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ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง หมายเหตุ: ประมวลผลความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนที่อยู่อาศัยและตัวเมือง โดย สศช.

Urbanization Trend – การย้ายถิ่นฐานของประชากร และความเป็นเมืองที่มากขึ้น

ประชากร %YOY 51-61 ที่อยู่อาศัย %YOY 51-61 แนวทางการก าหนดข้อสมมุติความเป็นเมือง
- ความเป็นเมืองของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตจนถึงจุด
อิ่มตัวที่คาดว่าน่าจะถึงร้อยละ 80
- แต่ไม่ได้เพ่ิมขึ้นด้วยอัตราคงที่ โดยจะเพิ่มขึ้นในลักษณะโค้งโลจิสติก
- อัตรการเพิ่มขึ้นของความเป็นเมืองในแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นเมือง (ร้อยละ)
พื้นที่ 2553 2558 2563 2568 2573 2578 2583

ประเทศ 43.4 50.4 57.2 63.2 68.0 71.6 74.3
กรุงเทพมหานคร 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ปริมณฑล 58.2 64.1 69.3 73.7 77.4 80.2 82.2
ภาคกลาง 39.0 47.2 54.5 60.4 64.8 67.9 70.1
ภาคตะวันออก 46.1 55.2 63.4 70.2 75.3 79.1 81.6
ภาคตะวันตก 33.7 38.4 43.3 47.9 51.8 54.9 57.1
ภาคเหนือ 32.3 39.3 46.7 53.7 59.6 64.2 67.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.8 39.2 48.5 56.3 62.3 66.5 69.2
ภาคใต้ 31.3 36.0 41.6 47.5 53.2 58.1 62.1
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Urbanization Trend – ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

ที่มา Google Earth Engine กรมพัฒนาที่ดิน (ประมวลผลการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและจ านวนบ้าน ต่อจ านวนบ้าน %YOY 51-61 โดย สศช. 

เชียงใหม่
พ.ศ.2555 (2018) 

เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2528 (1985) 

กทม. 
พ.ศ. 2555 (2018) 

กทม. 
พ.ศ. 2528 (1985) 

แหลมฉบัง (EEC)
พ.ศ. 2555 (2018) 

แหลมฉบัง (EEC)
พ.ศ. 2528 (1985) 

การใช้ที่ดินเพื่อที่อยูอ่าศัยต่อจ านวนบ้าน %YOY 51-61

กทม. (0.6%) เชียงใหม่ (0.8%) ชลบุรี (1.3%)

เฉลี่ยทั้งประเทศ (1.27%)
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Urbanization Trend – ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (ต่อ)

ภูเก็ต
พ.ศ.2555 (2018) 

ภูเก็ต
พ.ศ. 2528 (1985) 

ขอนแก่น
พ.ศ. 2555 (2018) 

ขอนแก่น
พ.ศ. 2528 (1985) 

การใช้ที่ดินเพื่อที่อยู้อาศัยต้อจ านวนบ้าน %YOY 51-61

ภูเก็ต (0.8%) ขอนแก้น (1.1%)

เฉลี่ยทั้งประเทศ (1.27%)

ที่มา Google Earth Engine กรมพัฒนาที่ดิน (ประมวลผลการใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและจ านวนบ้าน ต่อจ านวนบ้าน %YOY 51-61 โดย สศช. 
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Urbanization Trend – ปรากฏการณ์เอกนคร (Primate City) กับความเหลื่อมล้ า
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Urbanization Trend - ความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: GISTDA

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก 
พ.ศ. 2548 - 2559

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสงูที่สุดเป็น

อันดับ 10 ของโลก พ.ศ. 2560

ที่มา: German Watch (2017)

ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 36 จาก 60 อันดับ
ของดัชนีวัดขีดความสามารถในการกู้วิกฤต

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2560
โดยได้คะแนนสูงกว่าญี่ปุ่น มาเลเซีย และ

สหรัฐอเมริกา
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Urbanization Trend – ปัจจัยความน่าอยู่ (Livability)

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง

ปริมาณขยะ %YOY 56-61ค่าครองชีพ %YOY 51-61

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

สาธารณูปการ (จ านวนห้องสมุดตอ่
ประชากร - 2561)

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กทม.
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Urbanization Trend – ปัจจัยความน่าอยู่ (Livability – ต่อ)

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ กทม.

(ความปลอดภัย) จ านวนอุบัติเหตุทางรถยนต์
ช่วงปีใหม่ 51-58 ต่อประชากร

จ านวนสวนสาธารณะ

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

ปัจจัยความน่าอยู่อื่นๆ

การออกแบบเพือ่
รองรับคนทุกกลุม่ 

(Universal Design)

การเข้าถึงโอกาสและ
บริการต่างๆ

ขนส่งมวลชน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเมือง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเมือง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง
โอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
23 ฉบับ 85 แผนย่อย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เล่มที่ 6 พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาเมือง

เมืองเป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การพัฒนาเมืองศูนยก์ลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอยา่งทั่วถึง

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมแ่ข่งขันได้
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพัฒนาเมือง

พัฒนาสภาพแวดลอ้มเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม 
เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างมีสมดลุ

เพิ่มประสิทธภิาพการใชพ้ลังงานในเขต
เมือง

รณรงค์การใชน้้ าอย่างประหยัดเพื่อ
ช่วยลดมลพิษทางน้ า

ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างครบวงจร

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้มีสาธารณูปโภคครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม

จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งทีอ่ยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ะการดูแลความปลอดภัยของประชาชนท้ังจากอุบัติภัย

จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มคีุณภาพและครอบคลุม

ให้ความส าคัญ

ต่อการผังเมือง

ส่งเสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสงัคม และภาคเอกชน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพัฒนาเมือง

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพือ่กระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

• ให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ
• ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท

• ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า
• ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง
• สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

• รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองให้มีขนาดที่เหมาะสม
• เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง 
• เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการพัฒนาเมือง

1. ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่
พร้อมด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคม
มาตรฐานสูง

2. พัฒนาเมืองปริมณฑล ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ 
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศกึษาและเมืองที่
อยู่อาศัย

3. พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลก ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การ
บริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล

4. พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า 
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศกึษา 

5. พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ

แนวทางการ
พัฒนาเมือง

ส าคัญ
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