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บทนำ�

เราผ่านการเรียนรู้ช่วงเวลาท่ีการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ท้ัง

ใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง มุ่งเน้นการพัฒนาโดยละเลยผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมอันนำามาสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแม้กระท่ังการพัฒนาท่ี

หลงลืมรากเหง้า ไม่เคารพภูมิปัญญาและเสียงเล็กๆ ของคนในสังคมอันนำา

มาสู่ความขัดแย้งมากมาย ส่ิงเหล่าน้ี ได้ประจักษ์ให้เห็นในช่วงชีวิตของเรา

หลายต่อหลายคร้ัง เหมือนกับว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีต

แล้วเราอยากจะมีชีวิตอยู่กับการพัฒนาเมืองแบบน้ีต่อไปอีกนานแค่ไหน?

ส่ิงสำาคัญท่ีแนวทางการออกแบบเมืองเล่มน้ีนำาเสนอน้ัน ไม่ใช่สูตรสำาเร็จ 

แต่เป็นโอกาสให้เราหวนมองดูศักยภาพของเมืองและทรัพยากรท่ีเรามี 

แล้วเราจะรู้ว่ามันย่ิงใหญ่และมีประโยชน์เพียงใดหากเราสามารถพัฒนา

เมืองให้สอดคล้องอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี โดยอาศัยการร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชน และท่ีสำาคัญคือพลังของหน่วยย่อยๆ ใน

สังคมเองท่ีจะขับเคล่ือนให้เกิดมิติใหม่ของการพัฒนา

โดยหนังสือเล่มน้ีจะทำาความเข้าใจในวิวัฒนาการของประเทศไทยจากอดีต

จนมาถึงสถานการณ์ท่ีเราดำารงอยู่ ณ ปัจจุบันในเวทีโลก และในหลาย

มิติท้ังสภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเสนอตัวอย่างท้ังใน

และต่างประเทศของการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนรวบรวมทฤษฏี

การพัฒนาเมืองเพ่ือให้เราเห็นภาพท่ีชัดเจนอันนำามายังการกำาหนดกรอบ

และเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตว่า เราอยากให้เมืองและสภาพสังคม

ท่ีเราอยู่ พัฒนาไปในทิศทางไหน โดยท่ีเมืองไม่เพียงต้องตอบสนองความ

ต้องการข้ันพ้ืนฐานของการใช้ชีวิต หากแต่ยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมและใช้

ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่าง “สมดุล” และย่ังยืนเพ่ือเราและลูกหลาน

ไทยทุกคน

คณะทำางานโครงการ

บริษัท ฉมา จำากัด
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คู่มือการใช้หนังสือเล่มนี้

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
จากอดีตสู่อนาคต

สถานการณ์ประเทศไทย: ไทยเป็นอย่างไรในสายตาโลก 
ปัญหาความท้าทาย
และไทยในอีก 50 ปีเป็นอย่างไร? 

กรอบการพัฒนาจากระดับโลกสู่ระดับประเทศ
ไทยพร้อมสำาหรับเวทีโลกแล้วหรือยัง?

หลักการพัฒนาเมือง และ
องค์ประกอบของเมือง

แนวคิดในการพัฒนาประเทศ
ให้สอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

นำาทฤษฎีต่างๆมาปรับใช้กับความเป็นไทย
ทฤษฎีพอเพียง และ โครงการดอยตุง 
ไทยในฝันอีก 50 ปีข้างหน้า?

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ด้วยความร่วมมือจากทุกคน
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เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
เมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์
เมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางบกและโลจิสติกส์
เมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้ำาและโลจิสติกส์
เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า
เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน
เมืองสุขภาพ
เมืองอยู่อาศัย
เมืองการศึกษา
เมืองชายแดน
เมืองราชการ
เมืองแบบผสม

ฉบับที่0 บทนำา - A Guideline for The Future of Thailand.

การแบ่งเมืองตามบทบาทการพัฒนา ออกเป็น 15 ประเภท

คู่มือการใช้ 
User Manual

หน่วยงาน
รัฐ

หน่วยงานรัฐ
เอกชน

ประชาชน
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หนังสือ “แนวท�งก�รพัฒน�เมือง” 
จัดทำ�ขึน้เพื่อนำ�เสนอแนวคิดที่ผ่�นก�ร
วิเคร�ะห์จ�กสถ�นก�รณ์ของไทยจ�ก
อดีตม�ถึงปัจจุบันต่อก�รพัฒน�เมือง 
เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่จะขับเคลื่อน
และรองรับก�รพัฒน�ของประเทศใน
อน�คตอย่�งเหม�ะสมและยั่งยืน

การร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน
ทำาให้ เก ิดเครือข ่ายการพัฒนา
ไปพร้อมๆกันอย่างสมบูรณ์ด้วย 
“หนังสือแนวทางการพัฒนา”
ทั ้ง 6 ฉบับนี ้



เป็นอย่างไร?
จากอดีตสู่อนาคต

วิวัฒนาการของ ‘สังคมไทย’
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โลกใบเดิม

แต่เริ่มเดิมที เราคุ้นเคยกับการอยู่อาศัยโดยพึ่งพาธรรมชาติ 
พื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปตั้งถิ่นฐาน ถูกจัดการให้กลายเป็นที่พัก
อาศัยและการเกษตร เพื่อดำารงชีวิต แต่ละคนมีหน้าที่ของ
ตนเพื่อส่งเสริมกันในสังคม มนุษย์เชื่อในเทพเจ้า เชื่อในพลัง
ธรรมชาติ แต่เมื่อมนุษย์เรียกร้องถึงการพัฒนา รวมถึงอำานาจ
การปกครองท่ีได้มาจากฝ่ายชนะในสมรภูมิรบแล้วน้ัน 
ทำาให้้เกิดการค้นพบใหม่ๆ มากมายที่นำาไปสู่อารยธรรมใน
หลายยุคหลายสมัย

การใช้ทรัพยากรเปลี่ยนรูปแบบไปตามความต้องการที่จะ
รุกหน้าของมนุษย์ที่ยังสืบทอดต่อมาเรื่อยๆ จวบจนมาถึง
วัฒนธรรมการค้าขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา ที่ทำาให้สินค้า
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้ง
โลก เกิดการแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรมจากรัฐต่างๆ นี่เป็น
จุดเริ่มต้นที่ทำาให้คนหันมาสนใจการค้ากำาไรและของฟุ่มเฟือย
กันมากขึ้น แต่ก็ทำาให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย 
เช่น เส้นทางรถไฟเพื่อการขนส่งปริมาณมากๆ การค้นพบ
พลังงานไฟฟ้า และการขุดค้นพบแร่และก๊าซต่างๆ ที่นำามาใช้
ในอุตสาหกรรม จากเดิมที่ของใช้แต่ละชิ้นจะถูกผลิตขึ้นด้วย
มือ การค้นพบระบบอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำาและรวดเร็ว
มากกว่ามนุษย์ ได้ช่วยลดราคาสินค้า ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต
ได้มาก และยังตอบโจทย์ความต้องการของประชากรทั่วโลก
ได้อีกด้วย

เมื่อยุคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ใน
ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา แต่การเอาเปรียบของนายทุนก่อให้
เกิดช่องว่างระหว่างแรงงานและนายจ้าง ขาดความเอื้ออาทร
ต่อชนชั้นแรงงาน มีการใช้แรงงานสตรีและเด็ก แรงงานถูกลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์ จนเกิดการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และ
ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าขึ้น กระบวนการการผลิตแบบใหม่
ถูกนำามาใช้ในทดแทนกระบวนการการผลิตแบบเดิม

จนมาถึงศตวรรษที่ 18 จึงเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น 
สังคมสงบสุข มีความเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งยัง
ปฏิบัติตามกติกาสัญญาการค้าระหว่างประเทศด้วย มีการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบบไม่เคยเป็น
มาก่อน การปฏิวัติจากในสหรัฐก็ได้แพร่ไปสู่ยุโรปตะวันตก 
อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น จนไปถึงทั่วโลกในเวลาต่อมา

ในขณะที่ประเทศไทย มีวิวัฒนาการมาจากสังคมเกษตรที่
พึ่งพา ‘ธรรมชาติ’ เป็นต้นทุนการผลิต และมีความเข้มแข็ง
ของชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกัน อยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่จนกลายเป็นวัฒนธรรมติดตัว มีเศรษฐกิจที่ปูรากฐานมา
จากระดับครัวเรือนเป็นหลัก รวมทั้ง การพัฒนาต่างๆ ขึ้นตรง
กับกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง แต่เมื่อเกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมทั่วโลกมีต่างชาติเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศ ไทยก็ได้รับผลกระทบทางด้านการใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านบวกและลบ คือทำาให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ของไทย  แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำาออก
มาใช้อย่างมหาศาลเช่นกัน

ไทยเองยังไม่คุ้นเคยกับการเข้ามาของอุตสาหกรรมใหม่จึงยังไม่
ได้เตรียมรับมือเพื่อจัดการกับจุดเปลี่ยนของยุคนี้ เศรษฐกิจเริ่ม
ค่อยๆ เบนเข็มเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต วัฒนธรรมในวิถีชีวิต
เริ่มเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงในทุกด้าน และธรรมชาติที่ถูกรุกล้ำาโดย
ไม่มีใครรู้ว่า จากทรัพยากรที่คิดว่ามีจนใช้ไม่หมด จะเข้ามาถึง
ยุคขาดแคลนทรัพยากรและเกิดเป็นภัยพิบัติรุนแรง

ไทยที่เป็นเมืองแห่งเกษตร ที่ดำารงได้ด้วยการผลิตของ
เกษตรกรรมรายย่อย ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งหมดใช้
บริโภคทั้งภายในและส่งออก และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มี
ศักยภาพส่งออกพืชผักผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ล้วน
มาจากเกษตรรายย่อย และวัฒนธรรมไทยที่เรายกย่องกัน เช่น
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสัมพันธ์กันในสังคม ความยึดมั่นใน
ศาสนธรรม ต่างก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการผลิตในไร่นาขนาดเล็ก
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ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เรามีเทคโนโลยีก้าวหน้า เกิดการเดิน
ทางที่สะดวกรวดเร็วไปทั่วทุกมุมโลก สามารถเคลื่อนย้าย
เงินทุน สินค้าและการย้ายฐานการผลิตสามารถทำาได้อย่าง
ง่ายดาย โดยเฉพาะข้อตกลงทางการค้าที่หลายประเทศ 
เปิดให้มีเสรีทางการเงิน เป็นตัวกระตุ้นให้ประเทศที่่ร่ำารวย
กว่า มีความสะดวกสบายในการนำาเงินเข้ามาลงทุนและใช้
ทรัพยากรในประเทศที่กำาลังพัฒนา การเปิดเสรีการเงิน 
ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศสูง อาจเป็นตัวช่วย
กระตุ้นการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกัน 
ก็อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจากการรู้ไม่ทันกระแสโลก
ภายนอก หรือไม่รู้ถึงสิ่งที่กำาลังเผชิญอยู่ก็เป็นได้ ซึ่งอาจจะ
เป็นผลให้เกิดช่องว่างระหว่างสังคมของคนจนกับคนรวย ที่
เราสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้

ระหว่างที่เราต้องต่อสู้กับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจนี้ 
การรุกรานและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองมาโดยตลอด 
ก็ได้ส่งสัญญาณเตือนมาอย่างต่อเน่ืองว่า ทรัพยากรโลกกำาลัง
ร่อยหรอ ธรรมชาติกำาลังแปรปรวนอย่างหนัก เห็นได้จาก
ความสูญเสียจากภัยพิบัติอย่างหนักที่เกิดขึ้น อุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกโดยการปล่อยคาร์บอนของ
กิจกรรมมนุษย์ น้ำาที่ท่วมหนักและบ่อยขึ้นจนยากที่จะรับมือ 
หรือแม้กระทั่งมลพิษในตัวเมือง และสภาพอากาศที่เราต้อง
เจอทุกวัน เปลี่ยนไปจนรู้สึกได้ สภาพสังคมที่ต้องหวาดผวา
กับอาชญากรรมอยู่เสมอ และการจราจรที่แออัด แม้จะไม่ใช่
เป็นเมืองมหานครก็ตาม

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลก ณ ปัจจุบัน? 

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีปัญหาสำาคัญคือความเหลื่อมล้ำากัน
ในสังคม ประชาชนที่มีอำานาจต่อรองน้อยกว่า มักขาดโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากร เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างไม่เท่าเทียม
กับชนชั้นอื่นๆ ทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงวัตถุดิบ 
แต่ยังรวมถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ เพื่อการดำารงชีวิตและ
สิทธิการรับรู้ อำานาจในการต่อรองจะเกิดขึ้นได้เมื่อชุมชน
นั้นๆ มีความศรัทธาในสิ่งเดียวกัน โดยเฉพาะสิ่งที่ตนเองเป็น 
หรืออัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เมื่อเกิดความเข้มแข็งขึ้น ชุมชนก็
จะสามารถนำาทรัพยากรมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตน และจิตวิญญาณของท้อง
ถิ่นก็จะไม่กลืนหายไปกับการรวมศูนย์บริหารของรัฐในแบบ
ปัจจุบัน

และดูเหมือนนโยบายและมาตรการเร่งรัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เกิดจากโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์ 
อาจเปิดโอกาสให้อำานาจทุนเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติกระจายไปตามท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น คือมี
การสร้างใหม่ที่บุกรุกพื้นที่ชุมชน แย่งชิงทรัพยากรมาเพื่อภาค
ธุรกิจที่ขนาดใหญ่กว่า รวมทั้งการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนที่
ถือครองที่ดินส่วนมาก ทำาให้ประชากรจำานวนมากไม่มีพื้นที่
ทำากินของตนเอง ต้องเช่าที่และมีหนี้สินมาก การสร้างที่ไม่
คำานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน ต่อระบบนิเวศ เกิดภัยธรรมชาติ
รุนแรงกว่าในอดีต ดังเช่น น้ำาท่วมครั้งใหญ่เมื่อ 2554 ที่ผ่าน
มา ประเทศไทยยังต้องการการเยียวยาและพัฒนาความ
สามารถในการอยู่ร่วมกันกับโลกอนาคตที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลงไป

โลกปัจจุบัน
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มุมมองอนาคตของคนส่วนใหญ่ มักใฝ่ฝันถึง สังคมสงบสุข สังคม
แห่งความเท่าเทียม ปราศจากความยากไร้แร้นแค้น ซึ่งจะช่วย
สร้างสังคมปลอดอาชญากรรม และมีการพัฒนาอย่างรุดหน้า 
โดยมีทรัพยากรให้ใช้ไม่หมดสิ้น ความใฝ่ฝันเหล่านี้ ล้วนไม่ต่าง
จากฝันที่อยากจะเหยียบไปบนดวงจันทร์  หรือที่ทุกคนสามารถ
เดินทางข้ามโลกได้ในชั่วข้ามคืน เราทำาสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด
แล้ว ต่างจากฝันของสังคมที่ดีที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังจำาเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ดังนั้น การเข้าใจ ‘สังคมไทย’ 
ที่เราเป็นอยู่นั้นจึงจำาเป็นต่อทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้  เราจึงได้
ศึกษาความเคลื่อนไหวทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตผ่านองค์
ประกอบของประเทศ 3 ด้านคือ
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม และรวมถึงกรอบการ
พัฒนา 3 ระดับคือ
ระดับโลก ระดับอาเซียน และระดับประเทศ เพื่อวางแนวทาง
การพัฒนาสำาหรับอนาคตที่ตอบสนองในหลากหลายมิติของ
สังคม

ยุทธศาสตร์ของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งสามด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำาเป็นต้องทำาให้สังคมหลุด
ออกจากการผลิตขั้นปฐมภูมิ ไปสู่การพัฒนาแบบ ‘องค์ความ
รู้’ เป็นหลัก คือให้ฐานการผลิตขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรม
รายย่อยต่างๆ เน้นพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อให้เกิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น ไม่เพียงแต่การผลิตรูปแบบเดิมๆ แต่
มีการนำาแนวคิดใหม่ๆ มาทดลองปรับใช้กับธุรกิจต่างๆ จนเกิด
เป็นการแข่งขันในทุกๆ ด้านอย่างสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการผลิตผลนี้ รวมไปถึงการคำานึงถึงธรรมชาติ หรือ
การผลิตคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

องค์ประกอบหลักในการพัฒนาที่สำาคัญสำาหรับทั้งสามด้าน 
ประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เน้นเพิ่มขีด
ความสามารถทางการผลิต ให้งานวิจัยและพัฒนาเป็นบ่อเกิด
แห่งผลิตภาพ โครงสร้างทางด้านสังคม ประกอบด้วยการ

พัฒนาองค์ความรู้ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเท่า
เทียมของทุกคน และโครงสร้างทางสิ่งแวดล้อมที่จำาเป็น
ต้องมีกฎระเบียบในการใช้และดูแลรักษาธรรมชาติในระบบ
นิเวศให้อยู่ร่วมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้แผนการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้อง จำาเป็นที่จะ
ต้องพิจารณากรอบการพัฒนา 3 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย 
ระดับโลก ซึ่งให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่อง วิกฤตการณ์
โลกร้อนเป็นหลัก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด
และรุนแรงทั่วโลก จึงถือเป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องร่วมกัน
ลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเร่งด่วน ก่อนที่เมืองอีกหลาย
เมืองจะจมน้ำาหายไป และสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีที่ต้อง
พัฒนาในด้านสาธารณะสุข ภาวะโรคระบาด หรือการเข้าถึง
ของสาธารณูปโภคในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ การพัฒนา
เศรษฐกิจที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพมนุษย์ก็เป็นอีก
หนึ่งประเด็นสำาคัญด้วย

ระดับอาเซียน มีนโยบายหลักคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
หรือ AEC เพื่อเป็นการเชื่อมโยงถึงการลงทุน โลจิสติกส์ การ
ค้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเชิดชูซึ่ง
อัตลักษณ์

ระดับประเทศไทย ประกอบด้วยแผนการพัฒนาด้าน 
‘การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน’ ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การ
บริหารจัดการน้ำา และปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ดำาเนินการภายใต้แผน
พัฒนาประเทศฉบับที่ 11 อนึ่งเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน จนเกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในสังคม

ทุกๆ แนวคิดที่ผ่านการวิจัยศึกษาและวิเคราะห์ ถ้าหากเรา
ปรับมาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดย
คำานึงถึงผลกระทบให้ดีที่สุด จะส่งผลให้ไทยก้าวรุดไปข้าง
หน้า อย่างยั่งยืนโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกที่ถาโถมเข้ามา

โลกใบใหม่
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ทรัพยากร
การเข้าถึง

อย่างเท่าเทียมกัน
 การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาแล้ว 
ยังได้เพิ่มอำานาจต่อรองให้แก่สังคมอีกด้วย

• ทุนและสินเชื่อ
• แรงงาน
• การเกษตร
• ภาษี
• ระบบตลาด
• พาณิชย์และอุตสาหกรรม
• ระบบพลังงาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

• การศึกษา
• ศาสนธรรมและจิตวิญญาณ
• วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
• การสื่อสาร
• ระบบสาธารณสุข
• การเดินทางสัญจร
• ความปลอดภัยในชีวิต

• ที่ดินเพื่อการเกษตร
• ทรัพยากรแร่ 
• ป่า
• น้ำา
• ทะเลและชายฝั่ง
• สิ่งแวดล้อมและ
  ระบบนิเวศ

ในปัจจุบันส�ม�รถแบ่งออกได้ดังนี้

ประเทศประกอบด้วยทรัพย�กร 3 ด้�น

ทรัพยากรเศรษฐกิจ

ทรัพยากรสังคม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
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อดีต ปัจจุบัน อน�คต

การพัฒนาขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกันและกัน

แสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ 
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และการปฏิวัติอุตสาหกรรม

เริ่มมีการพัฒนาสังคมในวงกว้าง 
มีศูนย์กลางการบริหารคือรัฐ

เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติ
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ

เชื่อมโยงการเรียนรู้ พัฒนาจาก
ระดับบุคคลจนเป็นเครือข่าย

ทุกคนร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาจากรากฐาน 
ความเท่าเทียมกันในสังคม

และการอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลง
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ประเทศไทย 
อยู่ตรงไหน?

ในเวทีโลก
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ประเทศไทยมีประสิทธิภ�พที่ส�ม�รถ
ผลิตข้�วได้ม�กและคุณภ�พดีเป็น

อันดับต้นๆของโลก จริงหรือ?

อุตส�หกรรมและง�นบริก�ร
ค้ำ�จุนไทยในอน�คตได้จริงหรือ?

คนรวยรวยขึ้น คนจนมีม�กขึ้น 
คว�มร่ำ�รวยของประเทศ ช่วยลด
ช่องว่�งเหล่�นี้ได้จริงหรือ?

สถานการณ์ประเทศไทย

เศรษฐกิจ 
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การแข่งขัน การลงทุน

การท่องเที่ยว

การเมือง

ไทยเป็นอย่างไรในสายตาโลก?

• ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของไทยเป็นอันดับ 37 จาก 
148 ประเทศ และเป็นอันดับ 9 จาก 16 
ประเทศในอาเซียน
(GCI 2556-2557 by WEF)

• อัตราการเติบโตทาง GDP ของไทย
จากที่ 6 ลงมาเป็นอันดับที่ 81 จากปี
2553 ถึง 2555

• ไทยเป็นอันดับ 3 ของโลก ทางด้าน
ตลาดเกิดใหม่ที่มีนักลงทุนจากทั่วโลกเข้า
มาลงทุนมากที่สุด (Bloomsberg 2556)

• มหาเศรษฐีไทย 50 อันดับถือครอง
GDP ของประเทศถึง 25% และประเทศ
ไทยเป็นที่ 7 ประเทศที่รวยที่สุดในเอเชีย
(Forbes Thailand 2556)

• ส่วนแบ่งตลาดไทยเริ่มหดตัวลง
จาก 1.7% เหลือ 1.3% ใน 20 ปีที่ผ่าน
มา การส่งออกน้อยลง โดยเฉพาะภาค
เกษตร (TFF 2556)

• นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ ไทยในปี 
2555 สามารถฟื้นตัวได้เพียง 80% จาก
ปี 2539 ต่างจากเกาหลีหรืออินโดนีเซีย
ที่ฟื้นตัวถึง 117% และ 152% การ
ลงทุนที่ไม่เต็มที่เป็นผลให้ผลิตภาพ
แรงงานไทยเพิ่มขึ้นน้อยมาก
(Thaipublica 2556)

• ไทยไม่ได้เป็นอู่น้ำาอู่ข้าวอีกต่อไป
เนื่องจากถูก จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย
แซงหน้า ถ้าไทยสามารถปลูกข้าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพถึง 5.47 ตันต่อไร่
อย่างเวียดนามเราจะสามารถเป็นอู่ข้าวที่
หนึ่งของโลกได้

• ปริมาณการลงทุนจากต่างชาติของไทย
หรือ FDI เมื่อเทียบกับเวียดนาม จาก 14 
เท่าในปี 2533 เหลือเพียง 1 เท่าในปี 
2555 คิดเป็น 25% ของ GDP

• ตลาดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ไทยครอง
แชมป์อันดับ 1 ในปี 2555

• ไทยครองแชมป์ประเทศที่น่าเที่ยวที่สุด
ในโลก โดยดูจากการใช้บัตรเครดิตของ
ทาง Mastercard แซงหน้าลอนดอน
และปารีส (Mastercard Index 2556)

• อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศที่มี
รัฐประหารมากที่สุดในโลก คือเฉลี่ย 11 
เดือนต่อนายกรัฐมนตรี 1 คนและมากถึง 
17 ครั้งในรอบ 70 ปี (CSP)

• ภาพลักษณ์ที่ดีต่อด้านคอรัปชั่นเป็น
อันดับ 102 ในปี 2556 จาก 88 ใน
ปี2555ของโลก ทั้งๆที่เรามีป้ายต่อต้าน
การคอรัปชั่นอยู่ทั่วทั้งเมือง
(Transparency international)

มีหนี้สินนอกประเทศ เป็น
อันดับ 39 ของโลก ในปี 2013 

(CIA World Factbook)

ดัชนีความโปร่งใสต่อการคอรัปชั่น
หล่นมาอยู่ที่อันดับ 102 

หรือเพียง 35/100 คะแนน
(Transparency International 2556)

กรุงเทพเป็นเมืองที่ต่างชาติสนใจ
มาท่องเที่ยวและมีการจราจร

ติดขัด มากที่สุดในโลก
(Mastercard 2556 / UN 2556)

ไทยเป็นอันดับที่ 62 ของโลก
ด้านการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนา หรือเพียง 0.24% 
ของ GDP ปี2555
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ทักษะวัยเด็กของไทย
ยอดเยี่ยมระดับโลก
แต่โตแล้วไปไหน?

นักวิจัยและพัฒน�ของไทย
มีไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับก�รสนับสนุน?

วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
หรือจะเป็นเสน่ห์ที่ถูก ‘ละเลย’?

สถานการณ์ประเทศไทย

สังคม
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งานวิจัยพัฒนา

การศึกษา

สภาพความเป็นอยู่ แรงงาน
• มาเลเซียมีนักวิจัยต่อกำาลังแรงงาน สูง
กว่าไทยถึง 3 เท่า

• การลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาเรามี
น้อยมากเป็นอันดับ 62 ของโลก

• ไทยมีอัตราส่วนนักวิจัยน้อยกว่า 20 
ต่อ 1 ล้านคน และมีเงินทุนสนับสนุน
กว่า 0.24% ของ GDP ซึ่งแรงงานข้าม
ชาติมีส่วนแบ่งทาง GDP ถึง 1.02%

• ไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
เป็นอันดับที่ 50 โดยที่อันดับ 1 คือ      
สวิตเซอร์แลนด์ (EIU ปี2556)

• ไทยมีดััชนีพัฒนามนุษย์ HDI เป็น
อันดับ 103 อยู่ในระดับการพัฒนา
มนุษย์ระดับกลาง

• ปัจจุบันมีเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับทั้ง
พ่อและแม่เพิ่มขึ้นเป็น 40% จาก 27% 
ในปี 2537 คดีเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น 
40% ในปี 2554 จากปี 2543 และมีเด็ก
เกิดจากแม่วัยรุ่น 114,000 คนในปีเดียว

• มีเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเป็นอันดับ
ต้นๆ ในเอเชียรองจากลาว และมีโสเภณี
เด็กมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรอง
จากแซมเบีย และ ปารากวัย
(สำานักงานสถิติแห่งชาติ 2555)

• อันดับ 3 ของโลกที่มีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
(WHO ปี 2556)

• ปัญหาประกันสุขภาพไม่เพียงพอ
จำานวนแพทย์ทั่วไปมีน้อยเกินไปเมื่อ
เทียบกับแพทย์เฉพาะทาง การผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่เชื่อมโยงกับ
ความต้องการทางสังคม

• การกระจายรายได้ไทยยังมีช่องว่าง
ระหว่างชนชั้นอยู่มากคือ 53.6% 
ตามหลังลาว เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย

• แรงงานไทยมีการศึกษาสูงขึ้น มาก
ถึง 30.93% แต่ประกอบอาชีพทักษะสูง
เพียง 10.80% จาก 14.55% ในปี 2554 

• ประชากรโดยเฉพาะเกษตรกร 90% 
ของประเทศ มีการถือครองที่ดินเพียง 
1 ไร่ต่อคนในขณะที่อีก 10% มีที่ดิน
มากกว่า 100 ไร่ต่อคน ประชากรส่วน
ใหญ่ยังเช่าที่ดินทำากิน และมากกว่าแสน
คนไม่มีที่ดินโดยสิ้นเชิง• ระบบการศึกษาประเทศไทยตกลงมา

เป็นอันดับที่ 78 และเป็นที่ 7 ในอาเซียน 
(WEF ปี 2556)

• กระทรวงการศึกษาของไทยมีงบ
ประมาณถึง 4% ของ GDP และมากกว่า
สิงคโปร์ (3.3%) ได้รับงบประมาณ
สูงสุดคือ 22% ของประเทศ และ
เพิ่มขึ้น 8 เท่าในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา

• เวียดนามมีสัดส่วนด้านการศึกษา 
6.6% ของ GDP สูงกว่าไทย 3.8%

• คุณภาพการศึกษาวิทยาศาตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นอันดับ 80 ของโลก และ
การจัดการบริหารการสอนอันดับ 53 แต่
เป็นอันดับที่ 5 ของอาเซียน ทั้งสองด้าน 
(World Economic Forum ปี 2556-57)

• เด็กไทยมีช่ัวโมงเรียนมากถึง 1,200 ช่ัวโมง 
ต่อปี ซ่ึงมากท่ีสุดในโลก แต่มีความเข้าใจ
ในบทเรียนเป็นอันดับท้ายๆ ของโลกจาก
ผลทดสอบ PISA ข้อสอบวัดผลความ
เข้าใจในบทเรียนนานาชาติ 
(PISA ปี 2555)

ไทยเป็นอย่างไรในสายตาโลก?

คนไทยมีชั่วโมงดูโทรทัศน์
ต่อวันมากที่สุดในโลก
(NOP World Culture 
Score(TM) - ปี 2548)

ความเข้าใจในตรรกะวิชาของเด็กไทย
มีไม่ถึง50% ในขณะที่มีชั่วโมงเรียน

ในห้องเรียนสูงที่สุดในโลก

ปี 2552 เรามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาก
ที่สุดในเอเชียเมื่อเทียบกับสัดส่วน
ประชากรทั้งประเทศ (UNAIDS)
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เหลืออีกกี่ปี ที่ไทยยัง

ส�ม�รถปลูกข้�วได้?

ไทยมีพลังง�นหมุนเวียนใน
ประเทศม�ก แต่ทำ�ไมยังต้อง
นำ�เข้�เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่?

มลพิษม�กแค่ไหน 
ถึงจะทำ�ล�ยประเทศ?

สถานการณ์ประเทศไทย

ส่ิงแวดล้อม
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พลังงาน

การปล่อยคาร์บอน

ของเสียและมลพิษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โลกร้อน

• อันดับที่ 168 ในด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ThailandFF 2556)

• ไทยนำาเข้าก๊าซและน้ำามันดิบมากถึง
80% ของปริมาณการใช้ เพื่อผลิตพลัง
งานทั้งปี 

• ป่าไม้ไทยลดลงจากปี 2504 ที่ 53.33% 
เหลือเพียง 29.00% ในปี 2556 ทั้งยังมี
พื้นที่ปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 4.71% ในปี 
2552 ซึ่งแต่เดิมคือ 1.5% ในปี 2541 

• ไทยเสียพื้นชายฝั่งไป 22% อ่าวไทย
และ 2% ของอันดามัน และจะสูญเสียอีก
ปีละ 5 เมตรจากชายฝั่ง ทุกปี

ไทยมีนักวิจัยด้านการบริหาร
จัดการน้ำาที่เก่งที่สุดในโลก 
แต่ก็ยังมีน้ำาท่วมหนักอยู่ทุกปี

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็น
อันดับที่ 27 ของโลก ซึ่งมาจาก
บ้านเรือน เกษตรและอุตสาหกรรม
(Thai climate Justice 2555)

คืออันดับประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนใน
ปี 2555 เทียบกับ 199 ประเทศ 
(EIA 2553)

ไทยมีพลังงานหมุนเวียนมาก แต่
ต้องนำาเข้าก๊าซ 30% และน้ำามัน
ถึง 60% เพื่อการผลิตไฟฟ้าทั้ง
ประเทศ (AEITF.org 2556)

• อุณภูมิต่ำาสุดลดลง 0.5ºc และอุณภูมิ
ร้อนสุดเพิ่มขึ้น 0.3ºc และจะเพิ่มขึ้น
0.2ºc ทุกปี มีผลต่อการสัญจร การเกษตร
และภาคการท่องเที่ยวอย่างมาก 

• ประเทศไทยอาจจะจมน้ำาครึ่งหนึ่ง 
หากระดับน้ำาทำาเลสูงขึ้น 1.43 ม. แต่กว่า
จะถึงจุดนั้นอุณภูมิโลกที่สูงขึ้นอีก 5ºc 
ภัยพิบัติต่างๆ และก๊าซมีเทนอาจจะพุ่ง
ขึ้นมา และทำาลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง

• หลังปี 2050 หากอุณภูมิโลกยังสูงขึ้น
มากกว่า 2ºc ไทยจะประสบภาวะน้ำาท่วม
มากขึ้น พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะเกินกว่า 
22% ในปัจจุบันฝนตกหนักแต่น้อยวันและ
แล้งมากกว่าเดิม 

• หลังปี 2050 หากอุณภูมิโลกยังสูงขึ้น
มากกว่า 2ºc ไทยจะไม่เหลือการประมง
อาหารลดลง 30-40% สัตว์สูญพันธุ์
มากถึง 40% น้ำามีสภาวะเป็นกรดมากขึ้น

• ไทยปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

• ไทยปล่อยคาร์บอนมากขึ้นเรื่อยๆ
ไต่อันดับมาถึง 23 ในปี 2008 และ
มีสถิติปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ
27 หรือ 0.83% จากทั่วโลก

• มีขยะเพิ่มขึ้น 35% ใน ปี 2554 จาก
ปี 2533 ถ้านำามาฝังจะเท่ากับสมุยสอง
เกาะเลยทีเดียว 

• ไทยมีการจราจรติดขัดเป็น
อันดับหนึ่งของโลก (Times 2557)

ไทยเป็นอย่างไรในสายตาโลก?

#168



19

ไทยขาดสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ
อันเนื่องมาจากการบริหารงานที่แยกส่วนกันเสมอ 

ซึ่งทำาให้โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจตั้งแต่รากฐานมีน้อย 
และยังส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างสังคมอยู่อีกมาก

การบริหารที่สอดคล้อง การให้องค์ความรู้แก่มวลชน และสง่เสริม 
จิตสำานึกบุคคล จะเป็นจุดเริ่มต้นทีจ่ะทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
จนเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ไทยยังใช้พลังงานฟุ่มเฟือย มีการรุกราน

ทรัพยากรธรรมชาติมาก ปล่อยมลพิษสูง และไม่สามารถดำารงอยู่ร่วม
กับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ดีเท่าไรนัก

สังคม

ปัญหา และ

ความท้าทาย 
ในปัจจุบัน
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ไทยเป็นอย่างไรในสายตาไทย?

เศรษฐกิจ

ไทยขาดอัตลักษณ์ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
การพัฒนายังมีรูปแบบซ้ำาๆ กัน จากการขาดความรู้และการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่พียงพอ จนเกิดการนำาไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับพื้นที่ของตนได้

สิ่งแวดล้อม
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ประเทศไทยจะล้าหลังโลกอยู่ 25ปี ในปี 2060 
ด้วยระดับความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบัน
และจะตามหลังมาเลเซียอยู่ 30 ปี

การเมืองภาคประชาธิปไตยล้มเหลว
การพัฒนาล่าช้า เกิดการขัดแย้งแบ่งฝ่าย
และมีการเอาชนะกันโดยใช้ความรุนแรง

นักท่องเที่ยวในไทยที่เพิ่มขึ้นถึง 80 กว่าล้านคน
ต่อปีเป็นชาวอาเซียนถึง 25% อาจทำาให้เศรษฐกิจ
เราเติบโต แต่นั้นก็ทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติจะถูก
รุกรานอย่างรวดเร็ว

คนรวยถือครองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศ 
และราคาของสินค้าและบริการเหนือการควบคุม
ของรัฐ มีผลต่อประชากรมากกว่า 90% ของไทย

ไทยจะเน้นการผลิตภาคอุตสาหกรรม
มากกว่าการเกษตร และทำาลาย
ทรัพยากร มากกว่าการสร้างขึ้นมาทดแทน

คนชราจะเพิ่มขึ้นมากเป็น 17.5% จาก 9.5% 
ในปัจจุบัน และจำานวนเด็กที่เกิดน้อยลงทำาให้
ขาดแคลนแรงงานจำานวนมากในอนาคต

จะมีคนอาศัยอยู่ในเมืองมากถึง 70% จาก
ประชากรทั้งหมด เกิดความหนาแน่นในตัวเมือง 
มีมลพิษสูงจากความแออัด

การแข่งขัน

การเมือง

การท่องเที่ยว

การใช้จ่าย

การผลิต

ประชากรผู้สูงอายุ

ความหนาแน่น

อนาคตประเทศไทย

ในอีก 50 ปี 
หากเราไม่ทำาอะไร



Urban Guildeline for The Future of Thailand 22

การขาดงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของพลังงาน
ทดแทน ทำาให้การใช้พลังงานลม พลังงานขยะ หรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีต้นทุนที่สูง

น้ำามันดิบที่ผลิตเพื่อใช้ในไทย จะหมดลงตั้งแต่ปี 2016 
ด้วยปริมาณการใช้เท่าเดิม ปริมาณก๊าซที่ผลิตในไทย
สามารถรองรับได้เพียง 80% ของการใช้งาน 
และจะหมดลงในปี 2021

มลพิษทำาให้อุณภูมิสูงขึ้น 2°c ทั่วโลก น้ำาแข็งขั้วโลก 
ละลายเพิ่มระดับน้ำาทะเลอาจมากถึง 1.5 เมตร จังหวัด
ริมทะเลทั้งหมดจะจมน้ำา รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย  
อีกทั้งภัยพิบัติรุนแรงและการสูญพันธ์ของสัตว์

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาท่ีน้อยเป็นทุนเดิม 
จะไม่ได้รับความสำาคัญ ทำาให้มีนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น
แต่ไม่มีโอกาสจากรัฐ จะมีมากในภาคเอกชน

การเรียนการสอนไม่มีกลยุทธ์ที่ดีที่ทำาให้เด็กและ
อาจารย์เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ก่อให้
เกิดช่องว่างทางสังคมเพิ่มขึ้น และอาชญากรรม

การเกษตรและการประมงทำาได้ยากขึ้น 
อาจจะเกิดวิกฤตทางอาหารขึ้น แม้จะเป็น
ประเทศไทยก็ตาม

ป่าไม้ลดเหลือไม่ถึง 25% การปลูกทดแทน
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ลดลงถึง 35% ในอีก 50ปี

จะมีการปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้น ช่วยเร่ง
อุณหภูมิโลกทางฝั่งเอเชียให้สูงขึ้น ทำาให้เกิดพายุ
ที่รุนแรงขึ้น เกิดน้ำาท่วม และ ภัยแล้งมากขึ้น

พลังงานทดแทน

พลังงานสิ้นเปลือง

โลกร้อน และ น้ำาท่วม

งานวิจัยและพัฒนา

การศึกษากับอาชญากรรม

วิกฤตอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ

การปล่อย CO2



i

คนของประเทศไทย
พร้อมหรือยัง
ทีจ่ะทำาให้ไทยเรา
หมุนไปเป็นวงจรเดียวกัน
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กับโลก
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นโยบาย
ระดับโลก

ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้เท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องเสี่ยง ความ

ขัดสนด้านการเงิน หมายความว่า ระบบจำาเป็นต้องมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ดำาเนิน

การได้ดี เข้าถึงยา และเทคโนโลยีที่จำาเป็นได้สะดวก เพียงพอต่อความต้องการ และ

บุคลากรมีกำาลังใจที่ดี ความท้าทายระดับโลกคือ จะสามารถขยายการบริการด้าน

สุขภาพให้ทันกับการขยายตัวของความต้องการ ในปริมาณทรัพยากรที่น้อยลงทุกวัน

นี้ ได้อย่างไร

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

นโยบาย สังคมสุขภาพแห่งโลก

1. ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยที่รุนแรง

2. จัดให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและให้หญิงมีสิทธิมีเสียงในสังคมมากขึ้น

4. ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก

5. ปรับปรุงสุขอนามัยของแม่ที่กำาลังตั้งครรภ์

6. ยับยั้งเอชไอวี เอดส์ ไข้มาลาเรีย และโรคอื่นๆ

7. ประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

8. พัฒนาความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาทั่วโลก

WHO-World Health Report 2013

“8 Development Goals for 2015”
Summit in September 2000

(UNDP-UN Millenium Project)

กรอบการ
พัฒนา
ระดับโลก
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เศรษฐกิจสีเขียว โดยสหประชาชาติ ตัง้เป้าความสำาเร็จในปี 2564

พิธีสารเกียวโต ลดการปล่อยคาร์บอน

สนธิสัญญานานาชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกให้เหลือ15%    ในปี 2564 (2020)  

สืบเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำาให้น้ำาแข็งขั้วโลกละลาย ความสูงน้ำาทะเลอาจ

เพิ่มถึง 1.5 เมตรและจมหลายเมืองสำาคัญริมทะเลหรือทั้งประเทศ เช่นนิวยอร์ค และกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งการขาดแคลนอาหาร น้ำา พันธ์สัตว์ ซึ่งเป็นภัยต่อหลายล้านคนทั่วโลก

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยให้ความสำาคัญกับ 

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการทำาลายระบบนิเวศ ที่เรากำาลัง

ประสบปัญหาความขาดแคลนอยู่

 เมืองคาร์บอนต่ำา (Low Carbon City)

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency)

 สังคมเกื้อกูล (Socially Inclusive)

Kyoto Protocal United Nations
(extended 2012-2020)

Green Economy and Trade 
by United Nation (2020)
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มีสามเสาหลักคือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
โดยพัฒนาสามกายภาพหลักคือ :

 - ด้านการเมืองและความมั่นคง
 - ด้านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
 - ด้านสังคมวัฒนธรรม

เชื่อมโยงภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นหนึ่ง
ด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC Economic Connectivity 2015/2558

Politics & Security
Asean Economic Community
Socio-Cultural Pillar

ผลผลิตมวลรวมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า
และประเทศไทยเพิ่มประมาณ 3.5 เท่า

GDP in 2050

นโยบาย
ระดับอาเซียน

กรอบการ
พัฒนา
ระดับภูมิภาค
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ไทยอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นข้อจำากัดการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
2555-2559 Nation Economy and Social 

Development Plan 
(2012-2016)

• โครงการสร้างทางหลวงพิเศษและเส้นทางรถไฟที่รวมอยู่ในแผนคมนาคม 

  เพื่อเชื่อมเมืองภูมิศาสตร์สำาคัญทางชายแดนของไทยถึงทุกภูมิภาค

• เช่ือมระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ซและท่อน้ำามัน สู่พ้ืนท่ีท่าเรือน้ำาลึกทวาย

• ถนนตัดใหม่ 3 เส้นทาง ระยะทาง 6,693 กม.

• พัฒนาทางหลวงพิเศษ 5 เส้นทาง ระยะทาง 710 กม.

• พัฒนาเส้นทางรถไฟรางคู่ 6 เส้นทาง ระยะทาง 873 กม.

• เชื่อมต่อการเดินทางรถราง จากโฮจิมิน-แหลมฉบัง-ทวาย

• พัฒนารถไฟความเร็วสูง 4 สาย

• พัฒนาปรับปรุงทางหลวงชนบท

พัฒนาการขนส่งสินค้า และการค้าชายแดนเป็นหลัก

พัฒนาระบบคมนาคมทั่วประเทศไทยภายในปี 2559
AEC-Transportation Project (2013-2020)

นโยบาย
ระดับประเทศ

กรอบการ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

หลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้
ปานกลาง ปรับสมดุล

และพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ลดความ
เหล่ือมล้ำา

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันในสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

กฎระเบียบ

คุณภาพชีวิต
/ความรู้/
ยุติธรรม

โครงสร้างพ้ืนฐาน
/ผลิตภาพ/

วิจัยและพัฒนา
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(เข้าสู่ยุค Digital Revolution & ICT age)

• เพิ่มระดับคะแนน จากผลทดสอบ PISA

• ให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 50:50

• ให้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึ้น

• ให้มีการกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาค

  ทางการศึกษามากขึ้น

• แผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำาชั่วคราว 21 แห่ง

• ขุดคลองลัดเพื่อเพิ่มทางระบายน้ำาจากเจ้าพระยา

• ลอกคลองและพัฒนาคลองเดิม

• สร้างถนนเลียบคลองลัดใหม่

• แผนจัดการน้ำาอื่นๆ

• พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า เช่น น้ำา ก๊าซจากขยะ

• พลังงานทางเลือกใหม่ เช่น ลม แสงแดด ความร้อน

• พลังงานยั่งยืนเพื่อภาคการขนส่ง เช่น น้ำามันมันสำาปะหลัง

• พลังงานความร้อน จากใต้พิภพ หรือ จากแสงแดด

นโยบายการศึกษา
พัฒนาคน เพื่อยกระดับพัฒนาประเทศ

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา กรมชลประทาน

ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%

Education Development Plan 2012-2016

Flood water Management Project (2014-2019)

Alternative Energy 
Development Plan
(AEDP 2012-2021)

Low Carbon Society
in 2021



หลักก�รพัฒน�โดยดู
องค์ประกอบ
ของเมืองที่เหมาะสม
จะผลิดอกออกผลคุ้มค่า



อย่างเท่าเทียม
ให้ทุกคน
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Primate City : เมืองจุดศูนย์กลางของประเทศ
กระจายกิจกรรมทีไ่ม่จำาเป็นสู่เมืองอื่่นๆ 

เพื่อกระจายการพัฒนาให้สมดุลกัน

หลักการพัฒนา
การวางผังในระดับต่างๆ
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การวางผังภาค การร่วมมือกันพัฒนา

รูปแบบการพัฒนา องค์ประกอบในการพัฒนา
สิ่งทีต่้องคำานึงถึง
เมื่อวางแผนโครงการ/Framework :

การวางผังเมือง
เกณฑ์มาตรฐานผังเมืองต่างๆ

การวางผังโครงการ

เครื่องมือในการพัฒนา

วางแผนตามนโยบายกลางของประเทศ
โดยคำานึงถึงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่

กำาหนดแนวทางโครงสร้างของเมือง

พัฒนาโดยคำานึงถึง
เป้าหมายของส่วนรวม

พัฒนาจากความ
ต้องการของท้องถิน่

ความปลอดภัยสาธารณะ
สุขภาวะของคน
ความเป็นอยู่ที่ดี

นโยบาย
แผน

โครงการ

งานวิจัยระดับประเทศ
ความร่วมมือจากภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป

Public Safety
Public Health
Public Welfare

เป้าหมายสูงสุด
วิธีการดำาเนินงาน
การพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง

วางแผนตามลักษณะภูมิประเทศเป็นหลัก 
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มีการวางแผนร่วมกับประชาชนในพื้นที่

และบุคคลภายนอกมาช่วยการพัฒนา

1. Urban Planning and Design Standard    
  (APA, 2006)
2. Urban Land Use Planning
3. เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549
4. เกณฑ์และมาตรฐานการจัดทำาและวางผังชุมชน
5. พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518

วางแผนพัฒนาบริเวณหนึ่งของเมืองที่
ต้องพัฒนาเป็นพิเศษ มี 6 ประเภท

1. การอนุรักษ์บริเวณพื้นที่

2. การปรับปรุงบริเวณพื้นที่

   ที่มีความสื่อมโทรม

3. การรื้อสร้างใหม่

4. การพัฒนาย่านอยู่อาศัยชานเมือง

5. การก่อสร้างเมืองใหม่ หรือ

   ชุมชนบริวาร

6. การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

Conservation

Rehabilitation

Redevelopment

Suburban Development

New Town

Satellite Community

Industrial Estate Development

Top-Down

Bottom-Up
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ภูมิประเทศ

พื้นที่โล่งว่าง

การ
ใช้ป

ระโย
ชน์ท

ี่ ดิน

สาธ
ารณ

ูปโภ
ค/

  ส
าธา

รณ
ูปกา

ร

การ
คมน

าคม
และข

นส่ง

พื
้ นที

่ ทั
้ งหม

ด

ภูมิป
ระเท

ศ

พื
้ นที

่ โล่งว
่าง

แนวคิด
พื้นที่

โล่งว่าง
เพื่อรองรับอนาคต

ผังภูมิประเทศจะบอกถึงพื้นที่ที่สามารถ
พัฒนาเป็นเมืองได้ และพื้นที่ที่ไม่ควรถูก
พัฒนา ระบุพื้นที่ที่อาจจะเป็นส่วนที่เหมาะ
สำาหรับการเกษตร พื้นที่อุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
รุนแรง 

เป็นผังที่นำาไปสู่แนวคิดการใช้ทรัพยากร
ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยการลดการ
กระจายความเจริญของเมืองทางแนวราบ 
ซึ่งจะช่วยลดภาระการเดินทางเข้าถึง
สิง่อำานวยความสะดวกต่างๆในเมือง 
ทั้งยังยับยั้งการรุกรานพื้นที่ธรรมชาติ
ที่ควรอนุรักษ์เอาไว้อีกด้วย

Topographic Map

Vacant Space

องค์ประกอบ
ของเมือง



Urban Guildeline for The Future of Thailand 36

FAR

BCR

OSR

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

การคมนาคมและขนส่ง

พื้นทีท่ั้งหมด

หากเข้าใจความหนาแน่นของคนในแต่ละ
พื้นที่ จะเกิดความหนาแน่นกันในแต่ละ
ช่วงเวลาแตกต่างกัน ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับการ   
ใช้งานในแต่ละพื้นที่ เช่นพื้นทีส่ำานักงาน
ใช้งานช่วงกลางวัน ในขณะที่ที่อยู่อาศัยใช้
ช่วงกลางคืนเป็นหลัก เมื่อทราบถึงผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จะสามารถลดการจราจร 
รวมไปถึงการแบ่งสัดส่วนการพัฒนา
ให้เหมาะสม

เป็นพื้นทีส่ำาหรับบริการสาธารณะเพื่ออำานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในชีวิตประจำาวัน 
เช่นบริการด้านการศึกษาให้เข้าถึงชุมชนย่อย 
การแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าถึงได้รวดเร็ว 
การพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงนันทนาการ
และการกีฬา

การออกแบบระบบคมนาคมขนส่งที่รองรับ
การพัฒนาเมืองได้อย่างเหมาะสม มีเส้นทาง
หลักและรองให้กับเมืองที่สนับสนุนให้คนใช้
รถน้อยลง และหันมาเดินและปั่นจักรยาน
กันมากขึน้ได้ จะสามารถนำาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของเมืองและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผังการใช้งานในแต่ละรูปแบบนี้จะคล้องจองกันเสมอ
เช่นการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่มีมากกว่าใน
พื้นที่ธุรกิจ จะส่งเสริมการค้าและลดการจราจร
ก่อนเข้าสู่ชุมชน ในขณะที่มีที่โล่งว่างไว้รองรับน้ำาท่วม
และยังใช้เป็นพื้นทีส่ำาหรับจัดงานเทศกาลได้อีกด้วย 
ดังนั้นการเข้าใจผังทั้งหมดและเชื่อมโยงตรรกะเหล่านี้ได้
จะนำาไปสู่ความเจริญในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน 
ภายใต้พื้นที่และการลงทุนที่เหมาะสม

สัดส่วนพื้นที่อาคาร
ต่อแปลงที่ดิน

พื้นที่อาคารคลุมดิน
ต่อแปลง

สัดส่วนพื้นที่โล่งว่าง
ต่อที่สร้างจริง

Public Utility Map All Layers Map

Land Uses Map Transportation Map



i

อาหารอันอุดมสมบูรณ์

ชุมชนที่น่าอยู่
ส ังคมที ่ เป็นมิตร



i

คืออุดมคติที่สามารถสร้างได้ด้วยการ...

“มีีสมดุลต่อ
นิเวศแวดล้อม”



i

การพัฒนา
สู่อนาคต

มุมมองต่อ

เริ่มจากสังคมที่เล็กที่สุด
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ชุมชนแห่งการ ‘แบ่งปัน’ สังคมแห่งการ ‘ยอมรับ’ ใจเขาใจเรา

เศรษฐกิจไทยที่สำาคัญ คือ โอกาสที่
ชุมชนจะสามารถส่งเสริมการค้ากันได้ 
เร่ิมต้นจากการขายของกันในชุมชน  เช่น 
มีการทำาอาหารขายกันเองในชุมชน
เล็กๆ เพื่อลดการขนส่ง จะช่วยลดราคา
สินค้าและทำาให้ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจำาวันลดลง นอกจากนี้ ยังทำาให้
ผู้คนมีเวลาในชีวิตมากขึ้น การผลิตและ
ค้าขายกันเองในชุมชนน้ี จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน ลดช่องว่างทางสังคม
และเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME เติบโต 
ทั้งยังต่อเนื่องเป็นการเพิ่มการแข่งขัน
ทางธุรกิจในระดับประเทศด้วย 

สิ่งสำาคัญคือ การส่งเสริมด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน
ระดับชุมชนให้ดี เราจะสามารถสร้าง
สังคมที่แบ่งปันกันด้วยการมีพื้นที่
สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้ง แบ่งส่วน
หนึ่งของที่ตนมีให้กับผู้อื่นเสมอ โดย
เฉพาะคนยากไร้ การแบ่งปันจะช่วยก่อ
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูล
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำาไปสู่การ
ทำางานที่เป็นระบบ สอดคล้องกันทั้ง
ประเทศ

เศรษฐกิจจะเติบโต เริ่มจากจุดเล็กๆ

สิ่งที่ตามมาจาก ‘การแข่งขัน’ คือความ
แตกต่างระหว่างบุคคลหรือองค์กร เรา
ต่างยอมรับว่า การแข่งขันช่วยพัฒนา
สังคมให้รุกหน้า โดยเฉพาะวิทยาการ
เทคโนโลยี แต่ก็มีบทพิสูจน์คือความ
เหลื่อมล้ำากันในสังคม สิ่งสำาคัญคือ
โอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากรและเงินทนุ 
โอกาสในการพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ต่างๆ การประสานงานกันในสังคม ภาคี
ความเข้มแข็งในชุมชน และโดยเฉพาะ
การปลูกฝังทัศนคติให้ยอมรับในความ
แตกต่าง เพื่อบ่มเพาะสังคมให้ยกย่อง 
‘ความคิด’ มากกว่า ‘ปริมาณเงิน’

การยอมรับอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูป
แบบ ไม่ว่าจะเป็นการที่มีพื้นที่สำาหรับ
ทำากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมที่มาจากทั้งรากเหง้าของตน
หรือต่างชาติ โดยเฉพาะการให้ความ
สำาคัญกับเด็กๆ สอนให้พวกเขาให้มีเป้า
หมายอยู่เสมอ และสิ่งสำาคัญคือการผลัก
ดันที่ทำาให้เกิดการสร้างสรรค์ มีทุนและ
สถานที่สนับสนุน โดยมีองค์ประกอบ
คือ ‘จิตสาธารณะ’ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสามัคคี กับ ‘การไม่ลืมรากฐาน
ของตน’ จนมีพลเมืองแข็งแกร่งที่พร้อม
จะสืบทอดความรู้และพัฒนาไปในโลก
โลกาภิวัตน์

สังคมจะพัฒนา เริ่มจากชุมชนที่เข้มแข็ง

การยอมรับและแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
จะเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ในสังคม
ให้ยั่งยืน เช่นเดียวกันกับธรรมชาติ ที่
ต้องการดูแลเอาใจใส่จากมนุษย์ เรา
อาจโทษได้ว่าการปล่อยมลพิษมากมาย
ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมใหญ่ต่างๆ 
แต่นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต
ทุกคน ที่เมื่อความต้องการเกิดขึ้นสูง
อุตสาหกรรมก็จะมีการผลิตมากขึ้น
ดังนั้น สุดท้ายแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นแก้ได้ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กับเปลี่ยนแนวทางวิถีชีวิตเช่น
แนวทาง Green Economy และ 
Natural Capital หรือเศรษฐกิจเพื่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการสร้างหรือผลิต 
เพื่อส่งเสริมให้ธรรมชาติเติบโตขึ้นใน
พื้นที่

การส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งมนุษย์และ
ธรรมชาติเริ่มต้นที่การคิดถึงผลกระทบ
อยู่เสมอ โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ใหม่ให้สอดคล้องกับการรักษาธรรมชาติ 
และมีการสร้างทรัพยากรขึ้นมาทดแทน 
บางทีการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ จะช่วยนำาไป
สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เมื่อทุกคนรู้
ถึงความสำาคัญของตนต่อทุกชีวิตบนโลก 
ธรรมชาติก็จะกลับมาปกป้องเรา และทุก
ชีวิตจะมีที่ยืนบนโลกอย่างเท่าเทียม    

สิ่งแวดล้อมจะกลับมาทำานุบำารุงมนุษย์ 
เมื่อเราปกป้องธรรมชาติ
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การพัฒนา 
บน 3 โครงสร้างหลัก

โครงสร้างทางพื้นฐาน

การส่งเสริมความรู้

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และความเท่าเทียมกันในสังคม

Knowledge based Infrastructure

Competitiveness Infrastructure
Green Infrastructure

เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริม

ขีดความสามารถทางการแข่งขันขัน
โครงสร้างพื้นฐานที่ฟื้นฟูเสริมสร้างระบบนิเวศ

แนวคิด
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ดุลย์นิเวศน์ EQO CITY
เมือง Concept :

แห่งความสมดุลสามด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

Equilibrium
Ecology
And society

ประเทศไทย
ในความสมดุล



i

การพัฒนา
ทฤษฎี

ตามต้นแบบ 6 แนวความคิด

Urban Farming at Sumida 
Watercress Farm, Pearl City, 
Hawaii. - Photo by Kaimana 
Pine.

่

ระบบ



Urban Guildeline for The Future of Thailand 44

ทฤษฎีการพัฒนาเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประช�ชนอยู่อย�่งพอกินพอใช้
เหม�ะกับสถ�นะและส�ม�รถดำ�รง
อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอพึ่ง
คว�มช่วยเหลือจ�กภ�ยนอก

ส



5 เมือง
ลักษณะของ

และการผสานแนวคิด
เข้ากับเมือง

แนวคิด แนวคิด

Murano Archipellago, Italy.West Kowloon Cultural District,
Hongkong - New City Concept.

เป็นเมืองที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแต่ละ
ย่านมีที่แสดงออกทางวัฒนธรรม
ใหม่ๆ

มีกระบวนการผลิตและขายในตัวเมือง 
มีหน้าร้านและสถานท่ีผลิตอยู่ในท่ีเดียวกัน 
มักจะเป็นร้านเล็กๆ ที่ผลิตและขาย 
บางแห่งมีเสน่ห์จนกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวด้วย

ตัวชี้วัดเมืองท่องเที่ยว ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน

มีธุรกิจ การบริการและพื้นที่สาธารณะ 
ที่เน้นให้ความสะดวกสบายแก่นักท่อง
เที่ยวเป็นหลัก

เป็นแหล่งวัตถุดิบ มีการคมนาคมและ
พื้นที่สาธารณะในบริเวณขนาดเล็ก 
มีวิถีชีวิตกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

เมืองท่องเที่ยวด้าน
นันทนาการและบันเทิง

เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

Flexible
ยืดหยุ่น เปิดเผย

X-Ray

ตัวชี้วัดของทั้ง 5 เมือง 
เราดูจากเกณฑ์หลักคือ 
การใช้ประโยขน์ที่ดิน 
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูโภค สาธารณูปการ 
พื้นที่โล่งว่าง 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
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แนวคิด แนวคิด แนวคิด

Oxford City, England. Seattle Harbour Port, USA.Copenhagen, Denmark

เป็นเมืองที่สง่างาม ดูยิ่งใหญ่และเป็น
สัญลักษณ์ให้แก่เมือง สภาพแวดล้อมเป็น
มิตรกับประชาชน บางครั้งใช้เป็นพื้นที่
สาธารณะสำาหรับกิจกรรมต่างๆที่มีคน
มารวมตัวมาก

การเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำาวัน 
เมืองและสถานศึกษาเชื่อมโยงกัน แบ่ง
ปันพื้นที่กันใช้และเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

การขนส่งเชื่อมโยงกันสมบูรณ์ทำาให้มี
ประสทิธภิาพในการขนสง่ตัง้แตต่น้ทางถึง
ปลายทาง ชุมชนถูกแยกออกจากท่าเรือ
ชัดเจนแต่ไม่ไกลเกินการเดินทางเท้า

ตัวชี้วัดเมืองศูนย์ราชการ ตัวชี้วัดเมืองการศึกษา ตัวชี้วัดเมืองศูนย์กลางคมนาคม

ตำาแหน่งที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแก่
ประชาชนได้สะดวก มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการรัฐเป็นหลัก

พื้นที่เมืองและสถานศึกษารองรับซึ่งกัน
และกัน เดินทางระยะใกล้ พื้นที่ส่วนใหญ่
เพื่อการทดลองและเรียนรู้

สภาพแวดล้อมเมืองส่วนใหญ่เพื่อการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และส่วนที่อยู่
อาศัยของครัวเรือนที่ทำางานที่นั่น

เมืองศูนย์กลางคมนาคม
ขนส่งทางน้ำาและโลจิสติกส์

เมืองศูนย์ราชการ เมืองการศึกษา

แบ่งปัน ผสมผสาน ต่อยอด

Share Integrate Generate
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แนวคิดย่อย
ออกแบบ

ให้เข้ากับเมือง

เมืองนันทนาการ ออกแบบภายใต้
แนวคิด “ความยืดหยุ่น” เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
ออกแบบเมืองจะเน้นการพัฒนาพื้นที่
ทางด้านนันทนาการและบันเทิงควบคูู่
ไปกับการพัฒนาเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้
คงอยู่ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนต่อการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว 
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
ที่สามารถรองรับและปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายในอนาคต

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนออกแบบ
ภายใต้แนวคิด “เปิดเผย” ซึ่งเป็นการ
พัฒนาที่เน้นการสร้างคุณค่าแก่
อุตสาหกรรมท้องถิ่นควบคู่กับการ
พัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว การ
พัฒนาแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การ
พัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถแข่งขัน
ได้  การพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์
แก่นักท่องเที่ยว พัฒนาเมืองในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต และการพัฒนาเพื่อยก
ระดับชีวิตความเป็นอยู่แก่ชาวบ้านให้
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

Flexible
X-Ray

เมืองท่องเที่ยวด้าน
นันทนาการและบันเทิง

เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือน
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เมืองศูนย์ราชการ ออกแบบภายใต้
แนวคิด “แบ่งปัน” ที่ให้ความสำาคัญกับ
พื้นที่ราชการ ในการเป็นศูนย์กลางของ
การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งก่อให้
เกิดการแบ่งปันพื้นที่ระหว่างส่วนการ
บริหารจัดการการปกครองภาครัฐ และ
ชุมชน สร้างความเท่าเทียมในการเข้า
ถึงโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับประชาชน  
พัฒนาโครงข่ายของพื้นที่เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริม
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในชุมชน 
สร้างความสง่างามให้กับเมือง และ
สามารถเป็นพื้นที่รองรับเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เมืองการศึกษาสร้างสรรค์ออกแบบ
ภายใต้แนวคิด “ผสาน” ที่จะก่อให้
เกิดการผสานกันระหว่าง ชุมชนเมือง
กับพื้นที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมทาง
ธุรกิจของเมืองกับวิชาการเรียน ผู้คน
รอบๆ กับนักศึกษา การผสานทำาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้ง
ความรู้และความสัมพันธ์ นำาไปสู่ความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม

เมืองคมนาคมทางน้ำาและโลจิสติกส์
ออกแบบภายใต้แนวคิด “ต่อยอด” 
ที่จะจัดสรรพื้นที่เมืองและส่วนของ
อุตสาหกรรมท่าเรือแยกออกจากกันเพื่อ
ส่งเสริมให้คุณภาพของเมืองดีขึ้น โดย
สร้างแนวกั้นธรรมชาติ (buffer)ขึ้นมา 
และแยกเส้นทางคมนาคมออกจากกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลด
ปัญหามลพิษที่จะส่งผลต่อชุมชน ซึ่ง
แนวป้องกันที่เกิดขึ้นนี้ได้เป็นแหล่งผลิต
พลังงานให้แก่เมืองและอุตสาหกรรม ท้ัง
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการของ
ประชากรโดยรวม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชุ่ม
น้ำาและแนวกันภัยธรรมชาติไปในตัว

Share Integrate Generate

เมืองศูนย์กลางคมนาคม
ขนส่งทางน้ำาและโลจิสติกส์

เมืองศูนย์ราชการ เมืองการศึกษา
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ความเป็นไทย
นำาทฤษฎีต่างๆมาปรับใช้กับ

อนุรักษ์และฟื้นฟูเสน่ห์ของเรา
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เพียงพอหรือยัง?
คว�มสงบ

คว�มเจริญ

คว�มอยู่ดีกินดี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไทยอยู่ได้ตามอัตภาพของตน

หลายต่อหลายครั้งที่ปัญหาการดำารงชีวิตต้องการการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน เงินทุนหรือความช่วยเหลือที่มาจากรัฐไม่สามารถทำาให้
ได้ทันท่วงที แนวคิดนี้นำามาจากพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2539 กล่าวคือ การดำารง
อยู่ได้ด้วยตนเองจึงสำาคัญมาก จากหนี้สินที่เคยมีมากหรือวิถีชีวิต
ที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำายังไงก็ไม่ร่ำารวยเสียที แนวคิดของ
ในหลวงนี้ จะสามารถฟื้นฟูความยากไร้ ช่วยเหลือตนเองยามพบ
ภัยพิบัติ และร่ำารวยได้ยามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปฏิบัติที่ต้องการให้ประชาชน
สามารถอยู่พอกินพอใช้ได้ตามอัตภาพ ด้วยการดำาเนินทางสาย
กลางแห่งชีวิต คือ ความพอดีพอประมาณในการผลิตและบริโภค 
ความมีเหตุผล ที่จะคำานึงถึงผลกระทบจากสิ่งที่ทำาอยู่เสมอ และ
การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อม อย่างไรก็ดี การปรับตัวนี้ จะเกิดขึ้นได้ จำาเป็นต้องยึดถือ
หลักการสองประการ คือหลัก แห่งการมีความรู้ในการดำาเนินชีวิต 
และการมีคุณธรรม ให้เกิดความสามัคคี ซื่อสัตย์ในหน้าที่ และ
ช่วยเหลือกันและกัน

การเพียงพอ โดยไม่วิ่งไล่ตามสังคมทุนนิยมที่หลอกล่อเรานั้น จะ
ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความฟุ่มเฟือย มีความสุขพอที่จะแบ่งปันผู้
อื่น และที่สำาคัญคือ ‘มีเวลา’ ไตร่ตรองและให้ความสุขกับชีวิต
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“...เราไม่เป็นประเทศร่ำารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก 

เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ 

ประเทศเหล่านั้นท่ีเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว 

แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำารามากเกินไป 

ทำาอย่างมีสามัคคี นี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป...”

– พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

พอประมาณ
ในการผลิตและบริโภค

บริโภคแต่พอดี

กระแสเศรษฐกิจโลก

จิตสาธารณะ

แบ่งปันความรู้กัน

รักษาสิง่แวดล้อม

ซื้อของโดยประมาณตน

สิ่งที่เหมาะสมกับตน

ผลิตแต่พอใช้ให้คุ้มค่า
กับทรัพยากรเสียไป

วิธีการฟื้นฟูธรรมชาติ

คำานึงถึงผลกระทบ
ของทุกการกระทำา

ต่อผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง

ในการดำาเนินชีวิต
ที่จะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

มีความรู้มีคุณธรรม

ฟื้นตัวได้ไวจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ

รับมือกับภัยพิบัติได้

ทันต่อสถานการณ์

ไม่ฟุ่มเฟือย

คำานึงถึงทรัพยากร
ที่เหลืออยู่

คำานึงถึงมลพิษ
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ยืนได้ด้วยตัวเอง
เข้าใจท้องถิ่น

ให้ความรู้คน

ต่อยอดความคิด

แนวคิดล้ำายุคสู่วิถีแบบชาวบ้าน

ทฤษฎีพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการแม่ฟ้าหลวงผลิตภัณฑ์ดอยตุง

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
โครงการดอยตุง
อาคารสำานักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

 สิ่งที่โครงการแม่ฟ้าหลวงได้ให้ไว้กับพื้นที่ดอยตุงคือ 
การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ การปลูกฝิ่นและตัดไม้เป็นเพียงปลายเหตุของปัญหา 
ความยากจนหมดหนทางทำาให้คนต้องทำาผิดกฎหมาย การแก้ไข
ควรเริ่มต้นจากการเยียวยาร่างกายคนให้แข็งแรง แล้วช่วยให้
เขามีงานที่ดีทำา เพื่อช่วยเหลือตัวเอง แล้วสุดท้ายจึงส่งเสริมเรื่อง
การศึกษาให้คนมีปัญญา ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 “ถ้าจะช่วยคน เรื่องฝึกอาชีพต้อง
ทำาให้ได้มาตรฐานและไม่ให้ขาดทุน และอย่าให้คน
ซื้อของเราเพราะสงสาร”

โครงการดอยตุงเกิดขึ้นเมื่อปี 2531 ในพระดำารัส
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ
สมเด็จย่าแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเห็นว่า 
การปลูกป่า ต้องใช้ที่ทำากินของชาวบ้าน พวกเขาจะเดือดร้อน 
จึงทรงมีดำาริให้ปลูกป่าใช้สอย โดยเลือกปลูกกาแฟพันธ์อาราบิ
ก้าและแมคคาเดเมีย เพราะมีความเหมาะสมในพื้นที่ และภูมิ
อากาศ เป็นไม้ยืนต้นใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ฟื้นฟูป่าได้เร็ว ทั้ง
ยังได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ชาวบ้านที่เคยปลูกข้าว ปลูกฝิ่น 
กลายเป็นแรงงานปลูกป่า เปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำางานสุจริตกับ
โครงการพัฒนาดอยตุง โดยโครงการจะเน้นสร้างงาน ให้กลุ่ม
คนหลากหลายและมีความถนัดแตกต่างกัน
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สร้างคนโดยการ
ให้ความรู้แก่คนในพื้นที่

การเรียนการสอนระบบ มอนเตสเซอรี่
(การเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติจริง)
การเรียนและต่อยอดจากการทำา
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ส่งเสริมการทำาอาชีพในพื้นที่ให้คนมีงานทำา

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

การหางานที่มีรายได้มากกว่า
งานเดิมของคนในพื้นที่

มาทดแทน

สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนทางการตลาด
สนับสนุนทางการต่อยอดความคิด

ให้ความเป็นเจ้าของพื้นที่ป่า
แก่ชาวบ้าน โดยการให้เช่า
จากดอยตุง

การปลูกป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้สอย
สนับสนุนการวิจัยทางด้านการพัฒนาพันธ์ุพืชและ
สัตว์ และรักษาธรรมชาติด้วยธรรมชาติ
 - ฝาย เพื่อเก็บน้ำาไว้ใช้
 - บำาบัดของเสีย ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

แนวคิดที่นำามาปรับใช้กับความเป็นไทย



55

“ความเป็นไทย” ได้รับการนิยามโดยปัญญาชนสำาคัญ ๆ ของไทย

นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา เป็นเครื่องมือที่รัฐไทยใช้สร้างให้

เกิดความกลมกลืนภายใต้รัฐชาติและมีวัฒนธรรมหนึ่งเดียว 

เพื่อเป็นกรอบความคิดที่มีพลังต่อวิธีคิดของคนไทยอย่างลึกซึ้ง 

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นและความหมายของ 

“ความเป็นไทย” เป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองบริบททางสังคม

และการเมืองที่เปลี่ยนไป 

กระแสโลกาภิวัตน์ทำาให้โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย

เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว เกิดคนกลุ่มคนใหม่ ๆ 

คนหลากหลายกลุ่มขึ้น สังคมมีความแตกต่างระหว่างคนใน

แต่ละระบบนิเวศ แต่ละกลุ่มอาชีพ แต่ละระดับรายได้ 

แต่ละระดับการศึกษา ฯลฯ และยังมีการขยายตัวของวัฒนธรรม

ต่างชาติ ที่ทำาให้วิถีชีวิตของคนหลายกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป 

“ความเป็นไทย” ที่เกิดขึ้นใหม่จึงมีลักษณะที่เปิดกว้างให้แก่

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น สนองรับกับความ

ต้องการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มคนที่แตกต่าง

มากขึ้น ทำาให้เกิดพื้นที่แบ่งปันทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและทางวัฒนธรรมมากขึ้น

ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบไทย

ความเป็นไทย (Thainess) และอัตลักษณ์ (Identity)         

ต่อบริบทการออกแบบพื้นที่เมือง 

น่าท่องเที่ยวมากที่สุด และยังเป็น
อันดับ 50 ของประเทศที่คนอยาก
มาอยู่มากที่สุดในโลก

อนุรักษ์และพัฒนา

ความเป็นไทย 
อัตลักษณ์ของเมือง

 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. 2546. อัตลักษณ์ (Identity) การทบทวนทฤษฎี 
และกรอบแนวคิด, น.18-20. กรุงเทพมหานคร :สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

 อัสรี มาหะมะ. 2556. พื้นที่และการธำารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาว
มลายูมุสลิม . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://atree2.blogspot.com/2013/03/blog-
post.html. สืบค้น 15 กันยายน 2556
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อัตลักษณ์ (Identity) :

คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ

ของกลุ่มทางสังคม ซึ่งหมายความรวม

ถึง สิ่งของ ลักษณะนิสัย วิถีการดำารง

ชีวิต ตลอดจนกระบวนการคิดและ

ความเชื่อต่างๆ ที่สามารถทำาให้จำาแนก

แยกแยะตนเองออกจากกลุ่มสังคม

กลุ่มอื่น แสดงให้เห็นว่าเราคือใคร 

แตกต่างหรือเหมือนกับคนอื่นอย่างไร 

ซึ่งอัตลักษณ์ที่สามารถคงอยู่ได้สำาหรับ

ชุมชนนั้น ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

ชาวชุมชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

จึงเต็มใจท่ีจะสามารถรักษาอัตลักษณ์น้ัน 

อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสอง

ส่วนคือ สิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริง 

และสิ่งที่สังคมอยากให้เป็น ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามบริบท1

การสร้างสรรค์การออกแบบพื้นที่ชุมชนเมือง ควรพิจารณาและให้ความสำาคัญกับปัจจัยเกี่ยวกับการ “รักษา

และเน้น” อัตลักษณ์ (identity)/เอกลักษณ์ (Uniqueness)/ จินตภาพ (image)/ จิตวิญญาณของสถานที่ 

(spirit of place หรือ genius loci)  ของเมือง

อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมที่เมืองปัตตานี :

ในทุก ๆ วันเสาร์ พื้นที่มัสยิดกลางเมืองปัตตานี จะมีผู้คนเข้าร่วมเพื่อรอฟัง

การบรรยายทางศาสนาในมัสยิด ราว  5,000 คน ที่มาจากพื้นฐานทางสังคม

ที่หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งหญิงและชาย อาชีพ การงาน คนในและคนนอก 

ตั้งแต่ระดับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกรีดยางไปจนถึงพนักงานบริษัท 

ห้างร้าน ครูสอนศาสนา นักเรียนปอเนาะ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

ฉะนั้นการรวมตัวมารับฟังการบรรยายหลักศาสนาในพื้นที่มัสยิด จึงกลายเป็น

พื้นที่ของการแสดงอัตลักษณ์และการพยายามรักษาความเป็นมลายูมุสลิม     

มีการใช้พื้นที่ชุมชนเมืองที่เป็นพหุสังคม มีบ้านแถวเรียงรายที่เป็นร้านค้า

ของคนจีน มลายูมุสลิม และคนไทย สลับกัน และมีการค้าขายข้างบริเวณ

มัสยิด  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า เพชรพลอย น้ำามัน น้ำาหอม และหนังสือ

ตำาราศาสนาต่างๆ ในพื้นที่บริเวณนี้ของทุกๆ วันเสาร์ได้กลายเป็นที่เฉพาะ        

ของชาวมลายูมุสลิมในการค้าขาย จำาหน่ายสินค้า2

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางสุนทรียภาพ
การใช้ที่ดินเดิม ทิวทัศน์เมือง ชนบท อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย
ทิวทัศน์พิเศษของพื้นที่ 
คุณภาพของพื้นที่โล่งว่าง

สิ่งก่อสร้าง ที่หมายตาผัง อาคาร สิ่งก่อสร้าง บริเวณทีม่ีความสำาคัญ
ในประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม โบราณคดี และ
มีความสำาคัญในปัจจุบัน สิ่งที่ควรอนุรักษ์ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วัสดุท้องถิ่น

ทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 
เพื่อช่วยจดจำาสถานที่ เพื่อช่วยกำาหนด
ทิศทาง เกิดความประทับใจ

วิถีชีวิต/
วัฒนธรรม

พื้นที่หรือบริเวณกิจกรรมของชุมชน ย่าน ลาน 
ถนน ทางเท้า การเกิดวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา วัด ตลาด

เมืองที่เกิดเอกลักษณ์จากที่ตั้ง ภูเขา ธรรมชาติ ทะเล คลอง

มัสยึดเมืองปุตราจายา
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น้องแนนอายุ 4 ขวบ สามารถปั่นจักรยาน
ไปเรียนได้ เพราะเมืองนี้ปลอดภัยสำาหรับเด็ก
และมีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านทุกๆคน

แบรนด์ไทยไปแบรนด์โลก เด็กไทยมีห้องสมุด
ออกแบบกระจายทั่วประเทศ นับว่าใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย เป็นต้นกำาเนิดกลุ่มนักสร้างสรรค์
ระดับโลก

Car Free Day กลายเป็นเทศกาล
ที่ทุกคนรอคอย ถนนหลายเส้นปิด
ให้มีการแสดง พ่อแม่หยุดงานพาเด็กๆ
มาเที่ยวกรุงเทพกันหนึ่งวัน

พื้นที่ในอยุธยามากกว่าครึ่ง กลายเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ไร้การจราจรคับคั่ง
กลายเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ของคนจาก
ทั่วโลก

ระบบการศึกษาให้ความสำาคัญกับการคิด
ด้วยตนเองมากขึ้น เน้นใหคิดด้วยตัวเองอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์กับสังคม

แม่ค้าเคยขายอาหารริมทางอยู่กรุงเทพ
กลับมาเปิดอุตสาหกรรมบรรจุอาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในราคาไม่แพง

อนาคตประเทศไทย

ในอีก 50 ปี 
หากเราร่วมใจกันพัฒนา
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แนวคิด ‘พอเพียง’ และ การดำาเนินงาน
แบบ ‘ดอยตุง’ ถูกนำามาปรับใช้ในการ

พัฒนาเมืองทั่วประเทศ ยกระดับชาวบ้าน
งานศิลปะถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานสังคมไทย

ทั้งศิลปินและช่างฝีมือไทยได้รับการยกย่อง
อย่างเป็นทางการจากทั่วโลก

องค์กรเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ได้รับความสำาคัญมากขึ้น ทำาให้
หลายๆ โครงการของภาครัฐ
และเอกชนผ่านการวิจัยและ
ออกแบบลดผลกระทบต่อ
ธรรมชาตให้เหลือน้อยที่สุด

จากเชฟข้างถนนกลายมาเป็นเชฟ
ระดับโลก เปิดร้านอาหารที่ริมทะเล
ดังไปทั่วโลก คนต่อคิวยาวเป็นกิโล

สถิติเด็กเรียนพิเศษนอกห้องเรียนน้อยลง
ธุรกิจเรียนพิเศษซบเซา แต่สนามกีฬาแน่นเอียด
กิจการเพื่อนันทนาการเตรียมขยายตัว

หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ มีโรงละครเป็นของตัวเอง
อีกครั้ง ตามคำาเรียกร้องของคนทั่วประเทศที่
อยากชื่นชมการแสดงของไทย

พี่ดำาเคยอยู่กทม.เพราะทำานาแล้วไม่รุ่ง
ตอนนี้กลับไปอยู่กับแม่ เปิดธุรกิจ
นวัตกรรมข้าวอินทรีย์ของตัวเองที่ชัยภูมิ

ประเทศไทยมีหน่วยกำาจัดสารพิษรั่วไหล
ที่ต้องผ่านการฝึกฝนที่เข้มงวดเพื่อทำาภารกิจช่วยเหลือ
ทั้งยังทำาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนปริญญาส่วนหนึ่ง
เลือกที่จะเป็นนักวิจัยในพื้นที่ชนบท
เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างตรงจุด
และยั่งยืน



ก�รทำ�ให ้ประเทศไทย

ฝันเป็นจริงได้
ความร่วมมือต้องใช้
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 เมืองมีบทบาทหลักในด้าน
อำานวยความสะดวกต่อการอยู่อาศัย 
การเป็นแหล่งงาน เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ธุรกิจ การค้าและการ
ให้บริการทางสังคมต่าง ๆ เป็นตัว
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ในปัจจุบันเมืองต้อง
เผชิญความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และปัจจัยปัญหาที่

เพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากทุกคน
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ปัจจัยปัญหาที่เพิ่มความ
ซับซ้อนต้องการรูปแบบ
การจัดการใหม่ๆ

บริหาร
จัดการเมือง

หลักการ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
สามารถตอบรับกับความท้าทายเหล่านี้ 
เพื่อให้เมืองน่าอยู่อาศัยและมีการเติบโต
อย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาในมิติต่างๆ ของเมืองหรือต่อการหา
โอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

นอกจากการนำาหลักการบริหารจัดการ 
เมืองที่ดีมาใช้แล้ว เมืองจะต้องปรับจาก 
“บทบาทเดิม” สู่ “บทบาทใหม่”  ที่ต้อง
คิดริเริม่นำาเอานโยบาย มาตรการและ
เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ควบคู่
กับการกำาหนดมาตรการการพัฒนาเมือง 
ผังเมือง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมืองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ก�รขัดแย้งระหว�่งก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจกับ
คว�มต้องก�รของประช�ชนในเมือง

ผลกระทบต่อต่อก�รเปลี่ยนแปลงของ
สภ�พอ�ก�ศ เช่น ภัยจ�กน้ำ�ท่วม คลื่น

คว�มร้อน (Heat waves)
ก�รข�ดแคลนน้ำ� หรือดินถล่ม

สภ�วะก�รแข่งขันระหว�่งเมือง 
ก�รเป็นเมืองที่มีคุณภ�พที่ส�ม�รถตอบรับกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (New Economy) 
มีศักยภ�พที่จะดึงดูดก�รลงทุนให้เข้�สู่พื้นที่เมืองได้

โครงสร้างประชากรที่กำาลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
ประชากรวัยแรงงานจะมีสัดส่วนน้อยลง 
ครัวเรือนของคนไทยที่จะมีขนาดเล็กลงและหลากหลายขึ้น

อัตร�ก�รขย�ยตัวที่สูงของประช�กรเมือง สร้�งคว�มกดดันและคว�มท้�ท�ย
อย่�งม�กในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น ให้ส�ม�รถรองรับกับประช�กรที่

เพิ่มม�กขึ้นได้ ทัง้ท�งด้�นระบบส�ธ�รณูปโภคและระบบคมน�คมขนส่ง 
ที่อยู่อ�ศัยและส�ธ�รณูปก�ร ปัญห�ก�รจร�จร มลภ�วะและก�รกำ�จัด
ของเสีย พลังง�น และปัญห�สิ่งแวดล้อม
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Cheap 
price

Residential

ในนิวยอร์ค และโตเกียว เทศบัญญัติให้ภาคเอกชน
ที่พัฒนาที่พักอาศัย จะต้องปันส่วนประมาณ 
5-10% ขายในราคาที่คนรายได้น้อยจ่ายได้
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ประสิทธิภาพของเมือง

ความเป็นธรรม

ความยั่งยืน

• ใช้ที่ดินเมืองให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักเชิง
เศรษฐกิจเป็นหลัก จัดโซนนิ่ง หรือควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินควบคู่กับมาตรการด้านภาษี

• บูรณาการแผนไปกับการขนส่งมวลชนและ

โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกำาหนดทิศทางในการขยาย
ตัวของเมืองตามทิศทางที่ต้องการ โดยลงทุนให้คุ้ม
ค่ามากที่สุด

• มีรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับพื้นที่และความ
สามารถในการจ่ายของประชากร จะต้องนำาเอาทุก
รูปแบบการเดินทางรวมมาพิจารณาร่วมกัน 
รวมถึงขนส่งระหว่างประเทศ

• นโยบายมีโครงการหรือแผนงาน ที่รองรับผู้มีรายได้
น้อย เช่นเทศบัญญัติของเมืองเพื่อการแบ่งปันแก่คน
รายได้น้อยในสังคม เป็นต้น

• มูลค่าที่ดินที่สูงขึ้น ถูกนำากลับมาคืนสู่สังคมด้วยวิธี
การต่างๆ เช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการประเมินพิเศษ

• ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) 
ซึ่งมีมากถึง 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด ควรมีการ
จัดทำาฐานข้อมูลและมาตรการเพื่อช่วยเหลือและ
คุ้มครองทั้งด้านกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงประกัน
สังคม จะลดความเหลื่อมล้ำาของคนในเมืองอีกรูป
แบบหนึ่ง

• การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้านการเชื่อม
โยงกลุ่มอุตสาหกรรม (industrial Sector) ที่เพิ่ม
ขึดความสมารถการแข่งขันเข้ากับเมืองโดยรอบ เช่น 
พื้นที่เกษตร

• ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างย่ังยืน ลดการฟุ่มเฟือยเช่น การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำามัน กำาหนดมาตรการควบคู่การ
พัฒนาขนส่งมวลชน เช่น การจัดเก็บค่าใช้การจราจรใน
บริเวณเมือง (Congestion Charge Zone)

• ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการวางแผนการ
ขยายตัวของพื้นที่ชานเมืองล่วงหน้า การควบคุมขยะ 
น้ำาเสีย และสร้างนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน

Congestion 

Charge 
Zone (CCZ)

จ่าย 100 บาท ค่าผ่านทาง
จราจรหนาแน่นพิเศษ
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ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

หลักการ

การวางแผนการขยายตัวของพื้นที่ชานเมืองล่วงหน้า
และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เมืองขยายตัวไป
อย่างไร้แผนและไร้ทิศทาง การวางแผนอนาคตของ
การขยายตัวของเมืองต้องเผื่อไปยังขอบเขตภายนอก
พื้นที่หลักของเมืองด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่ ปัญหา
ของเมืองจะเริ่มต้นสั่งสมมาจากพื้นที่รอบนอก   การ
บริหารจัดการพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นปัจจัยสำาคัญและ
เชื่อมโยงกับการวางแผนถนนสายหลักและถนนสาย
รอง เครือข่ายสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
ให้นำาหน้าการพัฒนาของเมือง

การวางแผนการขยายตัวของพื้นที่
ชานเมืองล่วงหน้าและอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำาประปา

ไฟฟ้า

หมุนเวียนน้ำา

หมุนเวียนขยะ

ภาษีเก็บพิเศษ
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ปรับปรุงการระบบการจัดการขยะมูลฝอย ต้องมุ่ง
ดำาเนินตามหลัก R: Reduce (ลดจำานวนของเสีย) 
Recycle (นำามาแปรรูปใช้ใหม่) และ Reuse (นำา
มาใช้ใหม่) ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐแก่ธุรกิจ
รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลในเรื่องการจัดการ
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา และการช่วยเหลือด้านภาษี

เมืองจะต้องอนุรักษ์พลังงานโดยการนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้ ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติ หลอดประหยัดพลังงาน
สำาหรับไฟที่อยู่บนท้องถนน  เมืองจะสามารถประหยัด
พลังงานอย่างมหาศาลโดยการพัฒนาและนำาแผนและ
กฏเกณฑ์ที่เหมาะสมมาบังคับใช้ ผ่านเครื่องมือการ
กำาหนดราคาค่าน้ำาค่าไฟ (Utility pricing) และภาษี
ที่ดิน (Land tax) ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับอาคารควร
จะมุ่งไปที่การรักษาความหนาแน่น ส่งเสริมการใช้แสง
จากธรรมชาติ ลงทุนด้านการใช้พลังงานทางเลือก

ด้วยหลักที่ว่า จัดสรรทรัพยากรที่มีจำากัดอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การออกแบบเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิผล จะสามารถสร้างแรง
จูงใจให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตกลงจับมือกัน
แก้ปัญหา อย่างการนำาภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ เช่น 
ภาษีคาร์บอน ในทางเศรษฐกิจและนโยบายภาษี
คาร์บอนได้เพิ่มการแข่งขันเพื่อช่วยพลังงานทาง
เลือกประเภทอื่น

สร้างนวัตกรรม
ประหยัดพลังงาน

การควบคุมขยะ 
น้ำาเสีย ที่ดีขึ้น

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ
ในการจัดการ
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ภาครัฐเพิ่มบทบาทตนเองเป็นผู้ประกอบการ
กับบทบาทการเป็นผู้ช่วยเหลือให้มากขึ้น
ขยายความร่วมมือกับ ภาคเอกชนและองค์กรความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ

CSR.
Coorporate 
Social Responsibility
สนับสนุนและประสานงานให้
เกิดกิจกรรมความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือสังคม

PPDP.
Public Private
Development
Parnership
ดำาเนินงานโครงการร่วมมือ
กับภาคเอกชนในการพัฒนาที่
ไม่หวังผลกำาไร

PSD.
Public Sector
Development
การให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ 
กลุ่ม SMEs ผ่านทางวิชาการ

เมื่อชุมชนในเมืองเข้มแข็งและมีความรู้ จะก่อให้เกิด
ความต้องการใหม่ๆ (Public Demands) เพิ่มขึ้น
ต่อผู้บริหารเมือง และการบริหารนั้นต้องยึดหลัก
ตรวจสอบได้ (Accountability)

บทบาทใหม่
เปลี่ยนแปลงสู่

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน
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พัฒนาสังคม
สร้างความชอบธรรมโดยพัฒนาชุมชนให้เข้ามามีส่วนรวมใน
การกำาหนดนโยบายและแผนงานโครงการมากขึ้น

ยกระดับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
ปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนของภาครัฐ โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ชุมชนเมืองมีส่วนร่วมใน
โครงการจัดสรรบริการ
พื้นฐานด้วยตนเอง 
โดยเข้ามามีส่วนร่วม
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ 
เพื่อรักษาความเป็นเมือง
น่าอยู่ให้ยั่งยืน

ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อน
โครงการให้บรรลุเป้าหมาย
ได้โดยประชาชนมีโอกาส
รับรู้ข่าวสารการทำางาน
ร่วมกันและมีส่วนร่วม
การกำาหนดควบคุมการ
ตัดสินใจ

ประชาคมเมืองและ
ชุมชน มีการประชุม
ร่วมกัน มีองค์กร
และชุมชนที่เข้าร่วมใน
กระบวนการพัฒนา

ประชาชนได้รับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและความ
สามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ อย่างเพียงพอจน
กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความ
มั่นใจในตัวเองและมีความรู้

PPP.
=

BLT. BOT. BOO.
Public Private
Partnership

Build, Lease, 
and Transfer.

Build, Operate, 
and Transfer.

Build, Own, 
and Operate.

การร่วมมือกันของรัฐและ
เอกชนโดยเน้นให้เอกชน
เป็นทั้งผู้จัดหาและลงทุนใน
บริการสาธารณะ

เอกชนจัดสร้างและพัฒนา
แบกรับความเสี่ยงการ
ดำาเนินการก่อนโอนให้เป็น
ของรัฐแล้วจึงเช่าโครงการ
นั้นต่อจากรัฐ

เอกชนจัดสร้างและ
บริหารจัดการแล้วจึง
โอนทรัพย์สินให้แก่รัฐ
เมื่อหมดสัญญา

เอกชนสร้างและถือ
ครองกรรมสิทธิ์และ
บริหารจัดการภายใต้
ระยะเวลาที่กำาหนดไว้
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“Threshing rice” Mae Klang Luang, 
Chom Thong, Chiang Mai, Thailand.
by Nobutaka Kuze
www.facebook.com/
nobythaiphotography

“Buffalo”
by Nobutaka Kuze
www.facebook.com/
nobythaiphotography

“Container Cargo freight ship 
with working crane”
by Anek Suwannaphoom
www.flickr.com/
photos/anekoho/

“Rice field near Umphang”
by Michael Schwab
www.flickr.com/
photos/michaelandanita/

“Floating Market”
by Nobutaka Kuze
www.facebook.com/
nobythaiphotography

Citation
Photographers

“Air Borne”
by Vichaya Pop
www.facebook.com/
Pop315Photography

“BKK view from Fisheye lens from 
Breeze, Lebua State tower,
Thailand.”
by Weerakarn Satitniramai
www.flickr.com/photos/weerakarn/

“ The City Monk “
by Kob Kittitat Kiattanavith

“ Spirits “
by Kob Kittitat Kiattanavith

“ Curious “
by Belle Thana

“Freedom of Thais” 
Unreveiled Photographer,
images taken in 2010
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“Baby Rice Field”, Maejam, 
Chiang Mai, Thailand.
by Belle Thana

“Old Bangkok at Duck”
Phraeng Phuton, Bangkok.
by Nobutaka Kuze.

“Old Riverside Town”
Chanthaburi, Thailand
by Nobutaka Kuze.

“Throw from Heart”
by Ekkachai Pholrojpanya

“Stripe”
by Anan Charoenkal
www.tonnaja.com

“One Two Three Four”
by Christopher Cotrell
www.flickr.com/photos/qousqous/

“A Red Tree” Phu Hin Rong Kla Na-
tional Park, Phitsanulok, Thailand
by Nobutaka Kuze.

“Care”
by Ekkachai Pholrojpanya
www.flickr.com/photos/joeziz/

“Thai-Burma Railway, Kanchanaburi, 
Thailand”
by Nobutaka Kuze
www.facebook.com/
nobythaiphotography

“Factory” 
by Ice Supavit Keri
FB: Ice Supavit Photography
www.icesupavit.com

Silent Elevated Street
by Belle Thana.

Untitled
by Supavit Kerivananukul
FB: Ice Supavit Photography
www.icesupavit.com

“Above The City Life”
by Kob Kittitat Kiattanavith

“Street Life’s Collection”
by Kob Kittitat Kiattanavith
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ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นเพียง
หนทางหน่ึงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ไม่ได้เป็นเป้าหมายการพัฒนาในตนเอง 
ดังน้ันจึงต้องประกอบไปด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสุข
ทางสังคมด้วย ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความม่ันคง
ของมนุษย์ การตัดไม้ทำาลายป่าจะไม่มี
วันหมดไป หากความต้องการพ้ืนฐาน
ของชุมชนยังไม่ได้รับการดูแล โครงการ
จึงพัฒนาหน่วยธุรกิจต่างๆข้ึน ได้แก่ 
ธุรกิจอาหาร เกษตร การท่องเท่ียวและ
หัตถกรรม เพ่ือยกระดับคนในพ้ืนท่ีใน
ระยะยาว โครงการจึงก้าวกระโดดจาก 
การปลูกพืชทดแทนยาเสพติด สู่การ
พัฒนาทางเลือกท่ีหลากหลายในการดำารง
ชีวิตท่ีย่ังยืน เป้าหมายสูงสุดในการเสริม
ศักยภาพของชาวบ้านให้มีทักษะความคิด 
ความสามารถทางธุรกิจ คือ สามารถ
รับมือและจัดการ กับความก้าวหน้าและ
ผันผวนของตลาดโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจท้องถ่ินไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
            

 – มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ.



1. ควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบกับการอ่านหนังสือเล่มนี้

2. แนวทางการพัฒนาเมืองในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงการเสนอแนวคิดภาพรวม   

    การจะนำาไปปรับใช้จริงควรอิงจากสภาพจริงของเมืองเป็นหลัก และปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย

3. ให้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ

4. ดูแลรักษาหนังสือไว้ให้นาน เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับอีกหลายๆคน

5. อย่ายึดถือความคิดใดเป็นหลักในข้ันต้น แต่ให้เข้าใจทุกมิติของเมืองอย่างถ่องแท้ 

  แล้วจึงพัฒนาให้ตรงจุดปัญหาของเมือง

6. มองผลกระทบต่อภาพรวมของทุก ๆ การกระทำาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

7. มองหาทั้งข้อดี ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจ

8. พยายามอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

หลักการใช้คู่มือ

ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรา

สามารถนำามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี... 

     ...ข้อสำาคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้

ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วย

ความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่เกิด

แก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว

– พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการเสด็จออกมหาสมาคม 

  งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ 5 ธ.ค. 2529.






