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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

สถานการณ์การกลายเป็นเมืองทั่วโลกค่อย ๆ ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ จนในต้นศตวรรษที่ 21 มีจำนวน
ประชากรมากกว่าครึ่งโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองต่าง ๆ และสถิติจำนวนประชากรในแต่ละเมืองก็เพิ่มอัตราขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนเมืองต่าง ๆ ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติอันเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการพัฒนานโยบายที่
มีความมั่นคงและให้บริการที่จำเป็นแก่คนเมือง เนื่องจากขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ผนวกกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ปกคลุมทั่วโลก ระบบเศรษฐกิจสังคมโลกกำลังพัฒนาต่อเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที ่3 ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เศรษฐกิจ
ยุค 4.0 เมื่อเส้นแบ่งระหว่างโลกภายภาพ โลกดิจิทัลและโลกชีวภาพเริ่มจางหายไป  

ในช่วงปี 2003 UN-HABITAT ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูล อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การ
กำหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนาเมืองที่ยั ่งยืน จึงเริ ่มประชุมหารือกับภาคีทั่วโลก และเกิดเป็น
โครงการ Global Urban Observatory (GUO) ที่พยายามผลักดันให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูล
ที่มีพลวัตสูงอย่างมีระบบระเบียบและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งการ
จัดทำระบบข้อมูลเมืองนั้นมีความจำเป็นต่อการการกำหนดนโยบายระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก ซึ่งสามารถแบ่งการบริหารจัดการตามการดูแลรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่  โดยรูปแบบของการ
เก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้ ก็ยังสามารถเก็บจากข้อมูลจริงบนโลกกายภาพได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ที่ทำให้เราเข้าสู่ข้อมูลบนโลกดิจิทัลได้มากขึ้น และผู้คนต่างสร้างข้อมูลบนโลกดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา อาทิ ข้อมูล
ในโซเชียลมีเดีย ทำให้การจัดการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำได้จากการดึงข้อมูลบนโลก
ดิจิทัลที่เปิดเป็นสาธารณะมาใช้งานได้ทันที ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้จริงด้วยนัยยะสำคัญเชิง
สถิติ เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเมืองจึงไม่ใช่แค่การเดินลงสำรวจดูสภาพหรือสถานการณ์เมือง แต่สามารถดึง
ข้อมูลจากการผลิตข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนเมืองมาใช้งานและวิเคราะห์ต่อไปได้ เป็นการช่วยลด
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทำงาน ได้ข้อมูลทั้งสภาพเมืองและความเห็นต่อเมือง สามารถนำมาวิเคราะห์
และทำความเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปของเมืองได้  

โครงการคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตคนเมืองในประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการศึกษาและจัดทำ
ข้อมูลเมืองอันเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านวิธีการ “Urban Observatory” 
ที่จะทำให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูลที่มีพลวัตสูงอย่างมีระบบระเบียบและประสิทธิภาพ เพ่ือทำ
ความเข้าใจความเป็นไปของคนเมืองในยุค 4.0 การใช้ชีวิต พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ ปัญหา ความเห็น ฯลฯ 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็นผลนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งในการดำเนินการจัดการ
รวบรวมข้อมูลเมืองนั้น จำเป็นจะต้องมีการออกแบบจัดการระบบ การเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล ที่ต้อง
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เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบฐานข้อมูลตามสภาพแวดล้อมของเมืองที่เป็นพลวัตสามารถจัดทำผลลัพธ์
ของข้อมูลได้ออกมาหลากหลายรูปแบบ จึงต้องมีระบบรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บ สังเคราะห์ 
วิเคราะห์ และเลือกรูปแบบของการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูลที่
แตกต่างกัน การให้ข้อมูลเมืองนั้นจะอยู่บนฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  อยู่ในรูปแบบที่เป็น
มิตรต่อผู้ใช้งาน ไม่ต่างจากหลักแนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลบนฐาน
ภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ นั้น จะทำให้สามารถแสดงผลตามรูปแบบที่ผู ้ใช้งานต้องการได้ว่า
ต้องการในระดับการแสดงผลหรือถึงระดับการวิเคราะห์  ในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือแผนที่ สามารถ
เชื่อมโยงและเข้ากับฐานข้อมูลส่วนใหญ่ได้ 

สำหรับ โครงการย่อยที่ 8 งานสังเกตการณ์และขับเคลื ่อนเมือง เป็น 1 ใน 3 ส่วนงานหลักของ
โครงการคนเมือง 4.0 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการโดย
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนวันที่ 
17 เมษายน 2562 – 16 เมษายน 2563 โดยมีผู้วิจัยคือ นิรมล เสรีสกุล และคณะทำงานของศูนย์ออกแบบ
และพัฒนาเมือง นำโดย อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ธนาภรณ์ โอวาทวรวรัญญู และกัญรัตน์ โภไคยอนันต์ 

(1) การจัดการองค์ความรู้และขับเคลื่อนการตระหนักรู้สาธารณะผ่านการสื่อสาร 

จากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2563 คณะทำงาน
ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเมือง 2 ครั้ง กิจกรรมกระตุ้นการ
ตระหนักรู้ 1 ครั้ง และกิจกรรมเสวนาสาธารณะ (Webinar) 2 ครั้ง โดยกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมได้รับความ
สนใจจากสาธารณะเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 368 คนและมีผู้เข้ารับฟังและมีส่วนร่วมทาง
เพจเฟซบุ๊ค ไลฟ์สด (live) เป็นจำนวน 10,310 reach มีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรม “นักสำรวจเมือง” เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเมือง เพื่อขับเคลื่อนการตระหนักรู้
และสร้างให้กับพลเมืองตื่นรู้  (Active Citizen) ในเรื่องเมืองและพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน 

2) กิจกรรมปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ (Pin your Point , Point your pain) เป็นการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเมือง เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมืองในประเด็นการใช้งานพื้นที่
สาธารณะ จัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 72 คน  

3) กิจกรรมการฉายภาพยนตร์สารคดี End Game เป็นกิจกรรมกระตุ้นการตระหนักรู้  โดยภาพยนตร์ 
End Game นำเสนอเรื่องราวของเคสคนไข้ระยะสุดท้ายและมีความยาวประมาณ 40 นาที จัดขึ้นในวันที่ 2 
ธันวาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน 
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4) กิจกรรมเสวนาสาธารณะ “การจากลาในยุค 4.0” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฉายภาพยนต์ End 
Game ได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจากลา หรือการตาย ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึง
บริบทของ “การตาย” ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของงานวิจัยในโครงการ 

5) กิจกรรมเสวนาสาธารณะหัวข้อ “Citizen’s sense of the city” (ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ อากาศ 
แสง เสียง) เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้  รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามปัญหา 
การผลิต รวบรวมข้อมูลเมือง (urban data) จากพลเมืองในประเด็นสาธารณะที่กำลังเป็นปัญหาของคนเมือง
อย่างมลภาวะอากาศ แสง และเสียง จัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 – 20.30 น. มี
ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 174 คน และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้รับฟังและมีส่วนร่วมทางเพจเฟซบุ๊ค 
ไลฟ์สด (live) ซึ่งมีผู้เข้ามารับชมเป็นจำนวน 10,310 reach 

และกิจกรรมในโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้มีทั้งสิ ้น  5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ระดับย่าน 2 ครั้ง กิจกรรม Urban’s pain Hackathon 2 ครั้ง และกิจกรรมกระตุ้นการตระหนักรู้ 
1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมงานจำเป็นต้องงดกิจกรรมที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งตาม
แผนการดำเนินการเดิม กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2563 

(2) การดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

การดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถือเป็นอีกบทบาทงานที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อน และสร้างให้เกิดการตระหนักรู้ของสาธารณะ เพ่ือทำความเข้าใจความเป็นไปของคนเมืองในยุค 4.0 
การใช้ชีวิต พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ ปัญหา ความเห็น ฯลฯ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็นผลนำมาพัฒนาต่อ
ยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน การดำเนินงานในส่วนนี้จะมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้  และความเข้าใจถึง
ความสำคัญของ “เมือง”  ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสาธารณะ สร้างการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูลที่แตกต่างกัน ให้ข้อมูลเมืองนั้นจะอยู่บนฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว อยู่ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และสร้างการยอมรับและแรงสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็น
สาธารณะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมือง  

ทั้งนี้ในการดำเนินงานได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งบทความองค์ความรู้เรื่องเมือง  และ
รูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์และสังคมออนไลน์ 4 ช่องทางหลักของศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง ได้แก่ www.uddc.net www.TheUrbanIs.com www.facebook.com/uddcbangkok และ
www.facebook.com/theurbanis ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 16,000 คน และในส่วนของการประสานภาคีสร้างการ
มีส่วนร่วมนั้นได้ดำเนินการประสารพันธมิตรสื่อด้านเมืองร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม มีสื่อให้ความสนใจและร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนรายการทีวี
กว่า 6 รายการ ซึ่งหากคิดรวมมีผู้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางหลักของโครงการอ้างอิงข้อมูลการ
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เข้าถึง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้วกว่า 682,193 คน และในส่วนของมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์
สามารถคิดเป็นมลูค่าทางการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 54,575 บาท 

(3) การสังเกตการณ์ ติดตาม และประเมินผล 

การสังเกตุการณ์ ติดตาม และประเมินผลเป็นขั ้นตอนที่สำคัญในการขับเคลื ่อนและพัฒนาเมือง  อีกทั้ง
คณะทำงานยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูล (data) เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมือง จึงได้นำ
เครื่องมือที่มีการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และติดตามผลเมืองมาใช้ในการดำเนินโครงการ  เพื่อสังเกตการณ์ 
ติดตาม และประเมินผลเมืองในอนาคต จำนวน 2 เครื่องมือ ได้แก่  

1) ฐานข้อมูลเมืองแบบเปิด (Urban open data) เกิดขึ้นจากการเสนอความร่วมมือระหว่างโครงการ 
Open Data for a more Inclusive Bangkok ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ (Rockefeller 
Foundation) และโครงการย่อยที่ 8 งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง ที่ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเปิด 
(open data) มาต่อยอดเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาเมืองด้วยการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นใน
การพัฒนาเมืองไว้ในเว็บไซด์  urbandata.theurbanis.com และได้ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่ม
ฐานข้อมูล ได้แก่ กลุ่มฐานข้อมูลภาครัฐ กลุ่มฐานข้อมูลเมืองเดินได้-เดินดี กลุ่มฐานข้อมูลสถานที่สำคัญ กลุ่ม
ฐานข้อมูลแผนที่ฐาน และกลุ่มฐานข้อมูลพื้นที่สาธารณะสีเขียว ซึ่งเครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้
ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อใช้ในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือง 

2) Urban Social listening เป็นการนำเครื่องมือ Social listening ที่ใช้สำหรับฟังเสียงของผู้บริโภคที่
อยู ่ในสังคม ผ่านการสังเกตการณ์เพื ่อดูความเคลื ่อนไหวต่าง ๆ บนโลกออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ
สังเกตการณ ์ติดตาม และประเมินผลเมือง อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานวิจัยสำหรับการออกแบบ
เมือง โดยคณะทำงานได้นำหัวข้อวิจัยในโครงการไปกำหนดเป็นประเด็นในการทำ Urban Social listening 
ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2563 แสดงให้เห็นว่ามีการพูดถึงโครงการคน
เมือง 4.0 หรือประเด็นที่อยู่ในโครงการทั้งหมด 247,915 ครั้ง 

(4) สรุปผล 

ตลอดการดำเนินงาน 12 เดือนที่ผ่านมา คณะทำงานได้ดำเนินงานตามกรอบแนวคิดการสังเกตการณ์เมืองของ 
UN-HABITAT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลที่จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาธารณะและ
สถานการณ์ของเมือง ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความ
ตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผ่านกิจกรรม
การมีส่วนร่วมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาสาธาณะรวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม การสร้างสรรค์องค์
ความรู้ (รูปแบบบทความ) จำนวน 54 บทความ สร้างการมีส่วนร่วมรวมกว่า 692,503 ครั้ง
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บทคัดย่อ 

ในการเปลี่ยนผ่านของโลก เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต 
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นถูกถ่ายทอดและถูกจัดเก็บในพื้นที่ ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในทางกลับกันสื่อ
สังคมออนไลน์นี ้ยังช่วยให้เกิดปฎิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในบริบทเมืองและย่านได้ง่ายมากขึ ้น  การ
สังเกตการณ์และขับเคล ื ่อนเมือง (Urban Observatory and Engagement) ผ ่านการมีส ่วนร่วมจาก
สาธารณชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนรู้ ศึกษา และใช้เป็นเครื่องเมืองในการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมือง ผ่านประเด็นร่วมสาธารณะที่มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
และเศรษฐสังคมในเมืองหรือย่านนั้นๆ 

งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง ในโครงการคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตคนเมืองในประเทศไทย จึง
มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ (1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานการณ์ของเมือง (2) รวบรวม 
จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้จากประเด็นเหล่านั้น (3) สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร 
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีทุกภาคส่วน และ (4) สร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์เมืองสู่
สาธารณะผ่านการสื่อสารและกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

ผลลัพธ์สำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ
ของเมืองในการขับเคลื ่อนการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู ้ในกิจกรรมระดั บเมืองที ่เกี ่ยวข้องกับการ
สังเกตการณ์และการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เมือง รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาและแสดงความ
คิดเห็นข้อถกเถียงอย่างเปิดกว้าง อาท ิกิจกรรมอบรมนักสำรวจเมืองผ่านการใช้ข้อมูลเมือง กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการประเด็นร่วมสาธารณะ กิจกรรมเสวนาสาธารณะและ WEBINAR เป็นต้น ประการที่ 2 การ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านช่องทางแพลทฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบบทความ ซึ่งสร้างการเข้าถึงและการมีส่วน
ร่วมกว่า 700K ครั้ง ประการที่ 3 การสร้างความร่วมมือในระดับองค์กร และกลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเด็นสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง อาทิ ในประเด็นด้านพื้นที่สาธารณะของเมืองซึ่ง
เกี ่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนในเมือง การหารือความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ส่วนกลาง ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการประชุมคณะทำงานและการประชุมในระดับ
ทวิและพหุภาคี เป็นต้น นอกจากนี้ผลลัพธ์สืบเนื่องอีกประการที่สำคัญคือ การรวบรวม จัดการ และนำเสนอ
ฐานข้อมูลเมืองแบบเปิด (Urban Open Data) ผ่านแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการคน
เมือง 4.0 และโครงการ Open Data for a more Inclusive Bangkok อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของงานด้านการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมืองนั่นคือการสร้าง
ให้เกิดสถาบันหรือหน่วยสังเกตการณ์เมือง ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงการ
ประสานภาคีและหน่วยงานสังเกตการณ์เมืองอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื ่อนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใน
ระดับประเทศต่อไป 
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 Abstract 

Information exchange and technology are changing people and communities around the 
world. Feelings and opinions can be instantly shared with anyone through social media 
networks.  On the other hand, social media also makes it easier to interact and participate in 
urban and neighborhood contexts. The Urban Observatory and Engagement project is based 
on public participation, and is one method that is used in learning, studying, and as an 
advocacy tool to improve the city. Users can share ideas on public issues that are consistent 
with the context of the socio-economy of the neighborhood or city. 

  The Observatory and Engagement sub-project, as part of the Urban City Project 4 .0 : 
The Future of Urban Life in Thailand, has the following key objectives: (1) To study and analyze 

the problems of the city situation; (2) To collect, manage, analyze, and synthesize information 

to create knowledge; (3) To stimulate participation with the relevant organizations, authorities 

and all stakeholders; and (4 ) To raise public awareness of the urban situation through 
communication and participatory activities. 

The three key expected outcomes of this project are as follows:  (1) A set of organized 
activities to engage interested members of the public to become more involved in addressing 
urban issues by observation and gathering of information on the situation. This includes 
providing a space for discussion and open debate, and such activities as training ‘urban 
explorers’ through the use of city information as the basis for a workshop on public issues, 
public dialogue, WEBINAR etc. (2) The creation of knowledge through online platforms in the 

form of articles which generate access and participation by more than 7 0 0 ,000 views. (3) 
Organizational-level collaboration and a group of stakeholders to advocate on public issues 
for positive change in the city, such as in the public space of the city, which involves living 
outside of one’s domicile and being more active in civic issues. This involves consultation on 
cooperation with government agencies, central authorities, and local and civil society groups 
in the form of meetings, working groups, and bilateral and multilateral meetings, among other 
forums.   In addition, another expected outcome is the collection, management and 
presentation of the Urban Open Database through the platform created by the collaboration 

between the Urban 4.0 Project and the Open Data for a More Inclusive Bangkok Project. 
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Finally, one of the key goals of the Urban Observatory and Engagement project is to 
create an institution or city observation unit which can operate indefinitely, and a network of 
coordinating parties and other city observation agencies to advocate and exchange information 
at the national level. 
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

โครงการย่อยที่ 8 งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง เป็น 1 ใน 3 ส่วนงานหลักของโครงการคนเมือง 4.0 
โดยมีผู้วิจัยคือ นิรมล เสรีสกุล และคณะทำงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง นำโดย อดิศักดิ์ กันทะเมือง
ลี้ ธนาภรณ์ โอวาทวรวรัญญู และกัญรัตน์ โภไคยอนันต์ 

 สถานการณ์การกลายเป็นเมืองทั่วโลกค่อย ๆ ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนในต้นศตวรรษที่ 21 มี
จำนวนประชากรมากกว่าครึ่งโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองต่างๆ และสถิติจำนวนประชากรในแต่ละเมืองก็เพ่ิม
อัตราขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเมืองต่างๆ ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติอันเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการพัฒนา
นโยบายที่มีความมั่นคงและให้บริการที่จำเป็นแก่คนเมือง  เนื่องจากขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์1 

ผนวกกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปกคลุมทั่วโลก ระบบเศรษฐกิจสังคมโลกกำลังพัฒนาต่อเนื่องจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่สาม ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 หรือที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า เศรษฐกิจยุค 4.0 เมื่อเส้นแบ่งระหว่างโลกภายภาพ โลกดิจิทัลและโลกชีวภาพเริ่มจางหายไป   

 การเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เร็วขึ้นแบบทวีคูณในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้วิถี
ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป จากที่การผลิตข้อมูลสามารถทำได้แค่เพียงผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันองค์กรเท่านั้น  เมื่อ
เทคโนโลยีเริ่มแพร่หลายและแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน บทบาทการผลิตข้อมูลจึงไม่ได้ถูกจำกัดอีก
ต่อไป ใครๆ ก็สามารถผลิตข้อมูล ทุกคนได้กลายเป็นผู้ผลิตข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและความ
ซับซ้อนก็เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกัน ชั้นของข้อมูลหรือประเภทของข้อมูลก็มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากต่อการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล ในบทบาทของการเป็นผู้ผลิตข้อมูลของมนุษย์นั้น บทบาทที่ได้รับจะค่อยๆ เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จากยุคแรกที่เป็นช่วงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ิงเกิดขึ้น บทบาทในการ
ผลิตข้อมูลคือการที่มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น มีเก็บบันทึกข้อมูลจากโลกกายภาพเข้าไปในโลกดิจิทัลเพ่ือยืด
อายุของข้อมูลและประหยัดพ้ืนที่ในโลกกายภาพ คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีในช่วงนั้นเป็นเพียงเครื่องมือและ
ทางผ่านในการย้ายพ้ืนที่ของข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับกำลังของมนุษย์ แต่ต่อมา
ในช่วงการพัฒนาของสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นต่างๆ มนุษย์สามารถย้ายโลกกายภาพเข้าไปอยู่ในโลก
ดิจิทัลได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และซับซ้อนขึ้น ข้อมูลไม่ได้เพียงแค่ถูกจัดเก็บหรือเผยแพร่ แต่ในการเข้าใช้ข้อมูล
แต่ละครั้งนั้น ก็เป็นการสร้างข้อมูลกลับมาได้เช่นกัน เมื่อข้อมูลจำนวนมากถูกผลิตขึ้นมาบนโลกดิจิทัล และ
เทคโนโลยีก้าวหน้าพอที่จะจัดชั้นข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ ระดับกำลังการคิดวิเคราะห์ที่มีมากกว่ากำลังมนุษย์
ในยุคก่อน จึงก่อให้เกิดการจัดแบ่งและวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น หรือที่เราเรียกว่า Big Data ที่
มีระเบียบวิธีการทำงานและเพิ่มมูลค่าของข้อมูลด้วยการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระดับมหภาค ทำให้เกิด  

 

1 Programme, U. N. (n.d.). A Guide to Setting up and Urban Observatory. 
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นัยยะสำคัญจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลจึงกลายเป็นส่วนสนับสนุนการทำงานของหลากหลายภาค
ส่วน จากการมีนัยยะสำคัญเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจและคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มที่จะเกิดข้ึน 

 จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดภาวะข้อมูลล้น ผู้คนเลือกจับ
ประเด็นความสนใจได้ยากขึ้น แต่ชุดข้อมูลที่มากขึ้นก็เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ขององค์กรหลากหลายแห่ง  
ในทางกลับกัน แม้ข้อมูลจะเอ่อล้น แต่ก็เป็นการเอ่อล้นแค่ข้อมูลบางประเภท ด้านบริบทของข้อมูลเมืองกลับ
ตกอยู่ในภาวะวิกฤตของการขาดข้อมูล และค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจน ในภาวะของการขาดรายละเอียด
ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้น ปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลที่มากตามประชากรภายในเมือง ทั้งข้อมูลที่
คงที่และข้อมูลที่ไหลลื่นเป็นพลวัต ในมิติเรื่องของประชากร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม ฯ นำมาสู่ภาวะของการขาดสภาพคล่องของข้อมูลและการตัดสินใจของนักวางแผนและผู้มีอำนาจ
ตัดสินใจในการพัฒนา ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในแผนการพัฒนาระยะยาว รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับปัญหาต่างๆ ของเมอืง 

 ในช่วงปี 2003 UN-HABITAT ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูล อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การ
กำหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนาเมืองที่ยั ่งยืน จึงเริ ่มประชุมหารือกับภาคีทั่วโลก และเกิดเป็น
โครงการ Global Urban Observatory (GUO) ที่พยายามผลักดันให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูล
ที่มีพลวัตสูงอย่างมีระบบระเบียบและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งการ
จัดทำระบบข้อมูลเมืองนั้นมีความจำเป็นต่อการการกำหนดนโยบายระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก ซึ่งสามารถแบ่งการบริหารจัดการตามการดูแลรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ โดยรูปแบบของการ
เก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้ ก็ยังสามารถเก็บจากข้อมูลจริงบนโลกกายภาพได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ที่ทำให้เราเข้าสู่ข้อมูลบนโลกดิจิทัลได้มากขึ้น และผู้คนต่างสร้างข้อมูลบนโลกดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา อาทิ ข้อมูล
ในโซเชียลมีเดีย ทำให้การจัดการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำได้จากการดึงข้อมูลบนโลก
ดิจิทัลที่เปิดเป็นสาธารณะมาใช้งานได้ทันที ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้จริงด้วยนัยยะสำคัญเชิง
สถิติ เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเมืองจึงไม่ใช่แค่การเดินลงสำรวจดูสภาพหรือสถานการณ์เมือง แต่สามารถดึง
ข้อมูลจากการผลิตข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคนเมืองมาใช้งานและวิเคราะห์ต่อไปได้ เป็นการช่วยลด
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงาน ได้ข้อมูลทั้งสภาพเมืองและความเห็นต่อเมือง สามารถนำมาวิเคราะห์และ
ทำความเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปของเมืองได ้  

 ในบริบทของประเทศไทยนั้น การเริ่มใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลเพิ่งเริ่ม
แพร่หลายเมื่อไม่นานนัก ทรัพยากรข้อมูลและการจัดการข้อมูลจึงยังมีไม่มากและขาดสภาพคล่อง  อาทิ การ
เข้าถึงข้อมูล ความเป็นสาธารณะของข้อมูล หรือการให้ข้อมลูเพื่อประโยชน์สาธารณะ การเข้าถึงข้อมูลยังไม่ถือ
เป็นบริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลยังถือเป็นความลับขององค์กรหรือเรื่องส่วนบุคคลที่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
ส่งผลให้การดำเนินการเรื่องเมืองที่ต้องมีข้อมูลภาพรวมจากหลากหลายมิติเป็นไปได้ยาก การพัฒนาเมืองจึงยัง
เป็นเรื่องยาก และไม่ตอบสนองการให้บริการแก่พลเมืองอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการ และจากการที่
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ประเทศไทยเพ่ิงเริ่มเข้าสู่ระบบดิจิทัลทำให้ฐานข้อมูลในปัจจุบันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนัก ข้อมูลมีทั้งในรูปแบบเก่า
ที่เป็นกระดาษและข้อมูลในระบบอนาล็อก และข้อมูลที่ผลิตใหม่บนฐานดิจิทัล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแปลง
ค่าข้อมูลให้อยู่บนฐานเดียวกันเพื่อความง่ายต่อการใช้งานและการวิเคราะห์  รวมถึงสามารถประเมินหรือใช้
ตัวชี้วัดบนฐานเดียวกันได้  

 อีกมุมหนึ่ง คนไทยควรจะต้องเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา เนื่องด้วยประเทศไทยเองเพิ่งเริ่มตื่นตัวกับเทคโนโลยีและเรื่องของข้อมูล ทำให้เพิ่งเริ่มทำความเข้าใจ
กับวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลบนฐานดิจิทัลเพื่อการพัฒนา ที่สามารถรวบรวมและประมวลวิเคราะห์ผลเพื่อเป็น
พื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาได้ หากส่วนนี้ประเทศสามารถจัดทำพื้นฐานทางข้อมูลและการขัดเกลาให้เป็น
สังคมบนฐานข้อมูลได้ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูล ผลในการดำเนินการระยะยาวก็จะส่งผล
ต่อการพัฒนาเมืองบนฐานข้อมูลที่ยั่งยืนได้ 

 โครงการคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตคนเมืองในประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการศึกษาและจัดทำ
ข้อมูลเมืองอันเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านวิธีการ “Urban Observatory” 
ที่จะทำให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูลที่มีพลวัตสูงอย่างมีระบบระเบียบและประสิทธิภาพ เพ่ือทำ
ความเข้าใจความเป็นไปของคนเมืองในยุค 4.0 การใช้ชีวิต พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ ปัญหา ความเห็น ฯลฯ 
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็นผลนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน  ซึ่งในการดำเนินการจัดการ
รวบรวมข้อมูลเมืองนั้น จำเป็นจะต้องมีการออกแบบจัดการระบบ การเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล ที่ต้อง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบฐานข้อมูลตามสภาพแวดล้อมของเมืองที่เป็นพลวัตสามารถจัดทำผลลัพธ์
ของข้อมูลได้ออกมาหลากหลายรูปแบบ จึงต้องมีระบบรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บ สังเคราะห์ 
วิเคราะห์ และเลือกรูปแบบของการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูลที่
แตกต่างกัน การให้ข้อมูลเมืองนั้นจะอยู่บนฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  อยู่ในรูปแบบที่เป็น
มิตรต่อผู้ใช้งาน ไม่ต่างจากหลักแนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลบนฐาน
ภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ นั้น จะทำให้สามารถแสดงผลตามรูปแบบที่ผู ้ใช้งานต้องการได้ว่า
ต้องการในระดับการแสดงผลหรือถึงระดับการวิเคราะห์  ในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือแผนที่ สามารถ
เชื่อมโยงและเข้ากับฐานข้อมูลส่วนใหญ่ได้  

 

 

 

 

 

 



4 

1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานการณ์ของเมือง 

2. เพ่ือรวบรวมและจัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นสถานการณ์เมือง 

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้รับผิดชอบและภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมถึงการออกความเห็น

ของพลเมือง 

4. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์เมืองในปัจจุบัน และประโยชน์ของข้อมูล 

 

1.3 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ อยู่บนหลักแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิด
โอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอความคิดเห็นด้านกา รจัดทำข้อมูล 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ เพ่ือเป็นการรับฟังข้อมูลเชิงความต้องการและประโยชน์จากการใช้
ข้อมูล และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักและภาคียุทธศาสตร์สามารถร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ร่วมของการจัดการข้อมูลเมือง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลเมืองและนำไปต่อยอดให้
เกิดการใช้ประโยชน์จริงบนฐานของข้อมูล โดยการจัดกระบวนการร่วมหารือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะ
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 ในเชิงผลลัพธ์ กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถือเป็นช่องทางใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ (awareness) ในการดำเนินโครงการฯ และการสร้างความเป็น
เจ้าของร่วม (co-ownership) แก่ผู้มีส่วนได้เสียหลักและภาคียุทธศาสตร์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งการ
ยอมรับและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จในที่สุด
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 
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1.4 ขอบเขตเชิงพื้นที่และหน่วยของการศึกษา 

1.4.1 พื้นที่ศึกษา  

 การศึกษาในปีที่ 1 จะเลือกพื้นที่เมือง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นที่หลักในการศึกษา
สถานการณ์เมือง ซึ่งจะแบ่งระดับของพื้นที่ศึกษาออกตามหน่วยของการวิเคราะห์ประเด็น 2 ระดับ คือ ระดับ
เมือง และระดับย่าน 

1.4.2 หน่วยของการศึกษา 

 หน่วยของการศึกษาและสังเกตการณ์เมือง ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ อ้างอิงจากระดับ
ของการดำเนินการสังเกตการเมืองของ GUO โดยพิจารณาคัดเลือกมา 2 ระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
คือ 

• หน่วยวิเคราะห์ระดับเมือง (Cities Issue/Level) ซึ่งเป็นระดับของการสังเกตการณ์ 

สถานการณ์ในระดับเมือง ซึ่งเป็นประเด็นร่วมอันเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และภาคส่วนจำนวน

มาก รวมถึงกระทบกับประชากร หรือคนเมืองในภาพรวม เช่น ปัญหาการจราจรจร การ

เดินทาง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

• หน่วยวิเคราะห์ระดับย่าน (Neighborhood Issue/Level) อันเป็นระดับของการวิเคราะห์ 

สังเกตการณ์เฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างของบริบทผู้คนในระดับชุมชน และประเด็นร่วม

เฉพาะพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่สาธารณะในย่าน จุดเสี่ยงภัยอาชญกรรม ผลกระทบและข้อคำนึงจาก

การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ลักษณะพิเศษอีกประการณ์ของหน่วย

วิเคราะห์ระดับย่านคือ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

1.4.3 แหล่งท่ีมาของข้อมูลเมือง 

 แหล่งข้อมูลเมืองที่ใช้ในการศึกษา และสังเกตการณ์ในครั้งนี้ พิจารณาเลือกใช้กลุ่มชุดข้อมูลเมืองที่มี
ความสอดคล้องกับรูปแบบชีวิตคนเมือง 4.0 ที่มีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์อย่าง
มาก ประกอบกับแนวคิดของข้อมูลเมืองในยุค 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญไปที่ข้อมูลเมือง 4 ด้าน (ตามรายละเอียด
วรรณกรรมปริทัศน์เรื่องข้อมูลเมือง 4.0)  ทั้งนี้ในการศึกษานี้พิจารณาเลือกใช้แหล่งข้อมูลเมืองจาก 2 แหล่งที่
สำคัญ คือ 

 

• ข้อมูลแบบเปิดของเมือง (Open Data) ถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการทำความเข้าใจ และเป็น

ชุดข้อมูลอ้างอิงของเมือง หรือย่านในการดำเนินการศึกษาสถานการณ์ของเมือง ส่วนใหญ่
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แล้วข้อมูลแบบเปิดของเมืองจะเป็นชุดข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวน้อย (Static 

Data) และส่วนใหญ่เป็นรูปแบบข้อมูลเมืองที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structure Data) เช่น ชุด

ข้อมูลขอบเขต ตำแหน่งที่ตั้ง กิจกรรมพ้ืนฐานของเมือง รวมถึงข้อมูลด้านสัณฐานวิทยาเมือง 

ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร รูปแบบการดำเนินชีวิตในเมือง เป็นต้น 

• ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data) ในปัจจุบันถือเป็นที่มาของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่

มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่อยู่ในรู)แบบของข้อมูลที่ไม่มี

โครงสร้างแน่นอน (Unstructured Data) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและเลื่อนไหลในสื่อสังคม

ออนไลน์นี้มีความเป็นพลวัตสูงหรือมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamic 

Data) โดยทั่วไปเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด การเคลื่อนไหว และ

การเปลี่ยนแปลงคนสนใจในระดับเมือง และในระดับพื้นท่ีอันเป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติทั้งใน

ด้านความเร็วของข้อมูล ปริมาณข้อมูล และความสดใหม่ของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะใช้เป็นชุดข้อมูลเพ่ือศึกษาสถานการณ์และ

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเมืองหรือย่าน 

1.4.4 ระดับของการสร้างสรรค์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

กำหนดระดับของการสร้างสรรค์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน 2 ระดับคือ 

• ระดับปฏิบัติการ (Operational insight) ข้อมูลเชิงลึกในระดับที่สามารถสร้างความเข้าใจใน

ปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ และกระบวนการความเป็นไป ของ

สิ่งต่างๆ ภายในเมือง อาทิ จำนวนอาคาร การให้บริการจากภาครัฐ หรือตัวเลือกความ

ต้องการในการปรับปรุงเมือง ฯลฯ 

• ระดับวิพากษ์ (Critical insight) ข้อมูลเชิงลึกในระดับการวิพากษ์ เป็นส่วนสำคัญในการ

ตรวจสอบสถานการณ์เมือง และการทำงานหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ รวมถึงเป็นส่วนที่

เปิดรับข้อเสนอหรือสามารถเสนอแนะต่อยอดสำหรับการตอบสนองกับสถานการณ์ความ

เป็นไปของเมือง 

1.4.5 รูปแบบของแพลตฟอร์มเมือง 

 แฟลตฟอร์มเมืองที่เลือกใช้ในการเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน การเข้าถึง การสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ 
ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกของเมืองและย่านในครั้งนี้ จะเปน็รูปแบบแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสารเนื้อหา และการ
นำเสนอข้อมูลเชิงลึก ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Content Platform และ Visualization Platform 
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1.5 การดำเนินการ 

1.5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   โครงการย่อยที ่8 นี้มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 การรวบรวม สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมือง 

 โดยอาศัยข้อมูลแบบเปิดของเมือง และข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกระบวนการและเทคนิค Social 
Listening โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็นชีวิตคนเมืองกับเมืองเพื่อเป็นกรอบในการกวาดหาสัญญาณข้อมูล
เมือง เป็นกรอบคิดเชิงเนื้อหาและประเด็นสังเกตการณ์เมืองทั้งมิติของเวลา พื้นที่ และประเด็นในด้านต่างๆ 
อาทิ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ ที่จะเป็นส่วนในการวิเคราะห์กับข้อมูลเมือง 
รวมถึงศึกษาและกรอบนิยามการประเมินคุณภาพเมืองจากคำที่ถูกกล่าวถึง  (Text mining) เป็นส่วนหนึ่งของ
เทคนิค Social Listening โดยทำการคัดเลือกและกำหนดประเด็นสาธารณะของเมือง เพื่อใช้เป็นประเด็นนำ
ร่องในการสังเกตการณ์ วิเคราะห์ และติดตามมีส่วนร่วม ผ่านการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น 
ร่วมหารือในการคัดเลือกประเด็นสาธารณะของเมืองที่เป็นประเด็นร่วมของทุกภาคีและผู้ใช้งานข้อมูลเมือง
ภาพรวม 

 สร้างองค์ความรู้ ช่องทางสื่อสาร และแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในสถานการณ์เมือง 

 การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ของโครงการเรื่องเมืองและการเปลี่ยนแปลงเมือง  ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที ่หลากหลาย เช่น Homepage กลุ ่มสังคมออนไลน์ Facebook Twitter ฯ เป็นการออกแบบ
แผนงานในส่วนการนำเสนอข้อมูลและติดต่อภาคีด้านการสื่อสารอันจะเป็นส่วนช่วยในการกระจายองค์ความรู้
ข้อมูลเมืองนี้ และสามารถรับฟังความเห็นต่อข้อมูลเพื่อนนำมาพัฒนาต่อยอดในการสื่อสารครั้งถัดๆ  ไป จาก
การติดตามผ่านการสร้างแฮชแทกที่จะช่วยในการจัดการข้อมูล 

 นอกจากนี้การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้สาธารณะผ่านการสร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิง
ลึก (Urban Insight) เพื่อการตระหนักรู้ จากชุดข้อมูลแบบเปิดและชุดข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้มาจาก
กระบวนการ Social Listening มาจนถึงการพัฒนาต่อยอดในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ผ่านการจัดทำ Urban Pain Hackathorn ที่จะเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานข้อมูลจริง เพื่อต่อข้อมูลต่างๆ ที่มีความเข้าใจได้ยาก เป็นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการใช้ข้อมูล ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูล มาจนเป็นการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
ความรู้เพื่อเผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสารของโครงการ 

 ในส่วนของการสื่อสารองค์ความรู้ จะใช้ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้ามาเป็นเครื่องมือ
ให้คนเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลเมืองครั้งนี้ เนื่องด้วยข้อมูลในระดับเมืองเป็นเรื่องที่ในปัจจุบัน
เข้ามามีบทบทในการใช้ชีวิตของผู้คน และโครงการฯ เอง ก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
ผู้รับผิดชอบและภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน รวมถึงการออกความเห็นของพลเมือง อีกทั้งยังต้องการสร้างความ
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ตระหนักรู ้ถึงสถานการณ์เมืองในปัจจุบัน และประโยชน์ของข้อมูล จึงมีความจำเป็นต้องใช้การสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ที่จะนำเสนอเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณะ โดยจะ
อยู่ในรูปแบบทั้ง สื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ สื่อออนไลน์จะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
และการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก มาจัดทำอยู่
ในรูปแบบของบทความและภาพประกอบ บนช่องทางสื่อออนไลน์ อาท ิFacebook เว็บไซต์ภาคีเครือข่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และต่อยอดการใช้ข้อมูลเมืองในวงกว้าง ส่วนการสื่อสารออฟไลน์จะเป็นการ
นำข้อมูลในรูปแบบเดียวกับสื่อออนไลน์และมีการปรับเนื้อหาเพื่อความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบ จะอยู่ใน
รูปแบบของการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมในระดับ
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ 

 ประสานหน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมือง 

 ทั้งในด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์เมืองตลอดทั้งการดำเนินการโครงการ  ทั้งด้าน
การมีส่วนร่วมในกระบวนการ การร่วมพัฒนา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มใน
การผลักดันการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานงานและดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการ
ทำงานอย่างเป็นองค์รวมทั้งในระดับเมืองและย่าน ในการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมืองในพ้ืนที่นำร่องต่อไป
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ตางรางท่ี 1 แผนการดำเนินโครงการ 

ลำดับ แผนการดำเนินงาน งวดงานที่ 1 งวดงานที่ 2 งวดงานที่ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม                         
 

การสังเกตการณ์เมือง/การพัฒนาแพลตฟอร์มเมือง/กลไกการขับเคลื่อนและสร้างสถาบันสังเกตการณ์เมือง                         

2 การรวบรวม สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมือง                         

2.1 การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์เมือง (Urban Scanning)              
 

          
 

กิจกรรม สนทนากลุ่มย่อย ระดับผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง         1               

2.2 คัดเลือกและกำหนดประเด็นสาธารณะของเมือง     
 

                  

2.3 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เชิงลึกรายประเด็น                         

2.4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                         
 

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเมือง 1 ครั้ง     
 

          
 

1     
 

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับย่าน 3 ครั้ง   1   
 

  1     1       

3 สร้างองค์ความรู้ ช่องทางสื่อสาร และแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในสถานการณ์เมือง                         

3.1 ออกแบบและสร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วม                          

 3.2 สร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก (Urban Insight)                          
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ลำดับ แผนการดำเนินงาน งวดงานที่ 1 งวดงานที่ 2 งวดงานที่ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  กิจกรรม Urban's pain HACKATHORN 2 ครั้ง             1     
 

1   

 3.3 ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้                          

  เผยแพร่ สื่อเนื้อหา อินโฟกราฟิก แผนที่ บทความ ฯลฯ จำนวน 52 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 

  กิจกรรม เสวนาสาธารณะ (Webinar) 2 ครั้ง             1       1   

  กิจกรรม กระตุ้นความตระหนักรู้ 2 ครั้ง         1     1         

3.4 ติดตามการมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมและแพลตฟอร์มสังเกตการณ์เมือง                         

4 ประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมือง                         

4.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้อง                          

   กิจกรรมทวิภาคี/พหุภาคีขับเคลื่อนเรื่องเมือง 2 ครั้ง         1 
 

    
 

1     

4.2 ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้หน่วยงานและสถาบันสังเกตการณ์เมือง                          

5 สรุปผลและรายงานการศึกษา                         

5.1 รายงานผลความกว้าหน้าโครงการ (4 เดือน)                         

5.2 รายงานผลความกว้าหน้าโครงการ (10 เดือน)                         

5.3 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับสมบูรณ์                         



 

12 



 

13 

บทท่ี 2 วรรณกรรมปรทิัศน์ด้านการขับเคลื่อน 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง 

 

ปริทัศน์ด้านการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและศึกษาในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความเป็นเมือง กระแสโลกาภิวัตน์ และสังคมดิจิทัล มุง่
สู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ และใช้ข้อสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งเป็น
กรอบภาพรวมในการดำเนินงานด้านสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง ในโครงการย่อยที่ 8 นี้ 

 การทบทวนปริทศน์ที่เกี่ยวข้องจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ปริทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการ
สังเกตการณ์ การขับเคลื ่อน และการเปลี ่ยนแปลงเมือง (2) กรณีศึกษาการขับเคลื ่อนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเมือง และ (3) ปริทัศน์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และแพลทฟอร์มเมือง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
12.  แนวคิด ด้านการสังเกตการณ์เมือง (Urban Observatory) 

สถานการณ์การกลายเป็นเมืองทั่วโลกค่อยๆ ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื ่อยๆ จนในต้นศตวรรษที่ 21 มีจำนวน
ประชากรมากกว่าครึ่งโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองต่างๆ และสถิติจำนวนประชากรในแต่ละเมืองก็เพิ่มอัตราขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนเมืองต่างๆ ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติอันเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการพัฒนานโยบายที่มี
ความมั่นคงและให้บริการที่จำเป็นแก่คนเมือง  เนื่องจากขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์2 ผนวกกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ปกคลุมทั่วโลก และการเติบโตด้านเทคโนโลยีที่เร็วขึ้นแบบทวีคูณในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป จากที่การผลิตข้อมูลสามารถทำได้แค่เพียงผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันองค์กร
เท่านั้น เมื่อเทคโนโลยีเริ่มแพร่หลายและแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน บทบาทการผลิตข้อมูลจึงไม่ได้
ถูกจำกัดอีกต่อไป ใครๆ ก็สามารถผลิตข้อมูล ทุกคนได้กลายเป็นผู้ผลิตข้อมูล นอกจากข้อมูลจะมีจำนวนเพ่ิม
มากขึ้นแล้ว ก็ยังเพ่ิมความซับซ้อนขึ้นไปด้วยเช่นกัน ชั้นของข้อมูลหรือประเภทของข้อมูลก็มีเพ่ิมมากขึ้น ทำให้
ยากต่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล   

 ในด้านของบริบทเมืองจากวิกฤติการขาดข้อมูลนั้น ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจน ในภาวะ
ของการขาดรายละเอียดข้อมูลที ่มีความซับซ้อนขึ ้น  ปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลที ่มากตาม
ประชากรภายในเมือง ทั้งข้อมูลที่คงที่และข้อมูลที่ไหลลื่นเป็นพลวัต ในมิติเรื ่องของประชากร เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมกายภาพ สิ่งแวดล้อม ฯ นำมาสู่ภาวะของการขาดสภาพคล่องของข้อมูลและการ

 

2 ibid  
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ตัดสินใจของนักวางแผนและผู้มีอำนาจตัดสินใจในการพัฒนา ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในแผนการพัฒนา
ระยะยาว รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับปัญหาต่างๆ ของเมือง 

2.1.1 ระดับของข้อมูลและการสังเกตการณ์ 

 ในช่วงปี  2003UN-HABITAT เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูล อันจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การ
กำหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนาเมืองที่ยั ่งยืน จึงเริ ่มประชุมหารือกับภาคีทั่วโลก และเกิดเป็น
โครงการ Global Urban Observatory (GUO) ที่พยายามผลักดันให้เกิดการเก็บข้อมูลเมืองและติดตามข้อมูล
ที่มีพลวัตสูงอย่างมีระบบระเบียบและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งการ
จัดทำระบบข้อมูลเมืองนั้นมีความจำเป็นต่อการการกำหนดนโยบายระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก ซึ่งสามารถแบ่งการบริหารจัดการตามการดูแลรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่  แต่ด้วยระดับความ
แตกต่างของข้อมูลนั้นก็ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการนำข้อมูลมาใช้งานต่อที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ได ้เนื่องจาก หนึ่ง การรวบรวมข้อมูลอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม ประเด็นของข้อมูลที่ต้องนำมาปรับใช้
งานในแต่ละดับมีความต่างกัน ทั้งท้องถิ่น เมอืง ประเทศ ภูมิภาค และโลก สอง การเปิดเผยข้อมูลบางประเด็น
ถูกจำกัดและถูกสำรวจรวบรวมข้อมูลน้อยครั้ง ส่งผลให้การตัดสินใจต่างๆ อาจไม่อยู่หรือไม่ทันการในเวลาที่
เหมาะสม และสุดท้าย คือ ข้อมูลมีความลึกไม่เพียงพอสำหรับการตั้งนโยบานในระดับเมือง จากข้อจำกัด
เหล่านี้จึงนำมาสู่การวางแผนทำ Urban Observatory ในแต่ระดับความต้องการที่ต่างกัน แบ่งได้เป็น 3  
ระดับ3 โดยขอเน้นที่ระดับท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1.1 ระดับท้องถิ่น 

 โดยทั่วไปแล้วการสำรวจและจัดทำข้อมูลเมืองในระดับท้องถิ่นที่เมืองตั้งอยู่ในเขตเมือง  หน่วยงานที่
จัดทำนั้นจะไม่ใช่รัฐบาลท้องถิ่น แต่จะเป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน รับให้บริการในการจัดทำ เก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการรองรับด้านต่างๆ ของเมือง และปัญหาเฉพาะด้าน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการจัดการและการพัฒนาในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก และส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ โดย GUO เองก็ส่งเสริมให้มีการจัดทำการสังเกตการณ์ข้อมูลในระดับท้องถิ่น  ก่อตั้งสถาบัน
จัดทำข้อมูลในระดับเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
การหารือหาแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาเมือง เพ่ือจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและประเด็นต่างๆ 
ของท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการและลำดับความสำคัญในการ
ดำเนินการของท้องถิ่น เป็นช่องทางการดำเนินงานของท้องถิ่น มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

▪ มีการทำงานร่วมกับกลุ่มภาคี เพ่ือพัฒนาและใช้การตัวชี้วัดที่เหมาะสม เป็นดัชนี้และ
กลไกของการประเมินผลสำหรับเขตเมืองและชุมชน 

 

3 ibid. 
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▪ บริหารจัดการระบบข้อมูลการจัดการและทำการประเมินผล รวมถึงวิเคราะห์
ผลกระทบตามคำร้องขอของหน่วยงานท้องถิ่นและกลุ่มภาคีเครือข่าย 

▪ สร้างขีดความสามารถและเงื่อนไขในการผลิต การจัดการ การวิเคราะห์ และการ
เผยแพร่ของข้อมูลเมือง รวมถึงการแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์และการจัดการข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ 

▪ ระบุเงื ่อนไข แนวโน้ม และประเด็นสำคัญ ผ่านการวิจัยและกระบวนการให้
คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถื่นและภาคประชาสังคม 

▪ เสนอทางเลือกในการประสานนโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละภาคส่วนในบริบท
เดียวกันเป็นแผนปฏิบัติการท้องถิ่น 

▪ ร่วมมือกับหน่วยงานสังเกตการณ์ข้อมูลเมืองของเมืองอื่นๆ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นสาระสำคัญ และสร้างระบบการเผยแพร่ข้อมูลใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

▪ ให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานสังเกตการณ์ข้อมูลเมืองของเมืองอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการรวบรวมและใช้ตัวชี้วัดของเมือง 

▪ วิเคราะห์และแบ่งปันบทเรียนจากประสบการณ์จากการปฏิบัติที่ดีกับกับหน่วยงาน
สังเกตการณ์ข้อมูลเมืองของเมืองอ่ืนๆ 

▪ บริหารจัดการเว็บไซต์โฮมเพจหลักของท้องถิ่นและจดหมาย เพื่อให้บริการอย่าง
ครอบคลุมแก่พลเมือง รวมถึงแสดงข้อมูลและผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
แก่กลุ่มภาคีและสาธารณชน 

▪ จัดทำรายงานสถานะเมือง ทุกๆ 2 ปี และวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด รวมถึง
นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี
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2.1.1.2 ระดับประเทศ 

  การจัดทำสถาบันสังเกตการณ์เมืองในระดับประเทศนั้น จะอยู่ในลักษณะของการประสานงาน และ
รวบรวมข้อมูลในระดับชาติ ข้อมูลที่มีผลในการตัดสินใจและจัดทำนโยบายในระดับชาติ  จากการรวบรวม 
ข้อมูลเองและประสานงานกับสถาบันในระดับท้องถิ่น โดย GUO สนับสนันให้มีการจัดตั้งสถาบันในระดบัชาติ 
เพื่อติดตามแนวโน้มและเงื ่อนไขของแต่ละประเทศ ในด้านของนโยบานและการติดสินใจในระดับชาติ  ซึ่ง
สามารถอยู ่ ในร ูปแบบของการเป็นส่วนหนึ ่งในที ่ปร ึกษาระดับชาติ  องค์กรประสานงานระดับชาติ  
สถาบันการศึกษา การวิจัย สมาคมวิชาชีพ และอื่นๆ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
ระดับชาติ และหากยังไม่มีการกำหนดกรอบนโยบายเมืองในระดับชาติก็จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการ
กำหนดกรอบขึ้นมา 

2.1.1.3 ระดับภูมิภาค 

  สถาบันสังเกตการณ์เมืองในระดับภูมิภาคจะเป็นเจ้าภาพการเป็นองค์กรระดับภูมิภาคหรือสถาบันด้าน
วิชาการในการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคแก่สถาบันสังเกตการณ์เมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  ผ่าน
กระบวนการทำให้กลายเป็นท้องถิ่นของการใช้เครื่องมือตรวจวัดเก็บข้อมูล  เพิ่มขีดความสามารถ และการ
กำหนดนโยบายโดยใช้หลักการเชิงประจักษ์จากองค์ความรู้ รวมถึงช่วยสนับสนุนในการจัดทำมาตรฐานของ
ตัวชี้วัดและข้อมูล และข้อมูลนั้นไม่ได้เพียงเพื่อเสริมสร้างกลไกการวางแผนนโยบายท้องถิ่น  แต่ยังเสริมสร้าง
ความสามัคคีในระดับภูมิภาคผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างต่างๆ ที่มีอยู่ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันที่คอยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสถาบันสังเกตการณ์เมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

2.1.2 การดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการสังเกตการณ์เมือง 

 ในการดำเนินการจัดการรวบรวมข้อมูลเมืองนั้น จำเป็นจะต้องมีการออกแบบจัดการระบบ การเก็บ
ข้อมูล และการรายงานข้อมูล ที่ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบฐานข้อมูลตามสภาพแวดล้อมของเมือง
ที่เป็นพลวัตสามารถจัดทำผลลัพธ์ของข้อมูลได้ออกมาหลากหลายรูปแบบ จึงต้องมีระบบรวบรวมข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดเก็บ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และเลือกรูปแบบของการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูลที่แตกต่างกัน การให้ข้อมูลเมืองนั้นควรอยู่บนฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และรวดเร็ว อยู่ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ไม่ต่างจากหลักแนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ 
ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลบนฐานภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ นั้น จะทำให้สามารถแสดงผลตามรูปแบบที่
ผู้ใช้งานต้องการได้ว่าต้องการในระดับการแสดงผลหรือถึงระดับการวิเคราะห์ ในรูปแบบของาตราง กราฟ หรือ
แผนที่ สามารถเชื่อมโยงและเข้ากับฐานข้อมูลส่วนใหญ่ได้ 
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 จากแนวคิดการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นำมาสู่การเล็งเห็นความสามารถของโปรแกรม GIS ในการ
รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่และสังคมเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถสร้างข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญในระยะเวลา
สั้นๆ ซึ่งการใช้โปรแกรม GIS ในการนำเสนอข้อมูลเมืองนั้น ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล 
โดยสามารถแสดงภาพการวางแผนต่างๆ และผลกระทบที่จะมีต่อประชากรในพื้นที่ได้ สามารถดึงข้อมูลและ
แปลค่าความหมายได้อย่างรวดเร็วนำแสดงขึ้นบนแผนที่ที่เข้าใจได้ง่าย และถือเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับใช้ใน
การวิเคราะห์เชิงพื้นที ่นอกจากนี้การใช้โปรแกรม GIS และการติดเครื่องมือตรวจจับ (remote-sensing tool) 
นำมาสู่ข้อมูลที่หลากหลายที่ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ  อาทิ การทำแผนที่โครงสร้าง
พื้นฐานและประโยชน์ใช้งาน การทำแผนที่จุดอันตราย การวิเคราะห์พื้นที่และภูมิประเทศ ระบบสารสนเทศ
ที่ดิน การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้งานที่ดิน การวางแผนแบบมีส่วนร่วม ระบบการสร้างรายได้ ฯ  

 UN-HABITAT จึงสนับสนุนให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้ใช้การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และ
สังคมเศรษฐกิจ เพื่อสร้างข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญ ที่จะมาช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของเมือง จากการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ บนฐานโปรแกรม GIS มาเป็นหลักในการปรับปรุงเมือง ทั้งการ
บริหารจัดการและการวางแผนเมืองในเมืองของประเทศกำลังพัฒนา ซ่ึง GUO ได้เริ่มต้นทำไปแล้วกว่าพันเมือง
ทั่วโลก จากความร่วมมือกับ ESRI ในการแจกจ่ายโปรแกรม GIS พร้อมการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของเมือง
ในประเทศกำลังพัฒนา  

 ในด้านประเด็นมิติของข้อมูลที่ควรรวบรวมจัดเก็บ อาจมาจากการเริ่มศึกษาบริบทของเมืองนั้นๆ และ
ตั้งคำถามประเมินดูความต้องการของข้อมูล จากการดูความต้องการข้อมูลในประเทศหรือท้องถิ่นมุ่งไปที่เรื่อง
ใด ดูความต้องการของผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มองหาความร่วมมือจากองค์กรที่สามารถรับ-
ส่งข้อมูลกันได้อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา และข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนในการช่วยชี้วัดตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดมา 
เพ่ือนำมาพัฒนาต่อเป็นนโยบายและการบริหารจัดการ 

 นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเมืองนั้น อีกเรื ่องหนึ่งที่สำคัญคือ การจัดทำดัชนีชี ้ว ัด โดย UN-
HABITAT ได้จัดทำตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดหลักขององค์กร เน้นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก นำมาสู่
ตัวชี้วัดเรื ่องของเมืองที่ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก 20 ตัว รายการตรวจสอบ 8 รายการ และตัวชี้วัดที่วัด
ประสิทธิภาพและแนวโน้มตามวาระของพื้นที่อีก 16 ตัว ซึ่งสามารถให้ความหมายนัยยะเชิงปริมาณที่ใช้เป็น
ฐานการเปรียบเทียบสภาพเมืองได้ รวมถึงแสดงความคืบหน้าในการพัฒนา โดยตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในประเด็นเรื่อง
ของที่อยู่อาศัย การพัฒนาสังคมและการขจัดความยากจน การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการของรัฐบาล ปัญหาความเท่าเทียม การจัดการด้านสาธารณสุข และการพัฒนาในทุกๆ 
ประเด็นอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาด้านความร่วมมือในระดับโลกเพื่อการพัฒนาระดับมหภาค ความสำคัญ
ของตัวชี้วัดเมืองนั้นคือการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือเกิดการพัฒนาจริง  เป็นส่วนที่จะสนับสนุนการ
ออกแบบนโยบาย แผนงาน และติดตามความคืบหน้า ในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
และระดับโลก ทรัพยากรต่างๆ ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รัฐบาลท้องถ่ินมีความรับผิดชอบใน
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การดำเนินงานเพื่อประชาชรมากข้ึน และปลุกจิตสำนึกพลเมอืงให้ตระหนักถึงปัญหาขงเมือง รวมถึงเคลื่อนไหว
ให้การสนับสนุน 

2.1.3 การขับเคลื่อนหน่วยงาน/สถาบันสังเกตการณ์เมือง 

 ในการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะเป็นต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลและมีความซับซ้อนสูงตเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบที่จะคัดกรองออกมา จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือ
สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลท้องถิ ่น ผู ้มีอำนาจตัดสินใจ ภาคีพัฒนา และตอบรับความต้องการของ
สาธารณชน ซึ่งประสิทธิภาพของการจัดทำและชี้วัดคุณภาพของเมืองไม่ควรถูกจัดทำโดยหน่วยงานที่ได้ผล
ประโยชน์หรือมีความจำเป็นการบิดเบือนข้อมูล ควรเป็นการจัดทำจากหน่วยงานกลางที่ไม่ได้รับผลประโยชน์
จากค่าชี้วัดคุณภาพ จึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกท้ังการทำงานในระดับของข้อมูล
เมืองนี้ มีความจำเป็นจะต้องร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วน ต้องมีความร่วมมือเฉพาะทางและข้ามสาขาเพ่ือ
การวิเคราะห ์จัดลำดับ และหาแนวทาง ได้อย่างรอบด้าน อาท ิการจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณะ การวางผังเมือง
เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการการลงทุนของภาครัฐ การกำหนดและให้คำแนะนำด้านนโยบาน และการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานหรือสถาบันนี้จึงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

 สถาบัน การมีหน่วยงานหรือสถาบันถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานการสังเกตการณ์เมือง โดยจะ
ประกอบด้วย การวางแผนผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของสถาบันในการจัดทำ Urban Observatory 
ต้องมีแผนการพัฒนาและดำเนินการ Urban Observatory อย่างยั่งยืน ต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากร 
ทั้งบุคลากรและงบประมาณ และการวางแผนเชิงนโยบาย ได้รับความร่วมมือจากภาคีที่มีศักยภาพสูง สามารถ
ประสานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ และข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินงานต่างๆ  

2.1.4 การประเมินศักยภาพ 

 จำเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด เพ่ือสร้างมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบสภาพเมืองและคาดการณ์แนวโน้ม การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ (โปรแกรม GIS และการทำแผนที่) ทักษะทรัพยากรมนุษย์ในการทำการ
วิเคราะห์ทางสถิติระดับสูง การประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล
ที่เกี ่ยวข้องสำหรับการพัฒนานโยบายระดับท้องถิ่น เพื่อนำสู่การปฏิบัติจริง การติดตาม และประเมินผล
กระทบต่างๆ 

 การกำหนดขีดความสามารถ ในประเทศและเมืองที่มีความสามารถเชิงเทคนิคสูง ทั้งด้านทรัพยากร
มนุษย์และทรัพยากรเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการกำหนดขีดความสามารถในระดับสูงเพ่ือประเมินตามศักยภาพ
ทรัพยกรที่มี หากค่าขีดความสามารถลดลงก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาด้วยการฝึกอบรมหรือเสริมสร้าง
ศักยภาพการทำงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะความสามารถในการออกแบบระบบการตรวขสอบและการพัฒนาแผนการ
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ปฏิบัติการ ต้องสามารถออกแบบระบบตรวจสอบ สามารถระบุพื้นที่สำคัญที่อาจเกิดการแทรกแซงทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ และพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเมืองตามบริบทของพื้นที่ได้ ต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ
การออกแบบ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดเมือง ข้อมูลเมือง การวิเคราะห์ทางสถิติ และโปรแกรม
ต่างๆ ที่มีความจำเป็น ท้ายที่สุดจะต้องสามารถพัฒนาแผนปฏิบัติการทั่วไปของหน่วยงาน สามารถบริหาร
จัดการ วางแผนดำเนินงาน และทำข้อตกลงที่จำเป็นในระดับทางการ 

 แผนความยั่งยืน หน่วยงาน/สถาบันสังเกตการณ์เมืองจะมีความยั่งยืนก็ต่อเมื่อ ได้รับความชัดเจนจาก
รัฐบาลแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่น ต้องได้รับความร่วมมือในการสร้างผลลัพธ์อันเกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ต้องมีระบบและบทบัญญัติทางการเงินที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่หลากหลายอย่างชัดเจน มีความสามารถในการสร้างฉันทามติหรือจัดการลงคะแนนเสียง มีศักยภาพและมี
ความเป็นผู้นำที่เพียงพอ ซึ่งในการจัดตั้งหน่วยงาน/สถาบันสังเกตการณ์เมืองจะต้องประเมินความยั่งยืน
ดังกล่าว เพ่ือศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

 อีกทั้ง จะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับเพื่อดูแลการทำงาน และดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับผู้กำหนด
นโยบายท้องถิ่น ควรเป็นบุคคลที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้แทนองค์ดรที่ไม่ใช่ภาครัฐเพ่ือการดำเนินงานอย่าง
เป็นกลางและไม่มีอคติ นอกจากนี ้ในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีบุคลากรที ่มีความหลากหลายและ
ความสามารถในการทำงาน ดังนี้ 

▪ ผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ ผู้เชี ่ยวชาญระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการประมวลผลข้อมูลอ้างอิงบนระบบภูมิศาสตร์ 

วิเคราะห์และแสดงผลในเชิงพ้ืนที่ 
▪ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร สำหรับการเผยแพร่ผลงานและจัดทำรายงานคุณภาพ 
▪ บุคลากรผู้มีทักษะด้านการเจรจรต่อรองและเช้าใจความสัมพันธ์ด้านการเมือง เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน 
 

2.2 กรณีศึกษาการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง 

จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษาและดำเนินโครงการด้านการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเมืองนั้น โยในการศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือก กรณีศึกษาในการดำเนินการและขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
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2.2.1 เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 

 เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ในประเทศแอฟริกาใต้ ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้  ติด
อันดับเขตเมืองใหญ่ 50 อันดับของโลก4 เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่การปกครองของมลรัฐ Gauteng ที่มี
ความหนาแน่นสูงมลรัฐ Gauteng มีการคาดการณ์สถิติประชากรในปี 2018 ว่าจะเติบโตถึง 14.7 ล้านคน 
รวมถึงเป็นมลรัฐที่มีความหลากหลายสูงทั้งเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และธุรกิจ และมีอัตราความไม่เท่าเทียม
สูง อันเป็นผลให้รัฐบาลต้องดำเนินการบริหารจัดการเมืองในเขตการปกครองบนความท้าทายนี้  ก่อให้เกิดการ
จัดทำ Urban Observatory ของมลรัฐ ซึ่งโจฮันเนสเบิร์กก็รวมอยู่ในแผนการสังเกตการณ์เมืองนี้ โดย The 
Gauteng City-Region Observatory (GCRO) เกิดขึ้นในปี 2008 ภายใต้ความร่วมมือของ the University 
of Johannesburg (UJ), the University of the Witwatersrand, Johannesburg (Wits) และรัฐบาลกลาง
ของมลรัฐ (Gauteng Provincial Government (GPG)) รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบตามพื้นที่เขต
เมืองต่างๆ ได้รับทุนสนับสนุนหลักจากรัฐบาลกลาง และทุนทางความรู้จากมหาวิทยาลัยภาคีท้ังสอง5 

 
ภาพที่ 2 ภาพเว็บไซต์ของ Gauteng City-Region Observatory 

ที่มา http://www.gcro.ac.za/ 

 

 

4 Johannesburg. (n.d.). Retrieved from wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Johannesburg 

5 Vision, mandate and core roles. (n.d.). Retrieved from GCRO: http://www.gcro.ac.za/about/about-the-

gcro 

http://www.gcro.ac.za/
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 GCRO มีมหาวิทยาลัยทั้งสองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และมีการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ต่างๆ กับสถาบันการศึกษาระดับสูงทุกแห่ง รวมถึงสภาความรู้  องค์กรพัฒนาภาคเอกชน สถาบันวิจัย 
หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับเมืองและภูมิภาค 
รายละเอียดการดำเนินงานเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการออกแบบวางแผนและบริหารจัดการเมืองนั้น  ให้มีการ
สร้างชุดข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญสำหรับการพัฒนาและเข้าใจสภาพเมืองของมลรัฐ และสามารเปรียบเทียบสภาพ
ตนเองกับเมืองอื่นๆ ของโลก วิเคราะห์และหาโอกาสสำคัญและความท้าทายในการจัดการเมืองจากการ
เปรียบเทียบ ช่วยเหลือรัฐบาลและภาคีเครือข่ายในการตีความแนวโน้มและสร้างแรงผลักดันในการกำหนด
ทิศทางจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกผ่านการวิเคราะห์และประเมินผลที่ชัดเจน อันจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้มี
อำนาจตัดสินใจสามารถมองเห็นและพบทางเลือกในการจัดทำนโยบายอนาคตที่มีความสำคัญอันเกิดจากความ
ท้าทายและการคาดการณ์แนวโน้ม ผลลัพธ์ในการจัดทำนั้น มีการแสดงข้อมูลเมืองต่างๆ ผ่านรูปแบบของแผน
ที่ที่เข้าใจง่าย และจัดทำรายงาน มาตั้งแต่ปี  2008 ทุกๆ 2 ปี มาจนถึงปัจจุบัน6 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงผลการนำเสนอข้อมูลจากการทำ Gauteng City-Region Observatory 

ที่มา http://www.gcro.ac.za/outputs/map-of-the-month/detail/population-concentrations-night-vs-day/ 

 

 

6 Annual Reports. (n.d.). Retrieved from GCRO: http://www.gcro.ac.za/about/annual-reports/ 

http://www.gcro.ac.za/outputs/map-of-the-month/detail/population-concentrations-night-vs-day/
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2.2.2 เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 

 ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของโลก และมีประชากกรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 
ของโลก ถึง 1.3 พันล้านคน และเป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีมีประชากรสูงสุด7 ด้วยความหนาแน่นของจำนวน
ประชากรและการขยายตัวกลายเป็นเมืองของเมืองต่างๆ ในประเทศอินเดีย รวมถึงปัญหาต่างๆ จากการ
ขยายตัว ทั้งความยากจน ความไม่เท่าเทียมด้านสาธารณสุข การฉ้อโกง ฯ ทำให้อินเดียเข้าร่วมการจัดทำ 
Global Urban Observatory เพื่อสังเกตการณ์เมืองและพัฒนานโยบายเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของจำนวน
ประชากรที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง โดยการจัดทำ Urban Observatory นี้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย
ที่เพิ่มเรื่องนี้เข้าเป็นหนึ่งวาระพันธกิจด้านเมือง8 สถาบันเมืองของอินเดียได้ทำงานนี้ร่วมกับองค์กรการค้าและ
องค์กรพัฒนาเมืองต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาคการศึกษาระดับสูงและสถาบันวิจัย นอกจากนี้ยังมีการทำงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน 

 เมืองบังกาลอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่ดำเนินการจัดทำ Urban Observatory จากการประสบปัญหาของ
การเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นสูงเมืองหนึ่งในประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพ่ือ
พัฒนาระบบการตรวจสอบที่ครอบคลุมการดำเนินงานหลักของหน่วยงานเทศบาลต่างๆ ของเมือง เพ่ือแนะนำ
กลยุทธ์สำหรับการบูรณาการตัวชี้วัดกับการวางผังเมือง การตรวจสอบ และการบริหารจัดการงานในระดับ
เมือง และสุดท้ายคือเพ่ือสร้างสถาบันสังเกตการณ์เมืองในระดับท้องถิ่น มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการระบุและเลือกตัวชี้วัด ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เดี่ยวข้องทั้งภาครัฐที่
เป็นผู้ให้บริการหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีพัฒนาในภาคส่วนอื่นๆ โดยเน้นไปที่ประเด็นเรื่องของที่อยู่
อาศัย การบริการข้ันพื้นฐานของเมือง สุขภาพ สื่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม 

 ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาฐานข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีความหลากหลายและมี
รูปแบบการประมาณการ การพัฒนา ที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลยังไม่พร้อมในการใช้งาน จำเป็นต้องปรับให้
ข้อมูลอยู่ในฐานระบบเดียวกัน 

 ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดหลัก เพื่อนำมาต่อยอดในการจำลองแผนการ
พัฒนา ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย น้ำประปา สุขาภิบาล มลพิษ การกำจัดขยะ และการขนส่ง แล้วส่งต่อเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่อยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

7 India. (n.d.). Retrieved from wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/India 

8 Urban Observatories under UK‐India Joint Network on Sustainable Cities. (n.d.). Retrieved from puchd: 

http://crikc.puchd.ac.in/pdf/2017/urban-observatory-at-chandigarh-brief-note.pdf 
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 ขั้นตอนที่ 4: การเพ่ิมขีดความสามารถและการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบ จะมีการประเมินความต้องการ
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่เมือง โดนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลักจะต้องเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานสังเกตการณ์เมืองขึ้นภายในหน่วยงานพัฒนาระดับ
ภูมิภาคของบังกาลอร์ 

 โดยผลลัพธ์ในการจัดทำเบื้องต้นพบว่า ยังมีความต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงพื้นที่มากขึ้น เพ่ือ
การระบุ ประเมิน และจัดลำดับ ของประเด็นด้านนโยบาย พบผลลัพธ์ที่สามารถใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นนโยบานที่สำคัญ อย่างการทบทวนโครงสร้างอัตราภาษีสำหรับการปรับปรุงการประปาให้
ทัว่ถึง ประชากรสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกคน ลดความไม่เท่าเทียมในการได้รับการบริการของเมือง 
และท้ายที่สุดได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในการทพสำรวจครัวเรือนเพ่ือสร้างข้อมูลในระดับเมืองย่อย9 

2.2.3 สหราชอาณาจักร 

 การจัดทำข้อมูลและการสังเกตการณ์เมืองของสหราชอาณาจักรนั้น อยู่ภายใต้การดูแลของ The UK 
Collaboratorium for Research on Infrastructure and Cities (UKCRIC) ที่มุ่งเน้นในการเป็นผู้นำและให้
การสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของชุมชนการวิจัย รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ในระดับชาติ 
จากการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลเมือง ผู้กำหนดนโยบายเชิงพาณิชย์ นักลงทุน พลเมือง และ
สถาบันการศึกษา รวมตัวกันเพ่ือเป็นการร่วมทุนในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างมูลค่าในการใช้
ประโยชน์จากบริการโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ให้การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีการสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการใน
เมือง สำหรับการทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงรวบรวมและดูแลข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเมืองในปจัจุบัน และนำเสนอข้อมูลเพื่อการต่อยอดในภาคต่างๆ 

  The UK Collaboratorium for Research on Infrastructure and Cities (UKCRIC) ที่มุ ่งเน้นใน
การเป็นผู้นำและให้การสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของชุมชนการวิจัย  รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายองค์
ความรู้ในระดับชาติ จากการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลเมือง ผู้กำหนดนโยบายเชิงพาณิชย์ นัก
ลงทุน พลเมือง และสถาบันการศึกษา รวมตัวกันเพ่ือเป็นการร่วมทุนในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าในการใช้ประโยชน์จากบริการโครงสร้างพ้ืนฐานระดับชาติ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ให้
การสนับสนุนด้านข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีการสร้างเครือข่ายของ
ห้องปฏิบัติการในเมือง สำหรับการทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงรวบรวมและดูแลข้อมูลจำนวนมาก
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเมืองในปัจจุบัน และนำเสนอข้อมูลเพื่อการต่อยอดในภาคต่างๆ10  

 

9 Hossain, M. (n.d.). Urban Observatories. Retrieved from unhabitat: http://mirror.unhabitat.org/cdrom/training/mdg1.luo.pdf 

10 Our vision. (n.d.). Retrieved from UK Collaboratorium for Research on Infrastructure and Cities: https://www.ukcric.com/ 
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 มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นสถาบันการศึกษาที่ร่วมก่อตั้งจัดทำ UKCRIC และเป็นหน่วยงานกลาง
ที่ช่วยดูแลการจัดทำ Urban Observatory ของหลายๆ เมืองในสหราชอาณาจักร โดยการดำเนินการอยู่ใน
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรหลายแห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนกว่า  138 ล้านปอนด์ 
จากแผนกนวัตกรรมและทักษะการทำธุรกิจ เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย  

 จากการประสบปัญหาด้านงบประมาณของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ไม่เพียงพอและ
จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นในการวางแผนสำหรับอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
UKCRIC จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และงานวิตัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
แนวทางในการจัดลำดับการลงทุน รวมถึงการจัดทำโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์และบริบทที่เป็นพลวัต อีกทั้งยังจำเป็นต้องเป็นการบริการพื้นฐานของเมืองที่พลมืองสามารถ
เข้าถึงการใช้บริการได้ในราคาที่ไม่แพง ง่ายต่อการเข้าถึง และเป็นประโยชน์ในภาพรวมของการใช้ชีวิตของ
ประชากรเมือง11 

 
ภาพที่ 4 เวบไชต์ Urban Observatory ของมหาวิทยาลัย Newcastle 

ที่มา http://www.urbanobservatory.ac.uk/ 

 

 ในการจัดทำข้อมูลเมืองของสหราชอาณาจักรนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่หลายเมืองในสหราชอาณาจักร มีการ
ติดเครื่องตรวจจับเพื่อเก็บข้อมูลตามเมืองต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลได้มากกว่า 50 รูปแบบ รวมถึงมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เป็นบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานที่เข้าใจง่าย 
อย่างข้อมูลลม ข้อมูลเสียง ข้อมูลพลังงานแสดงอาทิตย์ ฯ และยังมีข้อมูลที่ถูกจัดแบ่งและแสดงผลตามความ

 

11 University, N. (n.d.). ukcric. Retrieved from urban observatory.: 

http://www.urbanobservatory.ac.uk/explore/ukcric 

http://www.urbanobservatory.ac.uk/
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ต้องการของผู้ใช้งานแต่ละประเภท อย่างการนำเสนอข้อมูลแบบง่ายให้แก่พลเมืองทุกคน การนำเสนอข้อมูลที่
ลึกและซับซ้อนขึ้นสำหรับการวิจัย ภาคธุรกิจ และภาคีพัฒนา 

 

2.3 ข้อมูลเมืองในยุค 4.0 คือ   

พื้นที่เมือง เป็นพื้นที่ มีการอยู่อาศัยของประชากรในระดับสูง และ มีความหนาแน่นของ ที่อยู่อาศัย การ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การใช้ที่ดิน และการสื่อสาร มีการคาดการว่า ภายใน 2 ทศวรรษ 
กว่าครึ่งของประชากรโลก จะอาศัยอยู่ในเมือง ทำให้เกิดกิจกรรมที่ทำให้มีการจ้างงาน การศึกษา สันทนาการ 
และ ความบันเทิง ในพ้ืนที่เมืองในระดับสูงมาก เพ่ือรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง เมืองที่ดีจำเป็นต้อง
มีการวางแผนการจัดการเมืองที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านผังเมือง การขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การมีข้อมูล เพื่อการวางแผน และการตัดสินใจที่ดีของฝ่ายบริหารเมือง 
รวมทั้งข้อมูลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อาศัยในเมือง ข้อมูลของเมืองนั้นมีความเป็นพลวัตสูง ซึ่งในปัจจุบันนี้
ข้อมูลเมืองที่มีอยู่จะมากจากข้อมูล 4 รูปแบบ12  หากเมืองใด สามารถทำงาน หรือ บริหารจัดการข้อมูลทั้ง 4 
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในเมือง ความเป็น Smart City จะเกิดขึ้นกับเมืองนั้น
ในทันท ีโดยข้อมูลทั้ง 4 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้  

2.3.1 Opendata หรือ ข้อมูลแบบเปิดของเมือง 

  หลายเมือง มีการจัดทำชุดข้อมูลเปิดระดับเมือง เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะการ
ทำงานของหน่วยงานราชการในเมือง สู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการให้สาธารณะรับทราบ ข้อเท็จจริงของ
เมือง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงการวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
โดยเฉพาะเข้าถึงแบบ online สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างทันที โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด การ
บริการของเมือง การคลัง งบประมาณ การออกใบอนุญาตต่าง ๆ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การขนส่ง ความ
ปลอดภัย และ แผนที่ต่าง ๆ 

 

2.3.2 Automated Data หรือ ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ 

  เมืองในปัจจุบัน มีการพัฒนาเป็น Smart city โดยเฉพาะในยุคที่โครงข่ายโทรคมนาคม ในเมืองมี
ความครอบคลุม รวดเร ็ว และการเชื ่อมต่อกับเครือข่ายการสื ่อสารไร ้สาย  ไม่ว ่าจะเป็นระบบของ
โทรศัพท์เคลื ่อนที่  และ อินเทอร์เน็ต ที ่มีความสะดวก ทำให้อุปกรณ์ที ่เป็นเครื ่องตรวจวัดอัตโนมัติ  

 

12 https://socialtech.or.th/post/4-esaahlakkh-ng-data-emuue-ng? 
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(automation sensor) ถูกติดตั้งในเมืองมากขึ้น และเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย หรือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์
ประเภท เร ียกว ่า Internet of Things (IoT) อุปกรณ์เหล ่านี้  อาจเป็นที ่ค ุ ้นเคยของคนในเมือง  เช่น 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างไรก็ตามยังมีอุปกรณ์ IoT ในเมืองที่ทำงานอยู่หลายหน้าที่ อาทิ การ
ตรวจวัดมลพิษ การตรวจสอบระดับน้ำใน แม่น้ำ ลำคลอง การวัดปริมาณการจราจร การตรวจสอบความ
หนาแน่น หรือความเร็วของระบบขนส่งสาธารณะ การแจ้งการจัดเก็บขยะ เป็นต้น ซ่ึงอุปกรณ์เหล่านี้ส่งข้อมูล
แบบ real timeไปยังศูนย์ข้อมูลของเมือง เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการ
บริหารจัดการเมือง  

2.3.3 Crowdsource Data หรือ ข้อมูลจากพลเมือง 

  แม้ว่าจะมีข้อมูลจาก หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลจากอุปกรณ์ประเภท IoT ที่อยู่ในเมือง ข้อมูลที่
สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง คือข้อมูลที่ได้จากพลเมือง ในปัจจุบันเกือบทุกคนจะมีอุปกรณ์ที่เป็น smart device อาทิ 
smart phone หรือ tablet ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน เพ่ือใช้งานต่าง ๆ ซึ่งในหลายกรณี 
เมืองต่าง ๆ พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของเมือง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ ์smart device สามารถทำน่าที่ส่งข้อมูลได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที ่มีความสมบูรณ์ หรือมีกรณีที ่ต้องมีการยืนยันข้อมูล หรือการอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ที ่ต้องการ
รายละเอียด ที่ระบบอัตโนมัติยังไม่สามารถทำได้ อาท ิถนน หรือ ทางเท้าท่ีชำรุด การเปิดรับข้อมูลจากพลเมือง 
จะช่วยให้ข้อมูลของเมืองโดยเฉพาะปัญหาในเมือง ได้ถูกรายงาน และ พบเจออย่างรวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังเป็น
ชุดข้อมูลที่ช่วยยืนยัน ความถูกต้อง ของข้อมลูจากแหล่งอ่ืน ๆ ได ้

2.3.4 Social Data หรือ ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ 

  พื ้นที ่เมือง มีผู ้ใช้งานสื ่อสังคมออนไลน์  อาทิ Facebook Line หรือ Twitter เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะ เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากติดอันดับต้น ๆ ของโลก และ
โดยทั่วไป ผู้ใช้มักจะมีพฤติกรรมการโพสต์เนื้อหาลงใน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเรื่องที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเมือง ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ หรือ การแชร์ปัญหาต่าง ๆ ที่หลายผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ คนอ่ืน ๆ ส่งมา ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นี้ แม้ไม่ได้เชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่
เป็นแหล่งข้อมูลที่ด ีในการตั้งต้นเพื่อการติดตามปัญหา หรือรวมรวมข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งระบบแพลทฟอร์ของสื่อ
สังคมออนไลน์ สามารถพัฒนาโปรแกรม ที่ดึงข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์ได้  อาทิ #hashtag หรือ 
ตำแหน่งจากการที่ผู้ใช้ check-in หรือ การแสดงความเห็นของผู้ใช้ อาท ิการกด like บน Facebook เป็นต้น 
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2.4 แนวคิดแพลตฟอร์มเมืองและระดับข้อมูลเชิงลกึของเมือง (Urban Insight) 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล ข้อมูลเมืองถือได้ว่ากลายเป็นทรัพยากรพื้นฐาน 
สำหรับการเป็นส่วนสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินชีว ิตและการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง อันมาจากการรวบรวมข้อมูลเมืองและวิเคราะห์ต่อยอดสู่การเป็นข้อมูล
เมืองเชิงลึก โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ13 ดังนี้  

1) Operational insight ข้อมูลเชิงลึกในระดับที่สามารถสร้างความเข้าใจในปฏิบัติงาน เพื่อทำ
ความเข้าใจคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ และกระบวนการความเป็นไป ของสิ่งต่างๆ ภายในเมือง 
อาทิ จำนวนอาคาร การให้บริการจากภาครัฐ หรือตัวเลือกความต้องการในการปรับปรุ งเมือง 
ฯลฯ 

2) Critical insight ข้อมูลเชิงลึกในระดับการวิพากษ์ เป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบสถานการณ์
เมือง และการทำงานหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ รวมถึงเป็นส่วนที่เปิดรับข้อเสนอหรือสามารถ
เสนอแนะต่อยอดสำหรับการตอบสนองกับสถานการณ์ความเป็นไปของเมือง 

3) Analytical insight ข้อมูลเชิงลึกในระดับการวิเคราะห์ ที่แสดงข้อมูลด้านรูปแบบ ความสัมพันธ์ 
และการทำนายแนวโน้มความเป็นไปต่างๆ จากนวัตกรรมการเก็บข้อมูลในเมือง เป็นส่วนช่วยใน
การประเมินผลกระทบ และค้นพบความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเมือง 

4) Strategic insight ข้อมูลเชิงลึกในระดับกลยุทธ์ เป็นส่วนสนับสนุบการดำเนินการวางแผนใน
ระดับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนที่ครอบคลุมและช่วยในการตัดสินใจการ
พัฒนาต่างๆ ของสภาพแวดล้อมเมือง 
 

  สำหรับการสร้างแพลทฟอร์มเพื่อดำเนินการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ต่อสาธารณะทั้งในระดับ
เมืองและระดับสากลนั้น ในหลายๆ ประเทศและสถับนที่มีหน้าที่ เป้าหมายในการขับเคลื่อนการสังเกตการณ์ฉ
ละสร้างการเปลี่ยนแปลงในเมืองได้พัฒนาแพลทฟอร์มในระบบสารสนเทศออนไลน์ขึ้นเพื่อใช้งานทั้งในการ
เข้าถึง การแชร์ ส่งผ่านข้อมูลจากการสังเกตการณ์การเก็บรวบรวม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อค้นพบ
เชิงลึกในระดับพื ้นที ่เมืองและประเทศ โดยในการศึกษาครั ้งนี้  ได้ยกกรณีศึกษาแพลทฟอร์มในรูปแบบ
มาตรฐานทั่วไป มาเป็นตังอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบแพลทฟอร์มการสื่อสารและสร้างการ
ตระหนักรู้ต่อไป 

 

13 Ina Schieferdecker, N. T. (2016). Urban Data Platforms. 
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2.4.1 กรณีศึกษาแพลทฟอร์ม Urban Institute 

  ต ัวอย ่างเว็บไซต ์การเผยแพร่ข ้อม ูลเม ืองของ Urban Institute (https://www.urban.org/) 
สหรัฐอเมริกา โดย Urban Institute เป็นสถาบันที่ให้บริการผลงานด้านวิชาการในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เมืองโดยเฉพาะ โดยเป็นการเผยแพร่ผลงานการศึกษาขององค์กรผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง  ๆ ที่สำคัญ 
เช่น บทความ วารสารวิชาการ การนำเสนอนโยบาย และข้อมูลเมืองแบบเปิด 

 การเผยแพร่ข้อมูลเมืองแบบเปิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่จัดทำโดยนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ของสถาบันฯ มักใช้สำหรับการผลิตผลงานด้านเมืองรูปแบบต่าง ๆ ของสถาบันฯ ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบของ
แคตตาล็อกข้อมูลสาธารณะสำหรับสืบค้น และดาวน์โหลด โดยสามารถสืบค้นได้ตามการจำแนกประเภทของ
ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้น เช่น จำแนกตามหมวดหมู่ 
(Category) จำแนกตามแท็ก (Tag) จำแนกตามรูปแบบข้อมูล (Format) เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5 หน้าสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมลู 

 

 

https://www.urban.org/
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 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเมืองให้ดาวน์โหลดอย่างสาธารณะแล้ว ยังมีการนำเสนอข้อมูลเมืองที่ผ่าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการแสดงในรูปแบบของแผนที่ และแผนภูมิ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดย
เน้นให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยการใช้สี หรือลักษณะในการแสดงผลข้อมูล รวมทั้งมีคำอธิบายข้อมูลที่
มีรายละเอียดที่ความกระชับ และครบถ้วน 

ภาพที่ 6 การนำเสนอแบบแผนท่ี 

 
ภาพที่ 7 การนำเสนอแบบแผนภมูิ 
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2.4.2 กรณีศึกษาแพลทฟอร์ม Urban Observatory 

 เวบไซต์ Urban Observatory14  คือแพลตฟอร์มกลางขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลเมืองแบบเปิดโดย
การแสดงผลข้อมูลของแต่ละเมืองในรูปแบบการแสดงผลรูปภาพ (Visualization) บนแผนที่ โดยข้อมูลเปิดให้
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมจากท่ัวโลก ทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและผู้สร้างข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
จากเมืองต่างๆ และหน่วยงานของแต่ละเมืองสามารถสร้างข้อมูลเมืองของตนเองโดยการส่งข้อมูลไปยัง
ส่วนกลาง  การแสดงผลข้อมูลเมืองในแผนที่ คือ ภาษากลางในการอธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างที่ทุก
เมืองสามารถเข้าใจและใช้ร่วมกันเป็นหลักการสากล ทั้งนักวิจัย พลเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มี
ความสนใจ  เวบไซต์ Urban Observatory มีว ัตถุประสงค์เพื ่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้ข ้อมูล
เปรียบเทียบของแต่ละเมืองและยังสามารถใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อยอดในการพัฒนาเมือง    

 การแสดงผลข้อมูลบนเวบไซต์ Urban Observatory แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ   

 1. การแสดงผลตาม 5 หมวดใหญ่ (Theme) 

• การทำงาน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ดังนี้  เชิงพาณิชย์ ข้อมูลอุตสาหกรรม และ

อาชีพหลักของคนในเมือง เช่น งานภาคบริการ งานสร้างสรรค์  

• การเคลื่อนไหว ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 8  หัวข้อ ดังนี้  การเข้าถึงถนนทางหลวง ความเร็ว

บนท้องถนน การจราจร เสียงจากระบบขนส่งสาธารณะ สนามบิน รางรถไฟ การเข้าถึงระบบ

ขนส่ง ท่าเรือ  

• ประชาชน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 5 หัวข้อ ดังนี้ ความหนาแน่นของบ้านเรือน ความ

หนาแน่นของประชากร จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้เยาว์ และอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร  

• สาธารณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ พ้ืนที่สาธารณะ คะแนนการเข้าถึงพ้ืนที่สวนสาธารณะ

ในแต่ละเมือง  การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางสุขภาพของเมือง และคะแนนความเขียวของ

เมือง 

• ระบบต่างๆ  ประกอบด้วย  10 หัวข้อดังนี้  การแสดงผลอุณหภูมิปัจจุบัน การแสดงผลระบบ

นิเวศเมือง ข้อมูลจากสถานีอวกาศนานาชาติ รูปถ่ายเมือง ข้อมูลลม ขอบเขตพ้ืนที่

ประวัติศาสตร์ พื้นที่น้ำท่วม พ้ืนที่น้ำลด และพ้ืนที่พัฒนาใหม่  

 

 

14 https://www.urbanobservatory.org/ 
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 2. การแสดงผลในแต่ละเมือง (City) 

 มีการแสดงผลของแต่ละเมืองโดยการลำดับตัวอักษร A - Z การแสดงผลสามารถเปรียบเทียบได้ 3 
เมืองในเวลาเดียวกัน โดยข้อมูลจะแสดงต่อเมื่อเมืองนั้นมีข้อมูลที่ส่งมารวมไว้ที่แพลตฟอร์มกลางนี้  

 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองพบว่า ข้อมูลระดับเมืองของมหานคร
กรุงเทพยังมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเข้าไปเทียบกับข้อมูลที่แสดงบนเวบไซต์  Urban Observatory.org ซึ่งการขาด
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังสร้างข้อจำกัดในการออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบกับเมืองอ่่่ืนๆ ดังนั้น ศูนย์ออกแบบ
และพัฒนาเมืองจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสังเกตุการณ์ข้อมูลเมืองเพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาเมือง
ต่อไปในอนาคต    

 
ภาพที่ 8 การนำเสนอข้อมลูบนแพลทฟอร์ม Urban Observatory 
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ภาพที่ 9 การนำเสนอข้อมลูบนแพลทฟอร์ม Urban Observatory 
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บทท่ี 3 การสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ ช่องทางสือ่สาร 
และแพลตฟอร์มการมสี่วนร่วมในสถานการณ์เมือง 

 

การสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร และสร้างการตระหนักรู้ของโครงการเรื่องเมืองและการเปลี่ยนแปลงเมือง 
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Homepage กลุ่มสังคมออนไลน์ Facebook Twitter ฯ เป็นการ
ออกแบบแผนงานในส่วนการนำเสนอข้อมูลและติดต่อภาคีด้านการสื่อสารอันจะเป็นส่วนช่วยในการกระจาย
องคค์วามรู้ข้อมูลเมืองนี้ และสามารถรับฟังความเห็นต่อข้อมูลเพ่ือนนำมาพัฒนาต่อยอดในการสื่อสารครั้งถัดๆ 
ไป จากการติดตามผ่านการสร้างแฮชแทกที่จะช่วยในการจัดการข้อมูล 

 การดำเนินงานในส่วนนี้ประกอบด้วย (1) การจัดกิจกรรมการตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วม (2) 
การสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนความรู้สถานการณ์ของเมือง (3) การสร้างช่องทางการสื่อสารและการ
มีสว่นร่วมในสถานการณ์เมือง และ (4) การพัฒนาแพลทฟอร์มการมีส่วมร่วมและการแสดงผลข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 การจัดกิจกรรมและการสร้างการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้สาธารณะในโครงการย่อยที่  8 นี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ (1) การสัมมนาเชิงปฎิบัติการทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน และ (2) กิจกรรมขับเคลื่อนและการ
กระตุ้นการตระหนักรู ้ซ่ึงมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

3.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเมือง: การขับเคลื่อนการตระหนักรู้และสร้าง “นักสำรวจเมือง” 

 กิจกรรม “นักสำรวจเมือง” (The Urban Surveyor) เป็นกิจกรรมการอบรมสร้างกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือ
สังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองในหลักสูตร นักสำรวจเมืองเบื้องต้น (The Urban Surveyor) 
จัดขึ ้นเมื ่อ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ห้อง 702  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองตื่นรู้  (Active Citizen) ในเรื่องเมืองและพื้นที่สาธารณะ 
ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data) ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่ง 
Open Data จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้การบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 10 บรรยากาศกิจกรรมอบรม หลักสูตร “นักสำรวจเมือง” 

 

 กิจกรรมที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงที่สำคัญ คือ ช่วงเช้า เป็นการสร้างบรรทัดฐานร่วมในการมอง
เมือง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมือง ผู้คน วิธีการสังเกตการณ์ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในการเรียนรู้ชีวิตคนเมืองผ่านวิธีการสังเกตการณ์ในเมืองอย่างง่าย และในช่วง
บ่ายเป็นกิจกรรมทดลองปฎิบัติการสำรวจเมืองในพื้นที่จริง  โดยการลงสำรวจ และสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง 
ผ่านเครื่องมือการสำรวจเมืองหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงของการศึกษาพฤติกรรมผู้คนและสังคม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเชิงพื้นที่ การใช้งานพื้นที่ส่วนต่างๆของย่านและเมือง และการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการ
บันทึกและสร้างแผนที ่
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ภาพที่ 11 บรรยากาศกิจกรรมอบรม หลักสูตร “นักสำรวจเมือง” 

 

 จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนรวมสาธารณะในหลายระดับ ทั้ง
จากการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์การตอบรับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครนักสำรวจเมืองเพ่ือเข้า
รับการอบรมเป็นนักสำรวจเมืองขั้นต้น ซ่ึงได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมจากสาธารณชนกว่า 500 คน ในการ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการใช้ชีวิตในเมืองและสิ่งที่พบเห็นและอยู่อาศัยในเมือง  นำไปสู่การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน โดยมีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมทั้งในช่วงอายุ (ตั้งแต่ 13 – 72 
ปี) ความหลากหลายในอาชีพ อาท ินักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าพนักงานของรัฐ ประชาชน
คนทั่วไป เจ้าของธุรกิจ พนักงานเอกชน สะท้อนให้เห็นความสนใจและการตระหนักรู้สาธารณะเรื่องเมือง ของ
กลุ่มคนเมืองที่มีต่อเหตุการณ์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของเมือง (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 

 นอกจากผลผลิตในเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจจกรม อบรมนักสำรวจเมือง ดังที่กล่าวไป
ข้างต้น การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายการสังเกตการเมือง เปิดพ้ืนที่ใน
การพูดคุยและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง นอกจากนี ้ผลลัพธ์สืบเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลัก
กิจกรรม ในการต่อยอดและมีส่วนในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม และการตื่นรู้ภาคพลเมือง ในการ
ร่วมสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง อาทิ 
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 การขยายผลจากผู้เข้าร่วมอบรมสู่กลุ่มอื่นๆ ยกตัวอย่างในกรณีที่มีผู ้เข้าร่วมเป็น ครูสอนวิชา
สังคมศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้นำเอาชุดความคิดและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องเมือง การสังเกตการณ์เมือง สู่นักเรียนในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

 

“วันนี้ได้ประชุมกลุ่มสาระเรื่องค่ายสายการเรียนสังคม สรุปได้กิจกรรม “นักสำรวจ

เมือง” เป็นกิจกรรมหลักของค่าย เพื่อบูรณาการสาระวิชาสังคมศึกษาในกิจกรรม

ครับ ขอบคุณแนวคิดจากเวิร์คชอป และอาจต้องขอคำแนะนำด้วยครับ” 

คุณ ธนวรรธน์ สวุรรณปาล 
ครูวิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

 

 การขยายผลองค์ความรู้สู ่ชุดความคิดเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง  ตัวอย่างเช่น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุน้อยที่สุดในวันนั้น อายุ 13 ปี กับแนวความคิด การออกแบบพื้นที่ย่านเมือง เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการเดินทางในเมือง 

 

“ร่วมอบรมเพราะสนใจเรื่องผังเมืองและการคมนาคม อยากเห็นการเดินทางใน

เมืองสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และคาดหวังจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อ

ยอด เพ่ือจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองในอนาคต แถว

ดอนเมืองรถติดมาก ถ้ามีระบบขนส่งมวนชนที่ครอบคลุม ช่วงคลองรังสิตตั้งแต่

คลอง 1-6  ถ้ามีรถไฟฟ้าน่าจะดี” 

คุณ วิชญุ์ วิชชุดากรกุล 
นักเรียนชั้น ม.2 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 การขยายผลสู่การถอดบทเรียนและทำซ้ำในพื้นที่เมืองรองในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น หลังจาก
การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการนักสำรวจเมืองครั้งนี้แล้ว เกิดกระแสตอบรับที่ดีและมีความต้องการให้มี
การขยายผลในพื ้นที ่ เม ืองอื ่นๆ ของประเทศไทยบ้าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในฐานะหน่วย
สังเกตการณ์ฉละขับเลคื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง จึงเล็งเห็นโอกาสในการสร้างการตระหนักรู้ในระดับท้องถิ่น 
/เมืองให้กว้างขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ ภาคีภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิร๊อกกี้เฟลลเลอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมนักสำรวจเมือง รุ่นที่ 2 ขึ้นในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 
คน และเกิดเครือข่ายนักสำรวจเมืองเชียงใหม่ข้ึนเช่นกัน
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ภาพที่ 12 บรรยากาศกิจกรรมอบรม หลักสูตรนักสำรวจเมือง รุ่นที่ 2 “เตียวส่องเวียงเจียงใหม่” 

 

 การเผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ในการดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ที่ได้เข้ามมาทำการถ่ายทำ และสัมภาษณ์ ถ่ายทอดกระบวนการ
และเสนอสู่สาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลัก ในรายการโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอส ในช่วง 
บ่ายโมงตรงประเด็น ถือเป็นการสร้างการตระหนักรู้และแรงกระเพื่อมในระดับประเทศและเมือง  ผ่านการ
สื่อสารสาธารณะในสื่อกระแสหลัก เพื่อขยายขอบเขตของการขับเคลื่อนพลเมืองตื่นรู้ในการสังเกตการณ์และ
เป๋นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเมืองของตนเอง 
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ภาพที่ 13 ข่าวออกสื่อในกิจกรรม “นักสำรวจเมือง” 

ที่มา รายการบา่ยโมงตรงประเด็น สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS (วันท่ี 15 มิถุนายน 2562) 

 

3.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเมือง: “ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ” 

 กิจกรรม ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ (Pin your Point , Point your pain) ตอน  ชีวิต
สาธารณะติดไซเรน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมืองในประเด็นการใช้งานพ้ืนที่
สาธารณะ และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในอนาคตจากหลากหลายกลุ่มคน ทั้งจากผู้ใช้งานพื้นที่
สาธารณะ ผู้รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะ และผู้ขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่สาธารณะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
72 คน โดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ การเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทางเฟซบุคเพจ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จำนวน 50 คน และการออกจดหมายเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  

 ช่วงที่ 1 สัญญาณเมือง (สาธารณะ) ติดไซเรน เป็นการบรรยายภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
พื้นที่สาธารณะจากบทเรียนในต่างประเทศและสถานการณ์พื้นที่สาธารณะในเมืองกรุงเทพโดยผศ.  ดร. นิมล 
เสรีสกุล และกระบวนการกลุ่มย่อยในประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนที่นอกบ้านและกิจกรรมนอกบ้านของคนเมือง 

 ช่วงที่ 2 การฉายภาพเมือง ผ่านข้อมูลพื้นที่สาธารณะ และตัวอย่างการปรับเปลี่ยนการใช้งานและการ
ออกแบบพื้นที่สาธารณะนอกบ้านกลายพันธุ์ และกระบวนการกลุ่มย่อยในประเด็นพื้นที่สาธารณะกลายพันธุ์
และข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สาธารณะกลายพันธุ์ เริ่มต้นด้วยการบรรยาย “มองชีวิตนอกบ้านผ่านข้อมูล
เมือง” โดยคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง โดยแสดงข้อมูลพื้นที่
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นอกบ้านของเมือง ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่นอกบ้านพื้นฐานอย่างถนนทางเท้า และแม่น้ำ คูคลอง 
ไปจนถึงพื้นที่สาธารณะนอกบ้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังชี ้ให้เห็นวิกฤติของพื้นที ่สาธารณะนอกบ้าน อันเป็น
สาธารณูปการของเมือง เช่น  แหล่งงาน การเดินทาง สถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ตามด้วยการบรรยายเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นแนวคิดของการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะนอกบ้าน เพื่อเพิ่มอรรถประโยชน์ในการใช้งาน โดย
คุณแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมศาสตร์
กับการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน เนื่องด้วยข้อจำกัดที่มากข้ึนของเมือง 

 

 
ภาพที่ 14 โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์กิจกรรม ปัก เปลี่ยน เมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ 

 

 นอกจากจะได้คำตอบที่หลากหลายถึงปัญหาคนเมืองที่มีต่อพื้นที่สาธารณะแล้ว  ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ดำเนินกิจกรรมยังได้นำไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมและขยายโอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้าง หรือพ้ืนที่
สาธารณะที่ยังมีการใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองการเพ่ิมข้ึนและการให้ความหมายของพ้ืนที่
สาธารณะรูปแบบใหม่ เนื่องจากวันจัดกิจกรรมได้มีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ารว่ม
หลายหน่วยงาน เช่น สำนักกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธาธิการและผังเมือง ตัวแทนผู้พิการ ตัวแทนผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น อันนำไปสู่กระบวนการทำงานร่วมหารือกับภาคีต่อไปในอนาคต 
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ภาพที่ 15 บรรยากาศกิจกรรม ปกั เปลี่ยน เมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ 
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3.1.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนและกระตุ้นการตระหนักรู้ การฉายภาพยนตร์สารคดี End Game 
และเสวนาสาธารณะ “การจากลาในยุค 4.0” 

  ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย การจัดฉายภาพยนตร์สารคดี ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จริงของอีกฟากโลกหนึ่งอย่าง รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กำกับโดย Rob Epstein และ Jeffrey 
Friedman ที่ตามถ่ายชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายและคนรอบข้าง ความยาวทั้งสิ้น 40 นาที โดยภาพยนตร์ End 
Game นำเสนอเรื่องราวของเคสคนไข้ระยะสุดท้ายและการตัดสินใจของคนไข้คนรอบตัว ทำให้ผู้เข้าชมร่วมนึก
คิดถึงบทบาทของคนรอบข้างที่คอยลุ้น และคนที่ป่วยอยู่บนเตียง ภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่อง การตายในหลาย
แง่มุมทั้ง การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Hospicare) ทั้งที่บ้าน หรือที่สถานดูแล การมีชีวิตช่วงสุดท้าย 
(Dying) และการจัดการร่างหลังเสียชีวิต (Disposal) ผู้เข้าร่วมชมสารคดีแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ บุคคลทั่วไป 
และสื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายออนไลน์ โดยการฉายภาพยนตร์สารคดี ได้เปิดสาธารณะให้กับบุคคลทั่วไปเข้า
ร่วมรับชม ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง  (UddC) โดยมีผู ้สนใจร่วม
ลงทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42 คน  ทั้งนักวิชาการจากภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 

 คุณอยากตายที่ไหน? โรงพยาบาล หรือ "บ้าน" คำถามจาก ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ในเวทีเสวนา 
"End Game กับการจากลาของชีวิตยุค 4.0”ร่วมกับคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  ผู้เข้าร่วมหลายคนตอบ “บ้าน”  
โดยความหมายของคำว่า “บ้าน” หรือ บ้านแห่งสุดท้ายของชีวิต (Our Last Home) เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เสวนาในครั้งนี้ บ้านแห่งสุดท้ายของชีวิต คือ สถานบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (Hospice Care) ซึ่ง
หมายถึงสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่จัดสภาพแวดล้อมไว้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต มีการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) เช่น อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็น
สถานที่พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งนี้ Hospice Care ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการรักษาผู้ป่วยให้หายจาก
โรคอย่างโรงพยาบาล แต่เพื่อประคับประคองในเชิง spiritual เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วยระยะท้าย 
การตายในเมือง ให้ความสนใจเรื่องการตายในมิติเรื่องพื้นที่ (Space) และตำแหน่งแห่งที่ (Location) มีผลต่อ
ข้อจำกัดและอิสรภาพของทางเลือกในการจัดการความเจ็บป่วย ความตาย และการตัดสินใจถึงสถานที่สุดท้าย
ของชีวิต (Last Place) ของมนุษย์ การจัดเสวนามีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนและแลกปเลี่ยนความคิดเห็นเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 42 คน   
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 นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนภายในห้องฉายภาพยนตร์แล้ว ยังมีการเสนอแนวคิดเรื่องสถานที่วาระ
สุดท้ายของการจากลาอีกเป็นจำนวนมากทางช่องทางออนไลน์ และได้สร้างภาคีร่วมจากเพจ Peaceful death 
ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยในการประชาสัมพันธ์  

ภาพที่ 16 บรรยากาศการเสวนา “การจากลายุค 4.0” 
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ภาพที่ 17 ภาคีสื่อออนไลน์ Peacful death ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉายภาพยนตร์สารคดี “End Game” 

 

3.2 การสร้างความรู้และถอดบทเรียนความรู้สถานการณ์ของเมือง  

การสร้างองค์ความรู้ประเด็นสาธารณะของเมือง สถานการณ์เมืองและเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก (Urban Insight) 
จากการดำเนินงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ในด้านการสร้างองค์ความรู้และประเด็น
สาธารณะของเมืองนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึก (Urban Insight) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
สังเกตและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 รายการ 

 โดยประเด็นในการสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนในโครงการย่อยที่  8 นี้ได้ประสานประเด็นใน
งานวิจัยด้านต่างในชุดวิจัยคนเมือง 4.0 ภายใต้กรอบแนวคิดของชีวิตคนเมืองตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 
แบ่งออกเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ 7 ประเด็นคือ การเกิด การทำงาน การเดินทาง การอยู่อาศัย การซื้อของ/
การบริโภค การไร้บ้าน และการตาย นอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
บางประการระหว่างประเด็นสาธรณะในระดับเมืองที่กล่าวไปข้างต้น กับประเด็นของพ้ืนที่สาธารณะและอาณา
บริเวณสาธารณะของเมือง ซึ่งจะถือเป็นประเด็นร่วมและในเชิงพ้ืนที่ร่วมของชีวิตคนเมืองในอนาคต 

 ดังนั้น กรอบในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และถอดบทเรียน จะสอดคล้องกับประเด็นของการศึกษา
ด้านอนาคตศาสตร์ ชีวิตคนเมือง และประเด็นร่วมด้านพื้นที ่สาธารณะ ออกมาในรูปแบบของบทความ
สาธารณะ อินโฟกราฟฟิก แผนที่ และภาพถ่าย ซึ ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตารางต่อไปนี้  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 
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ตางรางท่ี 2 รายการองค์ความรู้ที่ดำเนินการสื่อสารสาธาณะ 

ลำดับ วันท่ี
เผยแพร ่

หัวข้อ หมวด 

1 1/3/2562 เกิดน้อยในเมืองใหญ่ การเกิดคือเรื่องของใคร การเกิด 

2 5/1/2562 May Day กับชนช้ันผู้ขับเคลื่อนเมอืง การทำงาน 

3 5/2/2562 ย่านไหน อยู่เย็นจัง แถมตังค์อยู่ครบ การอยู่อาศัย 

4 5/7/2562 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า - อนาคตการเคลือ่นที่ในเมือง การเดินทาง 

5 5/13/2562 นิยายแห่งสองชรานคร : เราควรออกแบบเมืองเพื่อคนแก่ หรือเมืองเพื่อ
เตรียมคนให้แก่อย่างมีคณุภาพ? 

การอยู่อาศัย 

6 5/24/2562 ตลาด : แหล่งอาหารและพื้นท่ีชีวิตของเมือง การซื้อของ 

7 5/31/2562 มองย่านผ่านตลาด : ศูนยร์วมของเมืองและบทบาทที่เปลี่ยนไป การซื้อของ 

8 6/21/2562 ทำงานบริการเมือง: แล้วเมืองบริการคนทำงาน? (1/2) การทำงาน 

9 6/30/2562 พื้นที่ทำงานบริการเมือง: แล้วเมืองบริการคนทำงาน? การทำงาน 

10 7/5/2562 สวนดาดฟ้าเปลีย่นโรงพยาบาลห้าศตวรรษ เป็นพ้ืนท่ีเชื่อมโยงชีวิตเมอืงมิ
ลานได้อย่างไร? 

พื้นที่สาธารณะ 

11 7/19/2562 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไม่ใช่แค่สร้างสวนสาธารณะ กับโอกาสที่ถูกท้ิงร้าง” ของ
กรุงเทพฯ  

พื้นที่สาธารณะ 

12 8/1/2562 เรื่องที่ต้องเรียนรูจ้ากชาวดัตช์ ก่อนกรุงเทพฯ กลายเป็น “เมืองจมนำ้” การอยู่อาศัย 

13 8/6/2562 แก้รถติดเหลื่อมล้ำด้วยขนส่งมวลชน  0 ยูโร การเดินทาง 

14 8/21/2562 ตายสงบศพสีเขียว การตาย 

15 9/6/2562 ชุมชนเมือง เดินทางไกลไปโรงเรียน การเดินทาง 

16 9/18/2562 ศตวรรษเมือง เรื่องดาตา้ อื่นๆ (ข้อมูลเมือง) 

17 10/13/256
2 

แผงลอยแปงเมือง พื้นที่เพ่ือแรงงานวิกฤตต้มยำกุ้งเสน่ห์ท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ 

18 10/20/256
2 

อนาคตของย่านอุตสาหกรรม Future of Industrial District อื่นๆ (เทคโนโลยี
เมือง) 

19 10/21/256
2 

เมืองวิน win ทำไมพี่วินถึงครองใจคนกรุงเทพ การเดินทาง 

20 10/21/256
2 

ฟู้ดเดลเิวอรี่ในเมืองใหญ ่ การซื้อของ 

21 11/4/2562 สุสานคนเป็น: ความเสี่ยงในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผูสู้งวัยในเมือง การตาย 

22 11/8/2562 สัมภาษณ์ ไอติม Why so democracy on public space ประชาธิปไตย
บนท่ีสาธารณะของ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธ ุ

พื้นที่สาธารณะ 
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ลำดับ วันท่ี
เผยแพร ่

หัวข้อ หมวด 

23 11/20/256
2 

ออกจาก “สุวรรณภูมิ” สู่ “สมรภมูิ” เมืองท่องเที่ยวเดินยากสู่กับดกัรายได้
ท่องเที่ยวปานกลาง  

พื้นที่สาธารณะ 

24 12/2/2562 พื้นที่สาธารณะในนาม สนามหลวง พื้นที่สาธารณะ 

25 12/6/2562 Made in Yaowarat ออกแบบสตรีทฟู้ด เป็นมิตรกับคนสัญจร คนขาย คน
กิน 

พื้นที่สาธารณะ 

26 12/6/2562 อะไรคือ ‘พ้ืนท่ีสาธารณะ” กันแน่ พื้นที่สาธารณะ 

27 12/9/2562 ส้วมสาธารณะ: ความสำเร็จของพื้นที่สาธารณะอย่างหน่ึงในสังคมไทย พื้นที่สาธารณะ 

28 12/18/256
2 

“การเดินทางในเมือง” ชีวิตคนขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะเปลีย่นไป  การเดินทาง 

29 12/20/256
2 

พื้นที่นอกบ้านกรุงเทพฯ กับ 22% แห่งโอกาส พื้นที่สาธารณะ 

30 12/23/256
2 

ที่อยู่อาศัยและวัยของเมือง การอยู่อาศัย 

31 1/11/2563 อนาคตของเมืองจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เดินได้เดินดี มีพื้นท่ีสเีขียว พื้นที่สาธารณะ 

32 1/12/2563 เมือง 4.0: จะอยู่อย่างไรในแนวตั้ง การอยู่อาศัย 

33 1/17/2563 ช็อปปิ้งออนไลน์ : คนยุคใหม่จะซือ้ของด้วยวิธีไหน การซื้อของ 

34 1/20/2563 การไรบ้้านในเมือง ใกล้-ไกลตัวแคไ่หนในอนาคต การไรบ้้าน 

35 1/20/2563 เพราะความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิต: เมืองกับความตาย การตาย 

36 1/23/2563 7 เครื่องมือ คู่มือพลเมืองร่วมสำรวจ  พื้นที่สาธารณะ 

37 2/3/2563 สุขาอยู่หนใด พื้นที่สาธารณะ 

38 2/21/2563 อนาคตของงานบริการกับชีวิตคนเมือง 4.0 การทำงาน 
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างชุดองค์ความรู้เรื่อง การทำงานบริการเมือง และการถอดบทเรยีน 
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3.3 การสร้างช่องทางการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ 

ช่องทางในการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ในโครงการนี้ นอกจากการจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้สาธารณะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ฉละขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองแล้ว  ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างช่อง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การสร้างการตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์  ผ่านช่อ
ทางการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดและผลการดำเนินงานดังนี้ 

3.3.1 ช่องทางการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม 

 การสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ของโครงการ ในการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เมือง ได้ดำเนินการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารของ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในฐานะเป็นสถาบัน
สังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ดังที่กล่าวไว้ในส่วนของกรอบแนวความคิดในการดำเนิน
โครงการย่อย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการนำมาสู่การสร้างสถาบันกลางในการทำหน้าที่
รวบรวม สร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงเป็นพื้นที่ แพลทฟอร์มในการสร้างการมีส่วนร่วมสู่การ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง ต่อไป ช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ เว็บไซต์ สื่อ
ส ังคมออนไลน์  และสื ่อกระแสหลัก ผ ่าน 4 ช ่องทางคือ  เว ็บไซต์ศ ูนย ์ออกแบบและพัฒนาเมือง  
(www.UddC.net) เ ว ็ บ ไ ซ ต์  The Urbanis (http://theurbanis.com) แ ล ะ ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  
Facebook.com/UddCbangkok และ Facebook.com/theurbanis ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1.1 ช่องทางการสื่อสารผ่าน ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในฐานะหน่วยงานผู้รับทุนด้านการสังเกตการณ์และขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงเมือง มีช่องทางการสื่อสารหลักสำหรับการสร้างการตระหนักรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์  และการพัฒนาเมืองในประเทศไทย รวมถึงเป็นพื้นที่ในการ
สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเมือง การพัฒนาเมือง 

 ช่องทางการสื ่อสารของ UddC ประกอบด้วย 2 ช่องทางหลักคือเว็บไชต์องค์กร และเพจสังคม
ออนไลน์ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดตามกว่า 13,000 ผู้ใช้งาน ดังนั้น การใช้ช่องทางดังกล่าวนี้ในการสื่อสารและสร้าง
การตระหนักรู้ของโครงการเพื่องานสังเกตการณ์ฉละขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง รวมถึงเล็งผลด้านการมี
ส่วนร่วมและขยายผลในวงกว้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ และผู้สนใจ
ด้านเมืองและการพัฒนาเมืองเป็นฐานผู้ใช้งานส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมีเดียพาร์ทเนอร์ที่สำคัญ อันจะ
นำไปสู่การขยายผลในวงกว้างของการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ได้ต่อไป 

http://www.uddc.net/
http://theurbanis.com/
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างการสร้างสรรคค์วามรู้ ผ่านทางเว็บไซตแ์ละสื่อสังคมออนไลน์ของ UddC 

ที่มา (ซ้าย) www.UddC.net  (ขวา) https://www.facebook.com/uddcbangkok/ 

 

3.3.1.2 ช่องทางการสื่อสารผ่าน The Urban IS 

  เว็บไซต์ The Urban Is เป็นสื่อสาธารณะเชิงความรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองใน
ปี 2562 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเมืองและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
ฟ้ืนฟูเมือง รวมถึงสถานการณ์ของเมืองด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 

 เป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ และคนทั่วไปในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีความ
สนใจเฉพาะเก ี ่ ยวข ้องก ับ เม ืองและช ัว ิตคนเม ือง  ผ ่ านช ่องทาง  2 ช่องทาง  ค ือเว ็บไชต ์หลั ก 
www.TheUrbanIs.com และสื่อสังคมออนไลน์ TheUrbanIs https://www.facebook.com/theurbanis/ 
ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 3,000 คน 

 

 

http://www.uddc.net/
http://www.theurbanis.com/
https://www.facebook.com/theurbanis/
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ภาพที่ 20 ตวัอย่างการเผยแพร่และสร้างการตระหนักรูผ้่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ที่มา (ซ้าย) TheUrbanIs (www.TheUrbanIs.com)  (ขวา) TheUrbanIs (https://www.facebook.com/theurbanis/) 

3.3.1.3 ช่องทางการสื่อสารผ่านพันธมิตรสื่อ (Media Parthner) 

 อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารของโครงการคือการใช้ช่องทางการสื ่อสารกระแสหลักและสื่อสังคม
ออนไลน์ของพันธมิตรสื่อด้านเมือง ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนัก
ข่าวแนวหน้า สถานีวิทยุคลื่นความคิด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์คนรุ่นใหม่ อาทิ UrbanCreature 
TheMatter TheStandard  

 
ภาพที่ 21 ตวัอย่างการเผยแพร่และสร้างการตระหนักรูผ้่านพันธมติรสื่อ 

ที่มา (ซ้าย) รายการบ่ายโมงตรงประเด็น, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  (ขวา) แนวหน้าออนไลน์ 

 

http://www.theurbanis.com/
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ภาพที่ 22 ตวัอย่างการเผยแพร่และสร้างการตระหนักรูผ้่านพันธมติรสื่อ 

3.3.2 การประเมินผลและวิเคราะห์มูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ 

  หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการนี้  คือการประเมินผลการสร้างมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นส่วนที่ใช้ในการชี้วัดระดับและผลลัพธ์การสร้างการตระหนักรู้และผลกระทบของโครงการ
ต่อสังคมและสาธารณะ โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ “มูลค่าทางการประชาสัมพันธ์”(PR Value) ซึ่งเทียบ
ได้กับมูลค่าของผลงานและการสื่อสารเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายเพ่ือซื้อพ้ืนที่สื่อ 

 โดยหลักสากล PR Value จะมีมูลค่าสูงกว่าค่าโฆษณา 3 เท่าตัว เพราะถือว่าต้องใช้ความสามารถมาก
ในการสร้างเนื้อหาผ่านสื่อเพ่ือให้สื่อเอาเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อไม่ใช่แค่จ่ายเงินเพ่ือซื้อสื่อ แล้วก็ได้ลงทันทีเหมือน
การโฆษณา 

PR Value = Ad Value * 3 
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 อย่างไรก็ตามในกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลไม่จำกัดเพียงช่องทางสื่อกระแส
หลักเท่านั ้น สื ่อใหม่หรือสื ่อสังคมออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างยิ ่งในการเป็นช่องทางในการสื ่อสาร 
อย่างเช่นเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ประเภท เฟสบุ๊ค เป็นต้น การคำนวณมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เฟสบุ๊ค (DigitalPRThailand, 2562) ทำได้โดยการใช้จำนวนการเข้าถึง คูณด้วยสัมประสิทธิ์การโฆษณา
ออนไลน์ โดยทั่วไปมีค่าเท่ากับ 0.08 บาท15 

 

FB PR Value = No. Reach x 0.08 

 จากการดำเนินงานด้านการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้  จำนวน 4 กิจกรรม และการสร้างสรรค์
องค์ความรู้จำนวน 38 บทความ/รายการ สร้างการมีส่วนร่วมรวม 555,700 Reach คิดเป็นมูลค่าทางการ
ประชาสัมพันธ์ รวม 44,456 บาท  

 นอกจากนี ้ยังได้รับการตอบรับจากการสื่อสารโครงการผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ตีความจากระยะเวลาใน
การสื่อสารผ่านสื่อรวม 40 นาท ี9 วินาที จำนวน 6 ครั้ง ทั้งในรายการ บ่ายโมงตรงประเด็น ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส และรายการเวทีความคิด ทางรายการวิทยุคลื่นความคิด 96.5 FM รวมถึงการสื่อสารและสร้างการ
ตระหนักรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้ 

 

ตางรางท่ี 3 ผลตอบรบัการดำเนินการสร้างสรรค์ความความรู้และประเด็นสาธารณะเมือง 

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึงรวม 

จำนวนการมี
ส่วนร่วมรวม 

1 01/05/2562 May Day กับชนช้ันผู้ขับเคลื่อนเมอืง 11,521 1,147 

2 02/05/2562 ย่านไหน อยู่เย็นจัง แถมตังค์อยู่ครบ 9,921 1,092 

3 07/05/2562 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า - อนาคตการเคลือ่นที่ในเมือง 4,670 431 

4 13/05/2562 นิยายแห่งสองชรานคร : เราควรออกแบบเมืองเพื่อคนแก่ หรือเมืองเพื่อ
เตรียมคนให้แก่อย่างมีคณุภาพ? 

12,253 966 

5 24/05/2562 ตลาด : แหล่งอาหารและพื้นท่ีชีวิตของเมือง 48,645 4,926 

6 31/05/2562 มองย่านผ่านตลาด : ศูนยร์วมของเมืองและบทบาทที่เปลี่ยนไป 26,807 3,550 

7 21/06/2562 ทำงานบริการเมือง: แล้วเมืองบริการคนทำงาน? (1/2) 7,464 682 

 

15 ตัวอย่าง เช่นหาก โพสต์นั้นๆ มีจำนวนการเข้าถึงเท่ากับ 200,000 จะมีมลูค่าทางการประชาสมัพันธ์เท่ากับ 16,000 บาท 

(200,000*0.08 = 16,000) 
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ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึงรวม 

จำนวนการมี
ส่วนร่วมรวม 

8 30/06/2562 พื้นที่ทำงานบริการเมือง: แล้วเมืองบริการคนทำงาน? 3,019 309 

9 19/07/2562 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไม่ใช่แค่สร้างสวนสาธารณะ กับโอกาสที่ถูก “ทิ้งร้าง” 
ของกรุงเทพฯ 

3,103 438 

10 25/07/2562 สวนดาดฟ้าเปลีย่นโรงพยาบาลห้าศตวรรษ เป็นพ้ืนท่ีเชื่อมโยงชีวิตเมอืง
มิลานได้อย่างไร? 

3,159 443 

11 01/08/2562 เรื่องที่ต้องเรียนรูจ้ากชาวดัตช์ ก่อนกรุงเทพฯ กลายเป็น “เมืองจมนำ้” 2,480 325 

12 06/08/2562 "แก้รถติด-โลกร้อน-เหลื่อมล้ำ ด้วยขนส่งมวลชน 0 ยูโร" 1,972 320 

13 19/04/2562 สุสานคนเป็น : ความเสี่ยงในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงวยัใน
เมือง 

53,286 6,161 

14 20/11/2562 ออกจาก “สุวรรณภูมิ” สู่ “สมรภมูิ” เมืองท่องเที่ยวเดินยาก สู่กับดกั
รายได้ท่องเที่ยวปานกลาง 

8,201 1,153 

15 21/10/2562 เมืองวิน win ทำไมพี่วินถึงครองใจคนกรุงเทพ 5,739 586 

16 21/10/2562 อนาคตของย่านอุตสาหกรรมFuture of Industrial District 2,867 159 

17 21/10/2562 ฟู้ดเดลเิวอรี่ในเมืองใหญ ่ 4,357 500 

18 31/10/2562 แผงลอยแปงเมือง พื้นที่เพ่ือแรงงานวิกฤตต้มยำกุ้งเสน่ห์ท่องเที่ยว 3,159 278 

19 08/11/2562 สัมภาษณ์ ไอติม Why so democracy on public space 
ประชาธิปไตยบนท่ีสาธารณะของ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธ ุ

10,800 3,390 

20 20/12/2562 พื้นที่นอกบ้านกรุงเทพฯ กับ 22% แห่งโอกาส 4,399 351 

21 02/12/2562 พื้นที่สาธารณะในนาม สนามหลวง 12,086 1,636 

22 06/12/2562 Made in Yaowarat ออกแบบสตรีทฟู้ด เป็นมิตรกับคนสัญจร คนขาย 
คนกิน 

11,708 1,811 

23 18/12/2562 “การเดินทางในเมือง” ชีวิตคนขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะเปลีย่นไป  3,345 640 

24 23/01/2563 7 เครื่องมือ คู่มือพลเมืองร่วมสำรวจ  559 51 

25 30/01/2563 เกิดน้อยในเมืองใหญ่ การเกิดคือเรื่องของใคร 7,401 195 

26 18/09/2562 ศตวรรษเมือง เรื่องดาตา้ 3,006 404 

27 06/09/2562 ชุมชนเมือง เดินทางไกล...ไปโรงเรยีน 8,128 1,184 

28 21/02/2563 อนาคตของงานบริการกับชีวิตคนเมือง 4.0 2,993 214 

29 20/01/2563 การไรบ้้านในเมือง ใกล้-ไกลตัวแคไ่หนในอนาคต 6,487 618 

30 23/12/2562 ที่อยู่อาศัยและวัยของเมือง 1,232 198 

31 17/01/2563 ช็อปปิ้งออนไลน์ : คนยุคใหม่จะซือ้ของด้วยวิธีไหน 5,142 280 
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ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึงรวม 

จำนวนการมี
ส่วนร่วมรวม 

32 12/01/2563 เมือง 4.0 : จะอยู่อย่างไรในแนวตัง้ 3,397 464 

33 09/12/2562 ส้วมสาธารณะ : ความสำเร็จของพื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่งในสังคมไทย 925 139 

34 06/12/2562 อะไรคือ ‘พื้นที่สาธารณะ’ กันแน ่ 8,625 900 

35 20/1/2563 เพราะความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิต : เมืองกับความตาย 5,635 546 

36 21/08/2562 ตายสงบศพสีเขียว 4,991 1,473 

37 03/02/2563 สุขาอยู่หนใด 15,864 2,299 

38 11/01/2563 อนาคตของเมืองจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เดินได้เดินดี มีพื้นท่ีสี
เขียว 

6,375 305 

    รวม 335,721 40,564 

 

ตางรางท่ี 4 ผลตอบรับการดำเนินกิจกรรม “นักสำรวจเมือง” 

1 06/06/2562 ประกาศรับสมัครนักสำรวจเมือง รุ่นท่ี 1 58,615 8,579 

2 13/06/2562 พจนานุกรมคนเมือง 5,175 547 

3 15/06/2562 เวิร์คช็อป "นักสำรวจเมือง" (The Urban Surveyor) รุ่นที่ 1 1,990 501 

4 15/06/2562 ภาพกิจกรรม Persona คืออะไร 3,340 537 

5 15/06/2562 ภาพกิจกรรม เหล่านักสำรวจเมือง ลงพ้ืนท่ี 2,354 550 

6 15/06/2562 ภาพผู้เข้าร่วม นักสำรวจเมืองรุ่นจิ๋ว 6,335 2,001 

7 16/06/2562 ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นักสำรวจเมือง (The 
Urban Surveyor) รุ่น 1 

1,823 258 

8 18/06/2562 พจนานุกรมคนเมือง "กิน" 1,770 185 

9 27/06/2562 พจนานุกรมคนเมือง "เดินทาง" 516 42 

  รวม 81,918  

 

 

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึง 

จำนวนการมี
ส่วนร่วม 
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ตางรางท่ี 5 ผลตอบรบัการดำเนินกิจกรรม นำเสนอความกา้วหน้า “อนาคตคนเมือง” 

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึง 

จำนวนการมี
ส่วนร่วม 

1 2/12/2562 Live! Urbanites 4.0: The Futures of Thai Urban Life (ภาคเช้า) 8,729 1,045 

2 2/12/2562 Live! Urbanites 4.0: The Futures of Thai Urban Life (ภาค
บ่าย) 

3,192 341 

3 2/12/2562 อนาคตการตายในเมือง - การมีชีวติช่วงสุดท้าย, การจดัการร่างหลัง
เสียชีวิต โดย ผศ. ดร.ภาวิกา ศรรีตันบัลล ์

3,840 415 

4 2/12/2562 อนาคตการเกดิในเมือง - การเจรญิพันธ์ุ 
โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รตันวราหะ 

3,250 326 

5 2/12/2562 อนาคตการอยู่อาศัยในเมือง – การไร้บา้นในเมือง  
โดย อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 

5,924 907 

6 2/12/2562 อนาคตการซื้อของในเมือง - การจบัจ่ายของกินของใช้ประจำวัน 
โดย อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ ์

2,030 150 

7 2/12/2562 อนาคตการเดินทางในเมือง - การขับขี่มอเตอรไ์ซค ์
โดย อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท 

2,753 216 

8 2/12/2562 อนาคตการทำงานในเมือง - การทำงานอิสระ 
โดย อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ 

2,711 267 

9 2/12/2562 อนาคตการอยู่อาศัยในเมือง - การอยู่อาศัยแนวตั้ง 
โดย อ.ภณัฑิรา จูละยานนท์ 

4,173 502 

10 2/12/2562 กิจกรรมบรรยายสาธารณะจดัโดยโครงการวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคต
ชีวิตเมืองในประเทศไทย 

5,638 640 

11 25/11/2562 Event Facebook “The Futures of Thai Urban Life” 697 6 

12 25/11/2562 โปสเตอร์ เชิญฟังการบรรยายสาธารณะว่าด้วย “อนาคตชีวิตเมือง” 
โดยคณะนักวิจัยในโครงการวิจยั “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองใน
ประเทศไทย”  

15,219 1,492 

13 26/11/2562 ชวนหาคำตอบในการบรรยายสาธารณะว่าด้วยชีวิตเมืองในอนาคต 
“The Futures of Thai Urban Life” ฟรีแลนซ์ว่าไงครับ? 

3,961 343 

14 26/11/2562 ชวนหาคำตอบในการบรรยายสาธารณะว่าด้วยชีวิตเมืองในอนาคต 
“The Futures of Thai Urban Life” หัวข้อ “การเกิดในเมือง”  
คู่แต่งงานใหม่เห็นด้วยหรือไม่? 

6,333 547 

15 27/11/2562 ชวนหาคำตอบในการบรรยายสาธารณะว่าด้วยชีวิตเมืองในอนาคต 
“The Futures of Thai Urban Life” หัวข้อ “การเดินทางในเมือง” 
มอเตอรไ์ซค์...อวัยวะสำคญัของเมอืง จริงดิ? 

1,735 156 
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ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึง 

จำนวนการมี
ส่วนร่วม 

16 27/11/2562 ชวนหาคำตอบในการบรรยายสาธารณะว่าด้วยชีวิตเมืองในอนาคต 
“The Futures of Thai Urban Life” หัวข้อ “การตายในเมือง” 
ทำไมไม่มสีิทธ์ิเลือก? 

2,366 234 

17 28/11/2562 ชวนหาคำตอบในการบรรยายสาธารณะว่าด้วยชีวิตเมืองในอนาคต 
“The Futures of Thai Urban Life” หัวข้อ “การอยู่อาศัยในเมือง”  
ครองตัวเป็นโสดยังสบายกว่า? 

1,330 96 

18 28/11/2562 ชวนหาคำตอบในการบรรยายสาธารณะว่าด้วยชีวิตเมืองในอนาคต 
“The Futures of Thai Urban Life” หัวข้อ “การอยู่อาศัยในเมือง”  
เด็กปีนป่ายเครื่องเล่นพลาสติกมากกว่าวิ่งเท้าเปล่าบนหญ้านุ่ม? 

2,164 176 

19 29/11/2562 กระตุ้นรับสมคัรลงทะเบียนฟังการบรรยายสาธารณะ “The Futures 
of Thai Urban Life” และชมภาพยนตร ์

1,054 72 

    รวม 77,099 7,931 

 

ตางรางท่ี 6 ผลตอบรบัการดำเนินกิจกรรม ฉายภาพยนตร์ Endgame และเสวนาสาธารณะ (webinar) 

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึง 

จำนวนการ
มีส่วนร่วม 

1 27/11/2562 โปสเตอร์ “End Game ชวนให้คิดถึงวันสุดท้ายบนโลกในแบบที่ไมใ่ช่
โศกนาฏกรรมอันเจ็บปวด” -- The New York Times 

13,490 823 

2 28/11/2562 ชวนดูภาพยนตร์ สารคดี End Game และแลกเปลีย่นความคดิเห็นใน
เวทีเสวนา End Game กับการจากลายุค 4.0  

2,167 174 

3 3/12/2562 เวทีเสวนา "End Game กับการจากลาของชีวิตยุค 4.0” 4,299 553 

    รวม 19,956 1,550 
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ตางรางท่ี 7 ผลตอบรบัการดำเนินกิจกรรม “ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ”  

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึง 

จำนวนการ
มีส่วนร่วม 

1 5/11/2562 Event Facebook “Pin your point, Point your pain” 603 4 

2 5/11/2562 ชวน “ปักหมุด-เปลี่ยนเมือง” พร้อมสกัดปญัหาเชิงลึกของเมืองต่อการ
ใช้งาน “พื้นที่สาธารณะ” ผ่านประสบการณ์ของคุณในเวริ์คช็อป ปัก
เปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ “Pin your point, Point your 
pain”  

7,782 601 

3 8/11/2562 แจ้งขยายเวลารับสมัครเวิร์คช็อป ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่
สาธารณะ“Pin your point, Point your pain” 

5,132 410 

4 11/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิร่วมกิจกรรม ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่
สาธารณะ “Pin your point, Point your pain”  

854 64 

5 16/11/2562 UddC-CUES ชวน “ติดไซเรน” ปญัหาพื้นท่ีสาธารณะของเมือง 
พร้อมสรา้งทางออกด้วยระบบฐานข้อมูลเปิด (Open Data) 

2,696 252 

   รวม 17,067 1,331 

 

ตางรางท่ี 8 ผลตอบรบัการดำเนินกิจกรรมนักสำรวจเมือง รุ่นท่ี 2 

ลำดับ วันที่เผยแพร่ หัวข้อ จำนวนการ
เข้าถึง 

จำนวนการ
มีส่วนร่วม 

1 1/11/2562 Event Facebook เตียว ส่อง เวียง เชียงใหม่ 365 7 

2 1/11/2562 รับสมคัร “นักสำรวจเมือง” จะจดัขึ้นอีกครั้งเป็นรุ่นที่ 2 16,756 1,205 

3 5/11/2562 ประกาศรายชื่อผูผ้่านเข้าร่วมสมัมนาหลักสตูร “นักสำรวจเมือง” รุ่นที่ 
2 (The Urban Surveyor) 

2,246 292 

4 9/11/2562 เก็บภาพสวยๆ มาฝากนักสำรวจเมืองรุ่นที่ 2 3,521 243 

5 11/11/2562 ยูดีดีซีและภาคีฯ จดัหลักสูตร “นักสำรวจเมือง” 
หวังปลุกพลัง “พลเมืองตื่นรู้” ขับเคลื่อนฟื้นเมืองเชียงใหม ่

1,051 85 

    รวม 23,939 1,832 
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ตางรางท่ี 9 ผลตอบรบัการดำเนินการจากสื่อมวลชนทางโทรทัศน์และวิทย ุ

ลำดับ ช่องทาง
ออกอากาศ 

    รายการ วันท่ี
ออกอากาศ 

   ช่วงเวลา ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง 

1 Thai PBS บ่ายโมง ตรงประเด็น 

หลักสูตรอบรมนักสำรวจเมือง 

20/06/2562 13.00-13.30 00.04.30 

2 FM 96.5  คลื่นความคิด เวทีความคิด 28/11/2562 20.10-20.30 00.20.00 

3 Thai PBS 

 

บ่ายโมงตรงประเด็น 

ตอนที่ 1 อาชีพอิสระทิศทางการทำงานยุค 
4.0 

14/01/2563 13.00-13.30 00.01.00 

4 Thai PBS บ่ายโมงตรงประเด็น 

ตอนที่ 2 สังคมโดเดี่ยว 

14/01/2563 13.00-13.30 00.04.19 

5 Thai PBS บ่ายโมง ตรงประเด็น 

สังคมโดดเดี่ยวในยุคที่สังคมเท่าเทียม 

15/01/2563 13.00-13.30 00.00.45 

6 Thai PBS บ่ายโมง ตรงประเด็น 

ตอนที่ 3 เพิ่มบ้านผู้สูงวัยรองรับอนาคตคน
โสด 

16/01/2563 13.00-13.30 00.09.35 

 รวม  00.40.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=341556846510860
https://web.facebook.com/watch/?v=580664145831735
https://web.facebook.com/watch/?v=580664145831735
https://www.facebook.com/420743041612552/posts/1077417145945135/
https://web.facebook.com/watch/?v=599320977293231
https://program.thaipbs.or.th/1PM/episodes/66634
https://program.thaipbs.or.th/1PM/episodes/66634
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ตางรางท่ี 10 ผลตอบรับการดำเนนิการจากสื่อมวลชนทางสิ่งพิมพ์ 

1 กรุงเทพธุรกิจ เด็กคอนโดในวันน้ี คือคนไทย 4.0 ในวันหน้า 04/12/2562 18,597 

2 ไทยพีบีเอส งานวิจัยช้ี "คอนโดฯ แคบ" ส่งผลคนเลือกใช้ชีวิตโสด 06/ 12/2562 1,100 

3 แนวหน้า ‘เมือง’กับชีวิตคน(1) ‘เด็กเกิดน้อย’ปัญหาหนักอกของรัฐ 09/12/2562 78 

4 แนวหน้า ‘เมือง’กับชีวิตคน (2) ยุคสมัยแห่ง‘สังคมตึกสูง’ 11 /12/2562 87 

5 แนวหน้า ‘เมือง’กับชีวิตคน (3) ‘ม้าเร็ว2ล้อ’ผู้ขับเคลื่อน‘กรุงเทพฯ’ 16/12/ 2562 55 

6 แนวหน้า ‘เมือง’กับชีวิตคน (4) ใช้‘เทคโนโลยี’ทำงาน..ข่าวดีหรือวิกฤติ? 18 /12/2562 9 

7 แนวหน้า ‘เมือง’กับชีวิตคน (5) ยุคดิจิทัล..การช็อปปิ้งก็เปลี่ยน 23/12/ 2562 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ช่องทาง
เผยแพร่ 

หัวข้อ วันที่เผยแพร่ จำนวนการมี
ส่วนร่วม 
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บทท่ี 4 การดำเนินงานในระยะต่อไป 

 

การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาเป็นการศึกษาภาพรวมของประเด็นสาธารณะที่สอดคล้องกับชีวิตคนเมืองใน
อนาคต ตามประเด็นการศึกษาวิจัยชีวิตคนเมืองที่ 7 ด้าน คือ การเกิด การเดินทาง การทำงาน การอยู่อาศัย 
การซื้อของ/การบริโภค การไร้บ้าน และการตาย เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณะ ผ่านการดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นการตระหนักรู้และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  ร่วมกับการ
สร้างการตระหนักรู้สาธารณะโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการ และชุดโครงการวิจัยชีวิตคนเมือง 4.0 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับประชาชนผู้สนใจ โดยนำมารวบรวม สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์เมืองทั้งในระดับเมืองและระดับย่าน เพ่ือขับเคลื่อนและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมือง
และสะท้อนความคิดเห็นทั้งในระดับเมืองและในระดับย่านอาศัยชุดข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย  
โดยพบว่าทุกประเด็นและการใช้ชีวิตคนเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่สาธารณะทั้งสิ้นประกอบกับข้อมูล
พื้นที่สีเขียวในเมืองที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คนเมืองจึงกำลังประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและยังต้องรับมือกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีจำนวนมากข้ึน  

 การดำเนินการในระยะต่อไป จะเข้าสู่การรวบรวมประเด็นปัญหาด้วยวิธีการ Social listening เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการสอบทานและสังเกตการณ์ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่เสมือนของสื่อสังคมออนไลน์ และใช้เป็นข้อมูลตั้ง
ต้นสำหรับการดำเนินกิจกรรม Hackathorn เพื่อหาแนวทาง รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับทีมนักวิจัย
ต่อไป 

 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) การจัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วม (2) การ
สร้างสรรค์แงค์ความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมือง (3) การประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมือง ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 การจัดกิจกรรมและการสร้างการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและขับคลื่อนการสังเกตการณ์และสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองใน
ระยะการดำเนินงานที่เหลืออยู่ของโครงการอีก 3 เดือน ประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรม UrbanPain Hackathorn จำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมเสวนาสาธารณะและ Webinar 
จำนวน 1 ครั้ง และกิจกรรมกระตุ้นการตระหนักรู้จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1.1 สัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเมืองและระดับย่าน 

  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับย่าน จำนวน 2 ครั้ง เพื่อนำประเด็นที่ได้จากการทำ social 
listening ในระยะที่ผ่านมาซึงเป็นประเด็นสาธาณณะในระดับกว้างมาทำการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด
ระดับย่าน ตรวจสอบความคิดเห็น เพื่อให้ครอบคลุมแง่มุมเชิงลึกในประเด็นพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ระดับยา่น 
ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตคนเมืองและรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา และการระบุปัญหาร่วมกับคนใน
พ้ืนที ่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2563 

4.1.2 Urban Pain Hackathorn 

 กิจกรรม Urban’s pain Hackathron เป็นกระบวนการสร้างข้อเสนอและแนวทางเพื่อนำปสู่การ
เสนอแนะนโยบายร่วมกับคณะนักวิจัย โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเรียบเรียง สังเคราะห์ทั้งจากงานวิจัยชีวิตคน
เมืองและการรวบรวมข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ ประกอบมากำหนดเป็นโจทย์ในการดำเนินกิจกรรม Hackathorn 
จำนวน 2 ครั้ง รูปแบบกิจกรรมเป็นการร่วมระดมความคิดและปฏิบัติการของผู้มีส่วนร่วมในประเด็นพื้นที่
สาธารณะ จากหลากหลายกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและความเชี ่ยวชาญ อาทิ นักผังเมือง นักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักขับเคลื่อน ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มองค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรม Urban’s pain Hackathon แบ่งออกเป็นประเด็นระดับเมือง 1 ครั้ง และประเด็น
ระดับย่าน 1 ครั้ง 

4.1.3 เสวนาสาธาณณะและ Webinar 

 กิจกรรมเสวนาสาธารณะจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ 
“Citizen’s sense of the city” (ชีว ิตคนเมืองในมลภาวะ อากาศ แสง เส ียง) โดยเป็นการนำเสนอ
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูล  ในประเด็นสาธารณะที่กำลังเป็นปัญหา
สำคัญของคนเมืองอย่างมลภาวะอากาศ แสง และเสียง การจัดเสวนาเป็นรูปแบบเวทีสาธารณะ มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมลภาวะอากาศ แสง เสียง จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกัน
และจัดการภัยพิบัติ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมอภิปรายและเปิดรับฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมและ
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ผู้เข้าร่วมสามารถถาม-ตอบข้อสงสัยให้กระจ่างได้ชัดเจนมากขึ้น เป็นกระบวนการที่จะเป็นส่วนสนับสนุนทั้ง
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงานและประชาสัมพันธ์
ร่วมกับภาคเอกชนอย่าง สามย่านมิตรทาว์น ที่ยินดีร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ  

4.1.4 กิจกรรมกระตุ้นการตระหนักรู้ 

 กิจกรรมกระตุ้นความตระหนักรู้สาธารณะจำนวน 1 ครั้ง ผ่านรูปแบบกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
ภาพถ่าย “ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ” ครอบคลุมตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนโดยมีความเชื่อมโยงกับการใช้
ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบ โดยเปิดกว้างการมีส่วนร่วมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดย
ทางออนไลน์จะมีการเผยแพร่อัลบั้มรูปภาพทั้ง 4 ช่องทางหลักของโครงการ คือ เว็บไซต์ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง (ww.UddC.net)  เว็บไซต์ The Urbanis (http://theurbanis.com) และสื ่อสังคมออนไลน์  
Facebook.com/UddCbangkok และ Facebook.com/theurbanis  ทางออฟไลน์จะมีการเผยแพร่ผ่าน
ทางสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะถึงรูปแบบชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนไป 

 

4.2 การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมือง 

การดำเนินงานส่วนของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และวิเคราะห์สถานการณ์เมืองในระยะต่อไปประกอบด้วย 2 
ส่วนที่สำคัญคือ (1) การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประกอบแวดล้อมจากกระบวนการ Social Listening 
และ (2) การสร้างสรรค์องค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

4.2.1 การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลประกอบแวดล้อมจากการทำ Social Listening 

  สืบเนื่องจากการดำเนินงานรวบรวมละสังคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และกิจกรรมปัก เปลี่ยน เมือง พบว่า
ประเด็นพื้นที่สาธารณะมีความเกี่ยวข้องในทุกมิติของชีวิตคนเมืองตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนและเมือง
กำลังขาดพื้นที่สาธารณะ และเป็นประเด็นร่วมของงานวิจัยชุดชีวิตคนเมืองนี้  ขั้นตอนต่อไปจะได้ดำเนินการ
รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ของเมือง ข้อมูลพฤติกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์
ป่านกระบวนการทำ Social Listening เพื่อนำมาเป็นชุดข้อมูลประกอบการดำเนินกิจกรรมสัมชาเชิงปฎิบัติ
การในระดับเมืองและย่าน และใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินกิจกรรม Hackathorn 

 ทั้งนี้ ในระยะการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางคณะผู้วิจัย ได้ทบสอบการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล
จากสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่จะนำมาใช้งานต่อไปใน  ซึ่งตัวอย่าง
ของการใช้งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมสามารถดำเนินการได้ทั้งในระดับเล็ก และในระดับ
ภาพรวม ซึ่งต้องดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานในการดำเนินกิจกรรม  HAcathorn และการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ต่อไป 

http://theurbanis.com/
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4.2.2 การสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 การส้รางสรรค์องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธาณระนั้น  จะดำเนินการผ่านการผลิตบทความและสื่อ
เนื้อหาต่างๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไปในส่วนที่  3 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 14 
รายการ ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

4.3 การประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมือง 

การประสานหน่วยงานและภาคีที ่เกี ่ยวข้องนี้ เป็นขั ้นตอนที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเกิดสถาบัน
สังเกตการณ์เมือง อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่ผ่านมาของการดำเนินงานในโครงการย่อยที่  8  ได้ดำเนินการ
ประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากนัด ทั้งนี้เพราะในขั้นต้น 
การประสานหน่วยงานและภาคีที ่เกี ่ยวข้องนี้  มุ่งเป้าหมายเพื ่อสร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนั กรู้ 
นอกจากนี้การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมืองนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควร  
และเป็นแผนการดำเนินงานในระยะยาว 

 ทั้งนี้ ในระยะสั้น ตามกรอบของการดำเนินงานในปีที่ 1 ของโครงการมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมืองนั้น ประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ การประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมในระดับทวิภาคี จำนวน 2 ครั้ง 

4.3.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 

 การประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อระดมความเห็นในการสร้างข้อเสนอทาง
นโยบายสาธารณะโดยการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการจัด Urban’s pain Hackathon ในประเด็นพื้นที่สาธารณะ
จากประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันมาอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นับตั้งแต่การเกิด การอยู่อาศัย การทำงาน 
การไร้บ้าน การซื้อของและการตายที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นท่ีสาธารณะ  

 

4.3.2 การประชุมระดับทวิภาคี 

 ประสานหน่วยงานและภาคีที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อขับเคลื ่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมือง  ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับทวิภาคีและพหุภาคี จำนวน 2 ครั้ง ในระดับเมืองและระดับย่าน โดยหลังจาก
การดำเนินกิจกรรม Urban’s pain Hackathon และสนทนากลุ่มย่อยร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญ นำผลลัพธ์และ
ข้อเสนอทางนโยบายร่วมหารือกับภาคีระดับเมือง เช่น สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และระดับเขต เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายและร่วมกันขับเคลื่อนการสังเกตการณ์เมืองต่อ
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ภาคผนวก  

 

   ภาคผนวก ก กิจกรรมและการมีส่วนร่วม 

   ภาคผนวก ข การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ(ตัวอย่าง) 
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ภาคผนวก ก กิจกรรมและการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมที ่1 สัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเมือง 

 

 ขับเคลื่อนพลเมืองตื่นรู้ นักสำรวจเมือง (The Urban Surveyor) 

 จัดขึ ้นว ันที่  15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารีช ั ้น  7 ห้อง 702 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 ผู้เข้าร่วม 

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   80 คน 

• วิทยากร/ทีมงาน  15  คน 

 รวม   95 คน 

 

 กำหนดการ 

 09.09 – 00.30  ลงทะเบียน 

 09. 30– 10.30  Urban talks : “ผู้คนและเมือง” 

 10.12 – 30.00  How to be an urban surveyor 

 12.12 – 00.45  พักทานอาหารกลางวัน 

 12.13 – 45.30  บุคลาธิษสถานของเมือง 

 13.14 – 30.15  surveyor’s Brief  

 14.15 – 15.45  บุกรังสยาม 

 15.16 – 45.30  Data visualization and summary 
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 รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรม “นักสำรวจเมือง” (The Urban Surveyor) โดยเป็นกิจกรรมการอบรมสร้างกลุ่มอาสาสมัคร
เพ่ือสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองในหลักสูตร นักสำรวจเมือง (The Urban Surveyor) จัด
ขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ห้อง 702  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองตื่นรู้  (Active Citizen) ในเรื่องเมืองและพื้นที่สาธารณะ ตลอดจน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลเปิด (Open Data) ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่ง Open Data 
จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้การบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ภายในงานเริ ่มด้วยการนำเสนอในหัวข้อ “ผู ้คนและเมือง” โดย อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  ผู ้ช ่วย
ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของการเดินของมนุษย์ ความหมายของ
เมือง จุดกำเนิด ความซับซ้อนและปัญหาของเมือง ความสัมพันธ์ของเมือง พื้นที่ และชีวิต กิจกรรมเครื่องมือ
การสำรวจความสัมพันธ์ของเมือง พื้นที่ และชีวิต กิจกรรมคนเมือง ปฏิสัมพันธ์ ผู้คน การสำรวจเมืองผ่าน
มุมมองของนักภูมิศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และนักสถาปนิกผังเมือง 

 กิจกรรมบุคลาธิษสถานของเมือง “บุกรังสยาม” แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 8 
คน ที่มีความหลากหลายทั้งช่วงอายุและอาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและออกแบบบุ
คลาธิษสถานผ่านบุคลิกหรือประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมภายในกลุ่มว่ามีบุคลาธิษสถานอย่างไร จากคำถามใคร 
ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร โดยลงพื้นที่สยามแสควร์ สำรวจผู้คน และนำข้อมูลจำนวนคนที่เดินผ่าน
ในแต่ละจุดที่มีการลงพ้ืนที่สำรวจมาแปรเป็นรูปภาพ (Visualization) โดยเครื่องมือทาง GIS รวบรวมภาพถ่าย
ในช่วงเวลาที่กำหนด และระบุลักษะทางกายภาพของเมืองที่ได้จากการสังเกตด้วยตาอีกด้วย 
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ภาพที ่1 บรรยากาศกิจกรรมอบรม หลักสตูร “นักสำรวจเมือง” 
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 ผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากการดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรมหลักสูตรนักสำรวจเมือง ได้สร้างการตระหนัก
รู้และการมีส่วนรวมสาธารณะ จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์  การรับสมัครอาสาสมัครนัก
สำรวจเมืองเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นนักสำรวจเมืองขั้นต้นได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมจากสาธารณชนกว่า 
500 คน ในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการใช้ชีวิตในเมืองและสิ่งที่พบเห็นและอยู่อาศัยในเมือง สู่
การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน โดยมีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมทั้งในช่วงอายุ (ตั้งแต่ 13 – 
72 ปี) ความหลากหลายในอาชีพ อาทิ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าพนักงานของรัฐ 
ประชาชนคนทั่วไป เจ้าของธุรกิจ พนักงานเอกชน สะท้อนให้เห็นความสนใจและการตระหนักรู้สาธารณะเรื่อง
เมือง ของกลุ่มคนเมืองที่มีต่อเหตุการณ์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของเมือง 

 ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการอบรมหลักสูตรนักสำรวจเมือง มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่น่าสนใจ 
ซึ่งตอบกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 1. นักสำรวจเมืองคือใคร 

 คำถามสั้นๆ ที่ทีมงาน UddC Urban Insight ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
ผู้สนใจในโครงการอบรม “นักสำรวจเมือง รุ่นที่ 1” ด้วยความสนใจใคร่รู้ ในความคิดและมุมมองที่แตกต่างของ
เหล่า “นักสำรวจเมือง” จากหลากหลายอาชีพตั้งแต่เด็กนักเรียน เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว พนักงานบริษัท 
ทนายความ ครู อาจารย์ แพทย์ และหลากหลายช่วงวัย มีตั้งแต่น้องๆนักเรียนประถม จนถึงป้าๆ ลุงๆ วัยหลัง
เกษียณ เพื่อรวบรวม “ความหมาย” ของนักสำรวจเมืองในอุดมคติที่ผู้คนเหล่านี้คาดหวังไว้ทีมงาน จึงนึกสนุก
ลองทำการวิเคราะห์ “คำตอบ” แบบง่ายๆ โดยใช้ข้อมูล “ตัวอักษร” ซึ่งในอดีตเคยเป็นกลุ่มข้อมูลที่ไม่ค่อยถูก
นำมาใช้ในการวิเคราะห์เท่าไหร่นัก แต่ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะเป็นกลุ่มข้อมูลแบบที่ไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured data) ซึ่งเลือกใช้เทคนิคของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Processing: NLP) นั่นเอง ภาษาธรรมชาติในที่นี้ ก็คือภาษาที่มนุษย์เราใช้สำหรับการสื่อสารโดยเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 
เรารวบรวมข้อมูลจากเหล่าผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม อบรมนักสำรวจเมืองครั้งที่ 1 รวมกว่า 50,000 คำ 
เพ่ือใช้เป็นชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ Text Mining เกี่ยวกับ “นักสำรวจเมือง” 

 
 จากชุดข้อมูลข้างต้นนำมาวิเคราะห์ดูความซ้ำของคำท่ีถูกพูดถึงบ่อยที่สุด 20 อันดับแรก พบว่ากลุ่มคำ
ที่ถูกพูดถึง หรือกล่าวถึงสูงสุดคือคำว่า (เมือง, สำรวจ) คน สิ่ง/สรรพสิ่ง ผู้รู้ พัฒนา ข้อมูล และพื้นที่ และเมื่อ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคำศัพท์เหล่านี้จะพบว่า คำกลางที่ปรากฏอยู่ในทุกคำตอบและเชื่อมโยงกับทุกคำ
ที่ปรากฏในชุดข้อมูลนี้คำว่า “เมือง” ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำสำคัญที่จะถูกกล่าวถึงและต้องการคำนิยามต่อไป 
สอดคล้องกับความมุ่งหวังของโครงการ “คนเมือง 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนงานสังเกตการณ์และ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง “Urban Observatory & Engagement” ซึ่งน่าจะเป็นบทนำสู่คำถามที่ว่า 
“อะไรคือนิยามของคำว่า เมือง คนเมือง และความเป็นเมือง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

ตารางที่ 1 ความหมายที่หลากหลายของคำว่า นักสำรวจเมือง 

1 นักศึกษา “คนที่สังเกต สำรวจ ทุกๆอย่างที่เป็นเมือง ตั้งแต่ความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความ
เป็นไป ของเมือง องค์ประกอบต่างๆ เพื่อเข้าใจ เข้าถึงสิ่งที่เมืองและองค์ประกอบมันเป็น
จริงๆ ซึ่งความเข้าใจจะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาสิ้นเปลืองน้อยที่สุด” 

2 นิสิต “เป็นได้หลากหลายที่สำคัญๆ คือเป็นแกนเสียง ในการนำพัฒนาเมือง โดยบูรณาการทุก
ภาคส่วน นำศาสตร์ที่ตัวเองมีมาช่วยกัน ทำงานเป็นทีม ทำให้มันเกิดผลกับสังคม โดยเริ่ม
ได้จากการมองเห็นปัญหา อยากแก้ไข บางเรื ่องทุกคนทองข้ามไปเช่น เรื ่องของ
รถจักรยานยนตร์ขับบนทางเท้า สะพานลอยที ่แสดงถึงความเหลื ่อมล้ำซึ ่งไม่เห็น
ความสำคัญของคนที่เดินเท้า ในขณะที่ต่างประเทศ เราสามารถข้ามถนนได้ โดยไม่ต้อง
เดินข้ึนสะพานลอยเป็นต้น มีอีกหลายเรื่องมากในสังคม ในชุมชนเมืองแห่งนี้ เพียงแต่เรา
ต้องทำหน้าที่พลเมืองที่มุ้งเน้นความเป็นธรรม มองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  และใช้เสียง
ของเรา เป็นแกนในการริเริ่ม คิดสิ่งใหม่ หรือแก้ไขสิ่งเดิม ให้สังคมพัฒนาไปได้ทั้งระบบ” 

3 สถาปนิก “ประชาชน คนเมืองทุกคนสามารถมีส ่วนร่วม หรือเป็นได้โดยการสังเกตความ
เปลี่ยนแปลง การสำรวจ เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในหลายๆด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม 
การจราจร ความหนาแน่น ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข และเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความตระหนักถึงส่วนรวมแก่สังคมได้” 

4 บริษัท พัฒนาเมือง “เป็นคนเมืองที่ช่างสังเกตโดยเฉพาะด้านกายภาพของเมือง มองเห็นถึงสภาพการใช้งาน 
และมีความต้องการอยากให้การใช้ชีวิตในเมืองของผู้คนมีความ smooth นอกจากนั้นยัง
เป็นคนที่ต้องมองเห็นความมีชีวิตชีวาของเมือง นั่นก็คือผู้คนที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรม
และสังคมในเมืองควบคู่ไปด้วย” 

5 นักวิชาการ “ความท้าทายในการค้นหาพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของคน พื้นที่ ชุมชน 
สังคม โดยรับรู้ร่วมผ่านประสบการณ์เชิงประจักษ์ของนักสำรวจ การค้นหาสื่งที่ไมีได้อยู่
แค่ในข้อมูลเชิงสถิติหรือตำราหรืออินเตอร์เนท แต่ความจริงของความสัมพันธ์เชิง
ประจักษ์จะทำให้เราค้นหาคำตอบท่ีแท้จริงได้” 

6 นักเรียนมัธยม “เป็นคนคอยสำรวจเมืองต่างๆ เก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์
และบันทึกในรูปแบบที ่ง ่ายต่อการใช้เช่นแผนที่ รวมถึงการนำข้อมูลที่สำคัญ หรือ 
องค์ประกอบที่สำคัญตามประเภทของแผนที่เช่น การระบุย่านการค้า ที่อยู่อาศัย หรือ 
การระบุเส้นทางคมนาคม และ สถานท่ีท่องเที่ยว” 

 

 

ที ่ อาชีพ นิยาม นักสำรวจเมือง 
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ที ่ อาชีพ นิยาม นักสำรวจเมือง 

ที่มา: การประมวลผลจากแบบสำรวจออนไลนเ์ข้าร่วมกิจกรรม 

7 นิติกร “เป็นบุคคลที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความ
เป็นมา เป ็นอยู ่  และควรจะเป็นไปอย่างไร โดยอาจสนใจในด้านการใช้พ ื ้นที่    
สถาปัตยกรรม ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม และผู้คนในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล 
และสามารถนำไปปรับปรุงเมืองให้ตอบสนองความต้องการทีเปลี่ยนแปลงไปได้” 

8 เจ้าหน้าท่ีรัฐ “นักสำรวจเมืองในความคิดของผู้เขียนควรเป็นคนที่มีความช่างสังเกตและใส่ใจกับสิ่ง
รอบตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ตึกรามบานช่อง ผู ้คน การสัญจรต่างๆ 
dynamic&flow รวมทั้งองค์ประกอบและจุดเด่นของเมืองนั้นๆ ที่สำคัญคือต้องเปิดใจ
และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างไม่ตัดสิน เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูล รวมทั้งสัมผัสและเข้าถึงเมือง
นั้นๆได้อย่างแท้จริง มีความกระตือรือร้นไม่หยุดนิ่งที่จะไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ และ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่พบเจอและถ่ายทอดความเป็นเมืองนั้นๆได้อย่างชัดเจน 
และสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นภาพของเมืองนั้นๆแม้พวกเขาจะไม่เคยไปเมืองนั้น
เลยก็ตาม” 

9 คนว่างงาน “นักสำรวจเมืองในมุมมองของเราก็คือคนธรรมดาที่ชอบเดินเที่ยวไปตามถนนหนทาง  

แต่มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย ไม่อยู่เฉย มีความต้องการในการผลักดันให้ผู้คนหันมา

สนใจปัญหาสังคมรอบตัวผ่านการเดินเที่ยวไปตามถนนหนทางนี่แหละ” 

10 วาณิชธนากร “คนที่เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของพื้นที่ที่ตัวเองอยู่และสามารถนำเสนอให้เสริมจุดเด่น

และลบจุดด้อยต่อผู้มีหน้าท่ีวางแผนและพัฒนาเมืองได้” 
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 2. บุคลาธิษฐานคนเมือง 

 ตัวอย่างผลการจำลองการสร้างบุคลาธิษฐานของคนเมือง (Urban Persona) ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตคน
เมือง ตั้งแต่การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทางในเมือง จากการนำเสนอพบว่า "คนเมือง" ที่ถูกนำเสนอมีจุด
ร่วมที่คล้ายคลึงกัน เช่น พักอาศัยอยู่ในย่านชานเมือง เรียนหรือทำงานเป็นหลักแหล่ง มีปัญหาในการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มักไม่ทำอาหารรับประทานเอง และ โสด 

ตารางที ่2 ตัวอย่างบุคลาธิษฐานของคนเมือง 

ที่มา: ผลการระดมความคิดเห็นระดับกลุ่มย่อย 

 
 

บุคลาธิษฐาน รายละเอียด 

สาวโสด วัยเรียนผู้ฟันฝ่ากับการเดินทางใน
เมือง 

“สอง” เป็นสาวโสดอายุ 20 ปี เรียนอยู่ในระดับชั้นมหาวิทยาลัย พักอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่มี
ภูมิลำเนาอยู่ชานเมือง ทุกวัน สองใช้ชีวิตประจำวันอยู่บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เดินหรือใช้บริการรถในบริเวณมหาวิยาลัย บางวัน
ก็ออกไปทานข้าวสังสรรค์กับเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้า โดยใช้รถโดยสาร
สาธารณะ ช่วงเวลาสุดสัปดาห์ สอง ใช้ เวลาในการเดินทางกลับบ้านย่าน
ชานเมืองโดยบริการ 3 ต่อ ด้วยรถตู้ รถไฟฟ้า BTS และต่อรถเมล์กลับ
บ้าน ในช่วงเวลา จันทร์ - ศุกร์ สองมักซื้ออาหารจากตลาดใกล้เคียงที่พัก
มารับประทานเป็นประจำ เสาร์ -อาทิตย์ สองกลับไปทานข้าวกับ
ครอบครัวที่บ้านซึ่งเป็นชีวิตประจำแบบนี้ทุกๆวัน ในช่วงบางเวลาที่มี
เวลาว่าง สองมักใช้เวลาไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนตามโอกาส 

ชายโสดผู้โดดเดี่ยวและเป็นภาพแทนมนุษย์
เงินเดือนพลัดถิ่น 

“โจ๊ก” ชายอายุ 25 ปี เรียนปริญญาโท อาศัยอยู่ในคอนโด เรียน และ
ทำงานในช่วงบ่าย เดินไปเรียนในช่วงเช้า และอาศัยรถโดยสารประจำ
ทางไปทำงาน หลังจากเลิกงาน 20.00 น. หลีกเลี่ยงรถติดจึงอาศัยวินมอ
เตอร์ไซค์และรถไฟฟ้า BTS เพื่อต่อรถกลับบ้าน ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ จะ
ใช้เวลากับการนอน และนั่งในร้านกาแฟ 

มนุษย์เงินเดือนบ้านชานเมือง “เนิร ์ด”  อายุ 30 ปี ไม่ระบุเพศ นักวิจ ัย ส่วนใหญ่ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ทั้ง เรือ รถไฟ และรถเมล์ พักอาศัยอยู่ชานเมือง แต่มาทำงาน
ที่ใจกลางเมือง หลังเลิกงานใช้เวลาออกกำลังกาย เพื่อพักผ่อน หลังจาก
ทำ Lab มาทั้งวัน อาหาร รับประทานนอกบ้านโดยซื้อแถวที่ทำงาน 
วันหยุดจะเข้ามาในเมืองอย่าง ห้างสรรพสินค้า 
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 3. บุกรังสยาม : สังเกตเมืองในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

 นักสำรวจเมืองรุ่นใหม่ ลงพื้นที่สยามสแควร์ย่านศูนย์กลางพานิชยกรรมใจกลางกรุงเทพฯ เพ่ือทดลอง
เก็บข้อมูล เช่น จำนวนผู้ใช้งานพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่ทำ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่ เป็นต้น โดย
แบ่งภารกิจออกเป็น 3 บทบาท ประกอบด้วย นับจำนวนผู้ใช้งานพื้นที่ สังเกตการณ์พฤติกรรม และถ่ายภาพ 
นับเป็นการลงพื้นที่ที่ทำให้ผู้อบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ และฝึกสังเกตการณ์ด้วยมุมมองของนักสำรวจ
เมือง กิจกรรมการทดลองการสำรวจและสังเกตผู้คนและพื้นที่ในครั้งนี้เป็นเพียงการทดลองในช่วงเวลาสั้น  ให้
เห็นถึงปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและพื้นที่ของเมือง ได้ใช้หลักของการสังเกตการณ์ และเครื่องมือการสำรวจ
เมืองเบื้องต้น 

ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศการสำรวจพ้ืนท่ี 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลและการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสังเกตการณ์เมือง 

 

 ผลลัพธ์และการขยายผลจากกิจกรรม 

 นอกจากผลผลิตในเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจจกรม อบรมนักสำรวจเมือง ดังที่กล่าวไป
ข้างต้น การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายการสังเกตการเมือง เปิดพ้ืนที่ใน
การพูดคุยและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง นอกจากนี ้ผลลัพธ์สืบเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลัก
กิจกรรม ในการต่อยอดและมีส่วนในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม และการตื่นรู้ภาคพลเมือง ในการ
ร่วมสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง อาทิ 

 การขยายผลจากผู้เข้าร่วมอบรมสู่กลุ่มอื ่นๆ ยกตัวอย่างในกรณีที่มีผู ้เข้าร่วมเป็น ครูสอนวิชา
สังคมศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้นำเอาชุดความคิดและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องเมือง การสังเกตการณ์เมือง สู่นักเรยีนในพื้นที่อ่ืนๆ 

 

“วันนี้ได้ประชุมกลุ่มสาระเรื่องค่ายสายการเรียนสังคม สรุปได้กิจกรรม “นักสำรวจ

เมือง” เป็นกิจกรรมหลักของค่าย เพื่อบูรณาการสาระวิชาสังคมศึกษาในกิจกรรม

ครับ ขอบคุณแนวคิดจากเวิร์คชอป และอาจต้องขอคำแนะนำด้วยครับ” 

คุณ ธนวรรธน์ สวุรรณปาล 
ครูวิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
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 การขยายผลองค์ความรู้สู ่ชุดความคิดเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี ่ยนแปลงเมือง  ตัวอย่างเช่น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุน้อยที่สุดในวันนั้น อายุ  13ปี กับแนวความคิด การออกแบบพื้นที่ย่านเมือง เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการเดินทางในเมอืง 

 

“ร่วมอบรมเพราะสนใจเรื่องผังเมืองและการคมนาคม อยากเห็นการเดินทางใน

เมืองสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และคาดหวังจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อ

ยอด เพ่ือจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองในอนาคต แถว

ดอนเมืองรถติดมาก ถ้ามีระบบขนส่งมวนชนที่ครอบคลุม ช่วงคลองรังสิตตั้งแต่

คลอง 1-6  ถ้ามีรถไฟฟ้าน่าจะดี” 

คุณ วิชญุ์ วิชชุดากรกุล 

นักเรียนชั้น ม.2 รร.สาธิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 การเผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ในการดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ที่ได้เข้ามมาทำการถ่ายทำ และสัมภาษณ์ ถ่ายทอดกระบวนการ
และเสนอสู่สาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลัก ในรายการโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอส ในช่วง 
บ่ายโมงตรงประเด็น 

ภาพที่ 5 การสร้างการตระหนักรูแ้ละสื่อสารสาธารณะของโครงการ 
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 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

• เวลาจัดงานน้อยไป 

• อยากให้เพ่ิมเวลาเป็น2วันเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้ เวลาในการลงสนามด้วย

ระยะเวลาที่น้อยจึงบีบกิจกรรมให้สั้นลง 

• ระยะเวละที่น่าจะมากกว่านี้ และการจัดทำเอกสารประหรือการแนะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์/

แหล่งข้อมูล ในการนำไปต่อยอดความรู้เอง 

• ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆและหวังใจในการจัดกิจกรรมต่อไปเรื่ิยๆที่มีคุณภาพครับ 

• อยากได้ handout หรืออยากให้มีการแชร์ไฟล์ที่เป็นสื่อการสอน เผื่อจะมีประโยชน์ถ้าต้องใช้

งานในอนาคต ก็จะสามารถย้อนดูได้ค่ะ เป็นภาพสีด้วย และก็มีคีย์เวิร์ดบางคำที่จดไม่ทัน 

อยากให้มีเวลามากกว่านี้ด้วยค่ะ คิดว่าจัดเป็น workshop แก้ปัญหา cast study ที่เกิดขึ้น

จริงในเมืองได้เลย ถ้ามีเวลามากกว่านี้ เพราะคนสนใจการสำรวจและพัฒนาเมืองค่อนข้าง

เยอะค่ะ ดูจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ 

• กิจกรรมสนุกและเป็นสิ่งใหม่ที่น่าเรียนรู้มากๆ ค่ะ อยากให้มีระยะเวลาสำรวจเพิ่มขึ้น / ใน

อนาคตอาจจะมีการจัดลงพ้ืนที่อ่ืนๆ มากข้ึน   / ใช้วัสดุย่อยสลายได้ง่ายมากข้ึน เช่น กล่อง 

grazc ใช้ถังน้ำ+แก้ว grazc ชานอ้อยแทนขวดพลาสติก / อยากรู้เรื่องการนำไปต่อยอดและ

ประมวลผลของข้อมูลมากยิ่งขึ้น เช่น ต้องเก็บข้อมูลกี่ครั้งถึงจะเสถียรและถูกต้อง 

• อยากขอเข้าร่วมอีกและขอให้จัดเวริคชอพเรื่องต่อเนื่องเวิรคชอพเดิม 

• ให้ ส่วนราชการก และ องค์กร ภาคประชาชน  มาร่วม หา คำตอแก้โจทย์ปัญหาแบบ เริ่ม 

จาก ปัญหาที่ ชาวชุมชน เห็นพร้องกัน ก่อน ก็ได้  

• อยากจะให้เพ่ิมวันอบรมครับ 

• งานมีความหลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันได้มาก ขอขอบคุณและเป็น

กำลังใจให้ทีมงานทุกท่านจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไปครับ 

• อยากให้เพ่ิมวันในการจัดอบรม อาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับผม 
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• ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความหลากหลายทั้งในด้านการทำงานและอายุ ทำให้เรียนรู้กันได้หลาย

อย่าง แต่อาจทำให้การสื่อสารจากผู้นำเสนอมีประสิทธิภาพน้อยลง เช่น ความยากง่ายของ

เนื้อหา ความเฉพาะเจาะจงของประเด็น จึงคิดว่าหากการนำเสนอสามารถเริ่มจากตัวอย่าง

แล้วค่อยอธิบาย concept อาจสามารถทำให้ดึงดูดผู้เข้าร่วมได้ง่ายกว่าค่ะ 

• มีคอมเม้นเพ่ิมเติมถึงการยกตัวอย่างเรื่องผู้ไร้บ้าน ซึ่งเข้าใจประเด็นที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อ 

แต่เห็นว่าอาจต้องระวังการนำเสนอตัวอย่างของคนที่ถูกทำให้มองไม่เห็นมากกว่านี้ เพราะ

อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากการเหมารวมได้ 

 
 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 
ภาพที ่6 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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ภาพที่ 7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่เรียน/ทำงาน 

1 Molpasorn 
Shoowong 

Freelance INDA จุฬาฯค่า/ ฝึกงานท่ี aday 

2 Monnaphat 
Jongdeepaisa 

Social Scientist MORU 

3 Nantawan 
Wangudomsuk 

News producer TV ASAHI 

4 Thunnatee 
Yoksakul 

Project Manager CreativeMOVE 

5 เจียระไน เธียรธรรม
จักร ์

นักเรียน ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)  

6 เชษฐกิตติ์ บุญสดวก ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

7 เรืองลดา ปณุยลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 เอนก มุ่งอ้อมกลาง แพทย ์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

9 กมลฉัตร ช่ืนจิตต์ศริ ิ นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่เรียน/ทำงาน 

10 กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 ขุนเดช พันธุโพธิ ์ นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา 

12 จันทร์ธิดา สังขจันทร ์ คุณครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14 ชญาน์วัต เฉลมิศรี
ภิญโญรัช 

นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 ชนาพร โต๊ะสุวรรณ
วณิช 

นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

16 ชำนาญวิทย์ คำนวน
ศักดิ์ 

นักศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ

ชุมชนเมือง ม.ศิลปากร 

17 ช่ืนชนก หนแูสง Data Scientist True VoiceCo,. Ltd. 

18 ชุติพล เกียรติศรีธนกร นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

19 ชูเดช โลศิร ิ อาจารย์ มศว 

20 ฐากูร ลีลาวาปะ สถาปนิก crosss and friends _urban planning kmitl 

21 ฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฎ์
ศิลป ์

PhD Candidate The Hong Kong Polytechnic University 

22 ณัฐนนท์ เอมชุ่มรส วิศกรยานยนต์ KMUTT 

23 ตติยา ปัฐยาวัต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 ธนพัฒน์ จันทร์สระค ู นักศึกษา Asian intitute of technology 

25 ธนวรรธน์ สุวรรณปาล ครูสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

26 ธนวัฒน์ กระแจะจันทร ์ นิสิต-นักศึกษา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีว ิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27 ธยัน รัตนโชต ิ Social Enterprise Founder & 
CEO (PLANT:D - Urbanfarming 
for elderly) 

PLANT:D 

28 ธยาน-์เผือกคเชนทร์ นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่เรียน/ทำงาน 

29 ธันวา ชัยประเสริฐ นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

30 ธีรพงษ์ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนอัสสัมชัญ 

31 นที สาครยุทธเดช แพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

32 นภัทร วัชราภรณ ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

33 นภัทรา เกื้อสกลุ นักศึกษา คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 

34 นายกองทัพ วาณิชย์
เจริญพร 

นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

35 น้ำทิพย์ แดงสุข เจ้าหน้าท่ีการตลาดอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี 

36 นิธิศ ธรรมแสงอดิภา นักวิจัย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

37 ปฐวี วิรานุวัตร Creative Entrepreneur Bond University / International University of 
Japan / Alternative Universe Co., Ltd. 

38 ปณิชา เมธาวิชิตชัย Creative บริษัท CreativeMOVE 

39 ประภาพร. จันทรัศม ี ข้าราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี 

40 ปรานต์ปรุฬห์ พรม
โยชน ์

ครู โรงเรียนดรุณพัฒน์ 

41 ปารวดี ชีวะผลาบูรณ ์ วิศวกรการบิน, ประกอบธุรกิจ
ปั๊มน้ำมันบางจาก, โรงแรม, Hostel 

PNG Air; PAPUA NEW GUINEA 

42 ปาลิตา บญุอ่อน เจ้าหน้าท่ีสรรพากร กรมสรรพากร 

43 ปิยะนุช เหลืองอ่อน เภสัชกร องค์การเภสัชกรรม 

44 พชร คงเมือง สถาปนิก (พัฒนาอสังหาริมทรัพย)์ Areeya Property PCL 

45 พรวษา ภักตรด์วง
จันทร์ 

นักข่าวอิสระ - 

46 พลภัทร วัฒนชัย นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

47 พัชชา ชาญประโคน นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

48 พิทยุตม์ อยู่ศิร ิ นักเรียน   

49 พิทักษ์ชัย ศรีสุข นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่เรียน/ทำงาน 

50 พิพัฒน์ น้อยพิทักษ์ ครู โรงเรียนเพลินพัฒนา 

51 พิศณุ นินใจ พนักงานบริษัทเอกชน ไทยแอร์เอเชีย 

52 พีรศักดิ์ กลับเกต ุ นักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

53 พุธิตา สุขชนะ นักศึกษา มหาลัยเกษตรศาสตร์ 

54 ภัคจิรา รักไทย  นักเรียน มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 

55 ภัทร ภัทรวรธรรม นักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

56 ภาณุพันธ์ วีรวภูษติ พนักงานบริษัท   

57 ภูเมธ วรรณปก นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

58 มนพัฒน์ มะโนทัย นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

59 ยงยุทธ รักสัตย ์ รับราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

60 ยุทธศิลป์ แปลนนาค ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

61 ยุพาพรรณ ฉลาดเอื้อ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

62 วงศกร อุดมโภชน ์ รับราชการ/สถาปนิก เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธรนี 

63 วสุ อุดมทรัพย ์ พนักงานเอกชน Ananda Development 

64 วัชรพงษ์ วงษ์แก้ว นิสิต/นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

65 วิชญ์ วิชชุดากรกุล นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

66 วิทวัส มีโฉม พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

67 วิรัลพัชร ฑูรกฤษณา นักเรียน โรงเรียนดรุณพัฒน์ 

68 ศศิธร สุขเกลี้ยง นิสิตป.โท ม.เกษตรศาสตร์ 

69 ศิรธัช ศิริชุมแสง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 ศุกลกานต์ เอิบกิ่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

71 ศุภกร ตระกูลมัยผล นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

72 สหฤทัย เมฆเจรญิลาภ รองประธานกรรมการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภาค
กลาง 

มศว /สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

73 สิรภัทร จารุกำเนิดกนก นักเรียน มหิดลวิทยานุสรณ ์
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่เรียน/ทำงาน 

74 สิริวิมล แก้วปัญญา นักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

75 สุเมธา ฟาง นักเรียน มหิดลวิทยานุสรณ ์

76 สุชาวนันท์ อุดนันท นศ.จบใหม ่ มธ 

77 สุภัค แสงกระจ่าง สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน ์CNA 

78 สุมาลี พิสิษฐเกษม ข้าราชการเกษียณ   

79 สุรพิน อยู่สว่าง เจ้าหน้าองค์การมหาชน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

80 อินทุอร อิ่มสมบูรณ ์ นักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
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กิจกรรมที ่2 สัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเมือง 

 

 ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ (Pin Your Point, Point Your Pain)                                     
 ตอน ชีวิต (สาธารณะ) ติดไซเรน 

 จัดขึ้นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  ณ อาคารเฉลิมราชกุมารีชั้น 7 ห้อง 702  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 ผู้เข้าร่วม 

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  72 คน 

• วิทยากร/ทีมงาน  15 คน 

 รวม  87    คน 

 

 กำหนดการ 

 08.45 – 09.00  ลงทะเบียน 

 09.00 – 12.00  สัญญาณเมือง ชิวตสาธารณะติดไซเรน                                                   

    โดย ผศ.ดร.นิรมล  เสรีสกุล 

     ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

 12.00 – 13.00  รับประทานอาหาร 

 13.00 – 14.00  การฉายภาพเมือง ผ่านข้อมูลพื้นที่สาธารณะ 

    โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 

    ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

 14.00 – 14.30  พ้ืนที่สาธารณะกลายพันธุ์ 

    โดย คุณแทนศร  พรปัญญาภัทร 

    ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

 14.30 – 16.30  กระบวนการกลุ่มย่อย ชีวิตคนเมืองกับพื้นท่ีสาธารณะนอก  
    บ้าน  
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 รายละเอียดกิจกรรม 

 ท่ามกลางสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของปัญหาด้านเมือง การบริหารจัดการเมืองเพื่อแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาถือเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู ้บริหารเมืองและประชาชนกำลังให้ความสนใจ เช่นเดียวกันกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่เริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเป็นช่องทางในการแก้หรือ
บรรเทาปัญหาด้านเมืองกันอย่างแพร่หลาย หนึ่งในทางออกสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การเมืองของหลายเมืองคือ การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) บนออนไลน์แพลทฟอร์ม (Online platform) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนภายในเมืองมี
ช่องทางในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นกับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาของเมือง  และยังสามารถ
นำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองได้  ในขณะที่ผู้บริหารเมืองเองก็สามารถ
ตอบคำถามและอธิบายเหตุผลของการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้ดี หรือโปร่งใสมากข้ึน 

 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) 
และโครงการคนเมือง 4.0 เห็นโอกาสที่จะนำข้อมูลเมืองเมืองต่างๆ  มาทดลองประยุกต์ใช้ระบบการเปิดเผย
ข้อมูล แต่ก่อนที่จะไปถึงการหาทางออกของปัญหานั้น  ข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องได้รับการ
คัดกรอง และจำเป็นต้องมีโจทย์ของการหาแนวทางที่ชัดเจนเสียงก่อน โดยคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญเล็งเห็น
ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในบริบทคุณภาพชีวิตในประเทศไทย คือเรื่องของพื้นที่สาธารณะ ที่ไม่เพียงพอและไม่มี
คุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในเมืองไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งรายละเอียดการใช้พื้นที่สาธารณะนั้นค่อนข้างซับซ้อน
และเริ่มมีการให้ความหมายใหม่ในยุคหลังๆ มา คณะทำงานจึงจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Pin your 
point, Point your pain เป็นกิจกรรมการค้นหาและระดมความคิดเห็นการใช้ชีวิตสาธารณะของคนเมืองใน
ปัจจุบันตั้งแต่จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน รวมถึงการรวบรวมบุคลิกมนุษย์เมืองในบริบทสังคมไทย เพ่ือร่วม
ระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นชีวิตคนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันจะ
นำไปสู่การกรอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเมืองแห่งอนาคต บนการพัฒนาผ่านฐานข้อมูล ในกิจกรรม 
Hackathon “City Hacker” ในลำดับถัดไป 

ด้วยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้ดำเนินโครงการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมืองในกำกับของ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการคนเมือง 4.0 ได้จัดสัมมาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“ปักเปลี่ยนเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ Pin your Point , Point your pain ตอน ชีวิต (สาธารณะ) ติด
ไซเรน ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารีชั้น 7 ห้อง 702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับข้อมูลและลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะของคนเมืองจากหลากหลายกลุ่ม
คน ทั้งจากผู้ใช้งานพื้นที่สาธารณะ ผู้รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะ และผู้ขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่สาธารณะ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 72 คน โดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ การเปิดรับสมัคร
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ผู้ที่สนใจทางเฟซบุคเพจศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจำนวน 50 คน และการออกจดหมายเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 วัตถุประสงค์ 

• กระตุ้นการตระหนักรู้การใช้พื้นทีสาธารณะ 

• ระบุปัญหาการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ 

• ระบุพ้ืนที่สาธารณะที่มีศักยภาพในอนาคต 

 
 รูปแบบกิจกรรม 

 กิจกรรมบรรยายสาธารณะและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

• ช่วงที่ 1 สัญญาณเมือง (สาธารณะ) ติดไซเรน เป็นการบรรยายภาพรวมและการเปลี่ยนแปลง

เรื่องพื้นที่สาธารณะจากบทเรียนในต่างประเทศและสถานการณ์พื้นที่สาธารณะระในเมือง

กรุงเทพ และกระบวนการกลุ่มย่อย  1 ในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่นอกบ้านและกิจกรรมนอก

บ้านของคนเมือง 

• ช่วงที่ 2 เป็นการฉายภาพเมือง ผ่านข้อมูลพื้นที่สาธารณะ และตัวอย่างการปรับเปลี่ยนการใช้

งานและการออกแบบพื้นที่สาธารณะนอกบ้านกลายพันธุ์ ปิดท้ายด้วย กระบวนการกลุ่มย่อย 

2  ในประเด็นพื ้นที ่สาธารณะกลายพันธุ์และข้อเสนอการเปลี ่ยนแปลงพื้นที ่สาธารณะ      

กลายพันธุ์
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ภาพที ่1 บรรยากาศ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ปักเปลีย่นเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ 
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ภาพที ่2 บรรยากาศ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ปักเปลีย่นเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะ 
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 ผลการดำเนินกิจกรรม 

 ช่วงที ่1 สัญญาณเมือง (สาธารณะ) ติดไซเรน 

 เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบรรยายของ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ในหัวข้อ เมือง (สาธารณะ) ติดไซเรน 

เมื่อเมืองเกิดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะ ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน โดย ผศ.ดร.นิรมล ได้แสดง

ตัวอย่างการใช้พื้นท่ีสาธารณะ และกรณีศึกษาในต่างประเทศ   

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการช่วงที่ 1 เกี่ยวกับพื้นที่นอกบ้านและกิจกรรมนอกบ้านของคนเมือง ได้แบ่ง
คำถามออกเป็น 3 คำถามย่อย ได้แก่ 

 

 คำถามที่ 1 บ้านและที่ทำงานของท่านอยู่ที ่ไหน โดยทำการแบ่งประเภทของบ้าน และที่ทำงาน
ออกเป็น 3 รูปแบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูงจากผู้เข้าร่วมพบว่า 

– รูปแบบที่ 1 คือ บ้านอยู่ขอบเขตเมืองชั้นใน และทำงานขอบเขตเมืองชั้นใน คิดเป็นร้อยละ 15 
– รูปแบบที่ 2 คือ บ้านอยู่ขอบเขตเมืองชั้นนอก และทำงานขอบเขตเมืองชั้นนอก คิดเป็นร้อยละ 

65 
– รูปแบบที่ 3 คือ บ้านอยู ่ขอบเขตเมืองชั ้นใน แต่ทำงานขอบเขตเมืองชั้นนอก หรือ บ้านอยู่

ขอบเขตเมืองชั้นนอก แต่ทำงานขอบเขตเมืองชั้นใน คิดเป็นร้อยละ 20 
 จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมกว่า 65% เป็นผู้ที ่อาศัยอยู่เขตเมืองชั ้นนอก และทำงานในพื้นที่เขตการ
ปกครองชั้นนอก นอกจากนี้มีบางส่วนที่ระบุว่าตนเองทำงานที่บ้าน สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการทำงาน และ
พ้ืนที่ทำงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเมือง 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบา้นและที่ทำงาน 

ลำดับ บ้าน ที่ทำงาน รูปแบบท่ี 1 

ใน - ใน 

รูปแบบท่ี 2 

นอก - นอก 

รูปแบบท่ี 3 

 นอก - ใน 

1 สะพานควาย บางรัก √   

2 ดินแดง ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น  √  

3 สามย่าน เสาชิงช้า √   

4 ซ.3 ถ.รัชดาภิเษก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ประสานมิตร 

 √  

5 แยกลำสาลี ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น  √  

6 รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต  √  

7 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ม. เทคโนโลย ีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี 

 √  

8 บางเขน ถนนลาดพร้าว  √  

9 บางกะปิ ทำงานท่ีบ้าน  √  

10 สี่พระยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ประสานมิตร 

  √ 

11 สี่แยกบ้านแขก พระโขนง (สุขุมวิท69 )   √ 

12 บางพลัด พระนคร √   

13 วงเวียนพระราม 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  √  

14 ร่มเกล้า  -สุวรรณภูมิ พระจอมเกล้าลาดกระบัง  √  

15 จตุจักร กรมการขนส่งทางบก จตุจักร  √  

16 จรัลสนิทวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ 

√   

17 รัชดาภิเษก 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  √  

18 พระรามสอง สีลมบางรัก   √ 
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ลำดับ บ้าน ที่ทำงาน รูปแบบท่ี 1 

ใน - ใน 

รูปแบบท่ี 2 

นอก - นอก 

รูปแบบท่ี 3 

 นอก - ใน 

19 ซอยวงศ์สว่าง 11 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 √  

20 คลองสาน ธนบุรี คลองสาน ธนบุรี √   

21 สุทธิสารวินิจฉัย ทำงานท่ีบ้าน √   

22 สุขุมวิท ทำงานท่ีบ้าน  √  

23 สุทธิสารวินิจฉัย สะพานควาย √   

24 ลาดพร้าว โรงเรียนย่านสีลม   √ 

25 สุขุมวิท บางเขน  √  

26 สุขุมวิท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  √  

27 ลาดพร้าว ลาดพร้าว  √  

28 มักกะสัน ตลิ่งชัน   √ 

29 เตาปูน ธนาคาร TMB สำนักงานใหญ่  √  

30 หอพักย่านลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 √  

31 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  √  

32 ธัญบุรีคลองหก   ธัญบุรีคลองหก    √  

33 ย่านตลิ่งชัน   ย่านปทุมวัน   √ 

34 ประชาอุทิศทุ่งครุ อโศก มศว.  √  

35 ยานนาวา   กระทรวงสาธารณะสุข   √ 

36 สะพานสูง  สุขุมวิท11  √  

37 เยาวราช ทำงานท่ีบ้าน √   

38 สมุทรปราการ การประปานครหลวง ประชาช่ืน  √  

39 สุขุมวิท  50(BTS อ่อน

นุช) 

Samyan Mitrtown   √ 

40 บางแค มูลนิธิเพ่ือนหญิง  √  
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ลำดับ บ้าน ที่ทำงาน รูปแบบท่ี 1 

ใน - ใน 

รูปแบบท่ี 2 

นอก - นอก 

รูปแบบท่ี 3 

 นอก - ใน 

41 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  √  

42 กรุงเทพกรีฑา สะพาน
สูง 

จุฬาฯ ซอย 9   √ 

43 สุขุมวิท 11 รามคำแหง 142  √  

44 นวมินทร์ บางเขน  √  

45 วงแหวนรอบนอก การประปานครหลวง  √  

46 บิ๊กซีคลองหก มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราช
มงคลธัญบุรี 

 √  

47 คลองเตย บางซื่อ  √  

48 ถนนลาดพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เขตบางเขน 

 √  

49 พญาไท บางกะปิ   √ 

50 เขตบึงกุ่ม  เขตบางเขน ตรงข้ามวัดพระศรี
มหาธาตุ 

 √  

51 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ขสมก. เขตห้วยขว้าง  √  

52 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ขสมก. เขตห้วยขว้าง  √  

53 รัชโยธิน ทำงานท่ีบ้าน  √  

54 สาทร 11 เอกมัย ซอย 3  √  

55 ลาดพร้าว พระราม 9  √  

56 บางกอกใหญ่ คลองสาน √   

57 ดอนเมือง พญาไท   √ 

58 รัชดา 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   √ 

59 รามคำแหง 40 ดินแดง  √  

60 รามคำแหง ดินแดง  √  

รวม 9 39 12 
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 คำถามที่ 2 ปริมณฑลของ “บ้าน” ท่าน ส่วนกลาง (Common) - สาธารณะ (Public) ของเรา -
เจ้าของ จากคำตอบของผู้เข้าร่วมทั้ง 8 กลุ่ม สามารถสรุปข้อมูลบ้าน และปริมณฑลของบ้าน ได้ตามประเภทที่
อยู่อาศัยได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่2 ที่อยู่อาศัยประเภท คอนโด/อาคารชุด 

พื้นที่บ้าน ปริมณฑลของบ้าน 

 
ห้องที่ตนเองเป็นเจ้าของ 

• พื้นที่ส่วนกลางของคอนโด เช่น ห้องสมุด ยิม        
ล็อบบี ้

• พื้นที่ท่ีให้อาหารแมว 

• ถนนในซอยและถนนในคอนโด 

 
ตารางที่ 3 บ้านเดี่ยว หรือหมู่บ้านจัดสรร 

พื้นที่บ้าน ปริมณฑลของบ้าน 

 
พื้นที่บ้านของตนเอง ลานจอดรถ 
ถนนหน้าบ้าน พื้นที่บริเวณรอบ ๆ
บ้าน 

 

• บ้านของญาติที่อยู่ใกล้เคยีง 

• พื้นที่สวนกลางของหมู่บ้าน เช่น สโมสร สนามเด็ก
เล่น 

• พื้นที่สาธารณะใกล้หมู่บ้าน เช่น สวนสาธารณะ 
หรือพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

• ที่ดินรอบ ๆ บ้าน ฟุตบาธ ถนน ที่อยู่รอบบ้าน 

• พื้นที่ในหมู่บ้าน 3 – 4 ซอย 

• ถนนในหมู่บ้าน 

• ถนนใหญ่ ทางเข้าหมู่บ้าน 

• ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้าน 

• ร้านอาหารบริเวณใกล้บ้าน 
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ตารางที ่4 ที่อยู่อาศัยประเภท หอ้งเช่า หอพัก 

พื้นที่บ้าน ปริมณฑลของบ้าน 

 
ห้องที่ตนเองใช้พักอาศัย 

• พื้นที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน 

• ส่วนกลางของหอพัก 

• มหาวิทยาลยัที่อยู่ใกล้หอพัก 

• ช้ันดาดฟ้า บริเวณตากผ้า 

• โรงจอดรถ 

• ถนนทางเข้าหอพัก 

 

 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการอยู่อาศัย ทั้ง 3 ประเภท มีบริเวณบ้าน และปริมณฑลของบ้านไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยบ้าน คือ พ้ืนที่ที่ตนเป็นเจ้าของหรือจ่ายเงินเพื่อพักอาศัย คือ บริเวณห้องพัก และบ้านของตน และ
ปริมณฑลของบ้านส่วนใหญ่ คือ พื้นที่ที่อยู่รอบตัวบ้าน หรือ อยู่บริเวณใกล้บ้าน เช่น ส่วนกลางของคอนโด 
หรือหมู่บ้าน ถนนทางเข้าที่พักอาศัย ลานจอดรถ พื้นที่สาธารณะบริเวณใกล้บ้าน หรือภายในย่านพักอาศัย 
โดยผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นที่หน้าสนใจ คือ “เมื่อเห็นตึกช้าง รู้สึกว่ากำลังจะเข้าบ้าน” ซึ่งอาจจะ
เกิดข้ึนกับคนเมืองหลายคน ที่อาจจะม ีland mark ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์อาณาเขตปริมณฑลบ้านของตนเอง 

 คำถามที ่3 ท่านใช้พื้นที่นอกบ้านทำอะไร ทำที่ไหน อย่างไร ทำไม? ในประเด็นคำถามที่ 3 กระบวน
กรได้ยกตัวอย่างกิจกรรมนอกบ้านของคนเมือง เป็นตัวอย่างให้เห็นถึง ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมพื้นฐานที่
สามารถทำได้ในพ้ืนที่และอาณาบริเวณนอกบ้าน อาท ิ

 
ภาพที่ 2  ตัวอย่างกริยาคนเมือง/กจิกรรมนอกบ้าน 
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 คำถามย่อยที ่3.1 ลักษณะการใช้พื้นที่นอกบ้านทำอะไร 

– ออกกำลังกาย เช่น วิ่ง โยคะ เดิน ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ ไทเก็ก 
– อ่านหนังสือ ทั้งพ้ืนที่สาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะ 
– ซื้อสินค้า จ่ายตลาด 
– เดินชมต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ เช่น นก กระต่าย สุนัข แมว 
– กิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญ ใส่บาตร นั่งสมาธิ 
– กิจกรรมเพื่อความบันเทิง เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป พาบุตรหลานเดินเล่น เดินชมนิทรรศการ ชม

ภาพยนตร์ เล่นบอร์ดเกมส์ ชมละครเวที การแสดง เพลงแนวสุนทราภรณ์  
– พ้ืนที่พบปะสังสรรค์ 
– ปลูกต้นไม ้
– รับประทานอาหาร 
– ทำงาน ประชุม เข้าร่วมกิจกรรมประท้วง จิตอาสา เช่น ร้านกาแฟ พื้นที่ทางเท้าสำหรับผู้ประกอบ

อาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย 
 

 คำถามย่อยที่ 3. 2 ทำกิจกรรมท่ีไหน 

จากคำตอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 พ้ืนที่หลัก คือ 
1. พ้ืนที่สาธารณะใกล้ที่พักอาศัย ที่ทำงาน และพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย เช่น 

– ห้องชมรม 

– สวนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน สวนโมกข์ 

 2. พ้ืนที่สาธารณะใจกลางเมือง ที่มีการเดินทางท่ีสะดวก เช่น ปทุมวัน 

– ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ ย่านปทุมวัน สามย่าน iconsiam สามย่านมิตรทาวน์ สยาม

พารากอน ฟิวเจอร์ รังสิต เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

– สวนสาธารณะ เช่น สวนรถไฟ สวนลุมพินี สนามกีฬาหัวหมาก สวนสาธารณะจตุจักร 

อุทยานสมเด็จย่า-สะพานพระปกเกล้า เลียบด่วน - รามอินทรา สนามราชมังคลาฯ I’m 

Park บริเวณซอยสุขุมวิท 26 เนื่องจากความร่มรื่นสามารถเดินได้ สวนเบญจกิตติ และสวน

เสรีไทย  

– ศาสนาสถาน เช่น วัดพระศรีมหาธาตุ 

– สถานที่ราชการ เช่น ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน 
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– ตลาด เช่น ตลาดท่าดินแดง , ตลาดสมเด็จ 

– พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น หอศิลปวัฒนธรรม  

– ร้านกาแฟหรือ Co-working Space เช่น too fast too sleep 

– ย่านเมืองเก่า เช่น บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  

– บ้านเพื่อน หรือญาติ 

  

 คำถามย่อยที ่3.3 เหตุผลการใช้พื้นที่ 

– เวลาว่าง 
– ผ่อนคลาย 
– หลีกเลี่ยงเวลารถติด 
– เปลี่ยนบรรยากาศ  
– ความสะดวก ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน ในบริเวณย่านปทุมวัน 
– การใช้เวลาและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
– เพ่ือประโยชน์ของสุขภาพ 
– กิจกรรม งานอดิเรก 

 
 จากข้อมูลสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานในการทำกิจกรรมระหว่างพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่พักอาศัย
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีลักษณะการใช้พื้นที่ภายนอกในการดำเนินกิจกรรมมากกว่าพื้นที่พักอาศัย  
และกลุ่มที ่2 บุคคลที่ใช้พ้ืนที่พักอาศัยมากกว่าพ้ืนที่สาธารณะภายนอก 

 มีลักษณะการใช้พื้นท่ีสาธารณะตามช่วงเวลา ดังนี้ 

– ช่วงเวลาในการเดินทางไปทำงาน เรียน หรือติดต่อธุรกรรมต่างๆ  

– ช่วงเวลาเย็นหลังจากเสร็จกิจกรรมประจำต่างๆเช่น หลังเลิกงาน  

– ช่วงเวลา เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุด  
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 ช่วงที ่2 ข้อมูลและพื้นที่สาธารณะกลายพันธุ์ 

 เริ่มต้นด้วยการบรรยาย “มองชีวิตนอกบ้านผ่านข้อมูลเมือง” โดยคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง โดยแสดงข้อมูลพื้นที่นอกบ้านของเมือง ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  

ตั้งแต่พื้นที่นอกบ้านพื้นฐานอย่างถนนทางเท้า และแม่น้ำ คูคลอง ไปจนถึงพื้นที่สาธารณะนอกบ้านอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นวิกฤติของพื้นที่สาธารณะนอกบ้าน อันเป็นสาธารณูปการของเมือง เช่น  แหล่งงาน การ
เดินทาง สถานที่ตั้งของโรงพยาบาล 

 ตามด้วยการบรรยายเพื่อสะท้อนให้เห็นแนวคิดของการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะนอกบ้าน เพื่อเพ่ิม
อรรถประโยชน์ในการใช้งาน โดยคุณแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 
ซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน เนื่องด้วยข้อจำกัดที่มากข้ึนของเมือง 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการช่วงบ่ายได้แบ่งคำถาม ประกอบไปด้วยสรุปผลของคำถาม 3 คำถาม ได้แก่ 

 

 คำถามที่ 1 ท่านเคยเห็นพื้นที่กลายพันธุ์ อะไร ที่ไหน? ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นพื้นที่กลาย
พันธุ์ หรือ พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถจัดกลุ่มพื้นที่กลายพันธ์ออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ ่คือ 

 กลุ่มพื้นที่ที่เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย 
– พ้ืนที่สวนสาธารณะ มีการเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ออกกำลังกาย สวนสมุนไพร แปลงปลูกผัก หรือการจัด

งานเทศกาล เช่น สวนเบญจกิตติ บริเวณสะพานเชื่อมกลายเป็นที่ออกกำลังกาย มีการนวดแผน
โบราณในสวน หรือการจัดงานเทศกาล อย่างสวนลุมพินี จากสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่
จัดงานกาชาด 

– พื้นที่ทางเท้า กลายเป็นพื้นที่ขายของ ตลาด ลานกิจกรรม เช่น ซอยสุขุมวิท 11 กลายเป็นที่ตั้ง
กระถางต้นไม้ของโรงแรม พ้ืนที่หลังฟุตบาท ซอย  9 ถนนบรมราชชนนี 

– ทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) กลายเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมและขายของ เช่น ระหว่างห้างเกษร -
ประตูน้ำกลายเป็นพื้นที่ขายของ 

– พื้นที่ศาสนสถาน กลายเป็นพื้นที่พักอาศัยชั่วคราว พื้นที่จอดรถ พื้นที่ออกกำลังกาย เช่นวัด
กลายเป็นสปายะสถานเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ทางใจและกาย 
ที่พักอาศัยของคนจากต่างถิ่น ลานวัดที่มีดงต้นไม้ให้นั่งฟังธรรม วัดธาตุทองสถานที่นั่งสมาธิ โยคะ 
ออกกำลังกาย สุสานวัดดอนมีการเพิ่มการใช้งานเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย ใน
ยามเช้าจะมีผู้สูงอายุเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อออกกำลังกายเป็นประจำ แต่พื้นที่นี้ก็ยังคงใช้งานเป็น
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สุสานอยู่เหมือนเดิม เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทับซ้อน วัดญวนเยาวราช เป็น ชั้น 1 – 6 
เป็นที่จอดรถ ชั้น  7 – 8 เป็นวัด 

– ห้างสรรพสินค้า มีการปรับปรุงพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาวิ่งเล่นได้ 
– สถานที่ราชการ มีการปรับเปลี่ยน ออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เทศบาลสำโรง

เหนือมีการออกแบบสำหรับทุกคน 
– พ้ืนที่ลานโล่ง ซอยสองพระ สามย่านเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เต้นแอโรบิค ในช่วงเย็น 

 
 กลุ่มพื้นที่ที่ปรับปรุงจากพื้นที่และโครงสร้างท้ิงร้างของเมือง 

– พื้นที่ใต้ทางด่วนที่ถูกปรับปรุงโดยเพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้าไปเพื่อให้มีการใช้งานของพื้นที่มากขึ้นไม่
ว่าจะเป็นตลาดนัด ลานเรียนรู้ ภูมิปัญญาลานกิจกรรมและลานกีฬา เป็นการตอบโจทย์ให้กับคน
ในชุมชนใกล้เคียงสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

– พ้ืนที่ดาดฟ้า กลายเป็นพื้นที่สวน เช่น สำนักงานเขตหลักสี่ ซึ่งเปลี่ยนพ้ืนที่ดาดฟ้าโล่งๆเป็นฟาร์ม
ปลูกผัก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บุคลากรในสำนักงานได้มีพื้นที่พักผ่อนและสามารถเป็ นแหล่ง
เรียนรู้ได ้

– พ้ืนที่ริมถนน ถนนเลียบด่วน กลายเป็นทางจักรยาน 
– โครงสร้างอาคารเก่า เปลี่ยนเป็นสถานที่ออกกำลังกาย สำนักงาน ร้าค้า ร้านอาหาร เช่น โกดังเก่า

เปลี่ยนเป็นสนามฟุตบอล ลานกิจกรรม ลานกีฬา โรงภาพยนตร์เก่ากลายเป็นร้านค้าร้านอาหาร 
ถังเก็บน้ำเก่าบริเวณราชดำริกลายเป็นอาคารสำนักงานด้านล่าง เวทีมวยริมน้ำกลายเป็นที่จอดรถ 

ที่ว่าการอ.บางปะอิน (หลังเก่า) เนื่องจากอุทกภัยถูกปรับเป็นทางเดินสาธารณะ/ที่นั่งพักริมน้ำ 
และพิพิธภัณฑ์ 

 
 คำถามที่ 2 ท่านคิดว่าพื้นที่แบบไหนที่สามารถกลายพันธุ ์ได้ ในลักษณะเดียวกัน คือสามารถ
แบ่งกลุ่มพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการกลายพันธ์ได้   2ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่กลายพันธุ์
จากข้อแรก คือ 

 กลุ่มพื้นที่ที่เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย 
– พื้นที่โล่งที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งตลอดเวลาและบางช่วงเวลา เช่น พื้นที่ใน

บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ พ้ืนที่ว่างใต้ทางด่วน พ้ืนที่
ดาดฟ้า พ้ืนที่รกร้าง 

– พ้ืนที่ในห้างสรรพสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่อ่านหนังสือ 
– สวนสาธารณะ สามารถปรับรูปแบบ หรือขยายพ้ืนที่มากขึ้น  
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– ศาสนสถาน มัสยิด ศาลเจ้าวัด เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บริเวณวัดอย่างจำกัดซึ่ง
บริเวณลานวัดมีลักษณะเป็นลานกว้างมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดผู้คนให้มาใช้งาน
เพ่ิมมากข้ึนได ้

– ห้องสมุดมหาวิทยาลัย สามารถเป็น Co-Working Space 
 
 กลุ่มพื้นที่ที่ปรับปรุงจากพื้นที่และโครงสร้างท้ิงร้างของเมือง 

– พื้นที่ริมคลองต่างๆ เนื่องจากมีโครงสร้างเดิมที่เป็นทางเท้าและมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สามารถ
เชื่อมต่อพ้ืนที่อ่ืนๆได้  

– พื้นที่สะพานข้าม เช่น สีเขียวข้ามถนนวิภาวดี กลายเป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง สะพานลอยพื้นที่
อารีย์สามารถปรับปรุงเป็นทางเดินลอยฟ้า 

– อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างที่ เนื่องจากบางแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี จึงมีโอกาสที่จะเปลี่ยน
ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่  

– แนวกำแพงริมถนน ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอึดอัดควรเปลี่ยนเป็นกำแพงธรรมชาติ เช่น การ
ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ที่มีความแออัดและได้ทิวทัศน์ที่สวยงาม
ยิ่งขึ้น 
 

 คำถามที ่3 ท่านคิดว่าพื้นที่ศักยภาพเหล่านั้นสามารถกลายพันธุ์เป็นอะไร จากความคิดเห็นทั้งหมด
สามารถสรุปรวบยอดและจำแนกพ้ืนที่สาธารณะกลายพันธุ์เป็นกลุ่มๆ ได ้5 กลุ่ม คือ พ้ืนที่ลานโล่งต่างๆ พ้ืนที่
ทิ้งร้างของเมือง พื้นที่ริมคลอง พื้นที่แนวสะพานข้ามแม่น้ำ และพื้นที่อาคารทิ้งร้างในเมือง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

– พื้นที่ลานโล่งต่างๆ เช่น ในบริเวณรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ พื้นที่ดาดฟ้า พื้นที่ใต้ทางด่วน 
พื้นที่ศาสนสถาน มีศักยภาพในการจัดสรรให้เป็นพื้นที่นันทนาการ ลานกิจกรรม ตลาดนัดของ
ย่านเพื่อลดการขายสินค้าบนทางเท้า การเปลี่ยนเป็นพื้นที่สวนปลูกผัก สวนหย่อม ตัวอย่างพื้นที่ 
วัดราชาธิราช วัดธาตุทอง สุสานวัดดอน 

– พ้ืนที่ทิ้งร้างอ่ืนๆ ของเมือง ที่บ่งส่วนกลายเป็นพ้ืนที่ตลาดนัดขายของ หรือเมื่อมีการย้ายศูนย์กลาง
การเปลี่ยนถ่ายรถไฟจากสถานีรถไฟหัวโพงไปไว้ที่สถานีบางซื่อ ควรปรับปรุงสถานีรถไฟหัวลำโพง
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือห้างสรรพสินค้า เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ขายสินค้า  

– พื้นที่ริมคลองต่างๆ สามารถปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทางการเดิน ปั่นจักรยาน 
เพิ่ม พื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชน และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
เช่น ริมคลองสาธร คลองโอ่งอ่าง ทางเดินเลียบคลองแสนแสบจากประตูน้ำถึงวิทยุ  คลองบางบัว 
หรือเปลี่ยนพื้นที่ริมคลองเป็นพ้ืนที่สวนหรือเพ่ิมทางเดินและแสงสว่างให้ปลอดภัยมากข้ึน 
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– สะพานข้ามแม่น้ำ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา การขยายปีกสะพาน หรือ กำหนดขั้นตอน
การออกแบบสะพานให้มีพื ้นที ่สาธารณะสำหรับการเดินหรือออกกำลังกาย เช่น  สะพาน                 
พระราม 8 หรือเปลี่ยนเป็นพื้นที่กิจกรรม  Extreme sport บนโครงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ขนาดใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ 

– อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง เช่น การจัดแสดงผลงานทางศิลปะ เปิดให้ศิลปินมาสร้างผลงาน
และการจัดงาน แสดงนิทรรศการต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้พื้นที่มากยิ่งขึ้น หรือ ร้านทอง
ร้างที่เยาวราช สามารถเป็นจุดชมวิวถนนและศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

 

 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 
ภาพที ่2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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ภาพที่ 3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ที ่ ชื่อ - สกุล อาชีพ/ตำแหน่ง สังกัด 

1 กฤติกา โภคากร อาสาสมัครมูลนิธิ มูลนิธิเพ่ือนหญิง 

2 กิตติ จินศิริวานิชย ์ กรรมกร บ้าน 

3 กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุร ี

4 จิราวรรณ ศริิวานิชกุล อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุร ี

5 ฉัตรศิริ กลั่งเนียม พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

6 ชนัญชิดา จงสกุลรุ่งโรจน ์
  

7 ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ชิตะ จิรานันตรัตน ์ Freelance writer 
 

9 โชติกาญ สำแดงเดช นิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

10 ฐาปนพงศ์ ยีขุน Design Research Associate Teak Research co. ltd. 

11 ฐิติพร คหัฏฐา พนักงานองค์กรของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) 
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12 ณัฐนิชา ไชยรักษา นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

13 ทศพล เขื่อนแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

14 นครินทร์ ภริงคาร Policy Analyst Institute of Public Policy and 
Development 

15 นภัทร วัชราภรณ ์ ข้าราชการบำนาย สปคม . 

16 นักรบ สายเทพ ภูมิสถาปนิก บริษัท ฉมา จำกัด 

17 บุณยานุช ตระกูลดิษฐ์ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

18 ประกายดาว พลเยีย่ม นักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

19 ประทุม สุทธิปริญญานนท์ พนักงานบริษัทเอกชน Canon Marketing (Thailand) Co.. 
Ltd. 

20 ปุณณสา ประจงกิจกุล 
  

21 พลภัทร วัฒนชัย นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

22 พิจิตรา ทวีการ นักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

23 ภาณุพันธ์ วีรวภูษติ พนักงานบริษัทเอกชน 
 

24 รุจิรา ชัยศิริถาวรกุล รับราชการ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

25 วรรณนสิา ถ้วยทอง freelance คลองสาน /กรุงธนบุร ี

26 วัณณา ตีรณวัฒนากูล นักศึกษา kmitl 

27 วาสิทธิ์ อนันตวิเชียร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์โครงการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการคลัง 

28 วิชญ์ วิชชุดากรกุล นักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

29 เวสารัช สรรพอาษา ข้าราชการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

30 ศยามล สายยศ รับราชการ  
 

31 สมบัติ คมสัน ค้าขาย บจก.เอ็น อี เฮ็ลธ ฟู๊ดส ์
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32 สุทธิโชค จิตรศรีสมบัต ิ นักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

33 สุปิยา ปัศญาทอง สถาปนิก มหาวิทยาลยัเทคดนดลยรีาชมงคล
ล้านนา 

34 สุภาภรณ์ ดำรงศักดาวุฒ นิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

35 โสภดิา ทองโสภติ นักวิจัยนโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรมแห่งชาต ิ

36 อภิชญา พิทักษ์มงคล service designer heartworks 

37 อภิญญา ยงศริ ิ
  

38 เอกรินทร์ ต่วนศิร ิ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี

39 กังวาน จันทร์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ ่มงานยุทธศาสตร์ผัง
เมือง การจราจรและขนส่ง 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

40 กิตติพัฒน์ เล่งเจริญ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่ง
ทางบก 

41 จุฑาทิพย์ มณีพงษ ์ กรรมการ สมาคมนักผังเมืองไทย 

42 เฉลิม ช่ังทองมะดัน นายกสมาคม สมาคมผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจา้งแห่ง
ประเทศไทย (ส จ ท) 

43 ชัชชนะ อำพันหอม เจ้าหน้าท่ีงานสถิติ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 

44 ดลเชษฐ์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการ ฝอผ .การประปานครหลวง 

45 ตรีอมร วสิุทธิศิร ิ
 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

46 ทรงพล ธรรมมงคล หัวหน้า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บรรทัดทอง 

47 ทิพย์นภา สานุศิษย ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนา
สังคม 

48 ประไพพักตร์ บินฉาย  ผู้ประกอบการ สมาคมหาบเร่แผงลอยสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

49 ปาจริยา มหากาญจนะ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออกแบบสวน สำนักงาน
สวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 
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50 ปิยะบุตร เทียนคำศร ี ประธาน  ฑูตอารยสถาปัตย์ กรุงเทพมหานคร 

51 พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

52 พยอม ศรีอนันท์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง 
ระดับ 9 

การประปานครหลวง 

53 พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ ์
 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 

54 ภาณูศักดิ์ วงศ์พิมลพร ที่ปรึกษา พาไทวิสาหกิจเพื่อสังคม 

55 รุจิรา ตระกลูพัว หัวหน้ากลุ่มหน่วยงาน กลุ่มภารกจิ
พ ัฒนานโยบาย กลไกล  และ
ศูนย์วิจัย จัดการความรู้ 

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

56 เรวัตร ชอบธรรม ผู้ประกอบการ สมาคมหาบเร่แผงลอยสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

57 วิวัฒน์ เชาวน์เรศ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาโครงการชุมชนดินแดงการ
เคหะแห่งชาต ิ

58 สุมนมาลษ์ กาญจนะ สถาปนิก สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา 

59 อนุพันธ์ ตะโกบ หัวหน้างานแผนโครงการ กลุ่มงานวางแผนสำนักแผนงาน องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

60 อุบลรัตน์ เดือนคำสริ ิ
  

61 ปวีณา เจรญิวัฒน ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตบางรัก 

62 ปัญญภสัร์ สิรลิภเกยีรติ 
 

กรมการขนส่งทางบก 

63 ญาณี แก้วประสิทธ์ิ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ BMA 

64 วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ ์ ข้าราชการ สำนักอนามัย กทม . 

65 ศุเรนทร์ ฐปนางกูร นักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์จำกัด 

66 ณัตธิรา เกิดสมบูรณ ์
 

บ้านแม่ Apartment 

67 วรปรัชญ์ ภัทรกำจร ทีมงาน โฆษกของกทม. กรุงเทพมหานคร 

68 สันติ ปฏภิาณสัตย ์
  

69 ปริญญา สินไพศาลทรัพย ์ ทีมงาน โฆษกของกทม. กรุงเทพมหานคร 
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70 สิริมา ศรีสุวรรณ นักผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

71 ประภสัสร์ สริิวิช นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

72 วัชรินทร์ ขวัญไฝ นักวิจัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมที ่2 การกระตุ้นการตระหนักรู้/เสวนาสาธารณะ 

 

 END GAME: การจากลาในยุค 4.0  

 จัดขึ ้นวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ห้อง DO อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ชั ้น 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

 ผู้เข้าร่วม 

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  42 คน 

• วิทยากร/ทีมงาน   5 คน 

 รวม  47    คน 

 

 กำหนดการ 

 17.00 – 17.15  ลงทะเบียน 

 17.15 – 17.30  แนะนำภาพยนต์สารคดี END GAME 

 17.18 – 30.15  ฉายภาพยนต์ END GAME 

 18.19 – 15.00  เสวนาสาธารณะ END GAME: การจากลาในยุค 4.0 

    โดย  ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 

     คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 
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 รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรมกระตุ้นการตระหนักรู้ในครั้งนี้  สอดคล้องกับประเด็นด้านการตาย ในกลุ่มงานวิจัยชีวิตคน
เมือง 4. 0ในประเด็นอนาคตของการตายและสาระสุดท้ายของชีวิต โดยใช้ภาพยนต์สารคดี เป็นเครื่องมือใน
การสร้างการตระหนักรู้และการมีสว่นร่วม โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านกิจกรรมเสวนา
สาธารณะ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนสิ้น  42คน ประกอบด้วย นักวิชาการจากภาคการศึกษา นิสิต 
นักศึกษา และภาคธุรกิจสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพที่ 1 บรรยากาศการเสวนา “การจากลายุค 4.0” 
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 ผลการดำเนินกิจกรรม 

 ช่วงที่ 1 การจัดฉายภาพยนต์สารคดี End Game 

 ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย การจัดฉายภาพยนตร์สารคดี ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จริงของอีกฟากโลกหนึ่งอย่าง รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กำกับโดย Rob Epstein และ Jeffrey 
Friedman ที่ตามถ่ายชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายและคนรอบข้าง ความยาวทั้งสิ้น 40 นาที โดยภาพยนตร์ End 
Game นำเสนอเรื่องราวของเคสคนไข้ระยะสุดท้ายและการตัดสินใจของคนไข้คนรอบตัว ทำให้ผู้เข้าชมร่วมนึก
คิดถึงบทบาทของคนรอบข้างที่คอยลุ้น และคนที่ป่วยอยู่บนเตียง ภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่อง การตายในหลาย
แง่มุมทั้ง การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Hospicare) ทั้งที่บ้าน หรือที่สถานดูแล การมีชีวิตช่วงสุดท้าย 
(Dying) และการจัดการร่างหลังเสียชีวิต (Disposal) ผู้เข้าร่วมชมสารคดีแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ บุคคลทั่วไป 
และสื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายออนไลน์ โดยการฉายภาพยนตร์สารคดี ได้เปิดสาธารณะให้กับบุคคลทั่วไปเข้า
ร่วมรับชม ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง  (UddC) โดยมีผู ้สนใจร่วม
ลงทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42 คน  ทั้งนักวิชาการจากภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ 

 

 ช่วงที่ 2 เสวนาสาธาณณะ การจากลายุค 4.0 

 คุณอยากตายที่ไหน? โรงพยาบาล หรือ "บ้าน" คำถามจาก ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ในเวทีเสวนา 
"End Game กับการจากลาของชีวิตยุค 4.0”ร่วมกับคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  ผู้เข้าร่วมหลายคนตอบ “บ้าน”  
โดยความหมายของคำว่า “บ้าน” หรือ บ้านแห่งสุดท้ายของชีวิต (Our Last Home) เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เสวนาในครั้งนี้ บ้านแห่งสุดท้ายของชีวิต คือ สถานบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (Hospice Care) ซึ่ง
หมายถึงสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่จัดสภาพแวดล้อมไว้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต มีการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) เช่น อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็น
สถานที่พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งนี้ Hospice Care ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการรักษาผู้ป่วยให้หายจาก
โรคอย่างโรงพยาบาล แต่เพื่อประคับประคองในเชิง spiritual เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วยระยะท้าย 
การตายในเมือง ให้ความสนใจเรื่องการตายในมิติเรื่องพื้นที่ (Space) และตำแหน่งแห่งที่ (Location) มีผลต่อ
ข้อจำกัดและอิสรภาพของทางเลือกในการจัดการความเจ็บป่วย ความตาย และการตัดสินใจถึงสถานที่สุดท้าย
ของชีวิต (Last Place) ของมนุษย์ การจัดเสวนามีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนและแลกปเลี่ยนความคิดเห็นเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 42 คน   
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 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 
ภาพที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 
ภาพที่ 3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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 รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล อาชีพ/ตำแหน่ง สังกัด 

1 Katrina Marketer   

2 กมลกัลย์ เมฆอรียะวัฒน์ เกษตรกร   

3 กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน เกษียณ   

4 กฤติน ลิขิตปริญญา นักเขียนอิสระ   

5 กันตวัฒน ์เล็กพิพัฒน์ นักศึกษา   

6 ชาติชาย นันท์ธราธร บุคคลทั่วไป   

7 ฐนิดา อภิชนะกุลชัย Peaceful Death   

8 ณัฐติยา ประภาศิตศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ   

9 ตติยา ปัฐยาวัต ผู้ช่วยนักวิจัย  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

10 ธงชัย วัฒนาศิริธนวงษ์ งานอิสระ   

11 ธนวัฒน์ นาคะธรรม นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 ธนัญญา อาษากิจ ธุรกิจส่วนตัว   

13 ธัญชนก โตวารี นักสถิติ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

14 ธัญญาภรณ์ จันทรเวช นักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 ธิดาพร สุดยิ่ง พนักงาน   

16 เบญจรัตน์ สัจกุล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

17 ปนัดดา นันทนภูมิ นักเขียนอิสระ   

18 ประทุม สุทธิปริญญานนท์ พนักงานบริษัทเอกชน Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd. 

19 ปิยะนุช เหลืองอ่อน เภสัชกร  องค์การเภสัชกรรม 

20 ปิยะนุช เหลืองอ่อน เภสัชกร  องค์การเภสัชกรรม 

21 พจนาพร กริชติทายาวุธ ราชการ สศช. 

22 พัชรา คงสุผล 
 

ปลูกปั่น กะ โรงเรียนต้นไม้ 

23 พัทธนันท์ เสฏฐ์ธเนศ นักสื่อสาร ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

24 ไพวัลย์ ศิริภูมิตรภาพ วิศวกร   
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ลำดับ ชื่อ - สกุล อาชีพ/ตำแหน่ง สังกัด 

25 ภัทร สุขสิงห ์ นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 ภัทรมน สุขประเสริฐ นักเขียน   

27 ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ รับจ้าง   

28 มหิทธิ เสรีบุตร บุคคลทั่วไป   

29 เมธชนัน บุญมาเลิศ มนุษย์เงินเดือน   

30 ยุพิน ติระธนะพิบูลย์ สถาปนิก Freelance 

31 วรรณนิสา   ถ้วยทอง Feelancer   

32 วสุธร ปยิารมณ์ นักเขียน   

33 ว่องจ่างยุ้ง แซ่ว่อง ช่างตัดเสื้อ   

34 วัชรินทร์ ขวัญไฟ สถาปนิกผังเมือง Urban Spaces 

35 วาว ถาวรนันท ์   ลิ่ฟว่ิง แคร์ 

36 ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์ นักออกแบบ-ปลูกปั่น   

37 ศุภิสรา โคตรตันติ นักสารสนเทศ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

38 สุพัตรา กิจวิสาละ พยาบาล  ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช  

39 สุพิชัย รังสิยเวคิน นักศ ึกษาปร ิญญาโท  บัณฑิต
วิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 สุภาภรณ์ อทัยวิชากุล อาจารย์สอนตัดเสื้อ   

41 อโณทัย จัตุพร   รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 

42 อัมพร แซ่เล็ก ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ทูเดย์ 
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ภาคผนวก ข การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ (ตัวอย่าง) 
 

 
บทความ เพราะความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิต 

ที่มา https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/17/2844/ 

https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/17/2844/
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บทความเกิดน้อยในเมืองใหญ่ การเกิดคือเรื่องของใคร 

ที่มา https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/30/2924/ 

https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/30/2924/
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บทความ อนาคตของงานบริการกบัชีวิตคนเมือง 

ที่มา https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/21/2871/ 

https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/21/2871/
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บทความ การไร้บ้านในเมือง ใกล้ -ไกล ตัวแคไ่หนในอนาคต 

ที่มา https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/20/2867/ 

https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/20/2867/
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บทความ ช้อปปิ้งออนไลน์ คนยุคใหม่จะซื้อของด้วยวิธีไหน 

ที่มา https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/16/2847/ 

https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/16/2847/
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บทความ เมือง 4. 0 จะอยู่อย่างไรในแนวตั้ง 

ที่มา https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/10/2734/ 

https://theurbanis.com/public-realm/2020/01/10/2734/
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ข่าวออกสื่อ สังคมโดดเดีย่ว NEXT GEN 2030 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=KUBqPuoWt1w 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KUBqPuoWt1w
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ข่าวออกสื่อ สังคมโดดเดีย่วในยุคที่สังคมเท่าเทียม 

ที่มา https://www.facebook.com/1PMThaiPBS/videos/599320977293231/ 

  

https://www.facebook.com/1PMThaiPBS/videos/599320977293231/
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ข่าวออกสื่อ เพิ่มบ้านผูสู้งวัย รองรบัอนาคตคนโสด 

ที่มา https://www.facebook.com/watch/?v=464141194280077 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=464141194280077
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ข่าวออกสื่อ อาชีพอิสระ ทิศทางการทำงาน ยุค 4.0 

ที่มา https://www.facebook.com/watch/?v=580664145831735 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=580664145831735
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ข่าวออกสื่อ “เมือง” กับชีวิตคน  

ตอนท่ี 5  ยุคดิจิทัล..การช็อปปิ้งก็เปลี่ยน 

ที่มา https://www.naewna.com/likesara/461789?fbclid=IwAR2BhUu1ekDPDmwiuEJatiIzjLIs-

Wmr1grOVg2ZM_U2ltg2s7C7Dx-yAog 

  

https://www.naewna.com/likesara/461789?fbclid=IwAR2BhUu1ekDPDmwiuEJatiIzjLIs-Wmr1grOVg2ZM_U2ltg2s7C7Dx-yAog
https://www.naewna.com/likesara/461789?fbclid=IwAR2BhUu1ekDPDmwiuEJatiIzjLIs-Wmr1grOVg2ZM_U2ltg2s7C7Dx-yAog
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ข่าวออกสื่อ “เมือง” กับชีวิตคน  

ตอนท่ี 4  ใช้ “เทคโนโลยี” ทำงาน..ข่าวดีหรือวิกฤติ? 

ที่มา https://www.naewna.com/local/460808?fbclid=IwAR1N 

FINs67L9mSvj4eYWEcEutEkQQDuCGhyr09TOoejdZSEAKloGveFmexY 

 

https://www.naewna.com/local/460808?fbclid=IwAR1N%20FINs67L9mSvj4eYWEcEutEkQQDuCGhyr09TOoejdZSEAKloGveFmexY
https://www.naewna.com/local/460808?fbclid=IwAR1N%20FINs67L9mSvj4eYWEcEutEkQQDuCGhyr09TOoejdZSEAKloGveFmexY
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ข่าวออกสื่อ “เมือง” กับชีวิตคน 

ตอนท่ี 3 “ม้าเร็ว2ล้อ” ผู้ขับเคลื่อน “กรุงเทพฯ” 

ที่มา https://www.naewna.com/likesara/460334 

 

https://www.naewna.com/likesara/460334
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ข่าวออกสื่อ “เมือง” กับชีวิตคน 

ตอนท่ี 2 ยุคสมัยแห่ง “สังคมตึกสงู” 

ที่มา https://www.naewna.com/likesara/459328 

 

https://www.naewna.com/likesara/459328
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ข่าวออกสื่อ “เมือง” กับชีวิตคน 

ตอนท่ี 1 “เด็กเกิดน้อย” ปัญหาหนักอกของรัฐ 

ที่มา https://www.naewna.com/likesara/458982 

https://www.naewna.com/likesara/458982
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