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จดหมายข่ าว (Newsletter) ฉบับที่ 1/2560
สรุ ปข่ าวความเคลื่อนไหว (บางส่ วน) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมือง การวางผัง ออกแบบเมือง
ยุทธศาสตร์ และระบบขนส่ งมวลชนในหัวเมืองภูมภิ าค

โดย
สมาคมการผังเมืองไทย ร่ วมมือกับ
SMART GROWTH THAILAND
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สรุ ปข่ าวความเคลื่อนไหว (บางส่ วน) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเมือง การวางผัง ออกแบบเมือง
ยุทธศาสตร์ และระบบขนส่ งมวลชนในหัวเมืองภูมภิ าค
โดย สมาคมการผังเมืองไทย ร่ วมมือกับ SMART GROWTH THAILAND
(ขอนแก่ น) 26 ธ.ค. 59
มท.1 เห็นชอบ จัดตัง้ 'บริษัทจากัด' 5 เทศบาลในขอนแก่ น สู่ระบบขนส่ ง 'LRT'
การพัฒนาเมืองสูเ่ ป้าหมายการเป็ นเมืองที่ชาญฉลาด หรื อสมาร์ ทซิตี ้นัน้ (Smart City)
หนึง่ ในโครงการที่อยูใ่ นความสนใจของชาวขอนแก่น และชาวไทยทัว่ ประเทศ คือการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรางเบา (LRT) แบบไม่เป็ นภาระของรัฐ และไร้ ความขัดแย้ ง
ตามโครงการ "ขอนแก่น SMART CITY (ระยะที่ 1) ก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ - ใต้ ต้ นแบบในภูมิภาคจังหวัด
ขอนแก่น" ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ อนุมตั ิเห็นชอบในหลักการไปแล้ วนัน้ ซึง่ ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการ
ติดตามความคืบหน้ าและประสานงานโครงการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 5 เทศบาล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
ขอนแก่น ได้ ร่วมผลักดันโครงการมาโดยตลอด และอีกหนึง่ ขันตอนส
้
าคัญ คือการจัดตังบริ
้ ษัทของ 5 เทศบาล เพื่อใช้ เป็ นหน่วยงานกลางใน
การขับเคลื่อนโครงการฯ
อ่านต่อ http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=37
(ภูเก็ต) 11 ก.ย. 59
บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจากัด ก่อตังโดยมี
้
ผ้ ถู ือหุ้น 25 คน ทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ
100 ล้ านบาท โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้ างศักยภาพร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื น้ ฟูเมืองให้ เป็ น Smart City และระบบขนส่งมวลชน
ระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน ความปลอดภัยให้ ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มเศรษฐกิจ ประหยัดการใช้ พลังงานให้ กบั เมือง
ลดการเดินทางแก่ภาคครัวเรื อน สร้ างความปลอดภัย เกิดความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์ และส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับ
(COMPACT CITY) โดยใช้ ลกั ษณะการพัฒนาของศูนย์เศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาพื ้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ซึง่ มีการผสมผสานอย่างมี
ดุลยภาพของพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย พื ้นที่สีเขียวและระบบการสัญจรสีเขียว สร้ างความทันสมัยให้ กบั เมืองด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระดับสูง ตอบสนองต่อการประกอบการทางธุรกิจ การนันทนาการ การอยูอ่ าศัยและการจัดการระบบสิง่ แวดล้ อมในระยะยาวให้ ภเู ก็ตมีความ
มัน่ คงและยัง่ ยืน
อ่านต่อ http://www.smartgrowththailand.org/phuket-develop-lightrail-transit/
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(พิษณุโลก) 22 พ.ย. 59
ช่วงเช้าวันนี้ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ได้เป็ นวิทยากรบรรยายแนวทางการออกแบบ
กายภาพเมืองเพื่อผูส้ ู งอายุ ในงาน Aging 4.0 พิษณุโลกเมืองนวัตกรรมผูส้ ู งอายุ จัดโดย
สนง.พาณิ ชย์จงั หวัดและ กกร.พิษณุโลก นับว่าเป็ นก้าวย่างสาคัญยิง่ ของพิษณุโลกที่ได้
เดินเข้าสู่ เมืองแห่งความเป็ นสากล วันนี้อาจจะยังเร็ วไปสาหรับปรับเปลี่ยนระบบทาง
กายภาพ แต่อีกไม่นานเชื่อว่า หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ แนวทางที่คณะผูข้ บั เคลื่อน
ต้องการ เป็ นกาลังใจครับ (ขอบคุณภาพจากคุณ Kicky Veerawattanapong)
(พิษณุโลก) 22 พ.ย. 59
บรรยายสรุ ปยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนกับท่านผูว้ า่
ราชการจังหวัดพิษณุโลก ท่านศุภชัย เอี่ยมสุ วรรณ เวลา 13.00-14.30 ณ.ห้องประชุมเล็ก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผมต้องขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างยิง่ ที่กรุ ณาเป็ นผูน้ าการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นับเป็ นโอกาสดีอย่างยิง่ สาหรับจังหวัดและภาคเหนือล่างครับ
(ระยอง) 14 ธ.ค. 59
ประสบผลสาเร็ จเกินคาดครับ วันนี้ที่ประชุมร่ วมสมาคมอสังหาริ มทรัพย์ระยอง และ
หอการค้าจังหวัดระยองและภาคส่ วนต่างๆ มีมติจดั ตั้งบริ ษทั ระยองพัฒนาเมือง จากัด
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเดินหน้านาพาเมืองสู ระบบบริ หารจัดการรู ปแบบ
ใหม่ ต้องขอบคุณกาลังสาคัญครับ ทั้งท่านนายกสมาคมอสังหาริ มทรัพย์ระยอง ท่านรอง
ประธานหอการค้าระยองและท่านรองปลัดเทศบาลนครระยอง คุณฉัตรนุชยั สมบัติศรี ที่
ช่วยกันผลักดันจนประสบผลในวันนี้ และขอบคุณทั้ง อจ.ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม อจ.ธนภณ
พันธเสน และ อจ.สุ ภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ที่กรุ ณาเดินทางเข้าร่ วมงานครับ
(พิษณุโลก)29 ก.ย. 59
อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ร่วมบรรยายเรื่ อง รถไฟฟ้าความเร็วสูงกับการสร้ างความมัง่ คัง่
และยุทธศาสตร์ พิษณุโลก 2020 ในงานเปิ ดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก ณ.
ห้ องอยุธยา โรงแรมท๊ อปแลนด์ วันนี ้นับว่า พิษณุโลกคึกคักมาก มีผ้ ปู ระกอบการโรงแรม
อสังหาริมทรัพย์และค้ าปลีกเข้ าร่วมกันอย่างคับคัง่ เกือบ 250 คนทังห้
้ องหลักและห้ อง
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เสริม มีหลายท่านที่เดินทางมางานนี ้โดยเฉพาะ เช่น ดร.โน๊ ตและทีมนักวิชาการอิสระจากกรุงเทพฯ จุดเด่นของงานนี ้ นอกจากการเปิ ดตัวของ
คณะกรรมการสมาคมฯ แล้ ว ที่ประชุมยังได้ ต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้ าปลีกจาก
คณะกรรมการสมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทยจานวน 12 ท่านนาโดย ท่านนายกสมาคมฯ คุณพรนริ ศ ชวนไชยสิทธิ์ และที่ต้องกล่าวถึงเป็ นกรณี
พิเศษคือ การบรรยายของคุณอนันต์ อัศวโภคิน ปธ.กรรมการบริหารโฮมโปรดักซ์/แลนด์แอนด์เฮาส์และ Terminal 21 ชนิดที่เรี ยกได้ วา่ 1 ชม.
ของการบรรยายผู้ร่วมประชุมตาแทบไม่กระพริบ ข้ อความบางส่วนที่ทา่ นเล่า น่าสนใจมาก คนที่คิดจะประกอบธุรกิจควรต้ องฟั ง ท่านบอก
ทรัพยากรและสิ่งที่องค์กรจะต้ องรักษานัน้ ลูกค้ ามีความสาคัญเป็ นอันดับสอง พนักงานครับคือความสาคัญอันดับหนึง่ 4 บริษัทมหาชนของ
ท่าน ด้ วยทรัพย์สินสองแสนกว่าล้ าน และกาไรสุทธิ 1.8 หมื่นล้ านต่อปี ได้ จากความสามารถของพนักงาน นับจากปี 2540 ที่บริษัทเกือบ
ล้ มละลาย พนักงานที่เหลืออยูไ่ ด้ ร่วมกันสร้ างกลุม่ บริษัทของท่านขึ ้นมาใหม่ และร่วมพัฒนาระบบขององค์กรอย่างไม่หยุดยัง้ ทาให้ พวกเขาทุก
คนมีวนั นี ้ อีกประการที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการอสังหาฯ ท่านกล่าวว่า คู่ค้าทังผู
้ ้ รับเหมาและซับพลายเอ่อร์ คือปั จจัยที่องค์กรต้ องช่วย
สนับสนุนประคับประคอง ทุกคนทังร้้ ายและดีต้องเดินต่อให้ ได้ ผมเพิ่งทราบว่า แลนด์แอนด์เฮาส์ เป็ นบริษัทที่ไม่มีฝ่ายบุคคลและจัดซื ้อ หน้ าที่
นี ้เขามอบมอบให้ หวั หน้ างานดูแล น่าสนใจมากครับกับข้ อมูลนี ้ สาหรับผมต้ องขอแสดงความยินดีกบั ท่านนายกสมาคมฯ ท่านแรก คุณยศวัจน์
รุ่งคุณาวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านที่จดั งานนี ้ได้ ประสบผลสาเร็จ และยินดีกบั ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมและท่านประธานหอการค้ า ที่
ได้ ร่วมกันสนับสนุนจนงานลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ 4 เดือนข้ างหน้ า หลังการเปิ ดตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงสาย กทม.-พล. ผมหวังว่า จะมีประชุม
และเสวนาดีๆ เช่นนี ้เกิดขึ ้นอีก และหากพอมีทรัพยากรเหลือ ก็ควรเปิ ดที่นงั่ ให้ ผ้ แู ทนภาคประชาชนเข้ าร่วมด้ วย งานจะสมบูรณ์ พิษณุโลกจะ
ได้ เดินหน้ าไปพร้ อมกันทังรั้ ฐ เอกชนและประชาชน

(สระบุรี)23 พ.ย. 59
Smart Growth Thailand ขออนุญาตแจ้งข่าวการจัดตั้งบริ ษท
ั พัฒนาเมืองจังหวัดใหม่

วันนี้หอการค้าจังหวัดสระบุรี นาโดยท่านประธานหอการค้ า คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์
(นายกสมาคมอสั งหาริมทรัพย์ สระบุรี) ได้จดั ประชุมคณะกรรมการหอการค้าในวาระ
พิเศษเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด โดยอาจารย์ ฐาปนา บุณยประวิตร จาก
สถาบันวิจัยการเติบโตอย่ างชาญฉลาดประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่ วมชี้แจงแนวทางการ
จัดทาแผนขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่ ความยัง่ ยืน ทั้งนี้ ประธานหอการค้าได้สรุ ปพัฒนาการพัฒนาจังหวัด
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา พบว่า จังหวัดสระบุรีไม่มียทุ ธศาสตร์ ที่มีความเด่นชัด การพัฒนาเป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง ขาดการบูรณาการระบบทาง
กายภาพกับความต้องการประชาชน ทาให้โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและบริ การที่ดาเนิ นมาตอบสนองได้แค่ผลู ้ งทุน
และบางสาขาเศรษฐกิจ ในขณะที่จงั หวัดและประชาชนส่ วนใหญ่ ต้องรับภาระทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม จวบจนปัจจุบนั จังหวัดสระบุรีได้เป็ น
หนึ่งในพื้นที่เป้ าหมายของการลงทุนทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของภาคกลางและพื้นที่ปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร และยังเป็ นพื้นที่ลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ศูนย์การขนส่ งสิ นค้าทางถนนและการขนส่ งสิ นค้าทางราง ศูนย์การเดินทาง
ด้วยรถไฟความเร็ วสู ง ฯลฯ หอการค้าพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า หากยังปล่อยให้การพัฒนาดาเนิ นไปโดยขาดการบูรณาการและการกาหนด
แนวทางการเติบโตที่ถูกต้อง ในระยะยาว จังหวัดอาจจะประสบปัญหาทางกายภาพ สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนมากกว่านี้
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ดังนั้น จึงจาเป็ นจะต้องระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐจากส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อร่ วมกันกาหนดอนาคตการใช้ทรัพยากรและกาหนดกรอบของการเติบโต เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต โดยใน
วันนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้จดั ทายุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขึ้นมาใหม่ และให้ใช้นวัตกรรมการบริ หารที่เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถ
รวมกลุ่มกันพัฒนาเมืองได้ ซึ่งที่ประชุ มได้ มมี ติเป็ นเอกฉันท์ ให้ ใช้ ประยุกต์ โมเดลการพัฒนาเมืองของจังหวัดขอนแก่ น จังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
พิษณุโลก และให้เตรียมการจัดตั้งบริษัท สระบุรีพฒ
ั นาเมือง จากัด เพื่อเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานทีส่ าคัญของจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การร่ วมกันพัฒนาระบบการขนส่ งทางรางและการขนส่ งมวลชน เพื่อสร้ างประสิ ทธิภาพการเชื่ อมต่ อโครงข่ ายต่ างๆ ให้ มี
ความสมบูรณ์ สาหรับรายละเอียดการก่อตั้งกิจการ ประธานหอการค้าแจ้งว่า ขณะนี้มีผพู ้ ร้อมลงทุนเกินครึ่ งจากจานวนที่ตอ้ งการ โดยหอฯ จะ
จัดประชุม dinner talk ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยมีท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานและจะจัดการประชุมครั้งใหญ่และแถลงข่าวใน
วันที่ 9-10 มกราคม 2560
อ่านต่อ http://www.smartgrowththailand.org/establish-sbtt-plan/

(สระบุรี) 26 ธ.ค. 59
การประชุมต่อเนื่องการพัฒนาเมืองสระบุรี เวลา 13.30-18.35 ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สระบุรี (บัณฑิต เทวีธิวารักษ์) นัง่ อยูร่ ่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนแนว
ทางการพัฒนาเมืองของบริ ษทั สระบุรีพฒั นาเมือง จากัดโดยตลอด วันนี้จึงเป็ นอีกวัน
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทาให้งานนี้ประสบ
ผลสาเร็ จ ทั้งท่านพรนริ ศ ชวนไชยสิ ทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ์คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต ผศ.ดร.ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. อจ.สุ รเดช ทวีแสงสกุลไทย KKTT คุณชาญณรงค์ บูริสตระกูล นายกสมาคม
อสังหาริ มทรัพย์ขอนแก่น อาจารย์วรี พล จงเจริ ญใจ นายกสมาคมอสังหาริ มทรัพย์นครราชสี มา คุณอดิเรก แสงใสแก้ว สมาคมอสังหาริ มทรัพย์
ไทย และผูเ้ ข้าร่ วมทุกท่าน งานนี้ สาเร็ จจริ งๆ ด้วยความอุตสาหะของประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี คุณนพดล ธรรมวิวฒั น์ พบกันใหมอีก
สองเดือนกับการบรรยายเชิงลึกเกณฑ์การพัฒนาเมือง smart growth ครับ
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(ราชบุรี) 19 ธ.ค. 59
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งแรก ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ได้รับความร่ วมมืออย่างดีจาก
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณสานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านหัวหน้าฝ่ ายวิชาการผังเมืองที่กรุ ณาอยู่
ช่วยเหลือตลอดงาน และวิทยากรตัวแทนทุกสาขาเศรษฐกิจที่ร่วมให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะกันอย่างเต็มที่ โครงสร้างพื้นฐานอื่นที่สรุ ปได้วนั นี้ เห็นตรงกันหลายเรื่ อง
ไม่วา่ จะเป็ นเขตอุตสาหกรรมสมุนไพรและการสร้างมาตรการอนุรักษ์พ้นื ที่การเกษตร
หรื อแม้แต่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งเรื่ องอื่นๆ คนทาผังจะต้องไปคิดวิเคราะห์กนั ต่อ
(แม่สอด จ.ตาก) 29 ต.ค. 59
การเสวนาวิชาการ เรื่ อง แนวทางการออกข้อกาหนดทางผังเมืองเพื่อการบริ หารจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตร แหล่งน้ า และพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30-16.00 ณ.ศูนย์ประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อาเภอแม่สอด
ประกอบโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กรมโยธาธิ
การและผังเมือง โดยมี อจ.พนัส นามสู ตร อจ.สิ งห์ พงษ์สุทธ์ ผอ.ชลประทานตาก
ตัวแทนจากเขตอนุรักษ์ป่าไม้ตาก และตัวแทนจาก สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เป็ นวิทยากร ดาเนินรายการโดย อจ.ธนกฤต มีสมจิตร
(เชียงใหม่) 2 ธ.ค. 59
เสร็ จสมบูรณ์การบรรยายเกณฑ์ Smart Growth & LEED และการประยุกต์ใช้ในการ
วางผังและออกแบบเมือง ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชยั อดีตคณบดี
ผศ.ดร.ปรัชมาส ลัญชานนท์ หน.สาขาผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการออกแบบสภาพแวดล้อม ม.แม่โจ้ ที่กรณาจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้
ขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมทั้ง 120 คน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณสมภาพ รุ่ นน้องผังเมืองกับคณะจากพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณแดน เหตระกูล จาก นสพ.
เดลินิวส์ที่กรุ ณาบินมาจากกรุ งเทพเพื่อร่ วมงานนี้ โดยเฉพาะ ปี หน้าฟ้าใหม่ พบกันอีกครับแม่โจ้
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(พิษณุโลก) 26 ก.ย. 59
ท่านรองอธิ การบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลกสาหรับการแนะนา
องค์ความรู ้แหล่งใหม่ของภาคเหนือตอนล่างสาหรับการพัฒนาในอนาคตครับ

(อุดรธานี) 28 ธ.ค. 59
หารื อกับเครื อข่าย Smart Growth ของจังหวัดอุดรธานีหรื อ Smart Growth Udon
Thanee (ดร.ธนดร พุทธรักษ์ คุณพูลเกียรติ พุทธรักษ์ และคุณชยันต์ ช้ างรักษา) เรื่ อง
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด การพูดคุยในวันนี ้ (ท่ามกลาง
สภาพอากาศที่หนาวเย็น) พบข้ อมูลความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบางประการ ที่
น่าสนใจคือ ช่วง 1 ปี มานี ้ สภาพการติดขัดการจราจรของพื ้นที่เมืองอุดรธานีมีความรุนแรงมากขึ ้น (พื ้นที่เมืองรวม 6 เทศบาล และจานวน
ประชากรมากกว่า 2.4 แสนคน ไม่รวมประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวชาวลาว) แต่การใช้ พื ้นที่บริ เวณศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองที่มีสถานี
ขนส่ง สถานีรถไฟและศูนย์การค้ าใหญ่ 2 แห่ง (เซ็นทรัลและยูดีทาวส์) เป็ นใจกลางมีความหนาแน่นมากขึ ้น จากการลงทุนที่อยูอ่ าศัยแนวตัง้
ผสมผสานกิจการค้ าปลีกและบริ การ ข้ อมูลที่ทีม SGT ได้ มาคือ ประชากรทุกกลุม่ ได้ หลัง่ ไหลเข้ าใช้ พื ้นที่ใจกลางศูนย์มากขึ ้น ตังแต่
้ ช่วงเวลา
เช้ าจนถึงห้ าทุม่ อย่างไรก็ตาม ได้ พบอุปสรรคการลดลงของยอดขายสินค้ าอุปโภคบริโภคอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากการขึ ้นภาษี การนาเข้ า
สินค้ าของ สปป.ลาว (เก็บภาษี ร้อยละ 10 สาหรับสินค้ าทีมีมลู ค่ามากกว่า 1,500 บาท) แต่ปัญหาดังกล่าวน่าจะกระทบสาหรับกิจการค้ าปลีก
ในช่วงสันหรื
้ อระยะ 1-2 ปี เนื่องจากอาจมีการปรับตัวขึ ้นของราคาสินค้ าใน สปป.ลาวในอนาคต บวกกับระยะเวลาแตกตื่นด้ านระดับราคาจะ
ค่อยๆ หายไป สาหรับภารกิจของชาว SGT ในอุดรธานีตอ่ จากนี ้ นอกจากจะเพิ่มระดับความเข้ มข้ นในการเผยแพร่ข้อมูลความสาคัญการใช้
ระบบขนส่งมวลชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางและกิจกรรมเศรษฐกิจแล้ ว เครื อข่ายยังต้ องเร่งรัดรวบรวมผู้สนใจลงทุนกิจการ
พัฒนาเมือง เช่นเดียวกับขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง สระบุรี หรื อเชียงใหม่ โดยในช่วงเวลาอันใกล้ จะมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนว
ทางการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อลงลึกแผนปฏิบตั ิการที่ต้องเร่งรัดให้ เสร็จก่อนการลงนาม mou ของ
เครื อข่ายพัฒนาเมือง รายละเอียดมากกว่านี ้ ผมจะแจ้ งให้ ทา่ นที่สนใจทราบต่อไป
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(สมุทรสาคร) 27 ธ.ค. 59
คุณสุ เทพ ปัญญาสาคร กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและผูบ้ ริ หาร Porto
Chino Shopping Mall สมุทรสาคร พร้อมทีมงานเข้าหารื อยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์
เศรษฐกิจ การพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนในเขตเมือง การจัดทาโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพื่อการส่ งออก และการพัฒนาย่านท่า
ฉลอมและมหาชัยเป็ นศูนย์การท่องเที่ยวนานาชาติ น่ายินดีครับ ที่คนรุ่ นใหม่ให้ความสนใจพร้อมเป็ นผูน้ าในการพัฒนาบ้านเกิด นับเป็ นยุคใหม่
ของไทยโดยแท้ที่คนรุ่ นใหม่มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(สระบุรี) 23 ธ.ค. 59
สารวจศูนย์เศรษฐกิจโลจิสติกส์อาเภอแก่งคอย และอาเภอเมืองสระบุรีกบั ประธาน
หอการค้ าจังหวัดสระบุรีและผศ.ดร.ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม ผลการสารวจเที่ยวนี ้ทาให้ ทราบ
ว่า เมืองแก่งคอยเคยเป็ นเมืองหลักที่เติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าเมืองสระบุรี แม้
ปั จจุบนั จะดูร่วงโรย แต่อีกไม่นาน สภาพความคึกคักมีชีวิตชีวาน่าจะกลับคืน เนื่องจาก
แก่งคอยถูกกาหนดให้ เป็ นสถานีหลักรถไฟทางคู่ที่เชื่อมต่อเส้ นทางสายสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก (มาบตาพุด) และสายล่างลงบางซื่อ นอกจากนัน้
ยังจะเป็ นทางลงของทางด่วนสายฉลองรัฐและทางลงมอเตอร์ เวย์สายนครราชสีมารังสิต การสารวจได้ พบเนื ้อเมืองปั จจุบนั ขยายครอบคลุมล้ นข้ ามถนนมิตรภาพมาอีกฝั่ง
ซึง่ เชื่อว่าจะถูกแปรสภาพเป็ นโซนอุตสาหกรรมหรื อศูนย์การขนส่งในอนาคต ผมไม่ทราบว่า ผังเมืองรวมจังหวัดได้ กาหนดย่านการใช้ ที่ดินและ
กิจกรรมเศรษฐกิจไว้ อย่างไร แต่จากการคาดการณ์เชื่อว่า การใช้ ที่ดินจะเปลี่ยนแปลงมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ า โดยระบบขนส่งทางถนนและ
ทางรางจะเป็ นตัวขับเคลื่อน สาหรับตัวเมืองสระบุรี ไม่น่าเชื่อว่าเนื ้อเมืองมีการขยายขนาดมากขึ ้น และหนาแน่นขึ ้นในศูนย์เศรษฐกิจรอบสถานี
รถไฟและศูนย์เศรษฐกิจรอบสถานีขนส่ง ดูคร่าวๆ หากมีการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจแล้ ว ตัวเมืองจะแปร
สภาพไปเป็ นเมืองคนเดินได้ ง่าย เนื่องจากเนื ้อเมืองปั จจุบนั มีลกั ษณะกระชับ สาหรับสถานีรถไฟฟ้าความเร็ วสูงที่กาหนดให้ ตงอยู
ั ้ ่บริเวณใกล้
ศูนย์ค้าโรบินสัน แม้ จะผิดไปจากเกณฑ์ แต่อาจส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที่อาเภอแก่งคอยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากต้ องการ
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเมืองให้ กระชับอย่างรวดเร็ว สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงควรตัง้ ณ.บริเวณสถานีเดิมซึง่ จะสะดวกในการเชื่อมต่อกับ
สถานีขนส่งและระบบการเดินทางของเมืองสระบุรีที่มีอยู่ ซึง่ จะเป็ นการเติมประสิทธิภาพโครงสร้ างพื ้นฐานและกิจกรรมเศรษฐกิจได้ มากขึ ้น
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(กทม.) 15 พ.ย. 59
คุณมนต์ทวี หงษ์หยก ดร.เผด็จ จินดา ดร.ศิรดล ศิริธร และผม ตั้งวงชวนคุยแนวทางการ
พัฒนาระบบขนส่ งมวลชนภูเก็ต โคราช ขอนแก่น พิษณุโลก และเชียงใหม่ที่ รร.
ริ ชมอนด์ ถ.รัตนาธิ เบศร์ หลังจากการนาเสนอโครงการวิจยั ระบบขนส่ งมวลชนจังหวัด
ภูเก็ตของ ดร.ศิรดลต่อ สกว.เสร็ จสิ้ น
พิษณุโลก (25 ต.ค. 59)
ประชุมสัมมนาโครงการศึกษาวิจยั แนวทางการประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยรองรับ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จัดโดยวิทยาลัยประชาคมอาเซี ยนศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ รร.ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 25 ตค.2559 ดร.พีรธร บุณย
รัตพันธุ์ นาเสนอผลการศึกษาทิศทางการเติบโตของพื้นที่ตามแนวพื้นที่พฒั นาระเบียง
เศรษฐกิจและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด พิษณุ โลก ตาก เชียงราย สถานการแรงงาน ความต้องการที่อยูอ่ าศัย และเปิ ดการ
เสวนา โดยวิทยากร อ.ฐาปนา บุณยประวิตร จาก Smart Growth Thailand นายยศวัจน์ รุ่ งคณาวุฒิ นายกสมาคมอสังหาริ มทรัพย์พิษณุโลก
และผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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