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ภาพรวมๆของประเทศไทย

ทิศทางที่เดินไป

ประเด็นที่จะต้องผลักดันต่อ
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ภาพรวมๆของประเทศไทย
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ประเทศไทยมีความเป็นเมืองมากขึน้ 
นํามาซึง่โอกาสและความท้าทาย

1. ลู่ทางสําหรบัธุรกิจและการจ้างงานที่หลากหลาย —>
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจในเมืองคิดเป็น 70 
- 80% ของเศรษฐกิจของประเทศ)

2. การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิารสาธารณะมี
โอกาสคุ้มทุนมากขึ้น

3. ประชนชนเข้าถึงความรูแ้ละทักษะต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
4. โอกาสสําหรบัคนทุกคน

โอกาสจากความเป็นเมืองทีม่ากขึน้

1. ความสามารถในการเข้าถึงโครงสรา้งพื้นฐาน บรกิาร
สาธารณะ และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่
เท่าเทียมกันสามารถนําไปสู่ ความเหล่ือมลา ความ
ยากจน  

2. ปัญหาสังคมจากความแออัดของกลุ่มคนที่เปราะบาง
หรอืชายขอบ —> อัตราอาชญากรรมและความรุนแรง
ที่สูงขึ้น

3. จาก”ชนบท”--> “เมือง” สํานึกชุมชนที่หายไป 

ความท้าทายจากความเป็นเมืองทีม่ากขึน้
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5  ประเด็นท้าทายของเมือง

Source: Mitlin & Satterthwaite, 2013

ที่อยู่อาศัยไม่มีคุณภาพ แออัด 
และเสี่ยงอันตราย

สาธารณูปโภคและบรกิารขั้น
พื้นฐานไม่เพียงพอ คนบาง
กลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้

ขาดสิทธแิละเสียงจาก
โครงสรา้งภาครฐั

คนบางกลุ่มไม่ได้รบัการ
คุ้มครองสิทธติามกฎหมาย

ขาดสินทรพัย์ที่เพียงพอ และ
มั่นคงต่อการดํารงชีวิต

ต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อเข้าถึง
ปัจจัย 4 และบรกิาร

สาธารณะ

ขาดรายได้ที่เพียงพอและ
มั่นคง

ไม่สามารถเข้าถึงระบบ
ประกันสังคม

5

แรงงานนอกระบบ และ
คนว่างงาน

ผู้มีรายได้ตํ่า

เด็ก - คนชรา

ผู้ปว่ย
(ทั้งทางกายภาพ
และทางจิตใจ)

คนที่ถูกเลือก
ปฏิบัติด้วยเพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา

ผู้มีการศึกษา - 
ทักษะตํ่า

ผู้เคยต้องโทษ
อาญา

กลุ่มคนทีเ่รามักลืม
นึกถึง

สามารถส่งผลให้เกิดปัญหา:

สังคมแตกแยกความปลอดภัย เศรษฐกิจ 
สังคมขาด
เสถียรภาพ

เสียโอกาสใน
การเติบโตทาง

เศรษฐกิจ
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Cities for All 
must be all 
inclusive.

การพัฒนาเมืองให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงโครงสรา้งพื้นฐาน บรกิาร
สาธารณะ โอกาสทางเศรษฐกิจ สิทธทิี่
เท่าเทียมกัน  รวมถึงสิทธใินการมีส่วน
รว่ม (World Bank, 2015)

การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน บรกิารสาธารณะ และแหล่งที่
อยู่อาศัยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Spatial Inclusion

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีค
วามยืดหยุ่น ปรบัตัวได้ และมีความยั่งยืน โดยประชาชนทุก
คนสามารถเข้าถึงตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจได้ (The 
Rockefeller Foundation, 2016)

Economic Inclusion

การพัฒนาความสามารถและโอกาสตามศักยภาพ อัตลักษณ์ 
และความต้องการของบุคคล/กลุ่มบุคคล และส่งเสรมิให้มสี่วน
รว่มกับสังคมอย่างแท้จรงิ (World Bank, 2019)

Social Inclusion
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Thailand’s 
Performance 
on Physical 
Inclusivity

คะแนนคุณภาพโครงสรา้งพื้นฐานโดยรวม
ได้แก่ ระบบขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร
(World Bank, 2017)4.1 / 7
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8  สัดส่วนครัวเรือนในพ้ืนที ่อปท. 
ทีม่ีนํ้าประปาใช้ (2559)

สัดส่วนครัวเรือนในพ้ืนที ่อปท. 
ทีม่ีไฟฟา้ใช้ (2559)

ตาสุด 57%
จ.นราธวิาส 

สูงสุด 100%
จ.สมุทรสาคร 

เฉล่ีย 88%

ตาสุด 78%
จ.แม่ฮ่องสอน

สูงสุด 100%
หลายจังหวัด

เฉล่ีย 98%
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9  Urbanization Trend – ปรากฏการณ์เอกนคร (Primate City) กับความเหลือ่มลํ้า



10  จํานวนถนนลูกรังในพ้ืนที ่อปท. (2559)

ตาสุด 52 สาย
จ.ภูเก็ต

สูงสุด 23,252 สาย
จ.อุดรธานี

เฉล่ีย 3,698 สาย
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13  สัดส่วนพ้ืนทีส่ีเขียวต่อ
ประชากร (ตร.ม., 2018)

Source: Hansen, Google Earth Engine (2018)
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Thailand’s Performance on 
Economic Inclusivity

World Economic Forum’s 
Inclusive Development Index 

2018

(วัดจากนโยบายและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ที่สามารถสรา้งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการมีส่วนรว่มของสังคม)

ประเทศไทยได้ลําดับที ่17 จาก xxx ประเทศ
ในกลุ่มกําลังพัฒนาเศรษฐกิจ

1 Lithuania
13 Malaysia
17 Thailand
26 China
33 Vietnam
36 Indonesia
38 Philippines
58 Lao PDR

สัดส่วนประชากรยากจนในพ้ืนทีเ่มือง (World Bank, 2019)

GINI Index (World Bank, 2019)
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15  รายได้เฉลีย่ต่อปีต่อครัวเรือน 
(2560)
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Thailand’s 
Performance 
on Social 
Inclusivity

การส่งเสริมศักยภาพของบุคคล

การสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม

World Bank’s Human Capital Index (HCI) 2018 วัดจากคุณภาพ
สาธารณสุข และคุณภาพการศึกษา

Singapore 0.88
Japan 0.84
USA 0.76
China 0.67
Vietnam 0.67

Hass Institute’s Global Inclusiveness Rankinh 2018 วัดจากการ
สรา้งการมีส่วนรว่มของประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนชายขอบ

Japan 60.78
Philippines 50.72
US 47.75
Vietnam 43.05
China 34.79

Thailand 31.53
Indonesia 29.48
Malaysia 19.65

Malaysia 0.62
Thailand 0.60
World 0.57
Indonesia 0.53
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จํานวนนักเรียนต่อครู 1 คน (2555)

Finland 1 : 10
Japan 1 : 12
Malaysia 1 : 14
World Average 1 : 17
Thailand 1 : 21 Data Source: กระทรวงศึกษาธกิาร (2555), World Bank (2008)

17

คุณภาพการศึกษา
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จํานวนประชากรต่อเตียง (2560)

Data Source: กระทรวงสาธารณสุข (2560)
18

คุณภาพการสาธารณสุข

เฉล่ีย 1 เตียง : 
647.2 คน
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จํานวนประชากรต่อพิพิธภัณฑ์ จํานวนประชากรต่อห้องสมุด
Data Source: กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
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สาธารณูปการทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้
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ทิศทางที่เดินไป
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Cities for 
All must 
be all 
Inclusive 

กรอบนโยบายในการพัฒนาเมืองให้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสอดคล้องกับการพัฒนาใน
ด้านอ่ืนๆ

ระดับนโยบาย

การสรา้งข้อตกลงรว่มกันในการพัฒนาเมือง เพื่อให้
เมืองได้รบัการพัฒนาตามอัตลักษณ์และศักยภาพ
ของตน

ระดับพ้ืนที่

21

ระดับชุมชน
การสรา้งความรูส้ึกเป็นส่วนหน่ึงและเป็นเจ้าของเมือง
เพื่อนําไปสู่การมีส่วนรว่มในการพัฒนาของประชาชน
อย่างแท้จรงิ
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สิ่งแวดล้อม
● พ้ืนที่สีเขียว
● ระบบจัดการของเสีย
● ระบบจัดการทรัพยากร
● การเฝา้ระวังภัยพิบัติ
● การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระบบบริหารจัดการเมือง

● ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง
● ระบบบริหารจัดการเมือง
● การบูรณาการระหว่างหน่วย

งาน
● ความโปร่งใส
● ความสามารถในการเข้าถึง

ข้อมูล
● การมีส่วนร่วมของประชาชน - 

ภาคีที่เกี่ยวข้อง
● PPP

สังคม
● ลดความเหลื่อมลํ้า
● การเรียนรู้ตลอดชีวิต
● ความคิดสร้างสรรค์
● ความสุข - คุณภาพชีวิต
● อัตลักษณ์และวัฒนธรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
● แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
● เมืองกระชับ
● เมืองที่ปรับตัวได้
● แหล่งที่อยู่อาศัย

โครงสร้างพ้ืนฐาน - บริการ
● โครงสร้างพ้ืนฐาน
● สาธารณูปการ
● ระบบขนส่งสาธารณะ

(ต้นทุนตํ่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หลากหลาย ปลอดภัย)

● ความปลอดภัย
● รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่ม
● การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ
● การสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบ

เศรษฐกิจ
● ศักยภาพระดับนานาชาติ
● เศรษฐกิจดิจิทัล
● วิสาหกิจชุมชน
● การสร้างงาน

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที ่และนโยบายการพัฒนาเมือง

เมืองอัจฉริยะ ระยะแรก

เมืองอัจฉริยะ ระยะถัดไป

เมืองเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะแรก
เมืองเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะถัดไป
เมืองเปา้หมายตาม
แผนฯ 12

เร่งรัดการพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นคุณภาพสูง

SEC

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ฝ่ังอันดามัน

ศูนย์กลางอาหารฮาลาล

เกษตรมูลค่าสูง
อุตสาหกรรมชีว

ภาพ

การท่องเที่ยวแหล่งผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ

EEC
ศูนย์กลาง
บริการด้าน
โลจิสติกส์

เร่งรัดการพัฒนา

ฐานการ
ผลิตผลไม้ - 
สมุนไพร

ฐานเกษตร
ยางพารา



23  การกระจายความเจริญด้วยการสร้างศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาของภาค

เร่งรัดการพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นคุณภาพสูง

SEC

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ฝ่ังอันดามัน

ศูนย์กลางอาหารฮาลาล

เกษตรมูลค่าสูง
อุตสาหกรรมชีว

ภาพ

การท่องเที่ยวแหล่งผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตร

เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ

EEC
ศูนย์กลาง
บริการด้าน
โลจิสติกส์

เร่งรัดการพัฒนา

ฐานการ
ผลิตผลไม้ - 
สมุนไพร

ฐานเกษตร
ยางพารา

แนวคิด
พัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ยั่งยืน

อุทยานวิทยาศาสตร ์(Science Park) แห่งแรก
พ.ศ.2545 ที่คลองหลวง ปทุมธานี มีบุคลากร 3,000 
คน จาก 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ และมีบรษัิทเอกชนเข้า

มาใช้ประโยชน์ 60 องค์กร

เกิดการจ้างงาน 500 คน และพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ภาคกลาง คาดว่าก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี

อุทยานวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค
ส่งเสรมิให้มีการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรใ์น
ภูมิภาค เพื่อส่งเสรมิศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

ภาคเหนือ (2547) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ใต้ (2549)
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การพัฒนาเมืองระดับพ้ืนที ่- การสร้างข้อตกลงร่วมกัน
กฎบัตรเมืองระยะที่ 1

กฎบัตรเมืองระยะต่อไป

กทม.
● รัตนโกสินทร์
● อโศก - พระราม 9
● เตาปูน - บางโพ
● บางหว้า

อุกรธานี
MICE & Greenest City

บางหว้า
ศูนย์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมคลองบน

วิถีเดินทางใหม่ รถ - ราง - เรือ

นครสวรรค์
ศูนย์กลางศิลปะและวัตนธรรมนานาชาติ 

ภาคกลางตอนบน

แนวทางการจัดทํากฎบัตร (National Charter)
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โครงการฟื้ นฟูย่านนางเลิง้ร่วมกับชุมชน
"On Nang Loeng: a people and place"

โดย Urban Studies Lab สนับสนุนโดย Ford Resource and Engagement Center 
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โครงการฟื้ นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า 
ดําเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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โครงการฟื้ นฟูชุมชนบ้านครัว 
ภายใต้โครงการบ้านมัน่คงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)
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ประเด็นที่จะต้องผลักดันต่อ
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Cities for 
All must 
be all 
Inclusive 

● การพัฒนาเมือง คือ การสรา้งวิถีชีวิต
● คุณภาพชีวิตที่ดีต้องให้คุณค่ากับความเป็น

มนุษย์

Communicate common vision

● ยกเลิก “พิมพ์นิยม”
● รฐั ท้องถ่ิน และชุมชน ต้องมีความสามารถและ

ได้รบัโอกาสในการเลือก
● ความรู ้มุมมอง และเทคโนโลยี คือ keys

Embrace diversity

30

Make it through community
● จะเอาพลังของ”ชุมชน” กลับคืนมาได้อย่างไร
● Public spaces, Social activities, 

Community ownership, Urban common
● Public VS Private
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พ้ืนที่เพ่ือรถยนต์ พ้ืนที่เพ่ือชุมชน
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แยกกันอยู่ มีปฏิสัมพันธ์
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Single Use -> Mixed Use

Source: 
https://communityimpact.com/austin/leander-cedar-park
/city-county/2019/01/27/mixed-use-developments-in-ce
dar-park-leander-advance/

ที่อยู่
อาศัย

ร้านค้า

ร้าน
อาหาร

โรง
พยาบาล

ถนนคน
เดิน

โรงเรียน

สวน
สาธาร
ณะ

https://communityimpact.com/austin/leander-cedar-park/city-county/2019/01/27/mixed-use-developments-in-cedar-park-leander-advance/
https://communityimpact.com/austin/leander-cedar-park/city-county/2019/01/27/mixed-use-developments-in-cedar-park-leander-advance/
https://communityimpact.com/austin/leander-cedar-park/city-county/2019/01/27/mixed-use-developments-in-cedar-park-leander-advance/
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Community Spaces



35  Cities for All must be all inclusive
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รัฐ
กําหนด
นโยบาย
พัฒนา

เอกชน 
ลงทุน

สถาปนิก 
นักผังเมือง
ใช้วิชาชีพใน
การออกแบบ

เมือง

ประชาชน
มีส่วน
ร่วมใน
การ

ตัดสินใจ


