราชการประจํา 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๔ 

- การมอบหมายให
คณะกรรมการการปกครอง
และรักษาความสงบเรียบรอย
ติดตามตรวจสอบ กรณี มีผู
โฆษณาแอบอางวารับ
มอบหมายจากสภา
กรุงเทพมหานครใหจัด
ฝกอบรมตาม 

- 

 โครงการจัดสงผูดูแลผูสูงอายุ
ไปทํางาน ณ ราชอาณาจักร
สวีเดน โดยคิดคาลงทะเบียน
เรียนคนละ ๔๙,๐๐๐ บาท 

 

- การเสนอญัตติขอใหตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญเรงรัด
การออกระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และอัตรา
คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ซึ่ง
ฝายบริหารมีการออกระเบียบ
นี้ลาชา 

รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร   (นายพร
เทพ เตชะไพบูลย) ไดยืนยัน 
วาจะออกระเบียบดังกลาวให
แลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทําใหที่
ประชุมมีมติเอกฉันทใหถอน
ญัตติไป 

ขอใหฝายบริหารเรงประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใช
พื้นที่จัดสรางสวน-สาธารณะ
ใหแกประชาชน 

- ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๕๔ 

ขอใหฝายบริหารจัดทําผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครให
สอดคลองกับสภาพความเปนอยู
ของประชาชนในปจจุบนัและทิศ
ทางการพัฒนาเมือง 

- ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

ขอใหฝายบริหารจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินจาก
โรงพยาบาลโดยใชรายรับจริง

- ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 



 

- ๕๖๔ - 

การประชุม ประเด็นที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบของ ส.ก. ตอปญหา

ของประชาชน 

ความสนใจตอประเด็นท่ีเปน
ขาว 

(hot issue) 

ผลตอบกลับของฝายบริหาร
หรือขาราชการประจํา 

จากคาหองพักผูปวยเปน
หลักฐานในการคํานวณภาษี 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

- ตั้งกระทูถามฝายบริหาร เร่ือง 
การดําเนินโครงการนําสาย
ไฟฟาแรงสูงลงดิน ถึงความ
ลาชาในการดําเนินงาน และ
การประสบปญหาการร้ือยาย 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และรองผูวาฯ(นายพรเทพ เต
ชะไพบูลย) ไดชี้แจงวาลาชา 
เพราะการไฟฟานครหลวงไม
สามารถติดตั้งเสาและใสกิ่ง
โคมได เพราะอาจจะเกิดไฟฟา
รั่วลงเสาโคม และกอใหเกิด
อันตรายแกผูสัญจรไปมาใน
ถนน จึงอยูระหวางหาวิธีติดตั้ง
เสาไฟฟาสาธารณะให
ปลอดภัยโดยวิธอีื่น  

ขอใหสํานักการโยธารับผิดชอบ
ดูแลถนนเลียบคลองสิบสาม เขต
หนองจอก 

- ฝายบริหารรับไปปฎิบัติตาม 

ขอใหฝายบริหารออกประกาศ
หามใช 

- ฝายบริหารรับไปปฎิบัติตาม 

ยานพาหนะที่มีน้ําหนักเกินกวา
กําหนดเดินบนทางหลวงทองถิ่น 
ใหครอบคลุมทุกเสนทางในกทม. 

  

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

- การตั้งกระทูถามฝายบริหาร 
เพื่อขอทราบการดําเนินการ
เกี่ยวกับโรงฆาสัตวของ
กรุงเทพมหานคร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และรองผูวาฯ (นางมาลินี สุข
เวชชวรกิจ) ตอบกระทูวา
โครงการกอสรางโรงฆาสัตว
ของ กทม. ยังไมสามารถเปด
ใชงานได เนื่องจากไมมี
ภาคเอกชนรายใดสนใจเขา
รวมโครงการ และเกิดปญหา
ผูรับเหมาทิ้งงาน และไม
สามารถประสานกับ
ภาคเอกชน ใหมารวมโครงการ
ได 
 



 

- ๕๖๕ - 

การประชุม ประเด็นที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบของ ส.ก. ตอปญหา

ของประชาชน 

ความสนใจตอประเด็นท่ีเปน
ขาว 

(hot issue) 

ผลตอบกลับของฝายบริหาร
หรือขาราชการประจํา 

- ตั้งกระทูถามฝายบริหารเพ่ือ
ขอทราบความคืบหนาการ
กําจัดขยะมูลฝอยตามขอเสนอ
ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร จํากัด  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตอบกระทูถึงความคืบหนา 
 

- มีญัตติขอให กทม. 
ประสานงานกับกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) รื้อถอนตู
โทรศัพทสาธารณะที่มีลักษณะ
เปนอันตรายตอความ
ปลอดภัยและมีผลประโยชน
แอบแฝงดวยการติดปาย
โฆษณา 

ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ และ
พฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

ขอใหกรุงเทพมหานครปรับปรุง
ทางเดินค.ส.ล. ริมคลองทั่วพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

- ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

- ขอใหฝายบริหารแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนว
มินทราธิราช หรือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- - - 
 
 

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- มีญัตติใหฝายบริหารเรงรัดการ
แกไขปญหาน้ําทวมใน
กรุงเทพมหานครโดยดวน 

ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- - 
 
 
 
 
 
 

- 



 

- ๕๖๖ - 

การประชุม ประเด็นที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบของ ส.ก. ตอปญหา

ของประชาชน 

ความสนใจตอประเด็นท่ีเปน
ขาว 

(hot issue) 

ผลตอบกลับของฝายบริหาร
หรือขาราชการประจํา 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ 

- มีญัตติขอใหฝายบริหาร
วางแผนฟนฟู กทม.  กําหนด
มาตรการเยียวยาใหกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากน้ําทวมและกําหนด
แนวทางปองกันน้ําทวม กทม. 
อยางย่ังยืน 

ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

- มีญัตติขอใหฝายบริหารเรง
สรางเขื่อนและถนนปองกันน้ํา
ทวมบริเวณคลองหกวาสาย
ลาง ริมคลองสอง และคลอง
พระยาสุเรนทร ในเขตสาย
ไหม เพื่อปองกันน้ําทวมอยาง
ถาวร 

ฝายบริหารรับไปปฏิบัติตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๕๖๗ - 

รายนามคณะวิจัย 
 

 
ทีมบริหารจัดการโครงการ 
 

 

 
 
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา 

 
 
คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
หัวหนาโครงการ / ผูจัดการโครงการ 
 
 

 

 
นายสิริวิท อิสโร 

  
นกัวิจัย / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

    
ทีมวจิัยดาน Logistical & Physical Development Visions (LP) 
 

 

 
 
ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 

 
 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

 
 
นกัวิจัยดานผังเมือง 

 
 

 
ผศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานจราจรและขนสง 

 

 
ผศ.ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
อาคารและส่ิงปลกูสราง 
 

 

 
นางสาวกฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ 

 
 
 

 

 
ผูชวยนกัวิจัยดานผังเมือง 

 

 
นางสาวปภานันท  ปรารมภ 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานจราจรและขนสง 



 

- ๕๖๘ - 

 

 
นางสาวพิชญา ศรีทองทิม 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานจราจรและขนสง 
 
 

 

 
นางสาวศิริลักษณ  อมรเศรษฐพงศ 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานโครงสรางพืน้ฐาน 
อาคารและส่ิงปลกูสราง 

 
ทีมวจิัยดาน Environmental and Health Development Visions (EH) 
 

 

 
 
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 

 
 
วิทยาลยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
 
นกัวิจัยดานสาธารณสุข 
 
 

 

 
ผศ.ดร.รัตนา สําโรงทอง 
 
 

 
วิทยาลยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานสาธารณสุข 

 

 
ผศ.ดร.ศรัณย เตชะเสน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

 
นกัวิจัยดานสุขาภิบาล 

 

 
อ.ดร.เสาวนีย วิจิตรโกสุม 
 
 
 

 
สถาบนัวิจัยสภาวะแวดลอม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

 

 
นางวิไล ชินเวชกิจวานิชย 
 
 
 

 
วิทยาลยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
ผูชวยนกัวิจัยดานสาธารณสุข 

 

 
นางสาวมณทกานติ์ เชื่อมชิต 

 
 
 
 

 
ผูชวยนกัวิจัยดานสาธารณสุข 



 

- ๕๖๙ - 

 

 

 
ดร.ปาจรีย อับดุลลากาซิม 
 
 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานสาธารณสุข 

 

 
นางสาวกนกทัศน ยลปราโมทย 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานสิ่งแวดลอม 
 
 

 

 
นายฐานวุฑ  สําราญศิลป 
 
 
 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานสขุาภบิาล 

ทีมวจิัยดาน Social and Quality of Life Development Visions (SQ) 
    

 
 

 
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ 

 
คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
นกัวิจัยดานการศกึษา  

 

 
รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันต ิ 
 
 

 
คณะเศรษฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานเศรษฐกิจ 

 

 
ดร.อุนเรือน เล็กนอย 
 
 

 
สถาบนัวิจัยสังคม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานสังคม 

 

 
นางสาววิชยา โกมินทร 
 
 

 
สถาบนัวิจัยสังคม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
นกัวิจัยดานสังคม 

 

 
นายสุรศักดิ์ เกาเอี้ยน 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานการศกึษา  



 

- ๕๗๐ - 

 

 
นางสาวสรัลพัชร คลองดี 
 

 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานเศรษฐกิจ 

 

 
ดร.พลพัธน โคตรจรัส 
 
 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานเศรษฐกิจ 

 

 
นายบวร ทรัพยสิงห 
 
 

 
สถาบนัวิจัยสังคม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
ผูชวยนกัวิจัยดานสังคม 

 

 
นางสาวพิชญา สุรพลชัย 

 
สถาบนัวิจัยสังคม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
ผูชวยนกัวิจัยดานสังคม 

 
ทีมวจิัยดาน Participation and Organizational Management Visions (PO) 
    

 

 
รศ.วันชัย มีชาติ 

 
คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 
นกัวิจัยดานการบริหารจัดการองคการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 
 
 

 
คณะรัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
นกัวิจัยดานการเมือง และการมี 
สวนรวมของประชาชน 

 

 
นายธีระพล เกรียงพันธุ 

 
 
 
 

 
ผูชวยนกัวิจัยดานการบริหารจัดการ
องคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
นายเจตน ดิษฐอุดม 
 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานการเมือง และการมี
สวนรวมของประชาชน 

 
 
 
 



 

- ๕๗๑ - 

ทีมวจิัยดานการประชาสัมพนัธและการจัดเวทีสาธารณะ 
 

    

 

 
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว 

 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
นกัวิจัยดานการประชาสัมพันธและ 
การจัดเวทีสาธารณะ 
 

 

 
นางสาวลลิลทิพย พัฒนสาร 
 
 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานการประชาสัมพันธ  

 

 
นางสาวขนิษฐา  สุขสง 

  
ผูชวยนกัวิจัยดานการจัดเวทีสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๕๗๒ - 

รายนามขาราชการกรงุเทพมหานคร 
ผูรับผิดชอบโครงการศกึษาวิจัยจัดทําแผนวิสยัทัศนของประชาชน 

เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป 
 

ที่ปรกึษาโครงการ  
๑. นางนินนาท ชลิตานนท           ปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒. นายพีระพงษ สายเชื้อ              รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
๓. นายอรรถพร สุวัธนเดชา           รองปลัดกรุงเทพมหานคร   
๔. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท        ผูอํานวยการสํานกัยุทธศาสตรและประเมินผล 
๕. นางจินตนา สุรินทรศิริรัฐ        รองผูอาํนวยการสํานกัยุทธศาสตรและประเมินผล 
  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
๑. นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน              หัวหนากลุมงานวจัิยและประเมินผล 

รกัษาการในตําแหนงผูอาํนวยการกองยุทธศาสตรบรหิารจัดการ 
๒. นางสาวกรสุภา นิตยวิมล             หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรบริหารจดัการ  

กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ                                                      
๓. วาที่รอยตรีประภพ เบญจกุล             
 

นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ 

ผูประสานงาน                                      
๑. นางสาวสุภาภรณ  ธีระจันทร           หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรผังเมือง การจราจรและขนสง 

กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
๒. นางวาสนา พรหมอยู            นกัวิชาการสถิตชิํานาญการ           

กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ                                            
๓. นางสาววัฒนาวดี พรหมเวช  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ 
๔. นางสาวชุติมน อ่ําพันธ               นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
๕. นายปฏิพัทธ เหล็งขวัญยืน  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ 
๖. นางปทิตตา ศาสตรพันธ   นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ 
๗. นางสาวนรีรัตน  คงมีศักดิ์สิริสุข      นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   

กองยุทธศาสตรบริหารจดัการ 
 
 




