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การทาํงานเปน็ครัง้คราว เปน็รายครัง้ หรอืเปน็รายโครงการทีม่กัจดัอยูใ่นหมวดแรงงาน
นอกระบบ มีสัดส่วนอยู่ระหวา่งรอ้ยละ 27-29 ของแรงงานท้ังหมดในพ้ืนท่ีมหานคร
กรงุเทพ และเปน็สัดส่วนท่ีคงท่ีมาต้ังแต่ พ.ศ. 2557-2561 ท้ังน้ี เพยีงไมก่ี่ปท่ีีผ่านมา
การทํางานเปน็ครัง้คราวเริม่มธีรุกิจแพลตฟอรม์มาเปน็ตัวกลางในการวา่จา้งผ่านพื้นท่ี
ออนไลนม์ากขึ้น ท้ังยงัมเีทคโนโลยเีขา้มาเปน็ส่วนหนึ่งของการบรกิาร ทําใหภ้าพลกัษณ ์
โดยรวมของการทาํงานเปน็ครัง้คราวกลายเปน็เรือ่งทนัสมยัและไดร้บัการยอมรบัอยา่ง
แพรห่ลาย เศรษฐกิจของแรงงานอสิระเริม่ได้รบัการขนานนามใหม่วา่ “เศรษฐกิจก๊ิก”
และมแีนวโนม้ท่ีจะเปน็หนึ่งในกลุม่แรงงานสําคัญในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน แรงงาน
ในเศรษฐกิจก๊ิกได้สรา้งความท้าทายต่อวถีิชวีติ ระบบการใหส้วสัดิการสังคม และระบบ
สาธารณสุขตามมา

โดยทัว่ไป กระบวนการเมอืงและการเตบิโตของเมอืงอาศยัความตอ้งการแรงงาน
เปน็ปจัจยัขบัเคลื่อนหลกั ดงึดดูคนใหเ้ขา้มาหางานและรายได้ กลายเปน็พื้นทีท่ีม่แีรงงาน
ภาคบรกิารท่ีหลากหลาย และทําให้โอกาสและความน่าลงทุนทางธรุกิจในเมืองมีสูงข้ึน
พลวตัการเปลีย่นแปลงของแรงงานและเมอืงดงักลา่วสง่ผลใหป้ระเทศไทยในปจัจบุนั
มคีนเมอืงถึงรอ้ยละ 50.5 ของประชากรท้ังหมด ในทางกลบักัน พื้นท่ีทางกายภาพใน
เมอืงกม็สีว่นในการเอื้อประโยชนห์รอืสรา้งความทา้ทายตอ่กจิกรรมการทาํงานของ
คนเมอืง และกิจกรรมของคนเมอืงเองก็มผีลต่อศักยภาพ การใชป้ระโยชน์ และความ
สําคัญของพื้นท่ีทางกายภาพเมอืงด้วยเชน่กัน ดังน้ัน การทํางานจงึเปน็เรื่องของพื้นท่ี
เมอืงท่ีคอยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอยา่งต่อเน่ือง

คนเมอืง 4.0: อนาคตชวีติเมอืงในประเทศไทย
อนาคตของงานและแรงงานในเมือง
อ.วา่น ฉันทวลิาสวงศ์
ภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ภาพอนาคตต่างๆ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อเสนอ
เพ ื่อด ําเน ินการรบัมอือนาคตฐานและ
ข้อเสนอเพื่อดําเนินการสรา้งอนาคตพงึ-
ประสงค์ ท้ัง 2 ส่วนประกอบด้วย กลุม่-
ยุทธศาสตรท้ั์งส้ิน 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์
ดา้นแรงงาน ทีต่อ้งรองรบัการเปลีย่นแปลง
การทํางานในอนาคตและวถิีชวีติแรงงาน
ผ่านการปรบัฐานแรงงาน ระบบสวสัดิการ
แล ะก า รสร า้ งหล กัปร ะก ันแรงง าน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง ท่ีต้อง
พฒันาเมอืงเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง
ในเชงิการใชพ้ื้นทีส่าธารณะ และบทบาทของ
เมอืงทีเ่ปลีย่นไป และยทุธศาสตรด์า้นดจิทิลั
และหุน่ยนตแ์รงงาน ทีต่อ้งเริม่ศกึษาบทบาท
และความท้าทายต่างๆ ของหุน่ยนต์ท่ีจะเข้า
มาสรา้งความพลกิผันใหกั้บการทํางานและ
แรงงานโดยรวม

งานวจิยันี้ตั้งใจมองผลกระทบจาก
อนาคตของงานในเมอืง ท่ีนอกจากจะมอง
แรงงานในด้านเศรษฐกิจแลว้ ยังกลา่วถึง
วถิชีวีติของแรงงานทีเ่ปลีย่นไป นอกจากนัน้
การทีว่ถิชีวีติของแรงงานเปลีย่นไป บทบาท
และวถีิการใชเ้มอืงก็ย่อมต้องเปลีย่นแปลง
ตามเชน่กัน ข้อค้นพบสําคัญของงานวจิยั
ชิน้น้ี คือ การมุง่ชีใ้หเ้หน็วา่ความสัมพนัธ์
ระหวา่งงานกบัคนในฐานะแรงงานและเมอืง
ในฐานะแหลง่งานไมส่ามารถแยกออกจาก
กนัโดยเดด็ขาดได้ และการคาํนงึถงึฉากทศัน ์
ทีเ่หน็ความสมัพนัธน์ีจ้ะชว่ยใหก้ารออกแบบ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสามารถเกิดขึ้นได้
อย่างครอบคลมุและผสมผสานมากขึ้น
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เมื่องานและเมอืงสมัพนัธก์นัอยา่งแนน่แฟน้อนาคต
ของงานจงึกลายเปน็อนาคตของเมอืงไปโดยปรยิาย
การพฒันาและการแทรกซมึของเทคโนโลยใีนชวีติประจาํวนั
อยา่งก้าวกระโดด ได้สรา้งความปั่ นปว่นใหกั้บธรุกิจและแบบ
แผนการใชเ้มอืงแบบเดมิ ทาํใหค้วามมัน่คงในงานหลากหลาย
ประเภทถกูส่ันคลอน และอาจส่งผลกระทบต่อการหารายได้
และวถีิชวีติของคนเปน็จาํนวนมาก นอกจากน้ี การทํางาน
และการวา่จา้งงานบรกิารทีเ่ปลีย่นไปดว้ยเศรษฐกจิแพลต-
ฟอรม์และเศรษฐกิจก๊ิกกําลงัเรง่จาํนวนงานและแรงงานนอก
ระบบใหม้สูีงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ทําใหว้ธิกีารทํางาน พลวตัของ
เมอืง และการใชพ้ื้นท่ีทางกายภาพของคนเมอืงจาํนวนมาก
เปลีย่นไปจากเดิม นอกจากน้ี แรงงานในเศรษฐกิจก๊ิกท่ี
สามารถทํางานนอกพื้นท่ีผ่านการเชื่อมต่อทางอนิเทอรเ์น็ต
ได้ส่งผลใหก้ารเจอกันต่อตัวระหวา่งผู้รบัจา้งและผู้วา่จา้งมี
ความจาํเป็นน้อยลงและมพีฤติกรรมการใชเ้มอืงที่ยืดหยุ่น
มากขึ้นกวา่แรงงานในระบบจงึสามารถอนุมานต่อได้วา่
การมธีรุกิจแพลตฟอรม์มาเป็นพื้นที่ในการหางานและ
การเพิม่ประสิทธภิาพการทํางานที่ไมข่ึ้นอยู่กับสถานที่จะ
ส่งผลใหว้ถีิชวีติคนเมอืงเปลีย่นไป ทําใหว้ธิกีารใชเ้มอืงและ
ความต้องการเชงิพื้นท่ีท่ีเปลีย่นไปเชน่เดียวกัน ท้ังนี้ ความ-
สัมพนัธร์ะหวา่งงานในอนาคตกับเมอืงและกายภาพของ
เมอืงคงจะตอ้งเปลีย่นไปดว้ย ทัง้ในดา้นการพฒันายา่น การ-
กระจกุตัวของธรุกิจ และการเพิม่ขึ้นของความต้องการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานดิจทัิล เป็นต้น

จากประเดน็ทีก่ลา่วมาวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานกบั
คนในฐานะแรงงานและเมอืงในฐานะแหลง่งานไมส่ามารถ
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ทําให้อนาคตของงานคือ
อนาคตของเมือง การวางแผนนโยบายสู่อนาคตท่ีมุ่งเน้น
การพฒันาคณุภาพชวีติคนเมอืง สอดคลอ้งกบักระบวนการ
และบทบาทของเมอืง และเลง็เหน็ถึงความสัมพนัธร์ะหวา่ง
แรงงานและพื้นทีเ่มอืง จงึควรดาํเนนิการตามกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตรห์ลกัตามข้อเสนอน้ี คือ การสรา้งรฐัสวสัดิการ
สําหรบัคนทกุรปูแบบเพื่อรองรบัการพฒันาเมอืงน่าอยู่
น่าทํางานระดับโลก (inclusive welfare for our livable
and workable global city) แนวทางยุทธศาสตรห์ลกัน้ี
จะเป็นการเตรยีมรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงการทํางานและ
รปูแบบการวา่จา้งในอนาคตฐาน ท้ังยังเป็นการดําเนินการ
เพื่อมุง่สู่อนาคตพงึประสงค์อย่างมปีระสิทธภิาพ เป็นธรรม
และยั่งยืน โดยข้อเสนอเชงินโยบายสําหรบัอนาคตของงาน
และแรงงานในเมอืงนี้ ประกอบดว้ย 4 สว่น คอื 1) การทาํงาน
ในอนาคตฐานของเมอืง 2) การทาํงานในอนาคตพงึประสงค์
ของเมือง 3) ข้อเสนอเพ่ือดําเนินการรบัมือการทํางานใน
อนาคตฐานของเมอืง และ 4) ข้อเสนอเพื่อดําเนินการสรา้ง
การทํางานในอนาคตพงึประสงค์ของเมอืง ดังน้ี

การทํางานในอนาคตฐานของเมอืง
1. การทํางานจะใชร้ะบบอตัโนมติัมากขึ้น ส่งผลใหแ้รงงาน

บางส่วนจะถกูแทนท่ี การนําหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติัมาใช้
ทดแทนการทาํงานทีท่าํซ ํ้าและใชแ้รงงานสงูจะมมีากขึ้น
ส่งผลให้เกิดสภาพตลาดแรงงานสองข้ัว คือ เหลือเพียง
แรงงานท่ีมทัีกษะสูงและค่าจา้งสูง และแรงงานทักษะตํ่าและ
ค่าจ้างตํ่า ทําให้แรงงานกลุ่มตรงกลางกลายเป็นกลุ่มท่ีมี
ความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วและมแีนวโนม้จะ
ตกงานมากขึ้น

2. การทํางานจะใช้ระบบไร้สายมากข้ึน ส่งผลให้แรงงาน
กระจายตัวมากข้ึน ด้วยการเชื่อมต่อไรส้ายในปัจจุบันท่ียอม
ให้การทํางานสามารถเกิดข้ึนได้ทุกท่ีท่ัวโลก แรงงานเริม่จะ
กระจายตวัอยูต่ามพืน้ทีต่า่งๆ โดยไมย่ดึตดิกบัพืน้ทีข่องบรษิทั
รา้นค้า หรอืสํานกังานอกีต่อไป การกระจายตัวของแรงงานน ี้
กาํลงัเปน็ปจัจยัผลกัดนัทาํใหเ้กดิกระบวนการทาํงานและ
ดําเนินธรุกิจในรปูแบบใหมข่ึ้น

3. การทาํงานจะประกอบดว้ยแรงงานทีห่ลากหลายมากขึน้
ในด้านเชื้อชาติ อายุ และทักษะ แรงงานสตรี ผู้สูงวยั แรงงาน
อพยพ และแรงงานต่างชาติ กําลังเปล่ียนแปลงโครงสรา้ง
ของแรงงานในโลก ท้ังน้ี แรงงานเหล่าน้ีอาจต้องการสภาพ
แวดลอ้มและกรอบการทาํงานทีม่คีวามยดืหยุน่ในชวีติ
มากกวา่แรงงานท่ัวไป ส่งเสรมิให้มีความต้องการจ้างงาน
แบบท่ีไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานท่ัวไปมากขึ้น

4. ตลาดแรงงานจะมุง่เขา้สูส่ภาพตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผกูขาด
มากขึ้น การเขา้มาของระบบแพลตฟอรม์ส่งเสรมิใหเ้กิดการ
แขง่ขนัในเชงิคณุคา่ของฝมีอืและคณุภาพการบรกิารมากขึ้น
แรงงานแต่ละคนจงึเริม่ท่ีจะมกีารแขง่ขนัแบบผกูขาดซึ่งกัน
และกัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานในปัจจุบันมุ่งเข้าสู่สภาพการ
แข่งขันแบบผูกขาดมากข้ึน กลายเป็นตลาดท่ีแตกต่างจาก
ตลาดสินค้าท่ัวไป



5. การทํางานจะต้องมาคูกั่บการเรยีนรูต้ลอดเวลามากขึ้น
คนทํางานในอนาคตจาํเปน็ต้องมทัีกษะชดุใหม่ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยแีละดจิทิลัทีจ่ะสามารถทาํงานรว่มกบัหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมติัได้ รวมถึงต้องมกีารปรบัตัวในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติและพฒันาทักษะใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพื่อ
เตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของงานในอนาคต

6. การจา้งงานจะอยูใ่นรปูแบบไมม่มีาตรฐานมากขึน้ ธรุกจิ
มแีนวโนม้จะจา้งงานแบบไมเ่ตม็เวลามากขึ้น และความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยใีนดา้นการตดิตอ่สื่อสารและเครื่องมอืการ
วเิคราะหจ์ะทาํใหธ้รุกจิสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็ตามโลก
ท่ีเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิใหม้คีวามจาํเปน็ในการจา้งงานประจาํ
ลดลง

7. การจา้งงานผา่นแพลตฟอรม์จะมสีงูขึน้ทัว่โลก เศรษฐกจิ
ก๊ิกกําลงัเพิม่ความยดืหยุน่ในตลาดแรงงาน และสรา้งโอกาส
ทางธรุกิจให้ผู้ประกอบการ ท้ังยังขยายโอกาสในการทํางาน
ใหแ้กก่ลุม่ผูท้าํงานอสิระ แตใ่นขณะเดยีวกนั กจ็ะสง่ผลกระทบ
ต่อความม่ันคงและความเป็นธรรมของแรงงานด้วย เพราะ
การปกปอ้งผลประโยชน์ใหแ้รงงานเหลา่น้ียงัมไีมม่ากพอ
8. วัฒนธรรมการทํางานจะไร้พรมแดนและมีการทํางาน

รว่มกนัมากขึน้ เมื่อการเชือ่มตอ่มอียูต่ลอดเวลาในระบบไรส้าย
การจา้งงานและการทาํงานจงึไมจ่าํเปน็จะตอ้งยดึตดิกบั
พ้ืนท่ีอีกต่อไป ทําให้วฒันธรรมการทํางานมีความยืดหยุ่น
ตามมา สถานท่ีทํางานมีแนวโน้มจะมีการผสมผสานระหวา่ง
พื้นท่ีกายภาพและพื้นท่ีเสมอืนเขา้ด้วยกันมากขึ้น
9. การใชพ้ื้นท่ีทํางานรว่มกันกําลังจะเติบโต ด้วยการเพ่ิม

ข้ึนของแรงงานอิสระในเศรษฐกิจก๊ิก ความต้องการพ้ืนท่ี
สาธารณะสําหรบัการทํางาน พื้นท่ีท่ีสรา้งโอกาสเจอคนรว่ม
อดุมการณ์ และพื้นท่ีให้โอกาสการเรยีนรูม้ากข้ึน ทําให้พื้นท่ี
ทํางานรว่มกัน (co-working space) และพื้นท่ีอื่นๆ มคีวาม
สําคัญมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
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การทํางานในอนาคตพึงประสงค์
ของเมอืง
อนาคตทางเลอืกเป็นชดุฉากทัศน์ความเป็นไปได้ในอนาคต
เกิดข้ึนจากการนําปัจจัยขับเคล่ือน 2 ปัจจัยท่ีมีความไม่
แน่นอนสูงและส่งผลกระทบสูง มาเป็นแกนในการมองเหน็
ภาพท่ีอาจเกิดขึ้นได้ โดยแต่ละแกนจะเป็นปัจจยัในประเด็นท่ี
ตา่งกนัออกไป เพือ่ชว่ยในการสรา้งฉากทศันท์ีม่คีวามซบัซอ้น
มากยิง่ขึ้น ความเปน็ไปได้ของท้ัง 2 ปจัจยัดังกลา่ว จะกลาย
เป็นคู่ตรงข้ามท่ีมคีวามเป็นไปได้ใกลเ้คียงกัน และเมื่อนําท้ัง
สองแกนน้ันมาไขวกั้นจะสามารถสรา้งฉากทัศน์ได้ 4 ฉาก
ตามมา การมองอนาคตทางเลือกด้วยฉากทัศน์เหล่าน้ีเป็น
เคร ื่องมอืสําคัญในการใชใ้นการสื่อสารและวเิคราะหห์า
อนาคตท่ีพงึประสงค์ นอกจากนี้ อนาคตทางเลอืกท่ีเหลอืจะ
ถกูใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรต์่างๆ
อกีด้วย

สําหรบังานวจิยัน้ี แกนปัจจยัท่ีมีความไม่แน่นอนสูง
และส่งผลกระทบต่อแรงงานในมหานครกรงุเทพสูง 2 แกน
คือ 1) การเปิดรบัแรงงานนานาชาติเป็นปัจจยัเชงินโยบาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ
2) วฒันธรรมการทาํงานและการวา่จา้งทีเ่ปลีย่นไปเปน็ปจัจยั
เชงิคณุค่าที่มาพรอ้มกับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
โดยทัง้ 2 ปจัจยัสามารถสรา้งเปน็ฉากทศันท์ัง้หมด 4 ฉากทศัน์
คือ 1) ห่วงใยภายในเมมเบรน (Attentive Membrane)
เป็นฉากท่ีมีแรงงานชาติไทย การทํางานเน้นแบบติดท่ีและ
การจา้งงานผา่นความตดิใจ 2) ไหลออกดว้ยดจิทิลั (Digital
Exosmosis) เป็นฉากท่ีมีแรงงานชาติไทย การทํางานติด
อนิเทอรเ์น็ตไปได้ทุกท่ีท่ัวโลก และการจา้งงานผ่านจอแอป-
พลเิคชนัเปน็หลกั 3) สถิตทกุกาลเทศะ (Omnipresence)
เป็นฉากท่ีมีแรงงานหลากหลายเช้ือชาติ การทํางานติด
อนิเทอรเ์นต็ไปได้ทกุท่ีในประเทศไทย และการจา้งงานผา่นจอ
แอปพลิเคชันเป็นหลัก และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน
(Affectionate Endosmosis) เปน็ฉากท่ีมแีรงงานหลาก
หลายเชื้อชาติ การทํางานเน้นแบบติดท่ีและการจา้งงานผ่าน
ความติดใจ (ดังภาพท่ี 1)
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ภาพท่ี 1 ฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกด้านงานในเมอืง
ท่ีมา: วา่น ฉันทวลิาสวงศ์. (2563). คนเมอืง 4.0: การทํางานในเมอืง.

ในฉากอนาคตพึงประสงค์ มหานครกรงุเทพจะเป็น
หนึ่งในพื้นทีท่ีม่คีวามหลากหลายของแรงงานในเชงิเชื้อชาติ
มากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นศูนย์รวมของการ
เดินทางและการเช่ือมต่อในรูปแบบอ่ืนๆ ความสะดวกใน
การเช่ือมต่อเหล่าน้ัน ประกอบกับคุณค่าในความสัมพันธ์
ระหวา่งคน จะทําให้มหานครกรงุเทพยังคงมีความสําคัญ
เชงิพื้นทีอ่ยู่ และกลายเปน็พื้นทีด่งึดดูแรงงานทัง้จากในและ
ตา่งประเทศ ชาวตา่งชาตจิะตอ้งการเขา้มาทาํงานในมหานคร
กรงุเทพเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมบีรกิารครบครนั สามารถหา
งานไดอ้ยา่งหลากหลาย ทัง้ยงัเปน็พืน้ทีท่ีม่บีรบิทเชงิกายภาพ
และอากาศแตกตา่งจากทีอ่ื่นๆ บนโลก ทัง้นี้ มหานครกรงุเทพ
เองจะไมไ่ด ้มพี ื้นท ี่ส ําน ักงานในรปูแบบเด ิมเป ็นหลกั
แต่จะกลายเป็นการเชา่พื้นที่ทํางานรว่มกันเสียส่วนใหญ่
เน่ืองจากต้องรองรบับรษิทัเกิดใหม่ และการรว่มกันทํางาน
ในรปูแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น

การเลือกภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ได้ใช้เกณฑ์ท้ังส้ิน 6
ประการ ได้แก่ 1) ความสมดลุของตลาดแรงงาน 2) โอกาส
การหางาน 3) ลกัษณะวถีิชวีติท่ีเปลีย่นแปลงไป 4) ความ
ท้าทายในการบรหิารงาน 5) ความท้าทายในการประกอบ
ธรุกจิ และ 6) ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีสง่เสรมิคณุภาพชวีติ จากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร พบวา่
ภาพอนาคตพงึประสงค์ท่ีสุดจากท้ัง 4 ฉากคือ ฉากไหลเข้า
ด้วยความผูกพัน ท่ีแรงงานบรกิารข้ันพ้ืนฐานจะยังคงมี
โอกาสในการหางานอยู่ ในขณะท่ีฐานแรงงานท่ีน้อยลงจาก
โครงสรา้งสังคมสูงอายุจะสามารถได้รบัการเติมเต็มด้วย
แรงงานจากต่างประเทศ
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ภาพท่ี 2 แผนผังระบบพลวตั (system dynamic map) ของงานบรกิารขัน้พ้ืนฐานและขัน้ส่งเสรมิ
ท่ีมา: วา่น ฉันทวลิาสวงศ์. (2563). คนเมอืง 4.0: การทํางานในเมอืง.
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1. ยุทธศาสตรด้์านแรงงาน
การสรา้งโอกาสใหแ้รงงานชายขอบและพัฒนา
สวสัดิการรองรบัแรงงานอสิระ
1.1 นโยบายพัฒนาฝีมอืแรงงานพ้ืนฐานต้องมุง่เน้นภาษา

และเทคโนโลยี การแข่งขันของแรงงานจะไม่จํากัดอยู่ใน
ประเทศอกีตอ่ไป และงานจากภายนอกประเทศมกัจะเปน็โอกาส
สําหรบัผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น ท้ังน้ี แรงงานจะสามารถเขา้ถึง
แหลง่งานและเงนิทนุเหลา่นัน้ได้ กต็อ่เมื่อมทีกัษะทางภาษาทีด่ ี
สามารถส่ือสาร และสรา้งความมัน่ใจกับลกูค้าได้ มากไปกวา่น ี้
การฝกึทกัษะทางเทคโนโลยจีะเปน็ปจัจยัหลกัทีย่อมใหแ้รงงาน
พืน้ฐานนีม้โีอกาสหางานไดใ้นอนาคตทีม่เีศรษฐกจิแพลตฟอรม์
และการใชหุ้น่ยนต์มากขึ้น
1.2 นโยบายส่งเสรมิการวา่จา้งแรงงานตา่งวยัทีม่ใีจบรกิาร

ไม่ต่างกัน เพื่อรองรบัปัญหาปรมิาณคนวยัแรงงานท่ีลดลง
และการแบกรบัภาระการดแูลผูส้งูอายุทีไ่มม่รีายไดจ้ากสงัคม
สูงวยั การส่งเสรมิและลดอคติต่อการวา่จา้งแรงงานต่างวยั
การตอ่อายกุารทาํงานใหว้ยัเกษยีณสงูขึ้น การสง่เสรมิใหผู้ส้งู
อายุทํางานผ่านแพลตฟอรม์ในระบบเศรษฐกิจก๊ิก จะชว่ยลด
ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในสงัคมสงูวยั และชว่ยใหผู้ส้งู-
อายุมกิีจกรรมมากขึ้นด้วย
1.3 นโยบายสรา้งสญัญาประชาคมใหมท่ีเ่หมาะสมกบัสงัคม

แรงงานอิสระ การมองแรงงานนอกระบบควรมองให้ครบ
ทุกระดับรายได้ ไม่ควรจํากัดอยู่เพียงแรงงานบริการข้ัน
พื้นฐานเปน็หลกั ถงึแมพ้ื้นฐานการวางนโยบายดา้นความเปน็
ธรรมในสงัคมจะมคีวามสาํคญัเปน็อยา่งมาก แตก่ารคาํนงึถงึ
กลุม่ลํ้าสมยัจะทาํใหร้ฐัพรอ้มรบัมอืกบัสภาพอนาคตเมื่อ
เศรษฐกจิกิก๊กลายเปน็ความธรรมดาใหมใ่นประเทศไทย
นโยบายท่ีส่งเสรมิ พฒันา และคุม้ครองแรงงานนอกระบบ
ทกุรปูแบบจะมสีว่นสาํคญัทาํใหแ้รงงานในภาพรวมมหีลกั
ประกันทางสังคม เสรมิสรา้งใหม้ชีวีติมัน่คงยิง่ขึ้น
1.4 นโยบายพัฒนาระบบสวสัดิการอยา่งบูรณาการใหรู้จ้กั

รูใ้จแรงงาน รฐัจาํเปน็จะต้องใชเ้ครือ่งมอืทาง AI ประกอบกับ
การฟงัสญัญาณจากสงัคมออนไลนแ์ละการเกบ็สถติเิชงิ
พ้ืนท่ีอย่างละเอียด เพ่ือให้รฐัสามารถจดัทางเลือกและกลุ่ม
ความต้องการของคนรูปแบบต่างๆ ข้ึนมาได้อย่างแม่นยํา
มากย่ิงข้ึน เพราะแรงงานท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐ-
สถานะ อายุ เพศ เชื้อชาติ หรอืศาสนา ลว้นมคีวามต้องการ
สวสัดิการรฐัท่ีแตกต่างกัน การรูจั้กรูใ้จแรงงานเพ่ือเสนอ
สวสัดกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของแรงงานจะเปน็นโยบาย
และชว่ยใหร้ฐัสามารถใชง้บประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น

ขอ้เสนอเพ่ือดําเนินการรบัมอืการทํางานในอนาคตฐานของเมอืง



2. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาเมอืง

การสรา้งพ้ืนท่ีชวีติและโอกาสใหแ้ก่คนเมอืง
2.1 นโยบายสรา้งพ้ืนท่ีใหช้วีติเพ่ือผลิตภาพของคนเมอืง

การเช่ือมต่อท่ีสูงข้ึน การใช้เมืองท่ีกระจายตัวมากข้ึน และ
เมืองน่าอยู่ท่ีเกิดข้ึนโดยรอบ ทําให้การพัฒนาเมืองเพ่ือ
คณุภาพชวีติทีด่ขีองคนจะเปน็ปจัจยัสาํคญัในการดงึดดู
แรงงานและการลงทนุเขา้มาสูม่หานครกรงุเทพการพฒันา
คณุภาพชวีติของคนในเมอืง จะต้องรวมถึงคณุภาพอากาศ
นํ้าประปา นํ้าในธรรมชาติ คุณภาพทางเดิน พ้ืนท่ีสีเขียว
และพื้นทีส่าธารณะทีร่องรบัคนทีม่ขีอ้จาํกดัหลากหลาย
เปน็ต้น
2.2 นโยบายส่งเสริมพ้ืนท่ีสาธารณะสู่การเติบโตสําหรับ

ทกุคน พื้นท่ีสําหรบักิจกรรมเชงิเศรษฐกิจ ไมค่วรจาํกัดอยู่
ในพื้นทีส่าธารณะของเอกชนอกีตอ่ไป เนื่องจากพื้นทีด่งักลา่ว
ยงัสรา้งขอ้จาํกัดใหค้นใชง้านเขา้ไมถึ่งทกุคน ส่งผลต่อเน่ือง
ไปยังความเท่าเทียมในสังคม การเปิดและจัดระเบียบพ้ืนท่ี
สาธารณะเพือ่สง่เสรมิการดาํเนนิการทางเศรษฐกจิ เชน่ รา้นคา้
แผงลอย พ้ืนท่ีจอดวนิมอเตอรไ์ซค์ หรอืกระท่ังห้องสมุด
สาธารณะจะเปน็มติิแหง่การบรกิารแรงงานแบบใหมท่ี่รฐัมกั
มองขา้ม การสนับสนุนแรงงานเชงิพื้นท่ีและการเดินทางท่ีมี
ราคายอ่มเยาจะเปน็ปจัจยัใหเ้กิดความเท่าเทียมในโอกาสงาน
มากยิง่ขึ้น
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3. ยุทธศาสตรด้์านเทคโนโลยี
การหาสมดลุระหวา่งหุน่ยนต์และแรงงาน
3.1 นโยบายพัฒนามาตรการจรยิธรรมสมองกล ในอนาคต

ท่ีขับเคล่ือนด้วยระบบสมองกล หรอื AI ท่ีหลากหลายและ
ซบัซอ้น กระบวนการคาํนวณโดย AI ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน
จะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรมท่ีตรวจสอบได้
ตัวอย่างมาตรการเพ่ือควบคุมจรยิธรรมสําหรบั AI ของ
สหภาพยโุรป คอื จะตอ้งถกูกฎหมาย มจีรยิธรรมและคณุธรรม
และพรอ้มตอบรบัเชงิเทคนคิกบัสถานการณท์างสงัคมท่ี
หลากหลาย (robust)
3.2 นโยบายศกึษาและวางแผนหุน่ยนต์ท่ีเสียภาษีแรงงาน

ในอนาคตท่ีงานบางส่วนจะถกูแทนท่ีด้วยหุน่ยนต์ การพฒันา
ฝมีอืแรงงานใหทั้นความต้องการตลาดแรงงานจะเปน็ปจัจยั
สําคัญท่ีจะบอกวา่ภาษีหุ่นยนต์จะจาํเป็นหรอืไม่ อย่างไรก็ดี
การแทนทีแ่รงงานคนดว้ยหุน่ยนตจ์ะมผีลกระทบตอ่ตลาด
แรงงานและการจดัเก็บภาษไีมม่ากก็น้อย การศึกษาวจิยัถึง
ความเปน็ไปไดข้องนโยบายเหลา่นี้ จะเปน็การเริม่ตน้การเตรยีม
พรอ้มท่ีสําคัญต่อแรงงานเมอืงในอนาคต
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บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“คนเมือง 4.0: การทํางานในเมือง”

โดย อ.วา่น ฉันทวลิาสวงศ์

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com

4. ยุทธศาสตรด้์านแรงงาน

การเพ่ิมแรงงานในประเทศดว้ยแรงงานนานาชาติ
4.1 นโยบายสรา้งแรงจงูใจและลดกําแพงการจา้งแรงงาน

นานาชาติ ต่อเนื่องจากยุทธศาสตรข์อ้ 1 ด้านแรงงาน การคง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ คงเสถียรภาพของตลาดแรงงาน
และนาํพามหานครกรงุเทพเขา้ส ูอ่นาคตพงึประสงค์
จะเกดิไดจ้ากการสรา้งแรงจงูใจและลดกาํแพงการจา้ง
แรงงานนานาชาติ ซึง่ปจัจยัในนโยบายนีร้วมถงึ การปรบัปรงุ
หรอืยกเลกิอาชพีสงวนทีไ่มเ่อื้อตอ่ตลาดแรงงานในปจัจบุนั
การปรบัปรงุกระบวนการขอวซีา่ทํางานท่ีซบัซอ้นและยุง่ยาก
และการพฒันาระบบสวสัดกิารแกแ่รงงานโดยไมจ่าํกดัเชือ้ชาติ
เปน็ต้น

5. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาเมอืง

การพัฒนาสู่เมอืงระดับโลก
5.1 นโยบายพัฒนาเมอืงเพ่ือชวีติท่ีสะดวกสบายแต่มกีล่ิน

อายท่ีพิเศษ เมอืงท่ีจะแขง่ขนัในระดับโลกได้จะต้องเปน็เมอืง
ท่ีสะดวกต่อการลงทุน สบายต่อการใช้ชีวติ และพิเศษต่อ
ประสบการณ์ ดงันัน้ มหานครกรงุเทพจะตอ้งพฒันาตอ่เนื่อง
มาจากยุทธศาสตรข้์อ 2 โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายท่ี
ทัดเทียมเมอืงสําคัญในระดับโลก ความหลากหลายทางภาษา
ในการดําเนินการกับหน่วยงานรฐั การปรบัปรงุพื้นท่ีรฐัและ
สาธารณะใหทั้นสมยัและทัดเทียมระดับนานาชาติ แต่คงไวซ้ึ่ง
ความพิเศษของเมืองท่ีน่าค้นหา จะทําให้มหานครกรุงเทพ
กลายเปน็เมอืงในระดบัโลกอยา่งแทจ้รงิและดงึดดูแรงงาน
นานาชาติท่ีมทัีกษะสูง

ขอ้เสนอเพ่ือดําเนินการสรา้งการทํางานในอนาคตพึงประสงค์ของเมอืง
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