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กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่น่าจะได้รับประโยชน์อย่างสูงจาก
โลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นส่วนราชการไม่มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดาเนินยุทธศาสตร์
ดังกล่าว การดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์จึงยึดโยงอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่าย
การเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป้าหมายของยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไป ทาให้กรุงเทพมหานครเสียโอกาสที่จะ
ได้รับประโยชน์ที่สาคัญในการพัฒนาเมืองจากกระแสโลกาภิวัตน์ไป
กรุงเทพมหานครมีโอกาสในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ คือ พื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับผลจาก
กระแสโลกาภิวัตน์และมีโอกาสจากที่ตั้งที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเมืองสาคัญในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงถูกผนวกรวมเข้าไปอยู่ในเครือข่ายการเชื่อมโยงระดับโลก กรุงเทพมหานครในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็นสานัก สานักงาน และสานักงานเขต รับผิดชอบภารกิจหลากหลายครอบคลุมกิจการทุกด้าน มีการ
จัดเก็บรายได้ของตนเอง รวมทั้งกฎหมายยังระบุให้กรุงเทพมหานครมีอานาจได้ในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ
ได้พอสมควร
ข้อจากัดที่สาคัญของยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครคือ ความไม่ต่อเนื่องด้วย
เงื่อนไขด้านวาระการดารงตาแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผลจากการดาเนินยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการตอบสนองเป้าหมายที่กาหนดโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยู่ในตาแหน่ง โดย
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The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) is a local administration with
potential to greatly benefit from globalization and foreign relations strategy. However, the
BMA, as an organization, cannot take full benefit due to its lack of clear target in foreign
relations strategy implementation. The implementation of the strategy is relied solely on
the vision of the BMA's executives, particularly the elected Governor of Bangkok. This
means that the target of foreign relations strategy changes when new governor assumes
the office which result in the BMA losing an opportunity to take advantage of globalization
in order to foster urban development.
The BMA has opportunities to pursue foreign relations strategy as Bangkok is a
highly globalized city because of its strategic location in the Southeast Asian region,
where it is included in the global network in various aspects. Bangkok is a special
administrative zone under administration of the BMA whose authority embraces wide range
of city management with its huge revenue. Moreover, the law allows BMA, as an
administrative body of the special administrative zone, sufficient power to promote
development in Bangkok area.
As foreign relations strategy has varied on the vision of each Governor of Bangkok,
this factor has become an important constraint on the BMA to have a long-term foreign
relations strategy. This lack of continuity in policy implementation of the BMA foreign
relations strategy has resulted in no concrete plan for its overall urban development.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบัน การดาเนินกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องติดต่อกับ
ต่างประเทศมีมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นด้านการค้า การลงทุน และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวิเทศสัมพัน ธ์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเหล่านี้มักไม่เป็นข่าวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์รายวัน
เพราะไม่ได้เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นในด้านความมั่นคงของประเทศ
หรือทางด้านจิตใจต่อประชาชน เช่น สงคราม การเจรจาลดอาวุธ การก่อการร้ายข้ามชาติ และความ
ขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ระหว่างรัฐอธิปไตย รวมทั้งไม่ได้มีผลต่อการ
ตัดสินใจดาเนินนโยบายในระดับรัฐมากเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม การดาเนินกิจการภายในประเทศซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่มีความเชื่อ มโยงกับโลกภายนอกก็มีผล
ต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ผู้นาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
รวมไปถึงความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่างการเมืองภายในประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ
ตลอดจนนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศด้วย1
ไอโว ดี ดูคาเซค (Ivo D. Duchacek)2 เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันได้รวม
เอาประเด็นอื่นๆ ที่มีความสาคัญในเวทีระหว่างประเทศเข้าไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านการค้า
1

Ivo D. Duchacek, “Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in
International Relations,” in Federalism and International Relations: The Role of Subnational
Units, eds. Hans J. Michelmann and PanayotisSoldatos (Oxford: Clarendon Press, 1990), pp.
1-3.
2
Ivo D. Duchacek ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเคย
ดารงตาแหน่งหัวหน้าโครงการดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย City University of New York
สหรัฐอเมริกา ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมืองเปรียบเทียบและการเมืองระหว่างประเทศ มีงานเขียนที่
สาคัญคือ Comparative Federalism (1970), Rights and Liberties in the World Today (1973),
Power Maps: Comparative Politics of Constitutions (1974), and Nations and Men (1975, 3rd
edition)
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การลงทุน เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒ นธรรม การอพยพและเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน การขนยาเสพติ ด ข้ ามพรมแดน และโรคระบาด
สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็ น นโยบายระหว่างประเทศ แม้ส่ ว นใหญ่จะไม่ได้รับความสาคัญเทียบเท่ากับ
ประเด็น ความมั่น คงของชาติ การทหาร หรือสถานภาพทางการทูต ทั้งนี้ การขยายขอบเขตของ
นโยบายต่างประเทศให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทหารหรือการทูตเกิดขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และมีความเข้มข้นมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งได้กลายเป็น
ลักษณะสาคัญที่นามาซึ่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การที่ประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีขอบข่ายกว้างขวางมากขึ้นนี้ ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
นโยบายภายในประเทศกับนโยบายต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่มีระบบการปกครองแบบอานาจนิยม
และพหุนิยม มีสถานภาพเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศกาลังพัฒนา ทั้งในสังคมที่ไม่ได้มี
ความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติและสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และทั้งในระบบ
การบริหารแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอานาจ3
ในส่วนของท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งมักพยายามจะมีบทบาทที่โดดเด่นใน
กระบวนการกาหนดนโยบายของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ ต้องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วย
ในอดี ต รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น เหล่ า นี้ มี บ ทบาทในการจั ด สวั ส ดิ ก ารและบริ ก ารสาธารณะต่ า งๆ ให้ แ ก่
ประชาชนมาก่อนรัฐบาลแห่งชาติที่ได้เข้ามาจัดการกิจการภายในประเทศให้มีเอกภาพภายใต้กรอบ
แนวคิดการจัดการรัฐสมัยใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดการศึก ษา การให้บริการสังคม และสวัสดิการ
ทั่วไป เคยเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและจังหวัดดูแลก่อนที่รัฐบาลกลางจะได้ตั้งกระทรวง ทบวง
กรม ขึ้นทาหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนหรือชุมชน4
เมื่อกิจการที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ท้องถิ่น ก็จาเป็นต้อง
มีการปรับตัว โดยมีสาเหตุสาคัญสองประการ ประการที่หนึ่ง คือ ความคาดหวังจากประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ต้องการให้ มีการพัฒ นายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ทัดเทียมกับ
ท้องถิ่นอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อ มูลข่าวสาร
3

Ibid.
4
Ibid., p. 9.
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และสารสนเทศ ประการที่สอง คือ ความคาดหวังของนักลงทุน หรือบรรษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุน
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็น ผลจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาธิ ป ไตยที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงให้ ป ระชาชนมี ค วามตื่ น ตั ว ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มตา มวิ ถี ท าง
ประชาธิปไตยเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางที่ตนต้องการ ผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงมีแนวโน้มที่จะกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนที่ได้รั บอิทธิพลจากโลกาภิวัตน์อีกต่อหนึ่ง จึงหลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่ท้ องถิ่นจะต้องมีการ
ปรับตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา ทั้งนี้ ท้องถิ่นจะสามารถปรับตัวได้ในระดับใดนั้น
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างในการบริหารจัดการท้องถิ่นของแต่ละประเทศว่าเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นดาเนินการ
เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้มากน้อยเพียงใด
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความสาคัญในแง่ของการเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ภารกิจของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความ
หลากหลาย และครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่
อย่ า งรอบด้ าน ไม่ ว่าจะเป็ น การจั ดเครือ ข่า ยสาธารณูป โภค ระบบการจราจร งานปกครองและ
ทะเบี ยน ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการขยะ และสิ่ งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้ อม
กิจกรรมนันทนาการ บริการด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องง่าย
ที่จะเชื่อมโยงการบริหารงานท้องถิ่นซึ่งเป็นกิจการภายในประเทศเข้ากับกิจการระหว่างประเทศ เมื่อมี
การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของท้องถิ่นมากขึ้น
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางในส่วนที่ต้อง
ติดต่อกับต่างประเทศก็มีเพิ่มขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า ความมั่นคง และวัฒนธรรม
การที่กรุงเทพมหานครมีบทบาทของตนเองในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในฐานะที่เป็น องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจากัดจากปัจจัยภายในประเทศทั้งทางด้าน
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ บาลไทยกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของท้องถิ่นในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อประโยชน์
ในการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น ซึ่งกรุงเทพมหานครจาเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวสาเร็จเป็นรูปธรรม แต่ประเด็นสาคัญที่นามาซึ่งการเสียโอกาสใน
อันที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศจะได้พัฒนาและแข่งขันกับเมืองหลวงอื่นๆ
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ในภูมิภาคหรือในโลกอย่างเต็มศักยภาพคือ ความไม่ต่อเนื่องของการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี เมื่อครบวาระก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยตรงจากประชาชน การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจุดเน้นของนโยบายที่ แตกต่างกันส่งผลให้
ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้รับความสาคัญแตกต่างกันในไปแต่ละสมัยของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่ละคน
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการวางแผนพัฒนา
เมืองให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองนานาชาติอย่า งเป็นระบบ เป็นผลให้การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพัน ธ์ของกรุ งเทพมหานครไม่ป รากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ประกอบกับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติยังไม่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างประเทศ เป็นเหตุให้งานวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครนั้นเต็มไป
ด้วยงานพิธีการ (protocol) ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร มากกว่าที่
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาโอกาสและข้อจากัดใน
การดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ที่กรุงเทพมหานครสามารถดาเนินการเพื่อประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม อันจะนาไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับเมือง
นานาชาติอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึ ก ษาโอกาสและข้ อ จ ากั ด ของยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาสถานภาพและศักยภาพของกรุงเทพมหานครทั้งในเชิงพื้นที่และในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อศึกษาเหตุผลและบริบทที่ผลักดันให้กรุงเทพมหานครต้องดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์
3) เพื่อศึกษาโอกาสและข้อจากัดของกรุงเทพมหานครในการมีบทบาทด้านวิเทศสัมพันธ์
4) เพื่อศึกษาผลจากยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษายุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยเลือกประเด็นที่
แสดงออกถึ ง โอกาสและข้ อ จ ากั ด อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพการด าเนิ น งานของ
กรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจะพิจารณาจากเนื้อหาในเอกสารความตกลงที่มีการลงนาม
ระหว่ างผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งของกรุ ง เทพมหานครและเมือ งในต่ างประเทศ ประกอบกั บข้อมู ล การ
ดาเนินการที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
1.4 สมมติฐาน
กรุงเทพมหานครมีสถานภาพและศักยภาพทั้งในเชิงพื้นที่และโครงสร้างขององค์กรที่จะได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงจากยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ เนื่องจากได้รับแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ และนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งและมีข้อจากัดจากวาระการดารงตาแหน่งที่ทา
ให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดาเนินการ เป็นผลให้ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
ปรากฏผลออกมาในรูปของกิจกรรมตามนโยบายเท่านั้น
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการศึกษาโอกาสและข้อจากัดของยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1) ได้ทราบถึงสถานภาพและศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ
2) ได้มองเห็นถึงโอกาสและข้อจากัดต่างๆ ทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศ และ
ปัจจัยภายนอกที่เป็นแรงผลักดันและแรงต้านในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งสามารถนามาใช้ ใ นการก าหนดแผนงานด้ า นวิ เ ทศ
สัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี ความเป็นไปได้ที่จะนาไปทาให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
3) ได้ทราบถึงผลการดาเนินงานวิเทศสั มพันธ์ในปัจจุบันว่ามีลั กษณะอย่างไร และควร
พัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นไปในทิศทางใด
4) ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ
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1.6 วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เขียนจะใช้วิธีการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยสืบค้น
ข้อมู ล จากเอกสารของทางราชการ บทความจากวารสาร กฎหมายและระเบีย บวิธี ปฏิ บัติต่ างๆ
ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจะได้นามาจัด
หมวดหมู่เพื่อประโยชน์ในการอธิบายการดาเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาวิจัยในเชิง
พรรณนาเพื่ อ วิ เ คราะห์ ที่ ม า เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีการดาเนินการของกรุงเทพมหานคร
สาหรับ เอกสารข้อ มูล ที่จ ะนามาใช้ป ระกอบการศึก ษานั้น ประกอบไปด้ว ยข้อ มูล จาก
เอกสาร 2 ประเภท คือ
1. เอกสารข้อมูลขั้นต้น (primary sources) เช่น แถลงการณ์ฉบับต่างๆ สุนทรพจน์ ถ้อยแถลง
ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรุ ง เทพมหานคร คาให้ สั ม ภาษณ์ ข องบุ ค คลต่ าง ๆ การ
บรรยาย ตลอดจนข้อมูล เอกสารทางราชการ โดยรวบรวมจากเอกสารของราชการ
และเอกสารวิช าการ และสิ่ ง ตีพิมพ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. เอกสารข้อมูลชั้น รอง (secondary

sources)

ได้แก่ เอกสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ในลักษณะที่เป็นบทความ บทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร วารสาร
และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์อื่นๆ
นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลเอกสารแล้ ว การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants) ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีส่วนสาคัญต่อการวางยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึง
การศึกษาและทาการวิเคราะห์เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัย เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ ระเบียบแบบแผน ข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติ ก่อนที่จะนาไปสู่
การตัดสินใจดาเนินนโยบาย
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยห้าบท นอกจากบทที่หนึ่งที่เป็นบทนาของวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้แล้ว บทอื่นๆ มีเนื้อหาดังนี้ บทที่สอง เป็นกรอบการวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎี รวมทั้งการ
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์และงานวิเทศสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
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ส่ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ บทที่ ส าม กล่ า วถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข อง
กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ในระดับต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
บทที่สี่ พิจารณาโอกาสและข้อจากัดในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครโดย
นากรอบที่ได้ตั้งไว้ในบทที่สองมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ บทที่ห้า เป็นบทสรุปข้อค้นพบที่ ได้จาก
งานวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกรุงเทพมหานครนาไปใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการ
ดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ในอนาคต

บทที่ 2
กรอบการวิเคราะห์ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความนา
การศึ ก ษาโอกาสและข้ อ จ ากั ด ของยุ ท ธศาสตร์ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารจั ด การของ
กรุ งเทพมหานครในฐานะที่เป็ น องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายที่จะทาความเข้าใจการ
ดาเนิน งานขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในส่ว นที่ต้อ งมีป ฏิสัม พัน ธ์กับ หน่ว ยงานหรือ องค์ก ร
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนในต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ โดยพยายามหาคาตอบว่า
อะไรเป็นสิ่งกระตุ้นให้กรุงเทพมหานครต้องดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครมีวิธีการ
และช่องทางในการดาเนินงานอย่างไร และโอกาสและข้อจากัดในการดาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ
อะไร กรุงเทพมหานครมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์หรือไม่
รูปธรรมของการดาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวคืออะไร
ในการตอบคาถามเบื้องต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจะใช้กรอบทฤษฎีและแนวคิดสามชุดในการอธิบาย
และทาความเข้าใจถึงการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แนวคิดเรื่องการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) ของโรเบิร์ต โอ โคเฮน (Robert O. Keohane) และ
โจเซฟ เอส ไน จูเนียร์ (Joseph S. Nye Jr.) แนวคิดเรื่องการกระจายอานาจ และแนวคิดเรื่อง
การทูตคู่ขนาน โดยจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนต่อไป

2.2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับโลก (Globalism) เสนอโดยโรเบิร์ต โอ โคเฮน และ
โจเซฟ เอส ไน จูเนียร์ เห็นว่า โลกปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เครือข่ายในระดับภูมิภาค
ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระดับโลกได้โดยกระแสการไหลเวียนและอิทธิพลของทุน
สินค้า ข้อมูลข่าวสาร แนวคิด (idea) ประชากร และแรงงาน รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา (biology) เช่น ฝนกรด หรือการแพร่กระจายของโรคระบาด การเชื่อมโยง
กล่าวเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์และส่งผลต่อกระบวนการธรรมาภิบาล (governance)5
เครื อ ข่ายที่ เรี ย กว่าเป็ น เครือข่ ายระดับโลกตามความเห็ น ของโคเฮนและไน จะต้อ งเป็ น
เครือข่ายที่เชื่อมโยงทวีปต่างๆ ในโลกที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน ความห่างไกลในเชิงระยะทาง ในที่นี้
หมายถึง ประเทศที่มีพื้นที่ใกล้ชิดติดกัน เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ไปจนถึงประเทศที่อยู่คนละ
มุมโลก เช่น สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย การที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน มีความคิด
มุมมอง ทัศนคติ ต่อประเด็นอย่างหนึ่งอย่างใดไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกของเครือข่ายระดับโลกที่
อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกจะมีความใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ต่อกันมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ว่ามีการพัฒนาไปมากเพียงใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งกระบวนการโลกาภิวัตน์มีความก้าวหน้า
มากเท่าใด เครือข่ายระดับโลกก็ยิ่งมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น6
การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลก แบ่งออกเป็นสี่ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมและวัฒนธรรม7
การเชื่อมโยงเครื อข่ายระดับโลกด้ านเศรษฐกิ จ หมายถึง การเชื่อมโยงในการถ่ ายโอนสิ นค้ า
บริ การ ทุน และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนวคิดที่มาพร้อมกับการแลกเปลี่ ยนในตลาดรวมไปถึง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจด้วย เช่น การเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าที่มีแรงงาน
ราคาถูกในประเทศในทวีปเอเชียเข้ากับตลาดในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เป็นต้น กระบวนการ
โลกาภิวัตน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นต้นมา ส่งผลให้ปริมาณการค้าของประเทศต่างๆ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า อัตราภาษี และอุปสรรคทางการค้าลดลงอย่างมากผ่านการเปิดเสรี
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ แม้จะเป็นการยากในการขจัดอุปสรรคทางการค้าให้หมดไปโดยสิ้นเชิง

5

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., “Introduction,” in Governance in a Globalizing
World, eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue (Washington, D.C.: Brookings Institution
Press, 2000), p. 2.
6
Ibid., pp. 2 – 3.
7
Ibid., pp. 4 – 5.
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แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ทาให้การค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ
เมื่อ 100 ปีก่อน8
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับในความเป็นจริงของการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ตาม
หลักการความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ทาให้เกิดการย้อนกลับไปยึด
ตามหลักความสามารถในการผลิต (returns to scale) เพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าและนโยบายการค้า
เสรี โดยเชื่อว่าการเปิดเสรีจะทาให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าโดยปราศจากข้อจากัดหรืออุปสรรคจะทาให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เรีย นรู้
และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีที่ได้รับการยอมรับเป็น
มาตรฐานสากล เกิดนวัตกรรม และการปรับลดราคาในสิ นค้าประเภทที่ได้รับความนิยม ลดการ
ผูกขาดตลาด เป็นต้น9
แม้ ว่า การลดอุ ป สรรคทางการค้ าจะมี ผ ลทางบวกต่อ รายได้โ ดยรวมของประเทศ แ ต่ก็ มี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สิทธิของแรงงาน ความปลอดภัยของอาหาร
วัฒนธรรมและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นทางสังคมสองประเด็นใหญ่ที่ได้รับความสนใจคือ
ประเด็นการกระจายรายได้และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่ งผลให้
คนรวยในเมืองร่ารวยเพิ่มขึ้น ในขณะที่คนจนในชนบทยากจนลง และพึ่งพาตนเองไม่ได้เนื่องจากไม่มี
ที่ดินทากิน ทาให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาสู่เมือง มีรายได้จากเงินเดือนที่ได้รับจาก
เจ้าของกิจการ ในขณะที่รายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในชนบท ทาให้แทนที่จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น กลับยิ่งแย่ลง การพัฒนาทางเศรษฐกิจยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยแบ่ง
ออกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็น
วงกว้ างไม่ ใช่เ พีย งประเทศใดประเทศหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม การศึก ษาของ จี น กรอสแมน (Gene
Grossman) และอลัน ครูเกอร์ (Alan Krueger) ได้ข้อค้นพบออกมาเป็นกราฟ Environmental
8

Jeffrey Frankel, “Globalization of the Economy,” in Governance in a Globalizing World,
eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue (Washington, D.C.: Brookings Institution Press,
2000), p. 49.
9
Ibid., p. 60.
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Kuznets Curve10 ซึ่งพวกเขาอธิบายว่า ในช่วงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ อาจทาให้
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเป็นพิษ แต่เมื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเทศมีรายได้มากขึ้นก็จะ
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลภาวะทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้11
สาหรับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การทาประมง
เกิน ขีดจากัด การทาลายชั้นโอโซน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ สิ่งเหล่านี้
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศในการแก้ไข และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศในการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งทุกประเทศจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลง
ในการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น ปฏิญญามอลทรีออล (Montreal Protocol) หรือปฏิญญาเกียวโต
(Kyoto Protocol) ซึ่งหลายประเทศก็ยังมีความวิตกกังวลว่าหากปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ทาให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ลดลง จึงเลือกที่จะชะลอการเป็นภาคีของปฏิญญาดังกล่าวออกไปก่อน12
การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกด้านความมั่ นคงและการทหาร หมายถึง การสร้างเครือข่าย
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่เกี่ยวข้องกับการสะสมทรัพยากรหรือการใช้กาลังทางทหาร ตัวอย่างใน
กรณีนี้ ได้แก่ การสร้างดุลแห่งความกลัว (balance of terror) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
ในช่วงสงครามเย็น ซึ่งได้ทาให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรด้านความมั่นคงขึ้นทั่วโลก13

10

Environmental Kuznets Curve เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลกระทบให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร โดยแสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มลพิ ษ จะเพิ่ ม ขึ้น และเมื่ อการเจริญ เติ บ โตเป็ น ไปถึง ระดั บ หนึ่ ง มลพิ ษ จะค่อ ยๆ ลดลง
เนื่องจากประชาชนมีจิตสานึกของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่ข้อสรุปว่ายิ่งประชาชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเท่าใด สิ่งแวดล้อมก็
จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
11
Jeffrey Frankel, “Globalization of the Economy,” in Governance in a Globalizing World,
eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue, p. 64.
12
Ibid., p. 65.
13
Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., “Introduction,” in Governance in a Globalizing
World, eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue (Washington, D.C.: Brookings Institution
Press, 2000), p. 4.
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เกรแฮม อัลลิสัน (Graham Allison) ได้กล่าวถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อความมั่นคงใน
ระดับ ประเทศและระดับ ระหว่า งประเทศที่นาไปสู่ก ารเชื่อมโยงด้า นความมั่น คงและการทหาร
โดยสรุป ว่าความเจริญก้าวหน้าของเครือข่ายโทรคมนาคมที่โ ยงใยไปทั่ว โลก ตลาดการเงิน และ
การคมนาคมสมัยใหม่ ได้ทาให้รัฐมีความอ่อนไหวต่อภัยคุกคามมากขึ้น โดยเฉพาะจากความล่มสลาย
ของระบบและจากตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เนื่องจากการต่อสู้ในยุคข้อมูลข่าวสารนั้น ไม่จาเป็นต้องอาศัย
การเคลื่อนไหวทางสังคมทางกายภาพ แต่อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้
สะดวก โลกจึงกาลังเข้าสู่การปฏิวัติเทคโนโลยีทางการทหาร (military-technological revolution)
ครั้งใหม่ที่มีการเพิ่มขีดความสามารถของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
ทาให้ปฏิบัติการทางทหารมีความแม่นยามากขึ้น และยังทาให้ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีด้านนี้มีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายระดับโลกในด้านความมั่นคงนี้ ทาให้ภัยคุกคามมีความไม่ชัดเจน กล่าวคือ นอกจากรัฐ
จะต้องระวังภัยจากประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคาม เช่น อิรัก อิหร่าน และเกาหลีเหนือ แล้ว
ยังต้องระวังภัยคุกคามที่มาจากเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ที่อาจเข้ามาถึงโดยไม่ทัน
ได้ระวัง หรือไม่ได้มีการเตรียมมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีภัยคุกคามที่ม าในรูป
ของอาวุธเชื้อโรค และอาวุธทาลายร้ายแรง หรือ WMD (weapons of mass destruction) ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม และเครือข่ายการก่อการร้ายที่อาจเป็นภัยต่อรัฐ14
การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเคลื่อนย้ายสารเคมี เชื้อโรค
หรือวัตถุอย่างหนึ่ง ผ่านทางชั้นบรรยากาศของโลกหรือมหาสมุทร หรือผ่านสิ่งมีชีวิตใดๆ และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมการใช้สารเคมีของมนุษย์มีผลให้
ชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกชั้นสตราโตสเฟียร์บางลง ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน การแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์จากแอฟริกากลางไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า
ปรากฏการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นขึ้นหรือเย็นลงของผิวโลกนั้น

14

Graham Allison, “The Impact of Globalization on National and International Security,” in
Governance in a Globalizing World, eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue
(Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2000), pp. 77 - 80.
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เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินับตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์เกิดขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์
ในช่วงที่ผ่านมาก็ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน15
การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกด้านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย การถ่ายโอนแนวคิด
(idea) ข้อมูลและภาพพจน์ (image) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้นาเสนอแนวคิดดังกล่ าวด้ว ย
ตัวอย่างเช่น ขบวนการเคลื่ อนไหวทางศาสนา การแพร่กระจายขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ความสาคัญของการเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมคือ การทาให้เกิดการเลียนแบบสิ่งที่ได้รับการยอมรับ
และปฏิบัติกันในสังคมหนึ่ง นาไปปฏิบัติในสังคมอื่น มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติของประชาชนในการ
มองภาพวัฒนธรรม การเมือง และคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ การเชื่อมโยงทางสังคมและ
วัฒนธรรมมักจะผสมผสานไปกับการเชื่อมโยงด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเหล่านี้จะก่อให้ เกิด
แนวคิด และแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งผ่านการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ หรือพรมแดน
ทางการเมืองของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดการเชื่อมโยง
ทางการเมืองในระดับโลก (political globalism) มีการถ่ายโอนข้อมูลและแนวคิ ดเกี่ยวกับอานาจ
และธรรมาภิบาลที่สามารถชี้วัดได้จากพฤติกรรมการเลียนแบบ เห็นได้จากกระบวนการตรากฎหมาย
และรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แพร่หลายไปทั่วโลก ส่งผลถึงนโยบายของรัฐบาล
ของแต่ละประเทศ และมีผลต่อเนื่องไปยังระบบระหว่างประเทศด้วย16
ธรรมาภิบาล ในที่นี้ โคเฮนและไน ใช้ในความหมายของกระบวนการและองค์การหรือสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทาหน้าที่ชี้นาและควบคุมการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ของเครือ ข่าย ในความหมายนี้ รัฐ บาล เป็นเพีย งองค์ประกอบย่อ ยอย่า งหนึ่งของธรรมาภิบาล
ในฐานะสถาบันอย่างเป็นทางการที่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ แต่ไม่ได้มี
เพียงรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศที่จะมีบทบาทในธรรมาภิบาล องค์กรภาคเอกชน สมาคม
15

William C. Clarks, “Environmental Globalization,” in Governance in a Globalizing World,
eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue (Washington, D.C.: Brookings Institution Press,
2000), pp. 86 – 94.
16
Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., “Introduction,” in Governance in a Globalizing
World, eds. Joseph S. Nye, Jr. and John D. Donahue, pp. 5 - 6.
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ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGO) และสมาคม NGO ต่างๆ ล้วนมีส่วนร่วมในธรรมาภิ
บาลได้เช่นกัน 17
โคเฮนและไน กล่าวถึงโลกาภิวัตน์กับระดับของธรรมาภิบาล (governance) ว่า ธรรมาภิบาล
หมายถึง สถาบัน (institution) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทาหน้าที่กาหนดและบังคับให้
การดาเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเป็นไปในแนวทางที่ได้รับการยอมรับภายในเครือข่า ย รัฐบาล
จัดเป็นสถาบันอย่างหนึ่งภายใต้ธรรมาภิบาล เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ (authority) และเป็นผู้กาหนด
กฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ธรรมาภิบาลยังหมายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ดาเนินการ
โดยองค์กรภาครัฐ เช่น กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ องค์การภาคเอกชน สมาคม องค์กร
ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGO) ตลอดจนสมาคมภายใต้ NGO ต่างๆ ด้วย หากพิจารณาในมุมนี้
จะเห็นได้ว่า รัฐชาติไม่สามารถจะเข้าไปแทนที่องค์ประกอบของธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นในระดับ
ภายในประเทศหรือระดับโลกได้ พวกเขาเชื่อว่ารัฐชาติจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากตัวแสดง
อื่นๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน พวกเขายอมรับว่ารัฐชาติ
ยังคงเป็นตัวแสดงที่มีความสาคัญมากที่สุดในเวทีการเมืองโลก แต่ไม่ใช่ตัวแสดงที่สาคัญเพียงตัวแสดง
เดียว ในประเด็นนี้ ขอให้พิจารณาตาราง 2.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแสดงบทบาทของตัวแสดงระดับ
ต่างๆ ในธรรมาภิบาล18
ตารางที่ 2.1 กิจกรรมธรรมาภิบาลของตัวแสดงต่างๆ

ระดับเหนือรัฐ
(Supranational)
ระดับรัฐ
(National)
ระดับต่ากว่ารัฐ
(Subnational)

17

Ibid., pp. 12 – 13.
18
Ibid., p. 12.

ภาคเอกชน
บรรษัทข้ามชาติ
(TNC)
องค์กรภาคเอกชน
ระดับชาติ
องค์กรภาคเอกชน
ระดับท้องถิ่น

ภาครัฐ
องค์การระหว่าง
ประเทศ
รัฐบาล
องค์กรภาครัฐระดับต่่า
กว่ารัฐบาล

ภาคส่วนที่สาม
(Third sector)
NGO ข้ามชาติ
NGO ระดับชาติ
NGO ระดับท้องถิ่น
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โคเฮนและไน มองว่า ไม่ใช่เพียงภูมิศาสตร์ของธรรมาภิบาล (geography of governance)
เท่านั้นที่มีความซับซ้อน รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทั้งสามระดับก็มีความซับซ้อนเช่นกัน
ดังที่ลอเรนซ์ เลสสิค (Lawrence Lessig) เสนอว่า ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีกฎหมาย (law)
ธรรมเนียมปฏิบัติ (norm) ตลาด (market) และสถาปัตยกรรม (architecture) เลสสิค กล่าวว่า ใน
โลกอินเทอร์เน็ตนั้น ธรรมาภิบาลได้เปลี่ยนที่มาของกฎเกณฑ์จากเดิมที่มีการอ้างอิงกับตัวบทกฎหมาย
ซึ่งกาหนดขึ้นโดยรัฐบาลมาสู่สถาปัตยกรรม หรือการออกแบบระบบการสื่อสารออนไลน์ที่ทาโดย
บริษัทหรือเอกชนผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้น หน้าที่ในการควบคุมกฎจึงเปลี่ยนมือจากผู้มีหน้าที่ร่างกฎหมาย
ในรัฐบาลมาสู่นักออกแบบระบบของบริษัท ในขณะเดียวกันองค์การภาคเอกชนหรือภาคส่วนที่สาม
(third

sector)

ก็กดดัน ให้ รัฐ บาลออกกฎหมายที่ส อดคล้ องกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์จากปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่การจางหายไปของรัฐชาติ แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการกาหนด
กฎเกณฑ์และการควบคุมกฎ รวมถึงการเกิดขึ้นของพื้นที่การเมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และ
การแข่งขัน ตัวแสดงใหม่ในเครือข่ายระดับโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาล
(subunits of governments) หรือองค์การภาคเอกชน สามารถมีบทบาททั้งโดยอิสระหรือกึ่งอิสระ
ได้มากขึ้นภายใต้ธรรมาภิบาล19
ธรรมาภิบาลระดับโลก (global governance) ไม่ได้มีลักษณะเดียวกับรัฐบาลโลก การ
อธิบายการเมืองภายในประเทศจึงไม่สามารถนามาใช้อธิบายได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากระบบโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เป็นระบบที่รัฐชาติต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการดาเนินงานด้านการทูต หรือการ
ใช้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศเท่านั้น การอธิบายตามโมเดล
ของโคเฮนและไน พยายามอธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ อี ก สองประการในโลกสมั ย ใหม่ ที่
นอกเหนือไปจากรัฐคือ เครือข่ายระหว่างตัวแสดง/องค์การ (agent) และ บรรทัดฐาน (norm) ที่
ได้ รั บ การยอมรั บ ในหมู่ ตั ว แสดง/องค์ ก ารเหล่ า นั้ น องค์ ป ระกอบทั้ ง สามส่ ว นนี้ เ ชื่ อ มโยงกั น เป็ น
เครือข่ายและทาให้ระบบโลกโดยรวมเดินหน้าต่อไปได้
แนวคิดเรื่องการกระจายอานาจ (decentralization) หลักการกระจายอานาจเป็นวิธีที่รัฐ
มอบอานาจปกครองบางส่วนให้องค์การอื่นนอกจากองค์การราชการบริหารส่วนกลาง จัดทาบริการ
19

Ibid., pp. 15 – 22.
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สาธารณะบางอย่างโดยมีความอิสระตามสมควร ไม่ต้องขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหาร
ส่วนกลาง เพียงแต่ขึ้นอยู่ในความควบคุมเท่านั้น ลักษณะของการกระจายอานาจมีดังนี้20
1. มีการแยกหน่วยงานออกไปเป็นองค์การนิติบุคคลอิสระจากองค์การของราชการบริหาร
ส่ว นกลาง ยิ่ง มีนิติบุค คลแยกออกไปมากขึ้น เท่า ใดก็นับ ว่า มีก ารกระจายอานาจมากขึ้น เท่า นั้น
นิติบุคคลเหล่านี้เป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง รวมทั้ง
มีความอิสระในการจัดทาบริการสาธารณะที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องขอรับคาสั่งจากราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่คอยควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องเท่านั้น
2. มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการกระจายอานาจปกครองให้แก่ท้องถิ่น องค์กรของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นย่อมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในท้องถิ่นทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยเฉพาะองค์กรสาหรับเป็นที่ประชุมปรึกษากิจการ ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นได้เข้ามามี
ส่วนในการปกครองท้องถิ่น ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเลยก็ไม่นับว่ามีการกระจายอานาจปกครองให้แก่
ท้องถิ่นอย่างแท้จ ริง การเลือกตั้งถือว่าเป็นสาระสาคัญของหลักการกระจายอานาจทางปกครอง
ทางพื้นที่ ส่วนการกระจายอานาจตามกิจการให้แก่องค์การนั้น การเลือกตั้งไม่ถือว่าเป็นหลักสาคัญ
เหมือนกับการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่น
3. องค์การตามหลักการกระจายอานาจมีความเป็นอิสระที่จะดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่
ได้เอง โดยไม่ต้องรับคาสั่งหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นของราชการบริหารส่วนกลาง มีอานาจ
วินิจฉัยสั่งการและดาเนินกิจการได้ด้วยงบประมาณและด้วยเจ้าหน้าที่ของตนเอง ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของราชการบริหารส่วนกลาง ถ้าองค์การใดไม่มีความอิสระเช่นว่านี้ หรือมีแต่หน้าที่เสนอข้อแนะนา
และให้คาปรึกษาแก่ราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาคเท่านั้น ก็ไม่ถือว่าเป็น
การกระจายอานาจปกครองอย่างแท้จริง
การจัดการปกครองตามหลักการกระจายอานาจนั้นอาจทาได้สองลักษณะ คือ21

20

สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราข
กิจจานุเบกษา, 2547), หน้า 17 – 20.
21
เรื่องเดียวกัน.
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ก. การกระจายอานาจทางพื้นที่ หรือเรียกว่า การกระจายอานาจทางเขตแดน คือ การที่รัฐ
มอบอานาจในการจัดทาบริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา ทั้งนี้ การให้บริการ
สาธารณะที่ได้รับ มอบหมายจะถูกจากัดขอบเขตโดยพื้นที่ห รืออาณาเขตขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น นั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ การจัดระเบียบราชการ
ลักษณะนี้เรียกว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข. การกระจายอานาจทางบริการ หรือเรียกว่า การกระจายอานาจทางเทคนิค คือ การที่รัฐ
มอบอานาจในการจัดทาบริการสาธารณะในบางเรื่องให้แก่องค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเป็น
ผู้จัดทา การกระจายอานาจทางบริการนี้มิใช่เป็นการกระจายอานาจทางปกครอง แต่เป็นการมอบให้
องค์กรภาครัฐไปจัดทาบริการสาธารณะโดยแยกออกมาเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐ มีทรัพย์สินของ
ตนเองและมีผู้บริหารของตนเองโดยนิติบุคคลกระจายอานาจนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรั ฐ
เช่นกัน ปัจจุบันมีอยู่สองรูปแบบ คือ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอานาจปกครอง
ตามพื้นที่ โดยท้องถิ่นจะจัดตั้งองค์กรปกครองขึ้นมาได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ จัดทา
บริการสาธารณะบางอย่างตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่างๆ มีอานาจในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านด้วยตนเอง กิจการ
ที่ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการดูแล ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิต
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ส่ว นกิจ การใหญ่ๆ 2 อย่าง ที่รัฐ บาลควบคุมไว้เด็ดขาด คือ การทหาร
และการต่างประเทศ 22
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้ดูแลบ้านเมืองด้วยตนเอง ในเชิงปรัชญาแล้ว
นับว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดที่เรียกว่า บริบททางสังคม (social context) หรือ วัตถุนิยม
(materialism) ที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว คนที่อยู่ห่างไกลจาก
ท้องถิ่น หนึ่งย่อมไม่สามารถเข้าใจท้องถิ่นนั้นได้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่น และแม้จะมีคนบางคนจาก

22

ธเนศวร์ เจริญเมือง, “การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น,” กระจายอานาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย, สังศิต
พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ. (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 60 – 61.

28
บางท้องถิ่นที่มีความสามารถมองเห็นปัญหาของท้องถิ่นอื่นได้อย่างชัดเจน แต่ในที่สุด การผลักดันให้
เกิดการแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นหน้าที่ของคนในท้องถิ่น ซึ่งจะรับรู้ถึงปัญหา
รู้สึกถึงความรับผิดชอบ ห่วงใยและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขสาคัญในการ
ธารงรักษาท้องถิ่นนั้นไว้สาหรับคนรุ่นหลังต่อไป23
การที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลชาติจะเข้าไปทากิจกรรมระดับท้องถิ่นนั้นสามารถทาได้ แต่ใน
สภาพความเป็นจริงรัฐบาลนั้นมีขนาดใหญ่โต และไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาในท้องถิ่นต่างๆ
ที่เพิ่มทวีขึ้น รวมทั้งมีความซับซ้อนมากขึ้นตามสภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ และพลวัต ทางเทคโนโลยี สิ่ง เหล่า นี้จึง นามาสู่แ นวคิด
การกระจายอ านาจ เพื่ อ คื น อ านาจบางส่ ว นกลั บ ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น อั น จะก่ อ ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ รั ฐ บาล
ระดับ ชาติแ ละต่อท้องถิ่น เอง รวมไปถึงต่ อการพัฒ นาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
อนาคต24
การพิจ ารณาว่าหน่ ว ยงานใดเป็นท้องถิ่นหรื อไม่ อาจทาได้โ ดยพิ จารณาว่ามีกฎหมายใด
บัญญัติให้ ห น่ว ยงานนั้ นเป็ น ท้องถิ่นหรือไม่ หากมีกฎหมายบัญญัติไว้ หน่ว ยงานนั้นก็เป็นท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบหรือลักษณะของหน่วยงานนั้นว่ามีองค์ประกอบ
ของการเป็นท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นจะมีองค์ประกอบสองประการ ได้แก่ การมีอิสระ
ในการปกครองตนเอง และการอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดดังนี้25
การมีอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น
จากการกระจายอานาจทางปกครอง ความเป็นอิสระของท้องถิ่นจึงอยู่ในรูปของการมีอานาจสั่งการ
และดาเนินการในกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับคาสั่งจากส่วนกลาง
ส่วนกลางมีอานาจเพียงกากับดูแลให้การดาเนินการของท้องถิ่นดาเนินไปในกรอบของกฎหมายเท่านั้น
ความเป็นอิสระของท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงต้องประกอบด้วย การมีสถานะเป็นนิติบุคคล
23

เรื่องเดียวกัน.
24
จรัส สุวรรณมาลา, “การกระจายอานาจทางการเมืองและการคลังสู่ท้องถิ่นในทศวรรษหน้า,” กระจาย
อานาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย, สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ:
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 79.
25
สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายการปกครองท้องถิ่น, หน้า 23 – 63.
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มีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มีองค์กรเป็นของตนเอง มีอานาจหน้าที่ของตนเองในกิจการท้องถิ่น
และมีการคลังเป็นของตนเอง
การมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีความสาคัญในแง่ที่ว่า ท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล
หลายคน ความเป็นนิติบุคคลจะทาให้สิทธิและหน้าที่ของกลุ่มบุคคลแตกต่างจากสิทธิและหน้าที่ของ
บุค คลแต่ล ะคนรวมกัน หรือ กล่า วได้ว่า ความเป็น นิติบุค คลทาให้ท้อ งถิ่น เป็น บุค คลอีก คนหนึ่ง
แยกต่างหากจากกลุ่มบุคคลผู้เป็นสมาชิกของท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ ในแง่ความสัมพันธ์กับส่วนกลาง
การเป็นนิติบุคคลก็ส่งผลให้ท้องถิ่นมีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากส่วนกลางด้วยเช่นกัน การมีสภาพ
บุ ค คลแยกต่ า งหากจากส่ ว นกลางนี้ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความเป็ น อิ ส ระในการ
ดาเนินการหรือบริหารงานตามอานาจหน้าที่ของตน กล่าวคือ ท้องถิ่ นมีสิทธิหน้าที่เป็นของตนเอง
สามารถตัดสินใจและกระทาการใดๆ ได้ตามดุลพินิจ โดยส่วนกลางไม่มีอานาจเข้าไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจดังกล่าวของท้องถิ่น คงทาได้แต่เพียงควบคุมให้การกระทาของท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น และเนื่องจากการที่ท้องถิ่นไม่ต้องรับคาสั่ งจากส่วนกลาง ส่งผลให้การดาเนินกิจการ
ของท้องถิ่นทาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
การมี ข อบเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน เป็ น การก าหนดให้ ท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดาเนินการต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ของตนได้เฉพาะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเท่านั้น เมื่อใดที่
ท้องถิ่นดาเนินการนอกเขตพื้นที่ของตนโดยหลักแล้วการดาเนินการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กรของตนเอง เนื่องจากท้องถิ่นเกิดจากการรวมตัวของ
ประชาชนหลายๆ คน แม้มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่เป็นของตนเองแยกจากประชาชนที่รวมตัวกัน
มีอานาจหน้าที่เป็นของตนเอง แต่ท้องถิ่นก็ไม่อาจใช้สิทธิหรือดาเนินการตามอานาจหน้าที่นั้นได้ด้วย
ตนเอง จ าต้องอาศัย บุ คคลธรรมดาซึ่งเป็นองค์กรของท้องถิ่นใช้อานาจหน้าที่ในนามของท้องถิ่น
องค์กรของท้องถิ่นประกอบไปด้วยสององค์กร ได้แก่ สภาท้องถิ่นและฝ่ ายบริหารท้องถิ่น สาหรับสภา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สาหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของท้องถิ่น แบ่งออกได้
เป็นสองประเภท คือ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง ผู้ บริหารท้องถิ่นที่อยู่ในรูปกลุ่มบุคคล และ
ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นบุคคลคนเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ต้องมา
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จากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับสภาท้องถิ่น การได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนั้นจะมี ที่มาอยู่ สองทาง คือ
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทางหนึ่ง และมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
การมี อ านาจหน้ า ที่ ข องตนเองในกิ จ การท้ อ งถิ่ น แยกต่ า งหากจากรั ฐ การจั ด ท าบริ ก าร
สาธารณะถือว่าเป็นอานาจหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมเดียวกันนี้ยังเป็น
ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่ งของรัฐด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากพิจารณาอานาจหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยทั่วไปจะพบว่าส่วนมากมักมีอานาจหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างจะมีในส่วนที่เป็น
รายละเอียดเท่านั้น กล่าวคือ รัฐจะมีอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
เช่น มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การทูต เศรษฐกิจ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
จะมีอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบเพียงประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นกิจการที่ไม่มีความ
ซับซ้อนหรือจาเป็นต้องใช้งบประมาณมากนัก ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการแบ่งแยกอานาจหน้าที่
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีการคานึงถึงจานวนของผู้ได้รับผลประโยชน์จากการ
บริการและศักยภาพขององค์กรที่จะจัดทาประกอบอยู่ด้วยเสมอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการคลังของตนเอง เป็นผลมาจากการกระจายอานาจทาง
ปกครองของรัฐ ด้วยประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง แต่การที่ท้องถิ่นจะสามารถ
บริหารงานได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จาเป็นต้องมีระบบการคลังเป็นของตนเอง กล่าวคือ มีระบบ
ในการจัดหารายได้และใช้จ่ายรายได้นั้นเพื่อจัดทาบริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดรายได้ร ายจ่ ายจะบัญญัติไว้ในกฎหมาย ท้องถิ่นจะกาหนดเองโดยไม่ มี
กฎหมายบัญญัติให้อานาจไว้ไม่ได้
การอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ การกากับดูแลแบ่งออกเป็นการกากับดูแลโดยตรงและ
การกากับดูแลโดยอ้อม ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป26
การกากับดูแลโดยตรง แบ่งออกเป็นสองกรณี คือ การกากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร และ
การกากับดูแลเหนือการกระทา การกากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร คือ การที่ส่วนกลางมีอานาจ
26

เรื่องเดียวกัน, หน้า 59 – 63.
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แต่งตั้งตัวหรือถอดถอนตัวบุคคลหรือองค์กรที่ถูกควบคุมได้ การใช้อานาจลงโทษทางวินัย เป็นต้น
สาหรับการกากับดูแลองค์กร วิธีการสาคัญที่ใช้คือ การที่ส่วนกลางมีอานาจในการยุบสภาท้องถิ่น
เพื่อให้ป ระชาชนเลือ กตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ได้ สาหรับ การกากับดูแลเหนือการกระทา คือ
ผู้กากับดูแลมีอานาจสั่งยกเลิกนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ยังมีการ
กากับดูแลในรูปของการให้ความเห็นชอบ เช่น กรณีของการกระทาที่มีความสาคัญบางอย่างที่ดาเนิน
โดยองค์ ก ารที่ ไ ด้ รั บ กระจายอ านาจจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ก ากั บ ดู แ ลเสี ย ก่ อ นที่ จ ะ
ประกาศใช้ได้ เป็นต้น การกากับดูแลมากที่สุด คือ การที่ผู้มีอานาจกากับดูแลทาคาสั่งแทนองค์การที่
ถูกควบคุม
การกากับ ดูแลโดยอ้อม แบ่งออกเป็นสองกรณีเช่นเดียวกัน คือ การให้ เงินอุดหนุนเป็น
มาตรการในการกากับดูแล และการใช้สัญญามาตรฐานเป็น มาตรการในการกากับดูแล กรณีของ
การให้เงินอุดหนุนนั้น ทุกปีส่วนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
แบ่ง ออกเป็น สองประเภท คือ เงินอุดหนุน ทั่ว ไปกับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน อุด หนุนทั่ว ไปนั้น
เมื่อ ท้องถิ่นได้รับแล้วจะสามารถนาไปใช้ในด้านใดก็ไ ด้โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนกลาง
สาหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นจะมีการระบุกิจการโดยตรงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนาไปใช้ ได้
เงินอุดหนุนส่วนนี้จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจากส่วนกลางตามระเบียบที่รัฐบาลกาหนด
เงินอุดหนุนจึงเป็นมาตรการในการกากับดู แลทางอ้อมประเภทหนึ่งซึ่งจากัดเสรีภาพทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก สาหรับการใช้สัญญามาตรฐานนั้น เป็นการบังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แบบสัญญาที่ถูกกาหนดขึ้นโดยบุคคลที่สาม จึงเท่ากับว่าบุคคลที่ทาสัญญานั้นๆ
ถูกจากัดอานาจและการริเริ่มสร้างสรรค์ในการกาหนดรายละเอียดทางสัญญานั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กาหนดว่าจะต้อง
ทาตามแบบที่อยู่ในส่วนที่แนบท้ายระเบียบนี้ การเปลี่ยนแปลงแบบของสัญญานั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอัยการจังหวัด หรือสานักงานอัยการสูงสุดเท่านั้น
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แนวคิดเรื่ องการทูต คู่ขนาน (paradiplomacy)27 เสนอโดย ไมเคิล คีตติง (Michael
Keating) กล่าวถึงการมีบทบาทขององค์การภาครัฐในระดับต่ากว่ารัฐชาติในเวทีระหว่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้น และเขาเรียกการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวว่า การทูตคู่ขนาน เหตุผลที่ทาให้รัฐบาลท้องถิ่นต้อง
มีบทบาทในด้านนี้คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับรัฐบาลและในระบบระหว่างประเทศ
รวมไปถึงการพัฒนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่นเอง ประกอบกับแนวคิดเรื่องตัวแสดงใหม่
ในระบบระหว่างประเทศของไอโว ดี. ดูคาเซค (Ivo D. Duchacek)28
ไมเคิล คีตติง กล่าวว่า การเพิ่มบทบาทขององค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐชาติในเวทีระหว่าง
ประเทศมีมากขึ้นเนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในระดับรัฐบาล ในระบบระหว่างประเทศ และ
ในการพัฒนาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเอง โลกาภิวัตน์ และการดาเนินกิจกรรม
ข้ามชาติโ ดยเฉพาะในด้านการค้าได้ทาให้ การแบ่งแยกระหว่างกิจการภายในประเทศกับกิจการ
ต่างประเทศถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
รัฐบาลและของท้องถิ่น โลกาภิวัตน์โดยตัวของมันเองก็แบ่งออกได้เป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม
และด้านการเมือง การเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรีประกอบกับการเพิ่มบทบาทของบริษัทข้ามชาติต่างๆ
ทาให้ความสามารถของรัฐบาลในการจัดการเศรษฐกิจของประเทศลดลง หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นเรื่อง
ยากที่รัฐบาลจะสามารถดูแลงานด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทั่วถึง29

27

Michael Keating, “Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and
Strategies,” in Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments,
eds. Francisco Aldecoa and Michael Keating (London: Frank Cass Publishers, 1999), pp. 1 –
14.
28
Ivo D. Duchacek, “Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in
International Relations,” in Federalism and International Relations: The Role of Subnational
Units, eds. Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos (Oxford: Clarendon Press, 1990), pp.
1-30.
29
Michael Keating, “Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and
Strategies,” in Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments,
pp. 1-2.
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นอกจากนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารในโลกสมัยใหม่และวัฒนธรรมโลก (global culture) ที่รับ
อิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาก็ได้รับการยึดถือนามาปฏิบัติแทนวัฒนธรรมประจาชาติ ส่งผลให้รัฐบาล
จาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสดังกล่าว ในขณะเดียวกัน โครงสร้างทางการเมืองภายในขอบเขต
ของรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีตัวแสดงและประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้เส้นเขตแดนของรัฐ
ลดความสาคัญลง โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายทุน ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงสถานที่และผลผลิตเข้าด้วยกัน ทาให้
ผู้ผลิตมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการนาโรงงานผลิตสินค้าไปตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ แทนที่จะต้องตั้งอยู่
ใกล้กับตัวองค์การที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ หรือบริษัทแม่ ปรากฏการณ์นี้กล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรม
ใหม่ของโลกที่แยกการผลิ ตออกจากการบริห ารและการให้ บริการในเชิงกายภาพ โดยพึ่งพาการ
ติดต่อสื่อสารในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับชุมชนทางวัฒนธรรม
สมัย ใหม่ที่ส ามารถเกิดขึ้น ได้โ ดยการติดต่อสื่ อสารออนไลน์ ไม่จ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกันทาง
กายภาพ ในท านองเดี ย วกั น การเมื อ งก็ ส ามารถแยกออกจากดิ น แดนได้ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการ
เคลื่อนไหวของขบวนการทางการเมืองหรือกลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่รวมตัวกันต่อสู้กับกลุ่มที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองแบบดั้งเดิม30
ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความสาคัญและเห็นได้ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม กล่าวคือ ในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าความสาคัญของ
ดินแดนถูกนาไปเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ดินแดนต่างๆ
จะได้รับผลกระทบจากกระแสโลกเท่าใดขึ้นอยู่กับว่าดินแดนนั้นสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจโลกได้หรือไม่ และประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของดินแดน
แห่งนั้นในการกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมประกอบกับการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ วิ ธี คิ ด เช่ น นี้ มี ค วามแตกต่ า งจากแนวคิ ด เรื่ อ งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(comparative advantage) ในอดีตที่ยึดโยงอยู่กับพื้นที่และความถนัดเฉพาะทางในการผลิตและ
กลายเป็นการแบ่งงานกันทาระหว่างประเทศ ในขณะที่แนวคิดสมัยใหม่เน้นคุณภาพของพื้นที่ในฐานะ
ที่เป็นปัจจัยสาคัญของการผลิต กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกพื้นที่สามารถผลิตสินค้าและบริการในลักษณะ
30

Ibid.
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เดียวกันได้ ทาให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศว่าพื้นที่ใด
มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งหรือฐานการผลิต ซึ่งหมายถึงขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
การจ้างงาน และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ รวมไปถึงสถานภาพทางการเมืองของ
ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของท้องถิ่นนั้นด้วย31
การมีบทบาทของภูมิภาคในระดับต่ากว่ารัฐชาติในเวทีระหว่างประเทศที่เรียกว่า การทูต
คู่ขนาน เกิดจากแรงจูงใจในสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านการเมือง ในด้าน
เศรษฐกิจ ภูมิภาคต่างๆ ภายในรัฐชาติต่างพยายามแสวงหาการลงทุน ตลาดสาหรับสินค้าที่ผลิตได้
เทคโนโลยี ที่ทัน สมัย รวมไปถึงการส่ งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนที่มาจากต่างถิ่น
(inward investment) เป็นการปูทางไปสู่การจ้างงานและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงและความไม่มั่นคงมากขึ้น เนื่องจากในโลกสมัยใหม่
ทุนสามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงมัก
ทาควบคู่ไปกับนโยบายส่งเสริมภาคธุรกิจของท้องถิ่น โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งมักไม่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศและไม่มีความรู้หรือทรัพยากรที่จะติดต่อกับต่างประเทศได้
การถ่ายโอนเทคโนโลยีก็เป็นประเด็นสาคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีความสามารถ
หรือไม่มีเครือข่ายที่จะเข้าถึงการวิจัยและพัฒนา ในส่วนนี้องค์กรระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นสามารถเข้า
ไปมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านี้และสร้างขึ้น
เป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ในขณะที่
บางภูมิ ภ าคพยายามเพิ่ม ความสามารถในการสร้ างความเป็น นานาชาติ (internationalization)
ให้กับภาคเศรษฐกิจของตนเองและพัฒนาองค์การภายในประเทศให้สามารถออกไปลงทุนในต่างถิ่นได้
(outward investment)32
ในด้านวัฒนธรรม ภูมิภาคที่มีภาษาหรือวัฒนธรรมของตนเองมักพยายามหาทรัพยากรหรือ
การสนับสนุนจากเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างภูมิภาคที่มีการสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกัน
เช่น รัฐบาลของมลรัฐ ควิเบกพยายามหาความร่ว มมือกับฝรั่งเศสและประเทศที่ใช้ภ าษาฝรั่งเศส
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35
เป็นภาษาราชการอื่นๆ เพื่อหาแนวร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น สาหรับในด้านการเมืองนั้น มีหลายเหตุผลที่ภูมิภาคต่างๆ จะเข้ามามีบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศ นักการเมืองระดับภูมิภาคอาจใช้การดาเนินกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศปูทาง
ไปสู่การสร้างการยอมรับหรือแสวงหาความชอบธรรมในการดาเนินการทางการเมืองด้านอื่น33
แนวคิดการทูตคู่ขนานเป็นส่วนหนึ่งของการขยายขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในแง่ที่ว่า รัฐไม่ได้มีสภาพเป็นตัวแสดงเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป ภูมิภาคต่างๆ ภายในรัฐสามารถมี
บทบาทในเวทีร ะหว่างประเทศได้ เช่น สหภาพการค้า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ตลอดจน
องค์การข้ามชาติต่างๆ เช่น กรีน พีซ (Greenpeace) หรืออ็อกซ์แฟม (Oxfam) ขอบเขตของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมมองนี้มีความซับซ้อน หลายภูมิภาคพบว่ามีความยากลาบากใน
การดาเนินงานภายใต้ขอบเขตดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลของภูมิภาคระดับต่า
กว่ารั ฐชาติจ านวนมากได้ส่งคณะผู้ แทนเดินทางไปดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ของ
ตนเอง โดยไม่ได้มีความรู้ว่าจะทาให้ภารกิจดังกล่าวสาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมาย และจะไปที่ใด นโยบายที่กระจัดกระจายไม่มีเป้าหมายชัดเจนเหล่านั้นทาให้เกิดการ
กาหนดยุทธศาสตร์และตัวเลือกที่ชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบัน34
ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของท้ องถิ่นในระดับต่ากว่ารัฐชาติถูกกาหนดโดย
โครงสร้างแรงจูงใจและโอกาส การทูตคู่ขนานแตกต่างจากการทูตระดับรัฐ ชาติ กล่าวคือ การ
ทูต ระดับ รัฐ ชาติ เป็ น การดาเนิ น นโยบายเพื่อบรรลุ ผ ลประโยชน์แห่ งชาติในเวทีระหว่างประเทศ
ในขณะที่การทูตคู่ขนานมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในบางด้าน ส่ วนใหญ่เป็นไปเพื่อการแสวงหา
โอกาสและเป็นการหาประสบการณ์จากการทดลองมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยตนเอง จนถึง
ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของการทูตคู่ขนาน วิจารณญาณของฝ่ายการเมืองจึงมี
ส่วนสาคัญในการตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์และดาเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศ
ของภูมิภาค นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคยังต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐชาติตามแนวทางที่
ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และปัจจัยทางการเมืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้าง
33

Ibid., pp. 4-5.
34
Ibid., p. 6.

36
สาหรับการดาเนินกิจการต่างประเทศของภูมิภาคคือ รัฐธรรมนูญของประเทศเบลเยียม ซึ่งเปิดโอกาส
ให้ภูมิภาคและชุมชนที่พูดภาษาต่างๆ สามารถดาเนินกิจการต่างประเทศได้ภายใต้เขตอานาจตาม
กฎหมายของตน มีข้อจ ากัดเพีย งการลงนามในสนธิสั ญญากับรัฐ ที่เบลเยียมไม่ได้มีความสั มพันธ์
ทางการทูตเท่านั้น35
การทูตคู่ขนานในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงมุมมองใหม่และมีความสาคัญต่อการพิจารณาในแง่
ของภูมิภาคนิยม (regionalism) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในและกิจการต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นระดับชาติกับประเด็นระดับ
ภูมิภาค จากเดิมที่ทั้งสองระดับถูกแยกออกจากกันโดยสิ้ นเชิง ผู้ นาทางการเมืองและประชาชนมี
ความสามารถในการรับรู้ถึงคุณลักษณะและบทบาทที่หลากหลายภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
สามารถเชื่อ มโยงเข้า กับ แนวคิ ดรั ฐ ชาติแ ละความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศแบบเก่า การกาหนด
นโยบายก็มีความซับซ้อนและไม่สามารถรวมไว้ในองค์ การทางการเมืององค์การใดองค์การหนึ่งได้
อย่างลงตัว เนื่องจากนโยบายต่างๆ มักมีความเกี่ยวข้องทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายข้าราชการประจา จึงมีความจาเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องทางานร่วมกันเพื่อให้การดาเนินกิจการ
ต่างประเทศเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด36
เนื่ อ งจากนโยบายต่ า งประเทศในปั จ จุ บั น ผู้ ก าหนดนโยบายมี แ นวโน้ มที่ จ ะโยงประเด็ น
ภายในประเทศเข้ากับการกาหนดนโยบายต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน
ระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นภายในประเทศและประเด็นระหว่างประเทศ การอธิบายถึง
หน้าที่ (function) ขององค์การภาครัฐที่มีระดับต่ากว่ารัฐบาล (non-central government) ใน
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงมีความสาคัญ และจาเป็นที่จะต้องกล่าวถึงความเป็นตัวแสดง
(actorness) ขององค์การดังกล่าว เพื่อให้สามารถระบุบทบาท (role) และหน้าที่ของตัวแสดงดังกล่าว
ในระบบได้ การนาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศมาอธิบายองค์การภาครัฐที่มีระดับต่ากว่า
รัฐบาลจึงให้ภาพงานต่างประเทศที่ออกมาเป็นเพียงการเลียนแบบการทูตในระดับรัฐบาล และทาให้
มองไม่เห็นเอกลักษณ์เฉพาะของกิจการต่างประเทศขององค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาล จึงมีความ
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จาเป็นต้องใช้เกณฑ์ใหม่เพื่ออธิบายความเป็นตัวแสดงในเวทีระหว่างประเทศที่เปิดกว้างให้รวมไปถึง
หน่วยงานหรือองค์การของรัฐที่มีความสามารถในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ เกณฑ์ดังกล่าว
ได้แก่37
1) เป้าหมายและแรงจูงใจ ปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะประเด็นภายในประเทศออก
จากประเด็นภายนอกประเทศ การที่องค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาลทั้งระดับรัฐ จังหวัด หรือ
ท้องถิ่น พยายามทากิจกรรมกับต่างประเทศแม้บางครั้งอาจไม่ได้มีแรงจูงใจที่ชัดเจน แต่ก็เป็นเครื่อง
แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลัง (force) จากภายในประเทศกับพลังจากต่างประเทศ การตั้ ง
ส านั ก งานในต่ า งประเทศก็ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง ซึ่ ง แสดงถึ ง ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศขององค์การเหล่านี้ โดยไม่ได้ใส่ใจถึงข้อจากัดด้านอานาจหน้าที่ตามกรอบแนวคิดดั้งเดิม
เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ การเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในและกิจการต่างประเทศดังกล่ าวของ
องค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาลแสดงออกในหลายแง่มุมในเครือข่ายการเมืองโลก มุมแรก องค์การ
ดังกล่าวทาหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มดาเนินการที่มีจุดประสงค์ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
ท้องถิ่นหรือภูมิภาคในบริบทที่อยู่นอกอาณาเขตของรัฐชาติ มุมที่สอง องค์การดังกล่าวสามารถเป็น
ช่องทางให้ตัวแสดงอื่น โดยเฉพาะองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไรได้แสดงออกถึงประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจขององค์กรนั้น ๆ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งตัว แสดงเหล่านั้นมักใช้ท้องถิ่นหรือ
ภูมิภ าคเป็ น ฐานของการแสดงออกถึงยุทธศาสตร์ในระดับโลก มุมที่ส าม องค์การเหล่ านี้มักเป็ น
เป้าหมายของการดาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ เมื่อการดาเนินนโยบายของท้องถิ่นหรือภูมิภาคมี
ความสอดคล้องกับความสนใจหรือผลประโยชน์ของตัวแสดงอื่นในเวทีระหว่างประเทศ
2) ขอบเขตและทิศทางของการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ นับเป็นประเด็นสาคัญใน
การพิจารณาถึงความเป็นตัวแสดงขององค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาล เพราะเป็นการอธิบายถึง
ระดับของการปรากฏตัวในเวทีระหว่างประเทศ ทิศทางที่แสดงออก ตลอดจนโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
ตัวแสดงอื่น มีหลายปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ เช่น ทรัพยากรทาง
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Brian Hocking, “Patrolling the ‘Frontier’: Globalization, Localization and the ‘Actorness’
of Non-Central Governments,” in Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of
Subnational Governments, (London: Frank Cass Publishers, 1999), pp. 21-31.
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ราชการ (bureaucratic resource) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตาแหน่งที่ตั้งในสภาพแวดล้อมของการ
กาหนดนโยบาย (เช่น การเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรป นาฟต้า หรือเมอร์โคซูร์) รวมไปถึงระดับ
การจัดสรรอานาจหน้าที่ภายในรัฐชาติ และอานาจที่องค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาลได้รับ
3) โครงสร้างและทรัพยากรขององค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาล จะเป็นตัวกาหนด
จุดมุ่งหมายและการเข้าร่วมทากิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น เมืองหรือภูมิภาคที่ความสาคัญ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ มักจะมีทรัพยากรมากกว่าเมืองที่มีขนาดเล็ก และมีความสาคัญในระดับ
รองลงไป ทั้งนี้ ทรัพยากรไม่ได้มีความหมายเพียงความมั่งคั่งทางการเงินเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
ความถนัดเฉพาะทางในการบริหารนโยบายบางอย่างที่รัฐบาลไม่ได้มีความถนัดโดยตรง เช่น นโยบาย
ด้านการประมง เป็นต้น
4) ระดับของการมีส่วนร่วม การพิจารณาว่าองค์กรภาครัฐที่ไม่ใช่รัฐบาลมีความเป็น ตัวแสดง
ในเวทีระหว่างประเทศหรือไม่นั้น สิ่งสาคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมในเครือข่ายระหว่างประเทศต่างๆ
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องชี้แจงให้ได้ว่าวิธีการจัดแบ่งการสร้างเครือข่ายดั้งเดิม เช่น เครือข่ายองค์การ
ภาครั ฐ ระดั บ รั ฐ บาล

และระดั บ ต่ ากว่ า รั ฐ บาล (subnational) เครื อ ข่ า ยระหว่ า งรั ฐ บาล

(intergovernmental) เครือข่ายข้ามชาติ (transnational) ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์และความ
เชื่อมโยงที่เกิดขึ้นทางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ดังที่
ริสส์ แคปเปน (Risse-Kappen) เคยโต้แย้งในบริบทของความสัมพันธ์ข้ามชาติซึ่งมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์บ่งชี้ว่า การแบ่งแยกกระบวนการระหว่างประเทศออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น เครือข่ายข้าม
ชาติ โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการแบ่งแยกประเภทของตัวแสดงอย่างชัดเจนนั้นไม่มีประโยชน์
ในการทาความเข้าใจบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actor) ในกระบวนการกาหนด
นโยบายต่างประเทศ ดังนั้น เขาจึงเสนอให้วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐควบคู่ไปกับ
การศึกษาโครงสร้างของธรรมาภิบาลภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถทาความ
เข้าใจนโยบายได้ดียิ่งขึ้น
5) ยุทธศาสตร์ ภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน องค์การภาครัฐระดับ
ต่ากว่ารัฐบาล สามารถมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างจากตัวแสดงอื่นได้ในสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ การ
เป็นคนกลาง (mediating strategies) โดยใช้ช่องทางที่ตนเองมีอยู่ในการมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
กาหนดนโยบายในระดั บรัฐ การดาเนินยุทธศาสตร์ลักษณะนี้สามารถเป็นช่องทางให้เกิดการสร้าง
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เครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (intergovernmental network) ที่มีเนื้อหานโยบายเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่รั บผิดชอบขององค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาล ลักษณะที่ สอง องค์การเหล่ านี้สามารถมี
บทบาทหลักโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเพื่อดาเนินกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศโดยตรงได้ องค์การ
ภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาลมักเลือกใช้ยุทธศาสตร์ลักษณะนี้เมื่อประเมินแล้วว่าผลประโยชน์ของตน
ไม่ได้สะท้อนออกมาในนโยบายระดับรัฐ และเห็นโอกาสจากการล็อบบี้เพื่อสร้างหรือมีความสัมพันธ์
กับเครือข่ายหลากหลายรูปแบบในเวทีระหว่างประเทศ จึงเลือกที่จะมีบทบาทเองเพื่อตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของภูมิภาคหรือของท้องถิ่นตนเองตามแต่ความเหมาะสม
การมีบทบาทในกิจการต่างประเทศขององค์การภาครัฐที่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมมักมีความหลากหลาย ทั้งในเชิงรูปแบบ ความเข้มข้น ความถี่ และเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ น ประเด็น ทางเทคนิคและการพัฒ นาเศรษฐกิจ หากพิจารณาในมุมของภูมิรัฐ ศาสตร์ อาจแบ่ง
ขอบเขตในการติด ต่อกับ ต่า งประเทศขององค์ก ารภาครัฐ ที่ไ ม่ใช่รัฐ บาลออกได้เ ป็นสามประเภท
ได้แก่ 1) การติดต่อระหว่างภูมิภ าคที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ ตามแนวชายแดนของประเทศ 2) การติดต่อ
ระหว่างภูมิภาคที่ไม่ได้มีชายแดนติดกัน 3) การมีบทบาทในระดับโลก38
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Ivo D. Duchacek, “Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in
International Relations,” p. 16.

40

รูปที่ 2.1 Paradiplomacy, macrodiplomacy และ interference39
ไอโว ดี. ดูคาเซค เสนอแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงองค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาลกับ
กิจการต่างประเทศตามรูปที่ 2.1 40 โดยนาต้นแบบมาจากโมเดลทฤษฎีระบบของเดวิด อีสตัน (David
Easton) ที่ใช้อธิบายระบบการเมือง แสดงให้เห็นถึงความต้องการและแรงสนับสนุนของประชาชน
หรื อปั จ จั ย น าเข้า ที่น าเข้าสู่ ร ะบบผ่ านผู้ มีอานาจหน้าที่ (authority)
39

จนกระทั่งกลายเป็นการ

พัฒนาขึ้นจากโมเดล “Simplified Model of a Political System” ของเดวิด อีสตันที่เสนอไว้ใน A
System Analysis of Political Life (New York, 1965)
40
Ivo D. Duchacek, “Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in
International Relations,” pp. 16-18.
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ดาเนินการและนโยบายหรือปัจจัยส่งออก และมีปัจจัยป้อนกลับที่สะท้อนถึงความต้องการและการ
สนับสนุนจากประชาชน และรัฐบาลหลังจากที่มีการดาเนินนโยบายไปแล้ว แต่ได้มีการดัดแปลงเพื่อ
วัตถุประสงค์สองประการ ประการแรก คือ มีการเพิ่มรัฐชาติอื่นเข้าไปในแผนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยแทรกแซง (interference) จากองค์การภาครัฐระดับต่ากว่ารัฐบาลในต่างประเทศที่ป้อนเข้า
มายังระบบภายในประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสองลักษณะคือ การ
เรียกร้อง (demands) ซึ่งสะท้อนความต้องการที่มากขึ้น แสดงตามเส้น  และการสนับสนุน
(supports) การดาเนินงานภาครัฐที่ลดลง ที่แสดงตามเส้น  ประการที่ส องคือ มีก ารเพิ่ม
รายละเอียดองค์ประกอบของดินแดน (territorial components) เช่น จังหวัด มลรัฐ Canton,
Lander และภูมิภาค ลงไปทั้งในระบบภายในประเทศและระบบของรัฐอื่น และมีการให้สัญลักษณ์
แทนจังหวัดหรือมลรัฐที่มีขนาดแตกต่างกันนี้ด้วยภาพสี่เหลี่ยมที่มีขนาดและลวดลายที่หลากหลาย
จากเดิมอีสตันเสนอไว้กว้างๆ ว่าเป็นระบบรัฐชาติเท่านั้น
เส้น  แสดงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตคู่ขนาน ระหว่างภูมิภาคที่มีพรมแดนทางกายภาพ
ติดกัน หมายถึง การติดต่อทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างจังหวัด มลรัฐ cantons
Landers หรือภูมิภาค
เ ส้ น  แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ก า ร ทู ต คู่ ข น า น ข้ า ม ภู มิ ภ า ค ( transregional
paradiplomacy) หมายถึง การติดต่อระหว่างจังหวัดหรือมลรัฐที่ไม่ได้มีพรมแดนติดกัน แต่อาจเป็น
จังหวัดหรือมลรัฐที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
เส้น  แสดงถึงความสัมพันธ์การทูตคู่ขนานระดับโลก (global paradiplomacy) หมายถึง
การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างจังหวัดกับรัฐ บาลกลาง หรือองค์การภาครัฐ ระดับต่ากว่ารัฐบาลใน
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ทางการค้า การลงทุน ตลอดจนการดาเนินนโยบายเฉพาะในบางด้าน
เส้น  แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลของต่างประเทศกับองค์กรภาครัฐระดับต่า
กว่ารัฐบาลในประเทศ (protodiplomacy) โดยมีเนื้อหาและเป้าหมายในทางการเมือง เพื่อสนับสนุน
การเป็นอิสระจากรัฐบาล
เส้น  แสดงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตแบบดั้งเดิม ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งให้
ความสาคัญต่อประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงและสถานภาพของรัฐ
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2.3 วรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของท้องถิ่น
การติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศระหว่างเมืองแพร่หลายในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่สอง
โดยมีประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มดาเนินนโยบายดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในประเทศกับประชาชนในต่างประเทศ เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่ อ
ใจก่อนที่จะนาไปสู่นโยบายสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นมีการ
สร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบเพื่อรักษาพันธมิตรในขั้วของตนเองเอาไว้ ความร่วมมือในช่วง
ทศวรรษที่ 1970 – 1980 จึงมีประเด็นด้านความมั่นคงเป็นหลัก
ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1990 บริบทของสงครามเย็นเริ่มผ่อนคลายลง ทาให้เหตุผลความ
จาเป็นดั้งเดิมในการคิดค้นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อเมืองในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง
หรือเมืองคู่แฝดเปลี่ยนแปลงไป และเกิดความจาเป็นในการร่วมมือแบบใหม่ในประเด็นระดับโลก ไม่
ว่าจะเป็นความร่วมมือเพื่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับการ
กระจายอานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการบริหารจัดการภายใน
ท้องถิ่นและดาเนิ นนโยบายติดต่อสั มพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ การ
แลกเปลี่ยน ตลอดจนการเรียนรู้ระหว่างกันในอันที่จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นๆ
การศึ ก ษาประเด็ น การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ ต่ า งประเทศในระดั บ เมื อ งเป็ น เรื่ อ งใหม่ ที่ ยั ง มี
การศึกษาอยู่ในวงจากัด และมักเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในเชิงมหภาค กล่าวคือ เป็นการศึกษาที่
ครอบคลุมเกี่ยวพันกับเมืองในประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสอดแทรกอยู่ในงานเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการเมือง โลกาภิวัตน์ และธรรมาภิบาล
งานเรื่อง Cities and Global Governance: New Site for International
Relations (2011) โดย มาร์ค เอเมน (Mark Amen) เป็นบรรณาธิการ เป็นงานที่ว่าด้วย
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ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับเมืองโดยตรง กล่าวถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ
ในเวทีระหว่างประเทศว่าเป็นผลจากการได้รับสิ่งกระตุ้นจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ ทาให้เกิดมีตัว
แสดงใหม่ ๆ ขึ้น โดยเฉพาะกิจการการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับเมือง
งานชิ้นนี้ระบุว่า ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่น้อยกว่า 3.4 พันล้านคน หรือคิด
เป็นจานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมด และมีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจคิดเป็น
มูลค่าประมาณร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก ส่งผลให้เมืองบางเมืองต้องเผชิญกับการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและการดาเนินกิจกรรมการผลิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทาให้เมือง
สาคัญหลายแห่ งทั่ว โลกมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม
เนื่ อ งจากเมื อ งเหล่ า นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ การเคลื่ อ นที่ ข องกระแสโลกในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ทุน สิ นค้า บริการ การสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการเคลื่อนย้าย
ประชากร เมืองจึงถูกผนวกรวมเข้าไปอยู่ในเครือข่ายที่กว้างไกลกว่าขอบเขตของภูมิภาคหรือของ
ประเทศ และการเชื่อมโยงเมืองเข้ากับเครือข่ายความร่วมมือในประเด็นที่อยู่ในกระแสโลกก็เป็นไป
อย่างสลับซับซ้อน และมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศของเมืองที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นเครื่องชี้วัดแสดงให้ เห็ นว่าระบบ
ระหว่างประเทศกาลังมีการเปลี่ยนแปลง มีการตั้งคาถามในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของเมืองกับ
การปรับเปลี่ยนของระบบระหว่างประเทศ โดยตั้งสมมติฐานว่า โลกในยุคใหม่จะสามารถอธิบายได้
โดยใช้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล มากกว่าการอธิบายด้วยแนวคิดในกลุ่มสมัยใหม่ (modernity) ซึ่งเอ
เมนต์ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลในระดับโลกในฐานะที่เป็นชุดคาอธิบายที่เหมาะสม
สาหรับโลกในปัจจุบันว่า การมีปฏิสัมพันธ์ข้ามรั ฐของตัวแสดงในระดับต่ากว่ารัฐต่างๆ มีความเด่นชัด
ขึ้น มีการตั้งคาถามต่อข้อจ ากัดเกี่ยวกับอานาจอธิปไตยของรัฐ

และการใช้อานาจหน้าที่ เพื่อ

ตอบสนองต่อประเด็นระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ที่เป็นผลมาจากการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันอย่างซับซ้อนตามแนวคิดของโคเฮนและไน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงแต่ละตัวนั้นเป็นไปอย่างซับซ้อน และมีหลายระดับมากกว่าการ
แบ่งแยกตามแนวคิดเดิมที่มีเพียงการแบ่งตัวแสดงออกเป็นคู่ตรงข้าม คือ ชนบทหรือเมือง ระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับโลก มีความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และเป็นประเด็นภายในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ
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ในบทที่สองของหนังสือเล่มนี้ เคลาส์ เซคเบอร์ส (Klaus Segbers) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
เมื อ งภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปสู่ ค วามเป็ น ธรรมาภิ บ าลระดั บ โลก (global
governance) เขาตั้งคาถามกับทฤษฎีความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศดั้งเดิมที่ให้ความสาคัญกับการ
อธิบายพฤติกรรมของรัฐชาติ และประเด็นการให้ความสาคัญกับเรื่องความมั่นคงและอานาจ เขามอง
ว่า ทฤษฎีดั้งเดิมเหล่านี้ไม่สามารถนามาใช้อธิบายรัฐและพฤติกรรมของรัฐในยุคปัจจุบันได้ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยการไหลเวียนของทุน การเคลื่อนย้ายประชากร เครือข่ายการ
ถ่ายโอนชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ และการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าเป็นสินค้า การเกิดขึ้นและดารงอยู่
ของเครื อข่ายเหล่านี้ไม่ส ามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดั้งเดิม การ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนี้สะท้อนให้เห็นจากกิจกรรมระหว่างประเทศของตัวแสดงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและ
ทาหน้าที่เป็นทั้งผู้แสดงบทบาท (node) และเป็นตัวกลาง (hub) เชื่อมโยงให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ระดั บ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ได้ เครื อ ข่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การลดบทบาทของรั ฐ
(denationalization) ในการแสดงบทบาทต่อบางประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวแสดงใหม่
ซึ่งอาจเป็นตัวแสดงในระดับต่ากว่ารัฐทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทาให้ตัวแสดงเหล่านี้มี
บทบาทมากขึ้นในสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลระดับโลก
เซคเบอร์ ส ยั งได้กล่ าวถึงเมืองว่า เป็นองค์ กรภาครั ฐ ที่เป็นทางการ มีอานาจบังคับและมี
เครื่องมือที่จะดาเนินนโยบายสาธารณะได้ รวมทั้งยังเป็นจุดตัดระหว่างธรรมาภิบาลและรัฐบาล การ
ดาเนิ น กิ จ กรรมใดๆ ของเมื อ งจะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การดาเนิ น ชี วิ ต ของประชาชน ท าให้
ประชาชนอาศัยช่องทางของเมืองในการแสดงออกซึ่งแนวคิดและวิธีการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
อาจอยู่นอกเหนือจากกลไกของรัฐที่ได้มีการกาหนดไว้ การผสมผสานระหว่างแนวคิดและวิธีการทั้งที่
เป็นทางการจากการดาเนินการโดยภาครัฐ และความเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ
ตลอดจนกลุ่มทางสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ ทาให้เ มืองทั่วโลกเกิดการพัฒนาและ
ปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว โดยเปิดกว้างและยอมรับให้กลุ่มหรือปัจเจกในประชาสังคม (civil
society) เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น นับเป็นการเพิ่มเครื่องมือนาไปสู่การเกิดธรรมาภิบาลในการจัด
การเมือง
งานของแซสเกีย เซสเซน (Saskia Sessen) เรื่อง “The Global City: Strategic Site,
New Frontier” (2005) ในหนังสือ Managing Urban Future ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
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ระหว่า งเมือ งส าคัญ ต่า งๆ ในโลกว่า เป็น ผลจากการโลกา ภิ วั ต น์ ท างเศรษฐกิ จ (economic
globalization) ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน (hypermobility) การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระดั บ โลก

และการท าให้ ส ถานที่ แ ละระยะทางทางกายภาพไม่ เ ป็ น อุ ป สรรค

(neutralization of place and distance)
เซสเซน มองว่า การดาเนินกิจกรรมของบริษัทข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานหรือการ
ควบคุมจากทางไกลโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกสมัยใหม่เป็นการสร้างอานาจ
ให้แก่บริษัทเหล่านี้ การศึกษาจึงเน้นไปที่การเลือกที่ตั้งสถานประกอบการและกระบวนการผลิต โดย
พยายามอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความจาเป็นในการเข้าถึงทรัพยากรในการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ ยวกับการเลือกเมืองหรือที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการส่งออกสินค้า
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและกระบวนการผลิตในเมืองขนาดใหญ่ ช่วยแสดงให้เห็นถึง
ความซับซ้อนของสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการทางาน (work culture) ที่หลอมรวมอยู่ในสภาพ
เศรษฐกิจ ที่ยึ ดโยงอยู่กับการถ่ายโอนข้อมูลระดับโลก และยังทาให้มองเห็ นกระบวนการในระดับ
ท้องถิ่นที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์ รวมทั้งยังมีการเสนอข้อโต้แย้งว่า เมืองใหญ่ๆ ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมสูงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโลกาภิวัตน์ทางการเงินระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ การเน้นศึกษาเมืองยังแสดงให้เห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ยุทธศาสตร์แต่
ละแห่งในระดับโลก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเมืองแต่ละเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากพลวัตรของ
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ นาไปสู่การตั้งคาถามว่า การเชื่อมโยงข้ามชาติทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็น
พื้นที่ของการเมืองข้ามชาติรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลกใช่
หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
เมืองขึ้น
งานวิจัยของเปอร์เนนดรา เจน (Purnendra Jain) เรื่อง Japan’s Subnational
Governments in International Affairs (2005) สนใจศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองระดับ
ต่ากว่ารัฐบาล เพราะเห็นว่าองค์กรเหล่านี้ได้เข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมในระดับนานาชาติมากขึ้น
ทั้งนี้ การมีบทบาทดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สาคัญ (key transformation) สองตัว คือ
กระบวนการสร้างความเป็นนานาชาติซึ่งมีที่มาจากแรงกระตุ้นภายในประเทศ และกระบวนการสร้าง
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ความเป็นนานาชาติข้ามพรมแดน ซึ่งเกิดจากแรงกระตุ้นจากภายนอกประเทศ ในงานชิ้นนี้ ผู้เขียน
เน้นศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐบาล ในการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองจาก
การเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และผลทางการเมืองที่ตามมาจากการมีบทบาทดังกล่าว
ที่ผ่านมา องค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นได้ดาเนินกิจกรรมกับต่างประเทศที่
หลากหลาย และไม่ได้จากัดอยู่แต่เพียงการดาเนินโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ
การศึกษา การแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกิจกรรมด้านการค้าและ
การพาณิชย์ เท่านั้น แต่ยังมีการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาในระดับประเทศ หรือ ODA (Official Development Assistance) แต่เป็นระดับท้องถิ่น
นอกจากนี้ องค์กรปกครองเหล่านี้ยังดาเนินนโยบายทางการทูตเพื่อแสดงออกถึงท่าทีประนีประนอม
หรือแข็งกร้าว ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายในระดับประเทศอีกด้วย
สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้เขียนสนใจศึกษาในสามประเด็น ได้แก่ บทบาทขององค์กรปกครอง
ระดับต่ากว่ารัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปในการแสวงหาประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนของ
ประเทศญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐบาลกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการดาเนิน
กิจกรรมกับต่างประเทศ และความเปลี่ยนแปลงของการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
ประเทศญี่ ปุ่ น และการบริ ห ารนโยบายต่ า งประเทศเมื่ อ องค์ ก รปกครองระดั บ ต่ ากว่ า รั ฐ บาลมี
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีสองชุดเข้ามาอธิบายการแสดงบทบาทขององค์กรปกครอง
ระดับต่ากว่ารัฐบาลของญี่ปุ่น ได้แก่ แนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน ของโรเบิร์ต
โคเฮนและโจเซฟ ไน ที่เสนอไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเป็นแนวคิดในกลุ่มพหุนิยม แสดงให้เห็นถึง
ตัวแสดงอื่นนอกเหนือจากรัฐชาติที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งตัว
แสดงในภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐบาล และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ตัวแสดงเหล่านี้ มี
บทบาทสาคัญในการริเริ่ม รักษาไว้ และเป็นตัวกาหนดรูปแบบของการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ กรณีของญี่ปุ่น เขาแสดงให้เห็นว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติและมีการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น การดาเนินกิจกรรมข้ามชาติระดับรัฐบาลมีข้ อจากัด
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เส้นแบ่งระหว่างนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศก็จางลง
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เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ารัฐชาติจะไม่มีความสาคัญอีกต่อไป
แต่รัฐชาติทาหน้าที่แสดงบทบาทที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐบาล
แนวคิดอีกชุดหนึ่งที่นามาใช้ในงานชิ้นนี้ คือ การต่อสู้กันในเชิงอานาจระหว่างรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐบาล กล่าวคือ ในขณะที่รัฐบาลกลางพยายาม
รั กษาอานาจหน้ าที่ ของตนในการกาหนดและดาเนินนโยบาย รัฐ บาลท้องถิ่ นก็พยายามแสวงหา
ช่องทางที่จะมีอิสระในการดาเนินนโยบาย โดยเฉพาะในประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
โดยตรง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเรียกร้องจากประชาชนภายในประเทศให้มีการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่น ในการดาเนิ น นโยบายที่มีความขัดกันระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ของ
ท้องถิ่น เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองของญี่ปุ่นมีลักษณะของการรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลางอย่าง
เข้มข้น และรัฐบาลมีความพยายามเข้าควบคุมนโยบายและการบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐต่างๆ
ในขณะเดียวกันท้องถิ่นก็ต้องเผชิญข้อเรียกร้องจากทั้งประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นที่
ต้องการเข้ามามีส่ว นร่ว ม และประสงค์จะให้ ท้องถิ่นมีอิส ระ มีความยืดหยุ่น และดาเนินการตาม
หลักการกระจายอานาจได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นเอง โดยอาศัยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1947 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อิสระแก่ท้องถิ่น นับเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักการเมืองท้องถิ่นญี่ปุ่นหัวก้าวหน้าได้มีบทบาทในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นมากขึ้น
ในการนี้ ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างกรณีที่นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา นายอะสุกะตะ อิชิ โอะ
(Asukata Ichio) ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ามันของสหรัฐอเมริกาเข้าเทียบท่าในระหว่างที่
เดินทางไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม และกรณีการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างองค์กร
ปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือ โดยการริเริ่มการประชุม Japan Sea Coastal Cities for
Japan – North Korea Friendship and Trade Promotion เป็นต้น การดาเนินการลักษณะ
ดังกล่ าวขององค์กรปกครองระดับต่ากว่ารัฐ บาลของญี่ปุ่นแสดงให้ เห็นว่า ท้องถิ่นสามารถแสดง
บทบาทในเรื่องที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงได้ ในขณะที่รัฐบาลกลางทาไม่ได้
เนื่องจากติดข้อจากัดในการดาเนินการทางการทูต และข้อห่วงใยจากฝ่ายต่างๆ ในประเด็นความ
มั่นคงของประเทศ
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งานของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ เรื่อง โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น ได้ให้คาจากัดความของคาว่า
โลกาภิวัตน์ ว่าเป็นการหลอมรวมหรือเชื่อมโยงโลก ทาให้โลกเป็นใบเดียวหรือระบบเดีย วกัน ซึ่งการ
หลอมรวมหรือเชื่อมโยงนั้น มีขนาดและความเร็วในอัตราเร่งกว่าที่เคยเป็นมาในสมัยก่อนมาก ส่วน
ทางด้านกระบวนการหลอมรวมหรือเชื่อมโยงนั้น โลกาภิวัตน์ เป็นกระบวนการที่โลก ระบบเศรษฐกิจ
และสั ง คม เป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น บู ร ณาการ และพึ่ ง พิ ง กั น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท าให้ โ ลกเล็ ก ลงคื อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร และการขนส่ง การรวมพลังทางภูมิศาสตร์การเมืองและ
เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ผลที่เกิดคือ ระบบสังคมและการเมืองที่เคยเป็นระบบปิดได้เปิดออก และ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ ย นแปลง โลกาภิ วัตน์มีความซับซ้อนและมีห ลายแนวคิด ส าหรับยุคปัจ จุบั น
นักวิชาการให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี การแพร่กระจายของระบบตลาดเสรี เศรษฐกิจการเมืองภายในของประเทศมหาอานาจ
และการเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐ หรือการแข่งขันกันดึงดูดเงินทุนเข้ามาในประเทศ ผลกระทบของโลกา
ภิวัตน์มีหลายด้าน ที่สาคัญคือ ผลกระทบทางการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งทาให้รัฐมีอานาจน้อยลง และ
วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมระดับโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ยังมีทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผลกระทบด้านบวกส่วนใหญ่เป็นผลด้านเศรษฐกิจ เช่น ด้านการผลิต ตลาด ทรัพยากร เทคโนโลยีที่ดี
ขึ้นส่ งผลให้ ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคสินค้า และมีรายได้มากขึ้น ส่ว นผลกระทบด้านลบคือ
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ได้หาทางป้องกันเอาไว้ให้ดี
พอ
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปงานภาครัฐ และได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากโลกาภิวัตน์ การปฏิรูปมีสองแนวทางคือ แนวทางดั้งเดิมและแนวทางการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ซึ่งแนวทางดั้งเดิมต้องการปฏิรูปโครงสร้าง เพื่อรักษาการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
และความรับผิดชอบทางการเมือง การปฏิรูปตามแนวทางนี้จึงเปลี่ยนเฉพาะตาแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบทางการเมืองและอาณาเขตของเมือง รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการทางการ
เมืองและการบริหาร ในขณะที่การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่
จะยึดหลักทฤษฎีองค์การภาคธุรกิจ และหลักการตลาดมาใช้กับภาครัฐ
ผลกระทบของการปฏิรูปที่มีต่อรัฐบาลกลาง คือ รัฐบาลกลางมีอานาจน้อยลง เนื่องจากการ
บริหารส่วนกลางสูญเสียอานาจที่เคยมีต่อสังคม ต่อรัฐ หรือต่อองค์กรเหนือรัฐ การสูญเสียอานาจต่อ
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สังคมและต่อรัฐเป็น การสูญเสียอานาจภายใน ส่ วนการสู ญเสียอานาจต่อองค์กรเหนือรัฐ เป็นการ
สูญเสียอานาจภายนอก การสูญเสียอานาจภายใน หมายถึง การสูญเสียอานาจที่เกิดจากการแยก
สถาบันออกจากรัฐบาลกลาง ส่วนการสูญเสียอานาจภายนอก หมายถึง การสูญเสียอานาจที่เกิดขึ้น
เพราะกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นผลมาจากการตัดสินใจในตลาดโลก ทาให้รัฐมีอิสระน้อยลง และเกิดการ
รวมตัวกันขององค์กรภูมิภาคระดับเหนือรัฐที่มีผลต่อความเป็นอิสระทางนโยบายของประเทศสมาชิก
การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบให้ต้องพัฒนาไปเป็นธรรมาภิบาลชุมชน หรือ
มีการทางานเป็นเครือข่ายซึ่งต้องร่วมมือกับประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมากขึ้น
เกรียงพล พัฒนรัฐ ได้เสนอดุษฎีนิพนธ์ต่ อมหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่อง การจัดการเมือง:
ผลกระทบของปัจ จั ยการแข่งขัน ระหว่า งเมืองและความต้องการของประชาชนที่เ พิ่มขึ้น ต่ อ
บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2550) โดยได้ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
จัดการของกรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกิดจากการแข่งขันระหว่างเมืองทั้งในประเทศ
และในต่างประเทศกับปัจจัยที่มาจากความต้องการของประชาชนซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากกระแส
โลกาภิวัตน์ว่ามีผลกระทบต่อการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครอย่างไร และมีผลต่อเนื่องถึง
การปรั บ บทบาทของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ ไม่ อย่ า งไร โดยศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ มื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัตน์ ทาให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลง การโยกย้าย การหลั่ งไหล และเกิดความซับซ้อน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายระหว่างประเทศโดยการติดต่อสื่อสาร การค้า วัฒนธรรมและสังคม
และกิจกรรมทางการเมือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารและการขนส่งลดน้อยลงอย่างมาก มีผลต่อกระบวนวิธีคิดในการเลือกฐานการผลิตสิน ค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ บริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกสถานที่สาหรับเป็นฐานการ
ผลิ ตทางอุตสาหกรรมโดยพิจ ารณาจากปัจจัยด้านวัตถุดิบและค่าแรง ประกอบกับมาตรการและ
สิ่งจู งใจเพื่อส่งเสริมการลงทุน สภาพแวดล้ อม โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงระบบ
กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย เมืองจึงกลายเป็นจุด
สนใจของนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขยายกิจการหรือย้ายฐานการผลิต ในขณะเดียวกัน
เมือ งก็ ต้อ งปรั บ ตัว เพื่ อดึ งดู ดนั กลงทุ นโดยจะต้อ งแข่ง ขัน กับ เมื องในระดับ เดี ยวกัน ที่มี ที่ตั้ งอยู่ ใ น
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ประเทศเดียวกันหรือในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อดึงการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ให้เข้าไปตั้งอยู่
ที่เมืองของตน ซึ่งหมายถึงอัตราการจ้างงานและรายได้ที่จะตามมาในอนาคต ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ
เมืองเหล่านั้น กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแข่ง ขันนี้ทาให้จาเป็นต้องมี
การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
เมื่อเศรษฐกิจของเมืองมีความเจริญเติบโตมากขึ้น ประชาชนมีการเรียกร้องให้เมืองปรับปรุง
คุณภาพการบริหารกิจการของเมืองในดีขึ้น โดยให้มีการใช้นวัตกรรมในเชิงการจัดการที่ยึดหลักความ
รับผิดและตรวจสอบได้ รวมทั้ งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเมืองมากขึ้น ลักษณะการจัด
การเมื อ งดั ง กล่ า วนี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้ ผู้ บ ริ ห ารเมื อ งรวมถึ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนจากเดิมที่เน้นบทบาททางพิธีการ บทบาทของผู้พิทักษ์รักษา บทบาทผู้นา
เอกบุคคล และผู้นาแบบผู้ จัดการ ไปสู่บทบาทของการเป็นผู้นาเมืองแบบผู้ประกอบการที่มีเป้าหมาย
และแผนงานที่ชัดเจน มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง และมีความสามารถในการสร้างความ
ร่ว มมือ การสร้างเครื อข่าย รวมไปถึงการมีบทบาทของผู้ นาเชิงประชาธิปไตยหรือบทบาทแบบผู้
ช่วยเหลือ ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้บริหารเมืองที่เข้าใจในปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน และมีความมุ่งมั่นใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง เพื่อจัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มและทุก
ระดับของเมือง พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม41
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เมืองสาคัญหลายแห่งทั่วโลกมีบทบาทในการมีปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีแรงกระตุ้นที่สาคัญมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นเหตุ
ให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐบาล ซึ่งหมายรวมถึงบทบาทของเมือง
โดยเฉพาะเมืองที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแต่ละภูมิภาคทั่วโลก การ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองสาคัญเหล่านี้เป็นไปภายใต้แนวคิดพื้นฐานของยุคโลกาภิวัตน์คือ ความสามารถใน
การเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มพรมแดน เครื อ ข่ า ยการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระดั บ โลก และการท าให้ ส ถานที่ แ ละ
ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต ตลาด และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

41

เกรียงพล พัฒนรัฐ, “การจัดการเมือง: ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมืองและความต้องการ
ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,” (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550), หน้า 85.
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สภาพแวดล้อมระดับโลกดังกล่าวส่งผลให้เมืองต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายใหม่ในการที่
จะต้องปรับตัวเพื่อดึงดูดและรองรับการเข้ามาของทุนโดยจะต้องแข่งขันกับเมืองระดับเดียวกันทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งต้องเผชิญกับการเรียกร้องที่มาจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมือง
ภาคธุร กิจ นั กลงทุน นั กท่องเที่ย ว ที่มี ความต้อ งการให้ เ มืองปรับปรุงคุณภาพของการให้ บริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ โดยมีการนาไปเทียบเคียบกับเมืองในต่างประเทศทั้งที่อยู่ใน
ภูมิภาคเดีย วกัน และเมืองส าคัญระดับ โลกอื่นๆ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันกันในแง่ของการเป็นจุด
ศูนย์กลาง หรือเป็นจุดเชื่อมต่อ (hub) ระหว่างกระแสโลกกับเมืองในภูมิภาคทั้งในประเทศและ
ระหว่า งประเทศ นอกจากนี้ การที่ เ มื องเป็ นองค์ก รภาครั ฐ ที่เ ป็ น ทางการ มี อานาจบั ง คั บและมี
เครื่องมือในการดาเนินนโยบายสาธารณะ เป็ นเหตุให้เมืองได้กลายเป็นช่องทางของประชาชนในการ
แสดงออกซึ่งวิธีคิด การมองโลก เสนอข้อเรียกร้องผ่านช่องทางทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
เปิดโอกาสให้กลุ่มหรือปัจเจกในประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการ
แสดงความเห็นต่อรัฐบาลซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน และมีช่องทางที่จากัดกว่ามาก
กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับเมืองสาคัญอื่นๆ และถูก
ผลักดันให้มีความจาเป็นต้องดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ เนื้อหาในงานชิ้นนี้จะได้กล่าวถึงทั้ง
โอกาสและข้อจากัดของการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยจะพิจารณาถึง
ปัจ จั ย ภายนอกที่เป็ น ผลมาจากสภาพแวดล้ อมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบกับปัจจัยภายในที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
2.4 กรอบการวิเคราะห์
จากทฤษฎีและแนวคิดที่ได้นาเสนอข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบการวิเคราะห์ซึ่งจะนามาใช้
ในการอธิบายโอกาสและข้อจากัดของการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยที่
จะใช้แนวคิดเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการอธิบายสภาพแวดล้อมระดับโลก ซึ่งเป็นแรง
กระตุ้น ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ต้องมีบทบาทในด้านวิเทศสั มพันธ์
ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศที่มาจากกระแสการกระจายอานาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ส่วน
ท้อ งถิ่ น ท าให้ ท้ อ งถิ่ น ต้อ งมี บ ทบาทมากขึ้ น ในภารกิ จ ที่ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนมาจากราชการบริ ห าร
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และใช้แนวคิดการทูตคู่ขนานในการอธิบายว่ากรุงเทพมหานครมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างไร และวิเคราะห์ถึงโอกาสและข้อจากัดที่
เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงกรอบการวิเคราะห์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจ
ความมั่นคง
สิ่งแวดล้อม
สังคมและ
วัฒนธรรม

ภูมิเศรษฐศาสตร์ ศักยภาพขององค์กร
โอกาส

ข้อจ่ากัด โอกาส

ข้อจ่ากัด

กฎหมาย
โอกาส

ผู้กาหนดนโยบาย

ข้อจ่ากัด โอกาส

ข้อจ่ากัด

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ยกเลิกประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 335 และประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2518 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองกรุงเทพมหานครจากราชการส่วนภูมิภาคกึ่ง
ท้องถิ่นมาเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว กรุงเทพมหานครจึงไม่มีฐานะเป็นจังหวัดซึ่ง
เป็นราชการส่วนภูมิภาคซ้อนอยู่เช่นจังหวัดอื่นๆ 42โดยกาหนดให้กรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภา
กรุ งเทพมหานครที่มาจากการเลื อกตั้ง และผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครและมีรองผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจานวน 4 คนที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่
กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การจัดให้มีและ
บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า การสาธารณสุข การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การ
วิศวกรรมจราจร การสังคมสงเคราะห์43
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2528

ได้ มี ก ารยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กาหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในการกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอาณาเขตท้องที่เต็ม
พื้นที่กรุงเทพฯ กฎหมายใดที่อ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร อ้างถึงเขตท้องที่
อาเภอให้หมายถึง เขต และอ้างถึงเขตท้องที่ตาบลให้หมายถึง แขวง 44 ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครแบ่ง
พื้นที่การบริหารออกเป็นเขต 50 เขต และแขวง 169 แขวง การบริหารราชการกรุงเทพมหานครตาม
42

นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า 67.
43
ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย, หน้า 87 – 88.
44
มาตรา 6, มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2528.
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มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย
สองส่วนสาคัญที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย คือ สภากรุงเทพมหานครทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร บุคลากรในฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครยังแบ่ง
ออกเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้ าราชการประจา นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดให้มีสภาเขตทา
หน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของแต่ละเขตดังโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ได้แสดงไว้ใน
รูป 3.1

รูปที่ 3.1 โครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร45
เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีขยายตัว มีการค้ากับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ เมืองเริ่มมี
โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า ธนาคาร โรงแรม สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เพื่อรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รวมถึงการขยายตัวของรัฐและระบบราชการ
ในยุคใหม่ เมืองจึงขยายตัวขึ้นมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ การสร้างเมืองและการเติบโตของ
45

สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
– 2560, (กรุงเทพมหานคร: สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556), หน้า 10.

55
เมือง (urbanization) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่ที่สาคัญก็คือปัจจัยภายนอกที่ทาให้กรุงเทพฯ
กลายเป็นศูนย์กลางการรวบรวมสินค้าเพื่อส่งออก และการนาสินค้าเข้าและจาหน่ายไปทั่วประเทศ
นอกจากนี้ การรวมศูนย์อานาจเข้าสู่ส่วนกลางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเป็นต้นมา ได้ทาให้ทรัพยากรต่างๆ
ถู ก ดึ ง ดู ด เข้ า สู่ ส่ ว นกลางมากขึ้ น และเมื่ อ รั ฐ บาลเร่ ง รั ด พั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยกาหนดให้ศูนย์ กลางการพัฒนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครในการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2504เป็นต้นมาประชาชนใน
เขตชนบทที่ มี ร ายได้ ต่ าก็ ไ ด้ อ พยพเข้ า มาอยู่ ใ นเมื อ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก รุ ง เทพฯ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน46
ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีขนาดพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตรในปี พ.ศ. 2555พื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วยหกจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร
นครปฐม และนนทบุรี มีโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิตพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่า
ผลิ ตภั ณฑ์ภ าค (Gross

Regional

Product) ณ ราคาประจาปี ต่อมู ล ค่าผลิ ตภั ณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศมีสั ด ส่ ว นคิดเป็ น ร้ อยละ 44.2

ของผลิ ตภั ณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross

Domestic Product)อัตราการขยายตัวร้อยละ 8.1 ดังตาราง 3.1 ในมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคดังกล่าวมี
โครงสร้างการกระจายรายได้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 68.2 โดยมีสาขาการผลิตหลัก
ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งขายปลีกฯ และสาขาการขนส่งและคมนาคม เมื่อพิจารณา
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product per capita) ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
พบว่ามีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวอยู่ที่ 436,479บาทต่อปี จัดอยู่ในลาดับที่สามของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัวสูงที่สุด รองจากจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา ดังตาราง 3.247

46

ธเนศวร์ เจริ ญ เมื อง, 100 ปี การปกครองท้ องถิ่น ไทย พ.ศ. 2440 – 2540, พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ 6
(กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550), หน้า 176 – 178.
47
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , สถิติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคและจั ง หวั ด
แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/gpp/2012/Summary.pdf[7มีนาคม
2558]

56

ตารางที่ 3.1 อัตราขยายตัวและโครงสร้างรายได้จากการผลิตรายภาค48

ตารางที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี พ.ศ. 255549

48

เรื่องเดียวกัน.
49
เรื่องเดียวกัน.
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ในปี พ.ศ. 2556 มีจานวนประชากร 5,686,252 คน ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย
3,625 คนต่อตารางกิโลเมตร50 ประชากรผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 3,892,300 คน51 มีอัตราการว่างงาน
ร้ อ ยละ 0.652 โดยประชากรส่ ว นใหญ่ ทั้ ง ที่ มี ง านท าและว่ า งงานมี ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 53
กรุงเทพมหานครมีรายได้ประจาจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในปีงบประมาณ 2556ในรูปของภาษี
อากร ทั้งที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ คิดเป็นเงิน 73,010.65 ล้านบาท54

รูปที่ 3.2 รายรับรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
ที่มา: กองบัญชี สานักการคลัง กรุงเทพมหานคร

50

สานั กยุทธศาสตร์และประเมินผล, สถิติ 2556กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร: สานั กพิม พ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2555), หน้า 168.
51
เรื่องเดียวกัน, หน้า 94.
52
เรื่องเดียวกัน, หน้า 96.
53
เรื่องเดียวกัน, หน้า 95 – 98.
54
เรื่องเดียวกัน, หน้า 190.
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การพัฒนาประเทศโดยเน้นการรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนั้น ได้ทาให้กรุงเทพฯ ขยายตัวจาก
การเป็น เมืองหลวงขนาดเล็กกลายเป็นมหานครขนาดใหญ่ สิ่งที่ผลั กดันให้เศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ความเป็นประเทศกาลังพัฒนา และมุ่งไปสู่การ
เป็นประเทศอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอย่างจริงจัง เกิดการขยายตัวของ
ภาคบริการและการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองท้องถิ่นสาหรับ
พื้นที่กรุงเทพฯ ทาให้มีความจาเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองอย่าง
มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.
2520 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ.
2520 – 2524) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบการใช้ที่ดิน
การจราจร ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผังเมืองรวม ให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การอยู่อาศัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีการปรับปรุงบริการด้าน
ต่างๆ ทางสังคม และการสาธารณสุข ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพียงพอที่จะให้บริการประชาชน
และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วแผนฉบับนี้เน้นการ
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการให้บริการภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดรูปแบบการ
บริหารจัดการในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นครั้งแรก จึงยึดหลักจากแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สี่ เป็นสาคัญ55
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2525 – 2529) มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ห้า กล่าวคือ เน้นการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การป้องกันน้าท่วมและการระบายน้า การกาจัดน้าเสีย การ
ใช้ ที่ ดิ น และระบบการจราจร ตลอดจนการบู ร ณะและปรั บ ปรุ ง เมื อ งเพื่ อ ลดความแออั ด ด้ า น
สิ่งแวดล้ อม เน้น การรักษาความสะอาด และการพัฒนาสิ่ งแวดล้ อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ให้
ความสาคัญกับการขยายขอบเขตการให้บริการทางสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนแหล่งเสื่อมโทรม
55

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 – 2524), แหล่งที่มา:
http://203.155.220.230/info/Plan/plan1_6.htm [15เมษายน 2558]
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การศึกษา และการกระจายความแออัดด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมออกไปสู่พื้นที่ชั้นนอก
พร้อมทั้งเพิ่มขนาดพื้นที่เกษตรกรรม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ด้านการพัฒนาระบบการบริหารของกรุงเทพมหานคร มีปัญหาสาคัญอยู่สองด้าน
ได้แก่ ปัญหาด้านการบริห ารจั ดการภายในองค์กร ระบบการทางานไม่คล่ องตัว และปัญหาด้าน
การงบประมาณ เนื่องจากมีรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย56
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่สาม (พ.ศ. 2530 – 2534) ดาเนินการต่อจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครฉบับที่สอง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก มี
การกาหนดแผนสาขาห้าแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน ได้แก่ แผนพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาภาวะมลพิษ การป้องกันน้าท่วมและการระบายน้า และ
ปัญหาการสุขาภิบาลอาหารและน้า แผนพัฒนาการใช้ที่ดิน ระบบการจราจรและสาธารณูปโภค เน้น
ประเด็นการวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน ระบบการจราจรและสาธารณูปโภค แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
และบริการสังคม มีสาระสาคัญในการพัฒนาการสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม และการ
พัฒนาชุมชน แผนพัฒนาฐานะการคลังของกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการขยายฐานรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร และดาเนินการจัดสรรรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนพัฒนาการบริหารและการปกครอง ให้ความส าคัญกับประเด็ นการพัฒนาการ
บริ หารและการจั ดระบบข้อมูล การพัฒนาการบริห ารงานบุคคล การพัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ
ระเบี ย บและข้อ บั ง คั บ รวมถึ ง การพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในทางการเมื อ งและการ
ปกครอง57
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2535 – 2539) ประกอบด้วยแผนสาขาห้าแผน
เช่นเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่สาม ได้แก่ แผนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการแก้ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมและ
ชุม ชนเมือ ง ประกอบด้ว ย การพัฒ นาสภาวะแวดล้อ ม การป้อ งกัน น้าท่ว มและการระบายน้า
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สานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2, (กรุงเทพมหานคร:
เอราวัณการพิมพ์, 2526), หน้า 11 – 19.
57
สานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 – 2534),
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจากัด เทคนิค 19, 2530), หน้า 2 – 12.
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การกาจัดน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย และการป้องกันแก้ไขมลพิษทาง
อากาศและเสียง แผนการใช้ที่ดิน ระบบการจราจรและสาธารณูปโภค มีจุดประสงค์ในการขจัดปัญหา
อันเนื่ องมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง ทาให้เกิดความไม่มีระเบียบในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการจั ดระบบจราจร ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายถนนให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบและได้สัดส่วนกับจานวนยานพาหนะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
เป็น การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางจากชนบทเข้าสู่กรุงเทพฯ ทาให้ เกิด
ปัญหาทางสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลง โดยเฉพาะในกลุ่มคนจนเมือง ซึ่งเป็นทรัพยากร
พื้นฐานในการสนองประโยชน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเมือง ดังนั้น แผนในด้านนี้จึงเน้นการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา การพัฒนาจิตใจของประชาชนและเยาวชนให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ทันสมัยและให้บริการได้อย่างทั่วถึง การจัดสวัสดิการสังคม
ด้านการสังคมสงเคราะห์ การนันทนาการ และการกีฬา การพัฒนาชุมชนโดยเน้นที่กลุ่มแรงงานอพยพ
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้แรงงานมีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้ที่ดี
เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาทางสังคมอื่นๆ แผนบริหารและ
การปกครอง เป็ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การภายใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสองส่วน คือ การพัฒนาระบบงานและการส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของการพัฒนาระบบงานนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาทางกฎหมาย
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่กาหนดอานาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครเอาไว้อย่างกว้างขวาง ภายใต้กฎหมายอื่น เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครขาดความเป็น
อิสระในการบริหารราชการ ปัญหาโครงสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่ กากับดูแลไม่ทั่วถึง การบริหาร
ราชการที่ มี ลั ก ษณะรวมอ านาจไว้ ที่ ศู น ย์ ก ลาง การจั ด องค์ ก รและบทบาทหน้ า ที่ ซ้ าซ้ อ น การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน และขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน สาหรับ
การส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น เน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ
สานักงานเขต แผนพัฒนาการคลัง มีจุดเน้นเช่นเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่สาม คือ
การเพิ่มรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพรายจ่าย ในแผนนี้มีการเพิ่มประเด็ นการระดมทุนเพื่อหาแหล่ง
เงินทุนอื่นมาแบ่งเบาภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานคร มีแนวทางคือ การส่งเสริมการระดมทุนใน
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ด้านต่างๆ เช่น การกู้ การออกพันธบัตร การส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจการให้บริการ
สาธารณะ การขอรับเงินอุดหนุน จากรัฐบาลเพิ่มขึ้น และการให้เ อกชนมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ58
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540 – 2544) ประกอบด้วยแผนสาขาหกด้าน
ได้แก่ แผนด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาสืบเนื่องมาจากการขาดมาตรฐานในการกาหนด
รูปแบบการใช้ที่ดินและแนวทางการพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ ทาให้การใช้ที่ดินย่านใจกลางเมือง
หนาแน่ น มาก ขณะเดีย วกั น ก็ เกิ ด ที่ว่ างตาบอดกระจายอยู่ใ นหลายบริ เวณ นอกจากนี้ ยัง มีก าร
ขยายตัวออกไปยังเขตชั้นนอกตามแนวถนนสายหลักโดยขาดโครงข่ายถนนสายรองและถนนในชุมชน
รองรับ แผนด้านการจราจรและขนส่ง เป็นความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการขยายตัว
อย่างรวดเร็วของย่านที่อยู่อาศัยในเขตชั้นนอกโดยไม่สัมพันธ์กับแหล่งจ้างงานซึ่งส่วนใหญ่อยู่เขตชั้นใน
อีกทั้งระบบโครงข่ายถนนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสมบูรณ์ ขาดถนนสายรองที่จะระบายปริมาณ
การจราจรบนถนนสายหลัก ระบบขนส่งมวลชนไม่มีประสิทธิภาพ โดยนอกจากจะเน้นการก่อสร้าง
ปรับปรุงโครงข่ายระบบการจราจรแล้ว ยังต้องก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชนเสริม
รูปแบบอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเข้าด้วยกัน ตลอดจนต้องมีการปรับปรุงระบบการประสานงาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานสาธารณู ป โภคที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ลดความล่ า ช้ า และซ้ าซ้ อ นในการแก้ ไ ขปั ญ หา
การจราจรติดขัด แผนด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้า การป้องกันน้าท่วม การบาบัดน้าเสีย การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
ของเสียอันตราย และการป้องกันและแก้ไขมลพิ ษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนจากการ
ก่อสร้างอาคาร แผนด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม มุ่งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและสังคมที่เป็นผลมา
จากการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ทาให้ช่องว่างของรายได้แตกต่างกันมากขึ้น เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบ มีการแข่งขันสูง ทาให้เกิดปัญหาด้านการศึกษา แรงงานไร้ฝีมือ การไม่รู้หนังสือ การ
ไม่มีโอกาสศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ ปัญหาด้านวัฒนธรรม คนรุ่นใหม่ขาดความสนใจและ
ไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ประชาชนมีรูปแบบ
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สานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 – 2539),
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2535), หน้า 28 – 35.
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การเจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โรคที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สารพิษ อุบัติเหตุ อุบัติภัย มากกว่าโรค
ติดเชื้อ ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม กลุ่มด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม และ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์และประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ การส่งเสริมอาชีพยัง
ด้อยประสิทธิภาพ มีปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม และประชาชน
ขาดการมีส่วนร่วมในงานด้านการพัฒนาชุมชน แผนการบริหารและการปกครองเป็นปัญหาลักษณะ
เดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่สี่ กล่าวคือ เป็นการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายใน
ของกรุงเทพมหานครและการสร้างจิตสานึกของการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แผนการคลัง เป็ น การจั ดการแก้ไขปัญหาเดิมคือ การเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานครและความ
พยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของรายจ่าย ตลอดจนการหาระบบเทคโนโลยีมาช่วยในงานด้านการ
คลังให้มากขึ้น59
แผนพัฒ นากรุ งเทพมหานครฉบั บที่ห ก (พ.ศ. 2545

–

2549)

เป็ นแผนพั ฒ นา

กรุงเทพมหานครฉบับแรกที่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุว่า วิสัยทัศน์
ของการพัฒนาคือ การทาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุขมีพันธกิจใน
การพัฒนาเจ็ดประการ ประการแรก การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสิ น ใจ การวางแผนพัฒ นา การตรวจสอบ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการ
ปกครอง ประการที่สอง การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจาย
อานาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น ประการที่สาม การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ประการที่สี่ การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง ประการที่ห้า การเพิ่มประสิทธิภาพของผังเมือง
ให้เป็นเครื่องชี้นาและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ
59

สานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 – 2544),
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540), หน้า 18 – 22.

63
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ประการที่หก การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่างยั่งยืน และประการที่เจ็ด การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น60
นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่หกนี้เป็นแผนฉบับแรกที่ได้
มีการระบุถึงการพัฒนางานสาขาการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูต
และองค์การระหว่างประเทศที่สาคัญหลายองค์กร และยังเป็นจุดเชื่อมต่อ (hub) ของการคมนาคม
ทางอากาศเนื่ องจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางของภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น
องค์ ก รภาครั ฐ และภาคเอกชนจากต่ า งประเทศจึ ง มองเห็ น โอกาสในการท างานร่ วมกั บ
กรุงเทพมหานครในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมมือเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบต่างๆ โดยแผนฉบับนี้ได้เป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพด้านการต่างประเทศ และสามารถใช้ความสามารถดังกล่าวส่งเสริมและผลักดันให้กรุง เทพฯ
เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการลงทุน การพัฒนา และการประชุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก61
อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มิได้
มีบทบัญญัติในเรื่องการต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมากรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยต้องมี
การประสานงานด้ า นความร่ ว มมื อ กั บ เมื อ งในต่ า งประเทศและองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ แต่
กรุงเทพมหานครไม่สามารถดาเนินงานต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างและ
อัตรากาลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานต่างประเทศ ได้แก่ กองการต่างประเทศ ไม่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะรองรับงานต่างประเทศได้อย่างครบวงจร และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารน าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ เ พื่ อ ท าให้ ง านต่ า งประเทศของ
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สานักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่หก (พ.ศ. 2545 – 2549),
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 47 – 49.

64
กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่หก จึงระบุถึงพันธกิจใน
การพัฒนางานต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ดังนี้62
1. ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักในประชาคมโลกในด้านการบริหารและการพัฒนา
เมืองในทุกด้าน
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่างๆ ในภูมิภาคอื่นของโลก
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (sister city) กับนครหลวงที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในการพัฒนาเมือง
5. ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
6. ส่งเสริ มให้ กรุ งเทพมหานครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองหลวงในภูมิภ าคเอเชีย
แปซิฟิก
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการกับนานาประเทศ
ในปี พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครได้จัดทาแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548
– 2551 ขึ้นใช้แทนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่หกหลังจากที่ใช้มาได้เพียงสองปี เนื่องจากได้ มี
การออกพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารจัด การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546
ประกอบกั บ การที่ น ายอภิ รั ก ษ์ โกษะโยธิ น ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ทาให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่จัดทาไว้เดิม
และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ประกาศไว้ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
รวมทั้งมีอุปสรรคหลายประการที่ทาให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่กาหนดไว้ใน
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับ
แผน ทั้งแผนงานระดับภาพรวมและแผนงานระดับหน่วยงาน ตลอดจนกรอบระยะเวลาของแผนไม่
สอดคล้องกับวาระการดารงตาแหน่งของผู้บริหารกรุงเทพมหานครฝ่ายการเมือง และขาดตัวชี้วัดผล
การด าเนิ น งานที่ ชัด เจนที่ ส ามารถใช้ เป็ นกลไกในการประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ข องแผน และสามารถ
62

เรื่องเดียวกัน, หน้า 49 – 50.

65
เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่สามารถนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจและมีขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน63
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ กรุงเทพฯ เป็น
เมืองน่ าอยู่ อย่ างยั่ งยื น ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัว อบอุ่ น ด้ว ยการบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพ
โปร่ ง ใส และมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม โดยมี ก ารก าหนดเป้ า หมายให้ ก รุ ง เทพฯ มี
การจราจรคล่องตัว ปลอดภัย ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย มี
ความร่มรื่น สะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งด้านอากาศ เสีย งและน้า มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม
และสาธารณภัย เยาวชนและประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้ อ งการอย่ า งทั่ ว ถึ ง ประชาชนมี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีน้าใจ และมีจิตสานึกสาธารณะ มีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพสาหรับประชาชน และมีการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนสาหรับภาคเอกชนการวางผัง
เมืองเป็นระบบ และระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถสร้างความประทับใจให้แก่
ประชาชน64
กรุ ง เทพมหานครได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ด าเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายจ าน วนเก้ า
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรด้วยการจราจรทางเลือกและระบบ
อัจฉริยะ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 3) การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย 4) การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสาหรับ
คนทุกวัย 5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกและจิตสานึกด้านศิลปวัฒนธรรม 6) การส่งเสริม
เศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง 7) การวางผังและ
พัฒนาเมืองเพื่อความสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน 8) การบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 9)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ65
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สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 –
2551, (กรุงเทพมหานคร: สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2548), หน้า 1.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.
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66
ต่อมาได้มีการออกแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 – 2555 โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ คือ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนา มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่ งยืน มีแนวคิดการกาหนดยุทธศาสตร์หลักคือ การทาให้กรุงเทพฯ
เป็นศูนย์กลางภูมิภาค มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เท่าเทียมและโปร่งใส และทาให้กรุงเทพฯ มีความ
สวยงาม ปลอดภัย น่ า อยู่ เข้ม แข็ ง และประชาชนมี ความสุ ข โดยมี ยุทธศาสตร์ ห ลั ก ห้ า ประการ
ประการที่ ห นึ่ ง การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ง สู่ ก ารเป็ นศู น ย์ กลางภูมิ ภ าค
ประเด็นที่สอง การพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นมหานคร
แห่งการเรียนรู้ ประการที่สาม การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ประการที่สี่
การพั ฒ นากรุ ง เทพฯ ให้ เป็ น มหานครแห่ ง คุ ณภาพชี วิต ที่ดี แ ละมีเ อกลั กษณ์ ทางวั ฒ นธรรม และ
ประการที่ห้า การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร66
แผนบริ ห ารราชการฉบั บ นี้ มี มิ ติ ข องงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ร ะบุ ไ ว้ ใ นวิ สั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งชั ด เจน
กล่าวคือ ได้มีการระบุถึงการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ
การแข่งขันกับเมืองชั้นนาในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แตกต่างจากงานต่างประเทศ
ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่หก ซึ่งให้ความสาคัญกับงานต่างประเทศเชิงรับ เน้น
การเตรียมทรัพยากรทั้งบุคลากรและโครงสร้ างขององค์กรเพื่อตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ที่มาจาก
ต่างประเทศเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครได้จัดทาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2556 – 2575) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนด้วยกระบวนการมองจาก
มุมมองของคนนอกเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้นาความคาดหวังของแต่ละภาคส่วน
มากาหนดอนาคตของกรุงเทพฯ ในอีก 20 ปีข้างหน้า และได้กาหนดวิสัยทัศน์คือ ใน 20 ปีข้างหน้า
กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งเอเชีย เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้และในทวีปเอเชี ยโดยภาพรวม คนทั่ว โลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึง
กรุ ง เทพฯ ในฐานะเมื อ งชั้ น น าในด้ า นเศรษฐกิ จ ภาคบริ ก าร ความปลอดภั ย ความสวยงาม
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สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 –
2555, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สินธุ ครีเอชั่น จากัด, 2551), หน้าอารัมภบท.
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สะดวกสบาย น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีประเด็นยุทธศาสตร์
เจ็ดประเด็น ประเด็นแรก มหานครปลอดภัย หมายถึง การทาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดมลพิษ
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคน
เมือง และอาหารปลอดภัย ประเด็นที่สอง มหานครสีเขียวสะดวกสบาย หมายถึง การทาให้กรุงเทพฯ
มีพื้น ที่ส าธารณะและพื้นที่สี เขีย วในสั ดส่ว นที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจานวนประชากร มีสิ่ ง
อานวยความสะดวกพื้นฐาน ประหยัดพลังงาน มีระบบบริการคมนาคมที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว
มีทั ศนี ย ภาพสวยงาม ปราศจากสิ่ ง กีด ขวาง เป็ นระเบีย บไม่ รกรุง รัง ไม่ ว่า จะเป็ น สายไฟฟ้ าหรื อ
สายโทรศัพท์ ประเด็นที่สาม มหานครสาหรับทุกคน หมายถึง ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเข้าถึงบริการสาธารณะ
ในขณะที่ชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชนสามารถดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรม
ของตนเอง เป็น มหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเด็นที่สี่ มหานครกะทัดรัด
หมายถึง การบริหารจัดการให้กรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตแบบกระชับ โดยจัดให้มีศูนย์กลางการ
ให้ บ ริ ก ารและการพั ฒ นาเมื อ งในลั ก ษณะเมื อ งเครื อ ข่ า ย ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ห้ า มหานคร
ประชาธิปไตย หมายถึง การทาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่
ในระดับ แนวหน้าของเอเชีย มีร ะบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการเมืองที่ส ะอาด ปลอด
คอร์รัปชั่น อีกทั้งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ประเด็นที่หก มหานคร
แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ หมายถึง การทาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย เมืองเศรษฐกิจที่
มีความสาคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิทยาการด้านต่างๆ ของภูมิภาค และ
ประเด็นที่เจ็ด การบริหารจัดการ หมายถึง กรุงเทพมหานครมีกฎหมายที่รับรองความเป็นอิสระ และ
ให้อานาจในการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง
กรุงเทพมหานครตระหนักถึงแรงกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นจึงมีการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้
และความร่วมมือในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ตามความหมายที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนระบุว่า เป็นสายงานที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ติดต่อประสานงานกับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
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หน่วยชานัญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยเริ่ม
จากการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีในรูปของเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2505 โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ คือ กองการ
ต่ า งประเทศ ส านั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร เป็ น หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งประเทศของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงเริ่มแรกได้ก่อตั้งเป็นฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองประชาสัมพันธ์ และได้รับ
การจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกอง สังกัดสานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2538
และโอนย้ายมาสังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2549 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานพิธีการ การรับรองราชอาคันตุกะและแขกต่างประเทศ โครงการและการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศของกรุงเทพมหานคร งานเลขานุการในการประชุม ระหว่างประเทศ จัดทาข้อมูล บันทึกข้อมูล
บันทึกการประชุม แปลเอกสาร บทความ หนังสือข่าว วีดีทัศน์ ตีความเอกสาร สัญญา คาบรรยาย ร่าง
โต้ตอบจดหมาย กลั่นกรองโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามประเมินผลทุนการศึกษา
อบรมดูงาน ประสานโครงการระหว่างประเทศ และงานสารบรรณที่เป็นภาษาอังกฤษ
การดาเนิ นงานวิเทศสั มพันธ์ของกรุงเทพมหานครแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ ได้แก่การ
ดาเนินงานในกรอบทวิภาคีและในกรอบพหุภาคี สาหรับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี มีการดาเนินการ
ในกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (sister city) และสภาบ้านพี่เมืองน้อง จานวน 14 เมืองใน 8
ประเทศ ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
3.1 ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศแล้ว
จานวน 26 เมือง ใน 15 ประเทศทั่วโลก ดังนี้
1. กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา มีการลงนามในความตกลงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องจานวนสามครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2505 นับเป็นเอกสารฉบับเดียวที่
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ฝ่ายเดียวจากกรุงวอชิงตัน ดีซี ที่จะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร
โดยเนื้อหาความตกลงประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

69
ครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2545 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทาง
เยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อลงนามในหนังสือยืนยันความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง โดยได้เพิ่มขอบเขต
ความร่วมมือให้รวมถึงด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการสร้างโอกาสในการลงทุน
การแลกเปลี่ ยนด้านการศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือและขับเคลื่อนให้มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามความตกลงนี้
ครั้งที่สาม ในปี พ.ศ. 2555 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทาง
ไปเยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อลงนามความตกลงในการยืนยันความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุง
วอชิงตัน ดีซี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน
การดาเนินกิจกรรมในกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุง
วอชิ ง ตั น ดี ซี เริ่ ม ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2545

เมื่ อ นายสมั ค ร สุ น ทรเวช ผู้ ว่ า ราชการ

กรุงเทพมหานครนาคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี
พร้อ มนาคณะนาฏศิล ป์ไ ปแสดงเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรม หลัง จากนั้น กรุง วอชิง ตัน ดีซี ก็ไ ด้ส่ง
ผู้แ ทนเข้า ร่ว มโครงการค่า ยเยาวชนเมือ งพี่เ มือ งน้อ งของกรุง เทพมหานคร (Bangkok Sister
CityYouth Program) ในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 และ 2555 ตามลาดับ
2. กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 ณ กรุงปักกิ่ง
ระหว่าง ร.อ. กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเทศมนตรีกรุง
ปักกิ่งมีเนื้อหาระบุถึงความร่วมมือระหว่างกันในด้านสังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุข การก่อสร้าง
และกิจการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเมือง
ภายหลังการลงนามในความตกลงแล้ว ทั้งสองฝ่ายมีการทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดย
ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่ง จานวนสี่ครั้ง และ
ผู้ บ ริ ห ารและข้า ราชการระดับ สู ง ของกรุ งปัก กิ่ง เดิน ทางเยื อนกรุง เทพมหานคร จานวนแปดครั้ ง
นอกจากนี้ กรุงปักกิ่งได้ส่งคณะกายกรรมปักกิ่งมาแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานคร
จานวนสองครั้ง การสร้างศาลาจีนที่ระลึก 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี
พ.ศ. 2548 ณ สวนลุมพินี การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร ได้แก่ งานสัปดาห์เมืองพี่
เมืองน้องซึ่งเป็นการออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.
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2552โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่ เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555
ในขณะที่กรุงเทพมหานครก็ได้ส่งข้าราชการเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกรุงปักกิ่ง ได้แก่ โครงการ
อบรมภาษาจีนให้แก่ครูสอนภาษาจีนจากเมืองพี่เมืองน้องของกรุงปักกิ่ง (The Training Workshop
for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing) ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาจนถึงปัจจุบันการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเมือง เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว และการส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าฝึกซ้อม
ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนกีฬาของกรุงปักกิ่ง
3. กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี มีการลงนามในความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงบูดาเปสต์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ณ กรุงบูดาเปสต์
ระหว่างนายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับนายกเทศมนตรี กรุงบูดาเปสต์ โดยมีนาย
ประดาป พิบูลสงคราม เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ลงนามเป็นสักขีพยาน เนื้อหาในความตกลง
กล่าวถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านการ
วางแผนพัฒนาเมือง การจัดการเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง
กรุง เทพมหานครและกรุง บูด าเปสต์ไ ด้มีก ารดาเนิน การอัน สืบ เนื่อ งมาจากความ ตกลง
ดังกล่าวจานวนสามครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการไปเยือนกรุงบูดาเปสต์ จานวนสอง
ครั้ง และกรุงบูดาเปสต์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร ในปี
พ.ศ. 2555
4. กรุงมอสโก สาธารณรัฐรัสเซีย มีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง
กรุงเทพมหานครและกรุงมอสโกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 ณ กรุงมอสโกระหว่างนายพิจิตต
รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายยูริ ลูชคอฟ (Yuri M. Luzhkov) นายกเทศมนตรีกรุง
มอสโก เนื่องในโอกาสการครบรอบหนึ่งร้อยปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ท างการทูต ระหว่า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย และการครบรอบ 850 ปีของการก่อตั้งกรุง มอสโก เนื้อหา
ในความตกลงระบุถึงความร่วมมือในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว และการกีฬา โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน
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หลังจากการลงนามในพิธีสารดังกล่าว ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพมหานคร
ได้เดินทางเยือนกรุงมอสโก จานวน 4 ครั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมือง และผู้บริหาร
และข้าราชการของกรุงมอสโกได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร จานวน 3 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
งาน Moscow Day และงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องในปี พ.ศ. 2543 ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร
5. นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย มีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 ณ นครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์กระหว่างนายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวลาดิมีร์ ยาคอฟเลฟ
(Vladimir Yakovlev) ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เนื้อหาความตกลงระบุถึงความร่วมมือในด้าน
การศึก ษา วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อม เทคโนโลยี การท่ องเที่ย ว อุ ต สาหกรรม และด้ า นเศรษฐกิ จ
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และการค้า โดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ระหว่างองค์กรเอกชน และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมของทั้งสองเมือง
ภายหลังการลงนามในพิธีสารดังกล่าว ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทาง
เยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจานวนหนึ่ งครั้ง โดยนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่เคยส่งผู้แทนเข้าร่ว ม
กิจกรรมในกรอบเมืองพี่เมืองน้องใดๆ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด
6. กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการลงนามในความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องระหว่างกันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ณ กรุงมะนิลา ระหว่างนายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และนายอัลเฟรโด เอส ลิม (Alfredo S. Lim) นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา
มีเนื้อหาความตกลงระบุถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน ใน
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจอื่นๆ อัน จะนามาซึ่งความสัมพันธ์อันดีในด้านวิทยาศาสตร์และการค้าระหว่างกัน
การด าเนิ น การภายหลั ง จากการสถาปนาความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและ
ข้าราชการระดับสูงของกรุงมะนิลาได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งครั้ง กรุง มะนิลาได้
เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 และได้ส่งผู้แทน
เยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555
7. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ณ
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กรุ ง จาการ์ ต า ระหว่ า งนายสมั ค ร สุ น ทรเวช ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และนายซู ติ โ ยโซ
(Sutiyoso) ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา เนื้อหาในบันทึกความเข้าใจระบุถึงความร่วมมือในด้านการค้า
และการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการ การควบคุมการจราจร การผังเมือง การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายหลังการลงนามในความตกลงดังกล่าว ทั้งสองเมืองได้มีการดาเนินกิจกรรมระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการระดับต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหว่างกันอย่างสม่าเสมอในโอกาสต่างๆ เช่น การเดินทางเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ การเดินทาง
ศึกษาดูงานด้านการจราจรและการขนส่ง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรม การส่ง
นักกีฬาเยาวชนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลเมืองพี่
เมืองน้อง ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประจา และกรุงจาการ์ตาได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่
เมืองน้องและโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครทุกปีที่มีการจัดงาน
8. กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความ
ร่ว มมือ ฉัน มิต รระหว่า งกรุง เทพมหานครและกรุง ฮานอยเมื่อ วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2547 ณ
กรุงเทพฯ ระหว่างนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานคณะกรรมการ
ประชาชนกรุงฮานอย เนื้อหาในความตกลงระบุถึงความร่วมมือในด้านการผังเมื อง การค้าและการ
ลงทุน การบริหารการจราจรและการขนส่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมและการบริหาร
การท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือนระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือดังกล่าวเป็นรายปี
หลัง จากที่ไ ด้มีก ารลงนามในความตกลงแล้ว ผู้บ ริห ารกรุง เทพมหานครได้นาคณะนัก
ธุรกิจจากกรุงเทพมหานครเดินทางไปเยือนกรุงฮานอยหนึ่งครั้ง ในปี พ.ศ. 2551 และกรุงฮานอย
ได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครหนึ่งครั้ง ในปี
พ.ศ. 2552
9. นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการลงนามบันทึกว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ณ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายทองสิง ธรรมวง
เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ เนื้อหาในบันทึกความร่วมมือระบุถึงการดาเนินการแลกเปลี่ยนความ
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ร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การผังเมือง การค้าและการลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริม
และการจัดการการท่องเที่ยว การส่งเสริมและการจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษา การรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการกาจัดขยะมูลฝอย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะให้มีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเดินทางเยือนเพื่อเจรจาหรือจัดทา
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใดๆ เป็นประจาทุกปี
หลังจากมีการสถาปนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการ กรุงเทพมหานครและนคร
หลวงเวียงจันทน์ได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครได้จัดการศึกษาดู
งานด้านการจัดสวนสาธารณะให้แก่นครหลวงเวียงจันทน์จานวนสี่ครั้ง การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองจานวนหนึ่งครั้ง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ การ
อบรมหลั กสู ตรผู้ บ ริ ห ารมหานคร จั ดการบรรยายและการศึ กษาดู งานด้ านสิ่ ง แวดล้ อมและด้ า น
การศึกษา การอบรมหลักสูตรผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้แก่
ข้าราชการระดับต่างๆ จากนครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครยัง
ได้เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์จานวนสามครั้ง และผู้บริหารระดับสูงของนครหลวงเวียงจันทน์
ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครจานวนหนึ่งครั้ง
10. กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน มีการลงนามในความตกลงสถาปนาความสั ม พั น ธ์
ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งกรุ ง เทพมหานครและกรุ ง อั ส ตานาเมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2547 ณ กรุงอัสตา
นา โดยนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าการกรุงอัสตานา เนื้อหาในความ
ตกลงระบุถึงความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเมือง การ
โยธาและการผังเมือง กิจการด้านการกีฬาและเยาวชน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และการเกษตรกรรม
พืชสวน
ภายหลังการเดินทางเยือนกรุงอัสตานาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามในความ
ตกลงดังกล่าว กรุงเทพมหานครและกรุงอัสตานาไม่เคยมีการทากิจกรรมร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือตามกรอบความตกลงดังกล่าว
11. เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองแต้จิ๋วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
ณ กรุงเทพมหานคร โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายถัง ซี คุน
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รั ก ษาการนายกเทศมนตรี เ มื อ งแต้ จิ๋ ว เนื้ อ หาในข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วระบุ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประชาชนที่มี ค วามผู กพั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งชาวจี นในเมื อ งแต้ จิ๋ ว และชาวไทยเชื้อ สายจี น ใน
กรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองเมืองร่วมมือด้านการบริหารจัดการเมืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
การค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม โดยทั้งสองเมืองสนับสนุนให้
หน่วยงานในความรับผิดชอบเพิ่มการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างกัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือของทั้งสองเมืองเพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากการลงนามในความตกลงแล้วกรุงเทพมหานครและเมืองแต้จิ๋วได้มีการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารและข้าราชการระดับต่างๆ จานวนสี่ครั้ง เมืองแต้จิ๋วได้ส่งคณะ
อุปรากรจีนมาแสดงที่กรุงเทพมหานครหนึ่งครั้งในปี พ.ศ. 2549 เมืองแต้จิ๋วได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมือ งพี่เ มือ งน้อ งของกรุง เทพมหานครจานวนสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2554
และ 2555 และได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องและโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่
เมืองน้องของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2555
12. จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์
ฉั น มิ ต รระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด ฟู กู โ อกะ เมื่ อ วั น ที่ 8

กุ ม ภาพั น ธ์ 2549

ณ

กรุงเทพมหานคร ระหว่างนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวาทารุ อาโซ
ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เนื้ อหาความตกลงระบุถึงความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยวและการพัฒนาเยาวชน หลังจากนั้นมีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่ ว มมือที่จะมีต่อกันในอนาคตระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริ พัตร ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และนายฮิโรชิ โอกาวา ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
เนื้ อ หาในบั น ทึก ความเข้ า ใจระบุ ถึ ง ความส าเร็ จ ในการจั ด โครงการแลกเปลี่ ย นที่ผ่ า นมาในอดี ต
จนกระทั่งมีการตั้งสานักงานจังหวัดฟูกูโอกะประจากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร และยืนยันที่จะร่วมมือให้ใกล้ชิดมากขึ้นในด้านการแลกเปลี่ยนเยาวชน
สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
หลั ง จากการลงนามในความตกลงแล้ ว กรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด ฟู กู โ อกะได้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บ ริหารและข้าราชการระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง

75
เยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน การประชุมสัมมนา ตลอดจนการฝึกอบรมในด้านต่างๆ
จานวนหกครั้ง นอกจากนี้ จังหวัดฟูกูโ อกะได้คณะผู้แทนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องและ
โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่ เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเป็นประจาทุกปีที่มีการจัดงาน
13. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ณกรุงเทพมหา
นคร ระหว่างนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวอน เซ ฮูน (Won Sei
Hoon) รองนายกเทศมนตรีกรุงโซล ผู้แทนของนายลี เมียง บัก (Lee Myung Bak) นายกเทศมนตรี
กรุ งโซล มีเนื้ อหาระบุ ถึงความร่ ว มมือในการแลกเปลี่ ยนข้อ มูล และประสบการณ์ ในด้า นการจัด
การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การจัดการ
ภัยธรรมชาติ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ทั้งสองเมืองยังตกลงที่จะสนับสนุนโครงการลงทุนต่างๆ และ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเมือง
หลั ง จากการลงนามในความตกลงดั ง กล่ า ว กรุ ง เทพมหานครและกรุ ง โซลมี ก ารด าเนิ น
โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างสม่าเสมอ นับว่าเป็นเมืองที่มีความถี่ของการดาเนิน
โครงการในกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมากที่สุด คือ 35 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือนของผู้บริหารและข้าราชการระดับต่างๆ เพื่อเข้าประชุมสัมมนา เข้ารับการฝึกอบรมใน
ด้ า นการจั ด การเมื อ ง ด้ า นการจราจร ด้ า นวั ฒ นธรรม ด้ า นการออกแบบการพั ฒ นาเมื อ ง ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านการจัดสวัสดิการ ตลอดจนการเชิญกรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม
ทุกปีในงานเทศกาล Hi-Seoul (Hi-Seoul Festival) ซึ่งเป็นงานประจาปีเพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของ
ฤดูใบไม้ผลิมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 การจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกรุงเทพมหานคร
และกรุงโซล เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มาจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน
นานาชาติและสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร
14. นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและนครกวางโจว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2552 ณ นครกวางโจว ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจาง
กวงหนิง (Zhang Guangning) นายกเทศมนตรีนครกวางโจว มีเนื้อหาระบุถึงการแลกเปลี่ยนความ

76
ร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า อนามัย การศึกษา การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
การวางแผน และกิจการด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมือง
ภายหลังจากการลงนามในความตกลงดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่าง
ผู้บริ หารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจานวนสี่ครั้ง นครกวางโจวได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมงานกวางโจวแฟร์ (Guangzhou Fair) ซึ่งเป็นแสดงสินค้าประจาปี เป็นประจาทุกปี นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552 และได้เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องที่จัดโดยกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2555
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบห้าปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครกวางโจว เทศบาลนครกวางโจวได้ มอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น
หล่อด้วยโลหะมาตั้งแสดงที่อุทยานเบญจสิริ เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมือง
15. เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้ องระหว่างเมืองโลซานและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29

ธันวาคม 2552

ณ

กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแดเนียล เบร
ลาซ (Daniel Brélaz) นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน มีเนื้อหาระบุถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองใน
ฐานะที่เ มือ งโลซานเป็น สถานที่ที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิพ ลอดุล ยเดชเคยทรงศึก ษา
ทั้ง สองเมืองจึงมีความมุ่งหมายที่จะดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และสิ่งแวดล้อม
หลังจากการลงนามแล้วเมืองโลซานได้เข้าร่วมงานที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นสอง
ครั้งคือ งานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องและส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ
16. เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี มีการลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร
ระหว่างเมืองปูซานและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองปูซาน ระหว่าง
ม.ร.ว. สุ ขุมพัน ธุ์ บริ พัต ร ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายฮอ นั ม -สิ ก (Hur

Num-sik)

นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน มีเนื้อหาระบุถึงการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน
และสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเยาวชน การศึกษา และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย
ยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งรวมถึงในด้านอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการและการประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
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ภายหลังการลงนามแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองปูซานได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครจานวน
หนึ่งครั้ง เมืองปูซานได้เชิญกรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจานวนสามครั้ง
และเมืองปูซานได้เข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้องที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหนึ่งครั้งในปี
พ.ศ. 2555
17. เมือ งฉงชิ่ ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน มี การลงนามในข้ อตกลงว่ าด้ ว ยการสถาปนา
ความสัม พัน ธ์เ มือ งพี่เ มือ งน้อ งระหว่า งเมือ งฉงชิ่ง และกรุง เทพมหานคร เมื่อ วัน ที่ 26 กัน ยายน
2554 ณ เมืองฉงชิ่ง ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย
หวง ซีฟาน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองฉงชิ่ง มีเนื้อหาระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน และสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม สาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจะสนับสนุนให้ เกิดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้
ข้อตกลงนี้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเจรจาและหารือในประเด็นความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ร่วมกัน
หลังจากการลงนามในข้อตกลงได้ไม่นานกรุงเทพมหานครประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 เมืองฉงชิ่งได้มอบเงินจานวน 5 ล้านหยวน หรือประมาณ
25 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ส่งคณะผู้แทนเยาวชนเข้าร่วม
โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติหนึ่งครั้ง ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไป
เยือนเมืองฉงชิ่งเพื่อศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชนรางเดี่ยว (Monorail) ของเมืองฉงชิ่งในปี พ.ศ.
2556 และคณะเยาวชนของกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูใบไม้ผลิ
และค่ายเยาวชนฤดูร้อน ณ เมืองฉงชิ่ง ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 ตามลาดับ
18. นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างนครเทียนจินและกรุงเทพมหานคร
เมื่อวัน ที่ 27 กุมภาพัน ธ์ 2555 ณ นครเทียนจิน ระหว่าง ม.ร.ว. สุ ขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และนายหวง ซิงกั๋ว นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเทียนจิน มีเนื้อหาระบุว่าทั้งสอง
ฝ่ายจะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชนและสร้างความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อ ม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม
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การศึกษา และการท่องเที่ย ว โดยทั้งสองฝ่ ายจะมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างผู้ นาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่ออานวยความสะดวกให้เกิดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือ
หลังจากมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้เดินทางเยือนนคร
เทียนจินจานวนหนึ่งครั้ง เพื่อเข้าร่วมการประชุม Roundtable Conference of China Tienjin’s
International Sister Cities ในปี พ.ศ. 2555
19. กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี มีการลงนามในความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างกรุงอังการาและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2555 ณ กรุงอังการา ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเมลิ
เกิ๊กเช็ค (Melih Gökçek) นายกเทศมนตรีกรุงอังการา มีเนื้อหาระบุว่ากรุงเทพมหานครและกรุง
อังการาจะดาเนินการแลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือฉันมิตรในด้านการบริหารจัดการ การบริการ
ศิล ปะและวั ฒ นธรรม กีฬ าและการท่อ งเที่ ย ว การวางผั งเมื อง การพัฒ นาการจราจรและขนส่ ง
สิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี การจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น รวมทั้ ง กิ จการด้ า นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารมหานคร
หลังจากการลงนามแล้ว ยังไม่ได้มีการดาเนินโครงการใดอันสืบเนื่องมาจากความตกลง
ดังกล่าว
20. สภาเทศบาลเกาะปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซียมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตรระหว่างสภาเทศบาลเกาะปีนังและกรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และนางปาตาฮิยาห์ บีที. อิสมาเอล (Patahiyah Bt. Ismail) ประธานสภาเทศบาลเกาะปีนัง มีเนื้อหา
ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนฉันมิ ตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน และ
สร้ า งความร่ ว มมื อ ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นการปกครอง เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยจะให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องติดต่อสื่อสารกันอย่ างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเจรจาและหารือในประเด็นความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ภายหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ผู้บริหารของสภาเทศบาลเกาะปีนัง
ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
21. จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นมีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดไอจิ
กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายฮิเดอากิ โอมูระ (Hideaki Ohmura) ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ
มีเนื้อหาระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในหลายสาขา โดยยึดความได้เปรียบซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ
แต่ละภูมิภาคให้เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างภูมิภาค ทั้งสอง
ฝ่ายจะทางานเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาคเอกชนในขอบเขตสาขาที่หลากหลาย ประกอบด้วยการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชน
สาหรับจังหวัดไอจินั้น ก่อนที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร คณะนักธุรกิจจากจังหวัดไอจิที่มาประกอบกิจการอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริ มณฑลโดยมีป ระธานบริ ษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นประธานกลุ่ ม ได้ร่ว มกันมอบ
ทุนการศึกษาไอจิไก (Aichi Kai) จานวน 15 ทุนให้แก่นักเรียนที่ยากจนแต่มีผลการเรียนดีในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 มาจนถึงปัจจุบัน คณะ
นักธุรกิจกลุ่มนี้ได้มีบทบาทสาคัญในการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างจังหวัดไอจิ
และกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากมีการลงนามในข้อตกลงแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างกันฝ่ายละหนึ่งครั้ง จังหวัดไอจิได้
เดินทางมาเปิดงานเทศกาลไอจิ (Aichi Fair) เพื่อประชาสัมพันธ์การค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดไอจิที่
กรุ งเทพมหานคร จ านวนหนึ่ งครั้ ง ในปี พ.ศ. 2557

และจังหวัด ไอจิได้เชิ ญคณะเยาวชนจาก

กรุงเทพมหานครเดินทางไปทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จังหวัดไอจิ
จานวนสามครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557
22. กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
สถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งฉั น มิ ต รระหว่ า งกรุ ง เตหะรานและกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิ ก ายน 2555

ณ กรุ ง เทพมหานคร ระหว่ า ง ม.ร.ว. สุ ขุ ม พั น ธุ์ บริ พั ต ร ผู้ ว่ า ราชการ

กรุ ง เทพมหานคร และนายมู ฮั ม หมั ด บาเกร การี ฟ บั ฟ (Mohammad-Baqer

Qalibaf)

นายกเทศมนตรีกรุงเตหะราน เนื้อหาในบันทึกความเข้าใจระบุว่า กรุงเทพมหานครและกรุงเตหะราน
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จะดาเนินการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือฉันมิตรในด้านการวางผังเมือง และการบริหารจัดการ
การบริ ห าร การพั ฒ นาสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในเขตเมื อ ง การจราจรและขนส่ ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การศึกษาและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ
หรือสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum:
AMF) รวมทั้งกิจการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหานคร
การสถาปนาความสั ม พัน ธ์กับกรุงเตหะรานเกิดขึ้นเมื่อกรุงเทพมหานครรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเทศมนตรีในภูมิภาคเอเชียในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมีสานักงานเลขาธิการ
ตั้งอยู่ที่กรุงเตหะราน และภายหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้า ใจดังกล่าวทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มี
การดาเนินกิจกรรมความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนในกรอบดังกล่าว
23. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในบันทึกว่าด้วยความร่วมมือ และการ
แลกเปลี่ยนฉันมิตรสองครั้ง ครั้งแรกเป็นการลงนามในบันทึกว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ ยน
ฉันมิตร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555ณ นครเซี่ยงไฮ้ระหว่างนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผู้อานวยการ
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และนายหลี่ หมิงจุน (Li Mingjun) ผู้อานวยการ
ส านั ก งานการต่ า งประเทศ เทศบาลนครเซี่ ย งไฮ้ และครั้ ง ที่ ส องมี ก ารลงนามในหนั ง สื อ แส ดง
เจตนารมณ์ ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ และการแลกเปลี่ ย นฉั น มิ ต รระหว่ า งเทศบาลนครเซี่ ย งไฮ้ แ ละ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ นครเซี่ยงไอ้ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และนายหยาง เซียง (Yang Xiong) นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ โดย
หนังสือทั้งสองฉบับมีเนื้อหาระบุถึงความร่วมมือในลักษณะเดียวกันคือ ทั้งสองฝ่ายจะดาเนินความ
ร่ ว มมือ ที่เป็ น ประโยชน์ ร่ ว มกั น ในด้ านธุรกิ จและการค้า การก่อ สร้างโครงสร้างพื้น ฐาน การคลั ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปกป้องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และด้า น
อื่นๆ โดยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
ภายหลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้เชิญ
คณะเยาวชนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จานวนสองครั้ง ในปี
พ.ศ. 2556 และ 2557 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้หนึ่งครั้งเพื่อ
ลงนามในความตกลงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองในระดับที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2557
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24. กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงพนมเปญกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ กรุงพนมเปญ
ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแกบ จุติมา ผู้ว่าราชการกรุง
พนมเปญ มีเนื้อหาระบุถึงวัตถุประสงค์ของการสถาปนาความสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยาย
ความร่ ว มมื อ ที่ มี ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพระหว่ า งประชาชนชาวกรุ ง พนมเปญและ
ประชาชนชาวกรุ งเทพมหานคร โดยมีการแลกเปลี่ ยนมุมมองและข้อมูล ในด้านเศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม อาชีพ เทคนิค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจ วรรณคดีและกิจ กรรมการศึกษา การฝึ กอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสองเมือง
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนของทั้งสองเมืองเพื่อการประชุม
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการลงทุนในกรุงพนมเปญและกรุงเทพมหานคร
โดยยังไม่ได้มีการดาเนินกิจกรรมใดภายหลังจากการลงนามในความตกลง
25. เมืองชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานงว่าด้วยการ
สถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือฉันมิตร ระหว่างมณฑลชานตงและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2556 ณ เมืองชานตง ระหว่างเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมวิเทศ
สัมพันธ์มณฑลชานตง มีเนื้อหาระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการค้า บนพื้นฐานของหลักการว่าด้วยความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งจะส่งเสริม
และอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกอบการ
ตลอดจนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว โดยยังไม่ได้มีการดาเนินกิจกรรมใดเพิ่มเติมภายหลังการลงนาม
ในหนังสือแสดงเจตจานงนี้
26. นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร ระหว่างนครอู่ฮั่นและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ
นครอู่ฮั่น ระหว่างนายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเชา เว่ยหมิน (Shao
Weimin) รองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่น มีเป้าหมายให้ผู้นาระดับสูงของทั้งสองเมืองได้ติดต่อกันอย่าง
ใกล้ชิด และแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง
ทั้งสองเมือง รวมทั้งจะให้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
การศึกษาระดับสูง การแลกเปลี่ยนเยาวชน มีการดาเนินมาตรการเชิงบวกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
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การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างบริษัทของทั้งสองเมือง และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
ยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติมภายหลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้
27. นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการลงนามในความตกลงสถาปนา
ความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างนครโฮจิมินห์และกรุงเทพมหานคร เมื่อวั นที่ 3 เมษายน 2558 ณ นคร
โฮจิมินห์ ระหว่าง ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเล หว่า ง เกวิน
(Le Hoang Quan) ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความถนัดและจะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน
การศึกษาและการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การวางผังเมือง
การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม
3.2 ความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง
สภากรุงเทพมหานครได้สร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเรียนรู้ ช่วยเหลือ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆ
ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คาปรึกษาหารือ แนะนาแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภา
มหานครประเทศต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและกระชับมิตรภาพให้เกิด
ความรู้สึกในทางที่ดีระหว่างประชาชนในกรุงเทพมหานครกับประชาชนในเมืองในต่างประเทศ
5. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมใน
กรุงเทพมหานคร
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ปั จ จุ บั น สภากรุ ง เทพมหานครได้ ล งนามสถาปนาความสั ม พั น ธ์ กั บ สภาของเมื อ งใน
ต่างประเทศ รวม 14 เมือง ดังนี้
1. นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาประชาชนนครคุนหมิง เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2550 ณ นครคุนหมิง ระหว่างนายธวัชชัย ปิยนนทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร และ
นายหลี่ เป่ยชาน (Li Peishan) ประธานสภาประชาชนนครคุนหมิง โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
ครู ส อนภาษาไทยไปยั ง นครคุ น หมิ ง และครูส อนภาษาจี น มายั ง กรุ ง เทพมหานคร ทั้ งสองฝ่ า ยจะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร ระบบการสอบ ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
เยือนระหว่างกันอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี ทั้งการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษา การส่งคณะนักแสดง
ไปเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม และการเดินทางเยือนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
ประชาชนนครคุนหมิง
2. เมืองรากุนด้า ราชอาณาจักรสวีเดน มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาเทศบาล
รากุนด้ากับสภากรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ระหว่างนายกิตพล เชิดชูกิจ กุล
ประธานสภากรุงเทพมหานคร กับนายฮันส์ ลุนด์ควิส (Hans Lundquist) ประธานสภาเทศบาลรา
กุนด้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทักษะในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยจะประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง ภายหลังจากที่มีการ
ลงนามในบั นทึกความเข้าใจฉบับ นี้แล้ว ได้มีลงนามในบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยการ
แลกเปลี่ย นเยาวชนระหว่างทั้งสองเมือง และได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างคณะ
เยาวชนกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี
3.

กรุ ง อู ล านบาตอร์ ประเทศมองโกเลี ย มี ก ารลงนามข้อ ตกลงว่ าด้ ว ยการสถาปนา

ความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงอูล านบาตอร์ เมื่อ
วัน ที่29 พฤศจิก ายน 2542 ระหว่างนายเอนก หุตังคบดี ประธานสภากรุงเทพมหานคร และ
นายเซอเรนเดมเบเรล บาซานจาฟ (Tserendemberel Baasanjav) ประธานสภาเมืองอูลานบาตอร์
มีจุดประสงห์ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การ
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กีฬา การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภายหลังจากที่มีการลงนามใน
ข้อตกลงดังกล่าวแล้ว สมาชิกสภาของทั้งสองเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างกัน
จานวนเก้าครั้ง
4. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในบันทึกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนฉันมิตร
ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและคณะกรรมาธิการแห่งเทศบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2542 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างนายชาญชัย ภาวสุทธการ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ
นายซุน ยุน ชี (Sun Yun Shi) รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการแห่งเทศบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ มี
จุ ดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ย นละร่ว มมือระหว่า งกันในด้า นการศึก ษา วัฒ นธรรม กีฬ า
สาธารณสุ ข การท่องเที่ ย ว การรั กษาสิ่ งแวดล้ อ ม และแลกเปลี่ ยนการเดินทางเยือนระหว่างกั น
ภายหลังจากการลงนามในบันทึกดังกล่าวแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างสมาชิก
สภาเทศบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 12 ครั้ง
5. กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการลงนามในบันทึกว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ฉันมิตร ระหว่างสภาประชาชนกรุงฮานอยและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ณ
กรุงเทพฯ ระหว่างนางโง ธี ดวน ธานห์ (Ngo Thi Doan Thanh) รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย
และนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยและร่วมมือกันในด้านการศึกษา การบริหารจัดการเมือง วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข การ
ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหว่ า งกั น ภายหลั ง จากการลงนามแล้ ว สมาชิ ก สภาประชาชนกรุ ง ฮานอยและสมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน จานวนเจ็ดครั้ง
6.

กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้ว ยการ

แลกเปลี่ยนฉันมิตร ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและคณะกรรมาธิการสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างนายยู จุนโบ (Yu Junbo) ประธานคณะกรรมาธิการ
สภาประชาชนกรุ ง ปั ก กิ่ ง และนายประเดิ ม ชั ย บุ ญ ช่ ว ยเหลื อ ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร มี
จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อ การพัฒนางานด้านนิติบัญญัติ การ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข การ
ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน

85
ระหว่ า งกั น ภายหลั ง จากการลงนามแล้ ว สมาชิ ก สภาประชาชนก รุ ง ปั ก กิ่ ง และสมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน จานวนแปดครั้ง
7. เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนฉันมิตร
ระหว่างสภามหานครอินชอนและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ระหว่างนาย
ปาร์ค ชาง กิว (Park, Chang-Gyu) ประธานสภามหานครอินชอน และนายธวัช ชัย ปิยนนทยา
ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร มีจุ ด ประสงค์เ พื่ อ เสริ ม สร้า งความเข้ าใจอั นดี ร ะหว่า งกั นในด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา รวมทั้งจะสนับสนุนในสมาชิกสภาของทั้งสองฝ่ายได้มีการ
แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างกัน ภายหลังการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกสภามหานครอิน
ชอนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน จานวนเจ็ดครั้ง
8. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือ ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงโซล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ระหว่าง
นายปาร์ค จู วูง (Park, Ju Ung) ประธานสภากรุงโซล และนายธวัชชัย ปิยนนทยา ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมความเข้าใจ
และความสนใจร่วมกันในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนของคณะผู้แทนระหว่างกัน ภายหลังจากการลง
นามในข้อตกลงแล้ ว สมาชิกสภากรุงโซลและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือน จานวนสามครั้ง
9. จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีการลงนามในข้อตกลงฉันมิตรระหว่างสภาจังหวัดฟูกูโอ
กะและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ระหว่าง นายฟูจิตะ โยโซ (Fujita Yozo)
ประธานสภาจั ง หวั ด ฟู กู โ อกะ และนายธวั ช ชั ย ปิ ย นนทยา ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร มี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการพัฒนาเยาวชน ภายหลังจากการลงนามใน
ข้อตกลงแล้ว สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการแลกเปลี่ยนการ
เดินทางเยือนระหว่างกัน จานวนเจ็ดครั้ง
10.

เทศบาลเชอร์ ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มี การลงนามในข้อ ตกลงการสถาปนา

ความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาลเชอร์ดาลและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวัน ที่ 6
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พฤษภาคม 2552 ระหว่างนายโจฮัน อาร์นท์ อัลเวอรัม ประธานคณะกรรมการบริหารแห่งเทศบาล
เชอร์ดาล และนายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อดาเนินความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของทั้งสองเมือง ภายหลังการลงนามในข้อตกลงแล้ว ได้มีการส่ง
คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางไปแลกเปลี่ยนหนึ่งครั้ง
11. เมืองโซเลฟทีโอ ราชอาณาจักรสวีเดน มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสภา
เมืองโซเลฟทีโอและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ระหว่างนางอลิซาเบท แลส
เซน (Elisabet Lassen) ประธานสภาเมืองโซเลฟทีโอ และ นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดนใน
ด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ และส่งเสริมโครงการตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ของประเทศสวีเดน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว
12. เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี มีการลงนามในข้อตกลงบ้า นพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาล
เมืองอิสตันบูลและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ระหว่างนายคาดีลล์ โทปปัชช์
(Kadir

Tobaş)

นายกเทศมนตรีเ มืองอิส ตั นบูล และนายกิตพล เชิดชูกิ จกุล ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร มีจุ ดประสงค์เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ ยนข่าวสารและประสบการณ์ในด้านการ
บริหารและการปกครองท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒ นธรรม การวางผั งและการปรั บปรุงฟื้นฟูเมือ ง เยาวชน กีฬา การคมนาคม และสิ่ งแวดล้ อ ม
ภายหลังจากการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เดินทางเยือนเมืองอิส ตันบูล
จานวนหนึ่งครั้ง
13. เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนา
ความสั ม พั น ธ์ ฉั น มิ ต รระหว่ า งสภาประชาชนเมื อ งแต้ จิ๋ ว และสภากรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 1
กรกฎาคม 2553 ระหว่างนายลั่ว เหวิน จื้อ (Luo Wenzhi) ประธานสภาประชาชนเมืองแต้จิ๋ว และ
นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม
และการแลกเปลี่ยนเยาวชน สนับสนุนให้หน่วยงานในความรับผิดชอบเพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่าง
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กัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนความ
ร่วมมือของทั้งสองเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
14.

นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้ว ยการสถาปนา

ความสั ม พั น ธ์ ฉั น มิ ต รระหว่ า งสภาประชาชนนครฉงชิ่ ง และสภากรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างนายเฉิน กวงกัว (Chen Guangguo) ประธานสภาประชาชนนครฉงชิ่ง
และนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองเมือง รวมถึง
ให้การสนับสนุนหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงแลกเปลี่ยนใน
ด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนซึ่ งกันและกัน ภายหลังการลงนามในข้อตกลงแล้ว สมาชิก
สภาประชาชนนครฉงชิ่งได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ จานวนสองครั้ง
3.3 การดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในกรอบพหุภาคี
สาหรับ เวทีร ะดับพหุภ าคี กรุงเทพมหานครได้เข้าร่ว มเป็นภาคีเครือ ข่ายความร่ว มมือ กับ
องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นองค์กรระดับชาติและองค์กรระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นที่เป็น
เครือข่ายเมือง รวมทั้งเครือข่ายของเมืองที่รวมตัวกันเพื่อดาเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านใดด้าน
หนึ่งโดยเฉพาะ จนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมกับองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ
จานวน 10 เครือข่าย ดังนี้
1. The Asian Network of Major Cities 21 (ANMC21) หรือ เครือข่ายเมืองใหญ่ของ
เอเชีย 21 ก่อตั้งขึ้นโดยความคิดริเริ่มของผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว และผู้บริหารกรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุง
นิวเดลี และกรุงโซล ในการจัดตั้งเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชียแห่งศตวรรษที่ 21 มีสมาชิก 11 เมือง
สานักงานเลขานุการตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกัน
ดาเนินโครงการร่วม (joint projects) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมืองในด้านต่างๆ ปัจจุบันมี
โครงการร่วม จานวน 18 โครงการ ซึ่งกรุงเทพมหานครเข้าร่วม จานวน 6 โครงการ ในด้านวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม อนามัย และสังคม โดยมีหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดาเนินการในแต่
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ละโครงการร่วม ANMC21 มีการจัดประชุมใหญ่ประจาปีทุกปีโดยจัดมาแล้ว จานวน 7 ครั้ง ในการจัด
ประชุมจะมีการจัดการแสดงนิทรรศการเมืองในหัวข้อต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ก่อนการจัดประชุม
ใหญ่จะมีการจัดการประชุมระดับปฏิบัติการ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทั้งระดับ
ผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ทุกปี รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปฏิบัติการและเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมโครงการร่วมที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมและกรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ใหญ่ประจาปีครั้งที่แปด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552
2. Asia PacificCity Summit (APCS) หรือการประชุมของเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเมือง
สมาชิก จานวน 19 เมือง สานักเลขานุการตั้งอยู่ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีการจัดประชุมใหญ่
ระดับผู้นาเมืองทุกสองปี และจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่เตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ โดยมีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลของเมืองที่เป็นเจ้าภาพในด้านต่างๆ เพื่อนาไป
พัฒนาเมืองต่อไป
3. CITYNET (The Regional Network of Local Authorities for Management of
Human Settlements in Asia and Pacific) หรือเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาคว่าด้วยการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์ในเชียและแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
เอเชียและแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติ (UN-ESCAP) ซึ่งตระหนักถึงความสาคัญของความ
ร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเมืองอย่าง
เป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นเมือง องค์กร และภาคเอกชน
จาก 22 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่าหนึ่งร้อยราย สานักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐ
เกาหลี ดาเนินความร่วมมือระหว่างกันผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในสี่
รูปแบบ คือ การฝึกอบรม (training) การประชุมสัมมนา (seminars and forum) การให้บริการให้
คาปรึกษาทางวิชาการ (technical advisory services: TAS) และโปรแกรมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเมืองที่กาลังพัฒนา (technical cooperation among cities of developing
countries: TCDC) ได้แก่ การศึกษาดูงานระหว่างเมืองสมาชิก การส่งทีมงานที่ปรึกษาจากเมืองหนึ่ง
มายังอีกเมืองหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ กรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการบริหารและ
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ได้ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่างๆ กับสมาชิกของ
CITYNET อย่างต่อเนื่อง
4. Cities Climate Leadership Group (C 40) หรือ กลุ่มเมืองผู้นาด้านสภาพภูมิอากาศ
ก่อตั้งขึ้นในระหว่างการประชุมผู้แทนเมืองสาคัญของโลก จานวน 18 เมือง ณ กรุงลอนดอน เมื่อปี พ.ศ.
2549 เพื่อหารือในประเด็นการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเมืองเป็นแหล่งใหญ่ในการก่อให้เกิดปัญหา เมืองสาคัญ
ระดับโลกต่างๆ จึงควรมีบทบาทในการแก้ไข ผู้แทนเมืองเหล่านี้จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเมืองผู้นาด้าน
สภาพภูมิอากาศขึ้น มีสมาชิกจานวน 40 เมืองใช้ชื่อว่า Cities Climate Leadership Group หรือ C
40 โดยดาเนินงานร่วมกับมูลนิธิคลินตัน (Clinton Foundation) ดาเนินงานการริเริ่มด้านสภาพ
ภูมิอากาศ (Clinton Climate Initiative) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซที่ทาให้เกิด
ภาวะเรือนกระจกและการใช้พลังงานภายในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ มีสานักงานเลขานุการอยู่ที่กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีการประชุมใหญ่ทุก สองปี และมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองสมาชิกเป็น
ประจา กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก C 40 เมื่อเดือนธันวาคม 2549 และได้ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
5. Metropolis (World Association of the Major Metropolis) หรือสมาคมมหานคร
ส าคั ญ ของโลกก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2528 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก และเป็นกระบอกเสียงให้กับเมืองสมาชิกในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ ของ
เมืองในเวทีระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง วัตถุประสงค์ส าคัญของ
องค์กรเพื่อสามารถควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของ
เมืองต่างๆ โดย Metropolis จะเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคต่างๆ และในเขตมหานครในระดับโลก
กิจกรรมขององค์กรคือ การจัดประชุมใหญ่ทุกสามปี การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการจัด
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ Metropolis เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในเวทีระหว่าง
ประเทศโดยองค์ ก รระหว่ า งประเทศใหญ่ ๆ เช่ น องค์ ก ารสหประชาชาติ องค์ ก ารอนามั ย โลก
ธนาคารโลกสานักงานเลขานุการของ Metropolis ตั้งอยู่ที่ นครบาเซโลนา ประเทศสเปน มีสมาชิก
จานวน 104 เมือง กรุงเทพมหานครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2550
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6. CLAIR (The Japan Council of Local Authorities for International Relations)
หรือ คณะกรรมการองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น
หน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
ต่างประเทศขององค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับองค์กรปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
ด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ

การประสานงาน

การอานวยความสะดวก และพัฒ นาบุค ลากรเพื่อให้ การด าเนินการด้านต่างประเทศขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ CLAIR มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว และมี
สานักงานสาขาอยู่ในเมืองสาคัญในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกอีก เจ็ดแห่ง กรุงเทพมหานครเป็นเมือ งใน
ต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของ CLAIR สาขาสิงคโปร์ โดยการประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่นและการส่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าสัมมนา
7. World e-Governments Organization (We-Go) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553

มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองสมาชิกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน e-Government การหาแนวทางการ
เติบโตด้านเทคโนโลยีสีเขียว การบริหารเมืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนโดยร่วมมือและแลกเปลี่ยนการดาเนินงานด้าน e-Government ตลอดจนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเมือง We-Go มีสานักงานเลขานุการอยู่
ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2555
8. Asian Mayors Forum (AMF) หรือ การประชุมนายกเทศมนตรีแห่งเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ.

2551 มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ เมืองในภูมิภ าคเอเชียได้ร่ว มแลกเปลี่ ยนและแบ่งปันความรู้

ประสบการณ์ วิธีการ และข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองในภูมิภาคเอเชีย มีสานักงานเลขานุการอยู่ที่
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีเมืองสมาชิก จานวน 96 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการ
ประชุม The 2nd Asian Mayors Forum เมื่อปี พ.ศ. 2554 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี และ
ได้รับตอบรับการเป็นสมาชิก AMF ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่ง AMF จะมีการประชุมใหญ่ทุก
สองปี โดยกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่สาม (The 3rd Asian Mayors Forum)
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เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดารงรับตาแหน่งประธานของ AMF
เป็นระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557
9. Global Design Cities Organization (GDCO) เป็นองค์การที่ส่งเสริมความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเมืองให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย
การปรับปรุงโครงสร้าง ผังเมือง การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การ GDCO ริเริ่มโดยกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักงาน
เลขาธิ การองค์ก ารด้ว ย กรุ ง เทพมหานครเข้ าเป็นสมาชิก องค์ การฯ ในปี 2554 และในปี 2556
กรุ งเทพมหานครได้รั บ การโหวตให้ เข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการบริห ารองค์การด้ว ย กิจกรรมของ
องค์การได้แก่การประชุมระดับคณะกรรมการบริหารองค์การและการประชุมสามัญใหญ่เป็นประจา
ทุกปี
10. เครือข่าย Mayor for Peaceเกิดขึ้นจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมา ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แถลงต่อที่ประชุมพิเศษว่าด้วยการลดอาวุธ ครั้งที่สอง (the 2nd Special Session on
Disarmament) ซึ่งจัดขึ้นที่สานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2525
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อการกาจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไป และได้
ร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิเรียกร้องให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการก่อตั้งเครือข่ายเมือง Mayor for Peace ขึ้น และได้จดทะเบียนใน
ฐานะองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกาไร (NGO) กับสานักงานสื่อสารมวลชน (Department of Public
Information) ขององค์การสหประชาชาติ
กรุงเทพมหานครได้เข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย Mayor for Peace เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายนี้ คือ การส่งคณะเยาวชนเข้าร่วมการสัมมนาเยาวชนนานาชาติเพื่อ
สันติภาพ ณ เมืองฮิโรชิมา เมื่อปี พ.ศ. 2556 และได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเยาวชนนานาชาติเพื่อ
สันติภาพขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนั้น ในปีเดียวกันนี้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครทาหน้าที่เป็นผู้นาของเมือง (lead
city) ในภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ในการประชาสั มพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ
เครือข่ายนี้ด้วย
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ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองในประเทศไทยกับเมืองในต่างประเทศนั้น ไม่ได้มีแต่
เพี ย งกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด้ ด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว จั ง หวั ด อื่ น ๆ ก็ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การสร้ า งกรอบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย หน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทาหลักการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและกระชั บความสัมพันธ์โดยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับ
จังหวัดของไทยกับต่างประเทศมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินการ ได้แก่ การแสวงหาความร่วมมือ
ในสาขาต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน แนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัย
กั น มากขึ้ น ในอดี ต ฝ่ า ยไทยไม่ ไ ด้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดของไทยกับต่างประเทศที่ชัดเจน มีเพียงการประสาน
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ ต่อมาเมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2543 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัดเพื่อกาหนดหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติ ขอบเขต และหลักเกณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนดาเนินการ เพื่อให้ทุกจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ
โดยได้กาหนดขอบเขตของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไว้ดังนี้
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับต่างประเทศในระดับจังหวัดให้
หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งจั ง หวั ด ของไทยกั บ จั ง หวั ด หรื อ เมื อ งของ
ต่างประเทศ หรือชื่อเรียกอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ
การสถาปนาความสั ม พัน ธ์ เมืองพี่เมือ งน้อ งให้ ด าเนิ นการในระดับจั งหวัด โดยไม่ร วมถึ ง
ความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ากว่าจังหวัด เช่น เมืองหรือเทศบาลของไทยหรือเมืองหรือนครที่มีระดับต่า
กว่าจังหวัดของต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและง่ายต่อการควบคุม ทั้งนี้ หากในกรณี
ความสั มพัน ธ์ในระดั บ ต่ากว่าจั งหวัด อาจทาในกรอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความสั มพั นธ์เมืองพี่เมืองน้อ ง
สาหรับการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กับเมืองของจีน ในระดับที่ต่ากว่ามณฑลนั้น อาจอนุโลมเป็นราย
กรณี หากเห็นว่าการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ดังกล่าวจะส่งเสริมผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่
จังหวัดของไทย รวมทั้งมีศักยภาพจะร่วมมือกับจังหวัดได้อย่างจริงจังโดยในปัจจุบัน จังหวัดต่างๆ ของ
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ประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองใน
ต่างประเทศแล้วจานวน 31 คู67่
สาหรับกระบวนการติดต่อในเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด
ของต่างประเทศนั้น ในชั้นต้นจังหวัดสามารถดาเนินการได้เอง แต่การติดต่อ ดังกล่าวต้องไม่ถึงขั้น
ประกาศเจตนารมณ์ในทานองเห็นด้ว ยที่จะสถาปนาความสั มพันธ์เพื่อร่วมลงนามเป็นเอกสารกับ
จังหวัดของต่างประเทศ เช่น หนังสือแสดงเจตจานงหรือพิธีสารก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ จังหวัดของไทยควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ โดยคานึงถึงพันธะ
ต่างๆ ที่จ ะมี ผ ลต่อการจั ดสรรงบประมาณและจั ดเตรียมบุค ลากรที่จะรองรับการติ ดต่อและการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือในสาขาต่างๆ กับจังหวัดของต่างประเทศที่เป็นเมืองพี่เมืองน้อง เนื่องจากการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจะส่งผลผูกพันต่อจังหวัดที่เกี่ยวข้องในระยะยาว จังหวัดของ
ไทยจึงควรมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด
ของต่างประเทศ มากกว่าปริมาณจังหวัดที่ประสงค์จะสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าว
ในกระบวนการสถาปนาความสั มพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนั้น สาหรับจังหวัดอื่นๆ นอกจาก
กรุ ง เทพมหานคร หากมี ก ารริ เ ริ่ ม จากจั ง หวั ด ของฝ่ า ยไทย จั ง หวั ด จะต้ อ งมี ก ารเสนอเรื่ อ งให้
กระทรวงมหาดไทยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา จากนั้น กระทรวงมหาดไทยจะ
มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือความเหมาะสม และกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือ
ถึงสานักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อทราบ และหากหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความเหมาะสมในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณามายังกระทรวงมหาดไทย และจะแจ้งไป
ยังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องทราบ ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งผล
ให้จังหวัดทราบ เพื่อแจ้งให้จังหวัดของต่างประเทศที่ทาบทามทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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ในกรณี ที่ มี ก ารริ เ ริ่ ม จากจั ง หวั ด ของต่ า งประเทศ หรื อ มี ก ารทาบทามผ่ า นสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจ ารณา และกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานกับ จังหวั ดของไทยที่เกี่ย วข้อ ง และเสนอเพื่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา จากนั้นจึงมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศแจ้งผล
การพิจารณา เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจะได้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ทราบ
และดาเนินการต่อไป
เมื่อจังหวัดของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จ ะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้ว
ให้มีการกาหนดวันและสถานที่ที่จะมีการลงนามความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ทั้งนี้ ผู้ลงนามของแต่ละฝ่ายควรเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
หรือผู้แทน และเมื่อมีการลงนามในความตกลงฯ แล้ว จังหวัดต้องรายงานผลการดาเนินงานพร้อมส่ง
สาเนาความตกลงฯ หนึ่ งชุดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งผลการ
ดาเนินงานพร้อมส่งสาเนาความตกลงฯ หนึ่งชุดให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ใน
การประสานงานและการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ท วิ ภ าคี กั บประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป และ
กระทรวงมหาดไทยจะได้นาความตกลงฯ ที่มีการลงนามแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้น ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ระบุถึงอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการกากับดูแล
ในเรื่ องการสถาปนาความสั มพัน ธ์ระหว่ างกรุงเทพมหานครกับเมืองในต่ างประเทศ ดัง นั้น การ
พิจารณาวางระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองใน
ต่างประเทศจึงเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามนัยแห่งมาตรา 49 วรรค 5
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
สาหรับการสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภา
ของเมืองในต่างประเทศนั้น จากการพิจารณาอานาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พบว่าไม่มีบทบัญญัติใดใน
กฎหมายระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณาในกรณีดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
จึงอนุมานได้ว่าการดาเนินการในกรณีดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในกิจการอื่นอันเป็นอานาจหน้าที่ของสภา
กรุ ง เทพมหานคร ในท านองเดี ย วกั บ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ สภาไทยกั บ รั ฐ สภาของ
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ต่างประเทศในลักษณะของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
รัฐสภาว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2554 ซึ่งใช้ในการจัดตั้งและ
ดาเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาของต่างประเทศ โดยอยู่ในความดูแลการปฏิบัติงาน
โดยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีวัตถุประสงค์คือ 1) ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และ
กระชั บ สั ม พั น ธไมตรี อั น ดี ร ะหว่ า งประเทศ และระหว่ า งสมาชิ ก รั ฐ สภาไทยกั บ สมาชิ ก รั ฐ สภา
ต่างประเทศ 2) ติดต่อ ศึกษา และแลกเปลี่ยนข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวกับวงงานรัฐสภากับรัฐสภาของ
ต่างประเทศ และ 3) แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน
เมื่อพิจารณาถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามในความตกลง
ร่วมกับเมืองในต่างประเทศกับการดาเนินการเพื่อให้เกิดรูปธรรมจากความตกลงดังกล่าว พบว่ามี
ข้อสังเกต ดังนี้
ประการแรก การลงนามในความตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในต่างประเทศ
เป็นไปเพียงสัญลักษณ์ของการสร้างความสัมพันธ์ แต่ไม่ได้มีการดาเนินการหรือทากิจกรรมร่วมกัน
ภายหลังจากที่มีการลงนามในความตกลง ซึ่งมีอยู่หลายเมือง ได้แก่ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน
ลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2547 กรุงอังการา ประเทศตุรกี และกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ลงนามเมื่อปี
พ.ศ. 2555 กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มณฑลชานตง และนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ลง
นามเมื่อปี พ.ศ. 2556
ประการที่สอง ความร่วมมือในบางด้านที่มี การลงนามในความตกลงไม่ได้มีการนาไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและการสร้างโอกาสในการ
ลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรเอกชนและภาคประชาชน หรือสมาคม ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านการเกษตรกรรม ด้านการจัดการภัยธรรมชาติและบรรเทาสาธารณภัย
ประการที่สาม การดาเนินความร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศจากัดอยู่เพียงการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารและข้าราชการระดับต่างๆ การจัดประชุมและการเข้าร่ว มประชุม
นานาชาติ การจั ด กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม การฝึ กอบรม ศึ ก ษาดู ง าน และกิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนาไป
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เชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกลุ่มผลประโยชน์ องค์กร หรื อประชาชนใน
เมืองเข้ากับกระแสระหว่างประเทศ
ประการสุดท้าย การดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเมืองเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเมื อ งในด้ า นอื่ น ๆ โดยภาพรวมจึ ง ดู เ หมื อ นงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข อง
กรุงเทพมหานครจะมีความแปลกแยก และไม่ได้เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมี
การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2575

บทที่ 4
โอกาสและข้อจากัดยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
4.1 สภาพทั่วไป
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ข้อมูลข่าวสารในศตวรรษที่ 20 ได้ช่วยให้ภาคธุรกิจและแรงงานเชื่อมต่อถึงกันผ่านเครือข่ายดิจิตอลได้
อย่างง่ายดาย ดังนั้น การที่ธุรกิจขนาดใหญ่จะย้ายฐานการผลิตไปหาที่ตั้งที่เหมาะสมดังเช่นที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2522 จึงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าที่ตั้งของการประกอบ
ธุรกิจจะหมดความสาคัญ ดังจะเห็นได้จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเมืองที่มีความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2532 ก็ยังคงมีการพัฒนาในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกมาจนถึงปัจจุบัน เช่น นิวยอร์ก ลอสแองเจลิ ส ลอนดอน โตเกียว
ปารีส แฟรงค์เฟิร์ ต ฮ่องกง เซาท์ เปาโล และซิดนีย์ เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากกระบวนการ
เชื่อมโยงและส่ งผ่ านข้อ มูล ข่าวสารเป็นเพียงส่ ว นหนึ่งของกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งมีความเป็ น
นามธรรมแต่แสดงออกในรูปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของประชาชนหรือ
การจั ด โครงสร้ า งพื้ น ฐานของเมื อ ง ดั งนั้ น การที่ จ ะอธิ บายถึง โลกาภิวั ต น์ท างเศรษฐกิจ จะต้ อ ง
ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ กิจกรรมที่เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ กับรูปธรรมที่มองเห็น
และจับต้องได้ เพราะไม่ใช่ทุกที่ในโลกที่สามารถรองรับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารได้ในระดับเดียวกัน
แต่จะต้องเป็ นพื้นที่ที่มีความพร้อม ซึ่งหมายถึงเมืองใหญ่ๆ ที่มีระดับการพัฒ นาสูงเพียงบางเมือง
เท่านั้น68
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ทาให้เมืองใหญ่ๆ ดังกล่า วถูกผลักดันให้รับ
บทบาทใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบระบบเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยที่ผู้บริหาร
เมืองหรือผู้กาหนดนโยบายพัฒนาเมืองไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ดังนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองจึงมักเน้นที่
สภาพโลกาภิวั ตน์ ทางสั ง คม การเมือง และวัฒ นธรรม ในมุม มองที่ เมือ งเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของระบบ
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ระดับประเทศ (national urban system) ในขณะที่ประเด็นระหว่างประเทศถูกพิจารณาให้เป็น
หน้าที่ของรัฐบาลในระดับประเทศไม่ใช่ของเมือง และงานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับ
นานาชาติให้ความสาคัญกับกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติและธนาคาร ซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญของโลกาภิ
วัตน์ โดยไม่ได้ ให้ ค วามส าคัญ กับ หน้าที่แ ละบทบาทของเมืองในฐานะที่เป็น ที่ตั้ง ในการประกอบ
กิจกรรมขององค์กรทางเศรษฐกิจเหล่านั้น ทั้งที่เมืองมีแง่มุมที่สาคัญสามประการในการศึกษาและทา
ความเข้าใจโลกาภิวัตน์69
ประการแรก การศึกษาเมืองเป็นการเจาะลึกลงไปในรัฐชาติ สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่
หลากหลาย ช่วยให้มองเห็นว่าองค์ประกอบบางอย่างในรัฐชาติถูกเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการระดับ
โลกในบริบทโลกาภิวัตน์ ในขณะที่องค์ประกอบบางส่วนก็ไม่ได้รับผลกระทบนี้
ประการที่สอง อานาจของบรรษัทขนาดใหญ่ในการต่อรองกับ รัฐบาลและต่อระบบเศรษฐกิจ
โลกไม่ใช่ประเด็นสาคัญเพียงประเด็นเดียวในการทาความเข้าใจโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ แต่จะต้อง
ทาความเข้าใจถึงกิจกรรม และการจัดองค์กรในการดาเนินการ ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งเครือข่าย
ระดับโลกที่เชื่อมโยงปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ โรงงาน การบริการด้านต่างๆ และ
ตลาด เข้าด้วยกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่สามารถอธบายในฐานะที่เป็นกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติ
แต่เพียงอย่างเดียวได้
ประเด็นที่สาม การศึกษาเรื่องเมืองเป็นการให้ความสาคัญกับสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของ
สังคมเมือง และการจัดการปกครองของเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
กระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความซับซ้อนของกิจกรรมการผลิตและผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ กระบวนการผลิตนั้นมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ โรงงาน
หรือการคมนาคมขนส่ง การจัดการตลาดแรงงาน เพศของแรงงาน ความไม่เท่าเทียม และการเมือง
ท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ต่างมีส่วนในขั้นตอนการผลิตสิ นค้าและบริการในเมือง การศึกษาเมืองจึงทาให้
สามารถทาความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์จุลภาค (micro-geography) และสภาพการเมืองในแต่ละที่ได้
ชัดเจน นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องเมืองจะช่วยให้เข้าใจตัวแปรทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ใน
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เมืองเข้ากับกระแสระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกระแสการ
อพยพของประชากร เป็นต้น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า เมืองแต่ละเมืองไม่ได้มีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจโลกอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถและความพร้อมในการเป็นจุดเชื่อมโยงกระแสโลกเข้ากับ
ภูมิภาคและประเทศของตน ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพการพัฒนาของเมืองเป็นสาคัญ งานของ เบน ดี
รัดเดอร์ (Ben Derudder) และคนอื่นๆ ได้มีการแบ่งเมืองออกเป็นหกกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความสาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจโลกที่แตกต่างกัน ดังที่ได้แสดงไว้ในรูป 4.170

รูปที่ 4.1 Urban arenas of the World City Network
ภาพวงกลมซ้อนกันหกชั้นแสดงถึงระดับการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเมืองในเศรษฐกิจโลก
ที่แตกต่างกัน กลุ่มแรก คือ กลุ่มศูนย์กลางและกลุ่มเมืองระดับที่หนึ่งโดยกลุ่มเมืองศูนย์กลาง คือ กลุ่ม
ศูนย์ กลาง ได้แก่ ลอนดอนและนิ วยอร์ก ซึ่งนับเป็นเมืองส าคัญที่สุดในเศรษฐกิจโลก และเป็นจุด
70
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Network,” in The World’s Cities: Contrasting Regional, National, and Global Persperctives,
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เชื่อมต่อที่สาคัญที่สุดในเครือข่ายของเมืองระดับโลก ในขณะที่เมืองระดับที่หนึ่ง เช่น ลอสแองเจลิส
ชิคาโก แฟรงค์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม โตเกียว เซาท์เปาโล ต่างมีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงกระแสโลก
เข้ากับภูมิภาคของตน เมืองระดับที่สอง เช่น กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้ แอตแลนตา มอสโคว์ เบอร์ลิน และ
เมืองระดับที่สาม เช่น โรม กัลกัตตา แวนคูเวอร์ โบโกตา เป็นเมืองที่มคี วามสาคัญในระดับภูมิภาค ทา
หน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเข้าด้วยกัน สาหรับเมืองในระดับที่ห้าและหก
เป็นเมืองระดับโลกเช่นกัน แต่ไม่ได้มีความเข้มข้นในการเชื่อมโยงกับเมืองสาคัญอื่นๆ ในเครือข่ายของ
เมืองระดับโลกนัก71
จากงานข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสจากโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เมืองบางเมืองมีความโดดเด่น
ในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเมืองในภูมิภาค และเมืองสาคัญ ของโลกเข้าด้วยกัน ในขณะที่เมืองบาง
เมืองก็มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางได้เช่นกัน แต่อาจมีข้อจากัดบางประการที่ทาให้ไม่สามารถพัฒนา
ไปสู่ การเป็ น ศู น ย์ กลางของภูมิภ าคหรือของโลกได้ เนื้ อหาในบทนี้จะศึกษาวิเคราะห์ โ อกาสและ
ข้อ จากัด ของยุทธศาสตร์วิเ ทศสัม พัน ธ์ข องกรุง เทพมหานครที่เ ป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ โดยใช้
กรอบความคิดของโคเฮนและไนที่ได้เสนอเรื่องการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับโลก (globalism) ในสี่
ด้าน72 ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่สอง
แม้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการระบุถึงยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ แต่
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 ที่กรุงเทพมหานครจัดทาขึ้นโดยรวบรวมความคิดเห็นและฉันทามติของชาว
กรุงเทพฯ ทุกภาคส่วนมากกว่า 3,000 คน ระบุถึงมุมมองของการวางตาแหน่งของกรุงเทพฯ ในฐานะ
ของเมืองสาคัญในทวีปเอเชียที่เป็นจุดเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัตน์ และแสดงให้เห็น
ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครอย่างเด่นชัด กล่าวคือ มีการกาหนดทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพฯ ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ให้กรุงเทพฯ ก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” หรือ เมือง
หลวงของเอเชีย เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และของทวีปเอเชียโดยภาพรวม จะทาให้คนทั่วโลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงกรุงเทพฯ ในฐานะที่
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Press, 2000), pp. 4-5.

101
เป็นเมืองชั้นนาในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบายน่าอยู่ และเป็น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในขณะเดีย วกัน กรุงเทพฯ ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่ายและมี
ชีวิตชีวา73
จากการศึกษาเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ในระยะ 20 ปี พบว่ากรุงเทพฯ สามารถเป็น
เมืองศูนย์กลางได้ในหลากหลายสาขา ดังนี้74
ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการศึ ก ษา กรุ ง เทพฯ จะต้ อ งพั ฒ นาทางด้ า นการศึ ก ษาไม่ เ ฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา นอกจากนี้จะต้องครอบคลุมในทุก
ด้านที่มีการเรียนรู้ เช่น การเป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน เป็นต้น
ศูน ย์ ก ลางทางด้ า นสุ ข ภาพ ประเทศไทยมี ศัก ยภาพอย่ า งมากในด้ า นการให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลจานวนมากที่สามารถรองรับความ
ต้องการเข้ารับบริการทางการแพทย์ นอกจากโรงพยาบาลแล้ว กรุงเทพฯ ยังมีศูนย์การศึกษาด้าน
สุขภาพจานวนมาก จึงมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางด้านบริการสุขภาพในระดับภูมิภาค
ศูนย์กลางทางด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมด้านการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก และ
ประเทศไทยมีความโดดเด่นและได้รับความนิยมจากต่างชาติในการจัดประชุมนานาชาติ อันมีสาเหตุ
มาจากข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกว่าประเทศ
อื่น ๆ ในระดับ เดีย วกัน รวมถึงความมีอัธ ยาศัยไมตรีในการให้ บริการของชาวไทย แต่ในการเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาตินั้น กรุงเทพฯ จาเป็นต้องมีการพัฒนาและ
เพิ่มจานวนของศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่
จะมาใช้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประชุมและนิทรรศการให้
มากขึ้นด้วย
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ศูนย์กลางทางด้านการเงิน การตั้งเป้ าหมายให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนั้น
กรุงเทพฯ จะต้องมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งจะต้องมีการกาหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน
มากขึ้น
ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการให้ บ ริ ก าร จากจุ ด เด่ น ของประเทศไทยและกรุ ง เทพฯ ในด้ า น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความเป็นมิตรและอัธยาศัยของคนไทยในการให้บริการ ทาให้กรุงเทพฯ
สามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของภู มิ ภ าคได้ โดยจะต้ องมุ่ ง เน้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ เทศกาลและงานประเพณีใน
โอกาสสาคัญ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (event
tourism) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวจากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในการตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวนั้น จะต้องมี
การเตรียมความพร้อม โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึง
ระบบขนส่งมวลชน และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับการ
เป็ นศูนย์ กลางในด้านต่างๆ ที่ตั้งเป้าไว้ได้ ควบคู่ไปกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย ทั้งนี้ การเป็นเมืองศูนย์กลางของกรุงเทพฯ นั้น จะต้องมี
การเชื่อมโยงในระดับต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ เพื่อให้
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และกระจายงานไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการ
รองรั บ การจั ด ประชุม ระดับ นานาชาติ ไ ด้ เพื่ อไม่ ให้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่า งๆ กระจุ ก ตัว อยู่ ที่
กรุงเทพฯ เพียงที่เดียว75
นอกจากวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ระยะ 20 ปีแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้มีการจัดทาแผนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเตรียมหน่วยงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ โดยคานึงถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีผลให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน วิกฤตเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและอเมริกา การที่
เมืองชั้นน าจานวนมากกาลังก้าวเข้าสู่การเป็ นสั งคมผู้ สูงอายุ การขาดความมั่นคงทางอาหารและ
75

เรื่องเดียวกัน, หน้า 241.
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พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาการก่อการ
ร้ายข้ามชาติ76
การกาหนดทิศทางดังกล่าวมีมิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ
ในสองด้าน ด้านแรก คือ การแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศและการแข่งขันกับต่างประเทศ
เนื่องจากในการก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งเอเชียนั้น กรุงเทพมหานครไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองโดย
ไม่เปรียบเทียบหรือไม่แข่งขันกับเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันได้ และด้านที่สอง คือ ความร่วมมือกับ
เมืองในต่างประเทศ กรุงเทพฯ ไม่สามารถที่จะแข่งขันโดยที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเมืองอื่นๆ
ทั้งที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค รวมทั้งการร่วมมือกันพัฒนาเมืองได้ เพราะการเป็นมหา
นครชั้นนานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า วิสัยทั ศน์
กรุงเทพฯ 2575 นั้น สะท้อนถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของงานวิเทศสัมพันธ์ที่กรุงเทพมหานคร
จะต้องทาให้บรรลุผลสาเร็จภายในปี พ.ศ. 2575
4.2 ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การด าเนิ น งานด้ า นต่ า งประเทศของกรุ ง เทพมหานครแล้ ว พบว่ า
กรุงเทพมหานครได้มีการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งทวิภาคีและ
พหุภาคีในหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ในการดาเนินการออกได้เป็นสี่ด้าน ดังนี้
4.2.1 ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ วิเทศสั มพันธ์ของกรุงเทพมหานครทางด้านเศรษฐกิจ คือ การทาให้
กรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ในระดับสูง โดยกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ได้มีการดาเนินการแล้ว ได้แก่ การแสดง
เจตนารมณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในอันที่จะร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การจัดงานแสดงสินค้าและการประชาสัมพันธ์เมือง
76

สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ.
2556 (กรุงเทพมหานคร: สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556), หน้า 4.
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เช่น งานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการเผยแพร่
วัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair งาน Seoul Friendship Fair การ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เช่น การจัดประชุมผู้ว่าการเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองหลวง
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals) การจัด
ประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ในปี พ.ศ. 2557 และการจัดประชุม
ผู้ว่าการเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป (The Meeting of ASEM
Governors/Mayors) ในปี พ.ศ. 2558
ในพิ จ ารณาถึ ง โอกาสและข้ อ จ ากั ด การด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ตั้ ง ไว้ นั้ น มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ยในสี่ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นภู มิ
เศรษฐศาสตร์ ด้านศักยภาพขององค์กรกรุงเทพมหานคร ด้านกฎหมาย และด้านผู้กาหนดนโยบาย
ประเด็นด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะให้
ความส าคั ญ กั บ ทวี ป เอเชี ย มากขึ้ น กรุ ง เทพฯ เป็ น เมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพและมี โ อกาสที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยกระแสนี้เป็นแรงผลักดันที่สาคัญ หากแต่กรุงเทพฯ มิได้
พัฒนาไปโดยลาพัง แต่จะต้องแข่งขันกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใน
ทวีปเอเชียที่เป็นผู้นาทางเศรษฐกิจมาแต่เดิม ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จึงคาดได้ว่าใน
อนาคตอันใกล้นี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีความเข้มข้นมากขึ้น77
กรุงเทพฯ มีโอกาสที่มาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางด้านการ
คมนาคมขนส่ ง ทั้ งของประเทศไทยและของภู มิภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉียงใต้ มี โ ครงสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่พร้อมรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศทาให้เศรษฐกิจขยายตัว เมืองเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า มีธ นาคาร โรงแรม
สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมและการขยายตัวของรัฐและระบบราชการยุคใหม่เพื่อปกครองสังคมและเป็นการต่อต้านการ
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สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575: กรุงเทพฯ มหานครแห่ง
เอเชีย (กรุงเทพมหานคร: สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556), หน้า 31.
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ขยายตัว ของลัทธิล่ าอาณานิคม กรุงเทพฯ จึงขยายตัวขึ้นมาก มีผู้ คนหลากหลายอาชีพ ยิ่งระบบ
การค้ากระจายออกไปตามเมืองต่างๆ เมืองในต่างจังหวัดก็ขยายตัวตาม ซึ่งจะพบว่าอาเภอเมืองของ
จังหวัดต่างๆ นอกจากจะเป็นศูนย์อานาจของแต่ละจังหวัดแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลให้ตัวเมืองเหล่านั้นเติบโตมากขึ้นด้วย นับตั้งแต่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มี
การส่งเสริมการลงทุนจากตะวันตกและร่วมมือกับประเทศในกลุ่มโลกเสรีในด้านการทหารเพื่อสู้กับ
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้เศรษฐกิจสาขาต่างๆ ตลอดจนระบบราชการ สถาบันการศึกษา และระบบ
การติดต่อสื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมืองในสังคมไทยจึงมี อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของประเทศกลุ่มโลก
เสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลของการเป็นศูนย์กลางในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
การคมนาคมขนส่ง และการศึกษา ตลอดจนการผู กขาดควบคุมข้าราชการของทุกกระทรวง และการ
บริห ารชุมชนทุกระดับ กรุงเทพฯ จึงได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกอย่างของ
สังคมไทย78
จากการเป็นศูน ย์กลางความเจริญในทุกด้านทั้งสิ่งอานวยความสะดวกทางสังคม
และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และปริมณฑลจึ งมีสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ
44.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี พ.ศ. 255579กรุงเทพฯ ยังมีบทบาทที่สาคัญในการ
นารายได้เข้าประเทศในด้านการท่องเที่ยว และการส่ งออกสินค้าและบริการในสาขาที่เน้นลู กค้า
ต่างประเทศ ซึ่งกรุงเทพฯ ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค
เอเชียและของโลกติดต่อกันหลายปีโดยสถาบันจัดอันดับของต่างประเทศ ได้แก่ นิตยสาร Travel &
Leisure เว็บไซต์ TripAdvisor และบริษัทมาสเตอร์การ์ด นอกจากนี้ จากการศึกษามูลค่าการส่งออก
ของกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาพบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาจากการใช้บริการด้านการเป็นศูนย์กลางทาง
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ธเนศวร์ เจริญเมือง, 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 – 2540, (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2542), หน้า 176 – 178.
79
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2555แหล่งที่มา:
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/gpp/2012/Summary.pdf [7มีนาคม
2558]
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การแพทย์ (medical hub) และอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition) เนื่องจากกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์หลายแห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนแพทย์
แปดแห่งจากทั้งหมด 15 แห่งทั่วประเทศ80
ตารางที่ 4.1 อัตราขยายตัวและโครงสร้างรายได้จากการผลิตรายภาค

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ มีการผลิตในสาขาตติยภูมิมากที่สุด ส่วนสาขา
ปฐมภูมิหรือภาคการเกษตรนั้นมีน้อยที่สุด โดยมีสาขาการผลิตที่ขยายตัวเร็วและกระจุกตัวอยู่ในภาคที่
สาคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร การขนส่ง ก่อสร้าง การสื่อสาร และที่อยู่
อาศัย โดยสาขาการผลิตที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นซึ่งส่วนใหญ่มีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร การเงินการธนาคาร การขนส่ง การค้าส่งและค้าปลีก ในขณะที่กรุงเทพฯ
ไม่ได้มีความโดดเด่นในด้านการเป็นฐานที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิต และการเกษตรกรรม81
อย่างไรก็ตาม พื้นที่กรุงเทพฯ ก็มีข้อจากัดสาคัญที่เป็นผลมาจากภูมิ เศรษฐศาสตร์ใน
สี่ประเด็น ประเด็นแรก คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล คาดการณ์ว่าระดับน้าทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง
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คณะรัฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , รายงานวิจั ย โครงการศึกษาวิจัย จัดท าแผนวิสั ยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, หน้า 364 – 365.
81
เรื่องเดียวกัน.
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90 เซนติเมตร ในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ซึ่งจะทาให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ประเมินความเสียหายดังกล่าวไว้ในรายงานการศึ กษาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยว่า มีสิ่งบ่งชี้ชัดเจนถึงความ
เป็นไปได้ของภาวะการขาดแคลนน้าในพื้นที่ลุ่มน้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอาจเกิดอุทกภัยถี่และ
รุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิ จ มี ค วามหนาแน่ น ของประชากรสู ง และพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ มี ค วามสู ง เฉลี่ ย อยู่ เ หนื อ
ระดับน้าทะเลเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้น คาดว่าระดับการรุกของน้าเค็มจะเข้ามาในพื้นที่แม่น้าเจ้าพระยา
ถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่ เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความสมดุลของน้าจืด
และน้ าเค็ม นอกจากนี้ กรุ งเทพฯ ยังมีความเสี่ยงต่อความเสี ยหายจากเหตุการณ์น้าล้นตลิ่ งและ
อุทกภัย เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตมรสุม นอกจากฝนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทาให้
มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,400 มิลลิเมตร แล้ว ยังมีฝนที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนและ
พายุดีเปรสชั่น ฝนที่ตกหนักในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้เกิดน้าท่วมขังชั่วคราว ประกอบกับปริมาณน้า
จากทางเหนือที่ไหลผ่านกรุงเทพฯ ในปีที่น้าน้อยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 2,000 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ในปีที่น้ามากจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 – 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาณน้าที่มากกว่า
ความสามารถในการลาเลียงน้าของแม่น้าทาให้เกิดน้าท่วมบริเวณริมแม่น้า อีกทั้งระดับน้าในแม่น้า
เจ้ าพระยายั ง ขึ้น อยู่ กับ อิท ธิพ ลการขึ้ นลงของระดับ น้าทะเลอีก ด้ ว ย หากน้าทะเลหนุ นสู งในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกับที่น้าเหนือไหลผ่านจะทาให้เกิดน้าล้นตลิ่งได้ในฤดูน้าหลาก ประกอบกับลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีปัญหาการใช้
ที่ดินไม่ถูกต้อง เช่น การถมที่เพื่อการก่อสร้างขวางทางน้า การรุ กล้ าพื้นที่คลองสาธารณะ ส่ งผลให้
เส้นทางลาเลียงน้าลดลง และระบบระบายน้าเดิมไม่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ทัน82

82

เรื่องเดียวกัน, หน้า 315 – 316.
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รูปที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
แหล่งที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2547)
ประเด็นที่สอง คือ กรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูญเสียพื้นที่รอบนอกและพื้นที่ชายฝั่งมาก
ขึ้นเนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น มีปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง
ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบน้าขึ้นถึงบริเวณป่าชายเลน และบริเวณหาดทราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่
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เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย สาหรับการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยมี
อัตราการกัดเซาะอยู่ในขั้นรุนแรง (เฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี) โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด83 ดังรูปที่ 4.2
ประเด็นทีส่ าม คือ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการบริการของกรุงเทพฯ ทาให้
มีการเดินทางเข้าออกของแรงงาน ทั้งแรงงานในประเทศและแรงงานต่างชาติจานวนมาก ซึ่งต้องการ
เข้ามาทางานหรือติดต่อทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนต่างๆ นามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงาน
อพยพ โดยแรงงานอพยพที่ เข้ามาหางานทาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่
อาศัยและชุมชนแออัด การแย่งงานกันทา รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาในการจัดบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ ระบบขนส่งมวลชนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาการจราจรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น84
ประเด็ น ที่สี่ คื อ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในขณะที่ การพัฒ นาของ
ประเทศไทยและของกรุงเทพฯ ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรในการรับมือกับ การแข่งขันทางการค้า
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และการแข่งขันกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองใหญ่ๆ ใน
กลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน เกิดความเสี่ ยงจากการปนเปื้อนและการแพร่ระบาดของโรค แมลง
ศัตรูพืช และโรคระบาดสัตว์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น เกิดอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ้น และ
เกิดการแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กั บเมือง
ต่างๆ ของอาเซียนด้วยกันเอง85
ในด้านศักยภาพขององค์กรกรุงเทพมหานครกับการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจนั้นมีข้อจากัดในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ ซึ่งความเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นผลมาจากการก่อตั้งกรุงเทพมหานครที่เป็นมรดกตกทอดมาจากการปกครองใน
83

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการ
ทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดาบรรพ์) แหล่งที่มา:
http://www.dmr.go.th/download/scheme/chap2-4.pdf [7 มีนาคม 2558]
84
เรื่องเดียวกัน, หน้า 364 – 365.
85
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร
ในปี 2558 (กรุงเทพมหานคร: สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556), หน้า 25.
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สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีลักษณะที่สาคัญสามประการ ประการแรก คือ การถูกครอบงาโดย
รัฐบาล ประวัติศาสตร์การจัดตั้งกรุงเทพมหานครสะท้ อนถึงความแข็งแกร่งของรัฐบาล และความ
อ่อนแอของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินมาตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้งหน่วยงานบริหารเมืองหลวงแห่งนี้
ในรูปของสุขาภิบาล ต่อมารัฐสภาได้อนุมัติให้ตั้งกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นหน่วยบริหารท้องถิ่น
ขึ้น โดยออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข และออกพระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่ในปี พ.ศ. 2528 เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงใน
รายละเอียด บทบาทของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จึงถูกจากัดอยู่เพียงในกรอบที่รัฐบาลกลางเป็นผู้
กาหนด การดาเนินการใดๆ โดยกรุงเทพมหานครจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ การที่พื้นที่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครคือ เมืองหลวงของประเทศ นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีจึงมักให้ความสาคัญกับพื้นที่นี้เป็นพิเศษ ปัญหาของกรุงเทพมหานครจึงได้รับการ
เอาใจใส่ในฐานะที่เป็นปัญหาระดับประเทศ ไม่ใช่ปัญหาของท้องถิ่น และต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของตนเข้ ามามีบทบาทแทนที่จะให้เป็น
หน้าที่ของท้องถิ่น86
ประการที่สอง งานของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
มักจะมีความซ้าซ้อนกับงานของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานรัฐ บาลกลางอื่นๆ เนื่องจากรัฐบาล
เองก็ได้ตั้งหน่วยงานไว้ทาหน้าที่ดาเนินนโยบายสาธารณะด้วยเช่ นกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปหน่วยงานของ
รั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเมื่ อ มี ก ารตั้ ง กรุ ง เทพมหานครขึ้ น มา รั ฐ บาลก็ ไ ม่ ไ ด้ โ อนหน่ ว ยงานและ
รัฐวิสาหกิจเหล่านั้นให้มาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร หรืออีกนัยหนึ่ง กล่าวได้ว่า การบริหาร
กรุงเทพมหานครเป็นการจัดให้บริการสาธารณะแบ่งตามพื้นที่ แต่การให้บริการในส่วนของรัฐบาลเป็น
การให้บ ริก ารโดยแบ่ง ตามภารกิจ ที่แ ต่ล ะกระทรวงรับ ผิด ชอบ งานของกรุง เทพมหานครจึง
เรีย กได้ว ่า มี ค วามซ้าซ้อนทั้ง ระหว่า งหน่ว ยงานภายในกรุ งเทพมหานครเอง และกับ หน่ว ยงาน
ระดับชาติของแทบทุกกระทรวงที่มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชน นอกจากนี้ หน่วยงาน
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Bidhya Bowornwathana, “The Governance of The Bangkok Metropolis: The Old System,
the New City, and the Future Governance,” in Research Report Series No. 24, ed. Md.
Qudrat-e-Khoda (United Nation Centre for Regional Development, 1997), pp. 88-90.
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ภาครัฐยังไม่ได้มีการประสานงานข้ามหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานต่างมีความเป็นอิสระต่อกัน ต่างคน
ต่างมีงบประมาณและแผนงานของตัวเอง87
ประการที่ ส าม กรุ ง เทพมหานครในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
โครงสร้างในการบริหารงาน (Governance Infrastructure) ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน
การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลที่อ่อนแอ ปัญหาการวางแผนมักออกมาในรูปของการ
ดาเนินงานที่น้อยเกินไปและไม่ทันการ ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบกับปัญหาที่ฝังรากลึกมาเป็น
เวลายาวนาน เช่ น ปั ญ หาการจราจร ในส่ ว นของการงบประมาณ พบว่ า งบป ระมาณของ
กรุงเทพมหานครมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหารงานเมือง ซึ่งมีรายจ่ายจานวนมากในงานด้าน
การโยธา เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การจัดโครงสร้างพื้นฐานการจราจร รวมถึงการจัดการ
ขยะ กากของเสีย สิ่งปฏิกูล ล้วนแล้วแต่ใช้งบประมาณจานวนมาก ประกอบกับกรุงเทพมหานครไม่
เคยมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นมาก่อนที่จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านนี้จาก
รัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นามาซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 5) ในปี
พ.ศ. 2550 ให้ครอบคลุมถึงภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ขาดความเข้าใจถึงบทบาทใหม่ที่ได้รับ
ประกอบกับไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรและบุคลากร ซึ่งเป็น ปัญหาสาคัญอีก
ประการหนึ่งของกรุงเทพมหานครคือ การบริหารงานบุคคล ทั้งในการแบกรับภาระบุคลากรจานวน
มากและด้อยคุณภาพ88
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของประเทศไทยไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนถึงบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมประการใดในการเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่เมืองหลวงและเป็นศูน ย์กลางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาการพัฒนากรุงเทพฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทางกายภาพ การบริการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านวัตถุ และไม่มีการวางแผนให้สอดคล้องกับ
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Ibid., pp. 90-91.
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แผนพัฒนาในจังหวัดอื่นๆ เท่าที่ควร ทาให้การพัฒนาโดยรวมทุกจังหวัดทั้งประเทศดาเนิน ไม่อย่างไม่
สอดคล้องกัน89 ทาให้ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งประเทศโดยรวมมากเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสจากการที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้อานาจ
ในการออกกฎหมายในรูปข้อบัญญัติท้องถิ่นเองได้ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการพัฒนาและจัดสรร
งบประมาณของตนเองได้ ทาให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายในสูง
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในการเก็บรายได้ในรูปของภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อน มีอานาจในการ
ออกข้อบัญญัติเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงค่าปรับ และ
ค่าธรรมเนียม ที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร90 การที่กรุงเทพมหานครมี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงทาให้กรุงเทพมหานครมีโอกาสในการเก็บรายได้ใน
รูปของภาษีมากขึ้น91
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 ได้วางหลักใน
การจัดระบบงานราชการเพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิ ภาพ โดย
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการวางหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
การจั ดท าบริ การสาธารณะของรั ฐ ทุก ระดั บรวมถึ งระดั บ ท้อ งถิ่ น ด้ว ย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การ
ให้บริการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นผลให้กรุงเทพมหานครต้องรับฟังความคิดเห็นและขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น
ซึ่งจะทาให้กรุงเทพมหานครเรียนรู้จากภาคธุรกิจและภาคประชาชน และนามาพัฒนาบทบาทในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันกับเมืองสาคัญในภูมิภาคและเมืองระดับโลกได้92
89

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยจัดทาแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, หน้า 365 – 366.
90
มาตรา 111, 112 และ 112 ทวิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
91
คณะรัฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , รายงานวิจั ย โครงการศึกษาวิจัย จัดท าแผนวิสั ยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, หน้า 423.
92
เรื่องเดียวกัน, หน้า 421.
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การจั ดโครงสร้ างและรูปแบบการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเป็น
ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการรับรู้ความเคลื่อนไหวในการ
พัฒ นากรุ งเทพฯ ได้อย่ างต่อเนื่ องและรวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถใช้ประสบการณ์ของ
ต่างประเทศในการออกแบบกลไกเชิงสถาบันที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบาย
และทิศทางการพัฒ นาเมือง การจัดสรรงบประมาณ และ/หรือ การปรับปรุงคุณภาพของบริการ
สาธารณะมาเป็นประโยชน์ในการกาหนดวิ สัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
กรุงเทพฯ ได้93
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่งผลต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือการดาเนินกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจแล้ว พบว่าปัญหาเหล่านี้
เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและระบบโครงสร้างการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครยังไม่เปิดโอกาสให้ ภาค
ประชาชนหรือภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจกาหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองร่วมกับ
กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ประเด็นปัญหาเกิดขึ้นซ้าหรือไม่
สามารถดาเนินการแก้ไขได้ลุล่วง ในขณะที่ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้ช่วยให้ประชาชน
มีช่องทางในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะออนไลน์
หรือโดยการประท้วงปิดถนนเพื่อเรียกร้องความสนใจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปัญหาด้านการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และปัญหาการขาดความโปร่งใสหรือ
ขาดธรรมาภิบาล ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดในการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครที่ยังคงเกิดขึ้นในวงกว้าง94
ยุ ทธศาสตร์ วิ เทศสั ม พันธ์ท างเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครมีความสั ม พันธ์กั บ
ประเด็นด้านกฎหมาย สืบเนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรที่โครงสร้างและอานาจหน้าที่ที่ได้รับ
ตามกฎหมายมีความไม่สมดุลกันเนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน
93

เรื่องเดียวกัน, หน้า 419 – 420.
94
เรื่องเดียวกัน, หน้า 404.
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ก็เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของการบริหารราชการส่วนกลางหลายแห่ง ทั้งองค์กรปกครองส่วนกลางและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ลั ก ษณะร่ ว มกั น อยู่ ป ระการหนึ่ ง คื อ การรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าบริ ก าร
สาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ (welfare
state) เป็นที่ยอมรับกันในประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นเหตุให้รัฐขยายขอบเขตความรับผิดชอบ
ภารกิ จ หน้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กว่ า รั ฐ ในยุ ค ดั้ ง เดิ ม มาก ภารกิ จ ของรั ฐ ในปั จ จุ บั น ครอบคลุ ม การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ครอบคลุมทั้งคนรวยและผู้ยากไร้ แต่ภารกิจหน้าที่ของ
รัฐดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ภารกิจหน้าที่ของรัฐบาลบางประการมีผลโดยตรงต่อ
การดารงอยู่ของรัฐ ต่อแห่งดินแดนและอธิปไตยของรัฐ หรือมีผลโดยตรงต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
ของประชาชนทั้งประเทศโดยส่ ว นรวม ในขณะที่ภ ารกิจหน้าที่ของรัฐ บาลบางประเภทเป็นเรื่อ ง
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นและมีผลกระทบเฉพาะท้องถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นอื่น95
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีข้อจากัดในการลงนามความตกลงเพื่อสถาปนา
ความร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศ เนื่องจากรัฐบาลได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการทาหนังสือ
สัญญาที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยระบุให้
การจัดทาความตกลงที่เกี่ยวกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่
ต้องนาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องเป็นความตกลงที่เข้าเงื่อนไขครบทั้งเจ็ดประการ ดังนี้96
1. ไม่ เ ข้ า ลั ก ษณะเป็ น หนั ง สื อ สั ญ ญาตามมาตรา 23

ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง

ราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ต้องไม่ใช่ความตกลงที่ทาขึ้นระหว่างรัฐหรือระหว่าง
รัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งหมายจะให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง
กันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2. ทาขึ้นตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ของส่วนราชการในระดับกรม

95

ธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, “อานาจในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 3.
96
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0505/ว 26 เรื่อง การทา
หนัง สือสั ญญาที่หน่ วยงานสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้า ที่โ ดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี, ” 29
มกราคม 2558.
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3. ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องสาคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย เช่น ไม่มีเนื้อหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ ทางสังคมหรือเศรษฐกิจการค้า หรือไม่กระทบต่อสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่อาจทา
ให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์
4. ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
5. สามารถดาเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทา
ความตกลงนั้นๆ
6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดทาความตกลงฯ แล้ว
7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว
ยุ ทธศาสตร์ วิเทศสั มพันธ์ด้านเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานครมี ความสั มพันธ์กั บ
ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายของผู้กาหนดนโยบาย ซึ่งได้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นสอง
ประเภท คือ ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมืองและผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจา โดยมีผู้บริหารสูงสุด
เป็นข้าราชการการเมือง คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและข้าราชการการเมืองที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอานาจแต่งตั้ง รวมทั้งเป็น
ผู้บั งคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้ างกรุงเทพมหานคร ผู้ บริหารฝ่ายข้าราชการประจาที่เป็นหั วหน้า
ข้าราชการประจา คือ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
โดยรั บค าสั่ งจากผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร ดั งนั้ น กล่ าวได้ ว่ า ผู้ มี อ านาจก าหนดนโยบายของ
กรุ งเทพมหานคร คือ ผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ บริหารสู งสุ ดขององค์กร จากนั้นปลั ด
กรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับเอานโยบายนั้นไปดาเนินการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง จึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น การด้ า นต่ า งๆ ของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเครื่องสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้การพัฒนาเมือง
เป็นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับนโยบายที่ผู้ชนะการเลือกตั้งได้นาเสนอไว้ในขณะที่รณรงค์หาเสียง
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การหาเสียงเลือกตั้งที่มีการระบุถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
อย่างชัดเจน ได้แก่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่สี่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2535
นับเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เมื่อ พล.ต. จาลอง ศรีเมือง ลาออกจากตาแหน่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และมีผู้สมัครลงชิงตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนที่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในแวดวงการเมือง การหาเสียงครั้งนั้นมีการนาเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างที่ไม่
ปรากฏในการเลือกตั้งสามครั้งแรก ผู้ชนะการเลือกตั้งและได้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในครั้งนั้น คือ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ได้นาเสนอนโยบายสี่ด้านในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
คือ ด้านโยธา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต97
นโยบายในลักษณะนี้มีความเด่นชัดขึ้นในช่วงที่ นายพิจิตต รัตตกุล ดารงตาแหน่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับรายละเอียดของการกาหนดและดาเนินนโยบายในประเด็น
การพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและขนส่ง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา และสาธารณสุข กล่าวได้ว่าเป็นการเปิดมิติ
ใหม่ของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่มีแข่งขันกันในเชิงนโยบายอย่างเข้มข้น และ
ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นแนวทางที่ใช้สืบเนื่องกันมาในสมัยของ นายสมัคร สุนทรเวช นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
และ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ตามลาดับ
กรุ งเทพมหานครมี โอกาสในการด าเนิ นยุ ทธศาสตร์ วิ เทศสั มพั นธ์ จากการก าหนด
นโยบายในลักษณะดังกล่าวของผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้ากับประเด็นระดับโลก มีการให้ความสาคัญกับการจัดลาดับ
ความเป็ นเมืองน่ าอยู่ ของกรุ งเทพฯ โดยเทียบเคียงกับเมืองในต่างประเทศทั้ งที่อยู่ในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก หรือแม้กระทั่งเมืองระดับโลก ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การบริหารจัดการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับเทศบาลของเมืองในต่างประเทศ นาไปสู่การสร้าง
เครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเมือง และเป็นแรงกระตุ้นให้กรุงเทพมหานครดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศ
สัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม การดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ที่มาจากนโยบายของผู้บริหารดังกล่าว
มักแสดงออกในรูปของลงนามในความตกลงลักษณะต่างๆ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
97
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ซึ่ ง เป็ น การลงนามในความตกลงระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครฝ่ า ยการเมื อ ง การสถาปนา
ความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติหรือประธานสภา
กรุงเทพมหานครกับผู้บริหารในระดับเดียวกันของเมืองในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครก็มีข้อจากัดจากประเด็นด้านผู้กาหนดนโยบาย คือ
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านต่างๆมีที่มาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารฝ่าย
การเมือ งที่อยู่ใ นตาแหน่งเพีย งช่ว งเวลาหนึ่ง การดาเนิ นการมักจะยึดโยงกับ ตัว บุคคล กล่า วคือ
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งไปตามวาระแล้ว มักจะไม่ได้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะไม่ได้มีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม ทาให้ไม่ได้มีการสานต่อโครงการหรือนโยบายที่ได้ริเริ่มเอาไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
การแบ่ ง แยกงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ อ อกจากงานอื่ น ๆ ในความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรุงเทพมหานครทาให้มองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานวิเทศสัมพันธ์กับภารกิจตามอานาจหน้าที่
ของกรุง เทพมหานครในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาพื้น ที่ก รุงเทพฯ ไปสู่ค วามเป็นเ มือ งนานาชาติ
เป็น เหตุให้ ง านวิเทศสั มพั น ธ์ไม่ส ามารถดาเนิ นไปได้เองโดยปราศจากการชี้ นาจากผู้ บริห ารฝ่ า ย
การเมือง ซึ่งมีผลเสียที่สาคัญสามประการ ดังนี้
ประการแรก คื อ ไม่ส ามารถวางยุท ธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ ได้ล่ ว งหน้า เนื่องจาก
ทิศทางของการดาเนินการยึดติดกับตัวบุคคล ไม่ใ ช่ระบบการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร ทาให้
การดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์มีความแปลกแยก แตกต่างจากหน่วยงานอื่นที่มีแผนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนมีทิศทางชัดเจนสามารถปฏิบัติได้แม้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจา
ประการที่สอง คือ ไม่สามารถดาเนินยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อจากัด
ด้านความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของผู้บริหารฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง และมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ปี
ประการที่ ส าม คื อ ไม่ ส่ ง ผลเป็ น รู ป ธรรมที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ กั บ ประชาชนชาว
กรุงเทพฯ เนื่องจากความไม่เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวการบริหารราชการในด้านอื่นที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
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นายพิจิ ตต รั ตตกุล อดีตผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ ความเห็นว่า สาเหตุที่
กรุงเทพมหานครต้องพึ่งพานโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เป็น
เพราะกรุ งเทพมหานครไม่ได้ให้ความสาคัญต่อนโยบายวิเทศสั มพันธ์ และไม่ได้ให้ความสาคัญต่อ
เป้าหมายในการเป็นเมืองสากล แต่ให้ความสาคัญในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองของคนกรุงเทพฯ โดย
ไม่ได้ตระหนักว่าพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่เมืองของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น หากแต่เป็นเมือง
สากลของคนทั้ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ การที่ ก รุ ง เทพมหานครยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนด
งบประมาณ การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงงานวิ เทศสัมพันธ์กับ
แผนการพัฒ นาเมื อง รวมไปถึงการศึกษาความเป็น ไปได้ในการนาแผนยุทธศาสตร์มาแปลงเป็ น
แผนปฏิบัติการ ทาให้เกิดข้อจากัดที่สาคัญในการทางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก98
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า การวางแผนที่ดี
ไม่ได้หมายถึงเพียงการสารวจว่ากรุงเทพฯ ควรเดินทางไปเยือนเมืองไหน หรือควรลงนามสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับใคร แต่เป็นการพิจารณาถึงผลการสารวจการจัดอันดับในแต่ละด้าน
ของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เช่น การเป็นเมืองน่าอยู่ การเป็นเมืองชั้นนาทางเศรษฐกิจ เมืองที่เข้าข่าย
ดังกล่ า วมี ความโดดเด่น เรื่ องอะไร พยายามเรีย นรู้ จากเมื องเหล่ านั้ น และนามาปรับ ใช้ กับ พื้น ที่
กรุ ง เทพฯ แม้ ว่ า จะมี ร ะบบสาธารณู ป โภคที่ จ าเป็ น บางอย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรุ ง เทพมหานคร เช่ น ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และระบบการควบคุ ม
การจราจร แต่สิ่งเหล่านี้เป็นที่สนใจของนักลงทุน จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่ทาเรื่องนี้โดยตรง โดยไม่ต้องรอว่ากรุงเทพมหานครจะมี
อานาจในการกากับดูแลภารกิจต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง
จะดูแลเฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องหาจุดกึ่งกลางในการ
บริหารความคาดหวังกับสิ่งที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอานาจ
หน้าที่ ต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นอย่างเหมาะสม99
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สัมภาษณ์ พิจิตต รัตตกุล, อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 – 2543, 27 สิงหาคม 2557.
99
สัมภาษณ์ อภิรักษ์ โกษะโยธิน, อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 – 2551, 6สิงหาคม 2557.
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4.2.2 ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ด้านความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ด้ า นความมั่ น คงของกรุ ง เทพมหานคร คื อ การท าให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัยตามแผนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 นั้น แสดงให้เห็นว่ากระแส
โลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อ ประเด็นความมั่นคงในทุกระดับ และนาไปสู่ความเชื่อมโยงเครือข่ าย
ระดับโลกด้านความมั่นคงจากการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วมัก
มองในภาพรวมของภัยคุกคามที่มีต่อประเทศเป็นหลัก ซึ่งลักษณะของภัยคุกคามในปัจจุบันมิใช่ภัย
คุกคามที่มาจากความขัดแย้งทางด้านลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองดังเช่นในอดีต หากแต่เป็น ภัย
คุ ก คามที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้ อ มซึ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น ทั้ ง ที่ ม าจากมนุ ษ ย์ แ ละ
ธรรมชาติ อัน ก่อให้ เกิดความเสี ยหายอย่างรุนแรงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หลายๆ
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ได้แบ่งภัยคุกคามออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่100
1. ภัยคุกคามประเภท known known threat หมายถึง ภัยคุกคามตามแบบ
ดั ง เ ช่ น ใ นสมั ยสง ครา มเย็ น ซึ่ งเป็ นกา รถู ก รุ ก ร านท างท หาร โ ด ย
กระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงป้องกันประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และรับมือกับ
ภัยคุกคามนี้
2. ภัยคุกคามประเภท unknown known threat หมายถึง ภัยคุกคามที่ไม่
สามารถคาดหมายได้ ทั้งเวลาและสถานที่ที่จะเกิดเหตุ แต่สามารถคาดการณ์ถึง
สาเหตุที่จะเกิดได้ เช่นภัยคุกคามจากการก่อการร้าย เป็นต้น
3. ภัยคุกคามประเภท unknown unknown threat หมายถึง ภัยคุกคามที่
เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดหมายได้ทั้งเวลา สถานที่ และสาเหตุ ซึ่งยากแก่การ
รับมือ เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ
การพิจารณาถึงโอกาสและข้อจากัดของยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ด้านความมั่นคง
ของกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ประเด็น คือโอกาสและข้อจากัดที่เป็นผลมาจากภูมิ

100

สุรชาติ บารุงสุข, เมืองกับการก่อการร้าย (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สแควร์ ปริ๊นซ์ 93 จากัด, 2553),
หน้า 22.
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เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างขององค์กร บทบัญญัติทางกฎหมาย และผู้กาหนดนโยบาย ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ต่อไป
สาหรับประเด็นด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ ผลการสารวจเพื่อจัดทาแผนพัฒนากรุงเทพฯ
ระยะ 20 ปี พบว่า ชาวกรุงเทพฯ มองว่าโลกของเรากาลังเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ส่งผลให้เกิดภัย
ธรรมชาติขึ้น รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นว่าชาวกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวต่อภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะน้าท่วม การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล สภาวะน้าทะเลยกระดับ พายุฝนตามฤดูกาล และ
แผ่ น ดิ น ไหว และยั งตื่ น กลั ว ต่ อ ภั ย ที่ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้น เช่ น การก่ อ การร้ า ยข้ ามชาติ อาชญากรรม
อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ เป็นต้น101
กรุงเทพมหานครมีโอกาสในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์อันเนื่องมาจาก
ความได้เปรียบจากการที่กรุงเทพฯ มีที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นทางผ่านในการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างประชาชนในภูมิภาคนี้ มายาวนาน มีการ
อพยพย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งจากประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ ความเจริญใน
ทุกด้านของกรุงเทพฯ รวมทั้งการเปิดเสรีในกรอบประชาคมอาเซียนเป็นแรงกระตุ้นที่ทาให้เกิดการ
ย้ายถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ จากการสารวจพบว่าประชากร
แฝงทั้งที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากผลของสามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ วันสามะโนประมาณ
8.3 ล้านคน เป็นชาย 4.0 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 และหญิง 4.3 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ51.4 กว่า 1 ใน 3 ร้อยละ 36.8 หรือประมาณสามล้านคนเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
กรุงเทพฯ หรือที่เรียกว่า ประชากรแฝงกลางคืน และในจานวนนี้พบว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ
หกแสนคนเป็นชาวต่างชาติ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.3 และ 4.4102ซึ่งเป็นโอกาสที่กรุงเทพฯ จะเป็นที่รวม
ของแรงงานมีฝีมือจากทั่วประเทศและจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

101

สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575: กรุงเทพฯ มหานครแห่ง
เอเชีย, หน้า 27.
102
สานักงานสถิติแห่งชาติ, “ใครเป็นใคร??? ในกรุงเทพฯ…,”สารสถิติ25, 1 (มกราคม – มีนาคม 2557):
11.
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รูปที่ 4.3 ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ณ วันสามะโน
(1 ก.ย. 2553) จาแนกตามการมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 4.4 ร้อยละของประชากรแฝงกลางคืน จาแนกตามสัญชาติ
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครก็มีข้อจากัดจากการย้ายถิ่นดังกล่าวสภาพความเป็น
เมื อ งเป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มาประกอบอาชี พ เพื่ อ แสวงหาโอกาสที่ ดี ก ว่ า โดยเฉพาะ
ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้ าน ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน พม่า ลาว กัมพูช า เวียดนาม บังกลาเทศ
อินเดีย และปากีสถาน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานลักลอบทางาน โดยประกอบอาชีพที่แรงงานไทย
ไม่ทา เช่น การประมง การเกษตร ก่อสร้าง และงานแม่บ้าน แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้มีผลกระทบ
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ต่อสังคมไทยทั้งในด้านโครงสร้างประชากรซึ่งอาจทาให้สังคมไทยเป็นสังคมพหุเชื้อชาติมากขึ้น รวมทั้ง
การขอจดทะเบียนสัญชาติสาหรับเด็กที่เกิดในไทย แรงงานเหล่านี้ยังเป็นแหล่งที่มาของอาชญากรรม
รุนแรง และโรคระบาดที่กลับมาใหม่ เพราะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อ งตามกฎหมายในเขต
กรุงเทพฯ มีจานวนเพียง 1.2 แสนคน103 ตามตารางที่ 4.2 การที่มีแรงงานต่างชาติเข้าเมืองผิ ด
กฎหมายลักลอบอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด บ้านเรือน และในภาคเกษตรกรรม โดยภาครัฐของไทยไม่
สามารถควบคุมแรงงานเหล่านี้ได้ทาให้เกิดจุดอ่อนและอันตรายจากแรงงานดังกล่าว 104 เพราะทาให้
เมืองมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยเฉพาะแรงงานที่อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีจานวนมากกว่า
จานวนแรงงานทีเ่ ข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงโอกาสของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
และเก่า ที่สาคัญการกระจุกตัวและความหนาแน่นของประชากรมีผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อได้มากขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครยังต้องพัฒนาระบบการสารวจและเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการอุบัติของโรคและความชุกของโรคติดต่อ รวมถึงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขและการ
เฝ้าระวังโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการให้ความรู้ที่เข้าถึง
กลุ่มประชากรที่ย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างทั่วถึง105
ตารางที่ 4.2 จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

103

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน, วารสารสถิตจิ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่ว
ราชอาณาจักร ประจาปี 2555, แหล่งที่มา:
http://wp.doe.go.th/joomla_wp/images/statistic/sy/sy2555.pdf [7 ธันวาคม 2556]
104
สุรชาติ บารุงสุข, เมืองกับการก่อการร้าย, หน้า 131 – 132.
105
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยจัดทาแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, หน้า 459 – 460.
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ที่มา: กระทรวงแรงงาน (ธันวาคม 2557)
ในด้านโครงสร้างองค์กร กรุงเทพมหานครสามารถมีโอกาสในการดาเนินยุทธศาสตร์
วิเทศสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารจัดการเมืองที่มีชุมชนชาวต่างประเทศขนาดใหญ่
กระจายอยู่ ในหลายพื้นที่ เป็ นที่ตั้งของหน่ว ยงานจากต่างประเทศจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาน
เอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในการ
จั ด ท าทะเบี ย นราษฎร์ และเป็ น ผู้ รั บ จดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว การมี ส านั ก งานเขตท าหน้ า ที่
ให้บริการประชาชนทั้ง 50 เขต ทาให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่างใกล้ชิดในหลากหลายบทบาท อาทิ การให้การศึกษา การจัดระบบสาธารณูปโภค การจัดการ
สิ่ งแวดล้ อม การควบคุมอาคาร การรักษาความสะอาด การพัฒ นาชุมชนและการสร้างอาชีพให้
ประชาชน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของกรุงเทพมหานครยังตามไม่ทัน กระแสของการพัฒนาของ
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบกับภัยคุกคามที่หลากหลายและซับซ้อนได้ส่งผลให้หลายประเทศให้
ความสนใจกับการรักษาความปลอดภัยในเมืองมากขึ้น เนื่องจากโลกในยุคโลกาภิวัตน์นั้น หากเกิด
เหตุ การณ์ ในที่ ใ ดที่ ห นึ่ งของโลก เหตุ การณ์ นั้น จะส่ ง ผลกระทบไปทั่ว โลก โดยส่ ง ผ่ านทางระบบ
โทรคมนาคม ระบบขนส่ง และระบบสารสนเทศที่เชื่อ มโยงกันอย่างเหนียวแน่น สาหรับประเทศไทย
ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา จากภัยคุกคามและเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ เช่นเดียวกัน106
จากสภาพแวดล้อมข้างต้น กรุงเทพมหานครได้มีกาหนดวิสัยทัศน์กรุง เทพฯ 2575
เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น มหานครปลอดภัย (safety city) ระบุว่า กรุงเทพฯ ในระยะ 5 –
106

เรื่องเดียวกัน, หน้า 120.
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10 ปีข้างหน้าจะเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยทั้งจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจาก
มนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น มี ร ะบบสุ ข าภิ บ าลที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ร ะบบบริ ห ารจั ด ก ารภั ย พิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน /รองรับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ทันท่วงที
รวมถึงมีร ะบบสาธารณูปโภคสารองที่สามารถรองรับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ หากจาเป็นต้องอยู่
ร่วมกับภัยพิบั ติ โดยในการดาเนิ นการเพื่อให้ บรรลุวิสั ยทัศน์มหานครปลอดภัย จาเป็นที่จะต้องมี
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 18 มาตรการ ได้แก่ 1) จัดการ
มลพิษทางน้า 2) จัดการขยะ3) ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบปรับปรุงการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 4) ส่งเสริมการเฝ้าระวังภายในชุมชนด้านความ
ปลอดภัยในทุกมิติ 5) ส่งเสริมการเฝ้าระวังภายในชุมชนด้านความปลอดภัยในทุกมิติ 6) สร้าง
มาตรฐานและเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยบนรถสาธารณะ 7) สร้างวินัยจราจร 8) ส่งเสริม
โครงการzero accident 9) จัดการอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่ง 10)จัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน 11) การใช้มาตรการด้านผังเมืองเพื่อ จัดการอุทกภัย 12) กวดขันการก่อสร้างต่อเติมและ
ดัดแปลงอาคารบ้านเรือน13) ควบคุมและจัดการสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย14) ส่งเสริมกิจกรรม
“หนึ่งชุมชนหนึ่งถนนสุขภาพ”

15) ส่งเสริมกิจกรรม “ชุมชนต้นแบบสุขภาพดีถ้วนหน้า ” 16)

ส่งเสริมกิจกรรม “ชุมชนต้นแบบสุขภาพสามวัย”

17) สร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรองรับ

โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและ18) จัดให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังสังคมโดยกลุ่ม
เด็กและเยาวชน107
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้ประเมินผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนต่อกรุงเทพฯ โดยเน้นไปที่การตอบสนองต่อปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ108
107

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยจัดทาแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (กรุงเทพมหานคร: สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล,
2556), หน้า ง – จ.
108
ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล กรุ ง เทพมหานคร, แผนการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของ
กรุงเทพมหานคร ในปี 2558, หน้า 12 – 14.

125
ประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่ จุดประสงค์หลักของอาเซียนในประเด็นนี้ คือ
การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโดยสอดคล้องกับหลักการด้านความมั่นคง และความ
ท้าทายข้ามพรมแดนทุกมิติ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทายข้ามแดน
ผลกระทบในเชิงบวกต่อกรุงเทพฯ คือ ความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น มีการสร้างมาตรฐานในการตอบสนองเพื่อความยุติธรรมทาง
อาญาต่ อ อาชญากรค้ า มนุ ษ ย์ โดยตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการคุ้ ม ครองเหยื่ อ ผู้ เ คราะห์ ร้ า ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้หญิงและเด็ก มีการกาหนดมาตรการเพื่อให้อาเซียนปลอดจากยาเสพ
ติด มีความร่วมมือในระดับต่างๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practice) และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการป้ องกัน และปราบปรามการค้ายาเสพติด ส าหรับผลกระทบเชิงลบมีส าม
ประการ ประการแรก คือ ท้อ งถิ่นจะต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และความท้าทาย
ข้ามแดนเพิ่มมากขึ้น เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ประการที่สอง คือ ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมในชุมชนเมือง
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ เกิดการก่ออาชญากรรมใน
รูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น ประการที่สาม คือ การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความสงบสุขและความมั่นคงภายในประเทศ ปัญหาจากกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
แสวงประโยชน์จากการเปิดและเคลื่อนย้ ายเสรี ทาให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน109
ประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นนี้เป็นไปเพื่อ
เพิ่มพูนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและทันท่ว งที ทั้งในระดับผู้กาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน
ในการดาเนิ น การตามกรอบด้า นการจัดการภัย พิบัติข องอาเซีย น เพื่ อช่ว ยเหลื อประเทศที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในกรณีที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ ผลกระทบในเชิงบวก มีสองประการ ประการ
แรก คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น มีการประสานงานระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในทุกระดับ ไม่ว่ าจะเป็ น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ทาให้ การตอบสนองต่อ
109

เรื่องเดียวกัน.
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สถานการณ์ภัยพิบั ติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ประการที่ส อง คือ โอกาสในการ
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้ความช่ วยเหลือเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองในอาเซียนมีเพิ่มมากขึ้น110
กรุงเทพมหานครมีข้อจากัดอันเนื่องมาจากโครงสร้างขององค์กรซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง
กับ บทบั ญญัติทางกฎหมายในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ทางด้านความมั่นคง กล่ าวคือ
ปัญหาในการประสานงานกับหน่วยราชการระดับชาติ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในด้านความมั่นคงในฐานะที่
เป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตยแทนรัฐ มีความรับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคงอยู่ของรัฐ
หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศดังเช่นในกิจการต่อไปนี้111
1. การป้องกันประเทศจากอันตรายภายนอกประเทศ องค์กรปกครองส่วนกลางจึงมี
ภารกิจในการจัดให้มีและรับผิดชอบในเรื่องการทหาร ซึ่งย่อมรวมถึงอานาจในการประกาศสงคราม
ด้วย112
2. กิจการระหว่างประเทศ 113 เช่น การตั้งทูตประจาในต่างประเทศ และการรับ
สารตราตั้งของทูตประเทศอื่น เรื่องความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศ การทาความตกลงกับต่างประเทศ
ทั้งนี้ การทาสัญญาหรือความตกลงกับต่างประเทศจะต้องเป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550114

110

เรื่องเดียวกัน.
111
เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
112
Paul Ylvisaker, “Criteria for a “Proper” Division of Power,” in Area and Power: A Theory
of Local Government (Illinois: The Free Press, 1959), p. 35 อ้างถึงใน ธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, “อานาจใน
การตราข้อบั ญ ญั ติ กรุง เทพมหานคร,” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต นิ ติ ศาสตร์ม หาบั ณ ฑิ ต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 33.
113
Ibid.
114
มาตรา 190 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ หนังสือหรือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีขอบเขตอานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน
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3. กิจการที่เกี่ยวกับอานาจอธิปไตยเหนือดินแดนและพลเมือง เช่น เรื่องสัญชาติ
การออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ เรื่องคนเข้าเมือง การศุลกากร การทะเบียนบุคคล การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ฯลฯ
4. กิจการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เช่น เรื่องการจัดให้มีและควบคุมระบบ
เงินตรา การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจัดตั้งตลาดหุ้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การสถิติของชาติ การพลังงานของชาติ ฯลฯ
5. บริการสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศหรือมีผลต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เช่น เรื่องกิจการการบิน บริการโทรคมนาคมภายในและระหว่างประเทศ การสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ ฯลฯ
6. การวางนโยบายของประเทศ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
ในกรณีนี้ มีข้อสังเกตว่าในกิจการของท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศแต่มีผลโดยตรงกับท้องถิ่นในบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนินการได้ เช่น กรณีที่นายชินทาโร อิชิฮารา (Shintaro Ishihara) ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว
ได้เจรจากับ เจ้ าของที่ดินบนหมู่เกาะเซ็นคากุ (Senkaku Islands)115เพื่อขอซื้อที่ดินมาเป็นของ
เทศบาลกรุ งโตเกีย ว โดยมีจุ ดประสงค์เพื่ อการปกป้องดิน แดนของประเทศญี่ปุ่น 116ทั้งนี้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่ในกิจการเหล่านี้ได้ต่อเมื่อมีการตรากฎหมาย เป็นกฎหมาย
เฉพาะเรื่องมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการได้เท่านั้น 117 ซึ่งกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ 8

ทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ใน
การนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
115
หมู่เกาะดังกล่าวนี้เป็นหมู่เกาะที่ทั้งประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นต่างอ้างกรรมสิทธิ์ โดยประเทศจีนเรียก
หมู่เกาะดังกล่าวว่า เตียวหยู
116
The Japan Times, Ishihara seeking to buy Senkaku Islands Source:
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/04/18/national/ishihara-seeking-to-buy-senkakuislands/#.U6-Xx5SSyVs [29 June 2014]
117
ธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, “อานาจในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร,” หน้า 34.
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มาตรา 92 – 95 หากแต่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้อานาจเช่นนี้ในกฎหมายของไทยดังนั้น กรุงเทพมหานคร
จึงจาเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางอย่างใกล้ชิด และยังประสบ
ปัญหาในการวางแผน เนื่องจากการจัดทาแผนและการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นต่างๆ เป็นไป
ในลักษณะต่างคนต่างทา เห็นได้ชัดจากการจัดทาวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20
ปี ซึ่งเป็นการสารวจความเห็นจากประชาชนกลุ่มต่างๆ แต่ยังไม่มีการนาแผนดังกล่าวไปประสานงาน
หรื อหารื อกับ หน่ว ยงานระดับ ชาติที่มีห น้าที่ว างแผนพัฒ นาประเทศโดยภาพรวม เป็นเหตุให้ การ
ดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างไม่มีเอกภาพ รวมทั้งขาดการทาความเข้าใจและการประสานงานระหว่ าง
หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจาก
อานาจการตัดสินใจมีการกระจุกตัวและการแบ่งงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ชัดเจน118
นอกจากนี้ อ านาจหน้ า ที่ ข องกรุ ง เทพมหานครที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานครมี ถึ ง 27

ข้ อ หากแต่ ไ ม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดที่ ใ ห้ อ านาจ

กรุงเทพมหานครในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้น เพราะกฎหมายได้ให้อานาจหน่วยงานของราชการ
บริหารส่วนกลางไว้เกือบทั้งหมด119
ข้อจากัดในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ด้านความมั่นคงนี้ ได้สะท้อนให้เห็น
ข้อเท็จจริงสาคัญสามประการ ประการแรก คือ ระบบการรวมศูนย์อานาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลาง
เป็นเวลานาน ทาให้การปกครองท้องถิ่นอ่อนแอ ปัญหาถูกละเลย ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและ
สะสมเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ประการที่สอง คือ ปัญหาอันเกิดจากระบบการเมืองระดับชาติ ที่ผ่านมา
รัฐบาลที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนผ่าน
สลับไปมาระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการทหาร ความตื่นตัวทางการเมืองระดับชาติ
ของคนกรุงเทพฯ ทาให้มองข้ามความสาคัญของปัญหาของเมืองคนกรุงเทพฯ จึงละเลยที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และประการที่ส าม คือ บทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้ว ย
หน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่คัดลอกกันมาโดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อกาหนดเป็น
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ธเนศวร์ เจริญเมือง, 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 – 2540, (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2542), หน้า 189.
119
เรื่องเดียวกัน.
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หน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าเมืองมีภารกิจมากมายที่องค์กรที่
ทาหน้าที่บริหารเมืองควรดูแลเอง ไม่ใช่ถูกผูกขาดโดยหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลาง120
4.2.3 ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
การเกิดเมืองในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาเกิดขึ้นพร้อมกับการให้คานิยามใหม่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมืองไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กไม่ได้ทาหน้าที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่ชนบทในประเทศของตนเองเหมือนในอดีต แต่เมืองได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อในห่วงโซ่
อุปาทานนานาชาติที่มีความสลับซับซ้อน ผลจากปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ ความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่ง
ระหว่างเมืองกับชนบท ซึ่งเป็นการแบ่งแยกเมืองออกจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ยิ่งการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น การใช้ชีวิตของคนเมืองก็ยิ่งเหินห่างจากระบบนิเวศน์โ ดยรอบที่มีความ
จาเป็นต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นทุกขณะ121
กรุ ง เทพมหานครมี ข้ อ จ ากั ด ในด้ า นภู มิ เ ศรษฐศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลกระทบในด้ า น
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ดึงดูดความเจริญในด้านต่างๆ เข้ามาสู่เมือง ได้ทาให้เศรษฐกิจ
ของเมืองเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แต่ในอีกด้านหนึ่งวิถีทางพัฒนาเมือง
ที่เ น้ น ความเจริ ญทางด้า นวัต ถุ ใ นโลกยุค โลกาภิ วัต น์ ไ ด้กั ด กร่อ นและท าลายสภาพแวดล้ อมและ
ธรรมชาติของเมืองลงอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจากสาเหตุที่สาคัญ สองประการคือ การเพิ่มจานวน
ประชากร และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงมาก ส่วนหนึ่งมาจาก
การที่ผู้ คนอพยพจากชนบท อีกส่ วนหนึ่งคือ เด็กที่เกิดใหม่ ทาให้เมืองมีประชากรมากเกินกว่าที่
โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบไว้จะรองรับได้เพียงพอ สาหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นผลมา
จากการยกเลิกการใช้เทคโนโลยีที่เก่าล้าสมัย เช่น โรงงานเก่าปิดตัวลง บริษัทเลิกกิจการ รูปแบบการ
ขนส่งเปลี่ยนแปลง รูปแบบการให้บริการสินค้าเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่ องใช้เก่า เสีย หรือล้าสมัย
อาคารเก่าๆ ถูกทิ้งร้าง สภาพทรุดโทรมขาดการใช้งานและการดูแล กลายเป็นย่านที่คนยากจนเข้ายึดครอง
120

เรื่องเดียวกัน, หน้า 189 – 191.
121
Peter Roberts, Joe Ravetz and Clive George, Environment and the City (Oxon:
Routledge, 2009), pp. 8 – 9.
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ในขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ แปรสภาพเป็นวัตถุสาเร็จรูป พร้อมทั้ง
ทิ้งกากของเสียลงสู่ธรรมชาติอย่างมหาศาล ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเมืองมิได้ส่งผล
กระทบเพียงในเขตเมืองนั้นๆ โดยลาพัง แต่ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภูมิภาค ประเทศ และต่อโลก
โดยรวมอีกด้วย122
นอกจากนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีความเสี่ยงต่อการประสบภัยธรรมชาติซึ่งนับเป็นภัย
คุกคามต่อเมื องทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากสภาวะโลกร้อนทาให้ส ภาพอากาศตามฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงขึ้น และสร้างความเสียหายร้ายแรง ดังเช่น
เอลนิโญ เมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2541 ธรณีพิบัติภัยและสึนามิในทะเลอันดามันเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547
พายุเฮอริเคนแคทรินาที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทาให้เกิดความแห้งแล้ง น้าท่วม และระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องห่วงโซ่อาหารและสุขอนามัยที่มีแนวโน้มเกิด
โรคระบาดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ ประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประชาชนย้ายถิ่นฐาน
และซ้าเติมพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและทุพภิกขภัย เช่น ในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศซูดาน ซึ่งมี
ปัญหารุ น แรงจากความขัดแย้ งของชนเผ่ า และถูกซ้าเติมจากสภาพอากาศที่เปลี่ ยนแปลงไป จน
กลายเป็นปัญหาอุปสรรคของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ในอนาคตระดับน้าทะเลที่เพิ่ม
สูงขึ้นจะก่อปัญหาที่น่าวิตก เกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกจะจมน้า ผืนแผ่นดินในทวีปต่างๆ จะ
ประสบกับปัญหาน้าท่วม หากไม่เร่งป้องกันหรือหามาตรการรองรับที่เหมาะสมอาจจะทาให้เมือง
ใหญ่ ๆ จมน้ าไปด้ ว ย เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งภั ย ธรรมชาติ ที่ นั บ วัน จะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น และมั ก มี
ผลกระทบที่คาดไม่ถึง ทุกประเทศจึงจาเป็นต้องเตรียมมาตรการรับมือกับหายนะภัย อย่างไรก็ตาม
การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาที่มาจากภัยธรรมชาตินั้น มิใช่เป็นเรื่องง่ายสาหรับประเทศใดประเทศ
หนึ่ง หรือเมืองใดเมืองหนึ่งเพียงลาพัง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งต้องได้รับ
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บุญนาค ตีวกุล, เมืองและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

2545), หน้า 62.
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ความร่วมมือจากประชาคมระหว่างประเทศ และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศที่พัฒนา
แล้วและประเทศที่กาลังพัฒนา123
ชาวกรุงเทพฯ มองว่าโลกของเรากาลังเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งรู้จัก กันในชื่อ
“ภาวะโลกร้อน” ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งในกรุงเทพฯ ชาวกรุงเทพฯ
มีความตื่นตัวต่อภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยน้าท่วมและน้ากัดเซาะชายฝั่งจากภาวะน้าทะเลยกระดับ
จากพายุฝนตามฤดูกาล และจากภาวะแผ่นดินทรุดตัว ให้ความสาคัญกับคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในเขต
เมืองเพิ่มขึ้นกระแส “โลกสีเขียว” เป็นพลังสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครสามารถดาเนินนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ประสบความสาเร็จได้สูงขึ้น124
อย่ างไรก็ ตาม กรุ งเทพมหานครก็ มี โอกาสจากศั กยภาพขององค์ กรในการพั ฒนา
ยุทธศาสตร์เพื่อลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
เมื่อประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้า ติดกับทะเลต้องประสบปัญหาน้า
ทะเลยกระดับ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการป้องกันน้าท่วมและมีภูมิปัญญาที่สืบทอดจาก
อดีตถึงปัจจุบันในการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันกับน้าโดยใช้แนวทางที่หลากหลาย ทั้งการต่อสู้กับน้า เช่น
การสร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย เพื่อป้องกันน้าท่วมและระดับน้าทะเลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โครงการ
Floodway เพื่อเปิดทางให้น้าได้ระบายอย่างสะดวกขึ้น รวมถึงแนวทางการอยู่ร่วมกับน้า เช่น การ
สร้างบ้านลอยน้า เมืองลอยน้า โดยอาจสร้างเป็นลักษณะแพ เมื่อเกิดน้าท่วมบ้านจะยกระดับขึ้นตาม
น้ า หรื ออาจจะเป็ น บ้ า นที่ป ลู ก บนเสาสู ง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวทางผสมผสานที่ค วรเริ่ ม
ดาเนินการตั้งแต่ระดับภายในครัวเรือนจนถึงระดับเมือง สาหรับระดับภายในครัวเรือน ควรมีการสร้าง
ที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่กักเก็บน้า ส่วนในระดับชุมชน ควรมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพื่อการอยู่
ร่วมกับน้า และควรลดระดับน้าในแหล่งน้าต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คลอง บึงต่างๆ โดยอาจขุดขยายคลองให้
กว้างขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้า ส่วนพื้นที่ริมน้า ควรกาจัดไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้า หากมี
บ้านเรื อนอาศัยอยู่ ในพื้นที่เสี่ ยง ควรหามาตรการรองรับเพื่อให้ ย้ายออก และไม่อนุญาตให้มีการ
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132
ก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ยกเว้น การสร้างบ้านลอยน้า หรือบ้านเสาสูง ในบริเวณใกล้เคียง
แม่น้าสายใหญ่ที่มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้า125
กรุงเทพมหานครมีข้อจากัดจากบทบัญญัติทางกฎหมาย อันเนื่องมากจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรขาดการบูรณาการ
ร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การกาหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วนระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐานไม่ครอบคลุมและขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมกฎหมายมีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรรายสาขาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
ขาดความเป็นธรรมและไม่โปร่งใสนอกจากนี้ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและความไม่เป็นธรรมใน
การจัดสรรทรัพยากรเช่นที่ดิน น้าและป่าไม้เป็นต้นส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการ
ของภาครัฐในขณะที่เกิดช่องว่างทางนโยบายในการบูรณาการระหว่า งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจประกอบกับความอ่อนแอของกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย
และความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือ กากับและควบคุมในการบรรเทาผลกระทบของโครงการ
ขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดผลกระทบมากมายจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของทั้ งภาครัฐและ
เอกชนแม้โครงการพัฒนาเหล่านี้จะตอบสนองเป้ าหมายทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้แต่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มหลายประการเช่ น กรณี ปั ญ หามลพิ ษ ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ
เนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมาย
กาหนดก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบางจุดตรวจวัดการปนเปื้อนโลหะ
หนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายของน้าผิวดินน้าใต้ดินและน้าทะเลปัญหาขยะและกากของเสียชุมชน
การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมและการเกิดอุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมีบ่อยครั้งก่อให้เกิด
ความเสี่ ย งต่อ สุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่และมีผ ลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ไข
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133
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐซึ่งมีผลกระทบต่อการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 126ชาวกรุงเทพฯ
ได้กดดัน ให้ กรุ งเทพมหานครต้องเร่งรัดโครงการปรับปรุงสิ่ งแวดล้ อม ปรับปรุงคูคลอง แหล่ งน้า
สาธารณะให้ใสสะอาด จัดการขยะให้ถูกสุขอนามัย เพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พร้อมทั้งเร่งรัดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีข้อจากัดเกี่ยวกับอานาจในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดการน้าและภัยพิบัติ การป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ การปราบปรามจลาจล เพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐบาล127ตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทนี้
นอกจากนี้ กรุ ง เทพมหานครมี โ อกาสอั น เนื่ อ งมาจากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร ที่
กาหนดให้มีการดาเนินการร่วมกับเมืองในอาเซียน เนื่องจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ต่างประสบปัญหาข้ามชาติด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น ปัญหาด้านระบบนิเวศวิทยา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรน้า การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเล ปัญหาควันไฟป่า ปัญหา
การตัดไม้ทาลายป่า และการสูญเสียป่าไม้ สาหรับปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนั้น
ประกอบไปด้วยหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแหล่งที่อยู่ ระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนถูก
ทาลาย ระบบนิ เ วศวิท ยาของปะการั งถู กท าลาย และยั งมีปั ญหาพื ช และสั ตว์ ที่ก าลั ง จะสู ญ พัน ธุ์
สาหรับปัญหามลพิษในอากาศและน้านั้น ปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อภูมิภาค ได้แก่ ปัญหาควันไฟป่าจาก
อินโดนีเซีย ซึ่งทาให้เกิดมลพิษทางอากาศในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้
อาเซียนจะได้ร่วมมือกันในการประกาศมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ในทาง
ปฏิบั ติก็ป ระสบปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
ในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ และการขาดการประสานงาน วิถีทางอาเซียน หรือ
ASEAN Way ได้ก่อให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหา
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สิ่งแวดล้อม และอาเซียนยังขาดมาตรการและกลไกในการบังคับให้สมาชิกปฏิบัติตาม 128ดังนั้น การ
แลกเปลี่ ย นและเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งเมื อ งใน อาเซี ย น จึ ง เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้
กรุงเทพมหานครสามารถดาเนินการในส่วนที่อยู่ในอานาจหน้าที่เพื่อการพัฒนาเมืองได้ เนื่องจากการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่น ไม่ได้มีผลผูกพันในระดับรัฐบาล
4.2.4 ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
จากโอกาสทางด้ า นภู มิ เ ศรษฐศาสตร์ ข องพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ เป็ น ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทาให้ กรุงเทพฯ มีความเกี่ยวโยง
ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และประสบปัญหาเช่นเดียวกับ หลายๆ เมืองในโลกในประเด็นการ
กระจายรายได้ บางท้องที่ ในเขตเมืองใหญ่มีความคึกคัก เฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ แต่ในทางตรงกันข้าม
ชุมชน หมู่บ้านในชนบทมากมาย กลับตกอยู่ในภาวะฝืดเคืองยากแค้น และเลวร้ายลงไปจนกระทั่ง
ชุมชนบางแห่ งแตกสลาย ท้องถิ่นไม่อาจเป็นแหล่ งประกอบอาชีพของคนส่ว นใหญ่ได้ ชาวชนบท
จ านวนมากต้องละทิ้งถิ่ น ฐานบ้ านเกิด และเดิ นทางเข้ าสู่ เมือ งในต่า งถิ่น หรือต้องไปต่างประเทศ
กลายเป็นแรงงานอพยพ ประกอบกับกระแสบริโภคนิยมได้แพร่กระจายผ่านสื่อต่างๆ ทาให้เกิดเป็นวิถี
ชีวิตบริโภคนิยมตามอย่างคนในเมืองแพร่สะพัด และมีอิทธิพลต่อชีวิตชาวชนบท สภาพที่ผู้คนมีโอกาส
รับสื่อได้อย่างเสมอกัน แต่โอกาสในการหาเลี้ยงชีพกลับแตกต่างกันอย่างมาก ส่วนกลางมีความเจริญ
แต่หัวเมืองย่าแย่ เขตเมืองเจริญแต่หมู่บ้านวิกฤต เศรษฐกิจขยายตัวแต่สังคมระส่าระสาย ศิลปะและ
วัฒนธรรมกลายเป็นเพียงเครื่องประดับแก่กิจการค้าขาย ภาพซ้อนของความคึกคักคู่กับความห่อเหี่ยว
ปรากฏเป็นภาพแห่งความขัดแย้งและความรุนแรง เศรษฐกิจที่คึกคักในบางท้องที่ เช่น ในเขตเมือง
เกิดขึ้นได้เพราะอีกท้องที่หนึ่ง (ชนบท) อยู่เบื้องหลัง เป็นแหล่งป้อนทรัพยากรทั้งที่เป็นวัตถุดิบและ
ทรัพยากรบุคคลได้หลั่งไหลเข้ามาช่วยกันพัฒนานั่นเอง129
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กรุงเทพมหานคร ในปี 2558, หน้า 34 – 35.
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สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว , เผชิ ญ หน้ า โลกาภิ วั ต น์ ท างวั ฒ นธรรม:
นโยบายวั ฒ นธรรมในบริ บ ทใหม่
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547), หน้า 87 – 88.
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สาหรับสังคมไทยนั้น ปัญหาสาคัญที่หนักหน่วง ได้แก่ การเผชิญปัญหาจริยธรรมการ
พัฒ นา โดยจะเห็ นได้ว่าการขยายตัว ของเศรษฐกิจโดยอาศัยตลาดโลกนั้น ขาดการยึดเหนี่ยวกับ
รากฐานทางวัฒนธรรมเดิมของสังคมไทย นับวันสังคมจะมีลักษณะเป็นสังคมเศรษฐกิจมุ่งแต่ค่านิยม
แข่งขันสู่ความสาเร็จสูง โดยไม่สนใจว่าใครใช้วิธี การใด จุดที่เด่นชัดในสังคมคือ การได้ชัยชนะเหนือ
ผู้อื่น ไม่ว่าชัยชนะนั้นจะได้มาด้วยวิธีใด และหลายครั้งค่านิยมในผลสาเร็จกลับกลายเป็นขั้วตรงกัน
ข้ามกับหลักจริยธรรม ในสภาพเช่นนี้ได้ทาให้เกิดการรวนเรทางศีลธรรม การขาดจริยธรรมปรากฏอยู่
ดาษดื่นในวงการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในทุกอาชีพหรือทุกสถาบัน แม้แต่องค์กรซึ่งต้องคอย
กากับ และนากฎหมายไปปฏิบัติก็กลับกลายเป็นตัวปัญหาเสียเอง บ้านเมืองจะเป็นของผู้ที่มีเงิน มี
อานาจ และผู้ที่ประสบความสาเร็จ แต่สาหรับคนที่ด้อยโอกาสกลับหาหลักประกันในการมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้ สภาพเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดความสับสน และสั่นคลอนต่อบรรทัดฐานทางสังคม
และระบบวัฒนธรรมที่จะสืบเนื่องต่อไปในอนาคต130
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ต้องรองรับความแตกต่างหลากหลายของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามา
อาศัยหรือทางานอยู่ในสังคม ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่อาศัย
และต้องแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เท่าเทียมและเกิดความเป็นธรรมสาหรับทุกคนลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะแก่การเดินทางและการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาค หากแต่ยังมีปัญหาที่เป็นผลมาจากแนวโน้มกระแสบริโภคนิยม/ทุนนิยม ทาให้เกิดค่านิยมที่
เน้นวัตถุมากขึ้น และเทคโนโลยีสารสนเทศครอบงาวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้เกิดการบริโภคและใช้
ทรั พ ยากรอย่ างฟุ่ ม เฟื อ ย เป็ น เงื่ อ นไขของการเกิ ด อาชญากรรมและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของทุนข้ามชาติขนาด
ใหญ่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและแรงงานข้ามชาติ สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ทาให้เกิด
การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรีมากขึ้น เมื่อทุนข้ามชาติได้ขยายตัวเข้ามาในประเทศไทยได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้วั ฒนธรรมท้องถิ่นถูกกลืนหายไป เช่น ร้านโชห่วย
ร้ านช า เป็ น ต้ น แม้ การอพยพหลั่ งไหลของผู้ คนเข้ามายังกรุง เทพฯ จะช่ว ยกระตุ้ นเศรษฐกิจให้
ขับเคลื่อนไปได้ และในทางกลับกันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจก็ดึงดูดให้คนจานวนมากหลั่งไหล
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เรื่องเดียวกัน.
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เข้ามา แต่ปัญหาที่ตามมาคือ กรุงเทพฯ จะต้อ งแบกรับภาระด้านต่างๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากร
สาธารณู ป โภคให้ เ พี ย งพอแก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง บางครั้ ง การด าเนิ น การอาจไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และนาไปสู่ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น131
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าปี
2553 จานวนคนจนในประเทศไทยยังมีอยู่ถึง 5.08 ล้านคน (5,076,700 คน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ7.5 (พิจารณาจากเส้นความยากจนที่ 1,678 บาทต่อคนต่อเดือน) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มี
จานวนคนจน 5.3 ล้านคน (5,278,900 คน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.12 และปี 2551 มีจานวน
คนจน 5.8 ล้านคน (5,771,900 คน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.95 แม้จานวนคนจนและสัดส่วน
คนจนมีแนวโน้มลดลงก็ตามแต่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ระหว่างคนรวยสุดในสังคม (ร้อยละ 20
สุดท้าย) ต่อกลุ่มที่จนสุดในสังคม (ร้อยละ 20 แรก) ความเหลื่อมล้าในรายได้ยังห่างกันถึง 11.31 เท่า
ความเหลื่อมล้าที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนคน
เมืองกับคนชนบทซึ่งจากข้อมูลสถิติพบว่าช่องว่างความเหลื่อมล้ารายได้ระหว่างกลุ่มประชากรร้อยละ
20 ที่มีรายได้สูงสุด (มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของรายได้รวมทั้งประเทศ) กับกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่าสุด (มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 4 - 5 ของรายได้รวมทั้ง
ประเทศ) มีความห่างกันมากกว่า 12 เท่าและหากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเหลื่อมล้าด้านรายได้จะพบว่ามีความเหลื่อมล้าด้านรายได้ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเศรษฐกิจไทยได้รับนโยบายส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมทาให้มีเพียง
กลุ่มคนจานวนหนึ่งเท่านั้นถือครองทรัพย์สินของประเทศมากกว่าร้อยละ 60 ของทรัพย์สินทั้งหมด132
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยก้าวเข้ าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้าง
ประชากรวัยสู งอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป็นสั งคมผู้สู งอายุอย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะ
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คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยจัดทาแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, หน้า 349 - 350.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 351.
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แรงงานคุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแล
สุขอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม133
กรุงเทพมหานครมีโอกาสในด้านโครงสร้างองค์กรที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
การพัฒนาสังคม ส่งเสริมอาชีพ งานด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมไปถึงงานด้านการ
อนามัยและสาธารณสุข ซึ่งจะเห็นได้จากการกาหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 เพื่อใช้ในการพัฒนา
ด้านสั งคมและวัฒ นธรรมภายใต้ประเด็นวิสั ยทัศน์ “มหานครสาหรับทุกคน” เพื่อให้ทุกคนได้อยู่
ร่วมกันอย่างเสมอภาค เกื้อกูลและเคารพสิทธิ์ของกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันก็สามารถดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย134
ส าหรั บ การดาเนิ น งานวิเ ทศสั ม พัน ธ์ เพื่ อบรรลุ เ ป้า หมายตามวิ สั ยทั ศ น์นั้ น มีส อง
ประการ ประการแรก ได้แก่ การพัฒนา OTOP กรุงเทพฯ หรือสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เนื่องจากกรุงเทพฯ มีสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนจานวนมาก กรุงเทพมหานครจึงควรให้
การส่งเสริมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบราคาถูกและมีคุณภาพ แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ทาการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนา
บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ OTOP กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดแสดงและจาหน่าย
สินค้า รวมถึงให้คาปรึกษาด้าน OTOP อย่างครบวงจรโดยมืออาชีพ ประการที่สอง ได้แก่ การจัด
สวั ส ดิ ก ารให้ แ รงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบยั งคงเป็ น ส่ ว นประกอบพื้น ฐานที่ ส าคั ญของ
กรุงเทพฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ชาวกรุงเทพฯ จึงต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
จั ด ระเบี ย บและจั ด ให้ มี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารส าหรั บ กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ รงงาน
กรุงเทพมหานคร เพื่อทาหน้าที่ด้านการทะเบียนแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้บริการจัดหา
งาน ให้การศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรม
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เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและกากับดูแลด้านการจัดสวัสดิการที่พัก และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และจัดระเบียบการประกอบอาชีพของแรงงานชาวต่างชาติ เพื่อให้
แรงงานชาวไทยมีงานทาและไม่ถูกแย่งงานจากแรงงานต่างชาติเมื่อประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน135
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการกาหนดแผนการเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมของอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยได้ระบุถึงผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบในเชิงบวก อาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยประชาชนจะสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการ
ส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุ คลากร ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ ส่ งเสริมการใช้ภ าษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ และเทคโนโลยีในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่มีผลกระทบในเชิงลบ คือ หากแรงงานต่างด้าวจากประเทศสมาชิก
อาเซีย นเข้ามาในพื้น ที่กรุ งเทพฯ มากขึ้น จะมีปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรของแรงงานเหล่ านี้
ประกอบกับประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีความรู้ภาษาอังกฤษจากัดทาให้ไม่สามารถติดต่อประสานงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่136
กรุงเทพมหานครมีข้อจากัดด้านกฎหมายในการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ด้านสั งคม
และวัฒ นธรรมที่ ไม่ ได้ใ ห้ อ านาจท้ องถิ่ นในการด าเนิ นการอย่างเต็ มที่ดั งที่ ได้ก ล่ า วไปแล้ ว ข้า งต้ น
ประกอบกับความไม่เพียงพอของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการเทียบกับภารกิจที่ได้รับ จึงทาให้
กรุงเทพมหานครดาเนินการได้ในกรอบที่จากัด
กรุ งเทพมหานครมีโ อกาสในการดาเนิ นยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ด้านสั งคมและ
วัฒนธรรมจากวิสัยทัศน์ของผู้กาหนดนโยบาย เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

135
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ราชการกรุงเทพมหานครกาหนดให้ประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้โดยตรง ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาต่างมีพื้นฐานการมอง
สภาพปัญหาของเมืองที่แตกต่างกัน ทาให้มีการนามุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัย
และความต้องการของประชาชนมาใช้ในการบริหารจัดการ หากแต่ก็มีข้อจากัดที่สาคัญคือ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความตื่นตัวต่อประเด็นปั ญหาสาธารณะในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งที่ปัญหา
เหล่านี้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามระดับความเจริญเติบโตของเมือง ในขณะที่ภาคประชาชนยังมิได้มี
ส่วนในการรั บรู้ และขาดโอกาสในการคิด ตัดสินใจ หรือร่วมลงมือแก้ไขกับหน่วยงานภาครัฐ ใน
ขณะเดียวกัน การเมืองในระบบตัวแทน และโครงสร้างการเมืองการปกครองของกรุงเทพฯ ที่เป็นอยู่ก็
ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งไม่สามารถสร้างความตื่นตัวทางการเมืองและ
ในประเด็นปัญหาสาธารณะให้เกิดขึ้นกับประชาชน ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางตรงของประชาชน ไม่
ตอบสนองการกาหนดนโยบายและประเด็ นการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ตรงกับความต้องการเร่งด่วน
ของประชาชน ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด บริ ก ารสาธารณะของกรุ ง เทพมหานครจึ ง เกิ ด ขึ้ น อยู่ เ ป็ น
ประจา137
นายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แสดงทัศนะว่า พื้นที่กรุงเทพฯ
นั้นมีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค เป็นที่อยู่ของคนจากหลากหลายเชื้อชาติ
เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติจานวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครไม่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุน
จุดเด่นของพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้กรุงเทพฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองนานาชาตินั้น
มาจากสถาบั น อื่ น ภายใต้ ธ รรมาภิ บ าลทั้ ง จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยที่
กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนดทิศทาง เนื่องจากในอดีตนั้นเงื่อนไข
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้ส่งผลดีต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ถูกกาหนดเป็นจุดศูนย์รวมความ
เจริญในด้านต่างๆ ทั้งของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้ผู้บริหารเมืองละเลย
การวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากปราศจากซึ่งการวางแผนแล้วอาจทาให้พื้นที่กรุงเทพฯ สูญเสีย
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ความเป็นจุดเชื่อมโยง (hub) หรือความเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคไปได้โดยง่าย เนื่องจากในโลกยุค
โลกาภิวัตินั้ น มีการแข่งขัน กัน ในด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารและระบบการคมนาคมขนส่ งที่
ทันสมัย ทาให้สถานที่ตั้งไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปและทาให้กรุงเทพฯ เสียความได้เปรียบด้านที่ตั้งทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ในขณะที่ เ ป็ น โอกาสของเมื อ งใหม่ ใ นภู มิ ภ าคที่ จ ะมาแข่ ง ขั น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแทน
กรุงเทพฯ ได้ในที่สุด138
กรุงเทพมหานครจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ให้มี
ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อ รักษาสถานภาพของกรุงเทพฯ ไว้ให้เอื้อต่อการเติบโตของเมือง ไม่ให้
กรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองที่ถูกลืม การจะทาเช่นนั้นได้ต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองที่ควบคู่
ไปกับยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากกรุงเทพมหานครดาเนินการเพียง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในเมืองโดยละเลยที่จะดาเนินยุทธศาสตร์
ของเมืองอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ เช่น การวางแผนรองรับ สนามบิน การ
จั ด การผั งเมือ งในเขตรอบนอก การลดภัย ภิบั ติข องเขตเมื อง การสร้ างความปลอดภั ย การเพิ่ ม
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในเขตเมืองให้มีความสามารถทั้งงานที่ ต้องอาศัยแรงงานมีฝีมือ และ
แรงงานไร้ฝีมือหากกรุงเทพมหานครมีการวางแผนและดาเนินความร่วมมือตามที่ได้ไปลงนามสถาปนา
ความสัมพันธ์ไว้ จะเป็นประโยชน์แก่พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างมากกรุงเทพมหานครจึงควรมี แผนวิเทศ
สัมพันธ์ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเมือง หากแผนวิเทศสัมพันธ์ ไม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจด้านอื่นๆ
แล้ ว จะกลายเป็ น วิ เ ทศประชาสั ม พั น ธ์ กล่ า วคื อ เป็ น การเรี ย กร้ อ งชั ก ชวนให้ ช าวต่ า งประเทศ
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุนเดินทางมายังกรุงเทพฯ แต่เมื่อเดินทางมาแล้วกลับไม่มีอะไรรองรับใน
การอานวยความสะดวกให้บุคคลเหล่านี้สามารถดาเนินธุรกิจได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน กฎระเบียบ การให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงานเป็นต้น139
นอกจากนี้ ยุ ทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ ของกรุงเทพมหานครควรแยกออกเป็น สอง
ประเภท ประเภทแรกคือความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเภทที่สองคือ ความสัมพันธ์กับ
ประเทศในกลุ่มที่ไม่ใช่อาเซียน เช่น โลกตะวันตกและจีนที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคใหญ่ และเป็นผู้ได้รับ
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ประโยชน์ จ ากความเจริ ญเติบ โตของอาเซีย นที่ มีกรุ งเทพฯ เป็น ศูนย์ กลางสิ่ งที่ กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการเน้นในด้านพิธีการที่ไม่มีผลเป็นรูปธรรม ในขณะที่รูปธรรมคือ การที่นักลงทุนมีความเชื่อใจ
ตัดสินใจมาใช้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์บัญชาการ มีการเดินทางเข้ามาทาธุรกิจหรืออยู่อาศัยมากขึ้นมี ความ
ปลอดภัย สามารถติดต่อ สื่ อสารได้ทั่ว โลก เดินทางสะดวก และเดินทางไปประเทศเพื่ อนบ้านได้
โดยสะดวก140
นายอภิ รั ก ษ์ โกษะโยธิ น อดี ต ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ สดงทั ศ นะต่ อ
กรุงเทพมหานครกับงานวิเทศสัมพันธ์ว่า กรุงเทพฯ นอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยัง
เป็นเมืองสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Megacity ความหมายคือไม่ได้เป็นเมืองเฉพาะของคนกรุงเทพฯ แต่
เป็นเมืองที่ชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกนิย มเดินทางเข้ามา
ในปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีความสาคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
การท่ อ งเที่ ย ว การลงทุ น การศึ ก ษา และศิ ล ปวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ยุ ท ธศาสตร์ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จึ ง มี
ความสาคัญในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความร่วมสมัย ตอบสนองความต้องการของคนทุก
กลุ่มที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ โดยช่วงที่นายอภิรักษ์ฯ ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการในสี่ด้าน ดังนี้141
1. Gateway กรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันและอนาคตจะมีความสาคัญในฐานะที่
เป็น Gateway โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความสาคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ คือเมื่อเดินทางมายังกรุงเทพฯ แล้วก็จะสามารถไปยังเมืองอื่นๆ ในอาเซียนได้สะดวก
2. Green City ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องการ
อาศัยอยู่ในเมืองที่มีความร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเปรียบเทียบระหว่างเมืองนานาชาติต่างๆ ที่
ได้เดินทางไปเยือน
3. Good Quality of Life ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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142
4. Good Governance หมายถึง ความมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
โปร่งใสและความมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการกาหนดอนาคตของ
กรุงเทพฯ ได้
นโยบายทั้งสี่ด้านเป็นแรงกระตุ้นให้กรุงเทพมหานครสร้างความเชื่อมโยงกับเมือง
ต่างๆ ทั่วโลกซึ่งอาจจะมีจุดเด่นแตกต่างกัน โดยอาศัยเครื่องมือคือ โครงการเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อ
เชื่อมโยงกับเมืองต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและในภูมิภาคอื่นๆงาน
วิเทศสัมพันธ์เหล่านี้นามาช่วยในการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายของกรุงเทพมหานครในแง่ที่ว่า
ผู้บริหารจะพิจารณาว่าเมืองต่างๆ มีความสาคัญหรือมีจุดเด่นในด้านใด กรุงเทพฯจะใช้บทบาทของ
การเป็นเมืองพี่เมืองน้องในการสร้างความร่วมมือและได้ประโยชน์อย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์
และแนวทางเมืองพี่เมืองน้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และผลักดันนโยบายได้142
การดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีโดยเชื่อมโยงกับองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ เช่น ช่วงที่ นายอภิรักษ์ฯ ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ มีนโยบาย
เกี่ย วกับ เรื่ องการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศกรุ งเทพมหานครได้ ร่ ว มมื อกับ เครื อข่า ยระหว่า ง
ประเทศ ที่เรียกว่า ซีโฟร์ตี (C40)ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองต่างๆ ทั่วโลกประมาณ 40
เมืองมารวมตัวกันแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อน สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าไม่ได้จากัดเฉพาะแค่นโยบาย
ระหว่างเมืองต่อเมืองอย่างเดียว แต่เป็นในเรื่องของนโยบายกับองค์กรระหว่างประเทศด้วย ช่วงที่
กรุงเทพมหานครดาเนินนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระแสเรียกร้องจากประชาชน กรุงเทพมหานคร
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อดาเนินโครงการร่วมกันหลายโครงการการที่
กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาเครือข่ายทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระดับเมือง และ
การเชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก รหรื อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศจะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่
กรุงเทพฯ โดยภาพรวม143
ในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์นั้น กรุงเทพมหานครควรมีการวางแผนที่ดี ไม่
ควรพิจารณาเพียงความต้องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องควรพิจารณาตัวชี้วัดของการ
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พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลการสารวจ การจัดอันดับเมืองในมุมมองต่างๆ เช่น ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิต การมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สีเขียวกี่ตารางเมตรที่สูงเกินมาตรฐาน มีทางจักรยาน มี
เส้นทางเดิน มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี และดาเนินการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การ
บริหารจัดการจะทาให้กรุงเทพมหานครสามารถดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์เพื่อทางานเชิงรุกได้
นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครสามารถใช้
แบบอย่างจากเมืองที่มีความพร้อม และเป็นที่สนใจของการลงทุนทางเศรษฐกิจ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง
ซึ่งส่วนใหญ่เมืองเหล่านี้จะมีความโดดเด่นด้านโครงสร้ างพื้นฐานที่กรุงเทพมหานครไม่ได้มีอานาจใน
การบริหารจัดการ เช่น ระบบเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สิ่งเหล่านี้มีความสาคัญต่อ
การตัด สิ น ใจของนั กลงทุน หรื อผู้ บริ ห ารบริ ษัทข้ามชาติในการเข้ ามาลงทุน สิ่ ง นี้มีความส าคัญ ที่
ผู้บริหารหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจาเป็นจะต้องจัดลาดับความสาคัญ หากมีความจาเป็น
กรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนที่ทาเรื่องนี้โดยตรง โดยไม่
ต้องรอว่ากรุงเทพมหานครจะมีอานาจในการกากับดูแลหน่วยงานดังกล่าวหรือไม่144
ข้อจ ากัด การดาเนิน ยุทธศาสตร์ วิเทศสั มพัน ธ์ของกรุ งเทพมหานครคือ ประเด็ น
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือการกากับดูแลหน่วยงานต่างๆ กรุงเทพมหานครยังมีบทบาท
จากัด การดาเนินนโยบายต่างประเทศ เศรษฐกิจ และการพาณิชย์ เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐบาล แต่
ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะผลักดันให้ เกิดความร่วมมือ
ในระดับเมือง หรือในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีข้อจากัดส่วนหนึ่งมาจากประเด็นด้านการ
กากับ ดูแลในเชิงนโยบายข้อจ ากัดในเชิงบุคลากร ซึ่งกรุงเทพมหานครยังไม่มีหน่ว ยงานโดยตรงที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง สามารถประสานงานกับส่วนราชการของรัฐบาล
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ
ผู้แทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก จะทาให้กรุงเทพมหานครพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจได้โดยไม่จาเป็นต้องรอการโอนถ่ายภารกิจหรืออานาจหน้าที่จากส่วนกลาง145
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ในการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์เชิงรุกนั้น กรุงเทพมหานครควรเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยอาศัยความได้เปรียบจากการตื่นตัวของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯเนื่องจากประชาชนที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มีความ
คาดหวังที่จะได้รับ บริการจากเมืองบนฐานความเข้าใจว่าเมืองเป็นผู้ ให้ บริการ โดยไม่ได้มีความรู้
เกี่ยวกับขอบเขตอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังนั้น กรุงเทพมหานครต้องทางานเชิงรุกโดยการ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นได้ และใช้ บ ทบาทของผู้ บริ ห าร
กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลจัดการพื้นที่กรุงเทพฯ ในการช่วยเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบาย
ในแต่ละเรื่องให้มีการพัฒนาต่อไปได้146
ประเด็นท้าทายอีกประการหนึ่ง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ
บุคลากรรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่รู้สึกว่าเป็นภาระ เพราะไม่ได้มีกาหนดไว้ใน
กฎหมาย ทาให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะผู้ที่มาจากการเลือกตั้งต้องฟังเสียง
ของประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯซึ่งอาจมีความคาดหวังมากกว่าที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระยะยาวควรจะได้มีการผลักดันประเด็นการกระจายอานาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นให้ มาก
ยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เช่น การโอนถ่ายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค
การขนส่ ง มวลชน การผั ง เมื อ ง มาให้ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของกรุ ง เทพมหานคร แต่ ใ นระยะสั้ น
กรุงเทพมหานครควรทางานเชิงรุกโดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครจะต้องหาจุดกึ่งกลางในการบริหารความคาดหวัง โดยพิจารณาจากสิ่งที่ทาได้เองและ
สิ่งที่ทาไม่ได้ มีการประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นให้เหมาะสม รวมทั้งการสื่อสารกับประชาชน
เพื่อให้เห็นความคืบหน้าว่า กรุงเทพมหานครได้พยายามดาเนินการแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่า
กรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งเฉย147
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อดีตผู้ อานวยการกองการต่างประเทศ ส านั กปลั ดกรุงเทพมหานคร แสดงความเห็ นว่า ปัจจุบั น
กรุงเทพมหานครไม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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ของเมื อ ง ในขณะที่ เ มื อ งอื่ น ในต่ า งประเทศจั ด ให้ ง านวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ภารกิ จ หลั ก ที่ ส นั บ สนุ น
ความสามารถในการแข่งขันของเมืองและภาคเอกชนในเมือง กรุงเทพมหานครยังคงเน้นการให้บริ การ
สาธารณะซึ่งเป็นภารกิจพื้น ฐานของเมือง เช่น การรักษาความสะอาด สาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น แต่ไม่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
โดยตรง จึงไม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment) เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การพัฒนาตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ในกรุงเทพฯ จึงเป็นไปด้วยความเข้มแข็งของภาคเอกชนเท่านั้น148
เมื่ อ กรุ ง เทพมหานครไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของเมื อ ง
ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจึงดาเนินไปในด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทาง
วัฒ นธรรม การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม และการแลกเปลี่ยนเยาวชน ดังนั้น กรุงเทพมหานคร
จาเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเมือง โดยพิจารณาว่าภารกิจของกรุงเทพมหานครไม่ได้
มีเพียงการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมความสามารถใน
การแข่ งขั น ทางเศรษฐกิ จ ของเมือ งด้ว ย หากเป็น เช่ น นี้ก ารด าเนิน ยุ ทธศาสตร์ วิเ ทศสั มพั น ธ์ข อง
กรุงเทพมหานครก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เป็นภารกิจ
หลักอีกด้านหนึ่งที่กรุงเทพมหานครจะต้ องทาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดเป้าหมายและทิศทางที่
ชัดเจน และไม่ยึดโยงกับผู้บริหารฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง149
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวแปรต่างๆ สามารถ
น ามาสรุ ป ตารางแสดงถึ ง โอกาสและข้ อ จ ากั ด ของการด าเนิ น ยุ ท ธศาสตร์ วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข อง
กรุงเทพมหานครได้ดังตาราง 4.3
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สัมภาษณ์ เกรียงพล พัฒนรัฐ, หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 29 เมษายน
2558.
149
เรื่องเดียวกัน.
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ตารางที่ 4.3 โอกาสและข้อจากัดของการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการศึกษาโอกาสและข้อจากัดของยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่า
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้เป็นจริง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. กรุงเทพมหานครมีศักยภาพที่เป็นผลมาจากที่ตั้งและลักษณะทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่
เหมาะสมในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ไม่ อ ยู่ ใ นท าเลที่ อ่ อ นไหวต่ อ การเกิ ด ภั ย
ธรรมชาติขนาดใหญ่ การเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในช่วงที่มีการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
โดยรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง มีปัจจัยสาคัญหลายอย่างที่ทาให้กรุงเทพฯ กลางเป็นเมืองหลวงที่เป็น
ศูนย์กลางในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับการเป็นสังคม
เปิ ด ที่ พ ร้ อ มรั บ การเข้ า มาของชาวต่ า งชาติ ท าให้ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ กรุงเทพฯ จึงมีการพัฒนาทุกด้านอย่างรวดเร็วและ
ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
2. สิ่งที่ผลักดันให้กรุงเทพมหานครต้องดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์มาจากสองปัจจัยหลัก
คือ 1) แรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงใน
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่มาของการเชื่อมโยงด้านอื่นๆ ทาให้มีการติดต่อจากภาครัฐและภาคเอกชนใน
ต่างประเทศมาที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ทาให้กรุงเทพมหานครต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งกระตุ้นที่มาจากภายนอกองค์กรดังกล่าว 2) แรงผลักดันจากผู้บริหาร
ฝ่ า ยการเมื อ งที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยเฉพาะผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการลงคะแนนให้ดารงตาแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยจะเห็น
ได้ จ ากการพิจ ารณาการสถาปนาความสั มพั นธ์ กับ เมื องในต่า งประเทศแต่ล ะครั้ง มัก ตามมาด้ ว ย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจา สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์
ของผู้ บ ริ ห ารในแต่ล ะยุ ค แต่ ล ะสมั ย และความไม่ ต่ อ เนื่ อ งของมุ มมอง ความเชื่ อ มโยง ทั ศ นคติ
ตลอดจนการให้คุณค่าต่องานวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแตกต่างจาก
การพั ฒ นากรุ ง เทพฯ ในด้ า นอื่ น ๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครและแผนพั ฒ นา
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารกรุงเทพมหานครกี่ชุด ก็
ยังคงมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดิม อาจมีการเพิ่มเติมบางประเด็นให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป แต่โดยภาพรวมแล้ว การดาเนินงานของกรุงเทพมหานครก็ยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิม
ของการก่อตั้งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
3. กรุงเทพมหานครมีทั้งโอกาสและข้อจากัดที่มาจากตัวแปรด้านผู้กาหนดนโยบาย จาก
ข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งมักจะอยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ
คราวละสี่ปี หรืออาจตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งไปเอง โดยยังไม่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขอื่นที่มาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระที่กาหนด จึงทา
ให้ ส ถานภาพของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครมี ค วามมั่ น คง
ค่อนข้างมาก จึงมีโอกาสในการนานโยบายที่ได้นาเสนอไว้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมากาหนดเป็น
แนวทางในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการประจานาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่
ในขณะที่ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจา คือ ปลัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับเอานโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยไม่ต้องลังเลสงสัยว่านโยบายดัง กล่าวจะดารงต่อไปอีกนานเพียงใด จึงทาให้
วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกลายเป็นเครื่องกาหนดทิศทางในการดาเนินยุทธศาสตร์
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ข องกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
กรุ ง เทพมหานคร ตามบทบั ญ ญั ติข องกฎหมายโดยตรง และเป็น อ านาจหน้ า ที่ ของผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครในการกาหนดนโยบายและบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตามมาตรา 49 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
การที่ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครมีที่มาจากตัวบุคคลเป็นเหตุให้มีข้อจากั ด
ที่สาคัญ คือ ความไม่ต่อเนื่องของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถวางแผน
ได้ล่วงหน้าว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปจะมีแนวคิดเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ในทิศทางใด
4. ผลจากการดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครแสดงออกในรูปของ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยการเมื อ งและข้ า ราชการประจ า เนื่ อ งจากเป็ น ผลของการ
ดาเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สั่งการแบบบนลงล่าง (top – down) จึง
ไม่ได้มีโครงการระยะยาวที่เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ที่มีการวางแผนล่วงหน้า และไม่มี
ผลกระทบ (impact) ต่อการเสริมสร้างและพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านอื่นๆ มีลักษณะเดียวกับ
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งานประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น การด าเนิ น โครงการแล้ ว จบไปเป็ น ครั้ ง คราว ไม่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพใหญ่ ดังนั้น ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจึงมี
ลักษณะที่ทาก็ได้ หากไม่ทาก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวม จึงทาให้ถูกมอง
เป็นการดาเนินการที่ไม่ใช่สิ่งจาเป็น และไม่ได้รับความสาคัญจากผู้บริหารในบางสมัย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้มีการจั ดทาแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการวางแผนพัฒนา
กรุงเทพฯ ในระยะยาว และมาจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเต็มที่และสะท้อนออกมาในวิสัยทัศน์ที่จะ
ทาให้กรุงเทพฯ เป็น มหานครแห่งเอเชีย ในขณะที่องค์กรกรุงเทพมหานครยังไม่คุ้นเคยและมองไม่
เห็นภาพดังกล่าว รวมทั้งไม่รู้จะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผน เพราะแผนฉบับนี้
ไม่ใช่แผนที่ร่ างขึ้น โดยข้าราชการเช่นแผนฉบับอื่นๆ ที่ผ่านมา การระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่า ง
กรุงเทพมหานครกับ ยุทธศาสตร์วิเทศสั มพันธ์ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เป็นสิ่งท้าทายใหม่ที่กระตุ้นให้กรุงเทพมหานครต้องมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่เคยมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่ชัดเจนและเป็นรู ปธรรม
โดยอาศัยยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์เพื่อให้เป็นเครื่องมือนาไปสู่ความเป็นนานาชาติ
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กรุงเทพมหานครควรจะได้นาไป
ปฏิบั ติเพื่อให้ส ามารถพัฒนากรุ งเทพฯ ให้เต็มที่สมกับการที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีศักยภาพและ
โอกาสโดดเด่นกว่าเมืองใดในประเทศไทย ดังนี้
1. กรุงเทพมหานครต้องรวมเอายุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ให้อยู่ในแผนบริหารราชการระยะสี่
ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จะนาไปดาเนินการสะท้อนมิติ
ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง เพื่อพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นนานาชาติ
สมกับเจตนารมณ์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
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2. กรุงเทพมหานครต้องพิจารณาปรับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานครจากเดิมที่รับผิดชอบงานพิธีการ การรับรองราชอาคั นตุกะและแขกต่างประเทศ
โครงการและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของกรุงเทพมหานคร งานเลขานุการในการประชุม
ระหว่างประเทศ จัดทาข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกการประชุม แปลเอกสาร บทความ หนังสือข่าว วีดี
ทัศน์ ตีความเอกสารสัญญา คาบรรยาย ร่างโต้ตอบจดหมาย กลั่นกรองโครงการความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ติดตามประเมินผลทุนการศึกษา อบรมดูงาน ประสานโครงการระหว่างประเทศ และ
งานสารบรรณที่เ ป็ น ภาษาอัง กฤษ ให้ เป็ นงานที่ส นับ สนุ นให้ ทุ กหน่ว ยงานของกรุง เทพมหานคร
สามารถดาเนินยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ได้ ไม่ว่าจะในมิติใด
3. กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สะท้อนมิติของ
งานวิเทศสัมพันธ์ให้ชัดเจน เนื่องจากเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
คือ การทาให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งเอเชีย ซึ่งหากปราศจากมุมมองในเรื่องการร่วมมือและการ
แข่งขันระหว่างเมืองในต่างประเทศ ทั้งในระดั บภูมิภาคและระดับโลกแล้ว คงไม่สามารถดาเนินการ
ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ เนื่องจากไม่สามารถกาหนดตัวชี้วัดว่าปัจจุบันกรุงเทพฯ อยู่ลาดับที่เท่าใด
ในมิ ติ ต่ างๆ ทั้ งด้ า นระบบสาธารณู ป โภค โครงสร้ า งพื้น ฐาน สิ่ ง แวดล้ อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ด้ า นใดเพื่ อ ไปสู่ ก ารเป็ น เมื อ งชั้ น น า แม้ ก ระนั้ น เป้ า หมายของ
กรุงเทพมหานครในการทาให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งเอเชียก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า มหานครแห่ง
เอเชีย นั้นที่กรุงเทพมหานครคาดหวังจะให้เป็นนั้น เป็นอย่างไร กรุงเทพฯ จะต้องเทียบกับเมืองใดจึง
จะเรียกได้ว่าเป็น มหานครแห่ งเอเชีย สิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องมีการศึกษาและพิจารณาโดยถี่ถ้วน และ
วางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการระยะสี่ปี และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี
ผลจากการวิจัยดังกล่าว ควรจะได้มีการนาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้โดยการนา
กรณีศึกษาของจังหวัดอื่นๆ หรือกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นทิศทางของ
การพัฒนายุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจาก
ปัจจุบันท้องถิ่นต่างๆ ต้องเผชิญกับการเข้ามาของทุนจากต่างชาติ และชาวต่างประเทศที่ เข้ามาใน
พื้นที่มากขึ้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ท้องถิ่นจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก ก ร ะ แ ส โ ล ก า ภิ วั ต น์ นี้
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รายนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลาดับที่ ชื่อ – สกุล

ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง

1

นายชานาญ ยุวบูรณ์

1 มกราคม 2516 – 22 ตุลาคม 2516

2

นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล

1 พฤศจิกายน 2516 – 5 มิถุนายน 2517

3

นายศิริ สันตะบุตร

5 มิถุนายน 2517 – 13 มีนาคม 2518

4

นายสาย หุตะเจริญ

29 พฤษภาคม 2518 – 9 สิงหาคม 2518

5

นายธรรมนูญ เทียนเงิน

10 สิงหาคม 2518 – 29 เมษายน 2520

6

นายชลอ ธรรมศิริ

29 เมษายน 2520 – 14 พฤษภาคม 2522

7

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา

24 กรกฎาคม 2522 – 16 เมษายน 2524

8

พลเรือเอกเทียม มกรานนท์

28 เมษายน 2524 – 1 พฤศจิกายน 2527

9

นายอาษา เมฆสวรรค์

6 พฤศจิกายน 2527 – 13 พฤศจิกายน 2528

10

พลตรีจาลอง ศรีเมือง

14 พฤศจิกายน 2528 – 14 พฤศจิกายน 2532

11

พลตรีจาลอง ศรีเมือง

7 มกราคม 2533 – 22 มกราคม 2535

12

นายกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

19 เมษายน 2535 – 18 เมษายน 2539

13

นายพิจิตต รัตตกุล

2 มิถุนายน 2539 –22 กรกฎาคม 2543

14

นายสมัคร สุนทรเวช

23 กรกฎาคม 2543 – 28 สิงหาคม 2547

15

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

29 สิงหาคม 2547 – 28 สิงหาคม 2551

16

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

9 ตุลาคม 2551 – 19 พฤศจิกายน 2551

17

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร

11 มกราคม 2552 – 9 มกราคม 2556

18

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร

3 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
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การลงนามความร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศแยกตามลักษณะความตกลง
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองในต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
เมืองพี่
เมืองน้อง
1. กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี.

ผู้ลงนาม
(ปีที่ลงนาม)
(2505)150
นายสมัคร สุนทรเวช
(2545)151

2. กรุงปักกิ่ง

ร.อ. กฤษฎา
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
(2536)

150

ประเด็นความร่วมมือ
- สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนชาววอชิงตัน ดี.ซี. และชาวกรุงเทพมหานคร
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
ราชอาณาจักรไทย
- การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในด้าน
อื่นๆ
- สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจของ
ทั้งสองเมือง และแสวงหาโอกาสในการลงทุน โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กีฬา สุขศึกษา การพัฒนาเยาวชน และด้าน
อื่นๆ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม การ
สาธารณสุข การก่อสร้าง รวมทั้งกิจการด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารนคร

ความร่ ว มมือดังกล่ าวเป็ น การทาหนังสื อแสดงเจตจานงค์ ฝ่ ายเดียวของกรุงวอชิงตัน ดี. ซี .
สหรัฐอเมริกา
151
ลงนามในความตกลงอีกหนึ่งฉบับว่าด้วย การยืนยันความร่วมมือในฐานะเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี และกรุงเทพมหานคร
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เมืองพี่
เมืองน้อง
3. กรุงมะนิลา

ผู้ลงนาม
(ปีที่ลงนาม)
นายพิจิตต รัตตกุล
(2540)

4. กรุงจาการ์ตา นายสมัคร สุนทรเวช
(2545)

5. เมืองแต้จิ๋ว

นายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน (2548)

6. กรุงโซล

นายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน (2549)

ประเด็นความร่วมมือ
- ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี การ
ท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้า
- กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรภาครัฐ
และภาคประชาชนหรือสมาคมของทั้งสองเมือง
- ทั้งสองเมืองเห็นพ้องที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องเพื่อแลกเปลี่ยนในด้านการค้าและการลงทุน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ การ
ควบคุมการจราจร ผังเมือง การจัดการทรัพยากรบุคคล
และการบริหารจัดการเมือง
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในด้านที่เกี่ยวข้องปีละหนึ่งครั้ง บนพื้นฐานของการต่าง
ตอบแทน
- สร้างคณะทางานร่วม (Joint Working Group) เพื่อ
ปรึกษาหารือและเตรียมการทากิจกรรมระยะสั้นและ
ระยะกลางร่วมกัน
- ประสานความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการเมือง
ด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา การ
ท่องเที่ยว การเกษตรกรรม
- สนับสนุนให้หน่วยงานในความความรับผิดชอบ
ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองเมือง
- ทั้งสองเมืองประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือที่
เกิดขึ้น
- ทั้งสองเมืองตกลงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ในด้านการจัดการเมือง เทคโนโลยี
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เมืองพี่
เมืองน้อง

ผู้ลงนาม
(ปีที่ลงนาม)

7. นครกวางโจว นายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน (2552)

8. เมืองโลซานน์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
บริพัตร (2552)
9. เมืองฉงชิ่ง

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
บริพัตร (2554)

ประเด็นความร่วมมือ
สารสนเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม การวาง
ผังเมือง การจัดการภัยธรรมชาติ และวัฒนธรรม
- สนับสนุนโครงการลงทุนต่างๆ และแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเมือง
- สนับสนุนให้หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ในสังกัดมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานเทียบเคียงระหว่างกัน และ
จัดทาโครงการเพื่ออานวยความสะดวกการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน
ด้านเศรษฐกิจ การค้า อนามัย การศึกษา การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม การวางแผน และกิจการด้านอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับนโยบายของทั้งสองเมือง
- สนับสนุนให้หน่วยงานในความรับผิดชอบเพิ่มการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่าง
เจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาหารือตามแผนความร่วมมือของทั้ง
สองเมืองให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
- ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่าง
ประชาชนต่อประชาชน
- สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว
- สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อสื่อสารกัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
และความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงนี้

165
เมืองพี่
เมืองน้อง

10. กรุง
พนมเปญ

ผู้ลงนาม
(ปีที่ลงนาม)

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
บริพัตร (2556)

ประเด็นความร่วมมือ
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเจรจาและหารือใน
ประเด็นความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
- ข้อตกลงมีผลบังคับเป็นเวลา 5 ปี และจะยังคงมีผล
บังคับต่อไปหากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตจานงที่จะยกเลิก
- ส่งเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างประชาชนต่อ
ประชาชน
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม
อาชีพ เทคนิค
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ
วรรณคดีและกิจกรรมการศึกษา การฝึกอบรมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
- ส่งเสริมการอานวยความสะดวกให้นักลงทุนของทั้งสอง
เมืองได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ด้านการลงทุนในกรุงพนมเปญและกรุงเทพมหานคร
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การลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ
เมืองคู่ลงนาม/
ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)
ประเด็นความร่วมมือ
ชื่อข้อตกลง
1. กรุงฮานอย/
นายสมั ค ร สุ น ทรเว ช - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านผัง
Agreement on
(2547)
เมื อ ง การค้ า และการลงทุ น การจั ด การ
Cooperative and
ด้ า นการจราจรและขนส่ ง การจั ด การ
Friendship Relations
ทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมและจัดการ
between Hanoi Capital
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การส่ ง เสริ ม การ
City and Bangkok
สาธารณสุขและการศึกษา
Metropolitan
- กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
Administration
เยื อ นและการจั ด ท าโครงการร่ ว มกั น
ระหว่างทั้งสองเมือง
2. กรุงอัสตานา/
นายสมั ค ร สุ น ทรเว ช - ส่ ง เสริ มความเข้ าใจและให้ เ กิด การ
Agreement on
(2547)
แลกเปลี่ยน ตลอดจนความร่วมมือกันฉัน
Establishment of
มิตรระหว่างทั้งสองเมือง
Bilateral Relations
- สนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือในด้าน
between the Akimat of
เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย ว
Astana City of the
การบริหารจัดการเมือง การก่อสร้างในเขต
Republic of
เมืองและการผังเมือง การแลกเปลี่ยนด้าน
Kazakhstan and the
กีฬาและกิจการด้านเยาวชน ประเด็นด้าน
City of Bangkok of
สิ่งแวดล้อม และการปลูกพืชสวน
Kingdom of Thailand
3. เมืองปูซาน /
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร - กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง
Agreement on the
(2554)
ประชาชนต่อประชาชน
Establishment of a
- สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การ
Friendship City
บริหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
Relationship
สาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพั ฒ นาเยาวชน การศึ ก ษา และการ
ท่องเที่ยว
- ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาในด้านที่จะเป็น
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ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)

ประเด็นความร่วมมือ

ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง ด้านอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ การจั ด นิ ท รรศการและการ
ประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
4. เมืองเทียนจิน/
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร - สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง
Agreement between
(2555)
ประชาชนต่อประชาชน
Tianjin Municipal
- สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
Government of the
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
People’s Republic of
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม
China and Bangkok
การศึกษา และการท่องเที่ยว
Metropolitan
- ทั้งสองฝ่ายจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
Administration of the
ผู้นาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่าง
Kingdom of Thailand
ต่อเนื่อง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
on the Establishment
แลกเปลี่ยนและความร่วมมือและเรื่องที่
of Friendship
เป็นความสนใจร่วมกัน
Exchanges and
- ทั้งสองเมืองเห็นพ้องให้สานักงานการ
Cooperation
ต่างประเทศของเทศบาลนครเทียนจิน
Relationship
และกองการต่างประเทศของ
กรุงเทพมหานครทาหน้าที่หน่วย
ประสานงานของทั้งสองเมือง
5. กรุงอังการา/
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร - ด าเนินการแลกเปลี่ ยนและให้ ความ
Friendship and
(2555)
ร่ ว มมื อ ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การ
Cooperation
บริการ ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬาและการ
Agreement between
ท่องเที่ยว การวางผังเมือง การพัฒนาการ
Bangkok Metropolitan
จราจรและขนส่ง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
Administration, the
การจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
Kingdom of Thailand
และด้า นอื่น ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ การบริ ห าร
and the Greater Ankara
มหานคร
Municipality of the
- ความตกลงมีผลบังคับ 3 ปี และจะต่อ
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Republic of Turkey
6. เทศบาลเกาะปีนัง/
Memorandum of
Understanding
between Municipal
Council of Penang
Island of Malaysia and
Bangkok Metropolitan
Administration of the
Kingdom of Thailand
of the Establishment
of Friendly Cities

7. นครเซี่ยงไฮ้/ บันทึกว่า
ด้วยความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนฉันมิตร
ระหว่างสานักงานการ
ต่างประเทศ เทศบาลเซี่ยง
ไฮ้ กับกองการ
ต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
8. จังหวัดฟูกูโอกะ
8.1
ข้ อ ตกลงฉั น มิ ต ร
152

ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)

ประเด็นความร่วมมือ

อายุเองหากไม่มีฝ่ายใดแจ้งยุติสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษร
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร - สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง
(2555)
ประชาชนต่อประชาชน
- สร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การปกครอง เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการ
ท่องเที่ยว
- สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ
- สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นการ
เดินทางเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เจรจาและหารื อ ในประเด็ น ความ
ร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
นางรัชนีวรรณ
- จะอานวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่
อัศวธิตานนท์152 (2555) เกี่ ย วข้ อ งของทั้ ง สองฝ่ า ยในการด าเนิ น
ความร่ว มมือที่เป็นประโยชน์ร่ว มกันด้าน
ธุรกิจและการค้า การก่อ สร้างโครงสร้า ง
พื้ น ฐาน การคลั ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโ นโ ลยี การปกป้ อ งสิ่ ง แว ดล้ อ ม
วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว โดย
มุ่งหมายส่งเสริมความเจริญร่วมกัน
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน - จะดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมความ
(2549)
ร่ว มมือกันอย่างใกล้ ชิดในด้านต่างๆ เช่น

ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
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ชื่อข้อตกลง
ระหว่ า งจั ง หวั ด ฟู กู โ อกะ
แห่ ง ปร ะเทศญี่ ปุ่ น กั บ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
8.2 บั น ทึ กความเข้าใจ (2555)
ระหว่ า งจั ง หวั ด ฟู กู โ อกะ
กับกรุงเทพมหานคร ว่า
ด้ว ยความร่ ว มมื อระหว่า ง
กัน

ประเด็นความร่วมมือ

ด้ า นเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรม
การศึ ษ า การท่ อ งเที่ ย วและการพั ฒ นา
เยาวชน
- ความร่ว มมือ ในการจัด ท าโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย
- การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี แ ละการ
แลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชน
9. กรุงเตหะราน/ บันทึก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร - ดาเนินการแลกเปลี่ยน และให้ ความ
ความเข้าใจว่าด้วยการ
(2555)
ร่วมมือฉันมิตรในด้านการวางผังเมือง และ
สถาปนาความสัมพันธ์เมือง
การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนา
ฉันมิตร ระหว่าง กรุง
สิ่ งปลู กสร้า งในเขตเมือง การจราจรและ
เตหะราน แห่งสาธารณรัฐ
ขนส่ง การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม การศึกษา
อิสลามอิหร่าน และ
และวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครแห่ง
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเข้า
ราชอาณาจักรไทย
ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
โดยเฉพาะการประชุมเทศมนตรีในภูมิภาค
เอเชีย (Asian Mayors Forum หรือ
AMF)

การลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ
เมืองคู่ลงนามชื่อข้อตกลง
1. กรุงบูดาเปสต์/
Cooperation Agreement

ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)
นายพิจิตต รัตตกุล (2540)

ประเด็นความร่วมมือ
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้าน
การก าหนดนโยบายของเมื อ ง
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ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)

2. นครบริสเบน/
Memorandum of
Understanding between
the City of Bangkok, The
Kingdom of Thailand and
the City of Brisbane,
Queensland, Australia

นายพิจิตต รัตตกุล (2540)

3. นครบริสเบน/
Memorandum of
Understanding between
the Bangkok Metropolitan
Administration and
Brisbane City Enterprises
(BCE) with respect to
Computerised Road
Maintenance Systems

นายพิจิตต รัตตกุล (2540)

ประเด็นความร่วมมือ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ มื อ ง
วั ฒ นธรรม การศึ ก ษา การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผังเมือง
- ส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิด
เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
ประเทศออสเตรเลีย
- แสวงหาความร่วมมือในด้าน
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม การ
กีฬ า และการแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรม
- แสดงจุดยืนร่วมกันในอันที่จะ
มี ก า ร ล ง น า ม ส ถ า ป น า
ความสั มพั น ธ์เ มื องพี่ เมื อ งน้ อ ง
ภายใน 12 เดือนหลังจากที่มี
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ
นี้
- กรุงเทพมหานครและ BCE จะ
ร่วมมือกันพัฒนาระบบการซ่อม
บ า รุ ง ถ น น โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ (Computerized
Road Maintenance System
หรือ CRMS) ส าหรับถนนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานครและ BCE จะ
แลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรและ
เทคโนโลยีที่จาเป็นในการจัดทา
โครงการบนพื้ น ฐานของการ
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ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)

4. กรุงมอสโก/ Protocol of นายพิจิตต รัตตกุล (2540)
Friendly Ties between the
Cities of Bangkok and
Moscow

5. นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก/
Protocol on Cooperation
between the City of
Bangkok (the Kingdom of
Thailand) and the City of

นายพิจิตต รัตตกุล (2540)

ประเด็นความร่วมมือ
จั ด ท า ข้ อต ก ลง ท าง ก าร ค้ า
ร่วมกัน
- การเป็นพันธมิตรระหว่าง
กรุงเทพมหานครและ BCE ใน
ด้ า นการซ่ อ มบ ารุ ง ถนนจะ
สามารถขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ
ของประเทศไทย และใน
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย
- กรุงเทพมหานครและมอสโก
จะแลกเปลี่ยนกันในด้านข้อมูล
และข่าวสาร
- ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือ
ด้ า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และ
กีฬา
- การขยายความร่ ว มมื อ ด้ า น
เศรษฐกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
วิ ส า ห กิ จ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ก า ร
แลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ด้ า น
การค้ า การลงทุ น โครงการ
ก่อสร้าง และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจอื่นๆ
- ส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
การแลกเปลี่ ยนด้านการศึกษา
วั ฒ น ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เท ค โ น โ ลยี กา ร ท่ อ ง เที่ ย ว
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ด้ า น
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St.Petersburg (the Russian
Federation)

ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)

6. นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ / นายสมัคร สุนทรเวช (2547)
บันทึกว่าด้วยความร่วมมือ

7. จังหวัดไอจิ/ ข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กับ
กรุงเทพมหานคร
ราชอาณาจักรไทย

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
(2555)

ประเด็นความร่วมมือ
เศรษฐกิจ
- สร้างความสัมพันธ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และการค้า
- แลกเปลี่ยนความร่วมมือใน
ด้านการผังเมือง การค้าและการ
ลงทุ น การบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คล การส่ ง เสริ ม และการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย ว การ
ส่ ง เสริ ม และการจั ด การด้ า น
สาธารณสุ ขและการศึกษาการ
รั ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรี ย บร้ อ ยและบ้ า นเมื อ ง และ
การกาจัดขยะมูลฝอย ตลอดจน
ความร่ว มมือในด้านอื่นๆ ที่ทั้ง
ส อ ง ฝ่ า ย จ ะ ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า
ข้อตกลงกันเป็นกรณีๆ ไป
- สนับสนุ นการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินงานต่างๆ
- ร่วมมือกันในหลายสาขา โดย
ยึ ด ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ซึ่ ง เ ป็ น
ลักษณะพิเศษของแต่ละภูมิภาค
ให้เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
- ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย น
ภ า ค เ อ ก ช น ใ น ข อ บ เ ข ต ที่
ห ล า ก ห ล า ย ร ว ม ถึ ง ก า ร
แลกเปลี่ ยนระหว่างประชาชน
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ผู้ลงนาม (ปีที่ลงนาม)

ประเด็นความร่วมมือ
ต่อประชาชน

ภาคผนวก ค
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง
ชื่อ (ปีที่ดารงตาแหน่ง)
นายธรรมนูญ เทียนเงิน (2518)
พล.ต. จ าลอง ศรี เ มื อ ง นโยบายมี 3 ประการ คือ153
153

นโยบาย

“แนะนาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 32, 22
(17 พฤศจิกายน 2528): 24 – 25.
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นโยบาย
(2528) และ (2533)
1. เพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ กทม.
2. ประสานกับหน่วยงานอื่น
3. ยืนหยัดร่วมมือกับประชาชน
ร.อ. กฤษฎา อรุ ณ วงษ์ นโยบายของ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา154
ณ อยุธยา (2535)
ด้านโยธา
- เร่งรัดโครงการสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางแยก 17 แห่ง
- การดูแลโครงการรถไฟฟ้าให้เสร็จภายในเวลา 3 ปีครึ่ง
- การวางรากฐานเรื่องการลดขั้นตอบการขออนุญาตก่อสร้างที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการได้เลือกปฏิบัติ 2 วิธี คือ ใช้แบบเดิมที่ต้องมีการตรวจ
แบบให้ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีที่ไม่ต้องตรวจแบบก่อสร้างแต่ให้วิศวกร
และสถาปนิกเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย
ด้านการศึกษา
- เพิ่มงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสวัสดิการของนักเรียน
กทม. เพื่อยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆ
ด้านสาธารณสุข
- พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 10 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 10
เตียง
- เพิ่มศักยภาพให้วชิรพยาบาลสามารถผลิตแพทย์ได้เอง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เน้นการพัฒนากลุ่มคนด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อย
ดร. พิจิตต รัตตกุล
นโยบายการบริหาร กทม. ของดร.พิจิตต155
(2539)
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ
- กระจายอานาจการคลัง
- ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและทั่วถึง
- ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมและทั่วถึง
154
155

“ร.อ. กฤษฎา: ผู้รับศึกใหญ่ใน กทม.,” มติชน (25 เมษายน 2535): 20.
“แผนพัฒนา 294 โครงการ ‘การบ้าน’ รอผู้ว่าฯ กทม.,” สยามโพสต์ (3 มิถุนายน 2539): 26.
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นโยบาย
- ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพย์สินของ กทม.
- พิจารณาออก พันธบัตร กทม. เพื่อระดมทุนโครงการพัฒนา
2. นโยบายการจราจรและขนส่ง
- เร่งรัดโครงการในพระราชดาริ
- เร่งขยายโครงข่ายเส้นทางลัด กทม.
- เร่งก่อสร้างทางเกือกม้าเพื่อใช้เป็นทางกลับรถ 26 จุด
- จัดหาและก่อสร้างที่จอดรถในเมือง
- ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกเพิ่ม
- จัดตั้งหน่วยประสานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- สนับสนุนโครงการคลังสินค้าชานเมือง
- รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ทาโครงการรถตู้มวลชน ให้รถตู้บริการเอกชนถูกกฎหมาย
- ผลักดันโครงการรถรางเลียบคลองแสนแสบ เปรมประชากร ภาษีเจริญ
- ปรับปรุงบาทวิถี และจัดช่องจักรยาน
- พร้อมโอน ขสมก. มาสังกัดกทม. แต่ไม่รับโอนหนี้
3. นโยบายมลพิษ ขยะ สิ่งปฏิกูล
- เร่งรัดจัดเก็บขยะ แยกขยะก่อนกาจัด
- สนับสนุนให้มีการจัดการกากสารพิษจากอุตสาหกรรม
- ใช้กฎหมายควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างและรถบรรทุก
- เร่งรัดโครงการบาบัดน้าเสีย
- เร่งรัดโครงการถนนปลอดฝุ่น โดยเพิ่มรถดูดฝุ่นและล้างถนนโดยอัตโนมัติ
- วางระบบป้องกันภัยจากอุบัติภัยต่างๆ
- สนับสนุนให้เกิดตลาดสด กทม. ทั้งรัฐและเอกชน
4. นโยบายสิ่งแวดล้อม
- เร่งรัดและร่วมมือโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริ
- เริ่มโครงการคืนคลองสู่ธรรมชาติ
- ส่งเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มพื้นที่สวนดอกไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะและเอกชน
- ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับในที่ว่างทุกแห่งของรัฐและ
เอกชน
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นโยบาย
- วางแผนฟื้นฟูแม่น้าเจ้าพระยาอย่างจริงจัง
- ติดตั้งระบบจับสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งภาวะอากาศ กทม.
5. นโยบายที่อยู่อาศัย ชุมชน
- พัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยใน กทม.
- ส่งเสริมให้เกิดองค์กรชุมชนรวมตัวเป็นประชาคมท้องถิ่น
- จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กในชุมชน
- สนับสนุนโครงการตลาดนัดสัญจรชานเมือง
- ปรับปรุงไฟแสงสว่างตามตรอกซอกซอย
- เข้าแทรกแซงกรณีไล่รื้อชุมชนเพื่อความเป็นธรรม
- รับรองฐานะองค์กรของชุมชนแออัด
6. นโยบายการศึกษา
- เรียนฟรีในโรงเรียน กทม. ตั้งแต่อนุบาล – ประถม
- จัดระบบสวัสดิการเพิ่มรายได้ครู
- เปิดตู้ ปณ. เยาวชน รับเรื่องปัญหาเด็กเยาวชน
- ร่วมกับเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา
- จัดตั้งกองทุนการศึกษาสาหรับเด็กยากจนในเครือโรงเรียน กทม.
- สนับสนุนโครงการครูอาสา
7. นโยบายสาธารณสุข
- เร่งรัดโครงการ กทม. โพลีคลินิก
- ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชานเมืองให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
- ขยายเวลาให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
- ส่งเสริมโครงการคลินิกสัญจร
- วางเครือข่ายสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติภัย
8. นโยบายสันทนาการ วัฒนธรรม กีฬา
- อนุรักษ์และบูรณะเกาะรัตนโกสินทร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
9. นโยบายบริการสังคม
- จัดตั้งและสนับสนุนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- คนพิการจะต้องได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐ
- ฝึกอาชีพให้คนด้อยโอกาสและคนพิการ
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นโยบาย
- ทบทวนยกเลิกมาตรการหยุดขายหาบเร่แผงลอยในวันพุธ
10. นโยบายการบริหารและจัดการ
- ให้ประชาชนร้องทุกข์กับผู้บริหารได้โดยตรง
- ผลักดันให้ใช้ผังเมืองรวม กทม. โดยเร็วที่สุดและกาหนดขอบเขตเมือง
11. นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน
- จัดตั้งผู้แทนชุมชนต่างๆ 2,400 ชุมชนในโครงการสภาประชาคม
นายสมั ค ร สุ น ทรเวช สัญญาประชาคม ผู้ว่าฯ สมัคร156
(2543)
1. การพัฒนาชุมชนแออัด จะสร้างแฟลตให้คนในชุมชนอยู่ พร้อมทั้งทา
เป็นสวนให้ร่มรื่น พร้อมทางวิ่งออกกาลังกาย ทาให้ชุมชนแออัดกลายเป็น
ชุมชนสะอาดน่าอยู่
2. การขอพระราชทานน้าจากเขื่อนป่าสัก เพื่อการประปาย่านมีนบุรี
หนองจอก ลาดกระบัง เนื่องจากเห็นว่าคลองที่อยู่ในย่านตะวั นออกมีน้อย
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าบริโภคสาหรับประชาชน 3 เขตชานกรุง
3. การศึกษา ตั้งเป้าหมายที่จะสอนถึงชั้น ม.3 ให้ได้มีมากขึ้นถึง 200 โรง
และใน 200 โรง ควรมีสัก 100 โรง ที่มีการเรียนการสอนถึงชั้น ม.6 พร้อม
ให้ทั่วกรุงเทพฯ มีมหาวิทยาลัย
4. วงแหวนรอบกลางกับถนนใยแมงมุม ควรจะเริ่มดาเนินการได้ เมื่อมี 3
วงแหวนซ้อนกันอยู่ ที่ปัจจุบันนี้ ก็มีอยู่แล้วในการเชื่อม 3 วงแหวนเข้า
ด้วยกัน อยู่ทางด้านตะวันตก 3 เส้น ตะวันออก 3 เส้น ถ้าหากจะใช้ความ
พยายามเพิ่มทางด้านทแยงทั้ง 3 ทิศ คือ ใยแมงมุมที่ลากออก หรือลากเข้า
จากตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ด้านนนทบุรี ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ ปทุมธานี ตะวันตกเฉียงใต้ คือ ทแยงจากท่าพระไปดาวคะนอง ออกวง
แหวนรอบนอก ก็จะทาให้ผู้คนที่ใช้ถนนเข้า – ออกกรุงเทพฯ ได้เลือก
ทางเข้าออกได้สะดวกสบายยิ่งกว่าที่เคย
5. ขยับขยายอุตสาหกรรมย่อยทั้ งหลายออกไปอยู่เมืองบริวารที่ชานพระ
นคร เพื่อให้กรุงเทพฯ หลวม ควรจะมีการก่อให้เกิดชุมชนใหม่ ที่มีทั้งที่อยู่
อาศัย และโรงงานอยู่ใกล้กรุง ก็เป็นเขตใหม่อยู่ไกลออกไปนอกกรุง ก็เป็น
อาเภอใหม่ โดยจัดทาให้ด้านหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
156

“สัญญาประชาคมผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่,” กรุงเทพธุรกิจ (24 กรกฎาคม 2543): 3.
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100 ตารางเมตร มี 3 ห้องนอน อีกฟากถนนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมย่อย
แบบไม่มีปล่อง ไม่มีควัน ส่วนที่เหลือเป็นที่ทาการเขต เป็นโรงพัก โรงเรียน
โรงพยาบาล และมีที่สาหรับเป็นตลาดสาหรับชุมชน
6. จะต้องสร้างต้นไม้ริมทาง และที่เกาะกลางถนน สิ่งที่น่าพิจารณา
เกี่ยวกับต้นไม้ในกรุงเทพฯ เพื่ อลดมลภาวะเป็นพิษจากท่อไอเสียรถยนต์
นอกจากนี้ ควรคิดปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ขึ้นบนเกาะกลางถนน
7. เรื่องสนามเล่นกีฬาสาหรับคนในกรุง จะสนับสนุนให้มีสนามสาหรับการ
แข่งขันกีฬาชนิดใหม่นี้ให้บรรดาเยาวชน ผู้ที่กาลังจะเล่นกีฬาใหม่นี้ได้มี
สถานที่เล่นกันได้ให้พอเพียง ทั้งรูปแบบในร่ม หรือทั้งด้านในเมืองและด้าน
นอกเมือง ที่เป็นชานพระนคร
8. สร้างระบบระบายน้าเสียจากในกรุงเทพฯ อันเนื่องจากการพัฒนาของ
คนกรุงเทพฯ ที่สร้างบ้านจัดสรรนับล้านยูนิตในกทม.
9. เรื่องการย้ายค่ายทหารออกจากเมือง แล้วที่ค่ายทหารเก่าจะทาเป็น
สวนสาธารณะ
10. เรื่องขยะต้องเก็บเร็วขนเร็ว และต้องทาทั้งแยกย่อยเผา และฝังส่วนที่
เหลือสุดท้ายโดยให้มีศูนย์ที่รวมขยะ
11. เรื่องยาบ้าที่ต้องดาเนินการให้คนขายสูญพันธุ์และคนเสพเป็นไข้
12. เรื่องศูนย์อาหารสาหรับชาวกรุงเทพฯ ต่อไปคนกรุงเทพฯ จะได้
รับประทานอาหารดีมีรสชาติอร่อย และราคาถูก ผู้ประกอบการที่ต้องการ
ขายในศูนย์อาหารต้องขอให้ขายเพียงจานละ 15 บาท โดยศูนย์อาหาร
เช่นนี้จะจัดให้มีกระจายทั่วชุมชนที่มีสถานที่ทางานรอบย่าน กทม.
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 5 นโยบาย ผลักดันกรุงเทพฯ สู่เมืองน่าอยู่157
(2547) และ (2551)
1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
เพื่ออนาคตคนกรุงเทพฯ แข็งแรงมีความสุขและปลอดภัย
ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน

157

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 5 นโยบาย ผลักดันกรุงเทพฯ สู่เมืองน่าอยู่ แหล่งที่มา:
http://203.155.220.230/info/gov/apirak/policy.asp [14 เมษายน 2557]
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กรุงเทพฯ
คนกรุงเทพฯ แข็งแรง มีความสุข ศูนย์สุขภาพดี 68 แห่ง และ
โรงพยาบาลมาตรฐาน HA อีก 9 แห่งใกล้บ้าน ส่งเสริมการออกกาลังกาย
และตรวจสุขภาพประจาปี จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิสตรีให้ครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 2,000 ชุมชน สร้างเครือข่าย
อาสาสมัคร ดูแลความปลอดภัยด้วยวินมอเตอร์ไซค์ และรปภ.เอกชนกว่า
150,000 คน ไฟส่องสว่าง ติดตั้งเพิ่มอีก 40,000 จุด พร้อมกล้องวงจรปิด
อีกกว่า 10,000 ตัว
2. นโยบายด้านเด็กและการศึกษา
เพื่ออนาคตเด็กกทม. ฉลาด รอบรู้ คู่คุณธรรม
ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็น "มหานครแห่งการเรียนรู้" เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตขึ้นอย่างสมดุลทั้งทางร่างกายและอารมณ์เพิ่มไอคิวและ
อีคิว เด็กกรุงเทพฯ เรียนฟรี เรียนดี มีคุณธรรมแล้วกว่า 4 แสนคน
ส่งเสริมกีฬา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ด้วยสนามฟุตซอลกว่า 1,050
สนาม และศูนย์กีฬาทีนเซนเตอร์อีก 10 แห่ง จัดให้มีเขตปลอดอบายมุข
บริเวณโรงเรียน School Zone เก่งนอกตารา ด้วยหอศิลป์ บ้านหนังสือ
โรงเรียนดนตรี และฟุตบอลอะคาเดมี เปิดโรงเรียนสอนพุทธศาสนา วัน
อาทิตย์ตั้งกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ภาษาคล่อง เรียนจีน –
อังกฤษทุกคน
3. นโยบายด้านจราจร
เพื่ออนาคตการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด
ขยายระบบขนส่งมวลชน พร้อมเชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางน้า
ทางจักรยาน Shuttle Bus และ Taxi ตลอดจนเส้นทางเดินเท้า (Sky
Walk) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการใช้ระบบ WIFI ในการ
ตรวจสอบสภาพจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง สานต่อเชื่อมโยง
แก้ปัญหาจราจร สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดินให้
ครอบคลุม เพิ่ม Sky Walk ตลอดถนนสีลม สุขุมวิท พัฒนาระบบเชื่อมโยง
การเดินทางทั้งทางน้า ทางจักรยาน ตลอดจน Shuttle Bus สร้างจุดจอด
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รถ Park & Ride จอดแล้วไปในทุกเส้นทางพร้อมจุดจอดแท็กซี่ Taxi
Stand ระบบรถโรงเรียนปลอดภัย ผู้ปกครองอุ่นใจ วางแผนการเดินทาง
พร้อมเช็คสภาพการจราจรและสภาพอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ
WIFI
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งภูมิภาคในด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
Bangkok One (One Stop Service) สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้คน
กรุงเทพฯ ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมค่านิยมการออมสู่ความ
เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์กรุงเทพฯ สร้าง
ตราสินค้า เมดอิน แบงคอก เปิดพื้นที่ ตลาดนัด และ ศูนย์อาหาร ใกล้ที่
ทางาน ตลาดสด ใกล้บ้าน ตลาดน้าและไนท์บาซาร์ สาหรับนักท่องเที่ยว

5.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ออนาคตกรุงเทพฯ ร่มรื่นน่าอยู่
ปลูกป่ากลางกรุง ให้เป็นเมืองสีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เพื่อเป็นปอดฟอกอากาศให้คนกรุงเทพฯ ฟื้นฟู
เจ้าพระยา และคลองใส 1,165 คลอง สายไฟฟ้าลงดิน 25 สาย ระบบ
ระบายน้าและ ป้องกันน้าท่วม ธนาคารรีไซเคิล แปลงขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาด ไบโอดีเซล, ไบโอแก๊ส,
พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม แบ่งพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อคนรักสัตว์
เลี้ยง ทั้งคน ต้นไม้ หมา แมว มีความสุขร่วมกัน
Bangkok 2020
- ผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน "กรุงเทพฯ
2020" ให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวตลอดจน
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความ
พอเพียง
- จัดตั้งสถาบันพัฒนาเมือง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็น
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เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน
และเพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเมืองอย่าง
ครบวงจร
- จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานคร The Eyes of Bangkok
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทิศทางของการพัฒนากรุงเทพฯ ในอนาคต
- ส่งเสริมการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กรุงเทพฯ จัดตั้งคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอ
แนวคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่
- จัดหน่วยบริการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานและหน่วยบริการฉุกเฉิน ที่
สะดวกฉับไว ตลอด 24 ชม. ด้วยสายด่วนโทร. 1555 และ โทร. 199
- ปรับปรุงการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
(Bangkok Service Center) ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต พร้อมจุดบริการ
Express Service ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ที่พร้อมให้บริการทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เผยมาตรการ 10+6 เร่งสร้าง “กรุงเทพฯ ในฝัน”158
(2552) และ (2556)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้เป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “กรุงเทพฯ ใน
ฝัน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ของสมาคมนักเรียนเก่า
เยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกล่าวว่า ในฐานะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตนมีความฝันสาคัญ 2 ข้อ คือ 1. คนกรุงเทพฯ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข
มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน
และมหานครแห่งอาเซียน
มาตรการเร่งด่วน 10 ข้อ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยให้คน
158

กองประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร, ผู้ว่าฯ กทม. เผยมาตรการ 10+6 เร่งสร้าง “กรุงเทพฯ
ในฝัน” แหล่งที่มา: http://www.prbangkok.com/News_executives/29565-ผู้ว่าฯกทม-เผยมาตรการ10-6-เร่งสร้าง-“กรุงเทพฯ-ในฝัน” [14 เมษายน 2557]

182
ชื่อ (ปีที่ดารงตาแหน่ง)

นโยบาย
กรุงเทพฯ
สาหรับความฝันแรก “คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” มีการกาหนดนโยบายเร่งด่วน 10
มาตรการ ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินการแล้วในปี 2556 ได้แก่ 1. ติดตั้งกล้อง
CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม โดยติดตั้งกล้อง CCTV ทุกถนน ตรอก
ซอย 20,000 ตัว และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง 20,000 ดวง 2.
จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3. ปรับลดค่า
โดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง และตากสิน-บางหว้า
เหลือ 10 บาท ตลอดสาย และปรับลดค่าโดยสาร BRT สายสาทร-ราช
พฤกษ์ เหลือ 5 บาท ตลอดสาย 4. โรงรับจานา กทม. ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเหลือ 25 สตางค์ สาหรับวงเงินรับจานาไม่เกิน 5,000 บาท 5.
เพิ่มทักษะอาชีพพร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู 6. ปรับตาแหน่งและ
เพิ่มเงินเดือนให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็ก 7. เพิ่มจุดบริการงานทะเบียน
ราษฎรในห้างสรรพสินค้า 8. เพิ่มจุดบริการฟรี Hi-Speed Wi-Fi 4 MB
จานวน 5,000 จุด 9. เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในชุมชน และ 10.
เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จานวน 1,000 คัน
เดินหน้าผลักดันกรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานคร 6 ด้าน ภายใน 4 ปี
ส่วนความฝันที่สอง คือ อยากให้ “กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งความ
ปลอดภัย มหานครแห่งความสุข มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้
มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และมหานครแห่งอาเซียน” ซึ่งจะเร่ง
ผลักดันให้เป็นจริงในช่วง 4 ปีที่ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สมัยที่ 2 นี้ ซึ่งการสร้างให้ “กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งความ
ปลอดภัย” ดาเนินการดังนี้ 1. ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มทั่วเมือง 50,000 ตัว
พร้อมเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื้นที่เสี่ยงอีก 200,000 ดวง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ริมคลองและสถานที่เอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นาร่อง 10 เส้นทาง 2. มี
ระบบป้องกันพร้อมแจ้งเตือนช่วยลดความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัย
และแผ่นดินไหว อาทิ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน
(Operations and Emergency Management : OEM) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการดับเพลิงอาคารสูง เพิ่มชุมปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็ก
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สาหรับชุมชน เพิ่มอุโมงค์ระบายน้ายักษ์ 6 แห่ง 3.มีอาสาสมัครชุมชนเฝ้า
ระวังภัยเสริมความปลอดภัยทุกชุมชน
“กรุงเทพฯ มหานครแห่งความสุข” มีมาตรการดังนี้ แก้ไขปัญหาจราจร
อาทิ เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง (Light Rail/Monorail) เชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท ส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองโดยเพิ่ม
เส้นทางจักรยาน 30 เส้นทางและเพิ่มจักรยานเช่า 10,000 คัน สร้าง
อุโมงค์ลอดใต้แยกศรีนครินทร์ สร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเกียกกาย
ปรับปรุงทางเท้าให้เรียบเป็นมาตรฐานเดียวกันและสะดวกสาหรับคน
พิการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี อาทิ ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรและ
ขยายการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ สร้างโรงพยาบาลและศูนย์กีฬา
ครบวงจร 4 มุมเมือง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรี ยกระดับลานกีฬาเดิม 200
แห่ง และลานแอโรบิก กทม. 100 ลาน ปรับตาแหน่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มเงินเดือนวุฒิ ป.ตรี
เป็น 15,000 บาท วุฒิ ปวส. 10,000 บาท และวุฒิ ปวช. 8,600 บาท
“กรุงเทพฯ มหานครสีเขียว” มีมาตรการผลักดันเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ
สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ส่งเสริมสวนบนอาคารสูง สร้างสวนสุนัข
(Dog Park) 4 มุมเมือง เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียด้วยการ
วางแผนขยายการบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และสร้าง
โรงบาบัดน้าเสียเพิ่ม 5 แห่ง ผลักดันการจัดการปัญหาขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเพิ่มระบบการจัดเก็บขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บ ขนถ่าย และเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี
สะอาด ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลักโดยการนาสายไฟฟ้าลงดิน 3 เส้นทาง
และย้ายสายโทรศัพท์เคเบิ้ลลงดิน ปรับปรุงที่ว่างและทางสาธารณะใน
ถนนสายหลักย่านธุรกิจให้เป็นทางเชื่อมมีพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้ตลอดทาง
สร้างห้องน้าสาธารณะสะอาดครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพื้นที่
ท่องเที่ยว
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“กรุงเทพฯ มหานครแห่งการเรียนรู้” มีมาตรการดังนี้ ขยายการดูแล
นักเรียนจากอิ่มท้อง สมองดี สู่มีวินัย เด็กกรุงเทพฯ ภาษาอังกฤษแข็งแรง
พร้อมรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ห้องสมุด
แห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบ
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดตั้ง Wi-Fi ความเร็วสูง 4 MB 5,000
จุด ฟรีในโรงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ของ
กรุงเทพมหานคร
“กรุงเทพฯ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน” มีมาตรการ อาทิ จัดให้มีพื้นที่
สร้างสรรค์ สร้างตลาดสาหรับคนรุ่นใหม่ทั้งแบบถาวรและชั่วคราว
ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงให้ชีวิต เพิ่มจุดบริการพิเศษงาน
ทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้าและขยายเวลาให้บริการถึง 22.00 น.
อานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีความ
ต้องการพิเศษ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและ
ตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานครผ่านระบบ i-Bangkok
ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสให้คน
ทุกกลุ่มได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ จีน และมลายูฟรี
“กรุงเทพฯ มหานครแห่งอาเซียน” มีมาตรการ ดังนี้ สร้างกรุงเทพฯ เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนและโลก ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ
มหาวิทยาลัย และเอกชนเพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางบริการด้าน
การแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนและโลก จัดตั้งศูนย์
ส่งเสริม SMEs อาเซียน และจัดทา BMA SMEs ASEAN Data Bank
รวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
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ภาคผนวก ง
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอื่นๆ กับเมืองในต่างประเทศ
ปี/ล่าดับที่
32/1
32/2
33/3
35/4
35/5
36/6
37/7
38/8
39/9
40/10
40/11
40/12
41/13
41/14
42/15
42/16
42/17
42/18
42/19

คู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
( 2 คู่ )
จังหวัดเชียงใหม่ – เมืองยูโอซุ จังหวัด โทยามะประเทศญี่ปุ่น
จังหวัดภูเก็ต –เมืองนีซ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
( 1 คู่ )
จังหวัดเชียงใหม่ – เมืองซานราฟาเอล มลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
( 2 คู่ )
จังหวัดเชียงใหม่– เมืองกังวัน จังหวัดจังวันสาธารณรัฐเกาหลี
จังหวัดเชียงใหม่–เทศบาลฮอนโจ จังหวัด โซตามะประเทศญี่ปุ่น
( 1 คู่ )
จังหวัดชลบุรี– เมืองคาร์สันซีตี้ มลรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา
( 1 คู่ )
จังหวัดสุพรรณบุรี – เมือง Courtenary ประเทศแคนาดา
( 1 คู่ )
จังหวัดเพชรบุรี–เมืองพามัตตาประเทศออสเตรเลีย
( 1 คู่ )
จังหวัดล่าพูน – เมืองเชียงรุ่ง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
( 3 คู่ )
จังหวัดภูเก็ต – นครเอียนไถสาธารณรัฐประชาชนจีน
จังหวัดภูเก็ต – เทศบาลนครลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
จังหวัดเชียงใหม่ – เทศบาลเมืองโอซาวา มลรัฐโตรอนโต ประเทศแคนาดา
( 2 คู่ )
จั ง หวั ด เชี ย งราย– เทศบาลเมื อ งเชี ย งรุ่ ง จั ง หวั ด สิ บ สองปั น นา มณฑลยู น าน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
จังหวัดล่าพูน – เมืองโอรินด้า มลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
( 5 คู่ )
จังหวัดสระแก้ว – จังหวัด บันตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดสระแก้ว – จังหวัด พระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดระยอง – จังหวัด Jeollanm-do สาธารณรัฐเกาหลี
จังหวัดยโสธร – เทศบาลเมืองโยชิดา ประเทศญี่ปุ่น
จังหวัดเชียงใหม่– นครคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ เกิดวันที่ 26 กันยายน 2520 ที่ กรุงเทพมหานคร สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขามัธยมศึกษา จากคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 สาเร็จการศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต ปีการศึกษา 2545 และได้ศึกษาต่อในหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 เคยทางานในภาคเอกชน
ได้แก่ บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จากัด บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) (หนังสือพิมพ์โพสต์
ทูเดย์) และหอการค้าไทย ปั จจุ บันรับราชการตาแหน่งนักวิเทศสั มพันธ์ช านาญการ กลุ่มงาน
ต่างประเทศหนึ่ง กองการต่างประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

187

