
คณุยงัจาํไดไ้หมครบั? 

• ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555 ท่ีผ่านมา 

โครงการ“วิสยัทศัน์กรุงเทพฯ 2575” ได้จดัเวทีสาธารณะ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น ของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไปแล้ว 

มากกวา่ 25 ครัง้ ประกอบด้วยเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ 

จํานวน 6 ครัง้ และเวทีสําหรับกลุม่เฉพาะ จํานวน 23 ครัง้ 

มีผู้ เข้าร่วมเวทีสาธารณะมากกวา่ 2,000 คน 





เราจะอยูต่รงไหน  
ในอกี 20 ปีขา้งหนา้ 

 



โอกาส...  

ภัยคุกคาม...  

จุดแขง็..  

จุดอ่อน.. 



โอกาสทีเ่ราม ี

• เอเชยีจะเป็นศนูยก์ลางโลกในอนาคต 
• ประเทศอาเซยีน จะรวมตวักนัเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิสงัคมอาเซยีน 
(AEC)  

 



เราจะใชโ้อกาสนีอ้ยา่งไร 

• เราจะใชโ้อกาสนีป้รับตําแหน่งของเมอืง
กรงุเทพฯ ของเรา  

• ใหเ้ป็น “มหานครแหง่เอเชยี”   
 



จดุแข็งของเรา 

• เมอืงกรงุเทพฯ ตัง้อยูใ่นตําแหน่งยทุธศาสตรข์อง
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ 

• อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยศลิปวัฒนธรรม มเีสน่ห ์เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่ว ระดบัโลก (ประเภทคณุภาพด ีราคาถกู) 

• เป็นศนูยก์ลางดา้นการคา้ การลงทนุ บรกิารดา้น
การแพทย ์การคมนาคมขนสง่ ในภมูภิาค 

• เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงการปกครอง ทางเศรษฐกจิ 
สงัคม ฯลฯของประเทศ 
 



เราจะใชจ้ดุแข็ง ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

• เราจะสรา้งเมอืงกรงุเทพฯ ในอนาคต            
ดว้ยจดุแข็งดา้น... 
– ทาํเลทีต่ ัง้  
– วฒันธรรมทีแ่ข็งแกรง่  
– การแพทยส์มยัใหม ่และ 
– การทอ่งเทีย่ว 

• ใหก้า้วไปสู ่“เมอืงมหานครแหง่เอเชยี” 



กรงุเทพฯ “มหานครแหง่เอเชยี”   

• เป็นมหานคร ทีใ่นแบบทีเ่รยีบงา่ย ปลอดภยั 
ประหยัด สะดวกสบาย มเีสน่ห ์มเีอกลักษณ์
เฉพาะตวั มชีวีติชวีา ยั่งยนื 

• เป็นพลังสําคญั ในการขบัเคลือ่นกระแส
เศรษฐกจิและสงัคม ในทวปีเอเชยี และใน
ภมูภิาคอาเซยีน 
 



แตท่ีต่อ้งทาํกอ่นสิง่อ ืน่ใด คอื.. 

1. เราตอ้งปรบัตวัใหอ้ยูร่อด จากภยัทีก่าํลงั
คกุคามเราใหไ้ด ้และ 

2. เราตอ้ง “กาํจดัจดุออ่น” ของเมอืง
กรงุเทพฯ 

 
 



  
“ภยัคกุคาม”  

  
ทีเ่ราตอ้งเผชญิ 



• กรงุเทพฯ นํา้ทว่ม จากนํา้ฝน และ
นํา้ทะเลยกระดบั ฯลฯ 

• กรงุเทพฯ เป็นศนูยก์ลางความ
ขดัแยง้ทางสงัคมการเมอืง 

  
 

 



รฐับาลก็ตอ้งทาํหนา้ที.่.. 

• มีระบบจัดการนํา้ท่วมในลุ่มนํา้ภาคกลาง ที่ไว้ใจได้ 
• มีระบบการป้องกันภยั ที่เกดิจากนํา้ทะเลยกระดบั

ในอ่าวไทย 
• หยุดใช้นํา้บาดาลในพืน้ที่ กทม. และปริมณฑล 
• ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพตดิ 



“จดุออ่น”  
เมอืงกรงุเทพฯ 

 
ทีเ่ราตอ้งกาํจดั 



จดุออ่นที ่1 
เมอืงกรงุเทพฯ ไมป่ลอดภยั 

 
อาชญากรรม ยาเสพตดิ 
อบุตัเิหตบุนถนน ทางเดนิ  

มลพษิ 
โรคคนเมอืง อาหารมสีารพษิ 

ฯลฯ 

 

 

 



ภายใน 5 ปี จากนีไ้ป.. 
 

เราตอ้งฟ้ืนกรงุเทพฯ 
 ใหเ้ป็นเมอืงทีป่ลอดภยั 



กรงุเทพมหานคร  
ตอ้งเรง่จัดการในเรือ่งตอ่ไปนี.้..  

• ทาํให้ทุกซอย ทางเดนิ สะพานลอย มีไฟส่องสว่าง  

• ทุกพืน้ที่เส่ียงต้องมีกล้อง CCTV  
• ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้มีความปลอดภยั เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และอยู่ กับนํา้ท่วมได้ 
 
 
 



กรงุเทพมหานคร  
ตอ้งเรง่จัดการในเรือ่งตอ่ไปนี.้..  

• จัดระเบยีบป้ายโฆษณา ให้ปลอดภยั ไม่เป็นมลพษิทาง

สายตา 
• กทม. มีตาํรวจจราจรของตวัเอง กวดขันวนัิยการจราจร

อย่างเคร่งครัด 
 
 



กรงุเทพมหานคร  
ตอ้งเรง่จัดการในเรือ่งตอ่ไปนี.้..  

• เทศกจิ กวดขันการจัดระเบยีบการใช้พืน้ที่สาธารณะอย่าง

จริงจัง  
• สถานที่ออกกาํลังกาย ทั่วถงึ สอดคล้องกับพืน้ที่ให้บริการ 

 
 



กรงุเทพมหานคร  
ตอ้งเรง่จัดการในเรือ่งตอ่ไปนี.้..  

• แยกระบบระบายนํา้-บาํบัดนํา้เสีย ออกจากกัน  

• เพิ่มพืน้ที่รวบรวมนํา้เสียไปบาํบัด ให้ครอบคลุมทั่วทัง้กรุงเทพฯ 
• เก็บค่าบาํบัดนํา้เสียทั่วทัง้กรุงเทพ 
• จัดระเบียบแหล่งกาํเนิดมลพษิในเขตเมืองอย่างเข้มข้น 
• คืนพืน้ที่ถูกรุกลาํริมแม่นํา้ลาํคลอง บูรณะคูคลองให้สะอาด ใช้

สัญจรทางเรือได้ 



• คัดแยกขยะ พฒันาผลิตภณัฑ์จากขยะ recycle 
• มีหลักสูตรวนัิยจราจร อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในโรงเรียน 

กทม. 

• ฯลฯ 

กรงุเทพมหานคร  
ตอ้งเรง่จัดการในเรือ่งตอ่ไปนี.้..  



ชุมชนตอ้งมสีว่นรว่ม  
สรา้งเมอืงกรงุเทพฯ ใหป้ลอดภยั  

• จัดระเบยีบชุมชน เพื่อรักษาความปลอดภยั (ทุกชุมชนมี

ทะเบยีนคนในชุมชน)  
• จัดระเบยีบการใช้ที่สาธารณะ ทางเท้า  

• ริเร่ิมการคัดแยก-ทิง้ขยะ บาํบดันํา้เสียในครัวเรือน 
 



รฐับาลก็ตอ้งทาํหนา้ที.่.. 

• ควบคมุ กาํจดัแหลง่อบายมขุ 
การพนนั การคา้มนษุย ์ส ิง่ผดิ
กฎหมายในเมอืงกรงุเทพฯ 

• ควบคมุการประทว้ง-จลาจลใน
พืน้ทีเ่มอืงในกรงุเทพฯ ใหอ้ยูใ่น
ขอบเขต 
 



จดุออ่นที ่2 
 เมืองกรุงเทพฯ ขาดสิ่งอาํนวยความสะดวกพืน้ฐาน       

ที่มีอยู่  เป็นระบบที่ล้าหลัง ไม่ประหยัด                            
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สวยงาม  

สิ่งก่อสร้างขาดเอกลักษณ์ 



ภายใน 10-15 ปีนี ้
เราตอ้งสรา้งเมอืงกรงุเทพฯ ใหเ้ป็น  

 
GREEN CITY 



 กรงุเทพฯ GREEN CITY 

• มภีมูทิศันส์วยงาม ไมม่สีายไฟฟ้า-
สายโทรศพัทร์กรงุรงั  ไมม่ป้ีายโฆษณา     
รกรงุรงัไมม่สี ิง่กอ่สรา้งรกรา้ง หมดอาย ุ

• มอีาคารสิง่ปลกูสรา้งยคุใหม ่มเีอกลกัษณ ์
ประหยดัพลงังาน เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 



 กรงุเทพฯ GREEN CITY 

• มรีะบบขนสง่มวลชนท ัว่ถงึ สะดวก ประหยดั 
การจราจรคลอ่งตวั และมหีลายทางใหเ้ลอืก
ได ้ท ัง้ทางทางเรอื จกัรยาน  และทางเดนิ 

• พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีส่เีขยีวกระจายท ัว่ทกุ
พืน้ที ่

• อนรุกัษอ์าคารสถาปตัยกรรมไทย 
 



เมอืงกรงุเทพฯ จะเป็น Green city                        
ได ้ก็ตอ่เมือ่… 

• รัฐบาลต้องมีมาตรการส่งเสริมยานยนต์ประหยดั

พลังงาน 

• รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

สนับสนุนการเดนิทางด้วยขนส่งมวลชนระบบราง  
 



เมอืงกรงุเทพฯ จะเป็น Green city                        
ได ้ก็ตอ่เมือ่… 

• รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และกทม. ต้องจัดตัง้องค์การบริหาร

จัดการระบบสาธารณูปโภคในเขต “กรุงเทพมหานคร” 

(Bangkok Region Utilities) ทาํหน้าที่ลงทุนพัฒนา

ระบบท่อร้อยสายใต้ดนิ เอาสายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบลิ 

ฯลฯ ลงท่อรวมใต้ดนิ และกาํกับดแูลให้ระบบการจดับริการ

สาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ  
 



เมอืงกรงุเทพฯ จะเป็น Green city                                
ได ้ก็ตอ่เมือ่… 

• รัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และกทม. ต้องร่วมกันจัดตัง้ องค์การขนส่ง

มวลชนมหานคร  เพื่อพฒันา (Metropolitan Mass 
Transportation Authority) เช่ือมต่อและจัดระบบขนส่งมวลชน

ประเภทต่างๆ (รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ) เข้าด้วยกัน ไม่ซํา้ซ้อนกัน ใช้

ระบบบัตรโดยสาร “บัตรเดียว ตลอดเส้นทาง ตลอดวัน” 

• พัฒนาระบบ GSP-ข้อมูลจราจร-สาํหรับผู้ใช้รถใช้ถนน 

• ฯลฯ 
• ๖ 



เมอืงกรงุเทพฯ จะเป็น Green city ได ้                   
ก็ตอ่เมือ่… 

• กทม. เพิ่มพืน้ที่สาธารณะ พืน้ที่สีเขียว 
• จัดให้มีศูนย์ข้อมูล-บัตรโดยสารสาํหรับชาวต่างประเทศ 
• พัฒนาระบบขนส่งทางเรือ ทางจักรยาน ทางเดนิ ที่ได้มาตรฐาน 

ปลอดภยั และเพียงพอ 
• มีหอศิลป์ พพิธิภณัฑ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

• ส่งเสริมอาคารประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 
 



เมอืงกรงุเทพฯ จะเป็น Green city ได ้                   
ก็ตอ่เมือ่… 

• ปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณะ ให้มีความหลากหลาย 

แปรผันไปตาม Zones ต่างๆ  
• มี WIFI ทั่วทัง้เมือง 
• วจิัย พฒันากจิกรรม Green city สร้างจติสาํนึก

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาคารสีเขียว ถนนสีเขียว ชุมชนสี

เขียว Green city 
 



คนกรงุเทพฯ ก็ตอ้งเปลีย่นนสิยั.. 

• ลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั และใช้ระบบการขนส่งมวลมาก

ขึน้ 

• ในเขตเมืองชัน้ใน ย่านธุรกจิ การท่องเที่ยวเข้มข้น สิทธิ

ของคนเดนิเท้าต้องมาก่อน จักรยานและขนส่งมวลชน มา

เป็นลาํดบัที่สอง และรถยนต์ส่วนตวั มาเป็นลาํดบัสุดท้าย 



จดุออ่นที ่3 
เมอืงกรงุเทพฯ “โหด..รา้ย..ไมป่ราณี”             

สําหรับคนจน และคนออ่นแอ 
 

ถนน ทางเดนิ อาคารส่ิงก่อสร้าง ไม่เป็นมิตรกับผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 

คนจนไม่มีที่อยู่  ทาํงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ขาดหลักประกัน 

 
 



ภายใน 5-10 ปีนี ้
 

เราจะชว่ยกนัสรา้งเมอืงกรงุเทพฯ   
ใหค้นทกุเพศ ทกุวยั ทกุอาย ุและ

อาชพี อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 



กรงุเทพมหานคร ชุมชน และหนว่ยงานอืน่ๆ  
ตอ้งดาํเนนิการ ในเรือ่งตอ่ไปนี ้

• เร่งทาํการสาํรวจและจัดระเบยีบประชากรที่อาศัย-ทาํงาน

ในเขตเมืองกรุงเทพฯ  
• ปรับปรุงพฒันาระบบส่ิงอาํนวยความสะดวกพืน้ฐานใน

เมือง ทัง้ในอาคาร และที่สาธารณะต่างๆ ให้เดก็ ผู้สูงอายุ 

และผู้พกิาร สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันคนอ่ืนๆ ได้ 
 



กรงุเทพมหานคร ชุมชน และหนว่ยงานอืน่ๆ  
ตอ้งดาํเนนิการ ในเรือ่งตอ่ไปนี ้

• ร่วมมือ หรือส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน พฒันาที่อยู่

อาศัยสาํหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส 

• ชุมชนมีองค์กรจัดสวัสดกิารสาํหรับคนในชุมชน 
• จัดระเบยีบการใช้พืน้ที่สาธารณะ การขายของบนทางเท้า 

ให้แม่ค้า-คนเดนิถนนอยู่ ร่วมกันได้อย่างลงตวั 
 



จดุออ่นที ่4 

เมืองกรุงเทพฯ ชัน้ใน แออัด การจราจรตดิขัด 

เป็นที่รวมของกจิกรรมทุกประเภท                 

ไม่สามารถปรับตัวได้  

 



เราตอ้งการเมอืงกรงุเทพฯ แบบ
กะทดัรดั และกระจายตวั 

ภายใน 15-20 ปีขา้งหนา้ 



กรงุเทพฯ เมอืงกะทดัรดั และกระจายตวั 

• เมืองกรุงเทพฯ จะบริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร ซึ่ง

ประกอบไปด้วยเมืองขนาดเล็ก กะทดัรัด จาํนวนหลายเมือง ทัง้

ในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกล้เคียงกัน   

• แต่ละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ การจ้างงาน ที่พักอาศัย โรงเรียน 

โรงพยาบาล ย่านการค้า ครบครันในตวัเอง มีระบบการบริหาร

จัดการเมืองของตนเอง 

• เช่ือมต่อกัน โดยรถไฟฟ้าทนัสมัย เดนิทางไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
 



แตจ่ะสําเร็จได ้ก็ตอ่เมือ่…  

• ทัง้รัฐบาลและ กทม. ผลักดนักฎหมายให้มีการจัดตัง้ Bangkok 
Region Authority (BRA) ขึน้ เพื่อให้ทาํหน้าที่พัฒนา

เมืองต่างๆ ใน “มหานครกรุงเทพฯ” 
• รัฐบาล และ กทม. กระจายอาํนาจลงสู่เมืองในเขต BRA ให้

สามารถปกครองตนเองได้อย่างกว้างขวาง 
• กทม. จาํกัดการเตบิโตของเมืองกรุงเทพฯ ในเขต Hi-Zone  

โดยจาํกัดปริมาณการจราจร และจาํนวนประชากร เก็บภาษี

พเิศษ บังคับใช้กฎหมายผังเมืองเคร่งครัด 
 



จดุออ่นที ่5 
คนกรุงเทพฯ ยังไม่เป็นเจ้าของเมืองกรุงเทพฯ อย่างจริงจัง 

ปล่อยให้นักการเมือง ข้าราชการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ใช้เงนิภาษีไม่คุ้มค่า 

รัฐบาลยังไม่กระจายอาํนาจให้ กทม. 



ใน 5 ปีขา้งหนา้นี ้กรงุเทพฯ ตอ้งเป็นมหานคร
ประชาธปิไตย ในระดบัแนวหนา้ของเอเชยี 

• กทม. มอีาํนาจจดัการปญัหาของเมอืงไดอ้ยา่ง
เบ็ดเสร็จ 

• การเมอืงสเีขยีว นกัการเมอืง และขา้ราชการ 
กทม. พนัธุใ์หม ่มอืสะอาด ไมค่อรร์ปัช ัน่ ไมใ่ช้
อาํนาจอทิธพิลแสวงหาประโยชน ์



ใน 5 ปีขา้งหนา้นี ้กรงุเทพฯ ตอ้งเป็นมหานคร
ประชาธปิไตย ในระดบัแนวหนา้ของเอเชยี 

• กทม. โปรง่ใส ฟงัเสยีง-ตอบคาํถามประชาชนทกุเรือ่ง 
• ชาวเมอืงกรงุเทพฯ มสีทิธ ิมเีสยีง มบีทบาทในการ

ขบัเคลือ่นวสิยัทศัน ์ผา่นระบบงบประมาณแบบมสีว่น
รว่ม (Participatory Budgeting) และชอ่งทางอืน่ๆ 



มหานครประชาธปิไตย  
จะเกดิขึน้ในเมอืงกรงุเทพฯ ได ้ก็ตอ่เมือ่... 

 
• รัฐบาลต้องกระจายอาํนาจการจัดบริการสาธารณะในเขตเมือง

ให้แก่ กทม. อย่างเตม็ที่ 
• นักการเมือง กทม. ต้องเปล่ียนวัฒนธรรมทางการเมือง มีจติใจ

รักประชาธิปไตยทางตรง โปร่งใส ยดึฐานชุมชน ไม่เกาะตดิอยู่

กับการเมืองระดบัชาต ิไม่แสวงหาประโยชน์ ไม่คอร์รัปช่ัน 
  

 



มหานครประชาธปิไตย  
จะเกดิขึน้ในเมอืงกรงุเทพฯ ได ้ก็ตอ่เมือ่... 

 
• ข้าราชการ กทม. ต้องเปล่ียนวัฒนธรรมการทาํงานวิชาชีพ (ไม่ใช่

ข้าราชการที่เน้นการเอาตวัรอด) โปร่งใส  มุ่งประโยชน์ของชาว
กรุงเทพฯ 

• กทม. ต้องกระจายอาํนาจทางการเมือง และการจัดการ ลงลงสู่
พืน้ที่และชุมชน ต้องส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง 
อาท ิระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ระบบการตรวจสอบภาค
ประชาชน ระบบการกาํหนดนโยบายสาธารณะจากชุมชนและ
ประชน ส่งเสริมความโปร่งใส และปลอดคอร์รัปช่ัน ฯลฯเป็นต้น 

•   
 



ประชาชน และชุมชนกรงุเทพฯ  
ก็ตอ้งเปลีย่นแปลงตวัเอง… 

• ยนิยอมจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  ฯลฯ ให้ กทม. เตม็

เม็ดเตม็หน่วย  
• เอาเป็นธุระในการร่วมตรวจสอบการทาํงานของ กทม. และ

หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ใช้จ่ายเงนิภาษี และทรัพย์สินของ

ประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นตาํรวจ หรือกิจการสาธารณูปโภค 

นํา้ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขสมก. การรถไฟ BTS MRT การ

ทางพเิศษ ฯลฯ เก่ียวกับการให้บริการสาธารณะแก่ชาว กทม. 
 



ประชาชน และชุมชนกรงุเทพฯ  
ก็ตอ้งเปลีย่นแปลงตวัเอง… 

• ร่วมผลักดนัความฝัน หรือ “วิสัยทศัน์คนกรุงเทพฯ 2575”  ให้
ทุกคน ทุกภาคส่วนดาํเนินการให้เกิดเป็นจริงขึน้ให้ได้ อย่างแข็ง

และมุ่งม่ัน 
 



สดุทา้ย 

รัฐบาล กทม. นักธุรกจิ และคนกรุงเทพฯ  

ต้องสร้างเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็น 

“เมืองหลวงแห่งเอเชีย” 



กรงุเทพฯ “มหานคร เมอืงหลวง แหง่เอเชยี” 

• เป็นศนูยก์ลางการคา้ การลงทนุ การคมนาคมขนสง่ 
การแพทย ์การศกึษา และวฒันธรรมของเอเชยี 
– เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์ ออกแบบ แฟช ัน่ ซอฟแวร ์การทอ่งเทีย่ว

เชงิสขุภาพ วฒันธรรม ศาสนา การแสดง  อาหาร 
– การศกึษา วจิยั ใหค้าํปรกึษาทางธรุกจิ การคา้ การลงทนุ ฯลฯ 
– ศนูยก์ลางสาํนกังานระดบัภมูภิาค ของบรษิทันานาชาต ิ 
– ศนูยก์ลางการคมนาคมทางอากาศ ทา่เรอืนานาชาต ิ
– ศนูยก์ลางการแสดงสนิคา้ การประชุมนานาชาต ิ
– ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่เอเชยี 

 



แตจ่ะเกดิขึน้ไดจ้รงิ ก็ตอ่เมือ่... 

• รัฐบาลต้องปรับปรุงระบบVISA  
• กทม. และองค์การ Bangkok Region Authority จัด 

Zones สาํหรับจัดตัง้ 

– สาํนักงานระดับภูมภิาคของสาํนักงานธุรกจิและองค์การระหว่าง

ประเทศ   
– International events   
– เมืองเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 
 



แตจ่ะเกดิขึน้ไดจ้รงิ ก็ตอ่เมือ่... 

• กทม. และรัฐบาล ส่งเสริมการศกึษา 

–หลักสูตรนานาชาตทิุกระดบั 
–หลักสูตรวชิาชีพ ออกแบบ แฟช่ัน ซอฟแวร์ อาหาร 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ 

 
 



• ภาคธุรกจิเอกชนร่วมลงทุนด้านการศกึษา ฝึกอบรม

นานาชาต ิการลงทุน software แฟช่ัน การแพทย์ การ
ท่องเทยีวเชิงสุขภาพ 

• ภาคเอกชน ต้องย้ายกจิการอุตสาหกรรมหนัก 

อุตสาหกรรมห้องแถว จากเขตเมืองชัน้ใน ออกไปอยู่

เมืองชัน้นอก และผันตวัเองเป็นธุรกจิประเภทอ่ืน 

 

แตจ่ะเกดิขึน้ไดจ้รงิ ก็ตอ่เมือ่... 



สูก่ารจา้งงานสเีขยีว 
• ตลาดการจ้างงานในอนาคต... 

– สุขภาพ การแพทย์-พยาบาล  

– การเงนิ ธนาคาร การจัดการ  

– การคมนาคมขนส่ง  

– โรงแรมและการท่องเที่ยว  

– การประชุม นิทรรศการ และ 

– ธุรกจิเชงิสร้างสรรค์ (ซอฟแวร์ แฟช่ัน อาหาร เคร่ืองประดับ 

ฯลฯ เป็นต้น) 



ชาวกรงุเทพฯ ทีม่าประชมุวนันี ้

จะมีมต ิ 

รับ หรือ ไม่รับ  

วสัิยทศัน์กรุงเทพ 2575 นี ้



ขอเชญิประชาชนชาวกรงุเทพฯ เป็นเจา้ภาพ
ขบัเคลือ่น วสิยัทศันเ์มอืงกรงุเทพฯ 2575 

• รว่มเผยแพรแ่นวความคดิเกีย่วกบัเมอืงกรงุเทพฯ ในฝันของ
ชาวกรงุเทพฯ ไปสูเ่พือ่นบา้น เพือ่นฝงู ลกูหลาน ญาตพิีน่อ้ง 
ฯลฯ เป็นตน้ 

• รว่มกจิกรรม “ชาวกรงุเทพฯ สง่มอบ “วสิยัทัศนก์รงุเทพฯ 
2575” ใหแ้กก่รงุเทพมหานคร รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่วขอ้ง ในชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายน 2555 นี ้
 



ขอเชญิประชาชนชาวกรงุเทพฯ รว่มเป็นเจา้ของ และเป็น
เจา้ภาพขบัเคลือ่นวสิยัทศันเ์มอืงกรงุเทพฯ 2575 

• รว่มเป็นอาสาสมัคร “เครอืขา่ยเวทปีระชาชนกรงุเทพฯ 
2575” (Bangkok Forum 2032) เพือ่ตดิตาม
ตรวจสอบ และผลักดนัใหก้รงุเทพมหานคร รัฐบาล 
และหน่วยงานภาครัฐอืน่ๆ ดําเนนิมาตรการตาม
ขอ้เสนอในวสิยัทัศนน์ี ้ใหบ้งัเกดิเป็นจรงิขึน้ตอ่ไป 
 



ขอบคณุครบั 
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