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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” คือเพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตของการใช้ชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานวิจัยชีวิตเมือง 
งานวิจัยอนาคต และงานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง สำหรับการวิจัยในปีแรกนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเมืองใน 6 ด้าน ได้แก่ การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การซื้อของ การเกิด และการตาย โดยกำหนด
ขอบเขตเชิงพื้นที่ไว้ภายในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยอนาคตชีวิตเมืองจะดำเนินการตามหลักการและวิธีการในการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ที่นิยมใช้ในงานวิจัยด้านอนาคตศึกษาที่มุ ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย โดยมีขั้นตอนหลัก ได้แก่ การกำหนดกรอบเนื้อหา การกวาดสัญญาณ การสร้างภาพอนาคตฐาน การ
สร้างภาพอนาคตทางเลือก ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการสังเกตการณ์และ
ติดตามสถานการณ์  

รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อค้นพบจากการคาดการณ์ชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพ ซึ่งประมวลมาจาก
ข้อค้นพบในโครงการย่อยทั้งหมด โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 6 ส่วน ได้แก่ (1) ระดับความเป็นเมืองของประเทศไทย 
(2) สัญญาณของชีวิตเมืองในประเทศไทย (3) อนาคตเชิงปฏิทรรศน์ของชีวิตคนกรุงเทพ (4) สรุปภาพอนาคต
ฐานตามแนวโน้ม (5) ฉากทัศน์อนาคตชีวิตเมือง และ (6) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) ระดับความเป็นเมืองของประเทศไทย 

งานวิจัยนี้ตั้งต้นจากการวัดระดับความเป็นเมืองโดยนิยามความเป็นเมืองว่าเป็นพ้ืนทีต่ั้งถิ่นฐานที่มีร้าน
สะดวกซื้อและเครื่องเอทีเอ็ม  เมื่อวัดจากจำนวนประชากรในทุกตำบลที่มีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่  พบว่า สัดส่วน
ประชากรเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 58.32  และเมื่อใช้ข้อมูลที่ตั้งของเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ พบว่า สัดส่วน
ประชากรเมืองอยู่ที่ร้อยละ 66.18  ตัวเลขทั้งสองสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเป็นเมืองที่วัดจาก
จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทั้งหมดรวมกัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44.55 
ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ระดับความเมืองที่แตกต่างกันตามนิยามที่แตกต่างกันนี้มีนัยสำคัญต่อการวิจัยเรื่อง
ชีวิตเมืองและการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เก่ียวกับเมืองในอนาคต 

(2) สัญญาณของชีวิตเมืองในประเทศไทย 

จากการกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื ่อนต่าง ๆ ทั ้งในระดับโลกและในระดับประเทศ 
คณะผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญระดับโลกที่มีผลต่อชีวิตคนในอีก 20 ปีข้างหน้ามีอยู่หลายประการ แต่ที่
สำคัญที่สุดประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) สังคมสูงวัย (3) กระบวนการเป็นเมือง (4) การ
เชื่อมต่อระดับโลกของคน สิ่งของและข้อมูล (5) การพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื ่อมต่อระบบกายภาพกับไซเบอร์  
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(cyber-physical systems) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และ (6) การเพ่ิมอำนาจทางเศรษฐกิจการเมือง
ระดับโลกของประเทศในทวีปเอเชีย  ปัจจัยเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานสำหรับการคาดการณ์ชีวิตเมืองในอนาคต 

นอกจากนี้ยังพบว่า บางสัญญาณเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเสริมพลังกัน แต่บางสัญญาณก็มี
คุณลักษณะเชิงปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) ที่ดูเหมือนย้อนแย้งกัน ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการคาดการณ์ภาพอนาคต จำเป็นต้องจับสัญญาณไม่เพียงแค่แนวโน้มหนึ่ง แต่ต้องมองเห็น
แนวโน้มตรงกันข้าม (countertrend) ของแนวโน้มนั้นด้วย  สัญญาณของแนวโน้มและแนวโน้มตรงกันข้ามที่คาด
ว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยในอนาคต สรุปได ้14 ข้อดังนี้ 

1) สังคมสูงวัยที่เด็กน้อยลง  
2) สังคมเมืองใหญ่ที่เมืองเล็กถดถอย  
3) โลกาภิวัตน์ของผู้คนท่ามกลางกระแสท้องถิ่นนิยม 
4) ชีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับการเจ็บป่วยมากขึ้น 
5) ผู้คนพ่ึงตนเองมากขึ้น แต่ไม่รับผิดชอบกับตนเองมากขึ้น 
6) โอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นพร้อมกับความเหลื่อมล้ำ 
7) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น แต่การเตรียมพร้อมรับมือยังช้า 
8) ชีวิตเชื่อมต่อตลอดเวลา แตค่วามเป็นส่วนตัวน้อยลง และผูกพันกับคนอ่ืนน้อยลง 
9) พ้ืนที่ดิจิทัลขยายกว้างมากขึ้น รัฐควบคุมได้น้อยลง 
10) สัมผัสมนุษย์เป็นของหรูหราในยุคปัญญาประดิษฐ์ 
11) ชีวิตที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ ยิ่งกลับต้องพ่ึงและแพ้ธรรมชาติ 
12) ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น ความสามารถและอยากเป็นเจ้าของน้อยลง 
13) ความถวิลหาสมบัติส่วนรวมท่ามกลางการแพร่ขยายของสินค้าสโมสร 
14) ชักเย่อหลายแพร่งแห่งอำนาจ 

(3) อนาคตเชิงปฏิทรรศน์ของชีวิตคนกรุงเทพ 

ความเป็นมหานครของมหานครกรุงเทพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจและการเป็นแหล่งงานที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปในแทบทุกด้าน การเติบโตของมหานครกรุงเทพมีมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 
60-70 ปีที่ผ่านมา และมีความเป็นไปได้สูงว่าจะขยายขนาดของเมืองและพ้ืนทีเ่มืองออกไปอีก พร้อมกันนี้ รูปแบบ
การใช้ชีวิตแบบคนเมืองของคนในมหานครกรุงเทพก็ปรับเปลี ่ยนไปตามพลวัตของปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อม 
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะมีวิถีท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิทรรศน์ที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพอนาคต
ทางเลือกของการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายในมหานครแห่งนี้มีดังต่อไปนี้ 
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1) ครอบครัวแนวใหม่ รูปแบบทางสังคมของคนเมืองในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ (1) 
ครอบครัวขยายสามรุ่นมากขึ้น แต่ครัวเรือนที่อยู่เดี่ยวก็มากขึ้น (2) คู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น แต่
กฎหมายยังไม่รองรับ และ (3) อยู่อาศัยคนเดียวเพ่ิมมากขึ้น แต่มีสังคมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

2) ชีวิตวิถีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ชีวิตเมืองแตกต่างกันไปจากเดิม 
โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการดำรงชีวิต แนวโน้มสำคัญ ได้แก่ (1) คนเป็นเจ้าของ
อุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น แต่ทักษะด้านการใช้งานไอซีทีน้อยลง (2) คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่
การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่ทั่วถึง (3) ยอดสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น แต่การจัดส่ง
ภายใน 1 วันยังมีสัดส่วนน้อย (4) e-Payment เพ่ิมสูงขึ้น แตจ่ำนวนหน้าร้านที่รอบรับ e-Payment 
ยังมีน้อยมาก (5) อีคอมเมิร์ซเพ่ิมสูงขึ้น e-Payment แตย่ังมีสัดส่วนน้อยมาก (6) อีคอมเมิร์ซในไทย
เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สินค้าไทยยังมีสัดส่วนน้อยมาก (7) ความคล่องตัวในการขายออนไลน์มากขึ้น 
แต่เจ้าของตลาดเป็นธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศ และ (8) การค้าข้ามประเทศเติบโตแบบก้าว
กระโดด แต่กฎหมายดิจิทัลยังทำงานได้ไม่เต็มที่ 

3) ทุกอย่างเป็นการบริการ (XaaS: Everything as a Service) จากแนวโน้มของเศรษฐกิจร่วมใช้
ประโยชน์ (sharing economy) ที่เพ่ิมขึ้นและแนวคิดความต้องการเป็นเจ้าของลดน้อยลง ทำให้เกิด
ธุรกิจการบริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีแพลต์ฟอร์มที่เข้ามารองรับกิจกรรมทำให้กระแสธุรกิจการ
บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตเมืองที่สำคัญ ได้แก่ (1) 
การเช่าที่อยู่อาศัยรายวันเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ (2) การบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร
เพิ่มขึ้น แต่ยังผิดกฎหมาย (3) ประสบการณ์ซื้อของที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้น 
แต่ความปลอดภัยด้านข้อมูลยังต่ำ (4) เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบพร้อมทานมีมากขึ้น แต่ร้านค้าแผง
ลอยก็ยังมีจำนวนมาก และ (5) ความตระหนักในความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้น แต่การสืบคืน
ย้อนกลับข้อมูลยังมีข้อจำกัด 

4) การอยู่อาศัยและกิจกรรมอื่น ๆ ของเมืองจะกลับมากระจุกตัวในพื้นที่กลางเมือง โดยเฉพาะ
บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบราง หรือพื้นที่เมืองจะ
ยังคงกระจายตัวออกไปยังชานเมืองตามเส้นทางถนนและรถไฟฟ้า 

5) ก้าวพ้นหรือสร้างความหมายใหม่ในพื้นที่กายภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้
บทบาทของพื้นที่กายภาพเปลี่ยนไป บางกรณีอาจทำให้พื้นที่กายภาพลดบทบาทไป แต่ในบางกรณี
อาจทำให้บางพื้นที่ยิ่งสำคัญมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในมหานครกรุงเทพมีประเด็นสำคัญ 
ได้แก่ (1) คนเข้าวัดน้อยลงและใช้บริการร้านสะดวกซื้อมากขึ้น (2) คนใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์มาก
ขึ้น แต่ความต้องการพื้นที่ส่วนกลางแบบออฟไลน์ก็เพิ่มขึ ้น (3) ที่อยู่อาศัยล้อมรั้วมากขึ้น แต่
เปลี่ยนเป็นที่พักรายวันมากขึ้น (4) ครอบครัวเล็กลง พื้นที่พักอาศัยเล็กลง และความถี่ในการไปร้าน
สะดวกซื้อสูงขึ้น และ (5) ร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น ร้านโชห่วยก็เพิ่มขึ้น และอีคอมเมิร์ซกลายเป็นตัว
ป่วนตัวจริง 



ง 

(4) ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้ม 

แนวโน้มเชิงปฏิทรรศน์ที่กล่าวมาโดยคร่าวนี้แสดงถึงภาพที่อาจดูย้อนแย้งในปัจจุบันของการดำรงชีวิต
ของคนเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพ  สัญญาณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่จะใช้ในการ
คาดการณ์ภาพอนาคตฐานที่เป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบัน และภาพอนาคตทางเลือกที่แสดงออกมาเป็นฉากทัศน์
ของวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ของคนเมืองในมหานครกรุงเทพในอีก 20 ปีข้างหน้า  รายละเอียดของภาพอนาคตเหล่านี้
นำเสนอไว้ในรายงานแต่ละฉบับของโครงการย่อย 

แม้ว่าภาพอนาคตของชีวิตเมืองในแต่ละด้านจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตามประเด็นความสนใจและ
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้เป็นตรรกะฉากทัศน์ แต่ก็มีบางประเด็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพอนาคตแทบ
ทุกฉาก ไม่ว่าจะเป็นอนาคตฐานหรืออนาคตทางเลือกฉากต่าง ๆ ภาพอนาคตเหล่านี้มีนัยสำคัญทางนโยบาย 
เนื่องจากสื่อถึงความสำคัญหรือผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนนั้น และมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงในอนาคต  ภาพหลัก
ของชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพในอนาคตอีก 20 ข้างหน้า สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ชีวิตเมืองภายใต้โลกาภิวัตน์ การเชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายของผู้คน ทุนและข้อมูลในระดับโลกเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาเมืองและวิถีชีวิตเมืองในประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่
ผ่านมา  หากกระแสโลกาภิวัตน์ยังคงดำเนินต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้า ชีวิตเมืองในประเทศไทย
น่าจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมระดับโลกต่อไป 

2. ชีวิตสังเคราะห์บนแพลตฟอร์ม การดำเนินชีวิตในอนาคตแทบทุกด้านต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และชีวสังเคราะห์ ซ่ึงมีแพลตฟอร์มเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ทำให้ความสามารถและอำนาจในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลลดน้อยลง แม้ว่าจะ
สะดวกสบายมากข้ึน การเกิดโรคระบาดบ่อยครั้งในวงกว้างจะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น และจะทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบร่วมใช้ประโยชน์กลายเป็นเศรษฐกิจแบบห่างระยะ  

3. ชีวิตวิถีเดี่ยวแบบชนเผ่าเมือง คนเมืองอยู่คนเดียวเป็นปกติ แตก่็จะมีครอบครัวและชุมชนแบบใหม่
ที่มีลักษณะเป็นแบบชนเผ่าเมืองเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสนใจและวิถีชีวิตคล้ายกัน แต่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ตามความหลากหลายทั้งด้านกิจกรรม ความคิด คุณค่า และอัตลักษณ์ และเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลก
กายภาพและโลกเสมือน 

4. ชีวิตเหลื่อมล้ำตามแต่เกิด ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นเดียวกันมีมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และ
คงอยู่ตลอดชีวิตจนถึงเชิงตะกอน อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นก่อนที่อายุ
ยืนขึ้น และมีทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากกว่า กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนต่างรุ่น
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง 

5. ชีวิตถวิลหาและตามยถากรรมธรรมชาติ แม้ว่ามนุษย์จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีที ่เอาชนะข้อจำกัดตามธรรมชาติได้มากขึ้น แต่ชีวิตเมืองในอนาคตก็จะเป็นไปตาม
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ยถากรรมของธรรมชาติ เนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จนมนุษย์ปรับตัวไม่ทันแม้จะพยายาม
เตรียมพร้อมรับมือเท่าใดก็ตาม พร้อมกันนี้คนเมืองก็จะถวิลหาความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในทุกๆ 
ด้านของการดำรงชีวิต 

6. ชีวิตเสรีนิยม คนรุ่นใหม่มีความคิดและค่านิยมด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเป็นเสรีนิยมมาก
ยิ่งขึ้น และตั้งข้อสงสัยกับกรอบแนวคิดและธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมในสังคมมากขึ้น ในขณะที่คนรุ่น
เก่ามีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้น ความเห็นต่างและขัดแย้งทางการเมืองอาจเพิ่มมากขึ้น
ระหว่างคนต่างรุ่น 

(5) ฉากทัศน์ชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพ 

จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบที่มีต่อชีวิตเมืองในอนาคต ผู้วิจัยเลือกปัจจัยสอง
ประการที่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเพ่ือใช้ในการกำหนดตรรกะฉากทัศน์ระดับสูง (meta-scenarios) 
ที่ครอบคลุมฉากทัศน์ในแต่ละโครงการย่อย ได้แก ่ 

1. รูปแบบและวิธีคิดของการรวมกลุ ่มและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  รูปแบบการรวมกลุ ่มและ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก  มีผลต่อวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้าน  ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือกระแสโลกาภิวัตน์ของคน ทุน
และข้อมูลที่ทำให้การรวมกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็มีปัจจัยหน่วงและแรง
ต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่อาจทำให้รูปแบบการรวมกลุ่มและปฎิสัมพันธ์ของคนเปิดกว้างน้อยลง โรค
ระบาดนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มของคนต้องลดลง ดังนั้น   วิถีชีวิตเมืองในอนาคตส่วน
หนึ่งจะกำหนดโดยระดับและรูปแบบการรวมกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองขั้วตรงกันข้าม 
ขั้วหนึ่งคือการรวมกลุ่มแบบพ่ีน้องพรรคพวกที่ประกอบกันครอบครัวและเป็นชุมชนตามแนวคิดแบบ
ชุมชนนิยม (communitarian) ที่เน้นความสัมพันธ์ที่แคบแต่ลึก  อีกขั้วหนึ่งของตรรกะฉากทัศน์นี้
เป็นการรวมกลุ่มแบบเครือข่ายเปิดกว้างแบบโลกนิยม (cosmopolitanism) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ที่
กว้างแต่อาจไม่ลึกมาก โดยไม่จำกัดเฉพาะสำหรับคนที่เติบโตมาด้วยกันและมีพื้นฐานทางสังคมและ
ความคิดเหมือนกัน  

2. พื้นที่การใช้ชีวิตมนุษย์ การดำรงชีวิตของมนุษย์ย่อมเกิดขึ้นบนพื้นที่ (space) การพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกด้านของการใช้ชีวิต ประกอบกับความสะดวกในการเดินทางทั้ง
ในเมือง ระหว่างเมือง และระหว่างประเทศ ทำให้ความจำเป็นในการประกอบกิจกรรมในตำแหน่ง
แห่งหนึ่งแห่งใดลดน้อยลง แต่ขณะเดียวกัน บางพื้นที่ในเมืองก็ยังมีแรงดึงดูดให้เกิดการกระจุกตัว
ของผู้คนและกิจกรรมมากไปกว่าเดิม  การเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ของชีวิตเมืองในอนาคตจึง
ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดสองขั้ว คือ การยึดติดกับที่ตั้งทางกายภาพ (bound by physical fixity) และ
การปลดปล่อยด้วยการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (freed by connectivity) ซึ่งผลักดันโดยการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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เมื่อนำตรรกะฉากทัศน์ทั้งสองมาไขว้กันแล้ว จึงได้ภาพอนาคตทางเลือกของชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพ
อีก 20 ข้างหน้า 4 ฉากทัศน์ด้วยกัน ได้แก ่

1. นกนางนวลบินว่อนทวิภพ (โลกนิยม + เชื่อมโยงไร้รอยต่อ) – การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
เดินทางทำให้สามารถใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับถิ่นที่ทั้งภายในเมืองและในโลกกว้างหรือแม้แต่
โลกกายภาพ ขอบเขตระหว่างโลกกายภาพกับโลกเสมือนจางหายไปดังในภาพยนตร์เรื่องเดอะเมท
ริกซ์ (The Matrix)  ผู้คนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่หลากหลายและสร้างชุมชนทุกที่ทุก
แห่ง แม้อาจไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกและยาวนานมาก บริการพ้ืนฐานและพ้ืนที่เมืองเปิดกว้างให้กับ
คนทุกกลุ่มในสังคมในแทบทุกพื้นที่ กิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองจึงกระจายไปอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ทั่ว
เมือง อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้รอยต่อนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ ่งขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้ความล้มเหลวขององค์ประกอบหนึ่ง และส่งผลให้เกิดความ
เสียหายไปทั้งระบบ  แต่ในขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของโครงข่ายดิจิทัลก็ทำให้
มนุษย์ยังสามารถดำรงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมต่อไปได้ระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้อง
เจอหน้ากัน  ขอบเขตระหว่างโลกกายภาพกับโลกเสมือนลดน้อยลงมาก จนแทบเป็นเนื้อเดียวกัน 

2. นกกระจอกเทศประจำทุ่งหญ้า (โลกนิยม + ยึดติดที่ตั้ง) คนเมืองใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นที่มีพื้นฐาน
แตกต่างกันได้อย่างเปิดเผย มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างสันติ  แต่ไม่
เคลื่อนที่ไปไกลจากถิ่นอาศัยและหากินที่อยู่มาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเฉพาะพ้ืนที่และ
เหมาะสมกับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะพื้นที่กายภาพที่จับต้องได้ แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะยังคงพัฒนา
และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไปแต่ผู้คนกลับมาให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน
พ้ืนที่กายภาพใกล้ตัว โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับย่าน  สินค้าและการบริการที่ทำโดยมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร กลายเป็น
สินค้าที่ผู้คนปรารถนา การเกิดเหตุภัยพิบัติต่อเนื่องอันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ เช่น โรคระบาด ยิ่ง
ทำให้ผู้คนหันกลับมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น แนวคิดท้องถิ่นนิยม 
(localism) ในการผลิตและบริโภคกลายเป็นพื ้นฐานของการใช้ชีวิตและการวางแผนนโยบาย
สาธารณะ โดยเฉพาะการพัฒนาและออกแบบเมืองที่เน้นความหนาแน่นต่ำ 

3. นกฮูกติดพวกติดโพรง (ชุมชนนิยม + ยึดติดที่ตั้ง) การใช้ชีวิตเน้นกิจกรรมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่
หรือกับเฉพาะกับกลุ่มคนใกล้ชิดที่สุด และไม่อพยพเดินทางไปไกลจากพื้นที่เมืองที่คุ ้นชินมาแต่
ดั้งเดิม แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นพ้ืนฐานของการดำรงชีวิต แต่กิจกรรมสำคัญของชีวิตขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งทางกายภาพและปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้คนมากกว่า พื้นที่เมืองมีความแตกต่างและ
เหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนในด้านการแบ่งกลุ่มการใช้ชีวิต การอยู่อาศัยเป็นลักษณะชุมชนล้อมรั้วที่คนมี
ฐานะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะหมู่เกาะสังคม (social archipelagoes) ทำให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในเมือง  คนมีฐานะเน้นการบริโภคสินค้าและการบริการที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น 
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ซึ่งตรวจสอบได้แต่มีราคาแพง ในขณะที่คนจนไม่มีทางเลือก จึงต้องบริโภคสินค้าที่มาจากพื้นที่
ห่างไกล  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ กลุ่มคนมีฐานะสามารถเอาตัวรอดร่วมกันได้ดีกว่า เนื่องจาก
มีการรวมตัวกันดีกว่าและมีทรัพยากรมากกว่าที่จะรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน    

4. เหยี่ยวโฉบถลาบนฟ้าเสมือน (ชุมชนนิยม + เชื่อมโยงไร้รอยต่อ) การใช้ชีวิตเฉพาะกับกลุ่มคนที่
ใกล้ชิดที่สุด และเคลื่อนย้ายและอพยพไปตามช่วงฤดูกาลและความเหมาะสมในการอยู่อาศัยและหา
กิน  การพัฒนาและแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลและความสะดวกในการเดินทางทำให้คนบาง
กลุ่มสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากข้ึน ในขณะที่คนกลุ่มอื่นไม่ได้รับประโยชน์เท่ากัน  
สังคมเมืองจึงมีสภาพแบบแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ และมีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำสูง  แม้ว่าจะมี
ความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีกับโลกภายนอก แต่ผู้คนแต่ละกลุ่มจะแยกกันอยู่ในโลกของตนเอง โดย
มีปฏิสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับคนนอกครอบครัวหรือเพ่ือนพ้อง ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด 
คนที่มีการเชื่อมต่อดีกว่าก็อาจสามารถเอาตัวรอดได้ และจะช่วยเหลือคนในกลุ่มใกล้ชิดกับตนเอง
เป็นหลัก ในขณะที่คนกลุ่มอื่นที่มีการเชื่อมต่อและทรัพยากรน้อยกว่า ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่า 
โดยเฉพาะคนที่อาชีพและความเป็นอยู่ผูกติดกับพ้ืนที่กายภาพมากกว่า 

(6) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

คณะผู้วิจัยได้ประเมินฉากทัศน์ในการใช้ชีวิตเมืองในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์ด้านความยั่งยืน ความเป็น
ธรรมและประสิทธิภาพ เพื ่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หาแนวคิดพื ้นฐานของยุทธศาสตร์ที ่สามารถใช้ได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (robust) พบว่า แนวคิดคติรวมหมู่ (collectivism) น่าจะใช้ได้ดีในการรับมือกับภาพอนาคต
ทางเลือกทั้ง 4 ภาพ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจสังคมในทุกฉากทัศน์คาดว่าจะมีความหลากหลาย มีพลวัตสูง และมี
ความเหลื่อมล้ำคงที่หรือเพ่ิมมากขึ้นจากปัจจุบัน อีกทั้งมีโอกาสของการเกิดเหตุไม่คาดฝันที่มีผลกระทบสูงได้มาก
ขึ้น แนวคิดคติรวมหมู่ในที่นี้ หมายถึงคุณค่าและค่านิยมที่เน้นความยึดเหนี่ยว (cohesiveness) ซึ่งกันและกัน
ระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกในสังคม และให้ความสำคัญกับกลุ่มคนโดยรวมก่อนปัจเจก รวมทั้งการกระทำ
ร่วม (collective action) ที่คนในกลุ่มตัดสินใจและทำร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสถานะของกลุ่มใน
เรื่องหรือประเด็นที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ในกรณีนี้ ยุทธศาสตร์หลักในการรับมือกับอนาคตชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพอีก 20 ปีข้างหน้า คือ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพื้นที่และสัญญาประชาคมรูปแบบใหม่ที่เน้นคติรวมหมู่   จากภาพอนาคตที่ได้
คาดการณ์มาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนเมืองมีแนวโน้มที่จะทำให้สังคมมีความ
แตกต่าง เหลื ่อมล้ำและขัดแย้งมากยิ ่งขึ ้น อีกทั ้งสถาบัน (institutions) และสัญญาประชาคม (social 
contract) ที่มีมาแต่เดิมอาจใช้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน  ยุทธศาสตร์สำคัญที่เสนอในงานนี้จึงเน้นการสร้างสัญญา
ประชาคมและสถาบันขึ้นมาใหม่ โดยอาจเป็นการปรับสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมหรืออาจต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์หลัก มีดังต่อไปนี้ 
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1) ยุทธศาสตร์การรองรับและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วม (collective living) การใช้ชีวิตร่วมกันในที่นี้ไม่ได้
จำกัดเพียงการอยู่อาศัยร่วมกัน (co-housing) แต่รวมไปถึงการเดินทางร่วมกัน (co-mobility) การ
ทำงานร่วมกัน (co-working) การซื้อของร่วมกัน (co-shopping) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คนในเมือง
สามารถเลือกทำร่วมกันได ้

2) ยุทธศาสตร์การสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) แนวคิดพื้นฐานในส่วนนี้คือการสร้างระบบ
สวัสดิการที่เป็นบริการพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างความรู้และทักษะของประชาชนทั่วไป ทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นอกโรงเรียน และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มี
แต่เดิม เช่น ห้องสมุดประชาชน  อีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้นในกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจในสังคม เช่น การสร้างกลไกในการตรวจสอบข้อมูล
ที ่เปิดเผยในที ่สาธารณะ โดยเฉพาะการเปิดเผยของข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาล (open 
government) ไปจนถึงการสนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์เปิด (open science) วิทยาศาสตร์
เครือข่าย (networked science) และวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (citizen science)  

3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ (old and new commons) ทั้งการปรับ
รูปแบบแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนรวมให้เหมาะสมกับชีวิตเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของราชการในเมือง ไม่ว่าที่ดินของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด 
และที่ทหาร  รวมถึงการเพ่ิมและส่งเสริมพ้ืนที่ทรัพย์สินส่วนรวมแนวใหม่ เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์
ที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ตัวอย่างของยุทธศาสตร์ในด้านนี้ คือการ
พัฒนานโยบายข้อมูลเมือง โดยเฉพาะนโยบายข้อมูลเปิด (open data) ของเมือง ทั ้งในด้าน
เทคโนโลยีและด้านสถาบัน (กฎหมาย มาตรฐาน องค์กร)  

4) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (collective bargaining)
โดยการสร้างแพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (cooperative platforms)  ที่แรงงานมีหุ้นส่วนอยู่โดยตรง 
โดยสนับสนุนด้านการเงินและด้านกฎหมายต่าง ๆ อยู่มาก รวมถึงการปรับปรุงและการบังคับใช้
กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่ตามทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” คือเพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตของการใช้ชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การ
ซื้อของ การเกิด และการตาย โดยดำเนินการตามหลักการและวิธีการของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ และ
กำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ไว้ภายในมหานครกรุงเทพ ข้อค้นพบสำคัญของงานในปีแรกมีดังต่อไปนี้ 

เมื่อวัดระดับความเป็นเมืองของประเทศไทยตามจำนวนประชากรในทุกตำบลที่มีร้านสะดวกซื้อและ
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัต ิพบว่า สัดส่วนความเป็นเมืองสูงกว่าเมื่อวัดจากจำนวนประชากรทั้งหมดในเทศบาล 

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญระดับโลกที่มีผลต่อชีวิตคนในอีก 20 ปีข้างหน้ามีอยู่หลายประการ แต่หลาย
สัญญาณที่มีคุณลักษณะเชิงปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์  ทั้งนี้ แนวโน้มที่คาดว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ภาพอนาคตทางเลือกของการใช้ชีวิตในมหานครกรุงเทพมีดังต่อไปนี้ (1) ครอบครัวแนวใหม่  (2) ชีวิตวิถี
แพลตฟอร์ม (3) การพัฒนาเมืองจะกลับมากระจุกตัวในพ้ืนที่กลางเมือง หรือจะกระจายตัวออกไปยังชานเมืองตาม
เส้นทางถนนและรถไฟฟ้า (4) ก้าวพ้นหรือสร้างความหมายใหม่บนพื้นที่กายภาพ   จากแนวโน้มเหล่านี้ ภาพ
อนาคตฐานตามแนวโน้มของชีวิตคนเมืองในมหานครกรุงเทพ ประกอบด้วยชีวิตเมืองภายใต้โลกาภิวัตน์ ชีวิต
สังเคราะห์บนแพลตฟอร์ม  ชีวิตวิถีเดี ่ยวแบบชนเผ่าเมือง  ชีวิตเหลื่อมล้ำตามแต่เกิด  ชีวิตถวิลหาและตาม
ยถากรรมธรรมชาติ และชีวิตเสรีนิยม  

ปัจจัยสองประการทีน่่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเพ่ือใช้ในการกำหนดตรรกะฉากทัศน์ระดับสูง 
ได้แก ่รูปแบบและวิธีคิดของการรวมกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ซึ่งแบ่งเป็นการรวมกลุ่มแบบพ่ีน้องพรรคตาม
แนวคิดแบบชุมชนนิยมและการรวมกลุ่มแบบเครือข่ายเปิดกว้างแบบโลกนิยม  และพื้นที่การใช้ชีวิตมนุษย์ ซึ่ง
แบ่งเป็นการยึดติดกับที่ตั้งทางกายภาพและการปลดปล่อยด้วยการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ 

ภาพอนาคตทางเลือกของชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพอีก 20 ข้างหน้า 4 ฉากทัศน์ด้วยกัน ได้แก่ นก
นางนวลบินว่อนทวิภพ (โลกนิยม + เชื่อมโยงไร้รอยต่อ) นกกระจอกเทศประจำทุ่งหญ้า (โลกนิยม + ยึดติดที่ตั้ง) 
นกฮูกติดพวกติดโพรง (ชุมชนนิยม + ยึดติดที่ตั้ง) เหยี่ยวโฉบถลาบนฟ้าเสมือน (ชุมชนนิยม + เชื่อมโยงไร้
รอยต่อ)  

คณะผู้วิจัยเสนอว่า แนวคิดคติรวมหมู่น่าจะเป็นแนวคิดพ้ืนฐานสำหรับการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ
ภาพอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ภาพ  โดยมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์การรองรับและส่งเสริมการใช้
ชีวิตร่วม ยุทธศาสตร์การสร้างปัญญาร่วม ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ ยุทธศาสตร์
การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม  



ญ 

Abstract 

The main objective of the project "Urbanites 4.0: The Futures of Thai Urban Life" is to explore 
alternative futures of urban life in Thailand in six aspects, namely, living, working, traveling, 
shopping, birth, and death. The project adopts strategic foresight as the main conceptual 
framework and methodology. The geographical scope for the research in the first year is the 
Bangkok Metropolis. The key findings are as follows. 

When measuring Thailand’s urbanization level by population in all sub-districts that have 
convenience stores and ATMs, the urbanization levels are much higher than the urbanization level 
traditionally measured by the number of population in all municipalities.  

Key global drivers will continue to affect urban life in Thailand in the next 20 years, many 
of which are with paradoxical characteristics. Specific trends and countertrends that will likely 
affect Bangkok’s urban life include: (1) new types of families; (2) platform lifestyle; (3) urban 
reconcentration or suburbanization; (4) despatialization or respatialization. The baseline future of 
urban life in Bangkok based on trend extrapolation includes: life under globalization; synthetic life 
on digital platforms; single life in urban tribes; unequal life from womb to tomb; life yearning for, 
and at the whim of, nature; and liberal life. 

In building future scenarios of urban life in the Bangkok Metropolis, two drivers, each with 
two opposites, form the scenario logics, namely: (1) Forms and underlying values of social grouping 
and interactions, i.e., communitarianism VS cosmopolitanism; (2) Space for human life, i.e., bound 
by physical fixity VS freed by connectivity. Four scenarios can be then imagined, i.e., (1) Seagulls 
roaming the dual worlds (cosmopolitanism + seamless connection).  (2) Ostriches in savannahs  
(cosmopolitanism + fixed locations). (3) Owls in cavities. (communitarianism + fixed locations). And 
(4) Hawks hover in the virtual sky (communitarianism + seamless connection).  

A set of robust strategies based on the concept of collectivism are proposed. These 
include: (1) co-living strategies; (2) collective intelligence and wisdom; (3) strategies to increase and 
enhance commons of various forms; and (4) strategies for balancing the bargaining power in the 
platform economy. 
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

ชีวิตคนเราปรับเปลี ่ยนไปตามการเปลี ่ยนแปลงของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง  ในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้ แนวโน้มสำคัญระดับโลกหรือเมกะเทรนด์ (megatrend) ที่ดู
เหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้มีอยู่หลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในหลายด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of things) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality)  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วทาง
เศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก ซึ่งกลุ่มประเทศในเอเชียจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกัน 
แนวโน้มบางประการที่เคยเชื่อกันว่าหลักเลี่ยงไม่ได้ เช่น กระแสโลกาภิวัตน์ กลับมีปัจจัยหน่วงและต่อต้านที่ทำ
ให้เกิดปรากฏการณ์ที่แสดงแนวโน้มที่สวนทางกัน ดังในกรณีของนโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาในยุค
ประธานาธิบดีทรัมป ์เป็นต้น 

สำหรับประเทศไทย แนวโน้มสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศมีทั้งในด้าน
ประชากร คือ การเข้าสู่สังคมสูงอายุและกระบวนการเป็นเมือง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่แพร่หลายไปทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงด้านสังคมวัฒนธรรมที่ผู้คนมีความเป็นปัจเจก
และหลากหลายทางความคิดมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรมในการบริโภค และ
มุมมองด้านสังคม วัฒนธรรมและการเมือง การตอบโจทย์วิจัยว่าด้วย “คนไทย 4.0” ตามแผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม จึงต้องเข้าใจในปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้ ทั้งในฐานะสาเหตุของ
สภาพปัจจุบันและฐานะแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สำหรับงานวิจัยในโครงการนี้ได้มุ่งประเด็นความสนใจไปที่แนวโน้มหลักด้านกระบวนการเป็นเมือง โดยมี
หลักการเหตุผล 3 ประการหลัก ได้แก ่(1) ประชากรไทยในอนาคตมีแนวโน้มเป็นคนเมืองเป็นส่วนใหญ ่(2) กรอบ
แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์เรื่องเมืองในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะในการคาดการณ์และกำหนดภาพอนาคตของเมือง และ (3) งานวิจัยเรื่องเมืองต้องตอบโจทย์ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและเชิงนโยบายสาธารณะเพ่ือสังคม 

คนไทย 4.0 เป็นคนเมือง 

คนไทยในปัจจุบันอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในเมืองมากกว่าในชนบท แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่
เมือง ก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนคนชนบทแต่ดั้งเดิม ทั้งในด้านการบริโภคสินค้าและบริการ การทำงาน 
การเดินทาง การใช้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น “คนเมือง” (urbanites) จึง
ไม่ใช่เพียงแค่คนที่อาศัยอยู ่ในเขตเมือง (city) ตามนิยามของทางการ แต่คือคนที่วิถีชีวิตมีความเป็นเมือง 
(urbanity) ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับความท้าทายด้านสังคมสูงวัย จำนวนประชากรไทยใน
เมืองใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้คนในชนบทและเมืองขนาดเล็กมีแนวโน้มย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่
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มากยิ่งขึ้น ทั้งภาคมหานครกรุงเทพ (Bangkok Metropolitan Region) หรือเมืองหลวง และเมืองหลักในภูมิภาค 
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่มองเห็นโอกาสด้านเศรษฐกิจและทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ดีกว่าในเมืองใหญ่ พร้อมกันนี้ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหลายประการ ก็เอื้อให้ผู้คนในพื้นที่ชนบทสามารถใช้ชีวิต
แบบเมืองได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ด้วยแรงดึงดูดด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเมืองใหญ่ที่ทรงพลังและเพ่ิม
มากขี้น ประกอบกับแรงผลักดันที่ขยายขอบเขตของความเป็นเมืองให้กว้างไกลขึ้น แนวโน้มความเป็นเมืองจะ
ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ อีกนานหลายทศวรรษ จึงเป็นที่แน่นอนว่า คนไทยในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นคนเมือง
เป็นหลัก 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและภายภาพเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเฉพาะในพ้ืนที่ภาคมหานคร
กรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล แตเ่กิดขึ้นในเมืองใหญ่ในภูมิภาค เมืองรอง เมือง
เล็ก และชุมชนห่างไกลทั่วประเทศด้วยเช่นกัน ตามสถิติใน พ.ศ. 2558 จำนวนประชากรที่นับว่าเป็นประชากร
เมืองของประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50.4 ของประชากรทั้งประเทศ (World Bank 2017) แต่ใน
ความเป็นจริงน่าจะมีคนจำนวนมากที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตในพ้ืนที่เมือง แต่ไม่ได้จดทะเบียนในพ้ืนที่เมือง ดังนั้น 
จำนวนประชากรเมืองที่แท้จริงของประเทศไทยน่าจะมีมากกว่านั้น 

หากปัจจัยขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมยังคงเป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบัน ไม่ช้าไม่นาน
ทั่วทั้งประเทศไทยก็จะมีความเป็นเมืองไปทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงตั้งต้นด้วยการท้าทายกรอบแนวคิดด้าน
วางแผนพัฒนาเมืองที่มีอยู่แต่เดิม โดยเสนอเป็นสมมติฐานตั้งต้นว่า กระบวนการเป็นเมือง (urbanization) ใน
ปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่การย้ายถิ่นของคนชนบทเข้ามาในเมือง แต่รวมไปถึงการย้ายถิ่นจากเมืองเล็กสู่เมืองใหญ่ 
และการขยายตัวของชีวิตความเป็นเมืองไปยังพ้ืนที่ชนบทไปพร้อมกัน 

จากข้อสังเกตว่ากระบวนการเป็นเมืองของไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนไม่มีปัจจัยใดที่
ต้านทานแนวโน้มดังกล่าวได้ในปัจจุบัน  โครงการวิจัยนี้จึงเริ่มต้นจากสมมติฐานว่า คนไทยในอีกสองทศวรรษ
หน้าส่วนใหญ่จะเป็นคนเมืองตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เมืองก็
จะมีวิถีชีวิตแบบเมือง ทั้งในด้านการเกิด การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การบริโภคสินค้าและการ
บริการ การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการตาย   

จากสมมติฐานดังกล่าว สามารถอนุมานต่อได้ว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีมี
ผลอย่างยิ่งต่อรูปแบบและระดับความเป็นเมือง ปัจจัยหลายประการส่งเสริมให้กระบวนการเป็นเมืองในประเทศ
ไทยดำเนินเรื่อยมาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดึงดูดคนเข้าสู่พื้นที่การผลิตในเมืองในช่วง 
40-50 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการพัฒนาระบบ
โครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุม สะดวกและราคาถูกลง  ผลลัพธ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การ
ผลิต การกระจายและการบริโภคสินค้าและการบริการได้ก้าวข้ามพรมแดนธุรกิจและการปกครองที่มีมาแต่เดิม 
และได้ขยายตัวไปในทุกพ้ืนที่ที่ทุนและเทคโนโลยีไปถึง  
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ตัวอย่างหนึ่งคือการค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด นับตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ
ในชุมชน ซึ่งได้ขยายตัวไปทั่วประเทศไทย แนวโน้มดังกล่าวสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต
ของคนจำนวนมากทั่วประเทศ ในหลายพื้นที่ ร้านค้าเหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนแทนที่ศาสน
สถาน ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนมาก่อนความเป็นเมืองในยุคปัจจุบัน ปรากฏการณ์นี้ท้าทายแนวคิดการวางแผน
ชุมชนแบบเดิมที่ยึดหลัก “บ-ว-ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เนื่องจากสภาพการณ์จริงของการใช้ชีวิตในเมืองได้
กลายเป็นแบบ “บ-7-ร” (บ้าน 7-11 โรงเรียน) ไปเสียแล้ว 

การท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตเมืองในประเทศไทยในปัจจุบัน การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การสร้างโรงแรมที่พัก สถานบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้กายภาพเมืองเปลี่ยนไป ยิ่งในช่วงหลัง นักท่องเที่ยวเริ่มนิยมการท่องเที่ยว
แบบเน้นประสบการณ์จริง โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดวาอารามหรือพิพิธภัณฑ์แบบเดิม 
ๆ แต่ได้เข้าไปในพื้นที่ชุมชนทั่วไปและชุมชนแออัดที่มีการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ แม้กระทั่งในป่าเขาลำเนาไพร 
นักท่องเที่ยวก็ดำเนินกิจกรรมประหนึ่งว่ายังคงอยู่ในเมือง เช่น การใช้มือถือและการกินอาหารต่างประเทศ การ
ขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปทุกพื้นที่นี้ นอกจากได้ปรับเปลี่ยนสภาพกายภาพของธรรมชาติและของชุมชนแล้ว ยัง
ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปเป็นเมืองในแทบทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

จากหลักการเหตุผลข้างต้น จึงเกิดคำถามว่า ชีวิตเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างไรในปัจจุบัน และเม่ือ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปแล้ว ชีวิตเมืองในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรในอนาคต 

อนึ่ง ในการพิสูจน์ชุดสมมติฐานเกี่ยวกับขอบเขตและรูปแบบของความเป็นเมืองในประเทศไทยที่ระบุมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตเมือง ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เมืองหลวง คือ 
มหานครกรุงเทพ แต่ต้องรวมไปถึงพ้ืนที่เมืองหลักในภูมิภาค เมืองรองในจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงชุมชนห่างไกลที่ผู้คน
อาจมีพฤติกรรมความเป็นอยู่เป็นลักษณะเมืองไปแล้ว แม้ว่าพื้นที่เชิงกายภาพอาจยังดูเหมือนเป็นชนบทก็ตาม  
ด้วยเหตุดังกล่าว คำตอบของการพิสูจน์ชุดสมมติฐานเหล่านี้จะสรุปได้ต่อเมื่อการศึกษาชีวิตคนเมืองได้ครอบคลุม
พื้นที่อื ่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่เมืองที่กำหนดตามนิยามของทางการในปัจจุบันแล้ว งานในส่วนดังกล่าวจะ
ดำเนินการในปีที่สองและสามของแผนงาน “คนเมือง 4.0” นี้ 

งานวิจัยชีวิตเมือง 4.0 ต้องศึกษาอนาคต 

ด้วยปรากฏการณ์ความเป็นเมืองและปัญหาเมืองนับวันยิ่งมีขอบเขตกว้างมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นกว่าเดิม การทำความเข้าใจในปรากฏการณ์และการกำหนดแนวทางการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่เหมาะสม จึงต้องปรับกรอบแนวคิดและวิธีการตามไปด้วย แม้ว่านักวิชาการและนักวางแผนใน
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเมืองมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ที่ผ่านมา งานวิจัยเกี่ยวกับชีวิต
เมืองที่เชื่อมมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกันยังมีอยู่ไม่มากนัก งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองในประเทศไทยโดยมากมักใช้กรอบ
ความคิดและวิธีการวิเคราะห์เฉพาะของแต่ละศาสตร์และสาขาแยกออกจากกัน อาทิ งานวิจัยด้านวางผังและ
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ออกแบบเมืองในงานสถาปัตยกรรมศาสตร์มักเน้นประเด็นด้านที่ตั้งและกายภาพ งานด้านวิศวกรรมศาสตร์เน้น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านเศรษฐศาสตร์เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ งานด้านสังคมวิทยาเน้น
ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม งานด้านรัฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องการปกครองและการบริหารจัดการเมือง ฯลฯ  แม้ว่า
นักวิชาการบางกลุ่มได้เริ่มวิเคราะห์เมืองจากมุมมองสหศาสตร์และข้ามศาสตร์มากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่
ครอบคลุมภาพรวมของชีวิตความเป็นเมืองในประเทศไทย   

ส่วนในภาคการปฏิบัต ิโดยเฉพาะด้านการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีผลลัพธ์เป็นแผนและผังพัฒนาเมืองนั้น 
กรอบคิดและวิธีการในปัจจุบันก็ยังคงยึดแนวคิดเดิม ๆ ที่มองเมืองเป็นเรื่องตึกรามบ้านช่อง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดิน มากกว่ามองเมืองจากมุมมองด้านการใช้ชีวิตของคน นักผังเมือง
โดยมากยังมุ่งไปที่การวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการควบคุมอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงมัก
ทำให้แผนและผังที่พัฒนาขึ้นมาไม่สะท้อนวิถีชีวิตและสถานการณ์ของการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน นอกจากนี้ 
แนวคิดการวางผังเมืองในปัจจุบันยังมองพ้ืนที่เมืองเฉพาะภายในขอบเขตการปกครองหลักคือเทศบาล แม้ว่าความ
เป็นเมืองได้ข้ามพ้นขอบเขตการปกครองไปนานแล้วก็ตาม 

ถึงแม้ว่ากรอบแนวคิดที่ใช้มาแต่เดิมเหล่านี้อาจมีรากฐานเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนและแพร่หลาย และได้สร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองมามาก  แต่ท่ามกลางปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปจัจุบัน 
แนวคิดและวิธีการอาจต้องปรับใหม่ให้เหมาะสมและทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ปัจจัยหลายอย่าง
ในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายในวงกว้างอย่างรวดเร็ว บางเหตุการณ์แม้เริ่มต้นในวงแคบ แต่เมื่อวัน
เวลาผ่านไปกลับปะทุกลายเป็นขบวนการขับเคลื่อนระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและชีวิต
ผู้คนจำนวนมาก  ความรวดเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ยิ่งทำให้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นกว่าเดิม ความสามารถในการวางแผนเพื่อชี้นำ ควบคุมและกำหนดอนาคตจึงสำคัญ
มาก ทั้งสำหรับการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลและครัวเรือน และสำหรับองค์กรในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับโลก ดังนั้น นักวางแผนจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทัง้ในรูปแบบของปรากฏการณ์และพฤติกรรม สาเหตุและผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง และความเชื่อมโยงระหว่าง
เหตุการณ์และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ  

อนาคตศึกษา (Future Studies) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจและน่านำมาทดลองประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ที่มุ่งเป้าไปยังการวางแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาเมือง สาขาวิชานี้มุ่งสร้างทฤษฎี กรอบ
แนวคิด หลักการ และวิธีการในการทำความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้ประโยชน์จากความรู้
เกี่ยวกับอนาคตในการวางแผน  งานวิจัยในสาขานี้พยายามคาดการณ์อนาคตด้วยการทำความเข้าใจกับแนวโน้ม
และปัจจัยที่เกิดขึ้นมาในอดีต รวมถึงความเชื่อ ค่านิยมและกรอบแนวคิดอื่น ๆ ที่มีผลต่ออนาคตระยะยาว ทั้ง
อนาคตทีอ่าจเกิดขึ้นได้ (possible futures) อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น (probable futures) และอนาคตที่คาดหวังให้
เกิดขึ้น (preferable futures) งานวิจัยด้านอนาคตศึกษายังมุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการที่
ปัจเจกบุคคลและองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการวางแผนนโยบายเพ่ือเตรียมพร้อมและรับมือกับอนาคต
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ที่ไม่แน่นอน รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านสินค้า การบริการหรือสถาบันที่ตอบสนองหรือ
กำหนดอนาคตได ้ 

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับอนาคตศึกษาเริ่มประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาและวิชาชีพต่าง ๆ ใน
วงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจหรือการวางแผนนโยบายสาธารณะ หน่วยงานในประเทศไทยก็ได้ใช้
ความรู้และเครื่องมือด้านอนาคตศึกษาในการวิเคราะห์และวางแผนองค์กรและนโยบายสาธารณะมาระยะหนึ่งแล้ว 
โครงการวิจัยและงานเขียนจำนวนหนึ่งก็ได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดด้านอนาคตศึกษามาบ้าง แต่ที่ผ่านมายังไม่มี
การใช้แนวคิดและวิธีการดังกล่าวในการศึกษาเรื่องเมืองและชีวิตเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ จึงถือเป็น
ช่องว่างทางความรู้ที่สมควรศึกษาวิจัยต่อไป 

งานวิจัยชีวิตเมืองต้องทั้งสัมผัสฟ้าและซับน้ำตา 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่องชีวิตเมืองไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การขยายขอบเขตของความรู ้เชิง
ทฤษฎีเท่านั้น แต่ควรไปให้ไกลถึงการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยในระดับผลลัพธ์ที่เป็นนโยบาย 
แผน หรือการขับเคลื่อนด้านองค์กรในพื้นที่เมืองที่ได้ศึกษา  หลักการดังกล่าวเป็นพื้นฐานของงานวิจัยเกี่ยวกับ
ชุมชนเมืองจำนวนมากที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ซึ่งเรียกโดยรวมว่าเป็นงานการวิจัย
เชิงปฏิบัติ (action research) การวิจัยเชิงปฏิบัติในประเทศไทยจำนวนมากมุ่งหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่ชุมชน
เผชิญอยู่ด้วยการนำเอาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติจริงในบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ความรู้ใหม่เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันของคนในพ้ืนที่  

ความท้าทายประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติคือการขยายผลความรู้ไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่
กว้างกว่าพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะการถอดบทเรียนจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ
ระดับประเทศ จากการทบทวนเบื้องต้น พบว่า งานวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเมืองในประเทศไทยมีอยู่ไม่มากนักที่
สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศ อาจเป็นเพราะไม่มีการแปลงองค์ความรู้ในระดับพื้นที่
ชุมชนให้มีความหมายในระดับนโยบาย ในทางกลับกัน งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองจำนวนหนึ่งมีกรอบทฤษฎีและ
แนวคิดที่ชัดเจนและนำเสนอความรู้เชิงลึกได้ แต่มักจบอยู่ที่การอธิบายปรากฏการณ์ โดยไม่สามารถแปลงออกมา
เป็นนโยบายและแผนงานที่ควรดำเนินการต่อไปได้ การเชื่อมต่อระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีและการนำความรู้ไป
พัฒนาต่อเป็นนโยบายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตเมืองในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากความเป็นมาและหลักการเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต 
2) ศึกษารูปแบบวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยในปัจจุบัน 
3) ศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือคาดการณ์ภาพอนาคตของวิถีชีวิตและ

คุณภาพชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย  
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4) ระบุช่องว่างความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ของคนเมืองใน
ประเทศไทย  

5) ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับภาพอนาคตของชีวิตเมืองใน
ประเทศไทย 

6) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตศึกษาในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และ
กลุ่มนักนโยบาย และเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการศึกษาเรื่องเมืองและการ
วางแผนนโยบายการพัฒนาเมือง 

7) สื่อสารกับสังคมในวงกว้าง เพ่ือเตรียมการให้เกิดผู้คนในเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และมีความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านพื้นที่ศึกษา ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง และด้านเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานวิจัยนี้มุ่งสำรวจและเปิดปรากฏการณ์เกี่ยวกับชีวิตเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิง
ตะกอน โดยแบ่งช่วงชีวิตเป็น 3 ช่วง คือ การเกิด การใช้ชีวิต และการตาย โดยวิเคราะห์รูปแบบและคุณภาพชีวิต
ใน 6 มิต ิได้แก ่(1) การเกิด  (2) การอยู่อาศัย (3) การทำงาน (4) การเดินทาง (5) การซื้อของ และ (6) การตาย   

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากที่ได้กล่าวไปตอนต้น งานวิจัยนี้เริ่มจากการท้าทายนิยามของคำว่าความเป็นเมืองที่ใช้กันอยู่ทั่วไปใน
วงการวิชาการและการวางแผนนโยบายในประเทศไทย ซึ่งเน้นขอบเขตการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล 
สมมติฐานเบื้องต้นของงานวิจัยนี้คือ พื้นที่ความเป็นเมืองได้ขยายกว้างออกไปเกินกว่าพื้นที่เทศบาลไปมากแล้ว 
ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้จึงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการวัดความเป็นเมืองของการใช้ชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เกณฑ์กำหนดเขตความเป็นเมืองที่ผู ้วิจัยใช้ในการเริ่มต้นงานวิจัยคือ ที่ตั้งของร้าน
สะดวกซื ้อและตู ้เอทีเอ็ม โดยในปีแรกนี้ คณะผู ้ว ิจ ัยได้เลือกวิเคราะห์ระดับและสภาพความเป็นเมืองใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตั้งชื่อขึ้นใหม่ในงานวิจัยนี้ว่า “มหานครกรุงเทพ” ทั้งนี้ ถ้าหากได้รับการ
สนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยนี้ต่อในปีที่ 2 และ 3 ก็จะวิเคราะห์ความเป็นเมืองในเมืองหลักในภูมิภาค เมือง
รอง เมืองเล็ก และชุมชนชนบทในภูมิภาคอ่ืนต่อไป 

เนื่องจากวิธีการศึกษาหลักในโครงการนี้เป็นวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) การ
เลือกประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของ
การวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก ่



7 

1) กลุ่มชายขอบ (The marginal) หมายถึงกลุ่มคนด้อยโอกาสในมิติที่สนใจ โดยอาจเป็นคนชายขอบใน
เชิงเศรษฐสถานะ สังคม วัฒนธรรม หรือกฎหมายก็ได้ 

2) กลุ่มมวลชน (The mass) หมายถึงคนกลุ่มใหญ่ในมิติที่สนใจ แต่อาจไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ 
3) กลุ่มนอกรีตหรือล้ำสมัย (The mavericks) หมายถึงกลุ่มคนที่ผลักดันขอบเขตของวิถี กิจกรรมและ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีอยู่แต่เดิมในการดำรงชีวิต การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทย 

การแบ่งกลุ่มข้างต้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะผู้วิจัยที่ต้องการเชื่อมผลงานวิจัยเข้ากับการขับเคลื่อน
เชิงสังคมและการกำหนดนโยบายสาธารณะ การแบ่งกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นไปตามฐานทฤษฎีความเป็นธรรมในการ
จัดสรร (distributive justice) 3 ทฤษฎี กล่าวคือ การเลือกกลุ่มคนชายชอบสะท้อนทฤษฎีความเป็นธรรมของ
จอห์น รอลส์ (John Rawls) ซึ่งเสนอว่า ความไม่เท่าเทียมใด ๆ ในสังคม จะยอมรับได้ต่อเมื่อคนที่ด้อยโอกาสที่สุด
ในสังคมได้รับโอกาสยกระดับฐานะของตัวเองให้เท่าเทียมขึ้นกว่าเดิม  ส่วนการเลือกกลุ่มมวลชนนั้น เป็นไปตาม
ทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรรแบบประโยชน์นิยม (utilitarianism) ซ่ึงเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
กับคนหมู่มากที ่สุด  ส่วนการเลือกกลุ ่มนอกรีตเป็นไปแนวคิดความเป็นธรรมที่เน้นความสามารถของคน 
(meritocracy) เนื่องจากพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของคนหมู่มากได้ในอนาคต  

ด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ที่มุ่งเน้นการสำรวจและเปิดปรากฏการณ์ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านเวลา
และจำนวนบุคลากรในโครงการ การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแต่ละประเด็นจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
แบ่งย่อยลงไปอีก โดยใช้เกณฑ์เพ่ิมเติมอีก 3 มิต ิได้แก ่(1) สถานะทางเศรษฐกิจสังคม (รายได้ ความมั่งคั่ง สถานะ

ทางสังคม) (2) ช่วงวัย (วัยชรา เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชัน x, y, z, α) และ (3) ระดับและขนาดของเมือง (เมือง
หลวง เมืองหลักภูมิภาค เมืองรอง เมืองเล็ก และชุมชนชนบท) 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

งานวิจัยส่วนแรกเน้นชีวิตเมืองในช่วงเวลาปัจจุบัน แต่อาจย้อนกลับไปดูอดีตบ้างในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง สำหรับการวิเคราะห์ภาพอนาคต งานวิจัยนี้เน้นช่วงระยะเวลา 5 10 และ 20 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่
กับการวิเคราะห์ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อชีวิตเมือง อนึ่ง นัยของ
ระยะเวลา 20 ปีที่กำหนดไว้เป็นจุดหมายของการมองภาพอนาคตนั้น เพื่อสื่อถึงระยะเวลาที่ไกลออกไปมากพอท่ี
ความแน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ จะอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นฐานคิดของการมองอนาคตทางเลือก แต่ก็ไม่ไกลเกินไป
กว่าช่วงเวลาที่สามารถวางแผนรองรับในเชิงนโยบายสาธารณะได้ จึงแตกต่างจากในกรณีของการมองภาพอนาคต
ระยะยาวมากที ่50 ปีหรือ 100 ปี 
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1.4 คำถามวิจัย กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย  

โครงการวิจัยนี้มีคำถามหลักคือ ชีวิตเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร และในอนาคต จะเป็นอย่างไร 
โดยแบ่งเป็นคำถามวิจัยย่อย ได้แก่ 

1) ชีวิตเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร: นับตั้งแต่การเกิด ใช้ชีวิต (อยู่อาศัย ทำงาน เดินทาง ซื้อของ) และ
การตาย 

2) ชีวิตเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไร: นับตั้งแต่การเกิด ใช้ชีวิต (อยู่อาศัย ทำงาน เดินทาง ซื้อของ) 
และการตาย 

3) นโยบาย มาตรการและเครื่องมืออะไรที่จะทำให้ชีวิตเมืองในประเทศไทยดียิ่งขึ้น  

จากคำถามวิจัยย่อยทั้งสามข้อ จึงแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก ่(1) การวิจัยเมือง (2) การวิจัย
อนาคต และ (3) การสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเรื่องเมือง  อนึ่ง คำถามสำคัญที่เป็นพ้ืนฐานของคำถามทั้งสามข้อ
ข้างต้น คือ ใครเป็นคนเมืองบ้าง (urbanites)  ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดเป็นนิยามปฏิบัติการเบื้องต้นว่า คน
เมืองไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาลตามนิยามของทางการดังที่ใช้กันอยู่ แต่หมายถึง
คนที่มีวิถีชีวิตแบบเมือง กล่าวคือ มีกิจกรรมในการดำรงชีวิตที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดินทาง
เคลื่อนย้ายไปมาอยู่ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มากหน้าหลายตา หลายเชื้อชาติ หลายค่านิยมและความ
เชื่อ แม้อาจเป็นปฏิสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราว ฉาบฉวย และมักไม่รู้ชื่อรู้ตัวตน อีกทั้งแต่ละคนมีความเป็นปัจเจก
สูง และมีบทบาทหน้าที่เฉพาะทางของแต่ละคน1   นั่นหมายความว่า คนที่ไม่ใช่คนเมืองในปัจจุบันคือคนที่ไม่ได้มี
วิถีการดำรงชีวิตตามที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งแต่เดิมหมายถึงคนที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชนบท แต่ในปัจจุบัน
อาจไม่ใช่อีกต่อไป 

1.4.1 การวิจัยเมือง (Urban research) 

กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตเมืองในปัจจุบัน หรือ “คนเมือง 3.0” เน้นวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นโครงการย่อย 6 โครงการ ดังนี้ 

โครงการย่อย 1: การเกิด (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. ที่ปรึกษา: สรภพ เกียรติพงษ์สาร) 

โครงการย่อย 2: การอยู่อาศัยในเมือง (ภัณฑิรา จูละยานนท์ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ  

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

โครงการย่อย 3: การทำงานในเมือง (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

โครงการย่อย 4: การเดินทางในเมือง (เปี่ยมสุข สนิท และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

 

1 นิยามดังกล่าวได้มาจากการผสมผสานแนวคดิเกี่ยวกับชีวิตเมืองที่เสนอโดย Louis Wirth (1938) และ Georg Simmel 

(1903) 
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โครงการย่อย 5: การซื้อของในเมือง (พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

โครงการย่อย 6: การตายในเมือง (ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 

โครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เชื่อมโยงกันด้วยประเด็นเกี่ยวกับที่ตั้งและพ้ืนที่ของกิจกรรม 6 ด้านดังกล่าว 
สมมติฐานหลัก คือ ที่ตั้งของการอยู่อาศัย ทำงาน ซื้อของและเดินทาง รวมไปถึงการเกิดและตาย มีความสัมพันธ์
กัน และมีความแตกต่างกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ  

วิธีวิจัยของงานในส่วนนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงบุกเบิกแบบผสม (mixed methods) ระหว่างวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  งานส่วนแรกใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการสัมภาษณ์
และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ส่วนวิธีการเชิงปริมาณประกอบด้วย อาทิ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (spatial 
analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้แสดงไว้ในบทที่ 2 
ของรายงานฉบับนี้ 

แม้ว่างานวิจัยเชิงบุกเบิกในครั้งนี้ไม่ได้เน้นการพิสูจน์สมมติฐานประการใดประการหนึ่ง แต่ผู้วิจัยก็มี
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถนำมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ชี้นำการทำงานในส่วนนี้ได้ แนวคิดพื้นฐานใน
ส่วนนี้คือ กิจกรรมของมนุษย์มีรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ด้วยที่ตั้งและการใช้พ้ืนที่  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแปลง
ข้อค้นพบของงานวิจัยเป็นนัยเชิงนโยบายและการปฏิบัติได้  โดยเฉพาะนโยบายด้านการวางแผนพัฒนาและ
ออกแบบเมืองที่มุ่งจัดการด้านที่ตั้งและพ้ืนที่โดยตรง  กรอบทฤษฎีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานนี้มีดังนี้  

1) ทฤษฎีพ้ืนที ่(spatial theory) ทฤษฎีที่ตั้ง (location theory) และทฤษฎีเมือง (urban theory) 
2) ทฤษฎีเกี่ยวกับมานุษยวิทยาเมือง (urban anthropology) มานุษยวิทยาดิจิตัล (digital 

anthropology) และทฤษฎีสังคมเมือง (urban social theory) 
3) ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับสังคม (technology and society) โดยเฉพาะข้อเสนอที่ว่า การพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ชีวิตเมืองเปลี่ยนไป ปัจจัยหลักที่คาดว่าน่าจะมีผลอย่างมากต่อชีวิตเมือง และ
น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญของการวิเคราะห์ในงานนี้ คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท่องเที่ยว 

ตารางที่ 1 ตัวอยา่งประเดน็และกลุ่มตัวอย่างที่อาจเลือกวิเคราะห์ในส่วนนี ้
      กลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็น 
กลุ่มชายขอบ กลุ่มมวลชน กลุ่มล้ำสมัย 

การเกิด เด็กพม่ารุ่นสอง คนยากจน คนชนช้ันกลาง เด็กหลอดแก้ว แม่เลี้ยงเดี่ยว 
การอยู่อาศัย คนไร้บ้าน คนในชุมชนแออัด มนุษย์บ้านจัดสรร เด็กคอนโด คนในหมู่บ้านคนชรา คนเมือง 

คนเปิดบ้านพัก AirBnB 
การทำงาน แรงงานต่างด้าว แรงงานนอก

ระบบ 
มนุษย์เงินเดือน คนทำงาน
โรงงาน 

ฟรีแลนซ์ พาร์ทไทม์ (กลุ่ม gig 
economy) แผงลอยใช้ QR 
code 

การเดินทาง แรงงานต่างด้าว หาบเร่แผง
ลอย 

ผู้โดยสารรถไฟฟ้า รถเมล ์
คนขับรถยนต์ จักรยานยนต์ 

คนใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ คน
ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า 
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การซื้อของ คนซื้อของตลาดนัด ตลาดสด คนซื้อของในห้างสรรพสินค้า 
ร้านสะดวกซื้อ 

คนซื้ออาหารสดผ่านทางแอป
พลิเคชัน คนจองบ้านผ่านแอป
พลิเคชัน 

การตาย คนไร้บ้าน คนชราอยู่คนเดียว คนชนช้ันกลาง คนปฏิเสธบริการสาธารณสุข  
และคนต้องการการุณยฆาต 

 

กระบวนการวิเคราะห์ในโครงการย่อยทั้ง 6 โครงการเริ่มจากการวิเคราะห์เพ่ือแบ่งกลุ่มรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานของคนเมือง ด้วยสมมติฐานที่ว่า ที่ตั้งและพื้นที่ของที่อยู่อาศัยมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเมือง  
กระบวนการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) งานวิเคราะห์รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมือง 
I. กำหนดและแบ่งกลุ่มรูปแบบการอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานในเมือง ตัวอย่างเช่น ชุมชน

ดั้งเดิม หมู่บ้านจัดสรรทั้งแบบล้อมรั้วและแบบไม่ล้อมรั้วในยุคต่าง ๆ ชุมชนแออัด 
อาคารพาณิชยกรรมหรือห้องแถว อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์และ
หอพัก 

II. ประมาณค่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภท 
III. ประมาณค่าจำนวนประชากรรายย่าน แล้วระบุลงบนแผนที่ 

2) งานวิเคราะห์ชีวิตเมือง 
I. กำหนดประเภทกลุ่มคนเมือง (urban persona) ตามรูปแบบการใช้ชีวิต  
II. วิเคราะห์รูปแบบการใช้ชีวิตด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
III. วิเคราะห์รูปแบบการใช้ชีวิตด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 

1.4.2 การวิจัยอนาคต (Futures research) 

หลังจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านใช้ชีวิตแบบเมืองแล้ว  งานวิจัยอีกส่วนหนึ่งคือการศึกษาและ
คาดการณ์ว่า การใช้ชีวิตในเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต วิธีการวิจัยในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยทดลองใช้กรอบ
แนวคิดและแนวทางการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์ที่มีใช้
อย่างแพร่หลายในงานด้านอนาคตศึกษา ก 

กลุ่มงานศึกษาอนาคตชีวิตเมือง หรือ “คนเมือง 4.0” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

1) งานสนับสนุนกรอบความคิดและวิธีการมองภาพอนาคตของชีวิตเมืองในประเทศไทยด้วยวิธีการและ
เครื่องมือทางอนาคตศึกษาทั่วไป อาท ิการวิเคราะห์แนวโน้ม วงล้ออนาคต (Futures Wheels) ฉาก
ทัศน์ (scenarios) และการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วมอื่น ๆ การศึกษาอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรรณนา 
(Ethnographic Futures Research) รวมไปถึงการทดลองและพัฒนาเครื่องมือการศึกษาอนาคต
ใหม ่ๆ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลมหาศาล (Big Data) ในการศึกษาอนาคต  
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2) งานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และระดับผู้บริหาร โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องชีวิตเมืองเป็นสาระของการนำเสนอ
กรอบแนวคิดและวิธีการเบื้องต้นในการมองอนาคต 

งานสนับสนุนการศึกษาอนาคตของชีวิตเมือง 
งานวิจัยในส่วนแรกจะดำเนินการตามกรอบแนวคิด 3 ประการที่ถือเป็นพื้นฐานความคิดของวงการ

อนาคตศึกษาในปัจจุบัน  

ประการแรก ความเชื่อในความเป็นพหุของอนาคต (plural futures) โดยสามารถแยกได้เป็นอนาคตที่
อาจเกิดขึ้นได้ (possible futures) อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น (probable futures) และอนาคตท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น 
(preferable futures) ซึ่งมีนัยที่แตกต่างกันตามที่แสดงในแผนภาพข้างล่าง แนวคิดพหุอนาคตเชื่อว่า อนาคต
ไม่ได้มีอยู่หนึ่งเดียว แต่มีทางเลือกอยู่ที่สามารถกำหนดได้ด้วยการกระทำในปัจจุบัน อีกทั้งภาพอนาคตที่พึง
ประสงค์ไม่สามารถกำหนดได้ด้วยความคิดและมุมมองของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียว ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ การมองอนาคตเพื่อการวางแผนที่มีผลกระทบต่อสังคมจึงต้องมองจาก
มุมมองที่หลากหลายด้วยเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 1 กรวยอนาคต (Futures Cone) 

ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562) ดัดแปลงจาก Voros (2003) 
 

กรอบแนวคิดประการที่สองของงานศึกษาอนาคตในส่วนนี้คือ ความเชื่อที่ว่าการคิดเกี่ยวกับอนาคต 
(futures thinking) ความรู้เกี่ยวกับอนาคต (futures literacy) และภาพลักษณ์เกี่ยวกับอนาคต (images of the 
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future) มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการในปัจจุบัน  การทำความเข้าใจถึงความคิดเกี่ยวกับอนาคตของคน
ในเมืองจึงมีผลต่อการตัดสินใจของคนเหล่านี้ในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

กรอบแนวคิดประการที่สาม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเกี่ยวกับอนาคต 
เพื่อให้นโยบายและแผนบรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความยั่งยืน ตาม
แนวคิดการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) แม้ว่าในหลักการพื้นฐาน คำว่าเมืองที่ดีคือเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน แต่เนื่องจากเป้าหมายเหล่านี้มีนัยเชิงปทัสถาน (normative) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การตีความและความต้องการของแต่ละคน  ดังนั้น นิยามของคำว่า “ชีวิตเมืองที่ดี” ในโครงการนี้ จะกำหนดโดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาเข้าร่วมกระบวนการคาดการณ์และสร้างภาพอนาคต  

คำถามหลักในส่วนนี้ คือ ชีวิตเมืองในประเทศไทยในแต่ละด้านจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเมื่อปัจจัย
ขับเคลื่อนต่าง ๆ เปลี่ยนไป กระบวนการศึกษาภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในเมืองมีข้ันตอนหลักดังนี้ 

1) การกำหนดกรอบและขอบเขตการวิเคราะห์ (framing) 
2) การวิเคราะห์ข้อสมมติ (assumptions) 
3) การกวาดสัญญาณ (environmental scanning) 
4) การวิเคราะห์ระบบ (system mapping) 
5) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) 
6) การสร้างฉากทัศน์ (scenarios) 
7) การพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting)  
8) การวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic planning) 

การวิเคราะห์ส่วนแรกเริ่มจากกำหนดกรอบและขอบเขตของการวิเคราะห์ ซึ่งในที่นี้คือเรื่องชีวิตเมืองใน 
6 ด้านที่วิเคราะห์มาแล้วในขั้นตอนวิจัยก่อนหน้านี้ ขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อสมมติและเงื่อนไขของการใช้
ชีวิตในเมือง แล้วตามด้วยการกวาดสัญญาณแวดล้อม (environmental scanning) ซึ่งมุ่งระบุและวิเคราะห์
แนวโน้มหลักและปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่อชีวิตเมืองในประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า การกวาดสัญญาณ
ในส่วนนี ้ได้ใช้กรอบแนวคิด STEEPV (Social, Technological, Economic, Environmental, Political, and 
Values) เพ่ือหาปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้ชีวิตเมืองเปลี่ยนไป ตัวอย่างปัจจัยในแต่ละด้านมีดังนี้ 

1) ด้านสังคมและประชากร เช่น กระบวนการเป็นเมือง สังคมสูงวัย การย้ายถิ่น ขนาดครัวเรือน 
2) ด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การแพทย์

แม่นยำ พาหนะการเดินทางแบบใหม่ 
3) ด้านเศรษฐกิจ เช่น โลกาภิวัตน์ด้านการลงทุน การผลิต การท่องเที่ยว ผลกระทบจากจีน 

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม 
4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติธรรมชาติ 
5) ด้านการเมือง เช่น ประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ โลกหลังความจริง  
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6) ด้านคุณค่า เช่น ปัจเจกนิยม แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว เสรีนิยม พหุนิยม ความเชื่อและศาสนา   

ขั้นตอนต่อจากนั้นเป็นวิธีการวิเคราะห์ระบบ วงล้ออนาคต (Futures Wheel) และการวิเคราะห์ชั้น
สาเหตุ (Causal Layered Analysis) โดยดำเนินกระบวนการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเน้นการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่วิเคราะห์ไว้แล้วก่อนหน้านี้  จากนั้นจึงเป็นการสร้างฉากทัศน์ของการใช้
ชีวิตในแต่ละด้านในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อได้ภาพอนาคตของชีวิตคนไทยในอีก 20 ปีแล้ว จะใช้วิธีการพยากรณ์
ย้อนกลับ (Backcasting) ในการวิเคราะห์และจินตนาการว่า ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ นโยบายและมาตรการ
อะไรบ้างที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่ได้สร้างขึ้นมาในกระบวนการก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอนาคตท่ี
พึงประสงค์ท่ีตั้งเป็นวิสัยทัศน์ไว้ 

ปัจจัยหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบของพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเมือง คือ ขีดความสามารถในการ
รองรับของเมือง ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยข้อสมมติที่ว่า โครงสร้างพ้ืนฐานเมืองมีผลอย่าง
ยิ่งต่อการตัดสินใจเชิงพฤติกรรมของคนเมือง นอกจากนี้ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นเป้าหมายของการ
พยากรณ์ย้อนกลับ เพื่อจินตนาการและนำเสนอนโยบายและมาตรการที่ปรับเปลี่ยนหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตเมืองในอนาคต 

อนึ่ง วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการวิจัยในส่วนนี้คือ เพ่ือสร้างและเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอนาคตศึกษาในกลุ่มนักวิจัยรุ ่นใหม่และภาคีที่เกี ่ยวข้อง กระบวนการศึกษาภาพอนาคตจึงได้
ดำเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ โดย
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 4 ครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้  

1) การอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษา (Capacity building workshop) 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการคาดการณ์ ครั้งที่ 1 (Foresight I workshop) ซึ่งเน้นการ

วิเคราะห์ข้อสมมติและปัจจัยขับเคลื่อน 
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการคาดการณ์ ครั้งที่ 2 (Foresight II workshop) ซึ่งเน้นการ

สำรวจและสร้างภาพอนาคต 
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการคาดการณ์ ครั้งที่ 3 (Foresight III workshop) ซึ่งเน้นการ

วิเคราะห์นโยบาย มาตรการและการดำเนินการเพ่ือบรรลุภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ 

งานพัฒนาเอกสารชุดความรู้ด้านอนาคตศึกษา 
สำหรับงานในส่วนที ่2 จะพัฒนาเอกสาร 2 ชุด ได้แก ่(1) คู่มือการคาดการณ์อนาคตสำหรับการวางแผน

ยุทธศาสตร์ระดับนักวิเคราะห์หรือผู้บริหาร และ (2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษาสำหรับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โดยเอกสารทั้งสองชุดจะใช้กรณีศึกษาเรื่องชีวิตเมืองเป็นสาระของการ
นำเสนอกรอบแนวคิดและวิธีการเบื้องต้นในการมองอนาคต 

งานในส่วนนี้จัดให้เป็น โครงการย่อยที ่7: การศึกษาอนาคตชีวิตเมือง ดำเนินการวิจัยหลักโดยอภิวัฒน์ 
รัตนวราหะ โดยมีที่ปรึกษาโครงการ คือ Professor Ozcan Saritas ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาและการ
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คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา
เมือง 

1.4.3 งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง (Urban Observatory and Engagement) 

กลุ่มงานส่วนนี้เก็บรวบรวม ประมวล วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี ่ยวกับเมืองตามประเด็นที ่ได้
วิเคราะห์มาข้างต้นและวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยคณะทำงาน เพื่อผลักดันต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ  
คำถามเฉพาะในส่วนนี้ ได้แก ่องค์ความรู้อะไรบ้างที่ต้องสร้างขึ้นเพ่ือตอบรับกับภาพอนาคตชีวิตเมือง 4.0 และแต่
ละภาคส่วนในสังคมต้องทำอะไรเพ่ือรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน และการสร้างอนาคตที่พึงประสงค ์ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้คือ ข้อมูลที่เปิดกว้าง โปร่งใส และเข้าถึงได้ง่ายจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนทั่วไป มีความตระหนักรู้และตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมและนโยบายในระดับเมืองมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลนั้นในพัฒนาและตัดสินใจในทางเลือก
เชิงนโยบาย แผนงาน โครงการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเมืองต่อไปได้ งานวิจัยในส่วนนี้เป็นไปตามแนวทาง
วิจัยแบบปฏิบัติการ  

กระบวนการทำงานเริ่มจากการกวาดสัญญาณเมือง ตามด้วยการวิเคราะห์และเลือกประเด็นยุทธศาสตร์
ที่คิดว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตเมืองในพื้นที่ศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะหผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำประเด็นและข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นบทความ สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ที่สรุปประเด็นและแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข จากนั้นจึงจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือวิธีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม เพื่อนำไปสู่นโยบายและมาตรการที่ดำเนินการต่อได้จริง พร้อมกันนี้ จะมุ่ง
สร้างภาคีเครือข่ายในการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมืองในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นสถาบันในการ
ผลักดันเรื ่องเมืองต่อไป  งานส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปบทเรียนที่เผยแพร่ต่อไป กรอบแนวคิดและขั ้นตอน
การศึกษาแบ่งออกสรุปเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) การรวบรวม สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมือง 
I. การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์เมือง  
II. คัดเลือกและกำหนดประเด็นสาธารณะของเมือง  
III. สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะประเด็น 
IV. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นนำร่องทั้งในระดับ

เมืองและระดับย่าน  
2) สร้างองค์ความรู้ ช่องทางสื่อสาร และแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในสถานการณ์เมือง 

I. ออกแบบและสร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วม 
II. สร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก 
III. ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้ 
IV. ติดตามการมีส่วนร่วม 
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3) ประสานหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดสถาบันสังเกตการณ์เมือง 
V. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
VI. การขับเคลื่อนและสนับสนุนให้หน่วยงานและสถาบันสังเกตการณ์เมือง 

งานศึกษาในส่วนนี้ถือเป็นโครงการย่อยที่ 8 การสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเรื่องเมือง ดำเนินการโดย
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) ภายใต้ศูนย์เชี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์ เมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี นิรมล เสรีสกุล เป็นผู้นำกลุ่ม  แผนภาพข้างล่างนี้แสดงขั้นตอนโดยคร่าวของงานด้าน
สังเกตการณ์และขับเคลื่อนเรื่องเมือง 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
I. ได้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับชีวิตเมืองและอนาคตศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ใน

การวิจัยต่อได้  
II. ทราบถึงช่องว่างความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อเป็นโจทย์วิจัยและสมมติฐานใหม่ 
III. มีเอกสารอ้างอิงที่สามารถใช้ได้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเมืองและอนาคตศึกษา 

2) สำหรับหน่วยงานและองค์กร 
I. ได้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนเมือง รวมถึงทางเลือกด้านนโยบายและมาตรการใน

การยกระดับคุณภาพชีวิตเมือง 
II. มีองค์ความรู้พ้ืนฐานและเอกสารอ้างอิงในการใช้เครื่องมือวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

หรือวางแผนนโยบายสาธารณะ ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่และพันธกิจในการวางแผนพัฒนาพื้นที่  

1.6 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูก่ลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสดุการวิจัย 

ผลการวิจัยจะเผยแพร่ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก ่ 

1) การเผยแพร่บทความ แผนที่ แผนภาพ และรายงานฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัย
แห่งชาต ิและของแผนงานวิจัย คนไทย 4.0 หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

2) การตีพิมพ์เป็นบทความและหนังสือที่แจกจ่ายหรือจำหน่ายทั่วไป 
3) การเผยแพร่บทความสรุปผลการวิจัยในวารสารวิชาการ 

1.7 แผนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาในการวิจัยคือ 12 เดือน ตั้งแต่วันที ่15 เมษายน 2562 ถึง 14 เมษายน 2563 
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กิจกรรม 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. งานส่วนการวิจัยเมือง (โครงการยอ่ย 1-6)             

1.1 การศึกษาคนเมือง 3.0 (ภาพปัจจุบัน)             

1. ทบทวนวรรณกรรม พัฒนากรอบความคิดเบื้องต้น             

2. เก็บและประมวลผลข้อมลู             

3. สรุปผลการวิเคราะห์              

4. จัดงานบรรยายสาธารณะนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 6 ครั้ง (ผลผลิต 2.1)     2 2 2      

5. เขียนและส่งรายงานความก้าวหนา้ของโครงการย่อย 1-6 (ผลผลิต 1.6)    6         

1.2 การศึกษาคนเมือง 4.0 (ภาพอนาคต)             

1. กวาดสัญญาณ (environmental scanning)              

2. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อมองภาพอนาคต 6 โครงการ โครงการละ 4 ครั้ง      6 6 6 6    

3. วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาภาพอนาคต             

4. เขียนบทความวิชาการ 6 ฉบับ (ผลผลิต 1.5)          6   

5. จัดงานบรรยายสาธารณะนำเสนอผลลัพธ์การวิจัยในภาพรวม (ผลผลิต 2.1)            1 

6. เขียนและส่งร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ของโครงการย่อย 1-6 (ผลผลติ 1.7)          6   

7. เขียนและส่งรายงานฉบับสมบรูณข์องโครงการย่อย 1-6 (ผลผลิต 1.8)            6 

             

2. งานส่วนการวิจัยอนาคต (โครงการย่อย 7)             

2.1 งานสนับสนุนการศึกษาอนาคตคนเมือง             
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กิจกรรม 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคาดการณเ์ชิงยุทธศาสตร์ (ผลผลติ 2.2) 1   1   1   1   

2.2 งานพัฒนาเอกสารการเรียนรูด้้านอนาคตศึกษาในระดับประถม/มัธยมศึกษา             

1. จัดทำคู่มือการคาดการณ์อนาคตสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ (ผลผลิต 1.9)            1 

2. จัดทำเอกสารการสอนความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาสำหรับนักเรยีน (ผลผลิต 
1.10) 

           1 

3. เขียนและส่งรายงานความก้าวหนา้ของโครงการย่อย 7 (ผลผลติ 1.11)    1         

4. เขียนและส่งรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 7 (ผลผลิต 1.12)          1   

5. เขียนและส่งรายงานฉบับสมบรูณข์องโครงการย่อย (ผลผลิต 1.13)            1 

             

3. งานส่วนการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง (โครงการย่อย 8)             

3.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม             

3.2 การรวบรวม สร้างสรรค์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เมือง             

1. การรวบรวมและวิเคราะหส์ถานการณเ์มือง (Urban Scanning)              

2. คัดเลือกและกำหนดประเด็นสาธารณะของเมือง             

3. การไดม้าซึ่งข้อมูลเฉพาประเด็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมลู              

4. สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมกับกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย             

I. จัดงานเสวนากลุ่มย่อยระดับผูเ้ชี่ยวชาญ (ผลผลิต 2.4) 1            

II. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดบัเมือง (ผลผลิต 2.5)          1   
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กิจกรรม 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

III. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดบัย่าน (ผลผลติ 2.6)  1    1   1    

3.3 สร้างองค์ความรู้ ช่องทางสื่อสาร และแพลตฟอรม์การมสี่วนร่วมในสถานการณ์เมือง             

1. ออกแบบและสร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของแพลตฟอร์ม (ผลผลิต 5)              

2. สร้างองค์ความรู้และเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก (Urban Insight)              

3. ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้ (บทความสั้น แผนภาพ แผนท่ี) 52 ช้ิน (ผลผลิต 
1.14) 

 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6  

1. ติดตามการมสี่วนร่วม ผ่านกิจกรรมและแพลตฟอร์มสังเกตการณ์เมอืง             

2. จัดงานเสวนาสาธารณะ (webinar) (ผลผลติ 2.3)    1    1     

3. จัดงานกิจกรรม Urban Pain Hackathon (ผลผลิต 2.7)   1        1  

4. จัดงานกิจกรรมกระตุ้นความตระหนักรู้สาธารณะ (ผลผลิต 2.8)     1   1     

5. จัดงานกิจกรรมทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างภาคีขับเคลื่อนเรื่องเมือง (ผลผลิต 
2.9) 

    1     1   

6. เขียนและส่งรายงานความก้าวหนา้ของโครงการย่อย 8 (ผลผลติ 1.15)    1         

7. เขียนและส่งร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ของโครงการย่อย 8 (ผลผลติ 1.16)          1   

8. เขียนและส่งรายงานฉบับสมบรูณข์องโครงการย่อย 8 (ผลผลติ 1.17)            1 

             

4. งานส่วนโครงการหลัก             

1. เขียนและส่งรายงานความก้าวหนา้ของโครงการหลัก (ผลผลติ 1.1)    1         
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กิจกรรม 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. จัดทำเอกสารสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย 6 ฉบับ (ผลผลิต 1.2)    1     2 3   

3. เขียนและส่งสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายของโครงการ 6 ข้อ (ผลผลิต 3)            1 

4. เขียนและส่งร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ของโครงการหลัก (ผลผลติ 1.3)          1   

5. เขียนและส่งรายงานฉบับสมบรูณข์องโครงการหลัก (ผลผลิต 1.4)            1 
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1.8 เป้าหมายของผลผลติและตัวชี้วัด 

ผลผลิตหลักของโครงการประกอบด้วยสิ่งตีพิมพ์ กิจกรรมการบรรยายและสัมมนา ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
นักวิจัยและบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านอนาคตศึกษา และเวทีออนไลน์ 

สิ่งตีพิมพ ์ 

โครงการหลัก 
1) รายงานความก้าวหน้าของโครงการหลักในเดือนที่ 4  
2) เอกสารสรุปเชิงนโยบายอย่างน้อย 6 ฉบับ โดยม ี1 ฉบับภายในงวดที ่1 
3) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนที่ 10 
4) รายงานฉบับสมบูรณ์ในเดือนที่ 12 

โครงการย่อย 1-6 
5) บทความวิชาการโครงการย่อยละ 1 ฉบับ รวมอย่างน้อย 6 ฉบับ 
6) รายงานความกา้วหน้าของโครงการย่อย 1-6 ในเดือนที ่4  
7) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 1-6 ในเดือนที ่10 
8) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 1-6 ในเดือนที ่12 

โครงการย่อยท่ี 7 
9)  คู่มือการคาดการณ์อนาคตสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ 1 ชุด 
10)  เอกสารประกอบการสอนความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาสำหรับนักเรียน 1 ชุด 
11)  รายงานความก้าวหน้าของโครงการย่อย 7 ในเดือนที ่4  
12)  ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 7 ในเดือนที ่10 
13)  รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 7 ในเดือนที ่12 

โครงการย่อยท่ี 8  
14) บทความสั้น แผนภาพอินโฟกราฟิก แผนที่ อย่างน้อย 52 ชิ้น โดยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์และโซเชียล

มีเดียอย่างน้อย 12 ชิ้นภายในงวดที ่1 
15) รายงานความก้าวหน้าของโครงการย่อย 8 ในเดือนที ่4  
16) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 8 ในเดือนที ่10 
17) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการย่อย 8 ในเดือนที ่12 
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กิจกรรมบรรยายและสัมมนา 

โครงการย่อยท่ี 1-7 
1) งานบรรยายสาธารณะนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 6 ครั้ง และผลลัพธ์โดยรวม 1 ครั้ง 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคาดการณ์อนาคตชีวิตเมืองสำหรับนักวิจัยในและนอกโครงการและ

ตัวแทนภาค ี4 ครั้ง 

โครงการย่อยท่ี 8  
1) งานเสวนาสาธารณะ (webinar) 2 ครั้ง โดยจัด 1 ครั้งภายในงวดที ่1 
2) งานเสวนากลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง 
3) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเมือง 1 ครั้ง 
4) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับย่าน 3 ครั้ง 
5) งานกิจกรรม Urban Pain Hackathon 2 ครั้ง 
6) งานกิจกรรมกระตุ้นความตระหนักรู้สาธารณะ 2 ครั้ง 
7) งานกิจกรรมทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างภาคีขับเคลื่อนเรื่องเมือง 2 ครั้ง 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 6 หัวข้อ (จะระบุไว้ในรายงานของโครงการหลัก) 

นักวิจัยและบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านอนาคตศึกษา 

1) จำนวนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 10 คน  

เวทีออนไลน์ (Online platform) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านอนาคตเมือง  

1) เวทีออนไลน์ 1 เวท ี

1.9 เป้าหมายของผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

1) เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาคีและนักวิจัยนอกโครงการได้ความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานในด้าน
อนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 20 คน 

2) นักวิจัยในโครงการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรภาคีในกระบวนการวิจัยได้นำความรู้ที่ได้จากโครงการไป
ใช้ในการสอน การวิจัย หรือการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ไม่ต่ำกว่า 6 เรื่อง 

3) เกิดชุมชนและเครือข่ายของนักวิจัยและนักนโยบายด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20 คน 

4) มีผู้ติดตามผลงานวิจัยในสื่อออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน/ปี 
5) จำนวนผู้เข้าร่วมใน platform ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเรื่องเมือง ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน/ปี 
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6) จำนวนภาคีราชการและองค์กรด้านการพัฒนาเมืองที่เข้าร่วม ไม่ต่ำกว่า 2 ภาค ี
7) จำนวนผลงานที่เข้าสู่กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี 2 ชิ้น 
8) มูลค่าสื่อ (media value) ไม่ต่ำกว่า 500,000 บ./ปี 

1.10 โครงสร้างเนื้อหารายงาน 

เนื้อหาที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้แบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือบทนี้ ซ่ึงเป็นบทนำที่แสดงหลักการเห็นผล
และภาพรวมของการดำเนินโครงการ ส่วนที่สองนำเสนอผลลัพธ์จากการกำหนดกรอบและหัวข้อสำหรับการ
คาดการณ์ รวมถึงผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความเป็นเมืองในประเทศไทย และผลการกวาดสัญญาณใน
ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับมหานครกรุงเทพ ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วยเอกสารสรุป
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการคาดการณ์สำหรับการวางแผนพัฒนาเมือง และบทความวิชาการเรื่อง “จาก บวร สู่ บ
7ร: ศูนย์พ่ึงพิงคนเมือง 4.0?” ซึ่งมาจากการประมวลข้อสังเกตจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมือง
ในมหานครกรุงเทพ  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์นำเสนอไว้
ในรายงานของโครงการย่อยท่ี 7 (อนาคตศึกษา) 
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บทท่ี 2 การกำหนดกรอบงานและการกวาดสญัญาณ 

2.1 บทนำ 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” คือเพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตการใช้ชีวิตเมืองในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานวิจัยชีวิตเมือง งานวิจัย
อนาคต และงานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง สำหรับการวิจัยในปีแรกนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมือง
ใน 6 ด้าน ได้แก่ การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การซื้อของ การเกิด และการตาย โดยกำหนดขอบเขต
เชิงพ้ืนที่ไว้ภายในมหานครกรุงเทพ ซึ่งครอบคลุมกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยอนาคตชีวิตเมืองเป็นไปตามหลักการและวิธีการในการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่นิยมใช้ในงานวิจัยด้านอนาคตศึกษา ตามรายละเอียดที่นำเสนอในรายงานสำหรับโครงการย่อยที่ 7 
(อนาคตศึกษา)  ขั้นตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้  มีดังนี้ (1) การกำหนดกรอบ
เนื้อหา (2) การกวาดสัญญาณ (3) การสร้างภาพอนาคตฐาน (4) การสร้างภาพอนาคตทางเลือก (alternative 
futures) และ (5) การสร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ และ (6) การวางแผนยุทธศาสตร์ ส่วนขั ้นตอนการ
สังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์นั้น เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการต่อไป 
คณะผู้วิจัยจึงจะนำเสนอเฉพาะกรอบแนวทาง วิธีการและตัวอย่างในการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ 

รายงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ประมวลเนื้อหาที่เป็นข้อค้นพบในภาพรวมจากการทดลองใช้วิธีการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ในการมองภาพอนาคตของการใช้ชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยในอีก 20 ข้างหน้า  ข้อค้นพบ
เหล่านี้มาจากการทบทวนวรรณกรรม และจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งที่จัดเฉพาะในกลุ่มนักวิจัยภายในโครงการเป็นประจำเกือบทุก
สัปดาห์ และที่เปิดให้ที่ปรึกษาและตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะเข้า
ร่วมด้วยอีก 3 ครั้ง  นอกจากนี้ นักวิจัยในแต่ละหัวข้อยังจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีวิถีชีวิตในเมือง
ตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ก่อนอีกประมาณกลุ่มละ 2 ครั้ง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างบางคนที่
ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 

ผลการกำหนดกรอบการคาดการณ์ (scoping) 

จากการประชุมภายในของคณะผู้วิจัย และการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบเนื้อหาของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะที่คณะผู้วิจัยในแต่ละ
ด้านจะใช้เป็นกรอบในการกวาดสัญญาณและดำเนินการตามขั้นตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ต่อไป ผลลัพธ์ที่
ได้มดีังต่อไปนี้ 

1) การเกิด – การเจริญพันธุ์ 
2) การอยู่อาศัย – การอยู่อาศัยแนวตั้งและการไร้บ้าน 
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3) การทำงาน - การทำงานอิสระ 
4) การเดินทาง – การใช้มอเตอร์ไซค ์
5) การซื้อของ – การจับจ่ายของกินของใช้ประจำวัน 
6) การตาย – การมีชีวิตช่วงสุดท้ายและการจัดการร่างหลังเสียชีวิต 

เนื้อหาส่วนต่อไปนำเสนอผลการกวาดสัญญาณในแต่ละด้าน 

2.2 ภาพรวมของความเป็นเมืองในประเทศไทย 

จากที่เกริ่นไว้ในบทนำ จุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยนี้อยู่ตรงที่ความสงสัยของคณะผู้วิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์
ความเป็นเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และความสงสัยต่อว่า อนาคตความเป็นเมืองในประเทศไทยจะเป็น
อย่างไร พร้อมกันนี้ ในฐานะที่คณะผู้วิจัยได้มีประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวางผังเมืองมาระยะหนึ่ง  
จึงเห็นข้อจำกัดของการกำหนดนิยามของความเป็นเมืองที่ใช้อยู่ทั่วไปในวงการวิชาการและวงการวางผังเมือง
ในประเทศไทย ในการนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ทดลองวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของประชากรในประเทศไทย
ด้วยข้อมูลล่าสุดที่สามารถรวบรวมมาได้ เพื่อแสดงภาพความเป็นเมืองของประเทศไทยที่แตกต่างจากนิยาม
และตัวชี้วัดที่ใช้กันมาแต่เดิม  

คำว่า “เมือง” ในมุมมองเชิงประชากรศาสตร์และเชิงการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำจำกัดความว่า เมือง
หมายถึงเทศบาล ซึ่งหมายรวมถึงเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เขตการปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา) 
และกรุงเทพมหานคร (ปราโมท ประสาทกุล, 2550) โดยพื้นที่เมืองระดับเทศบาลตำบลมีประชากรอยู่อาศัย
ประมาณ 7,000 คนขึ้นไป เมืองระดับเทศบาลเมืองมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 10,000 คนขึ้นไป และเมือง
ระดับเทศบาลนครมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 50,000 คนขึ้นไป (องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, 2555) ใน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองเหล่านี้จำนวนทั้งหมด 2,443 แห่งทั่วประเทศ ตามคำจำกัดความดังกล่าวในข้างต้น 
“ประชากรเมือง” จึงหมายถึง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาด้วย ในทางตรงกันข้ามพื้นที่อื่น ๆ ที่มิได้ประกาศว่าเป็นเขตเทศบาลถือว่าเป็นเขต “ชนบท” โดยปริยาย 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543)  

ในงานวิเคราะห์ที่วัดระดับความเป็นเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมา มีการศึกษาและนับจำนวนประชากร
เมืองด้วยนิยามหลัก 2 นิยาม ได้แก่ นิยามที่ 1 การวัดด้วยนิยามที่ระบุว่า ประชากรเมืองคือประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลทุกประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และนิยามที่ 2 การวัดด้วยนิยามประชากร
เมืองที่หมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และ
ครอบคลุมถึงการคาดประมาณประชากรแฝงในเขตเมือง รวมทั้งพิจารณาจากอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเมือง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) 

สำหรับในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยทดลองวิเคราะห์ความเมืองจากตำแหน่งที่ตั้งของร้านสะดวกซ้ือ ซึ่งมี
บทบาทสำคัญและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งของ
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ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทตามนิยามในปัจจุบัน เพ่ือพิสูจน์ว่า ตำแหน่งที่ตั้งของร้านสะดวกซื้อสะท้อนถึงพื้นที่
เมืองในปัจจุบันได้จริงหรือไม่  

ปัจจุบันร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) มีสาขาทุกประเภทรวมกันกว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ และยังมี
ร้านสะดวกซื้อของบริษัทอ่ืนอีกจำนวนมาก ในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเห็นร้านสะดวกซื้อกระจายตัวไปตาม
แหล่งชุมชนต่าง ๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อาจดูห่างไกลออกไป ทำให้เริ่มสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนิยามใน
ของคำว่า “เมือง” ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้านสะดวกซื้อที่มีภาพจำว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเมือง อาจไม่ได้
หมายถึง “เมือง” ในนิยามที่เราเข้าใจกันแต่เดิมอีกต่อไป บางพื้นที่นอกเขตเทศบาลอย่างชุมชนชนบทกลับ
กลายเป็นพื้นที่ที่มีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน ข้อสังเกตในข้างต้นจึงหนึ่งในปัจจัยที่นำมาสู่การหาแนวทาง
นิยามเมืองด้วยนิยามที่ 3 คือประชากรเมืองในพ้ืนที่ที่มีร้านสะดวกซื้อ โดยการนับจำนวนประชากรทั้งหมดใน
ตำบลที่มีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ ทั้งนี้ จำนวนร้านสะดวกซื้อที่ใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 17,226 สาขา 

นอกจากนี้ ความสะดวกในการเข้าถึงระบบการเงินที่เป็นทางการอาจสื่อถึงความเป็นเมืองก็เป็นได้  
งานวิจัยนี้จึงทดลองวัดระดับความเป็นเมืองรูปแบบท่ี 4 ด้วยการวัดจากนิยามของพื้นที่ที่มีเครื่องรับจ่ายเงิน
อัตโนมัติหรือเอทีเอ็ม โดยการนับจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลที่มีเครื่องเอทีเอ็มตั้งอยู่ ทั้งนี้ จำนวนเครื่องรับ
จ่ายเงินอัตโนมัติหรือเครื่องเอทีเอ็มที่ใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 45,268 เครื่อง ผลการวิเคราะห์ตามนิยามดังกล่าว
แสดงไว้ในตารางที ่1 

ตารางที่ 2 สัดส่วนประชากรเมือง พ.ศ. 2562 ด้วยรูปแบบการนับท่ีต่างกัน  

วิธีการนับ 
ประชากรทั้งหมด 

(ล้านคน) 
ประชากรชนบท 

(ล้านคน) 
ประชากรเมือง 

(ล้านคน) 
ประชากรเมือง

(ร้อยละ) 
รูปแบบที่ 1 

(เทศบาล+กทม.+พัทยา) 
66.56 36.90 29.66 44.55 

รูปแบบที่ 2 
เทศบาล+กทม.+พัทยา+ปชก.

แฝง+นอกเกษตร 

65.90 25.95 35.95 54.00 

รูปแบบที่ 3  
(ตำบลที่มรี้านสะดวกซื้อ) 

66.56 27.74 38.82 58.32 

รูปแบบที่ 4 
(ตำบลที่มีเครื่องเอทีเอ็ม) 

66.56 22.51 44.05 66.18 

ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัย 

ตารางข้างบนแสดงให้เห็นว่า เมื่อวัดระดับความเป็นเมืองโดยใช้นิยามของพื้นที่ที่มีร้านสะดวกซื้อ 
สัดส่วนประชากรเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 58.32  และเมื่อใช้ข้อมูลที่ตั้งของเครื่องเอทีเอ็ม สัดส่วนประชากร
เมืองอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.18  ตัวเลขทั้งสองสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเป็นเมืองที่วัดจากจำนวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเขตเทศบาลทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44.55 
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แผนที่ข้างล่างแสดงตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนในประเทศไทย ตำแหน่งพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลตำบล 
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เขตการปกครองแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครและพัทยา รวมทั้งชุมชนชนบทตาม
องค์การบริหารส่วนตำบล เห็นได้ว่า มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองหนาแน่นมากในบางบริเวณ จน
ปรากฏออกมาในลักษณะของการเป็นย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชน (urban cluster) สำหรับภาคกลาง
มีย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชน กระจุกตัวหนาแน่นมากที่สุดบริเวณรอบมหานครกรุงเทพและจังหวัด
ปริมณฑล และมีย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจายออกไปตามพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออก
และภาคตะวันตกที่ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่
บริเวณนี้เป็นย่านศูนย์กลางการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาสูง สำหรับย่าน
ศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในภาคเหนือมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากที่สุดบริเวณกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ 
ลำพูน และเชียงราย ย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย 
คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มชุมชนเมืองในจังหวัดสกลนคร นครพนม และอุดรธานี กลุ่มที่ 2 คือ ได้แก่ กลุ่มชุมชน
เมืองในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มชุมชนเมืองในจังหวัดนครราชสีมา 
และบุรีรัมย์  และภาคใต้มีย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหนาแน่นมากที่สุด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 
กลุ่มที ่1 กลุ่มชุมชนเมืองที่อยู่บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  กลุ่มที่ 2 
กลุ่มชุมชนเมืองที่อยู่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มชุมชน
เมืองบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา นอกเหนือจากย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดังกล่าว 
ประเทศไทยยังมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจายตัวอยู่ทั่วไปเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (จุดสีเขียวบนแผนที่) พบว่า มีทิศทางการกระจายตัว
สอดคล้องกับที่ตั้งของเมืองในย่านศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันตำแหน่ง
ที่ตั้งของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีทำเลการตั้งร้านอยู่ในย่านชุมชนชนบทที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองตามนิยามเดิม หาก
เชื่อว่า ร้านสะดวกซื้อแบบเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถใช้แสดงถึงชีวิตความเป็นเมืองได้ ภาพดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า 
ความเป็นเมืองได้ขยายออกไปไกลเกินกว่าพ้ืนที่เมืองตามนิยามของทางการที่กำหนดใช้มาแต่ดั้งเดิม 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป  การ
วัดระดับความเป็นเมืองจากประชากรเมืองด้วยนิยามของทางการแบบเดิมอาจคลาดเคลื่อนจากภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในการสร้างนิยามใหม่ด้วยตัวชี้วัดใหม่เพ่ือวัดระดับความเป็นเมืองและจำนวนประชากร
เมืองในประเทศไทย ยังคงมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป โดยอาจใช้ตัวชี้วัดอื่นประกอบ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งตู้
เอทีเอ็ม รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพในด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อให้เห็นภาพของ
ความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม ภาพความเป็นเมืองที่วิเคราะห์ได้ในงานส่วนนี้ แสดงให้เห็น
ว่า การทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต จำเป็นต้องออกไปในพื้นที่ที่ไกล
กว่าขอบเขตการปกครองที่เรียกว่าพ้ืนที่เมืองในปัจจุบัน 
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แผนภูมิที่ 1 พื้นที่เมืองในประเทศไทยตามนยิามที่กำหนดด้วยตำแหน่งร้านสะดวกซื้อ 7-11 
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2.3 การกวาดสัญญาณระดับโลก 

คณะผู้วิจัยได้กวาดสัญญาณเพื่อหาแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่คาดว่าจะมีผลต่ออนาคตการใช้ชีวิตในเมอืง 
ด้วยวิธีการที่นำเสนอไว้ในรายงานของโครงการที่ 7 (อนาคตศึกษา)  ผลลัพธ์ที่ได้ในการกวาดสัญญาณในระดับ
โลกจากการประมวลสิ่งตีพิมพ์ที่เกี ่ยวข้องแสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้ โดยแบ่งตามกรอบ STEEP (Social, 
Technological, Economic, Environmental, and Political)   

ตารางที่ 3 ปัจจัยขับเคลื่อนทีน่่าจะมีผลต่ออนาคตของเมือง 
S: Social 

ปัจจัยด้านสังคม 
T: Technology 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
E: Economic 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
E: Environmental 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
P: Political 

ปัจจัยด้านการเมือง 
การเพิ่มจำนวน
ประชากร  
 

ระบบอัตโนมัติ  
(automation) 

การเชื่อมต่อระดับ
ภูมิภาค            
 

โคงสร้างพื้นฐานสีเขียว  การเมืองระดับโลก 
 

การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง  
 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
(Internet of Things: IoT) 

โครงสร้างพื้นฐานเส่ือม
คุณภาพ 

การบริหารจัดการน้ำ  
 

การแข่งขัน  
 

สังคมสูงวัย ระบบตรวจจับและข้อมูล  
(sensors and data) 

การเงิน  
 

ความมั่นคงทางอาหาร  
 

การโอนกิจการของรัฐให้
เอกชน (privatisation) 

รูปแบบครัวเรือน  ระบบขนส่งอัจฉริยะ  การขาดแคลนแรงงาน
ทักษะ  

การบริการของระบบ
นิเวศ  

จิตสำนึกส่วนรวม  

การทำงานโดยไม่ยึดติด
สถานที่ (mobile 
working) 

การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสด ุ
(additive manufacturing) 

กลุ่มผู้ใช้งานเป็น
ศูนย์กลาง (user 
centricity) 

การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้
เกิดคาร์บอนไดออกไซต์  
(decabonisation) 

การพึ่งพากันของระบบ  
(system 
interdependence)  

ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาเทคโนโลยแีบบ
ก้าวกระโดด 

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
(circular economy) 

การลดปริมาณของเสีย  การสร้างข้อผูกพันรว่ม
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การจ้างงาน  ประสิทธิภาพพลังงาน  การรับผิดชอบของธุรกิจ  
 

สภาพอากาศแบบสุดขั้ว  
 

ความเห็นมหาชน  
 

ความเหนียวแน่นทาง
สังคม 

บูรณาการระบบเทคโนโลยี 
(system integration) 

การรับมือและฟื้นตัวของ
เมือง   

คุณภาพอากาศ  ความสามารถเชิงสถาบัน  

การตั้งถิ่นฐานนอก
ระบบ  

ยานยนต์ไร้คนขับ  ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
และแพลตฟอร์ม 

มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  ความโปร่งใส  

สาธารณสุข  การผลิตพลังงานระดับ
จุลภาค (micro-generation) 

ระบบโลจิสติกส์เมือง  การกระจัดกระจายของ
พื้นที่เมือง  

สภาวะผู้นำ  

การศึกษา  ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า (E-mobility) 

อุตสาหกรรมในเมือง  
 

การรีไซเคิล  นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม  

ความปลอดภยัส่วน
บุคคล  

การเชื่อมต่อข้อมูล 
 

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง       
(womenomics) 

การสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพ   

การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐกับ
เอกชน 

การท่องเท่ียว  โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ  
(smart infrastructure ) 

การฟื้นฟูเมือง  
 

เกาะความร้อนในเมือง  
(heat stress) 

การก่อการร้าย  

ชนชั้นกลางทั่วโลก            ปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence: AI) 

วิสาหกจิขนาดกลางและ
ย่อม  

สุขาภิบาล   การอุดหนุนจากภาครัฐ  
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S: Social 
ปัจจัยด้านสังคม 

T: Technology 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

E: Economic 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

E: Environmental 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

P: Political 
ปัจจัยด้านการเมือง 

สุขภาวะ การติดตามชีวิตด้วย
เทคโนโลยี (quantified self) 

เศรษฐกิจแบบร่วมใช้
ประโยชน ์

การขนส่งแบบไร้
เครื่องยนต ์ 

ธรรมาภิบาลเมือง 

พฤติกรรมใช้ชีวิตแบบ
ยั่งยืน  

อาคารอัจฉรยิะ  
(intelligent buildings) 

ความเปราะบางของห่วง
โซ่อุปทาน 

รูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  

การตำรวจ  

วิถีชีวิตดิจิทัล  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 

เศรษฐกิจนอกระบบ  ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น  การกระจายอำนวจสู่
ท้องถิ่น 

อัตลักษณ ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบั
บริบท 

การพึ่งพาตวัเอง  การปรับเปลี่ยนระบบ
ภายในอาคาร 

มาตรฐานอาคาร 

การอยูอ่าศัย การบริการที่ควบคุมระยะไกล 
(remote services) 

การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ประโยชนจ์าก
โครงสร้างพื้นฐานเก่า 
(infrastructure usage) 

วัฏจกัรการเลือกตั้ง  

โรคระบาดติดเช้ือ การสร้างแบบจำลองดิจิทัล การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ยุคยานยนต ์ 
(motorisation ) 

การใช้พื้นที่สาธารณะ 

ที่มา: ประมวลจาก Arup (2019), FutureIQ (2019), World Economc Forum (2020)  

 

ภาพรวมของแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่ออนาคตของการใช้ชีวิตในเมืองสามารถสรุปโดยคร่าว
ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านสังคมและประชากร 

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในเมือง 
นับตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขนาดและรูปแบบ
ครัวเรือนที่เล็กลงและครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น พร้อมกันนั้นคนทั่วโลกก็มีการเคลื่อนย้ายมากขึ้น ทั้งการย้ายถิ่นแบบ
ถาวร การย้ายถิ่นแบบชั่วคราว รวมไปถึงการเดินทางเพื่อทำงานและเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ ประชากรที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับชนชั้นกลางก็เพิ่มมากขึ ้นทั่วโลก จึงเป็นกลุ่มคนสำคัญทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  แต่พร้อมกันนี้ ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจสังคมก็ยังคงเพิ่มขึ้นทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ  แนวโน้มด้านประชากรที่กล่าวมานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วในประเทศใน
ยุโรป อเมริกาเหนือ รวมถึงญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้เท่านั้น  แต่รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญที่จะมีผลต่อภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในเมือง 

ในด้านวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาคือคนทั่วโลกมีวิถีชีวิตที่ผูกติดกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จนแทบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดการเชื่อมต่อด้านข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้นและได้อย่างปัจจุบันทันด่วน ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องยึดติดกับตำแหน่งที่
ทำงานเหมือนแต่ก่อน  แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความท้าทายเรื่องความเหนียวแน่นทางสังคมของครอบครัวและ
ชุมชน ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบไปจากแต่ก่อน  แนวโน้มนี้เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย  
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อีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจและควรจับตามองในอนาคตคือความตระหนักและความนิยมในวิถีการบริโภค
และการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  นอกจากนี้ ผู้คนยังให้ความสำคัญ
กับสุขภาพและสุขภาวะมากยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพและและด้านสาธารณสุขเพิ่มสัดส่วนขึ้นใน
สังคมที่มีรายได้มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในการกินอาหารที่ปลอดสารพิษ และการออกกำลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพดี  
อย่างไรก็ตาม คนจำนวนมากในสังคมก็ยังไม่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ ทั้งด้านการอยู่อาศัย สาธารณสุข การศึกษาและการเดินทาง  ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึงยังคงเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดภาพอนาคตทางเลือกของการใช้ชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย 

 นอกจากนี้ บทบาทของสตรีในสังคมและความหลากหลายทางสังคม ทั้งในด้านเพศสภาพ เชื้อชาติ วัย 
และความเชื่อด้านศาสนา ฯลฯ ก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัจจัยหน่วงที่ชะลอการเปลี่ยนแปลงอยู่
เช่นกัน  ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ จึงเกิดคำถามว่า อัตลักษณ์ 
(identity) ในอนาคตของผู้คนจะเป็นอย่างไร ความจริง (truth) และความแท้ (authenticity) ยังมีอยู่หรือไม่ 
โดยเฉพาะในยุคที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้ทำให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเข้าไปสู่โลกดิจิทัลหรือโลก
เสมือน (virtual world) ในรูปแบบโซเชียลมีเดีย (social media) และการเล่นเกมออนไลน์มากขึ้น  

อีกปัจจัยหนึ่งทีม่ีผลต่อสุขภาพและสุขภาวะของผู้คนในเมืองโดยตรง และถือเป็นปัจจัยเสี่ยงขนาดใหญ่ใน
ระดับโลกคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่กลับมาระบาดใหม่ เช่น วัณโรค และโรคที่เพิ่งค้นพบและ
แพร่หลายสู่คนอย่างรวดเร็ว เช่น การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นต้น แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนนี้สัมพันธ์โดยตรง
กับการที่มนุษย์ในปัจจุบันย้ายถิ่นและเดินทางไปทั่วโลก จึงทำให้โรคติดต่อเหล่านี้สามารถแพร่ขยายไปได้ในวง
กว้างและอย่างรวดเร็วกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน ประเทศไทยเอง โดยเฉพาะมหานครกรุงเทพ ก็เป็นทั้งหมุดหมายและจุด
เปลี่ยนถ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจำนวนหลายสิบล้านคนจากทั่วโลก ความเสี่ยงด้านการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อจึงมาพร้อมกับบทบาทด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อของเมือง 

ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในหลายด้าน งานเขียนและงาน
คาดการณ์ภาพอนาคตจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่มีความเป็นไปได้ที ่จะ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง  แนวโน้มหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการประจบกัน 
(convergence) ของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ที่แต่ก่อนมีวิวัฒนาการแยกห่างกัน ทำให้เกิดการบูรณาการของระบบ
เทคโนโลยี (system integration) ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากคือการผลิตแบบ
เพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) ซึ่งส่วนหนึ่งคือการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) ในกระบวนการ
ผลิตแบบใหม ่

กลุ่มเทคโนโลยีที่เชื่อกันว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตของผู้คนในอนาคตมีตั้งแต่การพัฒนา
ระบบอัตโนมัติ (automation) ในการผลิตและการบริการ ซึ่งรวมไปถึงการใช้โดรนและการพัฒนายานยนต์ไร้
คนขับ (autonomous vehicles)  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things) โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ 
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(smart infrastructure ) ซึ ่งรวมไปถึงระบบขนส่งอัจฉริยะ (intelligent transport systems)  การใช้ระบบ
ตรวจจับและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการก่อสร้างและบริหารอาคารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาก
ยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีเหล่านี้มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคเป็นหลัก จึงมีการตั้งคำถามถึง
นัยด้านจริยธรรมและด้านสังคมของการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ 

ประสิทธิภาพด้านผลิตและการใช้พลังงานจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการและวิธีการผลิต
ด้านต่าง ๆ ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (E-mobility) จึงเริ่มเป็นทางเลือกหนึ่งที่เริ่มได้รับความนิยมมาก
ขึ้น สำหรับในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงนักลงทุนในด้านพลังงาน มีการกล่าวถึง
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชัน (fusion) ที่เชื่อว่าปลอดภัยกว่า
และหวังว่าจะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีแบบเดิม ในขณะเดียวกัน แนวโน้มของการพัฒนาระบบผลิตพลังงานระดับ
จุลภาค (micro-generation) ก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  ความท้าทายหนึ่งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีคือ การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เท่าทันหรือแซงหน้าประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีแต่เดิม รวมถึงความเหมาะสม
ของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และกายภาพที่
อาจแตกต่างจากบริบทของประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีนั้นขึ้นมา 

เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็ได้พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล แนวโน้มหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคตคือการใช้อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) ที่ใช้
วัดกิจกรรมและคุณภาพด้านสุขภาวะของตนเอง ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใน
อนาคตจะกลายเป็นความท้าทายหนึ่งในด้านอภิบาล (governance) และการบริหารจัดการด้านข้อมูล โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ (cyber security) และความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้ใช้งานอุปกรณ์
ดิจิทัลต่าง ๆ  จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโลกใน พ.ศ. 2563 (Global Risks Landscape 2020) โดย 
World Economic Forum พบว่า การขโมยข้อมูลและการทุจริตด้านข้อมูล (data fraud) และการจู่โจมด้านไซ
เบอร์ (cyberattacks) ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคต 

ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงหลัง และเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใน
ใหญ่ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกคือปัญญาประดิษฐ์  เทคโนโลยีในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
ด้านดิจิทัล การเพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาล และการประจบกันของเทคโนโลยีด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ 
และด้านดิจิทัล หรืออุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) นั ่นเอง  อย่างไรก็ตาม กลุ ่มเทคโนโลยีที ่ เร ียกว่า
ปัญญาประดิษฐ์นั้น ก็มีความซับซ้อนและสมรรถนะอยู่หลายระดับและรูปแบบ นับตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์แบบ
วิเคราะห์ (analytic AI) แบบปฏิบัติการ (functional AI) แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive AI) แบบข้อความ (text 
AI) และแบบภาพ (visual AI) ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้มีอยู่พอมากสมควรแล้วในปัจจุบัน แม้ว่าจะพัฒนาต่อไปได้
อีก  อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่า ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในด้านความคิด
อย่างน้อยเท่ากับมนุษย์ หรือที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (articifical general intelligence) นั้น จะพัฒนาได้
จริงภายในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ บางกลุ่มเชื่อว่าภายใน 2-3 ทศวรรษข้างหน้า บางกลุ่มเชื่อว่าอีกนานกว่า 50 ปี 



34 

แต่ก็มีบางกลุ่มที่เชื่อว่า สถานการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในไม่กี ่ปี
ข้างหน้านี้2 

ปัจจัยขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีย่อมมีผลต่ออนาคตของวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยอีก 20 ปี
ข้างหน้า แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอาจแตกต่างจากกรณีของประเทศที่พัฒนาแล้วในส่วนที่ว่า ความ
เป็นไปได้ไม่น่าจะสูงเท่าใดนักที่ประเทศไทยจะกลายเป็นผู้นำและผลักดันพรมแดนด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในระดับโลก กระนั้นก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่านโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องเป็นแนวตั้งรับเพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งของภาพอนาคตที่พึง
ประสงค์ของวิถีชีวิตเมืองในประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้า อาจมีเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศไทยใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งสามารถพัฒนารายละเอียดต่อเป็นวิสัยทัศน์ในนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เป็นได้ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทัลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว นอกจากการเชื่อมต่อระดับโลกและระดับภูมิภาคที่มีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
และแพลตฟอร์มกลายเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนวิถีการผลิต การบริการและการบริโภคของผู้คน
จำนวนมาก พร้อมกันนี้ แนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือร่วมใช้ประโยชน์ (sharing economy) ก็ได้รับความ
นิยมมากขึ ้น ธุรกิจแทบทุกสาขาได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิสรัปชั ่น (disruption) ไม่ว่าจะด้านผลิต
อุตสาหกรรม การเงิน การขนส่งเดินทางและโลจิสติกส์ และการศึกษา  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานแพลตฟอร์มดังที่เป็นอยู่นี้ เศรษฐกิจนอกระบบก็ยังคงมีความสำคัญอย่างมากในเมืองในประเทศกำลังพัฒนา 
และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 

การเชื่อมต่อที่เพ่ิมมากขึ้นจนแทบแยกกันไม่ออกในระดับโลกและในระดับประเทศ ทำให้การดำเนินธุรกิจ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและความเปราะบางของห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain vulnerability) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขีดความสามารถในการรับมือและฟ้ืนตัว (resilience) 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับเมือง ระดับองค์กร และระดับปัจเจก   

แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนอีกประการหนึ่งคือช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างความต้องการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเมือง ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับในหลายประเทศที่มีการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานไปมากแล้วก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาเมืองมาเป็นเวลานานแล้ว แนวโน้มที่เกิดขึ้นใน
เมืองเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานเริ่มเก่าและเสื่อมสภาพลง จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
ในเมือง เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

 

2 อ่านเพิ่มเติมได้ใน Tegmark (2017). 
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โดยเฉพาะด้านสารสนเทศและดิจิทัล ทำให้แนวคิดการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภทปรับเปลี่ยนไป 
และมีแนวคิดใหม ่ๆ ในการวางแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองและการสาธิตเพ่ือขยาย
ผล เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบไมโครกริด (micro-grid) การพัฒนาห้องน้ำรูปแบบใหม่ที่ใช้น้ำน้อย
กว่าเดิมมาก3 เป็นต้น 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมเนื้อวัสดุ หรือการพิมพ์ 3 มิต ิทำให้เกิดโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรม
การผลิตที่แตกต่างจากการผลิตในยุคก่อนหน้านี้ เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้า (customization) ได้ง่ายขึ้นและถูกลง ตามแนวคิดการออกแบบที่มีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (user 
centricity) การพัฒนาและความแพร่หลายของเทคโนโลยีการผลิตแนวนี้เพิ่มโอกาสที่จะทำให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตกลับเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เมืองอีกครั้ง และยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีเทคโนโลยีและ
ช่องทางธุรกิจเฉพาะตัวสามารถแข่งขันได้ในตลาดสินค้าและการบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน หลังจากในยุคหนึ่ง 
โรงงานจำนวนมากได้ย้ายออกไปอยู่ที่พื้นที่นอกเมืองและไกลจากเมือง ด้วยเหตุผลด้านมลภาวะเป็นพิษและด้าน
ราคาที่ดิน  ทั้งนี้ทั้งนั้น อุตสาหกรรมเมือง (urban manufacturing) ในยุคใหม่นี้เน้นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ 
(precision technology) มากยิ่งขึ ้น และจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงยิ่งขึ้น  การขาดแคลน
แรงงานทักษะสูงหรือแรงงานที่สามารถปรับความรู้และทักษะตามความต้องการของตลาด จึงอาจกลายเป็นคอ
ขวดของความพยายามในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจด้านการผลิตให้เกิดขึ้นในเมืองในอนาคต 

วิถีแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรเริ่มส่งอิทธิพลไม่เฉพาะต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของคนทั่วไปเท่านั้น แต่รวมไปถึงการผลิตสินค้าและการให้บริการของธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น บริษัทชั้นนำหลายแห่ง
เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) 
และความรับผิดชอบของธุรกิจ (responsible business)  ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม่ว่า
การปรับเปลี่ยนวิถีการทำธุรกิจไปในแนวโน้มดังกล่าว จะเกิดจากความตระหนักของนักธุรกิจเอง หรือเกิดการแรง
กดดันของสังคม หรือการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ผลลัพธ์ที่จะตามในอนาคตคือการปรับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตามรูปแบบสินค้าและระดับราคาที่ธุรกิจเหล่านี้เสนอขายในตลาด 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

รายงานการประเมินความเสี่ยงระดับโลกโดย World Economic Forum เมื่อต้น พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
ชี้ให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุด ทั้งในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
และในด้านความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น กลุ่มปัจจัยที่มีความเสี่ยงสุดตามการสำรวจในรายงานข้างต้นเกี่ยวข้องอย่าง
มากกับการเปลี่นแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก นับตั้งแต่สภาพอากาศแบบสุดขั้ว (extreme weather) การ
เกิดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรง รวมไปถึงการ

 

3 ตัวอย่างใน Fong (2018).  
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สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีผลกระทบไม่เฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่รวมไปถึงด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามมา เนื่องจากการบริการของระบบนิเวศเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความ
เสี่ยงระดับโลกนี้ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลต่อภาพอนาคตของประเทศไทย และการใช้ชีวิตของคนเมืองในประเทศ
ไทยอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อไม่นานมานี้ สื่อระดับโลก เช่น The New York Times ได้เผยแพร่ผลการวิจัยที่เสนอว่า 
หลายเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจะประสบกับภาวะระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งย่อมมีผลต่อการดำรงชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ อย่างมาก  หนึ่งในเมืองเหล่านั้นก็คือกรุงเทพมหานคร รวมทั้งอีกหลายเมืองที่ตั้งอยู่ต่อเนื่องกันในพื้นที่
ชายฝั่งตอนบนของอ่าวไทย 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองดูเหมือนได้เพิ ่มทวีคูณมากยิ่งขึ ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ดังในกรณีของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้านของเสียในเมือง ทั้งขยะมูลฝอยและ
น้ำเสีย ด้านความร้อนในเมืองที่ปรากฏในรูปของเกาะความร้อน (heat island) รวมไปถึงด้านมลพิษทางเสียงและ
แสง ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะของคนในเมือง  

ท่ามกลางปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ กลุ่มนักวิชาการและนักวางแผนนโยบายสาธารณะ รวมถึงภาค
ธุรกิจและประชาสังคม เริ่มตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเพ่ิม
ความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จึงได้เสนอหลายแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในด้านนี้ นับตั้งแต่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร เช่น การรีไซเคิล การลดปริมาณของเสีย ดังในกรณีของการลดการใช้ถุงพลาสติก 
การส่งเสริมการใช้การขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะแบบไร้เครื่องยนต์ เช่น การเดินเท้าและการใช้จักรยาน ไปจนถึง
การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพื ้นฐานด้านกายภาพของเมือง เช่น การปรับเปลี ่ยนระบบภายในอาคาร 
(retrofitting) ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดเหล่านี้นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความ
พยายามในการใช้พลังงานที่ลดหรือไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์  (decarbonization) ที่เป็นพื้นฐานของ
แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำ (low-carbon city)  

นอกจากนี้ การพัฒนาและยกระดับระบบสุขาภิบาลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ และการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (green infrastructure) ถือเป็นความพยายามในการเพิ่มความน่าอยู่ให้กับเมืองพร้อม
กับการเพิ่มความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวของเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สัมพันธ์กับการ
บริหารจัดการน้ำ ซึ่งมุ ่งเน้นการพัฒนาเมืองที่มีความกระชับ ไม่กระจัดกระจายเข้าไปในพื้นที่ที ่มีความอุดม
สมบูรณ์และเหมาะสมกับการเกษตร เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหารที่นับวันจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น และ
มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคต ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอาหาร โดยเฉพาะสำหรับคน
เมืองที่ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้ แม้ว่าในปัจจุบันมีแนวคิดและการริเริ่มของการทำการเกษตรในเมือง แต่ยังอยู่
ในขนาดที่เล็กเกินกว่าที่จะรองรับความต้องการอาหารของคนจำนวนมากในเมืองได้ 
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แผนภูมิที่ 2 ภูมิทัศน์ความเสี่ยงของโลกในปี 2020 

ที่มา: World Economic Forum (2020) 

 

หมายเหตุ:  สัญลักษณ์สีเขียวคือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สีแดงคือด้านสังคม สีน้ำเงินคือด้านเศรษฐกิจ สีม่วงคือด้าน
เทคโนโลยี และสีส้มคือด้านภูมิรัฐศาสตร ์

ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง 

ปัจจัยด้านการเมืองระดับมหภาคอาจดูเหมือนห่างไกลจากเรื่องวิถีชีวิตประจำวันของคนเมือง แต่เป็นที่
ทราบกันดีว่า การเมืองระดับโลกมักส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งท้ายที่สุดก็มีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของคนทั่วไป ในภาพอนาคตนับจากนี้ไปอีก 20 ปี การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทาง
การทหารระดับโลก โดยเฉพาะระหว่างมหาอำนาจของขั ้วหลัก คือ สหรัฐอเมริกาและจีน น่าจะเป็นปัจจัย
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ขับเคลื่อนสำคัญที่จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า สังเกตได้จากปัญหา
ข้อขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน ส่วนความเสี่ยงด้านการก่อการร้ายก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะ
การก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ เช่น การจู่โจมทางไซเบอร์และการเรียกค่าไถ่ออนไลน์ (online ransom) ซึ่งอาจมี
ผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในเมือง ดังกรณีที่เกิดการแฮกเข้าในระบบปฏิบัติการของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
หลายแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา4   

ในระดับประเทศเอง การเรียกร้องด้านประชาธิปไตยและสิทธิทางการเมืองของพลเมืองยังคงมีอยู่ทั่วไป 
แนวโน้มที่สำคัญคือความหลากหลายและแตกต่างทางความความคิดของคนกลุ่มต่าง ๆ และรุ่นวัยต่าง ๆ อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนมากขึ้น  แม้ว่ารูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการรณรงค์ทางประชาธิปไตยได้
เปลี่ยนไปมากแล้วจากเมื่อก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดียในการสื่อสารและ
ผลักดันด้านการเมือง แนวโน้มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดแทบทุกประเทศทั่วโลก  พ้ืนที่ดิจิทัลจึง
กลายเป็นพ้ืนที่สำคัญในด้านการเมือง และเป็นพ้ืนที่สำคัญที่แสดงมติมหาชน (public opinion) ที่ทรงพลังมากข้ึน 
แม้ว่าความเห็นที่แสดงออกมาอาจสะท้อนความเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม 

การต่อสู้และผลักดันทางการเมืองย่อมมีผลต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการออกแบบและกำหนด
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั่วไป การสร้างข้อผูกพันร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน 
และระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (stakeholder engagement) จึงเป็นประเด็นสำคัญและ
นับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะกำหนดภาพอนาคตในการดำรงชีวิตในเมือง ปัจจัยด้านการเมืองนี้ครอบคลุมไป
ถึงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในเมือง ทั้งการสร้างความโปร่งใส การรับผิดรับชอบของผู้นำและผู้อื ่นที่
เกี ่ยวข้อง และการยึดหลักนิติธรรมหรือการปกครองของกฎหมาย (rule of law) ซึ่งท้ายสุดมีผลต่อระดับขีด
ความสามารถของรัฐในการให้บริการกับประชาชนในสังคม  

นโยบายของรัฐมีผลอย่างยิ่งต่อความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่จะ
เกิดในอนาคต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนแต่ละคนในระดับปัจเจก รวมถึงองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคม 
ไม่มีอำนาจและทรัพยากรมากพอที่จะจัดการและเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนและมีพลวัตได้  ขีด
ความสามารถในการกำหนดและดำเนินนโยบายของรัฐ จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของภาพอนาคต
ของการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศ 

ในขณะเดียวกัน แนวคิดในการดำเนินนโยบายสาธารณะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนไป  แนวคิดการโอนกิจการของรัฐให้เอกชนดำเนินการ (privatization) อาจ
ได้รับการคัดค้านและต่อต้านอยู่เสมอ และมีบางช่วงที่ลดความนิยมไป แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรของรัฐ 
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงต้องใช้แนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 
(public-private partnerships) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยคือการสร้างทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 

 

4 “Ransomware Attacks ...” New York Times, 2019. 
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เป็นต้น นอกจากนี้ แนวคิดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในการบริหารจัดการเมือง ยังคงมีอยู่และได้รับการ
สนับสนุนและผลักดันอยู่ทั่วไป  

ในด้านกายภาพของเมืองนั้น ปัจจัยสำคัญที่น่าจะมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองมากยิ่งขึ้น คือ นโยบาย
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่เฉพาะในด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน และระบบขนส่ง
มวลชน ซึ่งได้ลงทุนไปมากแล้วในกรุงเทพมหานคร แต่รวมไปถึงสาธารณูปการอ่ืน ๆ ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาลและ
สถานีอนามัย สถานนันทนาการและสนามกีฬา ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในบริบทของมหานครกรุงเทพ
และเมืองใหญ่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยคือพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งจะเพ่ิมความสำคัญและบทบาทมากขึ้น เมื่อที่อยู่อาศัย
มีขนาดเล็กลงและความจำเป็นในการใช้พ้ืนที่ส่วนรวมยิ่งเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากนี้ กฎระเบียบและมาตรฐานในการควบคุมอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจะยิ่งสำคัญมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แนวคิด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) เมืองคาร์บอนต่ำ (low carbon city) และแนวคิดอื ่น ๆ ล้วนแล้วแต่
จำเป็นต้องมีการปรับกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวทางการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐ  

จากการกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญระดับโลกที่มีผลต่อชีวิตคนในอีก 20 ปีข้างหน้ามีอยู่หลายประการตามที่ได้สรุปไปข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนนที่ถือว่ามีความสำคัญมากและเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มี
การกล่าวถึงในแทบทุกงานที่ศึกษาภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในเมือง ประกอบไปด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (2) สังคมสูงวัย (3) กระบวนการเป็นเมือง (4) การเชื่อมต่อระดับโลกของคน สิ่งของและข้อมูล (5) การ
พัฒนาเทคโนโลยีที ่ เช ื ่อมต่อระบบกายภาพกับไซเบอร์  (cyber-physical systems) ซึ ่งรวมถึงการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ และ (6) การเพ่ิมอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกของประเทศในทวีปเอเชีย  ปัจจัยเหล่านี้
เป็นพ้ืนฐานสำหรับการคาดการณช์ีวิตเมืองในอนาคต 

2.4 สัญญาณของชีวิตเมืองในประเทศไทย 

จากการกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ในระดับโลกและในระดับประเทศ คณะผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่า บางสัญญาณเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเสริมพลังกัน แต่บางสัญญาณก็มีคุณลักษณะเชิง
ปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) ที่ดูเหมือนขัดแยง้และย้อนแย้งกัน คล้ายกับที่ไอแซก นิวตัน ได้เสนอกฎ
ของฟิสิกส์ว่าด้วยการเคลื่อนที่ข้อที่สามไว้ว่า เมื่อวัตถุหนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง วัตถุที่ถูกกระทำ
จะออกแรงกระทำกลับในขนาดที่เท่ากัน หรือแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและเกิดในทิศทาง
ตรงกันข้ามกัน (action = reaction) ในลักษณะคล้ายกัน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
คาดการณ์ภาพอนาคต จำเป็นต้องจับสัญญาณไม่เพียงแค่แนวโน้มหนึ่ง แต่ต้องมองเห็นแนวโน้มตรงกันข้าม 
(countertrend) ของแนวโน้มนั้นด้วย   
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 ในภาพรวม สัญญาณของแนวโน้มและแนวโน้มตรงกันข้ามที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต
ของคนเมืองในประเทศไทยในอนาคต สรุปได ้14 ข้อดังนี้ 

สังคมสูงวัยที่เด็กน้อยลง 

ประชากรโลกและประชากรไทยยังคงเพ่ิมมากขึ้น แต่ในอัตราที่น้อยลงเนื่องจากอัตราการเกิดที่ต่ำลงมาก 
แม้ว่าในหลายประเทศในทวีปแอฟริกายังคงมีประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงก็ตาม สำหรับประเทศไทย สภาวะ
สังคมสูงวัยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนด้านประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้าทีส่ามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและชัดเจน 
ประชากรไทยจะมีอายุยืนขึ้นค่อนข้างแน่นอน จึงมคีวามเป็นไปได้สูงมากที่สุดในกลุ่มปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ อีกทั้ง
มีผลกระทบสูงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ด้วยเหตุนี้ โอกาสจึงมีอยู่น้อย
มากที่ภาพอนาคตด้านประชากรไทยอีก 20 ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากภาพอนาคตที่ฉายต่อจากแนวโน้มใน
ปัจจุบัน ยกเว้นในกรณีของเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไวล์คาร์ด (wild card) เช่น อุกกาบาตชนโลก สงครามครั้ง
ใหญ่ การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและในวงกว้างของโรคอุบัติใหม่ที่ทำให้ประชากรต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก 
และการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายที่เปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นพลเมืองไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

ดังนั้น ในเชิงการคาดการณ์ การเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ต้องกำหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องวิเคราะห์เป็นแกนหลักในเชิงฉากทัศน์หรือภาพอนาคตทางเลือก 
แต่อาจระบุเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในทุก ๆ ฉากทัศน์ของภาพอนาคต 

สังคมเมืองใหญ่ท่ีเมืองเล็กถดถอย  

กระบวนการเป็นเมือง ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญระดับโลก ยังจะคงมีอยู่ต่อไปทั้งในระดับโลก
และในประเทศไทย การย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะการย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง และเมืองใหญ่ในภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี 
ภูเก็ต ประชากรของเมืองใหญ่เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปอีก นั่นหมายถึงจำนวนประชากรในเมืองขนาดเล็ก
และชุมชนชนบทอยู่ในระดับคงที่หรือลดน้อยลง   

แผนภูมิข้างล่างแสดงอัตราการเติบโตของประชากรในจังหวัดทั่วประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 10 ปี 
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2553 โดยเรียงตามลำดับของจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มสูงสุดไปหาอัตราที่ต่ำที่สุด 
แม้ว่าข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายจังหวัด แต่ก็สามารถอนุมานได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรเมืองในแต่ละ
จังหวัด  แผนภูมิข้างล่างแสดงให้เห็นว่า ในช่วง พ.ศ. 2543-2553 จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มขึ้นในระดับต้น ๆ มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรสูงกว่าช่วงก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดภูเก็ต ในทางตรงกันข้าม หลายจังหวัดกลับมีอัตราการเติบโตของประชากรติดลบ ทั้ง ๆ ที่ช่วงเวลาก่อน
หน้านั้น แทบไม่มีจังหวัดใดที่มีจำนวนประชากรลดลง  กราฟทั้งสองชุดแสดงแนวโน้มว่า เมืองใหญ่หลายแห่งมี
ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ในขณะที่บางจังหวัดกลับมจีำนวนประชากรลดลง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจที่
ถดถอยลงไปด้วยเช่นกัน 
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แผนภูมิที่ 3 อัตราการเติบโตของประชากรรายจังหวัด เรียงตามลำดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สดุ                         

           เปรียบเทียบ พ.ศ. 2513-2553 (ภาพบน) และเฉพาะ พ.ศ. 2553 (ภาพล่าง) 

ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัย ด้วยข้อมูลจากสำมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2513-2553 
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แนวโน้มนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมืองขนาดเล็ก
จำนวนมากทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาประสบความท้าทายของการลดลงของประชากร เนื่องจาก
ผู้คนโดยเฉพาะหนุ่มสาวได้ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือประเทศในยุโรปตะวันตกและ
ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ในกรณีของประเทศไทย หากไม่มีการดำเนินนโยบายหรือมาตรการบางประการที่มีอิทธิพล
มากพอที่จะต้านกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการตั้งถิ่นฐานนี้ แนวโน้มการย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่ก็น่าจะยังคงมีอยู่
ต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้า คำถามคือ สำหรับประชากรไทยในอนาคต การอาศัยอยู่ในเมืองถือเป็นทางเลือกที่เลือก
ได้หรือเป็นความจำเป็นทีเ่ลือกไม่ได้ 

โลกาภิวัตน์ของผู้คนท่ามกลางกระแสท้องถิ่นนิยม 

ผู้คนย้ายถิ่นและเคลื่อนที่มากขึ้นในโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ทั้งคนอพยพย้ายถิ่นอย่าง
ถาวร นักธุรกิจที่เดินทางเป็นประจำ และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  ประเทศไทยเองเป็นทั้งหมุดหมายและ
จุดเปลี่ยนถ่ายของผู้คนเหล่านี้  จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจำนวนหลายสิบล้านคนต่อปียิ่งทำให้จำนวน
ประชากรเมืองในแต่ละช่วงเวลาเพิ่มมากขึ้น ภาพอนาคตของชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมือง จึงไม่จำกัดอยู่เพียง
ภาพของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร แต่รวมไปถึงคนไทยที่อาจใช้ชีวิตและใช้เวลาบางส่วนในเมือง
ใหญ่ แต่ที่เหลืออยู่ในพื้นที่อื่นนอกเมือง  คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเมืองในประเทศไทยอย่างถาวรหรืออย่าง
ชั่วคราว รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่มีอยู่จำนวนมาก   

สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกระแสโลกาภิวัตน์ตามการเคลื่อนย้ายของผู้คน คือ ความรู้สึกไม่พอใจของคนท้องถิ่น
ต่อคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ แม้ว่าหลายประเทศในยุโรปได้เปิดรับผู้อพยพจำนวนมาก แต่ก็ทำให้เกิดกระแส
ต่อต้านผู้อพยพในประเทศตนเอง แม้กระทั่งในประเทศที่ดูเหมือนว่าจะเปิดกว้างกับคนต่างชาติมาก เช่น สวีเดน ก็
ยังเกิดกระแสต่อต้านดังกล่าว พรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมที่เสนอนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการรับผู้อพยพและ
คนต่างด้าวได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว  กระแสชาตินิยมได้
ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากแนวโน้มนี้และด้วยปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดผู้อพยพ
มากขึ้นในโลก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การต่อสู้ทางแนวคิดและการเมืองจะยังคงมีต่อไประหว่างกลุ่มที่เปิดกว้าง
กับผู้อพยพและกลุ่มที่เข้มงวดหรือต่อต้านผู้อพยพ 

ความรู้สึกต่อต้านคนต่างถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะผู้อพยพเท่านั้น ในบางประเทศที่นักท่องเที่ยวได้
เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และได้เข้าไปพักแรมและเยี่ยมเยือนพื้นที่ที่แต่เดิมไม่เคยมีนักท่องเที่ยวมาก่อน ทำให้เกิด
ความรู้สึกไม่พอใจและความรู้สึกถูกคุกคามของผู้ที่ได้รับผลกระทบและการรบกวนจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
ประชาชนในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง เช่น บาร์เซโลนา เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อนักท่องเที่ยวและ
ผลักดันให้มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น   

สำหรับประเทศไทย แนวโน้มนี้อาจยังไม่ปรากฏเห็นเท่าใดนัก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้คนยังคิดว่าได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ อย่างไรก็ตาม ก็เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับความไม่พอใจในการเปิด
ห้องพักในคอนโดมิเนียมในเมืองท่องเที่ยวและบ้านพักในชุมชนทั่วไปให้กับนักท่องเที ่ยวต่างชาติผ่านทาง
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แพลตฟอร์ม Airbnb จนทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มนักธุรกิจโรงแรมในท้องถิ่นที่เริ่มเสียผลประโยชน์จากการ
แข่งขัน5 รวมถึงเพ่ือนบ้านในคอนโดมิเนียมเดียวกันที่ถูกรบกวนโดยนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นคดีความที่ต้อง
ตัดสินโดยศาล6 แม้ว่าความไม่พอใจอาจไม่ได้มุ่งไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตรง แต่ก็สื่อถึงความไม่พอใจที่เกิด
จากการแพร่ขยายของการท่องเที่ยวที่มากเกินไป 

ขีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับการเจ็บป่วยมากขึ้น 

หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดสังคมสูงวัยในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก คือการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำให้ผู้คนมีอายุขัยยืนยาวมากขึ้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) คำนวณไว้ว่าในช่วง 6 ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีอายุขัยเพ่ิมขึ้น 4.4 เดือนต่อปี จากที่แต่เดิม
คนไทยมีอายุเฉลี่ยที่ประมาณ 55 ปี ใน พ.ศ. 2504 และเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงอายุเฉลี่ยที่ 75.3 ปีใน พ.ศ. 2559 
ทั้งนี้ เมื่อประมาณการอายุคนไทยตามรุ่นอายุ รวมทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่
เกิดใน พ.ศ. 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ยถึง 80-98 ปี หรือเกือบ 100 ปี7   

แนวโน้มอายุที ่ยืนยาวขึ้นนี้มาพร้อมกับแนวโน้มสำคัญอื่น ๆ และความไม่แน่นอนหลายประการที่
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ภาพอนาคตทางเลือก เพ่ือวางแผนเตรียมพร้อมรับมือไว้  อาทิ ระบบสาธารณสุขท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันจะสามารถรองรับจำนวนผู ้สูงอายุที ่เพิ ่มขึ ้นได้หรือไม่  แม้ว่าคนจำนวนมากจะมีสุขภาพดีและมี
พลานามัยแข็งแรงไปจนถึงวัยหลังเกษียณอีกหลายปีก็ตาม แต่ท้ายที่สุด ก็ยังจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมระบบ
สาธารณสุขรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นมากอยู่ดี  

อีกแนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับอายุที ่ยืนยาวขึ้นคือ ผู้คนทั่วโลกมีโรคประจำตัวมากขึ้นเช่นกัน 
โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (non-commuciable diseases) อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  ผู้คนจำนวน
มากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยถือว่าเป็นโรคอ้วน  ขณะเดียวกัน คนจำนวนมากก็พยายามลดน้ำหนัก จึงมีแนวคิด
และสินค้าจำนวนมากที่มุ่งเป้าไปที่คนที่ต้องการลดความอ้วน  แนวโน้มเหล่านี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการกิน การอยู่อาศัย การออกกำลังกาย รวมถึงสภาพแวดล้อมในเมืองที่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 

5 ““ไมเนอร์”ออกโรงต้าน”Airbnb”  จี้มหาดไทยรีดภาษี” ฐานเศรษฐกิจ. 6 ธันวาคม 2562. 

https://www.thansettakij.com/content/business/416255. 
6 “AirBNB ในไทยผิดกฎหมาย ศาลหัวหินตดัสิน ให้เช่าคอนโดรายวัน-สัปดาห์ ผดิ พ.ร.บ.โรงแรม” MGR Online. 11 

พฤษภาคม 2561. https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000046484.  
7 คนไทยอายุยืนขึ้นเฉลี่ย 75.3 ปี เตรียมแผนพัฒนาเมืองสำหรับสังคมสูงวัย. BLT. 29 พฤษภาคม 2562. 

https://www.bltbangkok.com/news/4892/ 
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พร้อมกันนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (emerging infectious 
diseases) และโรคติดต่อที่เคยคิดว่าได้หมดไปแล้วแต่กลับมาระบาดใหม่อีก มีการคาดประมาณว่า การติดต่อด้วย
เชื้อโรคระบาดใหม่คิดเป็นประมาณอย่างน้อยร้อยละ 12 ของการติดเชื้อโรคของมนุษย์ในปัจจุบัน8 และมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ โรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดจากเชื้อที่เป็นสปีชีส์ใหม่หรือเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบ 
เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ซึ่งเกิดจากไวรัส
โคโรน่า SARS coronavirus (SARS-CoV) และสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลกในป พ.ศ. 2562-2563 คือไวรัส 
2019-nCov และ โรคทางเดินหายใจเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) รวมถึงวัณโรคที่
กลับมาระบาดอีกครั้งและดื้อยาที่มีอยู่แต่เดิม  โรคติดต่อที่ระบาดไปยังประชากรกลุ่มใหม่ เช่น ไข้เวสไนล์ (West 
Nile fever) หรือในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรคไลม์ (Lyme Disease) เป็นต้น ความเสี่ยง
ในการระบาดของโรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นทั่วโลกมีสาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ ผู้คนทั่วโลกเดินทางมากขึ้นและไกลขึ้น 
ทั้งในการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและเพื่อการท่องเที่ยว โอกาสในการติดต่อและแพร่ขยายของเชื้อโรคจึงเพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance) เมื่อโลกเข้าสู่ยุค
หลังยาปฏิชีวนะ (post-antibiotic era) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของ
มนุษย์ในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ผู้คนพึ่งตนเองมากขึ้น แต่ไม่รับผิดชอบกับตนเองมากขึ้น 

คนอยู่คนเดียวและพึ่งตนเองมากขึ้นในโลก การปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างประชากรมักสัมพันธ์กับการ
ปรับเปลี่ยนด้านสังคม ในประเทศพัฒนาแล้วและในประเทศไทย มีสัญญาณชัดเจนว่า ผู้คนพึ่งตนเองมากขึ้น โดย
อาจเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจเองหรืออาจเป็นความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้น ทั้งในด้านรูปแบบครัวเรือนที่คนอยู่คน
เดียวมากขึ้น ด้านการจ้างงานที่แทบไม่เหลือการจ้างงานตลอดชีวิต รวมถึงสวัสดิการบำนาญหลังเกษียณของรัฐ
และบริษัทขนาดใหญ่ที่แทบไม่เหลืออยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ในด้านประชากร รูปแบบครัวเรือนแบบดั้งเดิมที่มีคนหลายรุ่นในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันเริ่มลดน้อยลง 
คนแต่งงานช้าลงและน้อยลง คนเป็นโสดมากขึ้นและอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ครัวเรือนคนเดียวหรือสองคนมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโลก ผลการประมวลโดยนักวิจัยที่ใช้ฐานข้อมูล One World in Data 
ตามที่แสดงในแผนภาพข้างล่าง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สัดส่วนของครัวเรือนเดี่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแทบทั่วโลก 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ ในเยอรมนี ครัวเรือนกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนทั้งหมดเป็น
ครัวเรือนเดี่ยว แม้แต่ในประเทศกำลังพัฒนาในอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย ก็มีสัดส่วนของครัวเรือนเดี่ยว
เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามฐานข้อมูลดังกล่าว มี
เพียงประเทศปากีสถานเท่านั้นที่สัดส่วนของครัวเรือนเดี่ยวมีแนวโน้มลดลง   

 

8 Taylor et al. (2001) 
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แผนภูมิที่ 4 สัดสว่นของครัวเรือนเดี่ยวในโลก 

ที่มา: Ortiz-Ospina (2019).  

 

ครัวเรือนเดี่ยวและคู่เพิ่มขึ้นในไทย ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 
พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นชัดว่า ครัวเรือนคนเดียวและครัวเรือนสองคนในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครัวเรือนคนเดียวได้เพิ่มจากร้อยละ 8.8 ใน พ.ศ. 2539 เป็นร้อยละ 20.5 ใน พ.ศ. 
2560 ส่วนครัวเรือนสองคนก็เพิ่มจากร้อยละ 15.9 เป็นร้อยละ 27.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ครัวเรือนที่มี
ขนาดสามคน ขึ ้นไป กลับมีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจนจากร้อยละ 75.3 เหลือร้อยละ 52.3 ใน พ.ศ. 2560   
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ย พบว่า อายุเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 10 ปี9  แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มครัวเรือนเดี่ยวที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประชากรไทย 

การแยกทางและหย่าร้างเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สื่อถึงการพึ่งพาตนเองในสังคม มีความจำเป็นน้อยลงที่
จะต้องแต่งงานและมีครอบครัวเพื่อให้ชีวิตสามารถคงอยู่ต่อไปได้ อัตราการหย่าในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง

 

9 อนาคตครัวเรือนไทยเปราะบาง. กรุงเทพธุรกิจ. 1 กรกฎาคม 2562. 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/839400 
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ประเทศไทย ได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งในด้าน
ประชากรและในด้านสังคม 

แนวโน้มเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคต
ของการใช้ชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย และดูเหมือนเป็นแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่ไม่น่าจะเป็นทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ความเหนียวแน่นทางสังคมลดลง...จริงไหม ความกังวลประการหนึ่งเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของขนาดครัวเรือนดังกล่าว คือ ความเหนียวแน่นของคนในครอบครัวและคนในสังคมอาจลดน้อยลงไป  
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต ใน พ.ศ. 2561 พบว่า ในด้าน
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน วัยรุ่นอายุ 13-24 ปี มีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นและมีความสุขเมื่ออยู่ใน
ครอบครัวตัวเอง และมีผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทำตามเป็นประจำ ในสัดส่วนที่สูง คือ ร้อยละ 76.0 และ
ร้อยละ 71.6 ตามลำดับ แต่ในเรื่องการแสดงออกถึงความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร ความสนใจเอาใจใส่กับ
สมาชิกในครอบครัว พบว่า ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 57.8 ที่ทำกันเป็นประจำ งานเขียนและงาน
ขับเคลื่อนทางสังคมจำนวนหนึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดว่า ครอบครัวที่ไม่เหนียวแน่น ทำให้ฐานชีวิตของผู้คนไม่มั่นคง 
ด้วยภาวะทางสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยีทำให้ทุกคนห่างจากความ
เป็นครอบครัวแบบเดิม มีปฏิสัมพันธ์และการพูดกันน้อยลง แต่ละคนมีความเป็นส่วนตัวสูง ปัจจัยเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานของความมั่นคงและความเปราะทางของบุคคล ครอบครัว และสังคม10   

รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนเปลี่ยนไป  ในบริบทที่ความเป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมได้ลดลงไปนั้น มี
การตั้งคำถามว่า ผู้คนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในเมืองสร้างความเป็นครอบครัวและความเป็นชุมชนอย่างอื่นขึ้นมา
ทดแทนหรือไม่ เช่น การเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงในที่โรงเรียน ที่ทำงาน การเล่นกีฬา รวมไปถึงการอยู่อาศัยใน
ครัวเรือนรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องหรือญาติ นอกจากนี้ คนเมืองจำนวนมากได้เข้าร่วมสังคมหรือ
ชุมชนออนไลน์และกลุ่มโซเชียลมีเดีย และได้สร้างตัวตนและอัตลักษณ์บนโลกเสมือน (virtual identity) ขึ้นมา
ใหม ่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในโลกกายภาพ  ปัจจัยเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่กำหนดภาพอนาคตของการ
ใช้ชีวิตในเมือง และเป็นคำถามที่ยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยในเชิงประจักษ์ต่อไป 

โอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นพร้อมกับความเหลื่อมล้ำ 

ชนชั้นกลางคือโอกาสทางเศรษฐกิจ จำนวนประชากรโลกที่เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มีกำลัง
ซื้อมากขึ้น เป็นปัจจัยที่ทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย ซึ่งคาด
ว่าจะมีชนชั้นกลางที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของทั้งโลกภายใน พ.ศ. 257311  จำนวนประชากรและกำลังซื้อ

 

10 ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ (2557). 
11 Pezzini (2012).  
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ของชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้นสูงนี้ย่อมเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่สามารถผลิตและส่งออกสินค้าและการบริการ
ด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

ความรู้และเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้คนมากขึ้น ระดับความรู้ขั้นพื้นฐานของคนในโลกก็เพิ่มสูงขึ้น หาก
วัดโดยอัตราผู้รู้หนังสือ (literacy rate) ประชากรโลกประมาณร้อยละ 86.3 สามารถอ่านออกเขียนได้12 ในขณะที่
อัตราของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 96.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูง โดยที่จำนวนผู้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาก็
เพ่ิมขึ้นทั่วโลกเช่นกัน13 ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนทั่วโลกและอยู่ใน
ระดับร้อยละ 63.4 ใน พ.ศ. 256214  ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ในการพัฒนาและ
สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสังคมให้กับตนเองได้  

 
แผนภูมิที่ 5 อัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือทั่วโลก  พ.ศ. 2557-2562 

ที่มา: Statistica.com 

ความเหลื่อมล้ำแย่ลง ในขณะที่ปัจจัยด้านประชากรและเทคโนโลยีได้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวโน้มตรงกันข้ามคือภาวะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมแย่ลงทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ 
รายงานหลายฉบับได้แสดงตัวเลขที่สื่อถึงความเหลื่อมล้ำที่สูงและเพิ่มขึ้นในระดับโลก เช่น รายงาน Even it up: 

 

12 Adult literacy rate, population 15+ years (both sexes, female, male)". UIS Data Centre. UNESCO. เข้าถึง

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562. 
13 https://ourworldindata.org/tertiary-education 
14 https://www.statista.com/statistics/284202/mobile-phone-internet-user-penetration-worldwide/ 
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Time to end extreme inequality ขององค์กร Oxfam ซึ่งเผยแพร่ใน พ.ศ. 2562 ระบุว่า ช่องว่างระหว่างคน
รวยและคนจนในโลกมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยบุคคลทีร่วยที่สุดในโลก 26 คนแรกเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่า
เทียบเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของครึ่งหนึ่งของพลเมืองโลก หรือกว่า 3.8 พันล้านคนรวมกัน15 ในขณะที่ในรายงาน 
Global Wealth Report 2018 ของบริษัท Credit Suisse แสดงข้อมูลว่า ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินของ
ประเทศไทยอยู่ลำดับที่สามของโลก โดยคนไทยที่รวยที่สุดร้อยละ 1 ถือครองร้อยละ 66.9 ของทรัพย์สินทั้ง
ประเทศ16  ส่วนในด้านรายได้นั้น ในกลุ่มประชากรวัยทำงาน 52 ล้านคนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2559 กลุ่มคน
รวยที่สุดร้อยละ 10 มีส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติถึงร้อยละ 53 และคนรวยที่สุดร้อยละ 1 ถือรายได้อยู่ร้อยละ 
20.23 ในขณะทีค่นจนที่สุดครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดมีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 13  และกลุ่มชนชั้นกลางร้อยละ 
40 มีส่วนแบ่งร้อยละ 3417 

ความเหลื่อมล้ำไม่ได้จำกัดอยู่ในเพียงด้านร้ายได้และความมั่งคั่ง แต่รวมไปถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ด้านการอยู่อาศัย การศึกษา การบริการสาธารณสุข การเงิน การขนส่งเดินทาง การเข้าถึง
ข้อมูล และโอกาสในการทำงาน  ปัจจัยด้านความเหลื่อมล้ำถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะมีผลอย่างยิ่งต่อภาพ
อนาคตในการดำรงชีวิตของคนเมืองในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะเมื่อปัจจัยอื่น ๆ อาจทำให้สถานการณ์ความ
เหลื่อมล้ำยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติอาจทำให้คนจำนวน
มากต้องตกงาน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ผู้คนต้องสูญเสียที่ดินและพื้นที่ทำกินที่เป็นแหล่ง
รายได้หลักในปัจจุบัน  

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาก แต่การเตรียมพร้อมรับมือยังช้า 

ภูมิอากาศเปลี่ยนทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกถือเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่
สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบัน ในอีก 20 ปี 50 ปีและ 100 ปีข้างหน้า  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ปกติของโลก หากมองภาพประวัติศาสตร์ระยะยาวในช่วง 650,000 ปีที่ผ่านมา 
ธารน้ำแข็งในโลกได้ผ่านวัฏจักรของการก่อตัวและการละลายมาแล้ว 7 ยุค โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 
11,700 ปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของยุคสภาพอากาศปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์  ใน
ปัจจุบัน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันอย่างชัดเจนอย่างไม่มีที่ถกเถียงได้ว่า ระบบสภาพอากาศของโลกใน
ภาพรวมมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่
สูงขึ้นในปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นับตั้งแต่ช่วงยุคกลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้น

 

15 Oxfam. (2019)  
16 Credit Suisse. (2018).  
17 Jenmana, T. (2018) 
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มา และเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นมาหลายทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ18 อุณหภูมิของ
โลกได้เพิ่มสูงขึ้นมาในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา และปีที่อุณหภูมิสูงที่สุด 5 อันดับแรกเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรก็เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่พืดน้ำแข็ง (ice sheets) 
บริเวณกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาก็ละลายในอัตราที่เร็วกว่าเดิมมาก นอกจากนี้ ระดับน้ำทะเลของโลกก็มี
ระดับสูงขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งขึ้น ทั้งลดพายุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกฤดูกาล และมีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคย
ประสบมาก่อน  

กรุงเทพจะจมน้ำ ประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาภัยพิบัติและผลกระทบอันเนื ่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ผลงานวิจัยขององค์กร Climate Central ที่เผยแพร่ในวารสาร Nature 
Communications เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า ภายใน พ.ศ. 2593 หรือป ค.ศ. 2050 
เมืองใกล้ชายฝั่งทะเลหลายแห่งในเอเชียจะจมในน้ำทะเลที่ระดับสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับโลก  สำหรับประเทศไทย พื้นที่เกือบทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร และเมืองอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยที่พลเมือง
มากกว่าร้อยละ 10 ที่อาศัยอยู่บนฝั่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ ้น   การ
คาดการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นวงกว้างกว่าผลการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชากร
ประมาณร้อยละ 1 ที่จะได้รับผลกระทบ 

 
ภาพที่ 3 พื้นที่มหานครกรุงเทพที่คาดการณ์ว่าจะจมน้ำทะเลภายใน พ.ศ. 2593 

ที่มา: Lu and Flavelle. (2019). 

 

18 NASA. Global climate change: Vital signgs of the planet. https://climate.nasa.gov/evidence/ 

การคาดการณ์เดมิสำหรับ ค.ศ. 2050 การคาดการณ์ใหม่สำหรบั ค.ศ. 2050 
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แผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผน? ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้น
สภาพแวดล้อม ทั้งในมหานครกรุงเทพและในเมืองใหญ่อื่น ๆ ของประเทศไทย ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดำรงชีวิตของผู้คนในเมืองตัวเปลี่ยนเกม (game changer) สำคัญที่จะกำหนดภาพอนาคตของการดำรงชีวิตของ
คนเมืองในมหานครกรุงเทพและเมืองใหญ่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นนโยบายสาธารณะที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  แม้ว่าผู้คนทั่วไปและรัฐบาลจะเริ่มตระหนักเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงยังช้าและมีอยู่ในวงจำกัดในด้าน
นโยบายสาธารณะและมาตรการที่จะรับมือกับความท้าทายระดับความอยู่รอดของมนุษยชาตินี้  ตัวอย่างเช่น 
กฎหมายและกระบวนการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดบ่อยมาก
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น แตย่ังมีการปรับเปลี่ยนในด้านนี้อยู่น้อยมากในประเทศไทย เป็นต้น 

ออนไลน์-ออฟไลน์: ชีวิตเชื่อมต่อตลอดเวลา และความเป็นส่วนตัวน้อยลง 

เครื ่องมือดิจิทัลคือปัจจัยห้าของชีวิต การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั ้งโทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แสดงถึง
การเชื่อมต่อที่มากขึ้นระหว่างผู้คนในโลกและในประเทศ การเชื่อมต่อที่เพ่ิมขึ้นทำให้ผู้คนสามารถติดต่อกันได้ง่าย
ขึ้นสะดวกขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง ในขณะเดียวกัน คนจำนวนมากก็สามารถทำงานจากบ้านได้มากขึ้น กว่าร้อยละ 
43 ของคนทำงานในสหรัฐอเมริกาทำงานจากบ้านเป็นบางครั้งใน พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ใน พ.ศ. 
2555 19 ทั้งนี้ ร้อยละ 5.2 ทำงานเต็มเวลาจากบ้านใน พ.ศ. 2560 จากเดิมร้อยละ 1.9 ทำงานจากบ้านใน พ.ศ. 
2543 กล่าวคือ คนทำงานในสหรัฐอเมริกาที่ทำงานจากบ้านเต็มเวลามีถึง 6.5 ล้านคนใน พ.ศ. 256020 แม้ว่าใน
ประเทศไทยยังไม่มีการสำรวจเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า จะมีแนวโน้มไปในแนวทางเดียวกับ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่การทำงานผ่านระบบสารสนเทศและดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายขึ้น  ปรากฏการณ์การ
ทำงานแบบไม่ติดที่ (mobile working) ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับเมืองหรือประเทศ แต่ไปไกลถึงการทำงานใน
ต่างประเทศหรือไปในที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องอยู่กับที ่จนกลายมาเป็นปรากฏการณ์ดิจิทัลโนแมด (digital nomad) 
หรือคนทำงานทีเ่ดินทางและใช้ชีวิตอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ของโลก โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก  

อัตลักษณ์ออนไลน์สำคัญกว่าออฟไลน์  ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มในการสื่อสารก็ได้เปลี่ยนไปอย่าง
มากจากเมื่อ 20 ปีก่อน โซเชียลมีเดียหลายระบบได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในโลก 
ในประเทศไทยเอง จำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

 

19 https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx 
20 https://www.yourbestdigs.com/work-from-home-statistics/ 
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ๆ ในโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปได้ติดต่อสื่อสาร ประกอบธุรกิจและทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น   

แต่การเชื่อมต่อที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ก็มาพร้อมกับพฤติกรรมการเสพติดโทรศัพท์ โดยเฉพาะแบบสมาร์ทโฟน
ที่มีประโยชน์ในการใช้งานหลายด้าน ทั้งเพื่อการทำงานและการบันเทิงส่วนตัว จากการสำรวจของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติใน พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนในประชากรไทยอายุ 6 ปี
ขึ้นไป ประมาณ 62.8 ล้านคน พบว่า จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีอยู่ประมาณร้อยละ 50.5 (31.7 
ล้านคน) และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกในอนาคต21 ในจำนวนนี้ ยังมีการรายงานว่าโดยเฉลี่ยคนไทยใช้
สมาร์ทโฟน 234 นาทีต่อวัน22 ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงความเสี่ยงที่คนไทยที่จะมีอาการติดสมาร์ทโฟน 

นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ (identity) และความเป็นตัวตนในโลกออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น และมีชุมชนและสังคมที่อยู่บนพื้นที่ดิจิทัลมากขึ้น โดยอาจมีอัต
ลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตามแต่ละแพลตฟอร์มเข้าไปร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ จากการสำรวจของบริษัท 
เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย (Fleishman-Hillard Thailand) พบว่า คนรุ่นมิลเลนเนียลไทยร้อยละ 56 ให้
ความสำคัญกับภาพลักษณ์และวิธีการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์มากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง ใน
ปัจจุบันที่แพลตฟอร์มโชเชียลมีเดียมีอยู่หลากหลาย เปิดโอกาสให้แต่ละคนสามารถสร้างช่องทางเฉพาะตัวในการ
สื่อสารกับผู้อื่นในสังคม คนกลุ่มนี้จึงให้เวลาและความสำคัญกับการทำให้ตัวเองดูดีในโลกออนไลน์อยู่เสมอ  ด้วย
เหตุนี้ กลุ่มคนมิลเลนเนียลถึงร้อยละ 65 จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกกำลังกายในยิม การดูแลสุขภาพและ
ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในโลกโซเชียล23  การสร้างอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์ทำให้
เกิดอาชีพใหม่ในกลุ่มคนวัยมิลเลนเนียล เช่น บล็อกเกอร์ นักรีวิว อินฟลูเอนเซอร์ ที่สามารถหารายได้จากการ
สร้างตัวตนและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผ่านทางแพลตฟอร์ม 

ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวบนโลกออนไลน์ ในช่วงหลังเริ่มมีความเป็นห่วงว่า ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละ
คนจะน้อยลง เนื่องจากบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมและชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ใช้โทรศัพท์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด หากชีวิตของคนเมืองในอนาคตยังคงใช้
เครื่องมือดิจิทัล สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดียเป็นประจำอย่างนี้ต่อไป  ประเด็นเรื่องการเสพติดสมาร์ทโฟนและ
โซเชียลมีเดียย่อมต้องกลายเป็นวาระสำคัญทั้งในด้านการวิจัยและด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะอย่าง
แน่นอน นอกจากนี้ ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัลยังผูกโยงกับความจำเป็นหรือข้ออ้างของ
รัฐบาลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงหรือด้านความปลอดภัยอื่น ๆ   การต่อสู้ด้าน

 

21 สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559).  
22 เปิดพฤติกรรมใช้สื่อ คนดูทีวี-สมาร์ทโฟนพุ่ง. (2559).  
23 ทำความเข้าใจพฤติกรรม “มิลเลนเนียลไทย” กลุ่มเป้าหมายแห่งอนาคตที่มาพร้อมความย้อนแย้งในตัวเอง. Brandbuffet. 

19 ตุลาคม 2561.  
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แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยบนพื้นที่ดิจิทัล มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและ
จะยังคงมีต่อไป  ด้วยบทบาทและความสำคัญของพื้นที่ดิจิทัลสำหรับชีวิตคนในอนาคต นโยบายสาธารณะและ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้  จึงเป็นหัวข้อ
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการหารือและถกเถียงกันอย่างจริงจังต่อไป 

ชีวิตออฟไลน์กลายเป็นสถานะทางสังคม  ท่ามกลางกระแสชีวิตออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้นนี้ ก็เริ่มมีกระแส
โต้กลับที่พยายามให้ชีวิตคนเราหลุดออกจากโลกออนไลน์และกลับไปใช้ชีวิตแบบออฟไลน์มากขึ้น เช่น การรณรงค์
ต่อต้านการขยายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในพื้นที ่ห่างไกลในสก็อตแลนด์ 24 การห้ามใช้
โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนที่ฝรั่งเศส25 และบทความจำนวนมากที่เสนอวิธีการใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม 
คนกลุ่มนี้ยังมีอยู่น้อยมาก และโดยมากมักเป็นคนชนชั้นกลางหรือคนหัวใหม่ที่มีทางเลือกในชีวิตมากกว่าคนทั่วไป 
จนเหมือนกับว่า ความสามารถในการเลี่ยงจอมอนิเตอร์หรือการใช้มือถือเป็นสถานะทางสังคมแบบหนึ่ง ยิ่งมีฐานะ
มากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะใช้ชิวิตออฟไลน์มากขึ้นเท่านั้น  แต่หากเมื่อใดที่คนทั่วไปเริ่มรู ้สึกว่า การใช้ชีวิต
ออนไลน์มากจนเกินไปทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ก็อาจเป็นไปได้ที่จะมีคนพยายามใช้ชีวิตออฟไลน์มากขึ้นในอนาคต 

พื้นที่ดจิิทัลขยายกว้างมากขึ้น รัฐควบคุมได้น้อยลง 

พรมแดนดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของภาพอนาคตของมนุษย์ในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้แพร่ขยายเข้าไปไปในทุกกิจกรรมของการดำรงชีวิตของมนุษย์ พ้ืนที่ดิจิทัล
มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพ้ืนที่กายภาพ การต่อสู้แย่งชิงพ้ืนที่ดิจิทัลจึงเริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดา  พร้อมกัน
นี้ ข้อมูลที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ดิจิทัลมีอยู่มากมายมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นทรัพย์สิน
สำคัญที่องค์กรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในด้านธุรกิจ ดังที่มีคำกล่าวว่า ข้อมูลมีค่าดั่งน้ำมัน (Data is the 
new oil) การแย่งกันเป็นเจ้าของข้อมูลจึงเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้แต่ในหน่วยงานของ
รัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไร ก็เริ่มให้ความสำคัญกับพื้นที่ข้อมูลและดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย แต่รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  

การขยายพื้นที่ดิจิทัลในชีวิตคนไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม แต่รวมไปถึง
เรื่องการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะการเกิดและแพร่กระจายของ
มติมหาชน (public opinion) ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ได้ทำให้เกิดการเมืองดิจิทัล (digital politics) ในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้ายุคดิจิทัล แนวโน้มนี้เกิดขึ้นแทบทุกประเทศในโลก รวมทั้ง

 

24 https://www.scotsman.com/news/environment/bid-to-create-uk-s-first-offline-sanctuary-in-scottish-

mobile-blackspot-1-5011976 
25 https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2019/08/30/the-mobile-phone-ban-in-french-schools-one-

year-on-would-it-work-elsewhere/ 
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ประเทศไทย และดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยด้านพื้นที่ดิจิทัลน่าจะเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่ออนาคตของวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย 

เกมแมวจับหนูบนโลกดิจิทัล การแพร่ขยายพ้ืนที่ดิจิทัลนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามในการควบคุม
โดยรัฐ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งในด้านความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปและผู้บริโภค ด้านความมั่นคงทั้งของ
รัฐบาลและของผู้มีอำนาจ ด้านเสถียรภาพของเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ความพยายามของรัฐในการควบคุมพ้ืนที่
ดิจิทัลเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านกิจกรรมและองค์ประกอบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก
ดิจิทัล อาทิ การแพร่ขยายของข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ (fake news) ความนิยมในการซื้อขายบิตคอยน์ (Bitcoin) 
เว็บมืด (dark web) ที่เป็นแหล่งรวมกิจกรรมผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและพ้ืนที่
ใหม่ ๆ ที่ช่วยหลีกเลี่ยงการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมของรัฐ  ตัวอย่างที่ชัดเจนของความพยายามของรัฐใน
การควบคุมพ้ืนที่ดิจิทัลคือรัฐบาลจีน ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดการพ้ืนที่ดิจิทัลได้อย่างเด็ดขาดกว่ารัฐบาลใน
ประเทศอื่น แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีการใช้พื้นที่ดิจิทัลที่หลุดพ้นการควบคุมของรัฐบาลจีนอยู่อย่างต่อเนื่อง  ตาม
แนวโน้มที ่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน  สภาวะเกมแมวจับหนู (cat-and-mouse game) ระหว่างรัฐบาลกับกิจกรรม
ต้องห้ามในพ้ืนที่ดิจิทัลน่าจะยังคงเป็นแนวโน้มที่มีต่อไปในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า  

ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการขยายพื้นที่ดิจิทัลนี้ยังสื่อถึงความท้าทายด้านการเมืองและการปกครองที่เพ่ิม
มากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นที่มีขอบเขตเกินกว่าพรมแดนของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ความท้าทายรูปแบบนี้มีมาแต่เดิมอยู่แล้วในบริบทของยุคโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยปัญหาและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งมักมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันในระดับโลก และ
ขอบเขตพรมแดนของสาเหตุและผลกระทบมักกว้างเกินกว่าขอบเขตการปกครองของแต่ละรัฐ  ปัจจัยเหล่านี้ทำให้
อำนาจอธิปไตยและความสามารถของรัฐในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ภายในขอบเขตของประเทศตนเองได้ลดลง
อย่างมาก มาตรการและเครื่องมือที่รัฐเคยใช้ได้แต่เดิม ก็อาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  
การขยายพ้ืนที่ดิจิทัลจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญที่จะมีผลอย่างยิ่งต่อภาพอนาคตของการใช้ชีวิตเมืองอีก 20 
ปีข้างหน้า 

สัมผัสมนุษย์เป็นของหรูหราในยุคปัญญาประดิษฐ์ 

ปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตของมนุษย์  กลุ่มเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงประมาณ 5 ปีที่
ผ่านมาคือปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และระบบอัตโนมัติที ่ใช้ปัญญาประดิษฐ์  กลุ่มเทคโนโลยี
เหล่านี้คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในหลายด้านในอนาคตไม่ไกลนี้ และอีก 20 ปีข้างหน้ามีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั่วไป นับตั้งแต่ในด้านการทำงาน การอยู่อาศัย การเดินทาง การซื้อของ และการ
รักษาพยาบาล  กล่าวได้กว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะกำหนด
ทางเลือกของอนาคตในการใช้ชีวิตของคนในโลก และคนเมืองในประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกแนวคิดและเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงและคิดค้นอยู่ในปัจจุบันจะพัฒนาต่อและ
ได้รับการประยุกต์ได้จริงและใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต บริษัทที่ปรึกษา Gartner ได้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์
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ความนิยมและความแพร่หลายของแนวคิด เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า Gartner Hype 
Cycle  โดยหนึ่งในรายงานใน ค.ศ. 2019 คือเรื่องปัญญาประดิษฐ์  ตามแผนภาพที่นำเสนอข้างล่างนี้จะเห็นได้ว่า 
เทคโนโลยีในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วมีเพียงเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูด  (speech 
recognition) และ GPU Accelerators เท่านั้น ส่วนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ยังคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี สำหรับ
บางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะยิ่ งทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างมาก เช่น ระบบ Quantum computing และ
เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบในระดับมนุษยชาติ เช่น ปัญญาประดิษฐทั่วไป (Artificial General Intelligence) นั้น 
คาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 10 ปีอย่างแน่นอน  

 

  
แผนภูมิที่ 6 วัฏจักร Gartner Hype ของปัญญาประดิษฐ์ใน พ.ศ. 2562 

ที่มา: Gartner.com 

 

ดังนั้น ในการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตของคนเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทยอีก 20 ปี
ข้างหน้า เทคโนโลยีล้ำยุคระดับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปอาจยังไม่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่นำมาวิเคราะห์โดยตรง 
แต่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับรองลงมา เช่น Machine learning, deep learning, NLP ฯลฯ มีความเป็นไป
ได้สูงว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงาน การเดินทาง และกิจกรรมอื่น ๆ ในการดำรงชีวิตอย่างแน่นอน  เทคโนโลยี
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ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จึงต้องคำนึงถึงในการคาดการณ์ภาพอนาคต ทั้งที่เป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบันและที่เป็น
ภาพอนาคตทางเลือกแบบฉากทัศน์  

ความโหยหาความเป็นมนุษย์ ในอนาคตอันใกล้ เมื่อสินค้าและการบริการทั่วไปสามารถผลิตและ
ให้บริการได้อย่างถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ มนุษย์ก็จะ
ถวิลหาความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น ยิ่งสินค้าที่มีอยู่ในตลาดสามารถผลิตและให้บริการด้วยปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์เท่าไหร่ การบริการด้วยแรงงานคนจะกลายเป็นของมีค่ามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อคนจนและคนชั้นกลาง
ได้รับประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น คนรวยก็จะยิ่งยินดีจ่ายมากขึ้นที่จะได้ซื้อสินค้าที่
ผลิตโดยมนุษย์และรับบริการจากมนุษย์ด้วยกันเอง   

ชีวิตที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ ยิ่งกลับต้องพึ่งธรรมชาติ 

เทคโนโลยีพิชิตธรรมชาติ มนุษย์ได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเอาชนะและเป็นอิสระจากกฎ
ธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อท้ายสุดจะนำไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สวนทางธรรมชาติที่ค้นพบ แต่ในขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ยังคงต้องพึ่งพา
ธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ มนุษย์ก็ดู
เหมือนไม่มีอำนาจใด ๆ เหนือธรรมชาติ แต่เป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น 

คนเมืองในปัจจุบันพ่ึงพาเทคโนโลยีจำนวนมากที่ทำให้มีอายุยืนยาวและชีวิตมีความสะดวกสบาย สิ่งของ
ข้างกายจำนวนมากล้วนแล้วแต่ผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นเอง ชีวิตมนุษย์ใน
ปัจจุบันพึ่งพาเทคโนโลยีมาก นับตั้งแต่ก่อนการปฏิสนธิและมีชีวิตเกิดขึ้นในครรภ์มารดา ไปจนถึงหลังตายและ
กลายเป็นเชิงตะกอนที่ท้ายสุดไม่เหลืออะไร  การพึ่งพาเทคโนโลยีนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปอีกนาน ดั่งเหมือนกับว่าชีวิต
มนุษย์จะคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเทคโนโลยี 

ชีวิตถวิลหาธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ยิ่งสิ่งของที่มีอยู่ทั่วไปผลิตมาด้วยเครื่องจักรมากขึ้นเท่าไหร่ 
ความต้องการในสิ่งที่เป็นธรรมชาติและมาจากธรรมชาติก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความ
นิยมที่เพิ่มมากขึ้นในอาหารออร์แกนิกไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมี วิถีการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนเริ่มก่อตัวเป็น
กระแสหลักมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ทั้งการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดน้ำและพลังงาน การเดินเท้า การใช้
จักรยานและขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว และการเลือกใช้สินค้าที่มาจากธรรมชาติ เป็นต้น ความ
นิยมแนวนี้ยิ่งทำให้สินค้าที่มาจากธรรมชาติมีมูลค่าและราคาสูงยิ่งขึ้น แนวโน้มนี้เริ่มเห็นชัดมากขึ้น ไม่เฉพาะใน
กลุ่มคนแหวกแนวและล้ำสมัย แต่เริ่มกลายเป็นนโยบายขององค์กรภาคเอกชนและรัฐบาลหลายแห่ง สัญญาณ
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มนี้มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นพฤติกรรมกระแสหลักต่อไปในอนาคต 
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ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น ความสามารถและอยากเป็นเจ้าของน้อยลง 

จำนวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น แต่คนจ่ายได้น้อยลง ประชากรเมืองที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลกทำให้ความต้องการในที่
อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นพร้อมกัน ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนและรัฐบาลทั่วโลกต่างพยายามสร้างที่
อยู่อาศัยให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ภาพการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแนวตั้งกลายเป็นภาพจำของ
เมืองใหญ่ที่กำลังเติบโตและรุ่งเรือง  แนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้คือ ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยในหลายกรณีได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าความสามารถในการจ่าย (affordability) ของประชาชนในเมือง
นั้น การเปลี่ยนแปลงด้านราคาที ่ดินดังกล่าวสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของเมือง 
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง เมืองใหญ่จำนวนมากทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทยต่างประสบปัญหาความสามารถในการจ่ายด้านที่อยู่อาศัย ซ่ึงกลายเป็นโจทย์สำคัญของนโยบาย
สาธารณะในระดับประเทศ  

สำหรับประเทศไทย จากการประมวลโดยกลุ่ม Thailand Invest Forum ที่แสดงในแผนภูมิข้างล่าง 
ชี้ให้เห็นว่า ราคาที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และที่ดิน ล้วนแล้วแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า
ค่าแรงเฉลี่ย เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ก็จะ
พบว่า คอนโดมิเนียมมักตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง มักอยู่ในพ้ืนที่ในเมืองที่ใกล้กับแหล่งงานใน
บริเวณศูนย์กลางเมือง 

ห้องว่างแต่มีเจ้าของ การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่มีอยู่หลายสาเหตุ ทั้งในส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและเมือง ซึ่งทำให้ความต้องการที่ดินและที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ  ในขณะเดียวกัน แนวทางนโยบายที่อยู่อาศัยและที่ดินของรัฐก็มีผลต่อราคาที่ดินและที่อยู่
อาศัยเช่นกัน ในบางประเทศ เช่น สิงคโปร ์รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงโดยตรงในตลาดที่ดินและตลาดที่อยู่อาศัย โดย
มีบทบาททั้งในการเป็นเจ้าของที่ดิน วางแผนพัฒนาเมือง และวางแผนและดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง 
ในขณะที่หลายเมืองในโลก รวมทั้งในประเทศไทย ภาครัฐมีบทบาทน้อยกว่าในการพัฒนาที่อยู ่อาศัย เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีมาตรการและเครื่องมือน้อยกว่าในการควบคุมราคาที่ดิน
และราคาที่อยู่อาศัย  

พร้อมกันนี้ การเปิดตลาดที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นเสรี โดยเฉพาะกับคนต่างชาติ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่าความสามารถในการจ่ายของประชาชนในประเทศ เนื่องจากคนรวยในท้องถิ่นและคน
ต่างชาติมีกำลังซื้อมากกว่าคนท้องถิ่นทั่วไปสามารถซื้อเก็บไว้เพื่ออยู่อาศัยในอนาคตหรือเพื่อเป็นการลงทุนให้คน
อื่นเช่า ในช่วงหลัง จึงมีแนวโน้มคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก 
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทั้งกรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต คนต่างชาติเหล่านี้นิยมซื้อคอนโดมิเนียม
ในตำแหน่งในเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทางหรือมีทิวทัศน์ที่งดงาม  ความต้องการดังกล่าวจึงทำให้ราคาที่
อยู่อาศัยในเมืองใหญ่หลายแห่งไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่อย่างใด แม้ว่าได้มีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเป็น
จำนวนมากและสต็อกของจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นแล้วก็ตาม 
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แผนภูมิที่ 7  อัตราการเพิ่มของราคาที่ดิน ที่อยู่อาศัย และคา่แรงในประเทศไทย 
ที่มา: Thailand Investment Forum. (2020). 

 

คนรุ่นใหม่(ยัง)ไม่สนใจเป็นเจ้าของ ในบริบทของราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นและความสามารถในการ
จ่ายลดต่ำลง ปรากฏการณ์หนึ ่งที ่เกิดขึ ้นแล้วในต่างประเทศคือ คนรุ ่นใหม่โดยเฉพาะคนรุ ่นมิลเลนเนียล 
(millennials) หรือคนเจนวาย (Gen-Y) ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 ถึง 2539 มีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อบ้านหรือที่อยู่
อาศัย แต่นิยมเช่าอยู่แทน แนวโน้มนี้แตกต่างจากคนที่เกิดในยุคสมัยเบบี้บูมและคนเจนเอกซ์ (Gen-X) ซึ่งยังให้
ความสำคัญกับการซื้อบ้านเป็นของตัวเอง จากการสำรวจในสหรัฐอเมริกา แนวโน้มนี้มีอยู่หลายสาเหตุ สาเหตุแรก
คือความสามารถในการซื้อลดลง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีแหล่งงาน  สาเหตุที่สองคือโครงสร้างครัวเรือนที่
เปลี่ยนไป คนอยู่เป็นโสดและอยู่คนเดียวมากขึ้น แม้เมื่อมีคู่ครองแล้ว ก็ไม่ได้ตัดสินใจมีบุตรทันที ความจำเป็นใน
การซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงลดน้อยลง สาเหตุที่สามในกรณีของสหรัฐอเมริกาคือ 
คนรุ่นใหม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงมาก ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงลดลง 
เพราะต้องจ่ายคืนเงินกู้เพ่ือการศึกษา อีกสาเหตุหนึ่งคือธนาคารเพ่ิมความเข้มงวดในการปล่อยกู้สินเชื่อ จึงทำให้ผู้
ซื้อครั้งแรกต้องมีเงินดาวน์สูงมากถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าบ้าน จึงทำให้การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านเป็นไปได้ยากขึ้น  
สาเหตุสุดท้ายคือคนกลุ่มมิลเลนเนียลในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 88 อาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ใน พ.ศ. 2561 ด้วย
เหตุผลด้านโอกาสของการทำงานและด้านสังคม และมักนิยมที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่กลางเมืองหรือใกล้เมือง 
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มากกว่าพื้นที่ชานเมืองที่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์  แต่ราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลางเมืองมักมีราคาแพง จึงนิยมที่
จะเช่ามากกว่าซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง26  

แนวโน้มนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยหนุ่มสาวด้วยเช่นกัน เว็บไซต์ Booking.com ได้สำรวจคนรุ่นเจน Z ซึ่งเกิด
ในช่วง พ.ศ. 2538-2558  มากกว่า 20,000 คน จาก 29 ประเทศ โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนการเงินในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า ผลการสำรวจ พบว่า คนรุ่นนี้นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าคนรุ่นก่อนในช่วงวัยเดียวกัน และกว่าร้อย
ละ 65 ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในการเดินทางท่องโลกมากกว่าการลงทุนในวิถีชีวิตแบบเดิม เช่น การซื้อ
บ้าน การศึกษาในอุดมศึกษาและการฝึกอบรม และการออมเพ่ือเกษียณ27  

ในประเทศไทยมีการสำรวจทัศนคติของคนยุคมิลเลนเนียลเกี่ยวกับการซื้อที่อยู่อาศัยอยู่บ้าง เช่น ใน พ.ศ. 
2561 กลุ่ม TerraBKK ได้สำรวจพฤติกรรมคนเจนวายอายุ 25-37 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มวัยเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และเริ่มมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยประมาณ 500 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ร้อยละ 54 ยังไม่
คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยในเร็ววันนี้  เนื่องจากส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 18,000-35,000 บาทต่อเดือน และยังไม่มี
เงินเก็บที่เพียงพอ อีกทั้งยังมีภาระหนี้จากบัตรเครดิต ผ่อนรถยนต์แต่ละเดือนอยู่ในระดับสูง ขณะทีร่้อยละ 46 คิด
เรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยภายใน 3 ปี28  

หนี้เยอะจึงซื้อบ้านไม่ได้ คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะใช้จ่ายสูงขึ้นและเป็นหนี้มากขึ้น จากการศึกษาของสรา 
ชื่นโชคสันต์, ภาวนิศร์ ชัววัลลี และ วิริยะ ดำรงค์ศิริ (2562) ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับปัญหา
ทางการเงินของครัวเรือนไทย โดยพบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้คิดเป็นร้อยละ 51 และในกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีหนี้ มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 61.3  ครัวเรือนในกลุ่มนี้ยังมี
แนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีอายุเฉลี่ย 0-30 ปี หรือกลุ่มเจน
เนอเรชั่น Y ที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ใน พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2554 ในขณะที่กลุ่มครัวเรือน
ที่มีหนี้แต่ไม่มีปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย พบว่า มีแนวโน้มจะใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
แสดงดังรูปที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาทางการเงิน 
โดยเฉพาะในกลุ่มมีคนรุ่นใหม่ที่มีปัญหารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่แล้วและยังมีแนวโน้มจะขาดความระมัดระวังใน
การใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ปัญหาทางการเงินที่ประสบอยู่แล้วรุนแรงมากขึ้น 

 

26 Hankin, A. (2019). The real reasons millennials aren't buying homes. Investopedia. 

https://www.investopedia.com/news/real-reasons-millennials-arent-buying-homes/ 
27 Bookings.com. (2019). Gen-Ze unpacked. https://destinationgenz.com/ 
28 TerraBKK. (2019). บทสรุป ไขรหัสลับ GEN Y จดุเปลี่ยนอสังหารมิทรัพย์ 4.0. 27 พฤษภาคม 2562. 

https://www.terrabkk.com/news/192371 
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละความแตกตา่งของค่าใช้จา่ยรวมของครัวเรือน จำแนกตามอายุ (เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2554) 

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน วิเคราะห์โดยยสรา ชื่นโชคสนัต์ และคณะ (2562) 

หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองเศรษฐมิติหลังควบคุมหลายปัจจัยให้คงที่ เช่น รายได้ จำนวนครัวเรือน อาชีพ 
เป็นต้น 

การใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่ยังมีแนวโน้มจะใช้จ่ายกับสินค้าไม่จำเป็นและเป็นการบริโภคตามกระแสนิยม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y สะท้อนจากผลการสำรวจของศูนย์วิเคราะห์ TMB Analytics ของ
ธนาคารทหารไทย (2562) ซึ่งชี้ให้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเจนเนอเรชั่น Y ที่นิยมใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าที่
เรียกว่า “ของมันต้องมี” มากขึ้น เช่น โทรศัพท์ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดับ เป็นต้น โดยพบว่าคนเจนเนอเรชั่น Y มีค่าใช้จ่ายกับกลุ่มสินค้าเหล่านี้สูงถึงประมาณ 1 แสนบาทต่อ
คนต่อปี หรือคิดเป็นหรือ 1 ใน 4 ของรายได้ต่อปี ส่วนใหญ ่เป็นการซื้อตามกระแสนิยมในสังคมกว่าร้อยละ 42 ซ่ึง
มากกว่าจะซื้อตามความจำเป็น (ร้อยละ 37) และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย แต่
อาศัยการกู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินมาใช้จ่าย พฤติกรรมด้านการเงินของ
คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันย่อมมีผลต่อภาพอนาคตของการตัดสินใจด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยมีความเป็นไปได้สูงที่
การซื้อที่อยู่อาศัยจะลดลง และการเช่าจะเพ่ิมสูงขึ้น 

รถยนต์ส่วนตัวคือภาระส่วนตน แนวโน้มการลดความเป็นเจ้าของและเพิ่มการเช่าหรือการใช้ประโยชน์
เป็นบางระยะเท่าที่จำเป็นนี้ อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินประเภทอ่ืนในชีวิตด้วยเช่นกัน  ในสหรัฐอเมริกา มีบทความที่
เสนอว่า คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการซื้อรถยนต์ส่วนตัว แต่ใช้บริการขนส่งสาธารณะและใช้แอปพลิเคชันเรียกรถมากขึ้น 
เช่น การใช้บริการอูเบอร์ (Uber) และลิฟท์ (Lift) รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้า เช่น เบิร์ด (Bird) 
เป็นต้น กระนั้นก็ตาม จากการสำรวจของเว็บไซต์ QuoteWizard.com เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พบว่า คน
อเมริกันรุ่นเจนวายยังคงซื้อรถยนต์อยู่ แต่ซื้อจำนวนน้อยลง และซื้อรุ่นที่มีราคาถูกลงและเน้นการใช้ประโยชน์เป็น
หลัก29  ในประเทศไทยยังไม่มีการสำรวจเรื ่องนี ้อย่างเป็นระบบ แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกัน จึงนับเป็น

 

29 QRIUS. (2019).  
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ปรากฏการณ์ที่ต้องสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไป เนื่องจากค่านิยมการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินมีผล
อย่างยิ่งต่อภาพอนาคตทางเลือกในการใช้ชีวิตในเมือง 

ความถวิลหาสมบัติส่วนรวมท่ามกลางการแพร่ขยายของสินค้าสโมสร 

เราเชื่อมั่นในประตูรั้ว (In Gates We Trust) ปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นอยู่ทั่วไปในเมืองใหญ่หลายแห่ง
ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงมหานครกรุงเทพและเมืองใหญ่อื่น ๆ ของประเทศไทย คือการ
พัฒนาชุมชนล้อมรั้ว ทั้งในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองและคอนโดมิเนียมในเมือง  ชุมชนล้อมรั้วเหล่านี้เกิด
ขึ้นมาด้วยความต้องการของชนชั้นสูงและชนชั้นกลางในเมืองที่ต้องการสร้างชุมชนและสังคมที่เป็นไปตามอุดมคติ
และความปรารถนาของตนเอง แต่ไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเมืองและจัดหาบริการพื้นฐานให้
ได้อย่างที่ต้องการ ชุมชนล้อมรั้วนี้ไม่ได้มีเพียงรั้วกั้นระหว่างคนในชุมชนกับคนนอกชุมชน แต่มีการจัดเตรียม
บริการพื้นฐานหลายประเภทที่มักขาดแคลนในเมืองนั้น เช่น สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ 
ห้องออกกำลังกายติดแอร์ สระว่ายน้ำ ฯลฯ  สินค้าสโมสรของเมืองไม่ได้มีเพียงในชุมชนล้อมรั้ว แต่รวมไปถึง
โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สโมสรนักธุรกิจ และพื้นที่ทำงานร่วมหรือโคเวิร์กกิ้งสเปซ (coworking 
space) ซึ่งมีเพียงสมาชิกที่มีกำลังจ่ายได้เท่านั้น   

องค์ประกอบหนึ่งที่กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชุมชนเหล่านี้คือระบบรักษาความปลอดภัยที่มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจำอยู่เต็มเวลา  ปรากฏการณ์นี้เป็นที่พอเข้าใจได้ในกรณีของประเทศและเมืองที่มีอัตรา
อาชญากรรมสูง เช่น เมืองโจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ในประเทศแอฟริกาใต้ กรุงเม็กซิโกซิตี้ในประเทศเม็กซิโก  
แต่ในประเทศไทยเอง ซึ่งอัตราอาชญากรรมไม่ได้อยู่ในระดับที่จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
เท่าใดนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยได้กลายเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในชุมชนที่อยู่อาศัย  ตารางข้างล่างแสดง
สัดส่วนของโครงการที่อยู่อาศัยที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในโครงการในโครงการที่พัฒนาขึ้นทั่วประเทศ
ไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า กว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด ทั้งแบบคอนโดมิเนียม แบบทาวน์โฮม
และแบบบ้านเดี่ยว ต่างมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีแนวโน้มสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 4 สดัส่วนจำนวนหมู่บา้นและอาคารชุดที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ) 
ประเภทที่อยู่อาศัย ช่วง 10 ปี ช่วง 5 ปีแรก ช่วง 5 ปีหลัง 

 พ.ศ. 2552-2562 พ.ศ. 2552-2557 พ.ศ. 2552-2557 
อาคารชุด 98.5  98.6  98.5  
ทาวน์เฮาส ์ 83.3  79.9  84.5  
บ้านเดี่ยว 87.9  83.8  89.6  
รวม 90.9  90.6  91.1  

แหล่งข้อมูล: www.bannia.com 

 



61 

สมบัติส่วนรวมไม่ได้มีทั่วไป (Commons are not common) ความแพร่หลายของสินค้าสโมสรใน
เมืองสะท้อนความขาดแคลนของสมบัติหรือทรัพย์สินส่วนรวม (commons) ในเมืองทั้งในด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ  กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในประเทศไทยประสบปัญหาเดียวกับหลายเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
ทั่วโลก คือ การขาดแคลนสวนสาธารณะ โรงพยาบาลและศูนย์อนามัย โรงเรียนของรัฐ ห้องสมุดประชาชน ไป
จนถึงการรักษาความปลอดภัยโดยตำรวจ ในบริบทที่ผู้คนในเมืองต้องอาศัยอยู่ในห้องที่แคบลง และความแออัด
เพิ่มมากขึ้นในทุกที่ทุกแห่งหนในเมือง พื้นที่ทรัพย์สินส่วนรวมเหล่านี้ยิ่งมีความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญมาก
ยิ่งขึ้น กระแสแนวคิดและความพยายามด้านการพัฒนาเมืองในปัจจุบันจึงมุ่งไปที่การเพิ่มปริมาณและยกระดับ
คุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะในเมือง  

ชักเย่อหลายแพร่งแห่งอำนาจ 

การเมืองในทุกระดับเป็นเหมือนการแข่งขันชักเย่อที่ดึงเชือกของอำนาจไปมาระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
สำหรับในระดับโลก แม้ว่าหลายประเทศในเอเชียคาดว่าจะมีพลังทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและกลายเป็นกลุ่ม
เศรษฐกิจที่สำคัญของโลก แต่ในด้านการเมืองระหว่างประเทศนั้น ประเทศจีนยังถือว่ามีอำนาจมากที่สุด ด้วยทั้ง
อำนาจที่มาจากขนาดประชากร อิทธิพลเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และแสนยานุภาพที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน มหาอำนาจเดิม คือ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ก็ย่อมพยายามคงไว้ซึ่งอำนาจของตนเอง การ
ต่อสู้ระหว่างการต่อสู้ของมหาอำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับจีน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของโลก
ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า ด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้าน
การทหารและความมั่นคง รวมถึงด้านสังคมวัฒนธรรม  

 
ภาพที่ 4 ชักเย่อหลายแพร่งแห่งอำนาจ 
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สำหรับประเทศไทย สภาวะทางการเมืองยังคงมีความไม่แน่นอนในหลายด้าน อุดมการณ์ทางสังคมและ
ทางการเมืองของคนไทยมีความหลากหลายและแตกต่างมากขึ้น การเรียกร้องทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
เสรีภาพในด้านต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ ความไม่ลงรอยของคนในสังคมกลายเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะคนต่างรุ่นที่มี
ค่านิยมและความคิดไม่เหมือนกัน เห็นได้จากการโต้เถียงและขบวนการทางการเมืองที่เกิดมากขึ้นบนโลกออนไลน์
และโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้  การต่อรองและต่อสู้ทางอำนาจยังเกิดขึ้นอยู่ระหว่างกลุ่มที่เชื่อในการรวมศูนย์
อำนาจของการบริหารรัฐกิจไว้ที่รัฐบาลส่วนกลางกับกลุ่มที่เชื่อในการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น 

ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงจากอาชญากรรมและการก่อการร้ายทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ ได้
เพิ่มมากขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์กลายเป็นเรื่องปกติวิสัย การเตรียมพร้อมรับมือในส่วนนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญ
สำหรับการมองภาพอนาคตของการใช้ชีวิตของคนเมืองในอีก 20 ปีข้างหน้าเช่นกัน
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บทท่ี 3 อนาคตเชิงปฏทิรรศน์ของชีวิตคนกรุงเทพ 

3.1 อนาคตเชิงปฏิทรรศน์ 

บทที่แล้วนำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนเมืองจาก
การกวาดสัญญาณในระดับโลกและในระดับประเทศไทย เนื้อหาในบทนี้จะลงในรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะใน
ระดับมหานครกรุงเทพ เพื่อให้เห็นแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนในเชิงปฏิทรรศน์ เพื่อเลือกเป็นกรอบแนวคิด
ของการคาดการณ์ชีวิตเมืองในด้านต่าง ๆ อีก 20 ปีข้างหน้า เนื้อหาในรายงานโครงการย่อยทั้ง 6 โครงการจะ
ลงรายละเอียดลึกลงไปในแต่ละมิติ  

อนึ่ง งานวิจัยครั ้งนี้ไม่ได้ใช้คำว่า “กรุงเทพมหานคร” แต่เลือกใช้คำว่า “มหานครกรุงเทพ” แทน 
เนื่องจากต้องการสื่อถึงขอบเขตของความเป็นมหานครของพื้นที่ตรงนี้ที่กว้างไกลกว่าขอบเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร  ความเป็นมหานครของมหานครกรุงเทพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจและการเป็น
แหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปในแทบทุกด้าน ทั้งความเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านเทคโนโลยี และด้านความหลากหลายและพลวัตทางสังคมวัฒนธรรม และในด้านการเชื่อมต่อกับ
พื้นที่อื ่นของโลก ในบริบทของกระแสการกลายเป็นเมืองของการตั้งถิ ่นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศไทย การเติบโตของมหานครกรุงเทพมีมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 60-70 ปีที่ผ่านมา และมคีวามเป็นไปได้สูง
ว่าจะขยายขนาดและพ้ืนที่เมืองออกไปอีก  

พร้อมกันนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตแบบคนเมืองของคนในมหานครกรุงเทพก็ปรับเปลี ่ยนไปตามการ
ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่ง
นับวันดูเหมือนว่าจะมีวิถีที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิทรรศน์ที่
คณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพอนาคตทางเลือกการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายในมหานคร
กรุงเทพมีดังต่อไปนี ้

1) ครอบครัวแนวใหม ่
2) ชีวิตวิถีดิจิทัล 
3) ทุกอย่างเป็นการบริการ 
4) เมืองจะกลับมากระจุกตัวในพ้ืนที่กลางเมืองหรือกระจายตัวออกไปยังชานเมือง 
5) ก้าวพ้นหรือสร้างความหมายใหม่ในพ้ืนที่กายภาพ 

3.2 ครอบครัวแนวใหม่ 

รูปแบบทางสังคมของคนเมืองในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น  ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง รูปแบบครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นในเมือง 
โดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพมีดังต่อไปนี้ 
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ครอบครัวขยายมากขึ้น แต่ที่อยู่เดี่ยวก็มากขึ้น  

จากสถิติขนาดครัวเรือนและประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนในที่อยู่อาศัยแนวตั้งมี
แนวโน้มเป็นครัวเรือนขนาดเล็ก นอกจากนี้ ข้อมูลสถิติด้านการมีครอบครัวชี้ให้เห็นว่า คนกรุงเทพฯ จดทะเบียน
สมรสลดลง หย่ามากขึ้น เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าขึ้น มีลูกน้อยลง แต่ก็มีแนวโน้มของการทำกิ๊ฟท์มากขึ้นด้วย
เช่นกัน  ประกอบกับสถิติการขยายตัวแนวราบของกรุงเทพฯ ที่ชี้ให้เห็นว่าบ้านจัดสรรยังคงเป็นที่ต้องการอยู่  
ถึงแม้จะน้อยลงก็ตาม แสดงให้เห็นว่า ในกรุงเทพมีทั้งกลุ่มคนที่ต้องการแต่งงานมีครอบครัวและมีลูก และกลุ่มคน
ที ่ต ้องการอยู ่เป ็นโสดคนเดียวหรือแต่งงานโดยไม่มีลูกปะปนกันอยู่  ข้อมูลจากรายงาน “The State of 
Thailand’s Population 2015” พบว่า รูปแบบและขนาดของครัวในประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 
โดยในภาพรวม ครอบครัวเดี่ยวยังมีสัดส่วนมากที่สุด ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ รูปแบบและขนาดครอบครัว
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยคือ ครอบครัวขยายและการอยู่คนเดียว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต (แผนภูมิที่ 9) โดยในอนาคตแนวโน้มทิศทางของรูปแบบและขนาด
ครอบครัวทั้งการอาศัยอยู่เดียวหรืออยู่แบบกลุ่มมีโอกาสสูงขึ้นทั้งคู่  

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของขนาดครวัเรือนจำแนกตามจำนวนครัวเรือน พ.ศ. 2530-2556 
ที่มา: The State of Thailand’s Population 2015 

คู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น แต่กฎหมายยังไม่รองรับ 

สังคมไทยในปจจุบันเต็มไปด้วยบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ มิใชมีแคเพศหญิงและเพศชายตาม
เพศสรีระหรือเพศสภาพที่ถูกสังคมกำหนด สังคมไทยใหการยอมรับต่อความหลากหลายทางเพศได้ในระดับหนึ่ง 
ดังเห็นได้จากการเปิดพ้ืนที่ใหแสดงตัวตนผ่านพ้ืนที่สาธารณะทั้งทางออนไลนและออฟไลน รวมถึงรูปลักษณความ
สวยงามของผู้หลากหลายทางเพศนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ  เปิดกวางทางการยอมรับ (ณัชชา พูลชัย และขนิษฐา 
สมศรี, 2562)  แม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขของจำนวนคู๋รักเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการ แต่หน่วยงาน 
United Nations Development Programme (UNDP) คาดการณ์ว ่า ปัจจุบ ันมีจำนวนคู ่ร ักเพศเดียวกัน
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ประมาณร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการผลักดันกฎหมาย
รองรับการมีคู่ชีวิตของกลุ่มคนเพศเดียวกันอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถออกมาประกาศใช้ได้ อีกทั้งยังคงมี
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตว่า มีเนื้อหาที่ดูเหมือนทำให้คู่รักเพศเดียวกันเป็นพลเมือง
ชั้น 2 จึงยังทำให้การรองรับทางกฎหมายไม่เกิดขึ้น  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระดับโลกแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับทางกฎหมายในด้านนี้มากขึ้น ภาพหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าคือมีการยอมรับใน
ความหลากหลายของการมีคู่ชีวิตตามความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย  

อยู่อาศัยคนเดียวเพิ่มมากขึ้น แต่มีสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

จากสถานการณ์ด้านประชากรของไทย ณ ปัจจุบันทีก่ำลังเข้าสู่ยุคการชะลอตัวของอัตราการเจริญเติบโต 
อีกทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลทำให้แนวโน้มการอยู่คนเดียวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง  จาก
สถิติขนาดครัวเรือนและประเภทที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ พบว่า ครอบครัวประเภทที่อยู่คนเดียวใน พ.ศ. 2530 มี
ร้อยละ 6.1 แต่ใน พ.ศ. 2556 กลับเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 13.6  แนวโน้มนี้น่าจะเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคต  

แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการลดน้อยลงของการปฏิสัมพันธ์ของสังคมจะลด
น้อยลงด้วย จากข้อมูลจากเวบไชต์ Hootsuite (2018) พบว่า การเข้าถึงอินเตอร์ในประเทศไทยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างโตเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2561 ประชากรไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง 55 ล้านคน โดย 51 ล้าน
คนใช้งานโซเชียลมีเดีย อีกทั้งคนไทยมบีัญชีโซเชียลมีเดียมากถึง 10.5 บัญชีต่อคน และคนไทยมีบัญชี Facebook  
ถึงร้อยละ 75 โดยมีค่าเฉลี่ยในการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงถึง 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน  ดังนั้น การอาศัยอยู่คนเดียว
ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้บ่งชี้ว่าคนเมืองอยู่ในสังคมโดดเดี่ยวคนเดียวมากขึ้น แต่เป็นไปได้ว่า ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทาง
สังคมในการมีปฏิสัมพันธ์บนพ้ืนที่ออนไลน์แทน 

3.3 ชีวิตวถิีดิจทิัล  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลในปัจจุบันพัฒนาไปไกลมากและมีราคาถูกลงจนทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ชีวิตเมืองให้แตกต่างออกไปจากเดิม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) ยัง
สร้างปรากฏการณข์องชีวิตเมืองลักษณะแตกต่างกันออกไปจากเดิม สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  

ชีวิตวิถีแพลตฟอร์ม 

ความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตในเมืองมีลักษณะพิเศษในช่วงหลังคือมีความเป็น
แพลตฟอร์ม (platformization) มากยิ่งขึ้น  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับการทดลองรูปแบบ
หรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ทำให้พื้นที่แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เพ่ิมบทบาทและความสำคัญในฐานะพ้ืนที่ของการใช้
ชีวิตในเมืองมากยิ่งขึ้น ภาพอนาคตฐานที่ต่อยอดแนวโน้มจากภาพปัจจุบันคือ แพลตฟอร์มจะกลายเป็นพื้นที่



 

66 

สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมืองในแทบทุกด้าน ทุกช่วงเวลาของแต่ละวัน และทุกช่วงชีวิตนับตั้งแต่ครรภ์
มารดาจนถึงเชิงตะกอน 

แพลตฟอร์มที่ว่านี้หมายถึงพื้นที่ออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการ หรือ
เทคโนโลยีสืบเนื่องอื่นๆ  รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนหรือองค์กร ตัวอย่างได้แก่แพลตฟอร์มที ่เป็นตลาด เช่น Amazon Marketplace, Lazada และ 
Agoda แพลตฟอร์มเทคโนโลยี  เช ่น Amazon Web Services และ Microsoft Azure  แพลตฟอร์มที ่ เน้น
อรรถประโยชน์ (utility) เช่น Google Search แพลตฟอร์มที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เช่น Facebook, Pantip 
และ Line ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่เน้นบริการตามสั่ง (on-demand) เช่น Uber และ Grab และแพลตฟอร์มที่ให้
คนช่วยกันสร้างเนื้อหา เช่น YouTube และ Wongnai   

แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีจำนวนอยู่มากและมีหลายรูปแบบ แตใ่นระดับโลกมีบริษัทยักษ์ใหญ่ 5 แห่งที่เป็น
เจ้าของแพลตฟอร์มที่มีขอบเขตของการให้บริการมากที่สุดและครอบครองพื้นที่หลักในระบบนิเวศดิจิทัลของโลก 
ได้แก่ บริษัท Alphabet ซึ่งบริษัทแม่ของ Google  บริษัท Facebook  บริษัท Amazon บริษัท Apple และ
บริษัท Microsoft  ชีวิตคนไทยในปัจจุบันก็ใช้เวลามากไปกับแพลตฟอร์มทั้งห้านี้ และยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงไปได้
อย่างไรในอนาคตอันใกล้ 

แพลตฟอร์มประกอบไปด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้งานและทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้ตามใจ
ปรารถนาและอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก แพลตฟอร์มจึงมีบทบาททั้งในฐานะพื้นที่ชุมชนและตลาด 
และในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์ประกอบอ่ืนๆ ของเมือง คุณลักษณะพิเศษที่ทำให้แพลตฟอร์มแตกต่างจาก
ชุมชนและตลาดดั้งเดิมบนพื้นที่กายภาพคือมีผลกระทบเครือข่าย (network effects) ที่มูลค่าของสินค้าหรือการ
บริการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณตามจำนวนผู้ใช้งาน อีกทั้งข้อมูลยังกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง
ของเจ้าของและผู้ใช้แพลตฟอร์ม   

แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เพิ่มบทบาทอย่างมากในการตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในปัจจุบัน และ
คาดว่าจะขยายขอบเขตของการให้บริการและมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ ้นเรื ่อยๆ   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจะยิ่งทำให้ขอบเขตของแพลตฟอร์มขยายออกไปได้อย่างแทบไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น ใน
อนาคต แพลตฟอร์มจะไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือส่งเสริมการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แต่จะ
กลายเป็นตัวกำหนดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ชีวิตเมืองในปัจจุบันอยู่ได้ด้วยสาธารณูปโภค
สาธารณูปการฉันใด ชีวิตเมืองในอนาคตก็จะอยู่ได้ด้วยแพลตฟอร์มฉันนั้น ดังนั้น อำนาจเหนือแพลตฟอร์มจะ
กลายเป็นอำนาจเหนือเมืองในอนาคต 

คนเป็นเจ้าของอุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น แต่ทักษะด้านการใช้งานไอซีทนี้อยลง 

การครอบครองโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2560 มี
โทรศัพท์มือถือสูงถึง 55.58 ล้านเครื่อง เพิ่มจาก พ.ศ. 2555 ถึงร้อยละ 20 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และ



 

67 

ร้อยละ 99 ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยสามารถเข้าถึง 3G และ 4G ได้ แต่ข้อมูลจากรายงานประจำปี
มาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017 พบข้อมูลว่าดัชนีย่อยด้านการใช้งานไอซีที (Use Sub-index) และดัชนีย่อยด้าน
ทักษะความสามารถด้านไอซีที (Skills Sub-index) กลับมีแนวโน้มลดน้อยลง เวบไซต์ Hootsuite (2018) สำรวจ
กิจกรรมใช้งานมือถือของคนไทย พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เพื่อส่งข้อความแชท ร้อยละ77 ดูวิดีโอ ร้อยละ 75 เล่นเกม 
ร้อยละ 66 ใช้  ทำธุรกรรมธนาคาร ร้อยละ 56  เช็คข่าวสาร ร้อยละ 26 เช็คสภาพอากาศ ร้อยละ 18 อ่าน e-
books ร้อยละ 19 และใช้งานเกี่ยวกับสุขภาพเพียงร้อยละ 7  ตัวเลขเหล่านี้แสดงว่า ในขณะที่ความสามารถของ
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนพัฒนาไปมาก แต่คนไทยยังใช้งานฟังก์ชั่นอื่น ๆ น้อย ปรากฏการณ์นี้อาจเป็นภาพหนึ่งที่
ยังคงมีอยู่ในอนาคตที่คนไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะในด้านดิจิทัลได้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (broadband) ยังไม่ทั่วถึง 

จากข้อมูลสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพบว่า ใน พ.ศ. 2523 มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน  
12.33 ล้านคน ต่อมาใน พ.ศ.2561 มีผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 35.95 ล้านคน หรือคิดเป็นมีอัตราการเพ่ิมมากขึ้นถึง 3 
เท่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ส่วนจำนวนผู้ใช้บรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น ใน พ.ศ. 2552 คิด
เป็นร้อยละ 10 หรือประมาณ 2 ล้านครัวเรือนที่มีบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตใช้งานจากจำนวนทั้งหมด 20 ล้าน
ครัวเรือนในประเทศไทย  ต่อมาใน พ.ศ. 2553 เพิ่มเป็นร้อยละ 13 หรือประมาณ 2.6 ล้านครัวเรือน  โดยเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นตลาดที่เติบโตมากที่สุด  มีทั ้งหมด 1 ล้านครัวเรือน30 โดยการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที ่เป็นที ่นิยมอย่างเห็นได้ชัดและมีปริมาณความต้องการเพิ ่มสูงอย่างต่อเนื ่อง คือ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี 3G และ 4G เพื่อให้เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถรองรับการให้บริการภาพและเสียง และการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี  WAP, GPRS, 
EDGE และ Bluetooth เป็นต้น  ความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วไปกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
แสดงถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้านดิจิทัลในสังคมไทย  เนื่องจากบริการด้านดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูลและการสื่อสารที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ความเหลื่อม
ล้ำด้านดิจิทัลน่าจะมีผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน หากแนวโน้มนี้ยังคงมีต่อไปในอนาคต ภาพ
ทางเลือกของวิถีชีวิตของผู้คนในอีก 20 ปีข้างหน้าอาจมีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ยอดสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น แต่การจัดส่งภายใน 1 วันยงัมีสัดส่วนน้อย 

ข้อมูลการเติบโตของอีคอมเมิร์ซจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ระบุว่า 
มูลค่าการซื้อขายออนไลน์ใน พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 2.8 ล้านล้านบาท และใน พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท หรือ
เติบโตขึ้นร้อยละ 9-10 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แม้ปัจจุบันด้านสัดส่วนการซื้อขายออนไลน์ยังมี
เพียงร้อยละ 3 ของยอดค้าปลีก ทั้งนี้ เมื่อมีการซื้อขายทางออนไลน์ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการขนส่งสินค้า

 

30 https://www.marketingoops.com/reports/boardband-internet/ 
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ถึงมือผู ้บริโภค จากสถิติผลการสำรวจที่จัดขึ ้นโดย iPrice ร่วมมือกับ Parcel Perform ซึ ่งเป็นผู ้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์ในด้านการเช็คสถานะสินค้าให้กับบริษัทขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซกว่า 600 รายทั่ว
โลก พบว่า กว่าร้อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่างรวมถึงประเทศไทยยังไม่พึงพอใจบริการขนส่ง โดยเฉพาะความ
รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และมีความคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากการสำรวจของ 
Getconvey (Retail Shipping and Delivery Statistics, 2019) พบว่าผู้คนคาดหวังจะได้รับสินค้าภายในวันที่
สั่งซื้อกว่าร้อยละ 63 และ ร้อยละ 9.7 ต้องการภายในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาการให้บริการขนส่งในประเทศ
ไทยแล้วนั้นพบว่า ไปรษณีย์ไทยผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดกว่าร้อยละ 70 (ทั่วประเทศ) และร้อยละ 40 ในกรุงเทพ
และปริมณฑล โดยมีระยะเวลาขนส่งสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 วัน (อริญชัย วีรดุษฎีนนท์, 2561) ทั้งนี้ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 
อาทิ SCG Express DHL Parcel Metro Lalamove และ Kerry Express ที่มีระยะเวลาจัดส่งเฉลี่ยอยู่ที่  1 วัน 
(กรุงเทพและปริมณฑล) ยังคงมีค่าบริการสูง และยังมีไม่มากนัก (นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกำธร, 2562) ตัวเลขเหล่านี้
แสดงถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการด้านอีคอมเมิร์ซที่ยังสามารถพัฒนาไปต่ออีกได้  หากอุปสรรค
ด้านการขนส่งได้รับการแก้ไข  วิถีชีวิตด้านการซื้อของของคนไทยอาจกลายเป็นแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นได้ใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

 

แผนภูมิที่ 10 มูลค่าพาณิชย์อเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ.2557-2562 (ซ้าย)  
ขนาดการส่งเฉลี่ยต่อวันของผู้ให้บริการจัดส่งสนิค้า (ขวา) 

ที่มา https://www.getconvey.com/resource/retail-delivery-statistics-2/ 

e-Payment เพิ่มสูงขึ้น จำนวนหน้าร้านที่รอบรับ e-Payment ยังน้อยมาก 

กระแสเรื่อง e-Payment และ QR payment ที่จะมาแทนที่เงินสดกำลังมาแรงขึ้น มีการคาดการณ์ว่า
จำนวนธุรกรรมที่ใช้เงินสดจะลดลงจากร้อยละ 90 ในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50 
ภายใน พ.ศ. 2565 นับว่าเป็นการเปลี ่ยนแปลงที ่ร ุนแรงและรวดเร็ว จากการศึกษาของ VISA พบว่า ใน
กรุงเทพมหานคร ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้ e-Payment ในการรับ-จ่ายเงินมากกว่าธุรกิจขนาด
เล็ก โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายเงินที่ธุรกิจขนาดเล็กมากกว่าครึ่งยังใช้เงินสด เนื่องจากความไม่คุ้นชินกับการใช้
เงินสดมากกว่า (QR Payment จะนิยมจริงหรือไม ่พ่อค้าแม่ค้า ควรเปิดรับใช้งานหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ, 2560) 
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แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนรับเงินผ่านการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพและปริมณฑล (ซ้าย)  
สัดส่วนจ่ายเงนิผ่านการชำระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพและปริมณฑล (ขวา) 

ที่มา https://brandinside.asia/how-qr-payment-for-shop/ 

e-Commerce เพิ่มสูงขึ้น e-Payment ยังมีสัดส่วนน้อยมาก 

อย่างที่ทราบกันดีว่า อีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย โดยมีแนวโน้มเติบโตกว่าร้อยละ 13 ต่อปี 
ในขณะที่ e-Payment ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่หากพิจารณาจากสัดส่วนกิจกรรมการชำระเงินเพื่อซื้อของ
ออนไลน์ในไทยพบว่า คนไทยยังนิยมใช้บัตรเครดิตและเดบิตกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่การเก็บเงินปลายทาง (Cash 
on Delivery: COD) อยู่ที่ร้อยละ 39 เนื่องจากยังไม่ไว้วางใจในระบบและยังคงมีค่านิยมในการชำระเงินหลังได้รับ
ของคงอยู่ (พิมพ์นิภา บัวแสง, 2560)  
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แผนภูมิที่ 12 การชำระเงินในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา https://www.scbeic.com/th/detail/product/4208 

อีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สินค้าไทยยังมีสัดส่วนน้อยมาก 

อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีอัตราความนิยมที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มูลค่าการซื้อขายมากกว่า 2.14
แสนล้านบาท โดยสินค้าที่ขายในตลาดอีคอมเมิร์ซโดยมากมาจากต่างประเทศ (inbound cross border) โดย
สัดส่วนกว่าร้อยละ 77 หรือประมาณ 135 ล้านชิ้นมาจากประเทศจีน และมาจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขายเพียง 
80,000 ราย ในขณะที่สินค้าไทยอยู่ที่ 39 ล้านชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของสินค้าทั้งหมดในตลาด มาจากกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ขายชาวไทยมากกว่า 1 ล้านราย (พิพัฒน์, 2563) 

แผนภูมิที่ 13 แหล่งที่มาของสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา https://www.marketingoops.com/author/pipat/ 

ความคล่องตัวในการขายออนไลน์มากขึ้น แต่เจ้าของตลาดเป็นรายใหญ่จากต่างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากดิจิทัลภิวัตน์ (digitalization) ทำให้ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น ผู้ประสงค์ขาย
สินค้าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน รวมไปถึงการแทรกแซงระบบการซื้อขายทั้งหมดที่เคยมีมา ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ระบบการกระจายสินค้าของผู้ผลิตด้วยเช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงดังกว่าวนำมาสู่ภูมิทัศน์การซื้อขายบนโลก
ออนไลน์มากอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม
ตัวกลาง การซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดีย และการซื้อขายผ่านเว็บไซต์บริษัท แต่จากรายงานอีคอมเมิร์ซไทย พบว่า
การซื้อขายออนไลน์ทั้งหมดกว่าร้อยละ 80 อยู่ที่แพลตฟอร์มตัวกลาง และอยู่ในกลุ่ม JSL Marketplace (J=JD 
Central, S=Shopee, L=Lazada) ซึ่งมาจากประเทศจีน ในขณะที่แพลตฟอร์มจากไทยมีการแข่งขันมากในในช่วง
ที่ผ่านมา แต่หายไปเนื่องจากสู้กลุ่ม JSL Marketplace ไม่ได้ (ภาวุธ พงษ์วิทยภาน,ุ 2563a, 2563b)  
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แผนภูมิที่ 14 แพลตฟอร์มพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ที่มา https://www.tarad.com/content/2020/01/09/12-thailand-e-commerce-trend-2020-
/?fbclid=IwAR3QjTyplzgNYsuSXK4Hi_OUVR-pZppmRylQIMbs_7UX69Cf4MuwQK8maPQ 

การค้าข้ามประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่กฎหมายดิจิทัลยังทำงานได้ไม่เต็มที่ 

แม้ว่าการค้าข้ามประเทศผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างมาก แต่รายได้ภาษีนั้นยังถือว่าน้อย  ใน
ปัจจุบัน มีกฎหมาย 6 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและการค้าออนไลน์ที่มีผลการใช้งานแล้ว ได้แก ่ 

1) พระราชบัญญัติภาษีอีเพย์เมนต์ ที่ตรวจสอบข้อมูล การโอนเงินต่าง ๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่โอน  
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่าง 
3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่มีการปรับปรุงเช่นเดียวกัน  
4) พระราชบัญญัติคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่มอบอำนาจให้กับภาครัฐในการ

ควบคุมความมั่นคงของประเทศ  
6) พระราชบัญญัติภาษ ีE-Business จะเก็บรายได้จากธุรกิจต่างชาติ 

ตามสถานการณ์ปัจจุบันในด้านต้นทุนในการของการขายสินค้าออนไลน์ พบว่า สินค้านำเข้าจากจีนโดย
ชาวไทยจะมีต้นทุนเฉลี่ยกว่า 700 บาทต่อการสั่งซื้อ แต่ในขณะที่สินค้าจากจีนที่ขายโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์มีต้นทุนเฉลี่ยเพียง 350 บาทต่อการสั่งซื้อเท่านั้น จึงทำให้เห็นได้ว่าผลจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย
นั้น ทำให้สินค้าต่างประเทศบน e-commerce ของต่างชาติมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด (ภาวุธ พงษ์วิทยภา
นุ, 2563)  จากแนวโน้มดังกล่าว ภาพอนาคตหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ของการใช้ชีวิตในด้านการซื้อของของคนไทยคือ 
การซื้อของออนไลน์เป็นหลัก โดยซื้อของที่มาจากประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศจีน ผ่านทางช่องทางหรือ
แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทใหญ่จากประเทศจีน 
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3.4 ทกุอย่างเป็นการบริการ (XaaS: Everything as a Service) 

จากแนวโน้มของเศรษฐกิจแบ่งปันที่เพิ่มขึ้นและแนวคิดความต้องเป็นเจ้าของลดน้อยลง ทำให้เกิดธุรกิจการ
บริการเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังยังมีแพลต์ฟอร์มที่เข้ามารองรับกิจกรรมทำให้กระแสธุรกิจการบริการกลับมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดต่อชีวิตเมือง โดยสามารถสรุปแนวโน้มเป็นประเด็นเชิงปฏิทรรศน์ได้ดังต่อไปนี้ 

การเช่าที่อยู่อาศัยรายวันเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ 

ปัจจุบันเกิดกระแสการนำบ้านพักหรืออาคารชุดมาปรับเปลี่ยนให้เช่าบริการรายวันมากขึ้น ห้องชุด
จำนวนมากจะกลายเป็นที่พักสำหรับเช่าในระยะสั้น เกิดการอยู่อาศัยแบบปะปนระหว่างผู้อยู่อาศัยระยะยาวกับ
นักท่องเที่ยวที่เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ นักเรียนนักศึกษาที่เช่าเป็นรายปี หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน
และเช่าเป็นรายเดือน จนทำให้ผู ้พักอาศัยระยะยาวเกิดความไม่สบายใจในความปลอดภัย  เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ถึงกฎหมายกฎระเบียบของที่อยู่อาศัย จนทำให้อาคารชุดหลายแห่งจะเข้มงวดขึ้นเนื่องจากมีการ
สับเปลี่ยนผู้ใช้งานที่หลากหลายขึ้น เริ่มมีการจ้างแม่บ้านแยกส่วนระหว่างผู้อยู่อาศัยถาวรกับผู้ปล่อยเช่าห้อง ใน
บางคอนโดมีการแยกชั้นขายสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรและผู้อยู่อาศัยที่ต้องการปล่อยเช่า คอนโดบางแห่งที่มีการ
ปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติมากจะเริ่มมีผู้อยู่ถาวรน้อยลงและเปลี่ยนแปลงเป็นโรงแรมแทน บางแห่งเจ้าของห้องที่
ปล่อยเช่าทั้งหมดร่วมกันจ้างบริการจัดการแขกเข้าพักและบริการทำความสะอาด รวมถึงจัดส่งอาหาร นิติบุคคล
บางแห่งเริ่มมีทักษะในการบริหารจัดการการเช่าระยะสั้นมากขึ้นและเก็บค่าบริการส่วนกลางในอัตราพิเศษจากผู้
ปล่อยเช่าระยะสั้น ในคอนโดบางแห่งมีการปะทะกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้อยู่อาศัยถาวร 

การบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเพิ่มขึ้น แต่ยังผิดกฎหมาย 

การเติบโตของธุรกิจรถส่วนบุคคลร่วมโดยสาร (Ride-Hailing service) และธุรกิจบริการส่งของ สร้าง
โอกาสในการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้สมัครทำงานในธุรกิจส่งของ เช่น 
Grab Bike เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสามารถทำเป็นรายได้เสริมจากงานประจำ แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อ
กฎหมายที่รองรับธุรกิจบริการรถร่วมโดยสารแบบบูรณาการ กฎหมายที่ใกล้เคียงคือพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
2522 ที่ระบุว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ือรับจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็นความผิด เนื่องจาก 1) ใช้รถยนต์ผิดประเภท
จากที่จดทะเบียนไว้ 2) ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ราชการกำหนด และ 3) ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 
จึงไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ไม่มีการตรวจสอบ
ประวัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ อีกทั้งพระราชบัญญัติประกันภัยก็ไม่คุ้มครองใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ เพราะในกฎหมายระบุว่าเป็นรถใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รถประเภทรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่าที่
จะต้องมีกฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองในกรณีรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึง
ประสงค์ ผู ้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับมา
ดำเนินคดีได ้อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกมีการดำเนินการเพ่ือจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 
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ระยะที่ 3 มีการร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ วินรถจักรยานยนต์รับจ้างและ Grab bike 
โดยมติที่ประชุมยืนยันว่า Grab bike ที่จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารต้องเป็นป้ายเหลืองเท่านั้น 

ประสบการณ์ซื้อของที่ตอบความต้องการเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้น แต่ความปลอดภัยด้านข้อมูลยังต่ำ 

การบริการด้านการซื้อของเฉพาะบุคคล (personalized shopping experience) กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการ (ณัฐพล ม่วงทำ, 2562)  จากการสำรวจของ AgilOne พบว่า มากกว่า
ร้อยละ 70 คาดหวังประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลจากการซื ้อขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ แต่การ
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลนั้นต้องผ่านการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภค จึงเป็นทีถ่กเถียงกันว่า การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
นั้นมีขอบเขตเท่าใด และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด  

ทั้งนี้ ประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีความไม่ชัดเจน ประเทศไทยเองเพิ่งเริ ่มใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเป็นกลไกในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จากการสำรวจ
ของ Experian พบว่า มีคนไทยเพียงร้อยละ 15 ที่ยินยอมใช้ข้อมูลชีวภาพของบุคคลในแอปพลิเคชั่นเชิงพาณิชย์ 
เนื่องจากไม่มั่นใจในระบบและความปลอดภัยส่วนบุคคลและยังมองว่าการซื้อของและการทำธุรกรรมทางการเงิน
เป็นเรื่องส่วนบุคคล ทั้งนี้ คนไทยร้อยละ 3.8 ยอมรับว่าเคยให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว แบ่งเป็นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อสกุล ร้อยละ 35 การ
ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ร้อยละ 30 และการปกปิดข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ อาทิ 
รายละเอียดการจ่ายเงิน ร้อยละ 25 (LadyBee, 2561) 

เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบพร้อมกินมีมากขึ้น แต่แผงลอยก็ยังมีเยอะ 

เทรนด์ค้าปลีกรูปแบบใหม่หรือ New retail กำลังเป็นจุดเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญในตลาดค้าปลีก โดยมีการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนารูปแบบบริการและบริหารจัดการ ช่องทางการขายผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ  
(vending machine) ที่มีในเมืองไทยมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งในปัจจุบันมีกว่า 25,000 ตู้ 
จากข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีในรายงานการเติบโตของช่องทางค้าปลีกต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ตู้
จำหน่ายสินค้าแบบพร้อมกิน (ready-to-eat) เติบโตร้อยละ 8.98 เมื ่อเปรียบเทียบกับค้าปลีกอื ่น ๆ  เช่น 
ห้างสรรพสินค้า เติบโตร้อยละ 2.8 ดิสเคาน์สโตร์เติบโตร้อยละ 2 ซูเปอร์มาร์เก็ตเติบโตร้อยละ 8.3 และร้าน
สะดวกซื้อเติบโตร้อยละ 3.2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคน ไม่ว่าจะเป็นคนไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่
ทำอาหาร วิถีชีวิตแบบสังคมพร้อมกินมากขึ้น และเป็นสัดส่วนใหญ่ จนทำให้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 20,200 - 20,500 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ในขณะที่การซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มพร้อมทานส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ (เวนดิ้งแมชชีน สมรภูมิค้าปลีกยุค New retail, 
2562) แต่ในอนาคตอาจเป็นไปได้ที่มีตู้จำหน่ายสินค้ามากขึ้นทั่วเมือง และเข้ามาแทนที่ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
และอาหารสำหรับคนเมืองแบบดั้งเดิม ทั้งร้านอาหารทั่วไปและแผงลอยที่ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคน
เมือง 
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แผนภูมิที่ 15 การเติบโตของเคร่ืองจำหน่ายอัตโนมัติในประเทศไทย (ซ้าย) สัดส่วนการซื้อสินค้าประเภทอาหาร
สำเร็จรูปในแต่ละช่องทางการจำหน่าย (ขวา) 

ที่มา https://www.smmagonline.com/2019/11/17/เวนดิ้งแมชชีน-สมรภูมิค้า/ 

ความตระหนักในความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้น แต่การสืบคืนย้อนกลับข้อมูลยังมีข้อจำกัด 

แนวโน้มความนิยมอาหารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพิ่งได้รับความนิยมได้ไม่นาน แต่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ไม่
ว่าจะเป็นแนวโน้มอาหารออร์แกนิคและอาหารที่ผลิตจากพืช รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจการบริโภคอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองของประเทศไทย พบว่า 5 ปัจจัยในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สูงสุด ได้แก่ เกี ่ยวข้องกับสุขภาพ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เกี่ยวของกับสิ่งแวดล้อม 
เกี่ยวข้องกับสินค้าออแกนิก และเกี่ยวข้องกับสินค้าท้องถิ่น (Kantamaturapoj, 2012)  โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่น มิล
เลเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 18-34 ปี  แต่ในปัจจุบัน ความสามารถในการสืบคืนย้อนกลับด้านอาหาร 
(food traceability) ซึ่งเป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของอาหาร ยังเป็นเรื่องที่ยากและไม่แพร่หลายมากนักใน
สังคมไทย โดยเฉพาะการตรวจสอบทางตรงต่อผู้บริโภค อาทิ ฉลากอาหาร QR Code ตรวจสอบที่มาอาหาร เป็น
ต้น (ปานีย์, 2562)  ในอนาคตที่วิถีชีวิตเมืองมีแนวโน้มต้องพึ่งอาหารแบบสำเร็จรูปที่ซื้อตามร้านหรือตู้จำหน่าย
อาหารมากขึ้น ประเด็นเรื่องการสืบคืนย้อนกลับยิ่งจะสำคัญมากยิ่งขึ้น 
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แผนภูมิที่ 16 ปัจจัยการเลือกสนิค้าอุปโภคบริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล พ.ศ. 2555 
ที่มา  https://www.thumbsup.in.th/ecommerce-shopping-risk 

3.5 เมืองกลับมากระจุกตวัหรือจะยังคงกระจายตัวออกไป  

ที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดของการดำรงชีวิตไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนและในยุคไหนก็ตาม แต่ในมหานคร
ยุคปัจจุบันที่พ้ืนที่มีอยู่จำกัดและราคาที่ดินเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอ่ืน ๆ ที่
เพิ ่มมากขึ ้น สภาพครัวเรือนและสภาพสังคมเปลี ่ยนแปลงไป และการให้ความสำคัญกับสิ ่งของและ
ความสัมพันธ์รอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบของที่อยู่อาศัยส่งผลอย่างมากต่อ
รูปแบบวิถชีีวิตเมือง ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจเลือกที่ตั้งและรูปแบบที่อยู่อาศัยของคนคนหนึ่ง จึงแสดงให้เห็นถึง
การให้คุณค่าของคนคนนั้นในการเลือกวิถีทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างของ
เมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจนั้น บางคนอาจอยู่บ้านใหญ่ในบริเวณชานเมือง เพราะมีสมาชิกในครอบครัวหลาย
คน และอยากได้พ้ืนที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง จึงยอมเดินทางไกลเข้าทำงานในเมือง แต่บางคนอาจเป็นโสดอยู่คน
เดียว หรือเป็นคู่ที่ไม่มีลูก และไม่อยากเดินทางไกล จึงนิยมอยูใ่นเมือง แม้ห้องพักจะคับแคบหน่อยก็ตาม ฉะนั้น
การตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมืองชั้นในหรือพ้ืนที่ชานเมือง ย่อมสะท้อนการให้คุณค่ากับ
ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด 

แนวโน้มหลักของรูปแบบการเลือกที่ตั้งของที่อยู่อาศัยในมหานครกรุงเทพในช่วง 4-5 ทศวรรษที่ผ่านมา
คือการอยู่อาศัยชานเมือง (suburbanization) ในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์
เฮ้าส์  แต่ในช่วงประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา อีกแนวโน้มหนึ่งของการอยู่อาศัยที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาอาคารชุด
สำหรับอยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมักพัฒนาเกาะอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง
ชั ้นในของมหานครกรุงเทพ แนวโน้มหลังนี ้อาจถือว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกลับสู ่ศูนย์กลาง 
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(reconcentration)  จากการคำนวณของคณะผู้วิจัย พบว่า ในช่วงประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา จำนวนหน่วยขาย
ของการอยู่อาศัยทั้งสองรูปแบบอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  

จากการวิเคราะห์แนวโน้มการที่อยู่อาศัย โดยใช้ข้อมูลการพัฒนาที่อยู่อาศัยในช่วง พ.ศ. 2548-2559 ซึ่ง
รวบรวมโดยบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า ในกรุงเทพมหานครยังคงมีการพัฒนาทั้งเพิ่มความ
หนาแน่นในพื้นที่เมือง (reconcentration) และการพัฒนาแผ่ขยายทางชานเมืองออกไป (suburbanization) 
แตกต่างกันไม่มาก ทั้งนี้ การพัฒนาความหนาแน่นในพื้นที่เมืองคำนวณจากจำนวนหน่วยขายที่สร้างเสร็จของ
อาคารชุดบริเวณพ้ืนที่เมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2559 ส่วนการพัฒนาแผ่ขยายทางชานเมืองออกไป 
คำนวณจากจำหน่วยขายที่สร้างเสร็จของหมู่บ้านจัดสรรและทาวน์เฮาส์ในพ้ืนที่ชานเมืองในช่วงเวลาเดียวกัน 

แผนภูมิที ่17 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการพัฒนาเมืองในรูปแบบการเพ่ิมความหนาแน่นในพ้ืนที่เมืองเดิม 
เกิดขึ้นพร้อมกับการแผ่ขยายทางชานเมืองออกไป ถือเป็นปรากฏการณ์ปฏิทรรศน์ด้านที่อยู่อาศัยของชีวิตเมือง ใน
มหานครกรุงเทพ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นในพื้นที่เมืองในรูปแบบอาคารชุดเกิดขึ้นในพื้นที่
เมืองรอบนอกมากกว่าในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เช่น ปทุมวัน บางรักและคลองเตย อย่างเห็นได้ชัด  สาเหตุ
น่าจะเป็นเพราะราคาที่ดินในย่านกลางเมืองอยู่ในระดับสูงมาก จึงทำให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เลือกไปพัฒนา
ในพ้ืนที่ถัดออกไป  

 

แผนภูมิที่ 17 จำนวนหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยจำแนกตามรูปแบบการพฒันาเมือง พ.ศ. 2548-2549 

ดัดแปลงโดยผู้วิจยั โดยใช้ข้อมูลจากบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ส่วนแนวโน้มการพัฒนาในพื้นที่ชานเมืองเอง ก็มีภาพอนาคตทางเลือกสำหรับ 20 ปีข้างหน้าที่น่าจะ
แตกต่างจากช่วง 20 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การพัฒนาพื้นที่ชานเมืองก่อนหน้านี้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยสำคัญคือการ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

Urban Reconcentration Suburbanizaton



 

77 

เพิ่มขึ้นของการถือครองและใช้รถยนต์ส่วนตัว (motorization) การพัฒนาชานเมืองในยุคก่อนหน้านี้จึงเป็นแบบ
เน้นรถยนต์ (automobile-based suburbanization)  แต่เมื่อโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าดำเนินมา
ได้ระยะหนึ่ง เริ ่มมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งแบบหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมากขึ้นตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าไปยังพื้นที่ชานเมือง เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง หากแนวโน้มนี้ยังคงมีอยู่ต่อไป รูปแบบการพัฒนาเมืองใน
อนาคตอาจเป็นแบบการพัฒนาชานเมืองตามเส้นทางรถไฟฟ้า (rail-based suburbanization)  

3.6 ก้าวพ้นหรือสร้างความหมายใหม่ในพ้ืนที่กายภาพ  

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพื้นที่ (space) ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ระบบอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ  ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่ได้ผูกติดกับพื้นที่
ทางกายภาพในรูปแบบเดิมอีกต่อไป วิถีชีวิตของคนเมืองในยุคก่อนดิจิทัลกับยุคดิจิทัลย่อมมีวิถีชีวิตแตกต่างกัน
มาก เนื่องจากกิจกรรมที่แต่เดิมจำเป็นต้องพึ่งการใช้พื้นที่กายภาพ ในปัจจุบันอาจไม่ต้องใช้พื้นที่กายภาพหรือ
พึ่งพาน้อยลง การประชุมงานสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ กระนั้นก็ตาม แม้ว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ทำให้ความหมายและบทบาทของพื้นที่กายภาพเปลี่ยนไป แต่พื้นที่ภายภาพก็ยังคงมีบทบาทที่คง
อยู่มาแต่ดั้งเดิม บางกิจกรรมก็กลับมาได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอีก ดังที่นักธุรกิจทราบกันดีว่า การ
เจอหน้ากัน (face-to-face) กับลูกค้ายังสำคัญอยู่เช่นเดิม และยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาให้ไม่ต้องเจอกัน
เท่าไหร่ การเจอหน้ากันยิ่งสำคัญขึ้นเท่านั้น ปฏิทรรศน์ระหว่างการลดความสำคัญของพ้ืนที่กายภาพกับการคง
อยู่ ยึดเหนี ่ยวและสร้างบทบาทและความหมายใหม่ของพื ้นที ่ภายภาพแบบเดิม (respatialization vs 
despatialization) น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีกำหนดภาพอนาคตทางเลือกของการใช้ชีวิตในเมือง  

จากการกวาดสัญญาณการเปลี ่ยนเชิงพื ้นที ่ในมหานครกรุงเทพ สามารถแบ่งปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

วัด ร้านสะดวกซื้อ กับการเติบโตของที่อยู่อาศัย 

วัด นอกจากจะเป็นศาสนสถานแล้ว ในอดีตยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชน พ้ืนที่สาธารณะ สถานศึกษา 
หรือแม้กระทั่งเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นของคนไทย แต่ในปัจจุบันบทบาทของวัดในฐานะศูนย์กลางชุมชนกลับ
น้อยลงอย่างมาก ด้วยเหตุผลหลายประการที่สามารถสันนิษฐานได้ อาทิ ระบบสาธารณูปการเฉพาะทางที่พัฒนา
และแพร่หลายมากขึ้นในเมือง ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาลและสวนสาธารณะ จึงทำให้คนไม่มีความจำเป็นต้องพ่ึงพา
วัดในบทบาทที่เคยเป็นมาก่อนในอดีต พร้อมกันนี้ ด้วยวัดมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล และวัดจำนวนหนึ่ง
ได้เปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่และกิจกรรมไปจากเดิมมาก ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงไป
และไม่ใกล้ชิดเหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อนในอดีต  ทัง้นี้ทั้งนั้น ปัจจัยที่สำคัญคือแนวโน้มการทำให้เปลี่ยนผ่านของ
สังคมวัฒนธรรมเข้าสู่ความเป็นฆราวาส (secularization) ซึ่งผู้คนในสังคมผูกพันกับสถาบันที่เป็นฆราวาสมากกว่า
สถาบันทางศาสนา และมีคตินิยมที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา  ด้วยแนวโน้มดังกล่าว จำนวนและความถี่ในการเข้าวัดจึง
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  
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ในทางตรงกันข้าม ร้านสะดวกซื ้อกลับมีจำนวนสาขาเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ในปัจจุบันในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจำนวนร้านสะดวกซื้อมากกว่า 3,000 สาขา อีกทั้งร้านสะดวกซื้อมีบทบาทหน้าที่
ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าอดีต ไม่ว่าจะเป็นบริการธนาคาร บริการไปรษณีย์และพัสดุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเติมรูปแบบ
กิจกรรมมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งจำนวนคนที่เข้าใช้บริการในร้านสะดวกซื้อยิ่งมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จากปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ชัดข้างต้น เป็นที่มาของคำถามว่า ตำแหน่งที่ตั้งของวัดและร้านสะดวกซื้อมี
ความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่หรือไม่และอย่างไร  ในการนี้ ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลจำนวนวัดและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมาเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย ด้วยวิธีการการหาสหสัมพันธ์ (correlation) 
ระหว่างจำนวนวัด ร้านสะดวกซื้อและที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 2) ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวัดกับจำนวนที่อยู่อาศัยมีค่านัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.92 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ทำ
ให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนร้านสะดวก
ซื้อกับจำนวนที่อยู่อาศัยมีค่านัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  กล่าวคือ จำนวนร้านสะดวกซื้อมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 แปลได้ว่า จำนวนร้านสะดวกซื้อกับจำนวนที่อยู่อาศัยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อยู่ที่ 0.694 หมายความว่า จำนวนร้าน
สะดวกซื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับจำนวนที่อยู่อาศัย จากตารางการวิเคราะห์ด้วยสถิติสามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับจำนวนร้านสะดวกซื้อ ในขณะที่พื้นที่ที่มีวัดตั้งอยู่
แต่เดิม ไม่ได้มีการเพ่ิมขึ้นของที่อยู่อาศัย   

ตารางที่ 5 ความสัมพนัธ์จำนวนวัดและจำนวนร้านสะดวกซื้อกับจำนวนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

ค่าสหสัมพันธ์กับจำนวนที่อยู่อาศยั จำนวนวัด จำนวนร้านสะดวกซื้อ 

Correlation 0.014 .694** 

Significant 0.921 0.000 

R2 0.268 0.482 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
แหล่งข้อมูลดบิจาก: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2562.  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรงุเทพมหานคร, 2562 
และ open street map, 2562 
 

การวิเคราะห์เชิงสถิตินี้แสดงเพียงความสัมพันธ์ (association) แต่ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(causation) แต่ก็แสดงให้เห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ตามกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในเมืองได้ดี วัดเป็น
สถาบันทางสังคมในระดับชุมชนที่มีมานาน บางแห่งหลายร้อยปี ในขณะที่ร้านสะดวกซื้อเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของชุมชนเมือง การเพิ่มลดของจำนวนวัดและจำนวนสาขาร้านสะดวกซื้อ รวมถึงจำนวนคนเข้าวัดและเข้าใช้
บริการร้านสะดวกซื้อ ย่อมสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิถีชีวิตของคนเมืองและด้านกายภาพเมืองอย่างชัดเจน 
แน่นอนว่า ร้านสะดวกซื้อไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงของวัดหรือศาสนสถานอื่น ๆ ในด้านประเภทการให้บริการและ
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รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น  และมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในชุมชน  คู่แข่งโดยตรงของร้านสะดวก
ซื้อคือตลาด ร้านโชห่วย และร้านค้าอื่น ๆ ในย่านพาณิชยกรรม  อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนผู้ใช้งาน
ของร้านสะดวกซื้อสื่อถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจเกิดจากตัวแปรกวน (confounding 
factor) อื่น เช่น จำนวนที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่หรือรัศมีการให้บริการ กล่าวคือ การที่คนเข้าวัดน้อยลงส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะมีจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงน้อยลง หรือไม่เพิ่มขึ้นจากแต่เดิม  ในขณะที่ร้านสะดวกซ้ือ
เกิดขึ้นในภายหลัง จึงมักตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีจำนวนคนอยู่อาศัยมากขึ้น  สมมติฐานเหล่านี้ยังต้องมีการพิสูจน์ด้วย
กรอบแนวคิดและข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป 

ใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์มากขึ้น แต่ความต้องการพื้นที่ส่วนกลางออฟไลน์ก็เพิ่มขึ้น 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Hootsuite (2018) พบว่า ใน พ.ศ.
2561 ประชากรไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง 55 ล้านคน โดย 51 ล้านคนใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประจำ
โดยมีค่าเฉลี่ยในการใช้โซเชียลมีเดียสูงถึง 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน อีกทั้งคนไทยมีบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์
หรือโซเชียลมีเดียมากถึง 10.5 บัญชีต่อคน  ตัวเลขเหล่านี้แสดงว่า คนไทยใช้ชีวิตบนพ้ืนที่ดิจิทัลมาก และมีสังคม
บนโลกอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

แตก่ารใช้โซเชียลมีเดียที่เพ่ิมขึ้นของประเทศไทยไม่ได้ทำให้ความต้องการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางหรือพ้ืนที่
สาธารณะในเชิงกายภาพลดน้อยลง การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมีแนวโน้มความนิยมพุ่งสูงขึ้น พื้นที่ส่วนกลางใน
โครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมกลายเป็นจุดขายสำคัญ ในขณะเดียวกัน จากการสำรวจของบริษัท เน็กซัส 
เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ พบว่า ปัจจุบันมพ้ืีนที่ทำงานร่วม (coworking office) มากถึง 70 แห่งทั่วกรุงเทพฯ คิด
เป็นพื้นที่รวมมากกว่า 100,000 ตารางเมตร  แนวคิดการพัฒนาห้างสรรพสินค้าเป็นพื้นที่ส่วนกลางก็กำลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ทั้งโครงการพัฒนาสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ร่วม (co-learning space) ที่
สามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีสิ ่งอำนวยความสะดวกและมีจำนวนที่นั ่งรวมกันมากถึง 500 ที่นั่ง 
โครงการพัฒนาห้างสรรพสินค้า The Commons ที่มุ่งพัฒนาและออกแบบพื้นที่สาธารณะของเมืองร่วมกันกับ
พื้นที่การค้า ทำให้ตัวรูปแบบพื้นที่จากอาคารดังกล่าวแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ทั่วไปอย่างชัดเจน 
แนวคิดการพัฒนาห้างสรรพสินค้าลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และน่าจะเป็นแนวโน้มไปอีก
ระยะหนึ่ง 
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แผนภูมิที่ 18 พื้นที่ธุรกิจในการเช่าพืน้ที่ทำงานร่วม  พ.ศ. 2557-2562 
แหล่งข้อมูล:บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี,่ 2561 

 

ที่อยู่อาศัยรอบรั้วมากขึ้น แต่เปลี่ยนเป็นทีพ่ักรายวันมากขึ้น 

ความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้บริโภค แนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาคือ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยมักมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยอยู่ในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นในอาคารชุดหรือบ้านจัดสรร ข้อมูลจากเวบไชต์ Baania.com ระบุว่า 
โครงการที่อยู่อาศัยที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยมีมากถึงร้อยละ 90 โดยเฉพาะโครงการที่อยู่
อาศัยประเภทอาคารชุดซึ่งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 98  (ตารางที่ 4) ตัวเลขดังกล่าวยืนยันได้
เป็นอย่างดีถึงการให้ความสำคัญของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับชุมชน 

ในขณะเดียวกัน ด้วยความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและร่วมใช้
ประโยชน์ เช่น Airbnb  ทำให้เจ้าของปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเป็นรูปแบบการให้เช่ารายวันหรือระยะสั้นเพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้เกิดการอยู่อาศัยแบบปะปนระหว่างผู้อยู่อาศัยระยะยาวกับนักท่องเที่ยวที่เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ 
นักเรียนนักศึกษาที่เช่าเป็นรายปี หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและเช่าเป็นรายเดือน โดยเฉพาะในอาคารชุดใน
ย่านกลางเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทาง บ่อยครั้งมีการถกเถียงกันถึงความเหมาะสมในการปล่อยเช่ารายวัน
และข้อสงสัยในการใช้กฎระเบียบของอาคารชุด  จะเห็นได้ว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำให้พื้นที่
กายภาพเป็นไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

ครอบครัวเล็กลง พื้นที่พักอาศัยเล็กลง ความถี่การไปร้านสะดวกซื้อสูงขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของของคนไทย เมื่อดูสถิติย้อนหลัง 20 ปี จะ
พบว่า ขนาดครอบครัวเฉลี่อยู่ที่ 6 คนต่อครอบครัวใน พ.ศ. 2542 แต่ในพ.ศ. 2562 ขนาดครัวเรือนเปลี่ยนแปลง
ไปโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว โดยมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยไม่ถึง 3 คน ด้วยสาเหตุการ
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและค่านิยมของคนรุ่นใหมเ่กี่ยวกับการอยู่อาศัย ขนาดที่พักอาศัยมีแนวโน้มลดลง
จาก 63 ตารางเมตรต่อหน่วย เป็น 28 ตารางเมตรต่อหน่วยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้ ความถี่และ
มูลค่าของการออกไปจับจ่ายใช้สอยในร้านสะดวกซื้อกลับเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.9 เป็น
ร้อยละ 17 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมการกักตุนสินค้า และสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท
พร้อมกิน (ready-to-eat) (Nuttachit, 2018)  วิถีการอยู่อาศัยจึงดูเหมือนจะสัมพันธ์อย่างมากกับรูปแบบการกิน
ของคนในเมือง แนวโน้มทั้งสองนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงมีต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากไม่มีแนวโน้มว่าขนาดที่อยู่
อาศัยจะเพิ่มขึ้น ด้วยราคาที่ดินในเมืองที่ไม่มีท่าที่ว่าจะลดลง ประกอบกับขนาดครัวเรือนที่ไม่น่าจะใหญ่ขึ้น ด้วย
ปัจจัยด้านการตัดสินใจในการมีครอบครัวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 

ร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น ร้านโชห่วยก็เพิ่มขึ้น อีคอมเมิร์ซคือตัวป่วนตัวจริง 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ร้านสะดวกซื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จนในปัจจุบันมีจำนวนร้านสะดวกซ้ือ
มากกว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะร้าน 7-11 มีจำนวนถึง 13,399 สาขา แต่เมื่อ พ.ศ. 2562 อัตราการ
เติบโตของจำนวนสาขาเริ่มชะลอตัวลง แต่เดิมมักคาดการณ์กันว่า ร้านสะดวกซื้อจะทำให้โชห่วยลดลง แต่ใน
ปัจจุบัน ร้านโชห่วยกลับเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีร้านค้าโชห่วย 438,820 ร้าน ส่วน
พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 443,123 ร้าน โดยที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีร้านค้าโชห่วยตั้งอยู่ที่ร้อยละ 13 
ของทั้งประเทศ (โชห่วยไทย…ยังไปต่อ ปรับตัว-ปรับปรุง-เปลี่ยนเเปลง ในเศรษฐกิจยุคใหม่, 2563) เมื่อเทียบส่วน
แบ่งตลาดระหว่างร้านโชห่วย ร้านสะดวกซื้อ และไฮเปอร์มาร์เก็ต พบว่า ร้านโชห่วยยังมีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 
44.1 ตามด้วยร้านสะดวกซื้อร้อยละ 31.8 และไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 24.1  แนวโน้มนี้ยังไม่แน่ว่าจะเป็นไปต่อ
เช่นใด ร้านโชห่วยจะกลับมาเพิ่มขึ้นจริงหรือกลับไปลดลงเหมือนแนวโน้มเดิม จึงเป็นแนวโน้มที่ต้องสังเกตการณ์
ต่อไป  

 

แผนภูมิที่ 19 จำนวนร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย (ซา้ย) และจำนวนร้านคา้ท้องถิ่นและโชห่วยในประเทศไทย (ขวา) 
ที่มา : https://positioningmag.com/1259200 

 

https://positioningmag.com/1259200
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อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอีคอมเมิร์ซเริ่มเข้ามากวาดตลาดซื้อของจนกลายเป็นภัยคุกคามตัวจริงที่
ทำลายร้านค้าในท้องถิ่น อีคอมเมิร์ซมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับร้านโชห่วย ไม่
ว่าจะเป็นการจัดส่งที่มีความรวดเร็วมากข้ึน ความหลากหลายของสินค้า โปรโมชั่น รวมไปถึงต้นทุนของสินค้า อีก
หนึ่งหลักฐานคือ กว่าร้อยละ 55.9 ของยอดขายบนอีคอมเมิร์ซมาจากต่างจังหวัด ซึ่งแต่เดิมพึ่งพาร้านค้าท้องถิ่น
และย่านพาณิชยกรรมเดิม  อย่างไรก็ตาม ร้านโชห่วยบางร้านเริ่มมีการเปิดหน้าร้านบนโลกออนไลน์ และใช้
ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซมากขึ้น จากสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้ว่า ทางเลือกภาพ
อนาคตของร้านโชห่วยและวิถีชีวิตด้านการซื้อของประจำวันในเมืองน่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัว
ของร้านโชห่วยในปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญ 

3.7 สรุปภาพอนาคตฐาน 

แนวโน้มเชิงปฏิทรรศน์ที่กล่าวมาโดยคร่าวนี้แสดงถึงภาพที่อาจดูย้อนแย้งในปัจจุบันของการดำรงชีวิตของคน
เมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพ  สัญญาณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่จะใช้ในการ
คาดการณ์ภาพอนาคตฐานที่เป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบัน และภาพอนาคตทางเลือกที่แสดงออกมาเป็นฉาก
ทัศน์ของวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ของคนเมืองในมหานครในอีก 20 ปีข้างหน้า  รายละเอียดของภาพอนาคตเหล่านี้
นำเสนอไว้ในรายงานแต่ละฉบับของโครงการย่อย 

แม้ว่าภาพอนาคตชีวิตเมืองในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตามประเด็นความสนใจและปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ใช้เป็นตรรกะฉากทัศน์ แต่ก็มีบางประเด็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพอนาคตแทบทุกฉาก ไม่
ว่าจะเป็นอนาคตฐานหรืออนาคตทางเลือกฉากต่าง ๆ ภาพอนาคตเหล่านี้มีนัยสำคัญทางนโยบาย เนื่องจากสื่อถึง
ความสำคัญหรือผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนนั้น และมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงในอนาคต  ภาพหลักของชีวิตเมืองใน
มหานครกรุงเทพในอนาคตอีก 20 ข้างหน้า สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ชีวิตสังเคราะห์บนแพลตฟอร์ม การดำเนินชีวิตในอนาคตแทบทุกด้านต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และชีวสังเคราะห์ ซ่ึงมีแพลตฟอร์มเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ทำให้ความสามารถและอำนาจในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลลดน้อยลง แม้ว่าจะ
สะดวกสบายมากขึ้น การเกิดโรคระบาดบ่อยครั้งในวงกว้างจะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์เพ่ิม
มากยิ ่งขึ ้น และจะทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบร่วมใช้ประโยชน์  (sharing economy) กลายเป็น
เศรษฐกิจแบบห่างระยะ (distancing economy) 

2. ชีวิตวิถีเดี่ยวแบบชนเผ่าเมือง คนเมืองอยู่คนเดียวเป็นปกติ แตก่็จะมีครอบครัวและชุมชนแบบใหม่
ที่มีลักษณะเป็นแบบชนเผ่าเมือง (urban tribes) เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสนใจและวิถีชีวิตคล้ายกัน 
แต่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามความหลากหลายทั้งด้านกิจกรรม ความคิด คุณค่า และอัตลักษณ์ และ
เกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกกายภาพและโลกเสมือน 
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3. ชีวิตเหลื่อมล้ำตามแต่เกิด ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นเดียวกันมีมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และ
คงอยู่ตลอดชีวิตจนกลายเป็นเชิงตะกอน อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่น
ก่อนที่อายุยืนขึ ้น และมีทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากกว่า กลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างคนต่างรุ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง 

4. ชีวิตถวิลหาและตามยถากรรมธรรมชาติ แม้ว่ามนุษย์จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีที ่เอาชนะข้อจำกัดตามธรรมชาติได้มากขึ้น แต่ชีวิตเมืองในอนาคตก็จะเป็นไปตาม
ยถากรรมของธรรมชาติ เนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จนมนุษย์ปรับตัวไม่ทันแม้จะพยายาม
เตรียมพร้อมรับมือเท่าไหร่ก็ตาม พร้อมกันนี้คนเมืองก็จะถวิลหาความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในทุกๆ 
ด้านของการดำรงชีวิต 

5. ชีวิตเสรีนิยม คนรุ่นใหม่มีความคิดและค่านิยมด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเป็นเสรีนิยมมาก
ยิ่งขึ้น และตั้งข้อสงสัยมากขึ้นกับกรอบแนวคิดและธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมในสังคม ในขณะที่คนรุ่น
เก่ามีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้น ความแตกต่างด้านค่านิยมและความเชื่อระหว่างรุ่นนี้มี
โอกาสที่จะกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต 

3.8 ฉากทัศน์ชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพ 

จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบที่มีต่อชีวิตเมืองในอนาคตในด้านการเกิด การอยู่อาศัย 
การเดินทาง การทำงาน การซื้อของและการตาย ผู้วิจัยเลือกปัจจัยสองประการที่คาดว่าน่าจะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสำคัญเพ่ือใช้ในการกำหนดตรรกะฉากทัศน์ระดับสูง (meta-scenarios) ของชีวิตเมืองในมหานคร
กรุงเทพในอีก 20 ข้างหน้า ดังนี้ 

รูปแบบการรวมกลุ่มและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม: พี่น้องพรรคพวกแนวชุมชนนิยม หรือ เครือข่าย
เปิดกว้างแนวโลกนิยม 

การเปลี ่ยนแปลงด้านค่านิยมเกี ่ยวกับการรวมกลุ ่มและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนเมืองในอนาคตในทุกด้านและในระยะยาว นับตั้งแต่การตัดสินใจมีบุตร การอยู่อาศัย การทำงาน 
การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย ไปจนถึงการดำรงชีวิตในห้วงสุดท้ายของชีวิตและการจัดการร่างหลังจากเสียชวีิต
ไปแล้ว  วิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทยในอนาคตส่วนหนึ่งจึงน่าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและระดับการรวมกลุ่ม
ระหว่างสองขั้วตรงกันข้าม คือ การรวมกลุ่มแบบพี่น้องพรรคพวก (clan and clique) ตามแนวคิดชุมชนนิยม 
(communitarianism) และแบบเคร ือข ่ายส ังคมเปิดกว ้าง (open peer networks) ตามแนวคิดโลกนิยม 
(cosmopolitanism)   

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยขับเคลื่อนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบและระดับความเชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายของผู้คน ทุน และข้อมูลที่
ก้าวพ้นขอบเขตการปกครองของประเทศ กระแสโลกาภิวัตน์นี้นับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดกระบวนการเป็นเมือง
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ทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเมือง  ทั้งนี้ กระบวนการเป็น
เมืองและวิถีชีวิตเมืองในประเทศไทยมีทิศทางเป็นแบบโลกนิยมมากขึ้นเรื่อยมา  โดยมีแนวโน้มที่ความหลากหลาย
ของผู้คนและสิ่งของเพิ่มมากขึ้น และมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น ไม่เฉพาะในมหานครดังเช่น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศูนย์กลางของการไหลเวียนและแลกเปลี่ยนของสินค้าและการบริการ แต่รวมไปถึงเมือง
ท่องเที่ยวขนาดเล็ก เช่น เมืองปายและเกาะพะงัน ซึ่งมีผู้คนมากหน้าหลายตามาเยี่ยมเยือนและเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบโลก  ชีวิตเมืองภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์จึงเปิดกว้างและหลากหลาย  รูปแบบการรวมกลุ่มและปฏิสัมพันธ์
ของคนเมืองภายใต้เงื่อนไขนี้จึงเป็นแบบเปิดกว้าง 

การรวมกลุ่มแบบเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างเป็นไปในรูปแบบทุติยภูมิ (secondary group) ในทฤษฎี
สังคมวิทยา ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มด้วยความสัมพันธ์แบบเปิดแต่ตื้น (open but shallow) ในระยะเวลาชั่วคราว
หรือช่วงสั้นๆ และไม่มีความเป็นส่วนตัวมาก  คนในกลุ่มมักมีเป้าหมายหรือกิจกรรมที่มุ่งหวังเหมือนกัน โดยมาก
มักเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทำงาน การศึกษา และนันทนาการ การรวมกลุ่มแนวนี้จึงเน้นความสนใจหรือกิจกรรม
ที่เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการรวมตัวกันจึงมักหมดไปเมื่อบรรลุเป้าหมายหรือกิจกรรมนั้นสิ้นสุดลง 

ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ภาพหนึ่งของชีวิตเมืองในอนาคตจึงเป็นแบบโลกนิยมสุดขั้ว และก้าวพ้น
พรมแดนของขอบเขตการปกครอง สัญชาติ เชื ้อชาติ และเงื่อนไขที่มีมาแต่เดิม คนเมืองรุ่นใหม่อยู่ในสังคม
เครือข่ายระดับโลก และสามารถเปลี่ยนกลุ่มสังคมไปเรื่อย ๆ  ตามสถานการณ์และเงื ่อนไขของแต่ละกลุ ่มที่
เปลี่ยนไปตามความจำเป็นและความสนใจ แต่ละกลุ่มมีกติกาและกฎเกณฑ์ของตนเอง แม้อาจไม่ได้ระบุเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อาจเป็นภาพของการสร้างกลุ่มสังคมของตนเองขึ้นมาตามความสนใจในด้านต่าง ๆ ทั้งในโลก
กายภาพและโลกเสมือน โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตในแต่ละด้าน โดยที่สมาชิกใน
กลุ่มสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระ อย่างน้อยได้ง่ายกว่าการเข้าออกจากกลุ่มแบบพี่น้องพรรคพวก ตัวอย่างของ
การรวมกลุ่มแนวนี้มีอยู่มาก ทั้งกลุ่มรวมตัวกันวิ่ง เล่นกีฬา หรือแม้แต่ชุมชนทางวิทยุ จส.100  และชุมชนออนไลน์
ที่ตั้งกระทู้ใน pantip.com กลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลี และโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ เป็นต้น แต่ละคนก็อาจเปลี่ยนอัต
ลักษณ์และพฤติกรรมของตนเองไปตามแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน  การเปลี่ยนกลุ่มสังคมเป็นแบบเครือข่ายสังคม
ที่เปิดกว้างนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกับคนไทย แต่รวมไปถึงคนต่างชาติที่อาจอาศัยอยู่หรือไม่อยู่ในมหานครกรุงเทพ
หรือในประเทศไทยก็ได ้ 

แต่ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ หลายประเทศและหลายเมือง
ทั่วโลกเริ่มมีขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ ไม่เพียงเฉพาะในด้านสัญชาติและเชื้อชาติ หรือการจำกัดการแพร่ขยาย
ของนักท่องเที่ยวเข้าไปในพ้ืนที่ท้องถิ่น แต่รวมไปถึงการส่งเสริมการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวัน ดังเช่นแนวคิด
การบริโภคอาหารที่มาจากท้องถิ่น (food localism) และแนวคิดการส่งเสริมความเป็นชุมชนในพื้นที่เมือง การ
รวมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองในรูปแบบนี้จึงเป็นไปตามแนวคิดชุมชนนิยม ซึ่งให้ความสำคัญกับ
คุณค่าและประโยชน์ระดับชุมชนมากกว่าประโยชน์ที่ได้จากการเปิดพ้ืนที่ให้กับกระแสโลกาภิวัตน์ 
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การรวมกลุ่มในสังคมแบบพี่น้องพรรคพวกตามแนวคิดชุมชนนิยมมักมีขนาดเล็กและมีลักษณะปิดแต่ลึก 
(closed but deep) โดยมีลักษณะความสัมพันธ์แบบสนิทสนมและใกลัชิดโดยตรง อีกทั้งยังมีความเป็นส่วนตัว 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์แบบนี้มักคงอยู่เป็นเวลายาวนานและอาจตลอดชีวิต ตามทฤษฎีสังคม
วิทยา การรวมกลุ่มในลักษณะปฐมภูมิ (primary group) มักเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว เพื่อนสมัยเด็กๆ คู่รัก 
และสมาชิกในกลุ่มศาสนาที่พบปะกัน มีปฏิสัมพันธ์และร่วมทำกิจกรรมกันเป็นประจำ การรวมกลุ่มรูปแบบนี้เกิด
จากความผูกพันที่มาจากความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใย ความซื่อสัตย์และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ความสัมพันธ์รูปแบบนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานค่านิยม ความเชื่อ 
คุณค่า โลกทัศน์ ไปจนถึงพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตของคนในสังคม  

ตามกระบวนทัศน์นี้ ภาพอนาคตหนึ่งของการรวมกลุ่มของคนเมืองในมหานครกรุงเทพจึงอาจเป็นแบบ
ชนเผ่าเมือง (urban tribes) ซึ่งไม่ได้รวมตัวกันด้วยความสัมพันธ์ของคนหลายรุ่นแบบชนเผ่าในยุคโบราณหรือ
แบบครอบครัวขยายในสังคมชนบทในยุคก่อนกระบวนการเป็นเมือง แต่เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีความรู้สึก
เป็นครอบครัวเดียวกัน แม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นญาติพี่น้อง (kin) แต่ก็มีความรู้สึกเป็นพรรคพวก (clique) เดียวกัน
โดยมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนในชุมชนเดียวกัน ทั้งนี้ จากแนวโน้มในปัจจุบันที่คนจำนวนมากอาศัยอยู่คนเดียว
และใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น อีกทั้งคนรุ่นใหม่แต่งงานน้อยลงและช้าลง และมีลูกน้อยลงและช้าลง ระยะเวลาใน
การใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาและการเริ่มต้นครอบครัวใหม่จึงยาวนานมากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว การรวมกลุ่ม
ทางสังคมของคนกลุ่มนี้จึงมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของเพ่ือนฝูงกลุ่มเล็กๆ ซึ่งอาจเป็นเพ่ือนที่โรงเรียนและที่ทำงาน 
หรือแม้แตเ่ป็นเพ่ือนร่วมห้องหรือรูมเมท และเพ่ือนบ้าน ซึ่งใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นและมีคุณลักษณะของความเป็น
ครอบครัวแนวใหม ่  

ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มตามความสัมพันธ์แบบเครือญาติอาจยังคงมีอยู่ โดยเป็นไปตามแนวโน้ม
ปัจจุบัน กล่าวคือ ครัวเรือนขยายแบบสามรุ่นยังคงมีอยู่ในเมือง เนื่องจากความจำเป็นในการเลี้ยงดูเด็ก ดังนั้น คน
เมืองในอนาคตอาจกลับเข้าไปมีชีวิตร่วมกับคนรุ่นอ่ืนอีกได้ เมื่อถึงเวลามีครอบครัวและมีลูก  

พื้นที่การใช้ชีวิตมนุษย์ – ยึดติดที่ตั้ง หรือ เชื่อมโยงไร้รอยต่อ  

ด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์ย่อมเกิดขึ้นบนพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ภาพอนาคตทางเลือกของการใช้ชีวิตในอีก 
20 ปีข้างหน้าจึงต้องสะท้อนทางเลือกในรูปแบบการใช้พื้นที่ของมนุษย์ในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
ขนส่งและด้านดิจิทัลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่และเวลา (space and time) เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ฐานเศรษฐกิจของเมืองพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 

กระบวนการเป็นเมืองของโลกและของไทยในช่วงประมาณ 60-70 ปีที่ผ่านมามีรูปแบบการขยายตัวแบบ
ไม่ต่อเนื่องในเชิงกายภาพ ดังที่เรียกกันทั่วไปว่าการขยายเมืองอย่างกระจัดกระจาย (urban sprawl) เนื่องมาจาก
การพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่ง ทั้งถนนและรถไฟฟ้าที่ทำให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้นและไกลมากขึ้นในแต่ละ
วัน ในบริบทโลกาภิวัตน์และเมืองระดับโลก (global cities) การเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่กายภาพของความเป็นเมือง
ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่ในเมืองเดียวกัน แต่ขยายรวมไปถึงพื้นที่เมืองอื่น ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะเมืองในระดับ



 

86 

มหานคร (megacity) ที่มีความเชื่อมโยงกันมาก กล่าวคือ การเคลื่อนย้ายของสิ่งของที่มากับโลกาภิวัตน์ด้าน
การค้าการลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายของคน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก ทำให้พื้นที่เมืองเชื่อมต่อ
กันทั้งโลกในระดับทีไ่ม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ (space) ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ได้จำกัดอยู่
เพียงพื้นที่กายภาพ (physical) อีกต่อไป ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของมนุษย์ที่แตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากสัตว์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในโลกปัจจุบัน การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
ในทุกด้านของการใช้ชีวิต ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พื้นที่กายภาพไม่ได้
เป็นสื่อ (medium) และเครื่องมือเดียวในการดำรงชีวิตของมนุษย์  การพัฒนา แลกเปลี่ยนและเก็บข้อมูลข่าวสาร
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมในหลายๆ 
ด้านได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  การพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อของออนไลน์ การทำงานทางออนไลน์ทางอีเมล
หรือผ่านแพลตฟอร์มการสนทนาต่าง ๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเหล่านี้ทำให้พื้นที่กายภาพไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง   

ดังนั้น ด้วยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัยทั้งในเมือง ระหว่างเมือง และระหว่าง
ประเทศ ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ความจำเป็นในการประกอบกิจกรรมในตำแหน่งแห่ง
หนึ่งแห่งใดลดน้อยลง ชีวิตมนุษย์ในอนาคตจึงเป็นอิสระมากขึ้นจากที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการ
ทำงานจากบ้าน โรงแรม ร้านกาแฟ หรือในสวนสาธารณะ ซึ่งไม่ใช่สำนักงานที่เป็นที่ทำงานมาแต่ดั ้งเดิม ใน
ขณะเดียวกัน ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าก็สามารถเกิดขึ้นได้ในตำแหน่งต่าง ๆ และเชื่อมต่อกันได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามของมนุษย์ในการเอาชนะระยะทางด้วยเทคโนโลยีการขนส่งและเทคโนโลยี
ดิจิทัลอาจดูเหมือนว่าทำให้ชีวิตมนุษย์หลุดพ้นจากการยึดเหนี่ยวของที่ตั้งทางกายภาพ และมีอิสรภาพมากยิ่งขึ้น 
แต่แนวโน้มตรงกันข้าม (countertrend) ที่เกิดขึ้น คือ พ้ืนที่บางแห่งในเมืองโดยเฉพาะในศูนย์กลางเมืองกลับยิ่งมี
ความสำคัญมากยิ่งขึ้น มีกิจกรรมต่าง ๆ กระจุกตัวมากขึ้น และคนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมากขึ้น ดัง
ในกรณีของพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของมหานครกรุงเทพ คือ ย่านสีลม-สาทร สยาม และอโศก เป็นต้น  
ในขณะที่ความหนาแน่นของผู้คนและกิจกรรมบางส่วนกระจายไปสู่พื้นที่ชานเมืองและชนบทที่ไกลออกไป เช่น 
หมู่บ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในบริเวณชานเมือง ความนิยมและความสำคัญของพื้นที่กลางเมือง
กลับยิ่งเพิ่มขึ้นไป ดังในกรณีของมหากรุงเทพที่พื้นที่ศูนย์กลางเมืองยังมีความหนาแน่นที่สูงและเพิ่มขึ้นอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

ในทำนองเดียวกัน การทำงานที่ไหนก็ได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าชีวิตคนเราจะไม่ยึดติด
กับพื้นที่ทางกายภาพ และทำงานจากที่ไหนก็ได้เสมอไป คนทำงานอิสระที่เรียกว่ากิ๊กเวิร์กเกอร์ (gig worker) ก็
ยังคงต้องการที่ทำงานที่มีความสะดวกสบาย และมีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการทำงาน นัยหนึ่งคือเทคโนโลยีดิจิทัลที่
มุ่งลดความสำคัญของพ้ืนที่กายภาพและระยะทาง กลับทำให้บางพ้ืนที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
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นอกจากนี้ ความพยายามในการเอาชนะระยะทางด้วยเทคโนโลยีการขนส่งและดิจิทัลอาจทำให้ชีวิต
มนุษย์ยิ่งถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการใช้เทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) ในการขับรถ
หรือแม้แต่เดินเท้าไปยังจุดหมายปลายทาง มนุษย์ในปัจจุบันมักพึ่งและเชื่อในเทคโนโลยีมากกว่าการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสและความเข้าใจของตนเองหรือมนุษย์คนอื่น นัยหนึ่งคือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจทำให้การใช้
ชีวิตหลุดพ้นจากพื้นที่กายภาพ แต่มนุษย์กลับยิ่งลดความเป็นอิสระ (autonomy) ในการตัดสินใจเพื่อการ
ดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า ปัจจัยขับเคลื่อนอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเมืองในอนาคตคือการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดแรงดึงดูดสองขั้วในด้านการใช้พ้ืนที่ คือ การยึดติดกับที่ตั้งทางกายภาพ (bound by 
physical fixity) และการปลดปล่อยด้วยการเชื่อมต่อ (freed by connectivity)  

ฉากทัศน์ 

เมื่อนำตรรกะฉากทัศน์ทั้งสองด้านมาไขว้กันแล้ว จึงได้ภาพอนาคตทางเลือกของชีวิตเมืองในมหานคร
กรุงเทพอีก 20 ข้างหน้าทั้งหมด 4 ฉาก ตามที่แสดงในแผนภาพและรายละเอียดโดยคร่าวข้างล่างนี้  

 
แผนภูมิที่ 20 ภาพแสดงฉากทัศน์การใช้ชีวิตของคนเมืองในมหานครกรุงเทพใน พ.ศ. 2583 

 

นกนางนวลบินว่อนทวิภพ (โลกนิยม + เชื่อมโยงไร้รอยต่อ)  
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ฉากทัศน์นี้สื่อถึงการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับถิ่นที่ ทั้งภายในเมือง นอกเมืองและในโลกกว้าง การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขนส่งและระบบอัตโนมัติ  อีกทั้งขอบเขตระหว่างโลกกายภาพกับโลกเสมือน
เริ่มเจือจางไป ดังเช่นโลกในภาพยนตร์เดอะ เมทริกซ ์(The Matrix)  ทำให้ผู้คนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่
หลากหลายทั้งในด้านวัย เชื้อชาติ เพศสภาพ ภาษา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในการอยู่อาศัย การทำงาน 
การเดินทาง และการบริโภคด้านต่าง ๆ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอาจไม่ลึกซึ้งและยาวนานมาก  แม้กระทั่ง
กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมก็ยังมีการเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารและระบบดิจิทัลที่มีราคาถูกลง   

ในฉากทัศน์นี้ ชุมชนเมืองเกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งและเชื่อมโยงกันไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยแต่ครอบคลุม
ทั ่วโลก (planetary urbanization) ชีว ิตเมืองในฉากทัศน์นี้ปรับตัวไปได้ตามเงื ่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ผู้คนอาจมีความแตกต่างกันบ้างในระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม  แต่บริการพื้นฐานและพื้นที่เมืองเปิดกว้างให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมในแทบทุกพื้นที่ และเป็นแบบเรียกใช้
ได้ตามสะดวกหรือออนดีมานด์ (on-demand) ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองสามารถกระจายไปอยู่ในตำแหน่ง
ต่าง ๆ ทั่วเมืองได้ หมู่บ้านล้อมรั้วหลายแห่งเปลี่ยนเป็นระบบเปิด เนื่องจากไม่เห็นความจำเป็นต้องเป็นชุมชนปิด
และเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ทำให้เกิดชุมชนเปิดที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมือง ทำให้การเชื่อมต่อของถนนและ
การเดินทางดีขึ้นในพ้ืนที่นั้น ๆ 

คนจำนวนมากทำงานแบบอิสระและทำหลายอาชีพไปพร้อมกัน ไม่เฉพาะคนรุ่นเจนวายและเจนแซด แต่
รวมไปถึงกลุ่มคนเจนเอ็กซ์ทั้ งคนที่ไม่เกษียณอายุการทำงาน และคนที่กลับมาทำงานใหม่หลังจากเกษียณไปแล้ว
ระยะหนึ่ง  คนจำนวนมากใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีความสะดวกและเชื่อมต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับคนทำงานได้
อย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ การเช่าเขาอยู่และเช่าเขาใช้กลายเป็นเรื่องธรรมดา ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่
ต้องเป็นเจ้าของบ้าน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่สิ่งของจำเป็นในครัวเรือน นับตั้งแต่เตียงนอน ตู้เย็น ไป
จนถึงไมโครเวฟและหม้อหุงข้าว เนื่องจากแทบทุกอย่างในชีวิตสามารถซื้อบริการได้แล้วแทบทั้งสิ้น (Everything 
as a service)  ด้วยชีวิตที่พึ่งแพลตฟอร์มในแทบทุกด้าน การปกป้องด้านข้อมูลของประชาชนกลายเป็นวาระ
สำคัญในนโยบายของรัฐ 

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้รอยต่อนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยความ
ซับซ้อนและความพ่ึงพากันของระบบ เหตุไม่คาดฝัน (wild cards) เช่น โรคระบาดและการก่อการร้ายรูปแบบใหม่
ที่มุ่งทำลายระบบไซเบอร์ ที่เกิดในพื้นที่วงแคบสามารถทวีความรุนแรงขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายไปทั้งระบบ
ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ ชีวิตเมืองในฉากทัศน์นี้จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการล้มเหลวของระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้
รอยต่อ  กระนั้นก็ตาม การเชื่อมโยงของโครงข่ายดิจิทัลก็ทำให้คนเมืองยังคงสามารถดำรงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจสังคมต่อไปได้ระยะหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน หากโรคระบาดหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็จะทำให้เศรษฐกิจแบ่งปันหรือร่วมใช้ประโยชน์ต้องลดบทบาทลงไป และถูกแทนที่โดย
เศรษฐกิจเว้นระยะ (distancing economy) ที่พึ่งความเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยิ่งกว่าเดิม ใน
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สถานการณ์ดังกล่าว ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนพัฒนา
เมืองเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝัน 

นกกระจอกเทศประจำทุ่งหญ้า (ชุมชนนิยม + ยึดติดที่ตั้ง)   
ในฉากทัศน์นี้ ผู ้คนในเมืองใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ได้อย่างเปิดเผย สังคมมีความเปิดกว้าง มีความ

หลากหลายของผู้คนมากหน้าหลายตา โดยผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างสันติ แต่
โดยมากเป็นคนที่มีพื ้นเพแต่เดิมหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู ่ในมหานครกรุงเทพมาก่อน ผู้คนเหล่านี้ไม่
เคลื่อนย้ายและเดินทางไปไกลจากถิ่นอาศัยและหากินที่อยู่มาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และเกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมเฉพาะทางในบางพื้นที่ของเมือง แม้ว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติและการขนส่งจะยังคงพัฒนาและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป โดยผู้คนมีกิจกรรมบน
โลกเสมือนมากยิ ่งขึ ้น ดังในโลกเสมือนเซคันด์ไลฟ์ (Second Life)  แต่ผู ้คนหันกลับมาให้ความสำคัญกับ
ปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่กายภาพมากยิ่งขึ้น   

นอกจากนี้ ความตระหนักในการบริโภคที่ยั ่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู ้คนในเมืองเริ่ม
พยายามค้นหาทางเลือกในการกินอยู่และใช้สินค้าและการบริการที่คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ แม้แต่การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลผ่านทางแพลตฟอร์ม เทคโนโลยอัีตโนมัต ิและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ทีมุ่่งสร้างความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต 
ก็เน้นการลดการใช้พลังงานและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม ความสามารถในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน
กลายเป็นความปรารถนาและความคาดหวังของคนในสังคม แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) 
กลายเป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะในระดับย่าน ระบบไมโครกริด (microgrid) ในการผลิต
และกระจายไฟฟ้าในระดับย่านมีพบเห็นอยู่ทั่วไป  

การเกิดเหตุภัยพิบัติบ่อยครั ้งอันเนื ่องมาจากโรคระบาด ประกอบกับสังคมเมืองได้เข้าสู่ยุคหลังยา
ปฏิช ีวนะ (post-antibiotic era) ปัญหาการดื ้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance) จ ึงมีผลต่อการ
ดำรงชีวิตในแทบทุกด้าน  ความเสี่ยงด้านสุขภาพยิ่งทำให้ผู้คนหันกลับมาให้ความสำคัญกับการผลิต ซื้อของและ
บริโภคอาหารในระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีอ่ืน ๆ ในการเลี้ยงสัตว์
และปลูกพืชผักต่าง ๆ  วงการวิชาการและการวางแผนนโยบาย ยอมรับกันแล้วว่า การขยายตัวของเมืองเพ่ือ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ทำลายสภาพธรรมชาติ จนท้ายสุดกลับมามีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์เอง แนวคิดท้องถิ่นนิยม (localism) กลายเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตและการวางแผนนโยบาย
สาธารณะและการพัฒนาและออกแบบเมือง โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนในเมือง การพัฒนาชุมชนและพื้นที่ภายภาพระดับย่านกลายเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการลดความ
หนาแน่นของประชากรในเมือง เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 

นกฮูกติดพวกติดโพรง (ชุมชนนิยม + ยึดติดที่ตั้ง)   
การใช้ชีวิตเมืองในฉากทัศน์นี้เน้นกิจกรรมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ หรือเฉพาะกับกลุ่มคนใกล้ชิดที่สุด โดย

ไม่อพยพเดินทางไปไกลจากถิ่นหากินที่คุ้นชินมาแต่ดั้งเดิม การใช้ชีวิตก็อยู่ภายในพ้ืนที่เฉพาะของกลุ่มทางสังคมที่
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ใกล้ชิด และไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ เท่าใด แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนามามากและกลายเป็นพ้ืนฐานของ
การดำรงชีวิต แต่กิจกรรมสำคัญของชีวิตขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางกายภาพมากกว่า โดยพื้นที่ศูนย์กลางเมืองยิ่งเพ่ิม
ความสำคัญในการเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

พื้นที่เมืองมีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนจากการแบ่งกลุ่มการใช้ชีวิต การอยู่อาศัยเป็น
ลักษณะชุมชนล้อมรั้วทั้งหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ซ่ึงคนมีฐานะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะหมู่
เกาะสังคม (social archipelagoes) ที่มีความหนาแน่นต่ำ โดยภายในชุมชนจะมีพ้ืนที่โล่งว่างและสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ สำหรับสมาชิกหมู่บ้าน ในขณะที่คนกลุ่มอื่นในเมืองไม่มีสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ภาครัฐจะ
ทำงานยากขึ้นในการดำเนินนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนส่วนมากในเมือง เนื่องจากแต่ละกลุ่มเน้นผลประโยชน์
ของกลุ่มตัวเองเป็นหลัก เกิดการแย่งชิงงบประมาณและทรัพยากรสาธารณะของเมืองระหว่างกลุ่มคนในแต่ละ
พ้ืนที ่ ในขณะที่พ้ืนที่สาธารณะที่เป็นทรัพย์สินร่วม (commons) ก็มักครอบครองโดยคนบางกลุ่ม  

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในเมืองทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ เหตุไม่คาดฝันเช่นแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมากในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ แต่กลุ่มคนมีฐานะ
สามารถเอาตัวรอดร่วมกันได้ดีกว่า เนื่องจากมีการรวมตัวกันดีกว่าและมีทรัพยากรมากกว่าที่จะรับมือกับภัยพิบัติ
นั้น  กลุ่มคนที่มีฐานะจะย้ายออกจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม โดยเฉพาะชุมชมริมทะเลและปากแม่นำ้ที่มีน้ำเอ่อท่วม
เข้ามาเป็นประจำ อันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  โรคระบาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ยิ่งทำให้ผู้คนกลุ่มนี้
นิยมอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อยชานเมือง ซึ่งมีระบบไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาลที่ดีกว่าพ้ืนที่รอบข้าง
ที่คนทั่วไปอาศัยอยู่  อีกทั้งยังเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ความหนาแน่นสูง
ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคจากผู้อื ่น ระบบการขนส่งสาธารณะและการบริการแบบร่วมใช้ประโยชน์  
(sharing) ไม่ได้ความนิยมในกลุ่มผู้มีฐานะ และมีเพียงคนจนและด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องใช้เพราะไม่มีทางเลือก 

เหยี่ยวโฉบถลาบนฟ้าเสมือน (โลกนิยม + เชื่อมโยงไร้รอยต่อ)  
ในฉากทัศน์นี้ การพัฒนาและแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลและความสะดวกในการเดินทางทำให้คน

บางกลุ่มสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น ความแพร่หลายและความสะดวกของเทคโนโลยีแบบ
แพลตฟอร์ม ทำให้คนมีฐานะสามารถทำงานจากบ้านหรือที่ไหนๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องไปที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดย
เปลี่ยนที่อยู่และที่ทำงานไปตามช่วงฤดูกาลและความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ไม่เฉพาะในเมืองกรุงเทพฯ แต่
บ่อยครั้งก็ใช้ชีวิตทั้งในเมืองในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปมาง่าย และพ้ืนทีน่อกเมือง ซึ่งแม้อาจดูเหมือนชนบท แต่
มีความสะดวกสบาย และเชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว  คนกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจาก
เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการร่วมใช้ประโยชน์ 

ในเชิงสังคม คนในมหานครกรุงเทพใช้ชีวิตคนเดียวหรือเฉพาะกับกลุ่มคนที่ใกล้ชิดที่สุดเสียเป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีปฏิสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับคนนอกครอบครัวหรือเพื่อนฝูงของตนเอง คนโดยมากไม่รู้จักเพื่อนบ้าน แต่มี
เพื่อนสนิทบนกลุ่มสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับงานอดิเรก ซึ่งคุยกันอยู่เป็นประจำโดยไม่เคยเจอกันตัวต่อตัว ความ
เป็นชนเผ่าเมือง (urban tribes) จึงไมได้ติดอยู่กับพ้ืนที่กายภาพ แต่ขึ้นอยู่กับความสนใจเฉพาะของแต่ละคน 
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อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนสามารถมีชีวิตที่เชื่อมต่อได้เช่นนั้น คนจนและด้อยโอกาสในสังคมไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การใช้ชีวิตมีความสะดวกมากแบบไร้รอยต่อเกิดขึ้นเฉพาะกับ
กลุ่มคนที่จ่ายได้ สังคมเมืองจึงมีสภาพแบบแยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆ และมีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำสูง ดังนั้น 
แม้ว่าจะมีความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีกับโลกภายนอก แต่ผู้คนแต่ละกลุ่มจะแยกกันอยู่ในฟองสบู่ (bubble) 
หรือโลกเฉพาะของตนเองที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบ้านและชุมชนอัจฉริยะ 
(smart home and community) ในสังคมฟองสบู่นี้  ระบบโครงสร้างพื ้นฐานทางกายภาพเชื ่อมต่ออย่างไร้
รอยต่อกับระบบดิจิทัล ทำให้ผู ้อยู ่อาศัยในชุมชนนั้นมีความสะดวกสบาย และรู้สึกปลอดภัย การขนส่งบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ยิ่งทำให้ผู้คนไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เนื่องจากสามารถเรียกใช้บริการรถ
โดยสารส่วนตัวได้ทั่วไป  ความเหลื่อมล้ำของคนในเมืองจึงไม่เพียงแค่การอยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทั่วไป แต่รวมไปถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เป็นพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ตนเอง 

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด คนที่มีการเชื่อมต่อดีกว่าสามารถเอาตัวรอดได้ เนื่องจากเข้าถึง
ทรัพยากรและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ในช่วงวิกฤติ ทั้งการทำงานจากบ้านที่ใช้เครือข่ายดิจิทัลที่มีความพร้อม
ระดับโลก แตค่นเหล่านี้จะช่วยเหลือคนในกลุ่มใกล้ชิดกับตนเองเป็นหลัก ในขณะที่คนกลุ่มอ่ืนที่มีการเชื่อมต่อและ
ทรัพยากรน้อยกว่า ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าจากเหตุไม่คาดฝัน โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสที่รูปแบบอาชีพและ
การทำมาหากินต้องพ่ึงพ้ืนที่กายภาพมากกว่าพ้ืนที่ดิจิทัล 

สรุป 

เนื้อหาในบทนี้ได้นำเสนอแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนในเชิงปฏิทรรศน์ของสัญญาณที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการ
ใช้ชีวิตของคนเมืองในมหานครกรุงเทพในอนาคต แล้วนำสัญญาณเหล่านี้มาวิเคราะห์ต่อเพื่อหาภาพอนาคต
ฐานและอนาคตทางเลือกของชีวิตเมือง เนื่องจากกระบวนการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วมได้ทำไปเฉพาะส่วน
ของโครงการย่อย และไม่ได้ทำส่วนที่เป็นภาพรวมของโครงการ ฉากทัศน์ที่นำเสนอในบทนี้จึงเป็นการสร้างฉาก
ทัศน์ระดับสูง (meta-scenarios) ที่มาจากการประมวลข้อค้นพบและฉากทัศน์ของโครงการย่อยทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน  ด้วยเหตุนี้ การกำหนดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของชีวิตเมืองในอนาคตในภาพรวม จึงไม่ได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้กรณีของโครงการย่อย อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในบทต่อไป 
ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายของภาพอนาคตโดยรวม เพ่ือนำเสนอยุทธศาสตร์และนโยบาย
สำหรับอนาคตต่อไป 
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4 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร ์

งานวิเคราะห์ภาพอนาคตชีวิตเมืองในโครงการนี้ได้เลือกใช้การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นวิธีการวิจัย โดยตั้ง
กรอบความคิดและวางแผนกระบวนการวิจัยที่ท้ายสุดจะนำไปสู่การวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายและนำเสนอ
ยุทธศาสตร์  หลังจากที่คณะผู้วิจัยในแต่เรื่องได้พัฒนาภาพอนาคตฐาน อนาคตทางเลือก และอนาคตที่พึง
ประสงค์ตามที่ผลสรุปเป็นภาพอนาคตที่เสนอไปในบทที่แล้ว ขั้นตอนท้ายสุดของกระบวนการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์คือการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบาย เพ่ือระบุข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป  เนื่องจากโครงการวิจัย คนเมือง 4.0 นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคน
ไทย 4.0 ซึ ่งเป็นแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม  นัยเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์จึงจะเน้นข้อเสนอสำหรับการดำเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐเป็นหลัก   

เนื่องจากรายงานแต่ละฉบับของโครงการย่อยได้นำเสนอนัยเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี ่ยวข้องกับชีวิตเมืองในแต่ละด้านไว้โดยละเอียด เนื้อหาในบทนี้จึงจะเน้นเฉพาะประเด็นหลักที่พบว่าเป็น
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในทุกเรื่อง  

4.1 นัยเชิงนโยบาย 

ในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบาย ผู้วิเคราะห์ต้องมีกรอบความคิดที่ช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำผลลัพธ์ที่
เป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ต่อ เนื่องจากความหมายหรือนัยของภาพอนาคตสามารถตีความได้ตาม
มุมมองของแต่ละองค์กร ซึ่งแต่ละแห่งก็มีปรัชญาและพันธกิจที่แตกต่างกัน  สำหรับนัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็น
กรอบความคิดของการข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยครั้งนี้  ได้มาจากการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้วยเกณฑ์
สองชุด เกณฑ์ชุดแรกคือเป้าหมายของนโยบายสาธารณะในภาพกว้าง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ความเป็นธรรม (equity) ความยั่งยืน (sustainability) และความพร้อมรับมือและฟ้ืนตัว (resiliency)  

ในด้านประสิทธิภาพ ข้อตกลงพื้นฐานของการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายในงานนี้คือเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการในเบื้องต้นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะเดียวกัน การใช้
ทรัพยากรนั้นก็ต้องไม่ได้ขัดกับหลักความยั่งยืนในการพัฒนาตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ที่ทราบกันอยู่ทั่วไป  ส่วนในด้านความเป็นธรรมนั้น ผู้วิจัยได้ยึดหลักทฤษฎีความเป็น
ธรรมในการจัดสรร (distributive justice) สามแนวทางที ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มคนที่ใช้วิเคราะห์ตาม
แนวคิดเชิงการออกแบบ (design thinking) ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทแรก ได้แก่ ทฤษฎีความเป็นธรรมของจอห์น 
รอลส์ (John Rawls) ทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรรแบบประโยชน์นิยม (utilitarianism) และแนวคิดความ
เป็นธรรมที่เน้นความสามารถของคน (meritocracy) การใช้ทฤษฎีความเป็นธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้นัยเชิง
นโยบายและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์แตกต่างกัน 

ส่วนเกณฑ์ด้านความพร้อมรับมือและฟ้ืนตัวนั้น คณะผู้วิจัยได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินฉากทัศน์ 
พร้อมทั้งยุทธศาสตร์และนโยบายที่นำเสนอ ในกรณีของการเกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก 
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(disrupt) ครั้งใหญ่ในระบบการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง เกณฑ์ด้านนี้ใช้ในการประเมินว่า ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ใดบ้างที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม หลังจากที่ประสบกับภัยพิบัติและเหตุ
ไม่คาดฝัน 

สำหรับเกณฑ์ชุดที่สองในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายมาจากการแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็นสองกลุ่ม
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (transition theory) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ไม่ได้เพียงเพื่อ “สัมผัส
ฟ้า” คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่รวมไปถึงการ “ซับน้ำตา” คือการตอบโจทย์ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์อาจเน้นที่ปัจจัยกลุ่มแรกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและ
ระยะกลางคือปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องต้น (proximate drivers) อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านระยะยาวที่เน้น
ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องลึก (ultimate drivers) อาท ิคุณค่า ความจำเป็น ความรู้ ปัญญา วัฒนธรรม และโครงสร้าง
อำนาจ ซึ่งมักใช้ระยะเวลาหลายทศวรรษและหลายชั่วอายุคนในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเบื้องลึกเหล่านี้ 

นัยสำคัญด้านความเหลื่อมล้ำ 

ในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบาย คณะผู้วิจัยได้ประชุมหารือกันภายในทีมงานวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดสอง
ชุดข้างต้น และได้ข้อสรุปเป็นประเด็นสำคัญว่า ภาพอนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยในทุกด้านตั้งแต่เกิดจนตาย 
และในอนาคตทุกภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพอนาคตฐานหรือภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฉากทัศน์ ล้วนแล้วแต่มีเรื่อง
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำที่เริ่มตั้งแต่ครรภ์
มารดา อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำจากการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 
การเดินทางและโอกาสในการทำงานที่แตกต่างกัน ไปจนถึงความเหลื่อมล้ำในห้วงสุดท้ายของชีวิตและหลังจาก
เสียชีวิตแล้ว  แม้ว่าความเหลื่อมล้ำในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงอยู่ แต่ก็มีมิติใหม่ของความเหลื่อมล้ำเพ่ิมข้ึน
มาตามปัจจัยขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป  

ความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัย 

ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่ม
ผู้สูงอายุจะเป็นเพียงการขยายภาพความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันไปยังอนาคต กล่าวคือ มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างผู้สูงอายุที่มีฐานะและได้เตรียมพร้อมด้านสวัสดิการเพื่อการใช้ชีวิตช่วงหลั งเกษียณ กับกลุ่มที่ไม่ได้
เตรียมพร้อมหรือไม่สามารถเตรียมพร้อม  แต่อีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในภาพอนาคตในงานวิจัยนี้
คือ ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความท้าทายหนึ่งของสังคมสูงวัยที่มีนัยสำคัญเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะในประเด็นที่นอกเหนือไปจากการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการสำหรับ
ผู้สูงอายุที่อภิปรายกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว 
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ในด้านหนึ่ง คนรุ่นใหม่อาจได้เปรียบคนรุ่นเก่าในด้านการเข้าถึงทักษะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
ตลาดงานที่เอ้ือต่อคนรุ่นใหม่และอายุน้อยมากกว่าคนรุ่นเก่าและสูงอายุ จึงเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่
ที่ปรับตัวและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วกับคนรุ่นเก่าที่อาจปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ยากกว่า   

แต่ในอีกด้านหนึ่งของสังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคมที่มีมาแต่เดิม
อาจแก้ไขยากขึ้น เพราะคนรุ่นก่อนถือครองทุนและอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไว้มาก ยิ่งอายุยืน
เท่าไหร่ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจยากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากคนที่อายุมากขึ้น อาจไม่อยากให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน ทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ก็ไม่เกิดการถ่ายโอนไปให้คนรุ่นต่อไปในวงกว้าง ในยุค
ก่อนที่คนยังไม่อายุยืนเท่าปัจจุบัน การผลัดใบทางสังคมเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามอายุขัยของคน แต่เมื่อคน
อายุยืนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มีวงจรที่ช้าลงและยาวขึ้น ดังนั้น ในอนาคตที่สังคมยิ่งสูงวัยมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมอาจยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้น   

สมมติฐานข้างต้นมีนัยเชิงนโยบายที ่สำคัญมาก เพราะนอกจากต้องเตรียมพร้อมรับมือในด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุในอนาคตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่
มีต่อการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อีกด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่รองรับภาพ
อนาคตฐานและอนาคตทางเลือกจึงต้องคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำในส่วนนี้ด้วย 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มแบบกินรวบ 

ภาพหนึ่งที่ปรากฏชัดในการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกในแทบทุกด้านของชีวิตเมือง
ในอนาคตคือวิถีชีวิตแบบแพลตฟอร์ม ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์จะกลายเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตแทบทุกด้าน 
ทั้งในการใช้ชีวิตทั่วไปในการอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทางและการซื้อของ ไปจนถึงการเกิด การดูแลรักษา
สุขภาพ ไปจนถึงการตาย 

นัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบแพลตฟอร์มมีหลายประเด็นที่เริ่มมีความเป็นห่วงและมีการอภิปราย
มากขึ้นในปัจจุบัน นับตั้งแต่เรื่องสิทธิและขอบเขตในการใช้ประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคท่ีมี
อยู่จำนวนมาก  รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อ
แพลตฟอร์มที่เป็นพื้นฐานชีวิตเหล่านี้มีบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งเป็นเจ้าของ และโดยมากเป็นบริษัทข้ามชาติ
ระดับโลกหรือเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของไทยกับบริษัทระดับโลก คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ
ในจุดนี ้คือภาครัฐของไทยควรมีบทบาทมากน้อยขนาดไหน และควรดำเนินการอย่างไรในการควบคุมและ
แทรกแซงในกิจการแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มของการผูกขาดในตลาด โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยไม่ได้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มนั้นๆ 

ความเหลื่อมล้ำจากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์  

สาเหตุสำคัญของความเหลื่อมล้ำไม่ว่าในยุคไหนก็ตามคือการเข้าถึ งและได้รับประโยชน์จากทุนและ
เทคโนโลยีที ่เป็นพื้นฐานของการสร้างรายได้และความมั่งคั่ง   ผลการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐานและอนาคต
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ทางเลือกของชีว ิตเมืองในแทบทุกด้านแสดงให้เห็นว ่า การพัฒนาเทคโนโลยีด ้านระบบอัตโนมัต ิและ
ปัญญาประดิษฐ์จะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากปัจจุบันมาก ไม่เฉพาะในด้านการทำงาน แต่รวมไปถึงการอยู่อาศัย 
การเดินทาง การซื้อของ และการตาย แม้แต่คนไร้บ้านก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจที่พ่ึงระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์  

ความเหลื่อมล้ำในอนาคตอีกส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มคนที่สามารถปรับตัวและเพ่ิม
ทักษะใหม่ได้ ก็จะได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น แต่คนที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได ้ก็จะยิ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจเป็นเพียงภาพต่อเนื่องจากภาพปัจจุบัน 
เนื่องจากคนที่มีทุนและทักษะอยู่แล้วในปัจจุบัน มีโอกาสเข้าถึงความรู้และเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ได้มากกว่าคน
ที่มีทุนน้อยกว่า ในอนาคตจึงยังคงมีความได้เปรียบมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน นัยเชิงนโยบายในส่วนนี้คือ บทบาทของรัฐ
ในการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในการเข้าถึงความรู้และทักษะใหม่ ๆ สำหรับการทำงานและการ
ใช้ชีวิตในอนาคตที่มีระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เป็นพ้ืนฐาน   

ความเหลื่อมล้ำด้านความอ่อนไหวเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นที่แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกจะมีผลกระทบต่อชีวิตเมืองในวงกว้าง 
นับตั้งแต่ภัยพิบัติธรรมชาติไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในเมืองอื่น ๆ  ผลกระทบ
ดังกล่าวดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเมือง น้ำท่วมก็ท่วมทุกท่ี มลพิษฝุ่น PM 2.5 ก็มีผลกระทบต่อทุกคนใน
เมือง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาผลกระทบย่อมแตกต่าง
กันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  คนที่มีฐานะ ทุน และข้อมูลความรู้ ย่อมสามารถปรับตัวและรับมือได้ดีกว่าคน
ที่ด้อยโอกาสกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้คนด้อยโอกาสและคนจนเมืองมีความ
อ่อนไหวเปราะบางมากยิ่งขึ้น จึงเป็นความเหลื่อมล้ำอีกมิติหนึ่งที่มีนัยเชิงนโยบายที่สำคัญในอนาคต 

4.2 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการแปลงนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำข้างต้นออกมาเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์  คณะผู้วิจัยได้
คำนึงถึงปัจจัยเบื้องต้นและปัจจัยเชิงลึกที่เป็นพื้นฐานของภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของวิถีชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาพอนาคตที่ปัจจัยขับเคลื่อนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง  20 ปี
ข้างหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเมือง  การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านย่อมทำ
ให้เกิดการเสียดทานระหว่างกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตและค่านิยมที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะระหว่างวิถีและค่านิยาม
แบบเก่ากับแบบใหม่  การเสียดทานที่เกิดจากความแตกต่าง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมในสังคม
เหล่านี้ อาจกลายเป็นความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อทั้งสังคมโดยรวมและกลุ่มคนด้อยโอกาสยิ่งกว่าเดิม  

จากการวิเคราะห์ตรรกะฉากทัศน์และรายละเอียดในแต่ละฉากทัศน์ เพื่อสังเคราะห์หาแนวคิดพื้นฐาน
ของยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (robust) พบว่า แนวคิดคติรวมหมู่ (collectivism) น่าจะ
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ใช้ได้ดีในการรับมือกับภาพอนาคตที่ระบบเศรษฐกิจสังคมมีความหลากหลาย มีพลวัตสูง และมีความเหลื่อมล้ำ
คงที่หรือเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน  แนวคิดคติรวมหมู่ในที่นี้หมายถึงคุณค่าและค่านิยมที่เน้นความยึดเหนี่ยว 
(cohesiveness) ซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกในสังคม และให้ความสำคัญกับกลุ่มคนโดยรวม
ก่อนปัจเจก รวมทั้งการกระทำร่วม (collective action) ที่คนในกลุ่มตัดสินใจและทำร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่มุ่ง
ยกระดับสถานะของกลุ่มในเรื่องหรือประเด็นที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ในกรณีนี้ ยุทธศาสตร์หลักในการรับมือกับอนาคตชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพอีก 20 ปีข้างหน้า คือ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพื้นที่และสัญญาประชาคมรูปแบบใหม่ที่เน้นคติรวมหมู่  จากภาพอนาคตที่ได้
คาดการณ์มาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนเมืองมีแนวโน้มที่จะทำให้สังคมมีความ
แตกต่าง เหลื่อมล้ำและขัดแย้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถาบัน (institutions) และสัญญาประชาคม (social contract) ที่
มีมาแต่เดิมอาจใช้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน  การพัฒนาและแพร่หลายของเทคโนโลยีครั้งใหญ่มักเป็นชนวนของการ
ปรับเปลี่ยนของสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสัญญาประชาคมระหว่างรัฐกับประชาชน   

คำว่า สถาบันในที่นี้หมายถึงกฎกติกาที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมกำกับพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม โดยมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น ระเบียบและกฎหมาย และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น ธรรมเนียม
ปฏิบัติและประเพณ ีทั้งนี้ อัลกอริทึมในซอฟต์แวร์และมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่ฝังตัวอยู่ในแพลตฟอร์มก็ถือเป็น
สถาบันแบบหนึ่ง เนื่องจากมีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมของผู้ใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ส่วนสัญญาประชาคม (social contract) ตามความหมายดั้งเดิมหมายถึงข้อตกลงระหว่างรัฐกับพลเมือง
ว่าด้วยการสละสิทธิบางส่วนของพลเมืองเพื่อแลกกับหลักประกันของรัฐในการให้ความคุ้มครอง ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยนี้ใช้นิยามโดยกว้างของคำว่าสัญญาประชาคม 
โดยไม่จำกัดเพียงข้อตกลงระหว่างรัฐกับประชาชน แต่รวมไปถึงความตกลงร่วมกันของรัฐ ประชาชน ภาคเอกชน
และกลุ ่มผลประโยชน์อื ่นในสังคม การปรับเปลี ่ยนสถาบันและสัญญาประชาคมตามการเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจและสังคมมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเชิงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและในเชิงความเป็นธรรม
ทางสังคม โดยเฉพาะในกรณีของเทคโนโลยีระดับแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสืบเนื่องและกิจกรรม
ต่างๆ บนโลกออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์สำคัญที่เสนอในงานนี้เน้นการสร้างสัญญาประชาคมและสถาบันขึ้นมาใหม่ โดยอาจเป็นการ
ปรับสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมหรืออาจต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์หลักนี้  มี
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์การรองรับและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วม (collective living) 

ในภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก คนเมืองในมหานครกรุงเทพจะอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น คน
รุ่นเบบี้บูมและคนเจนเอ็กซ์ที่สูงวัยมากขึ้น พร้อมกันนี้คนมิลเลนเนียลหรือเจนวายและคนเจนแซดที่จะกลายเป็น
กำลังสำคัญหลักการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ความต้องการในการมี
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ชีวิตร่วมกับผู้อื ่นจะลดน้อยลง แต่เพียงเปลี่ยนรูปแบบที่ต้องการไปเป็นแบบอื่น การใช้ชีวิตร่วม (collective 
living) กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัวเดิมมาแต่เกิดจะกลายเป็นปกติวิสัย นับตั้งแต่คนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย ๆ 
ตามการทำงานที่อิสระมากขึ้น ไปจนถึงการอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุในช่วงบั้นปลายชีวิต  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
อนาคตอาจเป็นแบบที่อยู่อาศัยร่วม (co-housing) ที่แต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หรืออาจเป็นการเช่า
ระยะยาวไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นได้ 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้การอยู่ร่วมด้วยการเช่า
กลายเป็นเรื ่องปกติสำหรับเมืองใหญ่ในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่มคนเจนวายและเจนแซด 
ค่านิยมนี้แตกต่างจากคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมและคนเจนเอกซ์  ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับความคิด ความหวังและ
ความพยายามที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบร่วมใช้ประโยชน์และแพลตฟอร์ม คนรุ่นใหม่
มองการเช่าสิ่งของเป็นเรื่องปกติ นับตั้งแต่การเช่าหนังสือ เช่าเพลง เช่าเสื้อผ้า เช่ารถ เช่าเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึง
การเช่าที่ทำงานและเช่าบ้าน อีกทั้งคนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการ
เดินทางท่องเที่ยว จึงใช้เงินไปกับการสร้างประสบการณ์มากกว่าการสร้างภาระจากการซื้อบ้านซื้อรถ การอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนจึงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป 

การอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นแบบนี้จำเป็นต้องมีกฎกติกาแบบใหม่ที่แตกต่างจากปัจจุบัน  เศรษฐกิจร่วมใช้
ประโยชน์บนแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทำให้สังคมต้องสร้างสถาบันขึ้นมาใหม่เพ่ือรับมือและจัดการกับ
ปรากฏการณ์ใหม่นี ้อาท ิการปล่อยเช่ารายวันตาม Airbnb และช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ กลายเป็นเรื่องปกติ แม้ว่า
อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน นั ่นหมายความว่า หากภาพอนาคตจะมีการอยู ่ร่วมกันในรูปแบบใหม่  
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารชุด ธุรกิจโรงแรม การควบคุมอาคารและเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยต้องได้รับการปรับเปลี่ยน  แน่นอนว่า เมื่อเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน 
ก็จะมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสถาบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  แต่ในกรณีนี้ ถ้าภาครัฐเห็นว่า
ภาพอนาคตนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอน และมีประเด็นที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อยู่  ยุทธศาสตร์
สำคัญในส่วนนี้คือการเตรียมพร้อมด้านกฎหมายและองค์กรของรัฐเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกัน อาทิ การจัดตั้ง
สหกรณ์ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

การใช้ชีวิตร่วมกัน (collective living) ในที่นี้ไม่ได้จำกัดเพียงการอยู่อาศัยร่วมกัน (co-housing) แต่รวม
ไปถึงการเดินทางร่วมกัน (co-mobility) การทำงานร่วมกัน (co-working) การซื้อของร่วมกัน (co-shopping) 
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คนในเมืองสามารถเลือกทำร่วมกันได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว
เดียวกันก็ตาม กิจกรรมร่วมเหล่านี้ย่อมต้องมีการกำหนดกฎกติกาขึ้นมาใหม่หรืออาจปรับของเดิมที่มีอยู่ให้
ทันสมัยมากขึ้น  เนื่องจากในปัจจุบันสัญญาณของการใช้ชีวิตเหล่านนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างชัดเจน  ภาครัฐจึงควร
พิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การรองรับและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจังได้แล้ว 
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ยุทธศาสตร์การสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) 

ภาพอนาคตของชีวิตเมืองแบบชนเผ่า (urban tribes) ที่มีความหลากหลายและมีพลวัตสูงนี้ เกิดขึ้น
พร้อมกับภาพการระเบิดและแตกกระจายของข้อมูลความรู้  โดยข้อมูลและข่าวสารมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมากมายมหาศาล และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป อีกทั้งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นข้อมูลปลอมหรือบิดเบือน
จากความจริงมาก จนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือข้อมูลจริง อะไรคือข้อมูลปลอม  

ในบริบทดังกล่าว ความท้าทายสำคัญของการพัฒนาสังคมในอนาคตคือการสร้างคติร่วมกันและการ
กระทำร่วมกัน (colletive action) ของคนที่มีค่านิยม คุณค่าและทัศนคติที่แตกต่างกัน ในประเด็นนี้ ยุทธศาสตร์
ที่สำคัญคือการส่งเสริมการสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) ของสังคม ซึ่งหลักการพื้นฐานคือการเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม นับตั้งแต่การสร้างกลไกในการตรวจสอบข้อมูลที่
เปิดเผยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการเปิดเผยของข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาล (open government) ไปจนถึง
การสนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์เปิด (open science) วิทยาศาสตร์เครือข่าย (networked science) 
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (citizen science)  กิจกรรมเหล่านี ้มุ ่งเน้นการเปิดกว้างกระบวนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และการค้นหาความรู้ด้านอ่ืน ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมากขึ้นกว่าในอดีต      

ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ (old and new commons) 

จากการฉายภาพอนาคตด้านการอยู่อาศัย การทำงาน การซื้อของและการเดินทาง พบว่า ข้อจำกัดสำคัญ
ของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันและจะแย่ลงอีกในอนาคต คือการขาดพ้ืนที่ที่เป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมสำหรับคนในชุมชน  ทรัพย์สินส่วนรวมในบริบทเมืองมีสองแบบ ได้แก่ ทรัพย์สินส่วนรวมเชิง
นิเวศ (ecological commons) เช่น อากาศ แม้น้ำลำคลอง พื้นที่ชุ่มล้ำ และทรัพย์สินส่วนรวมเชิงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ (civic commons) อาท ิถนน ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ โรงเรียน ขนส่งมวลชน ฯลฯ  ท่ามกลาง
กระแสการพัฒนาเมืองที่บริษัทเอกชนมีทรัพยากรและอำนาจต่อรองสูงดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทรัพย์สิน
ส่วนรวมทั้งสองรูปแบบนับวันจะมีลดน้อยลง ทั้งทรัพย์สินส่วนรวมเชิงนิเวศมีคุณภาพแย่ลงด้วยมลพิษทางอากาศ
และน้ำ ไปจนถึงแสงและเสียง  และทรัพย์สินเชิงสังคมที่เปลี่ยนรูปแบบและการใช้ประโยชน์ไปเป็นแบบอ่ืน 

ทรัพย์สินส่วนรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ง
มักเป็นไปตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่เน้นมูลค่าแลกเปลี่ยน (exchange value) ที่มุ่งตอบ
ความต้องการของคนภายนอก มากกว่าการให้ความสำคัญกับมูลค่าใช้สอย (use value) สำหรับคนที่อยู่ในพ้ืน
ที่มาแต่เดิม ทำให้พื้นที่ที่แต่เดิมเคยทำหน้าที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนต้องหดหายหรือเปลี่ยนสภาพไป 
ตัวอย่างเช่น ตลาดสดในชุมชนแต่เดิมไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ซื้อขายของสดและของใช้ประจำวัน แต่เป็นพื้นที่ทาง
สังคมของผู้คนในย่านนั้น ๆ  ในภายหลัง ตลาดสดก็ถูกแทนที่โดยอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า
หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต  พื้นที่โล่งว่างจำนวนมากแม้มีเจ้าของเป็นเอกชน ก็เคยเป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ ในย่านนั้น 
จนกระทั่งมีการพัฒนาที่ดินกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ส่วนที่ดินของภาครัฐจำนวนมากก็
ปล่อยสัมปทานให้กับเอกชนรายใหญ่ ทำให้ทรัพย์สินส่วนรวมหรือสาธารณะลดน้อยลงไปอีก 
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ในมุมกลับของการลดลงของทรัพย์สินส่วนรวมในเมืองคือการเพิ่มขึ้นของสินค้าสโมสร ทั้งในรูปแบบของ
หมู่บ้านจัดสรรที่ล้อมรั้วและคอนโดมิเนียมที่มีสวนสาธารณะและสโมสรอยู่ในโครงการ ไปจนถึงยิมและที่ออก
กำลังกายตามห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาต ิและโรงพยาบาลเอกชน หรือแม้แต่
ห้างสรรพสินค้าที่ดูเหมือนว่าจะเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ แต่ก็มีคุณลักษณะของการเป็นสินค้าสโมสรอยู่
เช่นกัน ร้านกาแฟที่กลายเป็นแหล่งอ่านหนังสือและทำงานของคนรุ่นใหม่ ก็เป็นเหมือนสินค้าสโมสรที่เปิดให้เข้า
ได้เฉพาะคนที่มีเงินจ่าย  สินค้าสโมสรเหล่านี้นัยหนึ่งคือตอบรับกับความต้องการของคนที่มีกำลังเงินและยินดีจะ
จ่าย แต่อีกนัยหนึ ่งก็สะท้อนความล้มเหลวของภาครัฐในการจัดหาพื ้นที ่สาธารณะให้กับคนในเมือง  ใน
ขณะเดียวกัน ก็สะท้อนถึงบทบาทที่ลดลงของสถาบันทางสังคมที่มีมาแต่เดิม คือวัดและโรงเรียน ในการเป็นพื้นที่
สาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน 

ประเด็นเรื่องทรัพย์สินส่วนรวมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพ้ืนที่เมืองในโลกกายภาพเท่านั้น จากที่แพลตฟอร์มได้
แพร่กระจายไปในแทบทุกอณูชีวิตของคนเมือง โดยเฉพาะในด้านบริการพ้ืนฐานสำหรับการดำรงชีวิต แพลตฟอร์ม
จึงมีบทบาทมากขึ้นในฐานะทรัพย์สินส่วนรวม (commons) ในลักษณะคล้ายกับแม่น้ำลำธาร ถนนหนทางและ
สวนสาธารณะ แพลตฟอร์มจึงมีคุณลักษณะที่เป็นมากกว่าสินค้าเอกชนและสินค้าสโมสร (private and club 
goods) ซึ่งมุ่งตอบรับความต้องการของคนเฉพาะกลุ่มที่สามารถเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านั้นก็ได้  ยิ่งการ
ดำรงชีวิตเกิดขึ้นบนพื้นที่แพลตฟอร์มมากขึ้นเท่าใด การปรับปรุงและพัฒนาสถาบันและสัญญาประชาสังคม
รูปแบบใหม่ยิ่งมีความจำเป็นและความเร่งด่วนมากขึ้นเท่านั้น 

ในยุคที่กระบวนการเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง แนวคิดความพร้อมรับมือและฟื้นตัวของเมือง (urban 
resilience) ได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั้งนักวิชาการและนักวางแผนนโยบายในด้านต่าง  ๆ  งานเขียนและ
งานวิจัยจำนวนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวของเมือง
คือทุนทางสังคม (social capital) โดยเฉพาะในเมืองที ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนา 
เนื่องจากทุนทางสังคมสามารถช่วยจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคตได้ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและอ่อนไหวเปราะบางในสังคมที่ไม่สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้คนเดียว และจำเป็นต้อง
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ความสามารถในการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (collective action) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับ
คนกลุ่มนี้ 

ทั้งนี้ ระดับและรูปแบบของทุนทางสังคมในเมืองมักขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในระดับย่านและชุมชน องค์ประกอบสำคัญที่เป็นพ้ืนฐานของทุนทางสังคมที่ช่วยสร้างความสามารถใน
การรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีหลายประเภท อาทิ ทุนทางสังคมแบบพันธะและความผูกพันทาง
สังคม (bonding capital) ที่เกิดจากบรรทัดฐาน (norms) ของความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) และการตอบแทนซึ่งกัน
และกัน (reciprocity) ทุนทางสังคมแบบความผูกพันจึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนในชุมชนหรือย่านเดียวกันเข้า
ด้วยกัน  อีกมิติหนึ่งคือทุนทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (bridging capital) ซึ่งเชื่อมคนต่างย่านต่างชุมชนเข้าด้วยกัน 



 

100 

แม้ว่าจะไม่ได้อยู่อาศัยหรือใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือย่านเดียวกัน  ทุนทางสังคมอีกประเภทหนึ่งคือทุนสังคมแบบ
เชื่อมโยง (linking capital) ซึ่งมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมที่เป็นทางการ โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนและชนชั้นในระดับที่ต่างกัน ทุนทางสังคมในรูปแบบหลังนี้มักสะท้อนลำดับศักย์ โครงสร้างอำนาจ 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน31 ทุนทางสังคมในระดับย่านมักเกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างปัจเจกชนในสังคมนั้น ๆ แต่ก็อาจเกิดจากกระบวนการและองค์กรที่เป็น
ทางการก็ได้ เช่น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมด้านใดก็ตาม การพึ่งพาซึ่งกัน
และกันของคนในสังคมมักไม่ได้มีการซื้อขายหรือการให้ค่าตอบแทนในรูปเงิน จึงอาจนิยามได้ว่า การพึ่งพาและ
พ่ึงพิงกันของคนในสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผ่านกลไกตลาด 

ในขณะเดียวกัน งานวิจัยด้านทฤษฎีการออกแบบและสังคมวิทยาเมืองหลายชิ ้นได้เสนอว่า  พ้ืนที่
สาธารณะมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น เมืองใดหรือย่านใดมีพื้นที่สาธารณะน้อยหรือมี
น้อยลง โอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในย่านนั้น ๆ ย่อมน้อยลงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้  
แม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะมีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยมากไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบที่นำไปสู่การสร้างทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมแบบความผูกพัน แบบเชื่อมต่อ และ
แบบเชื่อมโยง สาเหตุสำคัญคือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อเป็นแบบอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อ
กัน (arm’s length) โดยมากเป็นการทำงานตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดของแต่ละบริษัท  
ในขณะที่การสร้างทุนทางสังคมต้องเป็นปฏิสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและระยะยาว ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจอนุมานได้
ว่า หากย่านใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมากเป็นรูปแบบที่ผ่านกลไกตลาด โอกาสในการสร้างทุนทาง
สังคมในพ้ืนที่นั้นย่อมเป็นไปได้ยากมากขึ้น   

เมื่อวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ ร้านสะดวกซื้อมักตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการอยู่อาศัยในแนวตั้ง ทั้งคอนโดมิเนียม อะ
พาร์ตเม้นต์และหอพัก  การอยู่อาศัยในรูปแบบนี้มักไม่มีการสร้างความเป็นชุมชนเท่าใดนัก แม้ว่าอาจมีนิติบุคคล
บริหารจัดการพื้นที่อยู่บ้าง สภาพการอยู่อาศัยในอาคารสูงมักไม่เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในอาคาร
เดียวกัน และการออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลางก็อาจไม่เอ้ือต่อการสร้างทุนทางสังคมแบบผูกพันกัน (bonding) ดังนั้น 
อาจสามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่า ย่านที่มีร้านสะดวกซื้อและอาคารชุดอยู่มาก น่าจะเป็นย่านที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในย่านมีอยู่น้อย และน่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ผ่านกลไกตลาดเสียเป็นส่วนใหญ่ 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับชีวิตเมืองในอนาคตคือ การเพิ่มพื้นที่ทรัพย์สิน
ส่วนรวมโดยการปรับรูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับชีวิตเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของราชการในเมือง ไม่ว่าที่ดินของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ที่ทหาร ฯลฯ 
ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

 

31 PRUV (2017). 
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นอกจากนี้ ภาครัฐควรดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มและส่งเสริมพื้นที่ทรัพย์สินส่วนรวมแนวใหม่ เช่น 
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมและหา
ประโยชน์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกและบริษัทไทย หรือหากเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน ก็ควรมีระบบการควบคุมติดตามเพ่ือให้แพลตฟอร์มนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงทรัพย์สินส่วนรวม 
ตัวอย่างของยุทธศาสตร์ในด้านนี้ คือการพัฒนานโยบายข้อมูลเมือง โดยเฉพาะนโยบายข้อมูลเปิด (open data) 
ของเมือง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านสถาบัน (กฎหมาย มาตรฐาน องค์กร)  

ประเด็นนี้ผูกโยงไปถึงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งนับวันจะยิ่ง
เป็นประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะที่ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชีวิตเมืองในอนาคตจะใช้เวลากับพื้นที่
สาธารณะและกึ่งสาธารณะที่อยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น  ในอดีต หน้าที่สำคัญของตำรวจคือการดูแลความปลอด
ภัยในพื้นที่สาธารณะในเมืองที่เป็นพื้นที่กายภาพ เช่น บนถนนหนทางและสวนสาธารณะ  แต่ในปัจจุบันและใน
อนาคตอีกไม่นาน ตำรวจต้องเพ่ิมศักยภาพในการทำงานบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (collective bargaining) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเกิดการกินรวบโดยบริษัทขนาดใหญ่ 
ซึ่งมักเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก นัยเชิงนโยบายที่ได้กล่าวไปแล้วคือความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมระหว่าง
กลุ่มคนที่ครอบครองแพลตฟอร์มกับคนอื่น ๆ ก็จะเพิ่มขึ้น  ในการนี้ การเพิ่มอำนาจการต่อรองของพนักงานหรือ
ผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์ม จึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐควรคำนึงถึงนับตั้งแต่ปัจจุบัน   

ตัวอย่างหนึ่งในยุทธศาสตร์การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองในเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์ม คือการสร้าง
แพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (collective/cooperative platforms)  แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มแบบรัฐ
เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจประสบปัญหาความล้มเหลวของรัฐ (government failure) 
ดังเช่นที่เกิดกับรัฐวิสาหกิจในยุคก่อนและยุคปัจจุบัน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่แรงงานหรือพนักงานมีหุ้นส่วนอยู่
โดยตรง ในปัจจุบันเริ่มมีโครงการริเริ่มในแนวนี้บ้าง ซึ่งโดยมากเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) แต่ยัง
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและด้านกฎหมายต่าง ๆ อยู่มาก  

นอกจากการตั้งแพลตฟอร์มแนวสหกรณ์ขึ้นมาแล้ว ยังควรมีการเพิ่มความสามารถในการต่อรองของ
พนักงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มโดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้จัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานกลุ่มนี้ ใน
การนี้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรูปแบบใหม่นี้ให้เอื้อต่อการสร้าง
อำนาจในการต่อรองมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน การใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law) ยิ่งจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการ
ควบคุมกิจการแบบแพลตฟอร์ม  ยุทธศาสตร์สำคัญในส่วนนี้คือการปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการ
ผูดขาดที่ตามทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ก บทสรุปเชิงนโยบาย ฉบับที ่1 

การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาเมือง 

ประเด็นสำคัญ 

- การวิเคราะห์และมองอนาคตในการวางแผนพัฒนาเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาเน้นใช้วิธีการคาดประมาณ
และการพยากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์ที่นิยมมาแต่ดั้งเดิม โดยใช้ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มาจากกระบวนการ
วิเคราะห์และการตัดสินใจของนักวางแผนนโยบายและผู้บริหารระดับสูง วิธีการเหล่านี้อาจใช้ประโยชน์ได้ดี
ในอดีตและในบางสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่หลายปัจจัยในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
และการเมืองในยุคนี ้มักเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในวงกว้าง ปัจจัยไม่แน่นอนและ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้ทำให้แนวคิดและวิธีการมองอนาคตเพื่อการวางแผนระยะยาวแบบเดิมไม่
เพียงพออีกต่อไป 

- การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดและแนวทางการมองอนาคตที่ให้ความสำคัญกับภาพอนาคตที่มี
ความหลายหลาย ทั ้งอนาคตที่เกิดขึ ้นได้ (possible futures) อนาคตที่น่าจะเกิดขึ ้นจริง (plausible 
futures) และอนาคตที่หวังว่าจะเกิดขึ้น (preferable futures) อีกท้ังยังเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมกำหนดอนาคตที่หลากหลายมากขึ ้น ทำให้เกิดความรู ้ส ึกเป็นเจ้าของใน
กระบวนการวางแผนและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวางแผนพัฒนาเมืองจึงควรประยุกต์ใช้แนวคิด แนวทางและวิธีการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต พร้อมกับเริ่มพัฒนาระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับ
เมือง โดยเฉพาะการสร้างคณะทำงานที่ทำหน้าที่กวาดสัญญาณ (scanning) และดำเนินการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงเฉพาะในช่วงการทำแผนแต่ละครั้ง 

ความเป็นมา 

การวางแผนเป็นการเตรียมการเพื่ออนาคต วัตถุประสงค์ของการวางแผนจึงกว้างกว่าการมุ่งแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน แต่ครอบคลุมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่คาดคะเนว่าจะ
เกิดข้ึน และการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุในสิ่งคาดหวังว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต  การวิเคราะห์และฉายภาพ
อนาคตจึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการวางแผน ไม่ว่าในด้านใดและระดับใดก็ตาม ทั้งระดับปัจเจกบุคคล 
องค์กร เมือง ประเทศ หรือระดับโลก  กรอบแนวคิด กระบวนการและวิธีการมองอนาคตนับเป็นปัจจัยสำคัญที่
กำหนดทิศทาง กระบวนการและผลลัพธ์ของการวางแผน 

การวางแผนพัฒนาเมืองก็เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนตามแนวทางที่ยึดหลักเหตุผลและ
ครอบคล ุม (rational-comprehensive planning) ซ ึ ่ งเป ็นพ ื ้ นฐานของแนวค ิดการวางผ ั ง เม ื องรวม 
(comprehensive plan) ที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย วิธีการหลักของการมองอนาคตในการ
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วางแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิดนี้โดยมากยึดวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific methods) นับตั้งแต่การคาด
ประมาณจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การคาดการณ์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย 
การพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การจ้างงานและการค้า การวิเคราะห์และคาดประมาณการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง และความต้องการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ทั้งสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะ และสาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ  แนวคิดและวิธีการมองอนาคตเชิงระบบได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการวางแผนพัฒนา
เมือง และเป็นทักษะพื้นฐานที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านการวางแผนภาคและเมืองทั่วโลกรวมถึงใน
ประเทศไทยมายาวนานจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและนักวางแผนนโยบายด้านการพัฒนาเมืองเริ่มตระหนักถึงข้อจำกัดของการใช้
วิธีการแบบดั้งเดิมในการมองภาพอนาคตเพ่ือการวางแผน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความ
ซับซ้อนและพลวัตสูง โดยเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วและขยายผลลัพธ์ในวงกว้าง  แนวโน้มสำคัญระดับโลก 
(megatrend) หลายประการทำให้กรอบแนวคิดและวิธีการวางแผนแบบเดิมไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ (climate change) ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่ง (extreme weather) 
ซึ่งทำให้การพยากรณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติเป็นไปได้ยากขึ้น  การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 
4 หรือที่เรียกทั่วไปว่า อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) ได้ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้รูปแบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลไปถึงที่ตั้งของอุตสาหกรรมและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเมือง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในรูปแบบและระดับต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
กระบวนการและผลลัพธ์ในการวางแผน พร้อมเดียวกันนี้ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Wild Cards) หลายประการทำให้
องค์กร ชุมชน หรือประเทศที่ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ ได้รับผลกระทบในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดและวิธีการ
มองอนาคตจึงยิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับการวางแผน  

ด้วยความตระหนักดังกล่าว นักวางแผนนโยบายสาธารณะในหลายประเทศจึงเริ่มประยุกต์ใช้แนวคิดและ
วิธีการใหม ่ๆ ในการมองอนาคตมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซ่ึงเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตและการกำหนดอนาคต องค์กรด้านการวางแผนทั้งใน
ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมต่างพยายามประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือการคาดการณ์ เพ่ือสังเกตการณ์และ
ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอน และเพื่อสร้างทางเลือกและวิสัยทัศน์ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการวิจัยและผลิตนวัตกรรม และการวางแผนนโยบายเพ่ือสวัสดิการสาธารณะ 

การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการส่วนสำคัญจากองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใน
วงการอนาคตศาสตร์ (futures studies) เป็นสหศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการศึกษาและใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคต รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการคาดการณ์ที่มี
ความหลากหลาย  ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นในวงการอนาคตศาสตร์จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการและนัก
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วางแผนนโยบายด้านการวางแผนภาคและเมืองและด้านนโยบายสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงนักวิเคราะห์และนัก
วางแผนยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร 

ข้อค้นพบ 

การมองอนาคตในกระบวนการวิเคราะห์และการวางแผนด้านการพัฒนาเมืองของไทย ยังคงจำกัดอยู่ภายใน
กรอบแนวคิดแบบดั้งเดิมที่มาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะในกระบวนการวางผังเมืองรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแต่การคาดประมาณด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ ไปจนถึง
ด้านการขนส่งและการจราจร ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ  การคาด
ประมาณและพยากรณ์เหล่านี้เน้นวิธีการและเครื่องมือเชิงปริมาณตามวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์  งานมองอนาคต
ด้านการผังเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาแทบไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางสังคม 
จึงมีเนื้อหาอยู่น้อยมากท่ีมองอนาคตด้านสังคมเมือง  แม้ว่าเนื้อหาการวางแผนพัฒนาเมืองมักเกี่ยวข้องกับด้าน
สังคมวัฒนธรรมอยู่เสมอ และนักวางแผนพัฒนาเมืองที่ผ่านมาก็ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม
มากขึ้น แต่ก็เน้นประเด็นเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน ไม่ได้วิเคราะห์และฉายภาพอนาคตอย่างชัดเจนเท่าใด 

ในขณะเดียวกัน กรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะในการวางผังเมืองรวมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงใช้กรอบแนวคิดและเครื่องมือ
แบบเดิม อาทิ การวิเคราะห์ฐานเศรษฐกิจ (Economic Base Analysis) การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งรายสาขา
เศรษฐกิจ (Shift-Share Analysis) และการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจจากตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในจังหวัด (Gross Provincial Product) เป็นส่วนใหญ ่ กรอบแนวคิดและวิธีการเหล่านี้ แม้อาจยังพอใช้ได้ใน
บางกรณี แต่ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์แสดงภาพได้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และการประมาณ
ค่าในอนาคตระยะสั้นเท่านั้น จึงมักมีข้อจำกัดในการวิเคราะห์และมองภาพอนาคตระยะยาว ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาเมืองในระยะยาว  

วิธีการมองอนาคตเหล่านี้มักฉายภาพอนาคตโดยการต่อแนวโน้มออกไปอย่างต่อเนื่อง (extrapolation) 
โดยไม่คำนึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและความไม่ต่อเนื่อง (discontinuities) ด้านต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้  
แม้ว่าวิธีการวิเคราะห์อนาคตเหล่านี้อาจยังคงมีประโยชน์ในการคาดการณ์อนาคตระยะสั้น แต่ไม่สามารถรองรับ
ปัจจัยในหลายด้านที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามแนวโน้มที่มีมาแต่เดิม ใน
ขณะเดียวกัน แม้ว่าการวางแผนพัฒนาเมืองโดยทั่วไปมักระบุว่าเป็นการวางแผนระยะยาว (15-20 ปี) แต่วิธีการ
วิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตที่ใช้อยู่ทั่วไปไม่สามารถฉายภาพระยะยาวได้อย่างแท้จริง ด้วยข้อจำกัดของกรอบ
แนวคิดและวิธีการมองอนาคตที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

นอกจากนี้ กระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการมองอนาคตและการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ในหลายประเทศ เริ่มทดลองใช้แนวคิดและเครื่องมือการคาดการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participatory 
foresight) มากยิ่งขึ้น  แนวคิดนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (partipatory planning) อยู่มาก 
แต่ให้ความสำคัญกับการเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในกระบวนการมองภาพอนาคตร่วมกันมากขึ้น แม้ว่า
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กระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองของประเทศไทยได้เปิดให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ก็ยัง
เน้นไปที่การหารือ ต่อรอง และต่อต้านเป็นหลัก ยังมีอยู่เพียงไม่กี่โครงการที่เริ่มทดลองประยุกต์ใช้กระบวนการ
และวิธีการมองภาพอนาคตอย่างมีส่วนร่วมไปด้วยกัน   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อค้นพบข้างต้น จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ดังนี้  

- รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานเชิงนโยบายด้านการศึกษาและการวิจัย ควรส่งเสริมการพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น  

- หน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านการวางผัง
เมืองรวม ควรกำหนดนโยบายและแนวทางวิเคราะห์และฉายภาพอนาคตที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
วิธีการที่คำนึงถึงความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ และความหลากหลายของคุณค่าและค่านิยมของผู้คนที่มี
ผลต่อการมองภาพอนาคต  

- สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการวางพัฒนาพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะในระดับภาค เมือง หรือ
ชุมชน ควรเปิดสอนวิชาหรือปรับเนื้อหาด้านการกรอบแนวคิดและวิธีการในการมองอนาคตที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการเพ่ิมความรู้และทักษะด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์  

- โครงการวางแผนพัฒนาเมืองที่เน้นภาพระยะยาวควรประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการคาดการณ์แบบมีส่วน
ร่วม (participatory foresight) โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ภาคผนวก ข บทสรุปเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับชึวิตเมืองในประเทศไทยในอีกสองทศวรรษ 

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ 

1. ความเป็นมา 

การวางแผนเป็นการเตรียมการเพื่ออนาคต วัตถุประสงค์ของการวางแผนจึงกว้างไกลกว่าการมุ่งแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน แต่ครอบคลุมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่คาดคะเนว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุในสิ่งคาดหวังว่าอยากให้เกิดขึ ้นในอนาคต  การ
วิเคราะห์และฉายภาพอนาคตจึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการวางแผน ไม่ว่าในสาขาหรือภาคส่วนใด และ
ในพ้ืนที่ระดับใดก็ตาม ทั้งระดับปัจเจกบุคคล องค์กร เมือง ประเทศ หรือโลก  กรอบแนวคิด กระบวนการและ
วิธีการมองอนาคตจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีกำหนดทิศทาง กระบวนการและผลลัพธ์ของการวางแผน 

เช่นเดียวกัน การมองอนาคตเป็นองค์ประกอบสำคัญการวางแผนพัฒนาเมือง  โดยเฉพาะในการวางแผน
ตามแนวทางที่ยึดหลักเหตุผลและครอบคลุม (rational-comprehensive planning)  ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิด
การวางผังเมืองรวม (comprehensive plan) ที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย วิธีการหลักของการ
มองอนาคตในการวางแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิดนี้  โดยมากยึดวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่การคาด
ประมาณจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การคาดการณ์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย 
การพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การจ้างงานและการค้า การวิเคราะห์และคาดประมาณการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง และความต้องการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ทั้งสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะ และสาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ  แนวคิดและวิธีการมองอนาคตเชิงระบบได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการวางแผนพัฒนา
เมือง และเป็นทักษะพื้นฐานที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านการวางแผนภาคและเมืองทั่วโลกรวมถึ งใน
ประเทศไทยมายาวนานจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและนักวางแผนนโยบายด้านการพัฒนาเมืองเริ่มตระหนักถึงข้อจำกัดของการใช้
วิธีการแบบดั้งเดิมในการมองภาพอนาคตเพื่อการวางแผน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้านในปัจจุบันมี
ความซับซ้อนและพลวัตสูง โดยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายผลลัพธ์ในวงกว้าง  แนวโน้มสำคัญระดับโลกหลาย
ประการทำให้กรอบแนวคิดและวิธีการวางแผนแบบเดิมไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ การเปลี ่ยนแปลงด้าน
ภูมิอากาศทำให้สภาพอากาศเปลี ่ยนแปลงแบบสุดโต่ง  (extreme weather) ซึ ่งทำให้การพยากรณ์และ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติเป็นไปได้ยากขึ้น  การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกทั่วไปว่า 
อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) ได้ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิต ทำให้รูปแบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบไปถึงการเลือกที่ตั้งของอุตสาหกรรมและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเมือง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในรูปแบบและระดับที่ส่งผลต่อกระบวนการและผลลัพธ์
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ในการวางแผน พร้อมเดียวกันนี้ เหตุไม่คาดฝัน (Wild Cards) หลายประการทำให้องค์กร ชุมชน หรือประเทศที่
ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ ได้รับผลกระทบในวงกว้าง ดังในกรณีโรคระบาดโควิด 19 ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดและ
วิธีการมองอนาคตจึงยิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับการวางแผน  

ด้วยความตระหนักดังกล่าว นักวางแผนนโยบายสาธารณะในหลายประเทศจึงเริ่มประยุกต์ใช้แนวคิดและ
วิธีการใหม่ในการมองอนาคตมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตและการกำหนดอนาคต องค์กรด้านการวางแผนทั้งใน
ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมต่างพยายามประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือการคาดการณ์ เพ่ือสังเกตการณ์และ
ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอน และเพื่อสร้างทางเลือกและวิสัยทัศน์ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการวิจัยและผลิตนวัตกรรม และการวางแผนนโยบายเพ่ือสวัสดิการสาธารณะ 

การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการส่วนสำคัญจากองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใน
วงการอนาคตศาสตร์ (futures studies) เป็นสหศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการศึกษาและใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคต รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการคาดการณ์ที่มี
ความหลากหลาย  ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นในวงการอนาคตศาสตร์จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการและนัก
วางแผนนโยบายด้านการวางแผนภาคและเมืองและด้านนโยบายสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงนักวิเคราะห์และนัก
วางแผนยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร 

บทสรุปเชิงนโยบายฉบับนี้นำเสนอข้อค้นพบจากการคาดการณ์ชึวิตเมืองในอนาคต ซึ่งประมวลมาจาก
ข้อค้นพบในโครงการย่อย 6 โครงการในโครงการวิจัย คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย32 ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย
ได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือคาดการณ์ภาพอนาคตการใช้ชีวิตเมืองในประเทศไทย  

จากข้อสังเกตว่ากระบวนการเป็นเมืองของไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนไม่มีปัจจัยใดที่
ต้านทานแนวโน้มดังกล่าวได้ในปัจจุบัน  โครงการวิจัยนี้จึงเริ่มต้นจากการคาดการณ์ว่า คนไทยในอีกสอง
ทศวรรษหน้าส่วนใหญ่จะเป็นคนเมืองตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่เมืองก็จะมีวิถีชีวิตแบบเมือง ทั้งในด้านการเกิด การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การบริโภคสินค้า
และการบริการ การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการตาย   

 

32 รายงานโครงการย่อยท้ัง 6 โครงการประกอบด้วยเรื่อง 1. อนาคตการเกิดในเมือง (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 2. อนาคตการอยู่

อาศัยในเมือง (ภัณฑริา จูละยานนท์ และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) และ อนาคตการไร้บ้านในเมือง (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ 
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ)  3. อนาคตการทำงานในเมือง (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อภิวัฒน์ รตันวราหะ) 4. อนาคตการเดินทางใน
เมือง (เปี่ยมสุข สนิท และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 5. อนาคตการซื้อของในเมือง (พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ และ อภิวัฒน์ รัตนวรา
หะ) และ 6. อนาคตการตายในเมอืง (ภาวิกา ศรีรัตนบลัล์) 
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ด้วยปรากฏการณ์ความเป็นเมืองและปัญหาการดำรงชีวิตในเมืองนับวันยิ ่งมีขอบเขตที่กว้างขึ้น 
ซับซ้อนมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นกว่าเดิม การทำความเข้าใจในปรากฏการณ์และการกำหนด
นโยบายสาธารณะที่เหมาะสม จึงต้องปรับกรอบแนวคิดและวิธีการตามไปด้วย โครงการวิจัย คนเมือง 4.0 จึง
ทดลองและประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการด้านอนาคตศึกษาในการฉายภาพอนาคตทางเลือกของคนเมืองใน
ประเทศไทยในสองทศวรรษหน้า และค้นหาทางเลือกเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ
อนาคตที่ไม่แน่นอน และเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองที่นำไปสู่ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 

เนื้อหาของบทสรุปแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) ระดับความเป็นเมืองของประเทศไทย (2) สัญญาณ
ของชึวิตเมืองในประเทศไทย (3) อนาคตเชิงปฏิทรรศน์ของชีวิตคนกรุงเทพ (4) สรุปภาพอนาคตฐาน และ (5) 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

2. ข้อค้นพบจากงานวิจัย 

2.1 ระดับความเป็นเมืองของประเทศไทย 

ในการวัดระดับความเป็นเมืองจากนิยามของพื้นที่ที่มีร้านสะดวกซื้อ โดยนับจำนวนประชากรทั้งหมด
ในระดับตำบลที่มีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่  พบว่า สัดส่วนประชากรเมืองอยู่ที่ร้อยละ 58.32  ตัวเลขนี้สูงกว่าการ
วัดจากระดับความเป็นเมืองโดยการนับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภท รวมถึงกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 44.55 ดังนั้น หากใช้นิยามความเป็นเมืองด้วยวิถีชีวิตด้านการซื้อของ 
สัดส่วนความเป็นเมืองของไทยในปัจจุบันสูงกว่าระดับตามนิยามของทางการแล้ว 

2.2 สัญญาณของชึวิตเมืองในประเทศไทย 

จากการกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ในระดับโลกและในระดับประเทศ คณะผู้วิจัย
พบว่า บางสัญญาณเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเสริมพลังกัน แต่บางสัญญาณก็มีคุณลักษณะเชิงปฏิทรรศน์หรือ
พาราด็อกซ์ (paradox) ที่ดูเหมือนขัดแย้งและย้อนแย้งกัน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
คาดการณ์ภาพอนาคต จำเป็นต้องจับสัญญาณไม่เพียงแค่แนวโน้มหนึ่ง แต่ต้องมองเห็นแนวโน้มตรงกันข้ามของ
แนวโน้มนั้นด้วย  สัญญาณของแนวโน้มและแนวโน้มตรงกันข้ามที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของ
คนเมืองในประเทศไทยในอนาคต สรุปได ้14 ข้อดังนี้ 

1) สังคมสูงวัยที่เด็กน้อยลง แต่ครอบครัวขยายสามรุ่นกลับมีเพ่ิมขึ้น 
2) สังคมเมืองใหญ่ที่เมืองเล็กถดถอย  
3) โลกาภิวัตน์ของผู้คนที่คนท้องถิ่นต่อต้าน 
4) ชีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับการเจ็บป่วยมากขึ้น 
5) ผู้คนพ่ึงตนเองมากขึ้น แตพ่ึ่งเทคโนโลยีและการบริการของคนอ่ืนมากขึ้น 
6) โอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นพร้อมกับความเหลื่อมล้ำ 
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7) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึนมาก แต่การเตรียมพร้อมรับมือยังช้า 
8) ออนไลน์-ออฟไลน์: ชีวิตเชื่อมต่อตลอดเวลา และความเป็นส่วนตัวน้อยลง 
9) พ้ืนที่ดิจิทัลขยายกว้างมากขึ้น รัฐควบคุมได้น้อยลง 
10) สัมผัสมนุษย์เป็นของหรูหราในยุคปัญญาประดิษฐ์ 
11) ชีวิตที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ ยิ่งกลับต้องพ่ึงธรรมชาติ 
12) ที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น ความสามารถและอยากเป็นเจ้าของน้อยลง 
13) ความถวิลหาสมบัติส่วนร่วมท่ามกลางการแพร่ขยายของสินค้าสโมสร 
14) ชักเย่อหลายแพร่งแห่งอำนาจ 

2.3 อนาคตเชิงปฏิทรรศน์ของชีวิตคนกรุงเทพ 

ความเป็นมหานครของมหานครกรุงเทพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแหล่งงาน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ครอบคลุมไปในแทบทุกด้าน การเติบโตของมหานครกรุงเทพมีมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 60-70 ปีที่ผ่านมา และมีความเป็นไปได้สูงว่าจะขยายขนาดและพื้นที่เมืองออกไปอีก พร้อมกันนี้ รูปแบบ
การใช้ชีวิตแบบคนเมืองของคนในมหานครกรุงเทพก็ปรับเปลี่ยนไปตามการปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะมีวิถีที่ซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิทรรศน์ที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อภาพอนาคตทางเลือกการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายในมหานครแห่งนี้มีดังต่อไปนี้ 

- การพัฒนาเมืองจะกลับมากระจุกตัวในพื้นที่กลางเมือง โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบราง หรือพื้นที่เมืองจะยังคงกระจายตัวออกไปยัง
ชานเมืองตามเส้นทางถนนและรถไฟฟ้า 

- ชีว ิตเม ืองจะก ้าวพ้นหร ือสร ้างความหมายใหม่ในพื ้นท ี ่กายภาพ  (Spatialization vs 
Despatialization) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้บทบาทของพื้นที่กายภาพเปลี่ยนไป การ
เปลี่ยนเชิงพื้นที่ในมหานครกรุงเทพมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) คนพึ่งพาวัดน้อยลง และใช้บริการ
ร้านสะดวกซื้อมากขึ้น (2) คนใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์มากขึ้น แต่ความต้องการพื้นที่ส่วนกลาง
ออฟไลน์ก็เพิ่มขึ้น (3) ที่อยู่อาศัยล้อมรั้วมากขึ้น แต่เปลี่ยนเป็นที่พักรายวันมากขึ้น (4) ครอบครัว
เล็กลง พื้นที่พักอาศัยเล็กลง ความถี่การไปร้านสะดวกซื้อสูงขึ้น  และ (5) ร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น 
ร้านโชห่วยก็เพ่ิมข้ึน และอีคอมเมิร์ซกลายเป็นตัวป่วนตัวจริง 

- ชีวิตวิถีดิจิทัล กระบวนการการเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) ทำให้ชึวิตเมือง
แตกต่างกันไปจากเดิม ได้แก่ (1) คนเป็นเจ้าของอุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น แต่ทักษะด้านการใช้งาน
ไอซีทีน้อยลง (2) คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่ทั่วถึง 
(3) ยอดสั่งซื้อของออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น แต่การจัดส่งภายใน 1 วันยังมีสัดส่วนน้อย (4) e-Payment 
เพิ่มสูงขึ้น จำนวนหน้าร้านที่รอบรับ e-Payment ยังน้อยมาก (5) อีคอมเมิร์ซเพิ ่มสูงขึ ้น e-
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Payment ยังมีสัดส่วนน้อยมาก (6) อีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สินค้าไทยยังมี
สัดส่วนน้อยมาก (7) ความคล่องตัวในการขายออนไลน์มากขึ้น แต่เจ้าของตลาดเป็นรายใหญ่จาก
ต่างประเทศ และ (8) การค้าข้ามประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่กฎหมายดิจิทัลยังทำงานได้
ไม่เต็มที ่

- ครอบครัวแนวใหม่ รูปแบบทางสังคมของคนเมืองในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ (1) 
ครอบครัวขยายมากขึ้น แต่ที่อยู่เดี่ยวก็มากขึ้น (2) คู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น แต่กฎหมายยังไม่
รองรับ และ (3) อยู่อาศัยคนเดียวเพ่ิมมากข้ึน แต่มีสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

- ทุกอย่างเป็นการบริการ (XaaS: Anything as a Service) จากแนวโน้มของเศรษฐกิจร่วมใช้
ประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนและแนวคิดความต้องเป็นเจ้าของลดน้อยลง ทำให้เกิดธุรกิจการบริการเพ่ิมมาก
ขึ้น อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มที่เข้ามารองรับกิจกรรมทำให้กระแสธุรกิจการบริการกับมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชึวิตเมืองที่สำคัญ ได้แก่ (1) การเช่าที่อยู่
อาศัยรายวันเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ (2) การบริการรถส่วนบุคคลร่วมโดยสารเพิ่มขึ้น 
แต่ยังผิดกฎหมาย (3) ประสบการณ์ซื้อของที่ตอบความต้องการเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้น แต่ความ
ปลอดภัยด้านข้อมูลยังต่ำ (4) เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบพร้อมกินมีมากขึ้น แต่แผงลอยก็ยังมีเยอะ 
และ (5) ความตระหนักในความปลอดภัยของอาหารเพิ่มขึ้น แต่การสืบคืนย้อนกลับข้อมูลยังมี
ข้อจำกัด 

2.4 สรุปภาพอนาคตฐาน 

แนวโน้มเชิงปฏิทรรศน์ที่กล่าวมาโดยคร่าวนี้แสดงถึงภาพที่อาจดูย้อนแย้งในปัจจุบันของการดำรงชีวิต
ของคนเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพ  สัญญาณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ใช้ในการ
คาดการณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ที ่เป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบัน และภาพอนาคตทางเลือก 
(alternative futures) ที่แสดงเป็นฉากทัศน์ของวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ของคนเมืองในมหานครในอีก 20 ปีข้างหน้า   

ภาพหลักของชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพในอนาคตอีก 20 ข้างหน้า สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

- ชีวิตวิถีแพลตฟอร์ม การดำเนินชีวิตในแทบทุกด้านต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ 
ปัญญาประดิษฐ์ และชีวสังเคราะห์ โดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมและประสานองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนแทบแยกไม่ออก  

- ชีวิตวิถีเดี่ยวแบบชนเผ่าเมือง คนเมืองจะอยู่คนเดียวมากขึ้นเป็นปกติ แต่ก็จะมีครอบครัวและ
ชุมชนรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นแบบชนเผ่าเมือง (urban tribes) เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสนใจ
และวิถีชีวิตคล้ายกัน แต่เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ตามความหลากหลายทั้งด้านกิจกรรม ความคิด 
คุณค่า และอัตลักษณ์ 

- ชีวิตเหลื่อมล้ำตามแต่เกิด ไม่เฉพาะกับคนรุ่นเดียวกัน แต่กับคนรุ่นก่อนที่อายุยืนขึ้น และมีทุนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากกว่า และเป็นความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 
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- ชีวิตตามยถากรรมธรรมชาติ แม้ว่ามนุษย์จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่
เอาชนะข้อจำกัดตามธรรมชาติได้มากขึ้น แต่ชีวิตเมืองในอนาคตก็จะเป็นไปตามยถากรรมของ
ธรรมชาติ เนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จนมนุษยป์รับตัวไม่ทันแม้จะพยายามเตรียมพร้อม
รับมือเท่าไหร่ก็ตาม 

- ชีวิตเสรีนิยม คนรุ่นใหม่มีความคิดและค่านิยมด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเป็นเสรีนิยมมาก
ยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิของปัจเจกบุคคล ในขณะที่คนรุ่นเก่าที่มีอายุยืนมากขึ้นมี
ความคิดแนวความอนุรักษ์นิยมมากขึ้น 

3. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

3.1 นัยเชิงนโยบาย 

ในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบาย ผู้วิเคราะห์ต้องมีกรอบความคิดที่ช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำ
ผลลัพธ์ที่เป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ต่อ เนื่องจากความหมายหรือนัยของภาพอนาคตสามารถตีความได้ตาม
มุมมองของแต่ละองค์กร ซึ่งแต่ละแห่งก็มีปรัชญาและพันธกิจที่แตกต่างกัน  สำหรับนัยเชิงนโยบายที่ใช้เป็นกรอบ
ความคิดของการข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้วยเกณฑ์สองชุด 
เกณฑ์ชุดแรกคือทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรร (distributive justice) สามแนวทางที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มคนที่ใช้วิเคราะห์ตามแนวคิดเชิงการออกแบบ (design thinking) ได้แก ่ทฤษฎีความเป็นธรรมของจอห์น 
รอลส์ (John Rawls) ทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรรแบบประโยชน์นิยม (utilitarianism) และแนวคิดความ
เป็นธรรมที่เน้นความสามารถของคน (meritocracy)  การใช้ทฤษฎีความเป็นธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้นัยเชิง
นโยบายและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์แตกต่างกัน 

เกณฑ์ชุดที่สองในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายมาจากการแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็นสองกลุ่มตาม
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (transition theory) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ไม่ได้เพียงเพ่ือ “สัมผัสฟ้า” 
คือสร้างองค์ความรู้ใหม ่แต่รวมไปถึงการ “ซับน้ำตา” คือการตอบโจทย์ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์อาจเน้นที่ปัจจัยกลุ่มแรกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะกลาง 
คือปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องต้น (proximate drivers) อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
และสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ส่วนอีกกลุ ่มหนึ ่งเป็นการเปลี ่ยนผ่านระยะยาวที่เน้นปัจจัย
ขับเคลื่อนเบื้องลึก (ultimate drivers) อาท ิคุณค่า ความจำเป็น ความรู้ ปัญญา วัฒนธรรม และโครงสร้างอำนาจ 

นัยสำคัญด้านความเหลื่อมล้ำ 

ในการวิเคราะห์นัยเชิงนโยบายได้ข้อสรุปเป็นประเด็นสำคัญว่า ภาพอนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยใน
ทุกด้านตั้งแต่เกิดจนตาย และในอนาคตทุกภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพอนาคตฐานหรือภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฉาก
ทัศน์ ล้วนแล้วแต่มีเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ความ
เหลื่อมล้ำที่เริ่มตั้งแต่ครรภ์มารดา อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำ
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จากการเข้าถึงที่อยู่อาศัย การเดินทางและโอกาสในการทำงานที่แตกต่างกัน ไปจนถึงความเหลื่อมล้ำในห้วง
สุดท้ายของชีวิตและหลังจากเสียชีวิตแล้ว  แม้ว่าความเหลื่อมล้ำในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงอยู่ แต่ก็มีมิติ
ใหม่ของความเหลื่อมล้ำเพ่ิมขึ้นมาตามปัจจัยขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป  

ความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัย 

ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่ม
ผู้สูงอายุจะเป็นเพียงการขยายภาพความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันไปยังอนาคต กล่าวคือ มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างผู้สูงอายุที่มีฐานะและได้เตรียมพร้อมด้านสวัสดิการเพื่อการใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณ กับกลุ่มที่ไม่ได้
เตรียมพร้อมหรือไม่สามารถเตรียมพร้อม  แต่อีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในภาพอนาคตในงานวิจัยนี้
คือ ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความท้าทายหนึ่งของสังคมสูงวัยที่มีนัยสำคัญเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะในประเด็นที่นอกเหนือไปจากการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการสำหรับ
ผู้สูงอายุที่อภิปรายกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว 

ในด้านหนึ่ง คนรุ่นใหม่อาจได้เปรียบคนรุ่นเก่าในด้านการเข้าถึงทักษะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
ตลาดงานที่เอ้ือต่อคนรุ่นใหม่และอายุน้อยมากกว่าคนรุ่นเก่าและสูงอายุ จึงเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่
ที่ปรับตัวและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วกับคนรุ่นเก่าที่อาจปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ยากกว่า   

แต่ในอีกด้านหนึ่งของสังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคมที่มีมาแต่เดิม
อาจแก้ไขยากขึ้น เพราะคนรุ่นก่อนถือครองทุนและอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไว้มาก ยิ่งอายุยืน
เท่าไหร่ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจยากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากคนที่อายุมากขึ้น อาจไม่อยากให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน ทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ก็ไม่เกิดการถ่ายโอนไปให้คนรุ่นต่อไปในวงกว้าง ในยุค
ก่อนที่คนยังไม่อายุยืนเท่าปัจจุบัน การผลัดใบทางสังคมเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามอายุขัยของคน แต่เมื่อคน
อายุยืนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็มีวงจรที่ช้าลงและยาวขึ้น ดังนั้น ในอนาคตที่สังคมยิ่งสูงวัยมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมอาจยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้น   

สมมติฐานข้างต้นมีนัยเชิงนโยบายที ่สำคัญมาก เพราะนอกจากต้องเตรียมพร้อมรับมือในด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบสวัสดิการต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุในอนาคตแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่
มีต่อการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อีกด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่รองรับภาพ
อนาคตฐานและอนาคตทางเลือกจึงต้องคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำในส่วนนี้ด้วย 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มแบบกินรวบ 

ภาพหนึ่งที่ปรากฏชัดในการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกในแทบทุกด้านของชีวิตเมือง
ในอนาคต คือวิถีชีวิตแบบแพลตฟอร์ม ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์จะกลายเป็นพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตแทบทุกด้าน 
ทั้งในการใช้ชีวิตทั่วไปในการอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทางและการซื้อของ ไปจนถึงการเกิด การดูแลรักษา
สุขภาพ ไปจนถึงการตาย 
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นัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบแพลตฟอร์มมีหลายประเด็นที่เริ่มมีความเป็นห่วงและมีการอภิปราย
มากขึ้นในปัจจุบัน นับตั้งแต่เรื่องสิทธิและขอบเขตในการใช้ประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคท่ีมี
อยู่จำนวนมาก  รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อ
แพลตฟอร์มที่เป็นพื้นฐานชีวิตเหล่านี้มีบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งเป็นเจ้าของ และโดยมากเป็นบริษัทข้ามชาติ
ระดับโลกหรือเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของไทยกับบริษัทระดับโลก คำถามเชิงนโยบายที่สำคัญ
ในจุดนี้คือ ภาครัฐของไทยควรมีบทบาทมากน้อยขนาดไหน และควรดำเนินการอย่างไรในการควบคุมและ
แทรกแซงในกิจการแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มของการผูกขาดในตลาด โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยไม่ได้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มนั้นๆ 

ความเหลื่อมล้ำจากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์  

สาเหตุสำคัญของความเหลื่อมล้ำไม่ว่าในยุคไหนก็ตามคือการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากทุนและ
เทคโนโลยีที ่เป็นพื้นฐานของการสร้างรายได้และความมั่งคั่ง  ผลการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐานและอนาคต
ทางเลือกของชึว ิตเมืองในแทบทุกด้านแสดงให้เห็นว ่า การพัฒนาเทคโนโลยีด ้านระบบอัตโนมัต ิและ
ปัญญาประดิษฐ์จะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากปัจจุบันมาก ไม่เฉพาะในด้านการทำงาน แต่รวมไปถึงการอยู่อาศัย 
การเดินทาง การซื้อของ และการตาย แม้แต่คนไร้บ้านก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจที่พ่ึงระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์  

ความเหลื่อมล้ำในอนาคตอีกส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มคนที่สามารถปรับตัวและเพ่ิม
ทักษะใหม่ได้ ก็จะได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น แต่คนที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได ้ก็จะยิ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจเป็นเพียงภาพต่อเนื่องจากภาพปัจจุบัน 
เนื่องจากคนที่มีทุนและทักษะอยู่แล้วในปัจจุบัน มีโอกาสเข้าถึงความรู้และเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ได้มากกว่าคนที่
มีทุนน้อยกว่า ในอนาคตจึงยังคงมีความได้เปรียบมากกว่าคนกลุ่มอื่น นัยเชิงนโยบายในส่วนนี้คือ บทบาทของรัฐ
ในการสร้างความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในการเข้าถึงความรู้และทักษะใหม่ๆ สำหรับการทำงานและการ
ใช้ชีวิตในอนาคตที่มีระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เป็นพ้ืนฐาน   

ความเหลื่อมล้ำจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นที่แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกจะมีผลกระทบต่อชึวิตเมืองในวงกว้าง 
นับตั้งแต่ภัยพิบัติธรรมชาติไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในเมืองอื่นๆ  ผลกระทบ
ดังกล่าวดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเมือง น้ำท่วมก็ท่วมทุกท่ี มลพิษฝุ่น PM 2.5 ก็มีผลกระทบต่อทุกคนใน
เมือง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาผลกระทบย่อมแตกต่าง
กันระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม  คนที่มีฐานะ ทุน และข้อมูลความรู้ ย่อมสามารถปรับตัวและรับมือได้ดีกว่าคน
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ที่ด้อยโอกาสกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้คนด้อยโอกาสและคนจนเมืองมีความ
อ่อนไหวเปราะบางมากยิ่งขึ้น จึงเป็นความเหลื่อมล้ำอีกมิติหนึ่งที่มีนัยเชิงนโยบายที่สำคัญในอนาคต 

3.2 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการแปลงนัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำข้างต้นออกมาเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ คณะผู้วิจัย
ได้คำนึงถึงปัจจัยเบื้องต้นและปัจจัยเชิงลึกที่เป็นพื้นฐานของภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกของวิถีชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาพอนาคตที่ปัจจัยขับเคลื่อนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเมือง  การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านย่อมทำให้เกิดการ
เสียดทานระหว่างกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตและค่านิยมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างวิถีและค่านิยามแบบเก่ากับแบบ
ใหม ่ การเสียดทานที่เกิดจากความแตกต่าง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมในสังคมเหล่านี้ อาจกลายเป็น
ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อทั้งสังคมโดยรวมและกลุ่มคนด้อยโอกาสยิ่งกว่าเดิม  

จากการวิเคราะห์ตรรกะฉากทัศน์และรายละเอียดในแต่ละฉากทัศน์ เพื่อสังเคราะห์หาแนวคิดพื้นฐาน
ของยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ (robust) พบว่า แนวคิดคติรวมหมู ่(collectivism) น่าจะใช้ได้
ดีในการรับมือกับภาพอนาคตที่ระบบเศรษฐกิจสังคมมีความหลากหลาย มีพลวัตสูง และมีความเหลื่อมล้ำคงที่
หรือเพิ ่มมากขึ ้นจากปัจจุบัน  แนวคิดคติรวมหมู่ในที ่นี้  หมายถึงคุณค่าและค่านิยมที ่เน้นความยึดเหนี ่ยว 
(cohesiveness) ซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกในสังคม และให้ความสำคัญกับกลุ่มคนโดยรวม
ก่อนปัจเจก รวมทั้งการกระทำร่วม (collective action) ที่คนในกลุ่มตัดสินใจและทำร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่มุ่ง
ยกระดับสถานะของกลุ่มในเรื่องหรือประเด็นที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

ในกรณีนี้ ยุทธศาสตร์หลักในการรับมือกับอนาคตชีวิตเมืองในมหานครกรุงเทพอีก 20 ปีข้างหน้า คือ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพื้นที่และสัญญาประชาคมรูปแบบใหม่ที่เน้นคติรวมหมู่   จากภาพอนาคตที่ได้
คาดการณ์มาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคนเมืองมีแนวโน้มที่จะทำให้สังคมมีความ
แตกต่าง เหลื่อมล้ำและขัดแย้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถาบัน (institutions) และสัญญาประชาคม (social contract) ที่
มีมาแต่เดิมอาจใช้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน  คำว่าสถาบันในที่นี้หมายถึงกฎกติกาที่มนุษย์กำหนดขึ้นในสังคมเพ่ือ
กำหนดและจำกัดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนสัญญาประชาคมตามความหมายดั้งเดิมหมายถึงข้อตกลง
ระหว่างรัฐกับพลเมืองว่าด้วยการสละสิทธิบางส่วนของพลเมืองเพื่อแลกกับหลักประกันของรัฐในการให้ความ
คุ้มครอง ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยนี้ขยายนิยามดังกล่าว
ให้กว้างขึ้น โดยไม่จำกัดเพียงข้อตกลงระหว่างรัฐกับประชาชน แต่รวมไปถึงความตกลงร่วมกันของรัฐ ประชาชน 
ภาคเอกชนและกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมอ่ืน ๆ ในสังคม  

 ยุทธศาสตร์สำคัญที่เสนอในงานนี้เน้นการสร้างสัญญาประชาคมและสถาบันขึ้นมาใหม่ โดยปรับสิ่งที่มี
อยู่แต่เดิมหรืออาจต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์หลักนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์การรองรับและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วม (collective living) 
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ในภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก คนเมืองในมหานครกรุงเทพจะอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น คน
รุ่นเบบี้บูมและคนเจนเอ็กซ์ที่สูงวัยมากขึ้น  พร้อมกันนี้คนมิลเลนเนียลหรือเจนวายและคนเจนแซดที่จะกลายเป็น
กำลังสำคัญหลักการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ความต้องการในการมี
ชีวิตร่วมกับผู้อื ่นจะลดน้อยลง แต่เพียงเปลี่ยนรูปแบบที่ต้องการไปเป็นแบบอื่น การใช้ชีวิตร่วม (collective 
living) กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัวเดิมมาแต่เกิดจะกลายเป็นปกติวิสัย นับตั้งแต่คนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย ๆ 
ตามการทำงานที่อิสระมากขึ้น ไปจนถึงการอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุในช่วงบั้นปลายชีวิต  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
อนาคตอาจเป็นแบบที่อยู่อาศัยร่วม (co-housing) ที่แต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หรืออาจเป็นการเช่า
ระยะยาวไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นได้ 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้การอยู่ร่วมด้วยการเช่า
กลายเป็นเรื ่องปกติสำหรับเมืองใหญ่ในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่มคนเจนวายและเจนแซด 
ค่านิยมนี้แตกต่างจากคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมและคนเจนเอกซ์ ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับความคิด ความหวังและ
ความพยายามที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง  ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบร่วมใช้ประโยชน์และแพลตฟอร์ม (sharing & 
platform economy) คนรุ่นใหม่มองการเช่าสิ่งของเป็นเรื่องปกติ นับตั้งแต่การเช่าหนังสือ เช่าเพลง เช่า
เสื้อผ้า เช่ารถ เช่าเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการเช่าที่ทำงานและเช่าบ้าน อีกทั้งคนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับ
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว จึงใช้เงินไปกับการสร้างประสบการณ์มากกว่าการ
สร้างภาระจากการซื้อบ้านซื้อรถ การอยู่ร่วมกับคนอ่ืนจึงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป 

การอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นแบบนี้จำเป็นต้องมีกฎกติกาแบบใหม่ที่แตกต่างจากปัจจุบัน  เศรษฐกิจร่วมใช้
ประโยชน์บนแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทำให้สังคมต้องสร้างสถาบันขึ้นมาใหม่เพ่ือรับมือและจัดการกับ
ปรากฏการณ์ใหม่นี้ อาทิ การปล่อยเช่ารายวันตาม Airbnb และช่องทางออนไลน์อื่นๆ กลายเป็นเรื่องปกติ แม้ว่า
อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน นั ่นหมายความว่า หากภาพอนาคตจะมีการอยู ่ร่วมกันในรูปแบบใหม่  
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารชุด ธุรกิจโรงแรม การควบคุมอาคารและเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยต้องได้รับการปรับเปลี่ยน  แน่นอนว่า เมื่อเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน 
ก็จะมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสถาบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  แต่ในกรณีนี้ ถ้าภาครัฐเห็นว่า
ภาพอนาคตนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอน และมีประเด็นที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อยู่  ยุทธศาสตร์
สำคัญในส่วนนี้คือการเตรียมพร้อมด้านกฎหมายและองค์กรของรัฐเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกัน อาทิ การจัดตั้ง
สหกรณ์ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

การใช้ชีวิตร่วมกัน (collective living) ในที่นี้ไม่ได้จำกัดเพียงการอยู่อาศัยร่วมกัน (co-housing) แต่รวม
ไปถึงการเดินทางร่วมกัน (co-mobility) การทำงานร่วมกัน (co-working) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คนในเมือง
สามารถเลือกทำร่วมกันได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็ตาม กิจกรรมร่วมเหล่านี้
ย่อมต้องมีการกำหนดกฎกติกาขึ้นมาใหม่หรืออาจปรับของเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากขึ้น  เนื่องจากในปัจจุบัน
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สัญญาณของการใช้ชีวิตเหล่านนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างชัดเจน  ภาครัฐจึงควรพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การรองรับ
และส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจังได้แล้ว 

 

ยุทธศาสตร์การสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) 

ภาพอนาคตของชึวิตเมืองแบบชนเผ่า (urban tribes) ที่มีความหลากหลายและมีพลวัตสูงนี้  เกิดขึ้น
พร้อมกับภาพการระเบิดและแตกกระจายของข้อมูลความรู้  โดยข้อมูลและข่าวสารมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมากมายมหาศาล และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก อีกทั้งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นข้อมูลปลอมหรือ
บิดเบือนจากความจริงมาก จนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือข้อมูลจริง อะไรคือข้อมูลปลอม  

ในบริบทดังกล่าว ความท้าทายสำคัญของการพัฒนาสังคมในอนาคตคือการสร้างคติร่วมกันและการ
กระทำร่วมกัน (collective action) ของคนที่มีค่านิยม คุณค่าและทัศนคติที่แตกต่างกัน ในประเด็นนี้ ยุทธศาสตร์
ที่สำคัญคือการส่งเสริมการสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) ของสังคม ซึ่งหลักการพื้นฐานคือการเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม นับตั้งแต่การสร้างกลไกในการตรวจสอบข้อมูลที่
เปิดเผยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการเปิดเผยของข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาล (open government) ไปจนถึง
การสนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์เปิด (open science) วิทยาศาสตร์เครือข่าย (networked science) 
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (citizen science)  กิจกรรมเหล่านี ้มุ ่งเน้นการเปิดกว้างกระบวนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และการค้นหาความรู้ด้านอ่ืน ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมากขึ้นกว่าในอดีต      

ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ (old and new commons) 

จากการฉายภาพอนาคตด้านการอยู่อาศัย การทำงาน การซื้อของและการเดินทาง พบว่า ข้อจำกัดสำคัญ
ของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันและจะแย่ลงอีกในอนาคต คือการขาดพ้ืนที่ที่เป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมสำหรับคนในชุมชน  ทรัพย์สินส่วนรวมในบริบทเมืองมีสองแบบ ได้แก่ ทรัพย์สินส่วนรวมเชิง
นิเวศ (ecological commons) เช่น อากาศ แม้น้ำลำคลอง พื้นที่ชุ่มล้ำ และทรัพย์สินส่วนรวมเชิงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ (civic commons) อาท ิถนน ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ โรงเรียน ขนส่งมวลชน ฯลฯ  ท่ามกลาง
กระแสการพัฒนาเมืองที่บริษัทเอกชนมีทรัพยากรและอำนาจต่อรองสูงดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทรัพย์สิน
ส่วนรวมทั้งสองรูปแบบนับวันจะมีลดน้อยลง ทั้งทรัพย์สินส่วนรวมเชิงนิเวศมีคุณภาพแย่ลงด้วยมลพิษทางอากาศ
และน้ำ ไปจนถึงแสงและเสียง  และทรัพย์สินเชิงสังคมที่เปลี่ยนรูปแบบและการใช้ประโยชน์ไปเป็นแบบอ่ืน 

ทรัพย์สินส่วนรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ง
มักเป็นไปตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่เน้นมูลค่าแลกเปลี่ยน (exchange value) ที่มุ่งตอบ
ความต้องการของคนภายนอก มากกว่าการให้ความสำคัญกับมูลค่าใช้สอยสำหรับคนที่อยู่ในพ้ืนที่มาแต่เดิม ทำให้
พื้นที่ที่แต่เดิมเคยทำหน้าที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนต้องหดหายหรือเปลี่ยนสภาพไป ตัวอย่างเช่น ตลาด
สดในชุมชนแต่เดิมไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่ซื้อขายของสดและของใช้ประจำวัน แต่เป็นพ้ืนที่ทางสังคมของผู้คนในย่าน
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นั้น ๆ  ในภายหลัง ตลาดสดก็ถูกแทนที่โดยอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต  
พื้นที่โล่งว่างจำนวนมากแม้มีเจ้าของเป็นเอกชน ก็เคยเป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ ในย่านนั้น จนกระทั่งมีการพัฒนา
ที่ดินกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ส่วนที่ดินของภาครัฐจำนวนมากก็ปล่อยสัมปทานให้กับ
เอกชนรายใหญ ่ทำให้ทรัพย์สินส่วนรวมหรือสาธารณะลดน้อยลงไปอีก 

มุมกลับของการลดลงของทรัพย์สินส่วนรวมในเมืองคือการเพ่ิมขึ้นของสินค้าสโมสร (club goods) ทั้งใน
รูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรที่ล้อมรั้ว (gated communities) และคอนโดมิเนียมที่มีสวนสาธารณะและสโมสรอยู่
ในโครงการ ไปจนถึงยิมและที่ออกกำลังกายตามห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ 
และโรงพยาบาลเอกชน หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าที่ดูเหมือนว่าจะเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้  แต่ก็มี
คุณลักษณะของการเป็นสินค้าสโมสรอยู่เช่นกัน ร้านกาแฟที่กลายเป็นแหล่งอ่านหนังสือและทำงานของคนรุ่นใหม่ 
ก็เป็นเหมือนสินค้าสโมสรที่เปิดให้เข้าได้เฉพาะคนที่มีเงินจ่าย  สินค้าสโมสรเหล่านี้นัยหนึ่งคือตอบรับกับความ
ต้องการของคนที่มีกำลังเงินและยินดีจะจ่าย แต่อีกนัยหนึ่งก็สะท้อนความล้มเหลวของภาครัฐในการจัดหาพื้นที่
สาธารณะให้กับคนในเมือง ในขณะเดียวกัน ก็สะท้อนถึงบทบาทที่ลดลงของสถาบันทางสังคมที่มีมาแต่เดิม คือวัด
และโรงเรียน ในการเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน 

ในยุคที่กระบวนการเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง แนวคิดความพร้อมรับมือและฟื้นตัวของเมือง (urban 
resilience) ได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั้งนักวิชาการและนักวางแผนนโยบายในด้านต่าง ๆ  งานเขียนและ
งานวิจัยจำนวนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวของเมือง
คือทุนทางสังคม โดยเฉพาะในเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากทุนทางสังคม
สามารถช่วยจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคตได้ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
อ่อนไหวเปราะบางในสังคมที่ไม่สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้คนเดียว และจำเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ความสามารถในการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (collective action) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับคนกลุ่มนี้ 

ทั้งนี้ ระดับและรูปแบบของทุนทางสังคมในเมืองมักขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในระดับย่านและชุมชน องค์ประกอบสำคัญที่เป็นพ้ืนฐานของทุนทางสังคมที่ช่วยสร้างความสามารถใน
การรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีหลายประเภท อาทิ ทุนทางสังคมแบบพันธะและความผูกพันทาง
สังคม (bonding capital) ที่เกิดจากบรรทัดฐาน (norms) ของความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) และการตอบแทนซึ่งกัน
และกัน (reciprocity) ทุนทางสังคมแบบความผูกพันจึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนในชุมชนหรือย่านเดียวกันเข้า
ด้วยกัน   อีกมิติหนึ่งคือทุนทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (bridging capital) ซึ่งเชื่อมคนต่างย่านต่างชุมชนเข้าด้วยกัน 
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่อาศัยหรือใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือย่านเดียวกัน  ทุนทางสังคมอีกประเภทหนึ่งคือทุนสังคมแบบ
เชื่อมโยง (linking capital) ซึ่งมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมที่เป็นทางการ โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนและชนชั้นในระดับที่ต่างกัน ทุนทางสังคมในรูปแบบหลังนี้มักสะท้อนลำดับศักย์ โครงสร้างอำนาจ 
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สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน33 ทุนทางสังคมในระดับย่านมักเกิดขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างปัจเจกชนในสังคมนั้น ๆ แต่ก็อาจเกิดจากกระบวนการและองค์กรที่เป็น
ทางการก็ได้ เช่น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมด้านใดก็ตาม การพึ่งพาซึ่งกัน
และกันของคนในสังคมมักไม่ได้มีการซื้อขายหรือการให้ค่าตอบแทนในรูปเงิน จึงอาจนิยามได้ว่า การพึ่งพาและ
พ่ึงพิงกันของคนในสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผ่านกลไกตลาด 

ในขณะเดียวกัน งานวิจัยด้านทฤษฎีการออกแบบและสังคมวิทยาเมืองหลายชิ ้นได้เสนอว่า พื ้นที่
สาธารณะมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น เมืองใดหรือย่านใดมีพื้นที่สาธารณะน้อยหรือมี
น้อยลง โอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในย่านนั้น ๆ ย่อมน้อยลงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้  
แม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะมีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยมากไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบที่นำไปสู่การสร้างทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมแบบความผูกพัน แบบเชื่อมต่อ และ
แบบเชื่อมโยง สาเหตุสำคัญคือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อเป็นแบบอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อ
กัน (arm’s length) โดยมากเป็นการทำงานตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดของแต่ละบริษัท  
ในขณะที่การสร้างทุนทางสังคมต้องเป็นปฏิสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและระยะยาว ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจอนุมานได้
ว่า หากย่านใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมากเป็นรูปแบบที่ผ่านกลไกตลาด โอกาสในการสร้างทุนทาง
สังคมในพ้ืนที่นั้นย่อมเป็นไปได้ยากมากขึ้น   

เมื่อวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ ร้านสะดวกซื้อมักตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการอยู่อาศัยในแนวตั้ง ทั้งคอนโดมิเนียม   
อะพาร์ตเมนต์และหอพัก  การอยู่อาศัยในรูปแบบนี้มักไม่มีการสร้างความเป็นชุมชนเท่าใดนัก แม้ว่าอาจมีนิติ
บุคคลบริหารจัดการพื้นที่อยู่บ้าง สภาพการอยู่อาศัยในอาคารสูงมักไม่เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนใน
อาคารเดียวกัน และการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางก็อาจไม่เอื้อต่อการสร้างทุนทางสังคมแบบผูกพันกัน (bonding) 
ดังนั ้น อาจสามารถตั ้งเป็นสมมติฐานได้ว่า ย่านที ่มีร้านสะดวกซื ้อและอาคารชุดอยู ่มาก น่าจะเป็นย่านที่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในย่านมีอยู่น้อย และน่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ผ่านกลไกตลาดเสียเป็นส่วนใหญ่ 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับชีวิตเมืองในอนาคตคือ การเพิ่มพื้นที่ทรัพย์สิน
ส่วนรวมโดยการปรับรูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับชึวิตเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของราชการในเมือง ไม่ว่าที่ดินของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ที่ทหาร ฯลฯ 
ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ภาครัฐควรดำเนินยุทธศาสตร์การเพิ่มและส่งเสริมพื้นที่ทรัพย์สินส่วนรวมแนวใหม่  เช่น 
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมและหา
ประโยชน์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกและบริษัทไทย หรือหากเป็นกรรมสิทธิ์ของ

 

33 PRUV (2017) Social capital and urban resilience: Review paper. Preparedness and Resilience to Address 

Urban Vulnerability (PRUV) Work Package 1. 



 

123 

เอกชน ก็ควรมีระบบการควบคุมติดตามเพื่อให้แพลตฟอร์มนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงทรัพย์สินส่วนรวม 
ตัวอย่างของยุทธศาสตร์ในด้านนี้ คือการพัฒนานโยบายข้อมูลเมือง โดยเฉพาะนโยบายข้อมูลเปิด (open data) 
ของเมือง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านสถาบัน (กฎหมาย มาตรฐาน องค์กร)  

ประเด็นนี้ผูกโยงไปถึงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งนับวันจะยิ่ง
เป็นประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะที่ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชึวิตเมืองในอนาคตจะใช้เวลากับพื้นที่
สาธารณะและกึ่งสาธารณะที่อยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น  ในอดีต หน้าที่สำคัญของตำรวจคือการดูแลความ
ปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะในเมืองที่เป็นพื้นที่กายภาพ เช่น บนถนนหนทางและสวนสาธารณะ  แต่ในปัจจุบัน
และในอนาคตอีกไม่นาน ตำรวจต้องเพ่ิมศักยภาพในการทำงานบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (collective bargaining) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเกิดการกินรวบโดยบริษัทขนาดใหญ่ 
ซึ่งมักเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก นัยเชิงนโยบายที่ได้กล่าวไปแล้วคือความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมระหว่าง
กลุ่มคนที่ครอบครองแพลตฟอร์มกับคนอื่น ๆ ก็จะเพิ่มขึ้น  ในการนี้ การเพิ่มอำนาจการต่อรองของพนักงานหรือ
ผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์ม จึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐควรคำนึงถึงนับตั้งแต่ปัจจุบัน   

ตัวอย่างหนึ่งในยุทธศาสตร์การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองในเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์ม คือการสร้าง
แพลตฟอร์มแบบสหกรณ์ (collective platforms)  แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มแบบรัฐเป็นเจ้าของและ
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจประสบปัญหาความล้มเหลวของรัฐ (government failure) ดังเช่นที่เกิดกับ
รัฐวิสาหกิจในยุคก่อนและยุคปัจจุบัน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่แรงงานหรือพนักงานมีหุ้นส่วนอยู่โดยตรง ในปัจจุบัน
เริ่มมีโครงการริเริ่มในแนวนี้บ้าง ซึ่งโดยมากเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) แต่ยังจำเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินและด้านกฎหมายต่าง ๆ อยู่มาก  

นอกจากการตั้งแพลตฟอร์มแนวสหกรณ์ขึ้นมาแล้ว ยังควรมีการเพิ่มความสามารถในการต่อรองของ
พนักงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มโดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้จัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานกลุ่มนี้ ใน
การนี้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรูปแบบใหม่นี้ให้เอื้อต่อการสร้าง
อำนาจในการต่อรองมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน การใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law) ยิ่งจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการ
ควบคุมกิจการแบบแพลตฟอร์ม  ยุทธศาสตร์สำคัญในส่วนนี้คือการปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดที่ตามทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ค ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้า 
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ภาคผนวก ง บทความ 

 

“จาก บวร สู่ บ7ร: ศูนย์พ่ึงพิงคนเมือง 4.0?” 

 

บทความประกอบการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ 

การประชุมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมส่ไูทยแลนด์ 4.0 

จัดโดย 

แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4. 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –16.30 น. 

ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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จาก บวร สู่ บ7ร: ศูนย์พ่ึงพิงคนเมือง 4.0? 

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ 

บทนำ 

แนวคิด “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน)  เป็นหนึ่งในชุดความคิดที่นักอนุรักษ์และวางแผนพัฒนาเมืองพยายามใช้
ในการรื้อฟื้นและพัฒนาชุมชนเมือง โดยเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของสถาบันทางสังคมทั้ง
สามในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน   พื้นฐานของแนวคิด “บวร” ในการพัฒนาชุมชนนี้ส่วน
หนึ่งมาจากข้อสังเกตที่รับรู้กันอยู่ทั่วไปว่า สถาบันบ้าน วัดและโรงเรียนในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากโดยเฉพาะในสังคมเมือง  อันดับแรก สถาบันบ้านเปลี่ยนรูปแบบไปมาก ทั้งในความหมายของสถาบัน
ครอบครัวและสถานที่อยู่อาศัย  รูปแบบครัวเรือนในเมืองไม่เหมือนแต่ก่อน จำนวนครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น
และมีขนาดครอบครัวเล็กลง คนเมืองรุ่นใหม่อยู่เป็นโสดมากขึ้น อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครวัก็
ได้เปลี่ยนไป  ส่วนสถาบันวัดในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและสังคมของชุมชนดั้งเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
ผู้คนสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองดูเหมือนจะไปวัดน้อยลง ความผูกพันทางศาสนาก็ดูเหมือนจะ
น้อยลง  ส่วนสถาบันโรงเรียนของลูกหลานของคนในเมืองก็ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้บ้าน  โดยเฉพาะเด็กที่เติบโตมาใน
ครอบครัวชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่หมู่บ้านจัดสรรชานเมือง ดังที่สะท้อนในภาพเด็กนักเรียนกินข้าวเช้าในรถยนต์
ในขณะที่เดินทางจากบ้านในเขตชานเมืองไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่ไกลออกไป  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันบ้าน วัด 
และโรงเรียนในพื้นที่เมืองจึงไม่ได้มีรูปแบบเหมือนแต่เดิมอีกต่อไป 

อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดของวิถีชีวิตของคนไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่าน
มาคือ จำนวนร้านสะดวกซื้อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อในกลุ่มแฟรนไชส์ 7-11 ที่มีกระจายอยู่
ทั่วไปตามชุมชนในเมืองทุกระดับไปจนถึงชุมชนชนบททั่วประเทศ และมักตั้งเด่นอยู่ในทำเลที่ตั้งที่คนในชุมชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สินค้าที่ขายในร้านสะดวกซื้อก็เพ่ิมหลากหลายไปมากกว่าของชำ โดยครอบคลุมไปถึงอาหาร
กล่อง อาหารแช่แข็งและอาหารสด ร้านสะดวกซื้อได้กลายเป็นที่พ่ึงพิงของคนเมืองจำนวนมาก  จนเกิดข้อสงสัยว่า 
ร้านสะดวกซื ้อได้เข้ามาแทนที่วัดในฐานะศูนย์กลางของชุมชนเมืองจริงแล้วหรือไม่  และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีนัยสำคัญอย่างไรต่อการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต 

ในบทความนี้ ผู้เขียนต้องการเปิดประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของร้านสะดวกซื้อในสังคมเมือง เพื่อการ
อภิปรายต่อว่า ร้านสะดวกซื้อเป็นเพียงภาพหนึ่งที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของวิถีการดำรงชีวิตของคน
เมืองในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะในด้านการจับจ่ายใช้สอย  แต่เกี ่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร การอยู่อาศัย การทำงาน และการเดินทางของคนเมือง  ข้อเสนอหลักคือ สถาบันวัดและโรงเรียนได้ลด
บทบาทลงในฐานะทรัพย์สินส่วนรวม (commons) ในระดับย่านและชุมชนเมือง พร้อมกันนี้การแพร่หลายของ
ร้านสะดวกซื้อยังสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของย่านในเชิงสังคม โดยผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกระบวนการและกลไก
ตลาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดอาจกลายเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของชีวิต
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เมืองในปัจจุบันแล้วก็เป็นได้  ปรากฏการณ์นี้อาจมีผลต่อการวางแผนเพื่อสร้างความสามารถในการรับมือและ
พร้อมฟ้ืนตัว (resilience) จากปัจจัยเสี่ยงและภัยพิบัติด้านต่าง ๆ ในอนาคต   

เนื้อหาส่วนแรกของบทความนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ โดยเปรียบเทียบกับ
วัด ส่วนที่สองนำเสนอปัจจัยด้านประชากรและการอยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อของจากร้านสะดวกซ้ือ 
ส่วนที่สามอภิปรายแนวคิดเชิงทฤษฎีที่อาจนำมาใช้ได้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร้านสะดวกซื้อในชุมชนเมือง 
รวมถึงนัยและความสำคัญเชิงนโยบายสำหรับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุป  อนึ่ง 
บทความนี้ยังเป็นเพียงรายงานความก้าวหน้าการวิจัยในช่วง 4 เดือนแรก จึงยังมีหลายประเด็นที่ต้องเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ิมเติมต่อไป 

เมื่อคนไปร้านสะดวกซื้อมากกว่าไปวัด 

นับตั้งแต่มีร้านสะดวกซื้อกลุ่มเซเว่นอีเลฟเว่นและแฟมมิลี่มาร์ทเปิดให้บริการในประเทศไทยใน พ.ศ. 2539 
เป็นต้นมา จำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากประมาณ 730 แห่งใน พ.ศ. 
2539 เป็นเกือบ 14,000 แห่งทั่วประเทศไทยใน พ.ศ. 2560  อาจกล่าวได้ว่า ร้านสะดวกซื้อเป็นรูปแบบธุรกิจ
ที่แพร่ขยายสาขาได้มากที่สุดและเร็วที่สุดในประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  

ตารางที่ 1: จำนวนร้านสะดวกซือ้ของผู้ประกอบการหลักในช่วง พ.ศ. 2539-2560 

ร้านสะดวกซื้อ 
จำนวนสาขา 

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

เซเว่นอีเลฟเว่น 715 880 1,100 1,200 1,501 1,763 1,924 2,655 2,861 3,095 3,674 

แฟมมิลี่มาร์ท 15 40 73 93 100 160 171 175 224 266 378 

ลอพสัน 108 เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ. 2548 n/a n/a 

โลตัสเอ็กเพรซ เริ่มดำเนินกิจการใน พ.ศ. 2548 100 222 

มินิ บิ๊กซี เริ่มกิจการใน พ.ศ. 2550 

ท็อปส์ เดลี่ เริ่มกิจการใน พ.ศ. 2555 

แม็กแวลู ทันใจ เริ่มกิจการใน พ.ศ. 2553 

เอเอ็ม พีเอ็ม 190 260 300 330 256 ปิดกิจการ 

รวมท้ังสิ้น 920 1,180 1,473 1,623 1,931 2,179 2,095 2,830 3,085 3,461 4,274 

            

ร้านสะดวกซื้อ 
จำนวนสาขา 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

เซเว่นอีเลฟเว่น 4,035 4,279 4,778 5,123 5,270 5,790 6,276 8,127 8,832 9,542 10,268 

แฟมมิลี่มาร์ท 502 550 561 614 662 712 956 1,060 1,080 1,110 1,136 

ลอพสัน 108 n/a 100 300 n/a n/a n/a 56 180 207 307 226 

โลตัสเอ็กเพรซ 189 401 450 859 775 916 1,240 1,421 1,471 1,521 1,557 

มินิ บิ๊กซี  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 316 391 541 641 

ท็อปส์ เดลี่ เริ่มกิจการใน พ.ศ. 2555 n/a 24 51 51 75 
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แม็กแวลู ทันใจ เริ่มกิจการใน พ.ศ. 2553 n/a n/a n/a n/a 48 50 67 69 

เอเอ็ม พีเอ็ม ปิดกิจการ 

รวมท้ังสิ้น 4,726 5,330 6,089 6,596 6,707 7,418 8,528 11,176 12,082 13,139 13,972 

ที่มา: ประมวลโดยผู้เขียนจากรายงานประจำปีของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท เซนทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด, บริษัท 
สหพัฒนพิบูล จำกัด, บริษัท เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน), รายงาน Retail Thailand โดย Diamond Retail Review, รายงาน Thailand 
Foods Thailand โดย USDA Foreign Agricultural Service (2018) 
 

เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งมูลค่าการซื้อขายของการค้าปลีกรูปแบบต่าง ๆ ตามสถิติในช่วง พ.ศ. 2493 ถึง 2561 
(แผนภูมิที ่1) พบว่า การค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซ้ือเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
จนมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันใกล้เคียงกับการค้าปลีกดั้งเดิม คือ ตลาดสด ร้านโชห่วย และอื่น ๆ  
แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคได้ยอมรับและนิยมใช้บริการจากร้านค้าเหล่านี้มากข้ึนเรื่อย ๆ  และดู
เหมือนว่า แนวโน้มดังกล่าวจะยังมีอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

 
แผนภูมิที่ 1: ส่วนแบ่งมูลคา่การซื้อขายของการค้าปลีกรูปแบบต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ. 2493-2562 

ที่มา: คำนวณโดยผู้เขียนจากข้อมูกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย  

 

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มการค้าปลีกสมัยใหม่เอง กิจการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อมีอัตราการ
เติบโตทีสู่งที่สุด แม้ว่ากิจการร้านสะดวกซื้อเพ่ิงเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่
สามารถพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยจนได้รับการยอมรับและความนิยมในการใช้บริการมาก
ขึ้น  ความนิยมดังกล่าวน่าจะมีผลทำให้ส่วนแบ่งการตลาดที่ทำให้การค้าปลีกดั้งเดิมหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ จึง
อาจกล่าวได้ว่า ความแพร่หลายของร้านสะดวกซื้อเป็นสาเหตุหนึ่งของการลดลงของร้านโชห่วยในชุมชน แม้ว่า
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จำนวนร้านโชห่วยทั่วประเทศยังมีมากกว่า 5 แสนแห่ง34  แต่เมื่อดูอัตราการเติบโตของร้านสะดวกซื้อแล้ว ก็อาจ
คาดการณ์ได้ว่า ร้านโชห่วยน่าจะได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนร้านสะดวกซื้อ  จำนวนวัดทั่วประเทศไทยยังมีมากกว่ามาก ตามข้อมูลของ
กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานศาสนสมบัติ ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จำนวนวัดทั่วประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 41,340 แห่ง  โดยในกรุงเทพมหานครมีวัดทั้งหมด 454 แห่ง น้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ประชากรน้อยกว่ากรุงเทพฯ แต่มีวัดทั้งหมด 1,386 แห่ง หรือแม้แต่จังหวัดเลย ซึ่งมีวัดทั้งหมด 719 แห่ง35 แม้ว่า
จำนวนร้านสะดวกซื ้อทั ่วประเทศยังน้อยกว่าจำนวนวัดทั ่วประเทศ แต่เมื ่อเปรียบเทียบเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า จำนวนร้านสะดวกซื้อกลุ่ม 7-11 มีมากถึง 3,454 แห่ง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีก  

เมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัดและร้านสะดวกซื้อต่อจำนวนประชากรใน พ.ศ. 2560 แล้วนำ
ข้อมูลมาวางบนกราฟแล้ว จะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์เชิงผกผัน กล่าวคือ ในจังหวัดที่มีความหนาแน่นของร้าน
สะดวกซื้อสูง จะมีความหนาแน่นของวัดอยู่ต่ำ (ยกเว้นในจังหวัดในภาคใต้ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามอยู่ใน
สัดส่วนที่สูง) เมื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) พบว่า ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ  แม้ว่าการวิเคราะห์นี้แสดงเพียงความสัมพันธ์ (association) ไม่ได้
แสดงความเป็นสาเหตุ (causation) แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการกระจายตัวของร้านสะดวกซื้อ
แตกต่างอย่างชัดเจนจากการกระจายตัวของวัด เมื ่อสังเกตการเลือกที ่ต ั ้งของร้านสะดวกซื ้อ จะพบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับความหนาแน่นของการอยู่อาศัย โดยเฉพาะในแหล่งคอนโดมิเนียม อะพาร์ตเม้นต์  
ในปัจจุบัน คอนโดมิเนียมและหอพักหลายแห่งได้จัดวางตู้กดซื้อสินค้า (vending machines) ของกลุ่ม 7-11 
ภายในอาคาร แสดงถึงความนิยมของผู้พักอาศัยในการซื้อของรูปแบบดังกล่าว 

 
แผนภูมิที่ 2: ความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแนน่ของจำนวนวดัต่อประชากรและจำนวนรา้นสะดวกซื้อต่อประชากร 

 

34 “พาณิชย์เสรมิแกร่ง‘โชห่วย’ ‘5แสน’ราย-มุ่งสู่ออนไลน์: รายงานพิเศษ.” ข่าวสด. วันท่ี 26 พฤษภาคม 2562.  
35 ข้อมูลทะเบียนวดั กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานศาสนสมบัติ.  

y = 0.0873x2 - 0.2953x + 0.3061
R² = 0.3105
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แม้ว่าไม่มีการเผยแพร่จำนวนคนเข้าวัดทั่วประเทศ แต่น่าจะเป็นที่แน่ชัดว่า จำนวนผู้คนที่ใช้บริการจาก
ร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันมีมากกว่าจำนวนคนเข้าวัด ใน พ.ศ. 2559 จำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 7-11 เฉลี่ยต่อวันมี
มากถึง 10.9 ล้านคน และเพ่ิมขึ้นเป็น 11.8 ล้านคนต่อวันใน พ.ศ. 256036  จำนวนลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึนมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกับความหลากหลายของประเภทสินค้าและการบริการในร้านสะดวกซื้อ โดยเห็นได้ถึง แนว
ทางการดำเนินธุรกิจที่พยายามอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในรูปแบบวันสต็อปเซอร์วิส เช่น การเพิ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภคเป็น 5,000 รายการ การเพิ่มบริการกาแฟสด (ร้าน all café) บริการอาหารปรุงสด (All Meal 
7-Eleven) บริการขนมอบและเบเกอรี่ บริการรับส่งพัสด ุ(Speed-D ของเซเว่น อีเลฟเว่น และ Kerry Express ที่
ร่วมกับ FamilyMart) บริการทางการเงิน ถอน-ฝาก-จ่ายเงินร่วมกับธนาคาร (SCB และ KBANK) การชำระค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ การจำหน่ายอาหารสดที่มีอายุระหว่าง 10-15 วัน บริการไวไฟฟรี บริการห้องน้ำ บริการถ่าย
เอกสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดพื้นที่ภายในร้าน เช่น การเพิ่มที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นที่
ทดลองสินค้า พ้ืนที่โปรโมทสินค้า 

ร้านสะดวกซื้อสะท้อนวิถชีีวิตเมืองยุคปัจจบุัน 

จำนวนร้านสะดวกซื้อที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนของคนในเมือง นับตั้งแต่ในด้านโครงสร้างประชากร
และรูปแบบครัวเรือน รูปแบบการอยู่อาศัย และรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ในเมือง แนวโน้มสำคัญที่
สัมพันธ์กับการเพ่ิมข้ึนของร้านสะดวกซ้ือในเมืองมีดังนี้ 

ครัวเรือน SINK กับ DINK เพิ่มข้ึน 
สาเหตุประการหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านสะดวกซื้อคือการเปลี่ยนแปลงด้านครัวเรือนของ

ประชากรไทย นับตั้งแต่การเพ่ิมขึ้นของจำนวนครัวเรือน และขนาดครัวเรือนเฉลี่ยที่ลดลง ไปจนถึงการเพ่ิมขึ้นของ
จำนวนครัวเรือนแบบครอบครัวเดี ่ยวที่มีสามีและภรรยาแต่ไม่มีลูก (DINK: Double income no kids) และ
จำนวนครัวเรือนแบบครอบครัวที่อยู่คนเดียว (SINK: Single income no kids)   

จากข้อมูลโครงสร้างของครัวเรือน อัตราการจดทะเบียนสมรสและอัตราการจดทะเบียนการหย่า พ.ศ. 
2523–2560 รวบรวมโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวนครัวเรือนในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจากประมาณ 16,323,000 ครัวเรือนใน พ.ศ. 2545 เป็น 21,481,000 ครัวเรือนใน พ.ศ. 2559  ในขณะที่
ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ยลดลงจาก 3.6 คนเป็น 3.1 คนในช่วงปีเดียวกัน37  ทั้งนี้ จำนวนครัวเรือนแบบครอบครัว
ขยายไม่ได้ลดลงมาก และครอบครัวดี่ยวในภาพรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่อาจเข้าใจผิดกันอยู่ทั่วไป เนื่องจากตาม
นิยาม ครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วย (1) ครอบครัวเดี่ยวแบบสามีและภรรยา (2) แบบสามีและภรรยาและลูก และ 

 

36 รายงานประจำ พ.ศ. 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
37 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, (2562).  
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(3) แบบสามีหรือภรรยาและลูก  อย่างไรก็ตาม ครอบครัวเดี่ยวที่มีเฉพาะสามีและภรรยา และครอบครัวที่อยู่คน
เดียวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยที่ลดลงจึงสอดคล้องกับประเภทครัวเรือน  
ครอบครัวเดี่ยวที่มีเฉพาะสามีและภรรยาแต่ไม่มีลูก และครอบครัวที่อยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่
ครอบครัวเดี่ยวที่มีสามี ภรรยา และลูก ซึ่งเคยเป็นประเภทครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดใน พ.ศ. 2545 ในปัจจุบัน
กลับมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

 

 

แผนภูมิที่ 3: สัดส่วนประเภทครวัเรือนของคนไทย 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

 

ขนาดครัวเรือนที่เล็กลงย่อมเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปในหลายด้าน ครัวเรือนเดี่ยว
แบบ SINK และ DINK เหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าครัวเรือนแบบครอบครัวขยายและครอบครัวเดี่ยวแบบอื่น จึงน่าจะ
ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่เล็กกว่า และความจำเป็นในการซื้อของใช้ประจำวันในจำนวนมากจึงน่าจะน้อยกว่า
ครอบครัวขยายและแบบอื่น ๆ  ร้านสะดวกซื้อที่ขายของปลีกจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า แม้ว่าราคาต่อหน่วย
อาจถูกกว่าร้านขายปลีกประเภทอ่ืน 

คับท่ีจนคับใจ 
รูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเมืองใหญ่

ในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และนครราชสีมา คือ การเพิ่มขึ้นของการอยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical living) ใน
รูปแบบอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์และหอพักรูปแบบต่าง ๆ   จากสถิติการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
จะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่า ผู้คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากยิ่งขึ้น 
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ครอบครัวสามีหรือภรรยาและลูก ครอบครัวอยู่ร่วมกับคนท่ีไม่ใช่ญาติ
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แผนภูมิที่ 4: จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ป ี

ที่มา: marketeeronline.com 

 

แนวโน้มการอยู่อาศัยในแนวตั้งเกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มของขนาดห้องพักที่เล็กลง ราคาที่ดินที่สูงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ  ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องสร้างอาคารที่สูงขึ้น และลดขนาดยูนิตให้เล็ก
ลงมาในระดับที่ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ งานศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับขนาดห้องชุดหนึ่ง พบว่า ในช่วง พ.ศ. 2550-2560 
ห้องชุดมีขนาดเฉลี่ยเล็กลง0 จากแต่เดิมประมาณ 65 ตร.ม. ลดลงเหลือเพียง 28 ตร.ม. ในขณะเดียวกัน ห้องชุด
ขนาด 2 ห้องนอนเดิมมีขนาดประมาณ 120 ตร.ม. ในช่วงหลัง มีขนาดเหลือเพียง 45-48 ตร.ม. เท่านั้น38 
แม้กระทั่งในการศึกษางานวิจัยห้องชุดระดับราคาสูงในช่วง พ.ศ. 2550-2559 ก็พบว่า ขนาดห้องมีแนวโน้มเล็กลง 
กล่าวคือ ในช่วง พ.ศ. 2550-2552 ขนาดพ้ืนที่ห้องชุดเฉลี่ยอยู่ที ่55.29 ตร.ม. ในช่วง พ.ศ. 2553-2555 ลดลงเป็น 
44.88 ตร.ม. ใน พ.ศ. 2556 อยู่ที่ 30 ตร.ม. และช่วง พ.ศ. 2557-2559 มีขนาดพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ย 2 กลุ่มคือ 
47.63 ตร.ม. และ 34.56 ตร.ม.39   

ในปัจจุบันมีแนวโน้มของการสร้างไมโครคอนโด (micro condo) ที่ขนาดห้องประมาณ 21 ตารางเมตร
ในโครงการอาคารชุดหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง ขนาดห้องดังกล่าวอาจไม่เล็ก
เท่ากับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง โซล และโตเกียว ซึ่งขนาดห้องอาจเล็กลงถึง 10 ตารางเมตร 
แต่ถ้าเทียบกับขนาดมาตรฐานของคอนโดมิเนียมในประเทศไทยในอดีต ก็ถือว่าเล็กมาก และมีแนวโน้มว่าจะเล็ก
ลงได้อีก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2552 ในหมวดที่ 2 ข้อ 19 ได้กำหนดขนาดที่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยไว้ว่า “อาคารที่อยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่

 

38 นลินรัตน์ เจริญสุพงษ์. (2561).  
39 ธัญลักษณ์ พุ่มมาก. (2562).   
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ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.”  ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่มีการปรับแก้กฎหมาย 
ขนาดห้องชุดที่เล็กที่สุดกจ็ะไม่เล็กลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปอีกเท่าใดนัก คือจะไม่มีห้องชุดที่เล็กกว่า 20 ตร.ม. 

 
แผนภูมิที่ 5: ตัวอย่างแปลนของไมโครคอนโด 

ที่มา: https://propholic.com/prop-talk/micro-condo/ 

 

ขนาดห้องที่เล็กลงย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคนเมือง คอนโดมิเนียมหลายโครงการปรับผัง
พื้นหรือแปลน (plan) ของห้องทั้งพื้นที่ใช้สอยและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เนื่องจากแต่ละยูนิตมีขนาดเล็กลง ส่วนกฎหมายควบคุมอาคารได้กำหนดมาตรฐานห้องนอนไว้ แต่ไม่
กำหนดมาตรฐานห้องน้ำห้องครัว เมื่อผู้ประกอบการและนักออกแบบที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องลดขนาดยูนิต จึงมักไป
ลดขนาดห้องน้ำและห้องครัว นอกจากนี้ จากการสังเกตแปลนของยูนิตในหลายโครงการ พบว่า ไม่มีการติดตั้ง
เครื่องดูดอากาศ จึงไม่สามารถระบายอากาศได้ หรือแม้แต่ในกรณีที่มีเครื่องดูดอากาศ เนื่องจากขนาดห้องเล็ก
มาก จึงไม่มีครัวแยกที่กันกลิ่นไปส่วนอื่นของห้อง อีกทั้งการออกแบบโครงสร้างอาคารที่อาจทำให้กลิ่นจากการ
ทำอาหารพัดโชยไปตามช่องท่อหรือชาฟท์ (shaft) ที่เชื่อมต่อแต่ละห้อง เป็นที่รบกวนคนอยู่อาศัยผู้อื่นในอาคาร
เดียวกันได ้ ข้อร้องเรียนกับนิติบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั่วไปในการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมคือปัญหากลิ่นเหม็น
ที่เกิดจากการทำอาหารของเพ่ือนบ้านในอาคารเดียวกัน  การทำอาหารบนระเบียงของห้องชุดขนาดเล็กในอาคาร
สูงได้กลายเป็นภาพปกติที่เห็นอยู่ทั่วไป แม้ว่านิติบุคคลหลายแห่งไม่อนุญาตให้ทำอาหารบนระเบียงก็ตาม 

นอกเหนือจากปัจจัยด้านเวลาของชีวิตการทำงานที่เร่งรีบ และความสะดวกในการซื้อของจากร้านสะดวก
ซื้อ เงื่อนไขด้านกายภาพของที่อยู่อาศัยจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเมืองจำนวนมากไม่อยากหรือไม่สามารถ
ทำอาหารด้วยตนเองและต้องซื้ออาหารนอกบ้าน  พฤติกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้ร้านสะดวกซื้อเพิ่มประเภท
สินค้าที่ขายในร้านให้มีอาหารกล่องและอาหารแช่แข็งที่สามารถอุ่นได้ด้วยไมโครเวฟ  
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ร้านสะดวกซื้อกับความเป็นย่านในเมือง 
ในมโนทัศน์ของนักพัฒนาชุมชนที่เชื่อในความสำคัญของสถาบันทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

บ้าน วัด และโรงเรียนสามารถส่งเสริมการสร้างมูลค่าที่เกิดประโยชน์กับสังคมได้  ความเชื่อหนึ่งคือ ภาคีต่าง ๆ จะ
เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยไม่หวังผลหรือค่าตอบแทนเป็นเงิน อาจกล่าวได้ว่า แนวคิด “บวร” เชื่อในการ
สร้างทุนทางสังคมที่ไม่ผ่านกลไกตลาด  ดังเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น ชาวบ้านจะช่วยงานวัดงานบุญต่าง ๆ โดย
สมัครใจและด้วยจิตศรัทธาของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็อาจได้รับความช่วยเหลือเจือจุนจากวัดในบาง
กรณ ีเช่น ในการจัดงานทีบ่้าน ก็อาจยืมโต๊ะเก้าอ้ี หม้อไห และถ้วยโถโอชามจากวัด เป็นต้น ความสัมพันธ์ดังกล่าว
มักไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเช่า หรือแม้ในกรณีที่มีการใช้เงินบ้าง ก็ไม่ได้เป็นการซื้อขายตามกลไกตลาด  
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนก็เคยมีลักษณะคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนตามแนวคิด “บวร” เกิดขึ้นท่ามกลาง
กระแสของการดำรงชีวิตเมืองในปัจจุบันที่แทบทุกอย่างต้องผ่านการซื้อขายตามกลไกตลาด ในด้านหนึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการซื้อของของคนเมืองสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การที่คนเมืองแต่ละคนสามารถซื้อของได้อย่างสะดวกสบายตามใจตนเอง ก็ถือว่าเป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์ส่วน
บุคคล ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายใด ๆ  การแพร่หลายของร้านสะดวกซื้อแสดงถึงความเป็นเสรีนิยม (liberalism) ที่ได้
แพร่กระจายเข้ามาในชีวิตของคนเมืองอย่างแท้จริง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มขึ้นของร้านสะดวกซื้อจึงอาจ
ไม่ใช่เป็นปัญหา แม้ว่าอาจมีปัญหาด้านสุขภาวะที่สืบเนื่องมาจากการกินอาหารสำเร็จรูปและแช่แข็งจากร้าน
สะดวกซื้อ40 ปัญหาในด้านการพัฒนาเมืองในกรณีนี ้น่าจะอยู่ตรงที่บทบาทของวัดและโรงเรียนได้ลดลงไปในฐานะ
ทรัพย์สินส่วนรวม (commons) ที่ผู้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตลาด แต่
สถาบันตลาดได้กลายเป็นที่พ่ึงพิงของชุมชนแทน 

มูลค่าใช้สอยและมูลค่าแลกเปลี่ยน 
การเปลี ่ยนแปลงของความเป็นย่านจากแต่เดิมที ่ต ั ้งอยู ่บนฐานความสัมพันธ์แบบ  “บวร” เป็น

ความสัมพันธ์แบบ “บ7ร” อธิบายได้โดยใช้กรอบแนวคิดว่าด้วยประเภทของมูลค่า (value) ตามทฤษฎีมูลค่า
แรงงาน (Labour Theory of Value) ของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)   ตามทฤษฎีดังกล่าว มูลค่าใช้สอย (use 
value) คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในขณะที่มูลค่า
แลกเปลี่ยน (exchange value) ซึ่งเป็นการตีมูลค่าตามการแลกเปลี่ยนในตลาดของสินค้าประเภทต่าง ๆ  มูลค่า
แลกเปลี่ยนจึงเป็นมิติเชิงปริมาณของมูลค่า ในขณะที่มูลค่าใช้สอยเป็นมิติเชิงคุณภาพของมูลค่า  อนึ่ง มูลค่า

 

40 Kaji, A. (2019) Frequent Usage of Convenience Stores is Associated with Low Diet Quality. Nutrients. 11, 

1212. 
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แลกเปลี่ยนแตกต่างจากราคาตรงที่ว่า ราคาเป็นการแปลงมูลค่าแลกเปลี่ยนออกมาให้อยู่ในสภาพที่รับรู้หรือใช้ได้
จริงในรูปแบบเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในรูปเงิน (money)   

การดำเนินกิจกรรมในเมืองมีทั้งที่มุ่งเพิ่มมูลค่าแลกเปลี่ยนและที่เพิ่มมูลค่าใช้สอย  โดยที่ย่านหรือชุมชน
เป็นพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์หรือการต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างกิจกรรมที่อาจมีวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนับเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเพิ่มมูลค่า ทั้งในเชิงมูลค่าแลกเปลี่ยนและ
มูลค่าใช้สอย ผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากมูลค่าทั ้งสองอย่างมักแตกต่างกัน    สมมติว่านักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ได้ซื้อที่ดินผืนหนึ่งที่แต่เดิมใช้เป็นตลาดสด แล้วพัฒนาเป็นห้างสรรพสินค้า กิจกรรมดังกล่าวถือว่า
ได้เพิ่มมูลค่าแลกเปลี่ยนที่มาพร้อมกับตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินผืนนั้น  แม้ว่าห้างสรรพสินค้าอาจเพิ่มมูลค่าใช้สอย
ให้กับพื้นที่นั้น แต่การพัฒนานั้นอาจทำให้มูลค่าใช้สอยของคนจำนวนหนึ่งที่เคยอยู่ในย่านนั้นลดลง ถ้าคนเหล่านี้
ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากห้างที่สร้างขึ้นมาแทนที่ตลาดสดเดิม  ยิ่งในกรณีที่เป็นการพัฒนาคอนโดมิเนียมหรือ
โรงแรมยิ่งเห็นชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้มูลค่าใช้สอยของคนในพ้ืนที่แต่เดิมลดลง เพ่ือ
แลกกับมูลค่าแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมขึ้น  

รูปแบบชีวิตในย่านหรือชุมชนเมืองแต่ละแห่งจึงกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเพ่ิมมูลค่า
แลกเปลี่ยนและมูลค่าใช้สอยดังกล่าว  บางย่านมีทำเลที่ตั้งที่เอื้อต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า
ในระดับโลก เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม  ความพยายามในการเพ่ิมมูลค่าแลกเปลี่ยนด้วยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จึงมักทำให้คนที่อยู่ในย่านนั้นมาแต่เดิมต้องสูญเสียมูลค่าใช้สอยที่เคยมีไป  โดยเฉพาะผู้คนในย่านที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่ดิน ทั้งคนทำงานและคนเช่าที่อยู่อาศัย   กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเอง แม้อาจได้รับประโยชน์จาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินของตนเอง แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในย่านนั้น ๆ  หนึ่งในกรณีสุดขั้วของการต่อสู้ระหว่างความพยายามในการเพ่ิมมูลค่าแลกเปลี่ยนกับ
มูลค่าใช้สอยภายในย่าน ๆ หนึ่ง คือ กระบวนการเจนทริฟิเคชัน (gentrification) ที่คนจนกว่าถูกแทนที่โดยคน
รวยกว่าในย่านที่ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาแล้ว 

ปรากฏการณ์ที่วัดกับโรงเรียนลดบทบาทลงในฐานะทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
ผู้คนที่แต่เดิมเคยอยู่ในย่านนั้น ๆ ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืน อาจด้วยเหตุผลส่วนตัวด้านครอบครัวหรือทางสังคมอ่ืน ๆ  
แต่ในหลายกรณ ีโดยเฉพาะสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในเมือง การย้ายออกจากแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมมักเป็น
เหตุผลทางเศรษฐกิจ คนจำนวนมากในเมืองไม่สามารถจ่ายต้นทุนที่ดินในย่านใกล้แหล่งงานหรือแหล่งที่อยู่อาศัย
เดิมได้ ในกรณีนี้ มูลค่าแลกเปลี่ยนมีแรงพลังที่ผลักดันจนลดมูลค่าใช้สอยของคนที่อยู่มาแต่เดิม ผลสืบเนื่องคือ 
มูลค่าใช้สอยของวัด โรงเรียนหรือสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีมาแต่เดิม เช่น ตลาดสด ร้านโชห่วย ต้อง
ลดลงโดยปริยาย 

ในขณะเดียวกัน ผู้คนที่ย้ายเข้ามาใหม่ในย่านนั้น กลับไม่ได้รับมูลค่าใช้สอยโดยตรงจากวัดกับโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในย่านนั้น ด้วยรูปแบบครัวเรือนที่ไม่ได้มีลูกหลานที่ต้องไปโรงเรียน หรือแม้อาจจะมีลูกหลาน แต่ก็ไม่ได้
ส่งไปโรงเรียนใกล้บ้าน  กลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาใหม่นี้ก็อาจไม่ได้มีความเลื่อมใสในศาสนาหรือมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้อง
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ไปทำที่วัด คนในเมืองที่ย้ายเข้ามาใหม่จึงไม่ได้รับมูลค่าใช้สอยโดยตรงจากวัดหรือโรงเรียนเหมือนคนที่อยู่ในย่าน
มาแต่เดิม นั่นหมายความว่า จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในย่านนั้น ไม่ได้สร้างมูลค่าใช้สอยของวัดหรือโรงเรียนที่
ทดแทนมูลค่าใช้สอยเดิมของประชากรที่ย้ายออกไป 

ในขณะเดียวกัน คนที่ย้ายเข้ามาใหม่ได้ประโยชน์จากมูลค่าใช้สอยได้โดยตรงจากร้านสะดวกซื้อในย่าน
นั้น ๆ  รวมไปถึงสถานประกอบการใหม่ที่ดูทันสมัยกว่าร้านที่มีมาแต่เดิม ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่ง
ทำงานแบบทำงานร่วมกัน (co-working space) แม้ว่าจะต้องผ่านการซื้อของตามกลไกตลาดก็ตาม นอกจากกลุ่ม
คนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใหม่แล้ว ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรมหรือเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญในย่าน ซึ่งมัก
นิยมซื้อของจากร้านสะดวกซื้อที่คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานและขายสินค้าและการบริการที่ตอบรับกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว  มูลค่าใช้สอยที่เกิดจากการท่องเที่ยวทำให้มูลค่าแลกเปลี่ยนของพ้ืนที่นั้นยิ่งสูงขึ้นไปอีก  
การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อจึงแสดงให้ว่า ในหลายย่านของเมืองในปัจจุบัน มูลค่าใช้สอยที่ผู้คนได้รับจากการ
ใช้ชีวิตในพื้นที่นั้น ๆ ถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ตามมูลค่าแลกเปลี่ยนที่ผ่านกลไกตลาดเป็นหลัก  รูปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเมืองมีมิติเชิงพ้ืนที่ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความนิยมของร้านสะดวกซ้ือ
ในกลุ่มคนเมืองได ้

ทรัพย์สินส่วนรวมและสินค้าสโมสรในเมือง 

หนึ่งในปัญหาสำคัญของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ในประเทศไทยคือการขาดพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมสำหรับ
คนในชุมชน  ทรัพย์สินส่วนรวมในบริบทเมืองมีสองแบบ ได้แก่ ทรัพย์สินส่วนรวมเชิงนิเวศ (ecological 
commons) เช่น อากาศ แม้น้ำลำคลอง พื้นที่ชุ่มล้ำ และทรัพย์สินส่วนรวมเชิงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
(civic commons) อาท ิถนน ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ โรงเรียน ขนส่งมวลชน ฯลฯ  ท่ามกลางกระแสการ
พัฒนาเมืองที่บริษัทเอกชนมีทรัพยากรและอำนาจต่อรองสูงดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทรัพย์สินส่วนรวมทั้ง
สองรูปแบบนับวันจะมีลดน้อยลง ทั้งทรัพย์สินส่วนรวมเชิงนิเวศมีคุณภาพแย่ลงด้วยมลพิษทางอากาศและน้ำ 
ไปจนถึงแสงและเสียง   

ส่วนทรัพย์สินส่วนรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ซึ่งมักเป็นไปตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาที่เน้นมูลค่าแลกเปลี่ยน (exchange value) ที่มุ่ง
ตอบความต้องการของคนภายนอก มากกว่าการให้ความสำคัญกับมูลค่าใช้สอยสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่มาแต่เดิม 
ทำให้พื้นที่ที่แต่เดิมเคยทำหน้าที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนต้องหดหายหรือเปลี่ยนสภาพไป ตัวอย่างเช่น 
ตลาดสดในชุมชนแต่เดิมไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่ซื้อขายของสดและของใช้ประจำวัน แต่เป็นพ้ืนที่ทางสังคมของผู้คนใน
ย่านนั้น ๆ  ในภายหลัง ตลาดสดก็ถูกแทนที่โดยอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์
เก็ต  พื้นที่โล่งว่างจำนวนมากแม้มีเจ้าของเป็นเอกชน ก็เคยเป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ ในย่านนั้น จนกระทั่งมีการ
พัฒนาที่ดินกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ส่วนที่ดินของภาครัฐจำนวนมากก็ปล่อยสัมปทาน
ให้กับเอกชนรายใหญ ่ทำให้ทรัพย์สินส่วนรวมหรือสาธารณะลดน้อยลงไปอีก 
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มุมกลับของการลดลงของทรัพย์สินส่วนรวมในเมืองคือการเพ่ิมขึ้นของสินค้าสโมสร (club goods) ทั้งใน
รูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรที่ล้อมรั้ว (gated communities) และคอนโดมิเนียมที่มีสวนสาธารณะและสโมสรอยู่
ในโครงการ ไปจนถึงยิมและที่ออกกำลังกายตามห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ 
และโรงพยาบาลเอกชน หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าที่ดูเหมือนว่าจะเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้  แต่ก็มี
คุณลักษณะของการเป็นสินค้าสโมสรอยู่เช่นกัน ร้านกาแฟที่กลายเป็นแหล่งอ่านหนังสือและทำงานของคนรุ่นใหม่ 
ก็เป็นเหมือนสินค้าสโมสรที่เปิดให้เข้าได้เฉพาะคนที่มีเงินจ่าย  สินค้าสโมสรเหล่านี้นัยหนึ่งคือตอบรับกับความ
ต้องการของคนที่มีกำลังเงินและยินดีจะจ่าย แต่อีกนัยหนึ่งก็สะท้อนความล้มเหลวของภาครัฐในการจัดหาพื้นที่
สาธารณะให้กับคนในเมือง ในขณะเดียวกัน ก็สะท้อนถึงบทบาทที่ลดลงของสถาบันทางสังคมที่มีมาแต่เดิม คือวัด
และโรงเรียน ในการเป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน 

ทรัพย์สินส่วนรวมกับความพร้อมรับมือและฟื้นตัวของเมือง 
ในยุคที่กระบวนการเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง แนวคิดความพร้อมรับมือและฟื้นตัวของเมือง (urban 
resilience) ได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั้งนักวิชาการและนักวางแผนนโยบายในด้านต่าง ๆ  งานเขียนและ
งานวิจัยจำนวนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวของเมือง
คือทุนทางสังคม โดยเฉพาะในเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากทุนทางสังคม
สามารถช่วยจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคตได้ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
อ่อนไหวเปราะบางในสังคมที่ไม่สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้คนเดียว และจำเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ความสามารถในการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (collective action) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับคนกลุ่มนี้ 

ทั้งนี้ ระดับและรูปแบบของทุนทางสังคมในเมืองมักขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในระดับย่านและชุมชน41 องค์ประกอบสำคัญที่เป็นพื้นฐานของทุนทางสังคมที่ช่วยสร้างความสามารถ
ในการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีหลายประเภท อาท ิทุนทางสังคมแบบพันธะและความผูกพันทาง
สังคม (bonding capital) ที่เกิดจากบรรทัดฐาน (norms) ของความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) และการตอบแทนซึ่งกัน
และกัน (reciprocity) ทุนทางสังคมแบบความผูกพันจึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนในชุมชนหรือย่านเดียวกันเข้า
ด้วยกัน   อีกมิติหนึ่งคือทุนทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (bridging capital) ซึ่งเชื่อมคนต่างย่านต่างชุมชนเข้าด้วยกัน 
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่อาศัยหรือใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือย่านเดียวกัน  ทุนทางสังคมอีกประเภทหนึ่งคือทุนสังคมแบบ
เชื่อมโยง (linking capital) ซึ่งมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมที่เป็นทางการ โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนและชนชั้นในระดับที่ต่างกัน ทุนทางสังคมในรูปแบบหลังนี้มักสะท้อนลำดับศักย์ โครงสร้างอำนาจ 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน42 ทุนทางสังคมในระดับย่านมักเกิดขึ้นจาก

 

41 ตัวอย่างเช่น PRUV (2017). 
42 PRUV (2017). 
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ปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างปัจเจกชนในสังคมนั้น ๆ แต่ก็อาจเกิดจากกระบวนการและองค์กรที่เป็น
ทางการก็ได้ เช่น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมด้านใดก็ตาม การพึ่งพาซึ่งกัน
และกันของคนในสังคมมักไม่ได้มีการซื้อขายหรือการให้ค่าตอบแทนในรูปเงิน จึงอาจนิยามได้ว่า การพึ่งพาและ
พ่ึงพิงกันของคนในสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผ่านกลไกตลาด 

ในขณะเดียวกัน งานวิจัยด้านทฤษฎีการออกแบบและสังคมวิทยาเมืองหลายชิ ้นได้เสนอว่า  พื ้นที่
สาธารณะมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น เมืองใดหรือย่านใดมีพื้นที่สาธารณะน้อยหรือมี
น้อยลง โอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในย่านนั้น ๆ ย่อมน้อยลงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้  
แม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะมีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยมากไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบที่นำไปสู่การสร้างทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมแบบความผูกพัน แบบเชื่อมต่อ และ
แบบเชื่อมโยง สาเหตุสำคัญคือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อเป็นแบบอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อ
กัน (arm’s length) โดยมากเป็นการทำงานตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดของแต่ละบริษัท  
ในขณะที่การสร้างทุนทางสังคมต้องเป็นปฏิสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและระยะยาว ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจอนุมานได้
ว่า หากย่านใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมากเป็นรูปแบบที่ผ่านกลไกตลาด โอกาสในการสร้างทุนทาง
สังคมในพ้ืนที่นั้นย่อมเป็นไปได้ยากมากขึ้น   

เมื่อวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ ร้านสะดวกซื้อมักตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการอยู่อาศัยในแนวตั้ง ทั้งคอนโดมิเนียม อะ
พาร์ตเม้นต์และหอพัก  การอยู่อาศัยในรูปแบบนี้มักไม่มีการสร้างความเป็นชุมชนเท่าใดนัก แม้ว่าอาจมีนิติบุคคล
บริหารจัดการพื้นที่อยู่บ้าง สภาพการอยู่อาศัยในอาคารสูงมักไม่เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในอาคาร
เดียวกัน และการออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลางก็อาจไม่เอ้ือต่อการสร้างทุนทางสังคมแบบผูกพันกัน (bonding) ดังนั้น 
อาจสามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่า ย่านที่มีร้านสะดวกซื้อและอาคารชุดอยู่มาก น่าจะเป็นย่านที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในย่านมีอยู่น้อย และน่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ผ่านกลไกตลาดเสียเป็นส่วนใหญ่ 

สรุป 
ในบทความนี้ ผู้เขียนต้องการเสนอว่า การแพร่ขยายของร้านสะดวกซื้ออาจไม่ได้เป็นปัญหาในตัวเอง 

เนื่องจากคนเมืองได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายที่ได้รับจากการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ อีกท้ังยังเป็น
การตัดสินใจส่วนบุคคลว่าจะซื้อไม่ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ  อย่างไรก็ตาม ในบริบทของเมืองใหญ่มีทรัพย์สิน
ส่วนรวมและพื้นที่สาธารณะมีอยู่น้อย ความนิยมของร้านสะดวกซื้อแม้อาจแสดงถึงความเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ร้านสะดวกซ้ือจะกลายเป็นแหล่งพ่ึงพิงของคนเมืองได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีต้องการความร่วมมือของคนในชุมชนหรือย่านนั้น  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง
คนเมืองกับร้านสะดวกซ้ือเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านกลไกตลาด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจึงไม่นำไปสู่การ
สร้างทุนทางสังคมที่จำเป็นในการสร้างความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวของชุมชนเมือง  ยิ่งในย่านหรือ
ชุมชนเดิมที่วัดและโรงเรียนลดบทบาทของตนเองลงไปในฐานะพื้นที่สาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนรวมของ
ชุมชนนั้น ๆ และสภาพการณ์ที่ภาครัฐของไทยไม่สามารถสร้างทรัพย์สินส่วนรวมในระดับย่าน อีกทั้งยังไม่ได้
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ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันในระดับย่านและชุมชนเท่าใดนัก ชุมชนเมืองในปัจจุบันจึงยิ่งมีความอ่อนไหว
เปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมที่จำเป็นต้องพ่ึงเครือข่ายและทุนทางสังคม
ในการรับมือกับความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและภัยพิบัติ มากกว่ากลุ่มคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมดี ซึ่ง
สามารถเข้าถึงสินค้าและการบริการ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงผ่านกลไกตลาดได้ 
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อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เรื่อง 

ภาพิมล หล่อตระกูล ภาพประกอบ 

 

ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถหยั่งรู้อนาคตได้ โดยเฉพาะอนาคตระยะยาว ทำได้อย่างมากก็เพียงคาดการณ์ฉาก
ทัศน์ของภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนไทยในอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยเฉพาะเด็กที่จะเกิดมาใหม่ จะกลายเป็นคนเมืองทั้งสิ้น หากพูดให้เกินจริงบ้างก็คือ ชีวิตคนไทยใน
อนาคตจะไม่มีอะไรที่แน่นอน นอกจากความตาย ภาษ ีและวิถีชีวิตแบบเมือง  

แต่จะมีความเป็นเมืองเข้มข้นเท่าใด แบบไหน และตรงไหน ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ของนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน 

คำว่าคนเมืองที่ว่านี้ ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาลตามนิยามของทางการ
ดังที ่ใช้กันอยู่ แต่หมายถึงคนที่มีวิถีชีวิตแบบเมือง กล่าวคือ มีกิจกรรมในการดำรงชีวิตที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดินทางเคลื่อนย้ายไปมาอยู่ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มากหน้าหลายตา หลาย
เชื้อชาติ หลายค่านิยมและความเชื่อ แม้อาจเป็นปฏิสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราว ฉาบฉวย และมักไม่รู้ชื่อรู้ตัวตน 
อีกทั้งแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกสูง และมีบทบาทหน้าที่เฉพาะทางของแต่ละคน 

อันที่จริง คนไทยจำนวนมากก็เป็นคนเมืองอยู่แล้ว ตามตัวเลขของทางราชการ ประชากรไทยมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตเมืองใน พ.ศ. 2562 ตามความเข้าใจและพ้ืนฐานความคิดแต่เดิมของ
หมู่นักวิจัยและนักวางแผนนโยบายเกี่ยวกับเมือง กระบวนการเป็นเมืองช่วง 50 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการย้ายถิ่นของ
คนชนบทเข้าสู่พื้นที่เมือง เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและการบริการได้ดึงดูดคนชนบทเข้าสู่
พื้นที่การผลิตในเมือง รวมถึงปัญหาด้านการเกษตรที่ผลักให้คนออกจากพื้นที่ชนบท ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้
กระบวนการเป็นเมืองในประเทศไทยดำเนินเรื่อยมาอย่างไม่หยุดยั้ง จำนวนประชากรไทยในเมืองใหญ่เพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆ โดยที่ผู้คนในชนบทและเมืองขนาดเล็กยังคงย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่มากยิ่งขึ้น 

ภาพอนาคตตามแนวโน้มนี้ไปอีก 20 ปีข้างหน้าคือ ผู้คนที่ใช้ชีวิตในมหานครกรุงเทพและเมืองใหญ่ใน
ภูมิภาคจะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ขนส่ง คนเมืองเหล่านี้ก็จะมีวิถีชีวิตผูกโยงกับเมืองอื่น ๆ ในโลกมากขึ้น ในขณะที่ชุมชนชนบทและเมืองเล็กตาม
อำเภอและตำบลห่างไกล ซึ่งมีประชากรโดยมากเป็นคนแก่ ก็จะยิ่งถดถอยและหงอยเหงาลงไปอีก 
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แต่กระบวนการเป็นเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงทิศทางเดียว ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจหลายประการ
เอื้อให้ผู้คนในชนบทสามารถใช้ชีวิตแบบเมืองได้ง่ายขึ้น และผลักดันขอบเขตของความเป็นเมืองให้กว้างไกล
ออกไปเรื่อยๆ เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าที่ครอบคลุม สะดวก และราคาถูกลง ทำให้วิถีชีวิตแบบเมืองแพร่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่  การผลิต การ
กระจาย และการบริโภคสินค้าและการบริการได้ก้าวข้ามพรมแดนธุรกิจและการปกครองที่มีมาแต่เดิม ขยายตัวไป
ในทุกชุมชนที่ทุนและเทคโนโลยีไปถึง แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองเอง ก็สามารถใช้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ไม่เหมือนคนชนบทแต่ดั้งเดิม ทั้งในด้านการบริโภคสินคา้และการบริการ การทำงาน การเดินทาง การใช้
เทคโนโลย ีการติดต่อสื่อสาร รวมถึงรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ปรากฏการณ์หนึ ่งที ่แสดงถึงวิถีเม ืองที ่ขยายไปทั ่วคือการค้าปลีกแบบโมเดิร ์นเทรด  นับตั ้งแต่
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อจำนวนประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันสาขาที่กระจายสาขาไปทั่ว
ทุกชุมชนในประเทศไทย แนวโน้มดังกล่าวสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคนจำนวน
มากทั่วประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า ร้านค้าเหล่านี้ทำให้วิถีชีวิตคนชนบทกลายเป็นวิถีเมือง และในขณะเดียวกันก็
เพ่ิมบทบาทเข้ามาแทนทีต่ลาดสดและวัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนมาก่อน 

ปรากฏการณ์นี้ท้าทายแนวคิดดั้งเดิมในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ยึดหลัก “บ-ว-ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 
เนื่องจากสภาพการณ์จริงของการใช้ชีวิตวิถีเมืองในปัจจุบันอาจกลายเป็น “บ-7-ร” (บ้าน 7-11 โรงเรียน) ไปแล้ว
ก็ได ้ พร้อมกันนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ  ก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้คนที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นแบบเมืองได้ง่ายขึ้น ทั้งการผลิต การซื้อขาย และการมีปฏิสัมพันธ์
ด้านสังคมกับผู้คนอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก 

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ฉากทัศน์หนึ่งของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าก็คือ ภาพของเมืองเล็กและชุมชน
ห่างไกลที่ผู้คนยังใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่ เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ไม่ประสบความแออัดในการอยู่อาศัยและการเดินทาง แม้ว่าพื้นที่นั้นอาจมีภูมิทัศน์ที่ดูเป็นธรรมชาติและเหมือน
ชนบท แต่ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นคนชนบทเช่นในปัจจุบัน แต่มีวิถีการดำรงชีวิตไม่ต่างจากคนเมืองมากนัก 

อย่างไรก็ด ีฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนเมืองในพ้ืนที่ชนบทเหล่านี้มีงานและโอกาสสร้างรายได้เพ่ือ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีพอ โจทย์ที่ท้าทายมากในด้านนโยบายสาธารณะคือ ฐานเศรษฐกิจและงานในอนาคตสำหรับ
คนที่มีวิถีชีวิตเมืองแต่อยู่ในเมืองเล็กและพื้นที่ชนบทจะเป็นอย่างไร เกษตรกรรมระดับครัวเรือนแบบดั้งเดิมก็
น่าจะเหลือโอกาสอยู่น้อยมากในอนาคต และคงจะมีแต่อุตสาหกรรมการเกษตรรายใหญ่ อุตสาหกรรมการผลิต
แบบเดิมก็ไม่น่าจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในเมืองเล็กและชุมชนห่างไกล ส่วนเศรษฐกิจและงานฐานความรู้และ
ความสร้างสรรค์ก็หนีไม่พ้นต้องอยู่ในพ้ืนที่เมืองใหญ่ ที่มีการกระจุกตัวของความรู้และทักษะที่ทันสมัย การซื้อของ
ขายของก็อยู่ในโลกออนไลน์ไปหมด ไม่ต้องไปย่านพาณิชย์แบบเดิมๆ เมืองเล็กบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่
อาจกลายเป็นเมืองบริวารไป เพราะผู้คนยังคงเดินทางไปกลับจากเมืองใหญ่ด้วยโครงข่ายถนนที่สะดวกและทั่วถึง 
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แต่แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงคือเมืองเล็กและชุมชนชนบทที่ห่างไกลจากอิทธิพลของเมืองใหญ่ ภาพอนาคตของวิถีชีวิต
แบบเมืองที่มีชีวิตชีวาน่าจะเกิดขึ้นยาก 

ตัวแปรที่กำหนดอนาคตของวิถีเมืองในเมืองเล็กและชนบทไทยอาจเป็นการท่องเที่ยว  ที่ผ่านมาการ
ท่องเที่ยวได้ผลักดันให้เกิดความเป็นเมืองในแทบทุกพ้ืนที่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างโรงแรมที่พัก สถาน
บันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ล้วนทำให้กายภาพของพื้นที่
เปลี่ยนไปเป็นเมืองมากขึ้น แม้ว่าในช่วงหลัง นักท่องเที่ยวเริ่มนิยมการท่องเที่ยวแบบประสบการณ์จริง โดยไม่
จำกัดอยู่เพียงแค่ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดวาอารามหรือพิพิธภัณฑ์แบบเดิม แต่เน้นการเข้าไปสัมผัสการใช้
ชีวิตประจำวันจริงของคนในพื้นที่ แม้กระทั่งในป่าเขาลำเนาไพร และชุมชนชนบท นักท่องเที่ยวก็ดำเนินกิจกรรม
ประหนึ่งว่ายังคงอยู่ในเมือง เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือและการกินอาหาร 

การขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปทุกพื้นที่นี้ นอกจากปรับเปลี่ยนสภาพกายภาพของธรรมชาติและชุมชน
แล้ว ยังทำให้ชีวิตการท่องเที่ยวยังทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีอยู่แต่เดิมเปลี่ยนไปเป็นแบบเมืองมากขึ้น 
หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป คงไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศนี้ที่ไม่มีความเป็นเมือง การท่องเที่ยวจึงอาจทำให้
เมืองเล็กและพ้ืนที่ชนบทมีโครงสร้างพ้ืนฐานและกิจกรรมที่เอ้ือต่อคนที่ต้องการใช้วิถีชีวิตแบบเมือง แม้ว่าผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจะมีทั้งดีและไม่ดีในด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรม 

ในภาพอนาคตที่คนไทยกลายเป็นคนเมืองแทบทั้งหมดนั้น เราจะปล่อยให้เมืองเล็กและชุมชนชนบท
ห่างไกลค่อยๆ ถดถอยและหายไป หรือเราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเหล่านั้นมีความเป็นเมืองที่
เข้มข้นมากขึ้น ไม่ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรและความพยายามเท่าไหร่ก็ตาม และถึงแม้ว่าวิถีชีวิตเมืองที่ว่านี้จะไม่ได้
หมายถึงชีวิตที่ดีกว่าเสมอไป แต่คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นทางแพร่งเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องถกเถียงและตัดสินใจเพ่ือ
ดำเนินนโยบายสาธารณะกันต่อไป 

 

 



 

 

 


