พฤศจิกายน 2558

10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพ

1 วันของชีวิตคนกรุงเทพฯ 24 HOURS IN BANGKOK
กรุงเทพฯ ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวให้ได้รางวัลเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ในขณะเดียวกันถูกจัดอันดับให้เป็น เมืองน่า
อยู่อันดับ 102 จาก 140 เมืองทั่วโลกในปี 25571 ทาไมกรุงเทพฯจึงกลายเป็นเมืองที่น่าเที่ยว แต่ไม่น่าอยู่? ก็เพราะสารพัดปัญหาคนกรุง
ต้องเจอในชีวิตประจาวันที่เราเจอจนเกิดความเคยชิน เรากลับไปใส่ใจกับเรื่องของรัฐบาลระดับชาติมากกว่า ทั้งๆ ที่รัฐบาลระดับท้องถิ่น
ต่ า งหากที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิต ในแต่ ละวัน มากกว่ า ดั งนั้ นถ้า คนกรุ ง เทพอยากได้คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้ น ก็ ค วรร่ ว มกั น
ตรวจสอบการทางาน และเสนอแนะนโยบายที่เราอยากให้เกิดขึ้นให้เป็น “วาระของกรุงเทพฯ” เพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า

05:00 น.

คนกรุงเทพเคยชินกับการตื่นแต่เช้าเพราะต้องเผื่อเวลาไว้สาหรับการเดิน
ทางในชั่วโมงเร่งด่วนที่รถติดแสนสาหัส การใช้เวลาเดินทางราว 3ชม.ต่อวัน
เพื่อไปกลับระหว่างบ้านและที่ทางานกลายเป็นเรื่องธรรมดา เพราะรถยนต์สามารถ
ทาความเร็วได้เท่ากับจักรยาน ยังไม่รวมพ่อแม่ที่จะต้องเผื่อเวลามากขึ้นเพื่อไปส่งลูก
ไปโรงเรียนไกลบ้าน เพราะไม่มั่นใจในคุณภาพโรงเรียนใกล้บ้าน

เช้า

หน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจราจร2

FACT 1: มี 37
หน่วยงานทั้งหลายต่างก็ทาหน้าที่แก้ปัญหาจราจร เช่น สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ ง และการจราจร ก าหนดเส้ น ทางการเดิ น รถเมล์ แ ละ
รถไฟฟ้า ส่วนบีทีเอสเป็นกทม.ให้สัมปทาน กรุงเทพมหานครสร้างและซ่อม
สัญญาณไฟจราจร แต่เป็นตารวจจราจรที่คอยคุมสัญญาณไฟ ไม่น่าแปลก
ใจที่ปัญหาจราจรจึงแก้ไม่ได้เสียที
ทีม่ า: ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาจราจร ร่วมกับ 37 หน่วยงาน เช่น
หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ยิ่งถ้าเลือกนั่งขนส่งมวลชน ก็ยิ่งต้องบวกเวลาเพิ่ม เพราะการจราจรติดขัดทาให้
ตารางเวลารถไม่แน่นอน การขึ้นรถต่อเดียวไปทางานนับว่าเป็นโชคดี หลายคนต้อง
ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อรถสองแถว ไปขึ้นรถตู้ เพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าอีกต่อ
เรือและรถตู้กลายเป็นทางเลือกเพื่อย่นระยะเวลา แต่ เราก็ต้องยอมรับว่าสวัสดิภาพ
ของคนที่ใช้บริการเรือนั้นไม่ดีสักเท่าไหร่ ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความสกปรกเวลาที่
น้าจากคลองสาดเข้าเรือ เสียงเครื่องยนต์เรือที่ดังหนวกหู ส่วนรถตู้ก็มีชื่อเสียงใน
ด้า นความเร็ ว บรรทุ กผู้ โ ดยสารเกิ น ปั ญ หาเรื่ อ งจุ ด จอด คนที่ โ ดยสารเรื อ ด่ ว น
เจ้าพระยา และเรือแสนแสบมีมากถึง 29 ล้านคนต่อปี ส่วนจานวนผู้โดยสารรถตู้ถึง
จะไม่เคยมีใครเก็บข้อมูลไว้แต่ก็มีจานวนไม่น้อย การที่ไม่มีข้อมูลยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
การจะตัดสินใจจะลงทุนด้านระบบขนส่งแต่ละอย่างไม่ได้ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
ตัดสินใจ
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16 กม./ชม. คือ ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ที่
วิ่งบนถนนสายหลักของกทม.ในช่วงเช้า
(เท่ากับความเร็วจักรยานที่แนะนาสาหรับปั่นในเมือง)

36% ของเวลาเดินทางคนกรุงเทพ
เป็นการหยุดนิ่งอยู่กับที่
ผลสารวจโดยคาสตรอล แมกเนติก Start-stop index

ขาไปนั่งรถกะป๊อ 7 บาท ขึ้นรถแอร์ 11 บาท
ขึ้น BTS 25 บาท ขากลับ BTS 25 บาท รถ
แอร์ 11 บาท รถกะป๊ออีก 7 บาท นั่งพี่วินอีก 10
บาท ไปกลับก็เกือบร้อย 

-มนุษย์กรุงเทพท่านหนึ่ง

Fact 2 ลงทุนสูงในระบบขนส่งมวลชนที่คนใช้ไม่มาก

แอร์พอร์ตลิงค์ (ลงทุน 3.3 หมื่นล้าน) มีผู้โดยสารปีละ 17 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น
ไม่ถึงครึ่งของที่คาดการณ์ (35 ล้านคนต่อ ปี ) การคาดการณ์ที่มากไปทาให้
สุดท้ายต้อ งปิดบริการขบวนรถด่วน(Express line) BRT (ลงทุน 2.8
พันล้าน) มีผู้โดยสาร 6 ล้านคนต่อปี คิดเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของที่คาดการณ์ (13
ล้านคน) 3 ทั้งๆที่ลดค่าโดยสารลงจาก 10 บาทเหลือ 5 บาท ในขณะที่คนขึ้น
เรือ นั่งรถตู้มีมากกว่า ทาไมเราใช้เงินไปลงทุนปรับปรุงในสิ่งที่คนใช้บริการมาก
เช่น ปรับปรุงคุณภาพเรือ หรือสร้างป้ายรอรถตู้ที่มีหลังคากันแดด เป็นต้น

ทีม่ า: สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2556) ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิ้งค์ฯ, สถิติกรุงเทพมหานคร 2557, ศูนย์ข้อมูล&
ข่าวสารสืบสวน (TCIJ), เอกสารงบประมาณ 2558

กลางวัน
High quality sidewalks are the most
basic element of a democratic city 
“ทางเท้าคุณภาพดีเป็นองค์ประกอบขั้น
พื้นฐานที่สุดของเมืองที่เป็นประชาธิปไตย”
~
-Enrique Penalosa
อดีตนายกเทศมนตรี เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ผู้มีบทบาท
สาคัญในการพัฒนามืองที่ให้ความสาคัญกับเด็ก พื้นที่สาธารณะ และ
จากัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ต้องยอมรับว่า การแก้ปัญหาเรื่องขนส่ง มวลชนที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ของประชาชน
หรือเอกชนหลายอย่างมันตอบโจทย์กว่าวิธีที่รัฐใช้ ยกตัวอย่าง เช่น รถตู้ มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง หรือเรือด่วนต่างก็มีจุดกาเนิดจากเอกชนที่มองเห็นแนวทางที่แก้ปัญหาการ
เดินทางของคนทั่วไป ในขณะที่สิ่งที่กทม.คิด ได้แก่ จุดจอดแท็กซี่ อัจฉริยะที่รอวัน
ทุบทิ้ง หรือโครงการจักรยานสาธารณะของกทม.ที่มีคนใช้น้อย
12:00 น.

ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ พนักงานออฟฟิศอาจจะไม่ได้มีรายได้มากพอจะกิน
ร้านอาหารในห้าง บางครั้งก็ต้องออกมาพึ่งร้านข้าวแกงแผงลอยข้างทาง ที่เป็นเหมือน
สวัสดิการคนยากคอยบริการอาหารราคาถูก แต่สิ่งที่ต้องแลกคือเราต้องนั่งกินพร้อม
กับเผชิญทั้งฝุ่นทั้งควันจากท้องถนน ทั้งที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่อากาศสกปรก
เป็ นอันดับ 5 ของเอเชีย ทาไมเราไม่จัดสถานที่สาหรับแผงลอยได้ขายอย่างเป็น
กิจลักษณะที่ไม่ต้องดมควัน กินฝุ่น อย่างน้อยทุกอาคารออฟฟิศควรต้องมีเพื่อเป็น
สวัสดิการพนักงาน
ระหว่างทางที่จะเดินไปกินข้าวกลางวัน ก็จะพบกับทางเท้าสภาพทรุดโทรม ที่บางครั้ง
มีน้าขังอยู่ใต้อิฐบล็อก ต้องเดินหลบหลีกทั้งโต๊ะเก้าอี้แผงลอยร้านอื่นๆ ตู้โทรศัพท์
สาธารณะ บางครั้งต้องหลบมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้า บางทีก็เป็น ที่จอดรถ
เวลาที่เจออะไรแบบนี้ ก็ชวนให้คิดว่าเทศกิจหายไปไหน
Fact 3 กรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมากถึง 3,200 คน3

แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสานักเทศกิจราว 200 คน และจากสานักงานเขต 3,000 คน
กทม.มีพื้นที่ 1,568 ตร.กม. เท่ากับว่าถ้าเทศกิจทุกคนลงพื้นที่ เราจะมี เจ้าหน้าที่
เทศกิจ 2 คน ต่อพื้นที่กรุงเทพฯ 1 ตร.กม.
ทีม่ า: สถิติกรุงเทพมหานคร 2557, สานักเทศกิจ, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

3

เรายังต้องคอยเดินหลบป้าย ทั้งป้ายบอกทาง ป้ายชื่อสถานที่ ป้ายโฆษณา บางทีก็
เป็นป้ายโฆษณาของกรุงเทพมหานครเอง สมแล้วที่กรุงเทพได้รับฉายา“เมืองบ้าป้าย”6
นอกจากจะอยู่บนทางเท้ากีดขวางคนเดินถนน ยังมีป้ายโฆษณาขึ้นไปอยู่บนตึก ตามสี่
แยก บนทางด่วนที่เต็มไปด้วยป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดมลภาวะทางสายตา
ให้แก่ผู้พบเห็น จากตัวเลขของกรุงเทพมหานคร พบว่ามีป้ายโฆษณากว่า 100,000
ป้ า ยต่ อ ปี เฉพาะป้ า ยบิ ล บอร์ ด มี ร าว 1,000 ป้ า ยทั่ ว กรุ ง เทพฯ 7 แต่ อ ย่ า คิ ด ว่ า
กรุงเทพมหานครจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกาจากภาษีป้าย เพราะปีหนึ่งเก็บภาษีได้
เพียง 778 ล้านบาทเท่านั้น ทาไมเราไม่คุมกาเนิดป้ายลงได้ซักครึ่งหนึ่ง แลกกับการ
ตัดงบประชาสัมพันธ์

ที่มา: พรบ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 (แก้ไขพ.ศ. 2534), คานวณโดย Thailand Future

Fact 4 งบประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครปีละ 377 ล้านบาท

จากตั ว เลขงบประมาณของส านั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของกรุงเทพ เช่น “กรุงเทพฯ มหานครแห่งความสุข”
(30 ล้าน) “รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ” (20 ล้าน) “กรุงเทพฯ มหานครแห่ง
อนาคต” (8 ล้าน)8

ทีม่ า: เอกสารงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2558, บัญชีค่าตอบแทนลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
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เย็น

ช่วงเย็นเป็นช่วงที่คนมุ่งหน้าออกนอกเมือง ด้วยความกรุงเทพเป็นเมืองแสนแพงทา
ให้คนต้องออกไปอยู่นอกเมืองมากขึ้นด้วยราคาที่ดินและบ้านที่ถีบตัวขึ้นสูงและเร็ว ถ้า
เราเป็นมนุษย์ออฟฟิศกรุงเทพฯ ทั่วไป ที่ถึงแม้จะไม่มีหนี้ แต่เงินเก็บไม่ได้มากนัก
ลาพั งเงิน เดือนของคนคนเดีย วอาจจะไม่พ อที่ จ ะใช้ยื่น กู้ซื้อคอนโดห้องเล็กๆ ใน
กรุงเทพฯ หรือชานเมืองได้ด้วยซ้า แต่ถ้าแต่งงานแล้ว เงินเดือนของ 2 คน ถึงจะพอ
กู้ซื้อคอนโดไซส์เล็กในเขตกรุงเทพรอบนอกอย่างแถวอ่อนนุช อุดมสุข หรือคอนโด
ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยในแถบชานเมืองอย่างรัตนาธิเบศร์หรือแจ้งวัฒนะ แต่ก็อีกนั่น
แหละ การอยู่น อกเมือ งก็มีค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทางที่ ไ ม่ ใ ช่ถูก ๆ ค่า รถไฟฟ้ าใน
เมืองไทยนั้นก็ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับรายได้และค่าครองชีพ9
Fact 5 ชีวิตในกรุงเทพฯ แพงจนคนต้องออกไปอยู่ชานเมืองมากขึ้น

ราคาที่ ดิ น และคอนโดมี เ นี ย มในกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลเพิ่ ม ปี ล ะ 8% จากปี
2551-2558 สูงกว่าค่าจ้างเฉลี่ยแรงงานในกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี
ทาให้แม้แต่ครัวเรือนที่มีรายได้เท่ากับรายได้เฉลี่ย ก็สามารถซื้อคอนโดได้ตั้งแต่เขต
รอบนอกเป็นต้นไป และยิ่งอาศัยอยู่ไกลออกไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ยิ่งมากขึ้น
ค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นแพงกว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าในเมืองอื่นๆ เช่น โตเกียว (1.4
เท่า) ฮ่องกง (1.7 เท่า) และเซี่ยงไฮ้(4 เท่า)เ มื่อเทียบกับรายได้และค่าครองชีพ10
ที่มา: ดัชนีร าคาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, การสารวจภาวะการทางานประชากร, รายงานราคา
คอนโดมิเนียมโดย NEXUS, เว็บไซต์ whereisthailand.info
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อีกปัญหาที่กระทบการเดินทางของคนกรุงคือฤดูฝน ยิ่งฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ก็
ต้องลุ้นกันว่าน้าจะท่วมขังหรือ เปล่า จนบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าอุโมงค์ระบายน้าที่มี
อยู่ 7 อุโมงค์นั้นกาลังทางานอยู่หรือไม่ หรือเป็นเพราะเราอยู่นอกพื้นที่ แต่กทม.ก็มี
แผนจะสร้างอุโมงค์ยักษ์เพิ่มอีก 5 อุโมงค์11
น้าท่วมขังอาจจะเกิดจากขยะที่อุดตันท่อระบายน้า แต่จะโทษใครได้ คนกรุงเทพ
ผลิตขยะมากถึงวันละกว่าหมื่นตัน ส่วนขยะที่ได้ถูกนาไปรีไซเคิล หรือหมักเป็นปุ๋ยได้
น้อยมากแค่ 13% ทาให้ต้องนาส่วนที่เหลือไปฝังกลบ และต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ โดยขนไปฝังในจังหวัดใกล้เคียงอย่างนครปฐม และฉะเชิงเทรา12 ทาไมเราไม่
หันมารณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะให้มากขึ้น เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง และสามารถ
จัดการขยะได้อย่างประสิทธิภาพขึ้น

กลางคืน

21:00 น.

ตกกลางคืนบางพื้นที่ในกรุงเทพอาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยพอที่เราจะเดินไปไหน
มาไหนได้อย่างสบายใจ เพราะกังวลกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อ
กลั บ ถึ ง บ้ านเวลาที่ ควรจะเป็น ช่ ว งเวลาแห่ งการพั กผ่ อนอาจจะกลั บมานอนฟั ง
เสียงเพลงจากร้านคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงที่เปิดอยู่หลังบ้าน ที่เป็นผลมาจาก
การจัดระเบียบผังเมือง รวมไปถึงกฎหมายที่อ่อนการบังคับใช้จริง

วันพัก เสาร์ – อาทิตย์
เรามีตัวเลือกสถานที่สาหรับพักผ่อนนอกบ้านน้อยมาก นอกจากห้างสรรพสินค้าก็
ผ่อน แทบไม่มีพื้นที่ให้คนจะใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่าง สวนสาธารณะ ห้องสมุด ลาน

พักผ่อน กรุงเทพมหานครเองก็มีนโยบายมหานครสีเขียว พยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กรุงเทพ แต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดจะพบว่ากรุงเทพมหานครนับรวมว่าเกาะกลาง
ถนนเป็นพื้นที่สีเขียวด้วย แต่คงไม่มีใครไปนั่งปิกนิกที่เกาะกลางถนนแน่ๆ
Fact 6 กรุงเทพฯ มีพื้นทีส่ เี ขียวทีเ่ ข้าถึงได้และใช้ได้จริงมีเพียง 2.2 ตร.ม.
ต่อประชากร ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่กรุงเทพมหานครประกาศไว้ 13
ในเว็บไซต์ของสานักสิ่งแวดล้อมมีการรวบรวม และแจกแจงพื้นที่สีเขียวในแต่ละ
เขตทั้ง 50 เขต รวมพื้นที่ราว 34 ล้านตร.ม. พร้อมระบุว่ากรุงเทพฯ มีพื้นที่สี
เขี ย ว 5 ตร.ม.ต่ อ คน แต่ จ านวนประชากรที่ ก รุ ง เทพมหานครน ามาเฉลี่ ย คื อ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ที่มีเพียง 5 ล้านคน กรุงเทพฯมีคนอาศัยอยู่ตามสา
มะโนประชากรเกื อ บ 9 ล้ านคน นอกจากนี้ พื้ นที่ที่ กทม.นับ ว่าเป็นพื้ นที่สี เ ขีย ว
22% “ใช้ไม่ได้จริง” เพราะเป็นเกาะกลางถนน ต้นไม้ริมถนน และกาแพงต้นไม้ อีก
21% “เข้ า ถึ ง ไม่ ไ ด้ ” เพราะเป็ น พื้ น ที่ ส่ วนบุ ค คล เช่ น สวนหน้ า บ้ า นสวนหย่ อ ม
บริษัทเอกชน หรือหมู่บ้านจัดสรร เท่ากับว่ามีพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้และใช้ได้จริงๆ
เพียง 19 ล้านตร.ม.เท่านั้น เฉลี่ย 2 ตร.ม.ต่อคนเท่านั้น

ทีม่ า: สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
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นี่คือชีวติ หนึง่ วันในกรุงเทพทีค่ นทัว่ ไปต้องเจอจนกลายเป็นเรือ่ งปกติ แล้วเราจะอยู่กัน
ไปแบบนี้จริงๆ หรือ เราไม่ควรจะคาดหวังถึงความเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่านี้หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไม่ได้เสียทีก็มีที่มาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือเรื่องการ
บริหารจัดการ ไม่ใช่เพราะเราไม่มีเงิน หรือเพราะขาดคนที่จะมาทา งบประมาณ
กทม.ในแต่ละปีตก 8 หมื่นล้านบาท จานวนข้าราชการรวมกับลูกจ้างก็มีไม่น้อย
Fact 7 กรุงเทพมหานครมีข้าราชการและลูกจ้าง กว่า 97,000 คน 14

คิดเป็น 2 เท่าของจานวนเจ้าหน้าที่ รัฐบาลท้องถิ่นของโซล และ 1.5 เท่าของจา
การ์ตา้ ซึ่งทั้งสองเมืองมีประชากรราว 10 ล้านคนมากกว่ากรุงเทพที่มี 9 ล้านคน
โดยจากจานวนข้าราชการและลูกจ้าง 97,000 คน มีราว 30,000 คนที่เราพอจะ
เห็นภาพว่าพวกเขาทาหน้าที่ให้บริการประเภทใดบ้าง แล้วจานวนที่เหลือ?

ทีม่ า: สถิติกรุงเทพมหานคร 2557, Thaipublica.org, รายงานประจาปีงบประมาณ 2557 สานักการแพทย์

คนย้ายถิ่นฐานสู่กรุงเทพเพื่อแสวงหาชีวิต และโอกาสที่ดีขึ้น สิ่งที่จะตอบโจทย์ให้ได้
คือการศึกษาที่มีคุณภาพของลูก แต่ถ้าเราดูผลการดาเนินงานโรงเรียนในสังกัดกทม.
438 โรงเรียน มีครูในสังกัดราว 14,000 คน และเจ้าหน้าที่อีกราว 6,000 คน กลับ
พบว่าผลการเรียนเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.สู้เด็กจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล อบต.ทั่ว
ประเทศอื่นๆ ไม่ได้
Fact 8: เกือบ 2 ใน 3 ของเด็กนักเรียนสังกัดกทม. ตกวิชาเลขที่จัดสอบ
โดย PISA15

การจัดสอบวัดผลระดับนานาชาติที่เรียกว่า PISA จะกาหนดเกณฑ์ความรู้พื้นฐาน
ขัน้ ต่าทีน่ ักเรียนควรรู้ไว้ ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2555 พบว่า 65% ของ
นักเรียนสังกัดกทม. ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ โดยสัดส่วนนี้สูงกว่าของโรงเรียน
อื่นๆ ในสังกัดเทศบาล อบต.ทั่วประเทศ (57%) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด
กทม. เท่ากับ 400 คะแนนใกล้เคียงกับเด็กจากเม็กซิโก และมอนเตเนโกร

ทีม่ า: ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
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ในขณะที่ผลการเรียนเด็กเป็นแบบนี้ รวมไปถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ที่พูดมาของคน
กรุงเทพเป็นแบบนี้ แต่ในทุกหน่วยงานของสังกัดกรุงเทพมหานคร กลับผ่านการ
ประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ได้รับโบนัสกันถ้วนหน้า และยังได้รับ
จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรอื่นๆ เพื่อส่งคนไปฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศทุกๆ ปี
Fact 9 ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับ “ดีมาก” ได้รับการจัดสรรงบโบนัส 2.3 พันล้านบาท16

สาหรับการจ่ายเงินรางวัลหรือ โบนัสเป็น เพราะทุกหน่วยงานในสังกัดมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก จึงได้โบนัส 1.5 เดือนทุกหน่วยงาน
นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบราว 200 ล้านบาทต่อ ปีในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ซึ่งรวมถึงงบดูงานทั้งในและต่างประเทศ 66 ล้านบาท
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการข้าราชกรุงเทพมหานคร, สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, เอกสารงบประมาณ
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558

ด้วยความที่ต้องรองรับข้าราชการและลูกจ้างที่มีอยู่จานวนมาก จึงต้องการสานักงาน
ที่ใหญ่พอจะจุคนได้หมด ถ้าเราผ่านไปแถวดินแดง อาจจะเห็นอาคารศาลาว่าการ
แห่งใหม่ที่เป็นตึกสูง 37 ชั้น กระจกสีฟ้าที่ตั้งอยู่มานาน แต่หลายคนอาจจะยังไม่
ทราบว่าอาคารแห่งนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งาน
Fact 10 ค่าก่อสร้างต่อตร.ม.ของอาคารศาลาว่าการกทม. 2 สูงกว่าค่า
ก่อสร้างอาคารมหานคร ตึกที่สงู ที่สุดในกรุงเทพ ที่ตั้งของ Ritz-Carlton
เรสซิเดนเซส17

โครงการก่อ สร้างอาคารศาลาว่าการกรุง เทพมหานครแห่งใหม่ ประกอบด้ว ย
อาคารสูง 37 ชั้น (Tower 1) อาคารสูง 31 ชั้น อีก 2 อาคาร (Tower 2 และ
3) และอาคารห้องประชุมสภากทม. ซึ่งในปัจจุบันอาคารหลักสูง 37 ชั้น ก็ยังไม่
เสร็ จ พร้ อ มที่ จ ะใช้ ง านแม้ ว่ า จะด าเนิ น การมากว่ า 20 ปี แ ล้ ว มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณโครงการก่อสร้างทั้งหมดสาหรับ 3 อาคาร (Tower 1, 2 และ 3)
รวมเป็ น เงิ น 9,957 ล้ า นบาท ส าหรั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย 97,000 ตร.ม. เฉลี่ ย
103,717 บาทต่อตร.ม.พื้นที่ใช้สอย สูงกว่ามูลค่าการก่อสร้างโครงการอาคาร
มหานคร ซึ่งอยู่ที่ 86,855 บาทต่อตร.ม.พื้นที่ใช้สอย
ทีม่ า: เอกสารงบประมาณกรุงเทพมหานครปี 2541-2558, เอกสารชี้ชวนบ.เพซดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ มีความพิเศษกว่าจังหวัดอื่นๆ เป็นหนึ่งในสองแห่งที่ได้เลือกตั้งผู้ว่าของตัวเอง มีอิสระในการบริหารจัดการกว่าที่อื่นๆ จึงควรเป็น
แบบอย่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในเรื่องของการฟังเสียงความต้องการของประชาชนในพื้นที่
รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวชีวิตคนกทม.ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลสาหรับการถกเถียงของประชาชนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ที่ต้องการเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวทางการเมือง และต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ได้นาข้อมูลไป
พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะและกาหนดเป็น “วาระของกรุงเทพฯ” ที่จะเป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพฯเอง และต่อผู้ว่าราชการรวมถึงทีมผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทั้งชุดปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
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Endnotes:
1

กรุงเทพฯได้รับรางวัล BEST CITY AWARD จากผลการโหวตของนักท่องเที่ยวที่จัดโดยนิตยสาร Travel and Leisure ในปี 2553, 2554, 2555, 2556 และได้รับการจัดอันดับ
เมืองน่าอยู่ที่อันดับ 102 จาก 140 เมืองทั่วโลก โดยนิตยสาร The Economist ในปี 2557
2

มี 37 หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อหารือเรื่อการแก้ปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุ ได้แก่ สานักนโยบายและแผนขนส่ง
และการจราจร, กรมการขนส่งทางบก,กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบท, กรมเจ้าท่า, สานักปลัดกระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย,การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ,บริษัทรถไฟฟ้ารฟท. จากัด, สานักการโยธา,สานักการจราจร,กรุงเทพธนาคม,สานักผังเมือง,สานัก
เทศกิจ,สานักบรรเทาสาธารณภัย , กองบังคับการตารวจจราจร, กองบังคับการตารวจทางหลวง,สานักงานคณกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สานั ก
งบประมาณ,กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมป้องกันและบรรทาสาธารณภัย , กรมควบคุมมลพิษ, สานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ , ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน,
มูลนิธิเมาไม่ขับ, มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย, บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย และตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปริมณฑล
3

ข้อมูลงบประมาณ จานวนผู้โดยสารและการคาดการณ์จานวนผู้โดยสารของโครงการแอร์พอร์ทเรลลิงค์จาก สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2556) ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์
(Airport Link): บทเรียนสาคัญสาหรับโครงการ 2 ล้านล้าน, ข้อมูลจานวนผู้โดยสารเรือ และบีอาร์ทีจาก สถิติกรุงเทพมหานคร 2557, ข้อมูลคาดการณ์ผู้โดยสารวันละ 35,000
คนจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 9 พ.ค. 2553, งบประมาณลงทุนบีอาร์ที 2,848,411,300 บาท จากศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (www.tcijthai.com)
อ้างในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2554, ข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการขนส่งทางเรือเป็นงบปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้าเจ้าพระยาของกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ออนไลน์ประจาวันที่ 9 เม.ย. 2558 สืบค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
4

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกกรุงเทพฯ วัดจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนที่เรียกว่า PM10

5 จากข้อมูลกาลังคนสานักเทศกิจ

และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2557

6

จากหนังสือ “เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก สายไฟรกรุงรัง” โดย นิธิ สถาปิตานนท์

7

ข้อมูลจานวนป้ายจาก เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจาวันที่ 17 พ.ย. 2557 http://www.dailynews.co.th/bangkok/281282

8

รายได้จากภาษีป้ายปีละ 778 ล้านบาท จากเอกสารงบประมาณปีพ.ศ. 2558, งบประมาณการขยายจุดบริการด่วนมหานครจากงบประมาณสานักปลัดกรุงเทพมหานครพ.ศ.
2558 18 ล้านบาท เพื่อขยาย 6 สาขาเพิ่มเติม, เงินเดือนพนักงานทาความสะอาด (กวาด) อ้างอิงจากบัญชีเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ตกเดือนละ 9,000 บาท (เงินเดือน+ค่า
ครองชีพ)
9

มนุษย์ออฟฟิศกรุงเทพ ในที่นี้หมายถึง คนกรุงเทพอายุ 30-45 ปี จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป จะมีเงินเดือนเฉลี่ย 24,000 บาท/เดือน จากการสารวจภาวะการทางาน
ของประชากร สานักงานสถิติแห่งชาติ ความสามารถในกู้คานวณจากค่าเฉลี่ยของ 4 ธนาคาร ณ อัตรา 80% ของวงเงินกู้ สาหรับผู้กู้ที่ไม่มีภารหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ย 7%
ระยะเวลาผ่อนชาระ 30 ปี ราคาคอนโดมีเนียมอ้างอิงจากรายงานของบริษัท NEXUS จากัด ที่คานวณราคาต่อตร.ม. สาหรับกรุงเทพฯ เขตเมือง (142,700 บาท/ตร.ม.) เขต
ชานเมือง (80,500 บาท/ตร.ม.) เขตนอกเมือง (63,000 บาท/ตร.ม.)
10

อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินคานวณจากดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย, เปรียบเทียบค่าโดยสารรถไฟฟ้าจาก “ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยอยู่
ตรงไหน?” เผยแพร่บนเว็บไซต์ “ประเทศไทยอยู่ตรงไหน” http://whereisthailand.info/2013/05/metro-fare/ โดยคานวณที่ระยะทาง 10 กม. ตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียว
ราคาเต็ม รถไฟฟ้าในกรุงโตเกียวที่นามาเทียบคือ Tokyo Metro สาย Fukutoshin ส่วนรถไฟฟ้าเซี่ยงไฮ้ คือ Shanghai Metroline 5 การคานวณกาลังซื้อโดย PPP Converter
จาก World Bank
11

ข้อมูลจากวิดีทัศน์พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าบางซื่อ อ้างใน http://www.realist.co.th/blog/อุโมงค์ยักษ์

12

สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สานักข่าวไทยพับลิก้า

13

สานักงานสวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/publicpark/

14

ข้อมูลจานวนข้าราชการและลูกจ้าง และจานวนครูจากสถิติกรุงเทพมหานคร 2557, จานวนพนักงานเก็บขยะจากสานักข่าวไทยพับลิก้า, จานวนหมอและพยาบาลจาก
รายงานประจาปีสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2557
15

จากรายงานผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร จัดทาโดยสสวท. PISA ได้กาหนดคะแนนขั้นต่าไว้เป็นเกณฑ์
สาหรับความรู้พื้นฐานที่เด็กควรรู้ ที่ 420 คะแนน สังกัดโรงเรียนรัฐบาลในที่นี้หมายถึงสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16หนังสือสานักงาน

ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0303/3259 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, หนังสือสานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 1902/00103 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินสาหรับเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2557, เอกสาร
งบประมาณ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
17จากข้อมูลตามเอกสารงบประมาณตั้งแต่ปี

2541 – 2558 โดยการก่อสร้างอาคารแบ่งออกเป็น 4 ระยะ อาคารสูง 37 ชั้น (Tower 1) พื้นที่ใช้สอย 35,000 ตร.ม. มีการตั้ง
งบประมาณเป็น 2 ระยะ รวมเป็นเงิน 1,957 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตกแต่ง) ส่วนอีก 2 อาคาร (Tower 2 และ3) พื้นที่ใช้สอยอาคารละ 31,000 ตร.ม. เป็นโครงการก่อสร้าง
ระยะที่ 4 มูลค่าการก่อสร้าง 8,000 ล้านบาท ส่วนโครงการมหานครมูลค่าโครงการ 12,500 ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย 143,918 ตร.ม. (ตามเอกสารชี้ชวน บ. เพซดีเวลอปเม้นท์)
8

คณะผู้จัดทา
ศิริกัญญา ตันสกุล
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

เกี่ยวกับสถาบันอนาคตไทยศึกษา
สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นองค์กรที่ จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่ แสวงหากาไร ก่อตั้งโดย
ความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผู้นาความคิดจากหลายสาขาที่มีความห่วงใย
อนาคตของประเทศไทย เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยและนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศที่มีนัยสาคัญต่อภาคธุรกิจสังคมโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ
ของสั ง คม บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งนั้ น ๆ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการกาหนดยุท ธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ส อดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกื้อหนุนการเจริญเติบโตของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อ
สร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
สมัครสมาชิกเพือ่ ติดตามข้อมูล และงานวิจยั ใหม่ของสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ที่
www.thailandff.org หรือส่งอีเมล์มาที่ network@thailandff.org
หรือติดตามเราได้ทเี่ ฟซบุค๊ facebook.com/thailandfuturefoundation

Disclaimer
ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อได้ว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี สถาบันอนาคตไทยศึกษา
(“สถาบันฯ”) ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อความใดๆ ในรายงาน
ฉบับนี้ รวมทั้งลาดับเวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก
บุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่นใด หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ หรือเขียนรายงานนี้ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบแต่
อย่างใดทั้งสิ้น ความเห็นใดๆ ที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นและมุมมองส่วนบุคคล โดยการตัดสินใจจะอยู่ภายใต้สมมุติฐาน
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในรายงานฉบับบี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห น้าแต่
อย่างใด

การยืมผลงานของสถาบันฯ
- ผลงาน เอกสารเผยแพร่ทุกชิ้นของสถาบันอนาคตไทยศึกษาสงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนต์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้
เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC-BY-NC-ND 3.0)
- ไม่แก้ไขเนื้อหาใดๆ จากเว็บสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่นาไปเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเวลา สถานที่ และแนว
บรรณาธิการ
- ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากสถาบันอนาคตไทยศึกษาสาหรับทุกผลงาน และเอกสารทุกชิ้นของสถาบันฯ ที่นาไปเผยแพร่
- ท่านไม่สามารถนาผลงาน และเอกสารทุกชิ้นของสถาบันฯ ไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- หากมีคาถามเกี่ยวกับการยืมผลงานสถาบันไปใช้ กรุณาติดต่อที่สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้โดยตรง
ที่ network@thailandff.org

