
ก 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

(Final Report) 

 

คนเมือง 4.0: อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย  

The Future of Living in Regional Cities in Thailand 

  

โดย 

ภัณฑิรา จูละยานนท์ และคณะ 

 

 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 

 

สนับสนุนโดย 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

มิถุนายน 2565 

คนเมือง 4.0: อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย 
ภัณฑิรา จูละยานนท์ และคณ

ะ 



 

 

  



 

เลขที่สัญญา 2563/1-03 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

(Final Report) 

 

 

คนเมือง 4.0: อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย   

 

โดย 

       คณะนักวิจัย    สังกัด 

1. ภัณฑิรา   จูละยานนท์ (หัวหน้าโครงการ)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. วัชรินทร์   ขวัญไฝ  (ผู้ช่วยวิจัย)           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. จินตภา    น้อยผาง   (ผู้ช่วยวิจัย)           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 

 

 

สนับสนุนโดย 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

 



 

 



ก 

ค ำน ำ 

  การอยู่อาศัยของคนเมืองในยุคปัจจุบันในทุกพื้นที่ทั่วโลกเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงระดับโลก
อย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีเต็มไปด้วยเหตุปัจจัยที่มีพลวัตสูงและสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ซึ่งส่งผล
ต่อชีวิตของผู้คนในแต่ละเมืองในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจน ามา
ซึ่งโอกาสหรือความเสี่ยงที่แต่ละเมืองต้องเผชิญ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของอนาคต
เหล่านี้ เมืองแต่ละแห่งในประเทศไทยย่อมต้องการวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการจะวางแผนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอันหลากหลายในเมืองที่แตกต่างได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนนั้น ย่อมต้องการ
วิธีการและค าตอบที่ไม่เหมือนกัน และจ าเป็นต้องการแผนรับมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ที่ผ่านมาในอดีต งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองและการอยู่อาศัยโดยมากมุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์ของ
อดีตจนถึงปัจจุบันและท าความเข้าใจวิถีการอยู่อาศัยของเมืองหลวง งานวิจัยเหล่านี้ถือเป็นรากฐานส าคัญใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการอยู่อาศัยทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น แต่ด้วยความไม่แน่นอน
ของอนาคตที่จะส่งผลต่อชีวิตคนเมืองในหลากหลายมิติ การศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะเกิดกับเมือง
และผู้คนในส่วนอื่นๆ ของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง จึงอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการวางนโยบาย
สาธารณะให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคต ได้มากขึ้นและตรงตาม
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน 

 งานวิจัยนี้จึงเห็นความจ าเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ของภาพอนาคตของการอยู่อาศัยในเมือง
หลักซึ่งยังไม่ได้มีข้อมูลและงานวิจัยด้านนี้มากนัก โดยใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และอนาคตศึกษาเป็น
เครื่องมือในการเปิดมุมมองให้กับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย ซึ่งมีเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็นตัวแทนของเมืองหลักภูมิภาคที่ศึกษา ภายในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยการรวบรวม
ข้อมูลปัจจัยที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการอยู่อาศัยในแต่ละเมือง การส ารวจพฤติกรรมการอยู่อาศัยของ
เมืองในปัจจุบัน ภาพฉากทัศน์อนาคตการอยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเพ่ือ
การอยู่อาศัยทีด่ีของคนเมืองทุกกลุ่มในอนาคต  

 ถึงแม้จะมีบางส่วนของงานวิจัยที ่ยังไม่สมบูรณ์และต้องการการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื่อให้ได้
นโยบายสาธารณะด้านการอยู่อาศัยที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่ผู้วิจัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็น
จุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจวิถีการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักในประเทศไทยในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม  
จุดประกายจินตนาการถึงความเป็นไปได้อันหลากหลายที่จะเกิดกับชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้ง
เปิดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คน
เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป 

        คณะผู้วิจัย
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กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้เนื่องจากผู้วิจัยได้รับโอกาส ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ที่ให้
โอกาสผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการท างานวิจัยอย่างเมตตามา
โดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณความกรุณาของทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0 อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” 
ที่ให้ข้อเสนอแนะและแนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับงานวิจัยมาโดยตลอด และคณะผู้ช่วยวิจัยของ
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัชรินทร์ ขวัญไฝ และจินตภา น้อยผาง ที่ได้ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนของงานวิจัยนี้เป็นอย่างดแีละท าให้งานด าเนินไปด้วยความราบรื่น  

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ค าชี้แนะข้อบกพร่องต่างๆ ในงานวิจัย และให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ท าให้งานวิจัยนี้มีความชัดเจนขึ้นใน
ประเด็นต่างๆ  รวมถึงคณะท างานของ ODU ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการวิจัย และส านักงาน
วิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วง 

 ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวข้องจากทั้งสามเมือง ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของโครงการและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับงานวิจัยชิ้นนี้  รวมถึงขอขอบคุณคนเมืองหลัก
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงแม้ว่าจะเป็นการส ารวจในช่วงสถานการณ์โรคระบาด  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลืออีกมากมายจากหลายท่านที่ไม่สามารถกล่าว
นามได้หมด ณ ที่นี ้ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านและขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

          

ภัณฑิรา จูละยานนท์
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บทสรุปผู้บริหำร 

เมืองหลักภูมิภาค (regional cities) ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดก าลังตั้งอยู่บนทางแยก
ของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ อาทิเช่น การเข้ามามีบทบาท
ของดิจิทัลเทคโนโลยี การกลายเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลต่อทั้งจ านวนประชากรและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองหลัก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในรูปแบบที่เหมาะสมมารองรับ หนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยอันเป็นพ้ืนที่ตั้งต้นของ
การใช้ชีวิตของคนเมือง โดยในอดีตที ่ผ ่านมาการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยในเมืองหลักหลายแห่งยั งขาดแผน
ยุทธศาสตร์ที่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการก าหนดทิศทางของเมืองในระยะยาว  

งานวิจัยนี้จึงเห็นความจ าเป็นในการศึกษาภาพอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็น
กรณีศึกษา เป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้คือการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ในระยะยาวและมุ่งเน้นศึกษา
การพัฒนาที ่อยู ่อาศัยแบบผลิตซ ้า (mass-housing development) โดยใช้กระบวนการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์และอนาคตศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ  

การศึกษาปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงด าเนินการโดยการทบทวนวรรณกรรมและการท าแบบสอบถาม
เพื่อส ารวจสถานการณ์การอยู่อาศัยในเมืองหลักทั้งสามแห่ง โดยแบ่งเป็นประเด็นการส ารวจได้แก่ ข้อมูลเชิง
กายภาพของที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะและสาธารณูปการ ลักษณะของความตระหนักถึง
ความเป็นชุมชนของคนเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงประเด็นบางประการที่สื บเนื่องมาจาก
งานวิจัยอนาคตการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร เช่น ความเสี่ยงในการกลายเป็นบ้านร้างในแต่ละพื้นที่ การ
เช่าที่อยู่อาศัย โดยมีสมมติฐานของการส ารวจว่าพื้นที่เมืองและรูปแบบที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันส่งผลให้คน
เมืองมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมที่ว่าหมายรวมถึง พฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่นันทนาการ พฤติกรรมในการใช้พื้นที่สาธารณูปการ พฤติกรรมการครอบครองที่อยู่อาศัย รวมถึง
ระดับความรู้สึกผูกพันธ์กับชุมชนละแวกบ้าน (sense of community) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
เชิงพ้ืนที่ในอนาคต 

ผลลัพธ์จากการส ารวจประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่น ามาสู่ข้อค้นพบที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย พบว่า 1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยจากเมืองหลักท าให้คนเมือง
หลักเปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยจากชุมชนแบบดั้งเดิมสู่แบบสมัยใหม่ ซ่ึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากแนวราบ
สู่แนวตั้ง (from horizontal living to vertical living) จากบ้านเดี่ยวปลูกเองสู่บ้านโหลจากนายทุน (from 
self-built houses to mass housing) จากชุมชนแบบเปิดสู่ชุมชนแบบล้อมรั้ว (from open community 
to gated community) และจากสินค้าสู่บ้านที่เป็นบริการ (from housing as a commodity to housing 
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as a service) 2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยเน้นสร้างใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณ ขาดการบูรณาการร่วมกับพื้นที่ทาง
สังคม ท าให้เกิดความแตกต่างทางพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะ รวมถึงความรู้สึกผูกพันธ์กับชุมชนละแวก
บ้านของผู้คนที่อาศัยในพื้นที่แตกต่างกัน 3) ผังเมืองที่วิ่งไล่ตามตลาด ซึ่งพบว่ากลไกทางผังเมืองไม่สามารถ
ควบคุมและชี้น าการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก ในทางกลับกัน การปรับผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับการเติบโตของเมืองในแนวราบอย่างกระจัดกระจาย  4) คนอยู่กลาง
เมืองที่เป็นพื้นที่หนาแน่นสูง เช่ามาก ผูกพันธ์กับย่านน้อย ซึ่งพบแนวโน้มเดียวกันในทั้งสามเมือง และพบว่าที่
อยู่อาศัยแนวตั้งมีสัดส่วนการอยู่อาศัยแบบเช่าสูง และคนที่อยู่ในที่อยู่อาศัยแนวตั้งมักรู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนต ่ากว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวราบ ในขณะที่คนที่อยู่ในบ้านจัดสรรมักครอบครองที่อยู่อาศัยเป็น
เจ้าของเอง และ 5) บ้านเสี่ยงร้าง เสี่ยงสูงวัยเป็นเรื่องใหญ่ของเมืองหลัก นอกจากนี้ ในด้านสาธารณูปการและ
พ้ืนที่นันทนาการพบว่า 1) สถานศึกษาระดับชุมชนส าหรับเด็กเล็กมีเพียงพอ แต่ไม่ทั่วถึง 2) สถานศึกษาระดับ
เมืองส าหรับเด็กโตกระจายเพียงพอ แต่อาจขาดนักเรียน 3) บุคคลากรการแพทย์ไม่เพียงพอ รพสต. เข้าไม่ถึง 
4) พ้ืนที่สีเขียวมีไม่พอ อยู่ไกลบ้าน คนใช้งานน้อย 5) กลางเมืองมีพ้ืนที่พักผ่อนหลากหลาย แต่คนกลับใช้เวลา
นอกบ้านน้อย และ 6) พ้ืนที่พักผ่อนในชีวิตประจ าวันสะท้อนวิถีคนเมืองหลักที่แตกต่าง โดยจากพฤติกรรมการ
ใช้พื้นที่สาธารณะและสาธารณูปการในรายละเอียดน ามาสู่ข้อสังเกตว่า คนเมืองเชียงใหม่คุ้นเคยกับ “พ้ืนที่ร่วม
ของชุมชนแบบไม่เป็นทางการ (community’s informal common space)” คนเมืองหาดใหญ่-สงขลานิยม
ใช้งาน“พ้ืนทีข่องใครบางคน (someone’s space)” ส่วนคนเมืองขอนแก่นมักใช้ “พ้ืนที่เมืองแบบเป็นทางการ 
(formal city space)” โดยพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณะของแต่ละเมืองสัมพันธ์กับระดับความเป็นชุมชนใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ มีประเด็นปัจจัยที่ทั้งสามเมืองมีทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียด
เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละเมืองให้ลึกซ้ึงขึ้นในการวิจัยในอนาคต  

ผู้วิจัยได้น าผลลัพธ์การส ารวจบางส่วนร่วมกับผลจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผลการระดมความเห็นจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละเมือง
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาพอนาคตฐาน (baseline future) และฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเล ือก 
(alternative futures) โดยสังเคราะห์ออกมาเป็นภาพอนาคตฐานร่วมของเมืองหลัก 8 ประการจากปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต ่า ได้แก่ 1) หมู่บ้านจัดสรรไกลเมืองเต็มไปด้วยบ้านคนแก่
และบ้านร้าง 2) หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองกลายเป็นบ้านเช่าและสถานที่ประกอบธุรกิจ  3) คนสูงวัยเช่าบ้านอยู่
แบบ co-living กับคนแปลกหน้า 4) นักศึกษาหายไป หอพักรอบมหาวิทยาลัยโดนทิ้งร้าง 5) โครงการเกือบ
จัดสรรกลางเมืองลดประสิทธิภาพที ่ด ินในเมือง ส่วนโครงการเกือบจัดสรรชานเมืองโดนน ้าท่วมและ
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 6) คอนโดเพื่อเช่า สภาพเก่าไร้ผู ้ดูแล และ 7) โรงพยาบาลกลางเมืองเตียงล้น 
โรงพยาบาลชุมชนคนร้าง โรงเรียนไกลห่างไร้ครูไร้เพื่อน 8) บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่ถึง รวมถึงภาพ
อนาคตฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละเมือง โดยประเด็นภาพอนาคตฐานเหล่านี้น ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 7 ประการได้แก่ 1) คืนชีวิตให้หมู่บ้านจัดสรรเก่า 2) พ้ืนที่ส่วนกลางสู่พ้ืนที่สาธารณะ 3) ส่งเสริม co-
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living ที่เป็นมิตรกับทุกคน 4) มองหอพักเป็นสถาปัตยกรรมยืดหยุ่น 5) เปิดโอกาสการจัดสรรที่อยู่อาศัย
รูปแบบใหม่ให้เมือง 6) ชะลอคอนโดใหม่ใช้งานคอนโดเดิม และ 7) วางแผนแม่บทกลุ่มพื้นที่รัฐกลางเมือง  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกของการอยู่อาศัยในเมืองหลักจากปัจจัยที่มี
ผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงด้วย โดยมีแกนปัจจัยที่เลือกมา  2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ แกนปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจที่แสดงลักษณะของผู้เล่นหลักของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักที่แบ่งออกเป็น 2 ขั้วของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย คือ “ผู้พัฒนำรำยย่อยท้องถิ่นน ำเกมส์ (local developers lead the game)” และ 
“ผู้พัฒนำต่ำงชำติคุมเกมส์ (global developers control the game)” ส่วนอีกแกนปัจจัยหนึ่งเป็นแกน
ปัจจัยด้านคุณค่าที่แสดงให้เห็น 2 ขั้วของการใช้ชีวิตและอยู่อาศัยของคนเมืองหลัก คือ “พึ่งพำคนไกลไว้ใจ
แพลตฟอร์ม (in platform we trust)” และ “เชื่อใจคนใกล้ ม่ันใจเม่ือเจอหน้ำ (in neighborhood we 
care)” ซึ่งน ามาสู่ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 4 ฉาก ได้แก่ หมู่ปะการังน ้าตื้น ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร อควาเรียม
ล ้าสมัย และโหลปลาอัจฉริยะ โดยในแต่ละฉากมีภาพส าคัญดังนี้ 

ฉำกทัศน์ 1: หมู่ปะกำรังน ้ำตื้น (Coral Reef Village) เป็นฉากที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไปตามจ านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนละแวกบ้าน
สูงและพึ่งพาอาศัยคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นระบบนิเวศทางสังคมรอบบ้านที่
พัฒนาจนสมบูรณ์ขึ้น โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ใจกลางเมืองได้รับการรีโนเวทเพื่ออยู่อาศัยตลอดเวลาและมี
อาคารที่ไร้การใช้งานน้อยมาก รวมถึงมีพื้นที่สาธารณะและสาธารณูปการที่เข้าถึงได้สะดวกในระยะเดินเท้า
จากชุมชนอยู่อาศัยซึ่งกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ส าคัญของแต่ละย่าน นอกจากนี้ การอยู่อาศัยแบบ shared-
house เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 

ฉำกทัศน์ 2: ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร (Subway Car Under the Sea) เป็นฉากที่การลงทุนพัฒนา
โครงการอยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยต่างชาติในเมืองหลักมาพร้อมกับเพ่ือนบ้านหน้าใหม่จ านวนมาก ผู้คนหน้าใหม่
บางส่วนที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่สร้างสัมพันธ์กับคนเมืองที่อยู่มาแต่เดิม และใช้พื้นที่เมืองร่วมกันจนเกิดเป็น
ระบบนิเวศทางสังคมรอบชุมชนอยู่อาศัยใหม่ที่เกิดจากการปรับตัวเข้าหากันของคนใหม่และคนเก่า อย่างไรก็
ตาม โครงการอยู่อาศัยใหม่หลายแห่งทั้งที่เป็นคอนโดขนาดใหญ่และหมู่บ้านจัดสรรราคาสูงยังคงเป็นโครงการ
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ล้อมรั้วและเป็นการอยู่อาศัยแบบเช่า โครงการเหล่านี้มาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางครบครัน ซึ่งท าให้ผู้คนใน
โครงการได้รับความสะดวกสบายและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน แตก่็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน
เดิมมากนัก สิ่งอ านวยความสะดวกหลายแห่งพัฒนาขึ้นโดยภาคเอกชน 

ฉำกทัศน์ 3: อควำเรียมล ้ำสมัย (High-tech Aquarium) เป็นฉากที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ขนาดใหญ่มาพร้อมผู้คนหน้าใหม่จ านวนมากท่ีใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับทุกอย่างผ่านอินเตอร์เน็ตและแพลตฟอร์มอัน
หลากหลาย ย่านใหม่ที่เกิดขึ้นลอยตัวจากบริบทและไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาสาธารณูปการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ผู้คน
หน้าใหม่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี ไม่ต้องสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคนเมืองหลักกลุ่ม
เดิม คอนโดและหมู่บ้านจัดสรรที่พัฒนาขึ้นใหม่เน้นการอยู่อาศัยแบบเช่าผ่านระบบแพลตฟอร์ม พ้ืนที่ส่วนกลาง
ในโครงการเหล่านี้มีประเภทการใช้งานไม่มาก แต่มีการวางระบบขนส่งสินค้าและบริการให้เข้าถึงแต่ละยูนิตพัก
อาศัยได้โดยตรงและรวดเร็วโดยไม่ต้องพ่ึงพาเจ้าหน้าที่นิติบุคคล 

ฉำกทัศน์ 4: โหลปลำอัจฉริยะ (Smart Fish Bowl) เป็นฉากที่โครงการอยู่อาศัยขนาดเล็กที่น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยค่อยๆ เพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ และกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ของเมืองหลัก 
ผู้คนอยู่ในบ้านอัจฉริยะที่รีโนเวทจากบ้านเก่าให้เชื ่อมต่อกับระบบ IoT และใช้สิ ่งอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันผ่านบริการแพลตฟอร์มทั้งของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมละแวกบ้าน
หรือพ่ึงพาเพ่ือนบ้านมากเท่ากับเพ่ือนในสังคมโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ว่างขนาดเล็กหลายแห่งในเมือง
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพ่ือการรวมกลุ่มของผู้คนที่รู้จักกันผ่านชุมชนออนไลน์  

ผลการสังเคราะห์จากการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละเมือง
ประกอบกับการวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสโดยคณะผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า ภำพอนำคตที่พึงประสงค์ส ำหรับ
เมืองหลักคือ ฉำกทัศนที่ 4 ที่ยังคงหลงเหลือองค์ประกอบทำงสังคมในรูปแบบของฉำกทัศน์ที่ 1 อยู่ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยในเมืองหลักอาจไม่ได้มุ่งเน้นการดึงดูดคนจ านวนมากและเงินทุน
มหาศาลที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตในเชิงปริมาณเท่ากับการเติบโตเชิงคุณภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เนื่องจากเป็นภาพที่การอยู่อาศัยในเมืองที่ไม่ได้มีการพัฒนาขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากและยังคงรักษาขนาดที่
เหมาะสมของเมืองไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน โดยลดการชี้น าและควบคุมการพัฒนาโดยทุนภายนอก 
รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเพื ่อให้บริการต่างๆ ในชีว ิตประจ าวันผ่านแพลตฟอร์มอย่างมีคุณภาพโดย
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พร้อมกับการสร้างโครงข่ายทางสังคมในละแวกบ้านที่สามารถพ่ึงพากันได้  

ผลการคาดการณ์ภาพอนาคตการอยู่อาศัยของเมืองหลักข้างต้น น ามาสู่ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
พื้นที่อยู่อาศัยในเมืองหลักสองส่วนคือ ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับทุกฉากทัศน์ ( robust strategies) และ
ยุทธศาสตร์ส าหรับภาพอนาคตพึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับทุกฉากทัศน์คือ “ยุทธศำสตร์สนับสนุนให้เมืองหลักได้ออกแบบเมือง
ตำมใจผู้อยู่ภำยใต้องค์ควำมรู้ที่ครอบคลุม” ซึ่งมุ่งเน้นสนับสนุนการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับเมือง
หลักต่างๆ เพ่ือก าหนดและขับเคลื่อนแผนในระดับเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐส่วนกลางท าหน้าที่เป็นผู้
วางกรอบและก ากับดูแลการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาพใหญ่อย่างยืดหยุ ่น ชี้แนะแนวทางประกอบกับเป็น
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ผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมสูงสุด และให้การสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยของแต่ละเมืองสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
เมืองนั้นๆ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นในระดับชาติ ผ่านแผนหลักที่ภาครัฐส่วนการเป็นผู้ด าเนินงาน 
คือ 1) กระจำยงบประมำณสู่เมืองหลักเพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนำที่อยู่อำศัยและคุณภำพชีวิต 2) จัดตั้ง
คลังสมองเพื ่อกำรพัฒนำพื ้นที ่อย ู ่อำศัยคนเมือง (Think Tank of Urban Living, Housing and 
Development) และ 3) สร้ำงกลไกสนับสนุนพื้นที่ทดลองเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่อยู่อำศัยรูปแบบใหม่  ใน
ขณะเดียวกันก็ให้อ านาจและโอกาสในการตัดสินใจและทดลองการพัฒนารูปแบบใหม่กับประชาชนและ
หน่วยงานท้องถิ่นในเมืองหลักอย่างสูงสุดภายใต้กรอบของความเป็นธรรม ความยั่งยืน และประสิทธิภาพใน
การพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ภาครัฐส่วนกลางจ าเป็นต้องผลักดันการจัดท า “แผนพัฒนำพื้นที่อยู่อำศัย
ระดับเมือง” อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และบูรณาการพื้นที่สาธารณูปการและพื้นที่นันทนาการเข้าไว้ด้ว ยกัน พร้อมกับ 
บูรณาการการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนไว้ในแผนอย่างครอบคลุม  ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้ง 
“องค์กรพัฒนำที่อยู่อำศัยและคุณภำพชีวิตระดับเมือง” ซ่ึงองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่รวบรวมตัวแทนจากภาค
ส่วนต่างๆ ในแต่ละเมืองให้มาท างานร่วมกัน ท าหน้าที่จัดท าแผนฯ ผลักดันการขับเคลื่อน ประเมินและ
ปรับปรุง รวมถึงเป็นตัวกลางที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติกับประชาชนในเมืองหลัก 

 ส่วนยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นในการน าพาเมืองหลักไปสู่อนาคตพึงประสงค์ สังเคราะห์ออกมาจากนัยเชิง
นโยบายส าคัญจากการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 1) เมืองหลักต้องกำรโตอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปด้วยกำร
ตัดสินใจของผู้คนในเมือง แต่ค่ำนิยมของคนเมืองส่วนมำกกลับผลักดันให้เมืองขยำยอย่ำงไร้ประสิทธิภำพ 
โดยมีเหตุปัจจัยจากโลกทัศน์ที่ให้ความส าคัญกับการได้ซื้อที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยมองว่าการ
เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้คือการประกันความมั่นคงระยะยาวในชีวิตของคนเมืองหลัก  การที่ผู้คนรู้สึกว่า พื้นที่
ศูนย์กลางเมืองนั้นไร้ธรรมชาติที่เข้าถึงได้รอบบ้าน เต็มไปด้วยความวุ่นวาย มลพิษ และมีภาพจ าที่ว่าเป็นพื้นที่ที่
ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการออกแบบลักษณะทางกายภาพของเมือง และการ
ใช้ชีวิตแบบเช่าอยู่กลางเมืองไม่เอ้ือให้เกิดอิสระในชีวิตได้มากเท่าที่ควร 2) บริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวัน
ต้องปรับรูปแบบให้รองรับควำมต้องกำรที่หลำกหลำย ใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเชื่อมโยง
ผู้คนในละแวกบ้ำนเข้ำด้วยกัน  จากภาพอนาคตที่มองเห็นสัญญาณว่าพ้ืนที่เมืองบางจุดจะหดตัว มีประชากร
ลดลง คนสูงอายุมากขึ้น และการจะกระจายสาธารณูปการโดยการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่อาจไม่ใช่ค าตอบที่ดี
และมีประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงมุมมองของกลุ่มชนชั้นกลางที่เชื่อว่าสาธารณูปการของภาครัฐในระดับชุมชนที่
ตั้งอยู่ใกล้บ้านยังมีคุณภาพที่ไม่น่าพึงพอใจจึงไม่เลือกใช้งาน และ 3) ระบบสังคมละแวกบ้ำนแบบดั้งเดิมของ
เมืองหลักควรได้รับกำรสำนต่อสู่อนำคตและเสริมก ำลังด้วยสังคมบนโลกเสมือน ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องมี
การผลักดันโครงข่ายทางสังคมทั้งสองรูปแบบไปพร้อมกัน โดยให้สังคมบนโลกกายภาพและสังคมบนโลกดิจิทัล
ช่วยอุดช่องโหว่วซึ่งกันและกัน หรือใช้สิ่งหนึ่งเป็นตัวตั้งต้นให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง  



 

ญ 

นัยเชิงนโยบายเหล่านี้น ามาสู่ยุทธศาสตร์ที่เป็นร่มใหญ่ของอนาคตอันพึงประสงค์ของเมืองหลักคือ 
“ยุทธศำสตร์วำงขอบเขตกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยในเชิงปริมำณ ใส่ใจคุณภำพรอบบ้ำน ให้แพลตฟอร์มช่วย
เติมเต็มบริกำรพร้อมเสริมสร้ำงโครงข่ำยสังคม” เพื่อก ากับดูแลปริมาณการพัฒนาจากทุนภายนอกให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆ กับคุณภาพของพื้นที่สาธารณะที่จะ
ส่งเสริมโครงข่ายทางสังคมละแวกบ้าน อีกทั้งน าแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนละแวกบ้าน โดยมี
ยุทธศาสตร์ย่อย 3 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ลดการสร้าง
บ้านโหลใหม่ เน้นการปรับใช้อาคารเก่าอย่างเป็นระบบ (from mass development to mass renovation) 
ยุทธศาสตร์ลดปริมาณบ้านหลังที่สอง (less second-home for better city) และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่
อาศัยก่ึงแนวตั้ง (encourage semi-vertical living)  2) ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ใช้สาธารณูปการเดิมก าหนดท าเลบ้านใหม่ แทนการกระจายสาธารณูปการใหม่อย่างไร้ที่สิ้นสุด 
(public facilities as a development initiator) และ ยุทธศาสตร์จากพื้นที่เดี่ยวสู่พื้นที่ผสมที่หลากหลาย 
( from single-function to multiple-function public facility) และ  3) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการส ่ง เสริม
โครงข่ายสังคมละแวกบ้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์จากความผูกพันธ์บนโลกเสมือนสู่ความผูกพันธ์บนโลก
จริงรอบบ้าน (from online community to offline space) และยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่ตรงใจ
ชุมชน (more public spaces that answer community’s needs) 

ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักที่จะท าให้เมืองหลัก
สามารถรับมือกับปัจจัยต่างๆ ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมที่สุด อย่างไรก็ตาม เมือง
หลักแต่ละแห่งจ าเป็นต้องพิจารณาความส าคัญของยุทธศาสตร์แต่ละข้อและก าหนดรายละเอียดเชิงนโยบายที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเมืองต่อไป 
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Executive summary 

Regional cities—where economic growth has always flourished—are at a crossroads in 
their development due to a number of internal and external factors, such as the impact of 
digital technology, an ageing society, and climate change. In addition, regional city populations 
and lifestyles are affected by these developments. All of these require adequate spatial 
planning. One of these developments is housing, which is the foundation of urban life. In the 
past, however, housing developments in various regional cities lacked a strategic plan that 
included these factors when deciding the city's long-term direction.  

This study considers it necessary to study the living prospects of urbanites in Thailand's 
regional cities during the next two decades. Chiang Mai, Khon Kaen, and Hat Yai - Songkhla 
were chosen as case studies. Using "Strategic Foresight" and "Futures Studies" as the primary 
tools for action, the purpose of this study is to develop policy and strategic recommendations 
for housing and living space developments that can adapt to a wide variety of situations over 
the long term, with a focus on mass-housing development.   

The research on changing factors was conducted through a literature review and a 
survey of the living conditions in the three regional cities. It was divided into survey aspects: 
physical data on housing, behaviour in using public spaces and utilities, and characteristics of 
urbanites' sense of community in different areas. This also includes several difficulties 
originating from the study on the "futures of living in Bangkok metropolitan," such as the risk 
of house abandonment and residential tenancy. Different urban regions and housing types 
were hypothesised to result in distinct urbanite behaviours. This encompasses behaviour in 
public spaces and recreation areas, public facilities, residential tenure, and the sense of 
community level 

The survey results and spatial data analysis led to the following conclusions regarding 
the current housing situation: 1) residential development of regional cities leads to the shift 
of regional urbanites from traditional to modern living patterns. This implies from horizontal 
living to vertical living, from self-built houses to mass housing, from open community to gated 
community, and from housing as a commodity to housing as a service; 2) residential 
development concentrates on creating new stocks but does not integrate social spaces. This 
has resulted in differences in the behaviour of public spaces and the sense of community 
among residents of different locations; 3) urban planning falls behind the housing market. It 
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was discovered that urban planning procedures in regional cities failed to control and direct 
housing development. On the other hand, the land use restructuring demonstrates the 
acceptability of horizontal urban sprawled growth; 4) a higher share of rental housing pattern, 
a lower likelihood of community belonging was found in all three cities, particularly high-
density areas. It was observed that vertical housing had a high number of rental units. 
Residents tended to have a diminished sense of community compared to those in horizontal 
housing. Further, residents of gated communities occupy their own houses; 5) the risk of 
housing abandonment and ageing has become a significant issue in these three regional cities. 

Regarding public utilities and recreation spaces, it was discovered that 1) community-
level educational facilities for young children are adequate yet incomprehensive; 2) city-level 
educational facilities for young children are adequately distributed but lack students; 3) 
medical personnel are insufficient, and community hospitals are inaccessible; 4) green space 
is scarce and underutilised since it is located distant from communities; 5)Recreational spaces 
are ubiquitously found in the middle of cities, but people paradoxically spend less time 
outdoors; 6) recreational space day-use behaviour illustrates the diverse lifestyles of these 
three cities; Chiang Mai urbanites are familiar with “community’s informal common space,” 
Hat Yai-Songkhla urbanites utilise “someone’s space,” and Khon Kaen urbanites prefer “formal 
city space.” Thus, each city’s public space use behaviour was related to the level of sense of 
community differently.  However, there are factors in which the three cities have divergent 
paths that will need to be investigated in-depth in order to gain a deeper understanding of 
each city in future research. 

In order to inform the development of baseline futures and alternative futures 
scenarios, the researchers coupled survey results with a literature review and related articles 
and brainstorming workshops with stakeholders in each city. As a result, it is possible to 
synthesise information into eight common baseline future scenarios for regional cities, based 
on high impact and low uncertainty factors as follows: 1) the outback housing estate homes 
full of elderly people’s houses and abandoned houses; 2) the city housing estate becomes a 
rental house and a place of business; 3) co-living becomes the main pattern of elderly people 
renting; 4) the dormitories around the university will be abandoned due to the declining 
number of students; 5) the city micro-housing estates reduce land-use efficiency in city 
centres, whereas the outback micro-housing estate will be inundated, and lack basic 
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infrastructure (micro-housing estates refer to a housing development which constructs less 
than the enacted number of housing estates in land development act to avoid the registrative 
process); 6) rental condominiums are getting old due to no longer being maintained; 7) city 
hospitals will offer an overflow of bed supply, whereas community hospitals will be left 
behind. Likewise, there will be no teachers and no companions at schools in outbacks; 8) 
long-distance public services will be unreachable. 

While specific baseline future scenarios in each city lead to seven policy 
recommendations: 1) revitalise the existing housing estates; 2) from common space to public 
space; 3) encourage co-living inclusively; 4) dormitory is a flexible architecture; 5) city as a 
place for an opportunity to home a new type of housing; 6) delay the new condominium 
stocks, maximise the use of the old stocks; and 7) plan a group master plan for the state-
owned lands in the city centre. 

Additionally, the researchers developed alternative futures scenarios of living in 
regional cities based on high-impact and low-uncertainty factors. There are two key selected 
axes. The first is an economic core axis that defines the key players of major urban housing 
development, divided into the dichotomous distinction between “local developers lead the 
game” and “global developers control the game.” The other core is the value factor that 
shows the dichotomous distinction of living and living in the core city, “in platform we trust” 
and “in neighbourhood we care.” It results in four alternative futures: “Coral Reef Village,” 
“Subway Car Under the Sea,” “High-tech Aquarium,” and “Smart Fishbowl.” 
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1st scenario: Coral Reef Village illustrates that urban housing development is gradual 
as the population gradually changes. People will have high interactions with their 
neighbourhood and daily rely on people in the same community. Consequently, a social 
ecosystem will be entirely created. This is partly due to the fact that the city centre stocks 
will have been renovated to accommodate residents over time, and there will be relatively 
few unoccupied buildings. Simultaneously, public areas and utilities within walking distance of 
each community will become significant social areas in each district. In addition, living in shared 
houses will be a regular practice. 

2nd scenario: Subway Car Under the Sea illustrates global developers' large-scale 
residential development investment in regional cities, resulting in many new neighbours. Some 
newcomers to the community will establish links with the existing communities and utilise 
shared urban spaces. As a result, a social ecosystem evolves around new communities due 
to the adaptation of the existing and newcomers. Nevertheless, many new housing 
developments, large condominiums, and expensive housing estates will continue to be gated 
and rented. These projects provide a variety of common spaces and facilities. This enables 
the people of such a community to engage in social interaction with ease. Yet, they have little 
interaction with the existing communities. Moreover, numerous facilities will be developed by 
the private sector. 

3rd scenario: High-tech Aquarium illustrates a major residential development project 
with several new residents connected to the Internet and multiple platforms. New 
communities will exclude themselves from the existing context and not rely on existing public 
utilities. Through technology, newcomers will live comfortably without communicating or 
interacting directly with existing communities. Brand new developed condominiums and 
housing estates focusing on rented stocks through platforms. The common areas in these 
projects will be featured limited types. However, transportation and service systems will be 
created to give direct and speedy access to each residential unit without the need for a legal 
person. 

4th scenario: Smart Fishbowl illustrates a small-scale residential project where 
technology will be utilised to satisfy the demands of people, rising gradually and being built 
in all areas of regional cities. People will live in smart homes renovated from old stocks to 
connect to IoT systems and use everyday amenities through public and private 
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platforms.  They will not, however, engage in social connections with their communities or 
rely on their neighbours as online peers. Meanwhile, many of the city's smaller spaces will be 
transformed into gathering spaces for people of online communities. 

The synthesis of workshops with stakeholders of each city, combined with an analysis 
of challenges and opportunities by the researchers, show that the fourth scenario is the 
preferable future for regional cities, which retains some social elements as in the first scenario. 
This suggests that improving the quality of living in major cities may not be focused on 
attracting large numbers of people and massive capital that prioritises quantitative growth 
rather than a gradual qualitative growth. This is because the fourth scenario illustrates living 
in a city where large development takes a minor place and still maintains the city’s reasonable 
size at similar levels to today, resulting from reducing the guidance and control of 
development by external capital. It also includes using technology to provide various services 
in daily life through well-quality platforms by local entrepreneurs and creating a social network 
in communities interdependently. 

The projection of the future of living in regional cities, as mentioned, leads to the 
strategy of regional residential development into two sections: robust strategies and preferable 
future strategies. 

In terms of robust strategies for all scenarios, “a people-centred approach for 
planning and design for regional cities strategy under comprehensive knowledge” aims 
to concretely support decentralised decision-making in regional cities to formulate and drive 
plans at the city level. The central government should perform as a framework maker and 
housing development controller in the whole picture, providing guidance, and contributing to 
the comprehensive knowledge of sustainable and equitable housing development. At the 
same time, providing support for various resources so that the development of housing in 
each city is in line with the economic development guidelines of each city in order to be 
consistent with other national strategies through the master plan that the government sector 
is the operator as follows: 1) distribute support budgets to regional cities to organisations to 
develop housing and quality of life; 2) establish Think Tank of Urban Living, Housing and 
Development; and 3) build a support mechanism for experimental areas to develop new 
residential areas. Furthermore, it must give individuals and regional authorities the power and 
opportunity to make decisions and experiment with new developments based on fairness, 
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sustainability, and efficiency. To achieve this strategy, the central government needs to 
encourage the preparation of “city-level housing development plan” in terms of quantity 
and quality with short-term, medium-term, and long-term plans. That is driven by data and 
integrates public utility and recreation areas and integrates both public and private housing 
developments into the comprehensive plan. Consequently, a “city-level housing and quality 
of life development organisation” must be established, a non-profit organisation that 
gathers representatives from various sectors to work together. The primary responsibility is to 
prepare plans, support people’s needs and drives, evaluate and improve, and be an 
intermediary that links national policies with people in regional cities. 

While the policy strategy needed to lead regional cities to the preferable future can 
be synthesised in three ways: 1) The dichotomous distinction between regional cities’ 
growth—that wants to grow gradually based on the decisions of regional cities’ residents—
and urbanites’ value of urban expansion, which is mostly inefficiently. This is due to the 
worldview factor that focuses on purchasing and owning land and housing. In this view owning 
these things is a guarantee of long-term stability. Moreover, urban areas have been considered 
a pot of difficulty—inaccessible to nature, full of chaos, home to pollution, and impossible 
peaceful living—by lots of people. These are directly related to the physical design and the 
rental pattern of living that does not allow for as much freedom in life as possible; 2) Public 
services in everyday life must be adapted to meet diverse needs by effectively integrating 
technology and connecting people in the neighbourhood. As per the future scenarios, some 
urban areas will shrink due to a decline in population and more elderly people. Further, the 
distribution of public utilities by constructing new buildings may not be the best and most 
efficient solution. It also includes the view of the middle class, who believe that public utilities 
at the community level are of unsatisfactory quality; therefore, they do not choose to use 
them; 3) Traditional social neighbourhood systems in regional cities should be sustained and 
empowered by a multiverse society. It is necessary for the future to drive both forms of social 
networks together by allowing the physical and digital society to fill each other’s gaps or serve 
as the catalyst for the other. 
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These policy implications lead to the overarching strategy of the preferable future of 
regional cities: “Outlining the scope of quantitative and qualitative housing development 
and neighbourhood by utilising a platform to complement services together with 
enhancing social networks” aims to supervise the amount of external capital development 
to an appropriate level and encourage the development of housing and public space quality 
to promote the neighbourhood social network. In addition, to maximise the benefits of the 
public service by adopting the platform and technology and use it as a tool to develop 
relationships amongst people in the neighbourhood with the following three sub strategies: 1) 
Housing development strategy consists of “from mass development to mass renovation 
strategy”, “less second-home for better city strategy”, and “encourage semi-vertical living 
strategy.”; 2) Public service strategy consists of “public facilities as a development initiator 
strategy” and “from single-function to multiple-function public facility strategy.”; and 3) 
Promoting social networking in the neighbourhood strategy, consisting of “from online 
community to offline space strategy” and “more public spaces that meet the demands of the 
community strategy. 

All these strategies will serve as a crucial catalyst/initiator for housing development, 
enabling regional cities to address several factors in a sustainable, efficient, and equitable 
manner. However, each regional city must evaluate the importance of each strategy and 
formulate policy details appropriately and contextually. 
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บทคัดย่อ 

เมืองหลักภูมิภาค (regional cities) ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดก าลังตั้งอยู่บนทางแยก
ของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ อาทิเช่น การเข้ามามีบทบาท
ของดิจิทัลเทคโนโลยี การกลายเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลต่อทั้งจ านวนประชากรและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองหลัก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมมารองรับ หนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยอันเป็นพื้นที่ตั้งต้นของการใช้
ชีวิตของคนเมือง โดยในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักหลายแห่งยังขาดแผนยุทธศาสตร์ที่
พิจารณาปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการก าหนดทิศทางของเมืองในระยะยาว  

งานวิจัยนี้จึงเห็นความจ าเป็นในการศึกษาภาพอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็น
กรณีศึกษา เป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้คือการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ในระยะยาวและมุ่งเน้นศึกษา
การพัฒนาที ่อยู ่อาศัยแบบผลิตซ ้า (mass-housing development) โดยใช้กระบวนการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์และอนาคตศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ  

ผลการศึกษาน ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาพอนาคตฐาน (baseline future) 7 ประการ
ที่เก่ียวข้องกับทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนาสาธารณูปการและพ้ืนที่สาธารณะที่จะ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยในเมืองหลักซึ่งก็คือ 
“ยุทธศาสตร์สร้างกรอบการพัฒนาที่อยู ่อาศัยในเชิงปริมาณ เน้นใส่ใจคุณภาพทั้งในและนอกบ้าน ให้
แพลตฟอร์มช่วยเติมเต็มบริการพร้อมเสริมสร้างโครงข่ายสังคม” 
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Abstract 

Regional cities—where economic growth has always flourished—are at a crossroads in 
their development due to several internal and external factors, such as the impact of digital 
technology, an ageing society, and climate change. In addition, regional city populations and 
lifestyles are affected by these developments. All of these require adequate spatial planning. 
One of these developments is housing, which is the foundation of urban life. In the past, 
however, housing developments in various regional cities lacked a strategic plan that included 
these factors when deciding the city's long-term direction.  

This study considers it necessary to examine the living prospects of urban dwellers in 
Thailand's regional cities during the next two decades. Chiang Mai, Khon Kaen, and Hat Yai - 
Songkhla were chosen as case studies. Using "Strategic Foresight" and "Futures Studies" as the 
primary tools for action, the purpose of this study is to develop policy and strategic 
recommendations for housing and living space developments that can adapt to a wide variety 
of situations over the long term, with a focus on mass-housing development.   

In order to improve the quality of life in the community, the study's findings result in 
seven policy recommendations for the baseline future involving various housing 
developments, public utilities, and public space development. It also contains a strategic 
recommendation for housing development in regional cities, “outlining the scope of 
quantitative and qualitative housing development and neighbourhood through the use of a 
platform to complement services and enhance social networks.” 
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1 

บทท่ี 1 บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ในปัจจุบัน “คนเมือง” ของประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะเพียงคนที่อาศัยอยู่ในมหานครกรุงเทพอีกต่อไป 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมต่อผู้คนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลกเข้าด้วยกัน  การเดินทางที่
สะดวกสบายและราคาถูกกว่าในอดีต รวมถึงระบบขนส่งสินค้าที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศัยอยู่ในมหานครกรุงเทพก็ตาม 

ในขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองหลักภูมิภาค (regional cities) ทั่วประเทศเริ่มส่งผลให้
เมืองหลักเหล่านี้มีลักษณะของความเป็นเมืองที่สูงขึ้นในทั้งในเชิงสังคมและเชิงกายภาพ ส่งผลให้เมืองเหล่านี้มี
บทบาทต่อจังหวัดที่อยู่โดยรอบมากขึ้นกว่าในอดีต หลายแห่งเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ดึงดูด
แรงงานจากจังหวัดโดยรอบและประเทศข้างเคียงให้เข้ามาท างานและตั้งถิ่นฐานมากขึ้น (สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย, 2015) ส่งผลให้เมืองเกิดการขยายตัวและมีการลงทุนพัฒนาที ่อยู ่อาศัยโดยภาคเอกชนที ่เป็น
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายใหญ่และรายย่อยมากขึ้นในแต่ละเมือง  โดยมีทั้งการพัฒนาอาคาร
พาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านจัดสรร รวมไปถึงอาคารอาคารชุด การกลายเป็นเมือง (urbanization) ของเมือง
หลักภูมิภาคเช่นนี้เริ่มท าให้เกิดการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยไปสู่ชานเมืองอย่างไร้ทิศทางและรุกล ้าพื้นที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่ธรรมชาติ ที่ดินและท่ีอยู่อาศัยกลางเมืองมีราคาสูงและเข้าถึงได้ยากข้ึน รวมถึงท าให้เกิด
ชุมชนแออัดกลางเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเหล่านี้ส่งผลต่อกิจกรรมทาง
กายภาพซึ่งเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน การอยู่อาศัยของคนเมือง  (National Research Council 
. Committee on Physical Activity, Use, Board, & Medicine, 2005) รวมถึงความเป็นชุมชนละแวกบ้าน
ในลักษณะต่างๆ (Yang, 2008) ภาพเหล่านี้ถือเป็นสถานการณ์เบื้องต้นที่ชี้ให้เห็นว่าการอยู่อาศัยในเมืองหลัก
ภูมิภาคอาจก าลังมุ่งหน้าสู่ภาพอนาคตเชิงลบบางประการเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในมหานครกรุงเทพมาก่อน  
อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันเมืองหลักอาจมีตัวแปรอื่นที่จะท าให้ภาพอนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลัก
ภูมิภาคในอีก 20 ปีข้างหน้าแตกต่างไปจากภาพของมหานครกรุงเทพในปัจจุบันด้วยเช่นกัน 

ผลลัพธ์ส ำคัญจำกกำรศึกษำอนำคตกำรอยู่อำศัยของคนเมือง 4.0 ในมหำนครกรุงเทพ 

โครงการวิจัย คนเมือง 4.0 อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในประเทศไทยในปีที่ 1 (ภัณฑิรา จูละยา
นนท์และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) มุ่งเน้นการศึกษาอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในมหานครกรุงเทพ
เป็นหลักภายใต้กรอบการมองอนาคตการอยู่อาศัยแนวตั้ง โดยฉากทัศน์ภาพอนาคตที่ได้จากกระบวนการวิจัย
ในปีที่ 1 ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชนละแวก
บ้าน รวมถึงการใช้พ้ืนที่บ้านและพ้ืนที่สาธารณะในเมืองเพ่ือกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้คน ซึ่งปัจจัยส าคัญ
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนอนาคตการอยู่อาศัยของมหานครกรุงเทพ ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ของอสังหาริมทรัพย์ ทิศทางการพัฒนากายภาพและ
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โครงสร้างพื้นฐานของเมือง เศรษฐกิจท่องเที่ยว เป็นต้น และนอกจากปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นปัจจัยเฉพาะของ
มหานครกรุงเทพเหล่านี้ ยังมีปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มหลัก (megatrends) ระดับโลกซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่ออนาคตของมหานครกรุงเทพด้วยเช่นกัน ทั้งด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปและ
การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีอาคารเขียว การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (IoT) ในที่อยู่อาศัย ด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ค่านิยมในดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการแบ่งปัน แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมี
ปัจจัยด้านอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัย ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มลภาวะเมือง ที่เป็นปัจจัยที่เมืองอ่ืนทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมรับมือเช่นเดียวกัน 

ผลการศึกษาภาพอนาคตจากพลวัตระบบของปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้น ามาสู่ข้อค้นพบว่า ภาพอนาคต
การอยู ่อาศัยที ่พ ึงประสงค์ที ่ส ุดของมหานครกรุงเทพคือ  ภาพเมืองที ่ม ีความหนาแน่นกลางเมืองสูง 
สาธารณูปการครบถ้วนและเข้าถึงง่าย และคนเมืองมีทางเลือกในการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพมาก
ขึ้น โดยการวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ท าให้พบว่า ยุทธศาสตร์หลักที่ภาครัฐควรเริ่มด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตการอยู่อาศัยของมหานครกรุงเทพ รวมถึงจะช่วยน าพาเมืองไปสู่อนาคต
ที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้คือ “ยุทธศำสตร์ปลูกเมืองให้เป็นบ้ำน: เติมเต็มและเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับ
องค์ประกอบเชิงพ้ืนที่และเชิงสังคมของเมืองให้น่ำอยู่ระยะยำว” เพ่ือลดความเป็นเมืองชั่วคราวของมหานคร
กรุงเทพและส่งเสริมความเป็นบ้านที่น่าอยู่ในระยะยาวให้กับเมืองแห่งนี้ด้วยการ 1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารสู่การเป็นเมืองที่เข้าถึงท่ีท างานและสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว 2) ส่งเสริมการสร้าง
ระบบนิเวศการอยู่อาศัยแบบรวมหมู่ (collective living) 3) พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัยที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ และ 4) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับส าหรับ
คนทุกกลุ่ม 

อนำคตกำรอยู่อำศัยของคนเมืองหลักภูมิภำคย่อมมีทั้งส่วนที่ เหมือนและแตกต่ำงจำกคนเมืองใน
มหำนครกรุงเทพ  

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ด้านการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับภาพอนาคตของมหานครกรุงเทพอันเป็น
ผลลัพธ์ของงานวิจัยในปีที่ผ่านมา อาจไม่สามารถตอบโจทย์อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองอื่นๆ ของ
ประเทศไทยได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากปัจจัยขับเคลื่อนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการอยู่อาศัยของคน
เมืองในอนาคตย่อมมีทั้งปัจจัยที่พบเฉพาะในมหานครกรุงเทพ ปัจจัยร่วมบางประการที่ส่งผลกระทบต่อทั้งมหา
นครกรุงเทพและเมืองหลักภูมิภาคแต่อาจเป็นผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยขับเคลื่อน
บางประการที่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะของเมืองหลักแต่ละจังหวัดซึ่งไม่สามารถพบได้จากการกวาดสัญญาณ  
(scanning) ของมหานครกรุงเทพอีกด้วย ความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้ท าให้
การศึกษาอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองจ าเป็นต้องศึกษาเมืองหลักภูมิภาคแยกจากมหานครกรุงเทพ เพ่ือ
สร้างยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการอยู่อาศัยในอนาคตให้เหมาะสมกับการพัฒนาเมืองและชีวิตคนเมืองหลัก
ให้ได้มากที่สุด 



 

3 

ตัวแปรเบื้องต้นท่ีท าให้เมืองหลักภูมิภาคอาจได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไป
จากมหานครกรุงเทพ เช่น 1) ขนาดของเมืองที่แตกต่างจากมหานครกรุงเทพ 2) ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ การเชื่อมต่อกับเมืองอื่น 3) ปริมาณและระดับความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 4) ปริมาณและระดับความหลากหลายของประชากร กลุ่มชาติพันธุ์  วัฒนธรรม และอาชีพ 5) 
ฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลักของเมือง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อระดับความเป็นสากลรวมถึงการ
เชื่อมต่อและเปลี่ยนผ่านสู่สากลของเมืองหลักแต่ละแห่ง ล าดับศักย์ของเมืองในการได้รับการจัดสรรทรัพยากร
และงบประมาณแผ่นดิน แรงดึงดูดทางเศรษฐกิจ บทบาทต่อเมืองโดยรอบในภูมิภาค รวมถึงบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองนั ้นกับมหานครกรุงเทพ ความแตกต่างเหล่านี้ย่อมท าให้ความรวดเร็วในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและสังคมของเมือง วิถีการพัฒนาเมือง และรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในเมืองหลัก
ภูมิภาคต่างไปจากคนเมืองในมหานครกรุงเทพ  

จากการทบทวนเบื้องต้นพบว่า งานวิจัยด้านการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคโดยมากเป็นการศึกษา
ในประเด็นดังเช่น 1) ประเด็นด้านการตลาดของภาคอสังหาริมทรัพย์ที ่มุ ่งเน้นศึกษาเรื ่องการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย  การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อที่อยู่
อาศัยของผู้บริโภคในตลาด ฯลฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการบริการธุรกิจ การลงทุนและการตลาด
ของผู้ประกอบการเป็นหลัก 2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชนที่อยู่
อาศัย เช่น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ซึ่งโดยมากเป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาเฉพาะและไม่ได้ กล่าวถึงความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองเชิงพื้นที่ในภาพรวม และ 3) ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาความเป็นอยู่เชิงเศรษฐกิจของชุมชนดั้งเดิมในท้องถิ่น  ที่มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์เป็น
หลักและมักไม่มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์กับการออกแบบและการใช้งานพื้นที่เมืองที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
ผู้คน นอกจากนี้ งานวิจัยด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทยโดยมากเป็นการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ยังไม่มี
การวิเคราะห์การพัฒนาที่อยู่อาศัยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองและสาธารณูปการในภาพรวม ซึ่ง
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะมีต่อเมืองในระยะยาวอีก
ด้วย นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่ผ่านมายังขาดการวิเคราะห์ถึงภาพอนาคตของการอยู่อาศัย
ของผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดในการวางแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายด้านการอยู่อาศัยในเมืองเหล่านี้ได้ งานวิจัยด้านอนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลักที่มองเห็นภาพรวม
ของการพัฒนาเมืองไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการอยู่อาศัยของผู้คนจึงยังเป็นการศึกษาที่จ าเป็นใน
ประเทศไทย 

อนำคตฐำนของกำรอยู่อำศัยของคนเมือง: คนเมืองส่วนมำกไม่สร้ำงบ้ำนเอง 

การสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีตมีวัตถุประสงค์และกระบวนการสร้างที่อิงกับความต้องการของ
ตนเองอย่างเป็นอิสระ (autonomy) กระบวนการเช่นนี้ท าให้มนุษย์มีเสรีภาพในการออกแบบและควบคุม
รูปแบบของที ่อยู ่อาศัยที ่ตนสร้างขึ ้นให้ตรงตามความต้องการของตนเอง ภายใต้เงื ่อนไขด้านวัสดุและ
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ความสามารถในการจัดการการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยที่ผ่านการสร้างผ่านกระบวนการดังกล่าวจึงตอบความ
ต้องการของบุคคลหรือชุมชนนั้นอย่างตรงไปตรงมา แต่ในยุคที่เมืองมีความซับซ้อนขึ้นเช่นในปัจจุบัน อ านาจ
และกระบวนการตัดสินใจในการสร้างที่อยู่อาศัยของคนเมืองเปลี่ยนไป โดยกระบวนการสร้างผ่านการตัดสินใจ
ด้วยตนเองของคนเมืองลดลง แต่การสร้างภายใต้อิทธิพลและการควบคุมของผู้อื่น (heteronomy) มีมากขึ้น 
(Turner, 1976) ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ที่อยู่อาศัยในเมืองถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น
สินค้า (commodification of housing) โดยกระบวนการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing 
development) อันเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ผลักดันการสร้างประสิทธิภาพในการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ระบบทุนนิยม และการเติบโตของเมืองทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจภายใต้ข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยปรากฏการณ์เช่นนี้ก าลังเริ่มเกิดขึ้นในเมืองหลักเช่นกัน  
(ภาพที่ 1) การอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าที่ออกแบบโดยผู้พัฒนาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท าให้ระดับของ
เสรีภาพในการควบคุมหรือออกแบบที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามความต้องการของปัจเจกลดลง ภายใต้ภาวะ
ดังกล่าว การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตตามความต้องการที่หลากหลายของ
คนเมือง ไม่ลดทอนอิสระในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย และตอบโจทย์การสร้างเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงเป็น
ความท้าทายหลักของเมืองรวมทั้งผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในยุคท่ีคนเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างบ้านเอง 

 นอกจากนี้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบเดียวกับการพัฒนาสินค้าเพื่อผู้บริโภคเช่นนี้ มีแนวโน้มจะ
ท าให้ผู้พัฒนาให้ความส าคัญกับอาคารเป็นหลักและมองการอยู่อาศัยว่าเป็นเรื่องภายในที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 
โดยขาดการมองความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่บ้านกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของเมืองในภาพรวม แต่ในปจัจุบันที่แนวโน้ม
ของที่อยู่อาศัยจ าเป็นต้องมีขนาดเล็กลงตามการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในเมือง พื้นที่ใช้สอยของที่อยู่อาศัยถูก
ลดทอนออกไปจนบางครั้งไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ การมองขอบเขตของพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีอยู่
จ ากัดในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การขยายขอบเขตนิยามของพ้ืนที่อยู่อาศัยไปสู่พ้ืนที่นอกบ้านและ
พื้นที่เมืองและเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง “บ้าน” กับ “เมือง” โดยมองพื้นที่เมืองว่าเป็นพื้นที่ส าคัญส่วนหนึ่ง
ในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของคนเมืองในอนาคตจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้เมืองในอนาคตสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่จ ากัดไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีให้กับคนเมืองทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน และ
อาจเป็นโอกาสในการเพิ่มอิสระในการตัดสินใจด้านการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ให้กับคนเมืองได้ 
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ภาพที่  1 แนวโน้มการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยการสร้างบ้านเองเปรียบเทียบกับการสร้างโดยผู้พัฒนา 
ในพื้นทีม่หานครกรุงเทพและสามเมืองหลักภูมภิาค ปี 2558-25611                                                                          

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์
 

 กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยแบบท ำซ ้ำ (mass housing development) คือตัวเปลี่ยนเกมส์ของเมือง
หลัก 

 แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนตามยุทธศาสตร์  One 
Belt One Road (OBOR) การสร ้างความร่วมมือภายในภูม ิภาคเอเชียตะว ันออกเฉ ียงใต ้ผ ่าน  Asian 
Economics Community (AEC) ที่มาพร้อมกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้ม
การพัฒนาตามโครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติในปัจจุบัน มุ่งเน้นการผลักดันให้เมืองหลัก
เติบโตเป็นศูนย์กลางของจังหวัดโดยรอบที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์กลับถิ่นหลังโรค
ระบาดในปี 2563 เป็นปัจจัยส่วนที่บ่งบอกว่าเมืองหลักภูมิภาคจะมีประชากรมากขึ้น  ซึ่งท าให้ภาคเอกชนเริ่ม

 
 

1 ที่อยู่อาศัยประเภทสรา้งเอง ค านวนณโดยใช้ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด ลบออกด้วย

จ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยที่พัฒนาโดยภาคเอกชน (หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมเินียม) และภาครัฐ (โครงการของการเคหะ
แห่งชาติ) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ปร
ะช

าช
นส

ร้า
งเอ

ง/
Se

lf 
-B

uil
t b

y 
Ow

ne
rs

สร
้าง

โด
ยผ

ู้ปร
ะก

อบ
กา

ร 
(รว

มอ
าค

าร
ชุด

)/B
uil

t b
y 

De
ve

lo
pe

rs

ปร
ะช

าช
นส

ร้า
งเอ

ง/
Se

lf 
-B

uil
t b

y 
Ow

ne
rs

สร
้าง

โด
ยผ

ู้ปร
ะก

อบ
กา

ร 
(รว

มอ
าค

าร
ชุด

)/B
uil

t b
y 

De
ve

lo
pe

rs

ปร
ะช

าช
นส

ร้า
งเอ

ง/
Se

lf 
-B

uil
t b

y 
Ow

ne
rs

สร
้าง

โด
ยผ

ู้ปร
ะก

อบ
กา

ร 
(รว

มอ
าค

าร
ชุด

)/B
uil

t b
y 

De
ve

lo
pe

rs

ปร
ะช

าช
นส

ร้า
งเอ

ง/
Se

lf 
-B

uil
t b

y 
Ow

ne
rs

สร
้าง

โด
ยผ

ู้ปร
ะก

อบ
กา

ร 
(รว

มอ
าค

าร
ชุด

)/B
uil

t b
y 

De
ve

lo
pe

rs

BMR เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา

2558 2559 2560 2561



 

6 

เล็งเห็นโอกาสและหันมาให้ความสนใจกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลักมากขึ้น  การพัฒนาที่อยู่อาศัย
สร้างเสร็จพร้อมขายครั้งละจ านวนมากโดยบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ทั้งที่เป็นแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว 
รวมถึงคอนโดที่เริ่มมีให้เห็นมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด (ภาพที ่ 2) ล้วนเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือ
รองรับผู้คนจ านวนมากให้เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันในพื้นที่เมืองในคราเดียวและเป็นการพัฒนาขนาดใหญ่ จึงมี
โอกาสส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในเมืองหลักทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคมได้ในระดับสูง  

 

 
 

 
ภาพที่  2  (บน) แนวโน้มการพัฒนาหน่วยในจัดสรร (ลา่ง) แนวโน้มการพัฒนาหน่วยในอาคารชุด 

 โดยผู้พัฒนา (mass housing development)  ในพื้นที่เมืองหลักภูมิภาค ปี 2557-2561 
ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์
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แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้วส่วนหนึ่งในปัจจุบันภายในเมืองหลักมีลักษณะส าคัญคือ  เป็นการพัฒนา
แบบแยกส่วนตามแต่การได้มาซึ่งที่ดินของผู้พัฒนาทั้งที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน ขาดการวางแผนและบูรณา
การร่วมกับการวางแผนพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานอื่นในภาพรวม ลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งกับหมู่บ้าน
จัดสรรชานเมืองและคอนโดมิเนียมกลางเมืองของเมืองหลัก โดยการพัฒนาเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วในมหานคร
กรุงเทพในอดีต (ภัณฑิรา จูละยานนท์และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ท าให้อาจสามารถคาดการณ์ได้เบื้องต้น
ว่าอนาคตฐานของการอยู่อาศัยในเมืองหลักก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกับเมืองหลวงและจะท าให้
เมืองหลักต้องเผชิญกับปัญหาด้านการอยู่อาศัยและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เรื่องการขยายตัวของเมืองอย่างกระจัดกระจายจนรุกล ้าพ้ืนที่เกษตรกรรมชานเมือง การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
แบบขาดการผสมผสานการใช้งานและไร้ประสิทธิภาพ การพัฒนาที่อยู่อาศัยจนเกินความต้องการของตลาดใน
บริเวณพื้นที่ชานเมือง คอนโดมิเนียมกลางเมืองกลายเป็นสินค้าซื้อขายที่ไม่มีการอยู่อาศัยจริงจนท าให้ราคาที่
อยู่อาศัยกลางเมืองสูงขึ้นและเกิดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึง รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองในภาพรวม
อย่างขาดประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้สร้างผลกระทบเชิงลบนานับประการให้กับการใช้ชีวิตของคนเมืองและท า
ให้ชีวิตคนเมืองหลวงมีคุณภาพท่ีไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น  

 ในขณะเดียวกัน เมืองหลักมีโอกาสที่จะไม่เติบโตไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากเริ่มมีแนวโน้มของปัจจัย
บางประการที่บ่งบอกว่าอนาคตประชากรของเมืองหลักอาจลดลง ทั้งสัดส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิม
มากขึ้น (ภาพที่  3) จ านวนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักกลุ่มหนึ่งของแต่ละเมืองศึกษามีแนวโน้มลดลง  
(ภาพที่  4) รวมถึงสถิติการย้ายเข้าและย้ายออกของจังหวัดที่ตั้งของเมืองที่ศึกษาก็ชี้ให้เห็นว่าเริ่มมีประชากร
ย้ายออกสูงกว่าประชากรย้ายเข้าในแต่ละจังหวัด (ภาพที่ 5)  
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ภาพที่  3 โครงสร้างประชากรจ าแนกตามช่วงอายุและเพศของเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ในปี 2562                                                                                                 

ดัดแปลงข้อมลูจาก: ส านักงานสถติิแห่งชาติ 
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ภาพที่  4 แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสามจังหวัด ปี 2559-2563 
ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานสถิติแหง่ชาติ 

 
 

ภาพที่  5 สถิติการย้ายเข้า – ย้ายออกของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปี 2553 – 2561                                                                                                
ดัดแปลงข้อมลูจาก : ส านักงานสถติิแห่งชาติ 
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ภาพที่  6 สถิติการย้ายเข้า – ย้ายออกของจังหวัดขอนแก่น ช่วงปี 2553 – 2561                                                                                                

ดัดแปลงข้อมลูจาก: ส านักงานสถติิแห่งชาติ 
 

 
ภาพที่  7 สถิติการย้ายเข้า – ย้ายออกของจังหวัดสงขลา ช่วงปี 2553 – 2561                                                                                                

ดัดแปลงข้อมลูจาก: ส านักงานสถติิแห่งชาติ 
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ผลการวิจัยจากโครงการวิจัยในปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่สูงของการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบดังกล่าวที่มีต่อผู้คนและเมือง และท าให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบรวมถึงเสนอนโยบายรองรับบาง
ประการที่จะเกิดในเมืองหลักจากการพัฒนาอสังหาฯ ตามรูปแบบเดิมได้ส่วนหนึ่ง แต่อย่ างไรก็ตามด้วยบริบท
ทางสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างเมืองหลักในภูมิภาคกับกรุงเทพมหานคร  ประกอบกับ
ความไม่แน่นอนในการเติบโตของเมืองหลักดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นนี้ ย่อมสร้างปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างและท าให้เกิดผลกระทบบางส่วนที่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะตัวของพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นการท าความ
เข้าใจพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองหลัก ศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีเฉพาะในเมืองหลัก รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับอนาคตการอยู่อาศัยของเมืองหลักจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยอุดช่องโหว่เชิงนโยบาย
และหาค าตอบเฉพาะให้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก เพื่อน าพาเมืองหลักไปสู่อนาคตที่เหมาะสมและ
ท าให้คุณภาพการอยู่อาศัยของผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคได้รับการพัฒนาสู่ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ได้  

 

ปัจจัยส ำคัญที่จะมีบทบำทในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีอยู่อำศัยของเมืองหลักในอนำคต 

ภายใต้กรอบการศึกษาอนาคตการอยู่อาศัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบผลิตซ ้าของ
เมืองหลักดังที่กล่าวไปข้างต้น งานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นแนวโน้มระดับโลก 
(megatrends) ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนเมือง
ในอนาคต โดยได้กลั่นกรองมาจากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นทั้งจากรายงานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจากการศึกษาโครงการในปีที่ผ่านมา 2 โดยสรุปเป็น
ปัจจัย 8 ประการ ซึ่งได้แก่ 1) กำรกลำยเป็นโลกดิจิทัล (digitalization) 2) กำรกลำยเป็นสังคมสูงวัย 
(aging society) 3) กำรเกิดโรคระบำดระดับโลก (urban pandemic) 4) เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing 
economy) 5) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (climate change) 6) แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(sustainable development) 7) กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทของมหำวิทยำลัย (futures of university) 
และ 8) กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว (tourism economy) เนื่องจากเป็นแนวโน้มส าคัญที่
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวทางการรับมือกับแนวโน้มเหล่านี้ของเมืองหลักแต่ละแห่ง เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบสูงต่ออนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลัก 

จากที่มาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น น ามาสู่ความจ าเป็นในการศึกษาภาพอนาคตการอยู่อาศัย
ของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์

 
 

2 ภัณฑริา จูละยานนท์และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 อนาคตชีวิตเมืองในประเทศ

ไทย โครงการย่อยท่ี 2-1 การอยู่อาศัยในเมือง. Retrieved from https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=89 
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ส าหรับการอยู่อาศัยที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายให้กับเมืองหลักภูมิภาคได้ในอนาคต โดย
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายจะท าความเข้าใจภาพอนาคตการอยู่อาศัยนี้ผ่านการตอบค าถามหลักที่ว่า “รูปแบบที่อยู่
อำศัย พ้ืนที่ท่ีสำม และสำธำรณูปกำรของเมืองหลักภูมิภำคจะเป็นอย่ำงไร และกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่อยู่อำศัยและควำมเป็นชุมชนละแวกบ้ำนของคนเมืองในเมืองหลักอย่ำงไร
ในอนำคต?” เพื่อสร้างข้อเสนอแนะส าหรับนโยบายสาธารณะด้านการอยู่อาศัยผ่านการศึกษาภาพอนาคตอัน
หลากหลายของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค ภายใต้กรอบงานวิจัย “คนเมือง 4.0 ปีที ่2: อนาคตชีวิตเมือง
ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นร่มงานวิจัยหลัก โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอนาคตของการอยู่อาศัย
ของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 3 เมือง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ ซึ่งจะถูก
ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) ประกอบกับตัวแปรส าคัญ 7 
ประการที่ได้กล่าวไป  

 

1.2 กรอบกำรวิจัย  
การศึกษานี้จะท าความเข้าใจพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเมืองผ่านมุมมองหลักของการอยู่อาศัย3ใน

สองมิติที่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัย คือ 1) มิติเชิงกำยภำพ (physical dimension: 
place & space) มุ ่งเน้นท าความเข้าใจล ักษณะพื ้นที ่อยู ่อาศัย (physical factors) โดยศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของที่อยู่อาศัยและสาธารณูปการในฐานะสิ่งปลูกสร้าง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้งานพื้นที่อยู่อาศัยและการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนเมือง และ  2) มิติเชิงสังคม (social 
dimension:  people & neighborhood) มุ่งเน้นท าความเข้าใจลักษณะความเป็นชุมชน (social factors) 
ซึ ่งจะศึกษาความเปลี ่ยนแปลงและภาพอนาคตของการพัฒนาที่อยู ่อาศัยและสาธารณูปการที ่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนละแวกบ้านดังในภาพที่  8 ทั้งนี้ ยังมีมิติเชิงเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อคุณภาพการ
อยู่อาศัยของคนเมืองในอนาคตด้วย เช่น ความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย (housing affordability and 
accessibility) เป็นต้น แต่เนื่องจากมีงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวอยู่แ ล้วเป็น
จ านวนมาก โดยหนึ่งในนั้นคือ รายงานการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-
2580 ที่จัดท าโดยการเคหะแห่งชาติ (ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & 
การเคหะแห่งชาติ, 2017) ที่มีการคาดการณ์อนาคตของการเข้าถึงและความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศ

 
 

3 การอยู่อาศัย (living) หมายถึง การพักพิง พักผ่อน ใช้ชีวิต หลับนอนในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งเป็นประจำในช่วงเวลาหนึ่ง โดย

ในความหมายเชิงลึกของการอยู่อาศัยประกอบด้วยความสัมพันธ์ของคนกับสองปัจจัยหลัก คือ สถานที่เพ่ือการอยู่อาศัย 

(place) และผูค้นท่ีอยู่อาศัยด้วย (people)  
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ไทยไว้อย่างละเอียดแล้ว งานวิจัยนี้จึงจะวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ประกอบกับประเด็นหลักผ่านการทบทวน
วรรณกรรมจากรายงานฉบับดังกล่าวเป็นหลัก 

ภายใต้กรอบดังกล่าว งานวิจัยมีสมมติฐานว่าลักษณะพื้นที่อยู่อำศัยส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่
เมือง เช่น หากที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็กและแออัดมาก คนเมืองจะจ าเป็นต้องออกมาใช้พื้นที่นอกบ้านมากขึ้น 
เป็นต้น โดยจะใช้การส ารวจการอยู่อาศัยในเมืองหลักเพื่อตอบสมมติฐานดังกล่าว นอกจากนี้ การทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจัยในต่างประเทศเบื้องต้นพบว่าพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่เมืองสัมพันธ์กับระดับควำมเป็น
ชุมชน ซึ่งการส ารวจของงานวิจัยนี้จะด าเนินการเพื่อพิสูจน์สมมติฐานส่วนดังกล่าวในเมืองหลักของประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน 

ในท้ายที่สุด การท าความเข้าใจปัจจัยในสองมิติหลักดังกล่าวจะน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือสร้างข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่อยู่อาศัยและระดับความเป็นชุมชนที่จะท าให้คุณภาพการอยู่อาศัย
ในเมืองหลักดีขึ้นและกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายที่ส าคัญคือ กำรสร้ำงควำมเสมอภำค 
ประสิทธิภำพ และควำมยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่นโยบายส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass 
housing development) ต่อไป 

 
ภาพที่  8 กรอบการศึกษาเบื้องตน้ของงานวิจัย 

 

ทั้งนี้งานวิจัยนี้กำหนดกรอบนิยามของการอยู่อาศัยว่า “การอยู่อาศัย” คือ การประกอบกิจกรรมเพ่ือ
การดำรงชีวิตประจำวันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นประจำ เช่น การนอน การขับถ่าย การทำความสะอาด
ร่างกาย การประกอบอาหารและทานอาหาร การพักผ่อน การเล่น การออกกำลังกาย การเรียนและพัฒนา
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ความรู้ การเข้าสังคม การทำงาน การซื้อของ การเดินทาง4 โดยกิจกรรมเหล่านี้มี “พื้นที่อยู่อาศัย” รองรับ 
และจากการวิเคราะห์กิจกรรมที ่เป็นองค์ประกอบของการเป็น  “ที ่อยู ่อาศัยที ่ เหมาะสม (adequate 
housing)”5 ตามกำหนดของ UN Habitat (UNHabitat, 2014) สามารถสังเคราะห์ประเภทของพ้ืนที่อยู่อาศัย
เพื่อเป็นกรอบของประเด็นวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ที่อยู่อาศัย (first place) ซึ่งก็คือบ้านของแต่
ละครัวเรือน 2) พื้นที่นันทนาการหรือพื้นที่ที่สาม (recreation space / third place) ซึ่งเป็นพื้นที่นอกท่ี
อยู่อาศัยหรือพื้นที ่เมืองที่ไม่ใช่พื้นที ่ของสถานที่ทำงาน  อันจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น พื้นที่
สาธารณะ พื้นที่นันทนาการ ร้านกาแฟ และ 3) พื้นที่สาธารณูปการ (public facilities) เป็นพื้นที่บริการ
สาธารณะภายในเมืองที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ การศึกษาการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบทำซ้ำ (mass housing development) ในงานวิจัยนี้ 
มุ่งเน้นไปทีน่ิยามการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบทำซ้ำในฐานะที่เป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยจำนวน
มาก ซึ่งในปัจจุบันอาจหมายถึงหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หอพัก แฟลต เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หัวใจ
สำคัญที่ผู้วิจัยใช้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่นนี้เป็นกรอบของโจทย์วิจัยตั้งต้น เป็นเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การดึงศักยภาพของการพัฒนาด้วยทุนขนาดใหญ่ ที่จะมีต่ออนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลัก ดังนั้น ใน
ท้ายที่สุดแล้วอาจนำไปสู่นโยบายที่ครอบคลุมไปถึงท่ีอยู่อาศัยประเภทอ่ืนๆ เช่น บ้านเดี่ยวหรือตึกแถว ที่จำเป็น
ต้องการการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยทุนขนาดใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน 

1.3 ค ำถำมวิจัย 
ค าถามหลักของงานวิจัยนี้คือ ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าที่เกิดขึ้นพร้อมการ

กลายเป็นเมือง “รูปแบบที่อยู่อำศัย พื้นที่ที่สำม และสำธำรณูปกำรของเมืองหลักภูมิภำคจะเป็นอย่ำงไร 
และกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่อยู่อำศัยและควำมเป็นชุมชนละแวกบ้ำน
ของคนเมืองในเมืองหลักอย่ำงไรในอนำคต?” โดยค านึงถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าประกอบกับตัว
แปรที่เป็นแนวโน้มส าคัญ 7 ประเด็นเป็นหลัก ซ่ึงมีค าถามย่อยคือ 

 
 

4 ในงานวิจัยนี้จะไม่เน้นศึกษากิจกรรมการทำงาน การเดินทาง และการซื้อของในรายละเอียด เนื่องจากภายใต้รม่วิจัยเดียวกัน
นี้มีโครงการอื่นท่ีจะทำการศึกษาภาพอนาคตของประเด็นเหล่านี้อยู่ 

5 UN Habitat ระบุไว้ว่า “ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม (adequate housing)” ต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้ 1) Security of tenure 
2) Availability of services, materials, facilities and infrastructure 3) Affordability 4) Habitability 5) 
Accessibility 6) Location 7) Cultural adequacy  
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 1) สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม และสาธารณูปการของเมืองหลัก
ภูมิภาคเป็นอย่างไร และส่งผลให้พฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมือง
ในเมืองหลักเป็นอย่างไรในปัจจุบัน? 

 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ที่สาม และสาธารณูปการของเมืองหลักภูมิภาคมีแนวโน้ม
จะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต และแต่ละปัจจัยจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและความ
เป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมืองในเมืองหลักมากน้อยเพียงใดในอนาคต? 

 3) ปัจจัยอื่นที่มีความเป็นไปได้ที่จะปรากฏในอนาคตมีอะไรบ้าง และจะส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัย 
พ้ืนที่ที่สาม และสาธารณูปการของเมืองหลักในอนาคตอย่างไร? 

 4) ภาพอนาคตฐาน อนาคตทางเลือก และอนาคตที่พึงประสงค์ของรูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม 
และสาธารณูปการของเมืองหลักภูมิภาคจะเป็นอย่างไร? 

 5) แผนนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตของประเทศไทย
ควรเป็นอย่างไร? ภาครัฐควรด าเนินการเพื่อตอบรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ที่สาม และสาธารณูปการของเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตอย่างไร?  

 

1.4 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจสถานการณ์การอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน โดยศึกษาผ่านรูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม และสาธารณูปการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่
อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมืองในเมืองหลัก 

 2) เพื่อกวาดสัญญาณของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู ่อาศัย พื้นที่ที ่สาม และ
สาธารณูปการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมืองในเมือง
หลัก ศึกษาแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี ้ต ั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 3) เพื่อสร้างพลวัตระบบ (system dynamics) ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคทั้งในภาพรวม
และของแต่ละเมืองที่ศึกษา 

 4) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตการอยู่อาศัย
ของคนเมืองระหว่างในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ และในเมืองหลักภูมิภาค  

 5) เพื่อสร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตของการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย  
ผ่านการมองภาพอนาคตของรูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม และสาธารณูปการ รวมถึงพฤติกรรมการใช้พื้นที่
อยู่อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมืองในเมืองหลักในอนาคต 
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 6) เพื่อสร้างข้อเสนอในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และสร้างนโยบายด้านการอยู่อาศัย  การพัฒนา
รูปแบบที ่อยู ่อาศัย สร้างคุณภาพชุมชนละแวกบ้าน รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปการเพื ่อกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันที่จะน าไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยใน
อนาคต 

 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

1) ขอบเขตของประเภทท่ีอยู่อำศัยหลักที่ศึกษำ 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของงานวิจัยนี้มุ ่งเน้นศึกษาการอยู่อาศัยของคนเมืองในที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า 
(mass housing) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนาขึ้นในเมืองหลักท้ังโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
มีการลงทุนสูง รองรับผู้อยู่อาศัยจ านวนมาก จึงมีนัยยะส าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อเมืองและวิถี
การอยู่อาศัยของคนเมืองหลักอย่างมาก ดังนั้น ที่อยู่อาศัยผลิตซ ้าจึงเป็นประเภทที่อยู่อาศัยที่จ าเป็นต้องมี
นโยบายสาธารณะระดับประเทศมารองรับ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังคงค านึงถึงที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ 
ควบคู่ไปด้วยเนื่องจากในเมืองหลักยังคงมีที่อยู่อาศัยอีกหลายประเภทที่มีบทบาทส าคัญทั้งต่อชีวิตคนเมืองหลัก 
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของเมือง  

 2) กรอบกำรศึกษำปัจจัย 

เนื ้อหาที ่จะศึกษาเกี ่ยวกับการอยู ่อาศัยในที ่อยู ่อาศัยประเภทดังกล่าว ประกอบด้วยการศึกษา
สถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยใน
อนาคต เพื่อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนารูปแบบการอยู่
อาศัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ ่งจะท าให้คุณภาพการอยู ่อาศัยของคนเมืองในประเทศไทยดีขึ ้น โดยการ
คาดการณ์อนาคตจะมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบ STEEP-V ของหลักการวิจัยเรื่องอนาคต
ศึกษา (Saritas, 2013; Saritas & Aylen, 2010) ที่ประกอบด้วยค าน าหน้าของด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี
(Technology) เศรษฐกิจ (Economy) สิ่งแวดล้อม (Ecology) การเมือง (Politics) และคุณค่า (Values)  

 นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
พื้นที่อยู่อาศัย กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัย และกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเป็นชุมชน
ตามกรอบการวิจัยที่วางไว้ ภาพที่ 15 เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละส่วนชัดเจนขึ้นและสามารถ
น าไปใช้สร้างพลวัตรระบบได้ต่อไป 
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จากขอบเขตการศึกษาสถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบันและ
คาดการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในอนาคต สามารถแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิจัยเมืองและ
การวิจัยอนาคต 

 1) การวิจัยเมือง (Urban research) ศึกษาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของคนเมืองในปัจจุบันหรือ “คน
เมือง 3.0” เน้นวิเคราะห์ปรากฏการณ์การอยู่อาศัยในเมืองหลักโดยแบ่งออกเป็น a) กำรศึกษำลักษณะของ
พื้นที่อยู่อำศัย (physical factors) โดยส่วนนี้จะส ารวจทั้งลักษณะทางกายภาพของที่อยู่อาศัย การกระจาย
ตัวและความหลากหลายของพื้นที่ที่สามและพื้นที่สาธารณูปการในแต่ละเมือง และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
ระหว่างที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม และพื้นที่สาธารณูปการ เพื่อท าความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมของชุมชนอยู่อาศัย b) กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนพื้นที่เมือง โดยจะส ารวจ
ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง รวมถึงความถี่ในการใช้งานและการเข้าถึง เพื่อท าความเข้าใจสถาณ
การณ์และความเชื่อมโยงของการใช้งานพ้ืนที่เมืองกับลักษณะของพ้ืนที่อยู่อาศัย และ c) กำรศึกษำพฤติกรรม
เชิงสังคมของชุมชนอยู่อำศัย (social factors) โดยจะศึกษาด้วยการส ารวจระดับความเป็นชุมชนอยู่อาศัย
ของแต่ละพื้นที่ศึกษา เพื่อท าความเข้าใจความแตกต่างของโครงข่ายทางสังคมละแวกที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่
ที่มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน รวมถึงวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับผลการศึกษาส่วน a) และ b)  

 2)  การวิจัยอนาคต (Futures research) หลังจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการอยู่อาศัยของคน
เมืองหลักในปัจจุบันแล้ว งานวิจัยส่วนต่อไป คือ การศึกษาและคาดการณ์ว่ารูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม 
และสาธารณูปการเพื่อการด ารงชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต วิธีการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะท ดลองใช้
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มอนาคตศึกษา ทั้งนี้ การศึกษาอนาคตการอยู่อาศัย
ของคนเมืองหรือ “คนเมือง 4.0” จะสนับสนุนกรอบความคิดและวิธีการมองภาพอนาคตของผู้อยู่อาศัยในเมือง
หลักด้วยวิธีการและเครื่องมือทางอนาคตศึกษาทั่วไป อาทิ การวิเคราะห์แนวโน้มกงล้ออนาคต (Futures 
Wheels) ฉากทัศน์และการคาดการณ์แบบมีส ่วนร่วมอื ่นๆการศึกษาอนาคตเชิงชาติพ ันธ ุ ์วรรณนา 
(Ethnographic Futures Research) รวมไปถึงการทดลองและพัฒนาเครื ่องมือการศึกษาอนาคตใหม่ๆ
โดยเฉพาะการใช้ Big Data ในการศึกษาอนาคต 

 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ 

ตามขอบเขตโครงการวิจัยคนไทย 4.0 ปีที่ 2 งานวิจัยนี้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาไว้ที่เมืองหลัก
ภูมิภาคของประเทศไทย 3 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหำดใหญ่ โดยในแต่จังหวัดจะ
ศึกษาและพิจารณาตั้งแต่บริเวณ 1) พื้นที่เมือง (urban area) 2) พื้นที่ชำนเมือง (suburban area) 3) 
พื้นที่กึ ่งเมือง (quasi-urban area) และ 4) พื้นที่เมืองบริวำร (satellite city area) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม สาธารณูปการ พฤติกรรมการอยู่
อาศัยและด ารงชีวิตของผู้คน รวมถึงความเป็นชุมชนละแวกบ้านของพื้นที่เมืองแต่ละแบบในบริบทของเมือง
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เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่เมืองแต่ละส่วนจะท าให้
สามารถเห็นภาพอนาคตของการพัฒนาเมืองหลักที่ครอบคลุมและสามารถน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนด
นโยบายเพื่อรองรับภาพอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

งานวิจัยนี้จะท าการศึกษาภาพอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1.5.4 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

เนื่องจากวิธีการวิจัยหลักของงานนี้เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการด้านการคาดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(strategic foresight) การเลือกประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร อย่างไรก็ตาม ใน
การศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ที่สาม และสาธารณูปการของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
เป้าหมายของการวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มที่ส าคัญในลักษณะเดียวกันกับโครงการวิจัย คนเมือง 4.0 ในปีที่
ผ่านมา ประกอบด้วย 1) กลุ่มชายขอบ (marginal) 2) กลุ่มมวลชน (mass) และ 3) กลุ่มล ้าสมัย (maverick)  
โดยจากการศึกษาในปีที่ผ่านมา ท าให้คาดการณ์ได้ว่ากลุ่มผู้อยู่อาศัยในเมืองจะมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่
แตกต่างกันเมื่อระยะเวลาในการอยู่อาศัยเปลี่ยนไป เบื้องต้นจึงก าหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษาทั้งสามกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยถาวรและกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว โดยมีตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม
ดังในตารางที่ 1 ซึ่งในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาบุคลาลักษณ์ (persona) ของคนแต่ละกลุ่มเพื่อคาดการณ์
อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักต่อไป 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างกลุ่มประชากรที่จะศึกษา 

 กลุ่มชำยขอบ กลุ่มมวลชน กลุ่มล ้ำสมัย 

ประชำกร
ชั่วครำว 

แรงงานต ่ างชาต ิท ี ่ เ ข ้ ามา
ท างานช่ัวคราว 

น ักศ ึ กษาท ี ่ อาศ ั ย ในหอพัก 
นักท่องเที่ยว 

คนกร ุงเทพฯ ท ี ่ม ีบ ้านพ ักตาก
อากาศและมาอยู ่อาศัยเป ็นครั้ง
คราว 

ประชำกร
ถำวร 

คนในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีรายได้
น้อย อาศัยในชุมชนแออัดหรือ
ชุมชนบุกรุก 

ผู ้อย ู ่อาศัยในอาคารพาณิชย์ 
บ้านเดี ่ยว หรือหมู่บ้านจัดสรร
ชานเมือง 

กลุ ่ม expat / ผู ้ที ่ใช้เทคโนโลยีที่
ช่วยให้สามารถด ารงชีวิตในที่ที่ไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกได้ 
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1.6 กำรด ำเนินงำน 

1.6.1 ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 

กระบวนการและวิธีการวิจัยหลักของโครงการวิจัยนี้เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการโครงการวิจัย 
คนเมือง 4.0  คือ วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , 
2562) ซึ่งแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ตามตารางท่ี 2  และภาพที่  9 

ตารางที่ 2 ขั้นตอนตามวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนตำมวิธกีำรคำดกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ ขั้นตอนวิจัย 

a) การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) ขั้นตอนท่ี 1 

b) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) ขั้นตอนท่ี 2 

c) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 

ขั้นตอนท่ี 3 d) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 

e) การก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 

f) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) ขั้นตอนท่ี 4 

g) การวางแผน (planning) 
ขั้นตอนท่ี 5 

h) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 
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ภาพที่  9 กระบวนการวิจัยและผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอน 
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การแบ่งข้ันตอนวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานในขั้นตอนการก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ไป
บางส่วนดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตของการวิจัย” ในข้อเสนอโครงการ อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะ
ด าเนินการทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญเพิ ่มเติม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อก าหนดขอบเขต
การศึกษาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละเมืองที่จะศึกษามากยิ่งขึ้น จนน าไปสู่การ
ก าหนดกรอบการวิจัยและคาดการณ์ (scoping/framing) อนาคตการอยู ่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลัก
ภูมิภาคให้มีความชัดเจนตามบริบทของแต่ละเมืองเพื่อเป็นพื้นฐานในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน
และแนวโน้มที่ส่งผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักในอนาคตในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ในขั้นตอน
นี้จะมีการก าหนดบุคคลาลักษณ์ (persona) ของคนเมืองกลุ่มต่างๆ ในแต่ละเมืองตามขอบเขตที่ได้ยกตัวอย่าง
ไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตของการวิจัย” ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละเมืองมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
เป็นตัวอย่างในการสร้างภาพชีวิตของคนเมืองในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 2 มุ่งเน้นการกวาดสัญญาณของสถานการณ์ปัจจุบัน (horizontal scanning) ตามกรอบ 
STEEP-V โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นปัจจัยส าคัญ การประเมินระดับ
ผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มที่ได้จากการกวาดสัญญาณ รวมทั้งสรุป
ความสัมพันธ์ของปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้ออกมาเป็นแผนภาพพลวัตระบบ  (system dynamics) ของการอยู่
อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนย่อย 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จะใช้การรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติและเชิงปริมาณของ
ปัจจัยด้านต่างๆ ตามกรอบ STEEP-V ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม สาธารณูปการ พฤติกรรมการอยู่
อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านในเมืองหลักแต่ละแห่งทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น การ
ส ารวจจ านวนและการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยและสาธารณูปการแต่ละประเภทในพื้นที่ศึกษา การส ารวจ
จ านวนประชากรและลักษณะครัวเรือน การส ารวจจ านวนชุมชน การใช้เวลาของประชากรในแต่ละวัน โดย
ข้อมูลเหล่านี้จะหาจากข้อมูลส ารวจที่จัดท าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมโยธาธิ
การ หรือการเคหะแห่งชาติ และบางส่วนอาจเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยในอดีต ข้อมูลที่รวบรวมได้ใน
ขั้นตอนนี้จะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ขั้นตอนย่อย 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่
อยู ่อาศัยของคนเมืองหลักทั ้งในพื ้นที ่บ้าน พื ้นที ่ที ่สาม และสาธารณูปการ ผ่านการสัมภาษณ์และท า
แบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลางเมือง พื้นที่ชานเมือง พื้นที่กึ่งเมือง และ
เมืองบริวาร เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่อยู่อาศัย โดยแนวทางของค าถามใน
การสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นการสอบถามพฤติกรรมการอยู่อาศัยในชีวิตประจ าวันและการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ว่ามีการประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทในสถานที่ใดบ้าง สาเหตุของการใช้แต่ละพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมใน
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ชีวิตประจ าวันคืออะไร เพื่อท าความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมการอยู่อาศัยและความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
ดังกล่าวกับพื้นที่ทางกายภาพของบ้านและเมือง โดยผลการส ารวจจะถูกน ามาสังเคราะห์เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
และแนวโน้มของสถานการณ์การอยู่อาศัยในปัจจุบัน 

 นอกจากนี้จะท าการทบทวนงานศึกษาเชิงคุณภาพที่ เกี ่ยวข้องกับการอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย พื้นที่
สาธารณะและสาธารณูปการในภาพรวมของประเทศ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐานเมืองที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในแต่ละเมืองที่ศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจด้านการวางผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองในภาพรวมระดับประเทศและใน
ระดับพื้นที่ศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่
อาศัย พ้ืนที่ที่สาม พ้ืนที่สาธารณะ พฤติกรรมการอยู่อาศัยและลักษณะความเป็นชุมชนของเมืองหลักภูมิภาคใน
อนาคต ผลจากข้ันตอนนี้จะเป็นคลังข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

ขั้นตอนย่อย 2.3 สำรวจข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มใหม่ที่เป็นสัญญาณอ่อน (weak signal) 
ที่มีโอกาสจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ที่สาม พ้ืนที่สาธารณะและสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การอยู่อาศัยรวมถึงความเป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ศึกษา โดยการ
สำรวจข้อมูลในส่วนนี้จะดำเนินการโดยการทบทวนเอกสารและปรากฏการณ์ด้านการอยู่อาศัยที่เริ่มเกิดขึ้นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ที่จะมีต่อเมือง
หลักในอนาคต โดยกรอบการวิเคราะห์จะใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่กึ่งเมือง พ้ืนที่ชานเมือง 
และเมืองบริวารของแต่ละพ้ืนที่ศึกษา 

ขั้นตอนย่อย 2.4 สรุปและรวบรวมปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนย่อยที่  2.1-2.3 และจัดกลุ่ม
ปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบ STEEP-V แล้วคัดเลือกปัจจัยสำคัญมาสร้างเป็นแผนภาพพลวัตระบบ (system 
dynamics mapping) ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยขับ
เคลื่อนที่จะเปลี่ยนภาพอนาคตของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยอาจได้ผลลัพธ์ทั้งพลวัตระบบของเมืองหลัก
และพลวัตระบบเฉพาะของแต่ละเมืองที่เป็นพื้นที่ศึกษา พลวัตระบบที่ได้จากขั้นตอนนี้จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนอ่ืนหลังจากนี้ 

ขั้นตอนย่อย 2.5 เมื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนที่
สัมพันธ์กับรูปแบบการอยู่อาศัยในเมืองแล้ว จะดำเนินการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (uncertainty) และ
ผลกระทบ (impact) ของปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละปัจจัยที่จะส่งผลต่อการอยู่อาศัยในเมืองหลักในอนาคต โดย
การประเมินความไม่แน่นอนและผลกระทบจะดำเนินการผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
เพื่อระดมสมองและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของอนาคตการอยู่อาศัยในเมือง
หลัก โดยกลุ่มผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้สัมภาษณ์ไปในขั้นตอนย่อย 2.2 
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ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการคาดการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยใช้การ
คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) เพื่อก าหนดปัจจัยหลักเพื่อสร้างฉากทัศน์ (Scenerio 
Building) ของอนาคต รวมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยเมืองหลัก
ภูมิภาคแต่ละเมืองในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยการสร้างฉากทัศน์จะแบ่งออกเป็นฉากทัศน์ภาพอนาคตฐาน 
(baseline future) ฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) และฉากทัศน์ภาพอนาคตที ่พึง
ประสงค์ (preferable futures) โดยการได้มาซึ่งฉากทัศน์แต่ละส่วนมีวิธีการดังนี้ 

ขั้นตอนย่อย 3.1 การสร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตฐาน จะด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาเป็น
หลัก โดยฉากทัศน์นี้จะได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่  2 และการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยครั้งที ่1  

ขั้นตอนย่อย 3.2 การสร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือก จะด าเนินการโดยเริ่มจากการคัดเลือก
ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบสูงซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้ง
ที่ 1 เพื่อทดลองสร้างแกนของฉากทัศน์อนาคตทางเลือกผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ 2 
ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมจะร่วมกันสร้างฉากทัศน์ของอนาคตการอยู่อาศัยด้วยวิธีการสร้าง
แกนปัจจัยขับเคลื่อนฉากทัศน์แบบ 2x2 ทั้งนี้ กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองจะเป็น
กลุ่มเดียวกับผู้ที ่เข้าร่วมในครั้งที่ 1 และอาจเปิดรับผู้ที ่สนใจเข้าร่วมเพิ ่มเติมเพื ่อให้ภาพอนาคตมีความ
หลากหลายและครอบคลุมประเด็นการอยู่อาศัยให้ได้มากที่สุด ผลลัพธ์จากการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2 นี้คือภาพอนาคตฉากทัศน์ทางเลือกตามแกนปัจจัย 1-3 ชุด โดยคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาจะร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์คัดเลือกชุดฉากทัศน์อนาคตทางเลือกที่ครอบคลุม มีความแตกต่างของแต่ละภาพที่ชัดเจน
และน่าจะมีประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายด้านการอยู่อาศัยมากที่สุดมาเป็นตัวตั้งต้นในการด าเนินการคัดเลือก
ฉากทัศน์ภาพอนาคตพึงประสงค์ในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนย่อย 3.3 การประเมินฉากทัศน์ภาพอนาคตพึงประสงค์ การคัดเลือกภาพฉากทัศน์อนาคตพึง
ประสงค์ 1 ฉากจากทั้งหมด 4 ฉากที่ได้จากขั้นตอนย่อย 3.2 โดยจะด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบ
กระดาษและสื่อออนไลน์ในการเก็บข้อมูล ลักษณะของชุดค าถามจะเป็นการจัดท าสื่อที่อธิบายฉากทัศน์แต่ละ
ฉากเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามและให้ผู้เข้าร่วมเลือกภาพอนาคตที่คิดว่ามีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ยั่งยืนมากที่สุด และเป็นธรรมมากที่สุดพร้อมอธิบายเหตุผล และให้เลือกภาพฉากทัศน์ที่คิดว่าพึง
ประสงค์ท่ีสุดภายใต้เกณฑ์ของความมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความเป็นธรรม การประเมินฉากทัศน์ด้วย
วิธีการนี้จะท าให้ให้ได้รับความเห็นที่หลากหลายจากคนทุกกลุ่มซึ่งจะท าให้นโยบายที่ได้ในขั้นตอนสุดท้าย
สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุมมากข้ึน ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะได้ทั้งองค์ประกอบย่อยของแต่ละฉากทัศน์
ที่ตอบเกณฑ์เป้าหมาย รวมถึงฉากทัศน์พึงประสงค์หลักที่ตอบโจทย์ทุกเกณฑ์เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ซึ่งจะเป็นฉากทัศน์ตั้งต้นในการวิเคราะห์และสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการอยู่
อาศัยในเมืองหลักต่อไป 
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ทั้งนี้การให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางฉากทัศน์จะท าให้เกิดภาพอนาคตที่มีความหลากหลาย
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหลายด้านได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย ฉากทัศน์ของอนาคตที่อยากได้ (preferable 
future) จะแปลงออกมาเป็นวิสัยทัศน์ (vision) และเป้าหมาย ในขณะที่ฉากทัศน์ของภาพอนาคตอื่น ๆ จะใช้
เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้การเสนอนโยบายที่จะน าไปถึงอนาคตเป้าหมายเป็นไปอย่างทนทาน ( robust) ที่สุด
เทา่ที่จะสามารถจินตนาการได้  

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาความหมายและนัย ( implications analysis) จะใช้กรอบแนวคิดและ
วิธีการที่เรียกว่า วงล้ออนาคต (futures wheel) และการพยากรณ์ย้อนกลับ (back-casting) ผ่านกำรจัด
ประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที่ 3 โดยผู้ร่วมงานมีคณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมวิเคราะห์หาหนทาง (path) และกระบวนการที่จะน าไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่ได้แปลงออกมา
เป็นวิสัยทัศน์แล้วต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการวางแผน และการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ โดยมีวิธีการหลักคือ
การประชุมหารือภายในของคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษา 

1.6.2 ที่มำของข้อมูล กลุ่มตัวอย่ำง และเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

งานศึกษาชิ้นนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยแบบผสม อันประกอบไปด้วย (1) การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร
และข้อมูลสถิติจากงานศึกษาก่อนหน้า (2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณและคุณภาพ (3) การเก็บข้อมูล
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และ (4) การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ที่มำของข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เกณฑ์กำรคัดเลือกกลุม่ตัวอย่ำง 

(1) การเก็บข้อมูลเชิง
เอกสารและข ้อมู ล
สถ ิต ิจากงานศ ึกษา
ก่อนหน้า 

- ข้อมูลส ารวจสถานการณ์ที่อยู่อาศัยและครัวเรือน
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ 

- ข้อมูลสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย
ในแต่ละเมืองจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และ
ภาคเอกชน 

- ข้อม ูลชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแต่ละ
เมือง 

- งานศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการ
พัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย 

- ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะการกระจายตัวของ
พื้นที่ที่สามและสาธารณูปการเมืองจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ กรมโยธาธิการรวมถึงข้อมูลสาธารณะ
ของภาคเอกชนอาทิ  Google map 
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 ที่มำของข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เกณฑ์กำรคัดเลือกกลุม่ตัวอย่ำง 

(2) การเก็บข้อมูลปฐม
ภ ูม ิ เช ิงปร ิมาณและ
คุณภาพ 

- ใช ้การท  าแบบสอบถามเพ ื ่อเก ็บข ้อม ูลด ้าน
พฤต ิกรรมการใช ้ช ีว ิตในพ ื ้นท ี ่อย ู ่อาศ ัย ใน
ชีวิตประจ าวันทั้งพื้นที่ภายในที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่
สาม และพื้นที่สาธารณูปการของเมืองจากกลุ่มผู้ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาโดยแบ่งตามกรอบที่ระบุไว้
ในขอบเขตการวิจัย  

 

- การคัดเล ือกกลุ ่มต ัวอย่างจะใช้
ว ิธ ีการเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างแบบ
เจาะจง ( purposive  sampling ) 
ที ่เป็นการเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วจิัย
ตามว ัตถ ุประสงค ์ของการว ิจัย 
ผสมผสานกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โ ด ย ก า ร บ อ ก ต ่ อ  ( snowball 
sampling) ท ี ่ เป ็นการเล ือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของ
ผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว 

(3) การเก็บข้อมูลวิจัย
เช ิงค ุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านท่ีอยู่อาศยัและการวางแผนพัฒนา
เมือง ผู้เช่ียวชาญด้านอสังหารมิทรัพย์ (เมืองละ 3-
4 คน) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ท างานกับชุมชนอยู่
อาศัยในแต่ละเมืองหลัก (เมืองละ 1-2 คน) 

- นักวิชาการด้านท่ีอยู่อาศัยและการออกแบบเมือง 
(เมืองละ 1-2 คน) 

- ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องกับการอยู่
อาศัย การจัดการพื้นท่ีสาธารณะและ
สาธารณูปการในแต่ละเมือง (เมืองละ 2-3 คน) 

(รวมเมืองละ 7-11 คน) 

*การสัมภาษณ์อาจด าเนินการผ่านทางระบบออนไลน์
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 

- การคัดเล ือกกลุ ่มต ัวอย่างจะใช้
ว ิธ ีการเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างแบบ
เจาะจง ( purposive  sampling ) 
ที ่เป็นการเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วจิัย
ตามว ัตถ ุประสงค ์ของการว ิจัย 
ผสมผสานกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โ ด ย ก า ร บ อ ก ต ่ อ  ( snowball 
sampling) ท ี ่ เป ็นการเล ือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของ
ผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว 

(4) การประชุมกลุ่ม
ย่อยเชิงปฏิบัติการ 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านท่ีอยู่อาศยัและการวางแผนพัฒนา
เมือง ผู้เช่ียวชาญด้านอสังหารมิทรัพย์ (เมืองละ 3-
4 คน) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ท างานกับชุมชนอยู่
อาศัยในแต่ละเมืองหลัก (เมืองละ 1-2 คน) 

- นักวิชาการด้านท่ีอยู่อาศัยและการออกแบบเมือง 
(เมืองละ 1-2 คน) 

- ตัวแทนจากหนว่ยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องกับการอยู่
อาศัย การจัดการพื้นท่ีสาธารณะและ
สาธารณูปการในแต่ละเมือง (เมืองละ 2-3 คน) 

- กลุ ่มตัวอย่างจะคัดเลือกจากผู้ให้
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ และการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการบอกต่อ 
(snowball sampling) โดยอาศัย
การแนะน าของกลุ ่มตัวอย่างที่ให้
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
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 ที่มำของข้อมูล/กลุ่มตัวอย่ำง เกณฑ์กำรคัดเลือกกลุม่ตัวอย่ำง 

- ตัวแทนผู้อยู่อาศัยในเมืองหลักแตล่ะกลุม่ตาม
กรอบงานวิจัย (เมืองละ 3-6 คน) 

(รวมครั้งละ 10-17 คนต่อครั้งต่อเมือง) 

*การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์โควดิ-19 

 

 

1.7 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
 ระยะเวลาท าการวิจัย: 12 เดือน  

กิจกรรม 

เดือน 

3 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 2 เดือน 

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

1. การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากการ
ทบทวนงานวิจัยและเอกสาร (Stakeholder 
Analysis) 

            

2. การทบทวนข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยเพื่อ
วิเคราะหส์ถานการณ์และแนวโนม้ความ
เปลี่ยนแปลงของอนาคตการอยู่อาศัยในเมือง
หลักภูมภิาค 

            

3. การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ 
(scoping/framing) พร้อมทำแบบสอบถาม
เพื่อการสำรวจข้อมูลเชิงปฐมภูม ิ

 
   

 
  

 
 

   

4. การดำเนินการขอจริยธรรมการวิจยั             

5. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการอยู่อาศัยและ
รวบรวมข้อมลูเชิงสถิตดิ้านการอยูอ่าศัยใน
เมืองหลักภมูิภาค 

    
 

       

6. การสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิเกี่ยวกบั
สถานการณ์และแนวโน้มอนาคตของการอยู่
อาศัยในเมืองหลัก 
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กิจกรรม 

เดือน 

3 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 2 เดือน 

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

7. การจัดทำข้อมลูสถานการณ์ปจัจุบนั 
(baseline data 3.0) และแผนภาพระบบ
พลวัต (system dynamics) ของการอยู่
อาศัยในเมืองหลักภมูิภาค 

            

8. การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
เพื่อระดมสมองและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ความเสีย่ง และความไม่แน่นอนของอนาคต
การอยู่อาศัยในเมือง และการสังเคราะห์และ
วิเคราะหภ์าพอนาคตการอยู่อาศัยในเมือง 

            

9. การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
เพื่อวิเคราะห์และสรา้งฉากทัศน์อนาคต
ทางเลือก 

            

10. การเก็บข้อมูลและประเมินฉากทัศน์อนาคต
พึงประสงค์  

            

11. การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 
เพื่อวิเคราะหห์าความหมายและนยั 
(implications analysis) ของฉากทัศน์และ
ร่วมกันแปลงผลการวิเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์  

            

12. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ ์             

13. การส่งรายงานความก้าวหน้า             

14. การส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์             

15. การส่งรายงานฉบับสมบรูณ ์             
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1.8 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

รายงานความก้าวหน้า 
การศึกษาอนาคตการอยู่
อาศัยของคนเมืองในเมือง
หลักภูมิภาคของประเทศ

ไทย 

1 ฉบับ รายงานความก้าวหน้าที่ประกอบด้วย
การกำหนดกรอบการวิจัยและการ
ค า ด ก า ร ณ ์  ( scoping/framing)  
เคร ื ่องม ือในการเก ็บข ้อม ูล และ
สถานการณ์ปัจจุบัน (baseline data 
3 .0 )  และแผนภาพระบบพลวัต 
(system dynamics) เบื้องต้น 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
การศึกษาอนาคตการอยู่
อาศัยของคนเมืองในเมือง
หลักภูมิภาคของประเทศ

ไทย 

1 ฉบับ รายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียด
ของผลการศึกษาอนาคตการอยู่อาศัย
ของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประ เทศ ไทย  ภาพอนาคตฐาน 
(baseline future) และภาพอนาคต
ทา ง เ ล ื อ ก  ( alternative futures) 
ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมภิาค 
และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาตร์และ
นโยบายในการรับมือกับ

อนาคตการอยู่อาศัยของคน
เมืองในเมืองหลักภูมิภาค

ของประเทศไทย 

1 ฉบับ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการรับมือ
กับสถานการณ์การอยู ่อาศัยในเมือง
หล ักภ ูม ิภาคในอนาคตท ี ่ เก ิดจาก
กระบวนการคาดการณ์อนาคตอย่างมี
ส่วนร่วม 
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1.9 เป้ำหมำยของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 
สถานการณ์อนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยและข้อเสนอเชิงยุทธศาตร์และ

นโยบายในการรับมือกับอนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยที่เกิดจากกระบวนการ
คาดการณ์อนาคตอย่างมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมปัจจัยส าคัญในทุกมิติจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยเป็นข้อเสนอที่หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถน าไปใช้ออกแบบการรายละเอียดเชิงนโยบายที่เท่าทันและ
สามารถรับมือกับอนาคตเชิงลบของการอยู่อาศัยและน าพาเมืองหลักในภูมิภาคของไทยไปสู่ภาพอนาคตเชิง
บวกท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนได้ 
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บทท่ี 2  
กำรกวำดสัญญำณ I – ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำร 

 การกวาดสัญญาณในส่วนนี้ มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิเชิงสถิติและเชิงปริมาณของสถานการณ์การ
อยู่อาศัยในเมืองหลักในปัจจุบันตามกรอบ STEEP-V อันเป็นข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย พื้นที่ที ่สาม 
สาธารณูปการ พฤติกรรมการอยู่อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านในเมืองหลักแต่ละแห่ง โดยข้อมูล
เหล่านี้จะสืบค้นจากข้อมูลส ารวจที่จัดท าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทเิช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมโยธาธิ
การและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีต ทั้งนี ้การกวาด
สัญญาณจะรวบรวมปัจจัยสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) แนวโน้ม (trends) เหตุ
ไม่คาดฝัน (wild cards) รวมถึงสัญญาณอ่อน (weak signals) (Saritas & Smith, 2011) ที่เกี่ยวข้องกับการ
อยู่อาศัยในเมืองหลัก 

 การกวาดสัญญาณในส่วนนี้แบ่งออกเป็นการศึกษา 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของ
เมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย 2) บทบาทด้านเศรษฐกิจของเมืองหลักในปัจจุบัน 3) นโยบายด้านการอยู่
อาศัยของเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย 4) แนวโน้มใหญ่ (megatrends) ด้านการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 5) 
สถานการณ์การอยู่อาศัยของเมืองหลักในปัจจุบัน 6) สรุปผลการกวาดสัญญาณเบื้องต้นของเมืองหลัก ตาม
กรอบ STEEP-V และในท้ายที่สุดจะรวบรวมผลการกวาดสัญญาณเหล่านี้ประมวลออกมาเป็น  7) พลวัตระบบ 
(system dynamic) ของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก เพ่ือท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยขับเคลื่อน 
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2.1 วิวัฒนำกำรกำรตั้งถิ่นฐำนของเมืองหลักภูมิภำคในประเทศไทย 
การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้มุ่งเน้นท าความเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ

การอยู่อาศัยของเมืองหลัก โดยจะศึกษาผ่านสามด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัว
ของเมืองในภาพใหญ่ ปัจจัยทางส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของบ้านและการอยู่อาศัยผ่านมุมมองเชิง
สถาปัตยกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและความเป็นชุมชนของเมืองหลักในปัจจุบัน 

2.1.1 เมืองเชยีงใหม่ 

1) วิวัฒนำกำรกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของเมือง 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขปและพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน 

เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่พญามังรายได้สร้างเมืองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1839 
โดยเมืองเชียงใหม่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องในประวัติศาสตร์ตลอดมากว่า 700 ปี เป็นนครหลวงอิสระ ปกครอง
โดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1839 - 2101) ในยุคดังกล่าว คนพ้ืนเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคูเมืองเป็นหลัก 
โดยตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มรอบสถานที่ส าคัญเป็นหลัก หลังจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้
การปกครองของพม่าเป็นระยะเวลาประมาณสองร้อยปี ในช่วงดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ
การอยู่อาศัยคือคนพ้ืนเมืองล้านนาได้ย้ายออกไปอยู่ด้านนอกเมืองและชาวเงี้ยวหรือพม่าได้เข้ามาตั้งบ้านเรือน
อยู่ในบริเวณกลางเมือง  

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 – 2352) มีข้อมูลว่าได้
เกิดการขับไล่ชาวพม่าออกไปจากเชียงใหม่ประกอบกับการที่คนพื้นเมืองได้ถูกกวาดต้อนไปหลายครั้งระหว่าง
การท าสงคราม ท าให้มีช่วงที่เมืองเชียงใหม่ไร้ผู้คนอาศัย พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นผู้ปกครองในยุคนั้นจึงมีนโยบาย
กวาดต้อนผู้คนเพื่อให้มาช่วยฟื้นฟูเมืองที่รกร้าง ท าให้มีผู้คนจากเมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เมืองเชียงตุง 
เมืองเชียงขาง เมืองวะ เมืองลวง เมืองมาง ฯลฯ ย้ายเข้ามาอยู่ในเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก การกวาดต้อนผู้คน
ในครั้งนั้นท าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และมีการก าหนด
พื้นที่อยู่อาศัยตามกลุ่มอาชีพ6 โดยเขตก าแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกเป็นที่อยู่ของช่างและพ่อค้าเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์หลากหลาย เช่น ชาวเขิน มอญ พม่า ไทใหญ่ ส่วนเขตก าแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นในก าหนดให้เฉพาะชาว
ไทยหรือคนเมืองอาศัยอยู ่ 

 
 

6 ช่างฝีมือชั้นดีจะก าหนดให้อยู่ในเมือง ชาวเขินจากเมืองเชียงตุงที่เชี่ยวชาญการท าเครื่องเขินให้อยู่อาศัยบริเวณระหว่างก าแพงเมืองชั้นนอกและ

ชั้นในด้านทิศใต้ ชาวยวนบ้านฮ่อมเชี่ยวชาญการท าดอกไม้กระดาษให้อยู่อาศัยบริเวณระหว่างก าแพงเมืองชั้นนอกและชั้นในด้านทิศตะวันออก กลุ่ม
ไตหรือไทใหญ่เชี่ยวชาญด้านการค้าให้อยู่อาศัยบริเวณช้างเผือกและช้างม่อย ส่วนช่างที่ไร้ฝีมือจะให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเมือง 
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ในด้านการวางผังเมือง เมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บนที่ลาดเทระหว่างเชิงเขาสุเทพกับแม่น ้าปิง มีระดับลาด
จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ในยุคนั้นก าหนดให้ตัวเมืองตั้งห่างจากแม่น ้าปิงประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อลด
ปัญหาเรื่องน ้าท่วมในฤดูฝน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542) 

สถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลวงของภาคเหนือ มีจ านวนประชากรกว่า 1.7 ล้านคน 7 เป็นเมือง
เศรษฐกิจอันดับ 2 ของประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเฉลี่ยมากกว่า 5 ล้านคนต่อปีและมีกลุ่มต่างชาติที่
พ านักอาศัยในเมืองไทย (expat) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือ
ปักหลัก "พักอยู่อาศัยระยะยาว" มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าพ านักระยะยาวกว่า 2-3 หมื่น
คนต่อปี และใช้จ่ายสูงต่อหัวเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าคนละ 5 หมื่นบาทต่อเดือน โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่
ระยะยาวกว่า 3,000 คน  

นอกจากนี้ ในปัจจุบันการสร้างศูนย์การค้า ช็อปปิงเซ็นเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ และ
คอมมูนิตี้มอลล์เพ่ิมขึ้นในอัตราสูง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันราว 15,000 ล้านบาท ส่วนธุรกิจเดิม
มีการปรับปรุงกิจการ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด เกิดการขยายการลงทุนเป็นจ านวนมากตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 และมีแนวโน้มเร ่งตัวต่อเนื ่องในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2556 จากข้อมูลของศูนย์ข ้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ที่ระบุว่าปัจจุบัน เชียงใหม่มีท่ีอยู่อาศัยระหว่างการขายทั้งสิ้น 149 โครงการ ประมาณ 19,800 
หน่วยส าหรับแนวโน้มที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคอนโดมิเนียม มีทั้งสิ้น 44 โครงการ จ านวน 
6,100 หน่วย ส่วนมากจะเปิดขายในช่วงปี พ.ศ. 2554 และต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2556  

นอกจากนี้ศักยภาพด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลต่อการ
เติบโตของเชียงใหม่จากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียน การมีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง 
ประกอบกับแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศการด าเนินนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการเมกะโปรเจคที่มุ่งไป
ยังการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นส าคัญและการให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ล้วนน าไปสู่การขยายตัวของเชียงใหม่  และท าให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติ น ามาสู่การเติบโตของธุรกิจที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ธุรกิจด้าน
สุขภาพท่ีรองรับชาวต่างชาติวัยเกษียณ และการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย และจุฑาทิพย์ เฉลิมพล. (2556). สถานการณ์และ

แนวโน้มการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่. (เข้าถึงได้จาก: http://www.tei.or.th/thaicityclimate/public/work-19.pdf)  



 

33 

ส าหรับแนวโน้มของการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มการเติบโตเป็นลักษณะ
การขยายตัวของเมืองตามถนนสายหลัก (Ribbon Development) โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที ่เช ื ่อม
ระหว่างอ าเภอและจังหวัด และกระจายตัวขนานไปตามแม่น ้าสายหลัก คือ แม่น ้าปิง แม้ว่าการขยายตัว
ลักษณะนี้จะมีผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในด้านการคมนาคม แต่มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ความ
แออัดของเมือง ความไม่สวยงามของเมือง และเป็นการสิ้นเปลืองในการขยายระบบสาธารณูปโภค กล่าวได้ว่า 
Ribbon Development เป็นการพัฒนาเมืองที่ไม่ได้รับการวางแผนหรือควบคุมการพัฒนาไว้ก่อนและมักจะ
เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ซึ่งแตกต่างกับ Linear Town ที่มีการวางแผนไว้ก่อนและใช้กับขนาดเมืองที่เหมาะสม 
(ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, อรรฆพจน์ วงศ์พ่ึงไชย, & จุฑาทิพย์ เฉลิมพล, 2556) 

จากการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง (2560) เป็นการศึกษาการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในช่วง
ก่อนที่เชียงใหม่จะเป็นจังหวัดของประเทศไทย แต่หลังจากนั้นนโยบายในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่มีผลกระทบ
ในการพัฒนาอาคารและการย้ายถิ่นฐานของประชากรอย่างมาก โดยการศึกษาของ สันต์ สุวัจฉราภินันท์ 
(2016) ได้ท าศึกษาการเติบโตของเมืองเชียงใหม่โดยเน้นศึกษาพื้นที่เศรฐกิจที่ส าคัญคือบริเวณย่านเมืองเก่า
และประตูท่าแพ จากผลการศึกษาได้ท าการแบ่งการพัฒนาได้แบ่งออกเป็น 4 ยุค ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา
เชียงใหม่ตั้งแต่อดีตที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ 1) ยุคเริ่มต้นการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2427) ตรงกับยุค
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นยุคที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อพยพเข้ามาในเมืองเชียงใหม่และมี
การอพยพอย่างต่อเนื่องในภายหลังทั้งชาวไทใหญ่ที่มาอาศัยบริเวณหมู่บ้านช้างเผือก ไทลื้ออาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน
วังลาย บ้านเชียงรุ่ง ไทเขินอาศัยอยู่ที่บ้านเขิน มอญอาศัยอยู่ที่บริเวณช้างคลาน พม่าอาศัยอยู่ที่บ้านเมืองทุ่ง 
กระเหรี่ยงอยู่ใกล้แหล่งการจ้างงานจากกิจการไม้สักของชาวอังกฤษ ท าให้ยุคนี้มีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติ
พันธ์ที่หลากหลายเนื่องจากท าเป็นแรงงานและลี้ภัยจากพม่าและจีน (Vatikiotis, 1984) 2) ยุคของการเข้ามา
ของข้าหลวงเทศาภิบาลราว (พ.ศ. 2440) เริ่มการเปลี่ยนมือธุรกิจที่ส าคัญจากชาวพม่าและไทใหญ่มาเป็นชาว
จีนสาเหตุเพื่อลดอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของอังกฤษ เช่น การจัดการผลประโยชน์ในธุรกิจป่าไม้ที่ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเจ้านายฝ่ายเหนือ การจัดเก็บภาษีอากรโดยรัฐบาลกรุงเทพฯ ซึ่งเอ้ือประโยชน์โดยตรงต่อชาวจีนบาง
กลุ่ม การสร้างเส้นทางการค้าทางรถไฟส่งผลให้เกิดการน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปจากกรุงเทพฯ ท าให้ชาวจีนเริ่ม
เข้ามาในเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญโดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮ่อและชาวยูนนาน (ปลายอ้อ ชนะนนท์, 2529)  
3) ยุคทองของเศรษฐกิจชาวจีน (พ.ศ. 2470-2500) ซึ่งตรงการยุคที่คณะราษฎรยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.2476 ธุรกิจเริ ่มเปลี่ยนมือจากเดิมที่เป็นของพม่าและไทใหญ่มาเป็นของคนจีน 
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจชาวจีนสามารถปรับตัวและเอาตัวรอดได้ทั้งจากระบบการปกครองแบบสยามและแบบ
ล้านนา  (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2016) และ 4) ยุคปัจจุบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการ
สร้างอาคารรองรับกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัด 

 นอกจากนี้ สามารถ สุวรรณรัตน์ (2558) ได้ศึกษาพัฒนาการความเป็นเมืองของเมืองเชียงใหม่และได้
แบ่งพัฒนาการความเป็นเมือง 4 ช่วงเวลา ดังนี้ 1) ช่วงที่ 1: ก่อตั ้งเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 1835-1839) 
พระญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นราชธานี เป็นช่วงเวลาแห่งการวางบทบาทของเมืองในฐานะราช
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ธานีแห่งใหม่ภายใต้คุณลักษณะของการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง และการค้าทางน ้า อีกทั้ง
คุณลักษณะทางกายภาพของเมืองที่โดดเด่นที่สอดคล้องกับความเชื่อ เช่น ท าเลที่ตั้งอยู่บนที่ราบขนาดใหญ่ ท า
ให้เมืองสามารถขยายตัวได้ง่ายในอนาคต ตัวเมืองอยู่บนที่ดอนป้องกันปัญหาการเกิดน ้าท่วม มีลักษณะลาดเท
จากตะวันตกไปตะวันออก มีล าห้วยและคลองหลายสายเป็นพ้ืนที่รับน ้า เพราะตั้งอยู่ระหว่างภูเขา (ดอยสุเทพ) 
และแม่น ้าสายใหญ่ (แม่น้าปิง) เอื้อประโยชน์ทั้งในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร น ้า ป่า การเกษตร รวมถึงเอ้ือ
ประโยชน์ในด้านการคมนาคม และความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์การทหาร 2) ช่วงที่ 2: เมืองเชียงใหม่ใน
ราชวงศ์มังราย และภายใต้การปกครองของพม่า (พ.ศ.1839-2317) ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของเมือง
เชียงใหม่และราชอาณาจักร มีการสร้างกาแพงเมืองชั้นนอกเพ่ือป้องกันศัตรู พ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความส าคัญและ
มีบทบาทกับเมืองได้ขยายตัวออกไปจากเขตเมืองเก่า และเป็นส่วนที่ควรได้รับการปกป้องจากภัยสงคราม 
นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพม่า ก่อนเมืองจะถูกทิ้งให้ทรุดโทรม และถูกลดบทบาทลง 3) ช่วงที่ 
3: หลังการเป็นเอกราชจากพม่า ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง (พ.ศ.2317-2400) ช่วงแห่งการฟ้ืนฟูเมือง
เชียงใหม่ภายหลังการขับไล่พม่าออกจากเมือง มีการกวาดต้อนผู ้คนจากพื้นที ่ใกล้เคียงเข้ามาอยู ่อาศัย  
เกิดการตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มใหม่ในพื้นที่เขตเมืองเก่าชั้นนอก และพื้นที่โดยรอบเขตเมือง โดยคัดเลือกให้
ชุมชนที่มีองค์ความรู้เชิงช่างได้อยู่ใกล้แนวกาแพงเมืองเผื่อความสะดวกในการใช้สอย กลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไท ได้แก่ ไทลื้อ ไทขึน ไทยอง การกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งของเมืองผ่านการค้าขายทรัพยากรในพื้นที่  
และการถูกผนวกรวมกับสยามในฐานะหัวเมืองหลักของภูมิภาค และฐานะจังหวัดหนึ ่งของประเทศไทย
ตามล าดับ 4) ช่วงที่ 4: เมืองเชียงใหม่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 4 
ช่วงเวลาตามคุณลักษณะ และผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างระบบ
ขนส่งสาธารณะอย่างสนามบิน สถานีรถไฟ และโครงข่ายถนนที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบทางกายภาพของ
เมือง ได้แก่  

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-3 (พ.ศ.2506-2519) การพัฒนาเมือง
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา และการท่องเที่ยว 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4-6 (พ.ศ.2520-2534) การรับนโยบายการ
พัฒนาเมืองหลัก และก้าวสู่การเป็นเอกนคร (เมืองโตเดี่ยว) 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7-10 (พ.ศ.2535-2544) เมืองเชียงใหม่
กลายเป็นเมืองรวมศูนย์ราชการ เมืองการศึกษา เมืองเศรษฐกิจ และการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวสุดขีด และเริ่มส่อเค้าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมือง และการคัดค้านโครงขนาด
ใหญ่ของการรัฐ 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9-11 (พ.ศ.2545-2557) เมืองเชียงใหม่ได้รับ
โครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องด้วยผลพวงจากการเมืองระดับประเทศ มีการคัดค้าน
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โครงการพัฒนาของรัฐเพิ่มมากขึ้น เกิดกระแสฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม และความขัดแย้ง
ทางการเมืองร้าวลึก 

 

           ช่วงที ่1                                                           ช่วงที ่2 

                                    ช่วงที ่3                                                             ช่วงที ่4 

ภาพที่  10  วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของเมืองเชียงใหม่ 
 

สรุปปัจจัยขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรอยู่อำศัยในเชียงใหม่ 

 จากการทบทวนประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของเมืองเชียงใหม่  สามารถสรุปปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ในอดีตได้ดังต่อไปนี้  

  - นโยบายการพัฒนาเมืองหลักจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้กลายเป็น
เมืองรวมศูนย์ราชการ เมืองการศึกษา เมืองเศรษฐกิจ 
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- การเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยว และจ านวนนักท่องเที่ยว 
  - การย้ายเข้าของกลุ่มชาติพันธ์และผู้ลี้ภัย  
  - ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์และลักษณะการประกอบอาชีพ 
  - ก าแพงเมืองเชียงใหม่ 
  - ปราการธรรมชาติและ เช่น ภูเขา แม่น ้า ส่งผลต่อทิศทางการขยายตัวของเมือง 
  - ความสามารถในการเดินทางเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  - การสร้างถนนขนาดใหญ่ 
  - จ านวนชาวจีนย้ายเข้า 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัด 
  - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  - นโยบายส่งเสริมกลุ่มทุนและนักธุรกิจต่างชาติ  เช่น การจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันจากนัก
ธุรกิจแต่ละชาติ 

2) วิวัฒนำกำรของบ้ำนและกำรอยู่อำศัย – มุมมองเชิงสถำปัตยกรรม 

 เมืองเชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคแล้วยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลวัตที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างไร
ก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าชุมชนและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงใหม่มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามความเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากอดีต  
 ตัวอย่างลักษณะการอยู่อาศัยในอดีตตัวอย่างหนึ่งมาจากการศึกษาของปิยกานต์ พานคำดาว พบว่าชน
ชาติไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง ชาวบ้านมีภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับน้ำที่เป็นหัวใจ
หลักของระบบนิเวศในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นเกณฑ์ในการเลือกทำเลในการตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำ
ขาน อีกทั้งภูมิปัญญาเรื่องระบบการจัดการน้ำหรือระบบเหมืองฝายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลใน
การดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของผังหมู่บ้าน รวมทั้ง
ความเชื่อของชุมชนที่ส่งผลต่อเกณฑ์การวางทิศทางเรือนและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในบริเวณ และการอาศัย
อยู่ด้วยระบบเครือญาติอย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้ บทบาทของสังคมปัจจุบันได้ส่งอิทธิพลทำให้การปลูกสร้าง
บ้านเรือนที่จากเดิมอิงตามแม่น้ำเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ได้เปลี่ยนเป็นการยึดระบบสาธารณูปโภคอย่างถนน
เข้าและระบบโครงสร้างเทคโนโลยีเข้ามาด้วย (ปิยกานต์ พานคำดาว, 2549) 
 พนาภรณ์ ศรีมูล ได้ศึกษาพลวัตทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านเหมืองแร่ 
อำเภอฝาง พบว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงแห่งนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากกระแสของสังคม
ภายนอกที่ส่งอิทธิพลเข้ามาทำให้การอยู่อาศัยกลายเป็นวิถีแบบสังคมเมืองมากขึ้น ภูมิปัญญาหลายอย่างถูก
ลดทอนคุณค่าไป โดยสามารถสรุปปัจจัย 2 ประการที่มีบทบาทต่อเนื่องกับการสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนได้ดังนี้ 
คือ 1. กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นที่ศึกษาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาคริสต์ จึงทำให้ไม่พบองค์ประกอบ
ผังหมู่บ้านที่เกี่ยวเนื่องกับคติการวางผังแบบจารีตดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า สิ่งนี้สะท้อน
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ให้เห็นว่าความเชื่อและการเปลี่ยนศาสนาของชุมชนแห่งนี้ทำให้สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากบรรพบุรุษดั้งเดิมที่ปฏิบัติมา เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่ต้องดำเนินอยู่บนข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อม 
สังคมวัฒนธรรมที่คนในช่วงเวลานั้น ๆ ยึดถือเป็นสำคัญ และถูกทำให้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความแข็งแรง มั่นคง
ถาวรมากขึ้น 2. สภาวะที่ทรัพยากรธรรมชาติเริ ่มหมดไปจากพื้นที่ทำกินของชุมชนอย่างรวดเร็ว  ทำให้
สภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวอาข่าในชุมชนนี้มีสภาพแตกต่างจากอดีต เพราะปัจจุบันมีการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าไปตัดไม้เพ่ือปลูกสร้างที่พักอาศัยและถางป่าเพื่อทำเกษตรกรรมจึง
ไม่สามารถทำได้ดังเดิม คนในชุมชนจึงต้องเปลี่ยนการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด มีการเปลี่ยนศาสนาที่ได้รับ
จากภายนอก จนทำให้ประเพณีบางอย่างถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป 3. การตั้งรกรากถาวรที่เพิ่มมากขึ้น 
แต่เดิมวิถีสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสังคมที่ไม่มีการกำหนดพื้นที่ มีความคุ้นชินกับการเคลื่อนย้ายเพื่อทำ
เกษตรกรรม ปัจจุบันพบว่ากลุ่มชาวอาข่าในชุมชนเริ่มมีการซื้อขายที่ดิน และประกอบอาชีพถาวรในพื้นที่ 
ส่งผลให้เกิดความต้องการความม่ันคง ปลอดภัย การแสวงหาหลักประกันในชีวิต ดังเช่นที่มีการสร้างบ้านเรือน
ที่มีความม่ันคงถาวรเพิ่มขึ้นหลายหลัง (พนาภรณ์ ศรีมูล, 2555) 
 ในการศึกษานี้ได้แบ่งลักษณะเรือนอาศัยที่ในหมู่บ้านออกเป็น 3 รูปแบบ 
 - เรือนอาข่าแบบดั้งเดิม เป็นเรือนเดี่ยวยกสูงไม่มีใต้ถุน ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ภายในเรือนมีความ
หลากหลายในการสอยพ้ืนที่ ไม่มีรั้วล้อมรอบ แบ่งเขตที่ดินโดยใช้แนวต้นไม้ 
 - เรือนอาข่าแบบคล้ายเดิม เป็นเรือนอาข่าที ่มีรูปแบบคล้ายดั ้งเดิม ใต้ถุนติดพื ้น มีการใช้วัสดุ
อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด ไม่มีรั้วล้อมรอบ แต่เห็นแนวที่ดินชัดเจน 
 - เรือนอาข่าแบบบ้านสมัยใหม่ ใช้วัสดุอุตสาหกรรมทั้งหมด มีการปรับระดับดินเพื่อปลูกเรือน มีแนว
รั้วชัดเจน มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย และภายในบริเวณบ้านถูกทำให้เป็นพ้ืนที่กึ่งส่วนตัว  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  11 รูปแบบเรือนอาข่าแบบดั้งเดิม แบบคล้ายเดิม และแบบสมัยใหม่ 
ที่มา: พนาภรณ์ ศรีมลู, 2555 

 
 มริษฎดา สมใจมาก และเชาวลิต สัยเจริญ ได้ศึกษาเรือนพ้ืนถิ่นของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอในพ้ืนที่
ต้นน้ำแม่แจ่มอำเภอกัลยาณิวัฒนา พบว่าพลวัตเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นี่มีการก่อรูปและปรับเปลี่ยน
ทางกายภาพเรือน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของชุมชน การเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการดำรงชีพ โดย
ยังคงสร้างเรือนแบบใหม่คู่กับเรือนแบบดั้งเดิม ที่ถือเป็นเรือนหลักหรือเรือนแม่ตามความเชื่อเรื่องการนับถอืผี
ทางฝ่ายมารดา และการให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงชาวปกาเกอะญอ ที่มีความสำคัญในครอบครัว 
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พ้ืนที่เตาไฟจึงเป็นพ้ืนที่สัญลักษณ์สำคัญทีเ่ป็นศูนย์กลางของเรือน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับความเชื่อ พิธีกรรม
ทางศาสนาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม ส่วนกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์จะมีอิสระในการสร้างเรือนมากกว่า
เพราะไม่มีการกำหนดรูปแบบชัดเจน ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยนโยบายเร่งรัดการพัฒนามากระตุ้นการตั้งถิ่นฐานมี
แนวโน้มถาวรมากขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและชุมชนมีความต้องการเพิ่มฐานะทางการเงิน อีก
ทั้งยังมีการรับเอาเทคนิคการก่อสร้างและวัสดุสมัยใหม่มาต่อเติมบ้านเรือน สร้างเรือนเพิ่มในเขตพื้นที่อาศัย
เดียวกัน เกิดลักษณะการจัดวางผังบริเวณเรือนกะเหรี่ยงที่มีกลุ่มเรือนประกอบเพิ่มขึ้น 2-3 เรือนต่อครัวเรือน 
เพื่อใช้เป็นเรือนนอนและรับแขกเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลการปรับตัวด้านวิถีชีวิตและค่านิยมที่ถูกกระตุ้นจากปัจจัย
หลักดังกล่าว คือ ปัจจัยด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ (มริษฎดา สมใจมาก & เชาวลิต สัยเจริญ, 2562) 
 นอกจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในเชียงใหม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไป
ตามพลวัตของบริบททางสังคม บ้านและการอยู่อาศัยในสังคมเมืองเชียงใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย
เช่นกัน โดยในการศึกษาของ สุทธินี บิณฑวิหค พบว่าบ้านในสังคมเมืองของชนชั้นกลางระดับล่างตามกระแส
ของการเป็นสังคมบริโภคนิยมในปัจจุบัน “บ้าน” เป็นมากกว่าพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยของผู้คน แต่สถานที่ที่
เรียกว่าบ้านได้กลายมาเป็นสินค้าที่สะท้อนให้เห็นระบบทุนนิยม ชนชั้น วิถีการดำเนินชีวิต และรสนิยมของ
ผู้บริโภค กระบวนการสร้าง การหาซื้อบ้าน ดังที่ปรากฏในการศึกษาภายในบ้านจัดสรรของคนเมืองเชียงใหม่ 
ธุรกิจการจัดหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้ขยับขยายจากการจัดหาที่ดินมาเป็นธุรกิจการพัฒนาที่ดินและ
สร้างบ้านหรือ “โครงการบ้านจัดสรร” โดยได้รับความนิยมจากผู้คนที่ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากใน
เชียงใหม่ที่ต้องการมีบ้านและที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง การขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรรในระยะแรก
อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี เขตการบริการด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการครบถ้วน ส่วนการขยายตัวในระยะหลังขยับออกมาจากเขตเทศบาลเนื่องจากพื้นที่ภายในเขต
เทศบาลมีจำนวนจำกัดและราคาที่ดินได้เพ่ิมสูงขึ้น  
 ถึงแม้คนเมืองเชียงใหม่จะอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรที่เป็นที ่อยู่อาศัยสมัยใหม่มากขึ้น แต่ คนเมือง
เชียงใหม่ที่ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่เชื่อมโยงกับบ้านหลังเก่า เช่น การ
นำรูปบรรพบุรุษที่เคารพบูชาหรือเฟอร์นิเจอร์จากบ้านหลังเก่ามาไว้ในบ้านจัดสรรด้วย อีกท้ังผู้อยู่อาศัยในบ้าน
จัดสรรส่วนใหญ่ยังคงติดต่อหรือกลับไปเยี่ยมเยือนภูมิลำเนาเดิมอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและงาน
บุญต่าง ๆ ซึ ่งการเดินทางไปเยี ่ยมญาติ ครอบครัว และเพื ่อนในภูมิลำเนาเดิมถือ เป็นส่วนสำคัญของ
ชีวิตประจำวันของครอบครัวชนชั้นกลางในเมืองเชียงใหม่  (สุทธินี บิณฑวิหค, 2552)  

3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและควำมเป็นชุมชนของเมืองหลักในปัจจุบัน 

3.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

การศึกษาประเด็นที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็นการศึกษาปัจจัยที่ท าให้กิ
ดการขยายตัวของเมืองซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่อยู่อาศัยของ
คนเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ปัจจัยการขยายตัวของพื้นที่เมือง  

อัมพิกา ชุมมัธยาและณวิทย์ อ่องแสวงชัย (2018) ได้ท าการศึกษาการขยายตัวของเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของย่านเมืองเก่าในจังหวัดเชียงใหมโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่มีปัจจัยส่งผลต่างกันดังนี้ 

1.ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2543–2545) การขยายตัวของพ้ืนที่เมืองยังไม่เกินร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมดในเขต
ผังเมืองรวม และมีการกระจายตัวไปทางทิศตะวันตก จนถึงเขตป่าสงวน (ดอยสุเทพ) อันเนื่องมาจากการตั้งถิ่น
ฐานของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา รวมถึงการขยายตัวของท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐตามนโยบายของรัฐ 

2.ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2546–2550) การขยายตัวเริ ่มไม่มีทิศทางที่แน่นอน และไม่มีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน ท าให้เมืองเกิดการขยายตัวในหลากหลายทิศทาง เช่น ทางทิศเหนือและทิศใต้ของเมือง 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และศูนย์ประชุมนานาชาติ รวมถึงทิศตะวันออก ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยเหมาะสมส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 

3.ช่วงที่ 3 (พ.ศ.2551–ปัจจุบัน) การพัฒนาอยู่อาศัยให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นตามผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ (Chiang Mai Comprehensive Plan, 2012) ซึ่งท าให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวถนนสาย
ส าคัญเข้าเมืองเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้ ธนากร สร้อยสุวรรณ (2539) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้งบ้านจัดสรรในเขตเมือง
เชียงใหม่แล้วพบว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองประเภทบ้านจัดสรรในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ท าเลที่ตั้งบ้าน
จัดสรรในช่วงแรก กระจายทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เดิม ช่วงต่อมาเริ่มขยายตัวตามการขยายเขต
เทศบาลในปี พ.ศ. 2526 โดยเฉพาะริมถนนสายหลักสู่อ าเภอโดยรอบ และในปัจจุบันท าเลที่ตั้งบ้านจัดสรรจะ
อยู่ตามแนวทางหลวงไปจนถึงชุมชนสุขาภิบาลโดยรอบ โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้ คือถนนสายเชียงใหม่ -หาง
ดง และถนนเลียบคลองส่งน ้าชลประทาน ส าหรับปัจจัยที่ก าหนดท าเลที่ตั้งบ้านจัดสรร ได้แก่ การขยายเขต
ปกครอง ข้อก าหนดการใช้ที่ดิน ความพร้อมของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ความพร้อมของโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง ที่ดินว่างเปล่า ราคาที่ดิน สถานการณ์ทางการตลาด มลภาวะ ทัศนคติของผู้ประกอบการ 
ทัศนคติผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรร  

จากงานศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ขยายตัว
ออกไปได้แก่ 1) ต ำแหน่งของสถำบันกำรศึกษำขนำดใหญ่ ศูนย์รำชกำร โรงพยำบำลรัฐ ท่ำอำกำศยำน 
ศูนย์ประชุมนำนำชำติ และห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ 2) ผังเมืองรวม 3) กำรเพิ ่มสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร และโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง 4) ปริมำณที่ดินว่ำงเปล่ำที่ยังมีโอกำสในกำรพัฒนำ 5) 
รำคำที่ดิน 6) มลภำวะของพื้นที่ 7) ทัศนคติของผู้ประกอบกำร 8) ค่ำนิยมในกำรอยู่อำศัยในหมู่บ้ำน
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จัดสรร 9) สถำนกำรณ์ของตลำดอสังหำริมทรัพย์ และ 10) ภูมิประเทศที่เป็นปรำกำรธรรมชำติในกำร
ขยำยตัวของเมือง 

ปัจจัยในทางการตลาดในการเลือกที่พักอาศัย 

ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้น 
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจในเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท า
ความเข้าใจการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากฝั่งอุปสงค์ โดยการทบทวนในประเด็นดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาของ ศิตางศุ์ เหลียวรุ่งเรือง (2553) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ 1) ด้านกายภาพท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 2) ด้าน
สังคมว่าใกล้กับพื้นที่ไหน 3) ด้านการเงินคือมีความสามารถในการซื้อ 4) ด้านตัวบ้านคือคุณภาพของบ้าน และ 
5) ข้อมูลโครงการ 

อีกท้ัง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ของจันทนี ประเทืองนพคุ
ณ (2559) พบว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดมิเนียมร้อยละ 68.27 ซ้ือเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน รองลงมาคือ
ซื้อเพ่ืออยู่อาศัยเอง ร้อยละ 26.48 และซื้อเพ่ือเก็งก าไร ร้อยละ 5.25 โดยผ็ซื้อเพ่ือเก็บไว้เป็นทรัพย์สินและซื้อ
เพ่ือเก็งก าไร มักมีที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือบิดามารดาที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่แล้ว นอกจากนี้ผู้ซื้อ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.1 มีภูมิล าเนาในจังหวัดที่ซื้อโครงการ โดยเป็นผู้ซื้อที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯถึง
ร้อยละ 10.6 โดยปัจจัยในการเลือกซื้อที่ส าคัญคือ 1) ความสะดวกในการเข้าถึงศูนย์การค้า และ 2) บริษัท
ผู้พัฒนา  

นอกจากนี้ อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอ ดร.อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์ และรศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง (2020) 
ได้ท าการศึกษาในการศึกษาพัฒนาธุรกิจที่พ านักระยะยาวส าหรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปไว้ว่า 
1) ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ปัญหาหมอกควัน และ 3) ความยุ่งยากของวีซ่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเข้าพักอาศัยในกลุ่มคนผู้สูงอายุ  

ภาพรวมงานศึกษาของอัมพิกา ชุมมัธยาและณวิทย์ อ่องแสวงชัย (2018) ได้ศึกษาปัจจัยทางกายภาพ
ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของคนเมืองเชียงใหม่และส่งผลให้เมืองเชียงใหม่มีการขยายตัวของเมือง อีกทั้ง
การศึกษาของ อัมพิกา ชุมมัธยาและณวิทย์ อ่องแสวงชัย (2018) ได้ท าการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้ง
ที่อยู่อาศัยออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัยใหญ่ดังนี้ 1) ตั้งอยู่ใกล้ย่านการค้า เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 24 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นย่านการค้าที่ส าคัญในอดีต เช่น ย่านกาดหลวง ย่าน
กาดสมเพชร เป็นต้น รวมถึงย่านที่แปล่งท่องเที่ยงด้วย 2) ตั้งบริเวณรอบสถานที่ราชการ เช่น  สถานพยาบาล 
ที่ท าการไปรษณีย์ สถานีต ารวจ และสถานศึกษา ซึ่งจะพบเห็นได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น การ
กระจุกตัวของคนพ้ืนที่จ านวนมาก 3) การเดินทางสะดวก และระบบขนส่งสาธารณะให้เลือกเดินทางได้มากขึ้น 
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จะท าคนเลือกที่จะอยู่อาศัยมากขึ้นเพราะสามารถเดินทางไปย่านตั้งของเมืองได้สะดวก  4) ปัจจัยด้านสังคมไม่
ว่าจะเป็น ที่ท างาน ศาสนสถาน สภาพแวดล้อมสวยงาม ใกล้ญาติพี่น้อง และทีอ่าศัยอยู่มาตั้งแต่เกิด 

กล่าวโดยสรุปปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่อยู่อาศัยของคนเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ 1) กำร
เข้ำถึงย่ำนกำรค้ำ ศูนย์กำรค้ำ และตลำด 2) กำรเข้ำถึงสำธำรณูปกำร 3) กำรเข้ำถึงแหล่งงำน 4) ควำม
เชื่อมต่อกับเส้นทำงคมนำคมและระบบขนส่งสำธำรณะ 5) โอกำสในกำรเก็งก ำไรหรือเติบโตของทุนที่
ลงทุนในอสังหำฯ 6) ควำมสำมำรถในกำรอยู่ร่วมหรือไปมำหำสู่กับญำติพี่น้อง 7) ควำมคุ้นเคยและผูกพันธ์
กับพื้นที่ 8) ศำสนสถำนที่อยู่ใกล้เคียง และ 9) สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ   

3.2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยู่อาศัย 

การศึกษาการอยู่อาศัยไม่ใช่เพียงแค่เป็นการศึกษาลักษณะที่อยู่อาศัย (เช่น ขนาด ต าแหน่งที่ตั้ง 
ฟังก์ชั่นการใช้งานของบ้าน) พฤติกรรมการอยู่อาศัยในบ้าน หรือปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ศึกษา
ความเป็นชุมชนอยู่อาศัยในเมืองในปัจจุบันว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมือง การใช้สาธารณูปการ 
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่นันทนาการในเมือง อย่างไร โดยมีงานวิจัยที่น่าสนใจและสรุปประเด็นส าคัญได้
ดังนี้  

บทความของปรานอม ตันสุขานันท์และวิทยา ดวงธิมา (2017) ที่ศึกษาความรู้สึกเป็นสถานที่ของ
ชุมชนละแวกบ้านในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ แบ่งพื้นที่เมืองออกเป็น 4 ระดับตามศาสนสถานหรือ
พื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในบทความชิ้นนี้ได้กล่าวถึงว่าพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์มักจะมีความ
เป็นชุมชนน้อยลงและถูกพัฒนาเป็นโรงแรม ร้านค้า เพื่อรับการท่องเที่ยวแทน ในขณะที่พื้นที่บริเวณที่ไม่มี
สถานที่ส าคัญมักจะคงความเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่มากกว่า 

กนกวรรณ คชสีห์และเอกรินทร์ อนุกุลยุทธธน (2019) ได้ศึกษามิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาท
ความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่ โดยสรุปได้จากกรณีศึกษา 2 ชุมชนได้ว่าปัจจุบันพื้นที่ในชุมชนขาด
พ้ืนที่ทางกายภาพที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน ในกรณีศึกษาทั้ง 2 ชุมชนใช้พื้นที่วัดเป็นพื้นที่กิจกรรม โดย
ใช้เป็นทั้งพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคมร่วมกันเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับวัดเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันและ วัดในชุมชนของเชียงใหม่ยังเป็นสถาบันที่ส าคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและให้บริการตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้คนโดยเป็นบทบาทที่
เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

อะนัส พรหมเทศและอลงกรณ์คูตระกู (2019) ได้ศึกษาการบริหารปกครองชุมชนเมืองภายใต้บริบท
ความหลากหลายเพ่ือการเป็นชุมชนทั่วถึงกรณีศึกษาย่านชุมชนวัดเกต ความเป็นชุมชนย่านชุมชนวัดเกตมีการ
เปลี ่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในช่วงปีพ.ศ. 2549-2561 โดยสามารถสรุปปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นชุมชนอยู่อาศัยไว้ได้ดังนี้ 1) แรงงำนข้ำมชำติ ในมิติด้านเศรษฐกิจย่อมส่งผลต่อการจ้าง
งานแรงงานข้ามชาติให้มีมากขึ้นการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานภายในพื้นที่ชุมชน  ซึ่งบาง
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ชุมชนอาจจะไม่ยอมรับแรงงานต่างชาติหรือบางกลุ่มของแรงงานต่างชาติอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
ชุมชน 2) ควำมหลำกหลำยของศำสนำในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับการใช้พื้นที่ชุมชนเพราะบาง
ศาสนามีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันการอยู่กับกลุ่มคนมีศาสนาคล้ายกันจะส่งให้มีความเป็นชุมชนมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามชุมชนย่านวัดเกตุเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายด้านศาสนาเพราะมีอยู่ในชุมชนถึง 4 ศาสนาแต่ก็
ไม่ส่งผลให้ความเป็นชุมชนน้อยลง 3) โรงเรียนวัดเกตยังถือเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมและสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวให้กับชุมชนย่านวัดเกต 

จากการทบทวนเหล่านี้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชน
อยู ่อาศัยในเชียงใหม่ ได้แก่ 1) จ ำนวนสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในพื้นที่  โดยยิ ่งเป็นพื ้นที ่ที ่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์มาก ยิ่งมีความเป็นชุมชนอยู่อาศัยน้อย 2) กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยง
กับปัจจัยข้อ 1) ทีย่ิ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมาก ยิ่งลดระดับของความเป็นชุมชน 3) กำรใช้พื้นที่วัดของคนในชุมชน 
4) กำรใช้พื้นที่โรงเรียนในชุมชน 5) จ ำนวนแรงงำนต่ำงชำติในพื้นที่และกำรยอมรับควำมหลำกหลำยของ
แรงงำนต่ำงชำติ และ 6) ควำมหลำกหลำยของศำสนำในพื้นที่  

 การทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการอยู่
อาศัย ประกอบกับวิวัฒนาการการอยู่อาศัยและการขยายตัวของเมืองในข้อ 2.1 รวมถึงแนวโน้มส าคัญของการ
อยู่อาศัยในข้อ 2.4 สามารถสรุปเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัย
ของคนเมืองเชียงใหม่ตามกรอบ STEEP-V ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ปัจจัยขับเคลื่อนส าคญัต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย เชียงใหม ่
Social Technology Economic 

- การใช้พ้ืนที่วัดของคนในชุมชน (C) 
- จ านวนแรงงานต่างชาตขิ้ามชาติ  (C) 
- ความหลากหลายของศาสนาในพืน้ที่ (C) 
- การใช้พ้ืนที่โรงเรยีนของคนในชมุชน (C) 
- จ านวนนักท่องเทีย่ว (C) 
 

 - รายได้คนเมือง (R) 
- การกระจกุตัวของแหล่งงาน (R) 
- ราคาทีด่ิน (R) 
- การกระจายตัวของย่านการค้า(R) 
- ต าแหน่งของห้างสรรพสนิค้า (R) 
- การเติบโตของเศรษฐกิจทอ่งเที่ยว (C) 

Environment Policies Values 

- เส้นทางถนนสายส าคัญ (R) 
- คุณภาพของธรรมชาติ (R) 
- ระบบขนส่งสาธารณะ (R) 
- มลภาวะ (R) 
- ปราการธรรมชาติ (R) 
- จ านวนของมรดกส าคัญทางประวัติศาสตรใ์นย่าน 
(C) 
- ปริมาณที่ดินว่างเปล่าที่ยังมีโอกาสในการพัฒนา 
(R) 

- ผังเมอืงรวมเมืองเชียงใหม่(R) 
- เขตการปกครอง (R) 
- การให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาต ิ(R) 
- ต าแหน่งของสถาบันขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
สถาบันการศึกษาขนาดใหญ ่ศูนย์ราชการ 
โรงพยาบาลรัฐ ท่าอากาศยาน ศูนย์ประชุม
นานาชาต ิ
- ความพร้อมสาธาณูปการ (R) 

- การให้คุณค่ากับท าเลทีต่ั้งของบ้าน (R) 
- ค่านยิมในการอยูอ่าศยัในหมู่บ้านจัดสรร (R) 
- ทัศนคติต่อความหลากหลายของเชื้อชาต ิ(C) 
- ทัศนคติต่อการลงทนุด้วยอสังหาฯ (R) 
- ความตอ้งการอยูร่่วมกับเครอืญาต ิ(R,C) 
- ความตอ้งการอยูอ่าศัยที่บ้านเกิด (R,C) 

 
หมำยเหต ุ    (R) ปัจจัยจากการทบทวนเรือ่งท าเลของการพัฒนาทีอ่ยู่อาศยั 
    (C) ปัจจัยจากการทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

 

2.1.2 เมืองขอนแก่น 

1) วิวัฒนำกำรกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของเมือง 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขปและพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน 

จังหวัดขอนแก่นเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2332 ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ
หรือทางอารยธรรม พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  

ในปี พ.ศ. 2332 ท้าวเพียเมืองแพน ท้าวจาม และท้าวพาม พร้อมด้วยกลุ่มคนประมาณ 330 คน ได้
อพยพย้ายจากบ้านชีโหล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ มาตั้งที่อยู่อาศัยที่บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) โดยขอขึ้นกับ
เจ้าพระยานครราชสีมา 

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2352 ได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านดอนพันชาด (เขตต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม) และในปี พ.ศ. 2381 เมืองขอนแก่นได้ย้ายจากบ้านดอนพันชาดไปตั้งอยู่ที่ริมฝั่งบึง
พระลับโนนทอง หรือบ้านเมืองเก่า ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน และหลังจากนั้นมีการย้าย
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เมืองอีกครั้งหนึ่งจากบึงพระลับโนนทองไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกที่บ้านโนนทัน (อยู่ในต าบลพระลับ อ าเภอ
เมืองขอนแก่น ปัจจุบัน)  

จนกระท่ังป ีพ.ศ. 2413 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่าไปตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม (บ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น) ด้วยเหตุผลทางด้านการคมนาคมที่สะดวกกว่า เพราะบ้านดอนบมอยู่ติด
ล าน ้าชีท าให้สามารถสัญจนทางน ้าได้อีกทางหนึ่ง  

ในปี พ.ศ. 2434 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลง
การปกครองหัวเมืองลาวใหม่ โดยเปลี่ยนบริเวณหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือให้ เป็นหัวเมืองลาวพวน ดังนั้นเมือง
ขอนแก่นจึงขึ้นกับเมืองลาวพวน อีกทั้งในสมัยนั้นมีสายโทรเลข ที่เดินจากเมืองนครราชสีมาผ่านเมืองชนบท 
เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามล าน ้าชีที่ท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระและบ้านทุ่ม โดยไม่เข้าเมืองขอนแก่น ฉะนั้นที่ว่า
การเมืองขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบมจึงไม่สะดวกแก่งานราชการ ในขณะทีบ่้านทุ่มตั้งอยู่ในท าเลที่ดีกว่าและ
มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ใกล้เส้นทางไปมาในสมัยนั้น จึงได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อ าเภอเมืองขอนแก่น
ในปัจจุบัน) ในปลาย พ.ศ. 2434 

ในปี พ.ศ. 2441 ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่มกลับไปตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่าตามเดิม โดยตั้งศาลา
กลางขึ้นที่ริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน) ด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านทุ่มนั้นกันดารน ้า
ในฤดูแล้ง ไม่เหมาะแก่การตั้งเมืองใหญ่ และต่อมาใน พ.ศ.2450 ได้ย้ายศาลากลาง มาตั้งที่บ้านพระลับ (ที่ท า
การเทศบาลนครขอนแก่นในปัจจุบัน)  และใน พ.ศ. 2507 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
สร้างศาลากลางใหม่ที่สนามบินเก่า ห่างจากที่เดิม 2,000 เมตร ปัจจุบันเรียกว่า “ศูนย์ราชการ” (กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, มปป.) (บัวพันธ์ พรหมพักพิง, ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, & มนต์ชัย ผ่องศิริ, 
2562) 

นอกจากจากนี้ การศึกษาของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มปป.) พบว่าจังหวัด
ขอนแก่นมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานอยู่ 2 ลักษณะ คือ การตั้งถ่ินฐานของประชากรที่อยู่อาศัยในเมือง เช่น ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางธรรมชาติและลักษณะภูมิศาสตร์ โดยชุมชนเก่าจะตั้งถิ ่นฐานกระจุกตัวอยู่บริเวณแหล่งน ้าหรือ
เส้นทางคมนาคมสายหลัก และพัฒนาเป็นตลาดย่านการค้าที่ส าคัญของพื้นที่ เช่น บริเวณถนนศรีจันทร์ ถนน
กลางเมือง ถนนในเมือง ถนนประชาสโมสร ถนนสามัคคีอุทิศ ในเขตเมืองขอนแก่น ส่วนชุมชนใหม่จะมีการ
ขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมทางถนนสายหลักและมีกระจุกตัวบริเวณศูนย์กลางชุมชน ซึ่งเป็นตลาด ย่าน
การค้าและบริการ และการตั้งถ่ินฐานของประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบท มักจะมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 
โดยสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านจะมีปัจจัยส าคัญท่ีเอ้ือต่อการท าการเกษตร 

เห็นได้ว่า การตั้งถิ่นฐานและตั้งเมืองของขอนแก่นมีการย้ายกลับไปมา โดยมีปัจจัยส าคัญคือ การย้าย
ตามความสะดวกในการบริหารงานราชการทั้งเรื่องการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการสัญจรทางบกและ
ทางน ้าของแต่ละยุคสมัย รวมถึงการเชื่อมต่อสื่อสารกับเมืองหลวง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านธรรมชาติได้แต่
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ความอุดมสมบูรณ์จากท่ีตั้งของแหล่งน ้า การเกิดภัยแล้งและน ้าท่วมที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ 
และส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานของขอนแก่นด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของเมือง 

 แนวโน้มในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าการขยายตัวของเมืองขอนแก่นมีการขยายตัวที่สูงมาก โดยทิศทาง
การขยายตัวขยายไปทุกทิศทางของเขตพื้นที่เมืองขอนแก่น เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้ความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองขอนแก่นมีปริมาณที่สูงขึ้น ตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 
พ.ศ. 2509 และประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาเดียวกันกับที่ประเทศไทยมีนโยบำยกำรพัฒนำ “เมือง
ศูนย์กลำงระดับรอง” จึงท าให้เมืองขอนแก่นมีการพัฒนาและเจริญเติบโตมากขึ้น โดยการขยายตัวดังกล่าว
พื้นที่ที่ได้รับการขยายตัวจากความต้องการที่อยู่อาศัยมีการขยายไปทางทิศตะวันตกของเมืองคือพื้นที่เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด มีการเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรเป็นจ านวนมากในหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมี แผนกำรจัดตั้ง
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมสีเขียวขึ้นในพ้ืนที่ อบต.ท่าพระ และ อบต.ดอนหัน ทางทิศใต้ของเมืองขอนแก่นซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 นอกจากนี้ตั้งแต่มีกำรสร้ำงห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำขอนแก่น และมีโรงงานอุตสาหกรรมมา
ด าเนินกิจการรอบเมืองขอนแก่น ส่งผลให้ปัจจุบันราคาประเมินที่ดินของขอนแก่นมีราคา เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่ง
คาดว่ามาจากการที่คนในขอนแก่นมีอ านาจการซื้อที่สูงขึ้น มีการแข่งขันสูง อีกท้ังขอนแก่นมีบุคคลากรที่มีก าลัง
ซื้ออยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ขอนแก่นมีที่ตั้งอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ จึงเป็นเหตุผลที่
ท าให้คนจ านวนไม่น้อยย้ายเข้ามาท างานหรือย้ายฐานการผลิตเข้ามาในขอนแก่น และในปัจจุบันจังหวัด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มี GDP เป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 อีกทั้งการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่าปัจจุบันการขยายตัวของจังหวัดขอนแก่นจะ
เป็นไปในลักษณะของการกระจายตัวออกไปจากศูนย์กลางเมืองเทศบาลนครขอนแก่น (ต าบลในเมือง) ออกไป
ทั่วทิศทางไปต าบลรอบข้าง โดยเมืองขอนแก่นมีลักษณะการขยายตัวออกไปสองทิศหลัก ได้แก่ ทิศเหนือไปยัง
เทศบาลเมืองศิลา ซึ ่งเป็นที ่ตั ้งของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และทางทิศใต้ไปยังเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวออกไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่เป็นการขยายตัวที่เบาบางกว่า ด้วย
ลักษณะที่ตั ้งของเมืองบนที่รำบขนำดใหญ่ที่ท ำให้เทศบำลนครขอนแก่นสำมำรถขยำยไปได้ทุกทิศทำง 
แนวโน้มการขยายตัวของเมืองขอนแก่นมีแนวโน้มขยายตัวจากใจกลางจนเต็มถนนสายรอบเมือง (ทางหลวง
หมายเลข 230) แผ่ขยายออกไปนอกวง (บัวพันธ์ พรหมพักพิง & วีระยุทธ โพธิ์ถาวร, 2556) 
   ชาญณรงค์ บุริสตระกูล (2562) นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงภาพรวม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่นปี 2561 ที่ผ่านมา มีโครงการที่พักอาศัยเกิดขึ้นจ านวนมาก เพื่อรองรับ
ความต้องการของคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของเมืองที่
เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ ศูนย์กลำงบริหำรงำนรำชกำรของภูมิภำค ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์หรือเมดิ
คัลฮับ (Medical Hub)  รวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งรถไฟรำงคู่ จิระ-ขอนแก่น 
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ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ำรำงเบำ (LRT) และศูนย์กลำงงำนประชุมระดับนำนำชำติ (MICE) เพื่อมา
รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานหรือ
ศึกษาต่อ กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ก าลังสร้างครอบครัว ฯลฯ  โครงการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาในแนวราบ 
เป็นบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านเดี่ยวสองชั้น ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ส่วนการพัฒนาในแนวดิ่ง 
ประเภทอาคารชุด และคอนโดมิเนียม มีทั ้งเกิดภายในตัวเมืองแต่จ านวนไม่มาก ส่วนใหญ่อยู ่โซนใกล้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองของจังหวัดขอนแก่น สามารถแบ่งออกเป็นย่านการอยู่ อาศัยได้ 4 ประเภท 
ได้แก่  

1) ย่านชุมชนเมืองเก่า ชุมชนเก่าภายในเมืองมีการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับวัด สถานีรถไฟ 
และแม่น ้า เช่น บริเวณรอบบึงแก่นนครเป็นชุมชนเก่าที่มีการตั้งถิ่นฐานมานาน โครงสร้างทาง
กายภาพของชุมชนมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นก่อสร้างด้วยไม้ โดยเฉพาะอาคาร
บ้านเรือนที่ยังคงรักษารูปแบบและการตกแต่งลักษณะดั้งเดิมสืบเนื่องมาจากอดีต 

2) ย่านการค้าใจกลางเมือง เป็นพื้นที่ท่ีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง มีการบริการประเภทต่างๆ 
การเงินและการธนาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนี้ค่อนข้างเข้มข้น เช่น บริเวณถนนหน้า
เมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลังเมือง ถนนเทพรักษ์ และถนนรอบเมือง มีอาคารพาณิชย์อยู่ตาม
แนวถนนในย่านธุรกิจ มีการใช้พื้นที่อย่างผสมผสาน ทั้งเป็นการค้าขายสินค้าและบริการ การพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ การประกอบอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า การขนถ่ายสินค้า 
และการคมนาคม เป็นพื้นที่ซึ่งมีความเป็นเมืองและมีความหนาแน่นของการพัฒนาสูง ที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ 

3) ย่านชุมชนหอพัก ชุมชนใกล้เคียงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มักเป็นชุมชนหอพัก เช่น พื้นที่บริเวณ
ใกล ้ เค ียงก ับมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น (ทางตะว ันตกเฉ ียงเหน ือ) มหาว ิทยาล ัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางตะวันตกเฉียงใต้) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น (ทางตะวันตก) เนื่องจากหอพักในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา ดังนั้นหอพักเอกชนต่าง ๆ จึงเข้ามาเป็นทางเลือกต่อนักศึกษามากขึ้น หอพักที่เกิดขึ้นมี
ลักษณะอาคารหลายชั้นปะปนอยู่กับบ้านที่เปลี่ยนเป็นหอพัก รวมทั้งร้านค้าประเภทต่าง ๆ ที่
ให้บริการนักเรียนนักศึกษา เช่น ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น 

4) ชุมชนบ้านพักข้าราชการ บ้านพักรับรองข้าราชการที่ท างานที่ศูนย์ราชการ และสถานที่ราชการ
อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
และบ้านพักข้าราชการที่ท างานบริเวณศูนย์ราชการ เป็นต้น



 

47 

แรกเริ่มตั้งเมืองขอนแก่นมีการย้ายเมืองอยู่หลายครั้ง (1. บ้านบึงบอน 2. บ้านดอนพันชาด จ.มหาสารคาม  
3. บ้านโนนทัน 4. บ้านดอนบม 5. บ้านทุ่ม 6. บ้านเมืองเก่า) 

 
                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภายหลังนโยบายเมืองศูนย์กลางระดับรองท าให้มีการสร้าง          เมืองมีแนวโน้มขยายตัวออกไปจากศูนย์กลาง 
         สาธารณูปการและสาธารณูปโภคที่ส าคญัระดับภาค                    ทุกทิศทางโดยเฉพาะทางเหนือและใต้  

 
ภาพที่  12 วิวัฒนาการตั้งถิ่นฐานของเมืองขอนแก่น 

สรุปปัจจัยขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรอยู่อำศัยในขอนแก่น 

 จากการทบทวนประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของเมืองขอนแก่น  สามารถสรุปปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ในอดีตได้ดังต่อไปนี้  

  - การวางผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  - เศรษฐกิจจากการมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  - จ านวนและขนาดของสถานที่ราชการ 
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- นโยบายพัฒนา “เมืองศูนย์กลางระดับรอง” 
- การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
- การก่อตั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
- ระดับรายได้เฉลี่ยของคนขอนแก่นและความมั่นคงทางรายได้ 
- ภูมิประเทศของเมืองที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและเป็นที่ราบสูง 
- ค่านยิมในที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้ง 

2) วิวัฒนำกำรของบ้ำนและกำรอยู่อำศัย – มุมมองเชิงสถำปัตยกรรม 

เมืองขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี
รูปแบบบ้านเรือนที่หลากหลาย จากผลผลิตทางวัฒนธรรมในการปลูกสร้างบ้านเรือนของกลุ่มชนหลากชาติ
พันธุ์ ที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคและการรับอิทธิพลรูปแบบบ้านเรือนจากภายนอกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังขาดการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมืองขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
รูปแบบเรือนพื้นถ่ินในภาพรวม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

การศึกษาพลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ของธนิศร์ เสถียร
นาม และนพดล ตั้งสกุล พบว่าการแสวงหาแหล่งตั ้งถิ ่นฐานอันอุดมสมบูรณ์ ภัยสงคราม การปฏิรู ปการ
ปกครองของรัฐชาติ และกระบวนการพัฒนาเป็นเมืองจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดพลวัตของรูปแบบ
บ้านเรือนในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาของบ้านเรือนในภาคอีสาน ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบบ้านเรือนตามปัจจัยที่
ก่อก าเนิดและล าดับเวลาได้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (ธนิศร์ เสถียรนาม & นพดล ตั้งสกุล, 2559) 

1. เรือนพื้นถิ่นรูปแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์  (ปรากฏราวพุทธศตวรรษ 24 เป็นต้นมา) หมายถึง 
รูปแบบบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตามขนบวัฒนธรรมในการสร้างที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของกลุ่มชนหลากชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่น
ฐานในภาคอีสานซึ่งอาจเป็นเรือนพื้นถิ่นรูปแบบประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือรูปแบบบ้านเรือนที่ได้รับการ
ยอมรับและสร้างขึ้นเป็นตัวแทนอัตลักษณ์บ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ ทดแทนเรือนพื้นถิ่นรูปแบบประเพณีที่
สูญหายไป  

2. เรือนประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก (ปรากฏราวพุทธทศวรรษ 2430-2480) หมายถึง 
กลุ่มเรือนก่ออิฐถือปูนรูปแบบโคโลเนียล ซึ่งรับอิทธิพลรูปแบบบ้านเรือนตะวันตกในยุคขยายอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น ้าโขงในช่วงปี พ.ศ. 2430-2480 และกลุ่มเรือนไม้รูปแบบสมัยรัชกาลที่ 5-8 
ซึ่งรับอิทธิพลรูปแบบบ้านเรือนตะวันตก และเป็นที่นิยมในเมืองหลวงก่อนแพร่กระจายมาสู่ภาคอีสานในช่วง 
พ.ศ. 2433-2489 

3. เรือนประยุกต์รูปแบบเรือนอีสานและรูปแบบเรือนภาคกลาง (ปรากฏราวพุทธทศวรรษ 2480-
2490) หมายถึง เรือนไม้ซึ่งมีพัฒนาการด้านรูปแบบปรับเปลี่ยนหรือคลี่คลายจากเรือนอีสาน หรือรับอิทธิพล
ด้านรูปแบบจากเรือนภาคกลาง เป็นรูปแบบบ้านเรือนที่เริ่มปรากฏในช่วงพุทธทศวรรษ 2480-2490   
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4. เรือนรูปแบบร่วมสมัย (ปรากฏราวพุทธทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา) หมายถึง เรือนรูปแบบ
เทศบาล เรือนทรงซาอุ บ้านจัดสรร และเรือนร่วมสมัยรูปแบบอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นบ้านเรือนที่รับอิทธิพลด้าน
รูปแบบจากภายนอกภูมิภาคหรือรูปแบบบ้านตามสมัยนิยมจากในเมือง เริ่มปรากฏราวพุทธทศวรรษ 2500 
เป็นต้นมา  

อย่างไรก็ตาม รูปแบบบ้านเรือนที่ปรากฏก่อน พ.ศ. 2500 มีจ านวนลดลงอย่างรวดและถูกผลัดเปลี่ยน
แทนที่ด้วยเรือนรูปแบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ วชิรพงษ์ กิตติราช ได้ศึกษารูปแบบการจัดวางองค์ประกอบในผังเรือนพ้ืนถิ่นอีสานแถบลุ่ม
น ้าชีในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร โดยเรือนพ้ืนถิ่นอีสานสามารถจ าแนกตาม
ลักษณะโครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เรือนเกย เรือนโข่ง และเรือนแฝด ที่ล้วนมีประเพณีหรือคติ
ความเชื่อแฝงอยู่ในการสร้างเรือน ทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏในรูปลักษณ์ทางกายภาพของเรือน 
ที่สังเกตได้ชัดคือ การวางแนวตัวเรือนใหญ่หรือเรือนนอนให้ด้านแคบหันไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก 
หรือที่เรียกว่า “ตามตะวัน” อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการใช้ 

วัสดุในการก่อสร้างที่หาได้ในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน ส่วนลักษณะ
การใช้พื้นที่ของเรือนเกี่ยวข้องกับทิศทางการวางบันได โดยพบว่าส่วนที่เป็นเรือนใหญ่หรือเรือนนอนที่ใช้เป็น
ส่วนส าหรับนอนพักผ่อนหรือเก็บของส าคัญมักอยู่ลึกและต้องการความเป็นส่วนตัว มีมีผนังกั้นแบ่งพ้ืนที่ชัดเจน
จากส่วนอื่น ๆ (วชิรพงษ์ กิตติราช, 2562) 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  13 ลักษณะการใช้พื้นที่ของเรือนในแถบลุ่มน ้าชี 

ที่มา: วชิรพงษ์ กิตติราช, 2562 
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3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและควำมเป็นชุมชนของเมืองหลักในปัจจุบัน 

3.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

การศึกษาประเด็นที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็นการศึกษาปัจจัยที่ท าให้กิ
ดการขยายตัวของเมืองซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่อยู่อาศัยของ
คนเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยการขยายตัวของพื้นที่เมือง  

   งานวิจัยของสถาบัน International Institute for Environment and Development (IIED) (มปป.) 
ได้ศึกษากระบวนการขยายตัวของเมืองขอนแก่น สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ 
 เมืองขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื ่องจากเป็นที ่ตั ้งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นศูนย์กลางทางการเงินและธนาคาร ศูนย์กลางราชการ
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่กว่า 200 แห่ง มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ภายในเมือง ทั้งที่พัก
หลายระดับและบริการต่าง ๆ จำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ ในด้านการคมนาคมและ
เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นเริ่มพัฒนาในช่วงที่มีการนำนโยบาย “เมืองศูนย์กลางระดับรอง” (Secondary 
Urban Centers) มาพัฒนาประเทศ โดยนโยบายนี้เน้นการผลักดันการกระจายการเติบโตของอุตสาหกรรมใน
เขตเมืองใหญ่และพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับสองขึ้นมา เพื่อช่วยลดความแออัดและมลพิษของเมืองหลัก ซึ่ง
เป็นช่วงเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2507 การมีขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แสดงถึง
การเป็น “ขั้วการเติบโตใหม่” ของเมือง จากเหตุทั้งหมดนี้ทำให้เมืองขอนแก่นมีการพัฒนาและเติบโตเรื่อยมา
อย่างรวดเร็ว 
 ลักษณะที่ตั้งของเมืองขอนแก่นมีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สูงอยู่ทางตอนบนของเมือง มีวงแหวนล้อมรอบเมือง
ขอนแก่น มีที่ลาดลุ่มและเป็นพื้นที่ระบายน้ำอยู่ทางตอนล่างของเมือง ส่วนการกระจายตัวของเมืองอยู่บริเวณ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ คือ พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น และบริเวณมหาวิทยาลัยของแก่นที่อยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของเมือง โดยแนวโน้มการขยายตัวของเมืองขอนแก่นหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีการขยายตัวออกไป
ทุกทิศทุกทางของเขตพื้นที่เมือง เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่
เมืองขอนแก่นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกของเมืองคือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มี
การเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านลบและด้านบวกต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมสี
เขียวขึ้นในพื้นที่ อบต.ท่าพระ และ อบต.ดอนหัน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองขอนแก่น การเข้ามาของนิคม
อุตสาหกรรมส่งผลถึงการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง  

 ราคาที่ดินของเมืองขอนแก่นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ตั้งแต่
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นเข้ามาเปิดสาขาและโรงงานอุตสาหกรรมที่มาดำเนินกิจการอยู ่ใน
บริเวณรอบเมือง อีกทั้งปัจจัยจากนโยบายของรัฐ เช่น การสร้างรถไฟทางคู่ การเตรียมเปิดการค้าเสรีอาเซียน 
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ซึ ่งขอนแก่นเป็นจุดเชื ่อมต่อและอยู ่ในแนวเส้นทางการพัฒนาที ่สำคัญ คือ แนวเส้นทางสายเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ระหว่างเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่า โดย EWEC 
เป็นแผนงานการพัฒนาที่สำคัญของยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือ ทาง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region Economic Cooperation: GMS-EC) และ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 

 นอกจากนี้ในรายงานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มปป.) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการขยายตัวของเมืองขอนแก่น สามารถสรุปปัจจัยได้ดังนี้ 

 1) นโยบายของรัฐ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของจังหวัดขอนแก่นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางความเจริญภายในภูมิภาค ด้วยการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สถานศึกษา การแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมทำให้เมืองขอนแก่นเกิดการขยายตัวทางการค้าและ
บริการอย่างรวดเร็ว มีความสะดวกในการคมนาคม และขยายตัวตามไปด้วย 

 2) ปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สมรรถนะของดินและสภาวะเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว การพังทลายของดิน เป็นต้น ประกอบกับการตั้งถิ่นฐานที่มีกิจกรรม
และความหลากหลายในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินกระจายทั่วไปในพื้นที่ราบลุ่ม ส่งผลต่อ
ทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของย่านชุมชนและแหล่งกิจกรรมที่มีศักยภาพ 

 3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจากปัจจัยหลักด้านแหล่งวัตถุดิบ การเข้าถึง และแรงงาน ส่งผลต่อการ
พัฒนากลุ ่มของประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ได้แก่ ย่านโรงงานอุตสาหกรรม และการขนส่ง 
ก่อให้เกิดการขยายตัวของแรงงานในพื้นที่ นอกจากนี้จากสภาวะเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้ต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนทำธุรกิจการค้าและบริการอย่างเสรี เช ่น ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center) ไฮเปอร์มาร ์เกต์ 
(Hypermarket) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นแทนที่ร้านค้าปลีกดั้งเดิม จากความ
พร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและความสะดวกในการเข้าถึง จนเกิดการขยายตัวของชุมชนในพื้นท่ีดังกล่าว 

 4) ปัจจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครขอนแก่นเคยเป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกาใน
สงครามเวียดนาม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน ทางหลวงแผ่นดิน การประปา ไฟฟ้า การ
สื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงเมืองต่าง  ๆ และชนบท ทำให้
การเข้าถึงแหล่งบริการและแหล่งงานสะดวกข้ึน  

 5) ปัจจัยทางด้านการบริการสังคม การพัฒนาความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาขั้นสูง การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้เกิดการดึงดูดคนจากอำเภอบริเวณ
ใกล้เคียงและต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัยภายในเมืองขอนแก่นมากยิ่งข้ึน 
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จากงานศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองเชียง ขอนแก่น
ขยายตัวออกไปได้แก่ 1) ตำแหน่งของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ศูนย์ราชการ โรงพยาบาลรัฐ ท่าอากาศ
ยาน ศูนย์ประชุมนานาชาติ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2) นโยบายภาครัฐ 3) การเพิ่มสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 4) การพัฒนาโดยภาคเอกชน 5) ราคาที่ดิน 6) ค่านิยมใน
การอยู ่อาศัยในหมู ่บ้านจัดสรร 7) ทัศนคติของผู ้ประกอบการ 8) นิคมอุตสาหกรรม แหล่งงาน 9) 
สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ 10) ศูนย์กลางและเส้นทางทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยในทางการตลาดในการเลือกที่พักอาศัย 

ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกที่อยู่อาศัย เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้น  
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจในเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น เพื่อท า
ความเข้าใจการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากฝั่งอุปสงค์ โดยการทบทวนในประเด็นดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาของ กงหลี ศรีกันหา (2541) พบว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้ซื้อบ้านจัดสรรตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ โดยผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การจัดประโยชน์ใช้สอยภายในบ้าน ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ซื้อบ้านจัดสรรที่มีรายได้
แตกต่างกัน จะซื้อบ้านจัดสรรต่างกัน กล่าวคือ ผู้มีรายได้ปานกลางจะให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนผู้
มีรายได้สูงจะให้ความส าคัญทางด้านกายภาพและปัจจัยทางด้านสังคม ความพอใจ ค่านิยม และความเชื่อ ผู้ซื้อ
บ้านจัดสรรจะให้ความส าคัญในเรื่องระบบสาธารณูปโภค ที่เจ้าของโครงการมอบให้เป็นสาธารณะต่อส่วนรวม
ของหมู่บ้าน ซึ่งพบว่าผู้มีความแตกต่างกันทางด้านสังคม ย่อมจะค านึงถึงปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ต่างกัน ส าหรับทิศทางที่หมู่บ้านจัดสรรมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไป ส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก 
และทิศเหนือของเมือง ทั้งนี้เพราะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่เป็นที่สูง นอกจากนี้ยังมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่าย ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวและรถประจ าทาง 

อีกท้ัง ผลการศึกษาของภัฐฬเดช มาเจริญและวชรภูมิ เบญจโอฬาร (2556) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ผู้ซื้อบ้านให้ความส าคัญมากที่สุดคือ มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และ
การเดินทางไปมาสะดวก และประเด็นปัจจัยเรื่องมีบ้านตัวอย่างหรือแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อน
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน พนักงานขายให้การต้อนรับ และให้บริการด้วยความยินดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อลูกค้า 
ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2562) รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีหลัง 
2561 พบว่าท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่นที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากสัดส่วนที่ขาย
ได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลท่าพระ 2) ท าเลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้าง 
4) ท าเลบึงหนองโคตร และ 5) ท าเลบึงแก่นนคร ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่นที่ขายดี โดยพิจารณา
จากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้าง 2) ท าเลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) ท าเลบึงแก่นนคร และ 4) ท าเลบึงหนองโคตร ตามล าดับ 
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กล่าวโดยสรุปปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่อยู่อาศัยของคนเมืองขอนแก่น ได้แก่ 1) กำร
เข้ำถึงย่ำนกำรค้ำ ศูนย์กำรค้ำ และตลำด 2) กำรเข้ำถึงสำธำรณูปกำร 3) กำรเข้ำถึงแหล่งงำน 4) ควำม
เชื่อมต่อกับเส้นทำงคมนำคมและระบบขนส่งสำธำรณะ 5) ระบบควำมปลอดภัยภำยในโครงกำร 6) ท ำเล
ที่ตั้งและสภำพแวดล้อมของหมู่บ้ำน 7) ควำมพอใจ ค่ำนิยม และควำมเชื่อ 8) กำรจัดประโยชน์ใช้สอย
ภำยในบ้ำน และ 9) สภำพภูมิประเทศ  

3.2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยู่อาศัย 

การศึกษาการอยู่อาศัยไม่ใช่เพียงแค่เป็นการศึกษาลักษณะที่อยู่อาศัย (เช่น ขนาด ต าแหน่งที่ตั้ง 
ฟังก์ชั่นการใช้งานของบ้าน) พฤติกรรมการอยู่อาศัยในบ้าน หรือปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ศึกษา
ความเป็นชุมชนอยู่อาศัยในเมืองในปัจจุบันว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมือง การใช้สาธารณูปการ 
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่นันทนาการในเมือง อย่างไร โดยมีงานวิจัยที่น่าสนใจและสรุปประเด็นส าคัญได้
ดังนี้  
  ปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์และศิวัช ศรีโภคางกุล (2562) ได้ศึกษาผลกระทบของการกลายเป็นเมือง
ต่อชุมชนบริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ 12 เทศบาลต าบลศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าภายหลังจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการก่อตั้งขึ้นจากนโยบายการขยายพื้นที่
ความเจริญไปยังระดับภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 การขยายตัวความเจริญ
ของชุมชนบ้านโนนม่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้าน
วิถีชีวิต และด้านประชากรที่เพ่ิมข้ึน ทั้งหมดนีส้่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ ด้านสังคม พบว่าชุมชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ท าให้ชุมชนมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น แต่ผลกระทบเชิงลบ คือ ปัญหาทางด้านคุณภาพการใช้ชีวิตของชุมชนที่ลดลง เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด 
และปัญหาน ้าเน่าเสีย และด้านเศรษฐกิจ และยังพบว่าเมื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดความเปลี่ยนแปลงจากการ
ขายที่ดินส าหรับการท าเกษตรให้แก่นายทุนไว้สร้างหอพัก หมู่บ้านจัดสรร อาคาร และพาณิชย์ ท าให้อาชีพคน
ในชุมชนเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็นท าธุรกิจ ค้าขาย หรือรับจ้างที่มักตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างนักศึกษาหรือบุคลากรทางมหาวิทยาลัยแทน และเกิดการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไร ท าให้
ราคาประเมินที่ดินของชุมชนมีราคาสูงขึ้น 
 ณัฐพล แสนค าและหลี่ เหรินเหลียง (2563)  ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าเมื่อประชาคมอาเซียนมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ชุมชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในหลายด้าน เช่น ด้านการเมืองและความมั่นคง 
พบว่ายังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและปัญหายาเสพติด ส่วนด้านเศรษฐกิจ พบว่าชุมชน
ได้รับผลพวงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐที่ก าหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งโลจิสติกส์ มีโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศและรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
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ประเทศ และด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่ามีการอพยพเข้ามาของแรงงานประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึน เกิดการ
ปะทะกันทาง วัฒนธรรม และการได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

 นอกจากนี ้ธิติญา เหล่าอัน (2563) ได้ศึกษาชุมชนข้างทางรถไฟ อ าเภอเมืองขอนแก่น จากกรณีศึกษา
ชุมชน 3 แห่ง พบว่าความเป็นชุมชนของทั้ง 3 แห่งแตกต่างกัน เนื่องด้วยปัจจัยของต าแหน่งที่ตั้ง โดยชุมชนที่
ตั้งอยู่กลางเมืองในเขตเทศบาล ใกล้สถานที่ส าคัญท่ีมีผู้คนพลุกพล่านอย่างตลาดและศาลหลักเมือง ท าให้คนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าชุมชนในพื้นที่อื่น เกิดการสร้างความสัมพันธ์และการสร้าง
เครือข่ายกับกลุ่มคนภายนอกชุมชน อีกท้ังมีการจัดตั้งประธานและคณะกรรมการชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ ท า
ให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย และมีสภาพเศรษฐกิจที่คล่องตัว ส่วนชุมชนอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากศูนย์ราชการ 1.5 กิโลเมตรและมีถนนตัดผ่าน คนในชุมชนท างานรับจ้างเป็นหลักและมีการสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มคนท างานรับจ้าง แต่อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจและการบริหารจัดการยังไม่ดีนัก และชุมชนที่ตั้งอยู่
ไกลออกจากตัวเมือง มีผู้คนจากหลายพ้ืนที่เข้ามาอยู่อาศัย อาชีพส่วนมากคือรับจ้างรายวันและรายได้ไม่สูงนัก 
แม้จะมีประธานชุมชนแต่ก็ไม่มีบทบาทมากนัก เนื่องด้วยต้องท างานหลายหน้าที่เพ่ือหารายได้ ขาดการบริหาร
จัดการที่ดีภายในชุมชนและท าให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไม่ดีนัก  

จากการทบทวนเหล่านี้ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชน
อยู่อาศัยในขอนแก่น ได้แก่ 1) ท ำเลที่ตั้งและสภำพแวดล้อมของชุมชน 2) กำรบริหำรจัดกำรภำยในชุมชน  
3) ผู้น ำชุมชน 4) กำรเข้ำถึงพื้นที่ทำงเศรษฐกิจ โครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูโภค สำธำรณูปกำร และ 5) 
ควำมเชื่อมต่อกับเส้นทำงคมนำคม 

 การทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการอยู่
อาศัยข้างต้น สามารถสรุปเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยของคน
เมืองเชียงใหม่ตามกรอบ STEEP-V ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนส าคญัต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ขอนแก่น 
Social Technology Economic 

- จ านวนคนจากต่างอ าเภอและ
ต่างจังหวัด (R) 
- จ านวนแรงงานต่างชาติข้ามชาต ิ (C) 
- จ านวนนักศึกษา ข้าราชการต่างถิ่น 
(R) 

 - เส้นทางทางเศรษฐกิจ (R) 
- การกระจุกตัวของแหล่งงาน (R) 
- ราคาที่ดิน (R) 
- ต าแหน่งของห้างสรรพสินคา้ (R) 
- นิคมอุตสาหกรรม (R) 
 
 

Environment Policies Values 

- เส้นทางถนนสายส าคัญ (R) 
- ระบบขนส่งสาธารณะ (R) 
- สวนสาธารณะ (C) 
- สภาพภูมิประเทศ (R) 

- นโยบายการพัฒนาของภาครัฐ (R) 
- การพัฒนาของภาคเอกชน (R) 
- ต าแหน่งของสถาบันขนาดใหญ่ 
ได้แก่ สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ 
ศูนย์ราชการ โรงพยาบาลรัฐ ท่า
อากาศยาน ศูนย์ประชุมนานาชาต ิ
- ความพร้อมสาธาณูปการ (R) 
- การบริหารจัดการในชุมชน (C) 

- การให้คุณค่ากับท าเลที่ตั้งของบ้าน 
(R) 
- ค่านิยมในการอยู่อาศัยในหมูบ่้าน
จัดสรร (R) 
- ทัศนคติต่อความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ (C) 
- ความต้องการอยู่อาศัยใกลโ้ครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปการ (R,C) 

หมำยเหตุ  (R) ปัจจัยจากการทบทวนเรื่องท าเลของการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย 
    (C) ปัจจัยจากการทบทวนเรื่องการเปลีย่นแปลงชุมชน
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2.1.3 เมืองหำดใหญ่-สงขลำ 

1) วิวัฒนำกำรกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของเมือง 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขปและพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  

เมืองสงขลำ 
 จากการสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของเมืองสงขลาพบว่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
ได้เริ่มต้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 โดยมีศูนย์กลางการปกครอง หรือ สถานที่ตั้งเมือง 3 แห่งโดย
สามารถล าดับจากพัฒนาการ ได้แก่ (วรรโณบล ควรอาจ & ถิ่นพังงา, ม.ป.ป.; สินาด ตรีวรรณไชย, กฤตยา สังข์
เกษม, & ปพิชญา แซ่ลิ้ม, 2558) 

1) สมัยเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง  
นับตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 เมืองสงขลาปรากฏชื่อในเอกสาร

ต่างของพ่อค้าชาวตะวันตกว่า Singora หรือ Singor  อยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมจากแถบหมู่เกาะ
ชวา มีบทบาทเป็นเมืองท่า และมีการด าเนินการค้าโดยตรงกับนานาประเทศโดยไม่ได้อยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยา
ด้วยในยุคหนึ่งโดยเฉพาะกับฮอลันดา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงได้
ถูกยุบเลิกเมืองสุลต่านและเกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากพื้นที่  โดยส่วนหนึ่งย้ายไปตั้งหลักแหล่งใหม่ที่
หมู่บ้านสงขลาฝั่งแหลมสน เมืองไชยา และส่วนหนึ่งอพยพเข้าไปอยู่ในกรุงศรีอยุธยา 

2) สมัยเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน 

เมื่อ พ.ศ. 2223 ประชาชนชาวสงขลาฝั่งหัวเขาแดงได้ย้ายชุมชนไปสร้างเมืองใหม่ ณ เมืองสงขลา
แห่งที่สองนี้ซึ่งก็คือฝั่งแหลมสน โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ได้รับการวางแผนในการสร้างเมืองตั้งแต่ต้น ประกอบ
กับเป็นเมืองที่ถูกสร้างเนื่องจากการย้ายเมืองภายหลังจากสงคราม ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเป็นเมืองที่ถูก
สร้างกันอย่างง่ายๆ บนพื้นที่เชิงเขาติดทะเล เนื่องจากเป็นที่ตั้งเมืองที่อยู่บนเชิงเขา ท าให้เมืองสงขลาแห่งที่
สองนี้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน ้าจืดส าหรับอุปโภค และปัญหาการมีพ้ืนที่ในทางราบไม่เพียงพอกับการ
ขยายและเติบโตของเมือง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ท าให้เกิดการย้ายเมืองในเวลาต่อมา และเมืองสงขลาได้ลดฐานะ
เป็นเมืองบริวารของเมืองพัทลุง  
 3) สมัยเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง 

 จากการขยายตัวของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ท าให้ปัญหาการขาดแคลนน ้าจืดเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่บริเวณสงขลาฝั่งแหลมสนเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงเขาท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการขยายตัวของเมือง รวมถึงอาจเป็นอุปสรรคของการขยายตัวเป็นเมืองท่าในอนาคต ซึ่งจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์น่าจะเป็นข้อได้เปรียบ แต่เนื่องจากมีพื้นที่ในแนวราบไม่เพียงพอ จึงมีการไปตั้งเมืองสงขลาใหม่ที่
ต าบลบ่อยางตั้งแต่ พ.ศ. 2379 โดยเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองท่าไว้อย่างเดิม โดยเมือง
สงขลาฝั่งนี้ได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วจวบจนถึงปัจจุบัน 
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วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของเมืองสงขลา  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

                      เมืองโบราณสงขลาบ่อยาง                      ทิศทางการขยายตัวของเมืองสงขลาในปัจจุบันแผ่ขยาย 
          ในรัชการที ่3 มีพื้นท่ี 300 ไร่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า                      จากศูนย์กลางไปยังเมืองเขารูปช้าง  
           ขนานไปกับฝั่งตะวนัออกของทะเลสาบสงขลา                          เมืองพะวง และเมืองเกาะแต้ว 

 
ภาพที่  14 วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของเมืองสงขลา  
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เมืองหำดใหญ่ 
 “หาดใหญ่” ได้ปรากฏในบันทึกข้อความราชการเกี่ยวกับการทัพในสมัยรัชกาลที่ 3 ว่าเป็นจุดพักไพร่
พลในการยกทัพไปเมืองไทรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2437 “หาดใหญ่” เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนและหมู่บา้น
หาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงขลา ประกอบด้วยบ้านหาดใหญ่ 4 เรือน บ้านโคกเสม็ดชุน 10 เรือน และบ้าน
อื่น ๆ เช่น บ้านคลองเรียน 7 เรือน บ้านคอหงส์ 51 เรือน บ้านท่าเคียน 17 เรือน เป็นต้น หลังจากนั้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่มีการสร้างทางรถไฟท าให้หาดใหญ่กลายเป็นเมืองชุมทาง เริ่มจากการมาของรถไฟสายใต้เมื่อ 
พ.ศ. 2452 และมีการสร้างสถานีรถไฟขึ้นในเมืองหาดใหญ่ที่ได้ย้ายมาบริเวณบ้านโคกเสม็ดชุนในภายหลังซึ่ง
เป็นที่ที่สูงกว่าไม่มีน ้าท่วมขัง การย้ายสถานีท าให้เกิดการเติบโตของเมืองฝั่งตะวันออกของสถานีรถไฟในเวลา
ต่อมา 
 การจับจองที่ดินและการจัดสรรพื้นที่เริ่มขยายออกไปจากตัวสถานีรถไฟไปทางฝั่งตะวันออกของเมอืง 
ผู้รับเหมาและแรงงานชาวจีนที่รับจ้างสร้างทางรถไฟเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าว เจ้าของที่ดินจึงมีทั้งชาว
จีนอพยพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้มีฐานะในขณะนั้น การเป็นเมืองชุมทางเป็นการเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและดึงดูดนักลงทุนที่มาจากต่างพ้ืนที่ อีกท้ังกลุ่มชาวจีนในพ้ืนที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีกับชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์ ท าให้เมืองหาดใหญ่มีความได้เปรียบทั้งการค้าขายสินค้า เทคโนโลยี และ
ความรู้จากอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลต่อซึ่งส่งผลต่อแนวคิดในการวางผังเมืองด้วย ความเจริญของ
เมืองหาดใหญ่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคม จนได้รับ
การยกฐานะเป็นอ าเภอชั้นเอก ในปี พ.ศ. 2471 และเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2534 
 การพัฒนาเมืองนอกจากการพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐแล้ว ประชาชนได้มีส่วนในการสร้างเมือง 
โดยการอุทิศที่ดินเพื่อตัดถนนสายหลักของหาดใหญ่ ได้แก่ ถนนจิระนคร ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ,2,3,4,5 
ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์ภักดี ถนนจิระอุทิศ และตรอกจิระพันธ์ นอกจากโครงข่ายถนนแล้วยังมีการ
บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ส าคัญ ๆ เช่น โรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนศรีนคร รวมไปถึงการบริจาค
ที่ดินผืนใหญ่เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ชนิษฎา ชูสุข, จิตราวดี ฐิตินันทกร, & จุฑารัตน์ รัตน
พิทักษ์ชน, 2557) 

สถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของเมือง 

 ในปัจจุบันเมืองหาดใหญ่ยังคงความเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าและธุรกิจการขนส่ง การสื่อสาร 
การคมนาคม การแพทย์ และการท่องเที่ยวของภาคใต้ และเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ 
การก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2514 ท าให้เมืองหาดใหญ่เ ป็นศูนย์
การศึกษาของภูมิภาคมีผู้คนย้ายเข้ามาเพ่ือศึกษา และท างานในเมืองหาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมให้ระดับรายได้ การจ้างงาน และความเจริญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค 
 การขยายตัวภายในเมืองหาดใหญ่เป็นลักษณะของการขยายตัวออกจากศูนย์กลาง ถนนจะตัดออกจาก
ใจกลางของเมืองออกมาการตั้งถิ่นฐานของคนจะไปตามเส้นทางคมนาคมที่ขยายออกไป ซึ่งทุกเส้นทางมีความ
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เชื่อมโยงกับใจกลางเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากกิจกรรมส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางเมือง โดยในปี พ.ศ. 2557 
ชนิษฎา ชูสุข จิตราวดี ฐิตินันทกร และจุฑารัตน์ รัตนพิทักษ์ชน ได้ศึกษาความเป็นเมืองของหาดใหญ่ พบว่า
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองแห่งนี้อย่างเห็นได้ชัด คือ ลักษณะอาคาร สืบเนื่องจากที่ดินที่มี
อยู่อย่างจ ากัดและมีราคาสูง ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มการขยายตัวเป็นอาคารสูงแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ รูปแบบ
การขยายตัวของอาคารร้านค้า จากห้องแถวอาคารไม้เปลี่ยนมาเป็นตึกแถว 2-3 ชั้น และเป็นแบบอาคารสูง 
กลุ่มอาคารใหญ่แบบห้างสรรพสินค้า มีคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการ
เปลี่ยนจากพื้นที่ว่าง พื้นที่เกษตรกรรมเป็นอาคารพักอาศัยและอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้น คือ พื้นที่ท่ีใช้เพื่อเป็นที่เป็นที่พักอาศัยเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง อีกนัย
หนึ่ง คือ การใช้ที่ดินส่วนใหญ่กลายเป็นที่อยู่อาศัย การพาณิชย์และพื้นผิวจราจร ส่วนที่ดินที่หายไป ได้แก่ 
บริเวณท่ีว่างเปล่า หนอง คลอง และบึงส่วนใจกลางเมืองหาดใหญ่เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่น ทั้งคน เต็มไป
ด้วยสิ่งปลูกสร้าง รถและถนน ไม่มีพ้ืนทีสีเขียว ไม่มีพ้ืนที่จอดรถสาธารณะ และมีปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะ
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 
 การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่จะอยู่รอบ ๆ รอยต่อกับเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน โดยพบว่าพ้ืนที่
ที่โตเร็วของเมืองหาดใหญ่เป็นบริเวณที่น ้าท่วมไม่ถึง และส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ 
และศูนย์การค้า เช่น บริเวณสถานีขนส่งที่อยู่ทางตะวันออกค่อนมาทางใต้ของเมือง เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขต
เทศบาลเมืองคอหงส์ และสามารถเดินทางไปยังพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุได้ 
 พ้ืนที่รอยต่อที่แสดงให้เห็นการขยายตัวของชุมชนได้ชัดเจนที่สุด คือ บริเวณถนนปุณณกัณฑ์ เป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลเมืองคอหงส์ 
บริเวณท่ีดินบริเวณรอบๆ เป็นพื้นที่สูง น ้าท่วมไม่ถึง ประกอบกับที่ดินภายในเมืองหาดใหญ่มีอยู่จ ากัด ปัจจุบัน
จึงมีการขยับขยายของชุมชนไปยังบริเวณเทศบาลเมืองคอหงส์มากข้ึน (ชนิษฎา ชูสุข et al., 2557) 
 ขณะที่เมืองหาดใหญ่ก าลังเผชิญกับความแออัด และปัญหาของเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาล
เมืองคลองแห เทศบาลต าบลท่าช้าง และเทศบาลต าบลน ้าน้อย มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ประกอบกับบางแห่งมีเป็นพื้นที่ที่น ้าท่วมไม่ถึง และราคา
ที่ดินที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับเมืองหาดใหญ่ พื้นที่ที่อยู่ติดกับเมืองหาดใหญ่จึงกลายเป็นทางเลือกส าหรับการเข้าไป
อยู่อาศัยมากขึ้น ท าให้ดึงดูดประชากรให้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่มากขึ้น พบว่ามีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่หาดใหญ่-สงขลาไม่น้อยกว่า 200 โครงการจ านวนรวมกว่า 1.1 หมื่นยูนิต แต่มีการพัฒนาโครงการในเขต
พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เพียง 17 โครงการเท่านั้น ส่วนมากจะอยู่ในเขตเทศบาลต่าง ๆ เป็นการกระจาย
ความเจริญออกไปสู่นอกเมืองมากขึ้น โดยประเภทบ้านเดี่ยวยังได้รับความนิยมมากที่สุด (ฐานเศรษฐกิจ, 
2561)  
 อย่างไรก็ตาม ประเด็น “น ้าท่วม” ไม่ได้มีผลต่อคนในเมืองหาดใหญ่มากนัก เนื่องจากคนรุ่นเก่าเรียนรู้
ที่จะอยู่กับน ้า ด้วยวิถีชีวิตและประสบการณ์ โดยต่างจากคนในรุ่นปัจจุบันที่แม้ไม่ได้มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับน ้า
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มากนัก แต่รับรู้สถานการณ์น ้าท่วมของเมือง ทั้งช่วงเวลาที่เกิดน ้าท่วม น ้าไม่ได้ท่วมขังนานและไม่ได้เกิดบ่อย 
บางส่วนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้อยู่ท่ามกลางสภาวะขณะนั้นได้  นอกจากนี้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ พ้ืนที่ที่น ้าท่วมมีความส าคัญในการท าธุรกิจและค้าขาย ผู้คนจึงไม่ได้มุ่งหาที่อยู่อาศัยแห่ง
ใหม่ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น โดยท าเลส าหรับที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือ “บ้านหลังที่สอง” ส าหรับคนบางกลุ่ม
นั้น มักเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่น ้าไม่ท่วม รวมถึงบริเวณท่ีอยู่รอบนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองหาดใหญ่เจริญขึ้นภายหลังจากการสร้างทางรถไฟและสถานีชุมทางรถไฟอู่ตะเภา เมื่อปี พ.ศ. 2452 
นอกจากนี้ถนนสายแรกของเมืองหาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2459 เป็นถนนสายตรงบริเวณหน้าสถานีรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี พ.ศ. 2514 มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และในปี พ.ศ. 2515 มีการ

สร้างสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง เมืองมีการขยายออกไปในทุกทิศทาง 
โดยเฉพาะตามแนวโครงข่ายถนนเพชรเกษม 

 
ภาพที่  15 วิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของเมืองหาดใหญ ่
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สรุปปัจจัยขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรอยู่อำศัยในหำดใหญ่-สงขลำ 

  จากการทบทวนประวัติศาสตร์การตั ้งถิ ่นฐานและการเติบโตของเมืองหาดใหญ่ -สงขลา 
สามารถสรุปปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ในอดีตได้ดังต่อไปนี้  

  - ภูมิประเทศแบบภูเขาท่ีจ ากัดการขยายตัวของเมือง 

  - ภูมิประเทศแบบเมืองท่า 

  - ความมั่นคงของทรัพยากรน ้าจืด 

  - ความสัมพันธ์กับมาเลเซียและสิงคโปร์ 

  - นักลงทุนชาวจีน 

  - จ านวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ แต่ละกลุ่ม 

  - การก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

  - ค่านิยมในการอยู่อาศัยแนวราบ 

  - ความสามารถในการอยู่ร่วมกับน ้า 

2) วิวัฒนำกำรของบ้ำนและกำรอยู่อำศัย – มุมมองเชิงสถำปัตยกรรม 

เมืองหาดใหญ่-สงขลาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต สภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่ม อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังขาดการศึกษาในวิวัฒนาการในพื้นที่หาดใหญ่ -สงขลา
แบบเฉพาะเจาะจง มักนิยมศึกษาในภาพรวมของภูมิภาคและที่ราบทะเลสาบสงขลา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

รัสนากร อมรพงศ์ ได้ศึกษาเรือนพื้นถิ ่นไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ารูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมมีความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถแบ่งชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ 1. กลุ่มชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ชาวพุทธกลุ่มนี้นิยมอยู่รวมกันเป็นชุมชน
ใหญ่ มีรูปแบบอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย 2. กลุ่มชาวไทยพุทธในจังหวัดสตูล นิยมสร้างบ้านเรือนตามพ้ืนที่
ท ากิน ไม่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ มีรูปแบบการขยายครอบครัวแบบแยกกันอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว นิยมสร้าง
บ้านเรือนแบบง่าย ๆ ไม่มีรูปแบบที่ประณีตซับซ้อน และไม่มีความเคร่งครัดในประเพณีปลูกเรือนเท่ากลุ่มแรก 
ทั้งนี้ ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะร่วมกันทางสถาปัตยกรรมอยู่บางส่วน เช่น ฝาเรือนไม้กระดานตีเกล็ด หลังคาหน้า
จั่วและทรงปั้นหยา เรือนวางอยู่บนตีนเสาเนื่องจากฝนชุกและความชื้นในดินสูง เป็นต้น โดยความเชื่อที่
เคร่งครัดที่สุดคือต้องวางสันหลังคาเรือนประธานตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก นิยมสร้างหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่ง รัสนากร อมรพงศ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรือนพื้นถิ่นชาวไทยพุทธในพื้นที่ศึกษาน่าจะได้รับอิทธิพล
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ทางวัฒนธรรมและรูปแบบสถาปัตยกรรมบางส่วนจากเรือนของชาวมุสลิม แต่ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด
เนื่องจากเรือนชาวไทยพุทธมีเหลืออยู่น้อยมาก(รัชกานต์ ฉิมประเสริฐ, 2556) 

รัชกานต์ ฉิมประเสริฐ ได้ศึกษาพัฒนาการของเรือนพ้ืนถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชนลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่าพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นสัมพันกับ
ช่วงเวลาที่แต่ละบริบทต่างกัน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวของ
ชุมชนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมไปตามบริบทนั้น ๆ เช่น ลักษณะเรือนมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
อิทธิพลของลมมรสุม ประกอบกับพื้นที่ชุมชนเป็นที่ลุ่มน ้าท่วมถึงและน ้าในทะเลสาบที่เอ่อล้นเข้าสู่งชุมชนฝน
ช่วงฤดูฝน จึงท าให้จ าเป้นต้องสร้างบ้านเรือนยกพ้ืนวางบนตอม่อคอนกรีตเพ่ือลดการผุกร่อน เป็นต้น 

ส่วนการวางผังและการใช้พื้นที่ของเรือนพบว่ามักนิยมหันด้านสัดของเรือนสัมพันธ์กับทิศตะวัน
ตะวันออกและทิศตะวันตก ไม่นิยมปลูกเรือนขวางตะวัน โดยกระจายตัวขนานไปกับทะเลสาบและพื้นที่นา 
ในขณะที่กลุ่มเรือนที่สร้างยุคปัจจุบันพบว่าเรือนในชุมชนบางหลังจะปลูกเรือนขวางตะวัน ด้วยเหตุผลทาง
ข้อจ ากัดของถนนที่เป็นทางสัญจรหลักของชุมชน (รัชกานต์ ฉิมประเสริฐ, 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16 รูปตัดผังชุมชนแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก  
ที่มา: รัชกานต์ ฉิมประเสริฐ, 2556 

 
 

จากการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของเมืองหลักทั้งสามแห่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบและ
ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยมีทั้งเหมือนและต่างกัน โดยปัจจัยหลักที่พบคือสาธารณูปการ ภูมิ
ประเทศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงความจ าเป็นด้านการประกอบอาชีพที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
และส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ความเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันได้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของแต่ละ
เมืองว่าให้ความส าคัญกับปัจจัยใดเพ่ิมเติมมาเป็นเกณฑ์ เช่น ความเชื่อ จารีต ประเพณีดั้งเดิมของชาวกลุ่มชาติ
พันธุ์ในเชียงใหม่ เป็นต้น 
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3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและควำมเป็นชุมชนของเมืองหลักในปัจจุบัน 

3.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

การศึกษาประเด็นที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็นการศึกษาปัจจัยที่ท าให้กิ
ดการขยายตัวของเมืองซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่อยู่อาศัยของ
คนเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยการขยายตัวของพื้นที่เมือง 

งานวิจัยของสถาบัน International Institute for Environment and Development (IIED) (มปป.) 
ได้ศึกษากระบวนการกลายเป็นเมืองของหาดใหญ่สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

พื้นที่เมืองหาดใหญ่ มีจุดยุทธศาตร์ส าคัญคือบริเวณริมคลองอู่ตะเภำในอดีต คือบริเวณใต้ของ
ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันท าให้เกิดย่านการค้า และมีการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองขึ้นจากการค้า คลองอู่ตะเภา
มีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งน ้าดิบที่น ามาใช้ท าน ้าประปาของเมือง และเป็นพื้นที่ระบายน ้าของเมือง
หาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา เรื่อยมาจนในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการสร้ำงทำงรถไฟ ท าให้หาดใหญ่กลายเป็น
เมืองชุมทาง เริ่มจากการมาของรถไฟสายใต้เมื่อ พ.ศ.2452 และมีสถานีรถไฟตั้งขึ้นในเมือง (ศุลีมาน นฤมลวงศ์
สุภาพ, 2547) 
        หาดใหญ่ เดิมทีเดียวเป็นสถานีอู่ตะเภา และย้ายมาบริเวณบ้านโคกเสม็ดชุน เนื่องจากที่เดิมเป็นที่ลุ่ม
และน ้ำท่วมขังเป็นประจ ำ จึงย้ายมายังพื้นที่ที่สูงกว่า (ประสิทธิ์ รัตนถาวร , 2534) การเติบโตของเมืองฝั่ง
ตะวันออกของสถานีรถไฟ จึงได้เริ่มขึ้นนับแต่นั้นมา การจับจองที่ดินและการจัดสรรพื้นที่เริ่มขยายออกไปจาก
ตัวสถานีรถไฟไปทางฝั่งตะวันออกของเมือง ผู้รับเหมาและแรงงานชำวจีนที่รับจ้างสร้างทางรถไฟเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานบริเวณดังกล่าว พร้อมกับการอพยพโยกย้ายของประชากรที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มเข้ามา เจ้าของที่ดินจึงมีทั้งชาว
จีนอพยพ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้มีฐานะในขณะนั้น 

กำรเป็นเมืองชุมทำงเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี ่ยนสินค้า นักลงทุนที ่มาจากต่างพื ้นที่  
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ชาวจีนที่มาพร้อมการสร้างสถานีรถไฟมีส่วนส าคัญที่ท าให้เมืองหาดใหญ่ก้าว
กระโดดอย่างรวดเร็ว ความเป็นเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนในประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ท าให้เมืองหาดใหญ่มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับเมืองอื่น  ๆ ในขณะนั้น ทั้งการค้าขาย สินค้า 
เทคโนโลยี และความรู้ อิทธิพลจากประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลต่อการจัดรูปท่ีดินและรูปแบบกำรตัดถนน 

ต่อมาการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่จะอยู่รอบ ๆ บริเวณย่านการค้าที่ส าคัญ เช่น “ตลำดกิมหยง” 
และ “ตลำดสันติสุข”  โดยพบว่าพื้นที่ท่ีโตเร็วของเมืองหาดใหญ่ เป็นบริเวณท่ีน ้ำท่วมไม่ถึง และส่วนใหญ่เป็น
ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และศูนย์การค้า เช่น บริเวณสถานีขนส่ง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกค่อนมา
ทางใต้ของเมือง เป็นพื้นที่ท่ีติดกับเขตเทศบาลเมืองคอหงส์และสามารถเดินทางไปยังพ้ืนที่เขตเทศบาล 
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ถัดมาพื้นที่เมืองมีการขยายตัวของชุมชนได้ชัดเจนที่สุดคือ บริเวณถนนปุณณกัณฑ์ ที่เป็นที่ตั้งของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เนื่องจากบริเวณที่ดินบริเวณรอบ ๆ เป็นพื้นที่สูง น ้าท่วมไม่ถึง ประกอบกับ
ที่ดินภายในเมืองหาดใหญ่มีอยู่จ ากัด ปัจจุบันจึงมีการขยับขยายของชุมชนไปยังบริเวณเทศบาลเมืองคอหงส์
มากขึ้น 

ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกที่อยู่อาศัย 

ในภาพรวมงานวิจัยในประเด็นที่อยู่อาศัยเลือกของที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่สงขลา พบว่ามี
การศึกษาในประเด็นปัจจัยในทางการตลาดในการเลือกที่พักอาศัยน้อยมาก โดยมีงานวิจัยของเจตสฤษฎ์ สังข
พันธ์และเลิศพงศ์ ปานรัตน์ (2556) พบว่าปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดคือ 1) รายได้ของ
ผู้บริโภค  2) ปัจจัยด้านกระบวนการ  3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ 4) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายคือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท่ีพักอาศัยคนเมืองหาดใหญ่ 

3.2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยู่อาศัย 

จากการศึกษาทบทวนวิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

การทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อท าเลของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการอยู่
อาศัย ประกอบกับวิวัฒนาการการอยู่อาศัยและการขยายตัวของเมืองในข้อ 2.1 รวมถึงแนวโน้มส าคัญของการ
อยู่อาศัยในข้อ 2.4 สามารถสรุปเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัย
ของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาตามกรอบ STEEP-V ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ปัจจัยขับเคลื่อนส าคญัต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย หาดใหญ-่สงขลา 
Social Technology Economic 

- ชาวจีนอพยพ (R)  
- ชาวมาเลเซีย (R) 
- ชาวไทยมุสลิม (R) 
- ความหลากหลายของศาสนาในพื้นที่ (C) 
- จ านวนนักทอ่งเที่ยว (C) 
- จ านวนแรงงานต่างชาติ (C) 

- ทางรถไฟ (R) - ยา่นการค้าทะเลสาบ (R) 
- ท่าจอดเรือ  (R) 
- การค้ากับมาเลเซีย/สิงค์โปร (R) 
- เมืองชุมทาง (R) 
- ตลาดที่ส าคัญ (R) 
- มหาวิทยาลัย (R) 

Environment Policies Values 

- ทะเลสาบสงขลา (R) 
- คลองอู่ตะเภา (R) 
- น ้าทว่ม (R) 
- จัดรูปที่ดินและรูปแบบการตัดถนน (R) 

- การค้าชายแดน (R) 
- การจัดรูปที่ดิน (R) 
- ต าแหน่งของสถาบันขนาดใหญ่ ได้แก ่
สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ โรงพยาบาลรัฐ 
ท่าอากาศยาน  

- ทัศนคติต่อความหลากหลายของเช้ือชาติ 
(C) 
- ทัศนคติต่อการลงทุนด้วยอสังหาฯ (R) 
- ความตอ้งการอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่นับถือ
ศาสนาเดียวกัน (R,C) 

หมำยเหต ุ   (R) ปจัจยัจากการทบทวนเร่ืองการตั้งถิ่นฐาน/เลือกบ้าน 

   (C) ปัจจยัจากการทบทวนเร่ืองการเปลี่ยนแปลงชุมชน 
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2.1.4 สรุปปัจจัยขับเคลื่อนกำรอยู่อำศัยของเมืองหลักจำกกำรทบทวนวิวัฒนำกำรกำรตั้งถิ่นฐำน 

 จากการทบทวนวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของเมืองหลักทั้งสามแห่ง สามารถรวบรวมปัจจัยขับเคลื่อน
ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยในอดีตของเมืองหลักแต่ละแห่งได้ดังในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ปัจจัยขับเคลื่อนส าคญัจากการทบทวนวิวัฒนาการการอยู่อาศัยของสามเมืองหลัก 

 เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแกน่ เมืองหำดใหญ่-สงขลำ 
Social - การย้ายเข้าของกลุ่มชาติพันธ์/ผู้ล้ีภัย  

- จ านวนชาวจีนย้ายเข้า 
- ลักษณะโครงข่ายสังคมแบบเครือญาติ 

 - ความสัมพันธ์กับมาเลเซียและสิงคโปร์ 
- สัดส่วนของชาวไทย จีน มุสลิม 

Technology    

Economic - การเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- จ านวนและประเภทนักท่องเที่ยว 
- จ านวนนักธุรกิจต่างชาติ 

- การก่อตั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
- ระดับรายได้เฉลี ่ยและความมั ่นคงทาง
รายได้ของคนขอนแก่น 

- จ านวนนักธุรกิจต่างชาติ 

Environment - ก าแพงเมืองเชียงใหม่ 
- ปราการธรรมชาติและภูมิประเทศ 
- การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่ท ากินของกลุ่มชาติพันธุ์ 

-  ภ ูม ิประเทศของท ี ่ปลอดภ ัยจากภัย
ธรรมชาติและเป็นที่ราบสูง 
 

- ปราการธรรมชาติและภูมิประเทศ 
- ภูมิประเทศแบบเมืองท่า 
- ความมั่นคงของทรัพยากรน ้าจืด 

Politic - การก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
- นโยบายส่งเสริมกลุ ่มทุนและนักธุรกิจ
ต่างชาต ิ 
- การสร้างถนนขนาดใหญ่ 
- จ านวน/ขนาดของสถานที ่ราชการและ
สถาบันต่างๆ 
- ความสามารถในการเดินทางเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

- การก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
- การวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
- การสร้างถนนขนาดใหญ่ 
- จ านวน/ขนาดของสถานที่ราชการ 
- นโยบาย “เมืองศูนย์กลางระดับรอง” 
- การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

- การก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
- ความเชื่อมต่อกับมาเลเซียและสิงคโปร์ 
- การสร้างถนนขนาดใหญ่ 
 

Value - ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัด 
 

- ค่านิยมในที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้ง - ค่านิยมในการอยู่อาศัยแนวราบ 
- ความสามารถในการอยู่ร่วมกับน ้า 

 

2.2 บทบำทด้ำนเศรษฐกิจของเมืองหลักในปัจจุบัน 
ปัจจัยขับเคลื่อนด้านนโยบายที่เริ่มต้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ท าให้ทั้ง

สามเมืองมีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้นคือโครงข่ายระบบ
รางรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังกรุงเทพมหานคร รวมถึงพัฒนาสถาบันอุมดมศึกษาเพ่ือให้บริการระดับภูมิภาคซึ่งเป็น
จุดตั้งต้นท าให้ทั้ง 3 เมืองเกิดการพัฒนาขยายตัวกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึง
สาธารณสุขในระดับภูมิภาค ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงมาจาก
จุดเริ่มต้นดังกล่าวของทั้ง 3 เมืองหลักเพ่ือท าความเข้าใจบทบาทของแต่ละเมืองให้ชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

กำรศึกษำขนำดเศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภำค พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด 
(Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดกรณีศึกษา คือ เชียงใหม่ 
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ขอนแก่น และสงขลา มี GPP เท่ากับ 2.478 แสนล้านบาท 2.112 แสนล้านบาท และ 2.483 แสนล้านบาท 
ตามล าดับ จะพบว่า เชียงใหม่และสงขลามีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน   

 เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ภาพที่  20) จะพบว่า ทุกจังหวัดมีสัดส่วนของมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจจำกภำคบริกำรสูงสุด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสัดส่วน GPP ภาคบริการสูงถึงร้อยละ 71 
ในขณะที่ขอนแก่นและสงขลา GPP ภาคบริการสูงอยู่ที ่ร้อยละ 53 และร้อยละ 55  ตามล าดับ ในขณะที่
ภำคอุตสำหกรรมยังมีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพำะขอนแก่นและสงขลำ โดย
ขอนแก่นที่มี GPP ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 37 และจังหวัดสงขลามี GPP ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 33 ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มี GPP ภาคอุตสาหกรรมอยู่เพียงร้อยละ 10 ของขนาดเศรษฐกิจทั้งหมด 
และทั้ง 3 จังหวัดมีสัดส่วน  GPP ภาคการเกษตรน้อยที่สุดโดยเมืองเชียงใหม่ GPP ภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อย
ละ 19 ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลา มี  GPP ภาคเกษตรกรรมอยู ่ที ่ร ้อยละ 10 และ12 
ตามล าดับ  
 
  

 
ภาพที่  17 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ่พ.ศ. 2538-2562 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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ภาพที่  18 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2538-2562 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

 
 
 

 
ภาพที่  19 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2538-2562 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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ภาพที่  20 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในจังหวัดพ.ศ. 2562 แยกตามภาคเศรษฐกิจ 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

เมื่อพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเฉลี่ยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 
2557-2562) พบว่า GPP ของจังหวัดทุกจังหวัดยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.55 ต่อปี โดยมีภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนที่ส าคัญและมีอัตราการ
เติบโตสูงถึงร้อยละ 5.77 ต่อปี ส่วนขอนแก่นและสงขลาก็มีแนวโน้มจะมีการขยายตัวของภาคบริการ
เช่นเดียวกัน และมีอัตราการเติบโตสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ มีแนวโน้มจะลดลง 
(ภาพที่  21) 

 

 
 

ภาพที่  21 อัตราการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 ปีย้อนหลงั (พ.ศ. 2557-2561) 
ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
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จากการศึกษาแนวโน้มของการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจของ 3 จังหวัด
ภูมิภาคสามารถสรุปได้ว่า GPP ภำคบริกำรของทั้ง 3 จังหวัดมีสัดส่วนสูงที่สุดจึงน ามาสู่การศึกษาเศรษฐกิจ
รายสาขาเพื่อวิเคราะห์บทบาทของแต่ละจังหวัด (ภาพที่  22-24) โดยพบว่าทั้งสำมจังหวัดมีสัดส่วนของ
เศรษฐกิจรำยสำขำประเภทสำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ เป็น
สัดส่วนที่สูงที่สุด และแนวมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมำคือกิจกรรมทำงเศรษฐกิจประเภท
กำรศึกษำ ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจประเภทที่พักแรมและกำรบริกำรด้ำนอำหำร
รองลงมา แสดงให้เห็นว่าแต่ละจังหวัดมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด จากการศึกษา
สามารถสรุปประเด็นของกิจกรรมที่มีความน่าสนใจออกได้ดังนี้   

 

 
 

ภาพที่  22 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเชียงใหม่ แยกตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562  
ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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ภาพที่  23 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในจังหวัดขอนแก่น แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562  

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

 
ภาพที่  24 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในจังหวัดสงขลา แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562  

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนุน

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
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ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
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ภาพที่  25 อัตราการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ าแนกรายสาขาของภาคการบริการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2538-2562 
ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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การก่อสร้าง การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
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ภาพที่  26 อัตราการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ าแนกรายสาขาของภาคการบริการจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2538-2562 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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การก่อสร้าง การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
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ภาพที่  27 อัตราการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ าแนกรายสาขาของภาคการบริการจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2538-2562 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
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เศรษฐกิจภำคกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์อยู่ใน
สัดส่วนสูงที่สุดของทุกจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นมี GPP ใน พ.ศ.2562 จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภาคการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์อยู่ที ่ร้อยละ 14 ในขณะที่
จังหวัดสงขลาอยู่ที่ร้อยละ 13 ซึ่งอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน  อีกทั้ง 3 จังหวัดมีแนวโน้มในการเจริ ญเติบโต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเมืองหลักภูมิภาคมีเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าและบริการอยู่เป็นหลัก 
และในอนาคตจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

 
ภาพที่  28 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ภาคการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ของสามจังหวัดภูมิภาค 
ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

เศรษฐกิจภำคกิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 

ในภาพรวมของเศรษฐกิจภาคกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ใน พ.ศ.2562 ของ 3 เมืองหลักภูมิภาคพบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ จังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 8 จังหวัด
ขอนแก่นร้อยละ 7 และจังหวัดสงขลาร้อยละ 6 ตามล าดับ และเศรษฐกิจภาคนี้ของทั้งสามเมืองมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมืองเชียงใหม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
สูงกว่าจังหวัดขอนแก่นและสงขลา 
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ภาพที่  29 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวม 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยของสามจังหวัดภูมภิาค 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

เศรษฐกิจภำคกำรบริหำรรำชกำร 

ทุกจังหวัดมีสัดส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากภาคการบริหารราชการในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ  สาเหตุเนื่องมาจากเมืองทั้งสามเป็นศูนย์กลางของระบบราชการในภูมิภาคของประเทศไทย ท าให้
เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐอยู่มากที่เกี่ยวข้องกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภาคการบริหารราชการมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ เมื่อพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
จังหวัด (Gross Provincial Product ) เฉลี่ยในช่วง 8 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554-2561) พบว่า GPP ของจังหวัด
ทุกจังหวัดยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 21  ต่อปี 
รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 17 ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยอยู่ที ่เพียงร้อยละ 8 ต่อปี (ภาพที่  30) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าทั้งสามจังหวัดมีแนวโน้มในการเติบโต
เศรษฐกิจภาคการบริหารราชการอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่  30 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการบริหารราชการของสามจงัหวัดภูมิภาค 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

อีกท้ังจังหวัดภูมิภาคมีประชากรเมืองส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเป็นแรงงานในระบบราชการหรือลูกจ้าง
ของรัฐอยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือ จังหวัดเชียงใหม่มีจ ำนวนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมรำยงำนของ
ส ำนักงำน ก.พ. (2561) สูงถึง 10,035 คน ขอนแก่น 10,018 คน และสงขลำ 9,730 คน  ซึ่งแรงงาน
ดังกล่าวที่ความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่  

เศรษฐกิจภำคกำรศึกษำ 

นอกจากเศรษฐกิจภาคการบริหารราชการที่ส าคัญแล้ว เมืองหลักภูมิภาคยังมีเศรษฐกิจภาคการศึกษา
ที ่ส  าคัญอย่างมากที ่เป ็นปัจจัยในการขับเคลื ่อนเมือง โดยในพื ้นที ่เมืองทั ้งสามเป็นที ่ต ั ้งของส ถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่ส าคัญหลายแห่ง มีจ านวนนักศึกษาและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจ านวนมาก เมื่อ
พิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด (Gross Provincial Product ) เฉลี่ยในช่วง 
8 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554-2561) พบว่า GPP ของจังหวัดทุกจังหวัดยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่มีอัตราการเติบโตในช่วง 8 ปี สูงถึงร้อยละ 90  ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 8 ปี อยู่ที่ร้อยละ 54 ทั้งสองจังหวัด ซึ่งสาเหตุที่ท าให้จังหวัด
สงขลามีการเติบโตเศรษฐกิจภาคการศึกษาอันจากสาเหตุค่านิยมของประเทศมาเลเซียและสิงค์โปรที่มีความ
นิยมส่งลูกหลานมาเรียนจังหวัดหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น  
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เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลำ
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ภาพที่  31 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการศึกษาของสามจังหวัดภูมภิาค 

ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

เมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมืองเป็นที่ตั้งของสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในพ้ืนที่ จึงท าให้มีสัดส่วน
ของประชากรที่เป็นนักศึกษาและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาอยู่ในสัดส่วนที่มากเมืองเทีย บกับ
เมืองอื่นๆ โดยพบว่าในพื้นที่เมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนบุคคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรศึกษำสูงถึงร้อยละ 
15 หรือประมำณ 124,520 คน เมืองขอนแก่นมีสูงถึงร้อยละ 20 หรือ 68,177 คน  และเมืองสงขลำมีสูง
ถึงร้อยละ 15 หรือ 82,280 คน อ้ำงอิง จากการศึกษาพบว่าประชากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษามีสัดส่วน
ค่อนข้างสูงในสามเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
เมืองหลักอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามจากศึกษาจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของทั้ง 3 จังหวัดกับพบว่ามี
แนวโน้มลดน้อยจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่  32) ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่
อาศัยในอนาคต 

 
ภาพที่  32 จ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามจังหวดัภูมภิาค พ.ศ. 2555 – 2563  

ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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เศรษฐกิจภำคสำธำรณสุข 

ระบบสาธารณสุขในสามจังหวัดภูมิภาคก็เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรฐกิจ
ในจังหวัด โดยในปัจจุบันมีการเปิดให้บริการทางการแพทย์ทางเลือกและสถาบันดูแลผู้อายุเพ่ิมมากขึ้นจากการ
เข้าสู่สังคมสูงวัย เมื่อพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด (Gross Provincial 
Product ) เฉลี่ยในช่วง 8 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554-2561) พบว่า GPP ของจังหวัดทุกจังหวัดยังคงมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นที่มีอัตราการเติบโตในช่วง 8 ปี สูงถึงร้อยละ 75 
ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 8 ปี อยู่ทีร่้อยละ 55 และร้อยละ 52 
ตามล าดับ อีกทั้งพื้นที่เมืองเชียงใหม่มีจ ำนวนบุคคลำกรที่เกี่ยวข้องกับภำคสำธำรณสุขอยู่ที่ 8,641 คน 
ขอนแก่น 8,339 คน และสงขลำ 6,573 คน  

 

ภาพที่  33 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคสาธารณสุขของสามจังหวัดภมูิภาค 
ข้อมูลจาก : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

เศรษฐกิจภำคกำรท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวนับว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ และ 3 เมืองหลัก
ภูมิภาค เมื่อพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2561) พบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายได้จากท่องเที่ยว เติบโตเกือบ 2 เท่าตัว รองลงคือ
จังหวัดสงขลาและขอนแก่น ตามล าดับซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวเช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์
เฮาส์ ที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่  และในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น 
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ภาพที่  34 แนวโน้มการเติบโตรายได้จากการท่องเที่ยว  
ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561) 

เศรษฐกิจภำคกิจกรรมจำกภำคอสังหำริมทรัพย์  

ในภาพรวมของเศรษฐกิจภาคกิจกรรมจากภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
พ.ศ.2562 ของ 3 เมืองหลักภูมิภาคพบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ จังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 4 จังหวัดขอนแก่น
ร้อยละ 4 และจังหวัดสงขลาร้อยละ 3 ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าตัวเลขสัดส่วนจากผลิตภัณฑ์มวลรวมอาจะไม่ได้บ่ง
บอกว่าเมืองใดมีความโดดเด่นกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มการเติบโต
กิจกรรมจากภาคอสังหาริมทรัพย์ของสามจังหวัดภูมิภาค (ภาพที่  35) จะพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้ม
กำรเติบโตจำกอดีตอย่ำงเห็นได้ชัด โดยมีอัตราการเติบโตในช่วง 8 ปีสูงถึงร้อยละ 20 จังหวัดสงขลามีอัตรา
การเติบโตอยู่ร้อยละ 16 ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10 

 

ภาพที่  35 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมกิจกรรมจากภาคอสังหาริมทรัพยข์องสามจังหวัดภมูิภาค 
ข้อมูลจาก : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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สรุปบทบำทของเมืองหลักท้ังสำมแห่งจำกกำรทบทวนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

 จากการทบทวนปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถสรุปได้ว่า เมืองหลักทั้งสามแห่งมีบทบาทเป็นเมือง
ศูนย์กลางราชการ การศึกษา และสาธารณสุขอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่มีเศรษฐกิจภาคบริการที่
เติบโตอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะเศรษฐกิจท่องเที ่ยวที่สร้างรายได้ในสัดส่วนที ่สูง ส่วนเมืองขอนแก่นและ
หาดใหญ่-สงขลา ยังคงมีภาคอุตสาหกรรรมเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญใกล้เคียงกับเศรษฐกิจภาคบริการ ซึ่งใน
เศรษฐกิจภาคบริการที่นอกเหนือจากการค้าปลีกฯ และการเงินแล้ว พบว่า เศรษฐกิจภาคการศึกษามีบทบาท
ต่อเมืองขอนแก่นมากถึง 12% ซึ่งคล้ายคลึงกับในเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่สัดส่วนของเศรษฐกิจภาคการศึกษามี
อยู่ 9%  
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2.3 นโยบำยด้ำนกำรอยู่อำศัยของเมืองหลักภูมิภำคในประเทศไทย 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับนโยบายในหลายๆระดับและรวมถึงข้อกฎหมายในประเทศ 

ท าให้การศึกษานโยบายด้านการอยู่อาศัยของเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทยแบ่งการศึกษาประเภทนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 1.นโยบายด้านผังเมืองและการพัฒนาเมือง 2.นโยบายด้านนโยบายด้านพื้นที่สาธารณะ
และสาธารณูปการ 3.นโยบายด้านที่อยู่อาศัย โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้  

2.3.1 นโยบำยด้ำนผังเมืองและกำรพัฒนำเมือง 

1) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  

ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่บังคับใช้ในปี 2555 โดยก าหนดพื้นที่เขตชุมชนและรองรับการขยายตัว
ของเมืองจากศูนย์กลางโดยครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสันทราย อ าเภอสารภี อ าเภอหาง
ดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอดอยสะเก็ด 

ภาพที่  36 ผังเมืองรวมจังหวัดเชยีงใหม่ 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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 ในด้านผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 มีการประกาศใช้ในปี 
2562 ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขจากผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ปี 2555 นัยยะสำคัญของผังเมืองรวมฉบับนี้ คือการ
ขยายขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ (สีน้ำตาล) จากเดิมท่ีอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ โดยเพิ่มเติมพ้ืนที่อนุรักษ์ครอบคลุม
พื้นที่บริเวณทิศใต้และทิศตะวันออกของคูเมือง ส่วนในพื้นที่เมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณริมแมน่้ำ
ปิงต่อเนืองไปถึงสวนสาธารณะของการรถไฟ ยังมีย่านชุมชนเก่า (ชุมชนวัดเกตุ) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินจาก
การใช้ประโยชน์พาณิชยกรรมความหนาแน่นสูง เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย (เหลืองลาย) เพ่ือ
รักษาความเป็นย่านชุมชนเก่าและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ไว้ ส่วนเขตอนุรักษ์บริเวณทิ ศใต้ของเมืองซึ่งมี
โบราณสถานตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น เวียงกุมกาม โบราณสถานวัดธาตุขาว โบราณสถานวัดอีค่าง ยังคงพื้นที่ไว้
ตามเดิม ในด้านการใช้ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง (สีแดง) จะอยู่ใน
บริเวณถัดออกจากพื้นที่อนุรักษ์กลางเมือง และเชื่อมโยงออกไปยังถนนสายหลักสำคัญของเมือง ประกอบไป
ด้วย ถนนห้วยแก้ว ถนนช้างเผือก ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ถนนเจริญเมือง ซึ่งในปัจจุบันมักมีโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางคมนาคมดังกล่าว โดยทั้งหมดเชื่อมโยงด้วยถนนวงแหวนชั้นใน (ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์) สายเชียงใหม่ - ลำปาง ซึ่งสามารถเดินทางผ่านถนนวงแหวนออกสู่พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ โดยรอบ
ได้อย่างสะดวก ส่วนที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณระหว่างวงแหวนชั้นใน
และวงแหวนชั้นกลางเป็นหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องถัดมาจะเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัย
ความหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในบริเวณวงแหวนรอบนอกของเมืองระหว่างถนนวงแวนรอบสองและสาม และ
ต่อเนื่องตามแนวเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอ สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มหมู่บ้าน
จัดสรรที่เพิ่มขึ้นในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  

 

ภาพที่  37 ภาพผังกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเมืองเชียงใหม่ ฉบับป ี2542 (ภาพซ้าย) และ ปี 2562 (ภาพขวา) 
  ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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ภาพที่  38 อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทท่ีอยู่อาศัย (สีเทา)  
ประกอบผังกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเมืองเชียงใหม่ฉบับปี 2562 

  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองกับผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเชียงใหม่ 

(ภาพที่  38) แล้วจะพบว่า พื้นที่สิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยขยายตัวไปตามแนวถนนสายต่างๆ ทั่วทุก

ทิศทางและมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนมากในขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสีเขียว ซึ่งชี้ให้เห็นว่า

การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถควบคุมการเติบโตของเมืองให้เป็นไปตาม

แผนได้ อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่งอาจมีความหมายว่าการตัดถนนพร้อมจัดให้มีสาธารณูปโภคยังคงเป็น

เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่แต่ละส่วน ดังนั้น การควบคุมการเติบโตของเมืองในอนาคตจึงอาจ

เกิดจากชะลอการตัดถนนเพิ่มในพ้ืนที่ที่ต้องการควบคุมไม่ให้เกิดการขยายตัวของเมือง 
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2) ผังมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 

 ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่นฉบับล่าสุด มีการบังคับใช้ในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีการก าหนด

พ้ืนที่เมืองขอนแก่น (สีชมพูในเขตอ าเภอเมือง) ไว้ชัดเจน ลักษณะพ้ืนที่เนื้อเมืองรอบรับการขยายตัวมีขอบเขต

ตามเส้นทางคมนาคมสายเลี่ยงเมืองขอนแก่น 

 ส่วนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นปรับปรุงครั้ง

ที่ 3 ยังอยู่ในขั้นตอนด าเนินการปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญ คือมีการขยาย

ขอบเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณรอบสถานีรถไฟขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพสูงจากการพัฒนา

สถานีรถไฟทางคู่และในอนาคตจะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงในบริเวณนี้ การขยายที่ดินพาณิชยกรรมยังรวมไป

ถึงย่านจุดตัดของถนนมิตรภาพ ถนนมะลิวัลย์ และถนนขอนแก่น – โพธิ์ทอง รวมถึงการเพิ่มพ้ืนที่พาณิชยกรรม

ตลอดแนวสองฝั่งถนนดังกล่าวในเขตเมือง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่การพัฒนาโครงการ

ขนาดใหญ่มักเกินขึ้นบริเวณดังกล่าว ในด้านที่อยู่อาศัย การขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร

ออกสู่พื ้นที่ชนบทเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยจึงมีการขยาย

ขอบเขตที่ชัดเจนในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม และร่างผังเมืองรวมฉบับนี้ได้มีการจัดการภัยพิบัติโดยมีพื้นที่ทางน ้า

หลากในบริเวณท่ีราบต ่า โดยให้มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดการสูญเสียหากเกิดน ้าท่วม 
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ภาพที่  39 ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 

ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ภาพที่  40 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเมืองขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) 

ที่มา:  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ภาพที่  41 อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทท่ีอยู่อาศัย (สีเทา) ประกอบผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิเมืองขอนแก่น (ฉบับ
ปรับปรุง) 
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จากนโยบายการพัฒนาเมืองตั้งแต่ในระดับชาติ จนถึงวิสัยทัศน์ในระดับเทศบาลนครขอนแก่น แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของจังหวัดขอนแก่นจากแผนฉบับต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทย ทั้งระบบราง การคมนาคมทางบกและการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ ท าให้
ขอนแก่นจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการลงทุนจากการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในร ะดับ
ภูมิภาค และจังหวัดเองยังมีความพร้อมจากการมีทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา วัตถุดิบ แรงงาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงยังมีภาคีเอกชนที่พร้อมพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกัน โอกาสเหล่านี้
มาพร้อมกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่อาจรุกล ้าพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของเมืองในอนาคต การพิจารณาลดขอบเขตหรือคงขอบเขตพื้นที่สีเหลืองซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาที่
อยู่อาศัยมากนัก อาจเป็นเรื่องจ าเป็นในอนาคตของเมืองขอนแก่นที่จะลดการเติบโตของเมืองอย่างกระจัด
กระจายตามโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 

3) ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลำ 

 ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาฉบับปี 2559 มีการประกาศเขตพื้นที่ชุมชนและเมืองเป็นลักษณะเนื้อ
เดียวกัน โดยครอบคุลมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอนาหม่อม 
อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอรัตภูมิ ส่วนผังเมืองรวมเมืองและชุมชนฉบับที่ยังคงบังคับใช้ ได้แก่ ผังเมือง
รวมชุมชนพะตง - พังลา ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง ผังเมืองรวมชุมชนระโนด และผังที่
หมดอายุหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ผังเมืองรวมเมืองสงชลา ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ผังเมืองรวม
เมืองปาดังเบซาร์ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ ผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ผังเมืองรวมชุมชนจะ
นะ ผังเมืองรวมชุมชนสทิงพระ ผังเมืองรวมเมืองสะเดา ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา และผังเมืองรวม
เมืองรัตภูม ิ
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ภาพที่  42 ผังเมืองรวมจังหวัด (ภาพซ้าย) ผังเมืองรวมเมืองและชุมชนในจังหวัดสงขลา (ภาพขวา) 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองหาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
เมืองสงขลา เนื่องจาการขยายตัวเชื่อมโยงเป็นเนื้อเมืองเดียวกันตั้งแต่ในอดีต ส่วนผังก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเมืองหาดใหญ่ในปัจจุบันผังเดิมได้หมดอายุไปแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงผัง 
(ร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ปรับปรุงครั้งที่ 3) เช่นเดียวกันกับผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองสงขลา 
(ผังเมืองรวมเมืองสงขลาในขณะนี้ยังไม่ปรากฏร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุง) 

ร่างผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้แสดงการใช้ประโยชนที่ดินของเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการควบคุมการใช้ประโยชน์ จากเดิมที่มีการควบคุมเพียงแค่พื้นที่เมืองและศูนย์กลางใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่เป็นหลัก (ฉบับปี 2537) ให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยครอบคลุมพื้นที่การ
ขยายตัวของเมือง ประกอบไปด้วยพื้นที่ 26 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหาดใหญ่ 
อ าเภอควนเนียง อ าเภอบางกล ่า อ าเภอนาหม่อม และอ าเภอคลองหอยโข่ง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดใน
พื้นที่เมือง คือการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมความหนาแน่นสูงจากศูนย์กลางเมืองออกสู่พื้นที่โดยร อบ
ขอบเขตเดิม โดยการขยายตัวนี้ยังคงถนนเพชรเกษมเป็นแกนส าคัญ การเปลี่ยนแปลงของพาณิชยกรรม
ดังกล่าวยังท าให้ของเขตพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นปานกลาง และความหนาแน่นน้อยมี
การขยับขยายออกสู่พ้ืนที่รอบนอก โดยมีถนนลพบุรีราเมศวร์และถนนสายเอเชียเป็นแนวขอบเขตการขยายตัว
ของกลุ่มที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
แนวถนนสายประธาน คือถนน AH2 มีกลุ่มพาณิชยกรรมความหนาแน่นสูง หรือห้างสรรพสินค้าและขายส่ง
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ขนาดใหญ่ก่อตัวอยู่ตามแนวจุดตัดส าคัญ ท าให้การก าหนดการใช้ประโยชนที่ดินต้องรองรับการขยายตัวของ
เมืองในบริเวณดังกล่าว ประการสุดท้ายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการขยายตัวของเมือง คือการ
ก าหนดพื้นที่การอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในแนวเส้นทางน ้าและพื้นที่ราบลุ่มต ่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักเกิด
อุทกภัยในเมืองอยู่บ่อยครั้ง จึงมีการก าหนดให้พ้ืนที่มีทางระบายน ้าของเมือง เป็นผลให้ห้ามมีการสร้างสิ่งปลูก
สร้างขนาดใหญ่ในบริเวณแนวเหนือ - ใต้ ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  43 ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหาดใหญ่ ฉบับปี 2537  (ภาพซ้าย) 
ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมอืงหาดใหญ่ต่อเนื่องกับผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเมืองสงขลา (ภาพขวา) 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ภาพที่  44 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหาดใหญ ่ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 (ปัจจุบัน) (ภาพซ้าย) 
ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมอืงสงขลา ฉบับป ี2541 (ภาพขวา) 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ภาพที่  45 กลุ่มอาคารและสิ่งปลกูสร้างประกอบผังกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเมืองสงขลา หาดใหญ่ 

 

ภายใต้ผังเมืองรวมดังกล่าว  เมื่อน าพื้นที่สิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยมาซ้อนทับบนผังก าหนดการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน ( 

ภาพที่  45) จะพบว่า   เมืองหาดใหญ่สงขลามีปรากฏการการพัฒนาที่อยู ่อาศัยบนพื้นที่การใช้

ประโยชน์สีเหลืองและเขียวอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งจะน าไปสู่ความจ าเป็นต้องเพิ่มการลงทุนสาธารณูปการและ

ขยายขอบเขตพื้นที่สีเหลืองออกไปในอนาคต   อันจะท าให้การควบคุมการเติบโตของเมืองและการลงทุนใน

โครงสร้างพื ้นฐานของรัฐขาดประสิทธิภาพ  หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญกับการเพ่ิม

สาธารณูปโภคในพื้นที่หนาแน่นน้อยเหล่านี้เป็นพิเศษหากต้องการให้เมืองมีความกระชับและเติบโตอย่างยั่งยืน

มากยิ่งขึ้น
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2.3.2 นโยบำยด้ำนพื้นที่สำธำรณะและสำธำรณูปกำร  

1) พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 

การทบทวนในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงนโยบายและมาตรการการจัดสรรสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของเมืองหลักท้ังสามแห่งที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีการก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการกระจายตัว
ของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ตอบรับกับการอยู่อาศัยของคนเมืองอย่างไรบ้าง โดยจะศึกษาจาก
ข้อก าหนดต่างๆ ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เป็นหลัก 

ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖8 ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองรวมของเมือง
หลักอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคตนั้น ไดก้ าหนดแผนผังที่เก่ียวข้องกับโครงการพ้ืนฐานเมืองไว้ด้วยกัน 3 ผังประกอบไป
ด้วย 1) แผนผังแสดงที่โล่งและข้อก าหนด 2) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและข้อก าหนด และ 3) 
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค9 ซ่ึงแต่ละแผนผังมีการก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

แผนผังแสดงท่ีโล่งและข้อก าหนด  

แผนผังแสดงที่โล่งคือการแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
เพื่อน าธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่เมืองเพื่อสุขอนามัยชุมชนและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม จ าแนกแบ่ง
ออกได้เป็น 6 ประเภทด้วยกันคือ 1) ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่โล่งประเภท ล.๑ 
ได้แก่ สวนสำธำรณะ สนำมกีฬำ ศูนย์เยำวชนสนำมกอล์ฟ  และอื ่นๆ 2) ที ่โล่งเพื ่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนสาธารณะ 3) ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น ้าและล าคลอง
สาธารณะ 4) ที่โล่งเพ่ือการสงวนรักษาสภาพการระบายน ้าตามธรรมชาติ 5) ที่โล่งเพ่ือการป้องกันน ้าท่วม เพ่ือ
การป้องกันน ้าท่วมการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการป้องกันน ้าท่วมสวนสาธารณะ 6) ที่โล่งเพื่ออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล  

 
 

8  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศบังคับใช้ 

9 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ระบุแผนผังที่เป็นส่วนประกอบของผังเมืองรวมไว้ 7 ชนิด ไดแ้ก่ 1) แผนผัง

ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 2) แผนผังแสดงท่ีโล่ง 3) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง 
โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย 4) แผนผังแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 5) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) แผนผังแสดงผังน ้า และ 7) 
แผนผังอื่นๆ ที่จ าเป็น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2558 ก าหนดไว ้4 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ 1) แผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามทีไ่ด้จ าแนกประเภท 2) แผนผังแสดงท่ีโล่ง 3) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง และ 4) 
แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  
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แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและข้อก าหนด 

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งคือแผนผังที่แสดงโครงข่ายและล าดับศักดิ์ของระบบขนส่งใน
พ้ืนที่ อีกท้ังยังแสดงโครงการพัฒนาระบบขนส่งในอนาคตอีกด้วยโดยจะเป็นการแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนส่งและของโครงการทางพิเศษให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมขนส่งและสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค คือ แผนผังที่แสดงการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันด้วยระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคประกอบด้วย การประปา ไฟฟ้า การป้องกันน ้าท่วม การ
บ าบัดน ้าเสีย การก าจัดขนะและการป้องกันอัคคีภัย   

จากการศึกษาการก าหนดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี  
2553 พบว่ามีการก าหนดแผนผังที่เกี่ยวข้องกับโครงการพ้ืนฐานเมืองทั้งสามแผนผังไว้ด้วย แต่ไม่มีการก าหนด
แผนผังที ่แสดงการกิจการประเภทสาธารณูปการหรือโครงการพัฒนาสาธารณูปการในอนาคตไว้ อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาสาธารณูปการมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเฉพาะที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ  การอนามัยที่
ต้องจัดการด้วยกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณะสุข  การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
ในด้านสถานีต ารวจ สถานีดับเพลิงก็จะเกี่ยวกับหน่วยงานที่อยู่นอกเรื่องกรมโยธาธิการและผังเมือง ท าให้การ
ก าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไม่ได้ระบุผังสาธารณูปการและข้อการในอนาคตได้ ซึ่งนับว่าเป็นจุดอ่อนใน
การพัฒนาพื้นที่เมืองที่มีความความหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีการก าหนดรายละเอียดว่าด้วยเรื่องผัง
สาธารณูปการ ให้ระบุออกมาเป็นกฎหมายคือให้กรมโยธาธิการสามารถระบุโครงการพัฒนาเพื ่อให้เกิด
สาธารณูปการให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมปี 2549 ของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยจะมีรายละเอียดตามในหัวข้อต่อไป 

  

2) มำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่งสำธำรณูปกำรและบริกำรสำธำรณะ - เกณฑ์และมำตรฐำนผัง
เมืองรวมปี 2549  

โครงสร้างพื้นฐานที่ก าหนดขึ้นในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมประกอบไปด้วย 1.สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา สนามเด็กเล่น 2.ห้องสมุดประชาชน 3.สถาบันการศึกษา 4.แพทย์และสาธารณะสุข และ 5.บริการ
สาธารณะอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดจะใช้ก าหนดมาตรฐานจากความหนาแน่นของประชากรเพื่อให้สามารถรองรับการ
ให้บริการได้อย่างควบคุม แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ปัจจุบันการให้บริการสาธารณูปการยังไม่ครอบคลุม
โดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมือง แต่ในอนาคตก าลังมีการปรังปรุงผังสาธารณูปการให้บังคับตามกฎหมายจะส่งผล
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ให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปการให้ครอบคลุมได้มาตรฐานตามที่กรมโยธาธิการก าหนด โดยแต่ละประเภทมีการ
ก าหนดมาตรฐานของการกระจายตัวไว้ดังต่อไปนี้ 

- สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น 

นอกจากจะมีก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กโดยทั่วไปก าหนดจัดให้มีเกณฑ์ดังในตารางที่ 4 ซึ่งมีวิธี
ก าหนดเกณฑ์ด้วยรัศมีกำรให้บริกำร จ ำนวนประชำกรที่ให้บริกำร และขนำดพื้นที่ต่อจ ำนวนประชำกร 

ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การจดัให้มสีวนสาธารณะ 
ประเภท เกณฑ ์

(ไร่/ประชำกร 
1,000 คน) 

ขนำดพื้นที ่
(ไร่) 

จ ำนวนประชำกรที่
ให้บริกำร (คน) 

พื้นที่ให้บริกำร 

สนามเด็กเล่น 0.5 20-200 ตร.ว. 500-2,500 ชุมชนระดับหมู่บ้านในชนบททุกหมู่บ้านและ
ชุมชนที่อยู่อาศัย 

สวนสาธารณะระดับกลุ่มบ้าน 12.5 25-50 2,000-10,000 300-500 เมตร 

สวนสาธารณะระดับชุมชน 25.0 25-50 10,000-20,000 1-2.5 กิโลเมตร 

สวนสาธารณะระดับย่าน 1.5 30-75 50,000 – 100,000 3-6 กิโลเมตร หรือโดยระบบขนส่งสาธารณะไม่
เกิน 30 นาท ี

สวนสาธารณะระดับเมือง - 100 ไร่ขึ้นไป 1 แห่งส าหรับ 
100,000 คน 

โดยระบบขนส่งสาธารณะไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

สวนสาธารณะระดับภาค - 200 ไร่ขึ้นไป ประชากรของเมือง
มากกว่า 1 เมือง 

โดยรถยนต์ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

พื้นที่สีเขียวอื่น ๆ  - ไม่จ ากัด  ขึ้นอยู่กบัพื้นที่จัดหาได้ 

ที่มา : เกณฑด์้านผังเมืองหมวดบรกิารสังคม ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ห้องสมุดประชาชน 

มีหน้าทีใ่ห้บริการด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ขนาดพ้ืนที่การให้บริการ 10.50 ตารางเมตรต่อ
ประชากร 1,000 คน มีเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งดังในตารางที่ 5 โดยใช้วิธีการก าหนดโดยจ ำนวนประชำกร
ที่ให้บริกำร และขนำดพื้นที่  

ตารางที่ 8 แสดงขนาดพื้นท่ีบริการของห้องสมุด 

ขนำด 
เนื้อที่ใช้สอยอำคำร 

(ตร.ม.) 
ที่นั่งอ่ำนหนังสือ 

(ตร.ม.) 
ประชำกร ขนำดพื้นที่ (ไร่) 

ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ ่ 900 250 20,000 คน ขึ้นไป 1.25 

ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง 700 200 10,000 คน ขึ้นไป 1.00 

ห้องสมุดประชาชนขนาดเล็ก 500 150 5,000 คน ขึ้นไป 1.00 

ที่มา : เกณฑด์้านผังเมืองหมวดบรกิารสังคม ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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- สถาบันการศึกษา 

ผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังใน(ตารางที่ 9) มีวิธีก าหนด
เกณฑ์ด้วยรัศมีกำรให้บริกำร จ ำนวนประชำกรที่ให้บริกำร และขนำดพื้นที่ต่อจ ำนวนประชำกร ทั้งนี้ การ
ก าหนดการศึกษาประเภทอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ต้องวิเคราะห์จากตลาดแรงงานความต้องการด้าน
บุคลากรในแรงงานสาขาต่าง ๆ และนโยบายของรัฐบาล การให้บริการระดับภาค 

ตารางที่ 9 แสดงเกณฑ์การจดัให้มสีถาบันการศึกษา 

ระดับชั้น หลักกำร 
รัศมีกำรให้บริกำร จ ำนวนประชำกรที่ให้บริกำร (คน

ต่อแห่ง) 
ขนำดพื้นที ่

ระดับอนุบาล (อายุ 3-
6 ปี) 

อาคารชั ้นเดียวมีสนามเด็กเล็ก 
ขนาดที่พอเหมาะ  

อยู ่ในกลุ ่มย่านพัก
อาศัย ระยะเท้าไม่
ควรเกิน 500 เมตร 

- 0 . 5 - 2 . 0  ไ ร่  
(ส าหรับนักเรียน 
40-60 คน) 

ระดับประถมศึกษา 
(อาย ุ7-12 ปี) 

อาคารเรียนสามารถสูงกว่า 1 ชัน้ 
มีสนามกีฬากลางแจ้ง 

อยู ่ในกลุ ่มย่านพัก
อาศัย 

ประชากร 3,500 คน (เป็นเด็กป.
1-ป.4 จ านวน 200-400 คน และ 
ป.5-ป.6จ านวน 600-800 คน) 

ขนาดพื้นที่ 5-7 ไร่  

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

(อายุ13-15 ปี) 

 อาคารสูงเกินกว่า 2 ชั ้นได้ มี
สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง 
อาคารกิจกรรม 

- ประชากร 9,000 คน (มีนักเรียน
ชั้นม.ต้น 600-1,000 คน) 

ขนาดพื้นที่ 5-7 ไร่ 

ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชวีะ

ศึกษา (อายุ15-20 ปี) 

อาคารสูงเกินกว่า 2 ชั ้นได้ มี
สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง 
อาคารกิจกรรม อาคารฝึกงาน
ตามลักษณะวิชา 

- ประชากรชุมชนเกิน 10,000 คน ขนาดพื้นที่ 25 ไร่ 

ระดับอุดมศึกษา (อายุ 
18 ปีขึ้นไป) 

จ าเป็นที่ต้องมีสถานที่กว้างขวาง
และอิสระจากชุมชน  

- - - 

ที่มา : เกณฑด์้านผังเมืองหมวดบรกิารสังคม ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- การแพทย์และสาธารณสุข 

ผู้ใช้บริการคือประชากรทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่สถานะอยุ่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยชราและสิ้นชีวิต
จ าแนกการบริการด้านการแพทย์ การอนามัย และการสาธารณสุข การอนามัยและการสาธารณสุข เป็นการ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้ประชากรทุกคน สถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขจึงมีทุกชุมชนละแวกบ้าน 
ส่วนการแพทย์ เป็นการบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งผู้รับบริการมีความแตกต่างกันตามอาการของโรค ขนาด
และท่ีตั้งของโรงพยาบาลจึงขึ้นอยู่กับความช านาญเฉพาะโรค และปริมาณผู้ป่วย 

 การทบทวนเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและกรมโยธาธิการในตารางที่  7 
และ 8 แสดงให้เห็นว่า มีการก าหนดการจัดให้มีสถานพยาบาลทั้งด้วยรัศมีกำรให้บริกำร จ ำนวนประชำกรที่
ให้บริกำร และขนำดของพื้นที่ให้บริกำร แต่มีความคาดเคลื่อนระหว่างเกณฑ์จากทั้ง 2 หน่วยงานในเรื่องการ
ก าหนดรัศมีการให้บริหารและจ านวนประชากรที่ให้บริการ ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหาจุดเชื่อมโยง
ต่อไปในอนาคต 
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ตารางที่ 10 เกณฑ์การจัดให้มสีถานพยาบาลตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภท จ ำนวนเตียง 
รัศมีกำรให้บริกำร จ ำนวนประชำกรที่ให้บริกำร (คน

ต่อแห่ง) 
ขนำดพื้นที ่

สถานีอนามยั อาคาร 2 ชั้น 7 กิโลเมตร 4,000 คน 1-2 ไร่ 

โรงพยาบาล 
 

ขนาด 10 เตียง 15 กิโลเมตร ประชากรน้อยกว่า 5,000 คน 1 ไร่ 

ขนาด 30 เตียง - ประชากรมากกว่า 5,000 คน 15 ไร ่

ขนาด 60 เตียง (ประจ าอ าเภอ) - ประชากร 5,000-30,000 คน 25 ไร ่

ตารางที่ 11 บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ประเภท 
มำตรฐำนต ่ำสดุ 

สถำนที่ตั้ง 
เตียง/ประชำกร พื้นที่ต้องกำร 

โรงพยาบาล 60/100,000 25 ไร่ เข้าถึงได้สะดวก 
โรงพยาบาล 30/50,000 15 ไร่ อยู่ในเขตเมือง 
โรงพยาบาล 10/5,000 10 ไร่ อยู่ในเขตเมือง 
ศูนย์บริการ - 2 ไร ่ อยู่ในเขตเมือง 

ที่มา : เกณฑด์้านผังเมืองหมวดบรกิารสังคม ส านักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- บริการอื่นๆ  

(1) ศูนย์รำชกำร ผู้บริการคือประชากรในเขตพื้นที่ทางการปกครอง ประกอบไปด้วยที่ท าการ
ของหน่วยราชการรวมกันในพื้นที่บริเวณเดียวกัน พื ้นที่ส าหรับสร้างศูนย์ราชการต้องเป็นที ่สาธารณะ
ประโยชน์ เช่น ที่ราชพัสดุ ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ราษฎร์บริจาคหรือแลกเปลี่ยน ฯลฯ แล้วขึ้นทะเบียนเป็น
ราชการ ศูนย์ราชการที่เป็นศูนย์กลางของเมืองหลักไม่ควรต ่ากว่า 40 ไร่ และของเมืองรองไม่ควรต ่ากว่า 20 
ไร่ ตั้งอยู่ใกล้ย่านการค้า สะดวกแก่การคมนาคม มีที่จอดรถ ไม่ควรอยู่ในย่านการค้าหรือที่มีความหนาแน่นสูง 

(2) สถำนีต ำรวจ บริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัย คือ บริเวณที่มีความหนาแน่น บริเวณแหล่ง
เสื่อมโทรม บริเวณแออัดกับบริการที่การอยู่อาศัยเบาบาง เปลี่ยว เพราะบริเวณดังกล่าวมักมีปัญหาอาชญ
กรรมและโจรผู้ร้าย ในบริเวณที่มีความหนาแน่นประชากรเกิน 10 คน/ไร่ ในพื้นที่ 5 ,000-10,000 ไร่ ควรมี
สถานีต ารวจ 1 แห่ง ส่วนในบริเวณที่มีความหนานแน่นน้อยกว่า 10 คน/ไร่ ในพื้นที่ 10 ,000-25,000 ไร่ควรมี
สถานีต ารวจ  1 แห่ง  โดยทั่วไปทุกอ าเภอจะต้องมีสถานีต ารวจ 1 แห่ง ส าหรับดูแลความสงบเรียบร้อย 

(3) ดับเพลิงและบรรเทำสำธำรณภัย บริเวณท่ีมีความหนาแน่นมากและอาคารสูง อาคารแออัด
เสื่อมโทรม เป็นบริเวณที่ต้องเตรียมการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่ส าหรับบรรเทาสาธารณะภัย  
ควรเตรียมพร้อมกับอุปกรณ์เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ เครื่องสูบด า เป็นต้น  

(4) สถำนีขนส่ง ควรอยู่บริเวณชานเมือง มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับการจอดรถ และ
บริการผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าควรแยกบริเวณกัน แต่อยู่ในย่านเดียวกัน ขนาด
พื้นที่ประมาณ 20-50 ไร่ สถานีอาจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่อยู่ในระหว่างรอยต่อก่อนเข้าสู่เมืองชั้นในเพื่อลด
ความแออัดของการจราจร 

(5) ตลำดสด เป็นศูนย์กลางค้าของท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เทศบาลทุกแห่งต้องมีตลาดสดอย่าง
น้อย 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่างย่านต่างๆ
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ภายในเมือง ขนาดของตลาดขึ้นอยู่กับการบริโภคของประชากรในชุมชน ตลาดสดขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 
600 แผงขึ้นไป ขนาดใหญ่ประมาณ 300-600 แผง ขนาดกลาง 150-300 แผง และขนาดเล็ก 150 แผง  

จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นว่า การก าหนดวิธีการกระจายตัวของสาธารณูปการและบริการ
สาธารณะในปัจจุบัน ใช้มาตรฐานจากจ านวนประชากรที่ให้บริการเป็นหลักและส่วนมากมีการก าหนดขนาด
พ้ืนที่ของสถานที่นั้นๆไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางส่วนที่มีการก าหนดโดยใช้รัศมีของการให้บริการ
และการเข้าถึงเป็นเกณฑ์ร่วมกับเกณฑ์อ่ืนๆ การพิจารณาเรื่องรัศมีการให้บริการและการเข้าถึงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
รวมถึงเห็นความเชื่อมโยงหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันของสาธารณูปการบางประเภท เช่น ห้องสมุดกับ
โรงเรียน อาจเป็นอีกปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมเพ่ือการอยู่อาศัยของแต่ละส่วน
ของเมืองในอนาคต 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดการจดัให้มสีาธารณูปการแต่ละประเภท 
ประเภท รัศมีกำรให้บริกำร จ ำนวนประชำกร ขนำดพื้นที ่ ขอบเขตกำรปกครอง 

สวน/สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น ✓ ✓ ✓  

ห้องสมุด  ✓ ✓  

โรงเรียนอนุบาล ✓  ✓  

โรงเรียนประถม △ ✓ ✓  

โรงเรียนมัธยมต้น/มัธยมปลาย  ✓ ✓   

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา     

สถานีอนามยั △ ✓ ✓  

โรงพยาบาล △ ✓ ✓  

ศูนย์ราชการ    ✓ 

สถานีต ารวจ ✓ ✓  ✓ 

สถานีดับเพลิง     

สถานีขนส่ง    ✓  

ตลาดสด   ✓  
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2.3.3 นโยบำยด้ำนที่อยู่อำศัยในระดับประเทศ  

นโยบายด้านที่อยู่อาศัยเป็นการศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค จังหวัดและท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน 3 เมืองหลัก จากการศึกษา
สามารถสรุปนโยบายที่ส าคัญออกมาได้ดังนี้ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนา
ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มี
รายได้น้อย คือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล ้ำในสังคม โดยมีแผนด้านที่
อยู่อาศัย ได้แก่ 1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต ่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของ
รัฐ อาทิ สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่อำศัยและระบบสาธารณูปโภค เพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองสนับสนุน
ชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ  2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐที่มีคุณภำพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง โดยขยายความครอบคลุมของสวัสดิกำรด้ำนกำรจัดหำที่อยู่อำศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่  

แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที ่มีเป้าหมายเปลี ่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู ่เศรษฐกิจที ่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นพลังประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนการ
เปลี ่ยนแปลงประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุน ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยในด้านกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล
มำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่อำศัย หรือ Property Technology (Prop Tech) 
ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4 ส่วนส าคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ระบบจัดการภายในบ้านระบบการซื้อขายที่อยู่อาศัย และการท าธุรกรรมการเงิน และการลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเกิดใหม่ 

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมมีความมั ่นคง ประชาชนลดการพึ่งพาจากรัฐ” มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบสวัสดิการที่สมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชน
มีศักยภาพและพ่ึงพาตนเองได้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 หุ้นส่วนประชารัฐสังคมและระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

 



 

98 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
และพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชน สนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้าง
โอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพ่ือ
น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ประการ 
คือ 1) สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อำศัยที่ได้มำตรฐำน 2) ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงระบบกำรเงินและ
ระบบสินเชื่อ 3) ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนที่อยู่อำศัย  4) ชุมชนเข้มแข็งสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ 5) กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภค ระบบสำธำรณูปกำร จัดกำรที่ดินและผังเมืองที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี 
(ปี 2559-2568) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่
อาศัย โดยการจัดเตรียมที ่อยู ่อาศัยที ่ได้มาตรฐานในชุมชนที ่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จ าเป็น และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยทั่วไป ด ำเนินกำรโดย กำรเคหะ
แห่งชำติ จ านวน 1,707,437 หน่วย 2) แผนพัฒนำที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย (เมืองและชนบท) ด ำเนินกำร
โดย สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) จ านวน 1,044,510 หน่วย 3) กำรสนับสนุนที่ดิน 
ด ำเนินกำรโดย กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร จ านวน 960 ไร่ 

กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยโดยกำรเคหะแห่งชำติ 

การพัฒนานโยบายด้านที่อยู่อาศัยจ าเป็นต้องมีความเข้าใจสถาณการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและคาดการณ์
ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งในได้ของปริมาณและคุณภาพ การเคหะแห่งชาติ (2560) จึงได้จัดท ารายงาน
การศึกษาคาดการณ์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580 ซึ่งเป็นการศึกษาความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในด้านของปริมาณและคุณภาพ ทางผู้วิจัยจึงศึกษาและสรุปรายได้ละเอียดที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับ 3 เมืองหลักภูมิภาคได้ดังนี้ 
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- การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยเชิงปริมาณ 

รายงานการศึกษาคาดการณ์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580 (การเคหะ
แห่งชาติ, 2560) ได้คาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยจาก 2 ปัจจัยหลักท่ีส าคัญคือ 1. การวิเคราะห์ทางด้าน
ประชากร โดยเน้นการพิจารณารูปแบบครัวเรือนของประชากรอันเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น อายุรูปแบบและ
ประเภทครัวเรือน ขนาดครัวเรือน การศึกษา การอพยพ และ 2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐมิติ คือการ
วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้ครัวเรือน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ เงินออม และอัตราดอกเบี้ยเพ่ือน ามาก าหนดความสามารถในการรับภาระที่อยู่อาศัยโดยทั้ง
สองปัจจัยสามารถวิเคราะห์และสรุปความต้องการที่อยู่อาศัยในดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 ความต้องการที่อยู่อาศัยในภาพรวม 

           พื้นที ่
 
พ.ศ. 

ทั้งประเทศไทย กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา 

2560 250,458   34,222                     7,358            6,709            5,833  

2561                  249,272                         34,060                     7,323            6,677            5,805  

2562                  248,617                         33,970                     7,304            6,660            5,790  

2563                  245,944                         33,605                     7,225            6,588            5,728  

2564                  243,834                         33,317                     7,163            6,532            5,679  

2565                  242,842                         33,181                     7,134            6,505            5,656  

2566                  238,870                         32,639                     7,017            6,399            5,563  

2567                  234,914                         32,098                     6,901            6,293            5,471  

2568                  232,616                         32,098                     6,834            6,231            5,417  

2569                  228,389                         31,207                     6,709            6,118            5,319  

2570                  225,104                         30,758                     6,613            6,030            5,243  

2571                  220,559                         30,137                     6,479            5,908            5,137  

2572                  216,507                         29,583                     6,360            5,800            5,042  

2573                  211,446                         28,891                     6,212            5,664            4,924  

2574                  200,266                         27,364                     5,883            5,365            4,664  

2575                  200,210                         31,207                     5,708            5,287            4,552  

2576                  228,389                         26,394                     5,675            5,174            5,319  

2577                  187,564                         25,628                     6,709            6,118            4,368  

2578                  180,193                         24,621                     5,294            4,827            4,197  

2579                  175,751                         24,014                     5,163            4,708            4,093  

2580                  168,548                         23,030                     4,951            4,515            3,925  

ข้อมูลจาก: การเคหะแห่งชาติ (2560) 

จากตารางข้างต้นท าให้ทราบว่าในช่วงปี 2560 ถึง ปี 2565 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยความต้องการที่อยู่
อาศัยอยู ่ประมาณ 250 ,000 หน่วยต่อปี และมีแนวโน้มความต้องการที ่อยู ่อาศัยลดน้อยลงซึ ่งเป็นผล
เนื่องมาจากประชากรมีแนวโน้มของอัตราการเกิดลดน้อยลงท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดน้อยลงด้วย  และ
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จากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (2563) รายงานว่าค่าเฉลี่ยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะอยู่ที่
ประมาณ 170,000 หน่วยต่อปี ซึ ่งยังไม่รวมการถ่ายโอนกรรมสิทธ์บ้านมือสองและอาคารให้เช่า จึงยังไม่
สามารถวิเคราะห์ความขาดแคลนที่อยู่อาศัยในภาพรวมของทั้งประเทศได้ แต่หากวิเคราะห์การคาดการณ์
ความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค 3 ทั้งสามเมืองพบว่ามีแนวโน้มคล้ายกับแนวโน้มของทั้งประเทศ 
คือมีการคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในสามเมืองลดน้อยลงจากผลลัพธ์ของอัตราการเกิดลดน้อย (ภาพที่  
46) และสถาณการณ์ของที่อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัดมีบริบทแตกต่างกันตามตารางที่ 14 

ภาพที่  46 ความต้องการที่อยู่อาศัยใน 3 เมืองหลักภูมภิาค 
ข้อมูลจาก: การเคหะแห่งชาติ (2560) 

ตารางที่ 14 โครงการที่อยู่อาศัยทีอ่ยู่ระหว่างการขายของ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา พ.ศ. 2561 

จังหวัด ประเภท 

หน่วยเปิดขำย หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 อัตรำกำรเติบโต 2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

เชียงใหม่ 

บ้านจัดสรร 20,667 21,468 3.73% 7,459 7,177 -3.78% 

อาคารชุด 7,637 8,615 12.81% 1,839 2,257 22.73% 

รวม 28,304 30,083 6.29% 9,298 9,434 1.46% 

ขอนแก่น 

บ้านจัดสรร 5,491 7,740 40.96% 2,379 3,158 32.74% 

อาคารชุด 2,040 2,237 9.66% 542 696 28.41% 

รวม 7,531 9,977 32.48% 2,921 3,854 31.94% 

สงขลำ 

บ้านจัดสรร 9,367 7,981 -14.80% 1,792 2,542 41.85% 

อาคารชุด 4,860 3,072 -36.79% 922 719 -22.02% 

รวม 14,227 11,053 
- 22.31

% 
2,714 3,261 20.15% 
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เมื่อศึกษาแนวโน้มการคาดการความต้องการที่อยู่อาศัยในภาพที่  46 และจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่
เปิดขายในภาคเอกชนจากตารางที่ 14 สามารถสรุปความต้องการที่อยู่อาศัยของ 3 เมืองหลักภูมิภาคได้ดังนี้ 

เชียงใหม่ มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยสูงที่สุดใน 3 เมืองหลักภูมิภาคโดยตัวเลขความต้องการ
ของช่วงปี 2560-2565 อยู่ที่ประมาณ 7,000 หน่วยต่อปี แต่จากรายงานสถาณการณ์ที่อยู่พบว่ามีหน่วยขายที่
อยู่อาศัยในภาคเอกชนในปี 2561 สูงถึง 30,000 หน่วยต่อปีและมีหน่วยเหลือขายเพียงแค่ 9,000 หน่วยต่อปี 
ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่จากคนนอกพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องการมา
อยู่อาศัยจริง เช่น คนกรุงเทพฯ หรือชาวจีนจ านวนมาก ท าให้จ านวนที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมีมากกว่าความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขข้างต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการขาด
แคลนที่อยู่อาศัย เนื่องมาจากสถิติดังกล่าวไม่ได้น าปัจจัยทางรายได้ของครัวเรือนของมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งส
ถาณการณ์ปัจจจุบันพบว่าราคาขายที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 2-5 ล้านบาท ซึ่งอาจจะท าให้
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยก็ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัยอยู่  นอกจากนี้ จากการศึกษาอนาคตการอยู่อาศัยของเมือง
หลวงท าให้พบว่าการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุปสงค์เทียมหรือการซื้อโดยไม่ได้อยู่อาศัยจริ อาจท าให้
สามารถตั้งสมมติฐานเบื้องต้นได้ว่าเมืองเชียงใหม่ที่มีเศรษฐกิจท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญอาจมีอุปทาน
เกินความต้องการจากสัญญาณที่ผิดเพี้ยนของอุปสงค์เทียมเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องท าการศึกษาปัจจัย
เพ่ือความชัดเจนด้านนโยบายต่อไป 

ขอนแก่น มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยรองลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยตัวเลขความต้องการ
ของช่วงปี 2560-2565 อยู่ที่ประมาณ 6,000 หน่วยต่อปี และจากรายงานสถาการณ์ที่อยู่พบว่ามีหน่วยขายที่
อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 7 ,000-9,000 หน่วยต่อปี และมีจ านวนหน่วยเหลือขายอยู่ที่ประมาณ 
3,000 หน่วยต่อปี ซึ่งอาจจะสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า จ านวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยต่อปีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น ถึงแม้ในแต่ละปีจะมีจ านวนเหลือขายในจ านวนมาก  

สงขลำ มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงปี 2560-2565 อยู่ที่ประมาณ 5,000 หน่วยต่อปี
และจากรายงานสถาการณ์ที่อยู่พบว่ามีหน่วยขายที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาสูงถึง 10,000 -14,000 หน่วยต่อ
ปี และมีจ านวนหน่วยเหลือขายอยู่ที่เพียง 3,000 หน่วยต่อปี ซึ่งอาจจะท าให้สรุปเบื้องต้นได้ว่า ถึงแม้ตัวเลข
การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาจะมีจ านวนที่ต ่าที่สุดใน 3 เมืองหลักภูมิภาคแต่จ านวน
หน่วยขายที่อยู่อาศัยกลับมีมากกว่าความต้องการสูงถึง 1-1.5 เท่าตัว ซึ่งอาจจะเป็นผลมากจากมีความต้องการ
ที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาจากคนนอกพื้นที่เช่น กลุ่มคนจากต่างชาติหรือกลุ่มคนจากสามจังหวัดชายแดน ที่
ย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดสงขลา แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขข้างต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดสงขลาไม่มีการขาด
แคลนที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ เพราะยังไม่มีการวิเคราะห์ของปัจจัยในระดับรายได้ครัวเรือน 
และจังหวัดสงขลามีคาเฉลี่ยของราคาที่อยู่อาศัยสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 3 เมืองหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ศึกษาต่อไปในอนาคต  
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สรุปในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลามีลักษณะของความต้องการที่อยู่อาศัยคล้ายกันคือ 
มีความต้องการขาย (อุปทาน) ที่อยู่อาศัยสูงกว่าการความต้องการที่อยู่อาศัยจากคนในพ้ืนที่ อาจจะเป็นผลจาก
บริบททางเศรษฐกิจ ท าให้มีการลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยจากคนนอกพื้นที่สูงมาก ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นพบว่า 
จ านวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยต่อปีมีลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามการสรุป
ข้างต้นเป็นเพียงการคาดการณ์เชิงปริมาณเพียงเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีอีกหลาย
ปัจจัยที่ส่งต่อโดยเฉพาะมิติของเศรษฐกิจหรือรายได้ จึงยังจ าเป็นที่ต้องซึ่งอย่างละเอียดต่อไปในอนาคต 

- การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยเชิงคุณภาพ 

การคาดการณ์ที่อยู่อาศัยไม่เพียงคาดการณ์ปรมาณเพียงเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องรูปลักษณะของที่อยู่
อาศัยรวมถึงลักษณ ากลุ่มคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยด้วย เพ่ือน ามาสู่การออกแบบนโยบายที่ตอบรับซึ่งกันและกัน 
ทางการเคหะแห่งชาติ (2560) จึงได้ท าการศึกษาการคาดกาณ์ที่อยู่อาศัยเชิงลึก โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 
500 ชุดในพ้ืนที่เมืองที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง ซึ่งนั้นท าให้การคาดการณ์ที่อยู่อาศัยในด้านเชิงคุณภาพใน
รายงานรายงานการศึกษาคาดการณ์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560 -2580 มีข้อมูล
เพียงสองจังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 สรุปการศึกษาการคาดการณ์ที่อยู่อาศัยเชิงคุณภาพ ของ 2 เมืองหลักภูมิภาค พ.ศ.2560 

ประเด็นลักษณะควำมต้องกำรที่อยู่อำศัย 
พื้นที่เมือง 

เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหำดใหญ-่สงขลำ 

ช่วงกลุ่มอายุที่มีความต้องการที่อยูอ่าศัย 25-35 ปี - ต่ ากวา่ 25 ป ี

กลุ่มอาชีพ พนักงานประจ า,ข้าราชการ - นักศึกษา,ข้าราชการ 

รายได ้ 9000-20,000 บาท - 9,001 – 15,000 บาท 

จ านวนสมาชกิในครอบครัว 3-4 คน 
 

3 คน 

รูปแบบที่อยูอ่าศัยเดิม บ้านเด่ียว - บ้านเด่ียว 

รูปแบบที่อยูอ่าศัยใหม ่ บ้านเด่ียว - บ้านเด่ียว 

ประเภทความต้องการที่อยูอ่าศัย  ต้องการที่ดินเพื่อปลูกบา้นเอง - ต้องการที่ดินเพื่อปลูกบา้นเอง 

ระยะเวลาที่ตอ้งการซ้ือหรือเช่าใหม่ในอนาคต มากกว่า 5 ป ี - มากกว่า 5 ป ี

ความสามารถในการจ่าย (กรณีเช่า) 1,000 – 5,000 บาท - 1,000 – 3,000 บาท 

ราคาที่พึงพอใจซ้ือ 1-2 ล้านบาท  - น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

 ที่มา: การเคหะแห่งชาติ (2560) 

 

เชียงใหม่ กลุ่มที่มีความสนใจต่อการมีที่อยู่อาศัย เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานตามสัญญา และไม่ประกอบอาชีพเสริม มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
ต่อเดือนต่อครัวเรือน มีจ านวน สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 3 - 4 คนและอาศัยอยู่ในบ้านเดียว โดยกลุ่ม
ผู้บริโภคนี้ มีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ในประเภทที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบบ้านเดี่ยว 
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ระยะเวลาที่ต้องการซื้อหรือสร้างที่ อยู่อาศัยใหม่คือ มากกว่า 5 ปี โดยราคาที่พึงพอใจในการซื้อทีอ่ยู่อาศัยใหม่ 
คือ 1 - 2 ล้านบาท และมีความสามารถช าระค่าใช้จ่ายที่ยู่อาศัยในกรณีเช่าอยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาทต่อเดือน 

สงขลำ กลุ่มที่มีความสนใจต่อการมีที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่มีอายุต ่ากว่า 25 ปีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
นักศึกษาและไม่ประกอบอาชีพเสริม โดยมีรายได้ครัวเรือนอยู่ที่ 9,001 – 15,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 3 - 4 คน และอาศัยอยู่ในบ้านเดียว ทั้งนี้
เมือ่ถามถึง ความต้องการที่อยู่อาศัยพบว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบที่ต้องการที่ดินเพ่ือปลูกบ้าน
เอง รูปแบบบ้านเดียว ระยะเวลาที่ต้องการซื้อมากกว่า 5 ปีโดยมีความพึงพอใจที ่จะซือ้ทีอ่ยู่อาศัยใหม่ ในราคา
น้อยกว่า 1 ล้านบาท และมีความสามารถช าระค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยในกรณีเช่าอยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาทต่อ
เดือน 

จากตารางสรุปการศึกษาการคาดการณ์ที่อยู่อาศัยเชิงคุณภาพของ 2 เมืองหลักท าให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกันของความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่และเมืองสงขลา โดยที่ประเภทที่อยู่อาศัยที่เป็นที่
ต้องการส่วนใหญ่เป็นประเภทบ้านเดี่ยวและเป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกเอง ไม่ใช่บ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรร แต่
เชียงใหม่มีช่วงของราคาที่พึงพอใจในการซื้อที่อยู่อาศัยมากกว่าเมืองหาดใหญ่ รวมถึงความสามารถในการจ่าย 
(กรณีเช่า) มากกว่าด้วยเช่นกัน   

2.3.4 สรุปนโยบำยที่เกี่ยวข้องด้ำนพัฒนำที่อยู่อำศัยในเมืองหลัก   

นอกจากการทบทวนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยในระดับประเทศแล้ว งานวิจัยนี้ได้ทบทวนนโยบายด้านที่
อยู่อาศัยในระดับโลกจนถึงระดับจังหวัดเพ่ิมเติม ซึ่งโดยส่วนมากพบว่าเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการช่วยให้มนุษย์มี
ที่อยู่อาศัยอย่างท่ัวถึงเป็นหลัก โดยนโยบายด้านการอยู่อาศัยในแต่ละระดับสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 สรุปนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านที่อยู่อาศัย 

ล ำดับของ
นโยบำย 

หน่วยงำน นโยบำย สรุปสำระส ำคัญของนโยบำย 

ระดับโลก องค์กรสหประชาชาต ิ
UN 

การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

มีเป้าหมายทีจ่ะลดความเหลือ่มล ้าของโลกและขจัด
ความยากจน รวมถึงสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงที่อยู่
อาศัย 

วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง 
(New Urban Agenda : NUA) 

เสนอให้รัฐบาลท้องถิ่นท าแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้
ครอบคลุม และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเมือง 

องค์การอนามัยโลก 
(WHO) 

กรอบแนวคิดเมืองสุขภาวะ 
(Healthy City) และเมืองน่าอยู่ของ
ผู้สูงอายุ (Age-Friendly City)  

สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องและเอื้อ
ต่อการพัฒนาต่อการสร้างสุขภาวะของประชากรของ
โลก 

ระดับประเทศ  กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 

รับรองสิทธิและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่และ
ครอบครองที่อยู่อาศัย และก าหนดให้รัฐพัฒนาพื้นที่
และสร้างสาธาณูปการให้เหมาะสมกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัย 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562 

ก าหนดให้มีการควบคุมพื้นที่ และสร้างมาตรฐานของ
การวางโครงสร้างพื้นฐาน 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับโครงการ
จัดสรร 

ก าหนดมาตรฐานของสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการของบางประเภทโครงการ 
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ล ำดับของ
นโยบำย 

หน่วยงำน นโยบำย สรุปสำระส ำคัญของนโยบำย 

กฎหมายควบคุมอาคารอาคาร ควบคุมมาตรฐานของรูปแบบอาคารใหม้ีความ
ปลอดภัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 
2560 - 2579) 

กระจายการใหบ้ริการภาครัฐที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง โดยขยายความครอบคลุม ของสวัสดิการ
ด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ในทุกพื้นที่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  

แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0)  

สนับสนุนการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในธรุกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ การกอ่สร้าง ระบบจัดการ
ภายในบา้น ระบบการซ้ือขายและธุรกรรม 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่
อยู่อาศัย 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 
2579)  

สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงระบบการเงินและ
ระบบสินเชื่อ 
ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่
อาศัย 
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

การจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ 
จัดการที่ดินและผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่
อยู่อาศัย 10 ป ี(พ.ศ. 2559 – 
2568)  

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วไป  

แผนพัฒนาที่อยูอ่าศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท)  

การสนับสนุนที่ดิน  

ระดับจังหวัด กรมโยธาธกิารระดับ
จังหวัด 

ผังเมืองรวมจังหวัด ก าหนดพื้นที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคุม
มาตรฐานของอาคาร รวมถึงพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  

แผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนาสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

ระดับพื้นที่ องค์การบริหารในระดับ
พื้นที่ 

แผนการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส่วนใหญ่นโยบายจะเกีย่วขอ้งกับการดูแลและจัดการ
สาธาณูปโภคเป็นหลัก เช่น ขจัดของเสีย ท าความ
สะอาดถนน ในพื้นที่ชุมชน 

แผนการพัฒนาระดับเทศบาล 
แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

จากตารางที่ 16 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งระดับของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศ
ไทยออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ระดับโลก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับโลกเป็นทั้ งหมดเป็นการวางนโยบายเพื่อเป็นกรอบ

แนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประเทศสมาชิกต้องน าไปพัฒนาต่อ โดยองค์กรที่เป็นผู้วางนโยบายได้แก่สอง
องค์กรหลักคือองค์กรสหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยประเด็นสาระส าคัญของ
นโยบายคือการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกลดความเหลื่อมล ้าด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของที่โลก
ก าลังเผชิญ รวมถึงการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับภาวะสังคมสูงวัย 
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ระดับประเทศ 
นโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู ่อาศัยในระดับประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ 1) 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจรัฐส่วนกลางในการก าหนดมาตรฐาน

รวมถึงชี้เป้าในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานของรูปแบบอาคารอีกด้วย และ 2) นโยบำยที่

ส่งเสริมกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ในระดับประเทศส่วนใหญ่เป็นนโยบายพื้นฐาน เช่นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก

คนมีที ่อยู ่อาศัยที ่ได้มาตรฐาน การพัฒนาโอกาสให้เข้าถึงระบบการเงินและระบบสินเชื ่อ จัดการระบบ

สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะรับกรอบแนวคิดของนโยบายระดับโลกมาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ระดับจังหวัด 
 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการสานต่อวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ให้อ านวจรัฐในการพัฒนาโดยมีกรมโยธาธิการที่ท าหน้าก าหนดพื้นที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ควบคุมมาตรฐานของอาคาร รวมถึงพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในแต่ละพ้ืนที่  

ระดับพื้นที่  
นโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที ่ขึ ้นอยู่กับแผนของการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นโยบายจะเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการสาธาณูปโภค
ของชุมชนเป็นหลัก เช่น ขจัดของเสีย ท าความสะอาดถนน หรือสร้างความเป็นชุมชน ถึงอย่างไรก็ตามนโยบำย
ระดับพื้นที่ยังเปิดช่องโอกำสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถพัฒำแผนด้ำนที่อยู่อำศัยหรือพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนได้ด้วยตนเอง แต่ด้วยข้อจ ากัดทางงบประมาณท าให้โดยส่วนใหญ่ไม่เกิดโครงการพัฒนา
ด้านที่อยู่อาศัยในการพัฒนาส่วนท้องถิ่นซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย 

ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายด้านที่อยู่อาศัยบางส่วนมีแนวทางการพัฒนาที่ทับซ้อนกัน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
แยกประเด็นของการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามประด็นการพัฒนาคุณภาพขอที่อยู่อาศัยอาทิ การพัฒนาแหล่งงาน 
ความปลอดภัย ความเป็นชุมชน รวมถึงรูปแบบที่อยู่อาศัย เพ่ือศึกษาว่าประเด็นในการพัฒนาด้านการอยู่อาศัย 
อยู่ในการจัดการระดับใดบ้างดังในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ประเด็นในการพัฒนาในนโยบายด้านท่ีอยู่อาศยัในระดับต่างๆ 

 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
นโยบำยด้ำนที่อยู่อำศัย 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับพ้ืนที่ 

กำรก ำหนดเชิงพ้ืนที่       
ก าหนดหนดพื้นท่ีพัฒนาท่ีอยู่อาศยั    
พัฒนาแหล่งงาน    
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปกำร       

พัฒนาสาธารณูปโภค    

พัฒนาสาธารณูปการ    

ระบบขนส่งสาธารณะ    

ดูแลและจัดการ    
สร้ำงควำมเป็นชุมชน       
สร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้    

กองทุนหมู่บ้าน หรือสหกรณ์ชุมชน    

พัฒนาหน่วยงานในชุมชน    

กำรลดควำมเหลื่อมล ้ำด้ำนที่อยู่อำศัย       

เสรมิสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเช่ือ    

อุดหนุนอุปทานท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย    

อุนหนุนท่ีอยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอาย ุ    

ส่งเสริมการปฎิรูปและจดัสรรที่ดิน    

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรบัคนไร้บ้าน    

รูปแบบที่อยู่อำศัย       
ควบคุมมาตรฐานและคณุภาพของที่อยู่อาศัย    
ความปลอดภัยของอาคาร    

ที่อยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอาย ุ    

ที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ    
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จากตางรางข้างต้นเมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นในการพัฒนาในนโยบายด้านที่อยู่อาศัยในระดับ
ต่างๆ พบว่ามีส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับนโยบายระดับส่วนประเทศซึ่ งดูแลโดยรัฐส่วนกลางเกือบทั้งหมด แต่
การพัฒนาที่เกิดขึ้นกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายในระดับอื่นๆ จึงสามารถสรุปแยกเป็นประเด็นการพัฒนาได้
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นด้ำนกำรก ำหนดเชิงพื้นที่ 
ในประเด็นด้านการก าหนดการพัฒนาเชิงพื้นที่จะควบคุมโดยกรมโยธาธิการและองค์กรบริหารระดับ

จังหวัดมหีน้าที่ในการควบคุมและอนุญาตให้พัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่อีกด้วย รวมถึง
ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งงานในแต่ละจังหวัดที่มีการอนุญาติพัฒนาอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละ
จังหวัดจะมีแผนการพัฒนาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ถึงแม้จะมีการควบคุมโดย
กรมโยธิการฯ โดยในปัจจุบันการก าหนดเชิงพ้ืนที่มาจากหน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในภาพรวม 
ท าให้รูปแบบการพัฒนาแหล่งงานจะเกิดจำกกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกพื้นที่ ไม่ใช่เกิดจำกวำงแผนชี้น ำกำร
พัฒนำให้เกิดแหล่งงาน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นด้านการก าหนดเชิงพ้ืนที่ยังมไีม่สำมำรถเกิดในระดับท้องถิ่น
แต่ในปัจจุบันเริ่มมีหน่วยงานท้องถิ่นก าหนดผังการควบคุมในบางพ้ืนที่แล้วและในอนาคตจะเกิดการพัฒนาเพ่ิม
มากขึ้นจากกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ท่ีบังคับใช้  

ประเด็นด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปกำร 
ในประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถูกวางนโยบายจากระดับประเทศและถูกควบคุมการพัฒนาในระดับ

จังหวัดโดยมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปการ สาธารณูปโภค 
ระบบขนส่งสาธารณะ ผ่านผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองในแต่ละพ้ืนที่ โดยถูกวิเคราะห์จากแนวโน้ม
ที่เพ่ิมข้ึนของประชากรเป็นหลัก  

ประเด็นด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นชุมชน 
ในประเด็นด้านการสร้างความเป็นชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับพื้นที่ เนื่องจากองค์กรบริหารส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลชุมชนเป็นหลัก ท าให้ยุทธศาตร์ที่เกิดขึ้นในนโยบายระดับพ้ืนที่เน้นการพัฒนาชุมชน
เป็นหลัก แต่โดยส่วนจะเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพอนามัยในแต่ละชุมชนหรือการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
หรอืสหกรณ์ชุมชน น้อยมากท่ีจะเป็นประเด็นในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการอยู่อาศัย 

ประเด็นด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำด้ำนที่อยู่อำศัย 
ประเด็นด้านการลดความเหลื ่อมล ้าด้านที ่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในนโยบายระดับประเทศ โดยมี

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะท าให้โครงการที่เกิดขึ้นจะเกิดในพื้นที่ส าคัญบางแห่ง การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยจะถูกพัฒนาขึ้นจากที่ดินที่เป็นของรัฐโดยไม่ได้ถูกพัฒนาจากความต้องการที่อยู่อาศัย
บริเวณแหล่งงานที่ส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาอย่างมาก อีกทั้งการพัฒนาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด โดยไม่มีอาคารที่ผสมผสานความหลากหลายของระดับรายได้  
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ประเด็นด้ำนรูปแบบท่ีอยู่อำศัย 
ประเด็นด้านรูปแบบที่อยู ่อาศัยถูกควบคุมตามกฎหมายอาคารที ่บังคับใช้ทั้งประเทศเพื ่อความ

ปลอดภัย โดยยังไม่มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นประกาศใช้กฎหมายในการควบคุมอาคารของตัวเอง รวมถึงก าหนด
รูปแบบอาคารในแต่ละพื้นที่ นอกจากกฎหมายที่ควบคุมอาคารและการเคหะแห่งชาติในพัฒนาอาคารที่ตอบ
รับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย และท่ีอยู่ส าหรับคนพิการ แต่เป็นในเฉพาะบางพ้ืนที่ 

จากการศึกษาโครงสร้างของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาที่อยู่อาศัยและประเด็นในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยท าให้สรุปได้ว่า นโยบายส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประเทศที่มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลด้านพัฒนาที่อยู่
อาศัยโดยเฉพาะคือ การเคหะแห่งชาติ กรมการพัฒนาส าหรับผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาชุมชน เป็นต้น  ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มาเป็นกรอบหลักในการด าเนินงาน การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยรวมศูนย์อยู่ที่รัฐส่วนกลางเช่นนี้ท าให้
ภาระของหน่วยงานกลางสูงและยังส่งผลให้หลายโครงการที่ถูกพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการของคนใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน  
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2.4 แนวโน้มใหญ่ (Megatrends) ด้ำนกำรอยู่อำศัยในเมืองหลัก 
จากการกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ในระดับโลกและในระดับประเทศเพื่อหา

แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคพบว่าในเมืองหลักทั้งสามเมืองมีแนวโน้มใหญ่ไปใน
ทิศทางเดียวกับมหานครกรุงเทพ แต่มีรายละเอียดของผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปโดยสามาสรุปแนวโน้ม
ใหญอ่อกได้ดังนี้ 

2.4.1 แนวโน้มใหญ่ท่ัวไป (Megatrends) 

1. กระบวนกำรดิจิทัล (Digitalization)  

กระบวนการดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย มีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักให้ดีขึ ้น ในรายงาน  The Future of Urban Living โดย Future iQ 
(FutureiQ, 2019) ยกตัวอย่างศักยภาพของดิจิทัลเทคโนโลยีว่า ดิจิทัลอาจเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) รูปแบบใหม่ที่จะช่วยเสริมบริการด้านการอยู่อาศัยต่างๆ ให้กับคนที่อยู่ใน
พ้ืนทีท่ี่โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของเมืองไม่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของเมือง
หลักในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการทางกายภาพ เช่น ถนน 
ไฟฟ้า สถานีอนามัย หรือโรงเรียนในบริเวณชุมชนใหม่มากเท่าในอดีตอีกต่อไปและอาจเปลี่ยนรูปแบบของพ้ืนที่
สาธารณะและสาธารณูปการละแวกบ้านให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ ้นเชิง ภาครัฐอาจหันไปลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลแทนซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าในการให้บริการสาธารณะและเชื่อมต่อผู้คนในแต่
ละพื้นที่ของเมืองเข้าด้วยกัน บทบาทในด้านการเชื่อมต่อผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีเช่นนี้ อาจเป็นปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่งที่ทำให้ลักษณะการเติบโตทางกายภาพของเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตแตกต่างไปจากมหานคร
กรุงเทพ 

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เริ่มปรากฏสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นใน
ปัจจุบันคือ การเชื่อมต่อด้วยดิจิทัลที่ทำให้คนบางกลุ่มสามารถอาศัยอยู่ในเมืองหลักโดยที่ยังทำงานเชื่อมต่อกับ
เมืองหลวงหรือแม้แต่กับเมืองในต่างประเทศได้ ปรากฏการณ์นี้ทำให้พ้ืนที่ของการอยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องผูกติด
กับพื้นที่ทำงานอีกต่อไป ซึ่งอาจทำให้เมืองหลักมีโครงสร้างประชากรที่แตกต่างไปจากแนวโน้มเดิม เช่น เริ่มมี
คนหนุ่มสาวกลับมาอยู่และทำงานที่บ้านเกิดเพิ่มขึ้น มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาวและทำงานผ่าน
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น เป็นต้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้อาจมาพร้อมกับความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ชีวิตที่ไม่
เหมือนกับคนที่อาศัยอยู่เดิมในท้องถิ่น และอาจเป็นกลุ่มคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่อยู่อาศัย
รวมถึงความเป็นชุมชนของเมืองหลักในภูมิภาคได้  

นอกจากประเด็นเหล่านี้แล้ว ดิจิทัลยังมีบทบาทอีกหลายประการต่อการอยู่อาศัย เช่น ด้านเทคโนโลยี
การก่อสร้างที่จะทำให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยมีอัตราเร่งที่สูงขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากขึ้นและ
ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้การอยู่อาศัยของคนเมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ



 

110 

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนรวม
ร่วมกันผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม สนับสนุนการอยู ่อาศัยบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน  (sharing 
economy) (Matthias Tauber, 2019) เป็นต้น โดยประเด็นเหล่านี ้ เป ็นประเด็นที ่ได ้ว ิเคราะห์แล้วใน
การศึกษาอนาคตการอยู่อาศัยแนวตั้งในมหานครกรุงเทพในปีที่ผ่านมา แต่บริบทของเมืองหลักแต่ละแห่งก็อาจ
ทำให้ผลกระทบและความหลากหลายของการอยู่อาศัยในยุคดิจิทัลของผู้คนในเมืองหลักแตกต่างไปจากใน
เมืองหลวงได้เช่นกัน  

นอกจากนี้ มีอีกประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออนาคตการอยู่อาศัยในเมือง
คือ แนวคิดกำรพัฒนำเมืองชำญฉลำดหรือเมืองอัจฉริยะ (smart city) ที่เริ ่มเข้ามามีบทบาทและเป็น
เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาเมืองหลักหลายแห่งในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็น
แนวทางยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 และมีเมืองน าร่องการพัฒนา 7 จังหวัด ได้แก่ 
ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร รวมถึงมีเมืองที่มีแผนจะพัฒนาต่อ
ในอนาคตอีกหลายแห่ง เช่น อุดรธานี เชียงราย สงขลา ระนอง เป็นต้น โดยเมืองหลักภูมิภาคที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา
ของงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่เมืองขอนแก่ เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาตามแนวคิด
เมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกันโดยส านักง่านเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้ให้นิยามของ “smart living” ซึ่งเป็น 1 
ใน 7 ลักษณะส าคัญของเมืองอัจฉริยะไว้ว่าเป็น “เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงหลัก
อารยสถาปัตย์ (universal design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที ่ดี มีความปลอดภัย และมี
ความสุขในการด ารงชีวิต” โดยมีกรอบส าคัญคือ ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน พัฒนาเมืองที่
ปลอดภัยจากอาชญกรรมและสาธารณภัย ท าให้คนทุกวัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและสิ่งอ านวยความ
สะดวกได้ง่าย ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเมืองและพื้นที่สาธารณะอยู่เป็นจ านวนมาก 
และภายใต้เกณฑ์ดังกล่าวก็มีหลายส่วนที่มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ส าคัญ เช่น ระบบ
แจ้งเตือน (city alert) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพ เป็นต้น (smartcitythailand.or.th) 

นอกจากนี้ ในแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิติี้  2029 (KhonKaen Smart City 2029)
("แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิติ ี ้ 2029 (KhonKaen Smart City 2029)," 2561) ก าหนด
นิยามของ smart living ว่าเป็น “...การใช้ระบบสารสนเทศกับวิถีชีวิต กิจวัตรประจ าวัน การบริโภค การ
จับจ่ายใช้สอยรวมถึงด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย ของการอาศัยในเมืองที่มีวัฒนธรรมและเปี่ยมด้วย
ชีวิตชีวา ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการรวมเอาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและ
เครื ่องอ านวยความสะดวกที่ดีเข้าด้วยกัน...”  ในขณะที่แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเชียงใหม่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางด้านการอยู่อาศัยไว้ว่า จะต้องมีการระบบข้อมูล การเชื่อมต่อ และพื้นที่ในการเข้าถึง
เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน มีการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลอัจฉริยะ มีการ
ออกแบบแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงมีการพัฒนาพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนในเมือง (จังหวัดเชียงใหม่, 2562)        
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ภาพที่  47 แนวทางการพัฒนาด้านการอยู่อาศัยภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี ้2029 
ที่มาภาพ: https://www.depa.or.th/th/article-view/digital-society-series-medical-healthcare-smart-city-

khonkaen 

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนเบื้องต้นพบว่า ในต่างประเทศมีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยของคนเมืองในอนาคต แต่
โดยมากเป็นการพูดถึงความสามารถของเทคโนโลยีในภาพรวมและไม่ได้มีการศึกษาที่วิเคราะห์แผนที่น าทาง
เทคโนโลยี (technology roadmap) เหล่านี้ร่วมกับบริบททางสังคมและการพัฒนาเมืองที่มีความเฉพาะในแต่
ละพื้นที่ ส่วนในประเทศไทยพบว่า ยังขาดงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทและวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีต่อที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัย การใช้พื้นท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการพัฒนา
เมืองภายใต้บริบทของสังคมไทยเช่นกัน งานวิจัยที่ผ่านมาจึงยังขาดการมองภาพอนาคตในบริบทเฉพาะของ
เมืองหลักในภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของดิจิทัลเทคโนโลยีในยุค 4.0 และยังไม่มีข้อเสนอเชิง
นโยบายในการผลักดันบทบาทของดิจิทัลในการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพของเมืองรวมถึงคุณภาพการอยู่อาศัย
และการใช้ชีวิตของคนเมืองหลักในประเทศไทย การศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทในระดับวิถีชีวิตของคนเมืองใน
อนาคตจึงจ าเป็นเพื่อน าไปสู่การสร้างความเข้าใจและวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับอนาคตการอยู่อาศัยของ
คนเมืองหลัก
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2. ประชำกรสูงวัย (Aging Populations) 

ประชากรสูงวัยเป็นประเด็นปัญหาที่ทั้งโลกก าลังเผชิญและเตรียมตัวรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ข้อมูล
จากสถิติประชากรพบว่าประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมี
แนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนา ประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 
และประเทศในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใน
หลายๆ ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ต่างมีแผนนโยบายในการรับมือกับผลกระทบในด้านการอยู่อาศัย
ทั้งสิ้น ในอนาคต ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะอยู่โดดเดี่ยวมากขึ้นและหากอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว สมาชิก
เหล่านั้นก็ต้องออกไปท างานเลี้ยงชีพ ท าให้มีช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตล าพังในช่วงหนึ่งของแต่ละ
วัน ซึ ่งภาครัฐควรตระหนักถึงการจัดให้มีที ่อยู ่อาศัยที ่มีความเหมาะสมกับรูปแบบของวิถีชีวิตที ่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไป  

 

ภาพที่  48 พีระมิประชากรและสดัส่วนสูงวัยของสามจังหวัดภมูิภาค พ.ศ. 2562 
ข้อมูลจาก : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 

จากข้อมูลจากรายงานประชากร พ.ศ. 2562 ได้แสดงให้เห็นว่าทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคได้ก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว (ประชากรอายุ 65 ปี มากกว่า 10 % ของประชากรทั้งหมด) และมีการคาดการณ์ว่าจะ
เข้า สู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์ (aged society) (ประชากรอายุ 65 ปี มากกว่า 20 % ของประชากรทั้งหมด) ใน
อีกไม่กี่ 10 ปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสามเมืองหลักภูมิภาคอย่างมาก (ภาพที่) เนื่องจากสถิติ สัดส่วน
มูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งสามเมืองหลักมีรายได้หลักมาจากภาคบริการ การเข้าสังคมสูงอายุจะมีผลกระทบ
ต่อแรงงานในพื้นที่เมืองทั้งสามอย่างมาก และอาจจะส่งผลให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทน
แรงงานในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวโน้มโครงสร้างประชากรเช่นนี้ เป็นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองหลักที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา การศึกษาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความ
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ต้องการที่อยู่อาศัยพร้อมกับสาธารณูปการเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมสูงวัยและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองประเด็นนี้จะเป็นตัวแปรส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการวางแผนนโยบายสาธารณะด้านการอยู่อาศัยในอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองมากท่ีสุด 

ผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรฐกิจแล้วยอมส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่
อาศัยด้วยเช่นกัน โดยในปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยจ านวนมากเริ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับรองรับ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยในประเทศไทยพบว่ามีโครงการพัฒนาส าหรับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เมือง
ท่องเที่ยวเช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรีและพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น อาจจะเนื่องมาจากเมืองเหล่านี ้มี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ภูมิทัศน์ที่สวยงามและรวมถึงราคาของที่ดินที่ยังไม่แพงเท่าใน
กรุงเทพมหานคร (จันทิมา โพธิสารัตนะและธีทัต ตรีศิริโชต, 2561) ปัจจัยเหล่านี้อาจจะท าให้แนวโน้มที่จะเกิด
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุในเมืองหลักภูมิภาคเพิ่มสูงกว่าในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจของ
เวบไชต์ thinkofliving.com ที่พบว่าในปี 2557 – 2558 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ 
เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา นครราชสีมา(เขาใหญ่) และ หัวหิน ชะอ า มีอุปทานรวมจ านวน 117,000 หน่วย มีการ
ขายไปแล้ว 81,000 หน่วย หรือที่ร้อยละ 70 โดยอาคารชุดจะขายดีในเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ส่วนบ้าน
แนวราบจะขายดีในเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นผู้สูงอายุ ก็
เป็นกลุ่มที่มีการซื้อไว้เพ่ือใช้เป็นสถานที่เดินทางมาพักผ่อนระยะยาวกลุ่มหนึ่งที่เยอะมากเช่นกันและมีแนวโน้ม
ที่จะเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต 

 

 
ภาพที่  49 แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2553-2562 

 ที่มา: สถิติจ านวนประชากรรายจังหวัด ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ
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ภาพที่  50 แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรจังหวัดขอนแก่น จ าแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2553-2562 

ที่มา: สถิติจ านวนประชากรรายจังหวัด ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

 

 

ภาพที่  51 แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรจังหวัดสงขลา จ าแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2553-2562 
ที่มา: สถิติจ านวนประชากรรายจังหวัด ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

3. เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) 

แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) เป็นแนวคิดที่พูดถึงความสามารถในการสร้างรายได้
ที่มาจากการแลกเปลี่ยนการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรระหว่ างบุคคลและ
กลุ่มคนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ มีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978  (Felson & Spaeth, 
1978) และในปัจจุบันในหลายประเทศเองก็ได้รับแนวคิดนี้เข้ามาและก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องมาจากปัจจัยการเติบโตของใช้เทคโนโลยี ตัวอย่างของธุรกิจประเภทนี้ เช่น Airbnb และ Grab เป็นต้น  
แนวคิดนี้ส่งผลให้วิถีของการครอบครองทรัพย์สินของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่อยู่อาศัยและของใช้อื่นๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยท าให้ผู้คนครอบครองทรัพย์สินเป็นของส่วนตัวน้อยลง และเช่าบริการรวมถึงสิ่งของต่างๆ 
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มากขึ้นเพื่อการใช้งานในยามจ าเป็นเท่านั้น แนวคิดดังกล่าวนิยามความหมายของทรัพย์สินร่วม (commons) 
ขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างไปจากนิยามในอดีต ซึ่งอาจน าไปสู่การสร้างชุมชนการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านการแบ่งปันทรัพยากรบางอย่างร่วมกันในชุมชนละแวกบ้านเช่นเดียวกับในอดีต 
แต่เป็นการแบ่งปันทรัพย์สินผ่านแพลตฟอร์มกลางบางอย่างที่ไม่ยึดติดกับกายภาพละแวกบ้านอีกต่อไป 
นอกจากนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจรูปแบบดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความเหลื่อมล ้าในการใช้ชีวิตของคนเมืองบาง
กลุ่มจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของธุรกิจต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการจ่ายเงินเพื่อเช่าใช้
ทรัพย์สินหรือบริการของแต่ละแพลตฟอร์มได้  ซึ่งแนวทางในการจัดการกับประเด็นเหล่านี้น่าจะมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยและเปลี่ยนแปลงวิถีการอยู่อาศัยของคนเมืองในอนาคต 

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ที่ก าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาที่
อยู่อาศัยอย่างมาก โดยเว็บไชต์ scbeic ระบุว่าในกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวคิดไม่นิยมซื้อที่อยู่อาศัยอย่างถาวร 
ความยินยอมที่จะเช่าอยู่มากกว่า และเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปตามสถานะของตัวเอง จึงท าให้มีแนวโน้มการถือ
ครองที่อยู่อาศัยลดน้อยลง หรืออาจจะมีการถือครองร่วมกัน (partnership owner) จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้มีอัตราการถือครองที่อยู่อาศัยน้อยลง การเช่าแบบชั่วคราวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาที่อยู่
อาศัยอาจจะเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบเช่าเพ่ิมมากข้ึน  

4. แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development)  

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐก ิจโดยม ี เป ้าหมายหล ักตาม Sustainable Development Goals 17 ประการตามท ี ่องค ์กร
สหประชาชาติได้ก าหนดไว้ (United Nations, 2021) ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัยที่
เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการพัฒนาที่เสียหายต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
และสังคม อาทิ การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติ การขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขนาดใหญ่  การเกิด
ความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยหลักการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับนโยบาย แต่ยังส่งผลต่อทัศนคติและแนวคิดในการใช้ชีวิตของปัจเจกบุคคลอีกด้วย โดยผลส ารวจจาก 
SCB EIC พบว่าเทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคของคนเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และมิลเลนเนียล
ให้ความสนใจเรื่องที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ท าให้
ผู้บริโภคและผู้ผลิตให้ความส าคัญต่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก แนวโน้มของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในอนาคตจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะน าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาพัฒนาร่วมกัน  

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นด้านที่ถูกกล่าวถึงมากในประเทศไทยและส่งผลต่อ
กระบวนการออกแบบเมืองและที่อยู่อาศัยในผลิตในหลายๆด้าน โดยแนวคิดที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือการ
พัฒนาวัสดุอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Eco - Friendly Painting การใช้สีที่ปลอดจากสารระเหยและสะท้อนความร้อนได้ดี , In 
– Room recycle Bin การใช้ถังขยะที่สามารถแยกขยะได้ทุกยูนิตและ Turf cell บล็อกปลูกหญ้า ช่วยในการ
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ดูดซับน ้าได้ดีเป็นต้นซ่ึงการก่อสร้างอาคารลักษณะนี้ในประเทศไทยจะมีต้นทุนสูงกว่าอาคารทั่วไปถึง 20% แต่
ก็ได้รับความนิยมและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-48% แล้ว ยัง
ช่วยเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ได้มากกว่าอาคารทั่วไปได้ 5-10% และมีผลอย่างยิ่งหากต้องการมีกลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทข้าม
ชาติ (www.ddproperty.com, 2562) โดยการพัฒนาอาคารสีเขียว (Green Building) จะอยู ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครมากกว่าในพื้นที่เนื่องจากวัสดุมีราคาแพง รวมถึงต้องใช้ในอาคารสูงจึงสามารถคุ้มทุน โดย
ส่วนใหญ่ใช้ในอาคารส านักงาน (40%) และร้านค้า (40%) ส่วนในระดับเมืองก็มีมาตรการทางผังเมืองใน
กรุงเทพฯ ที่ส่งเสริมให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะรับพื้นที่ก่อสร้างรวมของอาคารเพิ่มขึ้น 5-20% 
จากค่า FAR Bonus รวมถึงมีมาตรการที่สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ซึมน ้าในโครงการอีกด้วย 

 วัสดุอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับการส่งเสริมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากมีอุปสงค์ในการใช้งานอาคารจึงท าให้มีการพัฒนาอาคารได้ ถึงอย่างไรก็ตามมีการพัฒนาวัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับการใช้ในบ้านเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากราคาของวัสดุมี
ราคาแพงกว่า 5-10% จึงส่งผลให้คนให้คนเลือกใช้น้อย 

 ถึงแม้วัสดุอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับความนิยมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าแต่
อย่างไรก็ตามแต่ในพ้ืนที่ของสามเมืองหลักภูมิภาคกับมีแนวคิดการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดแทน
เพิ่มมากขึ้น โดยในเมืองเชียงใหม่และสงขลามีการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ 
เนื่องจากพื้นที่มีแหล่งในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานน ้าและคลื่น ที่ลงทุนโดยภาครัฐ 
รวมถึงในแต่ชุมชนก้มีการติดตั้งแผนโซล่าเซลล์เพื่อในหมู่บ้านอีกด้วย 

5. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการคิดอนาคต
ของการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะส่งผลต่อแนวทางในการตั้งถิ่นฐานและการออกแบบพื้นที่อยู่
อาศัยที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แล้ว ยังเชื่อมโยงไปสู่มิติทางด้านเศรษฐกิจของเมืองที่ต้องพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศอีกด้วย โดยปัญหาของแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีความ
เป็นไปได้สูงมากที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นับตั้งแต่ช่วงยุคกลางศตวรรษที่  20 เป็นต้นมา อุณหภูมิของโลก
ได้เพิ่มสูงขึ้นมาในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา และปีที่อุณหภูมิสูงที่สุด 5 อันดับแรกเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ อุณหภูมิของน ้าในมหาสมุทรก็เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น
พร้อมกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น ทั้งลมพายุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอก
ฤดูกาล และมีความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน รวมถึงยังส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
ที่อาจจะน้อยลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพ้ืนที่  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้กับเมืองหลักมีตั้งแต่ระดับของการ
ย้ายถิ่นฐานประชากรจากมหานครกรุงเทพที่มีโอกาสจะเกิดน ้าท่วมจากระดับน ้าทะเลที่สูงขึ ้น ไปจนถึง
ผลกระทบโดยตรงที่มีต่อเมืองหลักเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพการอยู่อาศัย โดยอาจเกิดจากเรื่องภัย
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พิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่มากขึ้นและรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ท าให้การท่องเที่ยวที่พึ่งพา
ภูมิอากาศในฤดูหนาวหรือฤดูอื่นๆ ของเมืองเปลี่ยนแปลงไป สามารถคาดการณ์ลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสม
กับการท่องเที่ยวได้ยากขึ้น ซึ่งอาจท าให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในแต่ละเมืองเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกิจกรรมทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพาปัจจัยทางธรรมชาติ
และเป็นเศรษฐกิจอีกภาคส่วนที่มีความส าคัญกับเมืองหลักภูมิภาคหลายแห่งย่อมได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมส่งผลต่อระดับรายได้ ลักษณะอาชีพ และวิถีการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักใน
อนาคต 

6. ภำวะกำรระบำดใหญ่ท่ัวโลก (Pandemic) 

สถานการณ์โรคระบาดจากเชื ้อไวรัส covid-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 เป็นปัจจัยที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับจะทุกระบบของโลก รวมถึงส่งผลต่อเมืองหลักภูมิภาคด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยวของประเทศไทยมาโดยตลอด แต่จากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อ
ไวรัส covid-19  ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 ท าให้เห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีปัญหาความเหลื่อม
ล ้าสูงและอาจไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยในระยะยาวมากนัก ทั้งจากค่าครองชีพที่สูง การเข้าถึง
ที่อยู่อาศัยที่ยากขึ้น ความหนาแน่นและแออัด รวมถึงการเดินทางที่ยากล าบาก ท าให้ผู้คนจ านวนมากย้าย
กลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดเมื่อรัฐบาลประกาศใช้ “พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน" เพื่อสกัด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าเมืองหลักของประเทศไทยอาจมีประชากรที่ย้ายกลับเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและ
แนวโน้มการออกไปหางานท าในมหานครกรุงเทพของคนต่างจังหวัดอาจเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากโรคระบาดจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรของเมืองหลักภูมิภาคแล้ว ยั งส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภาคด้วยเช่นกัน เมืองหลักภูมิภาคที่มีฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็นหลักหลายแห่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการล็อกดาวน์ ตัวอย่างเมืองหลักที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งพบว่าเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวมีการหดตัวสูงมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ (ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่, 2563) ส่งผลให้ธุรกิจจ านวนมากต้องปิดกิจการลง การปิดตัวของกิจการเหล่านี้ส่งผลต่อการเกิด
อาคารที ่ไม่ถูกใช้งานขึ ้นจ านวนมากภายในเมืองซึ ่งนโยบายในการแก้ปัญหาการทิ ้งอาคารดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับที่อยู่อาศัยของเมืองหลักในอนาคตได้ อีกทั้งวิธีการรับมือและแนวทางการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของเมืองแต่ละแห่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนวิสัยทัศน์และนโยบายที่ส าคัญของการพัฒนาเมืองและรูปแบบ
การอยู่อาศัยของแต่ละเมืองในอนาคต 

ในขณะเดียวกัน เมืองหลักเมืองอื่นที่ไม่ได้พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ย่อมได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ผลกระทบส าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นลูกโซ่สืบเนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศคือ ผลกระทบที่มีต่อแนวโน้มการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ ่งชะลอตัวลงจาก
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สถานการณ์โรคระบาด  เหตุการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ให้กับภาคเอกชนและ
ภาครัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองหลักในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนกลับไปที่ภาพรวมของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัย มีการ
คาดการณ์แนวโน้มของการอยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไว้อย่างหลากหลาย โดยเว็บไชต์  ft.com (Fitch, 
2021) ได้สรุปแนวโน้มของการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโรคระบาดดังนี้  

1) การอยู่อาศัยแบบครอบครัวเพิ่มมากขึ้น  
โดยในปี 2020 ที่ผ่านมาการส ารวจในประเทศอังกฤษพบว่า มีประชากรในลอนดอนย้าย

กลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ถึงร้อยละ 12 เนื่องจากเหตุผลที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยลง 
รวมถึงมีนักศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ท าให้ ไม่มีความจ าเป็นการเช่าหอพัก  

2) การต่อเติมขยายบ้าน 

ประเด็นด้านของการต่อเติมขยายบ้านที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุจากข้อที่ผ่านมา เนื่องจากการ
ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่รวมถึงลูกที่มีแนวโน้มยายออกจากบ้านน้อยลงกว่าเดิม  จึงท าให้มีหลาย
ครอบครัวเลือกที่จะต่อเติมบ้านแทนที่จะไปหาที่อยู่อาศัยใหม่  

3) หมู่บ้านชานเมืองเพิ่มมากขึ้น  

ภาวะโรคระบาดจากเชื้อไวรัส covid-19 ท าให้คนมีแนวโน้มที่จะซื้อบ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
แทนกว่าเลือกซื้อคอนโด เนื่องจากคิดเพ่ือสถาณการณ์หากเกิดโรคระบาดขึ้นอีกจะท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าการอยู่คอนโด รวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ดีกว่าอาศัยอยู่ในเมือง 
ซึ่งท าให้การตัดสินใจในการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

4) การใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาตัวเองเพิ่มมากขึ้น 

จากมาตรการลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโลกในหลายๆประเทศที่สนับสนุนการท างานที่
บ้าน (Work from home) ท าให้ในปีที่ผ่านมามีคนจ านวนมากต้องอาศัยและท างานที่บ้าน ชีวิตจึง
อยู่ติดกับที่บ้านเกือบจะ 24 ชั่วโมง ท าให้แนวคิดการใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาตัวเองเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าการ
จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก หรือการบริหารทรัพย์สินที่บ้านตัวเองให้สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต 

5) บ้านประหยัดพลังงาน 
จากมาตรการการท างานที่บ้าน (Work from home) ท าให้มีการใช้ไฟฟ้าในแต่ละบ้านเพ่ิม

มากขึ้น พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมีแนวโน้มในการพัฒนาแบบประหยัดพลังงานเพ่ิม
มากขึ้น รวมถึงการออกแบบระบบประหยัดพลังงานในบ้านทั้งหลัง 
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6) ความเป็มชุมชนจะเพิ่มมากขึ้น 

โดยแนวคิดนี้มาจากการคาดการณ์ว่าในอนาคตการพัฒนาส่วนกลางในพื้นที่อยู่อาศัยจะเพ่ิม
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส าหรับท างาน เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดท าให้การ
อยู่บ้านเพิ่มมากข้ึนผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยอาจจะเห็นถึงความส าคัญและพัฒนาพ่ึงดึงกลุ่มลูกค้า รวมถึง
ในหมู่บ้านเดิมอาจจะมีการพัฒนาส่วนกลางเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการระบาดของโรคในอนาคต  
และการพัฒนาส่วนกลางที่เพ่ิมข้ึนอาจจะท าให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพ่ิมมากดด้วยเช่นกัน 

จากแนวโน้มข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกันสถาณการณ์ของประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มที่คล้ายเคียงกัน
ในประเด็นที่ประชากรย้ายกลับไปอาศัยกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่า
เมืองหลักของประเทศไทยอาจมีประชากรที่ย้ายกลับเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและแนวโน้มการออกไปหางานท า
ในมหานครกรุงเทพของคนต่างจังหวัดอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

 นอกจากนี ้ภาวะโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจแบ่งปันที่ก าลังเติบโตและได้รับความนิยมก่อนหน้านี้ แนวทางในการจัดการทรัพย์สินต่างๆ ที่ต้อง
แบ่งปันและใช้ร่วมกันในธุรกิจบนฐานเศรษฐกิจแบ่งปัน จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ส าคัญของการใช้ชีวิตใน
อนาคต 

 อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสถานการณ์โควิด-19 คือ การท างานและการเรียนออนไลน์เริ่ม
มีบทบาทมากขึ้นและมีแนวโน้มจะมีบทบาทสูงในการท างานและการจัดการเรียนการสอนอย่างมากในอนาคต 
พฤติกรรมการเรียนและท างานออนไลน์ด ังกล่าวจะส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักอีกประการหนึ่งของเมืองหลักทั้งสามแห่ง  การย้ายเข้าเมืองหลักเพ่ือ
เรียนหรือท างานอาจลดบทบาทลงหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทไปตามแนวทางของแต่ละมหาวิทยาลัย  ปัจจัย
ดังกล่าวย่อมท าให้รูปแบบการอยู่อาศัยทั้งรอบมหาวิทยาลัยและในระดับเมืองต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต 
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7. กำรเปลี่ยนบทบำทของมหำวิทยำลัย (futures of university) 

มหาวิทยาลัยทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงส าคัญจากแนวโน้มใหญ่หลายประการที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ท าให้นักศึกษารูปแบบเดิมมีจ านวนลดลง เทคโนโลยีดิจิทัลที่ท าให้การเรียน
การสอนแบบออนไลน์แพร่ขยายอย่างกว้างขวางและไม่ยึดติดอยู่กับพ้ืนที่เมืองหรือสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
อีกต่อไป ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้ท าให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดเล็กจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรตามไปด้วย 

แนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างสูงต่อเมืองหลักภูมิภาคทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ -
สงขลาด้วยเช่นกัน เนื่องจากเมืองเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ระดับภูมิภาครวมถึงมหาวิทยาลัย
ขนาดเล็กอีกจ านวนมาก จึงมีเศรษฐกิจหลายภาคส่วนที่พึ่งพากิจกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัย ในมิติของการ
พัฒนาเมือง พื้นที่โดยรอบบริเวณที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่มักจะถูกพัฒนาเป็นเนื้ อเมืองที่หนาแน่นขึ้นและมีความ
หลากหลายของกิจกรรมที่เข้ามารองรับบุคลากรและนักศึกษาจ านวนมาก ในมิติของการอยู่อาศัย การมี
มหาวิทยาลัยท าให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยจ านวนมากจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เกิดหอพัก
จ านวนมากที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งโดยภาครัฐและเอกชน และในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการ
พัฒนาคอนโดมิเนียมรอบมหาวิทยาลัยโดยที่คอนโดมิเนียมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เข้ามาแทนที่หอพักหลายส่วนของ
เมืองหลัก  

 อย่างไรก็ตาม เริ ่มมีสัญญาณบางประการที ่ปรากฏให้เห็นว่า  จ านวนนักศึกษาในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยในเมืองหลักภูมิภาคอาจจะลดจ านวนลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยทั้งจากการกลายเป็นสังคม
สูงวัยและมีอัตราการเกิดต ่าลง ท าให้มีจ านวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในแต่มหาวิทยาลัยลดลง รวมทั้งการ
เรียนออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด -19 ซ่ึงท า
ให้ผู ้คนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยจะต้อง
ปรับตัว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพื้นที่มหาวิทยาลัยในอนาคต ปรากฏการณ์เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อที่
อยู ่อาศัยที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นเพื ่อรองรับบุคลากรและนักศึกษาทั ้งหอพักและคอนโดมิเนียมโดยรอบพื ้นที่
มหาวิทยาลัย ที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่าวมีโอกาสที่จะมีปริมาณเกินอุปสงค์และถูกทิ้งร้างบางส่วนได้ในอนาคต
หากมหาวิทยาลัยไม่ได้ปรับรูปแบบการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย หรือบทบาทด้านการศึกษาไปตามบริบทที่เกิด
จากปัจจัยดังกล่าว และแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยจะปรับตัวและเปลี่ยนบทบาทของตัวเองในอนาคตย่อมส่งผลต่อ
ปริมาณและรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการมีอยู่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

8. กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจท่องเที่ยว (tourism economy) 

ปัจจัยส าคัญประการสุดท้ายที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตการอยู่อาศัยของคน
เมืองหลักในประเทศไทยคือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจท่องเที่ยว จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
เมืองหลักทั ้งเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลาระหว่างปี 2552-2561 (ภาพที่ 52-56) ชี้ให้เห็นว่าจ านวน
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นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในแต่ละจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญมีจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2561 
มากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจ านวนมากกว่า 5 เท่าของจ านวนประชากรรวมทั้งจังหวัด  

จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมมาพร้อมกับความต้องการพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน พ้ืนที่เหล่านี้นับรวมตั้งแต่โรงแรม บ้านที่ถูกเปลี่ยนเป็นที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านให้บริการประเภทต่างๆ อีกท้ังความต้องการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่มีลักษณะและปริมาณที่แตกต่างไปจากพื้นที่เมืองที่เป็นชุมชนอยู่อาศัยทั่วไป การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่ อาศัยหลายประการ ทั้งด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชนอยู่อาศัยกับธุรกิจท่องเที่ยว การ
เดินทางที่อาจมีโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับที่ไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การอยู่อาศัย
ในบริเวณศูนย์กลางเมืองใกล้แหล่งงานเป็นไปได้ยากขึ้น และท าให้ผู้คนย้ายออกไปอยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง
จนเกิดการเติบโตของเมืองอย่างไร้แบบแผน (urban sprawl) ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการเมือง
ตามมาอีกหลายประการ 

ในขณะเดียวกันสัดส่วนการพ่ึงพารายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นของชุมชนและผู้คนในเมืองหลักอาจ
ท าให้ทิศทางการพัฒนาเมืองบางแห่งมุ่งเน้นการลงทุนและใช้ทรัพยากรเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
หลัก แนวทางการพัฒนาเช่นนี้มาพร้อมกับความไม่มั่นคงทางรายได้และเศรษฐกิจของเมืองเมื่อขาดประชากร
นักท่องเที่ยว โดยความเสี่ยงนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ท าให้ธุรกิจโรงแรมและ
อื่นๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องประสบปัญหาและปิดตัว
ไปดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เมืองบางแห่งที่เคยมีกิจกรรมที่คึกคักกลับกลายเป็นเมืองร้างที่ไม่มีทั้งนักท่ องเที่ยวและ
ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในเมือง ในเมืองหลักท่ีงานวิจัยนี้จะศึกษาภาพอนาคต เชียงใหม่และสงขลา ก็ถือเป็นเมือง
ที่มีความเสี่ยงนี้อยู่ด้วยเช่นกัน 

ด้วยเหตุดังกล่าวอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงอนาคตการท่องเที่ยวใน
เมืองหลักควบคู่กันไป เพื่อการวางโครงสร้างพื้นฐานเมืองทั้งทางสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับที่พอดี ยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ท้องถิ่นให้ได้มากท่ีสุด 



 

122 

 

ภาพที่  52 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนและเข้าพักในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2552-2561 
ที่มาข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

ภาพที่  53 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนและเข้าพักในจังหวัดขอนแก่นระหว่างปี 2552-2561 
ที่มาข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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ภาพที่  54 จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนและเข้าพักในจังหวัดสงขลา  ระหว่างปี 2552-2561 
ที่มาข้อมูล: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2.4.2 แนวโน้มอนำคตกำรอยู่อำศัยในเมือง– Futures of Urban living 

 การทบทวนในส่วนนี้ เป็นการทบทวนแนวโน้มอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองจากมุมมองระดับโลก 
ซึ่งเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้มีการคาดการณ์แนวโน้ม (trends) เกี่ยวกับการอยู่อาศัยของคนเมืองใน
อนาคต โดยส่วนมากเป็นแนวโน้มที่ไม่ได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์มาแสดงให้เห็น แต่ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นส่วนส าคัญ
ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นสัญญาณอ่อน (weak signal) ที่อาจจะขยายผลกระทบได้ใน
อนาคต และบางประเด็นที่อาจจะกลายเป็นประเด็นส าคัญต่อการอยู่อาศัยในเมืองหลักของประเทศไทยใน
อนาคตได้ด้วยเช่นกัน 

 ผลของการกวาดสัญญาณส่วนนี้มีดังต่อไปนี้ 

- คนยุค Millennials จะเป็นเจ้ำของบ้ำนน้อยลง มีบ้ำนช้ำลง  

มีสาเหตุเนื่องมาจากที่ดินราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่รายได้อาจไม่เป็นไปตามราคาที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น 
ท าให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ยากขึ้นหรือต้องใช้เวลานานจนสามารถซื้อบ้านได้ตอนที่อายุมากแล้ว ดังนั้น 
จะมีคนรุ่นใหม่วัยท างานจ านวนมากขึ้นที่แก้ปัญหาการครอบครองที่อยู่อาศัยด้วยการอยู่แบบ  co-living เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ โดยการอยู่อาศัยแบบนี้เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจ
แบ่งปันด้วยเช่นกัน (Sandal, 2021) (Globality, 2020) 

- อยู่แบบ co-living มำกขึ้น 

การอยู่อาศัยแบบ co-living จะไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ผู้สูงอายุในอนาคต
ก็จะอาศัยแบบ co-living ด้วยเช่นกัน โดยอาจมีปัจจัยทั้งเหตุผลด้านการเงินและความต้องการพ่ึงพาการดูและ
จากผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันประกอบด้วย (Sandal, 2021) (Globality, 2020) 
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 - ที่อยู่อำศัยเปลี่ยนจำกกำรเป็นสินค้ำ (commodity) สู่บริกำร (service) 

 ในต่างประเทศเริ่มมีธุรกิจให้บริการพื้นที่อยู่อาศัยแบบ  co-living ที่ให้ผู้เช่าจ่ายค่าบริการแบบราย
เดือน โดยไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว โดยธุรกิจดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
อยู่อาศัยด้วย ลักษณะการอยู่อาศัยเช่นนี้จะท าให้ผู้อยู่อาศัยมีอิสระในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น  สามารถเลือกที่
อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากขึ้น และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่อยู่อาศัย (Sandal, 
2021) 

 - พื้นที่เดียวใช้งำนหลำยอย่ำง 

 ที่ดินในเมืองที่มีอยู่จ ากัดท าให้ผู้คนจ าเป็นต้องใช้ที่ดินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด  
พื้นที่หนึ่งๆ ทั้งในและนอกอาคารจะไม่ถูกจ ากัดการใช้งานในรูปแบบเดียวอีกต่อไป แต่จะมีการใช้งานที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลาและมีการผสมผสานมากข้ึน และพ้ืนที่ที่ถูกปล่อยทิ้งและไม่มีการใช้งานระยะ
หนึ่งจะถูกเติมเต็มด้วยที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ส าหรับการท างาน ซึ่งการออกแบบอาคารและสถาปัจยกรรมก็
จะต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการใช้งานตามไปด้วย (Sandal, 2021)  

 - เมืองของ developer / Privatization of cities 

 ราคาที่ดินในเมืองที่สูงขึ้นและความเหลื่อมล ้าที่มากขึ้นท าให้การเป็นเจ้าของที่ดินของบุคคลธรรมดา
ลดลง และที่ดินในเมืองจะเปลี่ยนเป็นของภาคเอกชนผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่สามารถซื้อที่ดินได้จ านวนมากและ
รวมแปลงที่ดินขนาดใหญ่ได้ น ามาสู่การพัฒนาขนาดใหญ่โดยเอกชน ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นประการ
หนึ่งคือการเกิดชุมชนอยู่อาศัยล้อมรั้วขนาดใหญ่ที่มีกฏระเบียบต่างๆ  เป็นของตัวเองกระจายตัวอยู่ในเมือง 
เมืองจะเกิดการแตกเป็นเศษเสี่ยง อีกทั้งยังน ามาสู่ค าถามที่ว่า เมืองในอนาคตจะเป็นของใครและจะต้องท า
ตามกฏระเบียบใด (Sandal, 2021) 

 - สินเชื่อบ้ำนผู้สูงอำยุ (Reverse Mortgage)  

 ค่าครองชีพที่สูงขึ้นประกอบกับมีผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานหรือไม่ต้องการทิ้งทรัพย์สินใดไว้  ท าให้เกิด
สินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ธนาคารจะผ่อนจ่ายค่าที่อยู่อาศัยคืนให้กับผู้ที่เข้าร่วมสินเชื่อรูปแบบนี้ไปเป็นรายเดือน
จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต โดยเมื่อเสียชีวิตแล้วที่อยู่อาศัยดังกล่าวจะกลายเป็นทรัพย์สินของธนาคารที่จะน าไปขาย
ต่อได้ สินเชื่อลักษณะนี้น่าจะเป็นที่นิยมในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มคนรายได้ปานกลางที่สามารถผ่อนซื้อบา้น
ได้ในวัยที่ยังท างานอยู ่ไม่มีเงินบ านาญและลูกหลานไม่ต้องการมรดกหรือไม่มีลูกหลาน แนวโน้มดังกล่าวจะเข้า
มาเปลี่ยนวัฏจักรของการใช้ที่อยู่อาศัยและที่ดินในเมืองให้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความมั่นคงทางรายได้ยาม
เกษียณได้ในอนาคต 

 - อยู่เดี่ยวแบบ Micro-living แต่เกำะกลุ่มกันเป็นชุมชน 

 ปัจเจกนิยมจะท าให้ที่อยู่อาศัยในอนาคตจะเป็นห้องส่วนตัวขนาดเล็ก แต่ห้องเหล่านี้จะยังคงเกาะกลุ่ม
รวมกันเป็นคลัสเตอร์เพ่ือการพ่ึงพาและใช้พื้นที่ส่วนกลางบางอย่างร่วมกัน (Globality, 2020) 
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 - ออฟฟิสกลำยเป็นบ้ำน บ้ำนกลำยเป็นออฟฟิส 

 การขาดแคลนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท างานของคนในเมืองใหญ่ทั่วโลก จะท าให้เกิดการเปลี่ยนออฟฟิส
บางส่วนเป็นที ่อยู ่อาศัยเพื ่อให้การใช้ประโยชน์อาคารคุ ้มค่าขึ ้น  (FutureiQ, 2019) ในขณะที่หลังเกิด
สถานการณ์โควิด-19 ก็ท าให้พ้ืนที่บ้านตั้งปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท างานด้วยเช่นกัน 

- ป่วยมำกขึ้น ให้ควำมส ำคัญกับกำรอยู่อำศัยเพื่อสุขภำพที่ดีมำกขึ้น (healthy living) 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองน ามาสู่โอกาสในการป่วยที่สูงขึ้นทั้งจากพฤติกรรมการ
กิน การท างาน การจัดสมดุลในชีวิต ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบกับสถานการณ์โควิด ท าให้ผู้คนเปลี่ยน
มุมมองด้านสุขภาพจากท่ีเคยมุ่งเน้นการรักษาโรคสู่การให้ความส าคัญกับการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมอในชีวิตประจ าวันมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการป่วย รวมถึงให้ความส าคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ไปพร้อมกๆ กัน และพยายามใช้ชีวิตที่สมดุลย์มากขึ้น แนวโน้มดังกล่าวท าให้ผู้คนให้ความส าคัญกับการจัดการ
คุณภาพที่อยู่อาศัยและสร้างพื้นที่ท่ีจะท าให้เกิดกิจวัตรประจ าวันที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น  
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2.5 สถำนกำรณ์กำรอยู่อำศัยของเมืองหลักในปัจจุบัน 
การศึกษาแนวอนาคตที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองหลักภูมิภาคมีความจ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจการ

สถานการณ์การอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของสาณูปการของเมืองหลัก ท าให้ผู้วิจัยศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสาธรณูปการในเมืองหลก แยกข้อมูลที่ศึกษาดังนี้ ของเมืองหลักในปัจจุบัน โดยแต่
ละเมืองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณของจ านวน
ที่อยู่อาศัย และข้อมูลเชิงพื้นที่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัย  2) ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณูปการ ประกอบด้วย 
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่ของสถานพยาบาล สถานศึกษา และพื้นที่สีเขียวสาธารณะ และ 3) แนวโน้ม
และสถานการณ์ส าคัญที่เป็นประเด็นเฉพาะของเมืองหลักแต่ละแห่ง โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.5.1 เมืองเชียงใหม่ 

 2.5.1.1 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนที่อยู่อำศัย 

 1) ข้อมูลเชิงปริมำณของท่ีอยู่อำศัย 

 ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

 แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนสูงที่สุดใน  3 เมืองหลักภูมิภาค 
โดยตัวเลขความต้องการของช่วงปี 2560-2565 อยู่ที่ประมาณ 7,000 หน่วยต่อป ีแต่จากรายงานสถาณการณ์
ที่อยู่อาศัยพบว่ามีหน่วยขายที่อยู่อาศัยในภาคเอกชนในปี 2561 สูงถึง 30,000 หน่วยต่อปีและมีหน่วยเหลือ
ขายเพียงแค ่9,000 หน่วยต่อปี ซึ่งอาจจะเป็นผลมาการที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่จากคน
นอกพื้นที่ เช่นคนกรุงเทพฯหรือชาวต่างชาติอยู่จ านวนมาก ท าให้จ านวนที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมีมากกว่าความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขข้างต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการคาด
แคลนที่อยู่อาศัย เนื่องมาจากสถิติดังกล่าวไม่ได้น าปัจจัยทางรายได้ของครัวเรือนของมาใช้ในการวิเคราะห์ ซ่ึงส
ถาการณ์ปัจจุบันพบว่าราคาขายที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยสูงถึง  2-5 ล้านบาท ซึ่งอาจจะท าให้
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยก็ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องศึกษาต่อไปในอนาคต 

ตารางที่ 18 โครงการที่อยู่อาศัยทีอ่ยู่ระหว่างการขายของ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา พ.ศ. 2561  

จังหวัด ประเภท 

หน่วยเปิดขำย หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 อัตรำกำรเติบโต 2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

เชียงใหม่ 

บ้านจัดสรร 20,667 21,468 3.73% 7,459 7,177 -3.78% 

อาคารชุด 7,637 8,615 12.81% 1,839 2,257 22.73% 

รวม 28,304 30,083 6.29% 9,298 9,434 1.46% 

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์
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ภาพที่  55 ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม ่

ข้อมูลจาก: การเคหะแห่งชาติ (2560) 

   ข้อมูลแนวโน้มกำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัย 

 

ภาพที่  56 แนวโน้มการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยการสร้างบ้านเองเปรียบเทยีบกับการสร้างโดยผู้พัฒนา 

ในพื้นที่เชียงใหม่  ปี 2558-256110 

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์

 
 

10 ที่อยู่อาศัยประเภทสรา้งเอง ค านวนณโดยใช้ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด ลบออก

ด้วยจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดยภาคเอกชน (หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมเินียม) และภาครัฐ (โครงการของการเคหะ
แห่งชาติ) 
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 2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของท่ีอยู่อำศัย 

 ข้อมูลการกระจายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง  มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้า
ใจความหนาแน่นและความหลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) 
ในแต่ละช่องกริด โดยการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีหน่วยงานอื่นเก็บไว้แล้วน ามาประมวลออกมาเป็นแผนที่เพ่ือ
วิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 1) ภำครัฐแนวตั้ง 2) ภำครัฐแนวรำบ 3) ภำคเอกชน
แนวตั้ง 4) ภำคเอกชนแนวรำบ ในแต่ละเมืองจะมีข้อมูลแผนที่ดังต่อไปนี้  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจความหนาแน่นและความ
หลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) โดยทางคณะวิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และสรุปลักษณะที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยท า
การวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 1.อาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 2.ลักษณะความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย 3.
ต าแหน่งและจ านวนหน่วยของโครงการอยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development)  และ 4.การ
วิเคราะห์การครอบคลุมของที่อยู่อาศัย  

 กำรวิเครำะห์ควำมหนำแน่นพื้นที่อยู่อำศัยของแต่ละช่องกริดในพื้นที่ศึกษำ 

 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย คือการค านวนจากผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัย
ทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง (2x2 กิโลเมตร) ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้ชั ้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยจากการวิเคราะห์  

 กำรวิเครำะห์กำรกระจำยตัวของท่ีอยู่อำศัยแบบท ำซ ้ำ (mass housing development) 

 การวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) 
การค านวนจากผลรวมของจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ประเภทคือ 1) ภาครัฐแนวตั้ง 2) ภาครัฐแนวราบ 3) 
ภาคเอกชนแนวตั้ง 4) ภาคเอกชนแนวราบ เพ่ือแสดงการกระจายตัวของที่อยู่อาศัย  
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  a) ต ำแหน่งของอำคำรประเภทท่ีอยู่อำศัยในพื้นที่ศึกษำ 

  

 

แผนที่ท่ี 1 อาคารประเภทที่อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

ต าแหน่งอาคารประเภทที่อยู ่อาศัยในเมืองเชียงใหม่มีกระกระจุกตัวในบริเวณใจกลางเมืองและ
กระจายออกไปตามถนนสายส าคัญของตัวเมืองเชียงใหม่ ยกเว้นนทางทิศตะวันตกที่เป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ภูเขาท า
ให้ที่อยู่อาศัยไม่ขายตัวออกไปบริเวณนั้น 
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  b) ควำมหนำแน่นพื้นที่อยู่อำศัยของแต่ละช่องกริดในพื้นที่ศึกษำ 

 

 

แผนที่ท่ี 2 ความหนาแน่นของพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
 

ความหนาแน่นของอาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่มีความหนานแน่นสูงเวณย่านส าคัญทาง
เศษฐกิจอย่างเช่นย่านนิมาน ย่านมหาวิทยาลัยและย่านการค้าอื่น รองลงมาคือย่านท่องเที่ยวเมืองเก่าจากนั้น
จะลดความหนาแน่นลงไปตามระยะห่างจากใจกลางเมือง และจะมีความหนาแน่นเพิ่มบริเวณที่เป็นพื้นที่ย่าน
ส าคัญของศูนย์กลางชานเมืองเช่นบริเวณย่านหางดงและสันทรายเป็นต้น   

 

  c) ต ำแหน่งของโครงกำรที่อยู่อำศัยแต่ละประเภท  

จากน ั ้นจะเป ็นการศ ึกษาต  าแน ่นและขนาดของที่ อย ู ่อาศ ัยแบบท  าซ  ้ า  (mass housing 
development) การค านวนจากผลรวมของจ านวนหน่วยโดยแบ่งออกเป็น 4ประเภทดังนี้ 
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   3.1) เอกชนแนวราบ (โครงการจัดสรรประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม 
อาคารพาณิชย์) 

แผนที่ท่ี 3 โครงการจัดสรรในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

โครการจัดสรรในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่มีการกระจายตัวครอบคุมมากที่สุด โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่รอยต่อ

ระหว่างชานเมืองและกลางเมืองมากที่สุด และกระจายตัวออกไปในพื้นที่ชานเมืองเพิ่มมากขึ้น แต่ลักษณะ

ส าคัญคือพื้นที่ส าคัญทางเศรษฐกิจและย่านท่องเที่ยวส าคัญจะไม่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบประเภทจัดสรร

เนื่องจากต้นทุนด้านที่ดินท่ีสูง 
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3.2) เอกชนแนวตั้ง (โครงการอาคารชุด) 

แผนที่ท่ี 4 โครงการอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการจัดสรรคือมีการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่รอยต่อ
ระหว่างย่านส าคัญทางเศรษฐกิจและย่านชานเมืองไกลออกไป แต่การพัฒนาอาคารชุดกลับพบว่ามีการพัฒนา
ในพื้นที่ใจกลางย่านเศรษฐกิจได้ง่ายกว่าโครงการจัดสรร และปัจจุบันยังพบว่ามีโครงการพัฒนาอาคารชุดไกล
เมืองชั้นในออกไป 
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   3.3) ภาครัฐแนวราบ (โครงการการเคหะ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด) 

 

 

แผนที่ท่ี 5 โครงการการเคหะในพืน้ท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

โครงการที่พัฒนาโดยรัฐมีปริมาณน้อยกว่าพัฒนาโดยเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยส่วนใหญ่พัฒนาใน
พ้ืนที่ของภาครัญและกระจายตัวออกไปจากย่านเศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ได้จากถนนสายส าคัญ 
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   3.4) ภาครัฐแนวตั้ง (โครงการเคหะประเภทแฟลต) 

 
 

แผนที่ท่ี 6 โครงการการเคหะประเภทอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

โครงการพัฒนาโดยภาครัฐที่เป็นแนวตั้งมีปริมาณน้อยที่สุด แต่เมื่อเทียบกับประเภทพัฒนาโดยรัฐแบบ
แนวราบจะพบว่ามีพ้ืนที่ตั้งที่ใกล้ตัวเมืองเข้ามามากกว่า 

  1) กำรวิเครำะห์กำรกระจำยตัวของท่ีอยู่อำศัยแบบท ำซ ้ำ (mass housing 
development)  
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แผนที่ท่ี 7 กระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าพื้นที่นที่เมืองเชียงใหม ่
 

 จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) ท าให้
ทราบบริเวณการกระจายของที่อยู่อาศัย ผลลัพธ์การวิเคราะห์พบว่ามีการกระจายพื้นที่รอยต่อระหว่างชาน
เมืองและกลางเมืองมากที่สุด และลดน้อยลงไปในพื้นที่ชานเมือง มีกระพัฒนาตามเส้นถนนส าคัญในเมือง
เชียงใหม่แต่ไม่มีการพัฒนาไปด้านทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ภูเขา   
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2.5.1.2 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปกำร 

 1) ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนศึกษำ  

  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษารวมทั ้งสิ ้น 965 แห่ง11 โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน  12 
แห่ง12 ทั้งนี้ พบว่าในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครู รวมทั้งสิ้น 14,885 คน และ
มีจ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 263,002 คน ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน เป็นอัตราส่วน 1 : 18 

  เมื่อพิจารณาสังกัดสถานศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 965 แห่ง ประกอบด้วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 703 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 132 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 78 แห่ง และสังกัดส่วนราชการอ่ืน 52 แห่ง 
ธุรกิจการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลากว่า 10 ปี 
ได้สร้างโรงเรียนนานาชาติ 6 แห่ง และปีนี้อยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างใหม่อีก 2 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง จากข้อมูล
ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนนานาชาติ 15 แห่ง มีนักเรียนนานาชาติ
ศึกษาอยู่ 2,800 คน แบ่งเป็น คนไทย 739 คน คนจีน 372 คน เกาหลี 318 คน และสหรัฐอเมริกา 495 คน 
ซึ ่งชาวต่างชาติทั ้งหมดเป็นการพ านักระยะยาว ( long stay) โดยเป็นผลมาจากการติดตามผู ้ปกครอง
ชาวต่างชาติที ่ย้ายมาประกอบธุรกิจภายในเมืองเชียงใหม่มากยิ ่งขึ ้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2562 
https://www.prachachat.net/local-economy/news-382280) 
  จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาสัดส่วนของประชากรมหาวิทยาลัยในเมืองเชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรเมือง
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยพบว่ามีจ านวนประชากรมหาวิทยาลัย 124,520 คน คิดเป็น 15.9% และประชากรเมืองกลุ่มอ่ืน 
ๆ 780,852 คิดเป็น 84.1% ในขณะเดียวกัน จากสถิติจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลับพบว่ามี
แนวโน้มลดลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2560 ถึง 
12.9%  

 
 

11 จ านวนสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 
12 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา สถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวทิยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชนนี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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ภาพที่  57 เปรียบเทียบจ านวนประชากรมหาวิทยาลยัและประชากรเมืองกลุ่มอื่น ๆ   
 

ตารางที่ 19 สถิตินักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2563 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

  

ภาพที่  58  สถิตินักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2563 (ไม่รวมปี 2559) 
 ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
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2560 2561 2562 2563

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน สถานศึกษานอกสังกัดฯ

รวม Linear (รวม)

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - - - - - 86,216 82247 78,049 75,545 

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน - - - - - 7,644 5932 4,706 4,956 

สถานศึกษานอกสังกัดฯ - - - - - - 1327 1,244 1,206 

รวม 63,323 99,414 102,086 104,160 - 93,860 89,506 83,999 81,707 

ประชากรเมือง ประชากรมหาวิทยาลัย

84.1%

15.9%
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 2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของสถำนศึกษำ  

a) แผนที่ต ำแหน่งสถำนศึกษำแต่ละประเภท  

ข้อมูลสถานศึกษาพื้นที ่เมืองภายในเมืองหลักทั ้งสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่งประเภทของ
สถานศึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) สถำนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2) โรงเรียนอนุบำล 3) 
โรงเรียนประถม  4) โรงเรียนมัธยม 5) สถำบันอำชีวศึกษำ 6) อุดมศึกษำมหำวิทยำลัย โดยเป็นการ
วิเคราะห์จากต าแหน่งและการววิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แผนที่ต าแหน่งสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

 

 

 
แผนที่ท่ี 8 สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงใหม ่
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แผนที่ท่ี 9 ต าแหน่งโรงเรียนประถมพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่ 

 

 

แผนที่ท่ี 10 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
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แผนที่ท่ี 11 โครงการการเคหะประเภทอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม ่
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 b) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำแต่ละประเภท  

 

 

แผนที่ท่ี 12 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เมืองเชียงใหม่ 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึง สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนที่
เมืองเชียงใหม ่ท าให้พบว่าส่วนในพ้ืนที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 33 รองลงมาคือที่ระยะ 
2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 31 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กนับว่ามีความสามารถใน
การเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 0.5 
ถึง1 กิโลเมตร 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 9.35 

ระยะ 1 กิโลเมตร 18.39 

ระยะ 2 กิโลเมตร 31.43 

ระยะ 5 กิโลเมตร 33.04 

ระยะ 7 กิโลเมตร 9.35 

 



 

142 

 

 

แผนที่ท่ี 13 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนอนุบาล พ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่  
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล พ้ืนที่เมืองเชียงใหม ่ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรพอๆการเข้าถึงที่ระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 31 ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากโรงเรียนอนุบาล นับว่ามีความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้ควรอยู่
ในบริเวณชุมชนทีเ่ข้าถึงง่ายในระดับระยะ 0.5 -1กิโลเมตร 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนอนุบาล พืน้ท่ีเมืองเชียงใหม่ 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 9.65 

ระยะ 1 กิโลเมตร 19.74 

ระยะ 2 กิโลเมตร 31.27 

ระยะ 5 กิโลเมตร 31.17 

ระยะ 7 กิโลเมตร 9.65 
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แผนที่ท่ี 14 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนประถม พ้ืนที่เมืองเชียงใหม ่ท าให้พบว่า
ลักษณะการเข้าถึงคล้ายกับการวิเคราะห์โรงเรียนอนุบาลก่อนหน้า คือมีพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตร
พอๆการเข้าถึงที่ระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 31 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโรงเรียนประถม นับว่ามีความสามารถ
ในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 
0.5 -1กิโลเมตร 

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 9.65 

ระยะ 1 กิโลเมตร 19.74 

ระยะ 2 กิโลเมตร 31.27 

ระยะ 5 กิโลเมตร 31.17 

ระยะ 7 กิโลเมตร 9.65 
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แผนที่ท่ี 15 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมธัยมต้น พื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น พื้นที่เมืองเชียงใหม่ ท าให้
พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 49.69 นับว่ามีความสามารถใน
การเข้าถึงที่เหมาะสม  

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมัธยมต้น พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 0.34 

ระยะ 5 กิโลเมตร 49.69 

ระยะ 10 กิโลเมตร 26.09 

ระยะ 15 กิโลเมตร 4.22 

ระยะ 20 กิโลเมตร 0.34 
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แผนที่ท่ี 16 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมธัยมปลาย พื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมปลาย พื้นที่เมืองเชียงใหม่ ท าให้
พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 10 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 44.66 และระยะการเข้าถึงที่ 5กิโลเมตรอยู่ที่
ร ้อยละ 30.64 ซึ ่งการพัฒนาต าแน่งของโรงเรียนมัธยมปลายควรพัฒนาให้อยู ่ที่ ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะ
เหมาะสมกับลักษณะของสถานศึกษา  แปลได้ว่าเมืองเชียงใหม่ยังไม่ความเหมาะสมกับการเข้าถึงโรงเรียน
มัธยมปลาย 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมัธยมปลาย พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 4.03 

ระยะ 5 กิโลเมตร 30.64 

ระยะ 10 กิโลเมตร 44.66 

ระยะ 15 กิโลเมตร 15.61 

ระยะ 20 กิโลเมตร 4.03 
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แผนที่ท่ี 17 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พื้นที่เมืองเชียงใหม่  
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พื้นที่เมืองเชียงใหม่ ท าให้
พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 10 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 31.08 และระยะการเข้าถึงที่ 15 กิโลเมตรอยู่ที่
ร้อยละ 29.58 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของสถาบันอาชีวศึกษา ควรพัฒนาให้อยู่ที่ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะเหมาะสม
กับลักษณะของสถานศึกษา ซึ ่งในบันจุบันมีเพียงร้อยละ 15 ของพื ้นที่ ซึ ่งแปลได้ว่าเมืองเชียงใหม่ยังมี
ความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวะได้อย่างไม่เหมาะสม 

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 2.72 

ระยะ 5 กิโลเมตร 15.25 

ระยะ 10 กิโลเมตร 31.08 

ระยะ 15 กิโลเมตร 29.58 

ระยะ 20 กิโลเมตร 21.38 
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แผนที่ท่ี 18 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัย พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัยพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นท่ีมีการเข้าถึงระยะ 10 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 33.42 และระยะการเข้าถึงที่ 15 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 
30.58 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของมหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้อยู่ที่ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะเหมาะสมกับลักษณะ
ของสถานศึกษา ซึ่งในบันจุบันมีเพียงร้อยละ 16.31 ของพื้นที่ แปลได้ว่าเมืองเชียงใหม่ยังมีความสามารถใน
การเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่เหมาะสม 

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลยั พื้นที่เมืองเชียงใหม่ 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 2.21 

ระยะ 5 กิโลเมตร 16.31 

ระยะ 10 กิโลเมตร 33.42 

ระยะ 15 กิโลเมตร 30.64 

ระยะ 20 กิโลเมตร 17.42 
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 3) ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนพยำบำล  

  สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 48 แห่ง สามารถรองรับ
ผู้ป่วยได้ 6,206 เตียง โดยจ าแนกเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 29 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 
3,397 เตียง สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 1,140 เตียง และสังกัดเอกชน 15 
แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 1,669 เตียง ซึ่งเมื่อพิจารณาจ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงต่อจ านวนเตียง พบว่ามี
อัตราส่วน 1 : 5 เตียง โดยมีสัดส่วนเตียงต่อจ านวนประชากรคือ 5 เตียง : ประชากร 1,000 คน 
  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 8,641 คน โดย
แบ่งออกเป็นแพทย์ 1,384 คน ทันตแพทย์ 338 คน เภสัชกร 546 คน พยาบาลวิชาชีพ 6,347 คน และ
พยาบาลเทคนิค 26 คน ซึ่งเมื่อพิจาราณาสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในจังหวัด พบว่าสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากร คือ 1 : 1,176 คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร คือ 1 : 4,817 คน สัดส่วนเภสัชกรต่อ
ประชากร คือ 1 : 2,982 คนสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร คือ 1 : 257 คน และสัดส่วนพยาบาลเทคนิค
ต่อประชากร คือ 1 : 62,622 คน  
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 4) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของสถำนพยำบำล    

  a) แผนที่ต ำแหน่งสถำนพยำบำลแต่ละประเภท  

 ข้อมูลสถานพยาบาลพ้ืนที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่ง ประเภท
ของประเภทสถานพยาบาลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลินิกเอกชน 2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3) 
โรงพยำบำลของรัฐ  4) โรงพยำบำลเอกชน 

 

 

แผนที่ท่ี 19 ต าแหน่งสถานพยาบาลพื้นที่เมืองเชียงใหม ่
 

จากแผนที่ต าแหน่งของสถานพยาบาลในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ท าให้เห็นมีการพัฒนาพี่ครอบครัวใน
ประเภทคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนกระจุกตัวใน
พ้ืนที่ใจกลางเมือง 
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  b) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสถำนพยำบำลแต่ละประเภท   

 

 

แผนที่ท่ี 20 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป พ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงได้ภายใน 10 นาที อยู่ที่ร้อยละ 33.02 และพื้นที่มีการเข้าถึงได้ภายใน 15 นาทีอยู่ที่
ร้อยละ 25.19 ซึ่งการการเข้าถึงโรงพยาบาลควรเข้าถึงได้ในเวลา 5-10 นาทีถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วน
อยู่ทีร่้อยละ 49.44 ของพ้ืนที่ และมีพ้ืนที่ที่เข้าถึงไดในระยะ 15 นาทีอีกร้อยละ 25.19 แปลได้ว่าเมืองเชียงใหม่
ถือมีความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป อย่างเหมาะสม และเมื่อพิจารณาจากแผนที่
พบว่าส่วนที่เข้าถึงได้ยากคือพ้ืนที่ที่บริเวณท่ีเป็นภูเขา 

ตารางที่ 27 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป 
พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

เข้าถึงได้ใน 5 นาที 16.42 

เข้าถึงได้ใน 10 นาที 33.02 

เข้าถึงได้ใน 15 นาที 25.19 

เข้าถึงได้ใน 20 นาที 13.43 

เข้าถึงได้ใน 25 นาที 11.94 
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แผนที่ท่ี 21 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล พ้ืนท่ีเมืองเชยีงใหม่ 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีระยะ 5 กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 36.07 และพื้นที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 
31.19 ซึ่งการการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรเข้าถึงในระยะที่ 2-5 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่ง
ในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 67.67 ของพื้นที่ และมีพื้นที่ที่เข้าถึงได้ในระยะ 1กิโลเมตรลงไป อีกร้อยละ
15.85 แปลได้ว่าเมืองเชียงใหม่ถือมีความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่าง
เหมาะสม  

ตารางที่ 28 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
พื้นที่เมืองเชียงใหม ่

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 6.24 

ระยะ 1 กิโลเมตร 15.85 

ระยะ 2 กิโลเมตร 31.66 

ระยะ 5 กิโลเมตร 36.07 

ระยะ 7 กิโลเมตร 10.17 
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แผนที่ท่ี 22 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงคลินิกเอกชนพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงคลินิกเอกชน ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีระยะ 5 
กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 35.83 และพ้ืนที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 7 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 28.17 ซึ่งการการเข้าถึง
คลินิกเอกชนควรเข้าถึงในระยะที่ 2-5 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 57.60 ของ
พื ้นที ่ และมีพื ้นที ่ที ่เข้าถึงได้ในระยะ 1กิโลเมตรลงไป อีกร้อยละ10.22 แปลได้ว่าเมืองเชียงใหม่ถือมี
ความสามารถในการเข้าถึงคลินิกเอกชนไม่เหมาะสม  

ตารางที่ 29 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 4.01 

ระยะ 1 กิโลเมตร 10.22 

ระยะ 2 กิโลเมตร 21.77 

ระยะ 5 กิโลเมตร 35.83 

ระยะ 7 กิโลเมตร 28.17 
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 5) ข้อมูลเชิงปริมำณของพ้ืนที่สีเขียวสำธำรณะ  

 มีพื้นที่สีเขียว จ านวนทั้งสิ ้น 311.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1.55% จากพื้นที่ทั ้งหมด 
20,107 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ 3.56 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สีเขียว
เพื่ออรรถประโยชน์ 25.18 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ 8.47 ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 254.76 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 6.53 ตารางกิโลเมตร และ
พ้ืนที่สีเขียวรอการพัฒนา 13.25 ตารางกิโลเมตร 

 6) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของพ้ืนที่สีเขียวสำธำรณะ 

  a) แผนที่ต ำแหน่งพื้นที่สีเขียวสำธำรณะทั้งหมด 

 

 

แผนที่ท่ี 23 ต าแหน่งพ้ืนท่ีสาธารณะ พื้นที่เมืองเชียงใหม ่
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  b) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพ้ืนที่สีเขียวเพื่อบริกำรสำธำรณะ  

  

 

แผนที่ท่ี 24 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงพื้นที่สาธารณะพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่ 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีระยะ 
2 กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 28.28 และพื้นที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 1 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 25.49ซึ่งการการ
เข้าถึงงพื้นที่สาธารณะควรเข้าถึงในระยะที่ 0.5-2 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 
69.10 ของพื้นที่ ได้ว่าเมืองเชียงใหม่ถือมีความสามารถในการเข้าถึงงพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสม แต่เมื่อ
พิจารณจากแผนที่ท าให้ทราบว่าพื้นที่บริเวณชานเมืองจะเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้ยากกว่าพื้นที่ในกลางเมือง
เชียงใหม่ 

ตารางที่ 30 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงงพื้นที่สาธารณะพื้นที่เมือง
เชียงใหม ่
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 15.33 

ระยะ 1 กิโลเมตร 25.49 

ระยะ 2 กิโลเมตร 28.28 

ระยะ 5 กิโลเมตร 23.52 

ระยะ 7 กิโลเมตร 7.38 
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2.5.1.3 แนวโน้มและสถำนกำรณ์ส ำคัญของกำรอยู่อำศัยในเมืองเชียงใหม่ 

นักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น นักท่องเที่ยวไทยก็มากขึ้น 

         เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย มีศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงท าให้เมืองเชียงใหม่มี
แนวโน้มการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า
เชียงใหม่มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวประมาณ 43% ของมูลค่าเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด 

 

ภาพที่  59 แนวโน้มการเติบโตนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูลจาก : สถิตินักท่องเที่ยว,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2564) 

จากข้อมูลสถิตนิักท่องเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยสัดส่วนเฉลี่ย 66% และเป็นชาวต่างชาติราว 
34%  โดยต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่สูงสุดคือชาวจีน โดยในปี 2562 มีจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวจีนอยู่ที่ 1,037,696  คนคิดอัตราการเติบโตจากปี 2558 สูงถึงร้อยละ 112 ซึ่งการเติบโตในระยะ 5 ปี มี
การเติบโตถึงร้อยละ 112 ซึ่งมีการเติบโตอย่างมากในแง่เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยัง
เป็นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดในเมืองเชียงใหม่ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย  

คนกรุงเทพไปซื้อบ้านหลังที่สองมากขึ้น 

 เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยในปี 2562 ถึงร้อยละ 6.29% (ศูนย์
ข้อมูลอังสหาริมทรัพย์,2562) และเป็นเมืองที่มีอัตราการดูดซับที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูง  จึงท าให้เวบไชต์ 
baania ท าการส ารวจกลุ่มคนที่มาซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มากที่สุดจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใน
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156 

เชียงใหม่ถึง 49% รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร  35% และอันดับต่อมาคือเชียงราย ชลบุรี และนครสวรรค์ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ และกลุ่มคนเมืองอย่างกรุงเทพฯ ที่มีความต้องการที่พักตากอากาศหรือ
ลงทุนอสังหาฯ ก็เป็นได้ ถึงแม้จะเป็นเพียงการส ารวจแค่ภายในปี 2562 แต่ในอนาคตมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต 

PM 2.5 รุนแรงข้ึน 

เมืองเชียงใหม่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี โดยมีปัจจัยหลักของปัญหา คือ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ มีที่ตั้งในแอ่ง ล้อมรอบไปด้วยแนวภูเขา สภาวะอากาศที่นิ่งท าให้ฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานโดยไม่ตกลงสู่พื้นดิน และมีแหล่งก าเนิดหลักมาจากการเผา
ในที่ที่โล่ง เช่น เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และไฟป่า รวมถึงมีผลจากการคมนาคมที่เพิ่มขึ้น  (สมพร 
จันทระ, 2563)  

ภาพที่  60 ข้อมูลตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ที่สถานีเมืองเชียงใหม่ (36t) (2012 – 2019) 
ภาพจาก:  สมพร จันทระ (2563) 

 

ข้อมูลตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ที่สถานีเมืองเชียงใหม่ (36t) ของ กรมควบคุมมลพิษ (2563) ในช่วงปี 
2012 – 2019 พบว่ารูปแบบของฝุ่น PM2.5 มีความคล้ายกันทุกปี โดยมีค่าเกินมาตรฐานของประเทศไทย ที่
ก าหนดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน และมักจะสูงสุดในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมักจะสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 4-5 เท่า โดยปีที่มี
ค่าฝุ่นสูงสุดคือปี 2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก และ
อาจจะเป็นปปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญได้ด้านที่อยู่อาศัย
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หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น คอนโดก็มากขึ้น 

เชียงใหม่เป็นเมืองที ่มีการเติบโตของทั ้งโครงการจัดสรรและคอนโด โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ (REIC) ระบุว่า ปี 2561 มีจ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างขายทั้งหมด 232 โครงการ โดยมี
จ านวนหน่วยในผังรวม 30,083 หน่วย โดยจ าแนกเป็นประเภทหมู่บ้านจัดสรร 21,468 หน่วยและประเภท
อาคารชุด 8,615 หน่วย ในจ านวนนี้เป็นอุปทานเหลือขาย จ านวน 9,434 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี
จ านวน 219 โครงการ และมีหน่วยในผังโครงการ 28,304 หน่วย โดยจ าแนกเป็นประเภทหมู่บ้านจัดสรร 
20,667 หน่วยและประเภทอาคารชุด 7,637 หน่วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตแล้วพบว่าที่อยู่
อาศัยประเภทอาคารชุดมีแนวโน้มการเติบโตสูงถึงร้อยละ 12.81 ในขณะที่บ้านจัดสรรมีแนวโน้มการเติบโตอยู่
ที่ร้อยละ 3.73 ซึ่งนับได้ว่าพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่มีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรและคอนโดเพ่ิมมากข้ึน 

ตารางที่ 31 โครงการที่อยู่อาศัยทีอ่ยู่ระหว่างการขายของเชียงใหมพ่.ศ. 2561 

จังหวัด ประเภท 

จ ำนวนโครงกำร หน่วยในผัง หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

เชียงใหม่ 

บ้าน
จัดสรร 

176 182 3.41% 20,667 21,468 3.73% 7,459 7,177 -3.78% 

อาคารชุด 43 50 16.28% 7,637 8,615 12.81% 1,839 2,257 22.73% 

รวม 219 232 5.94% 28,304 30,083 6.29% 9,298 9,434 1.46% 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2562) 

ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่หลังเกษียณมากขึ้น 

การใช้ชีวิตหลังเกษียณของชาวต่างชาติที่ประเทศไทยก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยจาก
การศึกษาการเข้ามาของชาวต่างชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้ามาจาก
ต่างประเทศตอนสูงอายุเพื่อพ านักอาศัยหรือใช้ชีวิตบั้นปลายในไทย 2) กลุ่มที่เข้ามาท างาน ท าธุรกิจหรือ
ติดตามแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างาน (ซึ่งอาจจะย้ายถิ่นเข้ามาตั้งแต่วัยท างานหรือในช่วงสูงวัย) และ3) กลุ่ม
ที่เกิดหรือย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยเป็นระยะเวลานานแต่ยังไม่มีสัญชาติไทย (เช่น ผู้สูงอายุเชื้อสายจีน 
หรืออินเดียบางกลุ่มที่อยู่มานาน หรือ แม้แต่เกิดในไทย แต่ไม่มีสัญชาติไทย รวมถึงผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์หรือที่
มีปัญหาสถานะทางทะเบียน) (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2562) 

โดยข้อมูลข้อมูลจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง รายงานจ านวนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
ของคนต่างด้าวด้วยวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ด้วยเหตุผล “ใช้ชีวิตบั้นปลาย” ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุพ านักระยะยาว ในปี 2556-2560 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 42,523 เป็น 72,969 คน ซึ่งกล่าวได้ว่า 
จ านวนผู้สูงอายุต่างชาติที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย ปัจจุบันน่าจะมีจ านวนรวมอยู่ที่ไม่ต ่ากว่า 7 
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หมื่นกว่าคน โดยท าให้ปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยในไทยพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับรองรับผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ โดยส่วนจะพัฒนาในเมืองท่องเที่ยวเช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรีเป็นต้น ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม (จันทิมา โพธิสารัตนะและธีทัต ตรีศิริโชต, 2561) ซึ่ง
เหตุผลเหล่านี้ท าให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอาศัยในต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่มีผลต่อการ
อาศัยในเมืองเชียงใหม ่

ธรรมชาติน้อยลง ดึงดูดคนน้อยลง? 

 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ได้ด้านของทรัพยาธรรมชาติ โดยเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าประมาณ 
395,332 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 69 จากพื้นที่ภายในจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางธรรมชาติสูง
อันดับที่ 4 ของประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มในการสูญเสียพื้นที่
ป่าถึงร้อยละ 2 ต่อปี สาเหตุมาจาก ไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นอีกทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าจากการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท าให้พื้นท่ีป่าทางธรรมชาติลดน้อยลง  

ภาพที่  61 เปรียบเทียบพื้นที่ป่าบริเวณพื้นท่ีป่าสงานแห่งชาติแม่รมิ 
ภาพจาก: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000124037 

 

แต่ด้วยในสังคมในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้กลุ่มคน
รุ่นใหม่มีเทรนด์ในด้านการท่องทเยวที่เน้นอนุรักษ์เพ่ิมมากขึ้น คือเน้นการเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิเสธ
การใช้ถุงพลาสติก เน้นการเที่ยวพร้อมท าประโยชน์ให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไปด้วย เช่น การเก็บขยะ อีกทั้งขา
เที่ยวยุคนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีก าลังซื้อสูงและให้ความส าคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา มักจะ
เลือกใช้บริการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกผู้คนยุคใหม่จึงหันมาใส่ใจการเที่ยวแบบนี้
มากขึ้น โดยเน้นใช้บริการขนส่งสาธารณะควบคู่ไปกับการใช้จักรยานในการพาไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
โดยไม่ต้องพึ ่งพาพลังงาน เลือกพักในโรงแรมที่ ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม เน้นการท่องเที ่ยวประเภทอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เที่ยวแบบลึกซ้ึงกับคนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งท าให้การท่องเที่ยงเมืองรองมี
แนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000124037
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โรงแรมมากขึ้น homestay มากขึ้น Airbnb มากขึ้น 

 เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท า
ให้การพัฒนาธุรกิจรองรับการท่องเที่ยว และธุรกิจประเภทโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าถึงแม้จ านวนห้องพักประเภท เกสท์เฮ้าส์ รี
สอร์ทและโรงแรมจะเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่พัก Airbnb ที่ก าลังได้รับความนิยมจากจากแนวโน้ม
ธุรกิจแบ่งปัน ถึงแม้จ านวนที่พักเหล่านี้จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเข้าพักกลับไม่มีแนวโน้มลดลงเลย 
เนื่องจากความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

ตารางที่ 32 จ านวนห้องพักและอัตราการเข้าพักในจังหวัดเชียงใหมป่ี 2559-2562 

จ านวนห้อง 

ประเภท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
    เกสท์เฮ้าส ์ 4,094       3,949       3,900            3,907  
    รีสอร์ทและอื่นๆ           6,985      7,281      7,355          7,857  
    โรงแรม         22,436          24,764   24,931       26,993  

อัตราการเข้าพักเฉลีย่ 
    เกสท์เฮ้าส ์ 65.04 68.77 70.79 69.89 
    รีสอร์ทและอื่นๆ 70.17 73.84 75.48 72.95 

    โรงแรม 70.66 74.77 77.00 75.30 
ข้อมูลจาก : สถิตินักท่องเที่ยว,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2564) 

ภาพที่  62  จ านวนห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559-2562 
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คนเมืองย้ายออกไปชานเมืองมากขึ้น คนเมืองบริวารย้ายเข้ามากขึ้น คนอยู่ในคูเมืองน้อยลง 

จากการศึกษาเรื่องประชากรในเมืองเชียงใหม่ มีความหนาแน่นของประชามากที่สุดบริเวณใจกลาง
เมือง แต่มีแนวโน้มลดลงของประชากรอย่างต่อเนื่อง เช่นต าบลช้างคล้าง ต าบลศรีภูมิ ต าบลพระสิงห์และ
ต าบลหายยา อาจจะสาเหตุมาจากการย้ายออกเพื่อน าพื้นที่มาพัฒนาเป้นธุรกิจรอบรับการท่องเที่ยวหรือเพ่ือ
ขายเกรงก าไร ส่วนต าบลที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรคือต าบลที่อยู่บริเวณชานเมืองได้แก่ ต าบลสัน
ผักหวาน ต าบลสันทรายน้อย และต าบลหนองจ๋อบ คือบริเวณชานเมืองของพื้นที่เมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกับ
จ านวนหมู่บ้านจัดสรรที่ขยายไปนอกพ้ืนที่เมือง  

 

 

ภาพที่  63 อัตราการเปลีย่นแปลงประชากร เมืองเชียงใหม่ ปี 2551-2561 
ดัดแปลงข้อมลูจาก: ส านักงานสถติิ 

นักศึกษาลดลง? 

มหาวิทยาลัยยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองโดยรวม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยและพื้นที่เมืองอื่นๆ ผลกระทบเหล่านี้ยิ่งปรากฏชัดเจนในเมืองหลัก
และเมืองรองในภูมิภาค ซึ ่งมักมีสถาบันอุดมศึกษาตั ้งอยู ่หลายแห่ง จ านวนนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในเมืองเชียงใหม่สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 16% (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) แต่ในปัจจุบันข้อมูลของ
กระทรวงศึกษาธิการพบว่าจ านวนนักศึกษาทั่วประเทศมีแนวโน้มลดน้อยลงเฉลี่ย 10-15 % สถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลมาจากปริมาณการเกิดของเด็กของไทยในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมามีปริมาณลดลงมาก
จากปีละ 1.4 ล้านคนต่อปี เหลือแค่ปีละไม่ถึง 600,000 คน ในปี 2561 นั่นคือ เด็กเกิดน้อยลงถึง 800,000 คน 
หรือ ร้อยละ 57  สาเหตุถัดมาขึ้นมหาวิทยาลัยมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการนั่นคือมีอุปทานมากกว่าอุป
สงค์นั่นเอง จากข้อมูลระบบทีแคสของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 รอบนั้นในปีนี้ 2562 มียอดสถาบันรวม 70 แห่ง

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 
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จ านวน 5 รอบมียอดรับ 445,364 ที่นั่งแต่มีเด็กมาสมัครจริงประมาณ 233,851 ที่นั่ง แสดงว่าที่นั่งเกินจ านวน 
211,513 ที่นั่ง ซึ่งในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประชากรเมืองเชียงใหม่ อาจจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน 

การรวมกลุ่มพัฒนาเมืองมากขึ้น? เข้มแข็งขึ้น? 

 หนึ่งในเมืองหลักอย่างเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมีบทบาทในการ
กระจายความเจริญไปสู่เมืองในระดับรองที่อยู่โดยรอบ มีการพัฒนาเมืองในทุกมิติตามกระแสการพัฒนาทั้งจาก
ภายในและภายนอก จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ โดยในปัจจุบันกลุ่มองค์กร
ภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่มีจ านวน 9 กลุ่ม ที่ยังด าเนินงานพัฒนาเมืองอยู่ในขณะปัจจุบัน (ได้แก่ ภาคีคน
ฮักเมืองเชียงใหม ่เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม โฮงเฮียนสืบสานล้านนา กลุ่มสถาปนิกคน.ใจ.บ้าน ชมรม
ชาวนิมมานเหมินท์ โครงการฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และกลุ่มละครกั๊บ
ไฟ) การด าเนินงานของกลุ่มภาคประชาสังคมในปัจจุบัน มีประเด็นการท างานจัดอยู่ในกลุ่มงานที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจต่อคุณค่าของเมือง สิ่งแวดล้อมเมือง และมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในเมืองผ่านการใช้กิจกรรมที่ต้องท าร่ วม ที่น ามาสู่การ
สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในเมือง (สามารถ สุวรรณรัตน์, 2561) 

ร้านกาแฟมากขึ้น ที่พักนักท่องเที่ยวมากขึ้น การปะทะระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชนมาก
ขึ้น 

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับต้น ๆ ของประเทศท่ีโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยว เป็นที่นิยมทั้งในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีความพร้องของแหล่งท่องเที่ยวในหลายด้าน ทั้งทางด้าน
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป้นเอกลักษณ์ รวมทั้งความพร้อมในเรื่องสถานที่พักและบริการที่
หลากหลาย ค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเชียงใหม่มีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก (เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) อย่างไรก็ตาม แม้การมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พื้นที่มากขึ้นและส่งผลให้เศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเติบโต แต่ในอีกด้านก็ส่งผลกระทบในเชิงลบด้วยเช่นกัน 
เช่น การสร้างขยะมูลฝอยในพื ้นที ่ ค่าครองชีพที ่เพิ ่มสูงขึ ้น การท าลายทัศนียภาพ ความขัดแย้งของ
นักท่องเที่ยวและชุมชนที่มากขึ้น รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองและน ามาสู่การ
สูญเสียความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่นไป (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 

ชุมชนบ้านแม่ก าปองถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่
นักท่องเที่ยว มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ
ธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้วิถีชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของบ้านแม่ก าปองให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงและ
รายได้ให้แก่คนในชุมชน ประกอบกับการเผยแพร่ข้อมูลบ้านแม่ก าปองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเป็นจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
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ก่อให้เกิดปัญหาตามมาเกินกว่าที่ชุมชนรับไหว เช่น ในช่วงเทศกาลเส้นทางขึ้นชุมชนบ้านแม่ก าปองตลอด
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะเต็มไปด้วยรถยนต์ของนักท่องเที่ยว ในขณะที่สถานที่จอดรถท่ีจัดเตรียมไว้รองรับไม่
เพียงพอ สร้างวิกฤติให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก (ธนชัย แสงจันทร์, 2558) 

นอกจากนี้ ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาเกิดกระแส Cafe Hopping ตามโซเชี่ยลมีเดีย และน ามาสู่การเกิดขึ้น
ของร้านคาเฟ่ใหม่ ๆ หลายสิบร้านที่เข้ามาคว้าโอกาสกระแสดังกล่าวและตอบสนองความต้องการของเหล่า 
Cafe Hopper โดยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีคาเฟ่และร้านกาแฟจ านวนมาก ในปี 2019 Wongnai ได้สรุป
เทรนด์ร้านอาหารในเชียงใหม่ที่น่าจับตามอง พบว่าร้านกาแฟและคาเฟ่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง มีร้านเปิด
ใหม่กว่า 300 ร้าน และร้านชานมไข่มุกเติบโตขึ้นกว่า 800% (เชียงใหม่นิวส์, 2019) อย่างไรก็ตาม กระแสการ
เปิดร้านคาเฟ่และร้านกาแฟจ านวนมากขึ้นในเมืองเชียงใหม่น ามาสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้มาใช้บริการ
ทั้งคนในเมืองเองและนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชนนั้น ๆ ที่คาเฟ่เข้าไปเปิด เช่น ในกรณีร้านกาแฟมาเปิดในอยู่
ในชุมชนที่ต้องอาศัยทางเข้าทางเดียวและเป็นซอยแคบตัน เกิดปัญหารถลูกค้าเข้ามาจอดกีดขวางและท าให้ผู้
อยู่อาศัยเดือดร้อน เนื่องจากทางร้านไม่มีที่จอดรถให้บริการ จึงน ามาสู่ปัญหาดังกล่าว 

 

 
ภาพที่  64 ผลกระทบที่เกิดจากกระแสคาเฟ่และร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่ 

ภาพจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=10221811826058535&set=a.1809268025158 
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สถำนกำรณ์กำรอยู่อำศัยในปัจจุบัน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้เห็นสถานการณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากการทบทวนดังนี้ 

1) ปรำกฏกำรณ์โครงกำรเกือบจัดสรร ปัจจุบันมีปรากฏการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยในเชียงใหม่ที่ส าคัญคือ การพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินที่มีขนาดไม่เกิน 9 แปลงโดยผู้ประกอบการราย
ย่อย ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน เนื่องจากจ านวนแปลงที่
จัดสรรมีไม่ถึง 10 แปลง โครงการประเภทดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในบริเวณชานเมืองและในตัวเมืองที่มีความ
หนาแน่นสูง โดยโครงการในตัวเมืองโดยมากมักเกิดในที่ดินที่ไม่สามารถพัฒนาเป็นอาคารสูงได้จากข้อจ ากัด
ต่างๆ ทางผังเมือง ทั้งเรื่องขนาดถนนและแปลงที่ดิน โดยในแง่มุมหนึ่งถือเป็นการช่วยท าให้เกิดการพัฒนาใน
พ้ืนที่ที่ไม่ถูกใช้งานกลางเมืองด้วย 

2) ทำงเลือกในกำรอยู่อำศัยที่หลำกหลำยส ำหรับเด็กจบใหม่ ทั้งเรื่องราคาและประเภท และมีราคา
ที่สมเหตุสมผล โดยการอยู่อาศัยแบบเช่ามีอยู่มาก ตอบโจทย์ทั้งเด็กจบใหม่และแรงงานภาคบริการ และ
นอกจากนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มคนรุ่นใหม่มีกำรอยู่อำศัยแบบ Shared House โดยการเช่าบ้านที่มี
หลายห้องและใช้พื้นที่ห้องรับแขกหรือครัวเป็นพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน ซึ่งน่ าจะน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการอยู่อาศัยทั้งในมิติด้านกายภาพและด้านสังคมชุมชน 

3) Digital Nomad กับกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนน ามาซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกและร้านกาแฟ พร้อม
การเกิดชนชั้นกลางภิวัฒน์ (gentrification) ในแต่ละย่าน 

4) หมู่บ้ำนจัดสรรใกล้โรงเรียนนำนำชำติ การก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติชาญเมืองท าให้มีการตั้งถิ่น
ฐานและเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนใกล้กับบริเวณโรงเรียนเหล่านั้น 

5) กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มชำติพันธ์อยู่อำศัยในที่ดินที่ไม่มั่นคง  เชียงใหม่เป็นเมืองที่ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกับเมืองใหญ่อื่นๆ คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมักประสบปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย แต่ใน
เชียงใหม่มีมิติที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นคือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่ไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการต่างๆ เหมือนคนไทยที่มีรายได้น้อยได้ และจะท าให้การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการอยู่อาศัยของ
กลุ่มคนเหล่านี้เกิดความซับซ้อนและด าเนินการได้ยากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยชาวไทย  

6) นิคมอุตสำหกรรมล ำพูนคืออีกแหล่งงำนใหญ่ของแรงงำนขั้นสูงที่อำศัยในเชียงใหม่ นิคม
อุตสาหกรรมล าพูนเป็นแหล่งงานส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนเส้นทางถนนจากเชียงใหม่ไปทาง
ล าพูน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มแรงงานทักษะสูงที่มีก าลังซื้อสูง  
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2.5.2 เมืองขอนแก่น 

 2.5.2.1 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนที่อยู่อำศัย 

 1) ข้อมูลเชิงปริมำณของท่ีอยู่อำศัย 

 ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

 แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยจังหวัดของแก่นมีสัดส่วนรองลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดย
ตัวเลขความต้องการของช่วงปี 2560-2565 อยู่ที่ประมาณ 6,000 หน่วยต่อป ีและจากรายงานสถาการณ์ที่อยู่
พบว่ามีหน่วยขายที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 7,000-9,000 หน่วยต่อปี และมีจ านวนหน่วยเหลือ
ขายอยู่ที่ประมาณ 3,000 หน่วยต่อปี ซึ่งอาจจะสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า จ านวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยต่อปีมี
ลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่น ถึงแม้ในแต่ละปีจะมีจ านวนเหลือขายใน
จ านวนมาก 

ตารางที่ 33 โครงการที่อยู่อาศัยทีอ่ยู่ระหว่างการขายของ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา พ.ศ. 2561   

จังหวัด ประเภท 

หน่วยเปิดขำย หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 อัตรำกำรเติบโต 2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

ขอนแก่น 

บ้านจัดสรร 5,491 7,740 40.96% 2,379 3,158 32.74% 

อาคารชุด 2,040 2,237 9.66% 542 696 28.41% 

รวม 7,531 9,977 32.48% 2,921 3,854 31.94% 

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์

  

ภาพที่  65 ความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น 
ข้อมูลจาก: การเคหะแห่งชาติ (2560) 
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ข้อมูลแนวโน้มกำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัย 

 

ภาพที่  66 แนวโน้มการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยการสร้างบ้านเองเปรียบเทยีบกับการสร้างโดยผู้พัฒนา 

ในพื้นที่ขอนแก่น  ปี 2558-256113 

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์

 

2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของท่ีอยู่อำศัย 

 ข้อมูลการกระจายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง  มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้า
ใจความหนาแน่นและความหลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) 
ในแต่ละช่องกริด โดยการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีหน่วยงานอื่นเก็บไว้แล้วน ามาประมวลออกมาเป็นแผนที่เพ่ือ
วิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 1) ภำครัฐแนวตั้ง 2) ภำครัฐแนวรำบ 3) ภำคเอกชน
แนวตั้ง 4) ภำคเอกชนแนวรำบ ในแต่ละเมืองจะมีข้อมูลแผนที่ดังต่อไปนี้  

 
 

 
 

13 ทีอ่ยู่อาศัยประเภทสรา้งเอง ค านวนณโดยใช้ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด ลบออก

ด้วยจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดยภาคเอกชน (หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมเินียม) และภาครัฐ (โครงการของการเคหะ
แห่งชาติ) 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจความหนาแน่นและความ
หลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) โดยทางคณะวิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และสรุปลักษณะที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยท า
การวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 1.อาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 2.ลักษณะความหนาแน่นของที่ อยู่อาศัย 3.
ต าแหน่งและจ านวนหน่วยของโครงการอยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development)  และ 4.การ
วิเคราะห์การครอบคลุมของที่อยู่อาศัย  

 กำรวิเครำะห์ควำมหนำแน่นพื้นที่อยู่อำศัยของแต่ละช่องกริดในพื้นที่ศึกษำ 

 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย คือการค านวนจากผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัย
ทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง (2x2 กิโลเมตร) ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้ชั ้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยจากการวิเคราะห์  

 กำรวิเครำะห์กำรกระจำยตัวของท่ีอยู่อำศัยแบบท ำซ ้ำ (mass housing development) 

 การวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) 
การค านวนจากผลรวมของจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ประเภทคือ 1) ภาครัฐแนวตั้ง 2) ภาครัฐแนวราบ 3) 
ภาคเอกชนแนวตั้ง 4) ภาคเอกชนแนวราบ เพ่ือแสดงการกระจายตัวของที่อยู่อาศัย  

1) กำรวิเครำะห์อำคำรประเภทท่ีอยู่อำศัยในพื้นที่ศึกษำ 

  
แผนที่ท่ี 25 อาคารประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองขอนแก่น 
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ต าแหน่งอาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นมีกระกระจุกตัวในบริเวณใจกลางเมืองย่าน
การค้าบริ้วณการตั้งถื่นฐานเดิมและมีการกระจายตัวออกไปตามแกนถนนส าคัญทั้ง 2 แก่น ปัจจุบันอาคารที่อยู่
อาศัยกระจายตัวออกไปนอกบริเวณเมือง 

 

  
2) กำรวิเครำะห์ควำมหนำแน่นพื้นที่อยู่อำศัยของแต่ละช่องกริดในพื้นที่ศึกษำ 

 
 

 

แผนที่ท่ี 26 ความหนาแน่นของพื้นท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 

 

ความหนาแน่นของอาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นมีการกระจุกตัวการตั้งถิ่นฐานดังเดิมคือ
บริเวณบึงแก่นนครและไล่มาบริเวณย่านการค้าส าคัญของเมืองขอนแก่นอย่างอย่างถนนศรีจันทร์ และย่าน
ตลาดเมืองขอนแก่นและจะลดลงเมืองระยะห่างจากศูนย์กลางเมือง  
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3) ต ำแหน่งของโครงกำรที่อยู่อำศัยแต่ละประเภท  

จากน ั ้นจะเป ็นการศ ึกษาต  าแน ่นและขนาดของที่ อย ู ่อาศ ัยแบบท  าซ  ้ า  (mass housing 
development) การค านวนจากผลรวมของจ านวนหน่วยโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 
 3.1) เอกชนแนวราบ (โครงการจัดสรรประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮล์ม อาคาร
พาณิชย์) 
 

 
 

แผนที่ท่ี 27 โครงการจัดสรรในพืน้ท่ีเมืองขอนแก่น 
 

 

โครการจัดสรรในพื้นที่เมืองขอนแก่นเห็นได้ชัดว่ามีการกระจายตัวไปทิศเหนือและตะวันตกของเมือง 
เนื่องจากบริเวณท่ีน ้าท่วมได้ยากกว่า และมีกระกระจุกตัวในบริเวณบึงแก่นนครของเมือง  
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 3.2) เอกชนแนวตั้ง (โครงการอาคารชุด) 

  
แผนที่ท่ี 28 โครงการอาคารชุดในพื้นที่เมืองขอนแก่น 

 

ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีลักษณะแตกต่างกับโครงการจัดสรรในพื้นที่ คือมีการกระจกตัวใน
บริเวณใจกลางเมืองอย่างเห้นได้ชัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ส าคัญทางเศรฐกิจ ย่านการค้า และมีบ้างส่วนเกิดขึ้น
บริเวณมหาวิทยาลัย  
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 3.3) ภาครัฐแนวราบ (โครงการการเคหะ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด) 

  
แผนที่ท่ี 29 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองขอนแก่น 

 

โครงการที่พัฒนาโดยรัฐมีปริมาณน้อยกว่าพัฒนาโดยเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยส่วนใหญ่พัฒนาใน
พ้ืนที่ของภาครัฐและกระจายตัวออกไปจากย่านเศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ได้จากถนนสายส าคัญ และ
อยู่ทางทิศใต้ของเมืองขอนแก่น 
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 3.4) ภาครัฐแนวตั้ง (โครงการเคหะประเภทแฟลต) 

 
 

แผนที่ท่ี 30 โครงการการเคหะประเภทอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 

 

โครงการพัฒนาโดยภาครัฐที่เป็นแนวตั้งมีปริมาณน้อยที่สุด โดยมีเพียงไม่ก่ีโครงการในเมืองขอนแก่น  
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 4) การว ิ เคราะห ์การกระจายต ัวของท ี ่ อย ู ่ อาศ ัยแบบท  าซ  ้ า  ( mass housing 
development) 

 

 

แผนที่ท่ี 31 กระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าพื้นที่นที่เมืองขอนแก่น 

 

จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) ท าให้
ทราบบริเวณการกระจายของที่อยู่อาศัย ผลลัพธ์การวิเคราะห์พบว่ามีการกระจายพื้นที่รอยต่อระหว่างชาน
เมืองและกลางเมืองมากที่สุด  
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2.5.2.2 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปกำร 

 1) ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนศึกษำ  

  จังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 1,289 แห่ง โดยแยกเป็นระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 9 แห่ง14 ทั้งนี้ พบว่าในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครู รวมทั้งสิ้น 
19,540 คน และมีจ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 256,891 คน ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครู/อาจารย์ต่อ
นักเรียน/นักศึกษา เป็นอัตราส่วน 1 : 13 
  เมื่อพิจารณาสังกัดสถานศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 1,289  แห่ง ประกอบด้วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 1,069 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 129 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง และสังกัดส่วนราชการอ่ืน 29 
แห่ง จากสถิติจ านวนโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2558-2562 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนกว่า 13% แต่
จ านวนนักเรียน จังหวัดขอนแก่น กลับพบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยในปีการศึกษา 2558-2562 มีแนวโน้มลดลง
กว่า  
  จากการที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาสัดส่วนของประชากรมหาวิทยาลัยในเมืองขอนแก่น เพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรเมือง
กลุ่มอื่น ๆ โดยพบว่ามีจ านวนประชากรมหาวิทยาลัย 68,177 คน คิดเป็น 20.1% และประชากรเมืองกลุ่มอ่ืน 
ๆ 337,686 คน คิดเป็น 79.9% ในขณะเดียวกัน จากสถิติจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลับพบว่ามี
แนวโน้มลดลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษา
ลดลงจากปีการศึกษา 2560 ถึง 12.4% 

ตารางที่ 34 สถิตินักเรยีน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2562 

สังกัด 2558 2559 2560 2561 2562 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 186,090 182,464   183,186 180,518 174,377 

สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - 21,540   49,386 46,478 47,593 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 22,067 21,556   29,506 28,957 28,469 
ส่วนราชการอื่น - - 4,838 8,396 6,452 

รวม 208,157 225,560   266,916 264,349 258,891 

 
 

14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลยับณัฑิตเอเชีย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
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ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

 
ภาพที่  67 สถิตินักเรียน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  68 เปรียบเทียบจ านวนประชากรมหาวิทยาลยัและประชากรเมืองกลุ่มอื่น ๆ 

 

ตารางที่ 35 สถิตินักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2563                                             
  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - - - - - 48,704 38,992 39,290 40,227 

สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน 

- - - - - 3,988 2,213 3,718 5,954 

สถานศึกษานอกสังกัดฯ - - - - - - - - - 

รวม 47,580 51,130 54,044 54,935 - 52,692 41,205 43,008 46,181 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

186,090 182,464 183,186 180,518 174,377
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กรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่น สว่นราชการอื่น

ประชากรเมือง ประชากรมหาวิทยาลัย

79.9% 

20.1% 
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ภาพที่  69 สถิตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2563 (ไม่รวมปี 2559) 
 ที่มา: คณะผู้วิจัย ดดัแปลงข้อมลูจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

 2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของสถำนศึกษำ   

  การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อท าความเข้าใจการกระจายตัวและ
ความสามารถในการเข้าถึงสถานศึกษาแต่ละระดับของแต่ละพื้นที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจบุัน 
โดยแบ่งประเภทของสถานศึกษาเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) สถำนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2) 
โรงเรียนอนุบำล 3) โรงเรียนประถม  4) โรงเรียนมัธยมต้น  5) โรงเรียนมัธยมปลำย 6) ปวช/ปวส 7) 
อุดมศึกษำมหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ในการวัดระดับความสะดวกในการเข้าถึงสถานศึกษาแต่ละประเภทส่วน
หนึ่งอิงตามมาตรฐานของการจัดให้มีสถานศึกษาจากข้อ 2.2.2 ในบทที ่2 โดยมีหลักการส าคัญคือ สถานศึกษา
ที่จัดไว้เพ่ือเด็กควรเข้าถึงง่ายจากท่ีอยู่อาศัยมากกว่า  

  กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนศึกษำ 

  1) แผนที่ต ำแหน่งสถำนศึกษำแต่ละประเภท  

 ข้อมูลสถานศึกษาพ้ืนที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่งประเภทของ
สถานศึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) สถำนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2) โรงเรียนอนุบำล 3) 
โรงเรียนประถม  4) โรงเรียนมัธยม 5) สถำบันอำชีวศึกษำ 6) อุดมศึกษำมหำวิทยำลัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

สถานศึกษานอกสังกัดฯ รวม
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1.1) แผนที่ต าแหน่งสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

 
 

แผนที่ท่ี 32 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองขอนแก่น 

 1.2) แผนที่ต าแหน่งโรงเรียนประถม  

 
 

แผนที่ท่ี 33 ต าแหน่งโรงเรียนประถมพื้นที่เมืองขอนแก่น 
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1.3) แผนที่ต าแหน่งโรงเรียนมัธยม 

 

 

แผนที่ท่ี 34 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองขอนแก่น 
 

 1.4) แผนที่ต าแหน่งสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 

 
 

แผนที่ท่ี 35 โครงการการเคหะประเภทอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 
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 2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำแต่ละประเภท  

 2.1) ความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

แผนที่ท่ี 36 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึง สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึง สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนที่
เมืองขอนแก่น ท าให้พบว่าส่วนในพื้นท่ีมีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 34 รองลงมาคือที่ระยะ 
2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กนับว่ามีความสามารถใน
การเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 0.5 
ถึง 1 กิโลเมตร 

ตารางที่ 36 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พื้นที่เมืองขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 7.62 

ระยะ 1 กิโลเมตร 17.93 

ระยะ 2 กิโลเมตร 29.67 

ระยะ 5 กิโลเมตร 34.19 

ระยะ 7 กิโลเมตร 10.60 
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 2.2) ความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล 

 
 

แผนที่ท่ี 37 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนอนุบาล พ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล พื้นที่เมืองขอนแก่น ท าให้
พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยลั 35 และการเข้าถึงที่ระยะ 5 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 
34 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโรงเรียนอนุบาล นับว่ามีความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษา
ลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 0.5 -1กิโลเมตร 

ตารางที่ 37 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนอนุบาล พ้ืนท่ีขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 10.59 

ระยะ 1 กิโลเมตร 17.11 

ระยะ 2 กิโลเมตร 35.75 

ระยะ 5 กิโลเมตร 34.71 

ระยะ 7 กิโลเมตร 1.85 
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 2.3) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนประถม  

 

 

แผนที่ท่ี 38  วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนประถม พ้ืนที่เมืองขอนแก่น คือมีพ้ืนที่มี
การเข้าถึงระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 35 และพื้นที่ที่เข้าถึงในระยะ 1 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 28 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากโรงเรียนประถม นับว่ามีความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้
ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 0.5 -1กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตามเมืองขอนแก่นไม่มีพื้นที่
เดินทางในระยะ 7 กิโลเมตร 

ตารางที่ 38 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 12.61 

ระยะ 1 กิโลเมตร 28.70 

ระยะ 2 กิโลเมตร 35.74 

ระยะ 5 กิโลเมตร 22.94 

ระยะ 7 กิโลเมตร - 
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  2.4) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น  

 
 

แผนที่ท่ี 39 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมธัยมต้น พื้นที่เมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น พื้นที่เมืองขอนแก่น ท าให้
พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 57.91 และมีการเข้าถึ งในจาก
ระยะเดินเท้าร้อยละ 42 นับว่ามีความสามารถในการเข้าถึงที่ระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 39 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมัธยมต้น พื้นที่เมืองขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 42.0 

ระยะ 5 กิโลเมตร 57.91 

ระยะ 10 กิโลเมตร - 

ระยะ 15 กิโลเมตร - 

ระยะ 20 กิโลเมตร - 
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 2.5) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมปลาย  

  
แผนที่ท่ี 40 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมธัยมปลาย พื้นทีเ่มืองขอนแก่น 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมปลายพื้นที่เมืองขอนแก่น มี
ลักษณะเหมือนกันการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรมากที่สุด โดย
คิดเป็นร้อยละ 57.91 และมีการเข้าถึงในจากระยะเดินเท้าร้อยละ 42 นับว่ามีความสามารถในการเข้าถึงที่
ระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 40 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมัธยมปลาย พื้นที่เมืองขอนแก่น 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 42.0 

ระยะ 5 กิโลเมตร 57.91 

ระยะ 10 กิโลเมตร - 

ระยะ 15 กิโลเมตร - 

ระยะ 20 กิโลเมตร - 
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 2.5) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 

  

แผนที่ท่ี 41 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนสถาบันอาชีวศึกษา พื้นที่เมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พ้ืนที่เมืองขอนแก่น มี พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 10 กิโลเมตรมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53.91 และมีการเข้าถึงในจากระยะ5 
กิโลเมตรน้อยรองลงมา อยู่ที่ร้อยละ 33.86 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของสถาบันอาชีวศึกษา ควรพัฒนาให้อยู่ที่
ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะเหมาะสมกับลักษณะของสถานศึกษา ซึ่งในบันจุบันมีอยู่ทีร่้อยละ 33 ของพ้ืนที่ ซึ่งแปล
ได้ว่าเมืองขอนแก่นยังมีความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวะได้อย่างเหมาะสม 

ตารางที่ 41 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พื้นที่เมืองขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 7.49 

ระยะ 5 กิโลเมตร 33.86 

ระยะ 10 กิโลเมตร 53.41 

ระยะ 15 กิโลเมตร 5.25 

ระยะ 20 กิโลเมตร - 
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 2.6) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัย  

 

 

แผนที่ท่ี 42 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัย พื้นที่เมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัยพื้นที่เมืองขอนแก่น มี พบว่าส่วน
ในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 10 กิโลเมตรมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 52.06 และมีการเข้าถึงในจากระยะ5 
กิโลเมตรน้อยรองลงมา อยู่ที่ร้อยละ 40.75 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของมหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้อยู่ที่ระยะ 5 
กิโลเมตรถึงจะเหมาะสมกับลักษณะของสถานศึกษา ซึ่งในบันจุบันมีอยู่ที่ร้อยละ 40.75 ของพ้ืนที่ ซึ่งแปลได้ว่า
เมืองขอนแก่นยังมีความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวะได้อย่างเหมาะสม 

ตารางที่ 42 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลยั พ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 7.19 

ระยะ 5 กิโลเมตร 40.75 

ระยะ 10 กิโลเมตร 52.06 

ระยะ 15 กิโลเมตร - 

ระยะ 20 กิโลเมตร - 
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 3) ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนพยำบำล 

 สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 35 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 
4,746 เตียง โดยจ าแนกเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 30 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 3,083 เตียง 
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 3 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 1,361 เตียง และสังกัดเอกชน 2 แห่ง รองรับ
ผู้ป่วยได้ 302 เตียง ซึ่งเมื่อพิจารณาจ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงต่อจ านวนเตียง พบว่ามีอัตราส่วน 1 : 3 
เตียง โดยมีสัดส่วนเตียงต่อจ านวนประชากรคือ  3.5 เตียง : ประชากร 1,000 คน 
 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ ้น 8,339 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นแพทย์ 1,587 คน ทันตแพทย์ 222 คน เภสัชกร 372 คน พยาบาลวิชาชีพ 5,470 คน และพยาบาล
เทคนิค 688 คน ซึ่งเมื่อพิจาราณาสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในจังหวัด พบว่าสัดส่วนแพทย์
ต่อประชากร คือ 1 : 1,135 คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร คือ 1 : 8,113 คน สัดส่วนเภสัชกรต่อ
ประชากร คือ 1 : 4,842 คนสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร คือ 1 : 329 คน และสัดส่วนพยาบาลเทคนิค
ต่อประชากร คือ 1 : 2,618 คน 

 

 4) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของสถำนพยำบำล    

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อท าความเข้าใจการกระจายตัวและความสามารถในการ
เข้าถึงสถานพยาบาลแต่ละระดับของแต่ละพื้นที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจุบัน โดยแบ่งประเภท
ของประเภทสถานพยาบาลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลินิกเอกชน 2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3) 
โรงพยำบำลของรัฐ  4) โรงพยำบำลเอกชน โดยเกณฑ์ที ่ใช้ในการวัดระดับความสะดวกในการเข้าถึง
สถานพยาบาลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกทางการ
แพทย์และเกณฑ์การเข้าถึงละแวกบ้าน 
  

 1) แผนที่ต ำแหน่งสถำนพยำบำลแต่ละประเภท  

ข้อมูลสถานพยาบาลพื้นที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่ง  ประเภทของ
ประเภทสถานพยาบาลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลินิกเอกชน 2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3) 
โรงพยำบำลของรัฐ  4) โรงพยำบำลเอกชน 
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แผนที่ท่ี 43 ต าแหน่งสถานพยาบาลพื้นที่เมืองขอนแก่น 

 

จากแผนที่ต าแหน่งของสถานพยาบาลในพ้ืนที่เมืองขอนแก่นท าให้เห็นมีกระจายตัวของสถาพยาบาลที่
ครอบคลุม โดยเฉพาะประเภทคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชนกระจุกตัวในพ้ืนที่ใจกลางเมือง 

 

 

 2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสถำนพยำบำลแต่ละประเภท  

 2.1) การวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป  

การวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไปใช้เกณฑ์จากแนวทางปฏิบัติการ
รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์ออกดังต่อไปนี้ 
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แผนที่ท่ี 44 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป พ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงได้ภายใน 10 นาที อยู่ที่ร้อยละ 48.84 และพื้นที่มีการเข้าถึงได้ภายใน 15 นาทีอยู่ที่
ร้อยละ 29.82 ซึ่งการการเข้าถึงโรงพยาบาลควรเข้าถึงได้ในเวลา 5-10 นาทีถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 69.34 ของพ้ืนที่ และมีพ้ืนที่ที่เข้าถึงไดในระยะ 15 นาทีอีกร้อยละ 29.82 แปลได้ว่าเมืองขอนแก่น
มีความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไปอย่างเหมาะ 

 

ตารางที่ 43 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป 
พื้นที่เมืองขอนแก่น 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

เข้าถึงได้ใน 5 นาที 21.34 

เข้าถึงได้ใน 10 นาที 48.84 

เข้าถึงได้ใน 15 นาที 29.82 

เข้าถึงได้ใน 20 นาที  

เข้าถึงได้ใน 25 นาที  
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 2.2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

 
 

แผนที่ท่ี 45 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล พ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 

  

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีระยะ 2 กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 35.07 และพื้นที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 5 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 
31.97 ซึ่งการการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรเข้าถึงในระยะที่ 2-5 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่ง
ในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 66.67 ของพ้ืนที่ และมีพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ในระยะ 1กิโลเมตรลงไป อีกร้อยละ8.65
แปลได้ว่าเมืองขอนแก่นมีความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างเหมาะสม  

ตารางที่ 44 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
พื้นที่เมืองขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 8.56 

ระยะ 1 กิโลเมตร 21.16 

ระยะ 2 กิโลเมตร 35.03 

ระยะ 5 กิโลเมตร 31.98 

ระยะ 7 กิโลเมตร 3.26 

 

 



 

189 

 

 2.3) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงคลินิคเอกชน  

 
 

แผนที่ท่ี 46 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงคลินิกเอกชนพ้ืนท่ีเมืองขอนแก่น 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงคลินิกเอกชน ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีระยะ 5 
กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 34.71 และพ้ืนที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 22.71 ซึ่งการการเข้าถึง
คลินิกเอกชนควรเข้าถึงในระยะที่ 2-5 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 36.68 ของ
พื ้นที ่ และมีพื ้นที ่ที ่เข้าถึงได้ในระยะ 1กิโลเมตรลงไป อีกร้อยละ 6.70แปลได้ว ่าเมืองขอนแก่นถือมี
ความสามารถในการเข้าถึงคลินิกเอกชนไม่เหมาะสม  

ตารางที่ 45 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
พื้นที่เมืองขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 6.70 

ระยะ 1 กิโลเมตร 14.76 

ระยะ 2 กิโลเมตร 22.17 

ระยะ 5 กิโลเมตร 34.71 

ระยะ 7 กิโลเมตร 21.65 
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 5) ข้อมูลเชิงปริมำณของพ้ืนที่สีเขียวสำธำรณะ 

มีพ้ืนที่สีเขียว จ านวนทั้งสิ้น 221.28 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 0.78% จากพ้ืนที่ทั้งหมด 28,195 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น พื ้นที ่สีเขียวเพื ่อการบริการสาธารณะ 186.3 ตารางกิโลเมตร พื ้นที ่สีเขียวเพ่ือ
อรรถประโยชน์ 10.34 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ 13.06 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่
สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 0.81 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 10.76 ตารางกิโลเมตร 

 6) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของพ้ืนที่สีเขียวสำธำรณะ  

ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสาธารณะแบ่งออกเป็น 1) พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ ได้แก่ สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะละแวกบ้าน สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนลานกีฬา กลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 2) 
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ืออรรถประโยชน์ 3) พ้ืนที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ 4) พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 5) พ้ืนที่
สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำธำรณะ 

ข้อมูลสถานพยาบาลพ้ืนที่เมืองภายในเมืองหลักท้ังสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 1) พ้ืนที่
สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ ได้แก่ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะละแวกบ้าน สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนลาน
กีฬา กลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 2) พื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์ 3) พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตาม
แนวสาธารณูปการ 4) พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 5) พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1) แผนที่ต ำแหน่งพื้นที่สีเขียวสำธำรณะทั้งหมด 

 

 

แผนที่ท่ี 47 ต าแหน่งพ้ืนท่ีสาธารณะพื้นท่ีเมืองขอนแก่น 
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 2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพ้ืนที่สีเขียวเพื่อบริกำรสำธำรณะ  

 

 

แผนที่ท่ี 48 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงพื้นที่สาธารณะพื้นท่ีเมืองขอนแก่น 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีระยะ 
2 กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 29.28 และพื้นที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 1 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 28.93 ซึ่งการการ
เข้าถึงงพื้นที่สาธารณะควรเข้าถึงในระยะที่ 0.5-2 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 
75.85 ของพ้ืนที่ ได้ว่าเมืองขอนแก่นถือมีความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม  

ตารางที่ 46 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงงพื้นที่สาธารณะพื้นที่เมือง
ขอนแก่น 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 17.35 

ระยะ 1 กิโลเมตร 28.93 

ระยะ 2 กิโลเมตร 29.39 

ระยะ 5 กิโลเมตร 22.98 

ระยะ 7 กิโลเมตร 1.35 
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2.5.2.3 แนวโน้มและสถำนกำรณ์ส ำคัญของกำรอยู่อำศัยในเมืองขอนแก่น 

หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น? ราคาเฉลี่ยสูงขึ้น? 

พ้ืนที่เมืองขอนแก่นมีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยสูงมาก โดยพบว่าในปี 2561 มีอัตราการเติมโต
ของที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 31 และมีอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรร้อยละ 40.96 มีจ านวน
โครงการที่อยู่ระหว่างขายทั้งหมด 88 โครงการ โดยมีจ านวนหน่วยในผังรวม 9,977 หน่วย โดยจ าแนกเป็น
ประเภทหมู่บ้านจัดสรร 7,740 หน่วย ในขณะที่อาคารชุดมีแนวโน้มการเติบโตเพียงร้อยละ 9.66  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าอุปสงค์ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่เมืองขอนแก่นมีความต้องการบ้านจัดสรรเพ่ิมข้ึน ถึงแม้จะมีการสร้างเพ่ิงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้การเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรจะท าให้มีการแข่งขันสูงขึ้น แต่ราคาเฉลี่ยของราคา
หมู่บ้านจัดสรรกับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน สาเหตุมาจากราคาที่ดินในเมืองขอนแก่นมีการปรับราคาสูงขึ้น 
โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าราคาท่ีดินในพ้ืนที่กลางเมืองมีอัตราการเติบโตสูงถึง 9.71  

ตารางที่ 47 โครงการที่อยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายของขอนแก่น พ.ศ. 2561 

จังหวัด ประเภท 

จ ำนวนโครงกำร หน่วยในผัง หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

ขอนแก่น 

บ้าน
จัดสรร 

54 73 35.19% 5,491 7,740 40.96% 2,379 3,158 32.74% 

อาคารชุด 11 15 36.36% 2,040 2,237 9.66% 542 696 28.41% 

รวม 65 88 35.38% 7,531 9,977 32.48% 2,921 3,854 31.94% 

ข้อมูลจาก  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2562) 
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แรงงานต่างชาติมากขึ้น  

จังหวัดขอนแก่นมีแรงงานต่างชาติ กว่า 7,500 คน ในปี 2563 โดยแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
ถูกกฎหมาย ประเภทช่างฝีมือ 581 คน แรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) 6,836 คน และแรงงาน
ส่งเสริมการลงทุน 35 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นภาพที่ 1 

ภาพที่  70 สถิติจ านวนแรงงานต่างชาติที่ลงทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น ช่วงปี 2560 – 2563 
ที่มา: รายงานสถานการณ์และดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัด 

 

อีกท้ังจากการสัมภาษณ์นักวิจัยด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า แรงงานต่างชาติ
มากกว่า 3,000-4,000 คน มาจากเมียนมาร์และอยู่ตามโรงงานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ โรงงานแหอวน ทั้ง 3 
แห่งในขอนแก่น (โรงงานแหอวนเดชน เหล่านาดี โรงงานแหอวนเดชา บ้านส าราญ และโรงงานแหอวน
ขอนแก่น) มีการอยู่อาศัยและเกิดเป็นสังคมที่อยู่ภายในพื้นที่ที่โรงงานจัดเตรียมไว้ โดยมีทั้งตลาด ร้านค้าที่มี
สินค้าจากเมียนมาร์ให้จับจ่าย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาโดยพระจากเมียนมาร์ ท าให้มีการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส าหรับชาวแรงงานต่างชาติในพื้นที่โรงงานสร้างเป็นชุมชนซ่อนตัวในเมืองขอนแก่น 

ฝรั่งเกษียณมากขึ้น? 

มีการคาดการไว้ว่ามีต่างชาติที่ที่เกษียณมาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 3,000-4,000 คน ทั้งนี้ส่วน
ใหญ่เป็นชาวตะวันตก จากยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์   ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นกลุ่มคน
เหล่านี้อาศัยอยู่กระจายทั่วจังหวัดทั้งในเมืองขอนแก่นและต่างอ าเภอ ซึ่งงานวิจัยของสภาพัฒน์ ฯ ที่ส ารวจ
หญิงในภาคอีสานที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ จะมีโอนเงินกลับมาให้ครอบครัวเป็นค่าใช้จ่าย เฉลี่ยเดือนละ 
9,600 บาท และในรอบ 1 ปี สมาชิกทุกคนของคู่สมรสจะเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติในประเทศไทย พักคราว
ละประมาณ 1 เดือน ท าให้มีการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคสินค้า และบริการต่าง ๆ ตามมา การใช้จ่ายของ
เขยฝรั่ง มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสิ้น 8,666 ล้านบาท โดยเฉพาะการค้า
ปลีก ค้าส่ง การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนสูงสุดถึง 4,569 ล้าน
บาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกสาขารวม 747,094 คน  ถือได้ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ใน  
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บ้านหลังที่ 2 เพิ่มมากขึ้น 

 ที่อยู่อาศัยในมุมมองของผู้บริโภคนับเป็นสินค้าที่ตัดสินใจซื้อยากที่สุด เนื่องจากมูลค่าของที่อยู่อาศัย
มักมีราคาสูง และถ้าคนตัดสินใจซื้ออาจจะหมายถึงการเป็นหนี้ตลอดชีวิต จึงมีความจ าเป็นที่ต้องคิดอย่างรอบ
ครอบ แต่ในกลุ่มคนที่มีรายได้สูง กลับมีแนวคิดการซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเหตุผลที่ซื้อ
บ้านหลังที่ 2 มีความแตกต่างกับคนในมหานครกรุงเทพที่เลือกซื้อคอนโดในเมืองเนื่องจากลดเวลาในการเดิน
ทางเข้าเมืองในช่วงวันที่ต้องท างาน และจะไปอาศัยบ้านจัดสรรในช่วงวันหยุด โดยคนเมืองขอนแก่นมีการซื้อ
บ้านหลังที่ 2 เนื่องจากตอบสนองรูปแบบกิจกรรมที่ต้องการของตนเอง เช่นการต้องการพักผ่อนในพื้นที่
ธรรมชาติในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ท าให้มีการซื้อในพ้ืนที่ติดกับธรรมชาติ หรือการที่บ้านอยู่นอกเมืองเลือกที่จะ
ซื้ออาคารชุดเพ่ือในวันที่มีสังสรรค์กับเพ่ือจะได้ไม่ต้องขับรถ ซึ่งปรากฏการณ์มีแนวโน้มสัญญานที่เริ่มสังเกตได้
จากการสัมภาษณ์  

ชุมชนออนไลน์ได้รับความนิยม 

ลักษณะความเป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในเมืองขอนแก่นนั้นไม่ได้ปรากฏเฉพาะบนพื้นที่
ชุมชนทางกายภาพเพียงเท่านั้น หากแต่ยังปรากฏบนสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนแพลตฟอร์มสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค ที่มีการร่วมกลุ่มเป็นชุมชนไม่เป็นทางการขึ้น  

จากการสอบถามและค้นคว้า พบว่าชุมชนออนไลน์ที่เป็นที่นิยมของขอนแก่นนั้นเป็นที่นิยมในทุกกลุ่ม
ก็ว่าได้ อาทิ กลุ่มชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในขอนแก่น ทีภายในกลุ่มก็มีการสอบถามการอยู่อาศัยในขอนแก่น 
การซื้อขายสินค้า ไปจนถึง การปรับทุกข์ปัญหาชีวิต กลุ่มตลาดชุมชนออนไลน์ก็ปรากฏให้เห็นหลายกลุ่ม
เช่นกัน กลุ่ม “ขอนแก่นแซบเวอร์” กลุ่ม “ตลาดนัดซื้อขายออนไลน์ขอนแก่น” ซึ่งภายในมีการจ าหน่ายและ
ตามหาสินค้าท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ สินค้าจากต่างจังหวัด ไปจนถึงสินค้าจาก
พ้ืนที่ชนบท เป็นต้น 

ภาพที่  71  ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองขอนแก่นใน facebook 
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นักศึกษาลดลง? หอพักว่างมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองโดยรวม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์
ที่ดินในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยและพื้นที่เมืองอื่น ๆ ผลกระทบเหล่านี้ยิ่งปรากฏชัดเจนในเมืองหลักและเมือง
รองในภูมิภาค ซึ่งมักมีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่หลายแห่ง โดยจ านวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในเมืองขอนแก่นส ัดส ่วนสูงถ ึงร ้อยละ 20 (อภ ิว ัฒน์  ร ัตนวราหะ , 2563) แต่ในปัจจ ุบ ันข ้อมูลของ
กระทรวงศึกษาธิการพบว่าจ านวนนักศึกษาทั่วประเทศมีแนวโน้มลดน้อยลงเฉลี่ย 10-15% สถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลมาจากปริมาณการเกิดของเด็กของไทยในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมามีปริมาณลดลงมาก
จากปีละ 1.4 ล้านคนต่อปี เหลือแค่ปีละไม่ถึง 600,000 คน ในปี 2561 นั่นคือ เด็กเกิดน้อยลงถึง 800,000 คน 
หรือ ร้อยละ 57  สาเหตุถัดมาขึ้นมหาวิทยาลัยมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการนั่นคือมีอุปทานมากกว่า  
อุปสงค์นั่นเอง จากข้อมูลระบบทีแคสของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 รอบนั้นในปีนี้ 2562 มียอดสถาบันรวม 70 
แห่งจ านวน 5 รอบมียอดรับ 445,364 ที่นั่งแต่มีเด็กมาสมัครจริงประมาณ 233,851 ที่นั่ง แสดงว่าที่นั่งเกิน
จ านวน 211,513 ที่นั่ง ซึ่งเมืองขอนแก่นก็จะได้รับผลกระทบนี้ต่อสัดส่วนประชากรในไม่เช้าก็เร็ว และอาจจะ
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน 

บ้านพักข้าราชการ  

เมืองขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภูมิภาคโดยฉพาะในด้านการศึกษาและการแพทย์ ที่เป็นปัจจัยดึงดูด
ให้คนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ก าลังได้รับการพัฒนาให้เมืองขอนแก่นเป็นเมือง
สมาร์ทซิตี้ในหลาย ๆ โครงการก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยภายในเมืองเพิ่มขึ้น
ตามมาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองขอนแก่นภายใต้บริบทของงานราชการในบาง
กรณีไม่ได้มีความต้องการหรือไม่มีก าลังที่จะเป็นเจ้าของที่พักอาศัยหรือเช่าที่พักในราคาสูงได้ โครงการบ้านพัก
ข้าราชการจึงเป็นที่ต้องการแก่กลุ่มคนดังกล่าว โดยจากการหาข้อมูลพบว่าชุมชนบ้านพักข้าราชการภายใน
เมืองขอนแก่นสามารถแบ่งออกได้เป็น  2 โซนใหญ่ ๆ คือ บริเวณศูนย์ราชการขอนแก่น และบริเวณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดที่พักอาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการที่พัก
อาศัยและเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวนที่พักอาศัยประเภทบ้านพัก 518 หลัง และที่พัก
อาศัยประเภทแฟลตและอาคารชุด 687 หน่วย 

การเช่าที่อยู่อาศัยแนวตั้งเพิ่มมากขึ้น  

ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยศักยภาพของจังหวัดที่เป็น
เมืองเศรษฐกิจหลักของภาคอีสานและก าลังมีการพัฒนาระบบการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เหตุเหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยส าคัญให้บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพมหานคร เห็นโอกาสและทิศทางการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง แม้ข้อมูลจากศูนย์อสังหาริมทรัพย์(REIC) 
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ระบุว่าภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ผู้ประกอบการกลับมองเห็นโอกาสในการ
พัฒนาโครงการแนวสูงในจังหวัดขอนแก่น  

จากปัจจัยโครงสร้างพื ้นฐานที่ก าลังได้รับการพัฒนาให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี ้ เช่น 
ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจอีสาน ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือเ มดิคัลฮับ 
(Medical Hub) ของภาคอีสาน และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งรถไฟรางคู่ จิระ- ขอนแก่น และระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) โครงการ
การพัฒนาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญของความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเมืองขอนแก่นมากขึ้น โดยในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมาราคาที่ดินในเขตเมืองปรับเพิ่มขึ้นราว 10% และคาดว่าหลังจากมีการพัฒนาโครงการรถฟ้ารางเบา
เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเป็นตัวแปรส าคัญในการดันให้ราคาที่ดินปรับขึ้นอีก 20-30% โดยผู้ประกอบการมองว่า
ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมจากลูกค้ากลุ่มที่ต้องการซื้ออยู่จริงหรือเรียลดีมานด์ที่ยังคงมีอยู่ โดยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 50% กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นราว 30% และนัก
ลงทุน 20% 

การฟื้นฟูพื้นที่กลางเมืองเริ่มมีบทบาทกับทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

 เมืองขอนแก่นก าลังมีโครงการการฟื้นฟูย่านศรีจันทร์ ซึ่งเป็นย่านกลางเมืองและมีตึกแถวร้างจ านวน

มาก โดยกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมืองร่วมกับกลุ่มน ้าตาลมิตรผล ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC) 

และกลุ ่มประชาชนในพื้นที ่ย่านศรีจันทร์สร้างสรรค์ ก าลังเร่งฟื้นฟูย่านศรีจันทร์ให้เป็นศูน ย์กลางเมือง

สร้างสรรค์รองรับคนรุ่นใหม่วัยสตาร์ทอัพ ทั้งนี้กลุ่มศรีจันทร์สร้างสรรค์มีโมเดลกการฟื้นฟูเมืองแล้ว ซึ่งจากการ

ร่วมแสดงความเห็นท าให้ทราบถึงความเป็นมาของขอนแก่นและพื้นที่ย่านศรีจันทร์นี้ฉายภาพให้เห็นภาพการ

พัฒนาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มาก่อน และจากการท าเวิร์คชอปร่วมกันท าให้เห็น

ว่าแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการในเรื่องใดบ้าง ให้เห็นปฏิทินการพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด และจะ

เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้าง  

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง เคเคทีที (KKTT) จ ากัด เปิดเผย

ว่าภายในปีนี้สิ่งที่เห็นถึงการพัฒนาคือ อาคารร้างของกลุ่มมิตรผลจะได้รับการปรับปรุงสภาพในเดือนเมษายนนี้ 

ส่วนการฟื้นฟูเมืองที่บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมืองด าเนินการมาโดยตลอดนั้นจะร่วมกับกลุ่มบริษัทน ้าตาลมิตร

ผลเพื่อเช่าห้องแถว โดยชั้นบนจะพัฒนาเป็นที่พักอาศัย หอพัก หรือโฮสเทล ให้สามารถหารายได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย ส่วนชั้นล่างจะพัฒนารูปแบบโซเซียลเอ็นเตอร์ไพรส์ ให้นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ที่ยังเริ่มต้นสตาร์ทอัพที่

มีไอเดีย แต่ไม่มีหน้าร้าน ได้เข้ามาอยู่ฟรี 6 เดือน เพื่อเปิดโอกาสลองท าธุรกิจการค้าดูก่อน ซึ่ งได้มีการจัดท า

โซนนิ่งสินค้าให้ชัดเจน แล้วจึงคัดคนเข้าไปให้สอดคล้องกับแต่ละโซน โดยเบื้องต้นมีประมาณ 40 ห้องแถว 
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แบ่งซอยได้เป็นประมาณ 70 ร้านค้า รองรับผู้อยู่อาศัยได้อีกราว 500 คน มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสามารถดึงดูด

ให้คนรุ่นใหม่กลับเข้ามาอยู่ในเขตเมืองขอนแก่นได้อีกครั้งหนึ่ง 

สถำนกำรณ์กำรอยู่อำศัยในปัจจุบัน 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติท าให้เห็นสถานการณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากการทบทวนดังนี้ 

 1) บ้ำนหลังที่สองของคนขอนแก่นเป็นบ้ำนชำนเมืองมีที่ดิน คอนโดในเมืองเป็นบ้ำนหลัง
ที่สองของคนเมืองอื่น การซื้อบ้านหลังที่สองในพื้นที่เมืองขอนแก่นนั้นส่วนใหญ่ซื้อบ้านที่อยู่ไกลออกไป มีพ้ืน
ที่ดินขนาดใหญ่ และยังไม่เห็นสัญญาณของปรากฎการณ์การซื้อคอนโดเป็นหลังที่สอง คนซื้อคอนโดเป็นบ้าน
หลังที่สองส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่จากเมืองบริวารที่ซื้อเพราะต้องการอยู่ใกล้ที่ท างาน ซ้ือเพ่ือให้ลูกอยู่อาศัย
ระหว่างเข้ามาเรียนในเมืองขอนแก่น รวมถึงไว้เป็นที่พักเมื่อต้องเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลในเมือง ยัง
ไม่ค่อยพบคนขอนแก่นที่ซื้อบ้านหลังที่สองเป็นคอนโด นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มทั้งอยู่อาศัยและท างานนอก
เมืองขอนแก่น แต่ซื้อคอนโดในเมืองขอนแก่นไว้ใช้เป็นที่พักอาศัยเมื่อเดินทางเข้ามาเท่ียว สังสรรค์ หรือพักผ่อน
หย่อนใจในเมือง 

 2) บึงและสวนสำธำรณะเป็นพื ้นที ่น ันทนำกำรส ำค ัญของคนขอนแก่น บึงและ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ในเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งนันทนาการที่ส าคัญของคนขอนแก่นทั้ง
คนที่อยู่ใจกลางเมืองและคนที่อยู่ชานเมืองรวมถึงเมืองบริวาร และมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปัจจุบันเมื่อ
เทียบกับอดีต 

 3) บ้ำนพักข้ำรำชกำรมีน้อยและเสื่อมโทรม ที่อยู่อาศัยของข้าราชการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
มีปัจจัยเรื่องจ านวนบ้านพักไม่สัมพันธ์กับจ านวนข้าราชการ โดยความเป็นจริงอาจจะมีข้าราชการต้องการมาก
แต่ด้วยจ านวนที่น้อย ท าให้ต้องเข้าคิวรอบ้านพักเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งบ้านพักในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม 
ท าให้ข้าราชการส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อบ้านด้วยตัวเอง โดยมีปัจจัยการซื้อเพื่อการลงทุนเข้าเป็นเป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ  

 5) บ้ำนแนวรำบกู้ง่ำยและเป็นกำรอยู่อำศัยที่คุ้นเคยของคนเมืองขอนแก่น บ้านในหมู่บ้าน
จัดสรรเหมาะกับกลุ่มที่มีครอบครัวและสะดวกต่อการเดินทางด้วยรถยนต์อีกทั้งยังสามารถขออนุมัติเงินกู้ได้
ง่าย ทำให้บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าคอนโด ส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาคอนโดที่ช้าเพราะขอนแก่นยังไม่เป็นที่
นิยมเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมืองขอนแก่น  

6) บ้ำนเดี่ยวปลูกเองเป็นที่นิยม เพรำะคนส่วนมำกไม่นิยมกำรจ่ำยค่ำส่ วนกลำง คน
ขอนแก่นที่เป็นคนดั้งเดิมยังนิยมบ้านเดี่ยวมีที่ดินนอกโครงการ และไม่ชอบการต้องจ่ายค่าส่วนกลางรายเดือน
อยู่   
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7) คอนโดเริ่มแทนที่หอพัก คอนโดสามารถมาแทนหอพักได้เนื่องจากราคามีความใกล้เคียง
กันมาก รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในคอนโดมีมากกว่า หากเปรียบเทียบกันท าให้นักศึกษาบางคนเริ่มลงทุน
ในคอนโดเพ่ิมข้ึน ผู้ปกครองหลายคนเลือกลงทุนซื้อคอนโดเพ่ือให้ลูกเรียนโดยมีแผนว่าเมื่อลูกเรียนจบตัวเองจะ
อายุมากและต้องไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้น คอนโดก็จะถูกใช้เป็นที่พักเมื่อต้องเข้ามาโรงพยาบาลในเมืองได้ใน
อนาคต 

8) กำรย้ำยเข้ำมำอยู่หลังเกษียณในขอนแก่นเพิ่มขึ้น มีปัจจัยดึงดูดส าคัญคือการเข้าถึง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้สะดวกของเมืองขอนแก่น 

9) ผู้สูงอำยุอยู่คนเดียวมีมำกขึ้น เริ่มมีปรากฏการณ์นี้ให้เห็นบางส่วนแล้วในขอนแก่น 

10) ควำมเป็นชุมชนในเมืองน้อยลง แต่มีควำมเป็นชุมชนในหมู่บ้ำนจัดสรร ความเป็น
ชุมชนในเมืองมีน้อยลง โดยจะหลงเหลือให้เห็นได้ชัดในบริเวณชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย แต่
ความชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรกลับยังคงสูงมากโดยมีโซเชียลมีเดียเป็นตัวขับเคลื่อน อีกท้ังยังมีปรากฏการณ์ที่ใน
หมู่บ้านจัดสรรที่พัฒนาโดยบริษัทเดียวกันมีการเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการให้เห็นอีกด้วย 

11) ผู้พัฒนำที่อยู่อำศัยเริ่มให้บริกำรหลังกำรขำยในระยะยำวเพื่อดึงดูดลูกค้ำ โครงการ
หมู่บ้านจัดสรรที่พัฒนาโดยภาคเอกชนรายใหญ่หลายแห่งเริ่มเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากเดิมที่ท าเพียงแค่
ขายที่อยู่อาศัยจนหมดแล้วเปลี่ยนให้เป็นของนิติบุคคล เป็นการเข้ามาให้บริการด้านต่างๆ กับผู้อยู่อาศัยใน
ระยะยาวมากขึ้น เช่น การให้บริการดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ท าสวน ท าความสะอาด และบริการด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบ้านและการอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยคนละโครงการ
ได้มาท ากิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้กับผู้อยู่อาศัย 

12) คอนโดไม่มีควำมหลำกหลำย หำกต้องกำรห้องใหญ่ต้องไปอยู่หมู่บ้ำนจัดสรร เป็น
สถานการณ์ที่สืบเนื่องจากราคาที่ดินและก าลังซื้อของคนเมืองไม่สอดคล้องกัน ท าให้ ในเมืองขอนแก่นไม่มี
คอนโดขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากในกรุงเทพฯ ที่คอนโดรุ่นเก่าบางแห่งยังคงมีห้องที่มีขนาดเทียบเคียงกับบ้าน
แนวราบได้ แต่ด้วยความที่ขอนแก่นเริ ่มมีการพัฒนาคอนโดช้ากว่าและเป็นในยุคที่ที ่ดินมีราคาแพงและ
กลายเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับคนทั่วไปแล้ว ท าให้ไม่เกิดการสร้างคอนโดขนาดใหญ่ และผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยใน
คอนโดขนาดใหญ่กลางเมืองถึงแม้จะมีก าลังซื้อก็ไม่มีคอนโดรูปแบบดังกล่าวให้หาซื้อได้ ท าให้คนกลุ่มหนึ่งที่
ถึงแม้จะอยากอยู่คอนโดชานเมืองที่เดินทางสะดวก ต้องออกไปอยู่ชานเมืองในหมู่บ้านจัดสรรแทนเนื่องจาก
ความจ าเป็นด้านพื้นที่ใช้สอยในบ้าน 
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2.5.3 เมืองหำดใหญ่-สงขลำ 

2.5.3.1 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนที่อยู่อำศัย 

 1) ข้อมูลเชิงปริมำณของท่ีอยู่อำศัย 

 ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

 แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยจังหวัดสงขลาในช่วงปี 2560-2565 อยู่ที่ประมาณ 5,000 
หน่วยต่อปีและจากรายงานสถาการณ์ที่อยู่พบว่ามีหน่วยขายที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาสูงถึง 10,000 -14,000 
หน่วยต่อป ีและมีจ านวนหน่วยเหลือขายอยู่ที่เพียง 3,000 หน่วยต่อป ีซึ่งอาจจะท าให้สรุปเบื้องต้นได้ว่า ถึงแม้
ตัวเลขการคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาจะมีจ านวนที่ต ่าที่สุดใน 3 เมืองหลักภูมิภาคแต่
จ านวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยกลับมีมากกว่าความต้องการสูงถึง 1-1.5 เท่าตัว ซึ่งอาจจะเป็นผลมากจากมีความ
ต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาจากคนนอกพื้นที่เช่น  กลุ่มคนจากต่างชาติหรือกลุ่มคนจากสามจังหวัด
ชายแดน ที่ย้ายเขา้มาอยู่ในจังหวัดสงขลา แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขข้างต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดสงขลา
ไม่มีการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ เพราะยังไม่มีการวิเคราะห์ของปัจจัยในระดับรายได้
ครัวเรือน และจังหวัดสงขลามีคาเฉลี่ยของราคาที่อยู่อาศัยสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 3 เมืองหลัก ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ต้องศึกษาต่อไปในอนาคต  

 

ตารางที่ 48 โครงการที่อยู่อาศัยทีอ่ยู่ระหว่างการขายของ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา พ.ศ. 2561  

จังหวัด ประเภท 

หน่วยเปิดขำย หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 อัตรำกำรเติบโต 2560 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

สงขลำ 

บ้านจัดสรร 9,367 7,981 -14.80% 1,792 2,542 41.85% 

อาคารชุด 4,860 3,072 -36.79% 922 719 -22.02% 

รวม 14,227 11,053 
- 22.31

% 
2,714 3,261 20.15% 

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์
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ภาพที่  72  ความต้องการที่อยู่อาศัยใน 3 เมืองหลักภูมภิาค 
ข้อมูลจาก: การเคหะแห่งชาติ (2560) 

ข้อมูลแนวโน้มกำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัย 

 

ภาพที่  73 แนวโน้มการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยการสร้างบ้านเองเปรียบเทยีบกับการสร้างโดยผู้พัฒนา 

ในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา  ปี 2558-256115 

ดัดแปลงข้อมลูจาก : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย ์

 
 

15 ที่อยู่อาศัยประเภทสรา้งเอง ค านวนณโดยใช้ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด ลบออก

ด้วยจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดยภาคเอกชน (หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมเินียม) และภาครัฐ (โครงการของการเคหะ
แห่งชาติ) 
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 2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของท่ีอยู่อำศัย 

 ข้อมูลการกระจายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง  มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้า
ใจความหนาแน่นและความหลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) 
ในแต่ละช่องกริด โดยการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีหน่วยงานอื่นเก็บไว้แล้วน ามาประมวลออกมาเป็นแผนที่เพ่ือ
วิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 1) ภำครัฐแนวตั้ง 2) ภำครัฐแนวรำบ 3) ภำคเอกชน
แนวตั้ง 4) ภำคเอกชนแนวรำบ ในแต่ละเมืองจะมีข้อมูลแผนที่ดังต่อไปนี้  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจความหนาแน่นและความหลากหลาย
ของประเภทที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) โดยทางคณะวิจัยได้ศึกษาข้อมูลที ่อยู่
อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และสรุปลักษณะที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยท าการ
วิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 1.อาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 2.ลักษณะความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย 3.
ต าแหน่งและจ านวนหน่วยของโครงการอยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development)  และ 4.การ
วิเคราะห์การครอบคลุมของที่อยู่อาศัย  

กำรวิเครำะห์ควำมหนำแน่นพื้นที่อยู่อำศัยของแต่ละช่องกริดในพื้นที่ศึกษำ 

การวิเคราะห์ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย คือการค านวนจากผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมด
ต่อ 1 ช่องตาราง (2x2 กิโลเมตร) ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์
อาคารประเภทที่อยู่อาศัยจากการวิเคราะห์  

กำรวิเครำะห์กำรกระจำยตัวของท่ีอยู่อำศัยแบบท ำซ ้ำ (mass housing development) 

การวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) การค านวน
จากผลรวมของจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ประเภทคือ 1) ภาครัฐแนวตั้ง 2) ภาครัฐแนวราบ 3) ภาคเอกชน
แนวตั้ง 4) ภาคเอกชนแนวราบ เพ่ือแสดงการกระจายตัวของที่อยู่อาศัย  
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 1) กำรวิเครำะห์อำคำรประเภทท่ีอยู่อำศัยในพื้นที่ศึกษำ 

 
 

แผนที่ท่ี 49 อาคารประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นทีเ่มืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

ต าแหน่งอาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีกระกระจุกตัวในบริเวณใจกลางเมือง
และกระจายออกไปตามถนนสายส าคัญของตัวเมือง โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมเข้าหากันระหว่างทั้งสองเมือง  
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 2) กำรวิเครำะห์ควำมหนำแน่นพื้นที่อยู่อำศัยของแต่ละช่องกริดในพื้นที่ศึกษำ 

 

 

 

แผนที่ท่ี 50 ความหนาแน่นของพื้นท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ-่สงขลา 

 

ความหนาแน่นของอาคารประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่มีความหนานแน่นสูงบริเวณย่านส าคัญ
ทางเศษฐกิจในเมืองหาดใหญ่ เช่นเดียวกับเมืองสงขลาที่มีความหนาแน่นบริเวณย่านเมืองเก่าที่มีความส าคัญ
ทางเศรฐกิจ 
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3) ต ำแหน่งของโครงกำรที่อยู่อำศัยแต่ละประเภท  

 3.1) เอกชนแนวราบ (โครงการจัดสรรประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮล์ม อาคารพาณิชย์) 

 
 

แผนที่ท่ี 51 โครงการจัดสรรในพืน้ท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

โครการจัดสรรในพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลามีการกระจายตัวครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการพัฒนา

พื้นที่รอยต่อระหว่างชานเมืองและกลางเมืองมากที่สุด และสาธารณูปการที่ส าคัญอย่างสนามบินรวมถึงพื้นที่

บริเวณถนนที่เชื่อมกันระหว่างสองเมือง  
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3.2) เอกชนแนวตั้ง (โครงการอาคารชุด) 

 
 

แผนที่ท่ี 52 โครงการอาคารชุดในพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ทีอ่ยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีเห็นได้ชัดว่าพบได้มากในเมืองหาดใหญ่เท่านั้น โดยพบในเมืองสงขลาได้
น้อยมาก และบริเวณท่ีตั้งของอาชุดจะอยู่บริเณมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลที่ส าคัญ 
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 3.3) ภาครัฐแนวราบ (โครงการการเคหะ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด) 

 
 

แผนที่ท่ี 53 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

 

โครงการที่พัฒนาโดยรัฐมีปริมาณน้อยกว่าพัฒนาโดยเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยส่วนใหญ่พัฒนาใน
พ้ืนที่ของภาครัญและกระจายตัวในย่านเศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ได้จากถนนสายส าคัญ 
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 3.4) ภาครัฐแนวตั้ง (โครงการเคหะประเภทแฟลต) 

 
 

แผนที่ท่ี 54 โครงการการเคหะประเภทอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

โครงการพัฒนาโดยภาครัฐที่เป็นแนวตั้งมีปริมาณน้อยที่สุด แต่เมื่อเทียบกับประเภทพัฒนาโดยรัฐแบบ
แนวราบจะและมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
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 4) กำรวิเครำะห์กำรกระจำยตัวของท่ีอยู่อำศัยแบบท ำซ ้ำ (mass housing development) 

 

 

แผนที่ท่ี 55 กระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าพื้นที่นทีเ่มืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้า (mass housing development) ท าให้
ทราบบริเวณการกระจายของที่อยู่อาศัย ผลลัพธ์การวิเคราะห์พบว่ามีการกระจายพื้นที่รอยต่อระหว่างชาน
เมืองและกลางเมืองมากที่สุด ฃและบริเวณสนามบิน  
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2.5.3.2 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปกำร 

 1) ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนศึกษำ  

  จังหวัดสงขลามีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ ้น 715 แห่ง โดยแยกเป็นระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดสงขลามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 10 แห่ง16 ทั้งนี้ พบว่าในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครู รวมทั้งสิ้น 
12,443 คน และมีจ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 248,829 คน ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน เป็น
อัตราส่วน 1 : 20 

 จากการที ่จังหวัดสงขลาเป็นที ่ตั ้งของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ผู ้ว ิจัยจึงได้จัด
ท าการศึกษาสัดส่วนประชากรมหาวิทยาลัยในเมืองสงขลา เพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรเมืองกลุ่มอ่ืน 
ๆ โดยพบว่ามีจ านวนประชากรมหาวิทยาลัย  82,280 คน คิดเป็น 15.2% และประชากรเมืองกลุ ่มอื่น ๆ 
539,052 คน คิดเป็น 84.4% ในขณะเดียวกัน จากสถิติจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลับพบว่ามี
แนวโน้มลดลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 
2563 มีจ านวนนักศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2560 กว่า 1.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  74 เปรียบเทียบจ านวนประชากรมหาวิทยาลยัและประชากรเมืองกลุ่มอื่น ๆ        

                                                            

 
 

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 
และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่

ประชากรเมือง ประชากรมหาวิทยาลัย

84.8% 

15.2% 
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ตารางที่ 49 สถิตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา ปกีารศึกษา พ.ศ. 2555 - 2563 

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ - - - - - 52,291 51,060 50,694 51,891 

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน - - - - - 4,175 3,727 3,600 3,654 

สถานศึกษานอกสังกัดฯ - - - - - - - - - 

รวม 29167 57,635 62,004 60,917 - 56,466 54,787 54,294 55,545 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ภาพที่  75 สถิตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา ปีการศกึษา พ.ศ. 2555 - 2563 (ไม่รวมปี 2559) 
 ที่มา: ดัดแปลงข้อมลูจากส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

 2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของสถำนศึกษำ  

  การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อท าความเข้าใจการกระจายตัวและ
ความสามารถในการเข้าถึงสถานศึกษาแต่ละระดับของแต่ละพื้นที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจบุัน 
โดยแบ่งประเภทของสถานศึกษาเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) สถำนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2) 
โรงเรียนอนุบำล 3) โรงเรียนประถม  4) โรงเรียนมัธยมต้น  5) โรงเรียนมัธยมปลำย 6) ปวช/ปวส 7) 
อุดมศึกษำมหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ในการวัดระดับความสะดวกในการเข้าถึงสถานศึกษาแต่ละประเภทส่วน
หนึ่งอิงตามมาตรฐานของการจัดให้มีสถานศึกษาจากข้อ 2.2.2 ในบทที ่2 โดยมีหลักการส าคัญคือ สถานศึกษา
ที่จดัไว้เพ่ือเด็กควรเข้าถึงง่ายจากท่ีอยู่อาศัยมากกว่า  
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนศึกษำ 

 1) แผนที่ต ำแหน่งสถำนศึกษำแต่ละประเภท  

ข้อมูลสถานศึกษาพื้นที ่เมืองภายในเมืองหลักทั ้งสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่งประเภทของ
สถานศึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) สถำนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2) โรงเรียนอนุบำล 3) 
โรงเรียนประถม  4) โรงเรียนมัธยม 5) สถำบันอำชีวศึกษำ 6) อุดมศึกษำมหำวิทยำลัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

1.1) แผนที่ต าแหน่งสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

 
 

แผนที่ท่ี 56 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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1.2) แผนที่ต าแหน่งโรงเรียนประถม  

 
 

แผนที่ท่ี 57 ต าแหน่งโรงเรียนประถมพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 

1.3) แผนที่ต าแหน่งโรงเรียนมัธยม 

 
 

แผนที่ท่ี 58 โครงการการเคหะในพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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1.4) แผนที่ต าแหน่งสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 

 
 

แผนที่ท่ี 59 โครงการการเคหะประเภทอาคารชุดในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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 2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำแต่ละประเภท  

 2.1) ความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

แผนที่ท่ี 60 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึง สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ้ืนที่
เมืองหาดใหญ่-สงขลา ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 32 รองลงมา
คือที่ระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ที ่ร้อยละ 26 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กนับว่ามี
ความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายใน
ระดับระยะ 0.5 ถึง 1 กิโลเมตร 

ตารางที่ 50 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พื้นที่เมือหาดใหญ่-สงขลา 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 7.46 

ระยะ 1 กิโลเมตร 17.76 

ระยะ 2 กิโลเมตร 26.71 

ระยะ 5 กิโลเมตร 32.60 

ระยะ 7 กิโลเมตร 15.47 
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 2.2) ความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล 

 
 

แผนที่ท่ี 61 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนอนุบาล พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาท า
ให้พบว่าส่วนในพ้ืนที่มีการเข้าถึงระยะ 2 อยู่ที่ร้อยละ 33  รองลงมาคือที่ระยะ 5 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 29 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากโรงเรียนอนุบาล นับว่ามีความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษา
ลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 0.5 -1กิโลเมตร 

ตารางที่ 51 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนอนุบาล พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 9.67 

ระยะ 1 กิโลเมตร 22.59 

ระยะ 2 กิโลเมตร 33.92 

ระยะ 5 กิโลเมตร 29.22 

ระยะ 7 กิโลเมตร 4.60 
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 2.3) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนประถม  

 
 

แผนที่ท่ี 62 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนประถม พ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา คือ
มีพ้ืนที่มีการเข้าถึงระยะ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 34 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโรงเรียนประถม นับว่ามีความสามารถ
ในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาลักษณะนี้ควรอยู่ในบริเวณชุมชนที่เข้าถึงง่ายในระดับระยะ 
0.5 -1กิโลเมตร 

ตารางที่ 52 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 9.94 

ระยะ 1 กิโลเมตร 23.32 

ระยะ 2 กิโลเมตร 34.90 

ระยะ 5 กิโลเมตร 28.75 

ระยะ 7 กิโลเมตร 3.09 
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 2.4) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น  

 
 

แผนที่ท่ี 63 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมธัยมต้น พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น พ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาท า
ให้พบว่าส่วนในพื้นท่ีมีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 58.04 นับว่ามีความสามารถใน
การเข้าถึงที่เหมาะสม  

ตารางที่ 53 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมัธยมต้น พื้นที่เมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 28.07 

ระยะ 5 กิโลเมตร 58.04 

ระยะ 10 กิโลเมตร 11.83 

ระยะ 15 กิโลเมตร 1.37 

ระยะ 20 กิโลเมตร 0.70 
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 2.5) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมปลาย  

 
 

แผนที่ท่ี 64 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนประถม พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนมัธยมปลาย พ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ท าให้พบว่าส่วนในพื้นท่ีมีการเข้าถึงระยะ 5 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 58.66 และระยะการเดินทางเท้าอยู่ที่ร้อยละ 
28.07 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของโรงเรียนมัธยมปลายควรพัฒนาให้อยู่ที่ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะเหมาะสมกับ
ลักษณะของสถานศึกษา  แปลได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลายังมีความเหมาะสมกับการเข้าถึงโรงเรียนมัธยม
ปลาย 

ตารางที่ 54 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมัธยมปลาย พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 28.07 

ระยะ 5 กิโลเมตร 58.04 

ระยะ 10 กิโลเมตร 11.83 

ระยะ 15 กิโลเมตร 1.37 

ระยะ 20 กิโลเมตร 0.70 
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 2.6) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 

 
 

แผนที่ท่ี 65 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงเรยีนมธัยมต้น พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 10 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 31.08 และระยะการเข้าถึงที่ 15 กิโลเมตร
อยู่ที่ร้อยละ 29.84 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของสถาบันอาชีวศึกษา ควรพัฒนาให้อยู่ที่ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะ
เหมาะสมกับลักษณะของสถานศึกษา ซึ่งในบันจุบันมีเพียงร้อยละ 19.14 ของพ้ืนที่ ซึ่งแปลได้ว่าเมืองหาดใหญ่-
สงขลายังมีความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวะได้อย่างไม่เหมาะสม 

ตารางที่ 55 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงสถาบันอาชีวศึกษา พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-
สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 4.21 

ระยะ 5 กิโลเมตร 19.14 

ระยะ 10 กิโลเมตร 36.73 

ระยะ 15 กิโลเมตร 29.84 

ระยะ 20 กิโลเมตร 10.08 
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 2.7) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัย  

 

 

แผนที่ท่ี 66 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัย พื้นทีเ่มืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา ท าให้
พบว่าส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงระยะ 15 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 38.20 และระยะการเข้าถึงที่ 10 กิโลเมตรอยู่ที่
ร้อยละ 32 ซึ่งการพัฒนาต าแน่งของมหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้อยู่ที่ระยะ 5 กิโลเมตรถึงจะเหมาะสมกับ
ลักษณะของสถานศึกษา ซึ่งในบันจุบันมีเพียงร้อยละ 13.69 ของพื้นที่ แปลได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลายังมี
ความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่เหมาะสม 

ตารางที่ 56 เปรียบเทียบร้อยละของวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงมหาวิทยาลยั พ้ืนท่ีหาดใหญ่-สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะเดินเท้า 2.55 

ระยะ 5 กิโลเมตร 13.69 

ระยะ 10 กิโลเมตร 32.98 

ระยะ 15 กิโลเมตร 38.20 

ระยะ 20 กิโลเมตร 17.42 
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 3) ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนพยำบำล  

  สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 29 แห่ง สามารถรองรับ
ผู้ป่วยได้ 3,786 เตียง โดยจ าแนกเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 
2,367 เตียง สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 5 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 929 เตียง และสังกัดเอกชน 5 แห่ง 
รองรับผู้ป่วยได้ 490 เตียง ซึ่งเมื่อพิจารณาจ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงต่อจ านวนเตียง พบว่ามีอัตราส่วน 1 : 
3 เตียง โดยมีสัดส่วนเตียงต่อจ านวนประชากรคือ 3.3 เตียง : ประชากร 1,000 คน 
  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 6,573 คน โดย
แบ่งออกเป็นแพทย์ 1,197 คน ทันตแพทย์ 251 คน เภสัชกร 298 คน พยาบาลวิชาชีพ 4,788 คน และ
พยาบาลเทคนิค 39 คน ซึ่งเมื่อพิจาราณาสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในจังหวัด พบว่าสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากร คือ 1 : 1,190 คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร คือ 1 : 5,674 คน สัดส่วนเภสัชกรต่อ
ประชากร คือ 1 : 4,779 คนสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร คือ 1 : 297 คน และสัดส่วนพยาบาลเทคนิค
ต่อประชากร คือ 1 : 36,516 คน   
 

 4) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของสถำนพยำบำล    

  การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อท าความเข้าใจการกระจายตัวและ
ความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาลแต่ละระดับของแต่ละพื้นที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งใน
ปัจจุบัน โดยแบ่งประเภทของประเภทสถานพยาบาลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลินิกเอกชน 2) โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3) โรงพยำบำลของรัฐ  4) โรงพยำบำลเอกชน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดระดับความ
สะดวกในการเข้าถึงสถานพยาบาลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการ
การแพทย์ฉุกทางการแพทย์และเกณฑ์การเข้าถึงละแวกบ้าน 
 1) แผนที่ต ำแหน่งสถำนพยำบำลแต่ละประเภท  

ข้อมูลสถานพยาบาลพื้นที่เมืองภายในเมืองหลักทั้งสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่ง  ประเภทของ
ประเภทสถานพยาบาลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลินิกเอกชน 2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3) 
โรงพยำบำลของรัฐ  4) โรงพยำบำลเอกชน 
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แผนที่ท่ี 67  ต าแหน่งสถานพยาบาลพื้นทีเ่มืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากแผนที่ต าแหน่งของสถานพยาบาลในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาท าให้เห็นมีกระจายตัวของสถา
พยาบาลที่ครอบคลุม โดยเฉพาะประเภทคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชนกระจุกตัวในพื้นที่ใจกลางเมือง 

 

 

 2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสถำนพยำบำลแต่ละประเภท  

 2.1) การวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป  

การวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไปใช้เกณฑ์จากแนวทางปฏิบัติการ
รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์ออกดังต่อไปนี้ 
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แผนที่ท่ี 68 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีการเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที อยู่ที่ร้อยละ 33.92 และพื้นที่มีการเข้าถึงได้ภายใน 30 นาทีอยู่ที่
ร้อยละ 33.92 ซึ่งการการเข้าถึงโรงพยาบาลควรเข้าถึงได้ในเวลา 5-10 นาทีถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 44.81 ของ แปลได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลามีความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาล 30 เตียง
ขึ้นไป อย่างไม่เหมาะสม 

ตารางที่ 57 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึ้นไป 
พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

เข้าถึงได้ใน 5 นาที 14.81 

เข้าถึงได้ใน 10 นาที 30.95 

เข้าถึงได้ใน 15 นาที 33.92 

เข้าถึงได้ใน 20 นาที 15.90 

เข้าถึงได้ใน 25 นาที 4.42 
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 2.2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

 
 

แผนที่ท่ี 69 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล พ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าให้พบว่า
ส่วนในพื้นที่มีระยะ 5 กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 34.07 และพื้นที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 2 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 
16.95 ซึ่งการการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรเข้าถึงในระยะที่ 2-5 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่ง
ในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 60.52 ของพ้ืนที่ และมีพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ในระยะ 1กิโลเมตรลงไป อีกร้อยละ7.67  
แปลได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลาถือมีความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่าง
เหมาะสม  

ตารางที่ 58 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 7.67 

ระยะ 1 กิโลเมตร 16.95 

ระยะ 2 กิโลเมตร 26.32 

ระยะ 5 กิโลเมตร 34.20 

ระยะ 7 กิโลเมตร 14.86 
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 2.3) แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงคลินิคเอกชน  

 
 

แผนที่ท่ี 70 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงคลินิกเอกชนพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงคลินิกเอกชน ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีระยะ 5 
กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 32.48 และพ้ืนที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 7 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 22.40 ซึ่งการการเข้าถึง
คลินิกเอกชนควรเข้าถึงในระยะที่ 2-5 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 53.95 ของ
พื้นที่ และมีพื้นที่ที่เข้าถึงได้ในระยะ 1กิโลเมตรลงไป อีกร้อยละ7.55 แปลได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลาถือมี
ความสามารถในการเข้าถึงคลินิกเอกชนเหมาะสม  

ตารางที่ 59 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 7.55 

ระยะ 1 กิโลเมตร 15.75 

ระยะ 2 กิโลเมตร 21.82 

ระยะ 5 กิโลเมตร 32.48 

ระยะ 7 กิโลเมตร 22.40 
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 5) ข้อมูลเชิงปริมำณของพ้ืนที่สีเขียวสำธำรณะ 

 มีพื้นที่สีเขียว จ านวนทั้งสิ ้น 154.22 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 2.09% จากพื้นที่ทั ้งหมด  
7,394 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ 186.3 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สีเขียว
เพื่ออรรถประโยชน์ 10.34 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ 13.06 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 0.81 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ 10.76 ตารางกิโลเมตร 

 6) ข้อมูลเชิงพื้นที่ของของพ้ืนที่สีเขียวสำธำรณะ  

  ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสาธารณะแบ่งออกเป็น 1) พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะ ได้แก่ 
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะละแวกบ้าน สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนลานกีฬา กลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุกขชาติ 2) พื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์ 3) พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ 4) พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติ 5) พ้ืนที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่สีเขียวสำธำรณะ 

ข้อมูลสถานพยาบาลพ้ืนที่เมืองภายในเมืองหลักท้ังสามแห่งในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 1) พ้ืนที่
สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ ได้แก่ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะละแวกบ้าน สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนลาน
กีฬา กลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 2) พื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์ 3) พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตาม
แนวสาธารณูปการ 4) พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 5) พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1) แผนที่ต ำแหน่งพื้นที่สีเขียวสำธำรณะทั้งหมด 

 

 

แผนที่ท่ี 71 ต าแหน่งพ้ืนท่ีสาธารณะพื้นท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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 2) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพ้ืนที่สีเขียวเพื่อบริกำรสำธำรณะ  

  

 

แผนที่ท่ี 72 วิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในเข้าถึงพื้นที่สาธารณะพื้นท่ีเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 

จากการวิเคราะห์โครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ ท าให้พบว่าส่วนในพื้นที่มีระยะ 
2 กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 28.28 และพื้นที่มีการเข้าถึงในระยะที่ 5 กิโลเมตรอยู่ที่ร้อยละ 24.44 ซึ่งการการ
เข้าถึงงพื้นที่สาธารณะควรเข้าถึงในระยะที่ 0.5-2 กิโลเมตรถึงเหมาะสม ซึ่งในบันจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 
64.18 ของพ้ืนที่ ได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลาถือมีความสามารถในการเข้าถึงงพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสม  

ตารางที่ 60 เปรียบเทียบร้อยละการเข้าถึงของวิเคราะหโ์ครงข่ายความสามารถในการเข้าถึงงพื้นที่สาธารณะพื้นที่เมือง
หาดใหญ่-สงขลา 
ความสามารถในการเข้าถึง ร้อยละของพื้นที ่

ระยะ 0.5 กิโลเมตร 16.23 

ระยะ 1 กิโลเมตร 23.58 

ระยะ 2 กิโลเมตร 24.37 

ระยะ 5 กิโลเมตร 24.44 

ระยะ 7 กิโลเมตร 11.39 
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2.5.3.3 แนวโน้มและสถำนกำรณ์ส ำคัญของกำรอยู่อำศัยในเมืองเชียงใหม่ 

จีน ไทย มุสลิม แยกตัวกันมากขึ้น 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีความความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง จากข้อมูลสถิติประชากรของจังหวัด
สงขลามีจ านวนประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.71 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 31.98 นับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 3.31 นับถือศาสนาอื่น ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) ซึ่งส่งผลให้เมืองหาดใหญ่และสงขลามีความ
หลากหลายของศาสนสถานด้วย โดยภายในจังหวัดประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญทางศาสนาโดยมีวัดจ านวน 
401 แห่ง ที่พักสงฆ์จ านวน 95 แห่ง มัสยิดจ านวน 367 แห่ง และโบสถ์คริสต์จ านวน 16 แห่ง แน่นอนว่ากลุ่ม
คนที่ใช้งานพื้นที่ศาสนสถานคือกลุ่มคนที่นับถือศาสนานั้น  แต่หากไม่เพียงแค่นั้น พื้นที่ในเมืองสงขลา -
หาดใหญ่ยังสามารถพ้ืนที่ออกตามศาสนาได้อีก ไม่ว่าจะร้านกาแฟ โรงเรียน รวมแบบพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ โดย
จากการลงพื้นที่ส ารวจพบว่า กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้เข้าไปใช้งานร้านที่เป็นฮาลาล เพื่อไม่ให้ขัด
ต่อหลักการของศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับกลุ่มคนไทย-จีน ก็จะมีพ้ืนที่รวมตัวของกลุ่มคนโดยเฉพาะ ถึงแม้จะ
ไม่มีหลักการอะไรที่รองรับก็ตาม ในส่วนของกลุ่มไทยมีความหลากหลายของพื้นที่ใช้งาน คือสามารถเข้าไปใช้
งานร่วมกับกลุ่มคนอื่น ๆ  

การแยกกลุ่มทางความเชื่อของพ้ืนที่หาดใหญ่-สงขลายังส่งผลต่อการเลือกที่พ้ืนที่อยู่อาศัยอีกด้วย  โดย
พบว่ากลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีแนวโน้มในการเลือกที่อยู่อาศัยตามกลุ่มครอบครัวเดิมของตน หรือ
กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกันมากกว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ  

เมืองหาดใหญ่แข่งการพัฒนากับเมืองสงขลามากขึ้น 

“คนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลา และคนเมืองสงขลาก็ไม่ใช่เด็กหาดใหญ่” ประโยคข้างต้นมักจะถูกพูด
ออกมาเสมอจากการลงสัมภาษณ์คนในพื้นที่ อาจจะเป็นเพราะรูปแบบของกิจกรรมที่มีความแตกต่างของแต่
ละเมือง โดยเมืองสงขลามักเป็นที่ตั้งของส านักงานหน่วยงานของรัฐ ท าให้กลุ่มคนที่อาศัยมักจะเป็นกลุ่ มคนที่
ข้าราชการ นักเรียนและคนท้องถิ่น ในขณะที่เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีรูปแบบกิจกรรมเชิงพาณิชยกรรมอย่าง
มาก มีกลุ่มคนที่หลากหลายกว่า ทั้งกลุ่มคนต่างถิ่น นักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผลให้ความรู้สึกถึง
ความเป็นคนเมืองของคนที่อาศัยอยู่ในทั้งสองพ้ืนที่แยกออกจากกัน หากแต่เพียงว่าการสัมภาษณ์เชิงลงไปกลับ
พบว่า คนเมืองทั้งสองไม่สามารถปฏิเสธการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างทั้งสองเมืองได้ อาทิ ความต้องการการ
รับบริการด้านสาธารณะสุข ที่คนเมืองสงขลามักจะเดินทางเข้ามาในเมืองหาดใหญ่เนื่องจากหาดใหญ่มี
ความสามารถในการรองรับได้มากกว่า รวมถึงการเดินทางเข้ามาเพื่อจับจ่ายใช้สอยในบางช่วงโอกาสก็จะเดิน
ทางเข้าเมืองในเมืองหาดใหญ่ ในส่วนของคนเมืองหาดใหญ่มีจ านวนไม่น้อยที่เลือกที่จะเลือกที่อยู่อาศัยในเมือง
สงขลาและยอมเดินทางเข้ามาท างานที่หาดใหญ่ เนื่องจากราคาท่ีอยู่อาศัยและคุณภาพของบ้านจัดสรร และใน
บางโอกาสคนหาดใหญ่จะเดินทางไปพื้นท่ีเมืองสงขลาเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวในบางช่วงโอกาส 
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หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น แต่คนซื้อน้อยลง 

ในสามเมืองหลักภูมิภาคจังหวัดสงขลากับเป็นเพียงเมืองเดียวที่มีแนวโน้มของการเติบโตของที่อยู่
อาศัยลดน้อยลง โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) รายงานสรุปผลการส ารวจพบว่า ในปี 2562 
มีจ านวนโครงการที่อยู่อาศัยจ านวน 127 โครงการ มีหน่วยที่อยู่อาศัยรวม 3,822 หน่วย ซึ่งขายได้เพียง 768 
หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขายจ านวน 3,054 หน่วยซึ่งคิดเป็นอัตราดูดซับจะอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากช่วง
ครึ่งแรกของ  

ตารางที่ 61 โครงการที่อยู่อาศัยทีอ่ยู่ระหว่างการขายของสงขลา พ.ศ. 2561 

จังหวัด ประเภท 

จ ำนวนโครงกำร หน่วยในผัง หน่วยเหลือขำย 

2560 2561 

อัตรำ

กำร

เติบโต 

2560 2561 อัตรำกำรเติบโต 2560 2561 

อัตรำ

กำร

เติบโต 

สงขลำ 

บ้าน

จัดสรร 
89 122 37.08% 9,367 7,981 -14.80% 1,792 2,542 41.85% 

อาคาร

ชุด 
16 17 6.25% 4,860 3,072 -36.79% 922 719 

-

22.02% 

รวม 105 139 32.38% 14,227 11,053 - 22.31% 2,714 3,261 20.15% 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2562) 

แรงงานต่างชาติมากขึ้นแต่ความเหลื่อมล ้าก็คงอยู่ 

จังหวัดสงขลานอกจากมีความหลากหลายของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาแล้ว ยังมีความหลากหลายของ
กลุ่มคนหลากหลายสัญชาติอีกด้วย โดยจากข้อมูลสถิติของแรงงานพบว่า จังหวัดสงขลามีแรงงานข้ามชาติสูงถึง 
120,000 คน โดยกระจายไปตามแหล่งงานโดยส่วนมากอยู่ในภาคอุตสาหกรรม และการประมงเป็นหลัก 

โดยในปี 2562 กรมแรงงามจ.สงขลาระบุว่ายอดนายจ้างที่มาแจ้งการท างานของลูกจ้างแรงงานต่าง
ด้าวใน จ.สงขลา ในระยะสามเดือนมีไม่ต ่ากว่า 8,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในกลุ่มของการท า
สวนยาง ก่อสร้าง แม่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรมทั้งแปรรูปไม้ยางพาราและแปรรูปสัตว์น ้า มีทั้ง 3 สัญชาติ เมียน
มาร์ กัมพูชาและลาว ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามีความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน 

แต่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า แรงงานข้ามชาติมักจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกกลุ่มนายจ้างเอา
เปรียบเนื่องจากไม่รู้ว่ามีสิทธิจากการเป็นแรงงานอย่างไรมาก เนื่องจากแรงงานข้ามชาติในหาดใหญ่ใช้โซเชียล
มีเดียเป็นพื้นที่ในการหางาน โดยพึ่งพาอาศัยกลุ่มประกาศหาแรงงานในเฟซบุคไปพร้อม ๆ กับค าชักชวนจาก
คนรู้จักที่เคยท างานที่ประเทศไทยมาก่อน การเดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้นมีทั้งที่เข้ามาโดยมีวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย และท้ังที่เข้ามาผ่านพรมแดนธรรมชาติ และไม่อยู่ท าตามระบบการจ้างงาน ใน
กรณีท่ีแรงงานข้ามชาติเข้ามาผ่านนายหน้าแบบผิดกฎหมาย มีแนวโน้มว่าคน ๆ นั้นจะเข้าสู่วงจรหนี้สูง เพราะ
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นายหน้าจะร่วมมือกับนายจ้างหักค่าใช้จ่ายในการพาเข้าเมืองจากค่าแรงที่ได้ ท าให้แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมือง
นอกระบบต้องท างานเพื่อใช้หนี้ ไม่มีเงินเก็บและรายได้ที่สามารถส่งกลับบ้านได้ 

นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติที่ท างานก่อสร้างมักไม่ได้เงินเดือนตรงเวลา เนื่องจากว่าค่าจ้างจะได้มา
จากบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งต้องรองบประมาณจากแหล่งทุนอีกที แต่กฎหมายแรงงานในไทยยังไม่รองรับการ
ตั้งสภาพแรงงานข้ามชาติ ท าให้กลไกในการต่อรองเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองน้อยลงอีกทั้งเมื่อแรงงานข้ามชาติ
เดินทางเข้ามาในไทยแล้ว บางโรงงานจะเลือกพนักงานจากประเทศเดียวกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งข้ามชน
ชาติภายในโรงงาน ถ้าไม่มีครอบครัว แรงงานข้ามชาติจะอยู่ในที่พักท่ีโรงงานจัดหาได้ ในกรณีที่ไม่สะดวกพักใน
หอรวมกับคนอื่นแล้ว แรงงานข้ามชาติยังนิยมเช่าบ้านในละแวกโรงงาน (1000-2000 บาท/เดือน) ซึ่งใน
ปัจจุบันมีองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือแรงงานต่างชาติแต่ด้วยด้วยจ าวนของแรงงานที่จ านวนมาก ท าให้ยังคงเกิด
ปัญหาอยู่  

ชาวมาเลเซียเข้ามาลงทุนมากขึ้น? 

 เมืองหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและคมนาคมของภาคใต้ และเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะการเดินทางที่สะดวกเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด และในช่วง
เทศกาลมีนักท่องเที่ยวผ่านเข้าด่านสะเดากว่าหมื่นคนต่อวัน (ภูมริน มหันตมรรค, 2561) 

 ภาคธุรกิจเมืองหาดใหญ่เกิดการเปลี่ยนมือประกาศเซ้ง-ขายกิจการ โดยขณะนี้ธุรกิจเริ่มเปลี่ยนมือจาก
ชาวไทยเชื้อสายจีน ไปเป็นของชาวไทยมุสลิม และนักลงทุนชาวมาเลเซียมากขึ้น และเริ่มเห็นภาพชัดจาก
ปรากฎการณ์ของร้านค้าและกิจการเปลี่ยนชื่อหลังการซื้อขายลงตัวเป็น "ฮาลาล" เจาะกลุ่มลูกค้ามุสลิม หรือ
บางแห่งหลังเปลี่ยนมือเป็นเจ้าของชาวมาเลเซียก็มาปล่อยเช่าให้คนไทยต่อเช่นกัน (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2562) 

ชุมชนแออัดขยายตัวมากขึ้น? 

 ตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ.  2504 สงขลาใน
ระยะเวลาต่อมาได้กลายเป็นเมืองหลักอีกแห่งหนึ่งในการลงทุนของภูมิภาค เพราะมีความเหมาะสมในการ
คมนาคมทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้สงขลามีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกลายเป็นศูนย์กลางของ
ภาคใต้จนถึงปัจจุบัน 

 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้สงขลาเกิดการหลั่งไหลของประชากรเข้ามาเพื่อใช้แรงงาน เพ่ือ
ลงทุน และเพื่อประกอบอาชีพเรื่อยมา ในระยะแรกประชากรที่อพยพเข้ามาเป็นผู้คนจากหลายอ าเภอและ
จังหวัดข้างเคียงเข้ามาในเมืองสงขลา ต่อมาราว พ.ศ. 2520-2535 ประชากรต่างภูมิภาคได้อพยพเข้ามาสู่เมือง
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สงขลาเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาจากปรากฎการณ์นี้ท าให้เกิดปัญหาการใช้พื้นที่อยู่อาศัยกับปัญหาการเพ่ิม
จ านวนขึ้นของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลและยังคงมีแนวโน้มมากขึ้น (ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, อดิศร ศักดิ์สูง, & 
บุษกร ถาวรประสิทธิ์, 2546) สอดคล้องกับรายงานการส ารวจของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่พบว่าจังหวัด
สงขลามีจ านวนผู้มีรายได้น้อยกว่า 38,000 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (สวนยาง ปลูกข้าว) 
ประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงแล้ว  19 ชุมชน 3,708 ครัวเรือน 
ครอบคลุมเมืองสงขลา 12 ชุมชน เมืองหาดใหญ่ 5 ชุมชน เมืองสะเดา 2 ชุมชน   

 นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับเมืองสงขลายังเป็นเพราะชุมชนขาดความมั่นคงในสิทธิเรื่องที่ดินอยู่อาศัย 
จากการอยู่อาศัยที่เป็นการเช่าระยะสั้นในที่วัดและราชพัสดุ อีกท้ังยังมีการบุกรุกในที่ดินของการรถไฟ วัด ราช
พัสดุ เพิ่มมากขึ้น ท าให้ชุมชนมีความแออัด และน ามาสู่ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ 
และสภาพแวดล้อมที่แออัดและเสื่อมโทรม (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) 

 ส่วนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ กองสวัสดิการและสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้ส ารวจชุมชนแออัด
พบว่ามีจ านวนทั้งหมด 15 ชุมชน กว่า 700 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่บุกรุกที่ดินการรถไฟ 13 ชุมชน และเป็น
ชุมชนที ่บุกรุกที ่ด ินเอกชน 2 ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม , 2552) นอกจากนี ้ ศิวะ แสงมณี ประธาน
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดพื้นที่ริมทางรถไฟในหาดใหญ่มีสภาพเป็นตลาดสดที่
ค่อนข้างเสื่อมโทรม และชุมชนแออัด ร.ฟ.ท.จึงให้เช่าพื้นที่ดังกล่าวสร้างตลาดให้มีความน่าซื้อมากขึ้น รวมทั้ง
ไดจ้ัดสรรพ้ืนที่ส าหรับสร้างโครงการบ้านมั่นคงให้แก่ชาวบ้านอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 17 ไร่ 
และห้ามให้เอกชนเช่าช่วงต่อโดยเด็ดขาด ผู้ขายจะต้องท าสัญญาโดยตรงกับร.ฟ.ท. และมีการต่อสัญญาทุก ๆ 
10 ปี (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2556) 

ตึกร้างกลางเมืองมีมากขึ้น? 

 ในระยะ 40-50 ปีที่ผ่านมา สภาพกลางเมืองสงขลาที่ในอดีตเคยรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการค้าใน
ภูมิภาคมาตั้งแต่ในอดีต กลับพบว่ากลายเป็นเมืองที่ถูกมองข้ามเพราะคนทั่วไปมักรู้จักเมืองหาดใหญ่มากกว่า 
อาคารบ้านเรือนภายในเมืองสงขลาเงียบเหงา ทรุดโทรม และไม่มีชีวิตชีวาดังเช่นในอดีต 

 กระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ นักธุรกิจวัย 77 ปี เจ้าของร้านทองหลายแห่งในจังหวัดสงขลา และอดีต
วุฒิสมาชิกจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาพที่เราเห็นว่า “สงขลา” เป็นเมืองธุรกิจ เมืองการค้า และเป็น เมืองที่มี
ต านานที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนั้น ปัจจุบันมันเลือนหายไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่เห็นคือตึกรามบ้านช่องโทรม ผุพัง ไม่มีคน
อยู่ เจ้าของบ้านเริ่มประกาศขายบ้าน ขายตึกเก่า ๆ ทิ้ง เพราะซ่อมแซมล าบาก ซื้อใหม่ ง่ายกว่า และถูกกว่า 
“บ้านเก่า ๆ ถึงถูกปิดทั้งกลางวันและกลางคืนเงียบจนคนเรียกกันว่า “นครนอน” เพราะเมืองหลับใหลและ
เงียบสนิทจริงๆ” (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) 
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 นอกจากนี้เมืองเก่าสงขลามีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ผสมผสานกันทั้งชิโนโปรตุกีส จีน และอาคารยุค
อาร์ตเดคโค และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาพบว่า ในย่านเมืองเก่าของ
สงขลานี้ มี 3 วัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ได้แก่ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน และ
วัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งนั่นส่งผลให้กลุ่มสถาปัตยกรรมในย่านนี้มีเอกลักษณ์  แต่ปัจจุบันอาคารเก่าเหล่านี้ถูก
ปล่อยทิ ้งร้างให้เสื ่อมโทรมไปตามเวลา และจากการสัมภาษณ์หนุ ่มสาวเลือดใหม่ชาวเมืองสงขลาโดย 
TCDCCONNECT พบว่า สาเหตุดังกล่าวเป็นเพราะคนเมืองสงขลาย้ายถิ่นฐานออกจากเมืองและไปตั้งรกราก
ใหม่ที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทั้งนี้ภาคเอกชนได้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ตึก
เก่าเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นย่านเก่าสร้างสรรค์และศิลปะสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับอาคารเก่า (พลอย มัลลิกะมาส, 
2552) 

สถำนกำรณ์กำรอยู่อำศัยในปัจจุบัน 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติท าให้เห็นสถานการณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากการทบทวนดังนี้ 

1) เมืองหำดใหญ่และสงขลำแยกเป็นสองเมือง ดึงกำรพัฒนำซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมากจะเกิดที่เมืองหาดใหญ่ แต่การพัฒนาที่แยกกันของเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาซึ่ง
อยู่ในต าแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากท าให้เกิดการดึงอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยระหว่างสองเมือง  

2) คอนโดหำดใหญ่เป็นคนไทยที่ซื้อเพื่ออยู่อำศัยจริง ปัจจุบันคอนโดในหาดใหญ่มีจ านวนยู
นิตมากและมีอัตราดูดซับสูง การซื้อคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่เป็นการซื้อเพ่ืออยู่อาศัยจริงและไม่ได้เป็น
การซื้อเพ่ือเก็งก าไร และคนซื้อส่วนมากเป็นคนไทย ไม่ใช่ชาวต่างชาติ โดยเหตุผลที่คอนโดเป็นที่นิยมส่วนหนึ่ง
คือ เป็นการอยู่อาศัยในท าเลที่เดินทางไปสถานที่ท างาน โรงพยาบาล หรือโรงเรียนได้สะดวก นอกจากนี้ เมือง
หาดใหญ่ยังมีปัญหาการจราจรติดขัดท าให้คนจ านวนหนึ่งเลือกอยู่คอนโดกลางเมืองแทนการเลือกอยู่บ้านที่ไกล
จากใจกลางเมือง 

3) คนไม่คุ้นชินกับระบบส่วนกลำงของหมู่บ้ำนจัดสรร ถึงแม้ตลาดหมู่บ้านจัดสรรจะมีการ
เติบโตแต่ก็ไม่ได้มีอัตราการเติบโตสูงมากนัก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนที่อยู่ในจังหวัดภูมิภาคไม่คุ้นเคยกับ
การอยู่หมู่บ้านจัดสรรและต้องเสียค่าส่วนกลาง ท าให้นักพัฒนาที่อยู่อาศัยคิดยุทธศาสตร์ในการพัฒาให้ลูกบ้าน
มีความคุ้นชินกับระบบพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น  

4) หำดใหญ่มีพื้นที่รอกำรพัฒนำเป็นหมู่บ้ำนจัดสรร แต่ถนนยังเข้ำไม่ถึง ถึงแม้ที่ดินในตัว
เมืองหาดใหญ่จะมีราคาสูง แต่ชานเมืองของหาดใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณที่ที่ดินยังมีราคาไม่สูงและสามารถพัฒนา
เป็นหมู่บ้านจัดสรรได้ยังคงมีอยู่จ านวนหนึ่ง แต่นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานยัง
ไม่ชัดเจนและตามไม่ทันการพัฒนาของภาคเอกชน ท าให้ที่อยู่อาศัยประเภทหมู่บ้านจัดสรรของหาดใหญ่พัฒนา
ได้ช้า  
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5) กำรฟื้นฟูเมืองช่วยผสำนชุมชนหลำกวัฒนำธรรมผ่ำนพื้นที่สำธำรณะ การใช้งานพื้นที่
สาธารณะของผู้คนในเมืองสงขลาเพ่ิมสูงขึ้นในบริเวณท่ีมีการเคลื่อนไหวเพ่ือปรับปรุงสภาพเมือง ปัจจัยดังกล่าว
ท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนที่มีศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้อาจ
เป็นตัวกระตุ้นการกลับเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่เมืองที่เคยถูกปล่อยทิ้งและไม่มีผู้อยู่อาศัยมากข้ึนได้ในอนาคต  

6) บ้ำนร้ำงในเมืองปรับรับกำรท่องเที่ยว เมืองสงขลามีความพยายามจะพัฒนาเมืองให้
กลายเป็นเมืองมรดกโลก การเคลื่อนไหวดังกล่าวท าให้เริ่มมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในย่านเมืองเก่ามากขึ้น 
ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเก่าสูงขึ้น และส่วนหนึ่งถูกปรับเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยเดิมในย่าน
เมืองเก่ามักเป็นอาคารตึกแถวที่ไม่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในปัจจุบัน เช่น ไม่มีที่จอดรถ ท าให้คนที่เคยอยู่เดิม
ย้ายออกไปอยู่ชานเมืองแทน และคนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในย่านเมืองเก่าส่วนหนึ่งมาเช่าเพื่ออยู่อาศัยและ
ประกอบธุรกิจไปด้วย 

7) ชุมชนแยกกัน แต่ใช้พื้นที่สำธำรณะร่วมกัน สงขลาเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งชุมชน
ไทย จีน มุสลิม ถึงแม้ว่าชุมชนเหล่านี้จะมีการอยู่อาศัยแบบแยกกันอย่างชัดเจน แต่คนจากแต่ละชุมชนก็มีการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะหลายแห่งร่วมกัน ไม่ได้มีการแบ่งแยกตามวัฒนธรรม 

8) หมู่บ้ำนจัดสรรในสงขลำเป็นที่นิยมของวัยเกษียณและข้ำรำชกำร เนื่องจากเมืองสงขลา
เป็นเมืองที่มีสถานที่ราชการและสถานศึกษาจ านวนมาก ท าให้มีความต้องการที่อยู่ อาศัยของกลุ่มข้าราชการ
และกลุ่มวัยเกษียณ แต่เนื่องจากเมืองสงขลามีลักษณะเป็นแนวยาวท าให้การขยายตัวของเมืองมีข้อจ ากัด 
หมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนดังกล่าวที่ต้องการพื้นที่อยู่
อาศัยที่มีบริเวณบ้าน 

9) โครงกำรเกือบจัดสรรมีปรำกฏให้เห็นบ้ำงแต่น้อย สงขลามีปรากฏการณ์พัฒนาโครงการ
เกือบจัดสรรเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น แต่แนวโน้มหลักของผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่เป็นภาคเอกชน
รายใหญ่มักไม่ค่อยสนับสนุนการพัฒนารูปแบบดังกล่าวยกเว้นว่าแปลงที่ดินจะมีขนาดเล็ก 

10) นักท่องเที่ยวหำดใหญ่เป็นคนต่ำงชำติ นักท่องเที่ยวสงขลำเป็นคนไทย เมืองหาดใหญ่
พัฒนาโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจบริการต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นหลักมาโดย
ตลอด ในขณะที่เมืองสงขลามีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก แต่สถานการณ์โควิดท าให้เมือง
หาดใหญ่เริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยงชาวไทยมากข้ึน  
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2.6 สรุปผลกำรกวำดสัญญำณเบื้องต้นของเมืองหลัก 

2.6.1 ผลลัพธ์กำรประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติกำร ครั้งที ่1 

 คณะผู้วิจัยได้น าผลลัพธ์การกวาดสัญญาณทั้งหมดมารวบรวมเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน รวมถึงผู้อยู่
อาศัยในเมืองหลักแต่ละแห่งเข้าร่วม โดยในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที ่1 นี้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์การอยู่อาศัยในปัจจุบันของแต่ละเมือง เติมปัจจัยขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากที่คณะวิจัยได้
รวบรวมไว้ รวมถึงประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนแต่ละประเด็น ซึ่งน ามาสู่ผลลัพธ์หลัก 3 ส่วน ได้แก่ 
1) สถำนกำรณ์กำรอยู่อำศัยในปัจจุบัน 2) ปัจจัยขับเคลื่อน ที่ส่งผลต่ออนาคตการอยู่อาศัยของแต่ละเมือง 
และ 3) กำรประเมินควำมส ำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน โดยแต่ละเมืองได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

2.6.1.1 เมืองเชียงใหม่ 

1) ปัจจัยขับเคลื่อน 

จากกิจกรรมการกวาดสัญญาณปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญในเมืองเชียงใหม่พบว่า ในภาพรวมเป็นปัจจัย
ที่อยู่นอกพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ตัวอย่างเช่นแหล่งทุนจีนและทุนตะวันตก แนวคิดที่อยู่อาศัยหลังเกษียณของ
ชาวต่างชาติ หรือผู้ประกอบการที่จะเข้าไปพัฒนาธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจาก
เมืองขอนแก่นที่ส่วนมากเป็นปัจจัยจากภายในเมืองด้วยกันเอง แต่ในรายละเอียดก็มีปัจจัยจากภายในเมืองด้วย
เช่นกัน โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละปัจจัยออกได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้ำนสังคม เป็นปัจจัยที่คล้ายกับในเมืองอื่น ๆ เช่น สังคมสูงวัยหรืออัตราการเกิดน้อยลง แต่
ปัจจัยขับเคลื่อนด้านสังคมที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่เป็นพิเศษคือประเด็นด้านของชาวต่างชาติ 
ไม่ว่าจะมาเพื่อท่องเที่ยว เรียน ท าธุรกิจ หรือมาเพื่ออยู่ยาว ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อที่อยู่อาศัยในเชิงปริมาณและ
รูปแบบทั้งสิ้น อีกท้ังยังส่งผลให้เกิดสาธารณูปการของเมืองเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน  

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะมาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การอยู่อาศัยหรือการท างานของคนเมืองเชียงใหม่ อาจจะส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย ทั้งการวาง
นโยบายของภาครัฐหรือการลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเรียนหรือการงานผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น โครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจิทัลหรืออินเตอร์เน็ตจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสาธารณูปการหรือ
สถาบันการศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอน 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเมืองเชียงใหม่อย่าง
มากเนื่องจากการที่เมืองเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างรวดเร็วเป็นเพราะฐานเศรษฐกิจเดิมจากที่เป็น
เมืองราชการและการศึกษา เปลี่ยนเป็นฐานของอุตสาหกรรม จนมาปัจจุบันที่มีฐานภาคบริการและการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งฐานเศรษฐกิจส่งผลต่อทั้งการอยู่อาศัยและพฤติกรรมการใช้งานสาธารณูปการ และ
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ลักษณะชุมชนเดิมในเมืองอย่างมาก และเป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านเห็นคล้ายกันว่าในสถานการณ์หลังโควิด
ยังเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด 

ปัจจัยด้ำนสิ ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการย้ายถิ ่นฐานของชาวต่างชาติ 
เนื่องจากยังมีแนวคิดว่าเมืองเชียงใหม่มีอากาศที่ดี ซึ่งในอนาคตหากปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติ อีกทั้งการเกิดน ้าท่วมในภาคกลางเมื่อปี 2554 ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้มี
คนกรุงเทพฯ จ านวนหนึ่งมาซ้ือบ้านที่เชียงใหม่เพ่ือเตรียมรับมือกับน ้าท่วมกรุงเทพฯ ในอนาคตด้วย 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและนโยบำย แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.ด้านการพัฒนาในพื้นที่เมือง คือ
ในอนาคตเมืองเชียงใหม่อาจจะมีการพัฒนาไปสู่เมืองมรดกโลกซึ่งน าไปสู่การวางแผนของที่อยู่อาศัยในเมือง
อย่างมาก ส่วนที่ 2 คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการเติบโตของ
เมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

ปัจจัยด้ำนค่ำนิยม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในปัจจัยด้านนี้ แต่ยังไม่มี
การให้คุณค่าใดคุณค่าหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่เมืองเชียงใหม่ แต่ในภาพรวมเมืองเชียงใหม่จะมีความ
หลากหลายอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นศาสนา กลุ่มคน ซึ่งจะท าให้คนที่มาอาศัยในเมืองเชียงใหม่มีความ
หลากหลายทางแนวคิด 

จากการทบทวนของผู้วิจัยและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ท าให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตการอยู่อาศัย
ของเมืองเชียงใหม่ดังในตารางที่ 62 
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ตารางที่ 62 สรุปปัจจัยขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ในอนาคต 
Social Technology Economic 

- สังคมสูงวัย 
- โครงสร้างครอบครัว 
- จ านวนชาวต่างชาตวิัยแรงงาน 
- จ านวนชาวต่างชาตวิัยเกษียณ 
- จ านวนชาวจีน 
- อัตลักษณ์ของย่านและชุมชน 
- จ านวนแรงงานต่างชาต ิ
- จ านวนนกัศึกษา 
- ความหลากหลายของศาสนา 
- กลุ่ม Expat ทักษะสูง 
- กลุ่มสนใจเฉพาะ 
- ผู้ประกอบเชิงสร้างสรรค์ 
- ลักษณะโครงข่ายทางสังคมของเมือง 

- 3D printing  
- IoT 
- เทคโนโลยีการระบุตวัตน  
- ท างานออนไลน์/เรียนออนไลน ์
- Telemedicine 
- Droneเพื่อการขนส่ง 
- Smart City กับ Internet infrastructure 
- สายการบิน lowcost/สายการบินต่างประเทศ  
 
 

- โลกาภวิัฒน์อสังหา ราคาที่ดิน 
- Sharing economy / Platform 
economy 

- เศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- เศรษฐกิจมหาวิทยาลัย 
- ธุรกิจเพื่อวัยเกษียณและบา้นพกัหลังเกษียณ 
(retirement home) 

- ทุนจีนและทุนต่างชาติอื่น 
- ปริมาณโรงแรม/เกสต์เฮาส์/Airbnb 
- นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 
- การตั้งโรงเรียนนานาชาติ  
- Gentrification  
- ธุรกิจสถานพักฟื้น (Day care/ 
intermediate care) 

- การขนส่งจากเศรษฐกิจ 4.0 
- Job and Housing Balance 
- โอกาสในการท างานหลายอาชีพ 
- ทิศทางการลงทุนจากต่างชาติ 

Environment Policies Values 
- การเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 
- PM 2.5 
- การลดลงของพื้นที่ป่า 
- การเกิดไฟป่า 
- น ้าท่วม / ภยัแล้ง 
- การเกิดแผ่นดินไหว 
- น ้าท่วมกรุงเทพ 
- ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมือง 
- อุณหภูมิที่สูงขึ้นและแปรปรวน 
- สถานการณ์โควิด-19 

- นโยบายก าหนดสัดส่วนการถือครองที่อยู่อาศัย
ของชาวต่างชาต ิ 

- โครงการระบบขนส่งสาธารณะระดับเมอืงและ
ภูมิภาค 

- ความสัมพันธก์ับจีน 
- Chiangmai comprehensive plan 2012 
- การให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติ 
- ความสัมพันธ์ดา้นการค้าและการศึกษากับจีน 
- การพัฒนาเป็นเมืองมรดกโลก 
- ระเบียงเศรษฐกิจ 
- ถนนที่เชื่อมโยงไปจีน 
- นโยบายเพิ่มเส้นทาง/จุดเปลี่ยนถา่ยเช่ือมต่อกับ

ภายนอก เช่น รถไฟความเร็วสูง สนามบิน 
 

- ความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม 
- คนสร้างบ้านเองน้อยลง 
- ค่านิยมในการเช่า 
- การใช้ชีวิต organic 
- ปัจเจกนิยม 
- การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
- การต้องการอยู่ในจังหวัดบา้นเกิด 
- ความต้องการอาศัยอยู่ในบ้านเดียว 
- ความผูกพันธ์กับศาสนาสถาน 
- Sense of sharing 
- ความต้องการอิสระในการยา้ยที่อยู่ 
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2) การประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

 การประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนข้างต้น เป็นการประเมินความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ของแนวโน้มของแต่ละปัจจัยในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โดยจากการระดมความคิดเห็นน ามาสู่ผลลัพธ์ของ
การประเมินปัจจัยดังในตารางที่ 63 

ตารางที่ 63 ตารางแสดงระดับผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่อาศัยของเมอืงเชียงใหม่ 
  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต ่า 

คว
ำม

ไม
่แน่

นอ
น 

สูง
 

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- ทิศทางการลงทุนของทุนจีน/ต่างชาติ 
- นิคมล าพูน 
- รูปแบบการกลายเป็นเมืองมรดกโลก 
- ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งของรัฐและเอกชน 
- ลักษณะโครงข่ายทางสังคม 

  

กล
าง

 

- เทคโนโลยีการระบุตวัตน 
- โอกาสในการท างาน 
- จ านวนนกัศึกษา 
- ชาวต่างชาตวิัยเกษยีณ 
- Economic 4.0 – Logistic ของสินค้าออนไลน์และสินค้าส่งออก 

- โรงเรียนนานาชาต ิ
 

ต ่า
 

- สังคมผู้สูงอายุ 
- การเพิ่มเพิ่มขึ้นของ ”สถานที่พักฟื้น” (Day Care กับ Intermediate Care) 
- PM 2.5 
- ภัยแล้ง 
- เรียนออนไลน์ / ท างานออนไลน์ 
- Internet of things 
- Telemedicine 
- การลดลงของพื้นที่ป่า 
- การให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติ 

- ข้อจ ากัดทางผังเมือง 
- การถือครองที่อยูอ่าศัย

ของชาวต่างชาต ิ

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงแต่ความไม่แน่นอนต ่าโดยมากมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เป็นไป
ตามท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ เช่น การเป็นสังคมสูงวัยมีแนวโน้มจะด าเนินต่อไปในอนาคต การเกิดปัญหาฝุ่น 
PM2.5 ภัยแล้ง ธรรมชาติถูกท าลายจะยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นต่อไป การท างานออนไลน์และการเรียน
ออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต หรือในเรื่องเทคโนโลยี ปัจจัยเช่น telemedicine หรือ Internet 
of Things ก็จะมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคตเช่นกัน 

 ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและมีความไม่แน่นอนสูงแต่ละปัจจัยมีความเป็นไปได้ในทิศทางตรง
ข้ามกันสองทิศทางจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

- นิคมอุตสาหกรรมล าพูน จะส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรบริเวณเส้นทาง
เชื่อมไปล าพูนและการดึงกลุ่มแรงงานทักษะสูงซึ่งมีก าลังในการซื้อที่อยู่อาศัยสูงกว่าและแรงงานชาวต่างชาติ
บางกลุ่มอาจนิยมคอนโดมิเนียมมากกว่า ปัจจัยนี้มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่อิงกับ
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ทุนต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามเนื่องจากค่าแรงต ่ากว่า นอกจากนี้
ยังคาดการณ์ได้ยากว่าประเภทของอุตสาหกรรมในอนาคตจะเป็นประเภทใด จึงยากที่คาดการณ์กลุ่มแรงงานที่
จะเข้ามาเป็นผู้อยู่อาศัยระยะยาวหรือกึ่งยาวของเมืองเชียงใหม่ได้ในอนาคต 

- เศรษฐกิจแบ่งปันและโควิด-19 ถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ค่านิยมในเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy) มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยมสูงมากในอนาคต แต่การเกิดสถานการณ์โรคระบาดท าให้
พฤติกรรมในการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืนของคนเปลี่ยนแปลงไป คนต้องการใช้ของร่วมกับผู้อ่ืนน้อยลง ซึ่งอาจเข้า
มาเป็นปัจจัยที่หยุดการเติบโตของเศรษฐกิจแบ่งปัน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยติดตามการใช้งาน การ
ท าความสะอาดฆ่าเชื้อสิ่งของสาธารณะ จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยก าหนดว่าเศรษฐกิจแบ่งปันจะเติบโตต่อไปได้
หรือไม่ในอนาคต 

- Expat ต่างชาติมีทางเลือกหลากหลายขึ้น การอยู่อาศัยในเชียงใหม่ของกลุ่ม expat ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะชุมชนในเมือง เกิดพื้นที่นันทนาการแบบใหม่ และคนกลุ่มนี้มักเลือกที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่
น่าอยู่ เดินทางเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของแนวทิศทางการ
พัฒนาเมือง การจัดการกับปัญหาฝุ่นควัน การเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะมา
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 น ามาสู่ความไม่แน่นอนที่ว่า เมืองเชียงใหม่จะยังมีความสามารถในการแข่งขัน
และดึงดูดชาวต่างชาติได้ต่อไปหรือไม่เมื ่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม 
มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ 

- โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต Internet infrastructure ส่งผลต่อจ านวนแรงต่างชาติอย่าง
มาก เพราะส่งผลต่อเรื่องการท างานและการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจะมีผลสืบเนื่องไปถึงประสิทธิภาพของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตเช่น telemedicine เป็นต้น โดยแนวโน้มการท างาน
ออนไลน์ การเรียนออนไลน์ การรับบริการด้านต่างๆ ในชีวิตประจ าวันด้วยระบบออนไลน์มีแนวโน้มจะจ าเป็น
มากขึ้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะเล็งเห็นความส าคัญของปัจจัยนี้และด าเนินการลงทุ นโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลแล้วก็ตาม แต่แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอินเตอร์เน็ตของภาครัฐยังไม่มีความ
ชัดเจน ซึ่งหากไม่มีนโยบายมารองรับอาจท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าด้านการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ในอนาคต 

- แนวทางการพัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลก
เป็นปัจจัยที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่อาจจะใช้เวลานานจึงมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาใด อีกทั้ง
การให้ความหมายหรือรูปแบบของเมืองมรดกโลกก็ย่อมส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งในพ้ืนที่กลาง
เมืองและชานเมืองที่แตกต่างกันไป รวมถึงลักษณะของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่เมืองที่คาดว่าจะผลักดันเป็นพื้นที่
เมืองมรดกโลกก็จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างไปขึ้นอยู่กับว่านโยบายดังกล่าวจะมองชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิมว่า
เป็นส่วนหนึ่งของมรดกด้วยหรือไม่ 
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2.6.1.2 เมืองขอนแก่น 

1) ปัจจัยขับเคลื่อน 

จากกิจกรรมการกวาดสัญญาณและปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นในภาพรวม
ผู ้เข้าร่วมให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีอย่างมากเนื ่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต รองลงมาคือปัจจัยด้านการให้คุณค่าโดยเฉพาะประเด็นด้านครอบครัว
ซึ่งผู้เข้าร่วมมองว่าในอนาคตหากความหมายครอบครัวเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้รูปแบบที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป
ด้วย ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละปัจจัยออกได้ดังนี้ 

 ปัจจัยด้ำนสังคม ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อท้ังประเทศไทยและในจังหวัดอ่ืน ๆ 
ด้วยเช่นกัน อาท ิสังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อยลง การเพ่ิมขึ้นของชาวจีน (นักศึกษา) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อกลุ่ม
คนที่จะมาอาศัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมคิดว่า
ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่มีสัญญาณเกิดขึ้นอย่างชัดเจน  

 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี การเติบโตของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการอยู่อาศัย  พฤติกรรมการใช้สาธารณูปการในพื้นที่เมือง และความเป็นชุมชนอย่าง
มาก เนื่องจากทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากที่มา
เปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยที่กล่าวไป โดยผู้เข้าร่วมได้ยกตัวพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมี
เทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น โซเซียลมีเดียในปัจจุบันท าให้ระดับความเป็นชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นเพราะนิติบุคคลกับ
ลูกบ้านคนอื่น ๆ สามารถพูดคุยหารือปรึกษากันได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเป็นชุมชนเพิ่มมากขึ้น และใน
หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีการน าโซเซียลมีเดียมาประยุกต์ใช้กลับมีความเป็นชุมชนลดน้อยลงตามกลุ่มคนที่
เคยอยู่อาศัยในอดีต เป็นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและ telemedicine เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท า
ให้พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนขอนแก่นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เชื่อมโยงกับนโยบายเรื ่อง
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของเมือง นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างความปลอดภัยจากโรคระบาดจะ
เป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการออกแบบที่อยู่อาศัย การใช้พื้นท่ีส่วนกลาง และความเป็น
ชุมชนการอยู่อาศัยในอนาคต 

 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับเมืองอื่น  ๆ ของ
ประเทศไทย โดยปัจจัยที่พบคือ ราคาที่ดินสูงขึ้น ท าให้เกิดการกระจายตัวของการพัฒนาไปยังพื้นที่รอบเมือง
เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ใจกลางเมืองก็ถูกน ามาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้ง  แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมได้แสดง
ความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนดเรื่องความคุ้มค่าในการพัฒนาประเภทที่อยู่อาศัย  แต่การ
เลือกที่อยู่อาศัยก็ยังอยู่ในส่วนการให้คุณค่าของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก  บางท่านชอบที่จะอยู่คอนโดก็จะเลือก
คอนโดมากกว่าอยู่บ้าน อีกประเด็นถัดมาที่ผู้เข้าร่วมให้ความส าคัญคือการลงทุนของภาครัฐ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญจะส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย  สังเกตได้จากบริเวณสนามบิน หรือระบบขนส่ง
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ส าคัญมักจะมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยในการตัดสินใจซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้ อเพ่ือ
อาศัยอยู่เองก็ได้ 

 ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่คล้ายกับมหานครกรุงเทพคือผู้เข้าร่วมให้ความส าคัญกับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) จะท าให้เกิดอุทกภัยบ่อยขึ้น ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่อยู่
อาศัย รวมถึงมลภาวะอ่ืน ๆ เช่น เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง การเดินทางหรือฝุ่นที่เพ่ิมมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและนโยบำย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่ท าให้พฤติกรรมการอยู่อาศัยอย่าง
มาก โดยอาจแบ่งได้สองส่วนที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายที่พัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
เช่น การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองได้มากขึ้น การเสียภาษีที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้นและปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น รัฐสวัสดิการ นโยบายวันเข้าท างานทางของภาครัฐและเอกชนจะส่งผลให้รูปแบบที่อยู่อาศัยมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   

ปัจจัยด้ำนค่ำนิยม อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตอย่างมาก 
โดยเฉพาะ การเปลี่ยนนิยามของครอบครัว ซึ่งในอนาคตจะเกิดแนวคิดการเลือกครอบครัวด้วยตัวเองท าให้
หน้าตาครอบครัวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน อีกทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือความ
ยั่งยืนก็มีการให้คุณค่าที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยอย่างมาก  

โดยสรุปแล้ว จากการทบทวนของผู้วิจัยและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ท าให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อนอนาคต
การอยู่อาศัยของเมืองขอนแก่นดังในตารางที่ 64 
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ตารางที่ 64 สรุปปัจจัยขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงการอยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นในอนาคต 
Social Technology Economic 

- สังคมสูงวัย 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- Co-Living 
- โรคระบาด 
- คนโสดเพิ่มขึ้น 
- Home Service 24.7 
- sense of sharing 
- จ านวนนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้น 
- การท างานไม่ยึดติดสถาน ี
- ลักษณะโครงข่ายทางสังคม 

- car sharing 
- พลังงานสะอาด / isolation 
- เทคโนโลยีจัดการโรคระบาด 
- Medical Technology / Medical Hub 
- Learn from anywhere 
- Internet of things 
- Telemedicine 
- Transport mode 
- On-demand service 
- ช่องทางในการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
- self driving car 
- Social media และชุมชนออนไลน์ 

- Sharing economic 
- ที่ดินราคาสูง 
- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง / รางคู่ / 
โครงการ TOD สถานีรถไฟฟ้าขอนแก่น 
-การลงทุนจากภาครัฐ 
- ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
- ความครบคร ันของส ิ ่ งอ  านวยความ 
สะดวกในโครงการที่อยู่อาศัย 
- เศรษฐกิจมหาวิทยาลัย 
-ระดับรายได้เฉลี่ยของคนขอนแก่นและ
ความมั่นคงทางรายได้ของคนขอนแก่น 

Environment Policies Values 

- PM 2.5 
- เสียงรบกวน 
- Climate Change 
- น ้าทว่ม 
- Green open space 
- การเดินทางที่เชื่อมต่อรดับภูมิภาค 
- ภูมิประเทศที่ราบสูง 

- ภาษีที่ดิน 
- การถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ 
- นโยบายวันเข้าท างาน 
- การกระจายอ านาจการบริหารของท้องถิ่น 
- นโยบายส่งเสริมการกู้ซื้อที่อยูอ่าศัยแตล่ะประเภท 
- การวางผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
- จ านวนและขนาดของสถานที่ราชการ 
- นโยบาย “เมืองศูนย์กลางระดับรอง” 
- การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
- นโยบายสร้างเมืองนวัตกรรม food tech 

- ความเป็นเอกลักษณ์ของยา่น 
- แนวคิดรักษ์บ้านเกิด 
- ความหมายของครอบครัว 
- การใช้ชีวิตแบบครอบครัว 
- Independency ของผู้สูงอาย ุ
- การอนุรักษธ์รรมชาติ 
- ความยั่งยืน 
- การเลือกสมาชิกครอบครัวดว้ยตวัเอง 
- ค่านิยมการเดินทาง 

 

2) การประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

การประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนข้างต้น เป็นการประเมินความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ของแนวโน้มของแต่ละปัจจัยในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โดยจากการระดมความคิดเห็นน ามาสู่ผลลัพธ์ของ
การประเมินปัจจัยดังในตารางที่ 65 
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ตารางที่ 65 ตารางแสดงระดับผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่อาศัยของเมอืงขอนแก่น 
  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง
 

- เทคโนโลยีจัดการโรคระบาด 
- พลังงานสะอาด/ isolation 
- แนวคิดการอนุรักษ์บ้านเกิด 
- Sense of sharing 
- ลักษณะโครงข่ายทางสังคม 

- Car sharing 
- CO-Living 
- การลงทุนในที่อยู่อาศัย 
- การถือครองที่อยูอ่าศัยของชาวต่างชาติ 

- การท างานไม่ยึดติด
สถานที่ 

- ความเป็นเอกลักษณ์
ของย่านต่าง ๆ ที่
ชัดเจนขึ้น 

กล
าง

 

- ใช้ชีวิตกับครอบครัว 
- ความหมายของครอบครัว 
- Green open space ใ น ล ะ แ ว ก

ข้างเคียง 
- Medical Technology / Medical 

Hub 

- 3D printing 
- จ านวนนกัศึกษาจีน 
- เสียงรบกวน 
- สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลาง 
- เมืองขอนแก่นวาง position เป็นเมืองการศึกษา 

รวมถึงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ
จากจ านวนนกัศึกษาที่นอ้ยลง 

- self-driving car  

ต่ำ
 

- สังคมผู้สูงอายุ 
- Climate Change 
- WFH 
- Telemedicine 
- Transportation mode 
- โรคระบาดติดเช้ือ 
- ที่ดินราคาสูง 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- น ้าท่วม 
- คนโสดเพิ่มขึ้น 
- On-demand service 
- Independency ของผู้สูงอายุ 
- Work/Learn From anywhere 
- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง/รางคู่/

โครงการ TOD/สถานีรถไฟฟา้
ขอนแก่น 

- PM 2.5 
- Robotic technology 
- Internet of things 
- นโยบายวันเขา้ท างาน 
- เทคโนโลยีท าให้เด็กเล่นนอกบา้นน้อยลง 
- การกระจายอ านาจการบรหิารของท้องถิ่น 
- ช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
- นโยบายสร้างเมืองนวัตกรรม food tech 

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงแต่ความไม่แน่นอนต ่าโดยมากมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เป็นไป
ตามท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ เช่น การเป็นสังคมสูงวัยมีแนวโน้มจะด าเนินต่อไปในอนาคต เด็กจะเกิดน้อยลง 
คนโสดเพิ่มขึ้น การเกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ภัยแล้ง และน ้าท่วมจะยังคงเป็นปัญหาเช่นเดิมและทวีความรุนแรง
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ดินในเมืองจะมีราคาแพงขึ้น การท างานออนไลน์และการเรียน
ออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต หรือในเรื่องเทคโนโลยี ปัจจัยเช่น telemedicine หรือ Internet 
of Things ก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเช่นกัน นอกจากนี้ โรคระบาดติดเชื้อจะยังคงอยู่กับ
มนุษย์ต่อไปในอนาคต  

 ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและมีความไม่แน่นอนสูงแต่ละปัจจัยมีความเป็นไปได้ในทิศทางตรง
ข้ามกันสองทิศทาง โดยแต่ละปัจจัยมีเหตุผลของความไม่แน่นอนดังต่อไปนี้  
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- เทคโนโลยีจัดกำรโรคระบำด เป็นปัจจัยที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวไปแล้วในเมืองเชียงใหม่ โดยความ
แน่นอนของปัจจัยนี้คือจะมีโรคระบาดในลักษณะเดียวกับโควิด-19 อยู่กับโลกมนุษย์ต่อไปในอนาคต แต่ความ
ไม่แน่นอนของปัจจัยดังกล่าวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ด้านการก าจัดเชื้อโรค ด้านการตรวจจับ 
หรือ wearable technology ประเภทอื่นๆ ที่จะท าให้การอยู่อาศัยกลับไปเป็นเช่นเดียวกับก่อนสถานการณ์
โควิดได้หรือไม่ และเทคโนโลยีแต่ละประเภทจะถูกพัฒนาขึ้นมารวดเร็วมากน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่ยังคาดเดาได้
ยากและจะส่งผลกระทบสูงต่อรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในอนาคต  

- Sense of sharing สืบเนื่องจากปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีในการจัดการกับโรคระบาดคือปัจจัยเรื่อง
ค่านิยมในการแบ่งปันสิ่งของร่วมกันใช้กับผู้อ่ืน ถึงแม้ก่อนสถานการณ์โควิดจะมีว่าแนวโน้มคนรุ่นใหม่คุ้นชินกับ
การใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งสืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ค่ าครองชีพด้านต่างๆ สูงขึ้นและการ
แชร์สิ่งของร่วมกันกลายเป็นธุรกิจที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่หลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดท าให้
ผู้คนเกิดความกังวลในการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของเศรษฐกิจ
แบ่งปันอย่างมาก ดังนั้น ปัจจัยเรื่องค่านิยมในการใช้ของร่วมกับผู้อื่นจึงมีทิศทางที่ไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กับว่า 
เทคโนโลยีการจัดการโรคระบาดในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด และผู้คนจะมองความคุ้มค่าในการแชร์เมื่อ
เทียบกับความเสี่ยงที่จะติดโรคมากน้อยเพียงใด  

- พลังงำนสะอำดและกำรผลิตพลังงำนเอง ปัจจัยเรื่องพลังงานสะอาดมีความส าคัญกับการพัฒนา
เมืองและการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาก แต่มีความไม่แน่นอนว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีราคาถูกลงและกลายเป็น
สิ่งปกติที่คนทั่วไปของขอนแก่นสามารถเข้าถึงได้มากน้อยเพียงใดในอนาคตอีก  20 ปีข้างหน้า ซึ่งหากปัจจัยนี
แพร่หลายจริงในอีก 20 ปีข้างหน้า จะท าใหท าเลของการพัฒนาเมืองเปลี ่ยนแปลงไปและอิงอยู ่กับ
สาธารณูปโภคท่ีจัดโดยภาครัฐน้อยลง 

- แนวคิดกำรอนุรักษ์บ้ำนเกิด เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจากเมืองขอนแก่นเห็นว่า
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนของเมือง เนื่องมาจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคนที่เกิดและโตที่
ขอนแก่นจะมีความผูกพันธ์กับเมืองและยังคงท างานและใช้ชีวิตอยู่ในเมือง รวมถึงจะมีความต้องการกลับมา
พัฒนาบ้านเกิดมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มนักศึกษาที ่เรียนจบจาก
มหาวิทยาลัยในขอนแก่นจะอยู่อาศัยที่เมืองขอนแก่นต่อหรือไม่ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผล
ต่อการรักษาประชากรวัยแรงงานให้ยังคงอยู่ขับเคลื่อนเมืองและไม่ย้ายไปเมืองใหญ่อื่นๆ รวมถึงส่งผลต่อ
ลักษณะครอบครัว การอยู่อาศัย และชุมชนของเมืองขอนแก่นในอนาคต 
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2.6.1.3 เมืองหำดใหญ่ - สงขลำ 

1) ปัจจัยขับเคลื่อน 

จากกิจกรรมการกวาดสัญญาณและปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่ สงขลาใน

ภาพรวมเป็นมีความหลากหลายของปัจจัยอย่างมากมาเปรียบเทียบกับเมืองขอนแก่นและเชียงใหม่ เนื่องจาก

ตัวเมืองหาดใหญ่และสงขลาตต่างก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน อีกท้ังยังมีปัจจัยจากเศรษฐกิจ

ต่างประเทศเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่ งท าให้ในภาพรวมเมืองหาดใหญ่-

สงขลาเป็นเมืองที่มีความซับซ้อนของปัจจัยที่ส่งผลอย่างมาก แต่จากการกวาดสัญที่ส าคัญสามารถสรุปปัจจัย

จามแนวคิด STEEV-P ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้ำนสังคม เป็นปัจจัยที่มีความแตกต่างจากเมืองขอนแก่นและเชียงใหม่อย่างเด่นชัดเนื่องจาก

ประชากรเมืองหาดใหญ่และสงขลามีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาท าให้ความต้องการและพฤติกรรม

ของแต่ละกลุ่มคนแตกต่างกันอย่างมาก ถึงแม้ในภาพรวมอาจจะเมืองสงขลาและหาดใหญ่จะเป็นเมืองที่เป็น

พหุวัฒนธรรมอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีการแบ่งพื้นที่ตามกลุ่มคน มีการแยกกันใช้งานบางพื้นที่ แต่ในขณะเดี ยวกันก็มี

บางพื้นที่ที่ทุกกลุ่มคนสามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกัน ปัจจัยถัดมาที่น่าสนใจคือปัจจัยจากนักศึกษา ถึงแม้ว่า

สงขลาและหาดใหญ่จะมีสถาบันการศึกษาจ านวนมาก และมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนทุกปี แต่มีจ านวนน้อยที่จะ

อยู่ท างานต่อที่เมืองนี้  

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีลักษณะคล้ายกับเมื่องอื่นๆ คือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จะ

ท าให้การเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีได้ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของเมือง

หาดใหญ่-สงขลาในอนาคต 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  ราคาที่ดินและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส าคัญที่จะ

ส่งผลต่อการอยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่และสงขลา เนื่องจากเมืองหาดใหญ่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของ

ชาวต่างชาติอยู่เป็นสัดส่วนที่สูงและมีการพัฒนาที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก  ส่วนเมือง

สงขลาเองก็ก าลังจะพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน  

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพชีวิตของคนเมืองสงขลา ซึ่งมีปัจจัยน ้าท่วมที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาเมืองส าคัญๆ และปัจจัยเรื่องมลภาวะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีอยู่อาศัย 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและนโยบำย แบ่งออกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือ อนาคตเมืองสงขลา

อาจจะมีการพัฒนาไปสู่เมืองมรดกโลกซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยที่คล้ายคลึงกับ

เชียงใหม่ ประเด็นต่อมาคือ เมืองหาดใหญ่กลับมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคที่ไม่ทันการความต้องการที่อยู่อาศัยในเมือง ท าให้ผู้ประกอบการไม่

สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ทัน   

ปัจจัยด้ำนค่ำนิยม ในภาพรวมปัจจัยนี้มีประเด็นที่ส าคัญคือความหลากหลายของวัฒนธรรมและความ

เชื่อ ซึ่งจะส่งผลต่อความยึดโยงกับชุมชนและการเลือกท่ีอยู่อาศัยของคนแต่ละกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงคุณค่าเชิง

ศาสนาและวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มในเมืองหาดใหญ่และสงขลา จึงน่าจะส่งผลต่อลักษณะความเป็นชุมชน

อยู่อาศัยของเมืองในอนาคต 

โดยสรุปแล้ว จากการทบทวนของผู้วิจัยและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ท าให้ได้ปัจจัยขับเคลื่อน
อนาคตการอยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลาดังในตารางที่ 66 

ตารางที่ 66 ตารางแสดงระดับผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่อาศัยของเมอืงหาดใหญ่-สงขลา 
Social Technology Economic 

- สังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อยลง 
- โครงสร้างครอบครัวเล็กลง  
- ครอบครัวแหว่งกลาง 
- จ านวนชาวไทย ชาวมุสลิม ชาวจีน 
- ภัยจากการก่อการร้าย 
- ความผูกพันธ์ต่อชุมชนศาสนา 
- จ านวนนกัศึกษา 
- กลุ่มราชการและสถาศึกษา 
- จ านวนผู้มีรายได้น้อย/กลุ่มเปราะบาง 
- จ านวนนกัศึกษาจบใหม่ยา้ยออก 
- บทบาทของภาคเอกชนพัฒนาเมือง 
- ลักษณะโครงข่ายทางสังคม 
 

- 3D printing  
- Internet of Things 
- เทคโนโลยีการระบุตวัตน  
- ท างานออนไลน์/เรียนออนไลน ์
- Telemedicine 
- รัศมีการให้บริการทางเทคโนโลยีเช่น 

ไวไฟ พื้นที่เดลิเวอรี่ 
- บทบาทของแพลตฟอร์ม 
 

- โลกาภวิัฒน์อสังหา ราคาที่ดิน 
- Sharing economy / Platform 

economy 
- เศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- เศรษฐกิจมหาวิทยาลัย 
- เศรษฐกิจการค้าชายแดน 
- ทุนมาเลเซีย ทุนจีน 
- ภาวะหนี้สินจากช่วงวิกฤตโรคระบาด 
- ความคุ้มทนของระบบขนส่งทางราง

สาธารณะ 
- ราคาหอพกัรอบมหาวิทยาลัย 
- การดึงนักท่องเที่ยวระหว่างสงขลาและ

หาดใหญ ่
- ตลาดออนไลน์ 
- การเติบโตของห้างสพรรสินค้า 

Environment Policies Values 

- การเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 
- น ้าท่วม  
- คุณภาพของชายหาด ทะเล คลอง และ

ทะเลสาบ 
- หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน 
- ภูมิประเทศ 
- ระดับน ้าทะเล 
- มลภาวะในเมือง 
- การพัฒนาถนน 
- การจ ากัดความสูงโซนใกล้สนามบิน 
- ระบบขนส่งสาธารณะ 
- ที่จอดรถ 

- นโยบายก าหนดสัดส่วนการถือครองที่อยู่
อาศัยของชาวต่างชาติ  

- โครงการระบบขนส่งสาธารณะระดับเมอืง
และภูมิภาค 

- ความสัมพันธก์ับมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
- แนวทางการอนุรักษ์และเพิ่มความ

หนาแน่นเมืองเก่า 
- การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนเก่าแก่ 
- ข้อก าหนดด้านอาคารและ 

สถาปัตย ์
- เมืองมรดโลก 
- ผังเมืองในพื้นที่เมืองเก่า 

- ความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม 
- ค่านิยมในการเช่า 
- ปัจเจกนิยม 
- การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 
- คนรุ่นใหม่กลับถิ่น 
- ทัศนคติต่อคนต่างเช้ือชาติและศาสนา 
- คุณภาพที่อยูอ่าศัยไม่ส าคัญเท่าการ

เดินทาง 
- มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างหาดใหญ่-

สงขลา 
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Social Technology Economic 

 - สวัสดิการผู้พิการในพื้นที ่
- การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินภาครัญกับผู้บกุ

รุก 
- นโยบายสนับสนุนงบในการปรับสภาพที่

อยู่อาศัย 

 
2) การประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

การประเมินความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนข้างต้น เป็นการประเมินความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ของแนวโน้มของแต่ละปัจจัยในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โดยจากการระดมความคิดเห็นน ามาสู่ผลลัพธ์ของ
การประเมินปัจจัยดังในตารางที่ 67 

ตารางที ่67 ตารางแสดงระดับผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่อาศัยของเมอืงหาดใหญ่า-สงขลา 
  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน่

นอ
น 

สูง
 

- โครงสร้างครอบครัวเด่ียวหรือขยาย 
- นิคมอุตสาหกรรมจะนะ 
- ระบบขนส่งสาธารณะ/การขับรถ 
- การฟิ้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวหลังโควิด 

- Internet of Things - การบริโภคอย่าง
ยั่งยืน  

กล
าง

 

- คนรุ่นใหม่กลับถิ่น 
- ภัยจากการก่อการร้าย 
- ความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- การเติบโตของห้างสรรพสินค้า 
- การจัดการกับการกัดเซาะชายฝั่ง 
- นโยบายผังเมืองของเมืองสงขลา 

- สวัสดิการผู้พิการในพื้นที ่
- ค่านิยมในการเช่า 
- เมืองมรดกโลก 
- การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม 
- โครงการขนส่งสาธารณะระดับเมืองและภูมิภาค 
- ผังเมืองในโซนเมืองเก่า 
- ความผูกพันธ์ต่อชุมชนศาสนา 
- Resilient city 

- นโยบายสนับสนุน
งบในการปรับ
สภาพที่อยู่อาศัย  

ต่ำ
 

- สังคมสูงวัย 
- มลภาวะในเมือง 
- จ านวนนกัศึกษาลดลง 
- ตลาดออนไลน์ 
- ภาระหนี้สินจากชว่งวิกฤตโรคระบาด 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- เศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- รัศมีการให้บริการทางเทคโนโลย ี
- ท างานออนไลน์/เรียนออนไลน ์
- การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

- มลพิษจากการจราจร 
- ค่านิยมที่ต้องการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศสูงขึ้น 
- การดึงนักท่องเที่ยวระหว่างสงขลากบัหาดใหญ่ 
- Telemedicine  

- ข้อก าหนดด้าน
อารยสถาปัตย ์

- จ านวนนกัศึกษา
จบใหม่ย้ายออก 

 

 ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต ่าโดยมาก
มีแนวโน้มคล้ายคลึงกับเมืองอื่นๆ โดยมีประเด็นเพิ่มเติมคือ ภาระหนี้สินที่สูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 จะ



 

249 

ท าให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรูปแบบไปตามก าลังซื้อของคนและจะส่งผลต่อวิถีการเลือกที่อยู่อาศัยใน
ระยะยาวได้ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- โครงสร้ำงครอบครัว โครงสร้างครอบครัวในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าส าหรับเมือง
หาดใหญ่-ขอนแก่น เป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนสูงเนื่องจากรูปแบบสังคมและครอบครัวของเมืองภูมิภาคยังมี
ลักษณะเป็นครอบครัวขยายและมีการพึ่งพากันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอยู่สูงมาก  แต่ในขณะเดียวกัน
ลักษณะครอบครัวขยายของเมืองภูมิภาคเช่นนี้ก็ก าลังปะทะกับแนวโน้มใหญ่ระดับโลกและระดับประเทศที่ว่า
คนอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานน้อยลอง ตัดสินใจมีลูกน้อยลงซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบกับ
เมืองภูมิภาคมากน้อยเพียงใด แต่ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็จะส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่
อาศัยของคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาในอนาคต 

 - นิคมอุตสำหกรรมจะนะ ส่งผลต่อเรื่องการอยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลาในอนาคต 2 
ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ ความต้องการที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบการอยู่อาศัยคล้ายกับเมือง
หลวงมากขึ้น การมีประชากรทักษะสูงย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเพื่อท างานที่นิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งจะมา
พร้อมกับความต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพดี ในขณะที่กลุ่มแรงงานบริการขั้นพื้นฐานที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยก็
จะต้องการที่อยู่อาศัยอีกจ านวนมากเช่นกัน โดยแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะก าหนดทิศทางคุณภาพ
ของการอยู่อาศัยของเมืองในอนาคต ประเด็นต่อมาคือ ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยู่อาศัยเดิมในบริเวณที่
จะก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเดิมและอาจท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน
และต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ปริมาณมากในเขตเมืองหาดใหญ่หรือสงขลา 

 - กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวหลังโควิด เนื่องจากเมืองหาดใหญ่และสงขลาพางพา
เศรษฐกิจท่องเที่ยวอยู่มากระดับหนึ่ง โดยหาดใหญ่พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสงขลาก าลังจะพึ่งพา
นักท่องเที่ยวชาวไทย การตัดสินใจเลือกแนวทางการสร้างเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวของทั้งสองเมืองใน
อนาคตว่าจะไปในทิศทางใด จะส่งผลต่อการถ่วงดุลย์ระหว่างคลังที ่อยู ่อาศัยในเมืองกับปริมาณที ่พัก
นักท่องเที่ยวในเมือง ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยและลักษณะความเป็นชุมชนของ
ย่านต่างๆ ในอนาคต 

 - กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะและกำรใช้รถยนต์ เป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงว่า
จะเกิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะขึ้นหรือไม่ในอนาคตและเกิดในรูปแบบใด โดยหากเป็นการพัฒนาแบบ
ระบบราง ย่อมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินตามแนวสถานีรถไฟเช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานคร
และเกิดการอยู่อาศัยแนวตั้งและการเก็งก าไรที่อยู่อาศัยตามมาในอนาคต ในขณะที่หากเป็นการพัฒนาระบบ
อื่นเช่น รถบัส ก็อาจจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการอยู่อาศัยและการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากนัก  
นอกจากนี้ ปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลต่อค่านิยมที่มีต่อการใช้รถยนต์ส่วนตัวของคนเมือง นอกจากนี้ การมีระบบ
ขนส่งสาธารณะยังเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดกลุ่มคนวัยเพิ่งเริ่มท างานให้เข้ามาอาศัยในเมือง น ามาสู่การสร้าง
เศรษฐกิจของเมืองหลักได้ในอนาคต อีกทั้งจะเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวของคนรุ่นก่อนที่คิด
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ว่ารถยนต์มีความจ าเป็นและมักเลือกที่อยู่อาศัยที่มีที่จอดรถเพียงพอ ให้ไม่จ าเป็นต้องเลือกที่อยู่อาศัยด้วย
เงื่อนไขของทีจ่อดรถเช่นเดียวกับในอดีตอีกต่อไป 

2.6.2 สรุปภำพรวมของปัจจัยขับเคลื่อนอนำคตกำรอยู่อำศัยของเมืองหลัก 

1) สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของการอยู่
อาศัยในเมืองหลักท้ังสามแห่งที่น่าจะมีนัยยะส าคัญในการคาดการณ์อนาคตการอยู่อาศัยได้ดังตารางที่ 68 

ตารางที่ 68 สรุปสถานการณ์การอยู่อาศัยในปัจจุบันของเมืองหลักทั้งสามแห่ง 
 เชียงใหม่ ขอนแกน่ หำดใหญ่-สงขลำ 
หมู่บ้าน
จัดสรร 

- ปรากฏการณ์โครงการเกือบจัดสรร 
- หมู่บา้นจัดสรรใกล้โรงเรียนนานาชาต ิ 
- หมู่บา้นจัดสรรมากขึ้น 
  
 

- บ้านหลังที่สองของคนขอนแก่นเป็น
บ้านชานเมืองมีที่ดิน 
-บ้านแนวราบกู้ง่ายและเป็นการอยู่อาศัย
ที่คุ้นเคยของคนเมืองขอนแก่น 
- มีความเป็นชุมชนผา่นออนไลน์ใน
หมู่บ้านจัดสรร  
- ผู้พัฒนาหมูบ่้านจัดสรรเร่ิมให้บริการ
หลังการขายในระยะยาว 
-หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น ราคาเฉลี่ยสูงขึน้ 

- คนไม่คุ้นชินกับระบบส่วนกลางของ
หมู่บ้านจัดสรร  
-หาดใหญ่มีพื้นที่รอการพัฒนาเป็น
หมู่บ้านจัดสรร แต่ถนนยังเข้าไม่ถึง  
-หมู่บ้านจัดสรรในสงขลาเป็นที่นิยมของ
วัยเกษยีณและขา้ราชการ  
-โครงการเกือบจัดสรรมีปรากฏบา้ง 
-หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น แต่คนซ้ือน้อยลง 

คอนโด - คอนโดมากขึ้น - คอนโดไม่มีความหลากหลาย หาก
ต้องการห้องใหญ่ต้องไปอยู่หมูบ่้าน
จัดสรร  
- คอนโดในเมืองเป็นบ้านหลังที่สองของ
คนเมืองอื่น 
- คอนโดเริ่มแทนที่หอพัก 
- การเช่าที่อยูอ่าศัยแนวตั้งมากขึ้น 

- คอนโดหาดใหญ่เป็นคนไทยที่ซ้ือเพื่ออยู่
อาศัยจริง  
 

การ
พัฒนา
เมืองกับ
การอยู่
อาศัย 

- มีทางเลือกในการอยูอ่าศัยที่
หลากหลายส าหรับเด็กจบใหม่  
- กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มชาติพันธ์
อยู่อาศัยในที่ดินที่ไม่มั่นคง  
- นิคมอุตสาหกรรมล าพูนคืออกีแหล่ง
งานใหญ่ของแรงงานขั้นสูงที่อาศัยใน
เชียงใหม่ 
- คนเมืองย้ายออกไปชานเมืองมากขึ้น 
คนเมืองบริวารย้ายเขา้มากขึ้น คนอยู่ใน
คูเมืองน้อยลง 
- การรวมกลุ่มพัฒนาเมืองมากขึ้น? 
เข้มแข็งขึ้น? 
- การเปลี่ยนแปลงผังสีท าให้มีการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

- บึงและสวนสาธารณะเป็นพื้นที่
นันทนาการส าคัญของคนขอนแก่น  
- บ้านพักขา้ราชการมีน้อยและเส่ือม
โทรม  
- คนรุ่นใหม่กลับถิ่นมากขึ้น คนกรุงเทพฯ 
ย้ายมาอยู่ขอนแก่นมากขึ้น 
- การย้ายเข้ามาอยูห่ลังเกษียณใน
ขอนแก่นเพิ่มขึ้น  
- ผู้สูงอายอุยู่คนเดียวมีมากขึ้น  
- แรงงานต่างชาติมากขึ้น  
- ฝรั่งเกษียณมากขึ้น 
- นักศึกษาลดลง หอพกัวา่งมากขึ้น 
- การฟื้นฟูพื้นทีก่ลางเมืองเร่ิมมีบทบาท
กับทิศทางการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย  

- เมืองหาดใหญ่และสงขลาแยกเป็นสอง
เมือง แข่งขันและดึงการพัฒนากัน  
-การฟื้นฟูเมืองช่วยผสานชุมชนหลาก
วัฒนธรรมผ่านพื้นที่สาธารณะ  
-บ้านร้างในเมืองปรับรับการท่องเท่ียว  
-นักท่องเที่ยวหาดใหญ่เป็นคนต่างชาติ 
นักท่องเที่ยวสงขลาเป็นคนไทย  
-มีตึกร้างกลางเมืองมากขึ้น แต่เร่ิมถูก
ฟื้นฟ ู
- ชาวมาเลเซียเข้ามาลงทุนมากขึ้น 
- คนเมืองสงขลาย้ายออกไปกรุงเทพฯ
และหาดใหญ่มากขึ้น 
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- นโยบายด้านการเพิ่มเส้นทางและ
จุดเช่ือมต่อการเดินทาง เช่น ถนน รถไฟ 
สนามบิน กระตุ้นการลงทุนในภาค
อสังหา โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับจีน 

รูปแบบ
บ้านอื่นๆ 

- เร่ิมมีการอยู่อาศัยแบบ Shared 
House 
- โรงแรมมากขึ้น homestay มากขึ้น 
Airbnb มากขึ้น 

- บ้านเด่ียวปลูกเองเป็นที่นิยม เพราะคน
ส่วนมากไม่นิยมการจา่ยค่าสว่นกลาง 
-บ้านหลังที่ 2 เพิ่มมากขึ้น 
-บ้านพกัข้าราชการไม่เพียงพอ 

 

ชุมชน - Digital Nomad กับการเปลีย่นแปลง
ชุมชน 
-คนกรุงเทพมาซ้ือบ้านหลังที่สองเพราะ
น ้าท่วม 
- ชาวต่างชาติเข้ามาอยูห่ลังเกษียณมาก
ขึ้น 

- ชุมชนออนไลน์ได้รับความนิยม 
- ความเป็นชุมชนในเมืองน้อยลง แต่มี
ความเป็นชุมชนในหมู่บ้านจัดสรร  

-ชุมชนแยกกัน แต่ใช้พื้นที่สาธารณะ
ร่วมกัน  
-จีน ไทย มุสลิม แยกตัวกันมากขึ้น 
-แรงงานต่างชาติมากขึ้นแต่ความเหลื่อม
ล ้าก็คงอยู ่

อื่นๆ -PM 2.5 รุนแรงขึ้น 
-นักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น  
-นักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น 
-ธรรมชาติน้อยลง ดึงดูดคนน้อยลง? 
-นักศึกษาลดลง 

  

  

 จากตารางสรุปสถานการณ์การอยู่อาศัยในปัจจุบันของเมืองหลักทั้งสามแห่ง มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึง
กันหลายประการ เช่น  

- การพัฒนาคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรส่วนหนึ่งตอบความต้องการบ้านหลังที่สอง 
- มีการพัฒนาโครงการเกือบจัดสรรให้เห็นมากขึ้นในที่ดินแปลงไม่ใหญ่มาก 
- มีหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นแต่คนในพื้นที่บางส่วนไม่คุ ้นเคยกับการใช้พื้นที่ส่วนกลางและจ่ายค่ า

ส่วนกลาง คนจ านวนหนึ่งยังต้องการปลูกบ้านเดี่ยวเองอยู่ 
- มีการพัฒนาคอนโดมากขึ้นแต่เติบโตไม่เร็วมาก โดยคอนโดมักเป็นบ้านหลังที่สองของคนที่มีบ้านใน

เมืองโดยรอบแล้วเข้ามาท างาน พักผ่อน หรือเรียนหนังสือในตัวเมืองหลัก และคอนโดบางส่วนเข้ามาแทนที่
หอพักนักศึกษา 

- มีปรากฏการณ์ตึกแถวเก่ากลางเมืองที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากคนย้ายออกไปอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรชาน
เมือง แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนกลุ่มใหม่ที่เริ่มย้ายเข้ามาเช่าตึกแถวเก่ากลางเมืองเพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งมี
แนวโน้มเป็นธุรกิจที่รองรับการท่องเที่ยว และเริ่มมีความเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูพ้ืนที่ย่านตึกแถวกลางเมืองเก่า 

 
ในขณะเดียวกันแต่ละเมืองก็มีประเด็นสถานการณ์เฉพาะตัวเช่น เชียงใหม่มีประเด็นที่อยู่อาศัยของนัก

ธุรกิจจีนและกลุ่ม Digital Nomad ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างจากคนเดิมในพื้นที่ และท าให้เกิดการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแบบใหม่และเปลี่ยนแปลงความเป็นชุมชนในแต่ละย่านไป หรือในขอนแก่นมี
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ประเด็นโดดเด่นเช่นมีที่อยู่อาศัยในเมืองที่เป็นบ้านหลังที่สองของคนเมืองบริวารและจังหวัดรอบๆ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ไม่มีปรากฏการณ์นี้เด่นชัดมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะราคาที่ดินในขอนแก่นยังท าให้ที่
อยู่อาศัยในขอนแก่นยังสามารถเข้าถึงได้ในฐานะบ้านหลังที่สองอยู่ หรือในเมืองหาดใหญ่ -สงขลามีลักษณะ
สังคมเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยและการเกาะกลุ่มของชุมชนตามกลุ่มศาสนาและ
วัฒนธรรมอยู่เด่นชัด 

 
นอกเหนือจากประเด็นที่ได้จากค าถามโดยตรงแล้ว การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสามเมืองท าให้ได้

ข้อสังเกตว่าเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา มองทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคตโดยอิงกับ
ภาพปัจจุบันบางส่วนของเมืองกรุงเทพฯ และเล็งเห็นปัญหาของการอยู่อาศัยหลายประเด็นจากเมืองจะเกิดการ
ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง (urban sprawl) ผ่านการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรเช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานคร แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตว่า ถึงแม้ว่าทั้งสามเมืองจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของ
กรุงเทพฯ เป็นปัญหา แต่ก็พบว่าอีกมุมหนึ่งผู้เข้าร่วมก็มองการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรว่าเป็นการอยู่อาศัยที่
ค่อนข้างมีคุณภาพและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยรูปแบบดังกล่าว  อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะ
มองว่าการขยายตัวของเมืองโดยสร้างหมู่บ้านจัดสรรออกไปเรื่อยๆ ตามความต้องการที่อยู่อาศัยและตามที่
โครงสร้างพื้นฐานจะเอื้ออ านวยคือวิถีหลักและอาจเป็นวิธีการปกติหรือค าตอบเดียวของการขยายตัวของเมือง
เพ่ือรองรับประชากรที่เพ่ิมข้ึน ถึงแม้ว่าจะเห็นประเด็นเรื่องการกลายเป็นสังคมสูงวัย การท าลายพ้ืนที่ธรรมชาติ 
ฯลฯ ทีจ่ะส่งผลต่อเมืองหลักต่างจากเมืองหลวงอยู่ด้วยก็ตาม ข้อสังเกตนี้ชี้ให้เห็นว่า การทลายกรอบการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยรูปแบบเดิมซึ่งหมายถึงแบบเมืองหลวง น่าจะเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการมองภาพ
อนาคตการอยู่อาศัยของทั้งสามเมือง เพ่ือหาค าตอบที่เหมาะสมและป้องกันการเกิดภาพเชิงลบดังที่ได้เห็นจาก
เมืองหลวงมาแล้วต่อไป 
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2) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบสูง ควำมไม่แน่นอนต ่ำ 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต ่าของทั้งสามเมือง มีดังในตารางที่ 69 โดยปัจจัยเหล่านี้
จะน าไปสังเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐานในบทต่อไป 

ตารางที่ 69 ปัจจัยที่มีผลกระทบสงูและความไม่แน่นอนต ่าของสามเมืองหลัก 

 เชียงใหม่ ขอนแกน่ หำดใหญ่-สงขลำ 
ผลกระทบ
สูง- 

ค ว ำ ม ไ ม่
แน่นอนต ่ำ 

- สังคมสูงวัย 
- Telemedicine 
- เรียนออนไลน์ / ท ำงำนออนไลน์ 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- PM 2.5 
- จ านวนนักศึกษาลดลง 
- Climate Change 
- Internet of things 
- ที่ดินรำคำสูงขึ้น / กำรเช่ำมำกขึ้น 

 
- การเพิ่มเพิ่มขึ้นของ Day Care 

/Intermediate Care 
- การลดลงของพื้นที่ป่า 
- การให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติ 

- สังคมสูงวัย 
- Telemedicine 
- เรียนออนไลน์ / ท ำงำนออนไลน์ 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- PM 2.5 
- จ านวนนักศึกษาลดลง 
- Climate Change / น ้ำท่วม 
- Internet of things 
- ที่ดินรำคำสูงขึ้น / กำรเช่ำมำกขึ้น 

 
- โรคระบาดติดเช้ือ 
- คนโสดเพิ่มขึ้น 
- On-demand service 
- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง/รางคู่/

โครงการ TOD 
- การเปลี่ยนวธิีการเดินทาง 

- สังคมสูงวัย 
- Telemedicine 
- เรียนออนไลน์ / ท ำงำนออนไลน์ 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- มลภำวะในเมือง 
- จ ำนวนนักศึกษำลดลง 
- Climate Change 
- Internet of things 
- ที่ดินรำคำสูงขึ้น / กำรเช่ำมำกขึ้น 

 
- ตลาดออนไลน์ 
- ภาระหนี้สินจากวิกฤตโรคระบาด 
- เศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- รัศมีการให้บริการทางเทคโนโลย ี 
- การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่

หลากหลาย 
ผลกระทบ
ปำนกลำง-
ค ว ำ ม ไ ม่
แน่นอนต ่ำ 

- ข้อจ ากัดทางผังเมือง 
- การถือครองที่อยูอ่าศัยของ

ชาวต่างชาต ิ

- Robotic technology 
- นโยบายวันเขา้ท างาน 
- การกระจายอ านาจการบรหิารของ

ท้องถิ่น 
- ช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
- นโยบายเมืองนวัตกรรม food tech 

- มลพิษจากการจราจร 
- ค่านิยมที่ต้องการสิ่งแวดล้อมเชิง

นิเวศสูงขึ้น 
- การดึงนักท่องเที่ยวระหว่างสงขลา

กับหาดใหญ ่
 

ผลกระทบ
สูง-ควำมไม่
แ น ่ น อ น
ปำนกลำง 

- เทคโนโลยีการระบุตวัตน 
- โอกาสในการท างาน 
- ชาวต่างชาตวิัยเกษยีณ 
- Economic 4.0 – Logistic ของ

สินค้าออนไลน์และสินค้าส่งออก 

- ใช้ชีวิตกับครอบครัว 
- ความหมายของครอบครัว 
- พื้นที่สีเขียวสาธารณะละแวกบ้าน 
- Medical Technology / Medical 

Hub 

- คนรุ่นใหม่กลับถิ่น 
- ภัยจากการก่อการร้าย 
- ความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- การเติบโตของห้างสรรพสินค้า 
- การจัดการกับการกัดเซาะชายฝั่ง 
- นโยบายผังเมืองของเมืองสงขลา 

 

3) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบสูง ควำมไม่แน่นอนสูง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงของทั้งสามเมือง มีดังในตารางที่ 70 โดยปัจจัยเหล่านี้
จะน าไปสังเคราะห์เป็นภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือกต่อไป 
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ตารางที่ 70 ปัจจัยที่มีผลกระทบสงูและความไม่แน่นอนสูงของสามเมืองหลัก 

 เชียงใหม่ ขอนแกน่ หำดใหญ่-สงขลำ 
ผลกระทบ
สูง- 

ค ว ำ ม ไ ม่
แน่นอนสูง 

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- ทิศทางของทุนจีน 
- นิคมล าพูน 
- รูปแบบการกลายเป็นเมืองมรดกโลก 
- ลักษณะโครงข่ายสังคมของเมือง 
- ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงทั้งของรัฐและเอกชน 
- นโยบายเพิ่มเส้นทาง/จุดเปลี่ยนถา่ย

เช่ือมต่อกับภายนอก เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน 

- การพัฒนา off-grid energy system 

- เทคโนโลยีจัดการโรคระบาด 
- พลังงานสะอาด / isolation 
- แนวคิดการอนุรักษ์บ้านเกิด 
- ทิศทางการลงทุนจากต่างชาต ิ
- Sense of sharing 
- ลักษณะโครงข่ายสังคมของเมือง 
- นโยบายเพิ่มเส้นทาง/จุดเปลี่ยนถา่ย

เช่ือมต่อกับภายนอก เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน 

- การพัฒนา off-grid energy system 

- โครงสร้างครอบครัวเด่ียวหรือขยาย 
- นิคมอุตสาหกรรมจะนะ 
- ระบบขนส่งสาธารณะ/การขับรถ 
- การฟิ้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
- ทิศทางการลงทุนจากต่างชาต ิ
- ลักษณะโครงข่ายสังคมของเมือง 
- นโยบายเพิ่มเส้นทาง/จุดเปลี่ยนถา่ย

เช่ือมต่อกับภายนอก เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน 

- การพัฒนา off-grid energy system 

ผลกระทบ
สูง-ควำมไม่
แ น ่ น อ น
ปำนกลำง 

- เทคโนโลยีการระบุตวัตน 
- โอกาสในการท างาน 
- ชาวต่างชาตวิัยเกษยีณ 
- Economic 4.0 – Logistic ของ

สินค้าออนไลน์และสินค้าส่งออก 

- ใช้ชีวิตกับครอบครัว 
- ความหมายของครอบครัว 
- พื้นที่สีเขียวสาธารณะละแวกบ้าน 
- Medical Technology / Medical 

Hub 

- คนรุ่นใหม่กลับถิ่น 
- ภัยจากการก่อการร้าย 
- ความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
- การเติบโตของห้างสรรพสินค้า 
- การจัดการกับการกัดเซาะชายฝั่ง 
- นโยบายผังเมืองของเมืองสงขลา 

ผลกระทบ
ปำนกลำง-
ค ว ำ ม ไ ม่
แน่นอนสูง 

 - Car sharing 
- CO-Living 
- การลงทุนในที่อยู่อาศัย 
- ก า รถ ื อ ค รอ งท ี ่ อ ย ู ่ อ า ศ ั ย ขอ ง

ชาวต่างชาติ 

- Internet of Things 

 

2.7 พลวัตระบบของกำรอยู่อำศัยในเมืองหลัก 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคจากสมมติฐานตั้งต้น

ที่ใช้เป็นกรอบงานวิจัยและแบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนที่ได้จากการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่เมืองหลัก น ามาสู่พลวัตระบบของการอยู่อาศัยดังในภาพที่  76 

  ภาพพลวัตระบบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบท าซ ้าในชานเมืองและกลางเมืองมี
วงจรป้อนกลับแบบสมดุล (balancing feedback loop) ภายในแต่ละส่วนเอง โดยวงจรของการอยู่อาศัย
ชานเมือง (หมู่บ้านจัดสรร) มีลักษณะแบบสมดุลจากการที่เมื่อยิ่งมีความต้องการอยู่อาศัยชานเมืองมากข้ึน ยิ่ง
ท าให้เกิดการกระจายตัวของเมืองมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ลดลงไป รวมถึงการ
เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองก็จะล าบากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของการอยู่อาศัยชานเมืองลดลง ซึ่งหากไม่มี
ปัจจัยอื่นที่มาปรับวงจร การพัฒนาที่อยู่อาศัยชานเมืองก็จะหยุดอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ที่น ้าหนักของคุณภาพชีวิต
ชานเมืองยังอยู่ในภาวะที่รับมือได้เมื่อเทียบกับความล าบากในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ในขณะที่วงจร
ของการอยู่อาศัยกลางเมือง (คอนโดมิเนียม) ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ ความสะดวกในการเข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกและความหนาแน่นที่ส่งผลต่อคุณภาพของการอยู่อาศัยก็จะมีจุดที่สมดุลภายในวงจร โดย
ในวงจรของการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ชานเมืองและกลางเมืองนี้ เมื่อถึงจุดที่ขาดสมดุลระหว่างคุณภาพการอยู่อาศัย
กับความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆ เมื่อใด การพัฒนาที่อยู่อาศัยในวงจรนั้นก็จะลดลง และเมื่อดูใน
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ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองวงจรจะพบว่ามีความสัมพันธ์แบบวงจรป้อนกลับแบบเสริมแรง 
(reinforcing feedback loop) โดยแต่ละวงจรเป็นที่รองรับกำรอยู่อำศัยของอีกวงจรหนึ่งเมื่อวงจรนั้นขำด
สมดุลระหว่ำงคุณภำพชีวิตในกำรอยู่อำศัยกับควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ  โดยการรองรับ
อาจเกิดขึ้นในลักษณะของการมีบ้านหลังที่สองอยู่ในอีกวงจร เช่น เมื่อคนอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่ไกลจากสิ่ง
อ านวยความสะดวกกลางเมืองระดับหนึ่ง ก็จะมาหาซื้อคอนโดอยู่กลางเมืองเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองที่ใช้อยู่ใน
วันท างาน หรือในทางกลับกันเมื่อคนที่มีบ้านหลังแรกเป็นคอนโดกลางเมืองรู้สึกถึงความแออัดและคุณภาพชีวิต
กลางเมืองที่ไม่ดี ก็จะเริ่มคิดซื้อบ้านหลังที่สองในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองหรืออาจหลุดจากทั้งสองวงจรนี้โดย
ย้ายไปอยู่เมืองอ่ืนเลยก็เป็นไปได้เช่นกัน ทั้งนี้ ราคาของที่ดินและที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยส าคัญในการเร่ง
กระบวนการการมีบ้านหลังที่สอง ซึ่งในเมืองที่มีราคาที่ดินสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากรในเมืองนั้นก็จะมี
โอกาสที่ประชากรจะเลือกซื้อบ้านหลังที่สองได้น้อยลง 

 นอกเหนือจาก 2 วงจรหลักนี้แล้ว จะเห็นว่ามีปัจจัยขับเคลื่อนอื่นๆ อีกจ านวนมากที่จะมีบทบาทใน
การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์ประกอบแต่ละส่วนของวงจรการอยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยมีทั้งปัจจัยที่มี
ความไม่แน่นอนต ่าและผลกระทบสูง (ปัจจัยอนาคตฐาน) ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบสูง (ปัจจัย
อนาคตทางเลือก) ซึ่งในบรรดาปัจจัยขับเคลื ่อนเหล่านี ้ ก็มีทั ้งกลุ่มปัจจัยที่เป็นปัจจัยแนวโน้มระดับโลก 
(megatrends) เช่น โรคระบาด เศรษฐกิจแบ่งปัน การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือบทบาทของ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งปัจจัยระดับประเทศ เช่น ทิศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย การพึ่งพาเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว และปัจจัยในระดับเมือง เช่น การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็น
ต้น โดยปัจจัยแต่ละประเด็นมีความเก่ียวเนื่องระหว่างกันดังที่ปรากฏในภาพพลวัตระบบ 

 พลวัตระบบนี้จะเป็นฐานของการวิเคราะห์ภาพอนาคตฐาน ภาพอนาคตทางเลือก โดยข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บแบบสอบถามจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยท าให้เห็นแนวโน้มของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนในพลวัตระบบ
นี้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับแต่ละเมืองต่อไป 
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ภาพที่  76 พลวัตระบบการอยู่อาศัยในเมืองหลักภมูิภาค 
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บทท่ี 3  
กำรกวำดสัญญำณ II – ส ำรวจวิถีกำรอยู่อำศยั 

 การกวาดสัญญาณในส่วนนี้ มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลรูปแบบการอยู่อาศัยผ่านการลงพื้นที่ส ารวจในเมือง
หลักภูมิภาคทั้งสามแห่งโดยการใช้แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การตอบค าถามว่า “สถานการณ์
และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่สาม และสาธารณูปการของเมืองหลักภูมิภาคเป็นอย่างไร 
และส่งผลให้พฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและความเป็นชุมชนละแวกบ้านของคนเมืองในเมืองหลักเป็น
อย่างไรในปัจจุบัน?” เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของรูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลัก
ภูมิภาคที่ไม่ปรากฏในงานวิจัยหรือข้อมูลที่เคยมีการเก็บมาก่อนในอดีต และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ทางกายภาพกับวิถีการอยู่อาศัยของคนเมืองในแต่ละส่วนของเมืองที่ส ารวจ การกวาดสัญญาณ
ส่วนนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจปรากฏการณ์การอยู่อาศัยที่อยู่นอกเหนือจากผลการกวาดสัญญาณเชิงเอกสาร 
รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มด้านการอยู่อาศัยในเมืองหลักแต่ละแห่งผ่านการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงประจักษ์  

จากกรอบแนวคิดของงานวิจัยภายใต้สมมติฐานที่ว่า ลักษณะพื้นที่อยู่อำศัยส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
ใช้พื้นที่เมือง และ พฤติกรรมกำรใช้พื้นที่เมืองมีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมเป็นชุมชน น ามาสู่การแตกเป็น
ประเด็นส ารวจย่อยเพื ่อท าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของการอยู ่อาศัยดังในภาพที ่  77 เพื ่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของกลุ่มลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้พื้นที่เมือง และระดับความเป็น
ชุมชน โดยการท าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเหล่านี้ จะด าเนินการผ่าน 2 วิธีการหลักควบคู่กันไปคือ 1) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที ่จำกระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และ 2) กำรส ำรวจผ่ำนกำรเก็บ
แบบสอบถำม (household survey) ซึ่งในท้ายที่สุดจะน าผลที่ได้จากทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือท า
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้พื้นที่เมือง และระดับความเป็นชุมชน
ต่อไป  
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ภาพที่  77 กรอบประเด็นส ารวจลกัษณะที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการใช้พื้นที่เมือง  
และระดับความเป็นชุมชนของเมืองหลักท้ังสามแห่ง 

 

3.1 วิธีกำรเก็บข้อมูลและแนวคิดในกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 

 งานวิจัยนี้ใช้กรอบของวิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างร่วมกับโครงการวิจัยอื่นๆ 
ภายใต้โครงการวิจัยคนเมือง 4.0 อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเก็บข้อมูลคน
เมืองของโครงการที่ศึกษาด้านการอยู่อาศัย การท างาน การเดินทาง การซื้อของ และคนจนเมืองในอนาคต 
เป็นข้อมูลที่มีฐานการเก็บที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อต่อยอดใน
งานวิจัยอื่นๆ ที่อาจมีประเด็นซ้อนทับระหว่างหลายมิติของชีวิตเมืองได้ในอนาคต รวมถึงท าให้สามารถเข้าใจ
ภาพรวมของวิถีชีวิตคนเมืองได้อย่างสอดคล้องกันยิ่งขึ ้นผ่านมิติต่างๆ โดยรายละเอียดของแนวคิดในการ
ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและการก าหนดกลุ่มตัวอย่างมีระบุไว้ในภำคผนวก ง ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น
ข้อก าหนดในการส ารวจดังต่อไปนี้ 

 1) ขนำดหน่วยวิเครำะห์เชิงพื้นที่ ก าหนดพื้นที่หน่วยชุมชนอยู่ที่ขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ให้เป็น
ขนาดพื้นที่ระดับย่านที่สามารถเดินทางได้โดยง่ายในบริบทของการใช้ชีวิตของคนเมืองหลักในประเทศไทย ใน
ที่นี้จะเรียกแต่ละหน่วยว่าช่องกริด โดยการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ของแต่ละเมืองจะมีหน่วยการวิเคราะห์ตามช่องก
ริดที่วาดลงไปบนแผนที่ของเมืองนั้นๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้ก าหนดช่องกริดของแต่ละเมืองคือ เมืองเชียงใหม่มี 330 
ช่องกริด เมืองขอนแก่นมี 63 ช่องกริด และเมืองหำดใหญ่สงขลำมี 231 ช่องกริด โดยจ านวนช่องกริดของ
แต่ละเมืองแตกต่างกันจากการที่มีพ้ืนที่เนื้อเมืองที่มีขนาดไม่เท่ากัน 
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2) กำรแบ่งพื้นที่วิเครำะห์ตำมลักษณะเชิงพื้นที่เมือง ในล าดับต่อมา แต่ละช่องกริดที่ได้จะถูกจัด
กลุ่มโดยการแบ่งตามควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร โดยอ้างอิงจากปริมาณพื้นที่อาคารประเภทที่พัก
อาศัยต่อจ านวนประชากร ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มความหนาแน่นดังใน ภาพที่  78 ลักษณะกลุ่มพื้นที่ในการ
เก็บตัวอย่าง โดยแผนที่กลุ่มความหนาแน่นของแต่ละเมืองแสดงไว้ในภำคผนวก ง 

 
ภาพที่  78 ลักษณะกลุ่มพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง 

 

3) กำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเชิงที่อยู่อำศัย นอกจากการจัดกลุ่มเชิงพ้ืนที่เมืองตามความหนาแน่นข้างต้น
แล้ว งานวิจัยนี้ได้จัดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มีการเก็บแบบส ารวจจากที่อยู่ อาศัยใน
ประเภทที่หลากหลายและน าผลไปวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานที่ว่าลักษณะที่อยู่อาศัยที่แต่ละประเภทส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการจัดกลุ่มออกเป็น  2 ชั้นคือ 1) ชั้นข้อมูลเรื ่อง
ประเภทพื้นที่บริเวณที่อยู่อำศัย รวม 9 รูปแบบ คือ พ้ืนที่ที่ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ/ชุมชน อยู่ในพื้นท่ีสถาบัน เช่น 
มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว 
พ้ืนที่ในโครงการบ้านมั่นคง พ้ืนที่ในโครงการเคหะชุมชน พ้ืนที่ในโครงการเอ้ืออาทร พ้ืนที่ในชุมชนแออัด/สลัม 
และพ้ืนที่ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ และ 2) ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทท่ีอยู่อำศัย รวม 9 
รูปแบบ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว  ห้องพักในอาคารพาณิชย์
หรือตึกแถว  คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ แฟลต เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก และท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/
อ่ืนๆ  

4) ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงและจ ำนวนส ำรวจ ภายใต้การแบ่งกลุ่มและก าหนดชั้นภูมิเชิงพื้นที่ข้างต้น 
งานวิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและจ านวนส ารวจ คือ ก าหนดให้เก็บแบบส ารวจเมืองละจ านวน 31 ช่อ
งกริด และจ านวนแบบส ารวจที่เก็บในแต่ละเมืองมีจ านวนดังนี้ 

- เมืองเชียงใหม:่ เก็บแบบส ารวจ 820 ชุด โดย 1 ชุดการส ารวจเป็นตัวแทนประชากร 236 คน 
- เมืองขอนแก่น: เก็บแบบส ารวจ 812 ชุด โดย 1 ชุดการส ารวจเป็นตัวแทนประชากร 213 คน  
- เมืองขอนแก่น: เก็บแบบส ารวจ 824 ชุด โดย 1 ชุดการส ารวจเป็นตัวแทนประชากร 256 คน 
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5) กำรพิทักษ์สิทธิ์ในกำรสัมภำษณ์ นอกจากนี้การเก็บแบบส ารวจตามจ านวนชุดดังกล่าว มีเงื่อนไข
ซ้อนทับอีก 2 ประการคือ 1) ในแต่ละ “กลุ่มลักษณะเชิงพื้นที่เมือง” ที่แบ่งออกเป็น 8 ระดับตามความ
หนาแน่นของจ านวนประชากร จะต้องมีการเก็บแบบส ารวจกลุ่มละไม่ต ่ำกว่ำ 30 ครัวเรือน และ 2) ในแต่ละ 
“ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทที่อยู่อำศัย” ที่แบ่งออกเป็น 9 ประเภท จะต้องมีการเก็บในแต่ละประเภทละไม่ต ่ำ
กว่ำ 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย โดยรายละเอียดการค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างและจ านวนส ารวจมีวิธี
คิดอยู่ในภำคผนวก ง 

ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือ
บันทึกวีดีทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถาม หรือ ถอนตัวออก
จากการโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการท างานของผู้มีส่วนร่วม 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นหลัก ขออนุญาต
เผยแพร่ในรายงานการวิจัยที่จะถูกตีพิมพ์ตามเนื้อหาที่ท่านยินยอมให้ผู้วิจัยเผยแพร่ได้ ผู้มีส่วนร่วมในการวจิัย
จะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะเข้าส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้ การยินยอมดังกล่าวจะ
รวมถึงการน าเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป 

การประเมินและป้องกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มย่อยในงานวิจัยชิ้นนี ้อยู่ในระดับน้อยถึงไม่มี
อันตราย เนื่องจากในระหว่างงานวิจัยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ยังเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในภาพรวมที่ไม่สามารถชี้เฉพาะว่าข้อมูลมาจากใครได้ 

การรักษาความลับของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม 

โดยสรุปแล้ว ข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามที่สามารถน าไปเผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพียงข้อมูลเชิง
ปริมาณที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมตอบแล้วเท่านั้น ส าหรับข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละบุคคล จะมีเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็นภาพรวม เพ่ือเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจตามมาได้ 

3.2 แนวคิดด้ำนประเด็นกำรส ำรวจและแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ภายใต้ระเบียบและวิธีการเก็บข้อมูลข้างต้นงานวิจัยนี้แบ่งประเด็นการส ารวจเพื่อกวาดสัญญาณที่

ส าคัญออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 2) การส ารวจพฤติกรรม
ทั่วไปในการใช้งานพื้นที่อยู่อาศัยและความพึงพอใจ 3) การส ารวจความเป็นชุมชนอยู่อาศัย 4) การส ารวจ
ประเด็นค าถามเพ่ือตอบสมมติฐานย่อยของงานวิจัย 5) การส ารวจข้อมูลด้านการใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่
อาศัย และ 6) การส ารวจข้อมูลการอยู่อาศัยที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์โควิด  
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แนวคิดด้านประเด็นการส ารวจทั้ง 6 ส่วนมุ่งเน้นทั้งการส ารวจเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์การอยู่
อาศัยทั่วไปในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อส ารวจประเด็นที่ได้จากการสังเคราะห์และคาดว่าน่าจะประเด็นส าคัญของ
อนาคตการอยู่อาศัยจากพลวัตระบบของงานวิจัยในปีที่ผ่านมา17 (ภัณฑิรา จูละยานนท์และอภิวัฒน์ รัตนวรา
หะ, 2563) ซึ่งผลลัพธ์ของการส ารวจแต่ละส่วนจะถูกน ามาสังเคราะห์ร่วมกันและสรุปออกมาเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนและแนวโน้มส าคัญที่จะกลายเป็นข้อมูลตั้งต้นในการสร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตของการอยู่อาศัยใน
เมืองหลักต่อไป การส ารวจแต่ละส่วนมีประเด็นส ารวจดังในตารางที่ 71 ประเด็นส ารวจในหัวข้อส ารวจหลัก 

 

ตารางที่ 71 ประเด็นส ารวจในหัวข้อส ารวจหลัก 
หัวข้อส ำรวจหลัก ประเด็นส ำรวจ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของลักษณะพื้นท่ีอยู่อาศัย พ้ืนที่อยู่อำศัย (บ้ำน) 

• ประเภทพ้ืนท่ีและประเภทท่ีอยู่อาศัย  

• ประเภทโครงสร้างและอายุอาคาร 

• ขนาดที่อยู่อาศัย 

• จ านวนห้องและพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภท 

• ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
พ้ืนที่สำธำรณูปกำรและนันทนำกำร 

• ประเภท 

• ระยะทางจากท่ีอยู่อาศัย 

• ความสะดวกในการเข้าถึง (ระยะเวลาในการเข้าถึง) 
2) พฤติกรรมการใช้งานพ้ืนท่ีอยู่อาศัย พฤติกรรมกำรใช้ที่อยู่อำศัย 

• ปริมาณการใช้งานพ้ืนท่ีแต่ละส่วน 
พฤติกรรมกำรใช้พ้ืนที่สำธำรณูปกำรและพื้นที่ที่สำม 

• ปริมาณการใช้งาน (ระยะเวลา ความถี่) 

• ความหลากหลายในการใช้งาน (จ านวนสถานที ่ ประเภท
สถานท่ี) 

 
 

17 โครงการย่อยที ่2-1 การอยู่อาศัยในเมือง” ภายใต้ “โครงการวิจยัคนเมือง 4.0:  อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ในปีท่ี
ผ่านมา ได้สรุปปัจจยัขับเคลื่อนที่สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบการอยู่อาศัยของคนเมืองในกรุงเทพมหานครออกมาเป็น
แผนภาพพลวตัระบบ (system dynamic) ในโครงการวิจัยของปีนี้ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ถอดประเด็นสำคัญจาก
พลวัตระบบของการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่คาดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคญัในการสร้างนโยบายด้านการอยู่อาศัยให้กับ
เมืองหลักในอนาคต มาตั้งเป็นสมมติฐานย่อยอันจะเป็นกรอบตั้งต้นส่วนหน่ึงในการสำรวจรูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมืองใน
เมืองหลักภมูิภาค 
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หัวข้อส ำรวจหลัก ประเด็นส ำรวจ 

3) ความเป็นชุมชนอยู่อาศัย  ความเป็นชุมชนบนโลกกายภาพ 
ความเป็นชุมชนบนโลกดิจิทัล 

4) สมมติฐานย่อยของงานวิจัย  การเช่าที่อยู่อาศัย  
บ้านร้าง  
การท่องเที่ยวกับการอยู่อาศัย 

5) ดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศยั  ผลกระทบของการใช้งานดิจิทัลต่อชุมชนอยู่อาศัย 
แนวโน้มการใช้งานอุปกรณด์ิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัย 

6) การอยู่อาศัยกับสถานการณโ์ควิด การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนท่ีเมืองในช่วงสถานการณ์โควิด 

 

3.2.1 แนวคิดด้ำนประเด็นกำรส ำรวจ 

 3.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐำนของท่ีอยู่อำศัย 

การส ารวจส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท าความ
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของที่อยู่อาศัย ฟังก์ชั่นการใช้งาน และลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย
ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลส ารวจส่วนนี้จะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่ได้จากการส ารวจข้อมูลในส่วนอื่น โดยข้อมูลพื้นฐานของที่อยู่
อาศัยมีข้อมูลที่จะส ารวจได้แก่ 1) ประเภทพื้นท่ีและประเภทที่อยู่อาศัย 2) ประเภทโครงสร้างและอายุ
อาคาร 3) ขนาดที่อยู่อาศัยโดยประมาณ 4) จ านวนห้องและพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภท และ 5) 
ลักษณะการถือครองที่อยู่อาศัย โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดการด าเนินการเก็บดังต่อไปนี้ 

1) ประเภทพื้นที่และประเภทที่อยู่อำศัย  

การแบ่งประเภทพื้นที่และประเภทที่อยู่อาศัยเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ใน 3.1.3 ปัจจัยการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประเภทพ้ืนที่ 9 ประเภท และประเภทที่อยู่อาศัย  9 ประเภท  

2) ประเภทโครงสร้ำงและอำยุอำคำร 

การส ารวจประเภทโครงสร้างและอายุอาคารมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางนโยบายด้านการดัดแปลงและปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยที่อาจมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้งานในอนาคต การจ าแนกประเภทลักษณะโครงสร้างของที่อยู่อาศัยในการส ารวจส ามะโน
ประชากรโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ได้จ าแนกประเภทโครงสร้างไว้
เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ตึก 2) ไม้ 3) ครึ่งตึกครึ่งไม้ 4) วัสดุไม่ถาวร/วัสดุใช้แล้ว และ 5) อื่นๆ  จาก
การแบ่งพื้นฐานดังกล่าว ในงานวิจัยนี้จะระบุประเภทโครงสร้างหลักออกเป็น 1) ไม้ 2) เหล็ก 3) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4) วัสดุไม่ถำวร/วัสดุใช้แล้ว และ 5) อ่ืนๆ โดยการเพ่ิมรายละเอียดของ “ตึก” 
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แยกย่อยออกเป็นเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากแต่ละประเภทมีศักยภาพและข้อจ ากัดใน
การดัดแปลงและปรับปรุงอาคารในลักษณะที่ต่างกันจึงอาจต้องการนโยบายที่แตกต่างกัน  

ส่วนอายุอาคารเป็นการส ารวจอายุการใช้งานอาคารเป็นจ านวนปีโดยประมาณนับตั้งแต่
อาคารสร้างเสร็จ ข้อมูลนี้จะใช้วิเคราะห์ร่วมกับประเภทโครงสร้างเพื่อการคาดการณ์ความเป็นไปได้
ในการใช้งานต่อเนื่องในระยะยาวของอาคารที่ส ารวจ 

3) ขนำดที่อยู่อำศัยโดยประมำณ 

การเก็บข้อมูลขนาดที่อยู่อาศัยโดยประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปวิเคราะห์ร่วมกับจ านวน
สมาชิกที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน เพื่อระบุความหนาแน่นของการอยู่อาศัยในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพพื้นที่อยู่อาศัยที่ส าคัญประการหนึ่ง โดย
ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการอยู่อาศัยของคนเมืองทั้งในด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และความปลอดภัยในชุมชนอยู่อาศัย (Haigh, Chok, & Harris, 2011)  

4) จ ำนวนห้องและพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภท 

การเก็บข้อมูลจ านวนห้องและพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปเป็นข้อมูล
ในการประเมินคุณภาพพื้นที่อยู่อาศัย ทั้งความเพียงพอของพื้นที่ใช้สอยทั้งขนาดและประเภท โดย
คุณภาพของพ้ืนที่ภายในที่อยู่อาศัยเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นแนวทางการวางนโยบายด้านการอยู่
อาศัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปการและพื้นที่สาธารณะว่าจ าเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อกิจกรรมใดมาช่วยเติม
เต็มส่วนที ่ขาดหายไปจากภายในที ่อยู ่อาศัยบ้าง อันจะท าให้การพัฒนาพื ้นที ่สาธารณะและ
สาธารณูปการในอนาคตตอบความต้องการของคนเมืองอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การเก็บข้อมูลส่วนนี้แบ่งเป็นข้อมูลของพื้นที่ใช้สอย 2 ชุด ได้แก่ ชุดแรกคือ พื้นที่ใช้สอย
ภำยในที่อยู่อำศัย ซึ่งจะเก็บข้อมูลและประเภทพ้ืนที่ของห้อง โดยในกรณีท่ีเป็นบ้านเดี่ยวหรือหมู่บ้าน
จัดสรรจะนับพื ้นที ่ในบริเวณอาคารที ่เป็นตัวบ้าน ส่วนในกรณีของอาคารพักอาศัยรวม เช่น 
คอนโดมิเนียม หอพัก จะนับเฉพาะห้องและพื้นที่ที่อยู่ ในห้องชุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยอยู่
เท่านั้น และชุดต่อมาคือ พื้นที่ส่วนกลำงในโครงกำร จะด าเนินการเก็บข้อมูลในกรณีที่อยู่อาศัยเป็น
โครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียม และโครงการประเภทอ่ืนที่เป็นการอยู่
อาศัยรวมและมีพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ โดยจะนับทั้งพื้นที่ส่วนกลางทั้งที่เป็นภายในและ
ภายนอกอาคาร 

5) ลักษณะกำรครอบครองท่ีอยู่อำศัย 

การส ารวจข้อมูลส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ระยะเวลาในการ
อยู่อาศัยและโอกาสในการอยู่อาศัยระยะยาว รวมถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนเมืองซึ่ง
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เชื่อมโยงกับข้อเสนอส าคัญของโครงการในปีที่ผ่านมา18 นอกจากนี้ยังน าไปใช้คาดการณ์โอกาสในการ
เปลี่ยนมือผู้อยู่อาศัยและการปรับเปลี่ยนการใช้งานอาคารอีกด้วย การเก็บข้อมูลในส่วนนี้อ้างอิง
วิธีการแบ่งลักษณะการครอบครองที่อยู่ศัยเบื้องต้นจากการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 
2562 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ซึ่งได้แบ่งลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยไว้เป็น 7 ประเภท
ได้แก่ 1) เป็นเจ้าของมีการผ่อนช าระ 2) เป็นเจ้าของไม่มีการผ่อนช าระ 3) เช่าซื้อ 4) เช่า 5) อยู่โดยไม่
เสียค่าเช่า เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง 6) ให้อยู่เปล่า และ 7) อ่ืนๆ 

ในการส ารวจของงานวิจัยนี ้ แบ่งประเภทการเช่าให้ละเอียดขึ้นเนื่องจากการเช่าแต่ละ
ประเภทอาจมีนัยของความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและโอกาสในการย้ายถิ่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง
อาจมีที่อยู่อาศัยประเภทบุกรุกที่พบได้ทั่วไปในเมืองขนาดใหญ่จึงได้เพ่ิมเติมประเภทดังกล่าวไว้เป็นข้อ
หนึ่งในการส ารวจ ทั้งนี้ งานวิจัยได้แบ่งประเภทลักษณะการครอบครองใหม่เป็นดังนี้ 1) เป็นเจ้าของ
ไม่มีการผ่อนช าระ 2) เป็นเจ้าของอยู่ระหว่างการผ่อนช าระเช่าซื้อ  3) เช่าตรง มีเซ้ง 4) เช่าตรง ไม่มี
เซ้ง 5) เช่าช่วง มีเซ้ง 6) เช่าช่วง ไม่มีเซ้ง 7) ไม่เสียค่าเช่าเพราะรวมในค่าจ้าง 8) ไม่เสียค่าเช่าเพราะ
ให้อยู่เปล่า 9) บุกรุก และ 10) อ่ืนๆ 

ประเด็นส ารวจข้อมูลพื้นฐานของที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ส่วนข้างต้น น ามาสู่แบบสอบถามใน 
ตารางที ่72 
 

 

 

 

 

 

 
 

18 โครงการย่อยที ่2-1 การอยู่อาศัยในเมือง” ภายใต้ “โครงการวิจยัคนเมือง 4.0:  อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ในปีท่ี
ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า การเช่าที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของคนเมอืง เนื่องจากการเช่าที่อยู่
อาศัยไมส่่งเสริมการตั้งถิ่นฐานในระยะยาวซึ่งทำให้การบริหารจัดการทรัพยากร การวางแผน และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกลุม่ผู้อยู่อาศยั และนำมาสู่ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญคือ การพัฒนาเมืองให้เป็นบ้านท่ีคนสามารถอยู่อาศัยได้ใน
ระยะยาว 
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ตารางที่ 72 แบบส ารวจข้อมลูพื้นฐานของการอยู่อาศัย 

ค ำถำม ค ำตอบ 

ประเภทพื้นที่ ⚪ ไม่ตั ้งอยู ่ในโครงการ/ชุมชน ⚪ ในพื ้นที ่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ⚪ ใน
โครงการจัดสรรที่ดินเอกชนมีรั้ว ⚪ ในโครงการจัดสรรที่ดินเอกชนไม่มีรั้ว  
⚪ ในโครงการบ้านมั่นคง   ⚪ ในโครงการเคหะชุมชน ⚪ในโครงการบ้านเอื้ออาทร  
⚪ ในชุมชนแออัด/สลัม ⚪ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ  ⚪อื่น ๆ ระบุ………. 

ประเภทที่อยู่อาศัย ⚪บ้านเดี่ยว ⚪ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด ⚪ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ⚪ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์หรือตึกแถว  ⚪คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนท์  ⚪แฟลต ⚪เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์    ⚪หอพัก  ⚪
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง ⚪อื่นๆ ระบุ……… 

ประเภทโครงสร้างหลัก  ❏ ไม้   ❏ เหล็ก   ❏ คอนกรีตเสรมิเหล็ก ❏ วัสดุไม่ถาวร/วัสดุใช้แล้ว    
❏ อื่น ๆ โปรดระบุ.................... 

อายุอาคาร .....ป ี

ขนาดที่อยูอ่าศัยต่อครัวเรือน
โดยประมาณ 

......ตารางเมตร 

ลักษณะการแบ่งห้องของที่อยู่
อาศัย 

⚪เป็นห้องเดียวแบบสตูดิโอ ⚪ไม่เป็นห้องเดียวแบบสตูดิโอ 

โปรดเลือกห้องหรือพื้นที่ที่มี
ทั้งหมดในที่อยู่อาศัย (หาก
เป็นอาคารชุดให้เลือกเฉพาะที่
มีในห้องชุด) 

❏ ห้องนอน จ านวน………ห้อง  ❏ พื้นที่นั่งเล่น ในอาคาร ❏ พื้นที่นั่งเล่น นอกอาคาร 
❏ ห้องน ้า จ านวน………ห้อง ❏ ห้องเก็บของ จ านวน………ห้อง 
❏ ห้องครัว  
❏ พื้นที่ครัว แบบไม่กั้นห้อง อยู่ในอาคารรวมอยู่กับห้องอื่น 
❏ พื้นที่ครัว แบบไม่กั้นห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่นระเบียง ลานหลังบ้าน) 
❏ ระเบียง จ านวน………แห่ง ❏ พื้นที่จอดรถ❏ สวนหรือสนามหญ้านอกบ้าน 
❏ อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................  

ประเภทของพื้นที่ส่วนกลางใน
โครงการ (กรณีที่เป็นอาคาร
ชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร) 

 ⚪ ไม่มี ⚪มี (โปรดเลือกประเภทพื้นที่ที่ทั้งหมดที่มีจากด้านล่าง)  
พื้นที่นอกอาคาร 
❏ ลานโล่ง ❏ สนามหญ้า   ❏ ที่จอดรถ   ❏ สวน ❏ แปลงผัก  ❏ สนามเด็กเล่น   ❏ สนามกีฬา   
❏ สระว่ายน ้า  ❏ พื้นที่นั่งเล่น / ศาลานั่งเล่น ❏ อื่น ๆ โปรดระบุ........................... 
พื้นที่ในอาคาร 
❏ ฟิตเนส   ❏ ครัวกลาง   ❏ ห้องหรือพื ้นที่ทานอาหาร ❏ ห้องซักรีด ❏ ห้องหรือพื ้นที ่ท างาน/
ห้องสมุด   ❏ ห้องหรือพื้นที่นั่งเล่น  ❏ ห้องหรือพื้นที่เด็กเล่น (มีการติดตั้งเครื่องเล่นและของเล่น)  
❏ ห้องหรือพื้นที่ดูภาพยนต์ ❏ ห้องหรือพื้นที่เล่นเกมส์  ❏ อื่น ๆ โปรดระบุ........................... 

ลักษณะการครอบครองที่อยู่
อาศัยในปัจจบุัน  

⚪ (1) เป็นเจ้าของไม่มีการผ่อนช าระ ⚪ (2) เป็นเจ้าของอยู่ระหว่างการผ่อนช าระ ⚪ (3) เช่าซ้ือ   
⚪ (4) เช่าตรง มีเซ้ง ⚪ (5) เช่าตรง ไม่มีเซ้ง ⚪ (6) เช่าช่วง มีเซ้ง ⚪ (7) เช่าช่วง ไม่มีเซ้ง  
⚪ (8) ไม่เสียค่าเช่าเพราะ รวมในค่าจ้าง ⚪ (9) ไม่เสียค่าเช่าเพราะ ให้อยู่เปล่า ⚪ (10) บุกรุก 
⚪ (11) อื่น ๆ (ระบุ).....……..……… 

 

 3.2.1.2 พฤติกรรมทั่วไปในกำรใช้งำนพื้นที่อยู่อำศัยและควำมพึงพอใจในพื้นที่อยู่อำศัย 

การส ารวจส่วนนี้ เป็นการส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์พฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยของคน
เมืองหลักในปัจจุบันและวัดคุณภาพรวมถึงระดับความพึงพอใจที่คนเมืองมีต่อพ้ืนที่อยู่อาศัยของตนใน



 

266 

มิติต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การวางนโยบายที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การส ารวจส่วนนี้
แบ่งประเภทพ้ืนที่อยู่อาศัยที่จะส ารวจออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

a. ที่อยู ่อาศัย (first place) หมายถึง บ้านของแต่ละครัวเรือน ซึ ่งเป็นจุดตั ้งต้นของการ
ออกแบบกรอบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง19  

b. พ้ืนที่นันทนาการและพ้ืนที่ที่สาม (third place)20 ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่พ้ืนที่
ของสถานที่ท างาน เป็นพื้นที่ทางสังคมอันจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน (Jeffres 
et al., 2009) ท าหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนในชุมชน เช่น สวนสาธารณะ 
พ้ืนที่นันทนาการ ร้านกาแฟ หอ้งสมุด ศาสนสถานในชุมชน ร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยลักษณะส าคัญ
ของพื้นที่ที่สามไว้ว่า 1) เป็นพื้นที่เป็นกลาง (Neutral Ground) ที่ปัจเจกสามารถแวะเวียนมาได้ตาม
ความต้องการของตนเอง ไร้ซึ่งพันธะผูกพันธ์หรือการกีดขวางใดจากคนอื่นๆ ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่
เดียวกันนี้ 2) เป็นตัวปรับระดับ (Leveler) ท าหน้าที่เป็นพื้นที่ที่ลบสถานะทางสังคมหรือสถานภาพใน
ที่ท างานออกไปจากตัวปัจเจกบุคคลที่เข้ามาใช้งาน ปัจเจกสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยไม่มีสถานะทาง
สังคม ความเป็นสมาชิกมาเป็นเงื่อนไข 3) การสนทนาคือกิจกรรมหลัก 4) เข้าถึงง่ายและรองรับการใช้
งานของผู้คนทุกคนที่ต้องการมาใช้พื้นที่ 5) ไม่ใช่พื้นที่จัดตั้งหรือพยายามเป็นจุดสนใจ (low profile) 
6) มีบรรยากาศที่สนุกสนาน และ 7) เป็นเหมือนบ้านในพื้นที่เมือง (A home away from home)  
(Myers, 2012; Quandt & Kröger, 2013) 

 

 
 

19 กรอบการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอยีดอยู่ในหัวข้อ 2.2. 

20 “พื้นที่ท่ีสาม (third place)” เป็นแนวคิดที่นิยามขึ้นครั้งแรกโดย Ray Oldenberg นักสังคมวิทยาเมืองชาวอเมริกัน ในหนังสือ
ชื่อ “The Great Good Place” ตีพิมพ์ในปี 1989 โดยแนวคิดนี้ได้แบ่งพื้นที่การใช้ชีวิตของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ที่
อยู่อาศัย (พื้นที่ที่หนึ่ง หรือ first place) 2) ที่ทำงาน (พื้นที่ที่สอง หรือ second place) และ 3) พื้นที่อื่นที่ใช้ในชีวิตประจำวนัท่ี
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน ซึ่งก็คือพ้ืนท่ีที่สามหรือ third place นั่นเอง โดยตัวอย่างของพื้นท่ีที่สามที่ Oldenberg ยกขึ้นมามี
ดังเช่น ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ นอกจากนี้ Jeffres และคณะ (Jeffres, Bracken, Jian, & Casey, 2009) ได้ระบุ
พื้นที่ท่ีสามประเภทอื่นไว้ด้วย ได้แก่ ศูนย์ชุมชน ที่ประชุมของชุมชน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร สวนสาธารณะ พื้นที่นอกอาคารใน
ละแวกบ้าน (เช่น ถนน สนามหญ้า สวนหย่อมขนาดเล็ก) พื้นที่ในอาคารละแวกบ้าน เช่น ห้องสังสรรค์ในที่อยู่อาศัยร่วม พื้นที่
ชมรมต่างๆ (clubs and organizations) ห้องสมุด ห้างสรรพสินค้า ร ้านขายของ ตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย บาร์ ผับ ศูนย์นันทนาการ สระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ ลานจัดกิจกรรมของชุมชน ศูนย์ผู้สูงอายุ จุดติดตั้งป้าย
ประกาศในชุมชน เป็นต้น  
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c. พื้นที่สาธารณูปการ (public facilities) เป็นพื้นที่บริการสาธารณะภายในเมืองที่มีความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามประเภทการให้บริการ ได้แก่ 
สาธารณูปการด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการบริการตลาด ดังในตารางที่ 73(พัทธญา ปวน
สุรินทร์, 2550)  

ตารางที่ 73 ประเภทของสาธารณปูการแบ่งตามประเภทการให้บริการ 
ประเภทบริกำร สำธำรณูปกำร 

ด้านการศึกษา โรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม 
โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  สนามกีฬา/ลานกีฬา  โรงมหรสพ  พิพิธภัณฑ์ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานีต ารวจ  สถานีดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านการบริการตลาด ตลาดสด  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านสะดวกซื้อ 

 

การแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยเป็น 3 ประเภทข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจบทบาทของ
แต่ละพื้นที่ที่มีต่อการอยู่อาศัยของผู้คนในเมืองหลัก เข้าใจความเชื่อมโยงของพื้นที่ทั้ง 3 ส่วนว่าพื้นที่
แต่ละส่วนมีการเสริมบทบาทของกันและกันอยู่อย่างไรบ้างและยังมีส่วนใดที่จ าเป็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในอนาคตแต่ยังคงขาดไปจากทั้ง 3 พ้ืนที่นี้  

ทั้งนี ้ นอกจากพฤติกรรมการใช้พื ้นที ่อยู่อาศัยของคนทั่วไปแล้ว งานวิจัยนี้สนใจศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) และกลุ่มเด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ในแต่ละพ้ืนที่เมือง
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังขาดนโยบายสาธารณะด้านที่อยู่อาศัยและเมืองที่ให้ความส าคัญกับประชากร
กลุ่มนี้ จึงมีการท าแบบส ารวจเพิ่มเติมแยกส่วนจากการสุ่มผ่านกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้อธิบายไปใน
ระเบียบและวิธีการเก็บข้อมูล 

การส ารวจพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้ที่อยู่อำศัยและควำมพึงพอใจ 

การส ารวจพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ในที่อยู่อาศัย แบ่งการส ารวจพฤติกรรมของพ้ืนที่ 6 ประเภท 
ได้แก่ กำรใช้พื้นที่ส่วนตัว กำรใช้พื้นที่ประกอบอำหำรและทำนอำหำร กำรใช้พื้นที่ท ำงำน กำรใช้
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พื้นที่พักผ่อนและเล่น และกำรใช้พื้นที่นอกตัวบ้ำน21 โดยค าถามหลักที่จะส ารวจคือ การมีหรือไม่มี
พื้นที่แต่ละประเภท จ านวนและขนาดของพื้นที่แต่ละประเภท ระยะเวลาและความถี่ในการใช้งาน 
กิจกรรมที่ท าในพื้นที่แต่ละประเภท และความพึงพอใจต่อพื้นที่แต่ละประเภท รวมถึงถามภาพรวม
ของความพึงพอใจและปัญหาของที่อยู่อาศัยด้วย  

การส ารวจความพึงพอใจในการออกแบบพื้นที่แต่ละส่วนอ้างอิงและปรับจากรายงานวิจัย
เ ร ื ่ อ ง  “Residential Design Quality”  จ ั ดท  า โ ด ย  UK-Green Building Council (ASHLEY 
BATESON, 2018) ประกอบกับตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (Residential 
Environment Satisfaction Scale) จากบทความเรื ่อง “Measuring residential satisfaction: a 
residential environmental satisfaction scale (RESS)” (Adriaanse, 2007) จากเกณฑ์พื้นฐาน
เหล่านี้ งานวิจัยนี้ได้ปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและคัดเลือกเฉพาะเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางกายภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งานแต่ละประเภท จากข้างต้นน ามาสู่
แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้ที่อยู่อาศัยดังในตารางที่ 74 

ตารางที่ 74 แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้ที่อยู่อาศัย 

ค ำถำม ค ำตอบ 

การใช้พื้นที่ส่วนตัวในบา้น 

ระบุสมาชิกที่มีและไม่มีหอ้งนอนส่วนตัวในบ้าน ⚪  มี ......................(ระบุสมาชิกที่มี) ⚪ไม่มี..................(ระบุสมาชิกที่ไม่มี) 

คุณมีพื้นที่ส่วนตัวในบ้านหรือไม่  ⚪ มี (ระบุชื่อพื้นที่) ....................................⚪ไม่มี  

ระบุระดับความต้องการพื้นที่ส่วนตวัในบ้าน  ⚪5 ต้องการมาก ⚪4 ⚪3 ⚪2  ⚪1 ไม่ต้องการเลย 

ในระหว่างที่คุณต่ืนนอนใช้เวลาในพื้นทีส่่วนตัว 
มากกว่าพื้นทีอ่ื่นๆ ของบ้านใช่หรือไม ่

⚪ ใช่ ⚪ไม่ใช่ ใช้พื้นที่ส่วนอื่นในระยะเวลาใกล้เคียงกับใชพ้ื้นที่ส่วนตัว 
⚪ไม่ใช่ ใช้พื้นที่ส่วนอื่นเป็นส่วนใหญ ่

โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ดงักล่าว  5 4 3 2 1 

คุณภาพโดยรวมของพื้นที่ส่วนตวั      

คุณภาพของแสงธรรมชาต ิ          

คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ          

 
 

21 ในกรณีบ้านท่ีไมไ่ด้อยู่ในโครงการ หมายถึงพื้นที่นอกอาคารรอบตัวบ้านแต่ยังอยู่ในเขตท่ีดินที่เป็นท่ีตัง้ของบ้าน ส่วนในกรณี
ที่เป็นโครงการพักอาศยัให้รวมพื้นที่นอกตัวบ้านหรือนอกห้องชุดที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทั้งหมดทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
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ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม……………………………………….. 

ความเงียบสงบ          

ขนาดของพื้นที ่      

การประกอบอาหารและทานอาหาร 

ความถี่ในการประกอบอาหารทานในครัวเรือน ⚪ทุกวัน ⚪4-6 วันตอ่สัปดาห ์⚪1-3 วันต่อสัปดาห ์
⚪เดือนละ 1-3 คร้ัง ⚪ไม่ประกอบอาหารทานเองเลย 

หากตอบ “เดือนละ 1-3 คร้ัง” หรือ “ไม่ประกอบ 
อาหารทานเองเลย” โปรดเลือกเหตุผล
ทีไ่ม่ประกอบอาหารทานเป็นประจ า  

❏ ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม ❏ ตอ้งการประหยัดเวลา   

❏ ต้องการประหยัดเงิน ❏ ไม่มีแหลง่ซ้ือวัตถุดิบให้ใกล้บ้าน  

❏อื่น ๆ โปรดระบ ุ.......... 

โปรดระบุพื้นที่ในที่อยูอ่าศัยที่คุณใช้ทานอาหาร     
เป็นประจ า 

⚪ ไม่ทานอาหารที่บา้นเลย ⚪พื้นทีใ่นบ้านหรือบริเวณบ้าน (ระบุชื่อพื้นที่) .......... 
⚪พื้นที่ส่วนกลาง (ระบุชือ่พื้นที่) .............⚪อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................... 

โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ประกอบ 
อาหารของที่อยู่อาศัย  

ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม……………………………………….. 

 5 4 3 2 1 

คุณภาพพื้นที่ประกอบอาหารในภาพรวม      

คุณภาพของแสงธรรมชาต ิ          

คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ          

ความสะอาดและถูกสขุลักษณะ      

ขนาดของพื้นที ่      

การท างานในบ้าน 

มีช่วงเวลาท างานที่สร้างรายได้ในบ้านหรือไม่ ⚪ ไม่มี ⚪ มี  
โปรดระบุลักษณะงานที่ท าและจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยต่อวันใน การท างาน 
งาน 1 ............จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่....ชั่วโมง พื้นที่ท างาน (ระบุชื่อหอ้ง)....... 
งาน 2 ............จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่....ชั่วโมง พื้นที่ท างาน (ระบุชื่อหอ้ง)....... 

โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ท างานของคุ
ณ (หากมีมากกว่า 1 พื้นที่ให้เลือกพื้นที่หลัก) 

ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม……………………………………….. 

 5 4 3 2 1 

คุณภาพพื้นที่ท างานในภาพรวม      

คุณภาพของแสงธรรมชาต ิ          

คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ          

ความเงียบสงบและเอื้อต่อการท างาน          

ขนาดของพื้นที ่      

 การพักผ่อนและเล่นในบ้าน 
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นอกจากการนอนหลับพกัผ่อนในตอนกลางคืน 
คุณมักพักผ่อน/ท ากจิกรรมนันทนาการ 
/งานอดิเรกในพื้นที่ใดของบ้าน (*ให้ตอบ 5 ล าดับ) 

ล าดับ ประเภทพื้นที ่ ชื่อพื้นที ่ กิจกรรมที่ท า ระยะเวลาใช้งาน  

1 ⚪ในที่อยู่อาศัย ⚪พื้นที่ส่วนกลาง       
 

 ความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในภาพรวม 

โปรดให้คะแนนความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในหัว
ข้อต่อไปนี้  
 

หัวข้อ 5 4 3 2 1 

คุณภาพของบ้านในภาพรวม         

การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในภาพรวม      

ขนาดพื้นที่ภายในบา้นหรือภายในหอ้งชุด         

ขนาดพื้นที่ภายนอกอาคาร 
(ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สว่นกลาง) 

     

ขนาดและจ านวนของห้องน ้า      

ขนาดระเบียง (กรณีเป็นอาคารชุด หอพกั แฟลต)         

ขนาดของโครงการ (กรณีเป็นที่ิอยู่อาศัยในโครงการ)      

ความเป็นส่วนตัว      

ความสงบจากมลภาวะทางเสียง      

คุณภาพอากาศภายในและการระบายอากาศ      

คุณภาพแสงธรรมชาต ิ      
 

 อ่ืนๆ 

ระบุชื่อพื้นที่ที่คุณต้องการให้มีเพิ่มเติมในที่อยู ่
อาศัยนอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจบุัน   

1………………………เพราะ…………………………… 
2………………………เพราะ…………………………… 
3………………………เพราะ…………………………… 

พฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอำยุในครัวเรือน 

สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุสมาชกิคนดังกล่าวมักใช ้
เวลาพักผ่อน/ท ากิจกรรมนันทนาการ/งานอดิเรก 
ในพื้นที่ใดเมื่ออยู่ที่บ้าน (*ให้ตอบ 3 ล าดับ) 

ล าดับ ชื่อพื้นที ่ กิจกรรมที่ท า ระยะเวลาใช้งานต่อวัน  

1      ……….ชั่วโมง …………….นาท ี
 

คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีการออกแบบเพื่อ
รองรับการใช้งานของสมาชิกผู้สูงอายุมากน้อย
เพียงใด 

……………(ตอบเป็นระดับความเห็นด้วยจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

พฤติกรรมการอยู่อาศัยของเด็กในครัวเรือน 

หากมีสมาชกิที่เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน 
สมาชิกคนดังกล่าวมักเล่นในพื้นที่ใดของบ้าน 
(กรณีมีพื้นที่ส่วนกลางให้ระบุไวพ้ร้อมชือ่) (*มี

ล า
ดับ 

ชื่อ 
พื้นที่ 

ลักษณะพื้นที ่ กิจกรร
มที่ท า 

อุปก
รณ์ที่
ใช้  

ความถี่ใน การ
ใช้งาน (ครั้ง/
สัปดาห์) 

ระยะเวลาใช ้
งานต่อคร้ัง 
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ค ำถำม ค ำตอบ 

ตารางให้ตอบ 5 ล าดบั) 1   ⚪ ในอาคาร 
⚪ นอกอาคาร 

     

 

คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของท่านมีพื้นที่เล่นในอาคารที่
เพียงพอส าหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

……………(ตอบเป็นระดับความเห็นด้วยจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของท่านมีพื้นที่เล่นนอกอาคาร
ที่ เพียงพอส าหรับเด็กมากนอ้ยเพยีงใด 

……………(ตอบเป็นระดับปริมาณจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

โปรดให้คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพของพื้นที่ 
เล่นของเด็กในที่อยู่อาศัยปจัจุบันของท่าน (ทั้งใน
และนอกอาคาร) ในภาพรวม 

……………….(ตอบเป็นระดับความพึงพอใจจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………….. 

เด็กในบ้านของท่านกินอาหารนอกบา้นสัปดาห์ละ
กี่มื้อ (รวมอาหารที่ซ้ือส าเร็จรูปมาทานที่บ้าน 
ไม่รวมอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้) 

……………มื้อ  

 

2) กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่ที่สำมและพื้นที่นันทนำกำร 

การส ารวจพฤติกรรมการใช้พื้นที ่ที ่สามเป็นการส ารวจสถานที่ที ่กลุ่มตัวอย่างชอบไปใน
ชีวิตประจ าวันนอกเหนือจากที่ท างาน ซึ่งเป็นสถานที่ที ่มีวัตถุประสงค์หลักในการไปคือ เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ หรือการเข้าสังคมและพูดคุยกับคนรู้จัก การส ารวจสถานที่เหล่านี้มี
วัตถปุระสงค์เพ่ือวัดความหลากหลายและคุณภาพของพ้ืนที่ที่สามในละแวกบ้านอันเป็นพื้นที่ทางสังคม
ที่จ าเป็นในการส่งเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้คน งานวิจัยนี้จะส ารวจทั้งต าแหน่งที่ตั้ง ความถี่และ
ระยะเวลาในการใช้งานกิจกรรมที่ท าในสถานที่นั้น รวมถึงวิธีการเดินทางเพื่อตรวจสอบความสะดวก
ในการเข้าถึงพื้นที่ทางสังคมในแต่ละส่วนของเมือง ส่วนการส ารวจความพึงพอใจของพื้นที่ที่สาม จะ
ประเมินผ่านการสอบถามความพึงพอใจด้านความหลากหลายและพ้ืนที่อ่ืนที่ต้องการเพิ่มจากที่มีอยู่ใน
ละแวกบ้านในปัจจุบัน 
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ตารางที่ 75  แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้พื้นที่ท่ีสาม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

นอกจากบ้านและที่ท างานแล้ว 
สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ท่านชอบไปเป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวัน  (*ให้ตอบ 5 ล าดับ) สถานที่ 

 

กิจกรรม
ที่ท า 

 

ต าแหน่ง 
ของ 

สถานที่ 

การเดินทาง กำรใช้งำนก่อนโควิด กำรใช้งำน
ช่วงโควิด 
+ มากขึ้น   
0 เท่าดิม 
- น้อยลง 

วิธีเดิน 
ทางหลัก 

ระยะ      
เวลาเดิน 

ทาง 

ความถี่ 
ในการ 
ใช้งาน 

 

ระยะ 
เวลาการ 
ใช้งานต่อ

ครั้ง 

1.              
 

คุณใช้เวลาในพื้นที่เหล่านี้โดยรวมประมาณ 
สัปดาห์ละกี่ชัว่โมง 

……………….ชั่วโมง 

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองของผู้สูงอำยุในครัวเรือน 

สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเกิน 60 ปี สมาชิกคน
ดังกล่าวมักออกไปใช้ท ากจิกรรม /เข้าสงัคม /
พักผ่อนในพื้นที่ใดนอกบ้าน เป็นประจ าบ้าง (*
ให้ตอบ 5 ล าดับ) 

ล าดับ ชื่อพื้นที่ และ 
ต าแหน่ง ที่ตั้ง 

กิจกรรม
ที่ท า 

วิธีการ 
เดินทาง 

ระยะ 
เวลา 

เดินทาง 

ความถี่ในการ 
ใช้งาน 

 

ระยะเวลา 
ใช้งานต่อคร้ัง 

1          
 

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองของเด็กในครัวเรือน 

สมาชิกที่เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีในบ้าน 
สมาชิกคนดังกล่าวมักไปเล่นที่ใดนอกบา้นบ้าง 
(เช่น บ้านเพื่อน ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ 
ลานวัด ฯลฯ) (*ให้ตอบ 5 ล าดับ) 

ล าดับ ชื่อพื้นที่ และ 
ต าแหน่ง ที่ตั้ง 

กิจกรรม
ที่ท า 

วิธีการ 
เดินทาง 

ระยะ 
เวลา 

เดินทาง 

ความถี่ในการ 
ใช้งาน 

 

ระยะเวลา 
ใช้งานต่อคร้ัง 

1          
 

ท่านคิดว่าในชุมชนละแวกบา้นมีพื้นที่เลน่
ส าหรับเด็กที่เพียงพอมากเพยีงใด 

……………(ตอบเป็นระดับปริมาณจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………... 

โปรดระบุพื้นที่ส าหรับเด็กที่ทา่นต้องการให้มี
ในละแวกบา้น 

1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 

 

3) กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่สำธำรณูปกำรและควำมพึงพอใจ 

การส ารวจพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สาธารณูปการแบ่งเป็นการส ารวจตามลักษณะการให้บริการ
ของสาธารณูปการ 3 ประเภท ได้แก่ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และบริการด้านการศึกษา 
โดยไม่รวมบริการด้านตลาดเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยย่อยอื่นภายใต้
ร่มใหญ่ของโครงการเดียวกันนี้ และไม่รวมบริการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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และบริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากในงานวิจัยนี้บริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการส ารวจที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่สาม และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอาจไม่มีนัยยะส าคัญในเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้งานเพราะเป็นการบริการฉุกเฉิน จึงจะใช้
เพียงวิธีการตรวจสอบที่ตั้งและรัศมีการให้บริการจากข้อมูลเชิงพื้นที่จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เป็นหลัก  

ทั้งนี ้ ประเด็นที ่จะส ารวจเป็นหลักเกี ่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสาธารณูปการ ได้แก่ 
ต าแหน่งของสถานที่ วิธีการเดินทางและความสะดวกในการเดินทาง ความถี่และระยะเวลาในการใช้
งาน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวัดคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับการกระจายตัวของสาธารณูปการที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ผลจากข้อมูลในส่วนนี้จะถูกน าไปวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่ต าแหน่งสาธารณูปการจาก 
GIS ซึ่งจะศึกษาในบทที่ 4 และเปรียบเทียบว่าผู้คนในแต่ละพื้นที่ใช้งานสาธารณูปการที่อยู่ใกล้บ้าน
ที่สุดหรือมีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้ผู้คนต้องเดินทางไปใช้งานในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างออกจากที่อยู่อาศัยออกไป โดย
มีแนวคิดว่าการท่ีคนเลือกหรือไม่เลือกใช้งานสาธารณูปการที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีนัยที่ชี้ถึงระดับคุณภาพ
ของสาธารณูปการนั้น  

การแบ่งประเภทของสาธารณูปการที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบ่งอ้างอิงจาก
วิธีแบ่งในการส ารวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ตาย พ.ศ.2548-
2549 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) โดยในงานวิจัยนี้แบ่งกลุ่มการส ารวจออกเป็น 1) สถานีอนามัย/
ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน 2) โรงพยาบาลรัฐบาล/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 3) 
โรงพยาบาลเอกชน 4) คลินิกเอกชน และ 5) อ่ืนๆ (เช่น ร้านขายยา หมอพ้ืนบ้าน) 

การแบ่งประเภทของสาธารณูปการที่ให้บริการด้านการศึกษาปรับจากเกณฑ์ระดับการศึกษา
ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติแบ่งไว้ในการส ารวจสถิติการศึกษา โดยส านักงานสถิติแห่งชาติได้แบ่งระดับ
การศึกษาออกเป็น 5 ระดับหลัก ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จากการแบ่งระดับดังกล่าว 
งานวิจัยนี้ได้แตกรายละเอียดในระดับก่อนประถมศึกษาเพิ ่มเติม เนื่องจากสาธารณูปการระดับ
ดังกล่าวถือเป็นสาธารณูปการด้านการศึกษาหน่วยย่อยที่สุดและสัมพันธ์กับชุมชนละแวกบ้านมาก
ที่สุดในเชิงการวางนโยบายสาธารณะ โดยได้เป็นการแบ่งสาธารณูปการด้านการศึกษาเป็นดังนี้  1) 
สถานรับเลี ้ยงเด็ก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) โรงเรียนอนุบาล 4) โรงเรียนประถม 5) โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 6) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่รวมระดับอุดมศึกษาเนื่องจากเป็น
สาธารณูปการระดับใหญ่กว่าสาธารณูปการละแวกบ้านแบบส ารวจพฤติกรรมการใช้สาธารณูปการ
เป็นไปตามตารางที่ 76 
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ตารางที่ 76 แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้สาธารณูปการ 

ค ำถำม โปรดระบุรายละเอยีดการใช้บริการด้านการแพทย์ของท่านจากสถานทีต่่อไปนี้ (เฉพาะที่เคยใช้งาน) 
ค ำตอบ (เตมิในตำรำง) 

สถานที่ ชื่อ 
สถานที่ 
  

วิธีการ 
เดินทาง 
(CODE) 

ระยะเวลา 
เดินทาง  
(นาที) 

จ านวน 
ครั้งที่เคย 
ใช้งานใน 
ช่วง 2 ปี  

สิ่งที่เข้ารับบริการ/
อาการ ที่เข้ารับ 
การรักษา 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพของสถานที่ดังกล่าวในภาพรวม  
(เช่น ความหนาแนน่ของพื้นท่ี 
ความสะดวกของพื้นท่ีใช้สอย การบ ารุงรักษาอาคาร 
คุณภาพแสงธรรมชาติ ความสะอาด คุณภาพอากาศ) 

สถานีอนามยั/ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข/ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

     ….(ตอบเป็นระดับความพึงพอใจจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม……………… 

โรงพยาบาลรัฐบาล 
/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

         

โรงพยาบาลเอกชน          

คลินิกเอกชน          

อื่นๆ (โปรดระบุ)...............          
 

ค ำถำม โปรดระบุรายละเอยีดการใช้บริการด้านการศึกษา (เฉพาะที่เคยใช้งาน) ของท่านและสมาชิกในบ้านในชว่ง 5 ปทีี่ผ่านมา 
ค ำตอบ (เตมิในตำรำง) 

สถานที่ ชื่อ 
สถานที่ 

วิธีการ 
เดินทาง 
(CODE) 

ระยะ 
เวลา 
เดินทาง  
(นาที) 

กิจกรรมอื่นที่ท านอ
กเหนือจาก 
รับบริการด้าน 
การศึกษา 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพของสถานที่ดังกล่าวในภาพรวม 
(เช่น ความหนาแน่นของพื้นที่ ปริมาณพื้นที่สีเขียว 
การบ ารุงรักษา อาคาร คุณภาพแสงธรรมชาติ 
ความสะอาด คุณภาพอากาศ ) 

สถานรับเล้ียงเด็ก     ….(ตอบเป็นระดับความพึงพอใจจาก 5-1) 
ความเห็นเพิ่มเติม……………… 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         

โรงเรียนอนุบาล         

โรงเรียนประถม          

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น         

โรงเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลาย         
 

 

 3.2.1.3 ควำมเป็นชุมชนอยู่อำศัย  

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืน คือ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันและสร้างความเป็นชุมชนละแวกบ้าน 
ความเข้าใจในวิถีของความเป็นชุมชนละแวกบ้านจะช่วยให้สามารถออกแบบชุมชนอยู่อาศัยที่ผู้อยู่
อาศัยจะร่วมกันดูแลไปในระยะยาว สนับสนุนการใช้งานพื้นที่ในละแวกบ้านให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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และสร้างความปลอดภัยจากอาชญากรรมให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น (Newman, 1980; W. & M., 
2005)  

การส ารวจความเป็นชุมชนอยู่อาศัย (sense of community in neighborhood) ในส่วนนี้
จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรวบรวมข้อมูลลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ส ารวจซึ่งอาจมีทั้งความสัมพันธ์ในชุมชนบนโลกกายภาพและชุมชนบนโลกเสมือน โดยในท้ายที่สุด จะ
น าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับระดับของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละพื้นที่ 
โดยเบื้องต้นได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า  

a. คนเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการล้อมรั้ว จะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนต ่า โดยที่อยู่
อาศัยแนวตั้งจะมีระดับความเป็นชุมชนต ่าว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ 

b. คนเมืองที ่อย ู ่อาศัยในที ่อย ู ่อาศัยแนวตั ้ง จะร ู ้ส ึกถ ึงระดับความเป็นช ุมชนของ
สภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวราบ 

c. คนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ mass housing จะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนของ
สภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ non-mass housing 

d. ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มักเป็นผู้ที่อยู่อาศัย ณ ที่อยู่อาศัยนี้มาเป็น
เวลานานแล้ว  

e. ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่  ณ ที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันต่อในระยะยาวกว่า  

การศึกษาความสัมพันธ์นี ้จะท าให้การออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตมีสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในชุมชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งท าให้การวางแผนนโยบายด้านการอยู่อาศัยบน
ฐานทัศนคติแบบรวมหมู่ (collectivism)22 มีรายละเอียดที่เหมาะสมกับพื้นที่เมืองหลักแต่ละส่วน 

 
 

22 โครงการย่อยที ่2-1 การอยู่อาศัยในเมือง” ภายใต้ “โครงการวิจยัคนเมือง 4.0:  อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ในปีท่ี

ผ่านมานำมาสู่ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญประการหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืน สร้างประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมให้กับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยของคนเมืองในอนาคต คือ ยุทธศาสตรเ์รื่องการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีช่วยให้เกิด 
collective action ในชุมชนอยูอ่าศัย  
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รวมทั้งท าให้สามารถตอบโจทย์ของยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการสร้างชุมชนรูปแบบ
ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น  

ในงานวิจัยสายมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ รวมถึงจิตวิทยา มีการออกแบบเครื่องมือวัดระดับ
ความเป็นชุมชน (Sense of Community Scale - SOCS) ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งมีทั้งการวัดความ
เป็นชุมชนที่อิงกับพื้นที่ละแวกบ้านและไม่อิงกับพื้นที่ละแวกบ้าน เช่น ชุมชนบนโลกออนไลน์ โดย
ตัวชี้วัดส่วนมากเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นสมาชิก (membership) 
2) การมีอิทธิพลต่อกัน (Influence) 3) การผสมผสานและเติมเต็มความต้องการ ( Integration and 
Fulfillment of Needs) และ 4) การแบ ่งป ันอารมณ์ท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่องก ัน (Shared Emotional 
Connection) (W. & M., 2005) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาในประเด็นด้านความเป็น
ชุมชนเพื่อให้เห็นศักยภาพในการสร้างปฏิบัติการแบบรวมหมู่ (collective action) ที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) ให้ชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงแสดงให้เห็นความแข็งแรง
ของโครงข่ายทางสังคมในละแวกบ้านของกลุ่มตัวอย่าง อันจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการพึ่งพา
กันเองระหว่างผู้อยู่อาศัยในละแวกเดียวกัน และไม่ได้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกในทางจิตวิทยา จึง
เลือกใช้ตัวชี้วัดความเป็นชุมชนแบบย่อ (Brief Sense of Community Scale (BSCS)) ที่จัดท าขึ้น
โดย Peterson, Speer & McMillan  (Peterson, Speer, & McMillan, 2008) เพื่อวัดระดับความ
เป็นชุมชน พร้อมเพิ่มเติมค าถามที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเมือง โดยใช้ประกอบกับตัวชี้วัดความเป็นชุมชนจากพฤติกรรมการตั้งรกรากในชุมชน ซึ่ง
วัดโดยการส ารวจระยะเวลาของการอยู่อาศัยทั้งระยะเวลาที่อยู่มาแล้ว ระยะเวลาที่มีแผนจะใช้ชีวิตอยู่
ในชุมชนต่อไป ลักษณะการเป็นเจ้าของที ่อยู ่อาศัย  (ตารางที ่ 72) และพฤติกรรมการใช ้งาน
สาธารณูปการและพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน  

ชุดค าถามท่ีจะใช้เพ่ือวัดระดับความเป็นชุมชนในงานวิจัยนี้ เป็นไปดังตารางที่ 77และตารางที่ 
78 โดยในตาราง ข้อ 1-8 เป็นค าถามจาก ตัวช ี ้ว ัดความเป็นชุมชนแบบย่อ (Brief Sense of 
Community Scale (BSCS)) ที่จัดท าขึ ้นโดย Peterson, Speer & McMillan  และข้อ 9-12 เป็น
ค าถามที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาและเพ่ิมข้อค าถามขึ้นมาเพื่อให้เห็นความสามารถในการพึ่งพากันในชุมชน
ชัดเจนขึ้น 

ตารางที่ 77 แบบส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการตั้งถ่ินฐานเพือ่วัดระดับความเป็นชุมชน 

ค ำถำม ค ำตอบ 

อยู่ในที่อยูอ่าศัยในปจัจุบันมาแล้วกี่ปี ……….... เดือน………ปี 

วางแผนจะอยู่ที่นี่อกีนานเท่าใด ⚪ ต ่ากวา่ 3 เดือน ⚪ 3-5.9 เดือน ⚪ 6-11.9 เดือน 

⚪ 1-1.9 ปี ⚪ 2 ปีขึ้นไป ⚪ คิดจะอยู่ตลอดไป  
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ตารางที่ 78 แบบส ารวจเพื่อวัดระดับความเป็นชุมชน 

ค ำถำม 

ค ำตอบ  
(ระดับควำมเห็นด้วย

กับข้อควำม) 

5 4 3 2 1 

1. คุณสามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้จากชุมชนนี้      

2. ชุมชนนี้ตอบความต้องการต่างๆ ของคุณ      

3. คุณรู้สึกว่าคุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้ (membership)      

4. คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ (sense of belonging)      

5. คุณสามารถส่งเสียงหรือออกความเหน็ต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ได้      

6. ผู้คนในชุมชนนี้ต่างมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน      

7. คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนนี้      

8. คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในชุมชนนี้      

9. คุณสามารถพึ่งพิงเพื่อนบ้านได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน      

10.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนนี้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ขึ้นได้      

11. คุณรู้สึกว่าโครงการที่คุณอยู่อาศัยเป็นชุมชนที่ปลอดภัย (กรณีที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด)      

12. คุณรู้สึกว่าย่านที่คุณอยูอ่าศัยเป็นชมุชนที่ปลอดภัย (กรณีที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด 
หมายถึงพื้นที่บริเวณรอบๆนอกโครงการ) 

     

 

 3.2.1.4 สมมติฐำนย่อยด้ำนกำรอยู่อำศัย  

1) กำรเช่ำที่อยู่อำศัย  
การศึกษาเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยจากการส ารวจนี้ ต้องการตอบสมมติฐานย่อยของงานวิจัย

ดังต่อไปนี้  
a. คนที่อยู่ในพื้นที่กลางเมืองมีอัตราการเช่าสูงกว่าพื้นที่ที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองออกไปและ

ส่งผลให้มีความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสูงกว่า 
b. คนเมืองในพื้นที่กลางเมืองมีความต้องการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิมน้อยกว่าและมักต้องการ

อยู่อาศัยในระยะสั้นกว่าคนเมืองที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองออกไป  
c. คนเมืองรุ่นใหม่มักมองการเช่าที่อยู่อาศัยตลอดชีวิตเป็นเรื ่องปกติและมีความต้องการเป็น

เจ้าของที่อยู่อาศัยน้อย 
การตอบสมมติฐานดังกล่าว จะช่วยสร้างความเข้าใจด้านโอกาสของการอยู่อาศัยในระยะยาวและการ

ย้ายถิ่นฐานของคนเมือง ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการวางนโยบายจัดการคลังที่อยู่อาศัยของแต่ละพ้ืนที่ 
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า นโยบายด้านการการปรับปรุงและดัดแปลงที่อยู่อาศัย และนโยบายส่งเสริมและ
ผลักดันการอยู่อาศัยระยะยาวที่ตรงตามความต้องการและวิถีชีวิตของคนเมืองแต่ละกลุ่มมากยิ่งข้ึน 

วิธีการที่จะใช้ตอบสมมติฐานเหล่านี้จะใช้การวิเคราะห์ลักษณะกำรถือครองซึ่งเก็บข้อมูลจากตารางที่ 
79 ประกอบกับข้อมูลส ารวจผ่านชุดค าถามอ่ืน ๆ  

ตารางที่ 79 แบบส ารวจเพื่อเก็บขอ้มูลแนวโน้มการเช่าที่อยู่อาศัย 

ค ำถำม ค ำตอบ 

ท่านมีที่อยู่อาศัยอื่นที่ตวัท่านเป็นเจ้าของ หรือไม่     ม ีเป็นเจ้าของเอง      ม ีเป็นของบดิามารดา     ไม่ม ี

ในอนาคตคุณมีความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือไม่ หาก
ต้องการคุณต้องการที่ อยูอ่าศัยประเภทใด 

   ต้องการ ระบุประเภท….....…     ไม่ต้องการ  
   ไม่แน่ใจ 

คุณมีแผนจะเช่าที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตอีกเป็นระยะเวลานานเท่าไร 
(อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยใน ปัจจุบันก็ได้) 

    ไม่เกนิ 2 ปี        2-5 ปี       มากกว่า 5 ปี    
    ตลอดไป 

คุณมีความเห็นอย่างไรต่อการเช่าที่อยู่ อาศัยตลอดชีวิต 
 

    สนใจ     ไม่สนใจ เพราะ …………………………… 

หากการเช่าที่อยู่อาศัยตลอดชีวิตมีค่าใชจ้่ายรวมต า่กว่าการซ้ือบ้าน 
คุณจะเลือกการอยู่อาศัยโดยการเช่าที่อยู่อาศัยตลอดชวีิตหรือไม่ 

   เลือก     ไม่เลือก เพราะ …………………………… 

 

2) บ้ำนร้ำง  
ในยุคที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การศึกษาโอกาสในการเกิดที่อยู่อาศัยไร้คนอยู่

ในแต่ละพื้นที่ของเมืองจะช่วยสร้างความเข้าใจลักษณะการเติบโตและการถดถอยของแต่ละพื้นที่ในเมืองหลัก 
ซึ่งจะน าไปสู่การวางนโยบายด้านการดัดแปลงการใช้งานอาคารอยู่อาศัยแต่ละประเภท การลงทุนและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ของเมืองในอนาคต การส ารวจในประเด็นนี้ต้องการตอบ
สมมติฐานย่อยของงานวิจัยดังนี้  

 a. ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่า 
 b. ที่อยู่อาศัยโครงสร้างไม้ มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่าโครงสร้างประเภทอ่ืน 
 c. ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่ใน

โครงการล้อมรั้ว 
 d. การเข้าสู่สังคมสูงวัยและแนวโน้มการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น จะท าให้หอพักนักศึกษา

จ านวนมากไม่มีนักศึกษาเข้าพักในอนาคต 
วิธีการที่จะใช้ตอบสมมติฐานเหล่านี้จะใช้การวิเคราะห์ลักษณะของสมำชิกที่อำศัยอยู่ในที่อยู่อาศยัที่

ส ารวจ ต ำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อำศัย โครงสร้ำงประชำกรในภำพรวม รวมถึงลักษณะโครงสร้ำงและควำม
ยืดหยุ่นในกำรเข้ำใช้งำนอำคำรอยู่อำศัยประเภทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัยที่มีเพียงผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานย่อม
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มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่าที่อยู่อาศัยที่มีสมาชิกหลายคนและมีสมาชิกอายุน้อย ที่อยู่อาศัยที่ ตั้งอยู่ห่าง
จากศูนย์กลางเมืองมากกว่าย่อมมีโอกาสได้รับการปรับปรุงและน าไปใช้งานต่อต ่ากว่าที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง หรือที่อยู่อาศัยที่มีโครงสร้างถาวรกว่าย่อมมีโอกาสได้รับการดัดแปลงและใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตสูง
กว่า เป็นต้น  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการส ารวจผ่านค าถามที่ว่า “คุณมีแผนจะส่งมอบที่
อยู่อาศัยนี้ต่อให้ใครในอนาคต” โดยมีค าตอบให้เลือกได้แก่ “ลูกหลาน ญาติ บุคคลอืน่ ๆ ไม่มีผู้ทีคิ่ดว่า
จะส่งมอบให้ หรือประกาศขาย” 

 
3) กำรท่องเที่ยวกับกำรอยู่อำศัย 

การศึกษาประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยมีสมมติฐานย่อยส าคัญ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานอาคารให้ตอบกิจกรรมการท่องเที่ยว และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของความเป็นชุมชนอยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยแต่ละ
ส่วนมีสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

 a. ที่อยู่อาศัยที่เปิดให้บริการเช่าพักรายวันส าหรับนักท่องเที่ยวจะขยายออกไปสู่พ้ืนที่ชานเมือง
มากขึ้น 

 b. ที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองที่ไม่ใช่อาคารชุด มีโอกาสสูงที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากท่ี
อยู่อาศัยเป็นโรงแรมหรือร้านค้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว 

 c. เมืองหลักท่ีพ่ึงพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูง จะมีสัดส่วนการอยู่อาศัยในพื้นท่ีใจกลางเมืองลด
น้อยลงและพ้ืนที่ใจกลางเมืองมักมีความเป็นชุมชนอยู่อาศัยน้อยลง 

 d. เมืองหลักที่พึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูงมีโอกาสที่คนท้องถิ่นจะย้ายออกไปอยู่ชานเมือง
สูง 

วิธีการที่จะใช้ตอบสมมติฐานเหล่านี้จะใช้การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์อาคารในแต่ละพื้นที่
ส ารวจซึ่งเป็นข้อมูล GIS ประกอบกับข้อมูลที่เก็บจากการส ารวจลักษณะควำมเป็นชุมชนอยู่อำศัยลักษณะ
ของอำคำรอยู่อำศัย และแผนกำรใช้งำนที่อยู่อำศัยในอนำคต เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของ
ชุมชนอยู่อาศัยกับการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยว และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์อาคารกับการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในเมืองหลักทั้งสามแห่ง นอกจากนี้จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจผ่านค าถามในตารางที่ 80 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร
อยู่อาศัยเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีระดับความเป็นไปได้ท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ส ารวจ  

การวิเคราะห์ส่วนนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองที่ต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
ผู้อยู่อาศัยและเพื่อนักท่องเที่ยวไปพร้อมกันให้เป็นไปอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เมืองเมื่อมีสถานการณ์ไม่คาดฝันที่ท าให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง
ดังเช่นสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางนโยบายในการสร้างความเป็นชุมชนละแวกบ้าน
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รูปแบบใหม่ในพื้นที่ที ่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหนาแน่น เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมเพ่ือการอยู่อาศัยของคนท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ตารางที่ 80 แบบส ารวจแนวโนม้การปรับเปลี่ยนอาคารอยู่อาศัยเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว 

ค ำถำม ค ำตอบ 

ในที่อยู่อาศัยของคุณมีห้องที่ไม่มีการใช้งานในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมาหรือไม ่

⚪ ไม่มี ⚪ มี  โปรดระบุชือ่ห้องและจ านวน    
ห้อง..............................จ านวน................ห้อง 
ห้อง..............................จ านวน................ห้อง 

กรณีที่บ้านของคุณมีห้องหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน 
คุณมีแผนจะใช้งานห้องหรือพื้นที่ดังกล่าวอยา่งไรในอน
าคต   

⚪ ไม่มีแผนจะใช้งาน ⚪ มีแผนใชง้าน (โปรดเลือกไม่เกิน 3 ขอ้) 

❏ เปิดให้นักทอ่งเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น ❏ เปิดให้นกัเรียนนักศึกษาเช่ารายปี 

❏ ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือรา้นอาหาร ❏ ปรับปรุงเป็นพื้นที่ท างานส่วนตัว   

❏ ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส านกังาน❏ รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  

❏ อื่นๆ โปรดระบ ุ.............................................. 

 

 3.2.1.5 กำรใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมกำรอยู่อำศัย  

การส ารวจข้อมูลด้านดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการเข้าถึง
และแนวโน้มในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัยในปัจจุบันของคนเมืองในแต่ละพื้นที่ของ
เมืองหลัก การท าความเข้าใจสถานการณ์นี้จะช่วยท าให้การก าหนดนโยบายที่เกี ่ยวข้องการวาง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการอยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ของเมืองมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ในการให้บริการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การ
บริการด้านสาธารณสุข ฯลฯ อาจช่วยภาครัฐลดต้นทุนในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานรูปแบบเดิมได้ใน
อนาคต ชุดค าถามเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์การใช้ดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัยเบื้องต้ นผ่านการ
ส ารวจ เป็นไปดังตารางที่ 81 

ตารางที่ 81 แบบส ารวจการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลเพื่อการอยู่อาศัย 

ค ำถำม ค ำตอบ 

ปัจจุบันผู้สูงอายุในบ้านของท่านมกีารใช้อุปกรณ์ ดิจิทัลด้านสุขภาพหรือไม่ (เชน่ 
นาฬิกาวัดค่าการเต้นของหัวใจ ค่าความดัน) 

⚪ มี โปรดระบุช่ืออุปกรณ์………… 

⚪ ไม่มี 

ปัจจุบันในบ้านของท่านมีการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อดูแลเพื่อสูงอายุหรือไม่ (เชน่ กล้องวงจรปิด 
อุปกรณ์ล็อคประตูอัตโนมัติ) 

⚪ มี โปรดระบุช่ืออุปกรณ์………… 

⚪ ไม่มี 

ในครัวเรือนของคุณมีอินเทอร์เน็ตหรือไม่ (ไม่รวมการใช้งานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) ⚪ มี   ⚪ ไม่ม ี
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ค ำถำม ค ำตอบ 

ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IoT หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่สั่งการผ่าน โทรศัพท์มือถือได้
หรือไม่ (เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ระบบออโตล้็อค เครื่องปรับอากาศที่สั่งการได้ จากโทรศัพท์มือถือ กล้อง
วงจรปิด ฯลฯ) หากมีโปรดระบอุุปกรณ์ IoT ทั้งหมดที่มีใน ครัวเรือน 

⚪ มี โปรดระบุช่ืออุปกรณ์………… 

⚪ ไม่มี 

 

  นอกจากนี้ ยังมีชุดค าถามอีกส่วนหนึ่งที่จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์
ของการสร้างโครงข่ายทางสังคมละแวกบ้านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร โดยจะน าผลจาก
ส่วนนี้มาเปรียบเทียบกับระดับความเป็นชุมชนทางกายภาพ เพ่ือน าไปวิเคราะห์หานโยบายการสร้าง
โครงข่ายทางสังคมละแวกบ้านที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตคนเมืองในโลกยุคดิจิทัลต่อไป โดยค าถามที่จะ
ใช้ส ารวจในส่วนนี้เป็นดังตารางที่ 82 

ตารางที่ 82 แบบส ารวจความเป็นชุมชนในยุคดิจิทัล 

ค ำถำม ค ำตอบ 

คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวก บ้านหรือไม่ ⚪ อยู่ ⚪ไม่อยู ่เพราะ………………………… 

คุณเคยทักทายพูดคุยกบัเพื่อนบ้านที่รูจ้กัผ่านกลุ่ม ไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชน
ละแวกบ้านหรือไม ่

⚪ เคย ประมาณ ……………ราย ⚪ ไม่เคย 
 

คุณเคยขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนบา้นผ่านกลุ่ม 
ไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบา้นหรือไม่ 

⚪ เคย โปรดระบุเร่ืองท่ีเคยขอความช่วยเหลือ……… 

⚪ ไม่เคย โปรดระบุเหตุผลท่ีไม่เคยขอความช่วยเหลือ… 

หากคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน คุณเห็นด้วยกับขอ้ความนี้
มากน้อยเพียงใด  
1. “คุณคิดว่าคุณและสมาชิกคนอื่นในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน” 
2. “คุณคิดว่าคุณหากมีเหตุฉุกเฉินในที่อยู่อาศัยคุณสามารถขอความช่วยเหลือ จาก
สมาชิกคนอื่นผ่านกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ได้” 
3. “หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ่างอย่างในละแวกที่อยู่อาศัย คุณ
สามารถขอความร่วมมือและน่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกคนอื่นผ่านกลุ่มไลน์/
กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ได้” 

……………….(ตอบเป็นระดับความเห็นดว้ยจาก 5-1 ในแต่ละ
ข้อ) 

 

 

 3.2.1.6 กำรอยู่อำศัยกับสถำนกำรณ์โควิด 

การส ารวจส่วนนี้ เป็นการส ารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์โควิด  โดยจะส ารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พื้นที่เมืองโดยเฉพาะส่วนที่เป็น
พ้ืนที่ที่สามของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าความเข้าใจวิถีการใช้งานพื้นที่เมืองของผู้คนที่เปลี่ยนไปในช่วงที่
เกิดโรคระบาด รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานพื้นที่เมืองและพื้นที่อยู่อาศัยว่ามีบทบาท
ส่งเสริมซึ ่งกันและกันอย่างไรบ้าง ผู ้ว ิจ ัยคาดว่าการศึกษาส่วนนี้จะช่วยให้การวางนโยบาย
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สาธารณูปการทางสังคมละแวกบ้านในอนาคตมีความยืดหยุ่นและตอบรับกับสถานการณ์ไม่คาดคิด
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคตได้ 

3.2.2 แนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.2.2.1 ข้อมูลพื้นฐำนของลักษณะพื้นที่อยู่อำศัย 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการอยู่อาศัยส่วนนี้จะวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ
แสดงเป็นผลลัพธ์ผ่านแผนที่ ซึ่งมุ่งเน้นการมองในระดับตัวอาคารและความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร
กับพ้ืนที่เมืองเป็นหลัก โดยจะใช้ข้อมูลทั้งที่ได้จากการลงส ารวจพื้นที่และข้อมูลเชิงสถิติท่ีมีอยู่แล้วใน
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เห็น
ลักษณะการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่ของเมืองหลัก แล้วสรุปผล
ออกมาเป็นแผนที่ลักษณะเชิงกายภาพของพื้นที่อยู่อาศัยและการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแต่ละ
ประเภท หลังจากนั้นจะน าผลสรุปเชิงกายภาพเหล่านี้ไปใช้วิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องกับมิติทาง
สังคมและเศรษฐกิจของในแต่ละกริดต่อไป เช่น  

- แผนที่แสดงการกระจายตัวของประเภทที่อยู่อาศัยพ้ืนฐาน โดยแบ่งออกเป็น 15 กลุ่มตาม
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยหรือละเอียดกว่า (ตัวอย่างดังเช่นในภาพที่ 79)  

- แผนที่แสดงการกระจายตัวของประเภทที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทโครงสร้าง เพื่อแสดง
ระดับศักยภาพในการดัดแปลงอาคาร แบ่งโดยใช้ข้อมูลประเภทโครงสร้างของที่อยู่อาศัยที่ส ารวจ  

- แผนที่แสดงการกระจายตัวของประเภทที่อยู่อาศัยแบ่งตามลักษณะการถือครอง  
- แผนที่แสดงขนาดเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ (ตัวอย่างดังเช่นในภาพที่ 80)  

แผนที่เหล่านี้บางส่วนจะน ามาซ้อนทับกันเพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ ของแต่ละกริด และน าไปสู่การชี้ประเด็นแนวโน้มด้านการอยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยเมืองหลัก 
โดยคาดว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย รวมถึงแนวทางของ
นโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาคารอยู่อาศัยที่ควรเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ของเมือง 
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ภาพที่  79 ตัวอย่างแผนที่ผลลัพธ์แสดงการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทในพ้ืนท่ีส ารวจ 
ที่มาภาพ: https://urbanfootprint.com/resources/urban-planning-blog/ 

 

ภาพที่  80 ตัวอย่างแผนที่แสดงข้อมูลเชิงสถิติของรูปแบบทางกายภาพในแต่ละกริดทีส่ ารวจ เช่น ขนาดของพื้นที่อยู่อาศัย
เฉลี่ยในแตล่ะกริด สดัส่วนของที่อยู่อาศัยแตล่ะประเภทในแตล่ะกรดิ 

ที่มาภาพ: http://datavizcatalogue.com/blog/chart-combinations-tile-grid-maps/ 

 

 

 3.2.2.2 พฤติกรรมทั่วไปในกำรใช้งำนพื้นที่อยู่อำศัยและควำมพึงพอใจในพื้นที่อยู่อำศัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยจะใช้ข้อมูล 5 ส่วนมาซ้อนทับกันใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีตัวอย่างในตารางที่ 83 เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยของผู้คน
ในแต่ละพ้ืนที่กริด ข้อมูลทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 

https://urbanfootprint.com/resources/urban-planning-blog/
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ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั้งที่เป็นแผนที่และไม่ใช่แผนที่ อันแสดงลักษณะเชิงกายภาพของอาคาร
อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่กริด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2.2.3.1 (ทั้งจากข้อมูลส ารวจ
และข้อมูลทุติยภูมิ)  

ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลแผนที่แสดงการกระจายตัวและความหลากหลายของพื้นที่ที่สามและ
สาธารณูปการ ซึ่งบ่งบอกต าแหน่งของสถานที่ที่คาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเป็ นพื้นที่ที่สามของคน
เมือง เช่น ร้านกาแฟ วัด สวนสาธารณะ รวมทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และอื่นๆ ที่เป็นสาธารณูปการ
พ้ืนฐาน แผนที่ส่วนนี้ได้จากข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ที่อยู่อาศัย แบ่งตามลักษณะกายภาพของที่อยู่อาศัย ช่วง
วัยรวมถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐสถานะของกลุ่มตัวอย่าง ประมวลผลออกมาในรูปแบบแผนที่
และแผนภูมิเชิงสถิติประเภทอ่ืน เช่น ฮิสโตแกรม (จากข้อมูลส ารวจ) 

ส่วนที่ 4 คือ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้พื้นที่ที่สาม แบ่งตามลักษณะกายภาพของที่อยู่อาศัย 
ช่วงวัยรวมถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐสถานะของกลุ่มตัวอย่าง ประมวลผลออกมาในรูปแบบแผน
ที่ เช่น แผนที่แสดงโครงข่ายการเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปสู่พื้นที่ที่สาม (ตัวอย่างในภาพที่ 79) และ
แผนภูมิเชิงสถิติประเภทอ่ืน เช่น ฮิสโตแกรม  (จากข้อมูลส ารวจ) 

ส่วนที่ 5 คือ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สาธารณูปการแบ่งตามลักษณะกายภาพของที่อยู่อาศัย 
ช่วงวัยรวมถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐสถานะของกลุ่มตัวอย่าง ประมวลผลออกมาในรูปแบบแผน
ที่ เช่น แผนที่แสดงโครงข่ายการเดินทางไปใช้งานสาธารณูปการ (ตัวอย่างในภาพที่ 81) และแผนภูมิ
เชิงสถิติประเภทอ่ืน เช่น ฮิสโตแกรม  (จากข้อมูลส ารวจ) 

ตารางที่ 83 ตัวอย่างการซ้อนทับข้อมูลแตล่ะส่วนเพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมการอยู่อาศัยทีส่ัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ
ของเมือง 

ข้อมูลทีน่ ำมำวิเครำะห์ร่วมกัน ตัวอย่ำงประเด็นวิเครำะห์ 
ส่วนท่ี 1 x ส่วนท่ี 3 - ข้อจ ากัดในการใช้งานท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภท 

- ระดับการพึ่งพาพื้นที่สาธารณะของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท/แต่ละ
พื้นที่ของเมือง 

ส่วนท่ี 1 x ส่วนท่ี 3 x ส่วนท่ี 4  - ความจ าเป็นในการเพิ่มความหลากหลายของพื้นที่ที่สามและพื้นที่สาธารณะเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในพื้นที่แต่ละส่วนของเมือง 

ส่วนท่ี 2 x ส่วนท่ี 4 - การเพิ่มความหลากหลายและคุณภาพของพื้นที่สาธารณะในเมืองให้ตอบโจทย์การ
ใช้งานจริงของคนเมือง 

ส่วนท่ี 2 x ส่วนท่ี 5 - ความเพียงพอของสาธารณูปการที่มีคุณภาพในพื้นที่แต่ละส่วนของเมือง 
- ความพึงพอใจต่อสาธารณูปการที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้ในแต่ละพื้นที่ (อาจน าไปสู่
การสัมภาษณ์เชิงลึก) 
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ภาพที่  81 ตัวอย่างแผนที่แสดงการวิเคราะห์โครงข่ายการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยไปสู่พื้นที่อ่ืนในเมือง 
ที่มาภาพ: https://www.geoawesomeness.com/awesome-map-shows-commuter-flow-us/ 

  

 3.2.2.3 ควำมเป็นชุมชนอยู่อำศัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะวิเคราะห์ออกมาเป็นแผนที่ความร้อน (heat map) แสดงระดับ
ความเข้มข้นของความเป็นชุมชน (sense of community) ของแต่ละพื ้นที ่กริดที ่ส ารวจ พร้อม
แผนภูมิรูปแบบอื่นที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับระดับความเป็นชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่เมือง เช่น ความหลากหลายจ านวนพ้ืนที่สาธารณะในกริดกับระดับความเป็นชุมชนของกริดนั้นๆ 
ระดับการใช้งานพื้นที ่ที ่สามของคนกลุ่มต่างๆ กับความเป็นชุมชน สัดส่วนของที่อยู่อาศัยแต่ละ
ประเภทในกริดกับระดับความเป็นชุมชน รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตอบสมมติฐานย่อย เช่น 
ปริมาณโรงแรมและพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวกับระดับความเป็นชุมชน ระดับความเป็นชุมชนใน
ปัจจุบันกับความเสี่ยงในการกลายเป็นชุมชนร้าง เป็นต้น 

 3.2.2.4 สมมติฐำนย่อยด้ำนกำรอยู่อำศัย  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานย่อยใช้ผลลัพธ์จาก 2.2.3.1-2.2.3.3 มาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กับข้อมูลจากแบบส ารวจ โดยผู้วิจัยจะประมวลผลจากแบบส ารวจในเรื่องการเช่าที่อยู่
อาศัย บ้านร้าง และการท่องเที่ยวกับที่อยู่อาศัยออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติและแสดงผลเป็นแผนที่
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ความร้อน (heat map) ซึ่งอาจแบ่งเป็นแผนที่แสดงระดับความเข้มข้นของการอยู่อาศัยแบบเช่าของ
แต่ละพื้นที่ ระดับของโอกาสในการเป็นที่อยู่อาศัยร้างและชุมชนร้างในอนาคตของแต่ละพื้นที่ หรือ
ระดับความสามารถในการปรับอาคารอยู่อาศัยที่อาจไม่มีการใช้งานต่อในอนาคตเป็นพื้นที่รองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

 3.2.2.5 กำรใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมกำรอยู่อำศัย 

การวิเคราะห์ส่วนนี้จะประมวลผลส ารวจเป็นข้อมูลสถิติและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
โอกาสด้านการปรับตัวและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละพ้ืนที่เมือง พร้อมทั้งน ามาซ้อนทับกับข้อมูล
สาธารณูปการที่ได้จาก 2.2.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่
จะช่วยเสริมความสามารถในการให้บริการในพื้นที่บางแห่งที่การลงทุนสาธารณูปการบางประเภทมี
เงื่อนไขและข้อจ ากัดอยู่สูง 

 3.2.2.6 กำรอยู่อำศัยกับสถำนกำรณ์โควิด 

 ข้อมูลจากการส ารวจการใช้งานพื้นที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสถานการณ์โควิด จะ
น ามาประมวลผลแสดงเป็นระดับความสามารถในการปรับตัวของพ้ืนที่กริดแต่ละแห่ง ซึ่งอาจแสดงใน
ลักษณะแผนที่ความร้อน 

3.3 แบบสอบถำม 
เนื่องจากงานวิจัยนี้จะร่วมลงพื้นที่เมืองหลักทั้ง 3 แห่งเพื่อส ารวจและเก็บแบบสอบถามพร้อมกับ

โครงการวิจัยอื่นที่อยู่ภายใต้ร่มโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” จึงได้รวบรวม
แบบส ารวจไว้เป็นชุดเดียวกันกับโครงการวิจัยอื่นทั้งหมดและได้ร่วมกันปรับและจัดเรียงข้อค าถามใหม่เพื่อให้
ผู้ตอบแบบส ารวจสามารถตอบค าถามได้อย่างราบรื่น โดยได้ออกมาเป็นแบบส ารวจดังในภำคผนวก จ ผลลัพธ์
การส ารวจวิถีการอยู่อาศัยของคนเมืองหลัก 
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3.4 ผลลัพธ์กำรส ำรวจวิถีกำรอยู่อำศัยของคนเมืองหลัก 
จากการเก็บแบบส ารวจพฤติกรรมคนเมือง 4.0 ภายใต้ระเบียบและวิธีการเก็บข้อมูลในหัวข้อที่ 3.2 

งานวิจัยนี้แบ่งประเด็นการส ารวจเพ่ือกวาดสัญญาณท่ีส าคัญออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 1) การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ของลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 2) การส ารวจพฤติกรรมทั่วไปในการใช้งานพื้นที่อยู่อาศัยและความพึงพอใจ 3) การ
ส ารวจความเป็นชุมชนอยู่อาศัย 4) การส ารวจประเด็นค าถามเพื่อตอบสมมติฐานย่อยของงานวิจัย 5) การ
ส ารวจข้อมูลด้านการใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศัย และ 6) การส ารวจข้อมูลการอยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์โควิด ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.4.1 ข้อมูลพื้นฐำนของท่ีอยู่อำศัย 

 3.4.1.1 ร้อยละของขนำดที่อยู่อำศัยแต่ละระดับ23  

1) เมืองเชียงใหม่ 

ภาพที่  82 ร้อยละของขนาดที่อยู่อาศัยแต่ละระดับในเมืองเชียงใหม ่
 

 เมื่อพิจารณาขนาดของที่อยู่อาศัยแต่ละระดับตามชั้นภูมิ 1-8 พบว่า ส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ในระดับ 4) 
100-200 ตารางเมตร ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 5 และชั้นภูมิที่ 8 จะมีขนาดที่อยู่อาศัยมากที่สุดในระดับ 2) 30-60 
ตารางเมตร และในระดับ 3) 60-100 ตารางเมตร ตามล าดับ ส่วนในภาพรวมของเมืองเชียงใหม่ พบว่า ขนาด
ของที่อยู่อาศัยที่พบมากที่สุด คือ ระดับ 4) 100-200 ตารางเมตร และรองลงมา คือ ระดับ 3) 60-100 ตาราง
เมตร (ร้อยละ 30.72 และ ร้อยละ 27.96 ตามล าดับ) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัยแนวราบ พบว่า 
ขนาดของที่อยู่อาศัยที่พบมากที่สุด คือ ระดับ 4) 100-200 ตารางเมตร และรองลงมา คือ ระดับ 3) 60-100 
ตารางเมตร (ร้อยละ 33.42 และ ร้อยละ 29.93 ตามล าดับ) ในขณะที่ขนาดที่อยู่อาศัยแนวตั้งจะพบระดับ 
ระดับ 3) 60-100 ตารางเมตร มากที่สุด และรองลงมา คือ ระดับ 2) 30-60 ตารางเมตร (ร้อยละ 29.52 และ 
ร้อยละ 25.71 ตามล าดับ) 

 
 

23 แบ่งเป็น 5 ระดับ (หน่วยเป็น ตร.ม.) คือ 1) ต ่ากว่า 30 2) 30-60 3) 60-100 4) 100-200 5) มากกว่า 200  
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2) เมืองขอนแก่น 

ภาพที่  83 ร้อยละของขนาดที่อยู่อาศัยแต่ละระดับในเมืองขอนแก่น  
 

เมื่อพิจารณาขนาดของที่อยู่อาศัยแต่ละระดับตามชั้นภูมิ 1-8 พบว่า ส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ในระดับ 3) 60-
100 ตารางเมตร ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 4 และชั้นภูมิที ่5 จะมีขนาดที่อยู่อาศัยมากที่สุดในระดับ 2) 30-60 ตาราง
เมตร และในระดับ 1) ต ่ากว่า 30 ตารางเมตร ตามล าดับ ส่วนในภาพรวมของเมืองขอนแก่น พบว่า ขนาดของ
ที่อยู่อาศัยที่พบมากที่สุด คือ ระดับ 3) 60-100 ตารางเมตร และรองลงมา คือ ระดับ 1) ต ่ากว่า 30 ตาราง
เมตร (ร้อยละ 28.08 และ ร้อยละ 22.32 ตามล าดับ) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัยในแนวราบ 
พบว่า ขนาดของที่อยู่อาศัยที่พบมากท่ีสุด คือ ระดับ 3) 60-100 ตารางเมตร และรองลงมา คือ ระดับ 4) 100-
200 ตารางเมตร (ร้อยละ 29.89 และ ร้อยละ 23.75 ตามล าดับ) ในขณะที่ขนาดที่อยู่อาศัยในแนวตั้งจะพบ
ระดับ ระดับ 1) ต ่ากว่า 30 ตารางเมตร มากที่สุด และรองลงมา คือ ระดับ 2) 30-60 ตารางเมตร (ร้อยละ 
66.36 และ ร้อยละ 20.00 ตามล าดับ) 
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3) เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ภาพที่  84 ร้อยละของขนาดที่อยู่อาศัยแต่ละระดับในเมืองหาดใหญ-่สงขลา 
 
 

เมื่อพิจารณาขนาดของที่อยู่อาศัยแต่ละระดับตามชั้นภูมิ 1-8 พบว่า ชั้นภูมิที่ 1, 3, 4 และ 5 มีขนาดอยู่
ในระดับ 4) 60-100 ตารางเมตร มากที่สุด ส่วนชั้นภูมิที่ 2 มีขนาดที่อยู่อาศัยมากที่สุดในระดับ 3) 60-100 
ตารางเมตร (ร้อยละ 54.29) ส่วนชั้นภูมิที่ 6-7 มีขนาดที่อยู่อาศัยมากที่สุดในระดับ 1) ต ่ากว่า 30 ตารางเมตร 
(ร้อยละ 26.81 และ ร้อยละ 31.38 ตามล าดับ) ในขณะที่ชั้นภูมิที่ 8 มีขนาดที่อยู่อาศัยมากที่สุดในระดับ 2) 
30-60 ตารางเมตร (ร้อยละ 29.32) ส่วนในภาพรวมของเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า ขนาดของที่อยู่อาศัยที่
พบมากที่สุด คือ ระดับ 3) 60-100 ตารางเมตร และรองลงมา คือ ระดับ 1) ต ่ากว่า 30 ตารางเมตร (ร้อยละ 
27.34 และ ร้อยละ 24.36 ตามล าดับ) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัยในแนวราบ พบว่า ขนาดของ
ที่อยู่อาศัยที่พบมากที่สุด คือ ระดับ 3) 60-100 ตารางเมตร และรองลงมา คือ ระดับ 2) 30-60 ตารางเมตร 
(ร้อยละ 28.61 และ ร้อยละ 23.50 ตามล าดับ) ในขณะที่ขนาดที่อยู่อาศัยในแนวตั้งจะพบระดับ ระดับ 2) 30-
60 ตารางเมตร มากท่ีสุด และรองลงมา คือ ระดับ 4) 60-100 ตารางเมตร (ร้อยละ 25.76 และ ร้อยละ 25.00 
ตามล าดับ) 
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3.4.1.2 ร้อยละของลักษณะกำรครอบครองท่ีอยู่อำศัยแต่ละแบบ 

1) เมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 84 ร้อยละของลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองเชียงใหม ่
เมืองเชียงใหม ่ ประเภทการครอบครอง 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
ไม่มีการ

ผ่อนชำระ 
อยู่ระหว่างการ

ผ่อนชำระ 
เช่า
ซ้ือ 

เช่า
ตรง 

เช่าตรง 
มีเซ้ง 

เช่าช่วง 
มีเซ้ง 

เช่าช่วง 
ไม่มีเซ้ง 

ไม่เสียค่าเช่า
เพราะ รวมใน

ค่าจ้าง 

ไม่เสียค่าเช่า
เพราะ ให้อยู่

เปล่า 

บุก
รุก 

ไม่
ระบุ 

บ้านเด่ียว 82.76 9.73 0.17 3.92 - - 0.34 0.51 0.68 0.17 1.71 

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

48.48 24.24 - 24.24 - - - 3.03 - - - 

ตึกแถว/ห้องแถว/เรือน
แถว 

26.44 8.05 2.30 47.13 1.15 - 10.34 - 1.15 - 3.45 

ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง 33.33 - - - - - 33.33 - 33.33 - - 

รวมที่อยู่อาศัยแนวราบ 
(horizontal) 

74.05 10.16 0.42 10.16 0.14 - 1.69 0.56 0.85 0.14 1.83 

ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์หรือตกึแถว 

   25   50 8.33 8.33  8.33 

คอนโดมิเนียม/อะพาร์ต
เมนท์ 

- 7.7 7.7 61.5 - - 23.1 - - - - 

แฟลต 100 - - - - - - - - - - 

หอพัก 2.61 - 0.87 53.04 - 1.74 32.17 3.48 4.35 - 1.74 

รวมที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 
(vertical) 

2.84 0.71 1.42 51.06 - 1.42 32.62 3.55 4.26 - 2.13 

รวมเมืองเชียงใหม่ 62.24 8.59 0.59 16.94 0.12 0.24 6.82 1.06 1.41 0.12 1.88 



 

292 

ภาพที่  85 ร้อยละของลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองเชียงใหม่  

 

 จากการสอบถามลักษณะการครอบครองที ่อยู่อาศัยของคนในเมืองเชียงใหม่ พบว่า ที ่อยู ่อาศัย
แนวราบ (horizontal) ส่วนใหญ่ไม่มีการผ่อนช าระ (ประเภทบ้านเดี่ยว ร้อยละ 82.76, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด ร้อยละ 48.50, ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ร้อยละ 26.44 และที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง ร้อยละ 
33.33) ในขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ และ
หอพัก ส่วนใหญ่จะครอบครองในลักษณะเช่าตรง (ร้อยละ 61.50 และร้อยละ 53.04 ตามล าดับ) ส่วนที่อยู่
อาศัยประเภทห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว ครอบครองในลักษณะเช่าช่วง ไม่มีเซ้งมากที่สุด (ร้อยละ 
50) รองลงมาคือ เช่าตรง (ร้อยละ 25) ในขณะที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต พบว่า ครอบครองในลักษณะไม่มีการ
ผ่อนช าระ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองเชียงใหม่ พบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่มีการผ่อนช าระ รองลงมาคือ เช่าตรง (ร้อยละ 62.24 และร้อยละ 16.94 ตามล าดับ) 
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2) เมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 85  ร้อยละของลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองขอนแก่น 
เมืองขอนแก่น ประเภทการครอบครอง 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
ไม่มีการ

ผ่อนชำระ 
อยู่ระหว่าง

การผ่อนชำระ 
เช่า
ซ้ือ 

เช่า
ตรง 

เช่าตรง 
มีเซ้ง 

เช่าช่วง 
มีเซ้ง 

เช่าช่วง 
ไม่มีเซ้ง 

ไม่เสียค่าเช่า
เพราะ รวมใน

ค่าจ้าง 

ไม่เสียค่าเช่า
เพราะ ให้อยู่

เปล่า 
บุกรุก 

ไม่
ระบุ 

บ้านเด่ียว 75.86 14.29 0.40 5.23 - - 0.40 0.40 2.01 0.20 1.21 

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

38.10 39.68 3.17 17.46 - - 1.59 - - - - 

ตึกแถว/ห้องแถว/เรือน
แถว 

30.47 13.28 2.34 32.03 1.56 0.78 7.03 3.91 7.03  1.56 

ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง 8.00 - - 20.00 - 0.00 4.00 - 4.00 64.00 - 

รวมที่อยู่อาศัยแนวราบ 
(horizontal) 

61.99 15.85 0.98 11.64 0.28 0.14 1.82 0.98 2.81 2.38 1.12 

ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์หรือตกึแถว 

33.33 11.11 - 44.44 - - 5.56 5.56 - - - 

คอนโดมิเนียม/อะพาร์ต
เมนท์ 

2.5 12.5 - 85 - - - - - - - 

แฟลต - - - - - - - - 100 - - 

หอพัก 5.26 9.21 1.32 78.95 - - 5.26 0.74 0.74 - - 

รวมที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 
(vertical) 

8.15 10.37 0.74 75.56 - - 3.7 0.74 0.74 - - 

รวมเมืองขอนแก่น 53.42 14.98 0.94 21.82 0.24 0.12 2.12 0.94 2.48 2 0.94 

ภาพที่  86  ร้อยละของลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองขอนแก่น 
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 จากการสอบถามลักษณะการครอบครองที ่อยู ่อาศัยของคนในเมืองขอนแก่น พบว่า ที ่อยู ่อาศัย
แนวราบ (horizontal) ส่วนใหญ่ไม่มีการผ่อนช าระ (ประเภทบ้านเดี่ยว ร้อยละ 75.86 และตึกแถว/ห้องแถว/
เรือนแถว ร้อยละ 30.47) ส่วนที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด พบว่า ครอบครองใน
ลักษณะอยู่ระหว่างการผ่อนช าระมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่มีการผ่อนช าระ (ร้อยละ 39.68 และร้อยละ 38.10 
ตามล าดับ) ส าหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการครอบครองในลักษณะบุกรุก โดยพบมาก
ถึงร้อยละ 64 ในขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือ
ตึกแถว คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ และหอพัก ส่วนใหญ่จะครอบครองในลักษณะเช่าตรง (ร้อยละ 44.44, 
ร้อยละ 85 และร้อยละ 78.95 ตามล าดับ) ในขณะที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต พบว่า ครอบครองในลักษณะไม่
เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของเมือง
ขอนแก่น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการผ่อนช าระ รองลงมาคือ เช่าตรง (ร้อยละ 53.42 และร้อยละ 21.82 
ตามล าดับ) 

3) เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตารางที่ 86 ร้อยละของลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของหาดใหญ่-สงขลา 
เมืองหาดใหญ่-สงขลา ประเภทการครอบครอง 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
ไม่มีการ

ผ่อนชำระ 
อยู่ระหว่าง

การผ่อนชำระ 
เช่า
ซ้ือ 

เช่า
ตรง 

เช่าตรง 
มีเซ้ง 

เช่าช่วง 
มีเซ้ง 

เช่าช่วง 
ไม่มีเซ้ง 

ไม่เสียค่าเช่า
เพราะ รวมใน

ค่าจ้าง 

ไม่เสียค่าเช่า
เพราะ ให้อยู่

เปล่า 
บุกรุก 

ไม่
ระบุ 

บ้านเด่ียว 70.23 13.29 2.31 6.36 1.73 0.87 - 0.29 3.18 0.29 1.45 

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/
บ้านแฝด 

57.89 28.42 3.16 3.16 1.05 1.05 1.05 1.05 2.11 - 1.05 

ตึกแถว/ห้องแถว/เรือน
แถว 

50.00 10.00 12.27 15.91 2.27 1.36 2.27 0.91 3.18 0.45 1.36 

ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง 22.50 - - 10.00 5.00 - 2.50 0.00 17.50 40.00 2.50 

รวมที่อยู่อาศัยแนวราบ 
(horizontal) 

59.49 13.55 5.42 9.13 2 1 1 0.57 3.85 2.57 1.43 

ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์หรือตกึแถว 

20.51 - 7.69 41.03 2.56 - - 10.26 17.95 - - 

คอนโดมิเนียม/อะพาร์ต
เมนท์ 

19 11.9 9.5 52.4 - - - - 7.1 - - 

แฟลต 8.16 4.08 10.2 20.41 12.24 6.12 6.12 - 24.49 - 8.16 

หอพัก 28.21 5.13 2.56 48.72  5.13  2.56 5.13 - 2.56 

รวมที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 
(vertical) 

18.34 5.33 7.69 39.64 4.14 2.96 1.78 2.96 14.2 - 2.96 

รวมเมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

51.49 11.95 5.86 15.06 2.41 1.38 1.15 1.03 5.86 2.07 1.72 



 

295 

 

ภาพที่  87 ร้อยละของลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 จากการสอบถามลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยของคนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า ที่อยู่อาศัย
แนวราบ (horizontal) ส่วนใหญ่ไม่มีการผ่อนช าระ (ประเภทบ้านเดี่ยว ร้อยละ 70.23, ที่อยู่อาศัยประเภท
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด ร้อยละ 57.89 และตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ร้อยละ 50) ส่วนที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว/เพิง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการครอบครองในลักษณะบุกรุก โดยพบมากถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง (vertical) พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว คอนโดมิเนียม/อะ
พาร์ตเมนท ์และหอพัก ส่วนใหญ่จะครอบครองในลักษณะเช่าตรง (ร้อยละ 41.03, ร้อยละ 52.40 และร้อยละ 
48.72 ตามล าดับ) ในขณะที่อยู่อาศัยประเภทแฟลต พบว่า ครอบครองในลักษณะไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่
เปล่ามากที่สุด รองลงมาคือเช่าตรง (ร้อยละ 24.49 และร้อยละ 20.41 ตามล าดับ) ทั้งนี้ ภาพรวมลักษณะการ
ครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ละแบบของเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการผ่อนช าระ รองลงมาคือ 
เช่าตรง (ร้อยละ 51.49 และร้อยละ 15.06 ตามล าดับ) 
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3.4.2 พฤติกรรมทั่วไปในกำรใช้งำนพื้นที่อยู่อำศัยและควำมพึงพอใจในพื้นที่อยู่อำศัย 

1) ข้อมูลทั่วไปด้ำนพฤติกรรมกำรอยู่อำศัย 

พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สัดส่วนของคะแนนความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย 

จากการส ารวจความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยโดยแบ่งปัจจัยของความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ การระบายอากาศ ความเงียบสงบ ขนาดของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจน้อยมากไปจนถึงมากท่ีสุด 

 
ภาพที่  88 สัดส่วนคะแนนความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  89 สัดส่วนคะแนนความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยเมืองหาดใหญ-่สงขลา 
 

 

ภาพที่  90 สัดส่วนคะแนนความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยเมืองขอนแก่น 
 

 จากการส ารวจและสรุปเป็นแผนภูมิข้างต้นของทั้งสามเมืองหลักในภูมิภาค คือ เมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนระดับความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเฉลี่ยที่ร้อย
ละ 40 ของเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา คือ ระดับค่อนข้างมาก ทั้งทางด้านการระบายอากาศ 
ความเงียบสงบและขนาดของพ้ืนที่ตามล าดับ ในเมืองหาดใหญ่-สงขลานั้นมีสัดส่วนความพึงพอใจในความเงียบ
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สงบมากที่สุดถึงร้อยละ 46 (ชั้นภูมิที่ 1 ) รองลงมาเป็นการระบายอากาศและขนาดของพื้นที่ตามล าดับ เมือง
ขอนแก่นมีสัดส่วนความพึงพอใจในด้านความเงียบสงบมากที่สุดถึงร้อยละ 44  (ชั้นภูมิที่3) รองลงมาเป็นการ
ระบายอากาศและขนาดของพื้นที่ตามล าดับแต่ในเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนคะแนนความพึงพอใจมากถึงเฉลี่ย
ร้อยละ 50 ของทั้งสามด้าน (ชั้นภูมิที่2-6) โดยเฉพาะในบริเวณที่ห่างจากเมืองออกไปมีสัดส่วนความพึงพอใจ
ของการระบายอากาศร้อยละ 45 ความเงียบสงบร้อยละ45 และขนาดของพื้นที่ร้อยละ 38 เนื่องจากเป็นทั้ง
เมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีแนวโน้มในการเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมจากการขายตัวของภาพรวม
เศรษฐกิจเมืองที่ตอบสนองทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยและกลุ่มนักลงทุนจึงสะท้อนให้เห็นว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
กับการอยู่อาศัย  

 สรุปข้อมูลทางด้านการอยู่อาศัยและความพึงพอใจของการอยู่อาศัยในเมืองหลักของภูมิภาคพบว่า
เมืองสงขลา-หาดใหญ่และเมืองขอนแก่นมีลักษณะคล้ายกันโดยที่มีการค านึงถึงด้านความสงบ การระบาย
อากาศและขนาดของพ้ืนที่ตามล าดับแต่เมืองเชียงใหม่มีความพึงพอใจในการระบายอากาศสูงสุดรองลงมาเป็น
ความสงบและขนาดของพื้นที่ตามล าดับเนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศที่ดีท าให้ผู้คนตัดสินใจและ
พอใจกับการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่  

 

ความถี่ในการประกอบอาหาร 

 

 

ภาพที่  91 ความถี่ในการประกอบอาหาร เมืองเชียงใหม ่
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ภาพที่  92 ความถี่ในการประกอบอาหาร เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 
ภาพที่  93 ความถี่ในการประกอบอาหาร เมืองขอนแก่น 

 

จากการส ารวความถี่ในการประกอบอาหารทานเองของ 3 เมืองหลักในภูมิภาค เมืองเชียงใหม่ เมือง
หาดใหญ่-สงขลาและเมืองขอนแก่นพบว่าในเมืองเชียงใหม่ผู้คนมีการประกอบอาหารส่วนใหญ่สัปดาห์ละ 3-5 
ครั้งในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 90 (ชั้นภูมิที2่) รองลงมาเป็นการประกอบอาหารหลายครั้งต่อวันในสัดส่วนร้อยละ 
50 (ชั้นภูมิที4่)แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในเชียงใหม่มักประกอบอาหารทานเองเนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบ เช่น 
ตลาด ร้านค้า กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองและอยู่ในระยะที่เข้าถึงได้รวมถึงปัจจัยทางด้านราคาที่สนับสนุนให้คน
ประกอบอาหารทานเอง เมืองหาดใหญ่-สงขลามีพฤติกรรมการประกอบอาหารทานเองส่วนใหญ่สัปดาห์ละ 3-
5 ครั้งสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 85 (ชั้นภูมิที1่) รองลงมาเป็นการประกอบอาหารหลายครั้งต่อวันสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 30 
(ชั้นภูมิที่ 2) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีวัตถุดิบสดใหม่ตามท้องถิ่นซึ่งหาได้ง่ายทั้งลดต้นทุนวัตถุดิบและได้อาหารที่
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สด รวมถึงร้านอาหารกระจายอยู่ทั่วเมืองที่ต้องรองรับทั้งคนในพื้นที่และผู้เยี่ยมเยือนทำให้ร้านอาหารสามารถ
หาได้ง่ายผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมประกอบอาหารทานเองกันไม่บ่อยครั้งเท่าเมืองขอนแก่น  เมืองขอนแก่นเป็น
เมืองที่ผู้คนมีพฤติกรรมการประกอบอาหารหลายครั้งต่อวันมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 45(ชั้นภูมิที่4) รองลงมาเป็น
การประกอบอาหารสัปดาห์ละ3-5ครั้ง อาจเป็นเพราะร้านอาหารไม่ได้มีกระจายตัวมากเท่าเมืองเชียงใหม่ที่เป็น
เมืองท่องเที่ยวจึงต้องมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวและการบริการรองรับจำนวนมากและเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

สรุปความถี่ในการประกอบอาหารทานเองของ 3 เมืองหลักในภูมิภาค เมืองเชียงใหม่ เมืองหาดใหญ่-
สงขลาและเมืองขอนแก่นเพื่อเก็บข้อมูลกิจกรรมในการอยู่อาศัยพบว่าทั้ง  3 เมืองหลักมีสัดส่วนร้อยละในการ
ประกอบอาหารใกล้เคียงกันอยู่ในระดับสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง (ทุกชั้นภูมิ) กว่าร้อยละ 75-90 แต่ในเมือง
ขอนแก่นมีสัดส่วนร้อยละของความถี่ในการประกอบอาหารแบบหลายครั้งต่อวันสูงสุดถึงร้อยละ 50 (ชั้นภูมิที่ 
5) เนื่องจากการกระจายตัวของร้านอาหารไม่ได้มีมากและหลากหลายเท่าเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่หรือ
เมืองหาดใหญ่-สงขลาที่รองรับทั้งคนในพื้นท่ีและผู้มาเยี่ยมเยือน 

ประเภทและความหลากหลายของพื้นที่นันทนาการที่ใช้งาน 

จากการส ารวจรวบรวมข้อมูลของพื้นที่นันทนาการแต่ละประเภทที่มีการใช้งานในเมืองโดย
แบ่งเป็น 13 ประเภท ได้แก่ ศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า เป็นต้น สวนสาธารณะ 
พิพิธภัณฑ์ ลานออกก าลังกายกลางแจ้งและในร่มรวมถึงฟิตเนส ห้องสมุด ศูนย์ชุมชน ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด บ้านเพื่อน ร้านขายของหรือร้านบริการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟและอ่ืนๆ 

 
ภาพที่  94 สัดส่วนร้อยละประเภทและความหลากหลายของพื้นที่นันทนาการที่ใช้งานในเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  95  สัดส่วนร้อยละประเภทและความหลากหลายของพ้ืนที่นันทนาการที่ใช้งาน 

ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

 
 

ภาพที่  96 สัดส่วนร้อยละประเภทและความหลากหลายของพื้นที่นันทนาการที่ใช้งานในเมืองขอนแก่น 
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พบว่าในแต่ละเมืองหลักของภูมิภาคมีการใช้งานพื้นที่นันทนาการแต่ละประเภทต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ เมือง
เชียงใหม่มีการใช้พื้นที่ศาสนสถานสูงสุดกว่าร้อยละ 22 ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลร้อยละ 16 ตลาด
ร้อยละ 15 ตามล าดับสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและให้ความส าคัญกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แต่โบราณ
ของผู้คนในพื้นที่จึงมีการท ากิจกรรมและใช้พื้นที่ของศาสนสถานเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นจะสัมพันธ์กับการใช้
ชีวิตประจ าวัน เช่น พฤติกรรมการซื้อของเพื่อการบริ โภคจากห้างสรรพสินค้าและตลาดที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย 
เมืองหาดใหญ่-สงขลามีการใช้พื้นที่ร้านกาแฟและห้างสรรพสินค้าเพื่อท ากิจกรรมนันทนาการสูงสุดร้อยละ 16 
รองลงมาเป็นการไปบ้านเพื่อนร้อยละ 15 สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เน้นการใช้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่นัดพบ 
ท ากิจกรรมและพฤติกรรมการไปบ้านเพ่ือนแสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยในละแวกบ้านเนื่องจากมีเพ่ือนบ้าน
ที่ดีเป็นมิตร รู้จักกันช่วยกันสอดส่องดูแลจึงเกิดการรวมกลุ่มกัน เมืองขอนแก่นมีการใช้พื้นที่ห้างสรรพสินค้า
สูงสุดร้อยละ 22 อื่นๆร้อยละ 15 ตลาดร้อยละ 14 ตามล าดับสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับพื้นที่
ศูนย์การค้าเป็นพ้ืนที่การรวมกลุ่มหลักของคนในพ้ืนที่และยังเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจทางการค้าขนาดใหญ่เนื่องจาก
ผู้คนจะมารวมกลุ่มกันมากท าให้มีผู้บรโภคสินค้ามากขึ้น รองลงมาเป็นพ้ืนที่อ่ืนๆและตลาดที่เป็นวิถีชีวิตในการ
ซื้อของหรือการรับบริการต่างๆ 

 สรุปการใช้พื้นที่นันทนาการในเมืองที่ผู้คนไปไม่ต ่ากว่าเดือนละ 1-2 ครั้งของทั้ง 3 เมืองโดยพบว่าเมือง
เชียงใหม่ให้ความส าคัญและผูกพันกับพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีการใช้ตั้งแต่สมัยก่อนยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ เมือง
หาดใหญ่-สงขลาใช้งานร้านกาแฟ บ้านเพื่อน หา้งสรรพสินค้าเพ่ือสร้างมิตร ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เมืองขอนแก่น
ผู้คนจะใช้ชีวิตในลักษณะการเข้าถึงพ้ืนที่ทางการค้าส าคัญของย่านนั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น 

ระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

จากการส ารวจข้อมูลระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยมีการ
เก็บข้อมูล 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเกิดโควิด-19และช่วงหลังเกิดโควิด-19 เพื่อดูความเหมือนและแตกต่างของการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะของคนในเมืองเชียงใหม่ เมืองหาดใหญ่-สงขลาดและเมืองขอนแก่นดังตารางต่อไปนี้ 
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ภาพที่  97 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่  98 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคาร เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  99 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 
 

 

ภาพที่  100 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคาร เมอืงหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  101 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่  102 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคาร เมอืงขอนแก่น 
 

 โดยพบว่าเมืองเชียงใหม่มีการใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองทั้งภายในและภายนอกอาคารสูงเมื่อยิ่งใกล้
ย่านกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวส าคัญ เช่น ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ต้น โดยภาพรวมของทั้งการใช้พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารช่วงหลังโควิด -19มีการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
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เพิ่มขึ้นจากก่อนช่วงโควิด-19 ซึ่งการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารช่วงหลังโควิด-19เพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงและการใช้
งานพื้นที่ภายนอกอาคารหลังช่วงโควิด-19เพิ่มขึ้น 1ชั่วโมงซึ่งมีระยะเวลาการใช้งานพื้นที่เฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีพื้นที่สาธารณะหลายขนาดกระจายตัวอยู่ทั้งเพื่อการท า
กิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวกระจายอยู่ท าให้เข้าถึงง่าย สะดวก เมืองหาดใหญ่ -สงขลาส่วนใหญ่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 โดยเฉพาะย่านที่ไกลเมืองออกไปโดยทั้งการใช้งาน
พ้ืนที่สาธารณะพ้ืนที่ภายในอาคารและภายนอกอาคารลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19ถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมี
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานอยู่ที ่ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมืองขอนแก่นมีลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ใกล้เคียงกับเมืองหาดใหญ่-สงขลา คือ มีระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่ลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 สรุประยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะในเมืองของเมืองหลักทั้ง 3 แห่งพบว่าเมืองเชียงใหม่มีการใช้
งานพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกอาคารสูงสุดที่ค่าเฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากปัจจัยแวดล้อม
ความเป็นเมืองและความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่กระตุ้นให้คนทั้งออกมาใช้พื้นที่มากขึ้น พบปะกันแลกเปลี่ยนกัน
ทั้งความรู้และเศรษฐกิจ อีกท้ังยังมีการรองรับนักท่องเที่ยวในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาและเมืองขอนแก่นมี
ระยะเวลาการใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากผู้คนตระหนักถึงมาตรฐานความสะอาดของพื้นที่มากขึ้นรวมไปถึง
การปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมจึงท าให้มีการออกมาใช้งานพื้นที่ลดลงไปกว่า 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

สัดส่วนการใช้งานสถานพยาบาลแต่ละประเภท และระยะเวลาเดินทาง 

จากการส ารวจการใช้บริการทางด้านการแพทย์ของเมืองหลักทั้ง 3 เมืองได้มีการแบ่งสถานพยาบาล
เป็น 5 ประเภทดังนี้ คลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถานี
อนามัยหรือศูนย์บริการสาธารณสุขและอ่ืนๆ เป็นต้น 
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ภาพที่  103 สัดส่วนการใช้บริการทางด้านการแพทย์ เมืองเชียงใหม ่

 

ภาพที่  104 ระยะเวลาการใช้บรกิารทางด้านการแพทย์ เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  105 สัดส่วนการใช้บริการทางด้านการแพทย์ เมืองหาดใหญ-่สงขลา 

 

ภาพที่  106 ระยะเวลาการใช้บรกิารทางด้านการแพทย์ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  107 สัดส่วนการใช้บริการทางด้านการแพทย์ เมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่  108 ระยะเวลาการใช้บรกิารทางด้านการแพทย์ เมืองขอนแก่น 
 

 พบว่าเมืองเชียงใหม่ผู้คนมีการใช้บริการโรงพยาบาลรัฐสูงสุดร้อยละ 60 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 
29 และสถานีอนามัยร้อยละ 6 ตามล าดับโดยมีระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 20 นาทีเหมาะสมแก่การนั่ง
รถยนต์ส่วนตัวไปแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงและการกระจายตัวของสถานพยาบาลมีความสัมพันธ์กับการใช้
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บริการของคนในพื้นที่โดยที่ผู้คนจะเลือกรับบริการสถานที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่อยู่อาศัยของตนเป็นส่วนใหญ่ 
เมืองหาดใหญ่-สงขลาผู้คนเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐสูงสุดถึงร้อยละ 65 สถานีอนามัยร้อยละ 14 และ
โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 10 ตามล าดับเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเอกชนแต่เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาในการเดินทางกลับพบว่าใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยถึง 4 ชั่วโมงต่อรอบแปลว่าผู้ป่วยเลือกใช้บริการจาก
ปัจจัยทางด้านราคามากกว่าระยะทาง เมืองขอนแก่นผู้คนเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐสูงสุดถึงร้อยละ 56 
สถานีอนามัยร้อยละ 17 และโรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 15 ตามล าดับ 

 สรุปได้ว่าการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลของทั ้งสามเมืองหลักมีลักษณะคล้ายกันโดยเลือก
โรงพยาบาลรัฐสูงที่สุดแต่ที่แตกต่างกันคือเมืองเชียงใหม่มนเรื่องของระยะเวลาการเดินทางแสดงให้เห็น
ศักยภาพในการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของเชียงใหม่ที่ดีกว่าทั้งสองเมือง 

พฤติกรรมผู้สูงอายุ 

ความหลากหลายของกิจกรรมและประเภทพื้นที่นันทนาการที่ผู้สูงอายุใช้งาน 

จากการส ารวจข้อมูลของกิจกรรมแต่ละประเภทที่ผู้สูงอายุออกไปท าไม่ต ่ากว่าเดือนละ 1-2 ครั้งของ
ทัง้ 3 เมืองโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  8 อย่าง ดังนี้ กิจกรรมอาสา กิจกรรมชมรม กิจกรรมทางศาสนา พัฒนา
ทักษะเพ่ิมความรู้ เดินเล่น พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

 

ภาพที่  109 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุออกไปท าในพื้นที่สาธารณะ เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  110 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุออกไปท าในพื้นที่สาธารณะ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่  111 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุออกไปท าในพื้นที่สาธารณะ เมืองขอนแก่น 

 พบว่าเมืองเชียงใหม่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท ากิจกรรมทางศาสนาสูงสุดร้อยละ 29 รองลงมา คือ 
การพบปะพูดคุยคนรู้จักร้อยละ 27 และเดินเล่น นั่งเล่นร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานพื้นที่
สาธารณะเพ่ือกิจกรรมนันทนาการในเชียงใหม่และลักษณะองค์ประกอบของเมืองที่เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ 
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มีย่านเมืองเก่าและศาสนสถานเป็นพื้นที่รวมกลุ่มคนจึงนิยมออกมาท ากิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่และมีพฤติกรรมการออกไปเพื่อพบปะกับคนรู้จัก ท า
กิจกรรมเพื่อท าให้ตัวเองรู้สึกกระตือรือร้นและไม่โดดเดี่ยว เมืองหาดใหญ่ -สงขลาส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุมีการ
พบปะพูดคุยกับคนรู้จักสูงสุดร้อยละ 32 เดินเล่นร้อยละ 24 และกิจกรรมทางศาสนาร้อยละ 19 ซึ่งมีกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุนิยมท าสูงสุดสามอันดับแรกคล้ายกับเมืองเชียงใหม่แต่ต่างกันตรงที่ผู้สูงอายุในเมืองนี้มีการพบปะ
พูดคุยกับคนรู้จักสูงสุดซึ่งท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบิกบานและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
ทั้งนี้เพราะเมืองมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอ าานวยความสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง และ
ใกล้สถานพยาบาล จึงท าให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้น เมืองขอนแก่นมีลักษณะการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ
ใกล้เคียงกับเมืองหาดใหญ่-สงขลาโดยมีการพบปะพูดคุยกับคนรู้จักสูงสุดกว่าร้อยละ 50 ในพ้ืนที่นอกเมือง(ชั้น
ภูมิที่3) รองลงมา คือ การออกก าลังกายและกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีพื้นที่ ลานโล่งในการออก
ก าลังกายและผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับสุขภาพรวมไปถึง การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะที่ง่ายและสะดวก 

 สรุปพฤติกรรมผู้สูงอายุที่ท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆของทั้ง 3 เมืองหลักพบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะการใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองของทั้ง 3 แห่งโดยกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทั้ง 3 เมืองนิยมท าเหมือนกัน คือ 
การพบปะพูดคุยกับคนรู้จักเพราะเมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยจึงส่งเสริมให้ผู้คนออกมาท าความ
รู้จักกันแต่เมืองขอนแก่นมีการท ากิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมอื่นๆมากกว่าเมืองเชียงใหม่และ
หาดใหญ่-สงขลา 

ระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะภายในอาคารและภายนอกอาคารของผู้สูงอายุ 

จากการส ารวจข้อมูลระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกอาคารของผู้สูงอายุ
ของทั้ง 3 เมืงหลักได้มีการเก็บข้อมูลในช่วงก่อนโควิด-19และหลังโควิด-19มาเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือน
และแตกต่างในการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ 
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ภาพที่  112 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองเชียงใหม่ 
 
 

 

ภาพที่  113 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคาร เมอืงเชียงใหม่ 
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ภาพที่  114 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่  115 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายนอกอาคาร เมอืงหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  116 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่  117 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะภายในอาคาร เมืองขอนแก่น 
 

 พบว่าระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะของผู้สูงอายุในเมืองเชียงใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
มีระยะเวลาการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคารอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตามล าดับแต่ไม่มีความแตกต่างกันเลยทั้งในช่วงก่อนวิด -19และหลังโควิด-19 เนื่องจากเป็นเมือง
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ท่องเที่ยวด้วยถึงแม้ว่าจะปิดรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการรัฐแต่การใช้งานพื้นที่ภายนอกอาคารผู้คนยังไม่มั่นใจ
และเน้นป้องกันไว้ก่อนจึงไม่นิยมออกมาใช้งานพื้นที่ภายนอกอาคารมากนัก เมืองหาดใหญ่ -สงขลามีความ
แตกต่างชัดเจนของการใช้งานพื้นที่สาธารณะในช่วงก่อนโควิด -19และหลังโควิด-19ที่มีระยะเวลาการใช้งาน
เพิ่มขึ้นกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเมืองนี้มี
แนวคิดลักษณะการใช้งานพื้นที่ช่วงโควิด-19 ไม่ต่างจากคนเชียงใหม่เท่าไรนัก เมืองขอนแก่นมีความแตกต่าง
อย่างชัดเจนของการใช้งานพื้นที่สาธารณะภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยที่การใช้ งานพื้นที่ภายใน
อาคารในช่วงหลังโควิด-19 ลดลงจากช่วงก่อนโควิด-19กว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ในทางกลับกันมีการใช้งาน
พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคารที่เพิ่มขึ้น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงหลังโควิด-19 เนื่องจากพื้นที่นอกอาคารมี
อากาศที่ถ่ายเทสะดวกและอยู่ในที่โล่งแจ้งจึงนิยมออกมาเพ่ือไม่ให้อุดอู้อยู่แต่ในห้อง 

 สรุปได้ว่าการใช้งานพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกอาคารของทั้งสามเมืองมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนโดยที่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเดียวที่ผู้สูงอายุไม่นิยมใช้พื้นที่ภายนอกอาคารมากนักจากเหตุผลที่
กล่าวไปข้างต้นส่วนเมืองหาดใหญ่-สงขลาและเมืองขอนแก่นมีการใช้งานพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
ใกล้เคียงกันเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่จะต่างกันตรงที่การใช้งานพื้นที่ภายในอาคารของเมืองเชียงใหม่ที่มี
การใช้งานลดลงในช่วงหลังโควิด-19เนื่องจากการรักษาระยะห่างทางสังคมท าให้ผู้คนระแวงในการรวมกลุ่มใน
ภายในพ้ืนที่ปิด 

พฤติกรรมการเล่นของเด็ก  

ความหลากหลายของประเภทพื้นที่เล่นของเด็ก 

จากการส ารวจพื้นที่เล่นของเด็กแต่ละประเภทในเมืองหลักสามเมืองสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
ได้แก่ สนามเด็กเล่น ถนนซอย ลานวัด สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า บ้านเพื่อนและอ่ืนๆ 

 

ภาพที่  118 พื้นที่เล่นของเด็กแต่ละประเภท เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  119 พื้นที่เล่นของเด็กแต่ละประเภท เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่  120 พื้นที่เล่นของเด็กแต่ละประเภท เมืองขอนแก่น 
 

 พบว่าเมืองเชียงใหม่เด็กนิยมออกมาเล่นกันในบริเวณถนนซอยเป็นส่วนมากถึงร้อยละ 31 รองลงมา 
คือ บ้านเพื่อนร้อยละ 22 และสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าที่นิยมออกมาเล่นใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 15 
เนื่องจากเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย มีความปลอดภัยและมีความเป็นชุมชนสูงท าให้เด็กๆ
ในซอยเดียวกันหรือในละแวกเดียวกันจะรวมกลุ่มกันออกมาเล่นในพื้นที่ใกล้บ้านและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
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รวมถึงการนิยมใช้งานพื้นที่การรวมกลุ่มอย่างห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะตามกิจกรรมที่ท า เมือง
หาดใหญ่-สงขลาเด็กมีการไปบ้านเพื่อนสูงสุดถึงร้อยละ 37 ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 16 สวนสาธารณะร้อยละ 
12 ตามล าดับ เนื่องจากผู้ใหญ่มีความไว้ใจให้เด็กไปบ้านเพื่อนที่รู้จักและลักษณะการรวมกลุ่มของเด็กมีการใช้
พื ้นที ่สาธารณะใกล้เคียงกับเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นเด็กนิยมไปสวนสาธารณะสูงสุดถึงร้อยละ 26 
รองลงมา คือกิจกรรมอื่นๆร้อยละ 22 และไปเล่นบ้านเพื่อนร้อยละ 20 จะเห็นว่าสถานที่ที่เด็กชอบไปเล่น
ใกล้เคียงกันกับสองเมืองที่ผ่านมาแต่มากที่สุดในพื้นที่สวนสาธารณะเนื่องจากเด็กนิยมท ากิจกรรมในที่โล่งแจ้ง
และต้องการใช้พ้ืนที่มากจึงมักรวมกลุ่มกันในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในเมือง 

 สรุปได้ว่าทั้งสามเมืองเด็กมีการเลือกสถานที่ในการท ากิจกรรมที่ใกล้เคียงกันโดยมี สวนสาธารณะและ
บ้านเพื่อนเป็นที่ส าคัญเนื่องจากเด็กมีความต้องการรวมกลุ่มกับเพื่อน คนรู้จักจึงต้องใช้พื้นที่ส่วนผู้ปกครอง
ค านึงถึงความปลอดภัยจึงให้เด็กเล่นกันในที่ที่โล่งแจ้ง อยู่ในสายตาผู้คนและมีความปลอดภัย 

ระยะเวลาเล่นในพื้นที่สาธารณะของเด็ก (รวมทั้งในและนอกอาคาร) 

 

 
ภาพที่  121 ระยะเวลาในการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายในอาคารของเดก็ เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  122 ระยะเวลาในการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายนอกอาคารของเด็ก เมืองเชียงใหม ่
 

 

 
ภาพที่  123 ระยะเวลาในการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายในอาคารของเดก็ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  124 ระยะเวลาในการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายนอกอาคารของเด็ก เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่  125 ระยะเวลาในการใช้พืน้ท่ีสาธารณะภายในอาคารของเดก็ เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  126  ระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่สาธารณะภายนอกอาคารของเด็ก เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

จากการส ารวจระยะเวลาการใช้งานในพื้นที่สาธารณะของเด็กในทั้งสามเมืองหลักช่วงก่อนโควิด -19
พบว่าเมืองเชียงใหม่มีการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะภายในอาคารมากกว่าภายนอกอาคารอยู่ที่ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั้นภูมิที1่)และ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(ชั้นภูมิที่ 5) ตามล าดับ ในย่านที่อยู่ใกล้กลางเมืองมากเด็กยิ่งออกมาใช้งาน
พื้นที่นอกอาคารมากเนื่องจากมีกิจกรรมและขนาดพื้นที่มากพอส าหรับการรวมกลุ่ม เมืองหาดใหญ่-สงขลามี
การใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคารซึ่งมากกว่ากันอยู่ 76 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เนื่องจากพฤติกรรมการเล่นของเด็กในเมืองนี้มักออกไปเล่นที่บ้านเพื่อนเป็นหลัก เมืองขอนแก่นมีการใช้งาน
พื้นที่นอกอาคารมากกว่าภายในอาคารต่างกันอยู่ 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนื่องจากเด็กในเมืองนี้นิยมออกไปใช้
งานพ้ืนที่สาธารณะมากที่สุดตามข้อมูลการส ารวจในประเด็นสถานที่ที่เด็กชอบไปเล่น 

สรุปได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการใช้งานพื้นที่สาธารณะสูงสุดจากสามเมืองหลักโดยเฉพาะพื้นที่
ภายในอาคารรองลงมา คือ เมืองขอนแก่นและเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการใช้พื้นที่สาธารณะน้อยที่สุดทั้ง
สามเมืองโดยสูงสุดของเมืองเชียงใหม่จะเป็นการออกมาใช้งานพื้นที่นอกอาคาร เช่น ถนนซอย สวนสาธารณะ
กลางแจ้งเนื่องจากอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่รวมตัว เช่น ศูนย์การค้า สวน 
สนามกีฬา เป็นต้น 
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ระยะเวลาเล่นนอกอาคารของเด็ก (รวมทั้งพื้นที่บ้าน พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่สาธารณะ) 

 

ภาพที่  127 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในท่ีอยู่อาศัย เมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่  128 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในท่ีอยู่อาศัย เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  129 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่  130 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เมืองเชียงใหม่ 
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ภาพที่  131 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีสาธารณะ เมืองเชียงใหม่ 

 

ภาพที่  132 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในท่ีอยู่อาศัย เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  133 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในท่ีอยู่อาศัย เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่  134 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  135 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

ภาพที่  136 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีสาธารณะ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  137 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในท่ีอยู่อาศัย เมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่  138 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในท่ีอยู่อาศัย เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  139 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เมืองขอนแก่น 

 

ภาพที่  140 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีส่วนกลาง เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  141 ระยะเวลาการเล่นของเด็กในพ้ืนท่ีสาธารณะ เมืองขอนแก่น 
 

 จากการส ารวจข้อมูลระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่การเล่นทั้งภายในที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่
สาธารณะของทั้งเมืองพบว่าเมืองเชียงใหม่มีระยะเวลาการใช้งานพื้นที่เฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งในที่อยู่
อาศัย พ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่สาธารณะมีความใกล้เคียงกัน เมืองหาดใหญ่-สงขลามีระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่
เฉลี่ย 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งในที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สาธารณะมีความใกล้เคียงกันแต่สูงกว่า
เมืองเชียงใหม่มาก เนื่องจากกิจกรรมที่นิยมท าภายในอาคารซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลในประเด็นพฤติกรรมการเล่น
ของเด็กที่ส ารวจมาข้างต้น เมืองขอนแก่นเด็กนิยมใช้งานพื้นที่ในที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะเป็นหลักโดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากกว่าการใช้งานภายในอาคารเนื่องจากกิจกรรมที่นิยมท าเป็นการออกไป
สวนสาธารณะ 

 สรุปได้ว่าระยะเวลาการใช้พื้นที่ส าคัญกับพฤติกรรมและสถานที่เล่นของเด็กโดยที่เมืองหาดใหญ่-
สงขลาและเมืองขอนแก่นมีความใกล้เคียงกันในระยะเวลาการใช้พื้นที่สาธารณะแต่เมืองหาดใหญ่ -สงขลาจะ
นิยมใช้เป็นพื้นที่ภายในอาคารส่วนเมืองขอนแก่นนิยมใช้ระยะเวลาในพื้นที่นอกอาคารส่วนเมืองเชียงใหม่เป็น
เมืองที่มีการใช้ระยะเวลาในพื้นที่สาธารณะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสองเมืองดังกล่าว 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน 

 

ภาพที่  142 ระยะเวลาการเดินทางไปโรงเรียน เมืองเชียงใหม ่

 

ภาพที่  143 ระยะเวลาการเดินทางไปโรงเรียน เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ภาพที่  144 ระยะเวลาการเดินทางไปโรงเรียน เมืองขอนแก่น 
 

 จากการส ารวจข้อมูลระยะเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนของทั้งสามเมืองหลัก พบว่าในเมืองเชียงใหม่ที่
นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยของการใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ 25 นาทีต่อการเดินทางไปโรงเรียน 
เนื่องจากบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกันจึงสามารถขับรถเดินทางสะดวกที่สุดเนื่องจากง่ายกว่าการขึ้นรถโดยสาร
สาธารณะและการเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ระยะทางไม่ใช่ปัญหาหลักในการเลือกเข้า
ศึกษา เมืองหาดใหญ่-สงขลามีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้เดินทางอยู่ที่ 15 นาทีเนื่องจากบ้านและโรงเรียนไม่ห่าง
กันมาก ผู้คนในพื้นที่มักเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านและให้เด็กเดินทางไปเรียนเองได้สะดวกที่สุดโดยนิยมใช้
รถจักรยานส่วนบุคคลในการเดินทางที่ทั้งสะดวกและเหมาะสมกับทางลัดเลาะ เมืองขอนแก่นมีค่าเฉลี่ยในการ
เดินทางไปโรงเรียนอยู่ที่ 15 นาทีต่อการเดินทางไปโรงเรียนมีลักษณะการเดินทางคล้ายเมืองหาดใหญ่สงขลาใน
การใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่และระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนที่ไม่ห่างกันมาก 

 สรุปได้ว่าเมืองหาดใหญ่-สงขลาและเมืองขอนแก่นมีลักษณะการไปโรงเรียนที่คล้ายกันทั้งระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้และยานพาหนะที่ใช้เดินทางเป็นรถจักรยานยนต์ทั้งนี้เป็นเพราะการตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนที่อยู่
ใกล้บ้านโดยค านึงถึงระยะทางในการเดินทางที่ง่าย สะดวกรวดเร็วเป็นหลักในขณะเดียวกันที่เมืองเชียงใหม่มี
การค านึงถึงคุณภาพ ชื่อเสียงของโรงเรียน เช่น มงฟอร์ต ที่หลายคนต้องการเข้าศึกษาท าให้ปัจจัยด้าน
ระยะทางในการเดินทางเป็นเรื่องรองรวมถึงเส้นทางการคมนาคมที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักจะสะดวก
กว่า 

 
 



332 

2) สมมติฐำนด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะที่อยู่อำศัยกับพฤติกรรมกำรใช้งำนพื้นที่สำธำรณะ 

สมมติฐานที ่1 คนเมืองที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยขนาดเล็กลงมีแนวโน้มใช้งานพื้นที่สาธารณะใน
ระยะเวลายาวข้ึน  

สมมติฐานข้อนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ขนาดที่อยู่อาศัยจะมีจะความสัมพันธ์กับระยะเวลาการใช้งาน
พื้นที่สาธารณะ คือยิ่งมีพื้นที่อยู่อาศัยนาดเล็กลงจะมีการใช้งานพื้นที่สาธารณะมากขึ้น และถ้ามีที่อยู่อาศัย
ขนาดใหญ่จะมีการใช้งานพื้นที่สาธารณะน้อยลง  ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficien) ระหว่างระดับความเป็นชุมชนกับจ านวนระยะเวลาที ่อยู ่อาศัย มี
ผลลัพธ์การวิเคราะห์ดงันี้ 

ตารางที ่87 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดที่อยู่อาศัยกับระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  ผลกำรวิเครำะห์  
เมืองเชียงใหม่ Pearson Correlation -.007 

Sig. (2-tailed) .882 

N 413 

เมืองขอนแก่น Pearson Correlation -.015 

Sig. (2-tailed) .745 

N 447 

เมือง หาดใหญ่-สงขลา Pearson Correlation -.005 

Sig. (2-tailed) .911 

N 456 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์พบว่าทั้งสามเมืองไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดท่ีอยู่อาศัยกับระยะเวลาการใช้งาน
พ้ืนที่สาธารณะ 

 

สมมติฐานที ่2 คนเมืองที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีแนวโน้มใช้งานพื้นที่
สาธารณะนานกว่าแนวราบ 

 สมมติฐานข้อนี้วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้งานพื้นที่สาธารณะระหว่างกลุ่ม
คนเมืองที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวราบกับกลุ่มที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวตั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางที่ 88 ค่าแฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะของคนเมอืงที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้ง 

ประเภท 
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะ ชั่วโมง/สัปดาห ์

เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่สงขลา 

ที่อยู่อาศัยแนวราบ 6.56 4.47 3.94 

ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 7.88 7.75 4.92 

 

 

ภาพที่  145 ระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะเปรียบเทียบระหวา่งผู้อาศัยในท่ีอยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้ง 
 

ผลลัพธ์การวิเคราะห์พบว่า ทั้งสามเมืองคือเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา มี
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้เงินพ้ืนที่สาธารณะในกลุ่มท่ีอยู่อาศัยแนวตั้งสูงกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ  

 

3.4.3 ควำมเป็นชุมชนอยู่อำศัย  

ในประเด็นการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนอยู่อาศัย ตั้งอยู่ในสมมติฐานหลักที่ว่าลักษณะของที่อยู่อาศัย
และพื้นที่มีผลต่อระดับความเป็นชุมชนด้วย ท าให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับความเป็นชุมชนอยู่อาศัยออกด้วย
ลักษณะที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้วย 1) มิติเรื่องประเภทกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การ
เป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) หรือที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing)  2) มิติเรื่องพื้นที่บริเวณที่
อยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้วของโครงการ (gated community) หรือไม่มีรั้ว
รอบ (open community) และ 3) มิติเรื ่องประเภทที่อยู ่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ อยู ่อาศัยแนวราบ 
(horizontal) และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical)  รวมทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลำที่อยู่อำศัยและกำร
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เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่สงขลา

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะ ชั่วโมง/สัปดาห์

ที่อยู่อาศัยแนวราบ ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง
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วำงแผนอยู่อำศัยในอนำคตอาจจะมีผลมาจากระดับความเป็นชุมชนเช่นกัน  ฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ความเป็นชุมชนอยู่อาศัย จากการส ารวจนี้ มีสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้  

 

- คนเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการล้อมรั้ว มีแนวโน้มจะมองว่าชุมชนอยู่อาศัยของตนและ
เพ่ือนบ้านของตนคือผู้ที่อยู่ในรั้วเดียวกันเท่านั้น  

- คนเมืองที่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้ง จะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนของสภาพแวดล้อม
รอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวราบ  

- คนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ mass housing จะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนของ
สภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ non-mass housing  

- ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มักเป็นผู้ที่อยู่อาศัย ณ ที่อยู่อาศัยนี้มาเป็น
เวลานานแล้ว   

- ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูงมักจะมีแผนที่จะอยู่อาศัยยาวนาว  

โดยมีผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 คนเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการเปิดจะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนมากกว่าคน
เมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการล้อมรั้ว   

สมมติฐานนี้เกิดข้ึนจากการแบ่งที่อยู่อาศัยตามลักษณะพ้ืนที่บริเวณที่อยู่อาศัย โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 1) การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้วของโครงการ (gated community) คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาพ้ืนที่ที่มีขอบเขต
โครงการโดยมีรั้วกัน การเข้าออกเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของโครงที่อยู่อาศัย และ 2) ไม่มีรั้ว
รอบ (open community ) คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาโดยไม่มีการขอบเขตโดยรั้ว  ซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับ
ความเป็นชุมชนแตกต่างกัน จึงใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อตรวจสอบความเป็น
ชุมชนระหว่างกลุ่ม มีรั้วของโครงการ (gated community)  กับกลุ่ม ไม่มีรั้วรอบ (open community ) ใน
พ้ืนที่เมืองหลักภูมิภาค ผลลัพธ์การวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้     

ตารางที่ 89 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุม่รั้วของโครงการ (gated community)
และไม่มรีั้วรอบ (open community )  

เมือง 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between Groups 3651.486 1 3651.486 29.131 .000* 

Within Groups 102532.217 818 125.345     

Total 106183.702 819       

เมืองขอนแก่น 

Between Groups 556.006 1 556.006 4.649 .031* 
Within Groups 97591.368 816 119.597     
Total 98147.374 817       

เมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

Between Groups 24.078 1 24.078 .231 .631 

Within Groups 86168.038 828 104.068     

Total 86192.116 829       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  146  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่มรั้วของโครงการ (gated community)
และไม่มรีั้วรอบ (open community ) เมืองหลักภมูิภาค 

 

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่มรั้วของ
โครงการ (gated community) และไม่มีรั ้วรอบ (open community ) ของเมืองหลักภูมิภาคพบว่า เมือง
เชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความ ระดับความเป็นชุมชน
ของเชียงใหม่และเมืองขอนแก่นมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทกลุ่มรอบรั้วของโครงการ 
(gated community) และไม่มีร ั ้วรอบ (open community ) แต่ในขณะที ่ เมืองหาดใหญ่-สงขลามีค่า
นัยส าคัญทางสถิติเกินที่ระดับ .05 หมายความว่าระดับความเป็นชุมชนเมืองหาดใหญ่-สงขลา ไม่มีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   

โดยถึงแม้ว่าจะสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มในเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น มีค่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ  แต่ทั้งสองเมืองก็มีความแตกต่างกันเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิ คือเมืองเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยข อง
ระดับความเป็นชุมชนสูงในกลุ่มที ่อยู่อาศัยลักษณะไม่มีรั ้วรอบ (open community ) แต่ในขณะที่เมือง
ขอนแก่นค่าเฉลี่ยกับสูงในกลุ่มที่อยู่อาศัยทีมีรั้วของโครงการ (gated community) ซึ่งอาจจะสะท้อนรูปแบบ
วิถีชีวิตของคนในเมือง เนื่องจากเมืองเชียงใหม่มีความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานมานาน
ท าให้ความเป็นชุมชนจะมีระดับสูงในชุมชนที่ไม่ล้อมรั้ว แต่ในเมืองขอนแก่นอาจจะมีความนิยมในการอาศัยอยู่
ในหมูบ้านจัดสรรมีการจัดการเป็นส่วนตัวมากกว่าเมืองเชียงใหม่ 

จากการวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป เมืองเชียงใหม่เป็นไปตามสมมุติที่ฐานที่ว่า คนเมืองที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่โครงการล้อมรั้วจะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนน้อยกว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการไม่ล้อมรั้ว  
ในขณะที่เมืองขอนแก่นเป็นตรงกันข้ามกับสมมติฐาน ส่วนเมืองหาดใหญ่-สงขลาไม่เห็นความสัมพันธ์ที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2 คนเมืองที่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้ง จะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนของ
สภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวราบ   

สมมติฐานนี้เกิดขึ้นจากการแบ่งที่อยู่อาศัยตามลักษณะของที่อยู่อาศัยตามตามพ้ืนที่บริเวณที่อยู่อาศัย
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ คือ 1) กำรเป็นที่อยู่อำศัยแนวรำบ (horizontal)  คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาตาม
ที่ดินในแนวราบ โดยประกอบไปด้วย  บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว  และ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และ 
2)ที่อยู่อำศัยแนวตั้ง (vertical) คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาแนวตั้งจากพื้นดิน ประกอบไปด้วย คอนโดมิเนียม 
อะพาร์ตเมนท์ แฟลต  เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ และหอพัก  ซึ่งย่อยส่งผลต่อระดับความเป็นชุมชน จึงใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่าง
กลุ่ม ที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal)  กับที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) ในพ้ืนที่เมืองหลักภูมิภาค ผลลัพธ์การ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้     

 

ตารางที่ 90 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างท่ีอยู่อาศัยแนวราบ (horizontal)  และที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง (vertical) 

เมือง 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between Groups 19286.032 1 19286.032 181.547 .000* 
Within Groups 86897.670 818 106.232     
Total 106183.702 819       

เมืองขอนแก่น 

Between Groups 5892.722 1 5892.722 52.122 .000* 
Within Groups 92254.652 816 113.057     
Total 98147.374 817       

เมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

Between Groups 1258.336 1 1258.336 12.267 .000* 
Within Groups 84933.780 828 102.577     

Total 86192.116 829       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  147 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal)  และที่อยู่
อาศัยแนวตั้ง (vertical) เมืองภูมภิาค 

 

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่มที่อยู่อาศัย
แนวราบ (horizontal)  และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) ของเมืองหลักภูมิภาคพบว่า  ทั้งสามเมืองมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่า ระดับความเป็นชุมชนของเมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ ่มที ่อยู ่อาศัยที ่อยู ่อาศัยแนวราบ 
(horizontal)  และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) ซึ่งหากพิจารณาจากแผนภูมิแล้วจะพบว่าทั้งสามเมืองนั้น 
กลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบมีระดับความเป็นชุมชนสูงกว่าที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้ง อย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
อาจจะเป็นการสรุปได้ว่าที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้งส่งผลให้มีระดับความเป็นชุมชนต ่ากว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ 

จากการวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาค คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา  เป็นไปตามสมมุติที่ฐานที่ว่า  คนเมืองที่อาศัยในท่ีอยู่อาศัยแนวตั้ง จะรู้สึกถึงระดับความ
เป็นชุมชนของสภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวราบ   

 



339 

สมมติฐานที่ 3 คนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ mass housing จะรู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนของสภาพแวดล้อมรอบบ้านต ่ากว่าคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบ non-mass housing 

สมมติฐานนี้เกิดขึ้นจากการแบ่งที่อยู่อาศัยตามลักษณะของที่อยู่อาศัยตามประเภทการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กำรเป็นที่อยู่อำศัยเดี่ยว (non-mass housing) คือลักษณะที่อยู่อาศัยที่พัฒนา
แบบเดียว ไม่มีการการพัฒนาพร้อมกันหลายหน่วย ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดยผู้อยู่อาศัยเอง และ
เป็นบ้านเดียวเป็นส่วนใหญ่ และ 2) ที่อยู่อำศัยหมู่ (mass housing) คือที่อยู่อาศัยที่พัฒนาพร้อมกันหลาย
หน่วย ส่วนมากพัฒนาโดยภาคเอกชน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ลักษณะที่อยู่อยู่มีความหลากหลายทั้ง บ้าน
เดียว บ้านแฝด หรืออาคารชุด  ซึ่งลักษณะการพัฒนาอาจจะส่งผลกระทบต่อระดับบความเป็นชุมชน จึงใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชน
ระหว่างกลุ่ม การเป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) กับท่ีอยู่อาศัยหมู่ (mass housing) ในพ้ืนที่เมือง
หลักภูมิภาค ผลลัพธ์การวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้  

    

ตารางที่ 91 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างที่อยู่อาศัยแบบ mass housing และที่อยู่
อาศัยอาศัยแบบ non-mass housing 

เมือง 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between Groups 775.865 1 775.865 6.021 .014* 
Within Groups 105407.838 818 128.860     
Total 106183.702 819       

เมืองขอนแก่น 

Between Groups 1234.216 1 1234.216 10.392 .001* 
Within Groups 96913.158 816 118.766     
Total 98147.374 817       

เมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

Between Groups 116.356 1 116.356 1.119 .290 

Within Groups 86075.760 828 103.956     

Total 86192.116 829       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  148  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างที่อยู่อาศัยแบบ mass housing และที่อยู่อาศัย
อาศัยแบบ non-mass housingเมืองหลักภูมภิาค 

 

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่มการเป็นที่
อยู ่อาศัยเดี ่ยว (non-mass housing) และที่อยู ่อาศัยหมู่ (mass housing) ของเมืองหลักภูมิภาคมีหลัก
แตกต่างกันคือ เมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่า 
ระดับความเป็นชุมชนของเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่อยู่อาศัยเดี่ยว 
(non-mass housing) และที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing) แต่มีลักษณะแตกต่างกันคือ ในเมืองเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ยระดับความเป็นชุมชนในกลุ่มที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในกลุ่มที่อยู่อาศัยเดี่ยว 
(non-mass housing) ซึ่งแตกต่างจากเมืองขอนแก่นที่ค่าเฉลี่ยระดับความเป็นชุมชนในกลุ่มที่อยู่อาศัยเดี่ยว 
(non-mass housing) กลับสูงกว่าที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing) ซึ่งอาจจะเกิดจากเมืองเชียงใหม่มีการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแบบหมู่ (mass housing) มาก่อนเมืองขอนแก่น หรือเกิดจากที่คนต่างถิ่นย้ายเข้าก็จะเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนาแบบแบบหมู่ (mass housing)  ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีค่านัยส าคัญทาง
สถิติมากกว่าที่ระดับ .05  ซึ่งหมายความว่า ระดับความเป็นชุมชนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา ไม่มีความ
แตกต่างกันทางนัยส าคัญสถิติ 

โดยถึงแม้ว่าจะสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มในเมืองเชียงใหม่และขอนแก่น มีค่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ  แต่ทั้งสองเมืองก็มีความแตกต่างกันเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิ คือเมืองเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยของ
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ระดับความเป็นชุมชนสูงในกลุ่มที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) อยู่เล็กน้อย แต่ในขณะที่เมืองขอนแก่น
ค่าเฉลี่ยกับสูงในกลุ่มที่ที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing)  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งอาจจะสะท้อน
รูปแบบวิถีชีวิตของคนในเมือง เนื่องจากเมืองเชียงใหม่มีความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่น
ฐานมานานท าให้ความเป็นชุมชนที่ไม่ได้ถูกพัฒนามาเป็นหมู่ (mass housing)    แต่ในเมืองขอนแก่นอาจจะมี
ความนิยมในการอาศัยอยู่ในหมู้บ้านจัดสรรมีการจัดการเป็นส่วนตัวมากกว่าเมืองเชียงใหม่ จากกการวิเคราะห์
แล้วสามารถสรุป มีเพียงเมืองเชียงใหม่ท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูงมักจะมีแผนที่จะอยู่อาศัยยาวนาน 

สมมติฐานนี้เกิดขึ้นการต้องการตรวจสอบว่า การวางแผนอยู่อาศัยในอนาคตมีผลต่อระดับความเป็นชุมชน
อย่างไร โดยจากส ารวจการวางแผนที่อยู่อาศัยในอนาคตมีการจ าแนกออกได้เป็น  8 กลุ่มคือ 1) ต ่ำกว่ำ 3 
เดือน  2) มำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน 3) มำกกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี 4) มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่ถึง 
2 ปี5) มำกกว่ำ 2 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 6) 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่คิดจะอยู่ตลอดไป  7) คิดจะอยู่ตลอดไป และ 8) ยัง
ไม่ได้วำงแผน ซึ่งการวางแผนที่อยู่อาศัยในอนาคตอาจจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเป็นชุมชน จึงใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชน
ระหว่างกลุ่ม การวางแผนที่อยู่อาศัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ภูมิภาค ผลลัพธ์การวิเคราะห์มีรายละเอียด
ดังนี้     

 

ตารางที่ 92 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุม่การวางแผนที่จะอยู่อาศัยต่อในอนาคต 

เมือง 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between Groups 1143.928 7 163.418 1.263 .266 

Within Groups 105039.775 812 129.359     

Total 106183.702 819       

เมืองขอนแก่น 

Between Groups 17006.332 7 2429.476 24.253 .000* 
Within Groups 81141.042 810 100.174     
Total 98147.374 817       

เมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

Between Groups 7239.008 7 1034.144 10.767 .000* 

Within Groups 78953.107 822 96.050     

Total 86192.116 829       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  149  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่มการวางแผนท่ีจะอยู่อาศัยต่อในอนาคต 

 

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างการวางแผนที่
จะอยู่อาศัยต่อในอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคพบว่า เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความ ระดับความเป็นชุมชนของเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่ -
สงขลามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มการวางแผนที่จะอยู่อาศัยต่อในอนาคตอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยเมือง
ขอนแก่นกลุ่มที่วางแผนจะอยู่อาศัยไปตลอดชีวิตมีค่าเฉลี่ยความเป็นชุมชนสูงที่สุด แต่เมืองหาดใหญ่ -สงขลา 
กลับพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้กลับมีระดับความเป็นชุมชนสูงที่สุด ซึ่งเป็นนประเด็นที่ทางทีม
วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาต่อไป แต่ในขณะที่เมืองเชียงใหม่มีค่านัยส าคัญทางสถิติเกินที่ระดับ .05 หมายความว่า
ระดับความเป็นชุมชนเมืองเชียงใหม่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามในเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะวางแผนอยู่อาศัยที่เมืองนี้ต่อไปในระยะสั้นหรือยาวก็ไม่ได้ส่งผล
ต่อระดับความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของผู้นั้น ดังนั้น ระยะเวลาการอยู่อาศัยจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ความเป็นชุมชนของคนเมืองเชียงใหม่ 

จากกการวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา  เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ว่า ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูงมักจะมีแผนที่จะอยู่อาศัยยาว  ในขณะที่เมืองเชียงใหม่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน  
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สมมติฐานที่ 5  ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มักเป็นผู้ที่อยู่อาศัย ณ ที่อยู่อาศัย
นี้มาเป็นเวลานานแล้ว   

 สมมติฐานข้อนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ระดับความเป็นชุมชนจะความสัมพันธ์กับระยะเวลาการอยู่อาศัย 
คือยิ่งอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ย่อมเกิดระดับความรู้สึกต่อการเป็นชุมชนมากขึ้นเช่นกัน และถ้าอยู่ในที่อยู่อาศัย
เป็นเวลาไม่นานยังส่งผลให้ระดับความเป็นชุมชนลดน้อยลงด้วย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficien) ระหว่างระดับความเป็นชุมชนกับจ านวนระยะเวลาที่อยู่
อาศัย มีผลลัพธ์การวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 93 ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความเป็นชุมชนกับระยะเวลาที่อยู่อาศยั ในเมืองหลักภูมภิาค 

ระดับความเป็นชุมชน 
ระยะเวลาที่อยู่อาศยั 

เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
เมืองหาดใหญ่

สงขลา 

Pearson Correlation .051 .316** .113** 

Sig. (2-tailed) .148 .000 .001 

N 812 811 824 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ภาพที่  150 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของระดับความเป็นชุมชนกับระยะเวลาที่อยู่อาศยัในเมืองหลกัภูมิภาค 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความเป็นชุมชนกับระยะเวลาที่อยู่อาศัย พบว่าเมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) อยู่ที่ .000 และ .001 ตามล าดับ ซึ่งน้อย
กว่า .05 แปลได้ว่าระดับความเป็นชุมชนกับระยะเวลาที่อยู่อาศัย พบว่าเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่ -
สงขลามีความสัมพันธ์ทางสถิติทางบวก กล่าวคือหากระยะเวลาการอยู่อาศัยยิ่งมากระดับความเป็นชุมชนก็จะ
ยิ่งมากขึ้นด้วย แต่ในขณะที่เมืองเชียงใหม่ มีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) อยู่ที่ .148 ซึ่งมากกว่า .05 
แปลได้ว่า เมืองเชียงใหม่ ระดับความเป็นชุมชนกับระยะเวลาที่อยู่อาศัยไม่มีมีความสัมพันธ์ทางสถิติ ซึ่งอาจจะ
เกิดจากเมืองเชียงใหม่มีการย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานท าให้มีกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ทางที มวจิัย
จะศึกษาต่อไป  

จากกการวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา  เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ว่า 5  ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มักเป็นผู้ที่อยู่อาศัย ณ ที่อยู่อาศัยนี้มาเป็นเวลานาน
แล้ว  ในขณะที่เมืองเชียงใหม่ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

สมมติฐานที่ 6  คนเมืองที่ใช้งานพื้นที่สาธารณะมากกว่ามีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนสูงกว่า  

สมมติฐานข้อนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ระดับความเป็นชุมชนจะความสัมพันธ์กับระยะเวลาใช้งานพ้ืนที่
สาธารณะ คือยิ่งอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ย่อมเกิดระดับความรู้สึกต่อการเป็นชุมชนมากข้ึนเช่นกัน และถ้าอยู่ใน
ที่ใช้พื้นท่ีสาธารณะน้อยย่อมส่งผลให้ระดับความเป็นชุมชนลดน้อยลงด้วย ผู้วิจัยจึงใช้วิธกีารวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficien) ระหว่างระดับความเป็นชุมชนกับจ านวน
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย มีผลลัพธ์การวิเคราะห์ดงันี้ 

ตารางที่ 94 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรูส้ึกถึงความเป็นชุมชนกับระยะเวลาการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  ผลกำรวิเครำะห์  

เมืองเชียงใหม ่ Pearson Correlation -.044 

Sig. (2-tailed) .370 

N 423 

เมืองขอนแกน่ Pearson Correlation -.219** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 453 

เมือง หำดใหญ่-สงขลำ Pearson Correlation .160** 

Sig. (2-tailed) .001 

N 465 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  151 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของระดับความเป็นชุมชนกับระยะเการใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ ในเมืองหลักภูมภิาค 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า เมืองเชียงใหม่มีผลไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ ไม่มีค่าความสัมพันธ์ในเชิงสถิติ
ระหว่าง ระหว่างความเป็นชุมชนกับระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะในเมือง ในขณะที่เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา มคี่าความสัมพันธ์ในเชิงสถิติระหว่างระดับความเป็นชุมชนกับระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่
สาธารณะในเมือง  อย่างไรก็ตามพบว่าลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรของเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-
สงขลา มีความแตกต่างกันคือ เมืองหาดใหญ่-สงขลาพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวก กล่าวคือคือยิ่งมีใช้เวลา
ในพื ้นที ่สาธารณะสูงจะยิ ่งรู ้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนสูงขึ ้นด้วย ในทางกลับกัน เมืองขอนแก่นพบ
ความสัมพันธ์ทางลบ กล่าวคือ ยิ่งมีค่าระดับความเป็นชุมชนสูงยิ ่งมีแนวโน้มระยะเวลาการใช้งานพื ้นที่
สาธารณะน้อยลง ซึ่งอาจเกิดมาจากการที่กลุ่มระดับความเป็นชุมชนสูงซึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรล้อมรั้วมักอยู่ใน
ท าเลที่ไกลออกไปจากศูนย์กลางเมืองที่มีพ้ืนที่สาธารณะกระจายตัวอยู่
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สมมติฐานที ่7  ยิ่งใช้งานโรงเรียนใกล้บ้าน ยิ่งรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนสูง 

สมมติฐานข้อนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ระดับความเป็นชุมชนจะความสัมพันธ์กับระยะเวลาเดินทางไป
โรงเรียน คือยิ่งใช้เวลาการเดินทางน้อยย่อมเกิดระดับความรู้สึกต่อการเป็นชุมชนมากข้ึนเช่นกัน และถ้าใช้เวลา
ในการเดินทางนานส่งผลให้ระดับความเป็นชุมชนลดน้อยลงด้วย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficien) ระหว่างระดับความเป็นชุมชนกับจ านวนระยะเวลาที่อยู่
อาศัย มีผลลัพธ์การวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 95 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเดินทางไปโรงเรยีนกับระดับความเป็นชุมชน 

  ผลกำรวิเครำะห์  

เมืองเชียงใหม่ Pearson Correlation -.019 

Sig. (2-tailed) .837 

N 118 

เมืองขอนแก่น Pearson Correlation -.110 

Sig. (2-tailed) .198 

N 139 

เมือง หาดใหญ่-สงขลา Pearson Correlation .105 

Sig. (2-tailed) .173 

N 169 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาค คือเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่
ทั้งสามเมืองมีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่า .05 ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเดินทางไป
โรงเรียนกับระดับความเป็นชุมชนไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติ  
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3.4.4 กำรส ำรวจประเด็นค ำถำมเพื่อตอบสมมติฐำนย่อยของงำนวิจัย   

 ในประเด็นการวิเคราะห์การส ารวจประเด็นค าถามเพ่ือตอบสมมติฐานย่อยของงานวิจัย  ผู้วิจัยได้แบ่ง
หัสข้อย่อยในเรวิเคราะห์คือ 1.การเช่าที่อยู่อาศัย 2.ที่อยู่อาศัยร้างไม่ได้ใช้งาน และ3. การอยู่อาศัยการ
ท่องเที่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีรายละเอียดจากการวิเคราะห์ดังนี้ 

3.4.4.1 กำรเช่ำที่อยู่อำศัย 

การศึกษาเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยจากการส ารวจนี้ ต้องการตอบสมมติฐานย่อยของงานวิจัย
ดังต่อไปนี้  

สมมติฐานที่ 1 คนที่อยู่ในพื้นที่กลางเมืองมีอัตราการเช่าสูงกว่าพื้นที่ท่ีอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมือง
ออกไป 

จากการส ารวจในประเด็นการเช่าที่อยู่อาศัยผู้วิจัยได้มีการส ารวจลักษณะของการครอบครองที่อยู่
อาศัยในพื้นที่เมืองภูมิภาค โดยจัดประเภทของการครอบครองที่อยู่อาศัยเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ 1) ไม่ได้มีกำร
เช่ำที่อยู่อำศัย ซึ่งเป็นครอบครองที่อยู่อาศัยคือ ไม่มีการผ่อนช าระ, อยู่ระหว่างการผ่อนช าระ,  ไม่เสียค่าเช่า
เพราะรวมในค่าจ้าง,ไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่าและและที่อยู่อาศัยบุกรุก ส่วน 2) กำรเช่ำที่อยู่อำศัย เป็น
การครอบครองแบบเช่า ประกอบไปด้วย เช่าซื้อ, เช่าตรง, เช่าตรงมีเซ้ง, เช่าช่วงมีเซ้งและเช่าช่วงไม่มีเซ้ง โดย
รายละเอียดสัดส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 เมืองดังแผนภูมิด้านล่าง 
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ภาพที่  152 สัดส่วนการเช่าท่ีอยู่อาศัย เมืองหลักภูมิภาค 
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 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 20 และการศึกษาการ
ครอบครองที่อยู่อาศัยลักษณะเช่าเป็นไปตามสมมติฐานคือ พื้นที่ที่อยู่ในกลางเมือง (ชั้นภูมิที่ 7-8) มีสัดส่วน
ของการเช่ามากกว่าพ้ืนที่ไกลเมืองออกไป(ชั้นภูมิที่ 1-6)  โดยเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยสูงที่สุด
คือชั้นภูมิที่ 8 คือบริเวณกลางเมืองเชียงใหม่ (ย่านเมืองเก่า ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ) มี
สัดส่วนการเช่าสูงถึงร้อยละ 54 และมีสัดส่วนการเช่าลดน้อยลงไปเมืองอยู่ไกลเมืองออกไป เช่นเดียวกับเมือง
ขอนแก่นที่มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยสูงที่สุดในชั้นภูมิที่  8 บริเวณใจกลางเมืองขอนแก่น (ย่านถนนศรีจันทร์) 
และลดน้อยลงเมืองห่างจากตัวเมืองออกไป ส่วนเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยสูง
ใกล้เคียงกันคือในชั้นภูมิที่ 6-8 (ย่านเมืองเก่าสงขลา ย่านตัวเมืองเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ ย่านมหาวิยาลัย
สงขลานครินทร์) และชั้นภูมิอ่ืนลดน้อยลงไป  

จากการศึกษาการเช่าที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคนั้นมีลักษณะเป็นไปตามสมมติฐานคือ พ้ืนที่กลาง
เมืองมีอัตราการเช่าสูงกว่าพื้นที่ที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางเมือง เนื่องจากพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นพื้นที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจและเป็นแหล่งงานที่ส าคัญ ท าให้คนมีความต้องการอยู่อาศัยใกล้กับแหล่งงาน หรือเข้ามาเพื่อท า
กิจกรรม ประกอบกับราคาที่ดินและราคาที่พักอาศัยมักจะสูงกว่าพ้ืนที่รอบนอกท าให้คนมักจะตัดสินใจเลือกที่
จะเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าการซื้อขาด 

สมมติฐานที่ 2 อัตราการเช่าที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน  

จากการศึกษาการครอบครองที่อยู่อาศัยลักษณะการเช่า ในเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมีผลต่อการเช่าที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปด้วย ท าให้ผู้วิจัยวิเคราะห์สัดส่วนการเช่าที่
อยู่ออกลักษณะที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้วย 1) มิติเรื่องประเภทกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
การเป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) หรือที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing)  2) มิติเรื่องพื้นที่บริเวณ
ที่อยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้วของโครงการ (gated community) หรือไม่มีรั้ว
รอบ (open community) และ 3) มิติเรื ่องประเภทที ่อยู ่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ อยู ่อาศัยแนวราบ 
(horizontal) และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) ซึ่งผู้มีจัยได้มีสมมติฐานในสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยแต่ละ
ประเภทดังนี้ 

 - ที่อยู่อาศัยแบบที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing)  มีสัดส่วนการอยู่อาศัยแบบเช่ามากกว่าแบบที่อยู่
อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) 

 - ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว (gated community) มีสัดส่วนการเช่ามากกว่าที่อยู่อาศัยในโครงการ
ไม่ล้อมรั้ว (open community) 

   - ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) มีสัดส่วนการเช่ามากกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal) 

โดยมีรายละเอียดตามที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทดังต่อไปนี้  
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 1) ที่อยู่อำศัยตำมประเภทกำรพัฒนำ 

 ลักษณะของที่อยู่อาศัยตามประเภทการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กำรเป็นที่อยู่
อำศัยเดี่ยว (non-mass housing) คือลักษณะที่อยู่อาศัยที่พัฒนาแบบเดียว ไม่มีการการพัฒนาพร้อมกัน
หลายหน่วย ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดยผู้อยู่อาศัยเอง และเป็นบ้านเดียวเป็นส่วนใหญ่ และ 2) ที่อยู่
อำศัยหมู่ (mass housing) คือที่อยู่อาศัยที่พัฒนาพร้อมกันหลายหน่วย ส่วนมากพัฒนาโดยภาคเอกชน 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ลักษณะที่อยู่อยู่มีความหลากหลายทั้ง บ้านเดียว บ้านแฝด หรืออาคารชุด และจาก
การศึกษาพบสัดส่วนการเช่าตามรายละเอียดออกดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่  153 สัดส่วนการเช่าท่ีอยู่อาศัยตามประเภทการพัฒนา เมืองหลักภูมภิาค 

 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยตามประเภทการพัฒนาแตกต่างกัน โดยเมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลามีลักษณะใกล้เคียงกันคือ พบว่ามีการสัดส่วนการเช่าสูงในที่อยู่อาศัยประเภทการ
เป็นที ่อยู ่อาศัยเดี ่ยว (non-mass housing) โดยในเมือขอนแก่นมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 และในเมือง
หาดใหญ่ร้อยละ 18  และทั้งสองเมืองมีสัดส่วนการเช่าในประเภทที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing) น้อยกว่า

212 411 215
411

344
411

73 137 44
170

15
85

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ที่อ
ยู่อ

ำศ
ัยห

มู่ 
(m

as
s h

ou
sin

g)
 

กำ
รเป

็นท
ี่อย

ู่อำ
ศัย

เด
ี่ยว

 (n
on

-m
as

s h
ou

sin
g)

 

ที่อ
ยู่อ

ำศ
ัยห

มู่ 
(m

as
s h

ou
sin

g)
 

กำ
รเป

็นท
ี่อย

ู่อำ
ศัย

เด
ี่ยว

 (n
on

-m
as

s h
ou

sin
g)

 

ที่อ
ยู่อ

ำศ
ัยห

มู่ 
(m

as
s h

ou
sin

g)
 

กำ
รเป

็นท
ี่อย

ู่อำ
ศัย

เด
ี่ยว

 (n
on

-m
as

s h
ou

sin
g)

 

เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหำดใหญ-่สงขลำ

ไม่ได้มีกำรเช่ำท่ีอยู่อำศัย เช่ำที่อยู่อำศัย



 

353 

อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่เมืองเชียงใหม่พบว่าการเช่าที่อยู่อาศัยตามประเภทการพัฒนามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
คือประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงมีความแตกต่างกับอีกสองเมือง ซึ่งอาจจะเผ็นผลมาจากเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็น
เมืองท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะท าให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับเช่าไว้ให้นักท่องเที ่ยวหรือส าหรับรองรับ
คนท างานมากกว่าเมืองอ่ืน 

 จากการศึกษาการเช่าที่อยู่อาศัยตามประเภทการพัฒนาในเมืองหลักภูมิภาคนั้น สามารถสรุปได้ว่าไม่
เป็นตามสมมติฐานคือ ที่อยู่อาศัยแบบที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing)  มีสัดส่วนการอยู่อาศัยแบบเช่าน้อยกว่า
ที่อยู่อาศัยแบบเดี่ยว (non-mass housing)   ในเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา และมีสัดส่วนการ
เช่าใกล้เคียงกันในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะเกิดปรากฎการณ์ที่ผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายออกไปนอกเมืองมากขึ้นและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเดิมซ่ึงเป็นลักษณะประเภทที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) ให้คนอ่ืนเช่า  

 

 2) ที่อยู่อำศัยตำมพื้นที่บริเวณที่อยู่อำศัย 

ลักษณะของที่อยู่อาศัยตามตามพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ คือ 1) กำรเป็นที่อยู่
อำศัยที่มีรั้วของโครงกำร (gated community) คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาพื้นที่ที่มีขอบเขตโครงการโดยมีรั้ว
กัน การเข้าออกเพ่ือความปลาดภัยและความเป็นส่วนตัวของโครงที่อยู่อาศัย  และ 2) ไม่มีรั้วรอบ (open 
community ) คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาโดยไม่มีการขอบเขตโดยรั้ว อาจจะตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหรือส่วนต่างๆ
ของเนื้อเมือง ไม่ได้ถูกจ ากัดการเข้าถึง และจากการศึกษาพบสัดส่วนการเช่าตามรายละเอียดออกดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่  154 สัดส่วนการเช่าท่ีอยู่อาศัยตามพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศยั เมืองหลักภูมภิาค 
 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนการเช่าใกล้เคียงกัน โดยพบว่าที ่อยู ่อาศัยที ่ไม่มีร ั ้วขอบ (open 
community)  มีสัดส่วนการเช่าประมาณร้อยละ 28 ในทั้งสามเมืองหลัก และมีสัดส่วนการเช่าในที่อยู่อาศัย
ประเภทที่มีรั้วของโครงการ (gated community) น้อยกว่าในทั้ง 3 เมือง โดยมีสัดส่วนการเช่าในที่อยู่อาศัย
ประเภทมีรั้วของโครงการ (gated community) อยู่ประมาณร้อยละ 10-15  

 จากการศึกษาการเช่าที่อยู่อาศัยตามพ้ืนที่บริเวณที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคนั้น สามารถสรุปได้ว่า
ไม่เป็นตามสมมติฐานคือ ที่อยู่อาศัยประเภทที่มีรั้วของโครงการ (gated community) มีสัดส่วนการอยู่อาศัย
แบบเช่าน้อยกว่าที่อยู่อาศัยที่ไม่มีรั้วขอบ (open community)   ซึ่งอาจจะเกิดจากราคาที่อยู่อาศัยประเภทที่
มีรั้วของโครงการ (gated community) อาจจะยังไม่ตอบสนองรูปแบบวิถีชีวิตของคนเมืองหลักภูมิภาค ทั้งใน
ได้รูปแบบการประกอบอาชีพและพฤติกรรมเดิม อีกทั้งราคาการเช่าที่อยู่อาศัยแบบมีรั้วโครงการอาจจะแพง
กว่ารูปแบบไม่มีรั้ว 
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3) ที่อยู่อำศัยตำมประเภทท่ีอยู่อำศัย 

ลักษณะของที่อยู่อาศัยตามตามพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ คือ 1) กำรเป็นที่อยู่
อำศัยแนวรำบ (horizontal)  คือที่อยู่อาศัยที่ถูกพัฒนาตามที่ดินในแนวราบ โดยประกอบไปด้วย  บ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว  และ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และ 2)ที่อยู่อำศัยแนวตั้ง (vertical) คือที่อยู่อาศัยที่
ถูกพัฒนาแนวตั้งจากพื้นดิน ประกอบไปด้วย คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนท์ แฟลต  เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 
และหอพักและจากการศึกษาพบสัดส่วนการเช่าตามรายละเอียดออกดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่  155 สัดส่วนการเช่าท่ีอยู่อาศัยตามตามประเภทที่อยู่อาศัย เมืองหลักภูมภิาค 

 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า สามเมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ลักษณะเหมือนกัน แต่มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน โดยพบว่าเมืองที่มี
สัดส่วนการเช่าที่สูงที่สุดคือเมืองเชียงใหม่ โดยมีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยแนวตั้งกว่าร้อยละ 90 แต่ในที่อยู่
อาศัยแนวราบกลับมีสัดส่วนการเช่าที่ต ่ากว่าอีกสองเมือง ส่วนเมืองขอนแก่น พบว่ามีสัดส่วนการเช่าในที่อยู่
อาศัยประเภทแนวตั้งถึงร้อยละ 85 และมีสัดส่วนการเช่าในที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบสูงกว่าเชียงใหม่เพียง
เล็กน้อย ส่วนเมืองทีม่ีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยแนวตั้งน้อยที่สุดคือเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนการเช่าในที่
อยู่อาศัยแนวตั้งสูงถึงร้อยละ 60 และมีสัดส่วนการเช่าในที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบเพียงร้อยละ 20  
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 จากการศึกษาการเช่าที่อยู่อาศัยตามประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคนั้น สามารถสรุปได้ว่า ทั้ง
สามเมืองเป็นตามสมมติฐานคือ ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) มีสัดส่วนการเช่ามากกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ 
(horizontal)  

 สรุปภาพรวมในประเด็นการเช่าที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคพบว่า ทั้งสามเมืองพบว่ามีสัดส่วนการ
เช่าที่อยู่อาศัยในประเภทที่อยู่อาศัยคล้ายคลึงกันคือ พบว่ายิ่งอยู่ใจกลางเมืองมากก็จะมีการเช่าที่สัดส่วนการ
เช่าสูงกว่าไกลเมืองออกไป รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยที่มีสัดส่วนการเช่าสูงมักจะเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะเก่า
คือ เป็นที่อยู่อาศัยที่พัฒนาเดี่ยว (non-mass housing) และเป็นชุมชนที่ไม่มีรั้วขอบ (open community ) 
อาจจะมาจากที่อยู่ในลักษณะนี้อยู่บริเวณใจกลางเมือง ท าให้มีผู้ต้องการเช่ามากกว่าที่อยู่อาศัยแบบใหม่ที่
มักจะพัฒนาแบบหมู่ (mass housing) และมีรั้วขอบโครงการชัดเจน  (gated community) และที่อยู่อาศัย
แนวตั้งก็เป็นการอยู่อาศัยแบบเช่าเป็นส่วนมาก 
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สมมติฐานที่ 3 คนเมืองที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ส่วนมากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตัวเองในอนาคตและไม่ต้องการเช่าไปตลอดชีวิต 

จากสมมติฐานที่ 1 ที ่พบว่าคนที่อยู ่ในพื ้นที่กลางเมืองมีอัตราการเช่าสูงกว่าพื ้นที่ที ่อยู ่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองออกไปในประเด็นเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยได้น าผลมาวิเคราะห์ต่อเนื่องในสมมติฐาน
ที่ 3 คือคนเมืองที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยส่วนมากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในอนาคต โดย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนเมืองที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน24เพ่ือดูว่ามี
ความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ โดยได้ผลลัพธ์จ าแนกตามประเภทชั้นภูมิ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่96 ตารางแสดงสัดส่วนความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผูถ้ือครองแบบเช่าจนถึงบุกรุกและประเภทที่อยู่อาศัยที่กลุ่ม
ดังกล่าวต้องการในอนาคต 

  
เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแกน่ 

เมืองหำดใหญ่
สงขลำ 

จ านวนการถือครองแบบเช่าจนถึงบุกรุก 232 257 300 

สัดส่วนร้อยละของกลุ่มผู้ถือครองแบบเช่าจนถึง
บุกรุกท่ีต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอนาคต 

   

     ต้องการ 73.28 84.44 76.00 

      ไม่ต้องการ 26.72 15.56 24.00 
สัดส่วนร้อยละประเภทที่อยู่อาศยัที่กลุ่มผู้ถือครองแบบเช่าจนถึงบุกรุกต้องการในอนาคต 

• บ้านเดี่ยว 72.94 73.27 73.68 

• ทาวน์เฮาส/์ทาวน์โฮม/บ้านแฝด 9.41 6.45 14.47 

• ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 2.94 6.91 3.95 

• ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว 0.59 3.69 0.44 

• คอนโดมิเนยีม/อะพาร์ตเมนท์ 8.82 7.37 0.88 

• หอพัก - 1.38 0.88 

• ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว/เพิง - 0.46 0.88 

• ไม่ระบ ุ 5.29 0.46 4.82 

 

 
 

24 ใช้เฉพาะข้อมูลจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบ “ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัย” ว่าเป็นการอยู่อาศัยแบบเช่าซื้อ เช่า

ตรง เช่าตรงมเีซ้ง เช่าตรงไม่มีเซ้ง ไม่เสียค่าเช่าเพราะรวมในค่าจ้าง และไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยูเ่ปล่า 
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ภาพที่  156 สัดส่วนประเภทที่อยูอ่าศัยท่ีกลุ่มผู้เช่าจนถึงบุกรุกต้องการในอนาคต 

 

แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า เมื่อดูเฉพาะกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในทั้ง
สามเมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ (232 ตัวอย่าง) เมืองขอนแก่น (257 ตัวอย่าง) และเมืองหาดใหญ่-
สงขลา (300 ตัวอย่าง) พบว่าคนกลุ่มดังกล่าวในทั้งสามเมืองส่วนมากต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอนาคต
และไม่ต้องการเช่าไปตลอดชีวิต โดยเชียงใหม่มีสัดส่วนที่ต้องการต ่าสุด (73.28%) เมื่อเทียบกับเมืองอื่น และ
ขอนแก่นมีกลุ่มท่ีต้องการเป็นสัดส่วนสูงที่สุดถึง 84.44%  

เมื่อดูประเภทที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ต้องการจะพบว่าทั้งสามเมืองมีสัดส่วนความต้องการที่อยู่อาศัย
แนวราบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกินร้อยละ 85 และในที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีความต้องการคอนโดสูงที่สุดยกเว้นในเมือง
หาดใหญ่-สงขลาที่มีความต้องการคอนโดต ่ากว่าอีกสองเมืองค่อนข้างมาก 

ส่วนคนเมืองที่เช่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบันส่วนมากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในอนาคตและไม่
ต้องการอยู่แบบเช่าไปตลอดชีวิต โดยมีเหตุผลคือ ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและ
ต้องการสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน ทั้งนี้ กลุ่มคนที่มีแนวคิดเช่าที่อยู่อาศัยไปตลอดชีวิตมีเหตุผลคือ ต้องการ
อิสระในการเคลื่อนย้ายที่อยู่และค่าใช้จ่ายโดยรวมต ่ากว่าการซื้อบ้าน และเมื่อวิเคราะห์ดูช่วงอายุแล้วพบว่า 
คนกลุ่มดังกล่าวส่วนมากเป็นกลุ่มคนอายุน้อย ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยใน
อนาคตที่เปลี่ยนไป 
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สัดส่วนประเภทท่ีอยู่อาศัยที่กลุ่มผู้ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยต้องการในอนาคต

บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว

คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ หอพัก ท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง ไม่ระบุ
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3.4.4.2 บ้ำนร้ำง 

ในยุคที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การศึกษาโอกาสในการเกิดที่อยู่อาศัยไร้คนอยู่ใน
แต่ละพ้ืนที่ของเมืองจะช่วยสร้างความเข้าใจลักษณะการเติบโตและการถดถอยของแต่ละพ้ืนที่ในเมืองหลัก ซึ่ง
จะน าไปสู่การวางนโยบายด้านการดัดแปลงการใช้งานอาคารอยู่อาศัยแต่ละประเภท การลงทุนและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ของเมืองในอนาคต 
 แต่เนื่องจากข้อมูลในประเทศไม่มียังไม่มีการเก็บจ านวนบ้านร้างในประเทศไทยไว้ ทางทีมวิจัยจึง
วิเคราะห์จากข้อมูลการส ารวจ โดยที่อยู่อาศัยที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นบ้างร้างคิดมาจาก บ้านที่ มีแต่ผู้สูงอายุที่อายุ 
60 ปีขึ้นไป ถือว่ามีโอกาสเป็นบ้านร้างในอนาคต โดยการส ารวจในประเด็นนี้ต้องการตอบสมมติฐานย่อยของ
งานวิจัยดังนี้  

-  ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่า 

- ที่อยู่อาศัยโครงสร้างไม้ มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่าโครงสร้างประเภทอ่ืน 

-ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ
ล้อมรั้ว 

 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลบ้านที่มีโอกาสจะมีเพียงผู้สูงวัยอาศัยอยู่โดยล าพังเพ่ิมเติม เพ่ือท าความ
เข้าใจอนาคตของการจัดบริการสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีสมมติฐานคือ 

      - ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเป็นบ้านผู้สูงวัยอยู่ล าพัง 

       - ที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้งมีโอกาสกลายเป็นบ้านผู้สูงวัยอยู่ล าพังสูงกว่าแนวราบ 

 
 ซึ่งในแต่ละสมมติฐานมีผลลัพธ์จากแบบส ารวจดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1  ที่อยู่อาศัยท่ีตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูง
กว่า 

ในการศึกษาประเด็นที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านร้างในอนาคต จ าแนกตามชั้นภูมิในเมือง
หลักภูมิภาค สามารถจ าแนกดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

 

ภาพที่  157 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านร้างตามช้ันภูม ิเมืองเชียงใหม่ 
 

 

 ภาพที่  158 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านร้างตามช้ันภูม ิเมืองขอนแก่น  
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มีความเสี่ยงบ้านร้าง ไม่มีความเสี่ยงบ้านร้าง
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ภาพที่  159 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านร้างตามช้ันภูม ิเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า เมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนบ้านที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านร้างต่างกัน โดยในเมืองขอนแก่นและหาดใหญ่-
สงขลามีสัดส่วนค่อนข้างต ่าคือไม่ถึงร้อยละ 10 ส่วนเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนสูงที่สุดประมาณร้อยะ 14 ซึ่ง
มากกว่าอีกสองเมืองถึง 2-3 เท่า  

 เมื่อวิเคราะห์ที่พ้ืนที่เมืองที่มีโอกาสมีสัดส่วนของบ้านร้างสูงพบว่า ในเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนที่สูงอยู่ใน
ชั้นภูมิที่ 6-7 และชั้นภูมิที่ 1-4 ซึ่งในชั้นภูมิที่ 8 ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางเมืองและชั้นภูมิที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ชาน
เมืองหรือศูนย์กลางอ าเภอรอบเมืองนอกจะมีโอกาสเป็นบ้านร้างต ่าลง ส่วนเมืองขอนแก่นมีสัดส่วนบ้านร้างสูง
ที่สุดในช่วงชั้นภูมิที่ 4-6 ส่วนเมืองหาดใหญ่เป็นชั้นภูมิที่ 8 และ 5  

 จากการศึกษาบ้านที่มีความเสี่ยงร้างในเมืองหลักภูมิภาคนั้น มีลักษณะแตกต่างไปจากสมมติฐานคือ 
พ้ืนทีท่ี่มีสัดส่วนของบ้านที่มีความเสี่ยงสูงคืออยู่บริเวณพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเมืองกับชานเมือง ไม่ได้อยู่ในชั้นภูมิ
ที ่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดในชั้นภูมิที่  1 และไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองที่พื ้นที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
(ยกเว้นเมืองหาดใหญ่-สงขลา)  อาจจะเนื่องพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ที่คนอาศัยส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม ที่เคยมา
ตั้งถิ่นฐานประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมา ลูกหลานที่มีอาจจะย้ายเข้าไปในเมืองหรือไปซื้อบ้านจัดสรรบริเวณชาน
เมือง ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องจับตามอง 
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มีความเสี่ยงบ้านร้าง ไม่มีความเสี่ยงบ้านร้าง
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สมมติฐานที่ 2  ที่อยู่อาศัยโครงสร้างไม้ มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่าโครงสร้างประเภทอ่ืน 

จากการส ารวจในประเด็นที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านร้างในอนาคต ได้มีการศึกษารูปแบบของ
โครงสร้างที่อยู่อาศัยว่าโครงสร้างประเภทใดมีความเสี่ยงที่จะเป็นบ้านร้างในอนาคต เนื่องจากมีผลต่อการน ามา
ปรับปรุงบ้านให้มีการน ากลับมาใช้งาน  การส ารวจจ าแนกประเภทโครงสร้างหลักออกเป็น 6 โครงสร้างหลัก
คือ  ไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุไม่ถาวร/วัสดุใช้แล้ว ครึ ่งไม้ครึ ่งปูนและอื ่นๆ โดยแต่ละเมืองมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่  160 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านร้างตามประเภทโครงสรา้งหลัก เมืองเชียงใหม ่

 

 

   ภาพที่  161 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านรา้งตามประเภทโครงสร้างหลัก เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  162 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านร้างตามประเภทโครงสรา้งหลัก เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า เมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเมืองได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่าบ้านที่ความเสี่ยงเป็นบ้านร้างส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นไม้ มีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 60 ซึ่งนับว่าเป็นโครงสร้างที ่เสี ่ยงต่อการผุพังมากที่สุด  แต่พิจารณาจากจ านวนแล้วพบว่า
โครงสร้างของบ้านที่มีมีความเสี่ยงเป็นบ้างร้างจ านวนมากที่คือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้าง
ของบ้านสมัยใหม่ในปัจจุบัน  

 จากการศึกษาโครงสร้างของบ้านที่มีความเสี่ยงร้างในเมืองหลักภูมิภาคนั้น  สามารถสรุปได้ว่าเป็นไป
ตามสมมติฐาน คืออยู่อาศัยโครงสร้างไม้ มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกว่าโครงสร้างประเภทอื่น  แต่หาก
พิจารณาจากจ านวนแล้ว โครงสร้างประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีจ านวนมากที่สุด  ซึ ่งประเด็นด้าน
โครงสร้างของที่อาศัยมีผลต่อการบ้านมาปรับปรุง 

สมมติฐานที่ 3  ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างมากกว่าที่อยู่อาศัยที่
ไม่ได้อยู่ในโครงการล้อมรั้ว 

จากการศึกษาบ้านที่มีความเสี่ยงเป็นบ้างร้าง จ าเป็นต้องศึกษาสัดส่วนของที่อยู่อาศัยว่ามีลักษณะเป็น
แบบล้อมรั้วหรือไม่มีรั ้วรอบ เนื่องจากหากในอนาคตบ้านร้างที่เกิดขึ้นมาย่อมส่งต่อการการจัดก ารพื ้นที่
ส่วนกลางในโครงการจัดสรร ซึ่งอาจจะท าให้งบของการดูแลและการใช้พื้นที่ส่วนกลางลดน้อยลง ผู้วิจัยจึง
ศึกษารูปแบบ บ้านที่มีความเสี่ยงร้างมีสัดส่วนอยู่ในโครงการที่ที่มีรั้วอยู่ในสัดส่วนอย่างไร จากการศึกษาพบ
สัดส่วนได้ในแผนภูมิด้านล่าง 
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ภาพที่  163 สัดส่วนของบ้านท่ีมีความเสี่ยงบ้านร้างแบ่งตามประเภทพื้นที่โครงการในเมืองหลักภูมภิาค 

 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคคือเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนบ้านที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านร้างในลักษณะใกล้เคียงกัน คือพบว่าบ้านที่มี
ความเสี่ยงร้างส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนที่ไม่มีรั้วรอบ (open community) มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10  
และในโครงการที่มีรั ้วรอบ (gated community) มีสัดส่วนของความเสี ่ยงเป็นบ้านร้างน้อยกว่า  แต่เมื่อ
พิจารณารายเมืองพบว่าเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนของบ้านที่มีความเสี่ยงร้างสูงที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ15 และไม่
พบบ้านที่มีความเสี่ยงร้างในบ้านที่อยู่ในโครงการที่มีรั้วรอบ (gated community) ที่น้อยกว่าในพื้นที่ที ่มีรั้ว
รอบ (gated community)   

จากการศึกษาบ้านที่มีความเสี่ยงเป็นบ้างร้าง สรุปได้ว่าทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคได้แก่เมืองเชียงใหม่ 
เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว มีโอกาส
กลายเป็นบ้านร้างน้อยกว่าที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้อยู่ในโครงการล้อม 
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เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา

มีควำมเสี่ยงบ้ำนร้ำง ไม่มีควำมเสี่ยงบ้ำนร้ำง
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สมมติฐานที่ 4  ที่อยู่อาศัยท่ีตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเป็นบ้านที่มีแต่ผู้
สูงวัย 

แต่เนื่องปัจจุบันนอกจากประเด็นบ้านร้างแล้ว ยังมีว่าแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีที่พักอาศัยจะเป็นแต่
เฉพาะผู้สูงวัย จึงท าให้ผู้ผู้วิจัยศึกษบ้าน ที่มีเฉพาะสมาชิกในครัวเรือนอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อดูแนวโน้มว่าใน
อนาคตจะมีบ้านที่มีแต่ผู้สูงวันอยู่บริเวณใด ผลลัพธ์ออกมาเป็นแผนภูมิด้านล่าง 

 

ภาพที่  164 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านบ้านผู้สูงวงัตามช้ันภูมิ เมืองเชียงใหม ่

 

 

ภาพที่  165 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มคีวามเสีย่งเป็นบ้านผูสู้งวัยตามช้ันภูมิ เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  166  สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านผู้สูงวัยตามช้ันภูมิ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ท าให้พบว่า เมืองเชียงใหม่มีความชัดเจนที่สุดในประเด็น
ที่ว่าที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเป็นบ้านของผู้สูงวัย โดย บ้านที่มีโอกาส
เป็นบ้านที่อาศัยของคนสูงวัยอยู่บริเวณชานเมืองไกลออกจากและลดน้อยลงเมื่องเข้าใจกลางเมือง  ส่วนเมือง
ขอนแก่นและเมืองสงขลายังไม่ชัดเท่าของเชียงใหม่แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่ชานเมืองจะพบบ้านที่อยู่อาศัยของ
คนสูงวัยมากกว่าในเมือง และกลางเมืองที่เป็นรอยต่อระหว่างเมืองชั้นในกับพื้นที่ชานเมือง  โดยเมื่อพิจารณา
ในภาพรวมของเมืองจะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีความน่าเป็นห่วงด้านการมีบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่ ซึ่งในอีก 20 ปี
ข้างหน้าหากไม่มีลูกหลานที่กลับมาดูแลหรืออาศัยอยู่ด้วยก็จะท าให้มีบ้านประเภทนี้มากถึงประมาณร้อยละ 40 
ของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ชั้นภูมิที่ 2 3 4 และ 7 ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นชุมชนสูงวัย
ที่มีบ้านเกินกว่าครึ่งกลายเป็นบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่อาศัยอยู่ จึงเป็นประเด็นที่ต้องมีนโยบายมารองรับ 

 

สมมติฐานที่ 5  ที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้งมีโอกาสกลายเป็นบ้านของผู้สูงวัย 

ในอนาคตสังคมสูงวัยจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยสนใจประเด็นที่เกี่ยวจยังมีว่าแนวโน้มบ้าน
ประเภทใดที่จะเป็นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในอนาคต ท าให้ผู้วิจัยศึกษาครัวเรือนที่มีเพียงสมาชิกอายุ 40 ปีขึ้นไป 
เพื่อดูแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีบ้านที่มีแต่ผู ้สูงวันอยู่ในที่อยู่อาศัยลักษณะใด ผลลัพธ์ออกมาเป็นแผนภูมิ
ด้านล่าง 
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ภาพที่  167  สัดส่วนทีป่ระเภทอยู่อาศัยที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านผูสู้งวัย เมืองหลักภมูิภาค 

 

แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ทั้งสามเมืองคือเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีลักษณะใกล้เคียงกันคือบ้านที่มีโอกาสเป็นบ้านผู้สูงวัยในอนาคต จะเป็นบ้านแนวราบ
มากกว่าที่อยู่อาศัยแนวตั้ง  แต่มัสัดส่วนแตกต่างกันไป โดยที่เมืองเชียงใหม่พบว่าบ้านที่มีโอกาสกลายเป็นบ้าน
ผู้สูงวัยสูงมากในประเภทแนวราบอยู่ที่ร้อยละ 50 และอยู่ในแนวตั้งเพียงร้อยละ 20 โดยเมืองเชียงใหม่เป็น
เมืองที่มีความน่าเป็นห่วงเพราะนอกจากที่อยู่อาศัยทั้งแนวตั้งและแนวราบมีโอกาสจะกลายเป็นบ้านที่มีแต่
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงล าพังแล้ว เชียงใหม่ยังเป็นเมืองที่มีพ้ืนที่สีส้มของการเดินทางเข้าถึงสถานพยาบาลระดับ
ชุมชนในสัดส่วนที่สูงอีกด้วย 

 

3.4.4.3 กำรท่องเที่ยวกับที่อยู่อำศัย 

การศึกษาประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยมีสมมติฐานย่อยส าคัญ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานอาคารให้ตอบกิจกรรมการท่องเที่ยว และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของความเป็นชุมชนอยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยแต่ละ
ส่วนมีสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

-  ที่อยู่อาศัยที่เปิดให้บริการเช่าพักรายวันส าหรับนักท่องเที่ยวจะขยายออกไปสู่พื้นที่ชานเมือง
มากขึ้น 
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เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหำดใหญ่-สงขลำ

มีความเสี่ยงบ้านผูสู้งวัย ไม่มีความเสี่ยงบ้านผู้สงูวัย
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- เมืองหลักที่พึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูง พื้นที่ใจกลางเมืองมักมีความเป็นชุมชนอยู่อาศัย
น้อยลง 

 

จากผลลัพธ์การส ารวจทีมวิจัยวิเคราะห์ผลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ซึ่งรายละเอียดที่ได้มีดังนี้  

สมมติฐานที่  1 ที่อยู่อาศัยท่ีเปิดให้บริการเช่าพักรายวันส าหรับนักท่องเที่ยวจะขยายออกไปสู่
พื้นที่ชานเมืองมากขึ้น 

จากการส ารวจในประเด็นการท่องเที่ยวกับที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยได้ส ารวจความคิดเห็นในกลุ่มคนที่มีเป็น
ครอบครองที่พักอาศัยถึงแผนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยมีเกณฑ์คือ ในกรณีที่บ้านของถูก
ส ารวจมีห้องหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน ผู้ถูกส ารวจมีแผนจะปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องหรือพื้นที่ดังกล่าว
หรือไม่ โดยสมมติฐานเบื้องต้นมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวก่อนเกิดโรคระบาด (โควิด-19) ผลลัพธ์
จากการส าหรับการแนวโน้มการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่พักอาศัยของคนในเมืองหลักเป็นไปดังแผนภูมิ
ด้านล่าง    
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ภาพที่  168 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มแีผนปรับเปลี่ยนการใช้งานท่ีพักอาศัยเมืองแยกตามชั้นภูมิ เมืองเชียงใหม ่

ภาพที่  169 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มแีผนปรับเปลี่ยนการใช้งานท่ีพักอาศัยเมืองแยกตามชั้นภูมิ เมืองขอนแก่น 
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ภาพที่  170 สัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มแีผนปรับเปลี่ยนการใช้งานท่ีพักอาศัยเมืองแยกตามชั้นภูมิ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 

 แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า เมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีสัดส่วนที่อยู่อาศัยที่มีแผนปรับเปลี่ยนการใช้งานที่พักอาศัยแตกต่างกันออกไป โดย
เมืองที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงการใช้งานมาที่สุดคือเมืองเชียงใหม่ที่ในภาพรวมของเมืองมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารสูงถึงร้อยละ 34 ส่วนเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลามีภาพรวม
ของทั้งสองเหมือนลักษณะคล้ายกัน คือมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารไม่ถึงร้อยละ 10  และมี
สัดส่วนพอกันในทุกชั้นภูมิ แต่มาพิจารณารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารแล้วกลับพบว่า ส่วน
ใหญ่เลือกที่จะปรับเปลี่ยนห้องหรือพื้นที่ว่างส าหรับลูกหลานมากที่สุด รองลงมาคือปรับปรุงเป็นพื้นที่ท างาน
ส่วนตัว ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการส ารวจครั้งนี้ส ารวจในขณะที่เกิดโรคระบาดท าให้ความคิดของคนเมืองเมือง
เลือกที่จะพัฒนาพื้นที่ส าหรับตัวเอง จึงท าให้สามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานที่ว่า ที่อยู่อาศัยที่เปิดให้บริการเช่า
พักรายวันส าหรับนักท่องเที่ยวจะขยายออกไปสู่พื้นที่ชานเมืองมากขึ้น ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่อย่างไรก็
ตามทางผู้วิจัยจะศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของกิจการโรงแรมและที่พักรายวันเพ่ิมเติมส าหรับสมมติฐานนี้ 
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สมมติฐานที่  2 เมืองหลักท่ีพึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูง พื้นที่ใจกลางเมืองมักมีความเป็น
ชุมชนอยู่อาศัยน้อยลง 

 จากการศึกษาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ผ่านมา พบว่าจะเกิดปรากฎการณ์ที่คนท้องถิ่นได้ขายที่อยู่
อาศัยเดิมให้กับนักพัฒนาหรือนักลงทุน เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ประโยชน์รองรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะ
ส่งผลให้ระดับความเป็นชุมชนลดน้อยลง ทางผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ระดับความเป็นชุมชนจ าแนกออกตาม
ชั้นภูมิในเมืองหลักภูมิภาคใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับความเป็นชุมชนในชั้นภูมิเมืองหลักภูมิภาค ผลลัพธ์การวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้     

ตารางที่ 97 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างช้ันภูม ิ

เมือง 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between Groups 12260.117 7 1751.445 15.142 .000* 

Within Groups 93923.585 812 115.669     

Total 106183.702 819       

เมืองขอนแก่น 

Between Groups 1472.644 7 210.378 1.763 .092 

Within Groups 96674.730 810 119.352     

Total 98147.374 817       

เมืองหาดใหญ่-
สงขลา 

Between Groups 5965.667 7 852.238 8.732 .000* 

Within Groups 80226.449 822 97.599     

Total 86192.116 829       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  171 ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างช้ันภูมิในเมืองหลักภมูิภาค 

 

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างชั้นภูมิของเมือง
หลักภูมิภาค พบว่า เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่ง
หมายความ ระดับความเป็นชุมชนของเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่ -สงขลามีความแตกต่างกันระหว่าง
ระหว่างกลุ่มชั้นภูมิ แต่ในขณะที่เมืองขอนแก่นมีค่านัยส าคัญทางสถิติเกินที่ระดับ .05 หมายความว่าระดับ
ความเป็นชุมชนเมืองขอนแก่นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และหากพิจารณาจากแผนภูมิ
แล้วจะพบว่า เมืองเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยระดับความเป็นชุมชนน้อยที่สุดในชั้นภูมิที่ 8 และมีค่าระดับความเป็น
ชุมชนมากขึ้นเมืองอยู่ไกล้มืองออกไป 

แผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจพบว่า ทั้งสามเมืองหลักคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีลักษณะความเป็นชุมชนคล้ายกันคือในชั้นภูมิที่อยู่ไกลจากตัวเมือง (ชั้นภูมิที่ 1-3) 
มักจะมีค่าเฉลี่ยของความเป็นชุมชนอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับชั้นภูมิในพ้ืนที่ใจกลางเมือง (ชั้นภูมิที่ 7-8)  และ
เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้ง 3 เมืองแล้วพบว่าพ้ืนที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มีระดับความเป็นชุมชนน้อยที่สุดใน
ทุกพ้ืนที่ (ย่านเมืองเก่า ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า เมือง
หลักที่พึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสูง พื้นที่ใจกลางเมืองมักมีความเป็นชุมชนอยู่อาศัยน้อยลง และจากข้อมูล
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เมื่องเชียงใหม่เป็นเมืองที่พึ่งพาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้งานที่อยู่
อาศัยเพ่ือรองรับกิจกรรมนักท่องเที่ยวและท าใหความเป็นชุมชนหายไป   

3.4.5 กำรใช้ดิจิทัลกับพฤติกรรมกำรอยู่อำศัย  

ประเด็นด้านดิจิทัลกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการเข้าถึงและแนวโน้มในการใช้งาน
อุปกรณ์ดิจิทัลเพื ่อการอยู่อาศัยในปัจจุบันของคนเมืองในแต่ละพื ้นที ่ของเมืองหลัก  การท าความเข้าใจ
สถานการณ์นี้จะช่วยท าให้การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การอยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ของเมืองมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

- ครัวเรือนที่อายุเฉลี่ยของสมาชิกน้อยกว่า มีแนวโน้มจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลมากกว่า  
-. ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มักอยู่ในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ของละแวก

บ้านด้วย  

  -  ผู้ที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทต่างกัน จะมีสัดส่วนของการเคยหรือไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนบ้านที่รู้จักกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน    

- ที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทต่างกัน มีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างกัน 

โดยมีผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่  1 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูง มักอยู่ในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์
ของละแวกบ้านด้วย 

สมมติฐานนี้เกิดขึ้นการต้องการศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์มีผลต่อระดับความเป็นชุมชนหรือไม่ 
โดยเป็นการศึกษาจากการส ารวจว่าผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในกลุ่มชุมชนออนไลน์หรือไม่  โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 1) อยู่ในชุมชนออนไลน์ ทั้งในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน และ 2) ไม่อยู่ในชุมชน
ออนไลน์ คือไม่ได้อยู่ในครื่อข่ายชุมชนออนไลน์ละแวกบ้านเลย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (Anova) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่ม มีผลลัพธ์การวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 98 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างทีก่ลุ่มคนท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์และไม่อยู่ใน
สังคมออนไลน์   

เมือง 
  

Sum of 
Squares 

 

df 
Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between 
Groups 

3186.466 
 

1 3186.466 25.307 .000* 

Within Groups 102997.236  818 125.913     

Total 106183.702  819       

เมืองขอนแก่น 

Between 
Groups 

490.417 
 

1 490.417 4.098 .043* 

Within Groups 97656.957  816 119.678     

Total 98147.374  817       

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

Between 
Groups 

4151.737 
 

1 4151.737 41.902 .000* 

Within Groups 82040.378  828 99.083     

Total 86192.116  829       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ภาพที่  172 ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างทีก่ลุ่มคนท่ีอยู่ในสังคมออนไลน์และไม่อยู่ใน
สังคมออนไลน์ในเมืองหลักภูมิภาค 
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จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่างกลุ่มที่อยู่ใน
ชุมชนออนไลน์ กับกลุ่มที่ไม่อยู่ในชุมชนออนไลน์ ของเมืองหลักภูมิภาคพบว่า  ทั้งสามเมืองมีค่านัยส าคัญทาง
สถิติน้อยกว่าที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่า ระดับความเป็นชุมชนของเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมือง
หาดใหญ่-สงขลา มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่อยู่กลุ่มที่อยู่ในชุมชนออนไลน์ กับกลุ่มที่ไม่อยู่ในชุมชน
ออนไลน์  ซึ่งหากพิจารณาจากแผนภูมิแล้วจะพบว่าทั้งสามเมืองนั้นมีค่าเฉลี่ยของระดับความเป็นชุมชนในกลุ่ม
ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ละแวกบ้าน มากกว่ากลุ่มที่ไม่อยู่อยู่ในสังคมออนไลน์  

จากกการวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาค คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา  เป็นไปตามสมมุติที่ฐานที่ว่า  ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูงมักอยู่ใน
กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ของละแวกบ้านด้วย 

สมมติฐานที่  2 ผู้ที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทต่างกัน จะมีสัดส่วนของการเคยหรือไม่เคยมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่รู้จักกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน   

 ในประเด็นการศึกษาสัดส่วนอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทต่างกับจะมีสัดส่วนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
บ้านที่รู้จักกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกันอย่างไรมาจากแนวคิดที่ว่ารูปแบบที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน  จะส่งผลต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่รู้จักกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยผู้วิจัยได้จ าแนกประเภทที่อยู่อาศัยออกเป็น 7 
ประเภทคือ  1) บ้ำนเดี่ยว 2) ทำวน์เฮำส์/ทำวน์โฮม/บ้ำนแฝด 3) ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 4) ห้องพัก
ในอำคำรพำณิชย์หรือตึกแถว 5) คอนโดมิเนียม/อพำร์ตเมนท์ 6) แฟลต7) หอพัก และ 8) ที่อยู่อำศัย
ชั่วครำว/เพิง เพ่ือศึกษาสัดส่วนว่าอยู่ในชุมชนสังคมออนไลน์ออย่างไร ผลลัพธ์จากการส ารวจมีรายละเอียดดัง
แผนภูมิด้านล่าง 

ภาพที่  173 สัดส่วนอยู่ในชุมชนออนไลน์์จ าแนกตามประเภทที่อยูอ่าศัย เมืองเชียงใหม ่
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ภาพที่  174 สัดส่วนอยู่ในชุมชนออนไลน์จ าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย เมืองขอนแก่น 
 

 

ภาพที่  175 สัดส่วนอยู่ในชุมชนออนไลน์จ าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

จากแผนภูมิข้างต้นที่ได้มาจากการส ารวจ ท าให้ทราบว่าสัดส่วนอยู่ในชุมชนออนไลน์จ าแนกตาม
ประเภทที่อยู่อาศัย ในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 มีความแตกต่างกัน โดยเมืองเชียงใหม่ ประเภทของที่อยู่อาศยัที่
มีสัดส่วนอยู่ในสังคมออนไลน์สูงคือประเภท คอนโดมีเนียมที่สูงถึงร้อยละ 40 รองลงคือประเภทบ้านเดียวและ
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หอพักที่มีสัดส่วนอยู่ในสังคมออนไลน์ใกล้เคียงคือร้อยละ 11 ส่วนในเมืองขอนแก่น ประเภทของที่อยู่อาศัยที่มี
สัดส่วนอยู่ในสังคมออนไลน์สูงคือประเภท ห้องพักในในตึกแถว รองลงมาคือประเภทคอนโดมิเนียมและบ้าน
เดียว ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีสัดส่วนอยู่ในสังคมออนไลน์สูงคือประเภท 
แฟลต โดยสูงถึงร้อยละ 35 รองลงมาคือบ้านเดียวและและห้องพักในตึกแถว 

จากข้อมูลสัดส่วนอยู่ในชุมชนออนไลน์จ าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองหลักสามารถสรุปได้ว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าอยู่อาศัยประเภทต่างกัน จะมีสัดส่วนของการเคยหรือไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
บ้านที่รู้จักกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน  และแต่ละเมืองจะมีสัดส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์
แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งประเด็นนี้อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมกับปัจจัยด้านอื่นๆมา
ประกอบ 

สมมติฐานที่  3 ที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทต่างกัน มีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน 

 ในประเด็นการศึกษาแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในที่อยู่อาศัยประเภท
ต่าง จากแนวคิดที่ว่ารูปแบบที่อยู่อาศัยที่ต่างกันจะส่งผลต่อความรู้สึกความเป็นชุมชนสังคมออนไลน์ชุมชน
เพื ่อนบ้านต่างกัน โดยผู ้ว ิจ ัยได้จ าแนกประเภทที ่อยู ่อาศัยออกเป็น  7 ประเภทคือ  1) บ้ำนเดี่ยว 2) 
ทำวน์เฮำส์/ทำวน์โฮม/บ้ำนแฝด 3) ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 4) ห้องพักในอำคำรพำณิชย์หรือตึกแถว 
5) คอนโดมิเนียม/อะพำร์ตเมนท์ 6) แฟลต7) หอพัก และ 8) ที่อยู่อำศัยชั่วครำว/เพิง โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของระดับความเป็นชุมชนระหว่าง
กลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย มีผลลัพธ์การวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 99 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรูส้ังคมออนไลนล์ะแวกบ้านระหว่างท่ีกลุ่มประเภทที่อยู่อาศยั  

เมือง 
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เมืองเชียงใหม่ 

Between 
Groups 

67.071 5 13.414 3.003 .015* 

Within 
Groups 

397.518 89 4.466     

Total 464.589 94       

เมืองขอนแก่น 

Between 
Groups 

137.761 6 22.960 3.847 .002* 

Within 
Groups 

501.382 84 5.969 
  

Total 639.143 90 
   

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

Between 
Groups 

120.131 7 17.162 2.750 .010* 

Within 
Groups 

960.881 154 6.239     

Total 1081.012 161       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพที่  176 ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรูส้ังคมออนไลนล์ะแวกบ้านระหว่างทีก่ลุ่มประเภทที่อยู่อาศยั
ในเมืองหลักภูมภิาค 
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จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้สังคมออนไลน์ละแวกบ้าน
ระหว่างกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคพบว่า  ทั้งสามเมืองมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าที่ระดับ 
.05 ซึ่งหมายความว่า ระดับความเป็นชุมชนของเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา มี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย  ซึ่งหากพิจารณาจากแผนภูมิแล้วจะพบว่าทั้งสามเมืองนั้น ที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโด อพาร์เม้นต์และแฟลต ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้ง จะมีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้สังคม
ออนไลน์ละแวกบ้านต ่ากว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ อีกทั้งสามเมืองหลักจะมีค่าเฉลี่ย ระดับการรับรู้สังคม
ออนไลน์ละแวกบ้านในกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบในระดับสูง โดยส่วนใหญ่ที่มีคะแนนสูงคือประเภทบ้านเดียว 
ส่วนอีกประเด็นที่น่าสนใจคือค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้สังคมออนไลน์ละแวกบ้านในกลุ่มที่อยู่อาศัยชั่วคราวใน
เมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา กลับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อยู่อาศัยอื่นๆ ซึ่ง
อาจเป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองกลุ่มที่มีรายได้น้อยกับลักษณะโครงข่ายทางสังคมละแวกบ้านว่า
อาจเป็นโครงข่ายสังคมที่พ่ึงพาสื่อสังคมออนไลน์อยู่มากโดยจ าเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปในอนาคต 

จากกการวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป ทั้งสามเมืองหลักภูมิภาคคือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็นไปตามสมมุติที่ฐานที่ว่า ที่อยู่อาศัยประเภทต่างกัน มีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน 

3.4.6 กำรอยู่อำศัยกับสถำนกำรณ์โควิด 

 3.4.6.1 เมืองเชียงใหม่ 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคาร 

ภาพที่  177  การใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีส่วนตัวภายในอาคารก่อนโควิดและหลังโควิดเมืองเชียงใหม ่
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 ทางทีมวิจัยฯ ได้มีการสอบถามถึงเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อน
สถานการณ์โควิดและหลังสถานการณ์โควิด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในพื้นที่
ส่วนตัวภายในอาคารช่วงหลังสถานการณ์โควิดมากขึ้นจากช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาในชั้นภูมิที่ 7 และ 8 ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองชั้นใน/กลางเมือง (inner urban) พบว่า มีการใช้เวลาเฉลี่ยใน
พื้นที ่ส่วนตัวภายในอาคารมากกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด คือ 96.72 ชั ่วโมง และ 95.91 ชั ่วโมง 
ตามล าดับ อาจกล่าวได้ว่าภายหลังจากการเกิดสถานการณ์โควิดท าให้คนเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัว
ภายในอาคารมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อท าการพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัยแนวตั้งและที่
อยู่อาศัยแนวราบกลับมีการใช้เวลาเฉลี่ยในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคารในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าหลัง
สถานการณ์โควิดอย่างเห็นได้ชัด  

ภาพที่  178 เวลานอนเฉลี่ยก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองเชียงใหม ่
 

 นอกจากนี ้ การใช้เวลาเฉลี ่ยในพื ้นที ่ส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและหลัง
สถานการณ์โควิด ทางทีมวิจัยฯ ได้สอบถามถึงเรื่องเวลาที่ใช้ในการนอน กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใน
ชั้นภูมิที่ 1-8 มีสัดส่วนเวลานอนตอนกลางคืนช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมี
เวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 30.99-54.17 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) 
คือ 31.33-54.30 ส่งผลให้ภาพรวมเวลานอนตอนกลางคืนเฉลี ่ยของเมืองเชียงใหม่ในช่วงก่อนและหลัง
สถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกันมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อท าการพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า 
ทั้งที่อยู่อาศัยแนวตั้งและที่อยู่อาศัยแนวราบกลับมีการใช้เวลานอนตอนกลางคืนเฉลี่ยในพื้นที่ส่วนตัวภายใน
อาคารในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าหลังสถานการณ์โควิดกว่าสองเท่า โดยที่อยู่อาศัยแนวราบ มีเวลา
นอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 85.17 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 45.26 
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ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบ มีเวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 88.55 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
เวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 45.65 ชั่วโมง/สัปดาห์   

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคาร 

 ภาพที่  179 การใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีส่วนตัวภายนอกอาคารก่อนโควิดและหลังโควิดเมืองเชียงใหม ่
 

 การวิเคราะห์เรื่องระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิด
และหลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 1-8 พบว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 8.23-16.44 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนช่วงหลังสถานการณ์โควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.29-17.88 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมเมืองเชียงใหม่ พบว่า การใช้เวลาเฉลี่ยในกิจกรรมนี้มีสัดส่วนช่วงก่อน
และหลังสถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัย
แนวราบมีการใช้เวลาในพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด แต่มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ก่อนโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 11.03 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และหลังโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 10.46 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในขณที่ที่อยู่อาศ ยแนวตั้งกลับพบว่ามีการใช้เวลาใน
พื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงหลังสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิดอย่างเห็นได้
ชัด คือ ก่อนโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 13.28 ชั่วโมง/สัปดาห์ และหลังโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 18.27 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

ภาพที่  180 การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายในอาคารก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองเชียงใหม่ 
 

 การวิเคราะห์การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและ
หลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 4-8 (ชั้นภูมิที่ 1-3 ไม่มีข้อมูล) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี ่ยในบริเวณพื้นที ่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าในช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด โดยการใช้เวลาเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดอยู่ระหว่าง 1.50-8.49 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลาเฉลี่ยช่วง
หลังโควิดอยู่ระหว่าง 1.22-5.56 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่งผลให้ภาพรวมของเมืองเชียงใหม่มีการใช้ เวลาเฉลี่ยใน
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารก่อนโควิดมากกว่าในช่วงหลังโควิด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่
อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีการใช้เวลาในพ้ืนทีส่่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่า
ช่วงหลังสถานการณ์โควิด ในขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบมีสัดส่วนการใช้เวลาดังกล่าวนี้ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าภายหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดคนเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน
อาคารลดลงจากเดิม 
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  181 การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายนอกอาคารก่อนโควิดและหลังโควิดเมืองเชียงใหม่ 
 

 การวิเคราะห์การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและ
หลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 5-8 (ชั้นภูมิที่ 1-4 ไม่มีข้อมูล) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าในช่วงหลัง
สถานการณ์โควิดอย่างเห็นได้ชัด โดยการใช้เวลาเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดอยู่ระหว่าง 1.20-6.90 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และเวลาเฉลี่ยช่วงหลังโควิดอยู่ระหว่าง 0.67-5.27 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่งผลในภาพรวมของเมืองเชียงใหม่มีการ
ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โค
วิดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งท่ีอยู่อาศัยแนวราบและที่อยู่อาศัยแนวตั้งมี
การใช้เวลาในพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิด
เช่นเดียวกันทั้งสองรูปแบบ อาจกล่าวได้ว่าภายหลังการเกิดสถานการณ์โควิดท าให้คนเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาใน
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารลดลง 
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3.4.6.2 เมืองขอนแก่น 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคาร 

ภาพที่  182 การใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีส่วนตัวภายในอาคารก่อนโควดิและหลังโควดิเมืองขอนแก่น 
 

 ทางทีมวิจัยฯ ได้มีการสอบถามถึงเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อน
สถานการณ์โควิดและหลังสถานการณ์โควิด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในพื้นที่
ส่วนตัวภายในอาคารช่วงหลังสถานการณ์โควิดมากขึ้นจากช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาในชั้นภูมิที่ 1 และ ชั้นภูมิที่ 3-8 แสดงให้เห็นว่าช่วงหลังโควิดนั้นมีการใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัวภายใน
อาคารอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 2 ที่การใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อนโควิดมากกว่า
ช่วงหลังโควิด แต่มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ก่อนโควิดใช้เวลาแฉลี่ยอยู่ที่ 60.57 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 59.73 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อท าการพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบที่อยู่อาศัย 
พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัยแนวตั้งและที่อยู่อาศัยแนวราบกลับมีการใช้เวลาเฉลี่ยในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคารในชว่ง
ก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าหลังสถานการณ์โควิดกว่าสองเท่า  
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ภาพที่  183 เวลานอนเฉลี่ยก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองขอนแก่น 
 

 นอกจากนี ้ การใช้เวลาเฉลี ่ยในพื ้นที ่ส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและหลัง
สถานการณ์โควิด ทางทีมวิจัยฯ ได้สอบถามถึงเรื ่องเวลาที ่ใช้ในการนอนในตอนกลางคืน กลุ ่มผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในชั้นภูมิที่ 1-8 มีสัดส่วนเวลานอนตอนกลางคืนช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิดไม่
แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 4 ที่มีสัดส่วนที่ต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีเวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโค
วิด) คือ 30.93 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 46.04 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วน
ภาพรวมเวลานอนตอนกลางคืนเฉลี่ยของเมืองขอนแก่นในช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยมีเวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 38.38 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนตอนกลางคืน (หลัง
โควิด) คือ 39.46 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อท าการพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัย
แนวตั้งและที่อยู่อาศัยแนวราบกลับมีการใช้เวลานอนตอนกลางคืนเฉลี่ยในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคารในช่วง
ก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าหลังสถานการณ์โควิดกว่าสองเท่า โดยที่อยู่อาศัยแนวราบ มีเวลานอนตอน
กลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 79.01 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 38.57 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบ มีเวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 83.31 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลา
นอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 43.62 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคาร 

ภาพที่  184  การใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีส่วนตัวภายนอกอาคารก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองขอนแก่น 
 

 การวิเคราะห์เรื่องระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิด
และหลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 1-8 พบว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง -3.42-18.06 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนช่วงหลังสถานการณ์โควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.93-15.35 
ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยชั้นภูมิส่วนใหญ่จะมีการใช้เวลาช่วงก่อนโควิดมากกว่าช่วงหลังโควิด ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 6 ที่
มีการใช้เวลาเฉลี่ยช่วงหลังโควิดมากกว่า คือ 13.34 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในขณะที่ช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 9.60 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมเมืองขอนแก่น พบว่า การใช้เวลาเฉลี่ยในกิจกรรมนี้มีสัดส่วนช่วงก่อน
และหลังสถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 10.09 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
ช่วงหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 9.92 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัย
แนวราบมีการใช้เวลาในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด แต่มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ก่อนโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 10.93 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และหลังโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 10.74 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีการใช้เวลาในพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกัน คือ ก่อนโควิด
มีการใช้เวลาเฉลี่ย 7.18 ชั่วโมง/สัปดาห์ และหลังโควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 6.04 ชั่วโมง/สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า
หลังจากเกิดสถานการณ์โควิดคนเมืองขอนแก่นใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัวภายนอกอาคารลดลงจากเดิม 
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

 

ภาพที่  185 การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายในอาคารก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองขอนแก่น 
 

 การวิเคราะห์การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและ 
หลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 1-8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าในช่วงหลังสถานการณ์โควิด โดยการใช้เวลา
เฉลี่ยช่วงก่อนโควิดอยู่ระหว่าง 0.33-19.50 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลาเฉลี่ยช่วงหลังโควิดอยู่ระหว่าง 0.33-
19.50 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่งผลให้ภาพรวมของเมืองขอนแก่นมีการใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายใน
อาคารก่อนโควิดมากกว่าในช่วงหลังโควิดต่างกันเล็กน้อย คือ ช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 6.75 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และช่วงหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 6.37 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่
อาศัยแนวราบและแนวตั้งมีการใช้เวลาในพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วง
หลังสถานการณ์โควิด อาจกล่าวได้ว่าภายหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดส่งผลให้คนเมืองขอนแก่นมีการใช้เวลา
ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายในอาคารลดลง 
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร 

ภาพที่  186 การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายนอกอาคารก่อนโควิดและหลังโควิดเมืองขอนแก่น 
 

 การวิเคราะห์การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและ
หลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 2-8 (ชั้นภูมิที่ 1 ไม่มีข้อมูล) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าในช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด โดยการใช้เวลาเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดอยู่ระหว่าง 2.64-13.43 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลาเฉลี่ย
ช่วงหลังโควิดอยู่ระหว่าง 1.00-13.14 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนภาพรวมของเมืองขอนแก่นมีการใช้เวลาเฉลี่ยใน
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิดด้วยเช่นกัน 
คือ เวลาเฉลี่ยช่วงก่อนโควิด 5.84 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลาเฉลี่ยช่วงหลังโควิด 5.19 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบและที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีการใช้เวลาใน พื้นที่
ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันทั้งสอง
รูปแบบ อาจกล่าวได้ว่าภายหลังการเกิดสถานการณ์โควิดท าให้คนเมืองขอนแก่นใช้ เวลาในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางภายนอกอาคารลดล 
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3.4.6.3 เมืองหำดใหญ่-สงขลำ 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  187 การใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีส่วนตัวภายในอาคารก่อนโควดิและหลังโควดิเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 ทางทีมวิจัยฯ ได้มีการสอบถามถึงเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อน
สถานการณ์โควิดและหลังสถานการณ์โควิด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในพื้นที่
ส่วนตัวภายในอาคารช่วงหลังสถานการณ์โควิดมากขึ้นจากช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาในชั้นภูมิที่ 1-8 แสดงให้เห็นว่าช่วงหลังโควิดนั้นมีการใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคารมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 3 ที่การใช้เวลาในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อนโควิดมากกว่าช่วงหลัง
โควิด คือ ก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 25.89 ชั่วโมง/สัปดาห์ และหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 22.04 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ท าให้ภาพรวมเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการใช้เวลาเฉลี ่ยในพ้ืนที ่ส ่วนตัวภายในอาคารช่วงหลัง
สถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ เมื่อท าการพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบที่อยู่อาศัย 
พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบและที่อยู่อาศัยแนวตั้งกลับพบว่ามีการใช้เวลาเฉลี่ยในพื้นที่ส่วนตัวภายในอาคาร
ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าหลังสถานการณ์โควิดอย่างเห็นได้ชัด โดยที่อยู่อาศัยแนวราบช่วงก่อนโค
วิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 49.25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 34.04 ชั่วโมง/สัปดาห์ และที่อยู่
อาศัยแนวตั้งช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 52.18 ชั่วโมง/สัปดาห์ และหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 29.26 
ชั่วโมง/สัปดาห์  
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ภาพที่  188 เวลานอนเฉลี่ยก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
  

นอกจากนี ้ การใช้เวลาเฉลี ่ยในพื ้นที ่ส่วนตัวภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและหลัง
สถานการณ์โควิด ทางทีมวิจัยฯ ได้สอบถามถึงเรื ่องเวลาที ่ใช้ในการนอนในตอนกลางคืน กลุ ่มผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในชั้นภูมิที่ 1-8 มีสัดส่วนเวลานอนตอนกลางคืนช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิดไม่
แตกต่างกันมากนัก โดย มีเวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) อยู่ระหว่าง 12.52-37.14 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
เวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) อยู่ระหว่าง 13.26-36.21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่งผลให้ภาพรวมเวลานอนตอน
กลางคืนเฉลี่ยของเมืองหาดใหญ่-สงขลาในช่วงก่อนและหลังสถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกันมากนักด้วยเช่นกัน 
โดยมีเวลานอนเฉลี่ยตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 33.58 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนเฉลี่ยตอนกลางคืน 
(หลังโควิด) คือ 33.79 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อท าการพิจารณาตามกลุ่มรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่
อาศัยแนวราบและที่อยู่อาศัยแนวตั้งกลับมีการใช้เวลานอนตอนกลางคืนเฉลี่ยในพ้ืนที่ส่วนตัวภายในอาคาร
ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าหลังสถานการณ์โควิดกว่าสองเท่า โดยที่อยู่อาศัยแนวราบ มีเวลานอน
ตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 54.50 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 34.23 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนที่อยู่อาศัยแนวตั้ง มีเวลานอนตอนกลางคืน (ก่อนโควิด) คือ 63.30 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
เวลานอนตอนกลางคืน (หลังโควิด) คือ 30.48 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคาร 

ภาพที่  189 การใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนท่ีส่วนตัวภายนอกอาคารก่อนโควิดและหลังโควิดเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 การวิเคราะห์เรื่องระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิด
และหลังสถานการณ์โควิด กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในชั้นภูมิที่ 1-8 มีการใช้เวลาเฉลี่ยในพ้ืนที่ส่วนตัว
ภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิดอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นในชั้นภูมิที่  
3 โดยช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมีการใช้เวลาเฉลี่ย 4.11 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนช่วงหลังสถานการณ์โควิดมีการ
ใช้เวลาเฉลี่ย 6.00 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งเป็นชั้นภูมิเดียวที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นหลังเกิดสถานการณ์โควิด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาภาพรวมเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่า การใช้เวลาเฉลี่ยในกิจกรรมนี้มีสัดส่วนช่วงก่อนและหลัง
สถานการณ์โควิดแตกต่างกัน คือ ช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 11.09 ชั่วโมง/สัปดาห์ และช่วงหลังโควิดใช้เวลา
ลดลงเหลือเพียงเฉลี่ย 8.21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัย
แนวราบและที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีการใช้เวลาเฉลี่ยในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โค
วิดอย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดท าให้คนเมืองหาดใหญ่ -สงขลาใช้เวลาในพื้นที่
ส่วนตัวภายนอกอาคารลดลงจากเดิม 
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

ภาพที่  190 การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายในอาคารก่อนโควิดและหลังโควดิเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 การวิเคราะห์การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและ
หลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 1-8 (ชั้นภูมิที่ 2 ไม่มีข้อมูล) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนและช่วงหลังสถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกัน
มากนัก ยกเว้นในชั้นภูมิที่ 1 และชั้นภูมิที่ 6 ที่แสดงสัดส่วนความแตกต่างอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในชั้นภูมิที่ 1 
มีการใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางช่วงหลังโควิดลดลงจากช่วงก่อนหน้า จากเดิมคือ 5.00 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ในขณะที่หลังโควิดลดลงเหลือ 2.33 ชั่วโมง/สัปดาห์  และในชั้นภูมิที่ 6 มีการใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลางช่วงหลังโควิดเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้า จากเดิมคือ 4.10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในขณะที่หลังโควิด
เพิ่มขึ้นถึง 8.25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนในภาพรวมของเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางภายในอาคารก่อนโควิดน้อยกว่าในช่วงหลังโควิดต่างกันเล็กน้อย คือ ช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 
6.67 ชั่วโมง/สัปดาห์ และช่วงหลังโควิดใช้เวลาเฉลี่ย 6.73 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่
อาศัย พบว่า ทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้งมีการใช้เวลาในพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารช่วงก่อนและหลัง
สถานการณ์โควิดไม่แตกต่างกันมากนัก  
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  191 การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายนอกอาคารก่อนโควิดและหลังโควิดเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 

 การวิเคราะห์การใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดและ
หลังสถานการณ์โควิด เมื่อพิจารณาตามชั้นภูมิ 1-8 (ชั้นภูมิที่ 2 ไม่มีข้อมูล) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าในช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด โดยการใช้เวลาเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดอยู่ระหว่าง 0.40-10.05 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลาเฉลี่ย
ช่วงหลังโควิดอยู่ระหว่าง 0.40-9.36 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนภาพรวมของเมืองหาดใหญ่-สงขลามีการใช้เวลาเฉลี่ย
ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โควิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิดด้วย
เช่นกัน คือ เวลาเฉลี่ยช่วงก่อนโควิด 3.78 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเวลาเฉลี่ยช่วงหลังโควิด 2.78 ชั่วโมง/สัปดาห์ มี
การใช้เวลาลดลงกว่า 1 ชั่วโมงหลังเกิดสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามรูปแบบที่อยู่อาศัย พบว่า ทั้งที่
อยู่อาศัยแนวราบและที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีการใช้เวลาในพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารช่วงก่อนสถานการณ์โค
วิดมากกว่าช่วงหลังสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันทั้งสองรูปแบบ อาจกล่าวได้ว่าภายหลังการเกิดสถานการณ์โค
วิดท าให้คนเมืองหาดใหญ่-สงขลาใช้เวลาในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคารลดลง 
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3.5 สรุปภำพรวมสถำนกำรณ์กำรอยู่อำศัยของเมืองหลักในปัจจุบัน 
 สถานการณ์การอยู่อาศัยในเมืองหลักในปัจจุบันที่รวบรวมจากผลการส ารวจแบบสอบถาม รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ สามารถสรุปได้ดังในตารางที่ 100 
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ตารางที่ 100 สรุปผลลัพธ์การส ารวจสถานการณ์การอยู่อาศัยในเมืองหลักท้ังสามเมือง 
 

  เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหำดใหญ-่สงขลำ 

1 - ข้อมูลพื้นฐำนของที่อยู่อำศัย 

  ร้อยละอัตรำกำรเติบโตกำรพัฒนำที่อยูอ่ำศัยปี 2560-2561 

1 บ้านจัดสรร 3.73% 
6.29% 

40.96% 
32.48% 

-14.80% 
-22.31% 

2 อาคารชุด 12.81% 9.66% -36.79% 

  ร้อยละหน่วยเหลือขำยป ี2560-261 

3 บ้านจัดสรร -3.78% 
1.46% 

32.74% 
31.94% 

41.85% 
20.15% 

4 อาคารชุด 22.73% 28.41% -22.02% 

  ข้อมูลเชิงพื้นทีข่องที่อยู่อำศัย 

5 
ต าแหน่งของอาคารประเภทที่อยูอ่าศัยในพื้นที่
ศึกษา 

มีกระกระจกุตัวในบริเวณใจกลางเมืองกระจายออกไป
ตามถนนสายส าคัญของตัวเมืองเชียงใหม่ 

ขอนแก่นมกีระกระจกุตัวในบริเวณใจกลางเมืองย่าน
การค้าบริเวณการตั้งถื่นฐานเดิมและมีการกระจายตัว
ออกไปตามแกนถนนส าคัญทั้ง 2 แกน 

ที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีกระกระจุกตวั
ในบริเวณใจกลางเมืองและกระจายออกไปตามถนน
สายส าคัญของตัวเมือง โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมเข้าหา
กันระหวา่งทั้งสองเมือง 

6 ความหนาแน่นของที่อยูอ่าศัยในพื้นที่ศกึษา 

มีความหนาแน่นสูงบริเวณย่านส าคัญทางเศษฐกิจ
อย่างเช่นย่านนิมาน ย่านมหาวิทยาลยัและย่านการค้า
อื่น รองลงมาคือย่านท่องเท่ียวเมืองเก่าจากนั้นจะลด
ความหนาแน่นลงไปตามระยะหา่งจากใจกลางเมือง 

มีความหนาแน่นสูงเวณย่านถิ่นฐานดั้งเดิมคือบริเวณ
บึงแก่นนครและไล่มาบริเวณย่านการค้าส าคัญของ
เมืองขอนแก่นอย่างอยา่งถนนศรีจันทร์ และย่าน
ตลาดเมอืงขอนแก่นและจะลดลงเมืองระยะหา่งจาก
ศูนย์กลางเมือง 

ความหนาแน่นสูงบริเวณย่านส าคัญทางเศษฐกิจใน
เมืองหาดใหญ่ เช่นเดียวกบัเมืองสงขลาที่มีความ
หนาแน่นบริเวณยา่นเมืองเก่าที่มีความส าคัญทาง
เศรฐกิจ 

7 
เอกชนแนวราบ (โครงการจัดสรรประเภท บ้าน
เด่ียว บา้นแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์) 

มีการพัฒนาพื้นที่รอยต่อระหว่างชานเมืองและกลาง
เมืองมากที่สุด และกระจายตัวออกไปในพื้นที่ชาน
เมืองเพิ่มมากขึ้น 

มีการกระจายตวัไปทิศเหนือและตะวันตกของเมือง 
พื้นที่รอบสนามบิน และยา่นการตั้งถิ่นฐานเดิม 

มีการพัฒนาพื้นที่รอยต่อระหว่างชานเมืองและกลาง
เมอืงมากที่สุด และรอบสนามบินรวมถึงพื้นที่บริเวณ
ถนนที่เชื่อมระหว่างสองเมือง 

8 เอกชนแนวตั้ง (โครงการอาคารชุด) 
การพัฒนาในพื้นที่ใจกลางย่านเศรษฐกจิรอบ
มหาวิทยาลัยและถนนวงเวียน 

การกระจกุตัวในบริเวณใจกลางเมืองอยา่งเห็นได้ชัด 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ส าคัญทางเศรฐกิจ 

พบได้มากในเมืองหาดใหญ่เท่านั้น โดยพบในเมือง
สงขลาได้น้อยมาก และบริเวณที่ต้ังมักอยู่บริเณมหา
วิทยาลยัและโรงพยาบาลที่ส าคัญ 
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9 
ภาครัฐแนวราบ (โครงการการเคหะ ประเภท
บ้านเด่ียว บ้านแฝด) 

พัฒนาในพื้นที่ของภาครัฐและห่างออกไปจากย่าน
เศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ได้จากถนนสาย
ส าคัญ 

พัฒนาในพื้นที่ของภาครัฐและห่างออกไปจากย่าน
เศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ได้จากถนนสาย
ส าคัญ 

พัฒนาในพื้นที่ของภาครัญและกระจายตัวในย่าน
เศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ได้จากถนนสาย
ส าคัญ 

10 ภาครัฐแนวตั้ง (โครงการเคหะประเภทแฟลต) 
มีพื้นที่ตั้งที่ใกล้ตัวเมืองเข้ามามากกวา่แนวราบ อยู่
บริเวณวงแหวน 

พัฒนาน้อยมากเมื่อเทียบกับประเภทอื่น แต่อยู่
บริเวณใจกลางเมือง 

การพัฒนาที่น้อยกว่าแต่เมื่อเทยีบกับประเภทพัฒนา
โดยรัฐแบบแนวราบจะและมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน 

 ขนำดที่อยู่อำศัย (จำกผลส ำรวจ) 

11 ค่าเฉลี่ยขนาดที่อยู่อาศัย 100-200 ตารางเมตร 60-100 ตารางเมตร 60-100 ตารางเมตร 

12 - แนวราบ 100-200 ตารางเมตร 60-100 ตารางเมตร 60-100 ตารางเมตร 

13 - แนวตั้ง 60-100 ตารางเมตร ต ่ากวา่ 30 ตารางเมตร 30-60 ตารางเมตร 

 ร้อยละของลักษณะกำรครอบครองที่อยู่อำศัย (จำกผลส ำรวจ) 

14 - ไม่มีการผ่อนช าระ 62.24 
70.83 

53.42 
68.4 

51.49 
63.44 

15 - อยู่ระหวา่งผ่อนช าระ 8.59 14.98 11.95 

16 - เช่า 24.71 25.24 25.86 

 - อื่นๆ 4.47 6.36 10.68 
 

ควำมพึงพอใจในที่อยู่อำศัย (จำกผลส ำรวจ) 

17 การระบายอากาศ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

18 ความเงียบสงบ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

19 ขนาดของพื้นที ่ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 
 

ควำมถี่ในกำรประกอบอำหำร (จำกผลส ำรวจ) 

20 ความถี่ในการประกอบอาหาร สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะที่อยู่อำศัยกับพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่สำธำรณะ 
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  เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแก่น เมืองหำดใหญ-่สงขลำ 

21 สมมติฐานที่ 1 คนเมืองที่อาศัยอยู่ในทีอ่ยู่
อาศัยขนาดเล็กลงมีแนวโน้มใช้งานพื้นที่
สาธารณะในระยะเวลายาวขึ้น 

ขนาดที่อยูอ่าศัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาในการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

22 สมมติฐานที่ 2 คนเมืองที่อาศัยอยู่ในทีอ่ยู่
อาศัยแนวตั้งมีแนวโน้มใช้งานพื้นที่สาธารณะ
นานกวา่แนวราบ 

คนเมืองที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวตั้งใช้งานพื้นที่สาธารณะนานกว่าแนวราบ 

2 - ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสำธำรณปูกำร 

  ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนศึกษำ 

23 จ านวนสถานศึกษา 965 แห่ง 1,289 แห่ง 715 แห่ง 

24 จ านวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 

25 อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน 1:18 1:13 1:20 

26 ร้อยละจ านวนประชากรมหาวิทยาลัย 15.90% 20.10% 15.20% 

27 แนวโน้มจ านวนนกัศึกษาในระดับอุดมศึกษา ลดน้อยลง ลดน้อยลง ลดน้อยลง 

 ข้อมูลเชิงพื้นทีข่องสถำนศึกษำ 

  ระดับกำรเขำ้ถึง ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดี ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่
ค่อยดี 

ไม่ดี ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่
ค่อยดี 

ไม่ดี 

28 
การเข้าถึงสถานรับเล้ียงเด็กและศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

4.88* 7.82* 23.05* 54.81* 9.44* 5.55 9.09 24.87 51.55 8.94 5.3 9.66 23.5 43.34 18.2 

29 การเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล 5.09 9.05 24.99 48.88 11.99 10.59 17.11 35.75 34.71 1.85 6.55 11.7 30.15 47.24 4.36 

30 การเข้าถึงโรงเรียนประถม 5.09 9.05 24.99 48.88 11.99 11.28 18.48 39.64 30.6 - 6.8 12.11 31.44 46.79 2.86 

31 การเข้าถึงโรงเรียนมัธยมต้น 5.62 80.46 11.67 2.19 0.06 21.63 78.37 - - - 12.56 80.3 6.58 0.34 0.21 

32 การเข้าถึงโรงเรียนมัธยมปลาย 2.00 38.12 45.53 11.12 3.22 21.63 78.37 - - - 12.56 80.3 6.58 0.34 0.21 

33 การเข้าถึง สถาบันอาชวีศึกษา 1.10 18.29 32.37 30.22 18.02 4.08 43.7 51.08 1.14 - 2.4 23.66 42.44 25.4 6.1 

34 การเข้าถึง มหาวิทยาลยั 0.77 16.59 37.78 32.71 12.16 3.22 64.52 32.25 - - 1.44 19.27 33.14 37.03 9.12 
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  ข้อมูลเชิงปริมำณของสถำนพยำบำล 

35 สถานบริการสาธารณสุข 48 แห่ง 35 แห่ง 29 แห่ง 

36 จ านวนเตียงที่รองรับได้ 6,206 เตียง 4,746 เตียง 3,786 เตียง 

37 สัดส่วนจ านวนแพทย์ตอ่จ านวนเตียง 1 : 5 เตียง 1 : 3 เตียง 1 : 3 เตียง 

38 สัดส่วนเตียงต่อจ านวนประชากร 5 เตียง : ประชากร 1,000 คน 3.5 เตียง : ประชากร 1,000 คน 3.3 เตียง : ประชากร 1,000 คน 

39 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,176 1 : 1,135 คน 1 : 1,190 คน  
ข้อมูลกำรใชง้ำนสถำนพยำบำล (จำกผลส ำรวจ) 

40 ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้งานบ่อยที่สดุ โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

41 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินทางเพื่อใช้บริการ
ทางด้านการแพทย ์

20 นาที/เที่ยว 16 นาที/เที่ยว 33 นาที/เที่ยว 

  ข้อมูลเชิงพื้นทีข่องสถำนพยำบำล 

 
ระดับกำรเขำ้ถึง ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดี ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่
ค่อยดี 

ไม่ดี ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่
ค่อยดี 

ไม่ดี 

42 การเข้าถึงการสถานพยาบาล 30 เตียงขึน้ไป 23.59 36.32 22.67 8.39 9.02 44.01 43.02 12.97 - - 20.79 28.1 39.72 10.02 1.38 

43 การเข้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3.46 6.3 20.89 58.16 11.19 5.72 11.24 27.27 53.66 2.12 4.88 7.78 19.93 51.18 16.23 

44 การเข้าถึงคลินิกเอกชน 2.07 3.93 12.74 56.99 24.27 4.42 6.36 13.86 57.85 17.51 8.29 7.3 15.83 44.41 24.17 

  ข้อมูลเชิงปริมำณของพื้นที่สีเขียวสำธำรณะ 

45 มีพื้นที่สีเขียว 311.76 ตารางกิโลเมตร 221.28 ตารางกิโลเมตร 154.22 ตารางกิโลเมตร 

46 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อพื้นที่เมือง 1.55% 0.78% 2.09% 

  ข้อมูลเชิงพื้นทีข่องพื้นที่สีเขียวสำธำรณะ 

 
ระดับกำรเขำ้ถึง ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

ไม่ค่อย
ดี 

ไม่ดี ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่
ค่อยดี 

ไม่ดี ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่
ค่อยดี 

ไม่ดี 
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47 การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว 13.34 11.13 23.13 44.01 8.39 16.93 18.48 27.87 35.96 0.77 14.02 11.53 22.48 32.55 19.42 
 

ประเภทและควำมหลำกหลำยของพื้นที่นันทนำกำรที่ใช้งำน (จำกผลส ำรวจ) 

48 พื้นที่ที่มีการใช้งานสูงที่สุด • ศาสนสถาน (22%) 

• ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ (16%) 

• ตลาด (15%) 

• ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ (16%) 

• อื่นๆ (15%) 

• ตลาด (14%) 

• ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ (16%) 

• ร้านกาแฟ (16%) 

• บ้านเพื่อน (15%) 

49 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายในอาคาร 

6.33 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 8.01 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 6.72 ชั่วโมง/สัปดาห ์

50 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร 

6.84 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 8.55 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 6.26 ชั่วโมง/สัปดาห ์

51 รวมค่าเฉลี่ยการใช้งานพื้นที่สาธารณะ 13.17 ชั่วโมง/สัปดาห์ 16.56 ชั่วโมง/สัปดาห์ 12.98 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

พฤติกรรมผู้สูงอำยุ (จำกผลส ำรวจ) 

52 กิจกรรมที่ผู้สูงอายุนยิมท า กิจกรรมทางศาสนา พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก 

53 พื้นที่ที่มีการใช้งานสูงที่สุด พื้นที่ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟและหา้งสรรพสินค้า 

54 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายในอาคาร 

6.35 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 4.8 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 4.13 ชั่วโมง/สัปดาห ์

55 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาใช้งานพื้นที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร 

6.78 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 4.93 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 4.08 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
พฤติกรรมกำรเล่นของเด็ก (จำกผลส ำรวจ) 

56 พื้นที่เล่นของเด็ก ซอย/ถนน รอบทีอ่ยู่อาศัย สวนสาธารณะ บ้านเพื่อน 

57 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียน 25 นาที/เที่ยว 15 นาที/เที่ยว 15 นาที/เที่ยว 

58 การเล่นในที่อยู่อาศัยส่วนตัว  
  - ภายในอาคาร 
  - ภายนอกอาคาร 

 
52.11 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
52.31 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
30.95 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
12.43 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
28.08 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
11.36 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

59 การเล่นในพื้นที่ส่วนกลาง  
  - ภายในอาคาร 

 
9.00 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
4.25 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
9.00 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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  - ภายนอกอาคาร 5.38 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 7.53 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 4.00 ชั่วโมง/สัปดาห ์

60 การเล่นในพื้นที่สาธารณะ           
  - ภายในอาคาร 
  - ภายนอกอาคาร 

 
3.48 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2.44 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
11.62 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7.49 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
6.79 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5.08 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 

กำรอยู่อำศัยกับสถำนกำรณ์โควิด (จำกผลส ำรวจ) 

61 การใช้เวลาบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวั
ภายในอาคาร 

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

62 บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวัภายนอกอาคาร เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น น้อยลง 

63 บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง 

64 บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง 
3 - ความเป็นชุมชนอยู่อาศยั 

65 ภาพรวม คนเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองที่ยิ่งมีความหนาแน่นสูงจะยิ่งมีระดับความเป็นชมุชนต ่า 

66 คะแนนเฉลี่ยระดับเมือง 0.75 0.71 0.72 

67 สมมติฐานที่ 1 คนเมืองที่อาศัยในโครงการ

ล้อมรั้ว จะรู้สกึถึงระดับความเป็นชุมชนต ่ากวา่

ในพื้นที่โครงการไม่ล้อมรั้ว 

ชุมชนไม่ล้อมรั้วมีระดับความเป็นชุมชนสูงกว่า โดยชุมชนล้อมรั้วมีระดับความเป็นชุมชนสูงกว่า25 ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ 

68 สมมติฐานที่ 2 คนที่อยู่ในที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 
จะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนต ่ากวา่แนวราบ 

คนเมืองที่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้งจะรู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนต ่ากว่าคนเมืองที่อาศัยในที่อยูอ่าศัยแนวราบ 

 
 

25 สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ด้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พบว่าในหมู่บ้านจัดสรรของขอนแก่น มีลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจคือมักมีการจัดกิจกรรมทีส่ร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้าน โดยทั้ง

ภาคเอกชนผู้พัฒนาอสังหาฯ และภาครัฐส่วนท้องถิ่นมีความพยายามผลักดันการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผู้คนภายในชุมชนอยู่อาศัยด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วย 
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69 สมมติฐานที่ 3 คนที่อยู่ใน mass housing จะ
รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนต ่ากว่าคนเมืองที่
อาศัยใน non-mass housing 

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ ที่อยู่อาศัยหมู่มีระดับความเป็นชุมชนสูงกว่าทีอ่ยู่
อาศัยเด่ียว 

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ 

70 สมมติฐานที่ 4 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเปน็
ชุมชนละแวกบ้านสูงมักจะมแีผนที่จะอยู่อาศัย
ยาวนานขึ้น 

ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญ กลุ่มที่วางแผนจะอยูอ่าศัยไปตลอดชวีิตมีค่าเฉลี่ย
ความเป็นชุมชนสูงที่สุด  
 

กลุ่มที่ไม่ได้วางแผนระยะเวลาการอยู่อาศัยไว้มีระดับ
ความเป็นชุมชนสูงที่สุด 
 

71 สมมติฐานที่ 5  ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนละแวกบ้านสูง มักเป็นผู้ที่อยู่มาเปน็
เวลานานแลว้ 

ไม่มีมีความสัมพันธ์ทางสถิต ิ หากระยะเวลาการอยู่อาศัยยิ่งมากระดบัความเป็น
ชุมชนก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย 

หากระยะเวลาการอยู่อาศัยยิ่งมากระดบัความเป็น
ชุมชนก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย 

72 สมมติฐานที่ 6 คนเมืองที่ใช้งานพื้นที่
สาธารณะมากกว่ามีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงระดับ
ความเป็นชุมชนสูงกว่า 

ไม่มีนัยยะส าคัญทางสถิต ิ ความสัมพันธ์ทางลบ  
ยิ่งใช้งานพื้นที่สาธารณะมากยิ่งรู้สึกถึงระดับความเป็น

ชุมชนต ่า26 

ความสัมพันธ์ทางบวก 
ยิ่งใช้งานพื้นที่สาธารณะมากยิ่งรู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนสูง 

73 สมมติฐานที่ 7  ยิ่งใช้งานโรงเรียนใกล้บา้น ยิ่ง
รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนสูง 

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเดินทางไปโรงเรียนกับระดับความเป็นชุมชน 

4 - การส ารวจประเดน็ค าถามเพื่อตอบสมมติฐานย่อย  
กำรเช่ำที่อยู่อำศัย 

75 สมมติฐำนที ่1 คนที่อยู่ในพื้นที่กลำงเมอืงมี
อัตรำกำรเช่ำสูงกวำ่พื้นที่ที่อยู่ไกลจำก
ศูนย์กลำงเมืองออกไป 

มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยสูงที่สุดคือชั้นภูมิที่ 8 คือ
บริเวณกลางเมืองเชียงใหม่ (ย่านเมืองเกา่ ยา่น
นิมมานเหมินท์ ยา่นมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ) มีสัดส่วน

มีสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยสูงที่สุดในชั้นภูมิที่ 8 
บริเวณใจกลางเมืองขอนแก่น (ย่านถนนศรีจันทร์) 
และลดน้อยลงเมืองห่างจากตัวเมืองออกไป 

มีสัดส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยสูงใกล้เคียงกันคือใน
ชั้นภูมิที่ 6-8 (ย่านเมืองเก่าสงขลา ยา่นตัวเมือง
เศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ ย่าน

 
 

26 ปัจจัยด้านการอยู่อาศยัในที่อยูอ่าศัยแนวตัง้ที่ท าให้ใช้งานพืน้ที่สาธารณะมากกว่าอาจส่งผลมากกว่า โดยกลุ่มอาศยัในแนวตั้งมีระดับความเป็นชมุชนน้อยกว่า และกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรอาจใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ในชมุชนก็

อาจเป็นส่วนทีท่ าให้มีความสมัพันธท์างลบได้ 
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การเช่าสูงถึงร้อยละ 54 และมีสัดส่วนการเช่าลด
น้อยลงไปเมืองอยู่ไกลเมืองออกไป 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และชั้นภมูิอื่นลด
น้อยลงไป 

76 สมมติฐำนที ่2 อัตรำกำรเช่ำที่อยู่อำศัยในที่
อยู่อำศัยแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน  

- mass housing มีสัดส่วนการอยู่อาศัยแบบเช่านอ้ยกว่า non-mass housing 
- ที่อยู่อาศัยประเภทที่มีรั้วของโครงการ (gated community) มีสัดส่วนการอยูอ่าศัยแบบเช่าน้อยกวา่ที่อยู่อาศัยที่ไม่มรีั้วขอบ (open community) 
- มีการเช่าที่อยูอ่าศัยแนวตั้งในสัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบอยา่งเห็นได้ชัด 

77 สมมติฐานที่ 3 คนเมืองที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย ส่วนมากต้องการมีที่อยูอ่าศัยเป็น
ของตัวเองในอนาคต  

คนเมืองที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ส่วนมากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตวัเองในอนาคต 

78 สมมติฐานที่ 4 คนเมืองที่เช่าที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบันไม่ต้องการอยู่แบบเชา่ไปตลอดชีวิต 

คนเมืองทีเ่ช่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบันส่วนมากไม่ต้องการอยู่แบบเช่าไปตลอดชวีิต โดยมีเหตุผลคือ ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและต้องการสร้าง
มรดกไว้ให้ลูกหลาน ส่วนกลุ่มคนที่มีแนวคิดเช่าที่อยู่อาศัยไปตลอดชีวิตมีเหตุผลคือ ต้องการอิสระในการเคลื่อนย้ายทีอ่ยู่และค่าใช้จา่ยโดยรวมต ่ากวา่การซ้ือบา้น  

บ้ำนร้ำง 

79 สมมติฐานที่ 1  ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเปน็บ้าน
ร้างสูงกว่า 

พื้นที่ที่มีสัดส่วนของบ้านที่มีความเส่ียงสูงคืออยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อระหวา่งเมืองกับชานเมือง ไม่ได้อยู่ในชั้นภูมิที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดในชั้นภูมิที่ 1 และไมไ่ด้อยู่ใน
ใจกลางเมืองที่พื้นที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 

80 สมมติฐานที่ 2  ที่อยู่อาศัยโครงสร้างไม้ มี
โอกาสกลายเป็นบ้านร้างสูงกวา่โครงสร้าง
ประเภทอื่น 

ที่อยู่อาศัยโครงสร้างไม้มีโอกาสกลายเปน็บ้านร้างในสัดส่วนที่สูงกว่าโครงสร้างประเภทอื่น  แต่หากพิจารณาจากจ านวนแล้วพบว่าโครงสร้างประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีจ านวนมากที่สุด 

81 สมมติฐานที่ 3  ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้ว 
มีโอกาสกลายเป็นบ้านร้างมากกวา่ที่อยูอ่าศัย
ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการล้อมรั้ว 

ที่อยู่อาศัยในโครงการล้อมรั้วมีโอกาสเปน็บ้านร้างในสัดส่วนที่ต ่ากว่าโครงการไมล่้อมรั้ว 

82 สมมติฐานที่ 4  ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ไกลจาก
ศูนย์กลางเมืองมากกว่ามีโอกาสกลายเปน็บ้าน
ที่มีแต่ผูสู้งวัยในอีก 20 ปีข้างหนา้ 

ยิ่งไกลกลางเมืองยิ่งมีสัดส่วนบ้านที่จะมมีีแต่ผู้สูงวัย
อาศัยอยู่มากขึ้น 

มีสัดส่วนสูงที่สุดในชั้นภูมิที่ 4 และ 2 โดยสัดส่วนบ้าน
ที่จะมีมีแต่ผู้สูงวัยอาศัยอยู่มีมากเกิน 40% โดยในชั้น
ภูมิอื่นมีระดับใกล้เคียงกัน 

ชั้นภูมิที่ 5-8 มีสัดส่วนบ้านที่จะมีมีแต่ผูสู้งวัยอาศัยอยู่
โดยเฉลี่ยสูงกวา่ชั้นภูมิที ่1-4 โดยมีสัดส่วนสูงที่สุดใน
ชั้นภูมิที่ 5 
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83 สมมติฐานที่ 5  ที่อยู่อาศัยประเภทแนวตั้งมี
โอกาสกลายเป็นบ้านที่มีแต่ผู้สูงวยัอาศัยอยู่
มากกว่าแนวราบ 

แนวราบมีสัดส่วนสูงกว่าแนวตั้งประมาณ 30% แนวราบมีสัดส่วนสูงกว่าประมาณ 10 เท่า แนวราบมีสัดส่วนสูงกว่าประมาณเกือบสองเท่า 

 
กำรท่องเที่ยวกบัที่อยู่อำศัย 

84 สมมติฐานที่  1 ที่อยู่อาศัยที่เปิดให้บริการเช่า
พักรายวันส าหรับนกัท่องเที่ยวจะขยายออก
ไปสู่พื้นที่ชานเมืองมากขึ้น 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

85 สมมติฐานที่  2 เมืองหลักที่พึ่งพาเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวสูง พื้นที่ใจกลางเมืองมักมคีวาม
เป็นชุมชนอยู่อาศัยน้อยลง 

พื้นที่ใจกลางเมืองมีระดับความเป็นชุมชนน้อยที่สุด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

พื้นที่ใจกลางเมืองมีระดับความเป็นชุมชนน้อยที่สุด 
 

5 - กำรใชด้ิจิทัลกบัพฤติกรรมกำรอยูอ่ำศัย 

86 สมมติฐานที่  1 ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็น
ชุมชนละแวกบ้านสูง มักอยู่ในกลุ่มสื่อสงัคม
ออนไลน์ของละแวกบ้านดว้ย 

ผู้ที่รู้สึกถึงระดับความเป็นชุมชนละแวกบ้านสูงมักอยู่ในกลุ่มสือ่สังคมออนไลน์ของละแวกบา้นด้วย 

87 สมมติฐานที่  2 ผู้ที่อยู่อาศัยในทีอ่ยู่อาศัย
ประเภทต่างกัน จะมีสัดส่วนของการเคย
หรือไม่เคยมีปฏิสัมพันธก์ับเพื่อนบา้นที่รูจ้ักกัน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน 

ประเภทของที่อยูอ่าศัยที่มีสัดส่วนอยู่ในสังคม
ออนไลน์สูงคือประเภท คอนโดมีเนียมทีสู่งถึงร้อยละ 
40 รองลงคือประเภทบ้านเดียวและหอพัก 

ประเภทของที่อยูอ่าศัยที่มีสัดส่วนอยู่ในสังคม
ออนไลน์สูงคือประเภท ห้องพักในในตึกแถว 
รองลงมาคือประเภทคอนโดมิเนียมและบ้านเดียว 

ประเภทของที่อยูอ่าศัยที่มีสัดส่วนอยู่ในสังคม
ออนไลน์สูงคือประเภท แฟลต โดยสูงถงึร้อยละ 35 
รองลงมาคือบ้านเดียวและและห้องพกัในตึกแถว 

88 สมมติฐานที่  3 ที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัย
ประเภทต่างกัน มีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน 

_ ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่อยูอ่าศัยแนวตั้ง จะมค่ีาเฉลี่ยของระดับการรับรู้สังคมออนไลน์ละแวกบ้านต ่ากวา่ที่อยูอ่าศัยประเภทอื่นๆ  
_การรับรู้สังคมออนไลน์ละแวกบ้านในกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง โดยส่วนใหญ่ที่มีคะแนนสูงคือประเภทบ้านเดียว  
_ค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้สังคมออนไลน์ละแวกบา้นในกลุ่มที่อยู่อาศัยชั่วคราวในเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ที่อยู่อาศัยอื่นๆ 

6 - กำรใชเ้วลำในสถำนกำรณ์โควิด 
 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวัภายในอาคาร เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
 

บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตวัภายนอกอาคาร เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น น้อยลง 
 

บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง 
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บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง 

*  ตัวเลขแสดงสัดส่วนปริมาณพื้นที่ที่มีระดับการเข้าถึงสาธารณูปการในระดับต่างๆ เป็นร้อยละเมื่อเทียบกับพ้ืนทีเ่มืองที่ศกึษาทัง้หมด   เช่น  ในช่องตารางนี้หมายความว่าเมืองเชียงใหม่มีพ้ืนที่ร้อยละ 4.88 ที่สามารถเดินทางเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กฯ ได้ในระดับ 
“ดีมาก” ร้อยละ  7.82 เข้าถึงได้ในระดับ “ดี”   ร้อยละ  23.05 เข้าถึงได้ในระดับ “ปานกลาง” ร้อยละ  54.81 เข้าถึงได้ในระดับ “ไม่ค่อยดี” ร้อยละ 9.44 เข้าถึงได้ในระดับ “ไม่ดี” เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดของ 

สีเขียว:เป็นไปตามสมมติฐาน สีแดง: ตรงข้ามกับสมมติฐาน 
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3.5.1 สรุปภำพรวมด้ำนที่อยู่อำศัย 

 การทบทวนวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานในเมืองหลักแต่ละแห่ง บทบาทด้านเศรษฐกิจของเมืองหลัก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณูปการ และพื้นที่นันทนาการ 
น ามาสู่ข้อสรุปส าคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์การอยู่อาศัยของเมืองหลวงจากอดีตถึงปัจจุบันได้ดังนี้ 

1) บทบำทในฐำนะศูนย์กลำงภูมิภำคน ำมำซึ่งกำรอยู่อำศัยสมัยใหม่ 

 การพัฒนาเมืองหลักให้กลายเป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคตามนโยบายระดับชาติ ท าให้เมืองหลัก
ทั้งสามแห่งกลายเป็นศูนย์กลางด้านการบริหาร การค้า การศึกษา การแพทย์ และการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันของผู้คน โดยในเมืองเชียงใหม่และหาดใหญ่-สงขลา ความเป็นศูนย์กลางการให้บริการเหล่านี้
น ามาสู่การก้าวเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองทั้งสองด้วยเช่นกัน การเติบโต
ของประชากรในเมืองหลักที่มาพร้อมการพัฒนาเมือง ท าให้รูปแบบการอยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงจากวิถีการอยู่
อาศัยแบบชุมชนดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีการอยู่อาศัยที่เป็นสมัยใหม่มากข้ึน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคือ 

  - จำกแนวรำบสู่แนวตั้ง (from horizontal living to vertical living)  
- จำกบ้ำนเดี่ยวปลูกเองสู่บ้ำนโหลจำกนำยทุน (from self-built houses to mass housing)  
- จำกชุมชนแบบเปิดสู่ชุมชนแบบล้อมรั้ว (from open community to gated community)  
- จำกสินค้ำสู่บ้ำนที่เป็นบริกำร (from housing as a commodity to housing as a service) 

2) กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเน้นสร้ำงใหม่เพื่อเพิ่มปริมำณ ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกับพื้นที่ทำงสังคม 

 ในเชิงนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงปริมาณและมุ่งเน้นให้ประชาชนกลุ่ม
เปราะบางสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้โดยไม่ได้มีนโยบายเชิงลึกที่แสดงรายละเอียดการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง
มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีโครงการหลายส่วนที่ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าการมีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นของตน เองคือ
ความมั่นคงพื้นฐานและพยายามหากลไกเพื่อมอบกรรมสิทธิ์ให้กับประชาชน โครงการเหล่านี้มักสร้างอาคาร
ขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องมีการซื้อที่ดินมาพัฒนา แต่ภาครัฐเองก็มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ท าให้มักได้ที่ดินในท าเลที่
ห่างไกลแหล่งงานและสิ่งอ านวยความสะดวก หลักคิดนี้ถือเป็นข้อผูกมัดส าคัญที่ท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่
สามารถใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในมิติที่หลากหลายและรองรับกลุ่มคนเมืองที่มีความต้องการ
แตกต่างกันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มี
คุณภาพส าหรับคนเมืองกลุ ่มอื ่นๆ ที ่อาจไม่เข้าเกณฑ์เป็นผู ้มีรายได้น้อยที ่ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือ 
นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมรวมถึงสาธารณูปการไปพร้อมกับพัฒนาที่อยู่อาศัยก็เกิดขึ้นได้ยาก 
เนื่องจากมีหน่วยงานรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการ
สาธารณูปการในอนาคตในภาพรวมร่วมกัน 
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3) ผังเมืองท่ีว่ิงไล่ตำมตลำด 

 การทบทวนผังเมืองรวมของเมืองหลักทั้งสามแห่งประกอบกับการศึกษาข้อมูลที่ตั ้งของที่อยู่อาศัย
ประเภทต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า กลไกทางผังเมืองไม่สามารถควบคุมและชี้น าการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพนัก ในทางกลับกัน ผังเมืองที่ปรับเปลี่ยนใหม่กลับมีการปรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สื่อ
ให้เห็นถึงการยอมรับการเติบโตของเมืองในแนวราบอย่างกระจัดกระจายตามเส้นทางถนนที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  

4) คนอยู่กลำงเมืองหนำแน่นสูง เช่ำมำก ผูกพันธ์กับย่ำนน้อย 

 การวิเคราะห์การกระจายตัวของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในเมืองหลักทั้ง
สามแห่ง ที่อยู่อาศัยแนวตั้งกระจุกตัวอยู่กลางเมืองในพ้ืนที่หนาแน่นสูง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติและเกิดขึ้นกับ
เมืองหลวงเช่นกัน นอกจากนี้ ผลการส ารวจท าให้พบว่าที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีสัดส่วนการอยู่แบบเช่าสูงกว่า
แนวราบ และคนที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีแนวโน้มจะรู้สึกถึงความเป็นชุมชนละแวกบ้านน้อย กว่า 
นอกจากนี้ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการยังชี้ให้เห็นว่า คนเมืองหลักจ านวนมากยังคงต้องการที่อยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่งที่เป็นบ้านเดี่ยวแนวราบ ผลลัพธ์ทั้งสามส่วนนี้แสดงนัยยะว่า ยิ่งอยู่กลางเมืองในที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 
ผู้คนยิ่งมีโอกาสจะอาศัยอยู่ ณ ที่เดิมในระยะเวลาที่สั้นลงและท้ายที่สุดจะย้ายไปซื้อบ้านเดี่ยวชานเมือง ส่งผล
ให้ความผูกพันธ์กับย่านกลางเมืองที่ตนอาศัยอยู่น้อยลง สถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมและการลงทุนในการดูแลละแวกที่อยู่อาศัยของคนเมือง
เหล่านี้ ผลลัพธ์นี้เมื่อน าไปวิเคราะห์ผ่านตัวแปรจากพลวัตระบบในบทที่ 2 จะช่วยให้เข้าใจว่าหากมีนโยบายที่
เพิ่มระยะเวลาการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้งได้ก็จะมีส่วนช่วยส่งผลให้คุณภาพการอยู่อาศัยกลางเมืองใน
คอนโดดีขึ้นและลดการขยายตัวของเมืองหลักอย่างไร้ประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตามการวางนโยบายจะต้อง
ศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละปัจจัยว่าจะเป็นปัจจัยยุทธศาสตร์ของแต่ละเมืองได้มากน้อยต่างกันอย่างไรบ้าง 
เพ่ือให้นโยบายสามารถตอบรับบริบทของแต่ละเมืองได้ดีที่สุด 

5) บ้ำนเสี่ยงร้ำง เสี่ยงสูงวัยเป็นเรื่องใหญ่ของเมืองหลัก 

 ที่อยู่อาศัยเสี่ยงร้างในอีก 20 ปีข้างหน้าในการศึกษานี้หมายถึงที่อยู่อาศัยที่มีแต่ผู้สูงวัยอาศัยอยู่ และ
บ้านเสี่ยงสูงวัยหมายถึงบ้านที่ไม่มีผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปีอาศัยอยู่เลยในปัจจุบัน ซึ่งจะเสี่ยงกลายเป็นบ้านที่มี
แต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยที่มีความเปราะบางสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมสูงวัยของเมืองหลักที่ยังขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ การเข้าถึง
สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิยังไม่เพียงพอ จากการศึกษาเมืองหลักทั้งสามแห่งพบว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่
มีสัดส่วนของบ้านเสี่ยงร้างและเสี่ยงสูงวัยมากท่ีสุดเมื่อเที่ยบกับเมืองอ่ืน โดยในอีกสองเมืองพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ร้างสูงอยู่ระหว่างรอยต่อกลางเมืองกับชานเมือง แต่ชั้นภูมิที่ 3 กลับไม่มีความเสี่ยง นอกจากนี้บ้านในโครงการ
ล้อมรั้วมีความเสี่ยงร้างต ่ากว่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสถิติในภาพรวมแล้วจะพบว่าเมืองหลักทั้งสามแห่งมี
ความเสี ่ยงสูงวัยถึงประมาณร้อยละ 25-45 ซึ ่งเป็นข้อควรค านึงหลักในการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
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สาธารณูปการหรือเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือให้บ้านที่มีความเปราะบางเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตสูงวัย
อย่างมีคุณภาพได้ในอนาคต 

3.5.2 สรุปภำพรวมด้ำนสถำนศึกษำ 

 จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติในเรื่องสาธารณูปการด้านการศึกษาของทั้ง 3 จังหวัด พบว่ามีประเด็นที่
ส าคัญได้แก่ 

1) สถำนศึกษำระดับชุมชนส ำหรับเด็กเล็กมีเพียงพอ แต่ไม่ทั่วถึง 

เมื่อพิจารณาจ านวนสถานศึกษาของทั้งสามเมืองว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอ และมีอัตราบุคลากรต่อ
นักเรียนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม แต่หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (ภาพที่  192) แล้วจะพบว่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลักทั้งสำมแห่งเป็นพื้นที่ที่สำมำรถเดินทำงเข้ำถึงสถำนศึกษำระดับชุมชนซึ่งได้แก่ 
ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบำล และโรงเรียนประถมได้ไม่ดีนัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสถานศึกษาส าหรับเด็กเล็ก
เหล่านี้ควรอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยและหากเป็นไปได้ควรเข้าถึงได้ในระยะเดินเท้า ซึ่งจะช่วยลดภาระของ
ผู้ปกครองทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง และสามารถมีบทบาทเป็นพ้ืนที่ทางสังคมให้แต่ละชุมชนได้ 

 อย่างไรก็ตาม เมืองหลักทั้งสามแห่งมีการกระจายตัวของโรงเรียนมัธยศึกษาต้นและปลายในระดับที่
เหมาะสม ส่วนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งหลายแห่งท าหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะและ
แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ส าคัญให้กับคนเมือง ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ดีในพื้นที่หล ายแห่งในเมืองเชียงใหม่
รวมถึงเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
 ทั้งนี ้ ผลการวิเคราะห์เชิงพื ้นที ่ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องน าไปสู ่การสร้างสาธารณูปการประเภท
สถานศึกษาเพิ่มเติมให้กระจายตัวเชิงพื้นที่อย่างทั่วถึงในรูปแบบเดิมที่เคยจัดสรรในอดีตเสมอไป เนื่องจาก
ปัจจุบัน เมืองทั ้งสามแห่งมีอัตราการเกิดน้อยลง ซึ ่งจะท าให้ความต้องการสถานศึกษาแต่ละประเภท
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นโยบายการจัดสรรสาธารณูปการประเภทสถานศึกษาในอนาคตจึงอาจต้องพิจารณา
การเพิ่มสถานศึกษาประกอบกับแนวโน้มประชากรในแต่ละพื้นที่อย่างถี่ถ้วน หรืออาจใช้เป็นหลักชี้น าว่าควร
พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใด รวมถึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาให้เด็กแต่
ละวัยอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ภาพที่  192 แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงสถานศึกษาแตล่ะระดับในเมืองหลักท้ังสามแห่ง 

2) สถำนศึกษำระดับเมืองส ำหรับเด็กโตกระจำยเพียงพอ แต่อำจขำดนักเรียน 

ภาพที่ 192 แสดงให้เห็นว่า พื ้นที ่เมืองหลักทั ้งสามแห่งโดยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลายได้ในระดับที่ค่อนข้างดีตามมาตรฐาน ส่วนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาสามารถเข้าถึงได้ปานกลางถึงค่อนข้างดีในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองขอนแก่น แต่ในเมืองเชียงใหม่และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลายังมีคงมีพื้นที่ที่เข้าถึงได้ไม่ค่อยดีอยู่ในสัดส่วนที่มาก อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มของ
อัตราการเกิดที่และจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ท าให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาขาด
แคลนนักเรียนในอนาคต ซึ่งต้องการการวางแผนการยุบรวมหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานให้ตอบรับกับแต่ละ
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

3.5.3 สรุปภำพรวมด้ำนสถำนพยำบำล 

 จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติในเรื่องสาธารณูปการด้านการศึกษาของทั้ง 3 จังหวัด พบว่ามีประเด็นที่
ส าคัญได้แก่ 

1) บุคคลำกรกำรแพทย์ไม่เพียงพอ รพสต. เข้ำไม่ถึง 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนจ านวนเตียงในสถานพยาบาลของทั้ง 3 จังหวัด และในประเทศไทย พบว่ายังอยู่
ในระดับต ่ามากจากระดับค่าเฉลี่ยของสากล เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศเอเชียในกลุ่มองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : 
OECD) โดยประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนเตียง อยู่ที่ 7.9 : 1,000 ประชากร ประเทศเกาหลีใต้มีสัดส่วนเตียงอยู่ที่ 6.4 
: 1,000 ประชากร ขณะที่ประเทศไทยมีจ านวนเตียงในสังกัดภาครัฐทั้งหมด 122,470 เตียง คิดเป็นสัดส่วน
เตียง 1.9 : 1,000 ประชากร และเมื่อรวมกับจ านวนเตียงในสถานพยาบาลภาคเอกชนจ านวน 34,602 เตียง 
จะมีสัดส่วนเตียง 2.4 : 1,000 ประชากร  
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 จากการศึกษาข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุขของทั้ง 3 จังหวัด พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนเตียงรองรับ
ผู้ป่วยมากที่สุด แต่จ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงกลับมีจ านวนน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพทย์ของจังหวัด
เชียงใหม่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยมากถึง 1 : 5 เตียง ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลามีสัดส่วน
แพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงต่อเตียง 1: 3  
 ทั้งนี้ จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทย
เข้าถึงด้านสาธารณสุขทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งการเข้าถึงสาธารณสุขทางการแพทย์นี้วัดได้จากการมี
แพทย์ผู ้รักษา และพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่มากขึ้น  อีกทั้งข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขยังพบว่าคนไทยใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 7-8% ต่อปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม 
OECD และประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าสัดส่วนจ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรของประเทศ
ไทยยังอยู่ในระดับต ่ามาก (Marketeeronline, 2563) 

 

ภาพที่  193 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน ของประเทศไทย  
ประเทศในกลุม่ OCED และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ที่มา: https://www.hfocus.org/content/2019/03/16922 

 

ตารางที่ 101 จ านวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วย จ าแนกตามสังกัด ปี 2562 

จังหวัด กระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงอ่ืน ๆ เอกชน รวม 

เชียงใหม ่
จ านวนแห่ง 29 4 15 48 

จ านวนเตียง 3,387 1,140 1,669 6,206 

ขอนแก่น 
จ านวนแห่ง 30 3 2 35 

จ านวนเตียง 3,083 1,361 302 4,746 

สงขลำ 
จ านวนแห่ง 19 5 5 29 

จ านวนเตียง 2,367 929 490 3,786 

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2562 
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ตารางที่ 102 จ านวนเตียง จ านวนแพทย์ท่ีปฏิบัติงานจริง เตยีงต่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริง สดัส่วนประชากรต่อแพทย์ที่
ปฏิบัติงานจริง และสดัส่วนแพทยท์ี่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 1,000 คน รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ จังหวัด ปี 2562 
 

จังหวัด จ ำนวนเตียง 
จ ำนวนแพทย์ที่
ปฏิบตัิงำนจริง 

เตียงต่อแพทย ์
สัดส่วนประชำกรต่อ
แพทย์ทีป่ฏบิัติงำน

จริง 

สัดส่วนแพทยท์ี่
ปฏิบตัิงำนจริงต่อ
ประชำกร 1,000 

คน 

เชียงใหม่ 6,206 1,287 5 1,265 0.8 

ขอนแก่น 4,746 1,486 3 1,212 0.8 

สงขลา 3,786 1,111 3 1,282 0.8 

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2562 

ตารางที่ 103 จ านวนบุคคลากรทางการแพทย์ และสัดส่วนประชากรต่อบุคคลากรทางกรแพทย์ จ าแนกตามสังกัด รายเขต
พื้นที่เครือข่ายบริการ จังหวัด ปี 2562 

จังหวัด แพทย ์
สัดส่วน
แพทย์ต่อ
ประชำกร 

ทันต
แพทย ์

สัดส่วน
ทันต
แพทย์ต่อ
ประชำกร 

เภสัชกร 

สัดส่วน
เภสัชกร
ต่อ
ประชำกร 

พยำบำล
วิชำชีพ 

สัดส่วน
พยำบำล
วิชำชีพ
ต่อ
ประชำกร 

พยำบำล
เทคนิค 

สัดส่วน
พยำบำล
เทคนิค
ต่อ
ประชำกร 

เชียงใหม่ 1,384 1,176 338 4,817 546 2,982 6,347 257 26 62,622 

ขอนแก่น 1,587 1,135 222 8,113 372 4,842 5,470 329 688 2,618 

สงขลา 1,197 1,190 251 5,674 298 4,779 4,788 297 39 36,516 

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2562 

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเรื่องการกระจายตัวของสถานพยาบาลแต่ละประเภทเชิงพื้นที่ดังในภาพที่  
194 จะพบว่าพ้ืนที่เมืองส่วนใหญ่ในเมืองหลักทั้งสามแห่งสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลระดับ 30 เตียงได้ในระดับ
ปานกลางถึงดีมาก อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิที่ควรอยู่ใกล้ละแวกบ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและคลินิกเอกชน ยังกระจายตัวในระดับชุมชนได้ไม่ดีนัก ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่แบ่ง
เบาภาระของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ดีเท่าที่ควร โดยในยุคของสังคมสูงวัยในอนาคต การให้บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยสถานพยาบาลระดับละแวกบ้านจะเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนา
พ้ืนที่อยู่อาศัยในอนาคต 
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ภาพที่  194 แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงสถานพยาบาลแต่ละระดบัในเมืองหลักท้ังสามแหง่ 

 

 



413 

3.5.4 สรุปภำพรวมแหล่งนันทนำกำรและกำรพักผ่อนหย่อนใจ

1) พื้นที่สีเขียวมีไม่พอ อยู่ไกลบ้ำน คนใช้งำนน้อย 

จากการศึกษาข้อมูลสถิติจ านวนพื้นที่สีเขียวของทั้ง 3 จังหวัด พบว่าสงขลามีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
พื้นที่ทั ้งหมดมากที่สุด และเชียงใหม่ ขอนแก่น ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาพื้นที ่สีเขียวเพื่อการบริการ
สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่นันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเมือง ที่ประกอบด้วย สนาม
เด็กเล่น สวนสาธารณะละแวกบ้าน สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนลานกีฬา กลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกข
ชาติ ฯลฯ กลับพบว่าขอนแก่นมีจ านวนพ้ืนที่ประเภทนี้มากกว่าจังหวัดอ่ืน อาจสะท้อนให้เห็นว่าขอนแก่นมีการ
พัฒนาแหล่งนันทนาการภายในเมืองมากที่สุดใน 3 จังหวัด อีกทั้งเมื่อพิจารณาสัดส่วนปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อ
สัดส่วนประชากรในจังหวัด พบว่าสงขลามีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะมากท่ีสุด คือ 1 : 81.93 ตาราง
เมตร ในขณะที่เชียงใหม่ แม้จะมีปริมาณพื้นที่สีเขียวรวมมากที่สุด แต่กลับพบว่ามีพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ
สาธารณะในปริมาณน้อยที่สุด คือ 1 : 6.88 ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าค่าเฉลี่ยอัตราพ้ืนที่สีเขียว
ต่อจ านวนประชากรควรอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคนหรือมากกว่า ส่วนมาตรฐานของประเทศไทยอยู่ที่ 16 ตาราง
เมตรต่อคน แสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่ยังต ่ากว่ามาตรฐานในประเทศไทยกว่า 2 เท่า 
 
ตารางที่ 104 จ านวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ จ าแนกตามจังหวัดและประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว ปี 2561 

จังหวัด 
พื้นที่สีเขียวเพื่อ

กำรบริกำร
สำธำรณะ 

พื้นที่สีเขียวเพื่อ
อรรถประโยชน์ 

พื้นที่สีเขียวริ้วยำว
ตำมแนว

สำธำรณูปกำร 

พื้นที่สีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่สีเขียว
ธรรมชำต ิ

พื้นที่สีเขียว
รอกำรพัฒนำ 

รวม 

เชียงใหม่ 3.56 25.18 8.47 254.76 6.53 13.25 311.76 

ขอนแก่น 186.3 10.34 13.06 0.81 10.76 1.61 222.88 

สงขลา 117.1 7.64 8.58 0.1 20.81 0 154.23 

หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(http://thaigreenurban.onep.go.th/reportGreenArea.aspx?reportid=7) 
 

 
 

ภาพที่  195 จ านวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ จ าแนกตามจังหวัดและประเภทพื้นที่สีเขียว ปี 2561 
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ตารางที่ 105  จ านวนพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณต่อสัดส่วนประชากร จ าแนกตามจังหวัดและประเภทพื้นที่สีเขียว ปี 2561 

จังหวัด 
พื้นที่สีเขียวเพื่อ

กำรบริกำร
สำธำรณะ 

พื้นที่สีเขียวเพื่อ
อรรถประโยชน์ 

พื้นที่สีเขียวริ้วยำว
ตำมแนว

สำธำรณูปกำร 

พื้นที่สีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน 

พื้นที่สีเขียว
ธรรมชำต ิ

พื้นที่สีเขียวรอ
กำรพัฒนำ 

เชียงใหม่ 6.88 2.53 1.63 10.78 3.41 3.97 

ขอนแก่น 18.11 2.16 2.44 1.16 18.6 0 

สงขลา 81.93 2.39 0.52 0.05 24.46 0 

หน่วย: ตารางเมตร 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(http://thaigreenurban.onep.go.th/frmTassaban.aspx) 

 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงพื้นที่จะพบว่าพื้นที่เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลาส่วนมากยัง
เข้าถึงพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการสาธารณะได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมืองที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มข้ึน
เป็นจ านวนมาก  

 

ภาพที่  196 แผนที่แสดงความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่สเีขียวเพื่อบริการสาธารณะในเมืองหลักท้ังสามแห่ง 

2) กลำงเมืองมีพื้นที่พักผ่อนหลำกหลำย แต่คนกลับใช้เวลำนอกบ้ำนน้อย 

 ผลการส ารวจทั้งสามเมืองชี้ให้เห็นว่าในภาพรวม คนเมืองหลักใช้เวลาในพ้ืนที่สาธารณะโดยเฉลี่ย 10-
13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยคนที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองของทั้งสามเมืองใช้งานพื้นที่สาธารณะและนันทนาการ
หลากประเภทกว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป โดยเชียงใหม่เป็นเมืองที่คนใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะ
เหล่านี้สูงสุดเมื่อเทียบกับอีกสองเมือง ทั้งสามเมืองมีพื้นที่ที่เป็นที่นิยมไปใช้เวลาว่างได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด ศาสนสถาน (เฉพาะเชียงใหม่) และร้านกาแฟ อีกทั้งยังพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยแนวตั้งมี
แนวโน้มที่จะใช้พื้นที่สาธารณะนานกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านแนวราบ 

 นอกจากนี้ ในภาพรวม เด็กที่อยู่กลางเมืองก็มีพื้นที่เล่นที่หลากหลายกว่าเด็กที่อยู่ไกลออกไปเช่นกัน 
ยกเว้นในเมืองขอนแก่นที่พ้ืนที่เล่นกลางเมืองของเด็กกลับมีน้อยกว่าบริเวณพ้ืนที่รอบต่อระหว่างชานเมืองและ

http://thaigreenurban.onep.go.th/frmTassaban.aspx
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กลางเมือง แต่ถึงแม้จะมีพื้นที่พักผ่อนที่หลากหลายกลางเมือง แต่เด็กที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองทั้งสามแห่งกลับ
ไม่ใช่กลุ่มเด็กที่ใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะนานที่สุด 

3) พื้นที่พักผ่อนในชีวิตประจ ำวันสะท้อนวิถคีนเมืองหลักที่แตกต่ำง 

 ผลส ารวจสะท้อนให้เห็นว่าคนเมืองหลักทั้งสามแห่งนิยมใช้พ้ืนที่พักผ่อนและนันทนาการที่แตกต่างกัน 
ถึงแม้ว่าเมืองทั้งสามแห่งจะมีห้างสรรพสินค้าและตลาดเป็นพื้นที่นันทนาการพื้นฐานที่ได้รับความนิยม แต่จะ
เห็นว่าในเมืองเชียงใหม่มีศาสนสถานเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีความส าคัญและเป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มคนทั่วไปและ
ผู้สูงอายุ ส่วนพ้ืนที่เล่นที่เป็นที่นิยมของเด็กในเมืองเชียงใหม่ซึ่งพบว่าถนนและซอยซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับที่อยู่
อาศัยเป็นพ้ืนที่เล่นส าคัญ ข้อค้นพบนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนเมืองเชียงใหม่อาจคุ้นเคยและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ใกล้บ้านที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการนันทนาการโดยเฉพาะได้มากกว่า หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “พื้นที่ร่วมของ
ชุมชนแบบไม่เป็นทำงกำร (community’s informal common space)” และยังคงมีวิถีการใช้พื ้นที่
เมืองที่เป็นส่วนต่อขยายของบ้านและชุมชนแบบดั้งเดิมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา
จะพบว่าร้านกาแฟและบ้านเพ่ือนเป็นพ้ืนที่นันทนาการและพักผ่อนที่ได้รับความนิยม อีกท้ังเด็กก็นิยมไปเล่นที่
บ้านเพื่อน สะท้อนให้เห็นว่าคนเมืองหาดใหญ่-สงขลารู้สึกคุ้นเคยกับพ้ืนที่ที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากกว่า ซึ่งนัย
หนึ่งอาจหมายถึงการไม่คุ้นเคยกับการไปพักผ่อนหรือท ากิจกรรมนันทนาการในพ้ืนที่ที่มีผู้คนหลากหลายที่ส่วน
ใหญ่ไม่ใช่คนรู้จัก โดยอาจเรียกได้ว่าเป็น “พื้นที่มีเจ้ำของ (someone’s space)” ส่วนเมืองขอนแก่นจะเห็น
ว่าสวนสาธารณะซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะระดับเมืองที่จัดสร้างขึ้นโดยภาครัฐเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมทั้งในกลุ่ม
คนทั่วไป ผู้สูงอายุ และเด็ก ซึ่งชี้ให้เห็นว่า “พื้นที่เมืองแบบเป็นทำงกำร (formal city space)” มีบทบาท
ส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเมืองขอนแก่น โดยสอดคล้องกับปริมาณพื้นที่สีเขียวสาธารณะของเมือง
ขอนแก่นที่มีการเข้าถึงดีกว่าเมืองอ่ืนๆ 
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บทท่ี 4  
ภำพอนำคต 

ในบทนี้จะน าเสนอผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยขับเคลื่อนจากพลวัตระบบ (system 
dynamic) ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักออกมาเป็นภาพอนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยแบ่ง
ออกเป็นภาพอนาคตฐาน (baseline futures) ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต ่าและผลกระทบสูง ภาพ
อนาคตทางเลือก (alternative futures) อันประมวลและคาดการณ์จากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและ
ผลกระทบสูงต่อออนาคตการอยู ่อาศัยของเมืองหลักภูมิภาค และท้ายที ่สุดคือภาดอนาคตพึงประสงค์ 
(preferable futures) ซึ่งได้มาจากการประเมินและคัดกรองมาจากภาพอนาคตทางเลือก โดยอนาคตพึง
ประสงค์จะเป็นแกนหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์ในบทต่อไป 

4.1 ภำพอนำคตฐำนของกำรอยู่อำศัยในเมืองหลัก 

4.1.1 ภำพอนำคตฐำนร่วมของสำมเมืองหลัก 

ภาพอนาคตฐานร่วมของ 3 เมืองหลัก มาจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงและมีความไม่แน่นอนต ่าคือ 
สังคมสูงวัยจะรุนแรงขึ้น Telemedicine จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การเรียนออนไลน์และท างานออนไลน์
เป็นที่นิยมขึ้น เด็กเกิดน้อยลง PM 2.5 รุนแรงขึ้น จ านวนนักศึกษาลดลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รุนแรงขึ้น Internet of things เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ที่ดินราคาสูงขึ้น และมีการอยู่อาศัยแบบเช่ามากขึ้น 
โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยร่วมของทั้งสามเมืองหลัก โดยเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจ
สถานการณ์การอยู่อาศัยในปัจจุบันแล้ว สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นภาพอนาคตฐาน  8 ประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ 1) หมู่บ้านจัดสรรไกลเมืองเต็มไปด้วยคนแก่และบ้านที่ไม่มีคนอยู่ 2) หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองกลายเป็น
บ้านเช่า และสถานที่ประกอบธุรกิจ 3) สูงวัยใน co-living space 4) นักศึกษาหายไป หอพักรอบมหาวิทยาลัย
โดนทิ้งร้าง 5) โครงการเกือบจัดสรรเป็นดาบสองคม 6) คอนโดเพ่ือเช่า สภาพเก่าไร้ผู้ดูแล 7) โรงพยาบาลกลาง
เมืองเตียงล้น โรงพยาบาลชุมชนคนร้าง โรงเรียนไกลห่างไร้ครูไร้เพ่ือน และ 8) บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่
ถึง โดยภาพอนาคตฐานของการอยู่อาศัยในเมืองหลักแต่ละภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) หมู่บ้ำนจัดสรรไกลเมืองเต็มไปด้วยคนแก่และบ้ำนที่ไม่มีคนอยู่  

แนวโน้มของสังคมสูงวัยที่มาพร้อมกับการเติบโตของหมู่บ้านจัดสรรในเมืองหลัก  น ามาสู่ภาพของ
หมู่บ้านจัดสรรที่มีที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งถูกปล่อยร้างไว้เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเสียชีวิตแล้วโดยไม่ได้มีลูกหลานมาอยู่
ต่อ บางส่วนเป็นทรัพย์ของธนาคารจากนโยบาย reverse mortgage แต่ธนาคารขายไม่ได้ เพราะเป็นหมู่บา้น
จัดสรรชานเมืองที่ไม่มีใครสนใจไปซื้ออยู่เนื่องจากอยู่ไกลและเดินทางล าบาก  ผู้อยู่อาศัยเดิมส่วนมากไม่ให้
ความส าคัญกับการจ่ายค่าส่วนกลางจนกระทั่งระบบนิติบุคคลล่มสลาย พื้นที่ส่วนกลางมีสภาพเสื่อมโทรม 
หมู่บ้านที่ขาดความร่วมมือระหว่างคนในหมู่บ้านและขาดการวางแผนการดูแลรักษาพ้ืนที่ส่วนกลางในระยะยาว
จะไม่สามารถดึงดูดคนกลุ่มใหม่ให้ย้ายเข้ามาซื้อบ้านมือสองที่ว่างแล้วในหมู่บ้านได้  และในที่สุดจะกลายเป็น
ชุมชนที่มีความปลอดภัยน้อยลงเรื่อยๆ คนแก่บางส่วนอาจต้องจ ายอมย้ายออกไปอยู่ในคอนโดห้องขนาดเล็กใน
เมืองที่เคยซื้อไว้ให้ลูกหลานในอดีต แต่บางส่วนก็ไม่มีทางเลือกและจ าเป็นต้องอยู่ในหมู่บ้านเดิมต่อไป 

ในอีกมุมหนึ่ง บ้านจัดสรรชานเมืองจ านวนมากอาจถูกใช้งานแค่ชั้นล่าง เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเป็นคนแก่
ที่อาศัยอยู่ล าพังหรืออยู่กับคู่ชีวิตที่วัยใกล้เคียงกันและไม่มีลูกหลาน การใช้ชีวิตในบ้านเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากเพราะบ้านไม่มีการออกแบบที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุไว้ตั้งแต่ต้น ห้องชั้นบนถูกปล่อยทิ้งเป็น
เวลานานจนเสื่อมโทรม  

หากดูผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โครงการอยู่อาศัยกับสาธารณูปการประเภทสถานพยาบาลใน  2.5.1-
2.5.3 ของแต่ละเมืองจะพบว่า ถึงแม้ว่าพื้นที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ในทั้งสามเมืองตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ที่เดินทางเข้าถึงสถานพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้นไปได้ในระยะไม่เกิน 15 นาทีแต่ก็จ าเป็นต้องเดินทาง
ด้วยยานพาหนะซึ ่งอาจไม่สะดวกและปลอดภัยส าหรับผู ้สูงอายุจ านวนหนึ ่ง  และเมื ่อดูระยะทางจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งเป็นด่านแรกของบริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและควรเข้าถึงได้ในระยะ
เดินเท้าหรือในละแวกบ้าน ก็จะพบว่าที่อยู่อาศัยจ านวนมากในเมืองหลักไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปการเหล่านี้
ได้ดีนักดังที่ปรากฏเป็นพ้ืนที่สีส้ม นอกจากนี ้ข้อมูลบ้านเสี่ยงร้างและบ้านเสี่ยงมีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ก็ชี้ให้เห็น
ว่าพ้ืนที่รอยต่อสู่ชานเมืองมีความเสี่ยงจะเป็นบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ การซ้อนทับของผลการศึกษาทั้งสอง
ส่วนอาจชี้ให้เห็นว่าภาพอนาคตฐานภาพนี้อาจเกิดขึ้นจริงได้หากไม่มีการจัดการหรือหาวิธีการใหม่ๆในการ
ให้บริการด้านสุขภาพท่ีเข้าถึงจากที่อยู่อาศัยได้สะดวกกว่าที่เป็นในปัจจุบัน 

2) หมู่บ้ำนจัดสรรใกล้เมืองกลำยเป็นบ้ำนเช่ำ และสถำนที่ประกอบธุรกิจ 

แนวโน้มของการเติบโตของหมู่บ้านจัดสรร ราคาที่ดินที่สูงข้ึนอันน ามาสู่การเช่าที่มากข้ึน ท าให้หมู่บ้าน
จัดสรรยุคแรกๆ ของเมืองหลักท้ังสามแห่งที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนัก จะมีหลายแห่งที่ระบบส่วนกลาง
และกองทุนต่างๆ ของหมู่บ้านมีงบประมาณในการดูแลน้อยลงจนพื้นที่ส่วนกลางเสื่อมโทรม พื้นที่บางส่วนถูก
ยกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขายให้กับเอกชนรายอื่น หลายแห่งกลายสภาพเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อ
เมืองที่คนภายนอกสามารถเข้าออกได้ตามปกติ เนื่องจากหมู่บ้านจัดสรรเหล่านี้อยู่ในท าเลที่ใกล้แหล่งอ านวย
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ความสะดวกกลางเมือง บ้านบางส่วนจึงถูกปรับปรุงและรีโนเวทเป็น shared-house ให้คนหนุ่มสาวและ
ชาวต่างชาติมาเช่าอยู่ และบางส่วนถูกปรับเป็นธุรกิจออฟฟิส ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาคือระบบการสัญจร
จะไม่คล่องตัวเนื่องจากโครงข่ายถนนต่างๆ ไม่ได้วางไว้เพ่ือรองรับคนจ านวนมากตั้งแต่ต้น  

3) สูงวัยใน co-living space 

แนวโน้มคนโสดที่จะเพิ่มขึ้น คนตัดสินใจมีลูกน้อยลง อยู่คนเดียวมากขึ้น การเช่ามากขึ้น พื้นที่อยู่
อาศัยกลายเป็นบริการมากข้ึน มีการพัฒนาโครงการอยู่อาศัยขนาดเล็กมากข้ึน และการอยู่แนวราบยังคงเป็นที่
นิยมในเมืองหลัก น ามาสู่ภาพอนาคตฐานที่ว่า จะมีคนวัยประมาณ 50 ปีที่อาจจะยังอยู่ในช่วงกลางของการ
เป็นวัยท างาน เช่าบ้านอยู่แบบ co-living กับผู้อื่น ในบรรดาคนเหล่านี้ บางส่วนประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ที่มี
รายได้ไม่มั่นคง ท าให้ต้องหาบ้านเช่าใหม่อยู่ตลอดเวลาตามสถานะการเงินในแต่ละช่วง ถึงแม้ว่าการอยู่อาศัย
ในลักษณะนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างโครงข่ายทางสังคมแบบใหม่ให้กับคนเมืองหลักในอนาคต และช่วยให้เกิด
การใช้งานพื้นที่อย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน รวมถึงเกิดอิสระในการเคลื่อนย้ายหรือเลือกที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมกับตัวเองได้ก็ตาม แต่ก็มาพร้อมกับความเปราะบางในที่อยู่อาศัยในหลายๆ ประเด็น เช่น 
ความไม่มั่นคงในการเช่าหากไม่มีสัญญาการเช่าหรือการให้บริการต่างๆ ที่เป็นธรรม ความไม่ปลอดภัยในการ
อยู่อาศัยกับคนแปลกหน้าที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลา หรือกลุ่มคนที่มีก าลังจ่ายน้อยอาจได้อยู่ใน
บ้านที่แออัด มีพ้ืนที่ร่วมที่ไม่มีคุณภาพ ขาดการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะได้ เป็นต้น 

4) นักศึกษำหำยไป หอพักรอบมหำวิทยำลัยโดนทิ้งร้ำง  

แนวโน้มสังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อยลง และจ านวนนักศึกษาลดลงท าให้หอพักรอบมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งต้องปิดตัวลง ซึ่งนอกจากปัจจัยแนวโน้มเหล่านี้แล้ว ส่วนหนึ่งยังมาจากการที่หอพักเริ่มมีคอนโดเป็นคู่แข่ง
ส าคัญ โดยคอนโดมีความอิสระในการอยู่อาศัยที่มากกว่า ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยกว่า พื้นที่
ส่วนกลางที่มีคุณภาพและหลากหลายกว่า พื้นที่ห้องมีขนาดและคุณภาพดีกว่า และอาจมีค่าเช่าหรือค่าผ่อน
รายเดือนที่ไม่ต่างจากหอพักมากนัก ในขณะที่หอพักมีการควบคุมด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าซึ่ง
อาจไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาในอนาคต  นอกจากนี้ การเรียนออนไลน์ในอนาคตอาจท าให้
นักศึกษาต้องการอยู่หอพักเพียงบางช่วงเวลาในแต่ละปี ท าให้การอยู่หอพักท่ีมีสัญญาไม่ยืดหยุ่นด้านระยะเวลา
ไม่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของนักศึกษา รวมถึงมาตรฐานด้านการออกแบบอาคารต่างๆ ที่ท าให้หอพักไม่ใช่
สถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนแบบออนไลน์หรือการเรียนรูปแบบใหม่แบบอ่ืนในอนาคต  

ภาพอนาคตฐานที่จะเกิดขึ้นคือ มีหอพักบางส่วนถูกปล่อยทิ้งร้าง บางส่วนปรับตัวเป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยแทนการประกอบกิจการเป็นหอพัก บางส่วนที่อยู่ในท าเลใกล้เมืองถูกรีโนเวทเป็นที่พัก
ขนาดเล็กหรือโฮสเทลส าหรับนักท่องเที่ยว และบางส่วนอาจต่อเติมลิฟท์และปรับปรุงห้องให้เป็นที่พักชั่วคราว
ส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็
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ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพัก โรงแรม และที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ให้มีความ
ยืดหยุ่นขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้เข้าพักหรือผู้อยู่อาศัยแต่ละกลุ่ม 

5) โครงกำรเกือบจัดสรรเป็นดำบสองคม  

การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบไม่ถึง 10 แปลงที่ดินในพื้นที่กลางเมืองที่มีที่ดินแปลงเล็ก อาจมีปัญหาบาง
ประการในอนาคต เช่น ท าให้ที่ดินกลางเมืองกลายเป็นแปลงย่อยและเกิดการพัฒนาขนาดใหญ่ยากขึ้น  ส่งผล
ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินกลางเมืองมีประสิทธิภาพต ่าลง ภาพอนาคตฐานจากปรากฏการณ์นี้ภาพหนึ่งอาจเป็น
ภาพการไม่สามารถพัฒนาโครงการขนาดใหญ่รอบระบบขนส่งมวลชนให้เป็นโครงการ mixed use และมีที่อยู่
อาศัยที่หนาแน่นสูงได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นค าตอบที่เหมาะสมกับในเมืองหลักเช่นเชียงใหม่หรือ
สงขลาที่ต้องการรักษาภูมิทัศน์และก้าวเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งท าให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ได้อยู่
แล้ว แต่ในเมืองหาดใหญ่หรือขอนแก่นที่อาจใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วนของเมืองได้คุ้มค่ากว่าการสร้างบ้าน
เพียง 9 หลัง โครงการเหล่านี้ก็อาจเป็นปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพของการพัฒนากลางเมืองได้ ภาพอนาคตฐาน
ของโครงการเหล่านี้จะเป็นภาพเชิงบวกหรือเชิงลบนั้นขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาโครงการเช่นนี้ตอบโจทย์อนาคต
ระยะยาวของแต่ละเมืองมากน้อยเพียงใด จึงจ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยเชิงนโยบายด้านอื่นๆ ให้
เหมาะสมกัน 

ในขณะที่โครงการเกือบจัดสรรที่ตั้งอยู่ชานเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่พร้อมกันอย่างกระจัดกระจายบาง
แห่งต้องประสบภัยน ้าท่วมเป็นประจ าทุกปีเนื่องจากแทรกตัวอยู่ในพื้นที่รับน ้าของเมือง  อีกทั้งประสบปัญหา
ด้านความเสถียรของสาธารณูปโภค เนื่องจากต้องแย่งชิงกับโครงการอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงโดยที่ภาครัฐไม่ได้
วางแผนการจัดให้มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมไว้ ชุมชนของกลุ่มโครงการเกือบจัดสรรขยายตัวขึ้นอย่างมากและ
หลายแห่งไม่มีระบบการจัดการของเสียที่เหมาะสม ท าให้สภาพแวดล้อมและแหล่งน ้าธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่
เกษตรชานเมืองถูกท าลายจากการที่แต่ละโครงการปล่อยของเสียมารวมกัน โครงการบางแห่งอาจมีก าลังใน
การติดตั้งระบบผลิตพลังงานด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐได้  แต่บางแห่งก็ไม่สามารถท าได้และต้อง
ประสบปัญหาดังกล่าวต่อไป 

วิถีชีวิตของผู ้คนในโครงการเกือบจัดสรรที ่ตั ้งอยู่ชานเมืองยังคงต้องพึ่งพารถยนต์เนื่องจากไม่มี
สาธารณูปการ พื้นที่สาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ โดยรอบ รวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางของ
โครงการให้ใช้งานได้ในชีวิตประจ าวัน ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในโครงการเหล่านี้ใช้ชีวิตค่อนข้างล าบากเนื่องจากไม่
สามารถเดินทางไปซื้ออาหารหรือรับบริการสาธาณะได้ อีกท้ังบางส่วนอาจเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ไม่ดีพอที่จะใช้
บริการ telemedicine ที่เป็นที่นิยม ณ เวลานั้น การสั่งสินค้าต่างๆ จ าเป็นต้องพึ่งพาโดรนหรือต้องจ่ายค่า
ขนส่งที่แพง วิถีชีวิตเช่นนี้ย่อมสร้างความเหลื่อมล ้ากับคนแก่ท่ีไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในอนาคต 
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6) คอนโดเพื่อเช่ำสภำพเก่ำไร้ผู้ดูแล 

จากข้อมูลการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันที่ศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท   
(3.4.1.2 และ 3.4.4.1) พบว่าการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยแนวต้องของเมืองหลักเป็นการอยู่แบบเช่าในสัดส่วนที่
สูงเกินครึ่ง นอกจากนี ้ข้อมูลการเช่าประกอบกับข้อมูลการส ารวจที่พบว่า คนเมืองหลักที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัยมีสัดส่วนความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละเมือง อาจแสดง
ให้เห็นว่าคอนโดในเมืองหลักจะเป็นที่ต้องการและมีผู้อยู่อาศัยอยู่เต็มมีความเป็นไปได้น้อยลง  

ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าวน ามาสู่ภาพอนาคตฐานที่ว่า คอนโดที่เก่าลงตามกาลเวลาและเต็ม
ไปด้วยผู้เช่าที่พร้อมจะย้ายออกไปเมื่อมีก าลังซื้อบ้านเดี่ยวหรือที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นของตัวเอง  จะถูกปล่อย
ทิ้งไว้ในสัดส่วนที่มาก ซึ่งอาจกกดดันให้กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยแบบซื้อเป็นเจ้าของเองจ าต้องขายแล้วย้ายไปอยู่ที่อ่ืน
ด้วยเนื่องจากไม่สามารถรับสภาพแวดล้อมของคอนโดที่เสื่อมโทรมได้ ลักษณะการใช้คอนโดเป็นที่อยู่อาศัย
ชั่วคราวของคนเมืองหลักที่สูงกว่าคนเมืองหลวง รวมถึงวัฒนธรรมการจ่ายค่าส่วนกลางที่แตกต่างกันจะยิ่งเร่ง
ให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดเร็วขึ้น  

7) โรงพยำบำลกลำงเมืองเตียงล้น โรงพยำบำลชุมชนคนร้ำง โรงเรียนไกลห่ำงไร้ครูไรเ้พื่อน 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ของที่อยู่อาศัยและสาธารณูปการทั้งสถานพยาบาล สถานศึกษา และพื้นที่สีเขียวใน 
2.5.1-2.5.3 แสดงให้เห็นว่า เมืองหลักท้ังสามแห่งในปัจจุบันมีการตั้งถิ่นฐานประเภทหมู่บ้านจัดสรรหลายส่วน
ที ่อยู ่ในพ้ืนที ่ที ่เข้าถึงสาธารณูปการระดับชุมชนได้ไม่ดีนัก  เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นพื้นที ่สีส้มในการวิเคราะห์  และในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
นอกจากจะมีสัดส่วนพื้นที่สีส้มสูงกว่าอีกสองเมืองแล้ว ยังมีสัดส่วนพื้นที่สีแดงที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย นอกจากนี้ 
ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวสาธารณะของแต่ละเมืองซึ่งจ าเป็นต่อการส่งเสริมสุขภาพวะของคนเมืองก็
ชี้ให้เห็นว่าทั้งสามเมืองยังมีสัดส่วนพื้นที่สีส้มค่อนข้างสูง และในเมืองหาดใหญ่-สงขลาเองก็ปรากฏพื้นที่สีแดง
ขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่ในสัดส่วนที่มากโดยเฉพาะในช่วงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างหาดใหญ่กับสงขลา ซึ่งถึงแม้ว่าการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่สีเหลืองไปจนถึงเขียว แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าบนพื้นที่สีส้มและ
แดงของสาธารณูปการแต่ละประเภทก็มีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมากตั้งอยู่  และการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง
หลังจากนี้ก็มีแนวโน้มจะกระจายตัวออกไปในพื้นที่สีส้มและแดงมากขึ้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหลากหลาย
ของพื้นที ่นันทนาการหรือพื้นที ่สาธารณะที่ไปใช้งานในแต่ละเมืองใน 3.4.2 ก็จะพบว่าในพื้นที่เหล่านี ้มี
ทางเลือกในการใช้งานพื้นที่สาธารณะและนันทนาการของเมืองไม่มากนัก 

8) บริกำรสำธำรณะทำงไกลที่ไปไม่ถึง 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาบริการสาธารณะในรูปแบบออนไลน์ซึ ่งอาจเข้ามาช่วยเติมเต็ม
บริการเหล่านี้ในพื้นท่ีห่างไกลบ้างแล้วก็ตาม แต่พ้ืนที่ที่เข้าถึงสาธารณูปการได้ไม่ดีนักก็มีโอกาสสูงที่จะถูกลืมใน
เชิงนโยบายด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลด้วย ชุมชนอยู่อาศัยที่ตกอยู่ในพื้นที่สีส้มถึงแดง
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เหล่านี้จึงอาจกลายเป็นชุมชนที่เข้าไม่ถึงสาธารณูปการในรูปแบบใดเลยทั้งด้วยการเดินทางไปใช้งานในสถานที่
ไปจนถึงการใช้งานผ่านระบบทางไกลต่างๆ อีกทั้งในอนาคตที่เข้าสู่สังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อยลงอาจท าให้
สาธารณูปการบางแห่งต้องปิดตัวลงซึ่งอาจเพิ่มปริมาณพื้นที่สีส้มและแดงในแต่ละเมืองให้มากขึ้นอีก หากเป็น
เช่นนั้นผู้สูงอายุและเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไกลศูนย์กลางเมืองเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างมากในการเข้ารับ
บริการสาธารณะและผลักดันความเหลื่อมล ้าด้านการอยู่อาศัย การเข้าถึงสถานพยาบาล รวมถึงสถานศึกษาให้
สูงขึ้นในอนาคต 

4.1.2 ภำพอนำคตฐำนของแต่ละเมือง  

1) เชียงใหม่ 

 การลดลงของพื้นที่ป่า อุณหภูมิฤดูหนาวที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและคาดการณ์การมาถึงของฤดูหนาวได้
ยากขึ้นจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งปัญหา PM2.5 ที่รุนแรงและกินระยะเวลายาวนานขึ้นทุกปี ท าให้จ านวน
ชาวต่างชาติวัยเกษียณและ expat ลดลงจากในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าเชียงใหม่จะยังคงมีความโดด
เด่นในด้านการเป็นเมืองสร้างสรรค์อยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้จ านวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากเหมือนใน
อดีต 

 โรงแรมขนาดใหญ่ในเชียงใหม่หลายแห่งเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลง ในเมืองมี
โครงสร้างโรงแรมที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดและถูกทิ้งไว้เป็นตึกร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่
จ านวนหนึ่ง  โรงแรมบางแห่งต้องปิดกิจการและถูกปล่อยร้าง ถึงแม้ว่าจะมีบางฤดูกาลที่ยังพอมีนักท่องเที่ยว
แวะเวียนมาอยู่บ้าง แต่ก็เป็นนักท่องเที่ยวไทยที่มีก าลังจ่ายไม่สูงนักและปริมาณอุปสงค์ก็ไม่สมดุลกับจ านวน
โรงแรมที่มีล้นเมือง  

ถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวค้างแรมน้อยลง แต่ร้านกาแฟในเชียงใหม่ก็ยังคงอยู่ได้แต่เปลี่ยนมือโดยตลอด 
โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มคนไทยจากท้ังในและนอกจังหวัดที่มาแบบไม่ค้างคืน ร้านกาแฟส่วนมากแทรกตัว
อยู่ในชุมชนเก่าหรือหมู่บ้านจัดสรรใกล้เมือง ปะปนกับที่อยู่อาศัยที่มีคนแก่อาศัยอยู่ล าพัง บางส่วนเกิดการ
ปะทะกันระหว่างร้านกาแฟนายทุนจีนกับผู้อยู่อาศัยสูงวัยที่เป็นคนไทย จนผู้อยู่อาศัยบางคนตัดสินใจย้าย
ออกไปอยู่ท่ีอ่ืนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย 

 คอนโดจ านวนมากที่เจ้าของเป็นคนไทยและซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองหรือท าเป็น  Airbnb ถูกขายทิ้ง 
คอนโดหลายแห่งถูกขายแบบขาดทุนหรือปล่อยเช่าในราคาถูก โดยกลุ่มผู้เช่าส าคัญกลุ่มหนึ่งคือ ชาวเมียนมาร์
ที่เข้ามาเรียนและท างานในเชียงใหม่จนมีฐานะดีขึ ้นและสามารถซื้อคอนโดได้และตัดสินใจอยู่โดยไม่กลับ
ประเทศอีก ถึงแม้ว่าจะต้องทนกับสภาพฝุ่น  PM2.5 ที ่รุนแรงขึ ้นทุกปีก็ตาม นอกจากจะซื ้อคอนโดแล้ว 
บางส่วนที่มีครอบครัวก็เป็นกลุ่มผู้เช่าหมู่บ้านจัดสรรระยะยาวกลุ่มใหญ่ของเชียงใหม่ที่ค่อยๆ สร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อชุมชนหมู่บ้านจัดสรรแบบเดิมที่มีแต่คนไทยและคนจีน 
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 ชุมชนรอบคูเมืองกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ชาวจีนและเมียนมาร์ที่เข้ามาประกอบธุรกิจ
ค้าขาย คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบ้านเช่าและตึกแถวที่ถูกเซ้งให้กับนักธุรกิจจีนตั้งแต่ช่วงเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เกิดเป็น
ชุมชนจีนและเมียนมาร์ที่ปะปนกับคนไทยบางส่วนที่อาศัยมาแต่เดิมซึ่งมีจ านวนไม่มาก เกิดปัญหาการปะทะกัน
ระหว่างคนไทยและคนจีนที่มีวัฒนธรรมต่างกันในชุมชนบริเวณรอบคูเมือง ส่วนชุมชนในคูเมืองแทบไม่มีผู้อยู่
อาศัยหลงเหลือนอกเหนือจากลูกจ้างที่ท างานให้กับร้านอาหารหรือสถานที่ราชการต่างๆ ในเมือง 

ชุมชนบ้านเดี่ยวคุณภาพดีหลายแห่งบริเวณชานเมืองนอกหมู่บ้านจัดสรรเริ่มมีผู้อยู่อาศัยน้อยลงเรื่อยๆ 
จนบางครัวเรือนตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะเริ่มไม่มีเพื่อนบ้านและคนให้พึ่งพา ในขณะที่หมู่บ้านจั ดสรรหรู
ใกล้โรงเรียนนานาชาติมีบรรยากาศเงียบเหงาเพราะชาวจีนที่เคยมาเช่าอยู่หรือชาวไทยผู้มีฐานะเริ่มทนกับ
สภาพอากาศไม่ไหวและย้ายไปใช้ชีวิตที่อ่ืนแล้วจ านวนหนึ่ง 

ธุรกิจบ้านพักวัยเกษียณของผู้ประกอบการไทยบางส่วนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการกับปัญหาฝุ่น 
ซึ่งท าให้ต้นทุนสูงและผู้อยู่อาศัยต้องจ่ายในราคาแพงมาก ในขณะที่บางส่วนไม่สามารถลงทุนกับการจัดการ
ปัญหาเหล่านี้ได้จึงต้องปรับตัวเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวราคาถูกที่ท ารายได้ได้เพียงไม่กี่เดือนในหนึ่งปี อีก
ทั้งต้องแข่งขันกับธุรกิจบ้านพักวัยเกษียณจากกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดพร้อมกับเทคโนโลยี
อาคารที่ทันสมัยและใช้ต้นทุนต ่ากว่าเพราะน าเข้ามาจากจีนเอง ทุนจีนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
เมืองใหม่เป็นจุดๆ กระจายอยู่ในท าเลใกล้ธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยในเชียงใหม่ และธุรกิจประเภท
นี้ก็เริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้ว เนื่องจากเชียงใหม่ดึงดูดคนได้น้อยลงเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2) ขอนแก่น 

คอนโดกลางเมืองขอนแก่นที่มีห้องว่างปะปนกับห้องที่มีผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง บางห้องปรับให้เป็นที่
พักชั่วคราวส าหรับผู้สูงอายุจากจังหวัดข้างเคียงที่เดินทางมาใช้บริการโรงพยาบาลในเมืองขอนแก่น  ในขณะที่
ห้องบางส่วนที่คนเมืองอื่นมาซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองเริ่มเสื่อมโทรมและขาดการดูแลเนื่องจากเจ้าของแวะ
เวียนเข้ามาใช้งานน้อยลงและถึงแม้จะประกาศขายมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่สามารถขายต่อได้เนื่องจาก
ผู้คนในเมืองรอบๆ ขอนแก่นเริ่มใช้ชีวิตแบบท างานออนไลน์มากขึ้นจึงไม่จ าเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยใกล้ใจกลาง
เมืองอีกต่อไป คอนโดหลายแห่งประสบปัญหาเช่นเดียวกับในเมืองหลวงคือ พื้นที่ส่วนกลางเริ่มทรุดโทรมตาม
ระยะเวลา คอนโดขนาดเล็กเต็มไปด้วยคนสูงวัยที่อาศัยอยู่คนเดียว ปะปนกับครอบครัวแบบ  SINKs และ 
DINKs (single income no kids / double income no kids)  

  ตึกแถวกลางเมืองขอนแก่นส่วนมากยังคงถูกปิดไว้และไม่มีผู้อยู่อาศัยเพราะมีราคาสูงเกินก าลังคนรุ่น
ใหม่จะซื้อเพื่อน ามาปรับปรุงและใช้งานต่อได้ เจ้าของตึกแถวเดิมเริ่มอายุมากขึ้นและมีส่วนน้อยที่ยอมแบ่งให้
ผู้อื่นเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจ ตึกแถวหลายแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนแก่ที่ใช้งานเพียงชั้นล่างและปล่อยให้
ชั้น 2-5 ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีเพียงส่วนน้อยตามแนวเส้นทางขนส่งสาธารณะที่ถูกปรับเปลี่ยนการใช้
งานเป็นอาคารส านักงานและร้านค้า 
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 หมู่บ้านจัดสรรชานเมืองที่ขยายตัวมาโดยตลอดมีขนาดเล็กลงในยุคหลัง วิถีชีวิตในหมู่บ้านหลายแห่ง
ต้องพ่ึงพาบริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตทั้งในเรื่องการซื้อของ การรับบริการรักษาพยาบาล ไปจนถึงการศึกษา
และนันทนาการ หลายแห่งประสบปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไม่รองรับการใช้ชีวิตไกลเมือง ท าให้ผู้
อยู่อาศัยยังคงต้องเดินทางไปรับบริการต่างๆ ผู้สูงอายุหลายคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้ไม่สามารถใช้บริการ 
telemedicine ได้และยังคงต้องเดินทางไกลเพื่อไปโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านหลายแห่งที่พัฒนาขึ้น
ในบริเวณท่ีมักเกิดน ้าท่วมเป็นประจ า ท าให้การส่งของและการให้บริการต่างๆ เป็นไปได้ยากล าบาก  

 การท างานจากบ้านและเรียนจากบ้านกลายเป็นปกติมากขึ้นจนบางครอบครัวต้องการหาบ้านใหมท่ี่มี
การออกแบบเป็นสัดส่วนและสามารถแบ่งกันใช้งานเมื่อพ่อแม่ลูกต้องท างานหรือเรียนที่บ้านพร้อมกันได้ แต่ก็
ไม่สามารถหาบ้านในท าเลใกล้เคียงกันและมีราคาไม่แพงนักได้เนื่องจากท่ีดินยังคงมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

3) หำดใหญ่-สงขลำ 

คอนโดจ านวนหนึ่งถูกสร้างข้ึนตามเส้นทางโมโนเรล 12 สถานี แต่โดยส่วนมากเป็นห้องขนาดประมาณ 
30-35 ตารางเมตร ท าให้ครอบครัวหลายครอบครัวที่อยากใช้ชีวิตในท าเลที่เดินทางสะดวกไม่สามารถซื้อ
คอนโดอยู่ได้เนื่องจากห้องมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งหนึ่งในจ านวนนั้นเป็นครอบครัวขยายที่มีคนแก่อยู่ด้วย 
ครอบครัวดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองต่อไปถึงแม้จะเดินทางไปโรงพยาบาลล าบากก็
ตาม  ห้องจ านวนหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจากมาเลเซียที่มาซื้อห้องเหล่านี้ไว้เพื่อท าให้ชาวมาเลเซียที่เข้า
มาติดต่อธุรกิจเข้าพัก 

 ตึกแถวในเมืองหาดใหญ่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่อยู่ไกลจากสถานีโมโนเรลถูกปิดร้างและมีคนแก่อาศัยแค่
บริเวณชั้น 1-2 เช่นเดียวกับตึกแถวกลางเมืองของเมืองหลักอื่นๆ ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ตามตึกแถว
หายไปเนื่องจากการเกิดใหม่ของห้างและการรวมศูนย์ของร้านค้าตามนโยบายของแพลตฟอร์มออนไลน์ ชุมชน
ตึกแถวที่เคยคึกคักเริ่มเงียบเหงาจนบางแห่งมีความปลอดภัยน้อยลง คนแก่ที่อาศัยอยู่ในตึกแถวเพียงล าพังต้อง
กังวลกับน ้าท่วมทุกปี อย่างไรก็ตาม ตึกแถวบางส่วนถูกปรับเป็นอาคารส านักงานของนักธุรกิจชาวมาเลเซีย จีน 
และสิงคโปร์ 

 ตึกแถวในเมืองสงขลาโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮส
เทล และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวไทยและมาเลเซีย คนที่เคยอาศัยอยู่ในย่านเมืองเก่าเดิม
ย้ายออกไปจนแทบไม่เหลือเนื่องจากไม่สามารถทนกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและความวุ่นวายของเมือง
ท่องเที่ยวได้ บรรยากาศการอยู่อาศัยของชุมชนเดิมเริ่มหายไป ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หมู่บ้านจัดสรรของ
เมืองสงขลาขยายตัว 

 การอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรของหาดใหญ่และสงขลาไม่ต่างจากในเมืองอ่ืนๆ มากนัก โดยผู้อยู่อาศัย
ส่วนมากเป็นข้าราชการบ านาญทั้งที ่เคยท างานในสงขลาและในจังหวัดข้างเคียง ครอบครัวส่วนมากใช้
เทคโนโลยีเพ่ือช่วยลดการเดินทาง แต่มักประสบปัญหาการใช้งานในช่วงฤดูฝนและพายุ ซึ่งเป็นความไม่เสถียร
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ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไม่สามารถแก้ไขได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว อีกทั้งหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งต้อง
ประสบปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ า 

โรงแรมขนาดใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่หลายแห่งที่เคยรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียต้องปิดตัวลงตั้งแต่ช่วง
สถานการณ์โควิดและไม่สามารถฟ้ืนตัวกลับมาได้ บางส่วนปรับเป็นโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวไทย แต่ก็ไม่
ประสบความส าเร็จมากนักเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกไปพักค้างคืนที่สงขลา เนื่องจากมีบรรยากาศ
ริมทะเลและเมืองเก่าที่นักท่องเที่ยวต้องการใช้เวลาอยู่นานกว่า 

  

4.2 ภำพอนำคตทำงเลือก 

4.2.1 แกนปัจจัยขับเคลื่อนของอนำคตทำงเลือก 

 แกนปัจจัยฉากทัศน์อนาคตทางเลือกเกิดจากการประมวลปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบ
สูงที่ได้จากการทบทนวรรณกรรมและการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการของเมืองหลักทั้งสามแห่งซึ่งสรุปไว้ใน 
2.6.2 โดยการสังเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้น ามาสู่แกนปัจจัยที่จะใช้สร้างฉากทัศน์อนาคตทางเลือกของการอยู่อาศัย
ในเมืองหลัก 2 แกน คือ 1) แกนปัจจัยด้านผู้เล่นหลักของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก และ 2) แกนปัจจัย
ด้านวิถีการอยู่อาศัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แกนปัจจัย 1: ผู้เล่นหลักของกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยในเมืองหลัก 

แกนปัจจัยด้านผู้เล่นหลักของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก (ภาพที่  197) เกิดจากการสังเคราะห์
ปัจจัยไม่แน่นอนสูงและผลกระทบสูงของเมืองหลักหลายประการรวมกันออกมาเป็น 2 ขั้วของการพัฒนาที่อยู่
อาศัย คือ ขั้วการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มี “ผู้พัฒนำรำยย่อยท้องถิ่นน ำเกมส์ (local developers lead the 
game)” ขั้วการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มี “ผู้พัฒนำต่ำงชำติคุมเกมส์ (global developers control the 
game)” ซ่ึง 2 ขั้วนี้เกิดจากปัจจัยไม่แน่นอนที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่  197 แกนปัจจัยอนาคตทางเลือกด้านผูเ้ล่นหลักของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเมืองหลัก 

 

- ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเมืองหลักและการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 ความไม่
แน่นอนด้านระยะเวลาในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด  รวมถึงนโยบายและ
แผนการฟื้นฟูที ่ยังไม่ชัดเจนของประเทศท าให้คาดการณ์ได้ยากว่าเมืองหลักทั ้งสามแห่งจะฟื้นตัวจาก
สถานการณ์โควิดได้ดีเพียงใดในระยะเวลา 10-20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-
สงขลาซึ่งมีเศรษฐกิจที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสูง  
พลวัตระบบของการอยู่อาศัยแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนของปัจจัยนี้เชื่อมโยงกับจ านวนประชากร กลุ่ม
ประชากร ปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท ความสามารถในการซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยของคน
เมืองแต่ละกลุ่ม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท รวมถึงราคาท่ีอยู่อาศัยในเมืองหลัก  

- ทิศทางการพัฒนาแหล่งงานขนาดใหญ่และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  เป็นอีกปัจจัยที่มีความไม่
แน่นอนสูงในเชิงนโยบายที่จะส่งผลต่อความสามารถในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในเมืองหลักตั้งแต่
ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 มาจนถึงปัจจุบ ัน ถึงแม้ทั ้งสามเมืองจะมีการวางแผนการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมที่จะดึงดูดแรงงานจ านวนมากเข้ามาอาศัยในเมืองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ด้วยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ข้อถกเถียงด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ท าให้คาดการณ์ระยะเวลาในการด าเนินการให้ส าเร็จได้ยาก  

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมของเมืองหลัก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งระบบรางที ่จะเกิดขึ ้นในพื้นที ่ส าคัญของแต่ละเมืองและเชื ่อมโยงกับพื ้นที ่นอกเมืองหลักทั ้งในและ
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ต่างประเทศ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก าหนดปริมาณและท าเลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท โดยจากการ
ทบทวนและประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้พบว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงในเมืองทั้งสามแห่งว่าจะ
ด าเนินการได้ส าเร็จในช่วงระยะ 20 ปีที่งานวิจัยต้องการมองภาพอนาคตหรือไม่ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สูง
และยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับความคุ้มทุน การวางเส้นทาง รวมถึงรูปแบบระบบขนส่งมวลชนที่จะเหมาะสม
กับเมือง โดยปัจจัยนี้จะส่งผลสูงต่อการขยายตัวของเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวตั้งและแนวราบ และความ
หนาแน่นในการพัฒนาอันเกิดจากราคาท่ีดินที่จะเปลี่ยนไปตามแนวเส้นทางขนส่งมวลชน 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันทุนท้องถิ่นจะมีบทบาทสูงในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักทั้งสามแห่ง  โดย
ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 83-89 และทุนใหญ่ระดับชาติมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 11-17 ในแต่ละเมือง (ประชาชาติธุรกิจ, 2020) แต่ด้วยความไม่แน่นอนของทิศทางของปัจจัยเหล่านี้  
แรงดึงดูดทุนภายนอกและแรงต้านของทุนภายในมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยที่จะเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจของเมืองหลักเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรของเมืองหลักจะเป็นอย่างไร
ในอนาคต รวมถึงก าหนดลักษณะของกลุ่มประชากรของเมืองในอนาคต ทั้งด้านทักษะ รายได้ ช่วงวัย วิถีชีวิต 
ฯลฯ ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและประชากร
เหล่านี้สัมพันธ์กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นในเมืองหลักในอนาคตทั้งด้านปริมาณการพัฒนา อัตราเร่ง
ในการพัฒนา การออกแบบอาคารให้เป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย  ลักษณะการครอบครองที่อยู่
อาศัย ไปจนถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยส่วนอื่นๆ ของเมือง 

ตารางที่ 106 ส่วนแบ่งการตลาดทีอ่ยูอาศัยในจังหวัดเมืองหลักปี 2562 

 หน่วย
รวม 

ภำพรวม แนวรำบ แนวตั้ง 

 บิ๊กแบรนด ์ ทุนท้องถิ่น รวม บิ๊กแบรนด ์ ทุนท้องถิ่น รวม บิ๊กแบรนด ์ ทุนท้องถิ่น 

เชียงใหม ่ 11465 
1261 10204 8883 977 7906 2582 310 2272 

11% 89% 77% 11% 89% 23% 12% 88% 

ขอนแก่น 4031 
685 3346 3295 659 2636 736 0 736 

17% 83% 82% 20% 80% 18% 0% 100% 

สงขลำ 3822 
611 3211 3478 591 2887 344 17 327 

16% 84% 91% 17% 83% 9% 5% 95% 

ดัดแปลงข้อมูลจาก https://www.prachachat.net/property/news-479118    
 

ภำพส ำคัญของแกนปัจจัย 

ปัจจัยที่กล่าวมาน ามาสู่สองขั้วของความไม่แน่นอนว่าผู้เล่นหลักของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก
จะเป็นอย่างไรในอนาคต คือ ขั้วที่ผู้พัฒนารายย่อยท้องถิ่นเป็นผู้เล่นหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  และอีกขั้ว
หนึ่งที่มีผู้พัฒนาชาวต่างชาติเป็นผู้ผลักดันหลักซึ่งอาจจะเกิดจากการผลักดันทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งทั้ง
สองข้ัวมีประเด็นส าคัญที่สร้างภาพอนาคตที่แตกต่างกันหลายประการ ได้แก่ ขนาดและท่ีมาของทุนที่จะเข้ามา
พัฒนาเมืองและท่ีอยู่อาศัย  ขนาดและปริมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งสอดคล้องไปกับขนาดของทุน ท าเลที่ตั้ง



 

428 

และความเชื่อมโยงของที่อยู่อาศัยกับส่วนอื่นของเมือง ไปจนถึงรูปแบบอาคารอยู่อาศัย โดยแต่ละขั้วมีภาพ
ส าคัญดังนี้ 

• ผู้พัฒนำรำยย่อยท้องถิ่นน ำเกมส์ (local developers lead the game) 

ภาพนี้เป็นภาพอนาคตที่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักเป็นองค์กรขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่
เมืองหลักนั้นๆ ซึ่งอาจหมายรวมทั้งภาครัฐและเอกชน มีทุนการพัฒนาที่ขนาดไม่ใหญ่นักและอาจมีผู้พัฒนา
หลายเจ้า การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามอุปสงค์ที่อ่านได้จากมุมมองของคนใน
พื้นที่และเป็นโครงการที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ เหล่านี้จะกระจายตัวอยู่ตามจุด
ต่างๆ ของเมืองทั้งในเมืองและนอกเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมากมุ่งเน้นตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอยู่อาศัย
จริงและเน้นผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อเป็นเจ้าของเองมากกว่า รูปแบบที่อยู่อาศัยอาจมีไม่มากนักและเน้นตอบ
โจทย์กลุ่มคนในพื้นที่เดิม บางส่วนอาจมีการออกแบบที่ตอบโจทย์คนกลุ่มใหม่ของเมืองที่มีสัดส่วนไม่มากนัก ที่
อยู่อาศัยที่พัฒนาขึ้นใหม่กว่า 80% ยังคงเป็นการพัฒนาโดยผู้ประกอบการท้องถิ่น 

• ผู้พัฒนำต่ำงชำติคุมเกมส์ (global developers control the game) 

ภาพนี้เป็นภาพอนาคตที่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจเป็น
บริษัทพัฒนาของต่างชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ในไทยที่ร่วมมือกับต่างชาติเพื่อพัฒนาเมืองหลัก  ซึ่งอาจหมาย
รวมทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้เช่นกัน ผู้พัฒนาเหล่านี้มีทุนการพัฒนาสูงมากและพร้อมที่จะลงทุนพัฒนาที่อยู่
อาศัยโครงการใหญ่ในเมืองหลัก ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ท าให้เกิดเมืองใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นในพ้ืนที่ที่ไม่
เคยมีเนื้อเมืองมาก่อนหรือเกิดโครงการขนาดใหญ่ใกล้ใจกลางเมืองเดิมก็ได้ ลักษณะการพัฒนาที่ส าคัญจะเป็น
การลงทุนน้อยครั้งแต่ครั้งละมหาศาล ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองสูงกว่าและรวดเร็วกว่า  การ
พัฒนามีแนวโน้มที่จะเน้นการอยู่อาศัยแบบเช่าทั้งระยะสั้นและยาวไปพร้อมๆ กับการซื้อ แต่ก็จะมีที่อยู่อาศัย
จ านวนหนึ่งที่ถูกซื้อเพื่อการลงทุน รูปแบบที่อยู่อาศัยอาจมีลักษณะที่ตอบโจทย์กลุ่มคนที่หลากหลายทั้งอายุ 
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยที่พัฒนาขึ้นใหม่กว่า 60%27 เป็นโครงการที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่
ระดับชาติและทุนต่างชาติ 

 
 

27 สัดส่วนนี้อ้างอิงมาจากสัดส่วนเฉลี่ยจ านวนหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พัฒนาในช่วงปี  

2562- ไตรมาสที ่1 ปี 2563 จัดท าโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยโดยบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของจ านวนหน่วยพัฒนาทั้งหมด ผู้วิจัยใช้สัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับเมืองหลวงในการคาดการณ์อนาคตเมอืงหลักเนื่องจากเห็นว่าในเมืองหลกัน่าจะมีสดัสว่นการพัฒนาโดยทุนต่างชาติ
สูงที่สุดไม่น่าเกินค่าสัดส่วนในเมืองหลวงในปัจจุบัน ทั้งนี้ตัวเลขสัดส่วนดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อให้มีหลักในการสร้างรายละเอียดฉาก
ทัศน์ได้ชัดเจนข้ึนเท่านั้น จึงไม่ได้เป็นการคาดการณ์เชิงประจักษ์ว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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2) แกนปัจจัย 2: วิถีกำรอยู่อำศัย  

แกนปัจจัยด้านวิถีการอยู ่อาศัย (ภาพที่  198) เกิดจากการสังเคราะห์ปัจจัยไม่แน่นอนสูงและ
ผลกระทบสูงของเมืองหลักหลายในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  โดย
สรุปออกมาเป็น 2 ขั้วของการใช้ชีวิตและอยู่อาศัยของคนเมืองหลัก คือ ขั้วที่มีวิถีการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตที่  
“พึ่งพำคนไกลไว้ใจแพลตฟอร์ม (in platform we trust)” และขั้วที่มีวิถีการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตที่ “เชื่อ
ใจคนใกล้ มั่นใจเมื่อเจอหน้ำ (in neighborhood we care)” ซึ่ง 2 ขั้วนี้เกิดจากปัจจัยไม่แน่นอนที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่  198 แกนปัจจัยอนาคตทางเลือกด้านวิถีการอยู่อาศยั 

 

- การแทรกซึมของเทคโนโลยีสู่วิถีคนเมืองหลัก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสูงขึ้นและผู้คนจ านวน
มากใช้บริการต่างๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่ผู้คนในเมืองหลักโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่
คนรุ่นใหม่ก็ยังพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันไม่มากเท่ากับคนเมืองหลวงและเปิดรับได้ช้ากว่าด้วยปัจจัย
หลายๆประการ รวมถึงการใช้บริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ก็ยังมีข้อจ ากัดสูงกว่าทั ้งด้านทุน การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต หรือระบบการให้บริการสาธารณะต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ยังคงน าเทคโนโลยี
และระบบออนไลน์เข้ามาใช้งานได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ อีกท้ังวิถีของผู้คนในพ้ืนที่ที่มีความเป็นสากลไม่สูงนักก็
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างแรงหนืดในการเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนในเมืองหลักไปสู่ภาพที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วย
เทคโนโลยี ท าให้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้ามีความไม่แน่นอนสูงว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิต
และการอยู่อาศัยของผู้คนในเมืองหลักได้มากน้อยเพียงใด 

- ทัศนคติต่อการใช้และแบ่งปันทรัพย์สินร่วม (sense of sharing) ช่วงระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมาธุรกิจที่
ตั ้งอยู่บนแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) ซึ่งมักมาพร้อมกับแพลตฟอร์มการให้บริการเป็น
ปัจจัยผลักดันส าคัญที่ท าให้ผู้คนหันมาใช้ทรัพย์สินร่วมกับผู้อ่ืนผ่านการเช่าเมื่อต้องการมากขึ้น ทั้งการเช่าที่พัก
อาศัยรายวัน การเช่ารถ ไปจนถึงการเช่าเสื้อผ้าหรือของใช้ที่ต้องการใช้แค่ชั่วคราว แต่หลังจากเกิดสถานการณ์
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โควิด-19 ท าให้ผู้คนเกิดความกังวลในการใช้สิ่งของหรือพ้ืนที่ร่วมกับคนอ่ืนมากขึ้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ท าให้
การใช้ชีวิตผ่านการแบ่งปันทรัพย์สินร่วมมีต้นทุนต ่ากว่า กับความเสี่ยงในการติดโรคระบาดจากการใช้ทรัพย์สิน
ร่วมถือเป็นสองฝั่งของตาชั่งที่ท าให้คาดการณ์ได้ยากว่าผู้คนจะปรับตัวกับประเด็นนี้อย่างไร  และจะเปลี่ยน
รูปแบบการใช้พื้นที่และทรัพย์สินร่วมกับผู้อ่ืนอย่างไรบ้างในอนาคต โดยเทคโนโลยีในการท าความสะอาดที่อาจ
เป็นบริการส าคัญของแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นอีกส่วนที่จะมาก าหนดทิศทางว่าผู้คนจะยังคงใช้ชีวิตอยู ่บน
ฐานเศรษฐกิจแบ่งปันได้หรือไม่ 

- โครงสร้างครอบครัว ทัศนคติต่อการแต่งงานมีครอบครัว และความเป็นปัจเจกนิยม แนวโน้มของ
ปัจเจกนิยมท าให้คนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันของทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะไม่แต่งงาน หรือแต่งงานแล้วไม่มีลูกมาก
ขึ ้น ซึ ่งเป็นแนวโน้มที ่เกิดขึ ้นกับคนรุ ่นใหม่ในเมืองหลักเช่นกัน  การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีการอยู่อาศัย  แต่ในอีกแง่หนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเมือง
หลวงที่มีความเป็นสากลสูงเช่นมหานครกรุงเทพแล้ว ผู้คนในเมืองหลักจ านวนมากก็ยังคงมีวิถีการอยู่อาศัยแบบ
ในอดีตที่อยู่แบบครอบครัวขยายหรือเลือกแต่งงานและมีลูกมีครอบครัวอยู่  ในอนาคตจึงสามารถคาดการณ์ได้
ยากว่าโครงสร้างครอบครัวของคนในเมืองหลักจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ซึ่งจะสัมพันธ์กับลักษณะที่อยู่อาศัยที่
ผู้คนต้องการในอนาคต 

- ลักษณะโครงข่ายทางสังคมของเมืองหลัก เป็นปัจจัยที่ส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องลักษณะครอบครัว
และความเป็นปัจเจกนิยม โดยจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้พบว่าในเมืองหลักยังคงมีการอยู่อาศัยที่
พึ่งพาโครงข่ายทางสังคมโดยเฉพาะที่เป็นละแวกบ้านค่อนข้างสู งกว่าเมืองหลวง และลักษณะการอยู่อาศัยใน
รูปแบบดังกล่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนจ านวนไม่น้อยประสงค์จะให้คงอยู่ต่อไปกับเมืองในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม 
หากมีการพัฒนาขนาดใหญ่และการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้อยู่ต่อในพ้ืนที่ ลักษณะของโครงข่ายทางสังคมแบบเดิมก็
อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน 

- การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเมืองหลัก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้านการ
คมนาคมจะส่งผลต่อกลุ่มคนที่จะอยู่ในแต่ละพื้นที่ของเมืองหลัก รวมถึงกลุ่มคนที่เมืองจะดึงดูดให้เข้ามาเป็นผู้
อยู่อาศัยหน้าใหม่ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทางของปัจจัยด้านโครงสร้างครอบครัวและโครงข่ายทางสังคม ส่วน
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจะเป็นตัวก าหนดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าผู้คนจะสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีในการใช้
ชีวิตได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อมองภาพรวมระดับประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองรูปแบบนี้ยังคง
มีข้อจ ากัดหลายอย่างและข้ึนอยู่กับความแปรปรวนทางการเมืองค่อนข้างมาก 

ปัจจัยเหล่านี้น ามาสู่ความไม่แน่นอนที่ว่าคนเมืองหลักในอนาคตจะมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งระดับของการพึ่งพาสิ่งรอบตัวในการอยู่อาศัยอาจเกิดจากทั้งความจ าเป็นหรือการเลือกโดย
สมัครใจของผู้อยู่อาศัยในอนาคตก็ได้  
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ภำพส ำคัญของแกนปัจจัย 

ปัจจัยที่กล่าวมาน ามาสู่สองขั้วของความไม่แน่นอนว่าวิถีการอยู่อาศัยในด้านสังคมและการพึ่งพา
เทคโนโลยีของผู้คนในเมืองหลักจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยขั้วหนึ่งคือภาพที่ผู้คนจะยังใช้ชีวิตในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับปัจจุบันโดยอยู่อาศัยแบบพึ่งพาคนใกล้ตัวและให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ผู้คนละแวกบ้าน การใช้เทคโนโลยีจ ากัดอยู่ที่บริการบางอย่างที่จ าเป็นเท่านั้น และอีกขั้วหนึ่งคือภาพที่ผู้คน
ส่วนมากในเมืองหลักใช้ชีวิตติดแพลตฟอร์มและเชื่อใจบริการที่ถูกจัดการโดยองค์กรใหญ่ที่ผลิตแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ออกมาได้มากกว่า ซึ่งทั้งสองขั้วมีประเด็นส าคัญที่สร้างภาพอนาคตที่แตกต่างกันหลายประการ เช่น 
ระบบสังคมในชุมชนอยู่อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยกับพ้ืนที่รอบบ้าน วิธีการเข้าถึงบริการสาธารณะ
แต่ละประเภท โดยแต่ละข้ัวมีภาพส าคัญดังนี้ 

• พึ่งพำคนไกลไว้ใจแพลตฟอร์ม (in platform we trust) 

ภาพนี้เป็นภาพอนาคตที่ผู้คนในเมืองหลักใช้ชีวิตผ่านแพลตฟอร์มเป็นหลักและให้ความไว้ใจ
ในการรับบริการต่างๆ ผ่านระบบแพลตฟอร์มมากกว่าการรับบริการจากผู้คนที่รู้จัก คุ้นเคย หรืออยู่ในชุมชนอยู่
อาศัยเดียวกัน หรือแม้กระทั่งการใช้บริการที ่จ  าเป็นต้องการมนุษย์  ก็จะเป็นมนุษย์ที ่เป็นลูกจ้างของ
แพลตฟอร์มนั้นๆ ชีวิต 24 ชั่วโมงของคนโดยมากด าเนินไปได้ด้วยแอพลิเคชั่นต่างๆ และไม่จ าเป็นต้องยึดโยง
อยู ่กับคนใกล้ตัว เพื ่อนบ้าน หรือชุมชนละแวกบ้าน ข้อมูลในการใช้ชีว ิตต่างๆ ถูกโยงเข้าสู ่ระบบของ
แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีที่มีในมือส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของคน
เมืองแต่ละคน  ท าเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ถูกจ ากัดโดยการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันมาก
นัก 

• เชื่อใจคนใกล้ ม่ันใจเม่ือเจอหน้ำ (in neighborhood we care) 

ภาพนี้เป็นภาพอนาคตที่ผู้คนในเมืองหลักใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับโลกกายภาพจริงเป็นหลัก  มี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่อยู่รอบบ้านสูงและพึ่งพาผู้คนที่อยู่ใกล้ตัว  โครงข่ายทางสังคมในละแวกบ้านมีความ
เหนียวแน่น การใช้บริการสาธารณะต่างๆ เน้นการใช้บริการจากสถานที่ที ่คุ ้นเคยและคนที่รู ้จัก บริการ
แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ได้เติบโตและแพร่หลายในเมืองหลักมากนัก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้บริการแพลตฟอร์มและแอ
พลิเคชั่นต่างๆ ที่จ าเป็นและไม่สามารถหาได้จากรอบบ้านเท่านั้น การเลือกท าเลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังคง
อิงอยู่กับพ้ืนที่ที่มีสถานที่อ านวยความสะดวกต่างๆ เนือ่งจากผู้คนยังเลือกที่อยู่อาศัยจากปัจจัยนี้เป็นหลัก 

 

 เมื่อน าทั้งสองแกนปัจจัยมาไขว้กันจะได้ภาพอนาคตทางเลือกของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 4 ประการ
ดังในภาพที่  199 
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ภาพที่  199 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือกจากแกนปัจจยัที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบสูง 

 

4.2.2 Personas พื้นฐำนของชีวิตคนเมืองในแต่ละฉำกทัศน์ 

 กลุ่มประชากรที่งานวิจัยนี้จะใช้เป็นตัวแทนชีวิตคนเมืองในแต่ละฉากทัศน์อิงตามกรอบของโครงการ
คนเมือง 4.0 อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย คือ กลุ่มชายขอบ (Marginal) กลุ่มมวลชน (Mass) และกลุ่มล ้า
สมัย (Maverick) โดยบุคลักษณ์ (personas) ที่จะใช้แบ่งตามตารางที่ 107 

 

ตารางที่ 107 บุคลักษณ์ (persona) ของผู้อยู่อาศัยในเมืองหลัก 
กลุ่มชำยขอบ (Marginal) กลุ่มมวลชน (Mass) กลุ่มล ้ำสมัย (Maverick) 

วิน ชายชาวเมียนมาร์ อาย ุ17 ปี เกิด
ที่ประเทศไทย จบการศึกษาช้ัน ป. 6 
ท างานรับจ้างท่ัวไป เช่าห้องพักรายวัน
อยู่รวมกับคนอ่ืนในตึกแถว 

โอมและพลอย ชายไทยวัย 30 ปี 
ท างานเป็นพนักงานราชการและ
สถาปนิกมีภมูิล าเนาอยู่เมืองหลัก และ
หญิงไทยอายุ 32 ปีท างานประจ าเป็น
พนักงานธนาคารและขายของออนไลน์
เป็นอาชีพเสริม มีภูมลิ าเนาอยู่
ปทุมธาน ีอาศัยอยู่ในตึกแถวของพ่อแม่
ที่ตั้งอยู่กลางเมือง 

เจน นักวิทยาศาสตร์ออกแบบพันธุ์ไม้ 
(plant designer) อาย ุ37 ปี อดีต
นักเรียนอังกฤษ มีภูมลิ าเนาอยู่กรงุเทพ 
ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพและต่างประเทศปี
ละ 4-6 เดือน ส่วนท่ีเหลืออาศยัใน
บ้านพักตากอากาศต่างจังหวัด  
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4.2.3 ประเด็นส ำคัญในกำรบรรยำยฉำกทัศน์ (descriptor) 

 การอธิบายฉากทัศน์อนาคตการอยู่อาศัยในเมืองหลักของงานวิจัยนี้จะท าให้เห็นภาพรวมของทั้งสาม
เมืองในแกนฉากทัศน์เดียวกัน โดยจะน าเสนอผ่านประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 

 1) สภาพเมืองแต่ละส่วน 

2) ลักษณะของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท 

 3) ลักษณะของสาธารณูปการและพ้ืนที่สาธารณะ 

4) สภาพสังคม 

 5) การใช้ชีวิตของคนเมือง  

 6) การครอบครองที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน 



434 

4.2.4 ฉำกทัศน์อนำคตทำงเลือก 4 ฉำก 

 ผู้วิจัยได้สร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกของการอยู่อาศัยในเมืองหลักมา  4 ฉากทัศน์ดังในภาพที่  
200 ภาพที่  201และตารางที่ 108 ตามแกนปัจจัยส าคัญที่ได้กล่าวไป โดยจะใช้ฉากทัศน์ตามกรอบนี้เล่าภาพ
อนาคตทางเลือกของเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ในภาพรวม 

 
ภาพที่  200  ภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือกของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 

 
ภาพที่  201 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวตั้งและแนวราบในพ้ืนท่ีเมืองแต่ละส่วน 
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ตารางที่ 108 ภาพส าคัญของฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 4 ฉากของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 
ฉำกทัศน์ 4: โหลปลำอัจฉริยะ  

(Smart Fishbowl) 
ฉำกทัศน์ 1: หมู่ปะกำรังน ้ำต้ืน 

(Coral Reef Village) 
โครงการอยู่อาศยัขนาดเล็กท่ีน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ตอบ
โจทย์การอยู่อาศยัค่อยๆ เพิม่ขึ้นอย่างช้าๆ และกระจายตัว
อยู่ในทุกพ้ืนท่ีของเมืองหลัก ผู้คนอยู่ในบ้านอัจฉริยะที่
เชื่อมต่อกับระบบ IoT และใช้สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันผ่านบริการแพลตฟอร์มทั้งของภาครัฐและ
เอกชน และไมไ่ดม้ีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมละแวกบ้านหรือ
พึ่งพาเพื่อนบ้านมากเท่ากับเพื่อนในสังคมโลกออนไลน์  

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเมืองเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
จ านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ผู้คนมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนละแวกบ้านสงูและพึ่งพาอาศัยคนที่อยู่
ในชุมชนเดียวกันในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นระบบนิเวศ
ทางสังคมรอบบ้านท่ีพัฒนาจนสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับ
ระบบนิเวศของสตัว์น ้าน้อยใหญ่ในแนวปะการังท่ีเกิดขึ้น
และเติบโตตามธรรมชาต ิ

ฉำกทัศน์ 3: อควำเรียมล ้ำสมัย 
(High-tech Aquarium) 

ฉำกทัศน์ 2: ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 
(Subway Car Under the Sea) 

โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยขนาดใหญ่มาพร้อมผู้คนหนา้ใหม่
จ านวนมากที่ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับทุกอย่างผ่านอินเตอรเ์น็ต
และแพลตฟอร์มอันหลากหลาย ยา่นใหม่ที่เกิดขึ้นลอยตัว
จากบริบทและไมจ่ าเป็นต้องพึ่งพาสาธารณูปการต่างๆ ที่มี
อยู่เดิม ผูค้นหน้าใหม่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายด้วย
เทคโนโลยี ไมต่้องสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคน
เมืองหลักกลุม่เดมิ วิถีการอยู่อาศยัเป็นเช่นเดยีวกับอควา
เรียมขนาดใหญ่ที่ระบบนิเวศภายในถูกควบคุมโดย
เทคโนโลย ี

การลงทุนพัฒนาโครงการอยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยต่างชาติใน
เมืองหลักมาพร้อมกับเพื่อนบ้านหน้าใหม่จ านวนมาก ผูค้น
หน้าใหม่ที่เข้ามาอาศยัในพ้ืนท่ีสร้างสัมพันธ์กับคนเมืองที่อยู่
มาแต่เดิม และใช้พื้นที่เมืองร่วมกนัจนเกิดเป็นระบบนิเวศ
ทางสังคมรอบชุมชนอยู่อาศัยใหมท่ี่เกิดจากการปรับตัวเข้า
หากันของคนใหม่และคนเก่า เช่นเดียวกับการทิ้งตู้รถไฟเก่า
ลงไปในทะเลเพื่อสร้างระบบนเิวศที่ดึงสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ให้
เข้ามาอยู่ร่วมกัน 
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4.2.4.1 ฉำกทัศน์ 1 หมู่ปะกำรังน ้ำตื้น 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามจ านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ช้าๆ เน้นพัฒนาโครงการขนาดเล็กเพ่ือผู้ที่ต้องการซื้อเพ่ืออยู่อาศัยจริง การพัฒนาที่อยู่อาศัยมักด าเนินไปพร้อม
กับการพัฒนาบริการและพ้ืนที่ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนละแวกบ้าน
สูงและพึ่งพาอาศัยคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นระบบนิเวศทางสังคมรอบบ้านที่
พัฒนาจนสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับระบบนิเวศของสัตว์น ้าน้อยใหญ่ในแนวปะการังที่เกิดขึ้นและเติบโตตาม
ธรรมชาติ  

 

ภาพที่  202 ฉากทัศน์ 1 หมู่ปะการังน ้าตื้น 

1) สถานการณ์พื้นฐาน 

 สภำพเมืองแต่ละส่วน เมืองขยายตัวในแนวราบตามถนน
สายหลักโดยการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรซึ่งได้รับความนิยมสูงกว่า
คอนโด พื้นที่ใจกลางเมืองไม่ค่อยมีการพัฒนา อาคารจ านวนหนึ่ง
ถูกปล่อยให้ไม่มีการใช้งาน บางส่วนถูกรีโนเวทเป็นส านักงานหรือ
ร้านค้าให้เช่าที่ไม่มีคนอาศัยในตอนกลางคืน 
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ลักษณะของท่ีอยู่อำศัยแต่ละประเภท 

- คอนโด มีคอนโดเพิ่มขึ้นจากอดีตไม่มากนักในพื้นที่กลางเมือง ส่วนใหญ่เป็นคอนโดแบบ 
low-rise ที่มีจ านวนไม่กี ่ยูนิตในเมืองหลัก ส่วนมากเป็นห้องที่มีขนาดไม่ต ่ากว่า 35 ตร.ม. มีห้อง
หลากหลายทั้งส าหรับอยู่คนเดียว อยู่เป็นคู่ หรือเป็นครอบครัว มีพื้นที่ส่วนกลางไม่มาก เน้นการใช้
พื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน บางแห่งเปิดพื้นที่นอกอาคารของโครงการให้คนนอกสามารถใช้งานได้  
เน้นการอยู่อาศัยแบบซื้ออยู่ระยะยาวหรือเช่าระยะยาว 

- หมู่บ้านจัดสรร เกิดหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กบริเวณชานเมืองที่หลายแห่งเป็นชุมชนเปิด 
(opened-community) ขยายต่อไปจากเนื้อเมืองเดิมและเป็นท าเลที ่เดินทางเข้าเมืองค่อนข้าง
สะดวก รวมถึงมีการรีโนเวทหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ใกล้เมืองเพื่อขายต่อ บ้านมีขนาดปานกลางที่มีทั้ง
ส าหรับครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย หมู่บ้านที่อยู่ไกลเมืองมีพื้นที่ส่วนกลางพื้นฐานตามที่
กฎหมายก าหนด หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เมืองไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนกลางเนื่องจากเน้นให้คนไปใช้งานพื้นที่
สาธารณะข้างเคียง ส่วนใหญ่เป็นการอยู่อาศัยแบบซื้ออยู่ระยะยาว 

 ลักษณะของสำธำรณูปกำรและพื้นที่สำธำรณะ มีพื้นที่สาธารณะจ านวนมากกระจายตัวอยู่ในชุมชน
อยู่อาศัย เป็นจุดรวมตัวของผู้คนในชุมชน คนนิยมออกไปใช้งานพื้นที่นันทนาการที่หลากหลาย คนยังไปใช้
พื้นที่ของสาธารณูปการทั้งโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ วัด ซึ่งสถานที่เหล่านี้ยังคงท าหน้าที่เป็นพื้นที่ทางสังคมที่
ส าคัญ 

สภำพสังคม คนส่วนมากคนเดิมในพ้ืนที่หรือมีแผนจะอยู่ระยะยาว ผู้คนพึ่งพาชุมชนและสังคมละแวก
บ้านสูง และให้ความส าคัญกับการสร้างคอนเนคชั่น คนส่วนมากรู้จักเพื่อนบ้านและมีการรวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นประจ า เมื่อมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือมักไหว้วานเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักที่อาศัย
อยู่ในชุมชนละแวกเดียวกัน ผู้ที ่ไม่มีครอบครัวหลายคนเลือกอาศัยอยู่ใน shared-house หรือคอนโดที่มี
กิจกรรมทางสังคมให้เข้าร่วม คนใหม่ที่ย้ายเข้ามามักพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนเดิมในพื้นที่  โครงสร้าง
ครอบครัวมีทั้งคนอยู่คนเดียว ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายปะปนกัน โดยยังคงมีการอยู่อาศัยแบบ
ครอบครัวขยายอยู่ในสัดส่วนที่มาก 

 กำรใช้ชีวิตของคนเมือง  คนมักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมืองมากนักรวมทั้ง
อาศัยในบ้านมือสองใกล้กลางเมือง บางคนเช่าหรือซื้อคอนโดกลางเมืองไว้อยู่อาศัยในวันธรรมดาและกลับบ้าน
ที่ชานเมืองในวันหยุด ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ที่เป็นธุรกิจของคน
ละแวกบ้าน คนเลือกที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะได้สะดวก เข้าถึงสาธารณูปการที่มีคุณภาพดีได้ง่าย 

กำรครอบครองที่อยู่อำศัยและทรัพย์สิน เน้นการอยู่อาศัยแบบซื้อ คนจ านวนหนึ่งมีบ้านสองหลัง
คอนโดในเมืองและบ้านชานเมืองที่ไม่ได้ไกลจากศูนย์กลางเมืองนัก คนครอบครองทรัพย์สินส่วนตัวอยู่มาก ไม่
นิยมการเช่าสิ่งของในชีวิตประจ าวันผ่านแพลตฟอร์ม 
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2)  ภาพส าคัญ 

 - บ้านที่ดีต้องเชื่อมต่อกับชุมชน พ้ืนที่สาธารณะ และเพ่ือนบ้าน 
 - การให้เพ่ือนบ้านยืมข้าวของในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติ 
 - คนที่รู้จักมักกระจุกตัวและเลือกอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน  
 - บ้านมีหน้าตาไม่ต่างจากปัจจุบัน ก่อสร้างด้วยวิธีการดั้งเดิม 
 - คนที่อยู่ชานเมืองยังต้องเดินทางเข้ากลางเมืองเพ่ือใช้บริการสถานศึกษาและสถานพยาบาลที่มี
คุณภาพ ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่ทางสังคมไปพร้อมกับการให้บริการด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล 
 - พ้ืนที่นันทนาการเป็นพื้นที่ที่ไว้ไปพบปะผู้คนและเข้าสังคมมากกว่าที่ที่ไว้ปลีกวิเวกคนเดียว 
 - ผู้คนรอบบ้านเป็นที่พ่ึงพาของผู้สูงอายุ 
 
เชียงใหม่ 
 - ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและต่อต้านการพัฒนาขนาดใหญ่
ประสบความส าเร็จในการผลักดันที่อยู่อาศัยที่กลมกลืนกับบริบทเชียงใหม่ในอดีตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 - ระดับความเป็นชุมชนของคนเชียงใหม่และผู้ย้ายเข้าหน้าใหม่มีความเหนียวแน่นและชัดเจนขึ้นจากที่
เห็นระดับความเป็นชุมชนไม่เด่นชัดนักในอดีตเมื่อยังมีนักท่องเที่ยวอยู่มาก ที่อยู่อาศัยในชุมชนล้อมรั้วไม่ค่อย
ได้รับความนิยมเท่ากับชุมชนเปิดที่มีระดับความเป็นชุมชนสูงกว่า ชุมชนอยู่อาศัยที่เคยล้อมรั้วหลายแห่งที่เริ่ม
เสื่อมโทรมปรับตัวให้เชื่อมโยงกับชุมชนรอบข้างมากข้ึนเพ่ือให้ยังมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยต่อไป อีกท้ังคอนโดสูงก็
ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพิ่มเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมของคนที่ย้ายเข้ามาใหม่และคอนโดเก่าก็พยายามหากิจกรรมที่ท าให้
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบ 
 - พื้นที่ในและรอบคูเมืองหลายส่วนกลับมาเป็นที่อยู่อาศัยของคนเชียงใหม่อีกครั้งจากความพยายาม
ของภาคประชาสังคมและเอกชนในพ้ืนที่ประกอบกับความร่วมมือจากภาครัฐในท้องถิ่น โดยมากเป็นคนรุ่นใหม่
ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง 
 - เมืองมีคนรุ่นใหม่ทยอยย้ายเข้ามาโดยตลอดและมักอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยมือสองที่ไม่ไกลจากรอบคู
เมืองซึ่งมีทั้งการเช่าและการซื้อปะปนกัน บางกลุ่มอยู่คอนโดแต่ก็พยายามท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนรอบๆ 
ส่วนมากวางแผนอยู่ไปตลอดและเมื่ออยู่ไประยะหนึ่งคนเหล่านี้จะเริ่มรู้จักผู้คนในชุมชนมากขึ้นและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่  
 - โรงเรียนและสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งปิดตัวลง คนส่วนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู ่ใกล้
ศูนย์กลางเมืองมากขึ้นเพ่ือการเข้าถึงบริการสาธารณะที่สะดวกข้ึน 
 - นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปเข้ามามากข้ึน และนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น
ที่มาเที่ยวโดยไม่ต้องการเที่ยวไปพร้อมเช็คอิน ถึงแม้ว่าจ าวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะลดลงจากในอดีต แต่คน
เดิมในพ้ืนที่ส่วนมากพึงพอใจมากกว่าเนื่องจากเป็นจ านวนที่ยังคงท าให้เมืองรักษาความน่าอยู่เอาไว้ได้ 
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 ขอนแก่น 
 - การลงทุนขนาดใหญ่จากจีนไม่เกิดขึ้นจริงในขอนแก่น นักศึกษาจีนที่เคยคาดว่าจะเข้ามาเรียนเป็น
จ านวนมากไม่ได้มีจ านวนมากตามที่คาดไว้ เมืองมีประชากรลดลงเล็กน้อยจากเมื่อ  20 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่
หายไปเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เคยมีอยู่จ านวนมากรอบมหาวิทยาลัย คนรุ่นใหม่ที่โตมาในขอนแก่นมีอัตราการย้าย
ออกน้อยลง และเริ่มสร้างงานที่ดึงดูดคนจังหวัดข้างเคียงให้ย้ายเข้ามาได้บ้างแต่ไม่มากนัก อีกท้ังมีผู้สูงอายุจาก
จังหวัดข้างเคียงจ านวนหนึ่งเข้ามาซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
 - ภาคประชาสังคมในเมืองขอนแก่นและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นมีบทบาทในการสร้างความเป็นชุมชนอยู่
อาศัยให้กับพื้นที่กลางเมืองจากที่เคยเป็นย่านตึกแถวที่ซบเซาก็กลับมาเป็นชุมชนอยู่อาศัยผสมพาณิชยกรรมที่
คึกคักอีกครั้ง ลูกหลานของคนขอนแก่นที่เคยอยู่หมู่บ้านจัดสรรจ านวนหนึ่งย้ายมาเช่า shared-house ใน
ตึกแถวกลางเมืองและบางคนก็ซื้อคอนโดมือสองอยู่ โดยย่านศรีจันทร์กลายเป็นที่รวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่สร้าง
งานที่น่าสนใจให้เมือง และมักมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในย่านอย่างสม ่าเสมอ 
 - หมู่บ้านจัดสรรที่ไกลจากกลางเมืองออกไปยังคงมีบรรยากาศของชุมชนที่ ดี ผู้คนมีการพึ่งพากันใน
หมู่บ้านค่อนข้างสูงและเริ่มมีการรวมกลุ่มหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ กันเพื่อขับเคลื่อนเรียกร้องให้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในละแวกบ้านเพ่ิมข้ึน ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตดีและได้รับการช่วยเหลือดูแล
จากเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ความเป็นชุมชนล้อมรั้วของหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังคงเหนียวแน่นและการย้ายเข้า
อาจมีไม่มากนัก  
 - ความเป็นชุมชนที่สูงในชุมชนล้อมรั้วชานเมืองที่กระจายอยู่ทั่วขอนแก่น ท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดการงบประมาณท่ีบางครั้งถูกดึงไปที่กลุ่มหมู่บ้านจัดสรรที่มีอ านาจในการต่อรองสูง ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับสาธารณูปการน้อยกว่า  
 - เด็กในหมู่บ้านจัดสรรสนิทสนมกับเด็กในหมู่บ้านเดียวกันแต่อาจไม่รู้จักชุมชนหรือคนที่อาศัยอยู่ใน
ส่วนอื่นของเมืองมากนัก 
  
 หำดใหญ่-สงขลำ 
 - คนเมืองส่วนมากเป็นคนที่อยู ่อาศัยที ่เมืองหาดใหญ่ -สงขลามาเป็นระยะเวลานานแล้ว หลาย
ครอบครัวยังคงอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย แต่ก็มีคนรุ่นใหม่บางส่วนที่ย้ายออกจากบ้านมาหาที่อยู่อาศัยใน
ใจกลางเมือง มีการรวมตัวของภาคประชาสังคมที่ร่วมผลักดันให้เกิดพื้นที่สาธารณะในระดับชุมชนที่เข้าถึงได้
จากละแวกที่อยู่อาศัย เพราะคนเมืองหาดใหญ่-สงขลาเชื่อว่าการที่คนออกมาใช้พื้นที่สาธารณะมากจะท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนดีขึ้น 
 - เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและสถานที่บริการสาธารณะส าหรับชุมชนในพ้ืนที่ที่ไม่มีการจัดสรรให้
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้มาก่อนท าให้พื้นที่ชุมชนส่วนมากสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะได้ดีขึ้น 
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 - มีการผลักดันการใช้ประโยชน์ตึกแถวและสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนตึกแถวย่านกลางเมืองที่
เคยมีระดับของปฏิสัมพันธ์ในชุมชนต ่า ท าให้เริ่มมีครอบครัวใหม่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่กลางเมืองมากข้ึน  
 - ชุมชนในหลายพื้นท่ียังคงเดินทางไปโรงพยาบาลล าบากท าให้ลูกหลานของคนเมืองนี้หลายครอบครัว
ต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านเพ่ือดูแลพ่อแม่ มีบางชุมชนที่แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุด้วยการตั้งกองทุนเพ่ือร่วมกัน
จ้างคนในชุมชนบางส่วนให้มาช่วยดูแลกันเองทั้งดูแลที่บ้านและพาไปโรงพยาบาล บางชุมชนร่วมกันหาที่อยู่
อาศัยที่ไม่มีการใช้งานแล้วท าเป็น Day-care center ในชุมชนและจ้างลูกหลานหรือคนหนุ่มสาวที่จบจากใน
เมืองให้เป็นผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

3)  ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

  วิน  

วินอาศัยอยู่ในห้องเช่ารายปี ในบ้านเอื้ออาทรที่การเคหะฯ เป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงหอพัก
นักศึกษาไว้เป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีก่อน เขาอยู่ที่นี่กับเพ่ือน
อีก 2 คน ในห้องขนาด 30 ตารางเมตร และท างานประจ าในร้านอาหารหรูเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล
จากหอพัก ห้องที่วินอยู่กับเพื่อนเป็นห้องโล่งอยู่ชั้น 2 มีห้องน ้าที่มีประตูเข้าได้สองทางและต้องใช้
ร่วมกับห้องข้างๆ ในห้องมีพัดลมหนึ่งตัว ตู้เก็บของเล็กๆ และจอทีวีเก่าๆ ที่ได้มาจากห้องข้างๆ หอพัก
ไม่ได้มีบริเวณมากนักเป็นอาคารสองอาคารที่มีพ้ืนที่ใต้ถุนที่มีครัวกลางและม้านั่ง 5-6 ตัว  

ทุกวันตอนเช้า วินจะสลับเวรท าอาหารกับคนในหอพักอีก 4-5 คนที่ส่วนมากเช่าห้องอยู่คน
เดียว เพ่ือนอีกสองคนท างานกะกลางคืนจึงไม่สนใจจะร่วมข้อตกลงนี้ ระบบผลัดเวรท าอาหารเช้านี้ท า
ให้เขามีเวลารับจ้างท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของหอได้สัปดาห์ละ 4-5 วัน และยังท าให้ได้รู้จัก
เพ่ือนบ้านร่วมหอที่มีทั้งคนไทย คนลาว คนกัมพูชา และคนจีน ซึ่งหลายครั้งเพ่ือนเหล่านี้ก็แนะน างาน
เสริมให้เขาด้วย ส่วนในวันที่ไม่มีงานเขามักไปนั่งใต้หอเผื่อมีใครมาจ้างให้ไปช่วยท างานเล็กๆ น้อยๆ 
และอีกอย่างคือแถวๆ หอพักก็ไม่ได้มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะให้ไปเดินเล่นหรือนั่งพักผ่อนได้  

วินอยากอยู่เมืองไทยไปเรื่อยๆ เพราะกลับไปพม่าก็น่าจะหางานล าบาก แต่ก็ยังคงลังเลเพราะ
การที่เขาไม่ใช่คนไทยท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่มากกว่าคนไทย และไม่รู้ว่าจะสามารถอาศัย
อยู่ในโครงการของการเคหะฯ ไปได้อีกนานเพียงใด หรือหากออกจากงานไปรับจ้างไม่ประจ าจะต้อง
ย้ายไปอยู่ที่ใด 
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โอมและพลอย  

มีลูกอายุ 12 และ 8 ขวบ แยกไปซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรชานเมือง ส่วนพ่อแม่ติดที่ยังคง
อยู่ตึกแถวในเมือง ทั้งสองจึงต้องฝากพ่อแม่ที่อยู่ในตึกแถวไว้กับคนข้างบ้านให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทน 
แตเ่ขาก็ต้องแวะไปพาทั้งคู่ไปโรงพยาบาลเดือนละครั้ง  

บ้านจัดสรรโครงการที่โอมและพลอยอยู่เป็นชุมชนเปิดอยู่ห่างจากตัวเมือง 20 นาที พื้นที่
ส่วนกลางมีแค่สนามหญ้าขนาด 200 ตารางวา เพราะคนไม่ค่อยจ่ายค่าส่วนกลางท าให้โครงการในช่วง
หลังลดทอนสิ่งที่จะเป็นค่าใช้จ่ายออกไป ตัวบ้านมีขนาด 120 ตารางเมตรบนที่ดิน 75 ตารางวา โอม
และพลอยรู้จักเพื่อนบ้านหลายคนจากความพยายามของพลอยที่คอยขับเคลื่อนให้บรรดาแม่ช่วยกัน
กิจกรรมระหว่างเด็กๆ ในหมู่บ้าน หลายคนชอบกิจกรรมดังกล่าวแต่ไม่กล้าเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดใน
ช่วงแรกๆ แต่เมื่อพลอยเริ่มก็ท าให้คนรู้จักกันมากขึ้นและพยายามจะเสนอให้มีการรวมตัวในเทศกาล
ต่างๆ อยู่เป็นประจ า นิติบุคคลของหมู่บ้านไม่ได้สนใจเรื่องนี้นักและท าหน้าที่แค่รวบรวมค่าส่วนกลาง
เท่าท่ีจะรวมได้และจ้างยามที่คอยขี่จักรยานดูแลความปลอดภัยเท่านั้น 

โอมเดินทางไปท างานในเมืองอาทิตย์ละ 3-4 วัน และพาลูกไปส่งที่โรงเรียนในวันที่ไปท างาน 
วันอื่นๆ เขามักจะฝากบ้านข้างๆ รับส่งลูกที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน ในวันธรรมดาหลังรับลูกแล้ว โอม
มักจะพาแวะไปหาพ่อแม่และทานข้าวด้วยกันสัปดาห์ 1-2 ครั้ง วันหยุดเขามักพาลูกๆ ไปร่วมกิจกรรม
ของหมู่บ้านหรือไปฝากไว้เล่นกับลูกของเพื่อนบ้าน และบางครั้งก็ขับรถพาไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะ
ในเมือง 

เจน 

เจนย้ายมาอยู ่เมืองนี้ต ั ้งแต่ 10 ปีที ่แล้ว โดยใช้เวลาอยู ่ในที ่นี ่ป ีละ 7 -8 เดือนและใน
ต่างประเทศอีก 4-5 เดือน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเก่าขนาด 2 งานในตัวเมืองท่ีเธอซื้อต่อมาจากคน
รู้จัก เจนทุบบ้านเก่าทิ้งและปลูกบ้านใหม่ขนาด 100 ตร.ม. และส่วนที่เหลือท าเป็นสวนทดลองและ 
plant studio ที่เธอใช้เป็นที่ท างาน ในบ้านของเจนมีห้องห้องหนึ่งที่เปิดเป็น Airbnb ให้ชาวต่างชาติ
เช่า ซึ่งส่วนมากมักเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างชาติที่ติดต่อผ่านมาทางมหาวิทยาลัย 

หมู่บ้านที่เจนอยู่มีบ้านอยู่ 40 หลัง เป็นหมู่บ้านเปิดที่ไม่ได้มีรั้วกั้น มีเพียงยามที่ขับสกูตเตอร์
วนไปมาวันละ 5-6 รอบ สวนของหมู่บ้านถูกยกให้เทศบาลไปดูแลแล้ว และกลายเป็นสวนสาธารณะที่
มีคนในชุมชนรอบๆ หมู่บ้านเข้ามาใช้งานตลอดเวลา บ้านหลายหลังในโครงการปรับเป็นร้านอาหาร 
ร้านขายของ และ workshop space เจนรู้จักเพื่อนบ้านเจ้าของร้านเหล่านี้เกือบทุกคนและมักไปใช้
บริการบ่อยๆ ในหมู่บ้านเดียวกันมีบ้านของชาวต่างชาติที่มาเช่าอยู่ถาวรประมาณ 3-4 หลัง ซึ่งบางคน
ก็อยู่มาก่อนเจนจนใช้ภาษาไทยได้คล่องแคล่วและดูสนิทสนมกับเพ่ือนบ้านคนไทยคนอ่ืนๆ 
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ในวันธรรมดาเจนจะขี่จักรยานไปตลาดตอนเช้าหรือไม่ก็วิ่งออกก าลังกายในสวนของหมู่บ้าน
และชุมชนรอบๆ ก่อนจะเริ่มท างานออนไลน์ในบ้านตั้งแต่ช่วงสาย กินมื้อเที่ยงในบ้านที่แม่บ้านเตรียม
ไว้ให้หรือสั่งร้านของคนในหมู่บ้านให้เอามาส่ง แม่บ้านคนนี้รับท างานให้บ้านหลายหลังในหมู่บ้านนี้มา
นานและเป็นคนที่คนในหมู่บ้านทุกคนไว้ใจ ในวันเสาร์อาทิตย์ เจนมักจะอยู่บ้านและไปเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านที่มีแทบทุกสัปดาห์หรือไปเดินเล่นในเมือง 

ช่วงที่ไปอยู่ต่างประเทศเธอมักจะบอกเพื่อนบ้านที่สนิทเอาไว้และฝากให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ 
ทุกครั้งเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน เจนมักจะให้แม่บ้านของเธอช่วยหาคนขับรถที่ไว้ใจได้และขับดี
ให้  

4)  โอกาสและความท้าทาย 

โอกำส 

  - เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์บริบทเดิมของเมืองหลัก  
- ชุมชนเกิดใหม่มีโครงข่ายทางสังคมท่ีพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 
- การใช้เทคโนโลยีที่มีในยุคปัจจุบันเข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนละแวก

บ้าน  
- มีโอกาสน าพ้ืนที่เมืองเก่าที่ไม่มีการใช้งานมาปรับปรุงใหม่ให้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะที่ดิน

น่าจะยังมีราคาท่ีไม่สูงเกินไป และการพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเดิมน่าจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเริ่มก่อตัวขึ้นได้ง่ายกว่า 

- ตอบโจทย์และดึงดูดคนรุ่นใหม่กลุ่มที่ต้องการตามหาความโรแมนติกพร้อมความ
สะดวกสบายที่ซึ่งเป็นภาพเมืองหลักในปัจจุบัน 

- เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย พร้อมกับการสานต่อวัฒนธรรม
ของแต่ละชุมชน 

ควำมท้ำทำย 
- การพัฒนาพื้นที่สาธารณะไปพร้อมที่อยู่อาศัยในบริเวณท่ีไม่มีพ้ืนที่สาธารณะอยู่เดิมอาจท า

ได้ยากเพราะผู้พัฒนามีต้นทุนที่จ ากัด  
- การสร้างโครงข่ายสังคมละแวกบ้านในหมู่คนรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นปัจเจกนิยมมากข้ึน ไม่

ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และคุ้นชินกับการใช้บริการต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม 
- การให้บริการต่างๆ ด้วยมนุษย์ (human touch) อาจเป็นสิ่งที่มีราคาแพงในอนาคต ท าให้

คนจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย  
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- เมืองอาจขยายตัวอย่างไร้แบบแผนและโตอย่างกระจัดกระจายในแนวราบ จึงควรมี
แนวทางท่ีวางกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือให้การโตของเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงของเมืองในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 

- เศรษฐกิจเมืองอาจไม่เติบโตเท่าท่ีควร อาจไม่เกิดการลงทุนพัฒนาโดยทุนในพ้ืนที่ ผู้พัฒนา
รายย่อยที่เดิมอยู่ในเมืองหลักอาจย้ายฐานไปลงทุนในเมืองอ่ืน 

- บริษัทพัฒนาในพ้ืนที่ต้องหาวิธีรับมือกับทุนใหญ่ที่พัฒนาได้ด้วยต้นทุนที่ต ่ากว่า 
- การสร้างโครงข่ายทางสังคมในหมู่แรงงานต่างด้าวผ่านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
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4.2.4.2 ฉำกทัศน์ 2 ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 

การลงทุนพัฒนาโครงการอยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยต่างชาติในเมืองหลักมาพร้อมกับเพื่อนบ้านหน้าใหม่
จ านวนมาก การพัฒนาเหล่านี้เน้นการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักโดยไม่ได้มาพร้อมเทคโนโลยีด้าน
การอยู่อาศัย ผู้คนหน้าใหม่ที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่สร้างสัมพันธ์กับคนเมืองที่อยู่มาแต่เดิม และใช้พ้ืนที่เมืองและ
สาธาณูปการในเมืองร่วมกันจนเกิดเป็นระบบนิเวศทางสังคมรอบชุมชนอยู่อาศัยใหม่ที่เกิดจากการปรับตัวเข้า
หากันของคนใหม่และคนเก่า เช่นเดียวกับการทิ้งตู้รถไฟเก่าลงไปในทะเลเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่ดึงสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม่ให้เข้ามาอยู่ร่วมกัน 

 

ภาพที่  203 ฉากทัศน์ 2 ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 
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1) สถานการณ์พื้นฐาน 

สภำพเมืองแต่ละส่วน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งงานขนาดใหญ่ประสบความส าเร็จและดึงคนจ านวน
มากทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในเมืองหลัก เมืองขยายตัว
ในแนวราบเพียงเล็กน้อยเพื่อตอบรับคนเดิมในพื้นที่ที่นิยมซื้อ
บ้านจัดสรรและมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ส าหรับ
ชาวต่างชาติถูกพัฒนาขึ้นตามถนนสายหลัก ในขณะเดียวกันก็
มีการพัฒนาคอนโดสูงจ านวนมากทั้งในบริเวณพื้นที่กลางเมือง
ที่ไม่ค่อยมีการใช้งานหรือเคยเป็นตึกแถวที่เสื่อมโทรมแล้ว  รวมถึงมีการพัฒนาคอนโดเป็น complex ขนาด
ใหญ่บริเวณใกล้ศูนย์กลางเมืองและมุมเมืองที่อยู่ในท าเลที่เดินทางสะดวก ซึ่งคอนโดส่วนมากเป็นการพัฒนา
เพ่ือตอบรับคนหน้าใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ  

ลักษณะของท่ีอยู่อำศัยแต่ละประเภท 

- คอนโด มีคอนโดแบบ high-rise ในพ้ืนที่กลางเมืองและโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายอาคาร
ในพ้ืนที่ชานเมืองที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จ านวนมาก ยูนิตโดยมาก
ใหญ่กว่าในปัจจุบันทั้งที่เป็นแบบอยู่คนเดียวหรือเป็นครอบครัว  มีพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน บาง
โครงการปิดพื้นที่ส่วนกลางไว้ส าหรับเฉพาะคนภายในโครงการซึ่งก็อาจท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกบ้านได้ แต่ก็มีบางโครงการเชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะที่มักเปิดให้คนนอกเข้ามาใช้บริการได้ด้วย 
พื้นที่ส่วนกลางแต่ละฟังก์ชั่นมีขนาดใหญ่ที่ท าให้สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายคน มักอยู่ในท าเลที่
เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะได้ง่าย โครงการกลางเมืองขนาดเล็กบางแห่งไม่มี
พื้นที่ส่วนกลางเนื่องจากผู้อยู่อาศัยนิยมออกไปใช้งานพื้นที่สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงมากกว่า  เน้นการ
อยู่อาศัยแบบเช่า 

- หมู่บ้านจัดสรร เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่บริเวณชานเมืองที่ขยายต่อออกไป
จากเนื้อเมืองเดิมและเดินทางเข้ากลางเมืองได้สะดวก  ไม่ได้มีโครงการเกิดขึ้นมากนัก บ้านมีขนาด
ปานกลางถึงใหญ่ มีทั้งส าหรับครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ในแต่ละหมู่บ้านมีทั้งคนเมืองกลุ่ม
เดิมและชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาใหม่อยู่อาศัยปะปนกัน หมู่บ้านมีพ้ืนที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ มีฟังก์ชั่น
พ้ืนฐาน เช่น พ้ืนที่ออกก าลังกาย สระว่ายน ้า สวน เป็นจุดรวมตัวที่ส าคัญของคนในหมู่บ้าน คนไทยมัก
อยู่อาศัยแบบซื้อ ในขณะที่คนต่างชาติมักเช่าอยู่มากกว่า 

 ลักษณะของสำธำรณูปกำรและพื้นที่สำธำรณะ มีพื้นที่สาธารณะกระจายตัวอยู่ในชุมชนอยู่อาศัย 
เป็นจุดรวมตัวของผู้คนในชุมชน คนนิยมออกไปใช้งานพื้นที่นันทนาการที่หลากหลาย คนยังไปใช้พื้นที่ของ
สาธารณูปการทั้งโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ วัด และมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่นันทนาการประเภทใหม่ๆ ที่เป็นที่
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ต้องการของชาวต่างชาติเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ชุมชนเกิดใหม่ส าหรับชาวต่างชาติจ านวนหนึ่งก็เป็นชุมชนล้อม
รั ้วที ่มีพื ้นที ่ส่วนกลางครบครันและมุ ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เพียงระหว่างคนภายในโครงการ  พื ้นที่
นันทนาการจึงเป็นพื้นที่ปิดภายในโครงการโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้คนในชุมชนเดิม 

สภำพสังคม มีชุมชนคนหน้าใหม่ทั้งคนไทยจากจังหวัดอื่นและคนต่างชาติกระจายตัวอยู่ในชุมชนเดิม
หรืออยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ชุมชนเดิม ผู้คนที่ย้ายเข้ามาใหม่มักพยายามท าความรู้จักกันและหวังพึ่งพาคนรู้จักใน
เรื่องต่างๆ และมักมีกิจกรรมที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนเดิมในพ้ืนที่หรือสร้างสังคมให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มผู้ย้าย
เข้าใหม่ด้วยกัน เมื่อมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือมักไหว้วานเพ่ือนบ้านหรือคนในชุมชนละแวกเดียวกัน 
ชุมชนคนหน้าใหม่บางแห่งสามารถเชื่อมโยงและอยู่ร่วมกับพื้นที่เดิมได้ดี แต่บางแห่งโดยเฉพาะโครงการล้อมรั้ว
ก็ไม่สามารถเข้ากันได้และมีปัญหาที่ต้องปะทะกันอยู่บ้าง 

 กำรใช้ชีวิตของคนเมือง คนเดิมในพื้นที่มักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองและเดินทางไปท างานใน
เมือง คนที่ไม่มีครอบครัวมักอยู่คอนโดกลางเมือง คนกลุ่มที่มาท างานคนเดียวมักเลือกอยู่คอนโดกลางเมือง 
และคนที่มีครอบครัวบางส่วนอาศัยในคอนโดขนาดใหญ่ แต่บางส่วนก็เลือกไปเช่าหมู่บ้านจัดสรรอยู่ชานเมือง
และเดินทางไปท างานในเมือง ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ที่อยู่ใกล้
บ้าน คนเลือกที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะได้สะดวก เข้าถึงสาธารณูปการที่มีคุณภาพดีได้ง่าย 

 กำรครอบครองที่อยู่อำศัยและทรัพย์สิน คนกลุ่มใหม่เน้นการอยู่อาศัยแบบเช่าระยะยาวทั้งคอนโด
และบ้านจัดสรร โดยคนเดิมในพื้นที่มักเช่าคอนโดมากกว่าซื้อเนื่องจากคอนโดมีราคาสูงขึ้น หรือบางกลุ่มเลือก
เช่าบ้านจัดสรรชานเมืองเนื่องจากบ้านจัดสรรก็มีราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกัน คนมักซื้อทรัพย์สินต่างๆ ในบ้านและ
ของใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันเพ่ือครอบครองเป็นส่วนตัว ผู้ที่อยู่แบบเช่ามักเลือกบ้านที่ให้เช่าพร้อมอุปกรณ์
ครบครันและสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มการเช่าสิ่งของ หรือซื้อของที่จ าเป็นและขายต่อเมื่อ
ย้ายออก 

2)  ภาพส าคัญ 

- บ้านที่ดีต้องเชื่อมต่อกับชุมชน พ้ืนที่สาธารณะ และเพ่ือนบ้าน มีพ้ืนที่ส่วนกลางที่ช่วยสร้างสังคม แต่
ก็มีบ้านต่างชาติทีอ่อกแบบโดยสนใจเฉพาะการสร้างสังคมภายในโครงการ 

- เกิดระบบยืม-คืนข้าวของเครื่องใช้จากเพ่ือนบ้าน มีการท าพ้ืนที่ส าหรับน าสิ่งของมาให้เพ่ือนบ้านเช่า
หรือยืมใช้ โดยคนในชุมชนบริหารจัดการกันเองด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้ทุน 
 - คนหน้าใหม่พยายามท าความเข้าใจวิถีของพ้ืนที่ พยายามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเดิม คนเดิมในพ้ืนที่
เปิดกว้างและพร้อมต้อนรับคนกลุ่มใหม่ 
 - บ้านสร้างครั้งละจ านวนมากด้วยระบบ pre-fab ก่อสร้างอย่างรวดเร็วและมีลักษณะแต่ละโครงการ
ไม่ต่างกัน ขนาดพ้ืนที่ภายในอาคารไม่ใหญ่ แต่มีพ้ืนที่นอกอาคารมาก  
 - สถานศึกษาและสถานพยาบาลที่มีคุณภาพเริ่มเกิดในชานเมืองที่มีต่างชาติไปพัฒนาโครงการใหญ่ไว้ 
 - พ้ืนที่นันทนาการเป็นพื้นที่ท่ีไว้ไปพบปะผู้คนและเพ่ือนใหม่ต่างวัฒนธรรม  
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- ผู้คนรอบบ้านเป็นที่พึ่งพาของผู้สูงอายุ 
เชียงใหม่ 

 - หลังจากเชียงใหม่กลายเป็นเมืองมรดกโลก การลงทุนจากจีนก็เข้ามาเปลี่ยนเมืองอย่างมาก โดยเน้น
สร้างทั้งแหล่งงานและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเอง ถึงแม้ว่าภาคประชาสังคมสามารถต่อต้านการพัฒนาขนาด
ใหญ่ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์รอบคูเมืองได้ส าเร็จท าให้ไม่มีคอนโดสูงเกิดขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ที่เคยมีแผนจะพัฒนา
อาคารสูง แต่ทุนต่างชาติก็เข้ามากว่าต้อนซื้ออาคารและตึกแถวกลางเมืองไปครั้งละล็อตใหญ่และพัฒนาเมือง
เป็นที่อยู่อาศัยผสมโรงแรมและร้านค้าส าหรับชาวต่างชาติที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลักเกษียณ 
 - ชุมชนคนเชียงใหม่เดิมยังคงเหลืออยู่บ้างโดยแทรกตัวอยู่ในย่านปรับปรุงใหม่ขนาดใหญ่โดยทุนจีน 
คนเชียงใหม่เดิมในบางชุมชนพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและคนหน้าใหม่ที่
ย้ายเข้ามาหลังจากปรับปรุงย่าน ซึ่งก็ประสบความส าเร็จบ้างในบางแห่ง  
 - ทุนต่างชาติส่วนหนึ่งเข้ามากว้านซื้อหอพักรอบ ม.ช. แล้วปรับปรุงเป็นคอนโดและเซอร์วิสอพาร์ต
เม้นท์ และ senior housing complex บางเจ้าทุบหอพักเก่าทิ้งและสร้างคอนโดสูงขึ้นใหม่ท าให้พื้นที่รอบ ม.
ช.กลายเป็นย่านรวมคอนโดสูงที่สุดในเมือง พื้นที่ย่านฝั่งเหนือของคูเมืองที่เคยมองเห็นดอยสุเทพหลายส่วนจึง
ถูกบทบังทัศนียภาพไป 
 - หมู่บ้านจัดสรรล้นออกไปจากวงแหวนรอบสามและขยายออกไปทางล าพูนอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลาย
แห่งพัฒนาขึ้นมาเพื ่อการเช่าโดยเฉพาะและมีระบบบริหารการเช่าที่อ านวยความสะดวกให้คนต่างชาติ 
นอกจากนี้มีการพัฒนาคอนโดในสันป่าตอง ดอยสะเก็ด และเมืองล าพูนมากขึ้น ส่วนใหญ่มีผู้อยู่อาศัยเป็นชาว
จีน ซึ่งโดยมากใช้ชีวิตได้กลมกลืนกับคนในพื้นท่ีและพูดภาษาท้องถิ่นได้ดี 
 - โรงเรียนและโรงพยาบาลหลายแห่งในเชียงใหม่ทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ปรับกลยุทธให้
สามารถตอบรับครอบครัวชาวจีนได้และเริ่มรับคนท างานที่เป็นชาวจีนและชาติอื ่นๆ โดยยังคงพยายาม
เชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้บริการชาวจีนให้เข้ากับพ้ืนที่ 
 
 ขอนแก่น 
 - รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเต็มไปด้วยคอนโดสูงที่พัฒนาโดยแบรนด์ดังที ่ร่วมทุนกับต่างชาติ 
บางส่วนเหมาซื้อตึกแถวบนถนนศรีจันทร์ ชวนชื่น รื่นจิตร รวมถึงพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของ ม.ข. แล้วปรับเป็นการ
ใช้งานแบบ mixed-used โดยมีชาวต่างชาติหน้าใหม่ย้ายเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมากจนบางย่านกลายเป็นถนนที่
เป็นชุมชนชาวต่างชาติโดยสมบูรณ์และมักมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่เมืองที่คนขอนแก่นรุ่นก่อนๆ ไม่ค่อย
คุ้นชินนัก 
 - ภาครัฐส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัวและใช้ก าลังอย่างมากในการพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนคนขอนแก่นเดิมกับชุมชนคนหน้าใหม่ หลายหน่วยงานพยายามใช้โอกาสในการลงทุนของชาวต่างชาติมา
เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเดิมในเมืองไปพร้อมๆ กันด้วย อย่ างไรก็ตามปัญหาความ
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เหลื่อมล ้าที่สูงขึ้นท าให้หน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งท างานหนักขึ้น และหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดหาที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยมีภาระท่ีสูงขึ้นและประสบปัญหาด้านงบประมาณ 
 - สถานที่ราชการหลายแห่งรวมส านักงานไว้ในแปลงเดียวแล้วให้ต่างชาติเช่าพ้ืนที่ลงทุนในระยะยาว 
โดยร่วมมือกันพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับข้าราชการด้วยบางส่วน 
 - ย่านนวัตกรรมที่พัฒนามาตั้งแต่ 20 ปีก่อนกลายเป็นพื้นที่แหล่งงานที่ดึงดูดทั้งชาวต่างชาติและคนรุ่น
ใหม่จากจังหวัดข้างเคียงย้ายเข้ามาอยู่อาศัยจ านวนมาก แต่ส่วนมากเป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้มีครอบครัวหรือมี
ลูก 
 - คนขอนแก่นที่เป็นวัยรุ่นหลายส่วนรวมถึงนักศึกษาจบใหม่จาก ม.ข. ใฝ่ฝันที่จะหาที่อยู่อาศัยในย่าน
เหล่านี้ ซึ่งท าให้หลายคนเลือกอยู่ shared-house ในตึกแถวร่วมกับชาวต่างชาติทั้งฝรั่ง จีน เมียนมาร์ ลาว 
ฯลฯ โดยส่วนมากมักจ่ายค่าเช่าให้กับคนจีนเจ้าของตึก 
 - คนขอนแก่นที่อยู่แบบครอบครัวขยายในหมู่บ้านจัดสรรประสบความยากล าบากในการหาซื้อคอนโด
เป็นบ้านหลังที่สองกลางเมืองมากข้ึน ผู้สูงอายุของแต่ละครอบครัวจึงเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่กลางเมืองได้
ไม่สะดวกนักและหลายคนต้องอาศัยเพ่ือนบ้านให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลในวันที่ลูกหลานติดงาน 
 - โรงเรียนใกล้หมู่บ้านจัดสรรหลายส่วนปรับตัวเป็นโรงเรียนสองภาษาและมีค่าเทอมที่สูงขึ้น เด็ก
หมู่บ้านจัดสรรส่วนหนึ่งต้องเดินทางเข้าไปเรียนในโรงเรียนของรัฐกลางเมืองที่มีคุณภาพดีและยังคงมีค่าเทอมที่
ไม่แพงนัก 
  
 หำดใหญ่-สงขลำ 
 - นิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่น าทุนต่างชาติทั้งจีนและมาเลเซียเข้ามาในหาดใหญ่เป็นจ านวน
มาก ตึกแถวหลายส่วนถูกทุบทิ้งและเปลี่ยนเป็นคอนโดสูงโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟรอบ ม.อ. และ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ คอนโดหลายส่วนเน้นท าเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับชาวมาเลเซียวัยเกษียณที่เข้ามาท่องเที่ยว
พร้อมรับการรักษาพยาบาลและบริการทางสุขภาพในโรงพยาบาล 
 - เกิดหมู่บ้านจัดสรรหรูส าหรับให้ชาวต่างชาติเช่า และหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดราคาปานกลาง
ส าหรับกลุ่มแรงงานคนไทย รวมถึงโรงเรียนนานาชาติและห้างสรรพสินค้าจ านวนมากเลาะไปตามเส้นถนน
สงขลา-นาทวีและถนนลพบุรีราเมศวร์อย่างหนาแน่น ที่ดินแปลงเล็กถูกกว้านซื้อและรวมแปลง ถนนทั้งสอง
สายมีรถยนต์ของคนท่ีพาลูกไปส่งที่โรงเรียนในเมืองปะปนอยู่กับรถบรรทุกแทบจะตลอดเวลา 
 - มีพ้ืนที่สาธารณะคุณภาพดีจ านวนมากถูกพัฒนาเป็นจุดๆ ตามเส้นถนนทั้งสองนี้ นอกจากนี้ ในพ้ืนที่
เมืองหาดใหญ่เองก็มีการปรับปรุงพื้นที่รกร้างต่างๆ ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะคุณภาพดีโดยใช้งบประมาณ
จากภาษีที่จัดเก็บได้สูงขึ้นมาก ส่วนพื้นที่ราชการในเมืองสงขลาหลายแห่งเริ่มหันมาปล่อยให้เอกชนเช่าและ
พัฒนาเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับชาวต่างชาติ  
 - ถึงแม้จะมีสิ่งอ านวยความสะดวก โรงเรียน โรงพยาบาลเกิดข้ึนจ านวนมากในเมืองและกระจายตัวอยู่
ใกล้ชุมชนอยู่อาศัยมากขึ้น แต่สถานที่เหล่านี้ก็มักคิดค่าบริการที่สูงเกินกว่าที่คนเมืองกลุ่มเดิมส่วนมากจะเข้าถึง
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ได้ ท าให้หลายครอบครับไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามและยังต้องประสบความล าบากในการเดินทางและ
พ่ึงพาเพ่ือนบ้านในการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลอยู่บ้างเช่นเคย 

 
 

3)  ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

วิน  

วินอายุ 37 ปี ท างานประจ าในร้านอาหารหรูของคอนโดใหม่กลางเมือง อาศัยอยู่ในห้องเช่า
ในตึกแถวเก่าในซอยแคบ ซึ่งเป็นตึกแถวไม่กี่แห่งที่ยังไม่โดนต่างชาติซื้อไปและพอมีห้องแบ่งให้แรงงาน
ต่างด้าวอย่างเขาเช่าอยู่ได้ เขาอยู่ในห้องขนาด 16 ตารางเมตรกับเพ่ือนชาวพม่าอีก 5 คนโดยสลับกัน
นอนคนละกะ อันที่จริงเขาอยากอยู่กับเพื่อนสนิทอีก 2 คนเท่านั้น แต่ว่าค่าเช่าที่แพงขึ้นตั้งแต่เริ่มมี
ต่างชาติมาสร้างคอนโดขนาดใหญ่หลายๆ จุดทั้งกลางเมืองและรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง ท าให้เขา
ต้องยอมทนอยู่อย่างแออัดเพื่อประหยัดค่าเช่าและท าให้ยังได้อยู่ใกล้แหล่งงาน เขาเคยคิดจะไปเช่า
โครงการของการเคหะฯ ที่ท าไว้ส าหรับแรงงานต่างด้าว แต่โครงการที่มีก็อยู่ไกลเกินไป 

ตึกแถวที่เขาอยู่ สองชั้นล่างเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ ส่วนชั้น 3 -5  และดาดฟ้าเป็นห้องเช่า
แบบที่เขาอยู่ แต่ละชั้นมีห้องน ้า 1 ห้อง ซึ่งน่าจะมีคนอยู่รวมๆ กัน 40-50 คน และมีบันไดข้ึนทางด้าน
หลัง ดาดฟ้าเป็นที่หายใจที่ส าคัญของเขาและเพื่อนร่วมตึก คนในตึกนี้ใช้ดาดฟ้าเป็นที่ท าอาหาร กิน
ข้าว ตากผ้า ซึ่งก็มีพ้ืนที่ไม่ค่อยพอนัก 

ทุกวันตอนเช้าจะสลับเวรท าอาหารกับเพื่อนอีก 3 คนที่ท างานกะเดียวกันเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลา เขามักเอาเวลาช่วงเช้าในวันที่ไม่ต้องท าอาหารไปรับจ้างขนของให้ร้านอาหารที่อยู่
ในตึกแถวเดียวกัน ส่วนในวันที่ไม่มีงานเขาก็มักจะออกไปเดินเล่นและนั่งเล่นโทรศัพท์ในสวนของ
โรงพยาบาลที่อยู่ห่างจากตึกแถวที่เขาอยู่ไปประมาณเกือบ 2 กิโล 

แม้วินจะได้งานที่ดีที่มีนายจ้างเป็นฝรั่งที่ให้โบนัสบ่อยๆ แต่เขาก็คิดว่าเงินที่หาได้จากค่าจ้าง
น่าจะท าให้เขาได้อยู่ในห้องที่ดีกว่านี้ได้ เขารู้สึกว่าค่าครองชีพในเมืองนี้สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ชีวิตที่เขาได้มา และคิดเสมอว่าหากเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็จะไปเสี่ยงดวงหางานท าท่ีประเทศอ่ืนดู 

โอมและพลอย  

มีลูกอายุ 12 และ 8 ขวบ ขายตึกแถวในเมืองที่เคยอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่และย้ายไปอยู่บ้าน
จัดสรรชานเมืองกันทั้งครอบครัว โดยอยู่ร่วมกัน 3 รุ่น บ้านที่ซื้อมีขนาด 200 ตร.ม. บนพื้นที่ 1 งาน 
บ้านจัดสรรเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีพื้นที่สวน สระว่ายน ้า และสนามเทนนิส มีคนจีนอาศัยอยู่เป็ น
ครอบครัวประมาณ 1/3 ของโครงการและมีฝรั่งอยู่ประปรายซึ่งส่วนมากเป็นคนที่มาเช่าอยู่แบบ



 

450 

สัญญาเช่า 10 ปี หมู่บ้านนี้ตั ้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 30 นาที แต่ส่วนมากใช้เวลาเดินทางเข้าเมือง
ประมาณ 1 ชั่วโมงเนื่องจากรถติดมาก โอมต้องเดินทางไปท างานในเมืองอาทิตย์ละ 3-4 วัน และพา
ลูกไปส่งที่โรงเรียนในวันที่ไปท างาน วันอื่นๆ ฝากบ้านข้างๆ รับส่งลูกที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน  

โอมต้องพาพ่อแม่เดินไปท ากายภาพบ าบัดที่โรงพยาบาลเกือบทุกสัปดาห์ซึ่งก็ค่อนข้างเหนื่อย
เพราะต้องเดินทางไกล พ่อและแม่แก่มากแล้วท าให้เวลาที่โอมและพลอยไปข้างนอกพร้อมลูกๆ 
จะต้องรีบกลับมาเพราะเป็นห่วงทั้งคู่ แต่เพ่ือนบ้านของเขาช่วยให้เขาสบายใจได้มากเพราะทั้งบ้านตรง
ข้ามและบ้านข้างๆ พูดกับเขาเสมอว่าให้มาบอกหากจ าเป็นต้องออกไปไหน และจะช่วยเป็นหูเป็นตา
ดูแลพ่อกับแม่ให้  

นิติบุคคลมักจัดงานอีเวนท์อยู่บ่อยๆ ให้คนในหมู่บ้านได้รู้จักกันซึ่งเป็นแผนธุรกิจส าคัญของ
บริษัทอสังหาฯ ของคนจีนที่ต้องการให้ลูกบ้านชาวจีนมีคนรู้จักเป็นคนไทยด้วย ลูกๆ ของเขาชอบไป
งานเหล่านี้มากเพราะจะได้เจอเพื ่อนๆ เด็กต่างชาติที่ถึงแม้จะคุยกันคนละภาษาแต่ก็เล่นกันได้
สนุกสนาน ชาวต่างชาติหลายๆ คนก็ดูชอบกิจกรรมนี้ โอมมีเพ่ือนเพิ่มขึ้นและได้รับงานออกแบบมา
จากฝรั่งและคนจีนในหมู่บ้านแล้วหลายครั้ง 

เจน 

เจนย้ายมาอยู ่เมืองนี ่ตั ้งแต่ 10 ปีที ่แล้ว โดยใช้เวลาอยู ่ในที ่นี ่ปีละ 7 -8 เดือนและใน
ต่างประเทศอีก 4-5 เดือน อาศัยอยู่ใน condotel คอนโดกึ่งโรงแรมกลางเมืองที่เธอซื้อไว้ คอนโดนี้
เป็นโครงการกลางเมืองเดียวที่มี 2 อาคาร โดยต่างชาติมาลงทุนพัฒนาไว้รองรับแรงงานทักษะสูงและ
ชาวสูงอายุ โดยโครงการนี้เป็น mixed-use และเปิดพื้นที่สวนขนาดใหญ่ด้านล่างเป็นพื้นที่สาธารณะ 
ซึ่งมักจะมีคนมาใช้งานอย่างคึกคักตลอดเวลาโดยมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ห้องของเจนมีขนาด 50 
ตารางเมตร เธอเปิดห้องให้ชาวต่างชาติเช่าในช่วงที ่เธอไม่ได้ใช้งาน โดยฝากนิติบุคคลคอยช่วย
ให้บริการหาอาหารให้ชาวต่างชาติที่มาเข้าพัก ซึ่งก็มีทั้งนักท่องเที่ยว นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักวิชาการ 
ฯลฯ มาขอเช่าพักอยู่เป็นประจ า และหลายคนก็เป็นลูกค้าเจ้าประจ า 

ก่อนคอนโดนี้จะสร้าง เจนไปปลูกบ้านหลังเล็กๆ ไว้ในหมู่บ้านจัดสรรสไตล์รีสอร์ทไว้เป็น
บ้านพักตากอากาศและคิดจะอยู่หลังเกษียณด้วย โดยฝากเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นมานานดูแล
บ้านให้ในช่วงที่เธอไม่อยู่ แต่ช่วง 7-8 ปีหลังมานี้ คนหนุ่มสาวในหมู่บ้านย้ายไปอยู่กลางเมืองกันหมด
จนแทบจนเหลือแต่คนแก่ในหมู่บ้าน เธอจึงคิดว่าอาจจะใช้ชีวิตในที่ห่างไกลแบบนั้นไม่ไหว เจนจึงเริ่ม
ประกาศขายบ้านมาตั้งแต่ 4 ปีก่อน แต่ก็ขายไม่ได้เสียที  

เจนพยายามผูกมิตรกับคนห้องข้างๆ และผลักดันให้นิติบุคคลจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้คน
ในคอนโดได้รู้จักกันบ้าง ซึ่งแต่ละครั้งก็มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติมาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้  
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ทุกวันจะมีแม่บ้านมาช่วยดูแลท าความสะอาดและท าอาหารให้วันละ 2 มื้อ แม่บ้านที่เจนจ้าง
เป็นคนแถวนี้ที่เพื่อนบ้านเจนแนะน าให้ โชคดีท่ีเจนได้แม้บ้านที่ไว้ใจได้ เธอจึงคิดว่าจะจ้างแม่บ้านคนนี้
ไปตลอดและหวังให้ช่วยดูแลเมื่อเธอเริ่มแก่ตัวลง เจนท างานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่และไปที่ศูนย์วิจัยของ
บริษัทต่างๆ บ้างเป็นบางวัน ในวันหยุดเจนมักจะไปดูละครเวทีในโรงละครเล็กๆ ในเมืองซึ่งมีอยู่หลาย
แห่งและเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ  

4)  โอกาสและความท้าทาย 

โอกำส 
- เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกลุ่มใหม่และผู้อยู่อาศัยเดิม ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาด้าน

วัฒนธรรม ความรู้ และวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
- ทุนใหญ่จากต่างชาติมีความสามารถในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อยู่

อาศัยไปพร้อมกันได้ และอาจน าวิธีการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืนเข้ามาสู่
เมืองหลักได้ 

- ทุนใหญ่อาจมองการพัฒนาโดยไม่แบ่งตามขอบเขตการปกครองแบบในปัจจุบัน ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อเมืองหลายส่วนที่เคยบริหารจัดการแยกกันอยู่ได้ 

- ทุนท้องถิน่อาจสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินขนาดเล็กในเมืองที่ทุนต่างชาติมองไม่เห็น 
- เกิดงานใหม่ขึ้นจ านวนมากที่จะท าให้เศรษฐกิจของเมืองหลักเติบโต 

ควำมท้ำทำย 
- อาจเกิดการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ลุกร ้าพื้นที่ธรรมชาติหรือชุมชนเดิม 
- การเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนไทยและคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่อาจมีปัญหา เนื่องจากการพัฒนา

โดยทุนต่างชาติมีโอกาสท าให้ที ่อยู่อาศัยในเมืองหลักมีราคาสูงขึ้น คนรุ่นใหม่อาจอยู่อาศัยเป็น
ครอบครัวหรือเลือกอยู่ในชุมชนที่คุ้นเคยไม่ได้ และท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าในเมือง 

-  คนเดิมในชุมชนอาจถูกบีบให้ย้ายออกจากพื้นที่จากแรงกดดันของต่างชาติ โดยฉพาะคน
กลุ่มเดิมที่อาศัยแบบเช่า 

-  การจัดให้เมืองมีพื ้นที่ทางสังคมของคนหลากหลายกลุ ่มโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติและ
วัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงคนใหม่กลุ่มใหญ่ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนเดิมได้โดยไม่มีการ
ปะทะ  

- ที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะที่พัฒนาโดยต่างชาติอาจไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทย
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

- อาจเกิดคอนโดขึ้นจ านวนมากในเมืองหลัก ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเมืองไปและอาจ
ท าให้เมืองหลักมีอัตลักษณ์น้อยลง 
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- การรักษาวิถีของเมืองใหม่ที่เคยเป็นสิ่งดึงดูดทุนต่างชาติเข้ามาจะท าได้ยากขึ้นเมื่อการ
พัฒนาโดยต่างชาติมีสัดส่วนที ่มากขึ ้น และทุนใหญ่อาจขายภาพจ าของเมืองหลักโดยไม่ได้ให้
ความส าคัญหรือพยายามรักษาแก่นแท้ของวิถีแบบเมืองหลักควบคู่ไปด้ว

4.2.4.3 ฉำกทัศน์ 3 อควำเรียมล ้ำสมัย 

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่มาพร้อมผู้คนหน้าใหม่จ านวนมากที่ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับทุกอย่าง
ผ่านอินเตอร์เน็ตและแพลตฟอร์มอันหลากหลาย ชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ตั้งกระจุกตัวเป็นกลุ่มๆ ตามที่
ผู้พัฒนาจัดแพลตฟอร์มไว้ให้ ย่านใหม่ที่เกิดขึ้นลอยตัวจากบริบทและไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาสาธารณูปการต่างๆ ที่
มีอยู่เดิม ผู้คนหน้าใหม่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี ไม่ต้องสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคน
เมืองกลุ่มเดิม คนเดิมในพื้นที่บางกลุ่มย้ายชีวิตสู่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเมืองโดยทุน
ต่างชาติ วิถีการอยู่อาศยัเป็นเช่นเดียวกับอควาเรียมขนาดใหญ่ที่ระบบนิเวศภายในถูกควบคุมโดยเทคโนโลยี 

 

ภาพที่  204 ฉากทัศน์ 3 อควาเรียมล ้าสมัย
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1) สถานการณ์พื้นฐาน 

สภำพเม ืองแต ่ละส ่วน  การพ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งงานขนาดใหญ่ประสบ
ความส าเร็จและดึงคนจ านวนมากทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติเข้ามาในเมืองหลัก มีการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดสรรเพียงเล็กน้อยเพื่อตอบรับคนเดิมในพื้นที่  
และมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่พัฒนา
โดยชาวต่างชาติแยกตัวออกไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
และเข้าถึงยากให้เห็นอยู่หลายแห่ง บริเวณกลางเมืองเป็นคอนโดหรูโครงการเล็กจ านวนมากพร้อมๆ กับเกิด
โครงการคอนโดขนาดใหญ่เป็น complex ในพื้นที่ชานเมืองที่ไม่ได้เดินทางสะดวกนักซึ่งคอนโดที่พัฒนาใน
พ้ืนที่ทั้งกลางเมืองและชานเมืองเหล่านี้เน้นรองรับชาวต่างชาติและแรงงานทักษะสูงเป็นหลัก  

ลักษณะของท่ีอยู่อำศัยแต่ละประเภท 

- คอนโด มีทั้งคอนโดเกิดขึ้นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นแบบ high-rise ห้องเล็กอยู่ในพื้นที่กลาง
เมือง และคอนโดที่ถูกพัฒนาหลายอาคารพร้อมกันเป็น complex ขนาดใหญ่ในพื้นที่ชานเมืองที่เดิน
ทางเข้าเมืองได้ไม่สะดวกนัก ยูนิตมีขนาดไม่ใหญ่มากและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลและ AIoT คอนโด
โดยมากมักมีพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อกับระบบอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย
ของแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทที่สร้างคอนโด มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โครงการ
ชานเมืองมักมีสถานที่อ านวยความสะดวกอยู่ครบครันแต่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและมีระบบจัดการ
กระจายการใช้งานด้วย AIoT ส่วนมากเป็นการอยู่อาศัยแบบเช่า 

- หมู่บ้านจัดสรร เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่บริเวณชานเมือง ส่วนหนึ่งตัดขาด
จากเนื้อเมืองเดิมและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ได้มีโครงการเกิดขึ้นมากนัก บ้านมีขนาดปกลางถึงใหญ่ 
เน้นการออกแบบส าหรับครอบครัวชาวต่างชาติรายได้สูงที่ย้ายเข้ามาพร้อมครอบครัว  ในบ้านมี
อุปกรณ์ AIoT ครบครัน การอยู่อาศัยเป็นแบบเช่าระยะยาว พื้นที่ส่วนกลางคุณภาพดีและครบครันมี
ระบบจัดการทีค่วบคุมด้วย AIoT   

 ลักษณะของสำธำรณูปกำรและพื้นที่สำธำรณะ มีพื้นที่สาธารณะไม่มากนัก ส่วนมากเป็นพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการที่มีเอกชนควบคุมและบริหารจัดการอยู่ การออกแบบพื้นที่ไม่ได้เน้นการรวมตัวของคน
กลุ่มใหญ่จึงมักมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีความหลากหลายเพ่ือตอบโจทย์ชาวต่างชาติและคนหน้าใหม่ที่มีความ
ต้องการแตกต่างไปจากคนเดิมในพ้ืนที่ สาธารณูปการพ้ืนฐานระดับชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์สุขภาพหลายแห่ง
ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นการใช้งานอื่น 
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สภำพสังคม ผู้คนไม่ค่อยรู้จักคนในชุมชนละแวกบ้านมากนัก ชุมชนอยู่อาศัยของคนเดิมกับคนหน้า
ใหม่แยกพื้นที่กันอย่างชัดเจน กลุ่มคนที่ย้ายมาใหม่มักกระจุกตัวตามจุดตั้งของสถานที่ให้บริการที่ผูกอยู่กับ
แพลตฟอร์มของชาตินั้นๆ แต่ภายในชุมชนเองก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนมากนัก เมื่อมีปัญหา
ต้องการความช่วยเหลือมักพ่ึงพาระบบบริการแพลตฟอร์มเป็นหลัก ท าให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องท าความ
รู้จักใครมากนัก มีการเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ไกลผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าคนในละแวกบ้าน  

 กำรใช้ชีวิตของคนเมือง คนเดิมในพื้นที่มักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองและเดินทางไปท างานใน
เมือง ไม่ค่อยมีการเช่าคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยวันท างานเนื่องจากมีราคาสูง คนกลุ่มใหม่มีทั้งคนที่เลือกอยู่บ้าน
จัดสรรซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปท างานทุกวัน ส่วนกลุ่มที่ต้องไปท างานทุกวันมักเลือกอยู่คอนโด 
ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์ม ถึงแม้จะอยู่ใกล้บ้านแต่
ไม่เดินทางไปใช้บริการโดยตรง ท าเลและความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองไม่ใช่
เงื่อนไขส าคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย คนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ไม่ค่อยออกไปใช้งานพื้นที่สาธารณะ อยู่
แบบตัวใครตัวมัน 

 กำรครอบครองที่อยู่อำศัยและทรัพย์สิน คนกลุ่มใหม่เน้นการอยู่อาศัยแบบเช่าซึ่งอาจเป็นการเช่า
คอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรร คนเดิมในพื้นที่มักเช่าคอนโดมากกว่าซื้อเนื่องจากคอนโดมีราคาสูงขึ้นรวมถึงบริการ
แพลตฟอร์มการเช่าคอนโดก็ท าให้การย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ท าได้ง่ายขึ้น คนไม่นิยมซื้อหรือครอบครอง
สิ่งของในชีวิตประจ าวันแต่เน้นการเช่ามากกว่า ซึ่งท าให้ธุรกิจ XaaS เฟ่ืองฟู 

2)  ภาพส าคัญ 

- บ้านที่ดีต้องเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี มีอินเตอร์เน็ตที่เสถียร และเต็มไปด้วยอุปกรณ์ท่ีชาญฉลาดและมี
ศูนย์กระจายบริการของแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่ไม่ไกล  

- มีแอพลิเคชั่นส าหรับการเช่าทุกอย่าง ตั้งแต่บ้าน พื้นที่ ข้าวของเครื่องใช้ และคน มีระบบที่ใช้งาน
ง่ายและมีค่าสมาชิกเพ่ือประกันความเสียหาย ยิ่งจ่ายมากยิ่งเช่าได้อย่างสบายใจ  
 - คนเมืองแยกตัวจากกัน พึ่งพาตัวเอง และไม่มีความจ าเป็นต้องท าความรู้จักคนอื่น คนต่างชาติหน้า
ใหม่และคนไทยในพื้นที่ไม่รู ้จักกัน คนไม่ได้ให้ความส าคัญกับท าเลที่อยู่อาศัย แต่ให้ความส าคัญกับความ
น่าเชื่อถือของบริษัทเทคโนโลยีที่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยเลือกใช้งาน 
 - บ้านสร้างครั้งละจ านวนมากด้วยระบบ pre-fab ก่อสร้างอย่างรวดเร็วและมีลักษณะแต่ละโครงการ
ไม่ต่างกัน เน้นคุณภาพของพื้นที ่ภายในและไม่ค่อยมีพื้นที ่นอกอาคาร ภายในมีการออกแบบที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนผังบางส่วนได้เพ่ือตอบรับความต้องการของคนแต่ละชาติที่ไม่เหมือนกัน 
 - สถานศึกษาและสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและคนนิยมใช้งานอาจไม่ได้อยู ่ในเมืองหลัก เกิด
สถานศกึษาและสถานพยาบาลแบบเคลื่อนที่ที่มีเจ้าของเป็นต่างชาติ 
 - พื ้นที ่นันทนาการหลากหลายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยี มีทั ้งพื ้นที ่ที ่ไว้ใช้เป็นรายบุคคล เป็น
ครอบครัว ส่วนพื้นที่เหล่านี้จะเดินทางไปหาผู้ใช้บริการ 
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 - ผู้สูงอายุพึ่งพาเทคโนโลยี 

เชียงใหม่ 
 - มีบริการน าที่อยู่อาศัยขนาดเล็กไปติดตั้งในพ้ืนที่ห่างไกลท่ามกลางธรรมชาติ โดยพื้นที่ป่าลึกๆ ได้รับ
ความนิยมสูง กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญคือคนจีนและญี่ปุ่นวัยเกษียณที่ใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว คนกลุ่มนี้เลือก
ท าเลป่าที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงเพื่อให้ได้รับการดูแลผ่านระบบดิจิทัล ทั้งเรื่ องการรักษาพยาบาล การสั่งสินค้า
และบริการโดยใช้โดรนมาส่ง นอกจากนี้ expat ชาวต่างชาติก็นิยิมใช้บริการที่อยู่อาศัยเหล่านี้ด้วยเช่นกัน 
 - ภาคประชาสังคมที่พยายามอนุรักษ์วิถีชุมชนแบบเดิมต้องพยายามหาหนทางใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงผู้คน บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐท้องถ่ินบ้างแต่ก็มักไม่ได้รับ
งบประมาณหรือมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีได้ดีนัก  
 - นักลงทุนชาวจีนใช้เทคโนโลยีการบริหารห้องว่างในพื้นที ่รอบคูเมือง เพื ่อจัดการการเข้าพัก
นักท่องเที่ยวและชาวจีนที่เข้ามาท างาน คนพ้ืนที่ส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้และเกิดการ
แบ่งแยกการใช้งานพ้ืนที่เมืองที่ถูกควบคุมด้วยแพลตฟอร์มต่างชาติ จนพื้นที่กลางเมืองกลายเป็นเมืองประดิษฐ์
ที่ไร้คนเมืองกลุ่มเดิมไปโดยสิ้นเชิง 
 - โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งที่เคยเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ได้ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนไทยใน
พ้ืนที่ผ่านระบบออนไลน์ คนเชียงใหม่บางกลุ่มยอมเพ่ิมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกเข้าถึงการศึกษาเหล่านี้ เด็กเชียงใหม่
ที่เคยออกมาเล่นตามถนนและซอยของชุมชนใช้ชีวิตออนไลน์มากขึ้นและออกมาเล่นกับเพื่อนบ้านน้อยลง วิถี
การเล่นและลักษณะการเรียนที่เปลี่ยนไปท าให้เด็กเมืองเชียงใหม่มีการแบ่งแยกทางสังคมมากข้ึน  
 
 ขอนแก่น 
 - ทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนเข้ามาผลักดันให้ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก
พร้อมกับการเปลี่ยนพื้นที่เมืองจ านวนมากไป การพัฒนาหมู่บ้านกึ่รีสอร์ทขนาดใหญ่แต่หนาแน่นต ่าเกิดขึ้น
จ านวนมากโดยเลยจากพ้ืนที่ถนนวงแหวนออกไปอีกระยะหนึ่ง หมู่บ้านเหล่านี้หลายแห่งมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ที่ดีกว่ากลางเมืองและมีราคาสูง โดยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีน ฝรั่ง และคนมีฐานะซึ่งโดยมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ 
 - คนเมืองที่อยู่มาแต่เดิมได้รับอานิสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งท าให้นักศึกษาจบใหม่จ านวน
มากที่เคยย้ายไปอยู่กรุงเทพเลือกอยู่ท างานต่อในขอนแก่นแทน อย่างไรก็ตาม ชีวิตที่พึ่งพาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
มากขึ้นท าให้คนไม่ค่อยสนใจเพ่ือนบ้านหรือสภาพแวดล้อมนอกบ้านเท่าใดนัก ภาคประชาสังคมที่เคยพยายาม
ผลักดันให้เกิดพ้ืนที่สาธารณะคุณภาพดีในเมืองเริ่มมีบทบาทน้อยลง 
 - กลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรเดิมบางแห่งเริ ่มจัดกิจกรรมในหมู่บ้านน้อยลงและใช้เทคโนโลยีอ านวย
ความสะดวกมากขึ้น ในหมู่บ้านเหล่านี้มักมีคนหน้าใหม่ที่ย้ายเข้าออกอยู่เป็นประจ าและมักไม่มีใครรู้ว่าคน
เหล่านี้เป็นใครมาจากไหน  
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 - ชุมชนบางแห่งประสบปัญหาเทคโนโลยีเข้าไม่ถึง เพราะไม่ได้มีบรรยากาศที่จะดึงดูดต่างชาติให้เข้า
มาอยู่ได้ และกลายเป็นช่องโหว่วของการกระจายโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โรงพยาบาลขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ ก็ปิดตัวลงท าให้คนในพ้ืนที่เหล่านี้ประสบความยากล าบากในการเข้าถึงบริการสาธารณะ  
 หำดใหญ่-สงขลำ 
 - หาดใหญ่-สงขลามีคนหน้าใหม่ทั้งชาวจีน มาเลเซีย เมียนมาร์ และคนไทยจากจังหวัดข้างเคียงย้าย
เข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก โดยพื้นที่ราชการริมหาดในตัวเมืองสงขลากลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่
ทุนต่างชาติสนใจ มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้นพร้อมกับการกระจายโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลไปอย่างทั่วถึง 
 - กลางเมืองหาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นสูงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพมากนักเพราะนักลงทุน
ต่างชาติส่วนมากเห็นว่าการไปพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรอบนอกเขตเมืองบนถนนหลัก
ลงทุนต ่ากว่าและสามารถสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้คนได้ครบและจบในตัวเลยในการพัฒนาครั้งเดียว 
พื้นที่กลางเมืองสงขลาผันตัวเป็นโกดังส่งสินค้าและมีธุรกิจท้องถิ่นบางส่วนที่ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
ของชาวจีนได้ทันยังคงหลงเหลืออยู่ การพัฒนาขึ้นใหม่ส่วนมากไม่ตอบรับวิถีของชุมชนดั้งเดิมมากนัก 
 - คนเมืองหาดใหญ่-สงขลาใช้พ้ืนที่สาธารณะน้อยลงกว่าเดิมและไม่ให้ความส าคัญกับการท าความรู้จัก
เพื่อนบ้านหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาในชุมชน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าชุมชนเดิมยังคงเหนียวแน่นและ
พึ่งพากันอยู่บ้าง แต่คนกลุ่มที่ย้ายเข้ามาใหม่มักประสบปัญหาด้านการเข้ากับคนในพื้นที่เดิมที่ท าได้ค่อนข้าง
ยาก 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาในการจัดการดูแลและควบคุมการใช้ทรัพยากรเมืองและ
การให้บริการต่างๆ ด้านแพลตฟอร์ม 
 - โรงพยาบาลในเมืองตั้งแผนกใหม่เพ่ือให้บริการ telemedicine กับชาวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งท าให้คน
ไทยบางส่วนได้รับประโยชน์และใช้บริการด้วย แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เทคโนโลยีบางอย่างที่น าเข้ามาโดย
ต่างชาติถูกน ามาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีอยู่เดิมในพื้นที่  แต่ก็มักประสบปัญหาความไม่เข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่และไม่สามารถเข้าถึงระบบหลังบ้านได้ ท าให้หลายแห่งเลือกที่จะให้บริการแบบเดิม ชุมชน
จ านวนหนึ่งจึงยังประสบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับเม่ือ 20 ปีก่อน 
 

3)  ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

วิน  

วินอายุ 37 ปี ท างานประจ าใน cloud kitchen ของร้านอาหารเดลิเวอรี่เจ้าดังวันละ 5 
ชั่วโมง ใต้คอนโดหรูกลางเมือง อาศัยอยู่ในห้องเช่าที่ปรับปรุงมาจากหอพักนักศึกษาเก่าขนาด 30 
ตารางเมตรกับคนที่เขาไม่รู้จักอีกประมาณ 15-20 คน ในแต่ละห้องของหอพักมีเตียงแคปซูลวางอยู่ 
20 เตียง ที่มีระบบแอพลิเคชั่นให้จองเวลาใช้งานได้ โดยจะมีระบบ AI ช่วยสลับกะและท าความ
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สะอาดง่ายๆ หลังจากผู้อาศัยคนก่อนหน้าออกไปท างาน โดยทั้งหอเป็นระบบนี้ทั้งหมดและมีหลาย
แพ็คเกจให้เลือก เขามักจ่ายค่าเช่าเหมารายสัปดาห์ส าหรับพ้ืนที่ในการนอน 45 ชั่วโมง เขาชอบวิธีการ
เช่าห้องแบบนี้มากกว่าสมัยที่ต้องอยู่ห้องเช่าในตึกแถว มันท าให้เขาไม่ต้องยุ่งกับนายหน้าต่างๆ ที่
พร้อมจะขูดรีดเอาเงินจากแรงงานต่างด้าวหรือขึ้นค่าเช่าอย่างคาดเดาไม่ได้อยู่เป็นประจ า ถึงแม้จะมี
เวลานอนน้อยลงเพราะค่าเช่าที่นอนสูงมาก และต้องกินอาหารส าเร็จรูปที่ไม่ค่อยมีคุณภาพก็ตาม 

ทุกวันเขาจะต้องรีบออกจากห้องนอนแคปซูลให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ไปกินเวลานอนของวันอ่ืน 
ทุกเช้าเขาจะออกไปนั่งตรงป้ายรถเมล์น่าหอพักท าทีเหมือนรอรถเมล์อยู่ แต่ดูมือถือตลอดเวลาเพ่ือ
เล่นเกมส์หาเหรียญ crypto มาจ่ายค่าที่พักไปพรางๆ ระหว่างรองานแจ้งมาผ่านแอพฯ หางานต่างๆ 
ที่เคยสมัครไว้  

ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตจากความเหงาและความกดดันในการหางาน
และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนและรู้สึกว่าต้องหาเงินตลอดเวลา วันไหนที่
หาไม่ได้ก็จะเครียด อีกทั้งอายุก็มากขึ้นจนท างานหลายอย่างไม่ไหว วินเคยคิดว่าหากเก็บเงินได้ก้อน
หนึ่งจะกลับประเทศ แต่ก็ดูเหมือนจะใช้เวลาอีกสักพัก 

โอมและพลอย  

โอมและพลอยมีลูกอายุ 12 และ 8 ขวบ ขายตึกแถวที่เคยอยู่กับพ่อแม่และย้ายไปอยู่บ้าน
จัดสรรชานเมืองโดยซื้อหลังเล็กๆ ให้พ่อแม่มาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน บ้านของพ่อแม่อยู่ถัดไปหนึ่งซอย 
บ้านทีเ่ขาอยู่มีขนาดเพียง 50 ตร.ม. แต่มีอุปกรณ์ AIoT ครบครันโดยเขาเลือกอุปกรณ์ของจีนทั้งหมด
เพราะมีราคาไม่แพงและระบบก็พอใช้ได้ บ้านจัดสรรที่โอมอยู่เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก ตั้งอยู่ห่าง
จากตัวเมือง 40 นาที บ้านส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 100 ตร.ม. มีพื้นที่ส่วนกลางค่อนข้างมาก ซึ่ง
ประกอบด้วยสวนขนาดใหญ่ โรงเรียนประถมนานาชาติ และ co-working space ในโครงการ มีคน
ต่างชาติทั้งจีน ฝรั่ง อินเดีย อาศัยอยู่เป็นครอบครัวประมาณครึ่งหนึ่งของโครงการ ตั้งอยู่ห่างจากตัว
เมือง 40 นาที หลายคนท างานออนไลน์ ครอบครัวเกินครึ่งไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและใช้ car sharing ที่
วนเวียนเข้ามาให้เห็นไม่ซ ้าเจ้า 

โอมต้องเดินทางไปท างานสัปดาห์ละ 1-2 วันและที่เหลือท างานออนไลน์ที่บ้าน พลอยท างาน
ที่บ้าน 100% จึงให้ลูกเรียนโรงเรียนแบบไฮบริดที่อยู่ตั้งอยู่ในเมือง โดยเป็นหลักสูตรที่เรียนออนไลน์ 
2 วัน ไปเรียนที่โรงเรียนแค่ 2 วัน และอีกหนึ่งวันพลอยจะให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติใน
หมู่บ้าน วันที่สมาชิกในครอบครัวต้องอยู่บ้านทุกคน โอมจะใช้แอพเรียก WFH room และ study 
room ของส่วนกลางให้มาจอดในสนามหญ้าที่บ้าน หรือบางครั้งก็ลงคิวจองห้องประชุมเล็กๆ ของ
หมู่บ้านไว้นั่งท างาน 
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ในวันหยุดเขามักจะพาลูกๆ ไปเที่ยวข้างนอก และใช้บริการแอพเรียกคนดูแลผู้สูงอายุให้มา
อยู่พูดคุยเป็นเพื่อนพ่อแม่ของเขาและบางครั้งก็ให้ช่วยดูลูกคนโตที่มักไม่ค่อยอยากออกไปเที่ยวข้าง
นอกด้วยกัน แอพฯ นี้คิดค่าบริการค่อนข้างแพงเพราะมีระบบประกันความปลอดภัยต่างๆ หลายอย่าง 
แต่พ่อแม่ของโอมก็ไม่ค่อยชอบให้โอมใช้บริการนี้เท่าไหร่เพราะคนที่บริษัทส่งมาดูแลแต่ละครั้งหน้าไม่
ซ ้ากันเลยและต้องคอยท าความรู้จักใหม่ทุกครั้ง โอมตั้งใจว่าหากรายได้เพิ่มขึ้นอีกจะเลือกบริการที่
สามารถล็อคคนดูแลคนเดิมได้ พ่อแม่จะได้สบายใจขึ้น 

เจน 

เจนย้ายมาอยู ่เมืองนี ่ตั ้งแต่ 10 ปีที ่แล้ว โดยใช้เวลาอยู ่ในที ่นี ่ปีละ 7 -8 เดือนและใน
ต่างประเทศอีก 4-5 เดือน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่ปลีกวิเวกออกไปจากกลางเมืองแต่ก็ยังเดินทาง
ไปสนามบินสะดวก หมู่บ้านที่เจนอยู่มีบ้านแต่ละหลังที่หน้าตาไม่เหมือนกัน และเพื่อนบ้านส่วนมาก
เป็นชาวต่างชาติที่มีฐานะดีมาก บางคนท างานให้บริษัทในบ้านเกิด บางคนก็ท างานให้กับบริษัท
เทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มาตั้งส านักงานในเมืองหลัก เธออยากซื้อบ้านนี้เป็นของตัวเองแต่บริษัทที่
พัฒนาโครงการไม่มีบ้านที่ขายขาด มีเพียงเช่าระยะยาวจนกว่าผู้อยู่จะเสียชีวิต 

บ้านแต่ละหลังถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื ่อดังของเมืองไทยบ้าง ออกแบบด้วย AI ที่น า
เทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศบ้าง ท าให้ไม่มีหลังไหนที่หน้าตาเหมือนกันเลย เธอไม่รู้จักเพ่ือนบ้าน
ในนี้เลยแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบโดยไม่ต้องยุ่งกับใคร ที่นี่ไม่มียาม เจ้าหน้าที่นิติบุคคล แม่บ้าน คนกวาด
ถนน หรือคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางท าผ่านระบบ AIoT ทั้งหมด 
และบริการต่างๆ ทั้งการท าอาหาร จ่ายตลาด ส่งของ ซ่อมบ้าน เรียกรถ ฯลฯ ก็เป็นระบบสั่งการผา่น
อุปกรณ์ในบ้าน บ้านของเจนก็มีระบบจัดการอยู่ครบถ้วน โดยเธอซื้อแพคเกจ AIoT ที่รวมการจัดการ
เรื่องบ้าน สัตว์เลี้ยง สุขภาพ และการบริหารสภาพแวดล้อมในห้อง lab ส่วนตัวของเธอ 

เจนสามารถท างานได้จากบ้านเกือบ 100% ด้วยระบบออนไลน์และไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้า
เมือง ไปกรุงเทพ หรือไปต่างประเทศเลยด้วยซ ้า ต้นไม้ที่เธอคิดค้นและต้องการส่งไปที่ห้องทดลอง
อื่นๆ เธอก็ใช้บริการ biodrone ที่เป็นบริษัทขนส่งวัตถุวิทยาศาสตร์ได้ แต่ที่ยังคงเดินทางอยู่บ้าง
เพราะอยากไปเยี่ยม studio ของ plant designer ชื่อดังทั่วโลก ในวันหยุดเธอมักไปเดินป่าเพ่ือ
พักผ่อนและหาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ หรือไม่ก็อยู่บ้านเรียนโยคะจากครูที่เรียกผ่านแอพฯ 

4)  โอกาสและความท้าทาย 

โอกำส 
- เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพรับคนจากทั่วโลก คนต่างถิ่นสามารถอยู่อาศัยได้โดย

ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจ ากัดในการรับบริการสาธารณะต่าง 
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- เมืองมีการสร้างมาตรฐานสากลในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน และพื้นที่
สาธารณะเพ่ือรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้  

- เมืองสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาอยู่อาศัยได้ มีการจ้างงานเพิ่ม เศรษฐกิจเมืองเติบโต 
- มีการน าเข้าเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยจากต่างชาติ 

ควำมท้ำทำย 
- การดึงรายได้จากแพลตฟอร์มบริการที่พัฒนาโดยต่างชาติให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจของเมืองหลัก 
- การเก็บข้อมูลการอยู่อาศัยและใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างชาติให้เป็นประโยชน์ในการ

บริหารจัดการเมือง หรือพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นเอง 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล มีระบบจัดการข้อมูลที่เสถียร 

ปลอดภัย ทั่วถึง และเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่ม 
-  การรักษาภาพจ าเดิมของเมืองหลักซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญที่ช่วยดึงดูดประชากรบางกลุ่มเข้า

มาอาจท าได้ยาก วัฒนธรรมบางอย่างอาจหายไปพร้อมกับการพัฒนาขนาดใหญ่ 
  -  ผู้ประกอบการท้องถิ่นอาจประสบภาวะยากล าบากในการพัฒนาธุรกิจ 

- ค่าครองชีพจะสูงขึ้นโดยภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้เมืองมีความเหลื่อมล ้ามากขึ้น
และคนเดิมในพ้ืนที่หรือจังหวัดข้างเคียงเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ยากข้ึน และถูกผลักไปอยู่นอกเมือง 

- การควบคุมการพัฒนาโดยต่างชาติให้ไม่รุกล ้าพ้ืนที่ธรรมชาติและกระจัดกระจายไปในพ้ืนที่
ที่ไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไว้
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4.2.4.4 ฉำกทัศน์ 4 โหลปลำอัจฉริยะ 

โครงการอยู่อาศัยขนาดเล็กที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ 
และกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของเมืองหลัก คนเมืองส่วนมากเป็นคนกลุ่มเดิมในพื้นที่หรือเป็นลูกหลานที่ย้าย
กลับมาอยู่ ผู้คนอยู่ในบ้านอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT และใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันผ่าน
บริการแพลตฟอร์มทั้งของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมละแวกบ้านหรือพ่ึงพาเพ่ือนบ้าน
มากเท่ากับเพื่อนในสังคมโลกออนไลน์ 

 
ภาพที่  205 ฉากทัศน์ 4 โหลปลาอัจฉริยะ
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1) สถานการณ์พื้นฐาน 

 สภำพเมืองแต่ละส่วน เมืองมีการขยายตัวทั้ง
ในแนวราบและแนวตั้งใกล้เคียงกัน การพัฒนาที่อยู่
อาศัยค่อนข้างกระจัดกระจาย พ้ืนที่กลางเมืองหนาแน่น
ไปด้วยคอนโดขนาดเล็กที่ส่วนมากมีผู้อยู่อาศัยเป็นคน
รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการมีครอบครัว ในขณะเดียวกันก็มีคน
จ านวนมากที ่ต ้องการอยู ่หมู ่บ ้านจัดสรร ท าให ้มี
โครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กหลานแห่งเกิดขึ้น
บริเวณชานเมืองทั้งท่ีอยู่บนเส้นทางถนนสายหลักและอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลใกล้ชิดธรรมชาติ  

ลักษณะของท่ีอยู่อำศัยแต่ละประเภท 

- คอนโด มีคอนโดเพ่ิมขึ้นจากอดีตไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นคอนโดแบบ low-rise ที่มีจ านวน
ยูนิตไม่มาก บางแห่งเกิดจากการปรับปรุงหอพักหรือโรงแรมเป็นที่อยู่อาศัย ห้องมีขนาดค่อนข้างเล็ก
เนื่องจากอุปกรณ์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันมีขนาดเล็กลงหรือถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลและการใช้
ชีวิตแพลตฟอร์มท าให้การเช่าสิ่งของต่างๆท าได้ง่ายขึ้น พ้ืนที่เก็บของในบ้านจึงจ าเป็นน้อยลง อุปกรณ์
ต่างๆ ในห้องเชื่อมต่อกับระบบ AIoT พ้ืนที่ส่วนกลางมีขนาดเล็กและกระทัดรัด เน้นการใช้งานครั้งละ
ครอบครัวหรือครั้งละคน เน้นการอยู่อาศัยแบบซื้ออยู่ระยะยาวหรือเช่าระยะยาว 

- หมู่บ้านจัดสรร เกิดหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากเนื้อเมืองเดิมมาก บางแห่งอยู่ใกล้
กับพื้นที่ธรรมชาติมากและเดินทางไปยังกลางเมืองได้ไม่สะดวกนัก มีการรีโนเวทหมู่บ้านจัดสรรใกล้
เมืองและน าเทคโนโลยีการอยู่อาศัยเข้ามาใช้ในบ้านที่ปรับปรุงใหม่  บ้านมีขนาดไม่ใหญ่มาก เน้นการ
อยู่แบบครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ 2-3 คน ครอบครัวที่มีหลายรุ่นมักแยกผู้สูงอายุให้อยู่อีกบ้านใกล้ๆ กัน
และใช้อุปกรณ์ AIoT ที่เชื ่อมสู่เครื่องมือในบ้านของลูกหลาน หมู่บ้านไม่ค่อยมีพื ้นที่ส่วนกลางที่
หลากหลายนักเพราะคนไม่ค่อยนิยมใช้งาน 

 ลักษณะของสำธำรณูปกำรและพื้นที่สำธำรณะ มีพื้นที่สาธารณะไม่มากนัก ส่วนมากเป็นพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการที่มีเอกชนควบคุมและบริหารจัดการอยู่ มักมีขนาดเล็กและไม่ได้มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย 
สาธารณูปการพ้ืนฐานระดับชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์สุขภาพหลายแห่งปิดตัวเนื่องจากไม่มีผู้ใช้งาน  คนแต่ละ
กลุ่มใช้งานพื้นท่ีสาธารณะ/พื้นท่ีนันทนาการคนละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

สภำพสังคม คนส่วนมากเป็นคนเดิมในพื้นที่หรือมีแผนจะอยู่ระยะยาว มีคนหนุ่มสาวที่เรียนจบแล้ว
อยู ่ในเมืองหลักต่อจ านวนหนึ่ง ผู ้คนพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลและบริการแพลตฟอร์มในการอยู ่อาศัยจึงไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเพ่ือนบ้านและสังคมละแวกบ้าน และมักไม่ค่อยรู้จักหน้าตาของคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน การ
ดูแลคนในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุและเด็ก หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเน้นเรียกรับบริการผ่าน
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แพลตฟอร์มเป็นหลัก โครงสร้างครอบครัวมีทั้งคนอยู่คนเดียว ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายปะปนกัน 
แต่มีสัดส่วนของครอบครัวขยายค่อนข้างน้อยเนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้ปู่ย่าตายายไม่จ าเป็นต้องอยู่
บ้านเดียวกับลูกหลาน 

 กำรใช้ชีวิตของคนเมือง คนจ านวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติมากๆ แล้วเดินทางเข้าเมืองเฉพาะ
เวลาที่จ าเป็นซึ่งไม่บ่อยนัก คนที่อยู่คนเดียวและต้องการพื้นที่นันทนาการมักเลือกอยู่ในห้องคอนโดขนาดเล็ก
กลางเมือง ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์ม ถึงแม้จะอยู่
ใกล้บ้านแต่ไม่เดินทางไปใช้บริการโดยตรง ท าเลและความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง
ไม่ใช่เงื่อนไขส าคัญในการเลือกท่ีอยู่อาศัย คนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ไม่ค่อยออกไปใช้งานพื้นที่สาธารณะ 

 กำรครอบครองที่อยู ่อำศัยและทรัพย์สิน เน้นการอยู ่อาศัยแบบซื้อหรือเช่าระยะยาว คนเลือก
ครอบครองบ้านและสิ่งของบางประเภทที่จ าเป็น และใช้บริการเช่าของใช้หรือพื้นที่เป็นประจ า การใช้บริการ
การเช่าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ค่อนข้างแพร่หลาย บางคนน าทรัพย์สินของตนให้ผู้อื่นเช่าผ่านแพลตฟอร์มด้วย 

2)  ภาพส าคัญ 

- บ้านที่ดีต้องเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี มีอินเตอร์เน็ตที่เสถียร และเต็มไปด้วยอุปกรณ์ท่ีชาญฉลาดและมี
ศูนย์กระจายบริการของแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่ไม่ไกล  

- มีแอพลิเคชั่นส าหรับการเช่าพื้นที่ ข้าวของเครื่องใช้ และคน  
 - คนเมืองอยู่แบบตัวใครตัวมัน ครอบครัวใครครอบครัวมัน 
 - บ้านมีลักษณะไม่ต่างไปจากปัจจุบันแต่อาจมีขนาดเล็กลง และจ านวนหนึ่งเป็นบ้านโบราณที่บรรจุ
อุปกรณ ์IoT ไว้ครบครัน 
 - สถานศึกษาและสถานพยาบาลปรับตัวให้บริการผ่านแอพ และเริ่มลดขนาดโดยตัดอาคารที่ไม่จ าเป็น
ออก 
 - พ้ืนที่นันทนาการไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ตอบรับการใช้งานเป็นรายบุคคล 

- ผู้สูงอายุพึ่งพาเทคโนโลยี 

เชียงใหม่ 
 -  หมู่บ้านจัดสรรหรูระหว่างวงแหวนรอบสองและสามเริ่มมีผู ้อยู่อาศัยน้อยลง บางแห่งที่เคยมี
ชาวต่างชาติมาเช่าอยู่อย่างคึกคักถูกปล่อยทิ้งไว้ ส่วนหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นคนไทยใช้ชีวิตผ่านแพลตฟอร์ม
มากขึ้นท าให้ใกล้ๆ หมู่บ้านแต่ละแห่งมักมีจุดกระจายสินค้าและจุดรอส าหรับพนักงานที่ให้บริการผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ  
 - ผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ชาวไทยย้ายเข้ามาอยู ่ในเมืองเชียงใหม่มากขึ ้น และเกิดธุรกิจพัฒนา
แพลตฟอร์มจ านวนมาก โดยมักท างานร่วมกับภาคประชาสังคมเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ริมน ้าปิงมาตั้งแต่อดีต เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มท้องถิ่นที่จะให้บริการ
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ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะริ มน ้า การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย มีแอพลิเคชั่นของชาวเชียงใหม่เองเกิดขึ้นจ านวนมาก และหลายส่วนได้รับทุนสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบการอสังหาในพื้นที่ รวมถึงได้รับจากภาครัฐที่จะพัฒนาต้นแบบการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่
เหมาะสมกับเมือง พื้นที่ในและรอบคูเมืองกลับมาเป็นชุมชนอยู่อาศัยที่คึกคักอีกครั้ง ถึงแม้ว่าหลายส่วนจะ
กลายเป็นพื้นที่เช่า แต่ก็เป็นกลุ่มคนที่มักมีแผนอยู่ในระยะยาว 
 - การใช้แอพลิเคชันในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษา ท าให้พื้นที่ห่างไกลของเมืองเข้าถึง
บริการสาธารณะได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ระบบต่างๆ เริ่มเข้าที่ชาวเขาหลายครอบครัวย้ายกลับขึ้นไปอยู่ในชุมชน
เดิมของตน ซึ่งในหมู่บ้านต่างๆ ที่เคยเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
ที่ภาครัฐเข้าไปจัดบริการให้  
 - ที่อยู่อาศัยของภาครัฐที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางเมืองบางแห่งไม่ได้รับการเข้าไปติดตั้ งเสาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตจนหลายครอบครัวประสบปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยแนวตั้งและไม่ค่อยรู้จักเพื่อนบ้านต้องจ ายอมเดินทางไกลเนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มกันในชุมชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนหรือเรียกร้องสิ่งอ านวยความสะดวกจากภาครัฐได้ 
 
 ขอนแก่น 
 - ตึกแถวกลางเมืองถูกปรับเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่ารายวันจ านวนมากโดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่
พัฒนาขึ้นโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่ หลายครอบครัวที่เคยอยู่ตึกแถวแล้วย้ายออกไปซื้อ
บ้านอยู่ชานเมืองตัดสินใจรีโนเวทตึกแถวและน าห้องพักข้ึนประกาศในแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยแพลตฟอร์มจะมี
บริการท าความสะอาดพ่วงมาให้ด้วย 
 - ผู้คนย้ายเข้าใหม่มักอยู่อาศัยกลางเมืองและไม่ค่อยรู้จักคนในชุมชนเดิมมากนัก พื้นที่สวนสาธารณะ
หลายแห่งที่ผู้คนเคยมาใช้งานอย่างคึกคักในอดีตเริ่มมีคนใช้งานน้อยลง และบางแห่งถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมไป  
 - ตึกแถวและใต้คอนโดลายแห่งกลายเป็นสเตชั่นส่งสินค้า  cloud kitchen และพื้นที่หลังบ้านของ
บริการแพลตฟอร์มต่างๆ ถึงแม้บางบริการอาจจะดูอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนักแต่ก็ไม่มีใครสนใจ 
 - ผู ้สูงอายุส่วนมากผ่านการฝึกอบรมการใช้บริการ online-day care และ telemedicine ของ
โรงพยาบาลในเมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนมากจึงใช้บริการรักษาพยาบาลผ่านแอพลิเคชั่นเป็นหลักโดยไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาล แต่ก็มีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าบริการออนไลน์ยังคงติดขัดบ่อยครั้ง จึงยังเลือกเดินทางไปพบ
หมอเองอยู่ ซึ่งก็มักเรียกใช้บริการคนรับส่งผ่านแพลตฟอร์มเช่นกัน 
  
 หำดใหญ่-สงขลำ 
 - คนเมืองที่ใช้แอพลิเคชั่นในการใช้ชีวิตประจ าวันและคนที่ไม่ใช้แยกการใช้พ้ืนที่เมืองอย่างชัดเจนและ
ไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนสองกลุ่มนี้  
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 - พื้นที่รกร้างหลายแห่งในเมืองยังคงถูกปล่อยไว้เช่นเดิม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ยังคงเน้น
พัฒนาหมู่บ้านจัดสรรตามเส้นถนนสายหลักเช่นเดียวกับในอดีตและลงทุนในการสร้างพื้นที่ส่วนกลางน้อยลง
เนื่องจากคนไม่ค่อยนิยมใช้งาน  
 - ไม่ได้มีการสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเพิ่ม และพื้นที่ที่เข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ล าบากหลายแห่ง
พยายามเรียกร้องให้ภาครัฐท้องถิ่นเข้าไปติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่หลายแห่งก็ยังคงประสบปัญหา
จากความไม่เสถียรของระบบบริการ แต่ก็ไม่สามารถรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องการแก้ไขจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้เนื่องจากคนในชุมชนไม่ค่อยรู้จักกันนัก 
 - ตึกแถวกลางเมืองหาดใหญ่หลายส่วนกลับมาคึกคักจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จ านวนหนึ่งเป็นนวัตกรที่เข้า
มาเช่าพื้นที่อยู่อาศัยเป็นระยะเวลาสั้นๆ ถึงแม้จ านวนหนึ่งจะอยู่มานานแล้วแต่ก็ไม่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็น
หมู่บ้านจัดสรรชานเมืองเพราะลักษณะการพัฒนายังไม่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพชีวิตมากนัก  
 - ผู้คนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันจะใช้บริการแพลตฟอร์มเจ้าที่ต่างกันและเหมาะสมกับวิถี
ชุมชนมากกว่า แต่ก็ท าให้ผู้พัฒนาหลายเจ้าไม่สามารถหาลูกค้าได้มากและจ าเป็นต้องปิดตัวไป  

 

3)  ชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์ 

วิน  

วินอายุ 37 ปี ท างานประจ าใน cloud kitchen ของร้านอาหารเดลิเวอรี่เจ้าดังวันละ 5 
ชั่วโมงในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรเก่าใกล้ใจกลางเมือง วินอาศัยอยู่ในห้องพักขนาด 16 
ตารางเมตรแบบเช่ารายปีในตึกแถวที่อยู่ไม่ไกลนักกับเพื่อนอีก 4 คน แต่ช่วงกลางวันที่เขาและเพื่อน
ออกไปท างานก็จะมีคนอีกกลุ่มที่เขาไม่รู้จักหน้ามาเช่าสลับกะกัน เจ้าของตึกได้ให้แอพลิเคชั่นอย่าง
ง่ายตรวจจับการเคลื ่อนไหวในห้อง ซึ ่งเมื ่อแอพฯแจ้งเตือนว่าคนกลุ ่มก่อนหน้าออกจากห้องไป
หมดแล้ว เขาและเพ่ือนจึงค่อยเดินทางกลับเข้าไปพักผ่อน  

ในห้องมีเตียงสองชั้นอยู่ 2 เตียงและฟูกเสริม 2 อัน และล็อกเกอร์เก็บของ 12 ช่อง ชั้น 3-5 
เป็นที่อยู่อาศัยที่มีห้องน ้ารวมอยู่แค่ที่ชั้น 4 เท่านั้น ในห้องมีอุปกรณ์ท่ีเจ้าของติดตั้งไว้มากมาย หนึ่งใน
นั้นคือเครื่องปรับอากาศแบบเติมเงินที่เติมผ่านแอพและสั่งการจากโทรศัพท์ได้ วินชอบเครื่องนี้มาก
เพราะมันท าให้เขาบริหารค่าไฟที่กับเพ่ือนได้อย่างยุติธรรมตามท่ีแต่ละคนใช้งานจริง 

ทุกวันเขาจะต้องออกไปหาที่นั่งใต้ต้นไม้ริมถนนใกล้ๆ กับคาเฟ่ที่มี wifi ฟรี เพราะต้องรีบท า
ให้ห้องว่างก่อนคนอีกกะจะกลับมา วินรับงานผ่านแอพฯ ในช่วงเช้าก่อนเข้างานและหลังเลิกงานที่ 
cloud kitchen เป็นประจ า ซึ่งหลายครั้งเป็นงานที่จ้างโดยป้าที่อยู่ห้องแถวข้างๆ ที่ก็รู้ดีว่าเขาอาศัย
อยู่ในตึกเดียวกัน เขาพยายามจะให้เบอร์ป้าหลายครั้งเพ่ือให้โทรมาเรียกเขาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน
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แอพฯ จะได้ไม่โดนหักเงินจากแอพฯ กันทั้งสองฝ่าย แต่ป้าก็จะรีบเดินหนีตลอดเมื่อเห็นเขาจะเอ่ยปาก
ทักทาย 

วินมีปัญหาสุขภาพท่ีท าให้ต้องไปหาหมอเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งหมอก็จะบอกให้เขาสมัคร
แอพฯ รักษาทางไกลและซื้อ smart watch ของโรงพยาบาลไปใส่ติดตัว จะได้ไม่ต้องเดินทางมา แต่
วินก็ไม่มีเงินพอจะซื้อนาฬิกานั้นและยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขาจะอาการดีขึ้นได้จากการรักษาผ่านแอพฯ 
จึงยอมเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลแทน 

โอมและพลอย  

โอมและพลอยมีลูกอายุ 12 และ 8 ขวบ พ่อแม่ยังคงอยู่ตึกแถวในเมือง โอม พลอย และลูกๆ 
ย้ายไปซื้อบ้านที่สร้างแบบ tailor-made ในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองห่างจากตัวเมือง 20 นาที  บ้าน
ใช้ระบบออกแบบด้วย AI ด้วยการสังเกตพฤติกรรมตอนที่เขาและพลอยยังอยู่ในตึกแถวและน ามา
ปรับออกแบบบ้านหลังนี้ให้ ถึงบ้านที่เขาอยู่จะมีขนาดเพียง 75 ตร.ม. แต่ก็ ใช้งานได้สะดวกและพอดี
กับความต้องการ งานบ้านทั้งหมดถูกจัดการด้วยหุ่นยนต์ที่อาจต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังมี
ค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างแม่บ้านจากแอพฯ ที่เชื่อถือได้ พ้ืนที่ส่วนกลางของหมู่บ้านมีเพียงสนามหญ้าขนาด 
1 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเขาไม่ค่อยเห็นใครไปใช้งาน และมี drone station กับ multipurpose 
room ซ่อนอยู่ใต้สนามหญ้า ที่จะโผล่ขึ้นมาให้ใช้งานเมื่อมีคนเรียกผ่านแอพ   

เขาใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ดูแลพ่อแม่ที่ยังอยู่ในตึกแถวทั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ และใช้บริการเรียก
คนดูแลให้ไปหาวันละ 3 ครั้ง รวมถึงเรียกแอพให้คนไปช่วยท าความสะอาดหรือจัดข้าวของต่างๆ เมื่อ
แม่โทรมาขอ นอกจากนี้เขาติดระบบ  telemedicine ไว้ที่บ้าน ซึ่งท าให้เมื่อพ่อแม่ต้องคุยกับหมอ 
โอมก็สามารถร่วมฟังค าวินิจฉัยและค าแนะน าต่างๆ ได้ด้วยจากบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร 

ในวันหยุดเขามักใช้แอพลิเคชั่นหาว่ามีใครรับสอนศิลปะเด็ก ชวนเด็กเล่นเกมส์ หรือสอนท า
ขนมเปิดคิวให้เขาจองมาให้ลูกๆ ได้บ้างหรือไม่ ลูกๆ จึงมักได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายในวันเสาร์
อาทิตย์ ส่วนเขาเองมักเช่า Home Studio ซึ่งเป็นเหมือนรถเมล์สมัยก่อนขับมาจอดหน้าบ้าน เมื่อเข้า
ไปก็จะมีเครื่องมือให้เขาได้ซ้อมกีต้าร์ได้โดยไม่รบกวนพลอยและลูกๆ 

เจน 

เจนย้ายมาอยู ่เมืองนี ่ตั ้งแต่ 10 ปีที ่แล้ว โดยใช้เวลาอยู ่ในที ่นี ่ปีละ 7 -8 เดือนและใน
ต่างประเทศอีก 4-5 เดือน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเก่าในตัวเมืองที่เธอซื้อต่อมา มีที่ดินขนาด 2 งาน 
เจนทุบบ้านเก่าทิ้งและปลูกบ้านใหม่ขนาด 75 ตร.ม. และส่วนที่เหลือท าเป็นสวนทดลองและ plant 
studio ที่เธอใช้เป็นที่ท างาน และแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นสวนผักส าหรับเช่าผ่านแอพฯ ที่เธอและ
เพ่ือนช่วยกันพัฒนาขึ้นมาและกลายเป็นที่นิยมในหมู่คนที่อาศัยในตึกแถวและคอนโดแถวนี้ หมู่บ้านนี้
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มีบ้านอยู่ 40 หลัง เป็นหมู่บ้านเปิดที่ ไม่ได้มีรั ้วกั้น แต่มีระบบป้องกันอัตโนมัติที ่เชื ่อมต่อกับศูนย์
ควบคุมของบริษัทบ้านมือสองแห่งหนึ่ง สวนของหมู่บ้านถูกยกให้เทศบาลไปดูแลแล้วแต่เทศบาลก็น า
พ้ืนที่นั้นมาลงไว้ในแอพฯ สวนผักของเจน ท าให้พื้นที่สวนที่เคยใช้เป็นที่วิ่งเล่นถูกเปลี่ยนเป็นแปลงผัก
ให้เช่าไป   

บ้านของเจนควบคุมพลังงานโดยระบบ AIoT ทั้งหมด แต่ระบบที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ยังขัดข้อง
บ่อย เจนจ้างแม่บ้าน 3 คน ผ่านแอพฯ 3 เจ้าที่มีแม่บ้านที ่เชี ่ยวชาญต่างกัน โดยจะมีแม่บ้านที่
เชี่ยวชาญด้านท าความสะอาด ด้านการรีดผ้า และการท าอาหาร ซึ่งแอพท าอาหารที่เจนใช้ประจ า
นอกจากจะมีแม่บ้านที่ท าอาหารอร่อยมากแล้วยังมีระบบช่วยจัดการโภชนาการให้กับเจนด้วย 

เจนท างานใน studio และติดต่องานผ่านทางออนไลน์เป็นหลักจึงไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป
ไหนมากนัก แต่ที่เลือกอยู่ท าเลนี้เพราะสามารถเดินไปใช้บริการสถานที่ต่างๆ นอกบ้านได้สะดวก ทั้ง
พิพิธภัณฑ์ ฟิตเนสห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักมีระบบที่แจ้งความหนาแน่น รวมถึงท าให้เธอ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าและเสียเวลาน้อยกว่าเมื่อต้องการเรียกบริการต่างๆ ให้มาส่งที่บ้าน  

4)  โอกาสและความท้าทาย 

โอกำส 
- ภาครัฐสามารถให้บริการสาธารณะในพื้นที่ห่างไกลด้วยระบบดิจิทัลได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน

การบริหารจัดการและการสร้างพ้ืนที่บริการสาธารณะในชุมชนอยู่อาศัยที่เกิดใหม่ 
- มีการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใหม่ขนาดย่อมด้วยผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่เข้าใจ

พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนในพ้ืนที ่
- ถึงแม้เมืองจะไม่มีแหล่งงานก็อาจสามารถดึงคนรุ่นใหม่ให้อยู่ต่อหลังเรียนจบ ดึงคนรุ่นใหม่ที่

ออกไปท างานที่อ่ืน รวมถึงคนในจังหวัดข้างเคียงให้เข้ามาอยู่อาศัยระยะยาวได้ 
- เมืองสามารถพัฒนาได้โดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมมากนัก 
- มีโอกาสในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเดิมกับวิถีคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด ซึ่งจะท าให้

เมืองสานต่อคุณค่าเดิมไปได้พร้อมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

ควำมท้ำทำย 
- การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง รวมถึงบริการต่างๆ ระหว่างการอยู ่อาศัยโดย

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมกลุ่มของผู้พัฒนารายย่อยอย่างเข้มแข็งและมีการ
ระดมทุน 

- การสร้างประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมือง (ถนน น ้า ไฟฟ้า ขนส่งมวลชน) อาจท า
ได้ยาก 

- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในพื้นท่ีพัฒนาใหม่อาจต้องพ่ึงพาภาครัฐ 
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- การควบคุมการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกาะกลุ่ม ป้องกันการพัฒนาขนาดเล็กท่ีกระจัดกระจาย
อย่างไร้ทิศทาง และไม่รุกล ้าพ้ืนที่ธรรมชาติ 

- การสร้างย่านและภาพจ าของย่านแต่ละย่านจะเป็นตัวก าหนดผู้อยู่อาศัยในย่านนั้นๆ ใน
อนาคต
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4.2.5 กำรเปรียบเทียบฉำกทัศน์ทำงเลือกและวิเครำะห์ข้อดีข้อเสีย 

 จากการประมวลผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการกับเมืองหลักทั้งสามแห่ง  สามารถสรุป
เปรียบเทียบสถานการณ์และภาพส าคัญของฉากทัศน์อนาคตทางเลือกด้านการอยู่อาศัยได้ดังในตารางที่ 109
โดยภาพฉากทัศน์แต่ละฉากจะพบว่าทุกฉากมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปดังในตารางที่ 
110 และเมื่อวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละฉากทัศน์ในด้านความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน 
สามารถสรุปได้ดังในตารางที่ 111
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ตารางที่ 109 สรุปเปรยีบเทียบฉากทัศน์ทางเลือกของอนาคตการอยู่อาศัยของเมืองหลัก 

 1 หมู่ปะกำรังน ้ำต้ืน 2 ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 3 อควำเรียมล ้ำสมัย 4 โหลปลำอัจฉริยะ 

 
local developer x human trust global developer x human trust 

global developer x platform 
trust 

local developer x platform trust 

สภำพเมืองแต่
ละส่วน 

>เน้นการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรมากกว่า
คอนโด 
> พื้นที่ใจกลางเมืองไม่ค่อยมีการพัฒนา 
อาคารจ านวนหน่ึงถูกปล่อยใหไ้มม่ีการใช้
งาน บางส่วนถูกรีโนเวทเป็นส านักงาน
หรือร้านค้าใหเ้ช่าท่ีไม่มคีนอาศัยในตอน
กลางคืน 

>เน้นพัฒนาตอนโดใกล้กลางเมือง
มากกว่าหมู่บ้านจดัสรร 
> พื้นที่ใจกลางเมืองที่ไม่มีการใช้งานถูก
กว้านซื้อและปรบัเป็นคอนโดหรสู าหรับ
ชาวต่างชาติ แทรกตัวอยู่ในชุมชนเดิม 

>เน้นพัฒนาคอนโดใกล้กลางเมืองหรือ
ใกล้สถานีรถไฟขนาดใหญม่ากกว่า
หมู่บ้านจัดสรร 
> พื้นที่ใกล้กลางเมืองที่เป็นแปลงที่ดิน
ขนาดใหญ่ถูกพัฒนาตามมุมเมือง เกิดการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกล 

>มีทั้งการพัฒนาหมู่บ้านจดัสรรและ
คอนโดในระดับใกล้เคยีงกัน 
> พื้นที่ใจกลางเมืองมีการใช้งานอยู่บ้าง 
อาคารจ านวนหน่ึงถูกรีโนเวทเป็นที่อยู่
อาศัยขนาดเล็ก ส านักงานหรือร้านค้าให้
เช่า แต่อีกแง่หนึ่งก็มีการพัฒนาที่อยู่
อาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกลและกระจัดกระจาย 

ล ักษณะของ
คอนโด 

> มีคอนโดเพิ่มขึ้นจากอดีตไม่มากนักใน
พื้นที่กลางเมือง ส่วนใหญ่เป็นคอนโด
แบบ low-rise ที่มีจ านวนไม่กียู่นติใน
เมืองหลัก ส่วนมากเป็นห้องที่มีขนาดไม่
ต ่ากว่า 35 ตร.ม. มีห้องหลากหลายทั้ง
ส าหรับอยูค่นเดยีว อยู่เป็นคู่ หรือเป็น
ครอบครัว มีพื้นท่ีส่วนกลางไมม่าก เน้น
การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน บาง
แห่งเปิดพื้นที่นอกอาคารของโครงการให้
คนนอกสามารถใช้งานได ้
> เน้นการอยู่อาศัยแบบซื้ออยูร่ะยะยาว
หรือเช่าระยะยาว 

> คอนโดแบบ high-rise ในพื้นที่กลาง
เมืองและโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลาย
อาคารในพ้ืนท่ีชานเมืองท่ีเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งสาธารณะ มีชาวตา่งชาติ
อาศัยอยู่จ านวนมาก ยูนติโดยมากใหญ่
กว่าในปัจจุบันท้ังที่เป็นแบบอยู่คนเดียว
หรือเป็นครอบครัว มีพื้นท่ีส่วนกลางที่
ครบครัน ซึ่งบางแห่งกเ็ชื่อมต่อกับพืน้ท่ี
สาธารณะที่เปดิให้คนนอกเข้ามาใช้
บริการได้ด้วย แต่บางแห่งก็จ ากัดการใช้
งานเฉพาะคนในชุมชน พื้นที่ส่วนกลางแต่
ละฟังก์ช่ันมีขนาดใหญ่ที่ท าให้สามารถใช้

คอนโดแบบ high-rise ขนาดใหญพ่ร้อม
พื้นที่ส่วนกลางที่เช่ือมต่อกับระบบอ านวย
ความสะดวกและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดย
บริษัทท่ีสร้างคอนโด มักตั้งอยู่ใน 
complex การพัฒนาขนาดใหญ่ทีไ่ม่ใช่ใจ
กลางเมืองเดมิ มีชาวต่างชาติอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก มสีถานท่ีอ านวยความ
สะดวกอยู่ครบครันซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมา
พร้อมๆ กับคอนโดหลายๆ อาคาร พื้นที่
ส่วนกลางและสิ่งอ านวยความสะดวกมี
ขนาดไม่ใหญ่มากนักและมรีะบบจดัการ

> มีคอนโดเพิ่มขึ้นจากอดีตไม่มากนัก 
ส่วนใหญ่เป็นคอนโดแบบ low-rise ที่มี
จ านวนไม่กี่ยูนติ บางแห่งเกิดจากการ
ปรับปรุงหอพัก/โรงแรมเป็นที่อยู่อาศัย 
ห้องมีขนาดค่อนข้างเล็กเนื่องจาก
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันมีขนาด
เล็กลงหรือถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ดจิิทัล
และการใช้ชีวิตแพลตฟอร์มท าใหก้ารเช่า
สิ่งของต่างๆท าได้ง่ายขึ้น พื้นที่เกบ็ของใน
บ้านจึงจ าเป็นน้อยลง อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องเชื่อมต่อกับระบบ IoT พื้นที่
ส่วนกลางมีขนาดเล็กและกระทัดรดั เน้น
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งานได้พร้อมกันหลายคน มักอยู่ในท าเลที่
เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะได้ง่าย บางแห่งไม่มีพื้นที่
ส่วนกลางเนื่องจากผู้อยู่อาศัยนิยมออกไป
ใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะที่อยู่ใกลเ้คียง
มากกว่า 
> เน้นการอยู่อาศัยแบบเช่า ห้อง
ออกแบบให้เปลี่ยนผังและการตกแต่ง
ภายในได้ง่าย 

กระจายการใช้งานด้วย AI 
> เน้นการอยู่อาศัยแบบเช่า ห้อง
ออกแบบให้เปลี่ยนผังและการตกแต่ง
ภายในได้ง่าย 

การใช้งานครั้งละครอบครัวหรือครั้งละ
คน 
> เน้นการอยู่อาศัยแบบซื้ออยูร่ะยะยาว
หรือเช่าระยะยาว 

ล ักษณะของ
ห ม ู ่ บ ้ ำ น
จัดสรร 

>เกิดหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กบริเวณชาน
เมืองที่ขยายต่อไปจากเนื้อเมืองเดมิและ
เป็นท าเลที่เดินทางเข้าเมืองค่อนขา้ง
สะดวก มีการรโีนเวทหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่
ใกล้เมืองเพื่อขายต่อ 
>บ้านมีขนาดปานกลาง ส่วนมาก
ออกแบบมาเพื่อครอบครัวขยายทีม่ีคน
หลายรุ่นอยู่ร่วมกัน 
>หมู่บ้านทีอ่ยู่ไกลเมืองมีพื้นท่ีส่วนกลาง
พื้นฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมู่บ้านที่
อยู่ใกล้เมืองไมค่่อยมีพื้นที่ส่วนกลาง
เนื่องจากเน้นให้คนไปใช้งานพ้ืนท่ี
สาธารณะข้างเคยีง 

> เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่
บริเวณชานเมืองที่ขยายต่อออกไปจาก
เนื้อเมืองเดิมและเดินทางเข้ากลางเมือง
ได้สะดวก ไม่ได้มีโครงการเกดิขึ้นมากนัก  
>บ้านมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ เนน้การ
ออกแบบที่ปรับเปลี่ยนผังและการตกแต่ง
ได้ง่ายให้เหมาะกับผู้เช่า มีทั้งส าหรับ
ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ใน
แต่ละหมู่บ้านมีทั้งคนเมืองกลุ่มเดมิและ
ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาใหม่อยู่อาศัย
ปะปนกัน 
>หมู่บ้านมีพื้นท่ีส่วนกลางขนาดใหญ่ มี
ฟังก์ช่ันพ้ืนฐานเช่นพื้นที่ออกก าลังกาย 

> เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่
บริเวณชานเมือง ส่วนหน่ึงตัดขาดจาก
เนื้อเมืองเดิมและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ไม่ได้มีโครงการเกิดขึ้นมากนัก  
> บ้านมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ เน้นการ
ออกแบบที่ปรับเปลี่ยนผังและการตกแต่ง
ได้ง่ายให้เหมาะกับผู้เช่า เน้นการ
ออกแบบส าหรับครอบครัวชาวต่างชาติ
รายได้สูงที่ย้ายเข้ามาพร้อมครอบครัว ใน
บ้านมีอุปกรณ์ IoT ครบครัน การอยู่
อาศัยเป็นแบบเช่าระยะยาว  
> พื้นที่ส่วนกลางคุณภาพดีและครบครัน
และควบคมุด้วย AIoT   

>เกิดหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กท่ีอยู่ห่าง
จากเนื้อเมืองเดมิมาก บางแห่งอยูใ่กล้กับ
พื้นที่ธรรมชาติมากและเดินทางไปยัง
กลางเมืองไดไ้มส่ะดวกนัก มีการรโีนเวท
หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองและน าเทคโนโลยี
การอยู่อาศัยเข้ามาใช้ในบ้านท่ีปรบัปรุง
ใหม ่
> บ้านมีขนาดไม่ใหญ่มาก เน้นการอยู่
แบบครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ 2-3 คน 
ครอบครัวที่มีหลายรุ่นมักแยกผู้สูงอายุให้
อยู่อีกบ้านใกล้ๆ กันและใช้อุปกรณ์ IoT 
ที่เช่ือมสู่เครื่องมือในบ้านของลูกหลาน 
> หมู่บ้านไมค่่อยมีพื้นที่ส่วนกลางที่
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สระว่ายน ้า สวน เป็นจดุรวมตัวทีส่ าคัญ
ของคนในหมู่บ้าน 

หลากหลายนักเพราะคนไม่ค่อยนยิมใช้
งาน 

ล ักษณะของ
สำธำรณูปกำร
แ ล ะ พ ื ้ น ที่
สำธำรณะ 

มีพื้นท่ีสาธารณะจ านวนมากกระจายตัว
อยู่ในชุมชนอยู่อาศัย เป็นจุดรวมตวัของ
ผู้คนในชุมชน คนนิยมออกไปใช้งานพ้ืนท่ี
นันทนาการที่หลากหลาย คนยังไปใช้
พื้นที่ของสาธารณูปการทั้งโรงเรยีน ศูนย์
สุขภาพ วัด ซึ่งสถานท่ีเหล่านี้ยังคงท า
หน้าท่ีเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ส าคญั 

มีพื้นท่ีสาธารณะกระจายตัวอยู่ในชุมชน
อยู่อาศัย เป็นจุดรวมตัวของผู้คนในชุมชน 
คนนิยมออกไปใช้งานพ้ืนท่ีนันทนาการที่
หลากหลาย คนยังไปใช้พื้นที่ของ
สาธารณูปการทั้งโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ 
วัด และมีพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ี
นันทนาการประเภทใหม่ๆ  ที่เป็นที่
ต้องการของชาวต่างชาติเกิดขึ้น 

มีพื้นท่ีสาธารณะไม่มากนัก ส่วนมากเป็น
พื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่มเีอกชน
ควบคุมและบริหารจัดการอยู่ การ
ออกแบบพ้ืนท่ีไม่ไดเ้น้นการรวมตวัของ
คนกลุ่มใหญจ่ึงมักมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่
ก็มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์
ชาวต่างชาติและคนหน้าใหม่ที่มีความ
ต้องการแตกต่างไปจากคนเดิมในพื้นที่ 
สาธารณูปการพื้นฐานระดับชุมชน เช่น 
โรงเรียน ศูนย์สุขภาพหลายแห่งถูก
ปรับเปลีย่นไปเป็นการใช้งานอ่ืน คนแต่
ละกลุม่ใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ/พื้นที่
นันทนาการคนละพื้นท่ีขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

มีพื้นท่ีสาธารณะไม่มากนัก ส่วนมากเป็น
พื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่มเีอกชน
ควบคุมและบริหารจัดการอยู่ มักมีขนาด
เล็กและไม่ได้มีฟังก์ช่ันท่ีหลากหลาย 
สาธารณูปการพื้นฐานระดับชุมชน เช่น 
โรงเรียน ศูนย์สุขภาพหลายแห่งปิดตัว
เนื่องจากไม่มผีู้ใช้งาน  คนแต่ละกลุ่มใช้
งานพ้ืนท่ีสาธารณะ/พื้นท่ีนันทนาการคน
ละพื้นท่ีขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
เข้าถึงแพลตฟอร์ม 

กำร ใช ้ ช ี วิ ต
ของคนเม ือง 
ไ ด ้ แ ก่  
ก ิ จ ก ร รม ใน
ชีวิตประจ ำวัน
ของคนเม ือง

> คนมักอาศัยในหมู่บ้านจดัสรรชานเมือง
และเดินทางไปท างานในเมือง บางคนเช่า
หรือซื้อคอนโดกลางเมืองไว้อยู่อาศัยใน
วันธรรมดาและกลับบ้านท่ีชานเมอืงใน
วันหยุด 
> ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น 

> คนเดิมในพ้ืนท่ีมักอาศัยในหมู่บา้น
จัดสรรชานเมืองและเดินทางไปท างานใน
เมือง คนท่ีไม่มีครอบครัวมักอยู่คอนโด
กลางเมือง คนกลุ่มที่มาท างานคนเดียว
มักเลือกอยู่คอนโดกลางเมือง และคนท่ีมี
ครอบครัวบางส่วนอาศยัในคอนโดขนาด

> คนเดิมในพ้ืนท่ีมักอาศัยในหมู่บา้น
จัดสรรชานเมืองและเดินทางไปท างานใน
เมือง ไม่ค่อยมีการเช่าคอนโดเป็นที่อยู่
อาศัยวันท างานเนื่องจากมีราคาสงู คน
กลุ่มใหม่มีทั้งคนท่ีเลือกอยู่บ้านจัดสรรซึ่ง
เป็นกลุ่มทีไ่ม่จ าเป็นต้องเดินทางไปท างาน

> คนจ านวนหนึ่งอยูใ่นพื้นที่ใกล้
ธรรมชาตมิากๆ แล้วเดินทางเข้าเมือง
เฉพาะเวลาที่จ าเป็นซึ่งไม่บ่อยนัก คนท่ี
อยู่คนเดียวและต้องการพื้นท่ีนันทนาการ
มักเลือกอยู่ในห้องคอนโดขนาดเลก็กลาง
เมือง 
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แต่ละกลุ่ม วิถี
ก ำ ร ใ ช ้ ง ำ น
สำธำรณูปกำร 
พ ื ้ น ที่
สำธำรณะและ
พ ื ้นท ี ่น ัทนำ
กำร 

ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ที่
เป็นธุรกิจของคนละแวกบ้าน 
> คนเลือกที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงพื้นที่
สาธารณะไดส้ะดวก เข้าถึงสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพดีได้ง่าย 

ใหญ่ แต่บางส่วนก็เลือกไปเช่าหมูบ่้าน
จัดสรรอยู่ชานเมืองและเดินทางไปท างาน
ในเมือง 
> ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ที่อยู่
ใกล้บ้าน 
> คนเลือกที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงพื้นที่
สาธารณะไดส้ะดวก เข้าถึงสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพดีได้ง่าย 

ทุกวัน ส่วนกลุ่มที่ต้องไปท างานทุกวันมัก
เลือกอยู่คอนโด 
> ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ผ่าน
แพลตฟอร์ม ถึงแม้จะอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่
เดินทางไปใช้บริการโดยตรง 
> ท าเลและความสะดวกในการเขา้ถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกของเมืองไม่ใช่
เงื่อนไขส าคญัในการเลือกที่อยู่อาศัย 
> คนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ไม่ค่อย
ออกไปใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ 

> ใช้บริการในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านซักรีด ฯลฯ ผ่าน
แพลตฟอร์ม ถึงแม้จะอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่
เดินทางไปใช้บริการโดยตรง 
> ท าเลและความสะดวกในการเขา้ถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกของเมืองไม่ใช่
เงื่อนไขส าคญัในการเลือกที่อยู่อาศัย 
> คนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ไม่ค่อย
ออกไปใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะ 
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local developer x human trust global developer x human trust 

global developer x platform 
trust 

local developer x platform trust 

โอกำส - เกิดการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์
บริบทเดิมของเมืองหลัก  
- ชุมชนเกิดใหม่มีโครงข่ายทางสังคมที่
พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
- การใช้เทคโนโลยีทีม่ีในยุคปัจจุบนัเข้า
มาเป็นตัวช่วยสร้างปฏสิัมพันธ์ภายใน
ชุมชนละแวกบ้าน  
- มีโอกาสน าพ้ืนท่ีเมืองเก่าทีไ่ม่มีการใช้
งานมาปรับปรุงใหม่ใหเ้ป็นที่อยู่อาศัย 
เพราะที่ดินน่าจะยังมรีาคาที่ไม่สูงเกินไป 
และการพัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่เมืองเดิมน่าจะ
เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ปฏิสมัพันธ์ทาง
สังคมเริม่ก่อตัวข้ึนได้ง่ายกว่า 
- ตอบโจทย์และดึงดูดคนรุ่นใหม่กลุ่มที่
ต้องการตามหาความโรแมนติกพรอ้ม
ความสะดวกสบายที่ซึ่งเป็นภาพเมอืง
หลักในปัจจุบัน 

- เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกลุ่มใหม่
และผู้อยู ่อาศัยเดิม ซึ ่งอาจน าไปสู่การ
พัฒนาด้านวัฒนธรรม ความรู้ และวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม่ 
- ทุนใหญ่จากต่างชาติมีความสามารถใน
การพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมโยงกับ
พื้นที่อยู่อาศัยไปพร้อมกันได้ และอาจน า
วิธีการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่มี
คุณภาพสูงและยั่งยืนเข้ามาสูเ่มอืงหลักได้ 
- ทุนใหญ่อาจมองการพัฒนาโดยไม่แบ่ง
ตามขอบเขตการปกครองแบบในปัจจุบัน 
ซ ึ ่งจะเปิดโอกาสให้เก ิดการพัฒนาที่
เชื ่อมโยงระหว่างเนื ้อเมืองหลายส่วนที่
เคยบริหารจัดการแยกกันอยู่ได้ 
- ทุนท้องถิ ่นอาจสามารถใช้ประโยชน์
จากที่ดินขนาดเล็กในเมืองที่ทุนต่างชาติ
มองไม่เห็น 
- เกิดงานใหม่ขึ้นจ านวนมากที่จะท าให้
เศรษฐกิจของเมืองหลักเติบโต 

- เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพ
รับคนจากทั่วโลก คนต่างถิ่นสามารถอยู่
อาศัยได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจ ากดัใน
การรับบริการสาธารณะต่าง 
- เมืองมีการสร้างมาตรฐานสากลในการ
พัฒนาที่อยู ่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน 
และพื ้นที ่สาธารณะเพื ่อรับมือกับโรค
ระบาดในอนาคตได้  
- เมืองสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามา
อยู่อาศัยได้ มีการจ้างงานเพิ่ม เศรษฐกิจ
เมืองเติบโต 
- มีการน าเข้าเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย
จากต่างชาติ 
 

- ภาครัฐสามารถให้บริการสาธารณะใน
พื้นที่ห่างไกลด้วยระบบดิจิทัลได้ ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการและ
การสร้างพื้นที่บริการสาธารณะในชุมชน
อยู่อาศัยที่เกิดใหม่ 
-  ม ีการพ ัฒนาแพลตฟอร ์มบร ิการ
ร ู ป แ บ บ ใ ห ม ่ ข น า ด ย ่ อ ม ด ้ ว ย
ผ ู ้ ประกอบการท ้องถ ิ ่ น  ท ี ่ เ ข ้ า ใจ
พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนในพื้นที ่
- ถึงแม้เมืองจะไม่มีแหล่งงานก็อาจ
สามารถดึงคนรุ่นใหม่ให้อยู่ต่อหลังเรียน
จบ ดึงคนรุ่นใหม่ที่ออกไปท างานที่อื่น 
รวมถึงคนในจังหวัดข้างเคียงให้เข้ามา
อยู่อาศัยระยะยาวได้ 
- เมืองสามารถพัฒนาได้โดยไม่ต ้อง
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
มากนัก 
- มีโอกาสในการเช่ือมโยงวัฒนธรรมเดิม
กับวิถีคนรุ ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด 
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 local developer x human trust global developer x human trust 
global developer x platform 

trust 
local developer x platform trust 

- เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุม่คนที่มี
วัฒนธรรมหลากหลาย พร้อมกับการสาน
ต่อวัฒนธรรมของแตล่ะชุมชน 
 

 ซึ่งจะท าให้เมืองสานต่อคุณค่าเดิมไปได้
พร้อมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

ควำมท้ำทำย - การพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะไปพรอ้มท่ีอยู่
อาศัยในบริเวณที่ไมม่ีพื้นท่ีสาธารณะอยู่
เดิมอาจท าได้ยากเพราะผู้พัฒนามตี้นทุน
ที่จ ากัด  
- การสร้างโครงข่ายสังคมละแวกบ้านใน
หมู่คนรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นปัจเจกนิยม
มากขึ้น ไม่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย และคุ้นชินกับการใช้บริการต่างๆ 
ผ่านแพลตฟอร์ม 
- การให้บริการตา่งๆ ด้วยมนุษย์ 
(human touch) อาจเป็นสิ่งที่มีราคา
แพงในอนาคต ท าให้คนจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  
- เมืองอาจขยายตัวอย่างไร้แบบแผนและ
โตอย่างกระจัดกระจายในแนวราบ จึง
ควรมีแนวทางที่วางกรอบการพัฒนาท่ีอยู่

- อาจเกิดการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ลุกร ้า
พื้นที่ธรรมชาติหรือชุมชนเดิม 

- การเข้าถึงที ่อยู ่อาศัยของคนไทยและ
คนรุ่นใหม่ในพื้นที่อาจมีปัญหา เนื่องจาก
การพัฒนาโดยทุนต่างชาติมีโอกาสท าให้
ที่อยู่อาศัยในเมืองหลักมีราคาสูงขึ้น คน
รุ่นใหม่อาจอยู่อาศัยเป็นครอบครัวหรือ
เลือกอยู่ในชุมชนที่คุ้นเคยไม่ได้ และท า
ให้เกิดความเหลื่อมล ้าในเมือง 

-  คนเดิมในชุมชนอาจถูกบีบให้ย้ายออก
จากพื ้นที ่จากแรงกดดันของต่างชาติ 
โดยฉพาะคนกลุ่มเดิมที่อาศัยแบบเช่า 

-  การจัดให้เมืองมีพื้นท่ีทางสังคมของคน
หลากหลายกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม เพื่อเช่ือมโยงคนใหม่กลุ่ม

- การดึงรายได้จากแพลตฟอร์มบริการที่
พัฒนาโดยต่างชาติให้เข้ามาหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจของเมืองหลัก 
- การเก็บข้อมูลการอยู ่อาศัยและใช้
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างชาติให้เป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการเมือง หรือ
พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นเอง 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัให้มี
มาตรฐานสากล มีระบบจัดการข้อมูลที่
เสถียร ปลอดภัย ท่ัวถึง และเข้าถึงได้โดย
คนทุกกลุ่ม 
-  การรักษาภาพจ าเดิมของเมืองหลักซึ่ง
เป็นต้นทุนส าคัญที่ช่วยดึงดูดประชากร
บางกลุ่มเข้ามาอาจท าได้ยาก วัฒนธรรม
บางอย่างอาจหายไปพร้อมกับการพัฒนา
ขนาดใหญ่ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
รวมถึงบริการต่างๆ ระหว่างการอยู่
อาศัยโดยผู ้ประกอบการในพื ้นที ่จะ
เกิดขึ ้นได้ก็ต่อเมื ่อมีการรวมกลุ่มของ
ผู้พัฒนารายย่อยอย่างเข้มแข็งและมีการ
ระดมทุน 
- การสร้างประสิทธิภาพของโครงสร้าง
พื ้นฐานเมือง (ถนน น ้า ไฟฟ้า ขนส่ง
มวลชน) อาจท าได้ยาก 
- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
ดิจิทัลในพื้นที่พัฒนาใหม่อาจต้องพึ่งพา
ภาครัฐ 
- การควบคุมการพัฒนาที่อยู ่อาศัยให้
เกาะกลุ่ม ป้องกันการพัฒนาขนาดเล็กท่ี
กระจัดกระจายอย่างไร้ทิศทาง และไม่
รุกล ้าพื้นที่ธรรมชาติ 
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 local developer x human trust global developer x human trust 
global developer x platform 

trust 
local developer x platform trust 

อาศัย เพื่อให้การโตของเมืองอย่างค่อย
เป็นค่อยไปตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ของเมืองในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 
- เศรษฐกิจเมืองอาจไม่เติบโตเท่าที่ควร 
อาจไม่เกดิการลงทุนพัฒนาโดยทนุใน
พื้นที่ ผู้พัฒนารายย่อยที่เดิมอยู่ในเมือง
หลักอาจย้ายฐานไปลงทุนในเมืองอื่น 
- บริษัทพัฒนาในพื้นที่ต้องหาวิธีรับมือ
กับทุนใหญ่ที่พัฒนาได้ด้วยต้นทุนที่ต ่า
กว่า 
- การสร้างโครงข่ายทางสังคมในหมู่
แรงงานต่างด้าวผ่านการพัฒนาที่อยู่
อาศัย 
 

ใหญ่ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชน
เดิมได้โดยไม่มีการปะทะ  

- ที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะที่พัฒนา
โดยต่างชาติอาจไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของ
คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

- อาจเกิดคอนโดขึ้นจ านวนมากในเมือง
หลัก ซึ ่งจะเข้ามาเปลี ่ยนภูมิทัศน์ของ
เมืองไปและอาจท าให้เมืองหลักมีอัต
ลักษณ์น้อยลง 

- การรักษาวิถีของเมืองใหม่ท่ีเคยเป็นสิ่ง
ดึงดูดทุนต่างชาติเข้ามาจะท าไดย้ากข้ึน
เมื่อการพัฒนาโดยต่างชาตมิีสดัส่วนท่ี
มากขึ้น และทุนใหญ่อาจขายภาพจ าของ
เมืองหลักโดยไม่ได้ให้ความส าคัญหรือ
พยายามรักษาแก่นแท้ของวิถีแบบเมือง
หลักควบคู่ไปด้วย 

-  ผ ู ้ประกอบการท้องถิ ่นอาจประสบ
ภาวะยากล าบากในการพัฒนาธุรกิจ 
- ค่าครองชีพจะสูงข ึ ้นโดยภาคร ัฐไม่
สามารถควบคุมได้ ท าให้เมืองมีความ
เหลื่อมล ้ามากขึ้นและคนเดิมในพื้นที่หรือ
จังหวัดข้างเคียงเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ยาก
ขึ้น และถูกผลักไปอยู่นอกเมือง 
- การควบคุมการพัฒนาโดยต่างชาติให้
ไม่รุกล ้าพื้นที่ธรรมชาติและกระจัด
กระจายไปในพ้ืนท่ีที่ไม่มีการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานไว ้

- การสร้างย่านและภาพจ าของย่านแต่
ละย่านจะเป็นตัวก าหนดผู้อยู่อาศยัใน
ย่านนั้นๆ ในอนาคต 
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local developer x human trust global developer x human trust 

global developer x platform 
trust 

local developer x platform trust 

ควำมเสมอภำค 

ข้อดี - ความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ไม่สูงมาก 

- ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางมี
โครงข่ายทางสังคมที่ช่วยรองรับเมือ่ต้อง
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ พอหาที่อยู่
อาศัยได้ในช่วงวิกฤตของชีวิต 

- เมืองไม่กระจายมาก คนท่ีอยูไ่กลยังพอ
เดินทางเข้าถึงกลางเมืองได้โดยไมล่ าบาก
นัก 

- คนเมืองมีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ที่จะท าให้ชีวิตมั่นคงข้ึนได ้

- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการตา่งๆ 
ส าหรับคนท่ีมีครอบครัว  

- มีโอกาสเกิดพื้นท่ีสาธารณะขนาดเล็ก
และสถานท่ีให้บริการสาธารณะในระดับ

- ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสถูกจ้างงานมาก
ขึ้นและอาจได้รับค่าแรงท่ีสูงขึ้นโดยไม่ถูก
หักรายได้เข้าแพลตฟอร์ม 

- คนเมืองมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่สาธารณะที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ 

- เกิดที่อยู่อาศัยที่มีการออกแบบให้
เหมาะสมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการตา่งๆ 
ส าหรับคนท่ีมีครอบครัว 

- มีโอกาสเกิดพื้นท่ีสาธารณะขนาดใหญ่
และสถานท่ีให้บริการสาธารณะทีค่รบ
ครันในระดบัชุมชนได้จากทุนใหญท่ี่
ต้องการพัฒนาชุมชนคุณภาพสูงเพื่อ
ดึงดูดกลุม่คนที่มีก าลังจ่าย สถานที่เหล่านี้
บางส่วนอาจเป็นประโยชน์กับคนใน
ชุมชนเดิมด้วย 

- ชาวต่างชาติมีโอกาสเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้ใกลเ้คียงกับคนไทย 

- ผู้มีรายได้น้อยท่ีอยู่ในท าเลที่เดินทาง
ล าบากยังคงเข้าถึงบริการสาธารณะได้
ผ่านระบบออนไลน ์

- ผู้มีรายได้น้อยและแรงงานต่างดา้วมี
โอกาสถูกจ้างงานมากขึ้น รับงานได้จาก
หลายทางมากขึ้น และอาจได้รับคา่แรงท่ี
สูงขึ้น 

- คนไทยมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

- ผู้ที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวสามารถใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพไดโ้ดยไมต่้องพึ่งพาใคร 

- เกิดที่อยู่อาศัยที่มีการออกแบบให้
เหมาะสมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

- ความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ไม่สูงมาก 

- ผู้มีรายไดไ้ม่มั่นคงสามารถปรับเปลี่ยนที่
อยู่อาศัยที่มีราคาเหมาะกับแตล่ะช่วงชีวิต
ได้โดยไม่ล าบากในการหามากนัก
เนื่องจากมีแพลตฟอรม์เป็นตัวช่วย 

- ผู้มีรายได้น้อยท่ีไมส่ามารถเลือกอยู่ใน
ท าเลที่สะดวกก็ยังคงเข้าถึงบริการ
สาธารณะไดผ้่านระบบออนไลน ์

- ถึงแม้ต้องอยู่ในบ้านท่ีมีขนาดเลก็ก็มี
อุปกรณ์ดจิิทลัและบริการต่างๆ ทีจ่ะมา
ช่วยท าให้คุณภาพการอยู่อาศัยดีขึน้ได ้

- ค่าบริการแพลตฟอร์มไมสู่งมาก ปรับให้
เหมาะกับรายได้คนในพ้ืนท่ี 
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ชุมชนได้อยู่บ้างจากความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนของคนในชุมชน 

 

 

- อาจเกิดพื้นท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ที่
ชุมชนเดิมเข้าไปใช้งานได้ด้วย 

- แพลตฟอร์มมมีาตรฐานบางอย่างที่อาจ
ท าให้คนเสียค่าใช้จ่ายทางสังคมในการอยู่
อาศัยน้อยลง 

- ผู้ที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวสามารถใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพไดโ้ดยไมต่้องพึ่งพาใคร 

- อาจใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือตั้งต้น
ในการรวบรวมผู้คนทุกกลุม่ให้เข้ามา
ช่วยกันสร้างคุณภาพชุมชนละแวกบ้านได ้

ข้อเสีย - ความสามารถในเข้าถึงบริการสาธารณะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจา่ยเงินเพื่อ
ซื้อหรือเช่าบ้านท่ีอยู่ในท าเลทีด่ี  

- คนท่ีย้ายเข้ามาใหม่และไม่มคีนรูจ้ักใน
พื้นที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ/เช่า
ที่อยู่อาศัยหรือรับบริการต่างๆ สูงกว่าที่
ควรเป็น  

- มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเขา้ถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 

- ผู้ที่ไม่รู้จักใครในละแวกบา้นจะ
กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง 

- เกิดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงที่อยู่
อาศัยสูง  

- ความสามารถในการเข้าถึงที่อยูอ่าศัยใน
ท าเลที่ดี แปรผันตรงกับการเข้าถึงบริการ
สาธารณะ 

- ชาวต่างชาติที่เข้ามาใหม่และไมม่ีคน
รู้จักอยู่ในพ้ืนท่ีจะประสบความล าบากใน
การหาที่อยู่อาศัยและเข้าถึงบริการต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน และอาจต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงกว่าที่ควรเป็น 

- มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเขา้ถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 

- เกิดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงที่อยู่
อาศัยสูง ผู้มรีายได้น้อยถูกผลักออกนอก
เมือง 

- คนไทยมีโอกาสเข้าไม่ถึงแอพลิเคช่ัน
ของต่างชาติหรือต้องจ่ายค่าบริการที่สูง
และไม่สอดคล้องกับรายได ้

- แพลตฟอร์มส่วนมากมีค่าบริการที่สูง 
คุมราคาโดยต่างชาติ ผู้ที่ไม่มีเงินจา่ย
ค่าบริการไมส่ามารถมีคณุภาพชีวติที่ดีได ้

- ผู้มีรายได้น้อยไมส่ามารถเข้าถึงพื้นที่
นันทนาการบางอย่างได ้

- ผู้มีรายได้น้อย แรงงานต่างด้าว 
ผู้สูงอาย ุที่เข้าไม่ถึงอุปกรณด์ิจิทัลและใช้
เทคโนโลยีไม่เป็นจะเข้าถึงบริการ
สาธารณะล าบาก  

- แรงงานต่างด้าวอาจประสบความ
ล าบากในการเข้าถึงแพลตฟอร์มทีพ่ัฒนา
โดยผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 

- การใช้บริการแพลตฟอรม์มีค่าใช้จ่าย 
ไม่แพงนัก แต่ก็ยังคงมีผู้ทีไ่ม่มเีงินจ่าย ซึ่ง
ก็จะไมส่ามารถมีคณุภาพชีวิตทีด่ีได้ 

- โอกาสในการเกิดพื้นทีส่าธารณูปการที่
เป็นกายภาพจริงในชุมชนมีน้อยลง อาจ
ท าให้การผลักดันชุมชนอยู่อาศัยทีม่ี
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- เกิดการแบ่งแยกเนื้อเมืองตามชนช้ัน
ทางสังคม 

- การสร้างพื้นที่สาธารณะและบรกิาร
สาธารณะระดับชุมชนท่ีมีคณุภาพดี
เกิดขึ้นมากก็จริงแต่เน้นให้บริการผู้ที่มี
ก าลังจ่าย คุณภาพของชุมชนละแวกบ้าน
แต่ละชุมชนจึงยังมคีวามแตกต่างกันอยู่ 

คุณภาพมีข้อจ ากัด รวมถึงมีข้อจ ากัดด้าน
เงินทุน 

 

ประสิทธิภำพ 

ข้อดี - รัฐสามารถพึ่งพาโครงข่ายทางสังคมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
ระดับหนึ่ง ลดต้นทุนการกระจาย
สาธารณูปการและการจ้างเจ้าหนา้ที่ 

- อาจมีที่อยู่อาศัยค้างสต็อกน้อยลง 

- สามารถใช้งานสิ่งท่ีอยู่ใกล้บ้านได้เลย 
ช่วยลดค่าขนส่งและลดเวลาในการส่ง
สิ่งของหรือบริการจากแพลตฟอรม์ 

- การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยโครงการขนาดเล็ก
สามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดินขนาดเล็กท่ีถูกทิ้งร้างในเมืองได้ 

- ต่างชาติอาจเป็นผูล้งทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปการ และพื้นท่ี
สาธารณะให้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคน
ในพื้นที่ 

- การสร้างที่อยู่อาศัยครั้งละจ านวนมาก
ลดต้นทุนต่อหลังได ้

- การเช่าที่อยู่อาศัยเป็นที่ต้องการของ
ชาวต่างชาติตลอดเวลา ท าให้มีที่อยู่อาศัย
ที่ไม่ถูกใช้งานอยู่น้อย 

- สามารถใช้งานสิ่งท่ีอยู่ใกล้บ้านได้เลย 
ช่วยลดค่าขนส่งและลดเวลาในการส่ง
สิ่งของหรือบริการจากแพลตฟอรม์ 

- ต่างชาติอาจเป็นผูล้งทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอง 

- ใช้พื้นที่และทรัพยากรไดคุ้้มค่าขึน้ผ่าน
ระบบจัดการบนฐานเศรษฐกิจแบง่ปัน 

- การสร้างที่อยู่อาศัยครั้งละจ านวนมาก
ลดต้นทุนต่อหลังได ้

- ลดขนาดพื้นท่ีบ้านและทดแทนฟังก์ช่ัน
ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีได ้

- ไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้นทุน
สูงในพื้นที่ห่างไกล แต่ลงทุนด้วย
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทีต่้นทุนต า่กว่าได ้

- ไม่จ าเป็นต้องสร้างอาคารเพื่อการ
บริการสาธารณะ 

- สามารถปรับใช้อาคารเก่าเป็นท่ีอยู่
อาศัยได้ โดยใช้บริการแพลตฟอรม์เข้ามา
เสรมิฟังก์ช่ันท่ีขาดไป 
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ข้อเสีย - การสร้างที่อยู่อาศัยครั้งละจ านวนน้อย 

อาจมีต้นทุนต่อหลังสูงกว่า 

- คนต้องเสียเวลาในการรอใช้บริการ
สาธารณะต่างๆ ค่อนข้างนาน 

- คนเมืองจ านวนหน่ึงอาจซื้อบ้านสอง
หลัง เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยไม่แพงมาก 
ซึ่งท าให้ท่ีอยู่อาศัยไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที ่

- จ าเป็นต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ไว้เป็น
ของส่วนตัวอยู่มาก 

- คนเมืองจ านวนหน่ึงต้องมีบ้านสองหลัง
คือเช่าคอนโดกลางเมืองไว้อยู่วันท างาน
และซื้อบ้านชานเมืองไว้อยู่วันหยุดจาก
การเติบโตของที่รวดเร็วของเมือง 

- จ าเป็นต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ไว้เป็น
ของส่วนตัวอยู่มาก 

 

- มีโอกาสสูงที่โครงสรา้งพื้นฐาน พื้นที่
สาธารณะ และสาธารณูปการที่พัฒนา
โดยทุนต่างชาติจะไม่ได้ใหป้ระโยชน์กับ
คนเมืองกลุ่มเดิม  

- เกิดการตั้งถ่ินฐานอย่างกระจัดกระจาย 
ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพไดย้าก 

- การลงทุนในแพลตฟอร์มที่จ าเปน็ใน
ชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
มีโอกาสท าก าไรสูงไดย้ากเนื่องจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานมีจ ากัด 

ควำมยั่งยืน 

ข้อดี - มีเพื่อนบ้านท่ีคอยช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 

- มีโอกาสผลักดันให้เกดิการพัฒนาชุมชน
โดยคนในพื้นที่ได้ และท าให้การพัฒนา
ตรงความต้องการของคนในพ้ืนท่ี ไม่เป็น
การพัฒนาท่ีสูญเปล่า 

- ตอบโจทย์และดึงดูดคนรุ่นใหม่กลุ่มที่
ต้องการตามหาความโรแมนติกจากสังคม
แบบเมืองหลัก 

- มีเพื่อนบ้านท่ีคอยช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 

- มีโอกาสการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคน
ที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ท าให้แต่ละ
กลุ่มเข้าใจวิถีชีวิตของคนท่ีแตกต่าง และ
อาจน าไปสู่วิถีการอยู่อาศัยที่ดึงเอาข้อดี
ของแต่ละวัฒนธรรมมารวมกันได ้

- คนต่างชาติมีโอกาสจะอยู่ในระยะยาว
เนื่องจากผูกพันธ์กับพ้ืนท่ีมากกว่า 

- ลดพลังงานท่ีใช้ในการเดินทาง 

- เกิดการน าเข้าเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
และเทคโนโลยีจัดการพลังงานในท่ีอยู่
อาศัยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ และเร่ง
ให้มีการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เรว็ข้ึนได ้

- ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยา่ง
คุ้มค่าผ่านเศรษฐกิจแพลตฟอรม์ 

 

- ลดพลังงานท่ีใช้ในการเดินทาง 

- เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการอยูอ่าศัย
โดยผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีที่เข้าใจบริบท
ของเมืองหลักมากกว่าและอาจตอบโจทย์
คนเมืองในระยะยาวมากกว่า 

- ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอยา่ง
คุ้มค่าผ่านเศรษฐกิจแพลตฟอรม์ 

- คนรุ่นใหม่กลับเข้ามาอาศัยในเมอืงหลัก
และยังท างานไปด้วยได้ ซึ่งคนกลุม่นี้จะ
บางส่วนอาจเป็นก าลังส าคัญในการ
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 1 หมู่ปะกำรังน ้ำต้ืน 2 ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 3 อควำเรียมล ้ำสมัย 4 โหลปลำอัจฉริยะ 
- ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทีต่้องการใช้ชีวิตที่
ดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานโดย
การท ากิจกรรมต่างๆ ได้ในละแวกบ้าน 

- หากหลอมรวมคนต่างชาติให้ผูกพันธ์กับ
พื้นที่ได้ จะได้ก าลังในการผลักดันและ
ร่วมกันสร้างชุมชนที่น่าอยู่ในระยะยาว 

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนน่าอยู่
ขึ้น 

ข้อเสีย - เกิดการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวราบ
มากกว่า ท าให้เมืองใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่
คุ้มค่าและสิ้นเปลืองพลังงานในการ
กระจายโครงสร้างพื้นฐาน 

- เมืองอาจตามความเปลี่ยนแปลงของ
โลกภายนอกไม่ทัน และใช้เทคโนโลยีได้
ไม่คุ้มคา่ 

- อาจดึงดูดคนรุ่นใหมเ่ข้ามาไดไ้ม่เต็มที่
นักเนื่องจากขาดแหล่งงานและขาดการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความ
สะดวก 

- อาจไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทีไ่มไ่ด้มี
ภูมิล าเนาในเมืองหลักแต่ต้องการอาศัยใน
เมืองหลัก 

- การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยอาจเป็นการ
ท าลายอาคารเก่าท้ังหมดเพื่อสรา้งอาคาร
ใหม ่ซึ่งท าให้เกิดขยะมาก 

- อาจเกิดการพัฒนาท่ีรุกล ้าพื้นที่
เกษตรกรรม 

 

- อาจเกิดการรุกล ้าพื้นที่ทางธรรมชาติ
โดยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อยู่
ห่างไกลจากเนื้อเมืองเดมิ 

- อาจท าให้ต้องสร้างถนนเพื่อเข้าถึงพื้นที่
ห่างไกลมากข้ึน 

- ใช้พลังงานในการขนส่งสินค้าและ
บริการมากขึ้น 

- คุณภาพชุมชนละแวกบ้านของคนกลุ่ม
เดิมในพ้ืนท่ีอาจถูกควบคุมโดย
แพลตฟอร์มต่างชาติ ซึ่งอาจไมไ่ดค้ านึงถึง
การสร้างคุณภาพที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
และมีความยั่งยืนมากนัก 

- อาจท าให้ต้องสร้างถนนเพื่อเข้าถึงพื้นที่
ห่างไกลมากข้ึน 

- ใช้พลังงานในการขนส่งสินค้าและ
บริการมากข้ึน 
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4.3 ภำพอนำคตอันพึงประสงค์ 

4.3.1 อนำคตอันพึงประสงค์ของเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหำดใหญ่-สงขลำ 

จากการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญและผู้อยู่อาศัยในเมืองหลักพบว่า  ฉากทัศน์ที่
ผู้เข้าร่วมเห็นว่าเป็นภาพอนาคตการอยู่อาศัยที่พึงประสงค์มากที่สุดมีความแตกต่างกันระหว่างทั้งสามเมือง  
โดยเมืองเชียงใหม่และหาดใหญ่สงขลามองว่าฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ คือ ฉำกทัศน์ที่ 4 โหลปลำอัจฉริยะ โดยมี
เหตุผลส าคัญคือ ฉากทัศน์นี้ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่าและน่าจะเปิดโอกาสใหม่ให้กับ
การพัฒนาเมือง และสามารถสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงอาจเกิด
ปรากฏการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัยที่ท าให้เกิดการตีความพื้นที่เมืองที่แตกต่างไปจากเดิมและน่าสนใจขึ้น 
ในขณะที่เมืองขอนแก่นมองว่าฉากทัศน์ที่พึงประสงค์คือ ฉำกทัศน์ที่ 1 หมู่ปะกำรังน ้ำตื้น ผสมกับ ฉำกทัศน์ที่ 
4 โหลปลำอัจฉริยะ เนื่องจากเห็นว่าในเมืองที่อนาคตจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่มาก การมีปฏิสัมพันธ์ละแวกบ้าน
ยังคงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยมีข้อสังเกตว่าผู้เข้าร่วมของเมืองขอนแก่นที่มีอายุน้อยกว่ามีแนวโน้มจะเลือกฉากทัศน์
ที ่4 เช่นเดียวกับอีกสองเมือง  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งสามเมือง สามารถสังเกตได้ว่า แนวทางที่
ชัดเจนประการหนึ่งที่ผู้ร่วมประชุมของทั้งสามเมืองมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ฉากทัศน์ที่ต่างชาติคุม
เกมส์การพัฒนา เป็นฉากทัศน์ที่ไม่พึงประสงค์ของเมืองหลัก และต้องการให้ผู้พัฒนารายย่อยในพื้นที่เป็นผู้
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยในอนาคตมากกว่า นอกจากนี ้ยังมีข้อสังเกตจากการประชุมว่า ผู้ร่วม
ประชุมจากเมืองเชียงใหม่และหาดใหญ่สงขลาตระหนักถึงบทบาทของทุนต่างชาติในอนาคตค่อนข้างสูงกว่าผู้
ร่วมประชุมจากเมืองขอนแก่น โดยมีมุมมองว่าทุนต่างชาติมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างงาน
ที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ใช้ชีวิตในเมืองหลัก แต่ถึงกระนั้น หากมองไปที่อนาคตแล้ว ก็ไม่ต้องการให้บทบาทของ
ต่างชาติมีอ านาจก าหนดการพัฒนามากกว่าคนในพ้ืนที่หรือต้องการให้มีคนต่างชาติจ านวนมากย้ายเข้ามาอยู่ใน
เมืองมากนัก ซึ่งมุมมองดังกล่าวอาจเป็นผลของการที่เมืองเชียงใหม่และหาดใหญ่สงขลาเองมีการพัฒนาที่มีทุน
ต่างชาติเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญมานานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  จึงเห็นความจ าเป็นในการต้องเปิดรับทุน
ต่างชาติไปพร้อมกับการคงสมดุลระหว่างทุนต่างชาติกับทุนในพ้ืนที่ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และในปัจจุบันที่แผนพัฒนาเมืองในระดับชาติมีแนวโน้มจะดึงแรงงานและทุนจากต่างชาติเข้ามามากกว่า  จึง
อาจน ามาสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่ต้องการชูให้ผู้พัฒนารายย่อยขึ้นมามีบทบาทในระดับที่สามารถสร้าง
กรอบการลงทุนและควบคุมการเข้ามาของทุนต่างชาติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ในขณะที่ผู้เข้าประชุมจาก
เมืองขอนแก่นไม่ได้ให้น ้าหนักกับแรงกดดันของต่างชาติหรือมองว่าต่างชาติจะมีอ านาจสูงมากเท่าอีกสองเมือง 

4.3.2 อนำคตอันพึงประสงค์ส ำหรับเมืองหลักในประเทศไทย  

ผลจากการประชุมกลุ ่มย่อยเชิงปฏิบัติการประกอบกับการวิเคราะห์ข้อดี  ข้อเสีย โอกาส และ 
ความท้าทายเบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า ฉากทัศน์อนาคตการอยู่อาศัยที่พึงประสงค์ของเมืองหลักคือภำพ
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ผสำนข้อดีของฉำกทัศน์ที่ 4 โหลปลำอัจฉริยะและฉำกทัศน์ที่ 1 หมู่ปะกำรังน ้ำตื้นเข้ำไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็น
ภาพที่เมืองหลักเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างยั่งยืน โดยคนเมืองเดิมมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกและ
ควบคุมความเป็นไปของการพัฒนาในระดับค่อนข้างสูง  ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเทคโนโลยีที่
เชื่อมโยงกับภายนอก มีมาตรฐานและเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้บริบทของสังคมในเมืองหลัก ซึ่ง
โครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่เหล่านี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจ าเป็นในการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วน
ส าคัญในการพัฒนาเมืองในอนาคต และในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ควรถูกน ามาใช้ในการผสานผู้คนใน
ชุมชนให้ยังคงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไปพร้อมๆ กัน  

ทั้งนี้ ด้วยขนาดของเมืองและบริบทที่แตกต่างกันท าให้ความสามารถในการมุ่งสู ่ภาพอนาคตพึง
ประสงค์นี้มีไม่เท่ากันในแต่ละเมือง โดยจะเห็นได้จากเมืองเชียงใหม่และหาดใหญ่-สงขลา ที่ตระหนักว่าการ
พึ่งพาเงินทุนจากต่างชาติในการสร้างเศรษฐกิจและดึงดูดแรงงานให้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญและน่าจะต้องมีกลไกที่เอ้ือให้เกิดฉากทัศนท์ที่ 2 และ 3 ปะปนอยู่ด้วยส่วนหนึ่งในฉากทัศน์ที่ 1 และ 4 
ซึ่งเมืองหลักลักษณะเดียวกันนี้ก็มีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
หรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้จากกลุ่มทุนต่างชาติสูงด้วย เช่น ภูเก็ต ระยอง พัทยา เป็นต้น ดังนั้นในรายละเอียด
ของอนาคตอันพึงประสงค์ส าหรับเมืองอ่ืนๆ นอกจากสามเมืองที่ได้ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ภาพอนาคตในแกน
ตั้งอาจหนักไปทางด้านบนของแกน (ผู้พัฒนารายย่อยท้องถิ่นน าเกมส์) ในระดับที่แตกต่างกันออกไปดังภาพที่  
206 ซึ่งแต่ละเมืองจะอยู่ในต าแหน่งไหนนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาแผนการพัฒนาเมืองระดับประเทศที่ถ่ายมาสู่
เมืองหลักแต่ละแห่งควบคู่กันไปด้วย 

ส่วนในแกนนอน จากข้อค้นพบที่ว่าคนเมืองกลุ่มสูงวัยและกลุ่มคนอายุน้อยมีความต้องการพัฒนา
เมืองในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยผู้สูงวัยให้มีแนวโน้มความส าคัญกับโครงข่ายสังคมและเน้นเอียงไปทางด้าน
ขวาของแกน (พึ่งพาคนใกล้ไว้ใจเมื่อเจอหน้า) ส่วนผู้มีอายุน้อยมองว่าเทคโนโลยีอาจเป็นทางเลือกให้พึ่งพาได้
ดีกว่าในชีวิตประจ าวัน ความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มนี้จะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประเทศไทยก้าว
เข้าสู่สังคมสูงวัย ดังนั้น เมืองหลักท่ีต้องดูแลผู้สูงอายุจ านวนมากพร้อมกับต้องการแรงงานคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามา
ขับเคลื่อนและดูแลเมืองจึงจ าเป็นต้องมีนโยบายที่สร้างสมดุลของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและให้บริการสาธารณะ
ที่สามารถตอบโจทย์และเป็นที่พ่ึงพาให้กับคนทั้งสองกลุ่มได้พร้อมๆ กัน  
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ภาพที่  206 ขอบเขตอนาคตพึงประสงคส์ าหรบัเมืองหลักในประเทศไทย 

4.3.3 โอกำสและควำมท้ำทำยของอนำคตอันพึงประสงค์ 

1) โอกำสและควำมท้ำทำยพื้นฐำน 

จากประเด็นด้านโอกาสและความท้าทายของฉากทัศน์ที่ 1 และ 4 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถ
ประมวลรายละเอียดตามกรอบของความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนดังในตารางที ่112 

ตารางที ่112 โอกาสและความท้าทายพ้ืนฐานของฉากทัศน์อนาคตพึงประสงค ์

 โอกำส ควำมท้ำทำย 
ฉำกที ่1 หมู่ปะกำรังน ้ำ

ต้ืน 
ฉำกที ่4 โหลปลำ

อัจฉริยะ 
ฉำกที ่1 หมู่ปะกำรังน ้ำ

ต้ืน 
ฉำกที ่4 โหลปลำ

อัจฉริยะ 
ควำม
เสมอ
ภำค 

กำรเข้ำถึงท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพใกล้แหล่งงำน 

- คนทุกกลุ่มยังมีโอกาส
เข้าถึงและเป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน 
สร้างความมั่นคงได ้
- ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบางมีโครงข่ายทาง
สังคมที่ช่วยรองรับเมื่อ
ต้องประสบปญัหาทาง
เศรษฐกิจ พอหาที่อยู่
อาศัยได้ในช่วงวิกฤตของ
ชีวิต 

- คนทุกกลุ่มยังมีโอกาส
เข้าถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่
กลางเมืองใกล้แหล่งงาน  
- คนเมืองบางกลุ่ม
สามารถท างานในท่ีอยู่
อาศัยท่ีอยู่ห่างไกลได ้
- ผู้มีรายไดไ้ม่มั่นคง
สามารถปรับเปลี่ยนที่อยู่
อาศัยท่ีมีราคาเหมาะกับ
แต่ละช่วงได้อย่างไม่

- การปรับปรุงและพัฒนา
ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพยัง
ไม่ดีอาจมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและความคุ้ม
ทุน 

- ผู้ย้ายเข้าใหม่ที่มีรายได้
น้อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ที่
อยู ่อาศัยคุณภาพดีและ
ราคาไม่สูง 

- ผ ู ้ท ี ่ไม ่สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี อาจเข้าไม่
ถึงที่อยู่อาศัย 

- การจ ่ายค ่าเช ่าท ี ่อยู่
อาศัยรายวันอาจท าให้
ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงขึ้น 

เมืองหลักท่ีเศรษฐกิจพ่ึงพาทุนต่างชาติต ่า 

เมืองหลักท่ีเศรษฐกิจพ่ึงพาทุนต่างชาติสูง 
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ล าบากนักเนื่องจากมี
แพลตฟอร์มเป็นตัวช่วย 

- ถึงแม้ต้องอยู่ในบ้านท่ีมี
ขนาดเล็กกม็ีอุปกรณ์
ดิจิทัลและบริการต่างๆ ที่
จะมาช่วยท าให้คณุภาพ
การอยู่อาศัยดีขึ้นได ้

กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ  

- เมืองไม่กระจายมาก 
คนท่ีอยู่ไกลยังพอ
เดินทางเข้าถึงกลางเมือง
ได้โดยไม่ล าบากนัก 
- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บริการตา่งๆ ส าหรับคนที่
มีครอบครัว 
- รัฐสามารถพึ่งพา
โครงข่ายทางสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดร้ะดับหนึ่ง 
ลดต้นทุนการกระจาย
สาธารณูปการและการ
จ้างเจ้าหนา้ที ่

- ผู้ที่ไม่สามารถเลือกอยู่
ในท าเลที่สะดวกก็ยังคง
เข้าถึงบริการสาธารณะ
ได้ผา่นระบบออนไลน ์

- ค่าบริการแพลตฟอร์ม
อาจไมสู่งมาก และไดร้ับ
การปรับให้เหมาะกับ
รายได้คนในพ้ืนท่ี 

 

 

- ไม่มีงบประมาณในการ
พัฒนาสาธารณูปการให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

- ผ ู ้ท ี ่ไม ่สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี  ท ั ้งผ ู ้มี
รายได้น้อยและผู้สูงอายุ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้ 

- อาจไม ่ม ีงบประมาณ
และองค์ความร ู ้ ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
ให้บริการสาธารณะให้มี
คุณภาพดีเพียงพอ 

กำรเข้ำถึงพ้ืนที่สำธำรณะและนันทนำกำร  
- สามารถใช้งานสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่อยู่
ใกล้บ้านไดเ้ลย ช่วยลด
ค่าเดินทาง เวลาเดินทาง 
ค่าขนส่งและลดเวลาใน
การส่งสิ่งของหรือบริการ
จากแพลตฟอรม์ 

- ไม่จ าเป็นต้องสร้าง
อาคารเพื่อการบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรม
นันทนาการจ านวนมาก 

 

-  ผ ู ้ คนท ี ่ อย ู ่ ในพ ื ้นที่
ห ่ า ง ไ ก ล ย ั ง ค ง ไ ม ่ มี
ทางเลือกในการใช้งาน
พ ื ้ นท ี ่ ส า ธารณะและ
นันทนาการที่หลากหลาย 

 

- หากไม่มีการรวมกลุ่ม
ของผู ้คนที ่ด ีอาจท าให้
พ ื ้นท ี ่สาธารณะใหม่ๆ 
เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งอาจท า
ให้ไม่ม ีพื ้นที ่สาธารณะ
ตามความต้องการของคน
บางกลุ่ม 

โครงข่ำยทำงสังคม 
- ชุมชนเกิดใหม่มี
โครงข่ายทางสังคมที่
พึ่งพาตนเองได้ในระยะ
ยาว 

- แพลตฟอร์มมมีาตรฐาน
บางอย่างที่อาจท าให้คน
เสียค่าใช้จ่ายทางสังคมใน
การอยู่อาศัยน้อยลง 

-  ผ ู ้ ย ้ าย เข ้ า ใหม ่อาจ
ป ร ั บ ต ั ว แ ล ะ ส ร ้ า ง
โครงข่ายทางสังคมได้ยาก 

- ผู ้คนอาจขาดโครงข่าย
ทางสังคมบนที ่สามารถ
พึ่งพาได้ในละแวกบ้าน 
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- การใช้เทคโนโลยีทีม่ีใน
ยุคปัจจุบันเข้ามาเป็นตัว
ช่วยสร้างปฏสิัมพันธ์
ภายในชุมชนละแวกบ้าน  
- ผู้ที่ไม่รู้จักใครในละแวก
บ้านจะกลายเป็นกลุม่
เปราะบาง 
- มีเพื่อนบ้านท่ีคอย
ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 

- ผู้ที่ต้องอาศัยอยู่คน
เดียวสามารถใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพไดโ้ดยไมต่้อง
พึ่งพาใคร 

 

ประสิท
ธิภำพ 

- มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพื่อเข้าถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่อยู่
กลางเมือง 

- อาจมีที่อยู่อาศัยค้าง
สต็อกน้อยลง 

- การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
โครงการขนาดเล็ก
สามารถกระตุ้นให้เกิด
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ขนาดเล็กท่ีถูกทิ้งร้างใน
เมืองได ้

- ไม่ต้องลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานต้นทุน
สูงในพื้นที่ห่างไกล แต่
ลงทุนด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลที่ต้นทุนต ่า
กว่าได ้

- ไม่จ าเป็นต้องสร้าง
อาคารเพื่อการบริการ
สาธารณะ 

- สามารถปรับใช้อาคาร
เก่าเป็นท่ีอยู่อาศัยได้ โดย
ใช้บริการแพลตฟอรม์เข้า
มาเสริมฟังก์ช่ันท่ีขาดไป 

- คนจ านวนหนึ่งยังคงมี
บ้านสองหลังท าให้การใช้
ประ โยชน ์ท ี ่ ด ิ น ไม ่ มี
ประสิทธิภาพ 

-  ก า ร ล ง ท ุ น ใ น
แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ต ่ า ง ๆ 
ส าหรับการให้บริการใน
ช ีว ิตประจ  าว ันอาจไม่
คุ้มค่าเนื่องจากมีผู้ใช้งาน
จ านวนน้อย 

- ไม่มีการพัฒนาอาคาร
อยู่อาศัยครั ้งละปริมาณ
มากและเป็นโครงการเล็ก 
ซึ ่งอาจมีต้นทุนเฉลี่ยต่อ
หลังสูงกว่า 

ค ว ำ ม
ยั่งยืน 

- ลดการขยายตัวของ
เมืองที่รุกร ้าพื้นท่ี
ธรรมชาตโิดยไม่จ าเป็น 
- ตอบโจทย์และดึงดูดคน
รุ่นใหม่กลุม่ที่ต้องการ
ตามหาความโรแมนติ
กจากสังคมแบบเมือง
หลัก 
- ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่
ต้องการใช้ชีวิตที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม ท ากิจกรรม
ต่างๆ ไดค้รบครันใน
ละแวกบ้าน 
 

- ลดการขยายตัวของ
เมืองที่รุกร ้าพื้นท่ี
ธรรมชาตโิดยไม่จ าเป็น 
-  เ ทค โน โ ลย ี อ า จล ด
ก าแพงทางว ัฒนธรรม
และช่วยดึงดูดคนต่างถิ่น
และคนรุ่นใหม่ที ่ท างาน
ออนไลน์ให้เข้ามาอาศัย
ในเมืองหลักได้ขึ้น 
 
- ลดพลังงานท่ีใช้ในการ
เดินทาง 

- เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีการอยู่อาศัย

-  ไ ม ่ ส ามารถบร ิ ห าร
จ ัดการทร ัพยาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก
เ ท ่ า ก ั บ ก า ร ใ ช้
แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม แ ล ะ
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัว
ช่วย 

- การจ ากัดการอยู่อาศัย
ในพื ้นที ่ห ่างไกลที ่อาจ
เ ก ิ ด ข ึ ้ น ไ ด ้ ห า ก มี
เ ท ค โ น โ ล ย ี เ ข ้ า ไ ป
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ถ ึ ง พ ื ้ น ที่
เหล่านั้น 
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- เกิดการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยท่ีตอบโจทย์บริบท
เดิมของเมืองหลัก  
- มีโอกาสผลักดันให้เกดิ
การพัฒนาชุมชนโดยคน
ในพื้นที่ได้ และท าให้การ
พัฒนาตรงความต้องการ
ของคนในพ้ืนท่ี ไม่เป็น
การพัฒนาท่ีสูญเปล่า 

โดยผู้ประกอบการใน
พื้นที่ท่ีเข้าใจบริบทของ
เมืองหลักมากกว่าและ
อาจตอบโจทย์คนเมืองใน
ระยะยาวมากกว่า 

-  ใ ช ้ ท ร ั พ ย า ก ร ใ น
ชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า
ผ ่ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
แพลตฟอร์ม 

2) โอกำสและควำมท้ำทำยจำกมุมมองกลุ่ม 3M 

 เมื่อวิเคราะห์ผ่านภาพชีวิตของคนเมืองแต่ละกลุ่มในฉากทัศน์แล้ว สามารถสรุปโอกาสและความ  
ท้าทายที่มีต่อคนเมอืงกลุ่มชายขอบ กลุ่มมวลชน และกลุ่มล ้าสมัย ได้ดังในตารางที ่113 

ตารางที ่113 โอกาสและความท้าทายท่ีมีต่อคนเมืองกลุม่ชายขอบ กลุ่มมวลชน และกลุ่มล า้สมยั  

 โอกำส ควำมท้ำทำย 

ค ว ำ ม เ ส ม อ
ภำค 

- สามารถให้บริการสาธารณะได้ทั ่วถึงและเท่า
เทียม ถึงจ าเป็นต้องอยู่ไกลจากกลางเมืองก็รับ
บริการสาธารณะได้ 
- คนย้ายเข้าใหม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยกรได้เท่า
เทียมกับคนเดิม 
- คนเมืองหลักยังมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินและที่
อยู่อาศัย 

- การพัฒนาและสนับสนุนบริการแพลตฟอร์มที่คิด
ค่าบริการที ่เป็นธรรมและเข้าถึงได้จากทุกคน 
รวมถึงควบคุมราคาบริการบางอย่างที่จ าเป็น เช่น 
บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการรับเลี้ยงเด็ก 
- การท าให้บริการสาธารณะที ่จ  าเป็นสามารถ
เข้าถึงได้จากแพลตฟอร์มทั้งหมด และเข้าถึงได้จาก
ทุกสถานท่ี 
- การพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานดิจ ิท ัล ให ้ เป็น
สวัสดิการที่เข้าถึงได้จากคนทุกกลุ่ม 
- การป้องกันการเก็งก าไรในอสังหาฯ โดยคนใน
พื้นที ่
- การมีพื้นที่สาธารณะที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับคนที่เข้าไม่ถึงบริการด้านนันทนาการทาง
แพลตฟอร์ม หรือจ าเป็นต้องอาศัยอยู ่ในบ้านที่
แออัด 

ประสิทธิภำพ - ภาครัฐสามารถให้บริการสาธารณะในพื ้นที่
ห่างไกลด้วยระบบดิจิทัลได้ ช่วยลดต้นทุนการ
บริหารจัดการและการสร้างพื้นที่บริการสาธารณะ
ในชุมชนอยู่อาศัยที่เกิดใหม่ 

- การลงทุนโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจ ิทัลโดย

ภาครัฐให้มีความทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เสถียร และ
จ าเป็นต้องมีต้นทุนและองค์ความรู้สูง ทั ้งนี ้การ
ร่วมมือกับเอกชนเป็นวิธีการหนึ่งแต่อาจน ามาซึ่ง
ค่าใช้จ่านท่ีสูงในภายหลัง 
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- มีโอกาสในการเก็บข้อมูลการอยู่อาศัยเพื่อน ามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และวางแผนการ
เติบโตของที่อยู่อาศัยในอนาคตได้ 

 

- การผลักดันให้เกิดการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีกลางเมือง
อาจท าได้ยาก การใช้งานอาคารเก่าที่ถูกปล่อยทิ้ง
ไว้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
- การปรับปรุงสาธารณูปการให้พร้อมลองรับการ
ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม 

ควำมยั่งยืน - มีการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใหม่
ขนาดย่อมด้วยผู้ประกอบการท้องถิ่น ที ่เข้าใจ
พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนในพื้นที ่
- มีโอกาสดึงคนหนุ่มสาวท่ีเพิ่งเรียนจบให้อยู่อาศยั
ต่อในเมืองหลักได้ 
- ถึงแม้จะอาศัยในเมืองหลักแต่สามารถเชื่อมโยง
กับโลกได้ 
- วิถีการอยู่อาศัยท่ีเป็นจุดเด่นเดิมของเมืองหลักมี
โอกาสถูกสานต่อและผสานไปกับเทคโนโลยี  

- การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยด้วยมาตรการทางผังเมืองเป็นความท้าทาย
ส าคัญที่จะท าให้เมืองไม่กระจัดกระจายอย่างไร้
ทิศทาง 
- การมีกฏเกณฑ์ที ่ช ัดเจนระหว่างผู ้ให้บริการ
แพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมกับทั้งสองฝ่าย 
- ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในชุมชนอาจหายไป 
การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอยู่
อาศัยอาจท าได้ยาก 
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บทท่ี 5 ยุทธศำสตร ์

 บทนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพฉากทัศน์อนาคตฐาน อนาคตทางเลือก และอนาคตอันพึงประสงค์ที่ได้จาก
บทที่ 4 และสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับภาพอนาคตแต่ละส่วน โดยจะ
น าเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับรับมือกับภาพอนาคต
ฐานด้านการอยู่อาศัยของเมืองหลัก และยุทธศาสตร์ส าหรับภาพอนาคตทางเลือกของการอยู่อาศัยในเมืองหลัก  

ทั้งนี้ การศึกษาที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทในเมืองหลักแสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยแนวตั้งในเมืองหลักมี
แนวโน้มจะประสบกับภาพอนาคตในลักษณะที่คล้ายคลึงกับผลการศึกษาอนาคตการอยู่อาศัยแนวตั้งในเมือง
หลวงจากงานวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2-1 – การอยู่อาศัยใน
เมือง” (ภัณฑิรา จูละยานนท์และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ดังนั้น นโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับที่อยู่อาศัยแนวตั้งในเมืองหลักจึงสามารถตั้งต้นจากนโยบายของที่อยู่อาศัยแนวตั้งในเมืองหลวงได้  โดย
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่ได้เสนอไว้ในงานวิจัยดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

นโยบายส าหรับภาพอนาคตฐาน 
o นโยบายคอนโดเก่าแต่ไม่แก่  
o นโยบายการเช่ารูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นใจส าหรับทุกฝ่าย  
o นโยบายห้องเล็กอย่างพอดีและมีคุณภาพ  
o นโยบายสร้างพ้ืนที่ส าหรับทุกรุ่นทุกวัยในตึกสูง  
o นโยบายอยู่คนเดียวได้อย่างปลอดภัย สบายใจ และไม่โดดเดี่ยว  
o นโยบายคอนโดที่ไม่มองข้ามพ้ืนที่กินเพ่ืออยู่และพ้ืนที่อยู่เพ่ือกิน  
o นโยบายทุกคนมีพ้ืนที่อยู่อาศัยในยุคที่พ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัยกลายเป็นบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับทุกฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 
 1) ยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรับผิดชอบด้านการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้มีการรับมือ

แบบรวมหมู่ (collective management) 
2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพื้นที่ส่วนรวม (collective space) ผ่านการมองพื้นที่เมืองทั้งของภาครัฐ

และเอกชนเป็นทรัพยากรร่วมของคนเมือง 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานข้อมูลร่วม (collective database management) เพ่ือความ

ปลอดภัยในที่อยู่อาศัยทั้งทางกายภาพและดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ส าหรับอนาคตพึงประสงค์ 

 1) ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารสู่การสร้างเมืองทันใจ (Instant city) 
o กลยุทธ์ 1.1 บ้านใกล้งาน 
o กลยุทธ์ 1.2 สาธารณูปการใกล้ตัว 

2) ยุทธศาสตร์ 2 สร้างระบบนิเวศการอยู่อาศัยแบบรวมหมู่ (ecosystem of collectiveness) 
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o กลยุทธ์ 2.1 อยู่คอนโดกับครอบครัวได้ 
o กลยุทธ์ 2.2 กระชับความสัมพันธ์ชุมชนแนวตั้งในระดับย่าน 

3) ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัยที่ทุกคนเข้าถึงได้  (urbanites public 
database) 
o กลยุทธ์ 3.1 สร้างฐานข้อมูลการอยู่อาศัยที่ครบครันและเชื่อมโยงกัน 
o กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยที่เชื่อถือได้และใช้งานสะดวก 

4) ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับส าหรับคนทุกกลุ่ม 
(Never go green alone) 
o กลยุทธ์ 4.1 ผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน 
o กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยที่เชื่อถือได้และใช้งานสะดวก 

จากประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์เหล่านี้ ยุทธศำสตร์อนำคตทำงเลือกทั้งหมดถือเป็นการปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับประเทศซึ่งควรประยุกต์ใช้กับเมืองหลักด้วยเชน่กัน 
อีกทั้งยุทธศาสตร์ทั้งสามข้อเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาพรวมที่ ไม่
เพียงแต่รับมือกับที่อยู่อาศัยแนวตั้งเท่านั้น แต่เป็นพื้นฐานของกระบวนการจัดการที่อยู่อาศัยรูปแบบอื่นๆ 
ให้กับเมืองแต่ละแห่งทั่วประเทศได้ด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะน าเสนอในงานวิจัยนี้ จึง
ถือเป็นข้อเสนอที่ต่อยอดและเพิ่มเติมประเด็นส าคัญที่จ าเพาะกับเมืองหลัก เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยแบบ mass housing ที่เป็นแนวราบ รวมถึงที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ที่ได้ศึกษาใน
งานวิจัยนี้ด้วย 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับภำพอนำคตฐำน 

5.1.1 นโยบำยเพื่อรับมือกับอนำคตฐำน  

แนวโน้มส าคัญของปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต ่าและผลกระทบสูงต่อการเปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยใน
เมืองหลักมีหลายประการ เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย จ านวนนักศึกษาและเด็กที่ลดลง การเรียนออนไลน์และ
ท างานออนไลน์เป็นที่นิยมขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้น น ามาสู่ภาพอนาคตฐานของการอยู่
อาศัยที่ท้ังสามเมืองหลักมีร่วมกัน 8 ประเด็น ได้แก่  

1) หมู่บ้านจัดสรรไกลเมืองเต็มไปด้วยคนแก่และบ้านที่ไม่มีคนอยู่  
2) หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองกลายเป็นบ้านเช่า และสถานที่ประกอบธุรกิจ  
3) สูงวัยใน co-living space 
4) นักศึกษาหายไป หอพักรอบมหาวิทยาลัยโดนทิ้งร้าง  
5) โครงการเกือบจัดสรรเป็นดาบสองคม  
6) คอนโดเพ่ือเช่า สภาพเก่าไร้ผู้ดูแล  
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7) โรงพยาบาลกลางเมืองเตียงล้น โรงพยาบาลชุมชนคนร้าง โรงเรียนไกลห่างไร้ครูไร้เพ่ือน 
8) บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่ถึง 

ประเด็นของภาพอนาคตฐานเหล่านี้น ามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ 7 ประเด็นส าคัญ (ตาราง
ที่ 114) ได้แก่ 1) นโยบายคืนชีวิตให้หมู่บ้านจัดสรรเก่า 2) นโยบายพ้ืนที่ส่วนกลางสู่พื้นที่สาธารณะ 3) นโยบาย
ส่งเสริม co-living ที่เป็นมิตรกับทุกคน 4) นโยบายมองหอพักเป็นสถาปัตยกรรมยืดหยุ่น 5) นโยบายเปิด
โอกาสการจัดสรรที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ให้เมือง 6) นโยบายชะลอคอนโดใหม่ใช้งานคอนโดเดิม 7) นโยบาย
วางแผนแม่บทกลุ่มพ้ืนที่รัฐกลางเมือง ข้อเสนอทั้ง 7 ประเด็นนี้จะท าให้สามารถรับมือกับภาพอนาคตฐานที่ 7) 
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาการกระจายตัวของโรงพยาบาลและโรงเรียนไปด้วยพร้อมกัน ทั้งนี้ รายละเอียดของแต่ละ
นโยบายมีดังต่อไปนี้  
ตารางที่ 114 นโยบายหลักและนโยบายย่อยจากภาพอนาคตฐาน 

นโยบำยหลัก นโยบำยย่อย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ค ื น ช ี ว ิ ต ใ ห้
หม ู ่บ ้ำนจ ัดสรร
เก่ำ 

นโยบายจัดให้มีการบริการสาธารณะเคลื่อนที่
ที่เดินทางไปหาผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดสรรที่
ห่างไกล  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

นโยบายสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวซื้อบ้านมือ
สองในหมู่บ้านจัดสรรมาปรับปรุงเพื่ออยู่อาศัย 

- การเคหะแห่งชาติ  
- กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 

นโยบายสนับสนุนการเข้าถึงผู ้เชี ่ยวชาญใน
การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยเก่า 

- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- สภาวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

พื้นที่ส่วนกลำงสู่
พ้ืนที่สำธำรณะ 

นโยบายสนับสนุนการปรับปรุงบ้านจัดสรรสู่
การใช้ประโยชน์ท่ีตอบโจทย์ย่าน 

- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายปรับกฏเกณฑ์บ้านจัดสรรเดิมให้มี
พ ื ้นท ี ่ส ่วนกลางท ี ่พร ้อมปร ับเป ็นพ ื ้นที่
สาธารณะได้ในอนาคตและสอดคล้องกับย่าน 

- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

นโยบายโอนพื้นที่ส่วนกลางสู่พื้นที่สาธารณะ
อย่างเป็นธรรม 

- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส ่ ง เ ส ร ิ ม  co-
living ที่เป็นมิตร
กับทุกคน 

- นโยบายสร้างมาตรฐานการอยู่อาศัยแบบ 
co-living ทั้งการออกแบบอาคารและระบบ
การจัดการให้มีความชัดเจน 
- นโยบายสนับสนุนการออกแบบอาคารอยู่
อาศัยร่วมด้วยแนวคิด universal design 
- นโยบายสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยแบบ co-
living กระจายตัวอยู่ในพื้นที่หนาแน่นสูงของ
เมืองอย่างทั่วถึง อยู่ในท าเลที่ใกล้แหล่งงาน 

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- การเคหะแห่งชาติ 
- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- สภาวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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มองหอพ ัก เป็น
สถำป ัตยกรรม
ยืดหยุ่น 

- นโยบายสนับสนุนการปรับปรุงหอพักเป็น 
co-living space หรือการใช้ประโยชน์อาคาร
ที่เป็นประโยชน์กับย่าน 
- นโยบายสร้างมาตรฐานพื้นที่ส่วนกลางและ
งานระบบของหอพักให้พร ้อมรองร ับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามอาคารที่จะเปลี่ยนฟังก์ช่ัน
ไปในอนาคต 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- มหาวิทยาลัยของแต่ละเมือง 
 

เป ิดโอกำสกำร
จัดสรรที่อยู่อำศัย
ร ูปแบบใหม ่ให้
เมือง 

-  นโยบายปร ับปร ุงข ้อก  าหนดเก ี ่ยวกับ
รายละเอียดพื ้นที่ส ่วนกลางของโครงการ
จัดสรรให้เหมาะสมกับขนาดของโครงการ  
- นโยบายสนับสนุนโครงการเกือบจัดสรรให้
เกิดในพื้นที่กลางเมืองและเป็นที่ที ่มีโอกาส
จะต้องใช้ในการพัฒนาขนาดใหม่ต ่า 

- กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ชะลอคอนโดใหม่
ใช้งำนคอนโดเดิม 

- นโยบายทางภาษีเพื่อลดการซื้อคอนโดเก็ง
ก าไรโดยไม่มีการใช้งาน 
- นโยบายสนับสนุนผู้ซื ้อคอนโดมือสองเป็น
บ้านหลังแรก 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / 
การเคหะแห่งชาติ 

วำงแผนแม ่บท
กลุ่มพื้นที่รัฐกลำง
เมือง 

- นโยบายปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเดิมให้มี
คุณภาพ 
- นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่รัฐพัฒนา
ชุมชนอยู่อาศัยต้นแบบที่เข้าถึงได้ 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมธนารักษ์ 

 

1) นโยบำยคืนชีวิตให้หมู่บ้ำนจัดสรรเก่ำ  

หมู่บ้านจัดสรรเก่าในเมืองหลักอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักที่ต้องการนโยบายบางส่วนที่แตกต่าง
กันคือ 1) หมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางเมือง ไกลจากสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะ 
และ 2) หมู่บ้านจัดสรรที่เคยอยู่ขอบเมืองในอดีตแต่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่หนาแน่นสูงและมีกิจกรรมทาง
พาณิชยกรรมที่หนาแน่นขึ ้น เข้าถึงสิ ่งอ านวยความสะดวกได้ดี ซึ ่งทั ้งสองประเภทนี้มีศักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ต่างกัน 

หมู่บ้านจัดสรรไกลเมือง 

ในกรณีของหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางเมือง หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
บทบาทในการเข้าไปดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะมีเพิ่มขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงจัดให้มีบริการ
สาธารณะต่างๆ ที ่จ  าเป็นส าหรับผู ้สูงอายุ  เช่น การซื ้อของ บริการตรวจสุขภาพ หรือการรับส่งไป
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สถานพยาบาล โดยในเมืองที่มีระบบนิติบุคคลและความสัมพันธ์ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างดีดังเช่นเมือง
ขอนแก่น ภาครัฐท้องถิ่นอาจส่งเสริมให้นิติบุคคลและภาคเอกชนที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ เหล่านี้จะวางระบบ
การให้บริการ โดยภาครัฐมีหน้าที่ช่วยก ากับดูแลให้เกิดการบริการโดยภาคเอกชนที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม 
และเข้าไปสนับสนุนการบริการสาธารณะบางส่วนในชุมชนที่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้เพ่ือลดความเหลื่อมล ้า  
แต่ในเมืองที่ความเป็นชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองไม่ได้เข้มแข็งนัด ภาครัฐท้องถิ่นอาจจะต้องส่งเสริมให้
เอกชนผู้พัฒนาอสังหาฯ ให้ความส าคัญกับการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนมากขึ้น หรือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวของเช่น หน่วยงานท้องถิ่นในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไป
ริเริ่มเชื่อมโยงผู้คนในหมู่บ้านล้อมรั้วที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นคนระดับรายได้ปานกลางด้วย 

ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการจัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่หมู่บ้านเหล่านี้แล้ว 
การคืนชีวิตให้หมู่บ้านจัดสรรชานเมืองยังรวมไปถึงการหากระบวนการจัดการกับที่อยู่อาศัยที่ถูกปล่อยทิ้งไว้
และไม่มีคนอยู่เป็นเวลานานให้มีการใช้งานอย่างเต็มที่มากที่สุดด้วย ในที่อยู่อาศัยที่มีเจ้าของแต่ไม่มีผู้อยู่
อาศัยและเจ้าของไม่ต้องการขาย อาจจ าเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการปล่อยเช่า หรือบ้านที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมและมีการประกาศขาย ภาครัฐร่วมกับสถาบันการเงินควรมีกลไกสร้างแรงจูงใจให้คนมาซื้อบ้านมือ
สองเหล่านี้เพื่ออยู่อาศัย โดยอาจมีสิทธิพิเศษด้านภาษีที่ใกล้เคียงกับการซื้อบ้านมือหนึ่ง หรือมีหน่วยงานที่
สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านการรีโนเวทอาคาร ซึ่งอาจเป็นโยธาธิการจังหวัดหรือผลักดันภาคเอกชนหรือ
บริษัทสถาปนิกให้มีบทบาทในด้านนี้มากขึ้น ส่วนบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ควรมีกลไกเข้าไปหาทางฟื้นฟูให้
กลับมามีการใช้งานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นปรับเป็นพื้นที่ไว้ท ากิจกรรมหมู่บ้าน หรือไว้ให้เจ้าหน้าที่เข้า
ไปใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการสาธารณะ 

หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมือง 

หมู ่บ ้านจัดสรรใกล้เมืองที ่ม ีโอกาสถูกซื ้อและปรับเปลี ่ยนการใช้งานเป็นกิจกรรมประเภท  
พาณิชยกรรมหรือกิจกรรมอื ่นที ่ไม่ใช่ที ่อยู ่อาศัยส่วนตัวสูง จ าเป็นต้องมีนโยบายการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์อาคารที่ชัดเจน และมีการวางระบบการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางที่รัดกุม เพ่ือปกป้องสิทธิในการใช้พ้ืนที่
ส่วนกลางและความสงบและเป็นส่วนตัวให้กับคนกลุ่มที่ยังใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยเช่นเดิมอยู่ จากการที่พ้ืนที่ใกล้
เมืองมีแนวโน้มที่จะมีระดับความเป็นชุมชนต ่า นโยบายที่จะเกิดขึ้นอาจจ าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น
เข้าไปเป็นตัวกลางในการดูแลและบริหารจัดการการใช้พื้นที่ หรือสนับสนุนให้มีภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเป็นผู้
ต่อรองและบริหารจัดการพ้ืนที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเหล่านี้ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากท่ีสุด 
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2) นโยบำยจำกพื้นที่ส่วนกลำงสู่พื้นที่สำธำรณะ 

นโยบายนี้มีบางส่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อมกับนโยบายคืนชีวิตให้หมู่บ้านจัดสรรเก่า แต่
ขยายไปถึงที่อยู่อาศัยล้อมรั้วประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรด้วย เช่น คอนโด หอพัก เป็นต้น จากข้อมูล
การศึกษา ในเมืองหลักหลายแห่งมีแนวโน้มที่นิติบุคคลของที่อยู่อาศัยล้ อมรั ้วจ านวนหนึ่งจะไม่สามารถ
ด าเนินการดูแลพื้นที่ส่วนกลางต่อไปได้นานนักในอนาคตด้วยความไม่คุ้นเคยในการจ่ายค่าส่วนกลางของผู้คนใน
พื้นที่ อีกทั้งจ านวนประชากรที่จะน้อยลองในอนาคต อาจท าให้บางแห่งไม่มีผู้อยู่อาศัยเต็มจ านวน ซึ่งอาจเกิด
ภาพนี้ที่รุนแรงกว่าในที่อยู่อาศัยแนวตั้งที่ส่วนมากเป็นการอยู่แบบเช่าและพร้อมย้ายเปลี่ยนไปที่อ่ืน 

ในสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐจ าเป็นต้องหากลไกเพื่อเข้าไปช่วยดูแลจัดการคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนเหล่านี้ด้วยการช่วยวางแผนการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งวิธีการหนึ่งที่น่าจะด าเนินการได้และท าให้ทุกฝ่าย
ใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือ การร่วมกันตั้งกองทุนระหว่างกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนล้อมรั้วและผู้อยู่อาศัย
โดยรอบในย่านเดียวกัน เพื่อลงขันงบประมาณในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้และเปิดให้พื้นที่เหล่านี้เป็น
ของสาธารณะที่คนในชุมชนสามารถเป็นสมาชิกและเข้ามาใช้บริการได้ด้วยถึงแม้จะไม่ได้มีบ้านอยู่ในรั้วนั้นก็
ตาม ซึ่งภาครัฐอาจน าภาษีที่ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะในเมืองอยู่แล้วมาเสริมในส่วนนี้ได้ด้วยหรือ
น าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ครอบครองโดยเอกชน (Privately owned public space) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น โดยนโยบายเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากในชุมชนที่ขาดแคลนสาธารณูปการมาแต่
เดิม ซึ่งนโยบายนี้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคมหรือประชาชนที่อยู่ในแต่ละย่าน รวมถึง
การปรับแก้ไขกฏระเบียบบางประการจากภาครัฐส่วนกลางที่ท าให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย 
ในขณะเดียวกันการวางระบบของการโอนพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน เป็นธรรม และ
ตรงไปตรงมาทั้งด้านการบริการจัดการและการใช้งบประมาณ ก็เป็นอีกประเด็นที่ควรเริ่มวางกรอบไว้ก่อน
ตั้งแต่ในปัจจุบัน 

ในอีกแง่หนึ ่ง นโยบายที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถท าได้ ตั ้งแต่ในปัจจุบัน คือ การพิจารณา
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการวาง
แผนการใช้ประโยชน์อาคารขึ้นใหม่ โดยอาจปรัตัวเลขในข้อก าหนดเดิม ผ่อนคลายการวางกรอบของข้อก าหนด
ที่บังคับให้มีการใส่พื้นที่บางประเภทไว้ซึ่งอาจไม่ตอบกับย่านหรือวิถีชีวิตของคนเมืองหลักในอนาคต และยัง
น าไปสู่การตีกรอบการใช้งานไว้ให้เฉพาะคนภายในโครงการ ซึ่งการผ่อนคลายดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับ
มาตรการทางผังเมืองที่เห็นภาพรวมของการพัฒนาแต่ละย่านก่อนว่าควรมีพื้นที่สาธารณะประเภทใดอยู่บ้าง 
แล้วจึงปรับแนวทางการก าหนดรูปแบบการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ของย่านนั้นๆ โดยสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณูปการหรือพื้นที่สาธารณะควบคู่ไปกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยไม่กันไว้เพียงคนในพื้นที่ ซึ่งภาครัฐ
ส่วนกลางจ าเป็นต้องมีบทบาทในการชี้แนะและวางกรอบมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ เข้าใจ
ทิศทางการพัฒนาของเมืองและร่วมลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างประโยชน์สาธารณะ โดยแต่ละโครงการอาจร่วมมือ
กับหน่วยงานท้องถิ่นท่ีให้บริการสาธารณะในประเภทที่แตกต่างกันไปตามสิ่งที่ย่านนั้นยังขาดอยู่ 
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3) นโยบำยส่งเสริม co-living ที่เป็นมิตรกับทุกคน 

 ที่อยู่อาศัยแบบ co-living ที่เริ ่มเป็นที่สนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นในอาคารหลายประเภททั้ง
ตึกแถว บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ทั้งในและนอกหมู่บ้านจัดสรร ไปจนถึงคอนโด แต่บางแห่งอาจประสบปัญหาการ
ออกแบบที่ท าให้การอยู่อาศัยของคนในบ้านไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรและเกิดเป็นปัญหาระหว่างผู้อยู่อาศัยด้วย
กันเองไปจนถึงผู้อยู่อาศัยกับผู้ให้เช่า หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นควรร่วมมือกับนักวิชาการและสถาปนิกในการ
วางแนวทางการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับที่อยู่อาศัยประเภทนี้ ทั้งการออกแบบพื้นที่ใช้
สอย ระบบอาคาร การรักษาความปลอดภัย และการวางระบบบริหารจัดการที่ผู้ประกอบการจะสามารถน าไป
เป็นแนวทางปฏิบัติได้ โดยในแนวทางการออกแบบควรพิจารณาประเด็นด้านการออกแบบตามหลักคิด 
universal design ด้วยเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยอาจผลักดันการออกแบบตาม
แนวคิดดังกล่าวด้วยมาตรการจูงใจ เช่น มาตรการทางภาษี โดยควรสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยแบบ co-living ที่
หลากหลายรูปแบบและช่วงราคา สามารถรองรับคนได้หลากหลายประเภททั้งคนที่อยู่คนเดียว อยู่เป็นคู่ อยู่
เป็นครอบครัว และสนับสนุนที่อยู่อาศัยประเภทนี้ให้เกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่หนาแน่นสูงของเมื องและใกล้
แหล่งงาน 

นอกจากนี้ ภาครัฐส่วนกลางควรมีกลไกลทางการเงินที่จะท าให้ผู้เช่าที่อาศัยอยู่  co-living มาโดย
ตลอดรู้สึกมีความมั่นคงได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปหาซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  มีมาตรการที่เป็นระบบกันชน
รองรับให้กับคนเมืองกลุ่มที่ไม่ได้มีงานประจ าที่มีโอกาสจะไม่มีค่าเช่าจ่ายในบางเดือนให้ไม่จ าเป็นต้องย้ายที่อยู่
อาศัยตลอดเวลาและยังคงความเป็นธรรมกับผู้ให้เช่า 

4) นโยบำยมองหอพักเป็นสถำปัตยกรรมยืดหยุ่น  

 หอพักที่จะมีการใช้งานน้อยลงจ าเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนให้สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งานใน
รูปแบบอื่นที่ตอบโจทย์ย่านและตอบโจทย์ยุคสมัยได้ การปรับหอพักเป็นที ่อยู่อาศัยที่ราคาต ่ากว่าตลาด 
(affordable housing) ซึ่งอาจเป็นแบบเช่าหรือขาย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ภาครัฐฯ สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางในแต่ละเมืองได้โดยการใช้ข้อดีของท าเลที่ตั้งของหอพักที่
หลายส่วนอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยและแหล่งงาน หรือในบางพื้นที่อาจปรับเปลี่ยนเป็นอาคารที่มีการใช้งานแบบ
ผสมผสานที่รวมสาธารณูปการบางอย่างที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนไว้ด้วย ซึ่งการปรับปรุงเหล่านี้
จ าเป็นต้องมีแนวทาง (guideline) ทั้งในส่วนที่เป็นห้องพักและพ้ืนที่ส่วนกลาง 

ในเบื้องต้น ภาครัฐส่วนกลางอาจพิจารณาปรับกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอพักให้มี
ความยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้งานประเภทอื่นที่เหมาะสมกับย่าน
ได้มากขึ้น รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนและภาควิชาการศึกษาแนวทางการออกแบบและการก่อสร้างที่เอ้ือต่อ
การปรับปรุงและเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานในอนาคต กลุ่มผู้ประกอบการเองอาจร่วมมือกันสร้างโครงข่ายเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และหารือกับภาครัฐ และให้ภาครัฐและภาควิชาการช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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 หอพักที่จะถูกปรับปรุงใหม่เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมเหล่านี้ นอกจากจะต้องการการสนับสนุนในเชิง
องค์ความรู้แล้ว ภาครัฐท้องถิ่นอาจจะจ าเป็นต้องสนับสนุนในเชิงงบประมาณ จึงควรเริ่มมีการศึกษาแนว
ทางการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships) และปลดล็อคมาตรการที่
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความยืดหยุ่นดังกล่าว 
 

5) นโยบำยเปิดโอกำสกำรจัดสรรที่อยู่อำศัยรูปแบบใหม่ให้เมือง  

ข้อก าหนดการจัดสรรในปัจจุบันแบ่งเป็นการจัดสรรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ ่งแต่ละขนาดมี
รายละเอียดของการจัดพื้นที่บริการสาธารณะที่ต่างกัน ในขณะที่โครงการเกือบจัดสรรที่เป็นการแบ่งก็ปรากฏ
ให้เห็นจ านวนมากในพื้นที่เมืองหลักและอาจน าความท้าทายหลายประการมาสู่การพัฒนาชุมชนอยู่อาศัยของ
เมือง การพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดในข้อก าหนดการจัดสรรทั้งจ านวนแปลงที่ดินจัดสรรที่ให้ครอบคลุม
ไปถึงโครงการขนาดเล็กที่ไม่ต้องขออนุญาตในปัจจุบัน ลักษณะและประเภทของพื้นที่บริการสาธารณะของ
โครงการอาจจะต้องปรับให้เชื่อมโยงกับย่านในภาพรวมมากข้ึน โดยอาจพิจารณาให้มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ไปในพื้นที่เมืองที่มีความหนานแน่นไม่เท่ากันและมีการก าหนดวิธีการแบ่งขนาดการจัดสรรใหม่ นอกจากนี้ 
ข้อก าหนดควรพิจารณาแนวทางการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควบคู่ไปพร้อมกับสาธารณูปโภค
ประเภทอื่นๆ ที ่มีก าหนดไว้แล้วแต่เดิม และมีแนวทางการพัฒนาที่ค านึงถึงการอยู ่อาศัยที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการอาจเป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชนผู้พัฒนาในเชิงองค์
ความรู้และการใช้เทคโนโลยีในการจ าลองการใช้พลังงานต่างๆ เพื่อให้โครงการพัฒนาใหม่ส่งผลกร ะทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และท าให้ผู้คนสามารถอยู่อาศัยในบ้านที่พร้อมจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้  

นอกจากนี้ ภาครัฐอาจสนับสนุนที่ดินโครงการเกือบจัดสรรในที่ดินกลางเมืองบางแปลงเพ่ือให้มีการใช้
งานอย่างคุ้มค่า โดยพิจารณากับโอกาสของการรวมแปลงหรือการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ อาจเป็นไปได้ในอนาคต
หากไมไ่ดม้ีการแบ่งแปลงควบคู่กันไปด้วย  

6) นโยบำยชะลอคอนโดใหม่ใช้งำนคอนโดเดิม  

ถึงแม้ว่ากลไกตลาดจะท าให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพัฒนาคอนโดให้สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดอยู่แล้ว และในเมืองหลักก็ยังมีแนวโน้มของคอนโดล้นตลาดไม่สูงเท่าในมหานครกรุ งเทพ แต่จากข้อมูล
ส ารวจที่พบว่าการอยู่อาศัยในคอนโดเป็นการอยู่อาศัยแบบเช่าซึ่งเป็นนัยของปรากฏการณ์การซื้อคอนโดเพ่ือ
การลงทุน ภาครัฐที่ก ากับดูแลตลาดอสังหาฯ ร่วมกับภาคเอกชนผู้พัฒนาและสถาบันการเงินจึงควรมีกลไกใน
การบริหารจัดการคลังที่อยู่อาศัยเหล่านี้ไม่ให้เกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในมหานครกรุงเทพใน
ปัจจุบัน โดยมาตรการส าคัญที่ควรด าเนินการควบคู่กันไปคือ 1) การลดแรงจูงใจในการซื้อคอนโดเพ่ือปล่อยเช่า
เก็งก าไร ซึ่งจะท าให้ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นจนคนท างานทั่วไปเข้าถึงได้ยาก และ 2) สนับสนุนการใช้งานยูนติที่
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สร้างขึ้นมาแล้วให้คุ้มค่าและใช้ได้ในระยะยาวขึ้นแทนการสร้างตึกคอนโดขึ้นใหม่เพ่ือให้คนย้ายไปเรื่อยๆ โดยใช้
มาตรการทางการเงินเข้ามาขับเคลื่อน 

7) วำงแผนแม่บทกลุ่มพื้นที่รัฐกลำงเมือง 

 สถานที่ราชการและที่ดินของหน่วยงานภาครัฐในเมืองหลักจ านวนมากตั้งอยู่ในท าเลที่ใกล้แหล่งงาน
และเดินทางสะดวก แต่ยังขาดการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการพัฒนาเมือง 
เช่น ใช้งานอาคารเฉพาะช่วงเวลาราชการ มีพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่แต่ถูกล้อมรั้วไว้ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้งาน 
กระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นตัวกลางเจรจากับกระทรวงอื่นๆ ที่ก ากับดูแลแต่
ละหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือร่วมกันวางนโยบายก าหนดแม่บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หน่วยงานราชการทั้งหมดตั้งแต่
ส่วนที่เป็นส านักงานไปจนถึงส่วนบ้านพักข้าราชการของเมืองให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพมากขึ้น โดยมอง
ที่ดินของหน่วยงานราชการเป็นพ้ืนที่ของสาธารณะเพ่ือประชาชน มิใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และวาง
แผนพัฒนาในภาพรวมให้มีทั้งพื้นที่ท างานของแต่ละหน่วยงานอย่างเพียงพอ ลดการกระจายตัวของหน่วยงาน
ราชการหรือย้ายศูนย์ราชการไปตั้งอยู่ในที่ที ่ประชาชนเข้าถึงล าบาก และน าพื้นที่ส่วนที่เหลือพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะทั้งพื้นที่นันทนาการ สาธารณูปการ ไปจนถึงที่อยู่อาศัยที่ราคาต ่ากว่าตลาดส าหรับผู้มี
รายได้น้อยถึงปานกลางที่ท างานในเมือง 
 ในเบื้องต้นหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นอาจเริ่มจากการเปิดพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะส่วน
ที่เป็นพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือยืมใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
บางอย่างได้ในช่วงนอกเวลาท าการและวันหยุดราชการ โดยอาจร่วมมือกับประชาชนในชุมชนข้างเคียงและ
ภาคประชาสังคมค้นหาความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชนที่ภาครัฐจะช่วยน าพื้นที่มาแบ่งใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในชุมชนให้ได้มากท่ีสุด 
 นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐที่มีบ้านพักข้าราชการควรพิจารณาปรับรูปแบบอาคารให้เป็นอาคารอยู่
อาศัยที่หนาแน่นกว่าในปัจจุบันแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของที่อยู่อาศัยที่ดี กลุ่มบ้านพักท่ีเสื่อมโทรมแล้วควรได้รับ
การปรับเปลี่ยนจากบ้านเดี่ยวเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้งที่มีขนาดหลากหลาย โดยพัฒนาขึ้นพร้อมพื้นที่สาธารณะ
รอบๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้ด้วย โดยภาครัฐอาจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารและให้ยูนิต  
จ านวนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ให้คนทั่วไปเช่าได้ด้วย 

5.1.2 ข้อเสนอเพื่อกำรด ำเนินนโยบำยอนำคตฐำนของแต่ละเมือง 

ข้อเสนอเชิงนโยบายข้างต้นมุ่งเน้นการจัดการกับที่อยู่อาศัยที่ถูกสร้างขึ้นแล้วในปัจจุบันเป็นหลัก โดย
นโยบายเหล่านี้สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบายส าหรับที่อยู่อาศัยแนวตั้งจากการศึกษาภาพอนาคตการ
อยู่อาศัยในเมืองหลวงในโครงการ “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2-1 – การ
อยู่อาศัยในเมือง” (ภัณฑิรา จูละยานนท์และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ซึ่งเป็นนโยบายที่สามารถปรับใช้กับที่
อยู่อาศัยแนวตั้งในเมืองหลักด้วยเช่นกัน ในขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของการอยู่อาศัยใน
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เมืองหลักที่ได้กล่าวไปก็จะเป็นอีกชุดนโยบายหนึ่งที่มีประเด็นเฉพาะที่เป็นของเมืองหลักและต้องได้รับการ
ด าเนินงานควบคู่กันไป  

หากพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้งในเมืองหลักทั้งสามแห่ง  
เมืองเชียงใหม่น่าจะเป็นเมืองที่มีโอกาสจะประสบภาพอนาคตฐานที่ไม่พึงประสงค์ ใกล้เคียงกับเมืองหลวงมาก
ที่สุดคือมีอุปสงค์เทียมเกิดขึ้นมากจนน ามาสู่ปัญหาหลายประการในการบริหารจัดการคุณภาพของผู้อยู่อ าศัย
และความน่าอยู่ของเมือง หรืออาจมีความรุนแรงกว่าในประเด็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับปัจจัยด้านการท่องเที่ยว 
เช่น การซื้อคอนโดเพื่อเก็งก าไรหรือปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยว ในขณะที่เมืองขอนแก่นและหาดใหญ่-สงขลา
ค่อนข้างมีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อีกท้ังยังมีอุปสงค์เทียมอยู่น้อย ความแตกต่างของตลาดที่อยู่
อาศัยแนวตั้งเช่นนี้บ่งชี้ว่า เมืองหลักแต่ละแห่งควรจัดการกับที่อยู่อาศัยแนวตั้งในระดับที่แตกต่างกันออกไป 
และบริหารทรัพยากรในการจัดการกับที ่อยู ่อาศัยทั ้งแนวตั ้งและแนวราบในแนวทางที ่เหมาะสมกับขีด
ความสามารถและโอกาสในการเติบโตของเมือง ส าหรับเมืองเชียงใหม่อาจจะต้องมุ่งจัดการกับคอนโดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันตามแนวทางของเมืองหลวงอย่างเร่งด่วนกว่าและต้องรับมือในลักษณะของการแก้ไขของเดิมไปพร้อม
กับวางแนวทางส าหรับคอนโดพัฒนาใหม่อย่างรัดกุม ในขณะที่เมืองขอนแก่นและหาดใหญ่-สงขลา ควรมุ่งเน้น
การวางแผนเชิงป้องกันปัญหาโดยการสร้างแนวทางการพัฒนาคอนโดในอนาคตให้ชัดเจนและเหมาะสมกับการ
อยู่อาศัยแบบครอบครัวและสามารถอยู่อาศัยได้ในระยะยาวมากข้ึน 

ในอีกแง่หนึ ่ง ถึงแม้ว่าการพัฒนาที ่อยู ่อาศัยแนวตั ้งจะท าให้การใช้ประโยชน์ที ่ด ินของเมืองมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าที่อยู่อาศัยแนวราบ และการอยู่อาศัยลักษณะนี้ก็จะยังเป็นส่วนส าคัญต่อไปใน
อนาคตของแต่ละเมือง เมืองหลักทั้งสามแห่งจึงควรให้ความส าคัญกับการจัดการที่อยู่อาศัยแนวราบทั้ งที่สร้าง
เสร็จแล้วและก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถี่ถ้วน โดยควรด าเนินตามนโยบายส าหรับอนาคตฐานข้างต้น
เพ่ือให้ที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและยังคงเป็นบ้านที่ดี
ของคนเมืองได้ ในขณะเดียวกันเมืองหลักแต่ละแห่งควรมีกลไกทางผังเมืองที่จะช่วยก าหนดแนวทางการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยแนวราบที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอย่างชัดเจน ควบคุมการพัฒนาในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
ธรรมชาติ รวมถึงพยายามชะลอการพัฒนาที่จะเปิดพื ้นที่เมืองใหม่ในบริเวณที่ไม่ได้มีสาธารณูปการและ
สาธารณูปโภคอยู่เดิมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เมืองเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาสมดุลของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและการเติบโตของเมืองต่อไปได้ในอนาคต  
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5.2 ยุทธศำสตร์จำกภำพอนำคตทำงเลือก 

5.2.1 ยุทธศำสตร์ที่จ ำเป็นส ำหรับทุกฉำกทัศน์ 

 หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์และประเมินภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากจะพบว่า
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักสามารถบรรลุเป้าหมายของความเป็นธรรม  ความมี
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนได้ แต่ละเมืองจะต้องมีความสามารถในการก ากับและควบคุมทิศทางการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร้
ประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ จ าเป็นต้องมีกลไกกระจายอ านาจและผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย สาธารณูปการ และพื้นที่นันทนาการไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ
จัดการพื้นที่อยู่อาศัยทั้งสามส่วนนี้ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบที่สุด นอกจากนี้หน่วยงานเหล่านี้จะต้องสามารถ
ท างานไดบ้นฐานข้อมูลเดียวกันซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เป็นสาธารณะ และมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายที่จ าเป็นส าหรับทุกฉากทัศน์จ าเป็นต้องมีการกลไกการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ 
ทั้งในเชิงการกฎหมาย การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ อันจะช่วยผสานแผนพัฒนาประเทศเข้ากับ
แผนพัฒนาในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและตอบโจทย์ความต้องการของเมืองหลักและประเทศไปพร้อมๆ 
กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์จากการศึกษาเมืองหลวงที่ได้กล่าวไปซึ่งได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างความ
รับผิดชอบด้านการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้มีการรับมือแบบรวมหมู่  (collective management) 2) ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมพ้ืนที่ส่วนรวม (collective space) ผ่านการมองพ้ืนที่เมืองทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นทรัพยากรร่วม
ของคนเมือง และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานข้อมูลร่วม (collective database management) เพ่ือ
ความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยทั้งทางกายภาพและดิจิทัล ถือเป็นประเด็นที่จ าเป็นที่ต้องด าเนินการส าหรับเมือง
หลักด้วยเช่นกัน โดยควรมีหน่วยงานภาครัฐระดับชาติเป็นเจ้าภาพริเริ่มการปลดล็อคระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่จะช่วยให้บรรลุยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้ และผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย
เมื่อสามารถด าเนินการในเมืองหลวงเพ่ือน าร่องยุทธศาสตร์ได้แล้ว ก็จะสามารถถ่ายทอดสู่เมืองหลักได้ต่อไป 

 การศึกษานโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย
มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพียงหน่วยงานเดียวคือ การเคหะแห่งชาติ ซึ ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดเชิงงบประมาณและก าลังในการพัฒนา
คุณภาพการอยู่อาศัยที่คลอบคลุมคนเมืองทุกกลุ่มนอกเหนือจากผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการต้องท าก าไรเพื่อให้
กิจการด าเนินต่อไปได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงเป็นการผลิตซ ้าตามแบบที่เคยเกิดขึ้นในมหานครกรุงเทพ น ามา
สู่การพัฒนาโครงการในเมืองหลักหลายแห่งที่ไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละเมืองทั้งเรื่องลักษณะบ้าน
และท าเล อีกท้ังไม่สามารถผสานการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการอ่ืนๆ ของเมืองที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางทั้งกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมาร่วมกันศึกษาแนวทางและ
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วางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับสาธารณูปการในเชิงกายภาพที่เป็นรูปธรรม จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่
ภาครัฐส่วนกลางควรด าเนินการอันจะน ามาสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิด collective management / 
collective space / collective database ต่อไป 
  นอกเหนือจากการด าเนินการเหล่านี้ที่เป็นพื้นฐานระดับประเทศแล้ว จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานขั้น
ต่อไปในเชิงกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจให้กับเมืองหลักต่ำงๆ เพ่ือก าหนดและขับเคลื่อนแผนในระดับ
เมืองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งน ามาสู่ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับทุกฉากทัศน์ของเมืองหลักที่ภาครัฐ
ส่วนกลางจะต้องริเริ ่ม คือ “ยุทธศำสตร์สนับสนุนให้เมืองหลักได้ออกแบบเมืองตำมใจผู้อยู่ภำยใต้องค์
ควำมรู้ที่ครอบคลุม” โดยภาครัฐส่วนกลางท าหน้าที่เป็นผู้วางกรอบและก ากับดูแลการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ภาพใหญ่อย่างยืดหยุ่น ชี้แนะแนวทางประกอบกับเป็นผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรมสูงสุด และให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยของแต่ละ
เมืองสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองนั ้นๆ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านอื ่นใน
ระดับชาติ ในขณะเดียวกันก็ให้อ านาจและโอกาสในการตัดสินใจและทดลองการพัฒนารูปแบบใหม่กับ
ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในเมืองหลักอย่างสูงสุดภายใต้กรอบของความเป็นธรรม ความยั่งยืน และ
ประสิทธิภาพในการพัฒนา ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้เมืองหลักสามารถเลือกระดับความเข้มข้นของภาพอนาคต
ทางเลือกของแต่ละฉากได้อย่างอิสระและเหมาะสมกับเมืองมากขึ้น  

 ภายใตยุ้ทธศาสตร์นี้ ภาครฐัส่วนกลางจ าเป็นต้องผลักดันการจัดท า “แผนพัฒนำพื้นที่อยู่อำศัยระดับ
เมือง” อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแผนดังกล่าวควรมองข้ามขอบเขตการปกครองแต่
เป็นแผนที่มีขอบเขตอ้างอิงจากความเป็นเมืองตามกายภาพของการพัฒนาจริง  ซึ่งเมืองหลักบางแห่งอาจมี
ขอบเขตเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าขอบเขตของอ าเภอหรือจังหวัดนั้นๆ ก็ได้ เช่น เมืองเชียงใหม่อาจมีแผนที่คลอบ
คลุมไปถึงบางส่วนของจังหวัดล าพูนซึ่งมีความสัมพันธ์กับเชียงใหม่ในเชิงเศรษฐกิจและประชากรที่ก าหนด
ตลาดที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งของเชียงใหม่อยู่ โดยแผนดังกล่าวควรมีทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และบูรณาการพื้นที่สาธารณูปการและพ้ืนที่นันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมกับบูรณาการ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนไว้ในแผนอย่างครอบคลุม เพื่อเป็นสื่อกลางที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยไปในทิศทางเดียวกัน ภายในแผนนี้จะต้องก าหนดทั้งปริมาณการพัฒนาในอนาคตของ
ที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ สัดส่วนจ านวนที่อยู่อาศัยที่พัฒนาโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยประชาชนเอง 
ขนาดที่ดินที่จะมีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นในการพัฒนาในแต่ละบริเวณของเมือง สัดส่วน
กรรมสิทธิ์เป้าหมายของแผน การจัดให้บริการสาธารณูปการที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันในแต่ละส่วนของเมือง 
ไปจนถึงงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ที่ต้องการการอุดหนุน
จากภาครัฐ 

การด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าว จ าเป็นต้องมี “องค์กรพัฒนำที่อยู่อำศัยและคุณภำพชีวิตระดับ
เมือง” โดยอาจจัดตั้งในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่รวบรวมตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละเมืองให้
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มาท างานร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐอันได้แก่ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และรายย่อย
ไปจนถึงเอกชนผู้ให้บริการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และพื้นที่นันทนาการ ไปจนถึงภาคประชาสังคม
ของเมืองหลักแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกัน โดยองค์กรนี้จะเป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการวางแผนเชิงพ้ืนที่และ
กายภาพเป็นหลัก อันมีบทบาทคือ การวางแผนพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยระดับเมืองและด าเนินการตามแผนผ่าน
การผสานการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จัดเก็บขอ้มูลเมืองที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่อยู่อาศัยทั้งหมด จัดให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในเมืองหลัก ควบคุมและก ากับ
ดูแลการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกี่ยวข้องในเมืองหลักและสะท้อนบทเรียนสู่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่
เกี่ยวข้อง  

ในเบื้องต้น ภาครัฐส่วนกลางควรด าเนินการดังแผน 3 ประการ ได้แก่ 1) กระจายงบประมาณสู่เมือง
หลักเพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต 2) จัดตั้งคลังสมองเพื่อการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย
คนเมือง (Think Tank of Urban Living, Housing and Development) และ 3) สร้างกลไกสนับสนุนพื้นที่
ทดลองเพ่ือการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ โดยแต่ละข้อมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) กระจำยงบประมำณสู่เมืองหลักเพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนำที่อยู่อำศัยและคุณภำพชีวิต  

 การกระจายงบประมาณด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสู่เมืองหลักอย่างเพียงพอถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
ท าให้เมืองหลักแต่ละแห่งมีอ านาจในการตัดสินใจและสามารถด าเนินการได้ตามโจทย์ของแต่ละเมืองมากขึ้น 
โดยในขั้นต้น ภาครัฐส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต
ระดับเมือง ในขณะเดียวกัน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเป็นเจ้าภาพในการริเริ่ม
ประสานขอตัวแทนจากแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต
ระดับชาติ ซึ ่งจะท าหน้าที ่วางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที ่เกี ่ยวข้องทั ้งสาธารณูปการและพื้นที่
นันทนาการในภาพใหญ่ระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรับฟังความต้องการในรายละเอียดจากองค์กร
พัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของแต่ละเมืองมาผสานไว้กับแผนระดับประเทศ โดยมีกลไกการสะท้อน
ปัญหาไปกลับระหว่างแผนระดับประเทศสู่ระดับเมือง รวมถึงสร้างทิศทางให้แต่ละกระทรวงมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง 

 การกระจายงบประมาณที่ควรเกิดขึ้นควรมีทั้งงบประมาณต่อเนื่องส าหรับการบริหารจัดการองค์กร
พัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของแต่ละเมือง งบประมาณในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลของแต่ละเมืองที่
ต้องมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง งบประมาณในการสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 
สาธารณูปการ หรือพ้ืนที่สาธารณะร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนบางส่วนผ่านองค์กรดังกล่าว  
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2) จัดตั้งคลังสมองเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่อยู่อำศัยคนเมือง (Think Tank of Urban Living, 
Housing and Development) 

 คณะกรรมการการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตระดับชาติ  ที่เสนอไปข้างต้น มีบทบาทในการ
วางแผนและพิจารณาการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของเมืองหลักภายใต้
องค์ความรู้ที ่ทันต่อโลกและทันต่อบริบทที่แตกต่างกันของเมืองหลักแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้ง 
คล ั งสมอง เพ ื ่ อการพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ อย ู ่ อาศ ั ยคนเม ือง  ( Think Tank of Urban Living, Housing and 
Development) ที่รับบทบาทเป็นผู้วิจัยที่จะส่งต่อองค์ความรู้ให้คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ และองค์กร
พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ของแต่ละเมืองไปพัฒนาต่อ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองหลักด าเนินไปบน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซ่ึงถือเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสม
กับแต่ละเมืองมากที่สุดและยังคงสามารถตอบรับกับประเด็นส าคัญระดับโลกได้ อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ โดยคลังสมองเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยของคนเมืองที่ว่านี้ ควรมีนักวิจัยภายในที่จะไปท างาน
ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อศึกษาประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ชุมชน พื้นที่
สาธารณูปการ และพ้ืนที่นันทนาการของคนเมืองแต่ละเมืองทั่วประเทศ 

 นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตจากเมือง
หลักแต่ละแห่งทั่วประเทศแล้ว คลังสมองแห่งนี้จะต้องศึกษาองค์ความรู้จากนานาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
อยู่อาศัยทั้งในเชิงทฤษฎีและการรวบรวมกรณีศึกษา อาทิเช่น การออกแบบเมือง การออกแบบอาคารอยู่อาศัย
อย่างยั่งยืน การจัดการการเข้าถึงสาธารณูปการ การพัฒนาชุมชน กลไกทางการเงินเพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัย 
การออกแบบที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ การพัฒนาบริการสาธารณะออนไลน์ ฯลฯ  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
เหล่านี้กลับไปสู่องค์กรระดับเมืองด้วย อีกทั้งจะต้องด าเนินการส่งต่อองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดนโยบายที่
แต่ละหน่วยงานจะน าไปปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ ยังควรท าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมความรู้และเป็นแพลตฟอร์ม
ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่อยู่อาศัยและประชาชนที่สนใจควบคู่กันไป
ด้วย 

3) สร้ำงกลไกสนับสนุนพื้นที่ทดลองเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่อยู่อำศัยรูปแบบใหม่ 

 การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยในอดีตโดยภาครัฐที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การสร้างที่อยู่อาศัย โดยไม่ได้บูรณา
การร่วมกับพื้นที่สาธารณูปการและพื้นที่นันทนาการอื่นๆ การสร้างที่อยู่อาศัยเหล่านี้มักเป็นการออกแบบ
อาคารอยู่อาศัยต้นแบบเพื่อที่จะน าไปใช้สร้างในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ท าให้อาคารอยู่อาศัยขาดความ
หลากหลายและอาจมีรายละเอียดที่ไม่ตอบโจทย์ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมการใช้พื้นที่ของแต่ละชุมชน สภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศของเมืองนั้นๆ ซึ่งการศึกษาเมืองหลักทั้งสามแห่งในครั้งนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเมืองแต่ละ
แห่งมคีวามต้องการที่อยู่อาศัย สาธารณูปการและพ้ืนที่นันทนาการในลักษณะที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลาที่พบว่าพื้นที่พักผ่อนของผู้คนจ านวนมากคือการไปเยี่ยมเยียนบ้านของคนรู้จัก การ
ออกแบบที่อยู่อาศัยที่จะเหมาะสมกับวิถีของคนในเมืองนี้จึงอาจจะต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการรองรับแขกผู้มาเยือน
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โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว หรือในเมืองเชียงใหม่ที ่ผู ้คนจ านวนหนึ่งมีความผูกพันธ์กับศาสนาอยู่
ค่อนข้างมากก็จ าเป็นต้องเลือกท าเลการพัฒนาที่จะตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ของผู้คน  หรือในเมือง
ขอนแก่นที่การอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยายยังคงมีอยู่จ านวนมาก ก็อาจจะต้องมีการออกแบบที่อยู่อาศัยที่
สร้างความสะดวกสบายให้กับสมาชิกในบ้านที่หลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น เป็นต้น 

 การจะพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากต้นแบบที่เคยมีมาในอดีตและให้ตอบโจทย์จ า เพาะตาม
บริบทของแต่ละเมืองมากขึ้นได้นั้น นอกเหนือจากการให้อ านาจผ่านการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอแก่
เมืองหลักแล้ว จ าเป็นต้องมีการปลดล็อคกฎหมายและข้อระเบียบบางประการที่จะเอื้อให้เกิดการทดลองการ
พัฒนาชุมชนอยู่อาศัยแบบใหม่ที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นได้มาก่อนจากข้อจ ากัดทางกฎหมาย โดยอาจสร้างกลไกผ่อน
ปรนข้อบังคับบางประการให้กับพื้นที่ทดลองรูปแบบใหม่ที่ได้มาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างท้องถิ่น  คลัง
สมองฯ และคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ เช่น การผ่อนปรน พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.จัดสรร โดยยังอยู่
ภายใต้พื้นฐานของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น หรือมีกลไกมอบมาตรการจูงใจ
หรือสิทธิพิเศษให้กับผู้พัฒนาภาคเอกชนที่ต้องการทดลองออกแบบที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่อาจไม่เคยมีมาก่อน
และต้องใช้งบประมาณในการริเริ่มสูง นอกจากนี้ยังสามารถเปิดพื้นที่ทดลองเหล่านี้ผ่านการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (public-private partnership) ในการออกแบบที่อยู ่อาศัย สาธารณูปการ และพื้นที่
นันทนาการสาธารณะได้ด้วยเช่นกัน จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ จะเห็นตัวอย่างของการพัฒนาที่เปิดศักยภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่จากเมืองเชียงใหม่ ซึ่งก็คือโครงการเกือบจัดสรรที่ในปัจจุบัน
เกิดมาจากช่องโหว่วของกฎหมาย แต่ปรากฏการณ์เหล่านี้ก็แสดงให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่
ควรได้รับการสะท้อนกลับสู่ภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐส่วนกลางน าไปปรับแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่จะ
ช่วยป้องกันปัญหาไปพร้อมกับสนับสนุนให้การพัฒนารูปแบบใหม่ที่เกิดจากผู้คนในพ้ืนที่และอาจเป็นประโยชน์
ในวงกว้างหรือไปปรับใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ต่อไป 

 หากมองสถานศึกษา สถานพยาบาล และพ้ืนที่บริการสาธารณะอื่นๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตแล้ว กลไกสนับสนุนนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาการศึกษาความเป็นไปได้จากคลังสมองฯ 
โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องกฎหมายควบคุมที่เกี ่ยวข้องกับสาธารณูปการประเภทหนึ่งๆ ที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระทรวงหรือหน่วยงานที่แตกต่างกันเพื่อหาช่องว่างและสร้างสะพานเชื่อมกฎหมายเหล่านี้  
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่น หากต้องการให้มโีรงเรียนขนาดเล็กในชั้นล่างของคอนโดมิเนียมเพ่ือท าให้การเข้าถึง
สาธารณูปการระดับชุมชนเกิดข้ึนได้จริง ในปัจจุบันผู้พัฒนาก็จะต้องปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ซึ่งควบคุม
โดยกระทรวงมหาดไทย และ พรบ.สถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ หรือหากต้องการให้มีศูนย์
ส ุขภาพขนาดเล ็กระดับช ุมชนในคอนโด ก็จะต้องปฏิบ ัต ิตามกฎภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทย การซ้อนทับของอ านาจการก ากับดูแลและควบคุมเหล่านี้ท าให้การพัฒนารูปแบบใหม่ที่
เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและประชาชนเกิดขึ้นได้ยากและขาดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
เนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่มีช่องทางให้ตัดสินใจประเด็นรายละเอียดเชิงกายภาพร่วมกันได้  
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 จากตัวอย่างนี้ หากมีผู้พัฒนาภาคเอกชนจะจัดท าโรงเรียนขนาดเล็กระดับชุมชนไว้ภายในชั้นล่างของ
อาคารอยู่อาศัย โดยยังคงยึดหลักความปลอดภัยต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐก็อาจก าหนดให้พื้นที่นี้เป็น
พื้นที่ทดลองที่จะได้รับการผ่อนผันกฎระเบียบบางอย่างเช่น การลดปริมาณที่จอดรถ หรือให้สิทธิพิเศษเช่น
อนุญาตให้เพิ่มความสูงอาคารได้มากกว่าที่ผังเมืองรวมก าหนดไว้ หรือหากภาคเอกชนต้องการสร้างคลินิค
กายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุในเขตโครงการอยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติหรือบ้านพักข้าราชการ  ก็อาจ
ได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีหรือค่าเช่าหากได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับภาครัฐ 

 ทั้งนี้ กลไกเหล่านี้อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นกลไกที่ตายตัว แต่อาจเกิดจากการเปิดช่องให้ทดลองและ
ศึกษาประเด็นปัญหาหรือโอกาสที่พบจากแต่ละกรณีไป โดยท้ายที่สุดแล้วคลังสมองฯ ก็จะเป็นผู้รวบรวม
ผลลัพธ์จากการทดลองเหล่านี้ทั่วประเทศไว้พัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่จะขยายผลในวงกว้างได้ต่อไป 

5.2.2 ยุทธศำสตร์ส ำหรับภำพอนำคตพึงประสงค์ 

5.2.2.1 นัยเชิงนโยบำยของภำพอนำคตพึงประสงค์ 

ภาพอนาคตพึงประสงค์ที่ผสานระหว่างฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 4 มีนัยเชิงนโยบายที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้  

1) เมืองหลักต้องการโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยการตัดสินใจของผู้คนในเมือง แต่ค่านิยมของคน
เมอืงส่วนมากกลับผลักดันให้เมืองขยายอย่างไร้ประสิทธิภาพ 

ที่ผ่านมาในอดีต เมืองหลักไม่สามารถก าหนดทิศทางการเติบโตเหล่านี้ได้เองอย่างเต็มที่นักทั้งจาก
ข้อจ ากัดด้านการบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ ไปจนถึงความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ
และต้านทานกับกลุ่มทุนภายนอก ซึ่งท าให้เกิดความไม่ลงตัวระหว่างความต้องการของคนเมืองหลักกับทิศทาง
ที่เมืองถูกน าพาไปโดยปัจจัยภายนอก การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชนหลายโครงการจึงเป็น
การพัฒนาจากคนนอกและไม่ได้ตรงตามความต้องการของคนเมืองหลักเท่าที่ควร  จึงจ าเป็นต้องการนโยบาย
ตามท่ีได้กล่าวไปใน 5.2.1 เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจเรื่องการอยู่อาศัยให้กับเมืองหลัก 

ในอีกมุมหนึ่ง ถึงแม้ว่าคนเมืองหลักไม่ได้ต้องการการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ท าให้เมืองเติบโตอย่างรวดเร็ว 
แต่จากข้อมูลที่เก็บได้ในงานวิจัยนี้น ามาสู่ข้อสังเกตว่า คนเมืองส่วนใหญ่ยังคงมีค่านิยมว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคือ
การได้ซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านเดี่ยวท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวและใช้ชีวิตอย่างสงบ แต่ก็ยังเดินทางเข้าหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกกลางเมืองได้ ซึ่งเมื่อตลาดที่อยู่อาศัยต้องการตอบความต้องการของปัจเจกเหล่านี้  ก็ย่อม
เกิดการสร้างหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองหรือเปิดที่ดินชานเมืองขยายออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อันเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เมืองไม่ได้ต้องการ ซ่ึงดังท่ีได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านีว้า่จะน ามาสู่การบริหารจัด
การเมืองอย่างไร้ประสิทธิภาพ จากความย้อนแย้งดังกล่าว หากวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกของปัญหาด้วยวิธีการ
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วิเคราะห์แบบ Causal Layered Analysis (CLA) แล้ว จะพบสาเหตุส าคัญของปรากฏการณ์และค่านิยมนี้ว่า
เชื่อมโยงกับโลกทัศน์ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรได้ซื้อที่ดินและที่อยู่อำศัยเป็นของตัวเอง โดยมองว่ำกำรเป็น
เจ้ำของสิ่งเหล่ำนี้คือกำรประกันควำมมั่นคงระยะยำวในชีวิตของคนเมืองหลัก28 ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่อยู่
อาศัยในอนาคตอาจต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจค่านิยมนี้ และหากลไกที่จะท าให้คนเมืองรู้สึกมีชีวิตที่มั่นคง
ในระยะยาวได้โดยอาจไม่จ าเป็นต้องซ้ือที่ดินและปลูกบ้านเป็นของตัวเอง  

นอกจากนี้ การที่ผู้คนต้องการออกไปซื้อบ้านในพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติอาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
การที่ผู้คนรู้สึกว่า พื้นที่ศูนย์กลำงเมืองนั้นไร้ธรรมชำติที่เข้ำถึงได้รอบบ้ำน เต็มไปด้วยควำมวุ่นวำย มลพิษ 
และมีภำพจ ำที่ว่ำเป็นพื้นที่ที่ไม่สำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงสงบสุขได้ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการออกแบบลักษณะ
ทางกายภาพของเมือง และกำรใช้ชีวิตแบบเช่ำอยู่กลำงเมืองไม่เอื้อให้เกิดอิสระในชีวิตได้มำกเท่ำที่ควร 
ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนัยเชิงนโยบายข้อนี้ จึงควรค านึงถึงเหตุผลใต้ยอด
ภูเขาน ้าแข็งที่เป็นความต้องการเบื้องลึกในสังคมเมืองหลักของประเทศไทยเหล่านี้ เพ่ือให้จัดการต้นตอของเหตุ
ปัจจัยได้อย่างตรงประเด็นที่สุด 

2) บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันต้องปรับรูปแบบให้รองรับความต้องการที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงผู้คนในละแวกบ้านเข้าด้วยกัน  

ที่ผ่านมาในอดีต การให้บริการสาธารณะของภาครัฐมีความพยายามในการสร้างสาธารณูปการให้
กระจายตัวอยู ่ตามจุดที ่มีช ุมชนอย่างทั ่วถึงโดยมุ ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานขอบเขตการให้บริการของ
สาธารณูปการประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเมืองขยายตัวและมีการ
สร้างหมู่บ้านจัดสรรขึ้นจ านวนมากในเมืองหลักแต่ละแห่ง สัดส่วนพื้นที่เมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานแต่ไม่สามารถ
เดินทางเข้ารับบริการสาธารณะเหล่านี้ได้อย่างสะดวกมีอยู่ค่อนข้างมาก โดยมีสาธารณูปการบางประเภท
เท่านั้นทีค่นเมืองสามารถเดินทางเข้าถึงได้ในระดับที่เหมาะสม นั่นหมายความว่า คนเมืองที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
จัดสรรจ านวนหนึ่งจะต้องเดินทางไกลเพื่อไปใช้บริการสาธารณะ ทั้งสถานศึกษา สถานพยาบาล และพื้นที่สี
เขียว ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีธุรกิจที่ให้บริการเหล่านี้ของภาคเอกชนเข้ามาเสริมและทดแทนบางส่วนที่ภาครัฐยัง
ไม่สามารถกระจายบริการไปให้ได้ เช่น คลินิก โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน แต่การบริการโดย
ภาคเอกชนก็มักมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าของภาครัฐ ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ ท าให้ยังคงต้อง
เดินทางไกลเพื่อเข้ารับบริการเหล่านี้อยู่ นอกจากนี้ สาธารณูปการของภาครัฐที่อยู่ใกล้บ้านจ านวนหนึ่งอาจไม่
สามารถตอบความต้องการเชิงคุณภาพของคนเมืองบางกลุ่มได้ ท าให้ผู้ที่มีทางเลือกในการเดินทางยังคงยอมใช้

 
 

28 ผลลพัธ์การส ารวจของงานวิจัยนี้เป็นหลักฐานส าคัญที่ช้ีให้เห็นว่า คนเมืองที่เช่าอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ ท้ายท่ีสุดแล้วก็

ต้องการซื้อบ้านเป็นของตัวเองเพราะต้องการความมั่นคงในชีวิต 
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เวลาเพื ่อเดินทางเข้าไปใช้สาธารณูปการกลางเมืองที ่อาจมีความพร้อมในการให้บริการสูงกว่า  ท าให้
สำธำรณูปกำรภำครัฐในพื้นที่ไกลจำกกลำงเมืองหลำยแห่ง เช่น โรงเรียนปฐมวัย มีผู้ใช้บริกำรน้อยลงและ
อำจเป็นที่พึ่งเดียวของกลุ่มคนเมืองที่ไม่มีทำงเลือกในการเดินทางไปใช้โรงเรียนที่เพรียบพร้อมกว่า ซึ่งอาจท า
ให้สาธารณูปการเหล่านี้ประสบปัญหาด้านงบประมาณที่รุนแรงขึ้น  โดยปรากฏการณ์เหล่านี้เชื่อมโยงไปถึง
ความเหลื่อมล ้าด้านต่างๆ ที่จะตามมาจากการแบ่งกลุ่มชนชั้นทางสังคมผ่านการใช้สาธารณูปการที่แตกต่างกัน 

ในปัจจุบัน ถึงแม้เทคโนโลยีจะสามารถเป็นตัวช่วยท าให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและ
การศึกษาเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่เข้าถึงสาธารณูปการได้ยาก
จ านวนหนึ่ง ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออันเป็นปัจจัยขั้นต้นที่จะช่วยให้เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลหรือการศึกษาออนไลน์ได้ดีนัก เทคโนโลยีเหล่านี้จึงถือว่ายังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ศักยภาพในพื้นที่เมืองหลัก เพราะยังคงไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าจากการที่ภาครัฐไม่
สามารถกระจายสาธารณูปการที่มีคุณภาพไปสู่ทุกละแวกบ้านได้  

การที่เทคโนโลยีมีศักยภาพในการอุดช่องโหว่วการกระจายสาธารณูปการในบางพื้นที่ของเมืองหลัก 
และการที่สาธารณูปการในพื้นที่ห่างไกลอาจไม่สามารถตอบคุณภาพมาตรฐานที่ประชาชนต้องการได้เป็น
ประเด็นที่ต้องพิจารณาควบคู่กันผ่านค าถามที่ว่า เมืองหลักควรจะสร้างสาธารณูปการให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
ได้อย่างไร ควรลงทุนพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะด้วยวิธีการใด ซึ่งการศึกษาภาพอนาคตพึงประสงค์
ท าให้พบว่าผู้คนในเมืองหลักต้องการให้มีสาธารณูปการที่มีคุณภาพดีอยู่ใกล้บ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้
เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงการรับบริการขั้นต้นจากที่อยู่อาศัยได้โดยไม่มีใครถูกลืมไว้ และการที่ภาครัฐมุ่งเป้า
เช่นนี้น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงสาธารณูปการของคนเมืองกลุ่มต่างๆ รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนกับสาธารณูปการได้ดีที่สุด หากวิเคราะห์เหตุปัจจัยของความต้องการสมดุลของ
การให้บริการในพื้นที่กายภาพและการให้บริการแบบออนไลน์นี้  อาจมาจากภาพอนาคตที่มองเห็นสัญญาณว่า
พื้นที่เมืองบำงจุดจะหดตัว มีประชำกรลดลง คนสูงอำยุมำกขึ้น และกำรจะกระจำยสำธำรณูปกำรโดยกำร
สร้ำงอำคำรขึ้นมำใหม่อำจไม่ใช่ค ำตอบท่ีดีและมีประสิทธิภำพที่สุด นอกจากนี ้อาจมีมุมมองของกลุ่มชนชั้น
กลำงทีเ่ชื่อว่ำสำธำรณูปกำรของภำครัฐในระดับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้บ้ำนยังมีคุณภำพที่ไม่น่ำพึงพอใจ29 จึงมี
ตัวเลือกเพียงกำรรับบริกำรในพื้นที่กลำงเมืองที่คุณภำพดีกว่ำหรือเลือกใช้บริกำรออนไลน์ที่อำจมีต้นตอ
ของกำรให้บริกำรอยู่นอกเมืองหลักออกไป 

 
 

29 ข้อสังเกตจากข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจวิธีการเดินทางและระยะเวลาการเดินทางไปโรงเรยีนและโรงพยาบาลที่ช้ีว่าส่วนมาก

เดินทางด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์และซึ่งคนเมืองหลักใช้เวลาเฉลีย่ในการเดินทางไปสถานท่ีเหล่านีก้ว่า 15-20 นาที 
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3) ระบบสังคมละแวกบ้านแบบดั้งเดิมของเมืองหลักควรได้รับการสานต่อสู่อนาคตและเสริมก าลัง
ด้วยสังคมบนโลกเทคโนโลยี  

ระบบชุมชนและสังคมละแวกบ้านของเมืองหลักที่มีมาแต่ในอดีต เช่น การอยู่อาศัยกับกลุ่มเครือญาติ
ในย่านเดียวกัน การอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย การมีกิจกรรมร่วมกันเชิงวัฒนธรรมในชุมชน หรือการให้
ความส าคัญกับการผูกมิตรกับเพ่ือนบ้าน ถือเป็นจุดแข็งส าคัญของเมืองหลักที่จะช่วยลดความเปราะบางของคน
เมืองในอนาคต แต่ในปัจจุบัน ระบบความสัมพันธ์เช่นนี้เริ่มค่อยๆ เลือนหายไปและได้รับความส าคัญน้อยลง
เนื่องจากความเป็นเมืองที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการอยู่อาศัยที่แบ่งแยกสังคมเมืองผ่านการสร้าง
ชุมชนล้อมรั้ว นอกจากนี ้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นปัจเจกนิยมสูงและสามารถเชื่อมโยงกับสังคมอ่ืนๆ ทีไ่ม่ได้
ยึดติดกับละแวกบ้านได้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ก็ผลักดันให้โครงข่ายสังคมละแวกบ้านมีบทบาทน้อยลงใน
ชีวิต ในขณะที่ระบบสังคมบนโลกเสมือนกลับมีบทบาทสูงขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าความเชื่อมโยงที่ขยายออกไปจาก
ขอบเขตละแวกบ้านเหล่านี้อาจมีส่วนท าให้ระบบสังคมละแวกบ้านแบบดั้งเดิมเลือนลางไป แต่ก็อาจเป็น
จุดเริ่มต้นของการรวมผู้คนให้มามีปฏิสัมพันธ์กันบนโลกเสมือนมากข้ึนได้เช่นกัน  

ภายใต้ปรากฏการณ์ของระบบสังคมละแวกบ้านที่ก าลังเปลี่ยนแปลงจากระบบแบบชนบทสู่ ระบบ
แบบเมืองและจากกายภาพสู่ดิจิทัลเช่นนี้ ภาพอนาคตอันพึงประสงค์อาจบ่งชี้ให้เห็นว่า การจะท าให้คุณภาพ
การอยู่อาศัยในเมืองหลักดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนและไม่เหลื่อมล ้านั้น จ าเป็นต้องมีกำรผลักดันโครงข่ำยทำงสังคม
ทั้งสองรูปแบบไปพร้อมกัน โดยให้สังคมบนโลกกำยภำพและสังคมบนโลกดิจิทัลช่วยอุดช่องโหว่วซึ่งกัน
และกัน หรือใช้สิ่งหนึ่งเป็นตัวตั้งต้นให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการอยู่อาศัยของ
คนเมืองหลักจะต้องเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อคนเก่าและคนใหม่ในชุมชนเข้าด้วยกันแทนที่จะ เป็นปัจจัย
แยกผู้คนออกจากกัน  

 

5.2.2.2 ข้อเสนอเชิงยุทธศำสตร์ของภำพอนำคตพึงประสงค์ 

จากนัยเชิงนโยบายดังกล่าวน ามาสู่ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะท าให้เกิดภาพอนาคตการอยู่
อาศัยอันพึงประสงค์ในเมืองหลักคือ “ยุทธศำสตร์วำงขอบเขตกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยในเชิงปริมำณ ใส่ใจ
คุณภำพรอบบ้ำน ให้แพลตฟอร์มช่วยเติมเต็มบริกำรพร้อมเสริมสร้ำงโครงข่ำยสังคม” เพื่อก ากับดูแล
ปริมาณการพัฒนาจากทุนภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยไป
พร้อมๆ กับคุณภาพของพื้นที่สาธารณะที่จะส่งเสริมโครงข่ายทางสังคมละแวกบ้าน อีกทั้งน าแพลตฟอร์มและ
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนละแวกบ้าน โดยมียุทธศาสตร์ย่อย 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่อยู่
อาศัย ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณะ และยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมโครงข่ายสังคมละแวกบ้านดัง
ในตารางที ่115 โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 115 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตรส์ู่ภาพอนาคตพึงประสงค ์
ยุทธศำสตร์ นโยบำย 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 
ยุทธศาสตร์ 1.1 ลดการสร้างบ้านโหล
ใหม่ เน้นการปรับใช้อาคารเก่าอย่างเป็น
ระบบ (from mass development to 
mass renovation) 

- นโยบายถ่วงดุลการเปิดทีด่ินพัฒนาท่ีอยู่อาศัยใหม่โดยทุนเจ้าใหญ่จาก
ภายนอก 
- นโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรีโนเวทอาคารอยา่งเป็นระบบ
และเข้าถึงง่าย 
- นโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารส าเร็จรปูท่ียืดหยุ่น 
- นโยบายสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุและบ้านมือสอง 

ยุทธศาสตร์ 1.2 ลดปริมาณบ้านหลังที่
สอง ( less second-home for better 
city) 

- นโยบายเพิ่มภาษีบ้านหลังท่ีสองที่เจ้าของไม่ได้อยู่จริง 
- นโยบายสร้างมาตรฐานราคาตลาดโดยที่อยู่อาศัยคณุภาพดโีดยภาครัฐ 
- นโยบายเช่าบ้านอยู่ก็มั่นคงและมีชีวิตที่ดีได ้

ยุทธศาสตร์ 1.3 ส่งเสรมิการอยู่อาศัยกึ่ง
แนวตั้ง (encourage semi-vertical 
living) 

- นโยบายสนับสนุนการพัฒนาบ้านอยู่ร่วม (shared house) 
- นโยบายสนับสนุนค่าเช่าให้กับผูท้ี่อยู่อาศัยในอาคารกึ่งแนวตั้ง 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
ยุทธศาสตร์ 2.1 ใช้สาธารณูปการเดิม
ก าหนดท าเลบ้านใหม่ แทนการกระจาย
สาธารณูปการใหม่อย่างไร้ที่สิ้นสดุ 
(public facilities as a development 
initiator) 

- นโยบายส่งเสรมิการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยรอบสาธารณูปการเดิม 
- นโยบายลดการสร้างอาคารสาธารูณปการใหม่ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
และคนในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ 2.2 จากพ้ืนท่ีเดี่ยวสู่พืน้ท่ี
ผสมที่หลากหลาย (from single-
function to multiple-function 
public facility) 

- นโยบายรับฟังความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชนเพื่อให้บริการสาธารณะอย่าง
ตรงเป้า 
- นโยบายหลอมรวมสาธารณูปการหลากหลายสู่ศูนย์ชุมชน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมโครงข่ำยสังคมละแวกบ้ำน 
ยุทธศาสตร์ 3.1 จากความผูกพันธบ์น
โลกเสมือนสูค่วามผูกพันธ์บนโลกจริง
รอบบ้าน (from online community 
to offline space) 

- นโยบายส่งเสรมิการสร้างแพลตฟอร์มชุมชน  
- นโยบายก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีเชื่อมโยงผู้คน 
 

ยุทธศาสตร์ 3.2 เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะที่
ตรงใจชุมชน (more public spaces 
that answer community’s needs) 

- นโยบายเปิดรั้วเพื่อแบ่งปัน 
- นโยบายสนับสนุนการทดลองพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่จากเสียงของชุมชน 
- นโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะแบบ
เรียลไทม ์
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1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ
ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนเมืองหลัก โดยแบ่งออกเป็น  3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ลดการสร้างบ้าน
โหลใหม่ เน้นการปรับใช้อาคารเก่าอย่างเป็นระบบ ( from mass development to mass renovation)  
2) ลดปริมาณบ้านหลังที่สอง (less second-home for better city) และ 3) ส่งเสริมการอยู่อาศัยกึ่งแนวตั้ง 
(encourage semi-vertical living) โดยยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการผลักดันให้ทุนต่างชาติ
และทุนท้องถิ่นพัฒนาที่อยู่อาศัยไปในทิศทางที่แต่ละเมืองต้องการได้ 

ยุทธศาสตร์ 1.1 ลดการสร้างบ้านโหลใหม่ เน้นการปรับใช้อาคารเก่าอย่างเป็นระบบ (from 
mass development to mass renovation) 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการชะลอการเปิดที่ดินใหม่เพ่ือพัฒนาโครงการอยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยภาครัฐและ
เอกชนที่มักเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบผลิตซ ้า (mass housing development) ด้วยการปรับ
มุมมองการพัฒนาอสังหริมทรัพย์และสร้างอาคารที่อยู่อาศัยจากการสร้างบ้านขึ้น ใหม่ครั้งละจ านวนมาก เป็น
การวางระบบการรีโนเวทอาคารเก่าที่มีโอกาสปรับเป็นที่อยู่อาศัยให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและสนับสนุนให้
คนเลือกการรีโนเวทอาคารเก่าแทนการไปซื้อบ้านสร้างใหม่มากข้ึน โดยเน้นการรีโนเวทอาคารในท าเลที่เข้าถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกได้ดีเพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงสาธารณูปการให้กับเมืองในภาพรวม อีกทั้ง
ช่วยชะลอการเติบโตอย่างไร้ประสิทธิภาพของเมืองดังในภาพอนาคตพึงประสงค์ ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารเก่า
เพื่อยืดอายุการใช้งานเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ ้น แต่ยังคงมีข้อจ ากัดส าคัญอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ คือ 
ประเด็นแรกคือ การรีโนเวทอาคารมักเป็นการออกแบบโดยการจ้างสถาปนิกเป็นรายอาคารไป จึงท าให้ยังคงมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงและเข้าถึงยากส าหรับคนเมืองทั่วไป และประเด็นต่อมาคือที่อยู่อาศัยแบบผลิตซ ้าที่พัฒนาในช่วง
ระยะสิบปีที่ผ่านมามักเป็นอาคารก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป (prefabrication) ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดใน
การปรับปรุงการใช้งานในอนาคต ทั้งโครงสร้างอาคารที่ท าให้ไม่สามารถทุบผนังเพื่อปรับผังห้องตามความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ โครงการเหล่านี้จึงมีโอกาสที่ได้รับการใช้งานต่อน้อยลง และยิ่งถ้าเป็นที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรชานเมืองที่ไม่ใช่ท าเลที่ดี ยิ่งมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการปรับปรุง 

 ยุทธศาสตร์นี้จ าเป็นต้องการระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยและการกระจายอ านาจด้านการตัดสินใจที่ได้
กล่าวไปแล้วใน 5.2.1 เป็นพื้นฐาน โดยมีนโยบายที่จ าเป็นต้องต่อยอดเพ่ิมเข้าไปดังต่อไปนี้ 

- นโยบายถ่วงดุลการเปิดที่ดินพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่โดยทุนเจ้าใหญ่จากภายนอก 

 ภายใต้ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง นโยบายนี้จะท างานร่วมกับผังเมือง
รวมเพื่อก าหนดต าแหน่งและปริมาณที่อยู่อาศัยที่ต้องการในอนาคตและก าหนดสัดส่วนการพัฒนาโดยทุน
ต่างชาติหรือบริษัทใหญ่จากภายนอกไว้อย่างชัดเจนและเป็นแผนที่มองเห็นภาพอนาคตของเมืองในระยะยาว 
โดยเมืองหลักสามารถใช้มาตรการเพ่ิมเงื่อนไขในการอนุญาตให้พัฒนาโครงการ เช่น การก าหนดปริมาณสูงสุด
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ที่แต่ละบริษัทจะสามารถพัฒนาได้ หรือการก าหนดให้มีการร่วมทุนกับผู้พัฒนาภายในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังอาจ
ใช้มาตรการที่เป็นเงื่อนไขเชิงบวกที่จะมีประโยชน์ต่อคนเมืองมากขึ้น เช่น การก าหนดให้มีการร่วมทุนกับ
ผู้พัฒนาภายในพื้นที่ การก าหนดให้มีการจัดพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณูปการที่ภาครัฐสามารถ
ร่วมก ากับดูแลได้ เป็นต้น  

- นโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรีโนเวทอาคารอย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย 

 ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยและรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร เพื่อศึกษา
และพัฒนาวิธีการรีโนเวทอาคารอย่างเป็นระบบตามแนวคิดแบบ “Mass Customization” โดยสนับสนุนทุน
การพัฒนาระบบออกแบบและก่อสร้างด้วย AI ที่จะท าให้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยที่หลากหลายไปพร้อมกับการลด
ต้นทุนและสามารถท าซ ้ากระบวนการเดิมกับอาคารใดก็ตามที่ต้องการรีโนเวท ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ภาครัฐอาจ
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาขึ้นมา เช่น เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติส าหรับก่อสร้างผนังอาคารที่จะ
ช่วยให้การออกแบบผังใหม่ในอาคารเดิมท าได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีค านวนความสามารถของโครงสร้างเก่า
เบื้องต้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถจินตนาการที่อยู่อาศัยที่ต้องการได้ในเบื้องต้น หรือเทคโนโลยีการแสกน
อาคารและออกแบบขั้นต้นผ่านแอพลิเคชั่น เป็นต้น โดยนอกจากการสนับสนุนการพัฒนาระบบเหล่านี้แล้ว 
ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการต่อยอดและเผยแพร่ระบบเหล่านี้ให้คนทั่วไปรับรู้และสามารถขอใช้บริการได้โดยไม่
ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน  

 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานี้ อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการสนับสนุนทุนให้ภาคเอกชนที่
ต้องการท าธุรกิจด้านอสังหาฯ โดยมีส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นผู้มอบทุนหรืออนุมัติมาตรการทางภาษี
บางประการ หรือใช้วิธีการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้ว ภาครัฐระดับท้องถิ่นอาจร่วมกันพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะเอ้ือ
ให้เกิดโครงการน าร่องส าหรับทดลองปรับปรุงอาคารที่ไม่มีการใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ได้ และภาครัฐ
ส่วนกลางอาจจะต้องทบทวนการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารที่เอื ้อให้เกิดการปรับการใช้งานอาคาร
ประเภทอื่นมาเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยได้มากขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการศึกษาแล้ว ระบบ mass 
renovation อาจเริ่มต้นจากการทดลองกับตึกแถวก่อน เนื่องจากมีรูปแบบโครงสร้างและการแบ่งพื้นที่ที่
ชัดเจน แล้วจึงขยายไปสู่อาคารประเภทอ่ืนๆ เช่น บ้านเดี่ยว โรงแรม หอพักนักศึกษา ฯลฯ ต่อไป 

- นโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารส าเร็จรูปท่ียืดหยุ่น 

 นโยบายนี้จะช่วยลดข้อจ ากัดในการปรับปรุงอาคารในอนาคตให้กับอาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดที่ในช่วงหลังนิยมสร้างด้วยระบบก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่ง
ในหลายครั้งชิ้นส่วนเหล่านี้ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการปรับปรุงอาคาร เช่น ชิ้นส่วนผนังที่ท าหน้าที่เป็นโครงสร้าง
ด้วยท าให้ไม่สามารถทุบผนังเพ่ือปรับเปลี่ยนผังห้องให้โปร่งโล่งขึ้นได้ ดังนั้นหากต้องการผลักดันการใช้งาน
อาคารเก่าในอนาคต อาจจ าเป็นต้องหาวิธีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปรูปแบบใหม่ ที่สามารถก่อสร้างได้
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อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กับเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานที่จะมารีโนเวทเพ่ือการอยู่อาศัยในอนาคต
มีอิสระในการออกแบบผังบ้านตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้น 

 องค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอาจเป็นผู้ริเริ่มสร้างความร่วมมือกับส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ และสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้องร่วมกันตั้งโจทย์และจัดหาทุนสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทอสังหาฯ 
และมีองค์ความรู้ในการก่อสร้างด้วยระบบนี้อยู่แล้วเป็นผู้วิจัยและต่อยอดให้ตอบโจทย์ดังกล่าว และสนับสนุน
การใช้งานผ่านมาตรการจูงใจต่างๆ ต่อไป 

- นโยบายสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุและบ้านมือสอง 

 นโยบายนี้มุ่งเป้าในการใช้กลไกทางการเงินเพ่ือเพ่ิมโอกาสการใช้งานให้กับบ้านเสี่ยงร้างและบ้านเสี่ยง
สูงวัยที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 10-20 ในเมืองหลักแต่ละแห่ง โดยแบ่งเป็นสองส่วนที่ท างานร่วมกันคือ ส่วนแรก
คือการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (reverse mortgage) ที่จะช่วยให้ที่อยู่อาศัยได้รับการใช้
งานต่อหลังจากท่ีผู้อยู่อาศัยเสียชีวิตไปแล้ว โดยภาครัฐควรสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับคน
เมืองเก่ียวกับระบบดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือผู้ที่ไม่มีบุตรหลานที่จะมารับมรดก
เหล่านี้ต่อ โดยองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตควรสร้างความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และ
สถาบันการเงินในการผลักดันนโยบายนี้เพื่อวางระบบการซื้อคืนที่อยู ่อาศัยไปจนถึงระบบการขายต่อ ให้
เชื่อมโยงกันและอยู่ในฐานข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ ซึ่งที่อยู่อาศัยที่สถาบันการเงินได้ซื้อคืนมาอาจ
เข้ามาสู่คลังที่อยู่อาศัยที่ภาครัฐจะรับบทบาทในการรีโนเวทและบริหารจัดการต่อไป และส่วนที่สองคือนโยบาย
ส าหรับฝั่งผู้เข้าใช้งานต่อ โดยภาครัฐและสถาบันการเงินจ าเป็นต้องร่วมมือกันสนับสนุนการซื้อบ้านมือสองมาก
ขึ้น โดยมีระบบสินเชื่อที่ท าให้คนเมืองหันมาเลือกที่อยู่อาศัยมือสองมากกว่าการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ การ
ด าเนินการเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐปรับเปลี่ยนมุมมองว่าการขายบ้านมือหนึ่งของภาคเอกชนผู้พัฒนา
อสังหาฯ ไม่ใช่หนทางเดียวที่จะช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 1.2 ลดปริมาณบ้านหลังที่สอง (less second-home for better city) 

 เหตุปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เมืองเกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วคือการที่เมืองนั้นมีโอกาสในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งก าไรสูง น ามาสู่การมีอุปทานของที่อยู่อาศัยสูงเกินความต้องการอยู่อาศัยจริง 
แต่กลับมีคนเมืองจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจากการเก็งก าไรเหล่านี้ท าให้ที่อยู่อาศัยใน
ภาพรวมของเมืองมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เมืองมีความเหลื่อมล ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดในเมือง
หลวงโดยมักเกิดกับที่อยู่อาศัยแนวตั้งและเริ่มมีมากขึ้นในเมืองหลักทั้งสามเมืองด้วยเช่นกัน โดยมีข้อสังเกตว่า
บ้านหลังที่สองในเมืองหลักทั้งสามแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ในเมืองเชียงใหม่มีบ้านหลัง
ที่สองที่คนกรุงเทพมาซื้อไว้เพ่ือเป็นบ้านพักตากอากาศ ซึ่งบางหลังก็แทบไม่มีการอยู่อาศัยเลย หรือเป็นบ้านที่ผู้
มีรายได้ค่อนข้างสูงมาซื้อไว้เพื่อปล่อยให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานหรือท่องเที่ยวเช่าอยู่ในราคาค่าเช่าที่สูง 
หรือในเมืองขอนแก่นจะเป็นการซื้อบ้านที่เป็นคอนโดกลางเมืองของคนจังหวัดข้างเคียงหรือผู้ที่อาศัยบริเวณ
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ชานเมือง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในวันธรรมดาที่ต้องเดินทางเข้ามาท างานหรือไว้ให้ลูกที่เข้ามาเรียนอยู่อาศัย
แทนการไปเช่าหอพัก เป็นต้น ในทางกลับกันบ้านหลังที่สองอีกส่วนหนึ่งเกิดมาจากคนเมืองที่เคยอาศัยอยู่ใน
ตึกแถวหรือคอนโดกลางเมืองต้องการขยับขยายจึงไปซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย โดยส่วนหนึ่งก็
ปล่อยให้ตึกแถวที่เคยอาศัยอยู่ร้างและไม่มีการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อาคารในภาพรวม
ของเมือง บ้านหลังที่สองของคนเมืองหลักจึงมีทั้งบ้านที่ไว้ให้คนอื่นเช่า บ้านที่มีไว้อยู่เพียงบางวัน และบ้านที่
ปล่อยทิ้งไว้เพราะไม่ตอบโจทย์การใช้งาน 

 ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายที่จะลดการมีบ้านหลังที่สองของคนเมืองหากไม่จ าเป็น เพื่อลดการขยายตัว
อย่างไร้ประสิทธิภาพของเมือง พร้อมกับการชะลอวงจรการเก็งก าไรที่ท าให้เกิดอุปสงค์เทียมของที่อยู่อาศัย
และผลักให้ราคาที่อยู่อาศัยของเมืองหลักสูงขึ้นเกินที่ควรจะเป็นจนคนเมืองที่ต้องการอยู่จริงเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ได้ยากล าบาก นโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้อนี้มีความจ าเป็นต้องสร้างแรงหน่วงให้ตลาดโดยอาจใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

- นโยบายเพิ่มภาษีบ้านหลังที่สองท่ีเจ้าของไม่ได้อยู่จริง 

 การจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมส าหรับบ้านหลังที่สองที่เจ้าของไม่ได้อาศัยอยู่จริงแบ่งออกเป็นนโยบายสอง
ส่วน โดยส่วนแรกมุ่งเน้นจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากที่อยู่อาศัยที่เจ้าของซื้อเพ่ือปล่อยเช่า เช่น ผู้ที่ซื้อคอนโดไว้ให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่า โดยภาษีส่วนที่เก็บเพ่ิมเติมจ าเป็นต้องมาควบคู่กับกลไกที่ป้องกันไม่ให้ผู้ปล่อยเช่า
น าไปเป็นภาระให้กับผู้เช่าได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าอาคารอยู่แล้ว แต่
ภาครัฐควรมีฐานข้อมูลของการเช่าในแต่ละเมืองเพื่อให้การจัดเก็บภาษีท าได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น นอกจากนี้ 
ภาษีที่ได้จากส่วนนี้ควรหวนกลับมาสู่เมืองนั้นๆ โดยตรงทั้งหมด เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการ
อยู่อาศัยต่อไป ส่วนต่อมาคือ การปรับวิธีจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างจากบ้านหลังที่สองที่ถูกปล่อยไว้ให้ไร้การใช้
งาน เช่น ตึกแถวกลางเมืองที่เจ้าของย้ายออกไปซื้อบ้านจัดสรรอยู่  โดยภาครัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้
งานอาคารได้ผ่านระบบฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้  ซึ่งมาตรการทางภาษีที่
น ามาใช้อาจมีทั้งมาตรการเชิงบวกและเชิงลบควบคู่กันไป ทั้งการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมส าหรับอาคารที่ไม่มีการ
ใช้งานเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่แต่ละเมืองก าหนด หรือการลดหย่อนภาษีให้กับอาคารเคยร้างแล้วเข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูอาคารให้ได้รับการใช้งานอีกครั้งในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือช่วยเพิ่มที่อยู่อาศัย
ที่เข้าถึงได้ให้เมือง นโยบายทั้งสองส่วนนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ครอบครองที่อยู่อาศัยเกินความต้องการของ
ครัวเรือนจัดการกับทรัพย์สินของตนในทางท่ีเป็นประโยชน์กับเมืองมากข้ึนได้ 

- นโยบายสร้างมาตรฐานราคาตลาดโดยท่ีอยู่อาศัยคุณภาพดีโดยภาครัฐ 

 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบรรทัดฐานของที่อยู่อาศัยคุณภาพดีด้วยการยกมาตรฐานที่อยู่
อาศัยทั้งด้านการออกแบบและด้านราคาโดยภาครัฐที่ไม่ได้มุ่งน้นการหาก าไรดังเช่นภาคเอกชน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐที่ท าหน้าที่พัฒนาที่อยู่อาศัยอาจมีโครงการทดลองที่สร้างมาตรฐานที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและทันสมัยเพ่ือ
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เป็นแบบอย่างให้ตลาดเข้าใจราคาที่อยู่อาศัยที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ควรได้ ซึ่งจะป้องกันการขายหรือ
ปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยในราคาที่สูงเกินคุณภาพ ภายใต้นโยบายนี้ หน่วยงานภาครัฐควรเริ่มขยายขอบเขตการ
สร้างมาตรฐานที่อยู่อาศัยจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไปสู่กลุ่มชนชั้นกลางทั่วไปด้วย กลไกนี้จะช่วยควบคุมราคาท่ี
อยู่อาศัยในตลาดในทางอ้อม ลดปริมาณการตัดสินใจซื้ออสังหาฯ เพื่อการปล่อยเช่าเก็งก าไรที่เกินคุณภาพได้ 
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่พัฒนาที่อยู่อาศัยจ าเป็นต้องท างานร่วมกับนักวิชาการ สถาปนิก นักออกแบบ 
ไปจนถึงนักการตลาด และเปิดให้เกิดการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสถาปนิกในการออกแบบที่อยู่อาศัย
รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ได้อาคารอยู่อาศัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคม  

- นโยบายเช่าบ้านอยู่ก็ม่ันคงและมีชีวิตที่ดีได้ 

 จากข้อค้นพบเชิงโลกทัศน์ว่าความมั่นคงของคนเมืองหลักคือการได้มีที่ดินและครอบครองที่อยู่อาศัย 
เป็นเหตุปัจจัยให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ นโยบายนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดทางเลือกให้
กลุ่มคนเมืองที่เช่าอยู่มีตัวเลือกของการเช่าตลอดชีวิตโดยไม่รู้สึกว่า หากไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยที่ซื้อเ ป็นของ
ตัวเองจะขาดความมั่นคงในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิต องค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพ
ชีวิตร่วมกับการเคหะแห่งชาติควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยลดปริมาณ
โครงการที่เป็นการขายบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินที่เหมือนกับหมู่บ้านจัดสรรและพยายามปรับให้เป็นการเช่าใน
โครงการทุกประเภท เนื่องจากโครงการแบบขายเป็นเสมือนการเน้นย ้าคุณค่าของความม่ันคงในชีวิตจากการได้
ครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัย ซึ่งจะท าให้ภาครัฐเสียที่ดินขนาดใหญ่ที่มีโอกาสจะน าไปใช้พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าใช้สร้างบ้านเดี่ยวไป และหลังจากขายไปแล้วก็จะท าให้ภาครัฐจัดการการปรับปรุงใน
อนาคตได้ยาก การปรับจากการขายที่อยู่อาศัยราคาถูกสู่การส่งเสริมที่อยู่อาศัยเพ่ือเช่าอย่างมั่นคงจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้ภาครัฐสามารถจัดการกับที่ดินและที่อยู่อาศัยภายในความดูแลไปในระยะยาวได้และมีโอกาส
ในการปรับเปลี่ยนให้ที่อยู่อาศัยมีความทันสมัยและตอบโจทย์สังคมแต่ละยุคสมัยในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น
ยิ่งขึ้น 

 การเช่าที่ท าให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงถึงแม้จะในช่วงที่ขาดรายได้มาจ่ายค่า
เช่า อาจใช้วิธีการเพิ่มระยะเวลาสัญญาเช่าให้ยาวขึ้นเป็นการเช่าตลอดชีพโดยห้ามขายสิทธิ์ต่อ มีการผ่อนผัน
ระยะเวลาจ่ายค่าเช่ายาวขึ้นหรือให้เวลาในการผ่อนค่าเช่าบางส่วนในดอกเบี้ยที่ต ่า และค่าเช่าจะต้องได้รับการ
ค านวณเป็นค่าเช่าที่ท าให้ประชาชนเห็นว่าคุ้มค่ากว่าการซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การเปลี่ยนมุมมองเรื่องความ
มั่นคงในชีวิตของคนเมืองจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา แต่จะเห็นว่าในปัจจุบันมีหลายประเทศที่สามารถใช้ที่อยู่
อาศัยของภาครัฐเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ โดยท าให้ประชาชนเห็นว่าถึงจะเช่า
อยู่ก็มั่นคงได้ จึงไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตที่มุ่งไปที่การมีบ้านเป็นของตัวเอง ในขณะเดียวกัน ที่อยู่อาศัยส าหรับ
เช่าเหล่านี้ก็จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกและพื้นที่สีเขียวที่สามารถเข้าถึงง่ายอยู่ด้วย เพื่ออุดช่องโหว่วของ
การไม่มีพ้ืนที่สีเขียวใกล้ตัวอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนเมืองหลักออกไปซื้อบ้านในพ้ืนที่ธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 1.3 ส่งเสริมการอยู่อาศัยกึ่งแนวตั้ง (encourage semi-vertical living) 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผสานข้อดีของที่อยู่อาศัยแนวตั้งและแนวราบไว้ด้วยกัน 
โดยจากผลการศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่า จุดแข็งส าคัญของที่อยู่อาศัยแนวตั้งคือประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน
และการมีพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นทรัพย์สินร่วมที่อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายหลายด้านให้กับผู้อยู่อาศัยผ่านการแบ่งปัน
กันใช้งานพื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ ส่วนจุดแข็งที่ส าคัญของที่อยู่อาศัยแนวราบคือความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้คนในชุมชน ความใกล้ชิดกับพ้ืนที่สีเขียวระดับพ้ืนดิน และสามารถใช้งานพ้ืนที่อยู่อาศัยทั้งภายในและ
นอกอาคารได้อย่างอิสระ สามารถใช้พื้นที่บ้านเป็นพื้นที่ค้าขายและประกอบอาชีพได้ เป็นต้น การผสานข้อดีทั้ง
สองส่วนนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นทางออกส าคัญท่ีจะท าให้เมืองหลักมีที่อยู่อาศัยคุณภาพดีที่สามารถสนับสนุนการ
เกิดโครงข่ายสังคมละแวกบ้าน พร้อมกับใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองได้มีประสิทธิภาพและลดการเติบโตของเมือง
อย่างรวดเร็ว  

- นโยบายสนับสนุนการพัฒนาบ้านอยู่ร่วม (shared house) 

 ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนที่ต้องการพัฒนาบ้านอยู่ร่วม (shared-house) ที่เชื่อมโยงกับชุมชน 
โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่มีจ านวนหน่วยพักอาศัยประมาณ  10-30 ยูนิต ซึ่งอาจสร้างขึ้นใหม่ใน
ที่ดินขนาดเล็กหรือปรับปรุงตึกแถวหรือหอพักเป็นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น นโยบายนี้
อาจช่วยจูงใจให้เจ้าของตึกแถวรายย่อยที่ไม่ต้องการขายอาคารหันมาปรับปรุงอาคารของตนให้เกิดการใชง้าน 
โดยภาครัฐสามารถสนับสนุนผ่านมาตรการทางภาษีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และก าหนดแนวทางการออกแบบ 
(design guideline) ให้กับท่ีอยู่อาศัยที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดที่อยู่อาศัยประเภทที่
เมืองต้องการ เช่น ในเมืองบางแห่งอาจให้สิทธพิเศษทางภาษีหรือสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งลิฟท์ให้กับ
ผู้ที่ปรับปรุงตึกแถวเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือ
พัฒนาระบบการเช่าบ้านอยู่ร่วมที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับคนเมืองที่อาจไม่คุ้นชิน
กับวิถีการอยู่อาศัยเช่นนี้ได้หันมาสนใจและมองเป็นหนึ่งในทางเลือกของการอยู่อาศัยในเมืองหลักต่อไป 

- นโยบายสนับสนุนค่าเช่าให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารกึ่งแนวตั้ง 

 การสนับสนุนค่าเช่าให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารก่ึงแนวตั้งที่มีการออกแบบตามเงื่อนไขท่ีภาครัฐก าหนด
ไว้ จะท าให้ฝั่งเจ้าของอาคารที่สามารถปรับปรุงอาคารเป็นที่อยู่อาศัยได้เห็นการสนับสนุนของภาครัฐที่ชัดเจน
ขึ้น และช่วยกระตุ้นฝั่งอุปทานให้ผู้คนเห็นประโยชน์ของที่อยู่ อาศัยประเภทดังกล่าว การอุดหนุนค่าเช่าส่วน
หนึ่งจะช่วยให้ที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีราคาต ่ากว่าตลาดและดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มคนที่เป็น
เป้าหมายส าคัญที่ภาครัฐจะอุดหนุนค่าเช่าเหล่านี้อาจเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังมีรายได้ไม่สูงนัก หรือเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียว หรือกลุ่มข้าราชการ ซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ในแต่ละเมืองอาจมีกล
ยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปตามโจทย์ของแต่ละเมือง  
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายสิ่งอ านวยความสะดวก
ในรูปแบบใหม่โดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมเช่น การสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลขึ้นใหม่ แต่เน้นน าเทคโนโลยี
มาผสานเข้ากับพื้นที่เดิมที่มีอยู่เพื่อให้การเข้าถึงบริการสาธารณะของคนเมืองหลักดีขึ้น และภาครัฐเองก็
สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ใช้สาธารณูปการ
เดิมก าหนดท าเลบ้านใหม่ แทนการกระจายสาธารณูปการใหม่อย่างไร้ที ่สิ ้นสุด (public facilities as a 
development initiator) และ 2) จากพื ้นที ่ เด ี ่ยวสู ่พ ื ้นที ่ผสมที ่หลากหลาย ( from single-function to 
multiple-function public facility) โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ 2.1 ใช้สาธารณปูการเดิมก าหนดท าเลบ้านใหม่ แทนการกระจายสาธารณูปการใหม่
อย่างไร้ที่สิ้นสุด (public facilities as a development initiator) 

 ยุทธศาสตร์นี้ต้องการเสนอให้เห็นทางเลือกของการกระจายบริการสาธารณะสู่พื้นที่ขาดแคลนโดยไม่
จ าเป็นต้องสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ เพื่อจ ากัดการพัฒนาในพื้นที่ที่เมืองต้องการควบคุมไม่ให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน
เพ่ิม โดยใช้วิธีการปรับปรุงสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมแล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นเพ่ือเป็นตัวดึงดูดให้เกิดการจุกตัวของ
การตั้งถิ่นฐานในบริเวณรอบๆ วิธีการดังกล่าวถึงแม้ดูเหมือนจะเป็นวิธีการปกติที่ชี้น าการพัฒนาและเคยเกิด
ขึ้นอยู่แล้วในอดีตดังที่ได้ศึกษามาข้างต้นที่พบว่า เมืองหลักหลายๆ แห่งมีประชากรย้ายเข้ามากขึ้นจากการที่
ภาครัฐจัดตั้งมหาวิทยาลัย ศูนย์ราชการ โรงพยาบาล หรือสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดใหญ่ แต่ในยุทธศาสตร์
นี้ต้องการมุ่งเน้นไปที่สาธารณูปการระดับชุมชนที่มีสเกลเล็กกว่าและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู ้คน
มากกว่าที่จะพูดถึงสาธารณูปการในฐานะเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ดังที่ภาครัฐเคยใช้เป็นกลยุทธในการสร้าง
งานและดึงดูดประชากรระดับเมือง โดยมีนโยบายที่จ าเป็นดังนี้ 

- นโยบายส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสาธารณูปการเดิม 

 นโยบายนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสาธารูณปการระดับชุมชนให้มีคุณภาพอย่างมียุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดย
การพิจารณาเลือกสาธารณูปการในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของย่าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล คลินิคเอกชน ศูนย์ผู้สูงอายุชุมชน โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก แล้วลงทุนพัฒนาคุณภาพสาธารณูปการ
นั้นๆ ให้ดีพอที่จะดึงดูดให้คนเมืองโดยเฉพาะชนชั้นกลางมาใช้สาธารณูปการนั้นๆ ที่อยู่ใกล้บ้านของตนได้ 
สาธารณูปการที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้ จะกลายเป็นตัวชี้น าให้เมืองก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ต้องการให้มีการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต โดยในทางปฏิบัติ สาธารณูปการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเหล่านี้อาจเป็นของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนก็ได้ ซึ ่งหากเป็นของภาคเอกชน ภาครัฐสามารถหามาตรการจูงใจให้เจ้าของภาคเอกชน
ปรับเปลี่ยนสถานที่ของตนเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกของชุมชนที่ท างานร่วมกับบริการจากภาครัฐ หรือในบาง
กรณี ภาครัฐอาจใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของโครงการล้อมรั้วเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะเข้าไปให้บริการที่จ าเป็น
กับประชาชนในชุมชนนั้น พร้อมสนับสนุนให้เปิดพื้นที่ดังกล่าวให้คนนอกรั้วสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยที่
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ภาครัฐมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการดูแลรักษาสถานที่หรืออุดหนุนต้นทุนให้ภาคเอกชนที่
ท าธุรกิจด้านบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ตัวอย่างเช่น ในชุมชนที่ไม่มี รพสต. ภาครัฐอาจผสาน
งานกับคลินิคเอกชนในชุมชนนั้นเพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการร่วมกัน หรือให้คลินิคท าหน้าที่เป็นเสมือน รพ
สต. กับผู้ที่ลงทะเบียนรับบริการไว้ โดยภาครัฐช่วยสนับสนุนเจ้าของกิจการด้านงบประมาณและการบริหาร
จัดการในบางส่วน หรือในหมู่บ้านจัดสรรที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและมีพ้ืนที่ส่วนกลางที่ไม่ค่อยถูกใช้งาน ภาครัฐ
อาจเข้าไปสนับสนุนการให้บริการศูนย์เด็กเล็กที่คนทั้งในและนอกหมู่บ้านสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยภาครัฐ
อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการเองโดยตรง หรือร่วมมือกับภาคเอกชนที่จะมาประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์เด็ก
เล็กให้สามารถใช้งานพ้ืนที่ดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการ เจ้าของกิจการ 
และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ เป็นต้น  

การพัฒนาคุณภาพสาธารณูปการคุณภาพเป็นจุดๆ นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดอนาคตการเตบิโต
เชิงพื้นที่ของเมือง โดยเมืองจะต้องมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จูงใจให้เกิดการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณรอบ
สาธารณูปการคุณภาพสูงดังกล่าว และควบคุมการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ที่ไม่พึงประสงค์อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ 
นโยบายนี้จ าเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- นโยบายลดการสร้างอาคารสาธารูณปการใหม่ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและคนในชุมชน 

 ในพื้นที ่ที ่มีการอยู ่อาศัยอยู ่บ้างแล้วแต่ยังเข้าถึงสาธารณูปการได้ยากล าบาก  และไม่ใช่พื ้นที่
ยุทธศาสตร์ที่นโยบายแรกก าหนดการพัฒนาไว้ ภาครัฐควรสนับสนุนการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยี โดยการกระจาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเท่าที่จ าเป็นให้กับพื้นที่เหล่านั้น ทั้งบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้จากคน
ทุกกลุ่ม การให้อุปกรณ์ดิจิทัลที่จะท าให้คนที่อาศัยในบริเวณนั้นสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่ให้บริการได้
อย่างไม่ติดขัด เช่น ให้สวัสดิการ smart watch กับผู ้สูงอายุหรือผู ้ป่วยที่ต้องการการติดตามอาการ ให้
สวัสดิการแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์การเรียนกับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์มท้องถิ ่น (local platform) ในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลขั ้นต้น การดูแล
ผู้สูงอายุ การเลี้ยงเด็ก การศึกษาปฐมวัย และบริการอื่นที่เป็นความต้องการเฉพาะของพื้นที่ และวางระบบให้
เกิดการส่งต่อบริการสู่สาธารณูปการเชิงกายภาพในจุดที่ใกล้ที่สุดเมื่อจ าเป็น โดยสาธารณูปการเหล่านี้จะตั้งอยู่
ในจุดที่ได้พัฒนาขึ้นในนโยบายก่อนหน้า  

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับสาธารณูปการแต่ละประเภทอาจเข้าไปสนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำยและอบรมตัวแทนผู้ให้บริกำรในระดับชุมชนโดยเน้นเป็นผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชนนั้นเอง  เช่น การ
สร้างเครือข่ายแม่บ้านที่ไม่ได้ไปท างานประจ าให้มาร่วมกันดูแลเด็กเล็กในชุมชนโดยสลับเวรกัน โดยมีเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และการพัฒนาทักษะกับกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ ให้สามารถดูแลเด็กเล็ก
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จ านวนหลายคนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ซึ่งเมื่อคนในชุมชนมีทักษะมากขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน าจากระบบมอร์นิเตอร์ทางไกลได้  

ยุทธศาสตร์ 2.2 จากพื้นที่เดี่ยวสู่พื้นที่ผสมที่หลากหลาย (from single-function to multiple-
function public facility) 

 ยุทธศาสตร์นี้มีมุ่งเน้นการมองสาธารณูปการทุกประเภทของภาครัฐเป็นทรัพยากรร่วมของเมืองที่จะ
ท างานเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยผลักดันให้ภาครัฐมองสถานที่ราชการที่มีบทบาทอ านวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ ให้กับประชาชนเป็นพื้นที่ศูนย์กลางที ่ส าคัญของชุมชนแต่ละแห่ง และช่วยกันเป็นจุดกระจายการ
ให้บริการแต่ละประเภทอย่างคลอบคลุมโดยไม่ขึ้นอยู่กับการรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนงบประมาณของภาครัฐ และส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้กับชุมชนอยู่
อาศัยแต่ละแห่งในเมืองหลัก โดยประกอบด้วยนโยบายดังต่อไปนี้ 

- นโยบายรับฟังความต้องการเชิงพ้ืนที่ของชุมชนเพื่อให้บริการสาธารณะอย่างตรงเป้า 

 หน่วยงานภาครัฐควรมีกลไกการเก็บข้อมูลจากผู ้อยู ่อาศัยในชุมชนและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านบริการสาธารณะ ทั้งประเภทบริการที่ต้องการ รูปแบบของบริการที่
ต้องการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาเพื่อให้ข้อมูลความเป็นไปได้กับชุมชนในการ
ร่วมกันค้นหาบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ที ่อาจไม่ได้อยู ่ภายใต้กรอบการดูแลตามกระทรวงแบบเดิม 
ยกตัวอย่างเช่น ในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล ภาครัฐท้องถิ่นอาจเสนอความเป็นไปได้ที่หลากหลาย
ให้กับผู้สูงอายุที่จะท าให้ใช้ชีวิตได้อย่างรู้สึกปลอดภัยขึ้นและกังวลด้านสุขภาพน้อยลง เช่น การส่งคนดูแลถึง
บ้าน การให้บริการติดตั้ง IoT ในที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน การให้บริการรถรับส่งไป
ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การเวียนรถบริการตรวจเช็คสุขภาพทุกสัปดาห์ การแบ่งห้องในที่อยู่อาศัยให้นักศึกษาเช่า
และให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยดูแล ฯลฯ โดยหน่วยงานภาครัฐควรมีข้อมูลประชากรของแต่ละพ้ืนที่ในเบื้องต้นเพ่ือ
พิจารณาสิ่งที่ชุมชนต้องการในภาพรวม และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเด็น 

- นโยบายหลอมรวมสาธารณูปการหลากหลายสู่ศูนย์ชุมชน 

 หลายพื้นที่ในเมืองหลักอาจมีประชากรลดลงในอนาคต ซึ่งจะท าให้มีสาธารณูปการระดับชุมชนบาง
แห่งไม่มีประชากรมาใช้งานอย่างคุ้มค่าเท่าที่ควรและอาจต้องปิดตัวลงไปในที่สุด เช่น รพสต. ศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล องค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของแต่ละเมืองควรพิจารณา
คาดการณ์จ านวนผู้ใช้งานเพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจการหลอมรวมสาธารณูปการเหล่านี้ในแต่ละพื้นที่ให้
มากระจุกตัวอยู่ในที่เดียวกัน วิธีการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ภาครัฐ
ต้องลงทุนในการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการเดิม และท าให้การใช้งานอาคารสาธารณะเกิดความ
คุ้มค่ายิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนที่มีเด็กจ านวนน้อยลง อาจปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อใช้เป็นสถานที่
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ให้บริการของ รพสต. หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวัน (day care center) เพื่อให้แบ่งปันทรัพยากรบางอย่าง
ร่วมกัน โดยในกรณีนี้อาจปรับให้โรงอาหารของโรงเรียนเป็นพื้นที่ทานอาหารของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการศูนย์
ดูแลฯ โดยสลับเวลากับนักเรียนตามความเหมาะสม หรือปรับห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดย่านโดยส่ง
เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยครูดูแลและบริหารจัดการ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว โรงเรียนนี้
อาจกลายเป็นพื้นที่ศูนย์ลางที่ส าคัญของชุมชนและเป็นจุดที่จะท าให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่
อาศัยใหม่ๆ ตามท่ีเมืองก าหนดทิศทางไว้ด้วยยุทธศาสตร์ด้านการอยู่อาศัยต่อไป 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมโครงข่ายสังคมละแวกบ้าน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมโครงข่ายสังคมละแวกบ้านมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายให้กับพื้นที่
ทางสังคมทั้งบนโลกออนไลน์และบนโลกกายภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองแต่ละกลุ่มมากที่สุด 
และพยายามเชื่อมโยงชุมชนออนไลน์สู่ชุมชนบนโลกกายภาพ อันจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ในชุมชนอยู่
อาศัยในแต่ละพื้นที่ โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ส าคัญ 2 ประการคือ 1) จากความผูกพันธ์บนโลกเสมือนสู่
ความผูกพันธ ์บนโลกจร ิงรอบบ้าน ( from online community to offline space) และ 2) เพิ ่มพื ้นที่
สาธารณะที่ตรงใจชุมชน (more public spaces that answer community’s needs) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 3.1 จากความผูกพันธ์บนโลกเสมือนสู่ความผูกพันธ์บนโลกจริงรอบบ้าน (from 
online community to offline space) 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คนละแวกบ้านเข้าด้วย กัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้จากคนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนย้ายเข้าใหม่ที่
อาจไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบบ้านมาแต่เดิม เพื่อให้เกิดโครงข่ายทางสังคมตามภาพอนาคพึงประสงค์ 
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยนโยบายดังต่อไปนี้ 

- นโยบายส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มชุมชน  

 ในชุมชนที่ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการสร้างความสัมพันธ์ละแวกบ้าน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มประชาชนในชุมชนเหล่านี้ให้จัดตั้งแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมผู้คน
ในชุมชนเข้าด้วยกัน และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้กับการจัดกิจกรรมเชื่อมปฏิสัมพันธ์บางอย่างในพ้ืนที่
กายภาพท่ีต่อยอดมาจากการรวมกลุ่มบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านกลไก
ต่างๆ ตามความต้องการของชุมชนเหล่านั้น ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีผู ้เชี ่ยวชาญที่จะช่วยสนับสนุนกลไกของ
แพลตฟอร์มให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ป้องกันการแบ่งแยกชุมชนจากการแบ่งแยกทางดิจิทัล (digital 
devide) และไม่แยกแพลตฟอร์มระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในรั้วและนอกรั้วออกจากกัน  

- นโยบายก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน 
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 ภาครัฐควรสนับสนุนองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของแต่ละเมืองให้ร่วมมือกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนในแต่ละพื ้นที่ท าหน้าที ่เป็นตัวกลางในการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเกิดใหม่
เช่นเดียวกับที่เห็นตัวอย่างในกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรสร้างใหม่ของขอนแก่นที่ พอช. เข้ าไปมีบทบาทในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนที่ผู้อยู่อาศัยส่วนมากต่างย้ายเข้ามาใหม่และไม่รู้จักกันมาก่อน นอกจากนี้หน่วยงานเหล่านี้
อาจเชื่อมโยงกับหน่วยงานจัดหาที่อยู่อาศัยและตัวแทนชุมชนเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือลดระยะระหว่างคนกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ในชุมชน อันจะน ามาสู่
การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ 3.2 เพิ่มพื้นที่สาธารณะทีต่รงใจชุมชน (more public spaces that answer 
community’s needs) 

 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนมุมมองการสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะแบบใหม่ที่มีบทบาท
เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ส าคัญและจะรองรับการรวมกลุ่มของผู้คนที่อาจริเริ่มจากการรวมกลุ่มบนโลกออนไลน์  
และปรับพื้นที่สาธารณะให้ตรงตามพฤติกรรมและความต้องการของคนเมืองมากขึ้น รวมถึงท าให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประกอบด้วยนโยบายดังต่อไปนี้ 

- นโยบายเปิดรั้วเพื่อแบ่งปัน 

 โครงการอยู่อาศัยล้อมรั้วที่มีอยู่จ านวนมากในเมืองหลักควรได้รับการสนับสนุนให้เปิดรั้วแบ่งปันพื้นที่
ส่วนกลางโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้งานได้ โดยแลกกับการรับงบประมาณในการดแูล
สนับสนุนจากภาครัฐ การเปิดรั้วที่ว่าอาจเป็นได้ทั้งการเปิดให้คนนอกเข้าออกในเวลาที่ก าหนด หรือการวาง
เส้นทางสัญจรใหม่ที่จะท าให้คนนอกเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางได้โดยไม่รบกวนเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนอื่น
ของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนากลไกอย่างละเอียดที่จะช่วยท าให้คนในโครงการรู้สึกว่าคุ้มค่าที่
จะยอมเปิดพื้นที่เหล่านี้ให้คนภายนอกเข้ามาใช้งานได้ และมีแนวทางการวางระเบียบกฎเกณฑ์ที่จะช่วยรักษา
ความปลอดภัยให้กับคนที่อาศัยอยู่ในโครงการอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง
นิติบุคคลและภาครัฐ เช่น มีระบบสมัครสมาชิกในแอพลิเคชั ่นให้กับคนนอกที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ 
ก าหนดเวลาเปิดปิดการเข้าออกของคนนอกโครงการที่ต้องการเข้ามาใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ  

- นโยบายสนับสนุนการทดลองพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่จากเสียงของชุมชน 

 การเชื่อมโยงผู้คนจากแพลตฟอร์มต่างๆ ในยุทธศาสตร์  3.1 จะต้องต่อยอดไปสู่การพบปะหรือท า
กิจกรรมร่วมกันในพื้นที่กายภาพ ซึ่งแพลตฟอร์มแต่ละแห่งอาจน ามาสู่การรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความต้องการ
พื้นที่เชิงกายภาพที่หลากหลายออกไป หน่วยงานภาครัฐระดับเมือง  ควรให้การสนับสนุนการจัดหาพื้นที่
สาธารณะที่สามารถตอบโจทย์กิจกรรมแต่ละประเภทได้ โดยอาจใช้พื้นที่สาธารณูปการหรือพื้นที่อื่นๆ ของ
ชุมชนมาปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมกีารรวมกลุ่มกันของแม่บ้านที่ต้องการ
จัดกิจกรรมบางอย่างเพื่อลูกร่วมกันทุกวันเสาร์อาทิตย์จากแพลตฟอร์มชุมชน หรือมีกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่
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สาธารณะส าหรับเล่นกีฬาผาดโผน ภาครัฐที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงข่ายชุมชนนี้ควรเข้ามาเป็นผู้ช่วย
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดหาพื้นที่เพื่อให้กลุ่มชุมชนตามความสนใจเหล่านี้ท ากิจกรรมได้
ตามที่ต้องการ หรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มีพื้นที่มาท ากิจกรรมร่วมกันได้ โดยภาครัฐอาจ
ต้องลดข้อจ ากัดการใช้งานพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ราชการใหม่บางส่วน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการเป็น
พ้ืนที่ทดลองเพ่ือกิจกรรมของชุมชนประเภทใหม่ๆ มากขึ้น 

- นโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะแบบเรียลไทม์ 

 ภาครัฐควรสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตให้จัดท าระบบแพลตฟอร์มแสดงการ
ใช้งานพื้นที่สาธารณะทั้งกลางแจ้งและในที่ร่มที่กระจายอยู่ทั่วเมืองแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน
ด้านความหนาแน่นของพื้นที่ กิจกรรมนันทนาการที่ก าลังเกิดขึ้นในพื้นที่ ไปจนถึงการจองสิ่งอ านวยความ
สะดวกบางอย่างที่มีจ ากัด และอาจช่วยภาครัฐในการบริหารจัดการพลังงานที่ต้องใช้ในพื้นที่สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศในช่วงที่ไม่มีผู้ใช้งานได้ โดยระบบนี้จะสนับสนุนให้
คนเมืองใช้งานพื้นที่สาธารณะมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมความเป็นชุมชนของแต่ละย่าน 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสามด้านและนโยบายทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นที่คาดว่า
จะท าให้เมืองหลักแต่ละแห่งสามารถพัฒนาที ่อยู ่อาศัยที ่ส ่งเสริมคุณภาพชีว ิตของคนเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน  และเป็นธรรมที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการน ายุทธศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ในเมืองหลักแต่ละแห่ง
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลอีกจ านวนมากเพ่ือวางแผนในรายละเอียดและน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไปภายใต้บริบท 
ศัยกภาพ และข้อจ ากัดที่แตกต่างกันของแต่ละเมือง
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ภำคผนวก ก 
สรุปสำระส ำคัญจำกกำรประชุมปฏิบัติกำรครั้งที่ 1 

โครงกำร คนเมือง 4.0: อนำคตกำรอยู่อำศัยของคนเมืองหลักในประเทศไทย  

เมืองเชียงใหม่ 

    ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษยน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในหัวข้อพฤติกรรมการอยู่อาศัยและ
วิเคราะห์สถานการณ์ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 5ส่วนคือ 1.การ
น าเสนอความก้าวหน้าและชี้แจงขั้นตอนกิจกรรม 2.การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมือง
เชียงใหม่. 3.การกวาดสัญญาณ 4.จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน และ 5.อนาคตฐาน  โดยเนื้อหา
ของแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.กำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ 

ผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการน าเสนอที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของ
โครงการรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ โดยสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

“คนเมืองคือใคร” คือค าถามวิจัยที่ส าคัญในงานวิจัยครั้ง เนื่องจากนิยามของคนเมืองได้ออกไปไกล 
เกินกว่าจะระบุคนเมืองด้วยขอบเขตของการปกครอง ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป บางกลุ่มคนมีชีวิติยู่ใน
พื้นที่เกษตรกรรม หรืออยู่ไกลออกจากเขตการปกครอง อาจจะมีวิถีชีวิตเป็นคนเมืองได้เช่น กัน จึงน ามาสู่
การศึกษาวิถีชีวิตคนเมือง โดยโครงการที่รับผิดชอบจะเน้นศึกษาการอยู่อาศัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่เมืองหลักภูมิภาค ประกอบไปด้วย เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ โดยมีขอบเขต
การศึกษาในการคาดการณ์อนาคตในช่วง 5 ปี 10 ปี และ 20 ปีข้างหน้า  

การศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวอาคารหรือบ้านเพียงเท่านั้น 
แต่รวมไปถึงพฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้ชีวิต การใช้พื้นที่สาธารณะ และลักษณะของชุมชนละแวกบ้านไป
ด้วยกัน เนื ่องจากความเป็นเมืองในปัจจุบันส่งผลโดยตรงกับสิ ่งที ่กล่าวมา สามารถกล่าวโดยสรุปได้คือ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มและมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ประกอบไปด้วย 
4 ประเด็นดังนี้  

• ลักษณะที่อยู่อาศัย (เช่น ขนาด ต าแหน่งที่ตั้ง ฟังก์ชั่นการใช้งานของบ้าน) 

• พฤติกรรมการอยู่อาศัยในบ้าน (เช่น กิจกรรมที่ท าที่บ้าน ความถาวรของการอยู่อาศัย) 
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• พฤติกรรมการอยู ่อาศัยในเมือง (การใช้สาธารณูปการ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พื ้นที่

นันทนาการในเมือง) 

• ความเป็นชุมชนอยู่อาศัย (เช่น ระดับปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน) 

อีกทั้งอาจารย์ผู ้วิจัยได้มีการอธิบายแนวคิดของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Foresight) ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีสามารถแบ่งขั้นตอนของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ออกเป็น 8 
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 

2. การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 

3. การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 

4. การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 

5. การก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 

6. การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 

7. การวางแผน (planning) 

8. การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 

ทางผู้วิจัยได้ชี ้ว่าการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี ้เป็นส่วนหนึ่งในขั ้นตอนที่ 2.การกวาดสัญญาณ
สถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning)  โดยมีกิจกรรมคือ 1.การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัย
ในเมืองเชียงใหม่ 2.การกวาดสัญญาณ และ 3.จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน  โดยผลลัพธ์ของ
กิจกรรมสามารถสรุปได้ดังเนื้อหาส่วนถัดไป 
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ภาพผู้วิจัยได้อธิบายแนวคิดการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

 

2.การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับถัดมาผู้วิจัย ได้น ามาสู่การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนสถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมือง
เชียงใหม่จากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยแบ่งออกได้เป็น 8 ประเด็นที่น่าสนใจและสอบถามยังผู้เข้าร่วมให้
ว ิเคราะห์พูดถึงแนวโน้มว่ามีสถานการณ์สัญญาณการเปลี ่ยนแปลงไปอย่างไรหรือเล่าถึงแนวโน้มของ
สถานการณ์อ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

- ปัจจุบันมีโครงการขนาดเล็กที่มีการพัฒนาจัดสรรจ านวนไม่เกิน 9 แปลง เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
จัดสรรและช่องว่างที่ดินในเมืองขนาดเล็กเหลืออยู่ แต่โครงการลักษณะจะมีการออกแบบเพิ่มมากขึ้น โดยใน
ปัจจุบันเห็นโครงการลักษณะเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ิมข้ึนด้วย 

- ที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่มีที่อยู่อาศัยเหมาะสมส าหรับการเริ่มตั้งถิ่นฐานใหม่หรือส าหรับนักศึกษา
ที่ไปเรียนต่อ เนื่องจากค่าครองชีพถูกกว่ามหานครกรุงเทพแต่มีโอกาสเข้าถึงงานมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ซึ่ง
สาเหตุนี้ท าให้เมืองเชียงใหม่มีความหลากหลายของของที่พักอาศัยทั้งลักษณะและราคา แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละพื้นที่ แต่การเกิดภาวะโรคระบาดส่งผลกระทบโดยตรงกับที่อยู่ในลักษณะที่อยู่อาศัยแบ บเช่า เพราะ
แรงงานภาคบริการถูกเลิกจ้างท าให้บางกลุ่มเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนาเดิม ท าให้เห็นที่พักอาศัยหลายแห่งว่าง 

- ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัย เนื่องจากพื้นที่เมืองเชียงใหม่มี
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ใช้บังคับ ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภทการใช้งาน จึงเกิดการควบคุมการใช้ประโยชน์อาคาร
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ตามมารวมถึงความหนาแน่นของการอยู่อาศัยด้วย เช่น ทิศตะวันตกมีการเจริญเติบโตมากกว่า เพราะกฎหมาย
มีความเข้มงวดน้อยกว่าท าให้เนื้อเมืองมีการเจริญเติบโตไปทางทิศตะวันตก ซึ่งปัจจุบันมีการกระจายการตั้งถิ่น
ฐานของที่อยู่อาศัยออกไปเป็นวงแหวนที่ 3 แล้ว 

- กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของย่าน (Gentrification) ในเมืองเชียงใหม่ที่เป็นประเด็นส าคัญ
อย่างมากต่อการอยู่อาศัยและกลุ่มคนเมืองเชียงใหม่ โดยโครงการพัฒนาเมือง (Urban development) ที่
ส าคัญมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนและกลุ่มผู้อยู่อาศัย อาจารย์ได้ยกตัวอย่างถนนวงแหวนรอบเมืองวงที่ 1 
ที่เมืองสร้างแล้วท าให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณวงแหวนรอบนอกเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  

- กลุ่มดิจิตอลนอร์แมด (Digital nomad) ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก สาธารณูปการ หรือสถานที่อ่ืน ๆ ในเมืองเชียงใหม่ ที่เห็นได้ชัดคือร้านกาแฟ คาเฟ่ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
มากเพ่ือรองรับกลุ่มคนเหล่านี้รวมถึงศาสนาสถาน หรือโรงเรียนนานาชาติก็มีเพ่ิมข้ึน 

- แม้ว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะท าให้กลุ่มคนรายได้ปานกลางหรือสูงย้ายออก แต่กลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยจะยังคงอาศัยอยู่ เป็นคนเมืองอาศัยในท่ีดินมีความไม่แน่นอนตลอด เพราะต้องท างานในเมืองและไม่อยาก
ต้องเดินทางเข้ามาในเมือง จึงเป็นสาเหตุให้ยังคงอาศัยอยู่ในเมือง รวมถึงมีการย้ายเข้าของกลุ่มคนชาติพันธุ์เข้า
มาอาศัยในพื้นที่ด้วย อีกทั้งบ้านหลังหนึ่งอาจจะอยู่กันถึง 10 คน มีระบบการดูแลของแต่ละครัวเรือนและมี
ระบบการช่วยเหลือของกลุ่มคนรายได้น้อย  

- เมืองเชียงใหม่ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะขนาดใหญ่ สังเกตได้ว่าคนเมืองเชียงใหม่จะใช้ร้านกาแฟหรือคาเฟ่
เป็นพื้นที่ในการพักผ่อน การลงทุนจากจีนและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท าให้ความหนาแน่นในเมืองเพิ่มขึ้น 
เดินทางล าบากจากรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น 
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ภาพบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 

 

3.กำรกวำดสัญญำณ 

การกวาดสัญญาณเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
เมืองเชียงใหม่ โดยทางคณะวิจัยได้ศึกษาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านช่วย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญต่อประเด็นที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ประเด็นคือ 1.ลักษณะที่อยู่อาศัย (ขนาด ต าแหน่ง) 2.
พฤติกรรมการอยู่อาศัย (กิจกรรมที่ท าที่บ้าน ) 3.พฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมือง (การใช้สาธารณูปการ แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ) และ 4.ความเป็นชุมชน (ระดับปฏิสัมพันธ์ในชุมชน) โดยมีกรอบในการวิเคราะห์โดยใน
แนวคิด STEEP-V ผ่านทางเครื่องมือแพลตฟอร์มเว็ปไซต์ Ideaflip.com โดยสามารถสรุปผลลัพธ์ประเด็นที่
น่าสนใจได้ดังนี้ 

-การให้นโยบายหรือบทบาทแต่ละพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เมือง โดยมีการ
ยกตัวอย่าง พื้นที่แม่โจ้เดิมเคยมีบทบาทด้านการศึกษา แต่ในปัจจุบันหางดงมีการพัฒนาที่โรงเรียนนานาชาติ
เพ่ิมมากข้ึนกว่าอดีต รวมถึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับโรงเรียนที่เกิดขึ้นเหล่านี้ อีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาท
พื้นที่คือพื้นที่ย่านดอยสะเก็ดที่ปัจจุบันมีโครงการพัฒนาบ้านพักหลังเกษียณ (Retirement home) เพิ่มมาก
ขึ้น เพราะมีพื้นที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ ่งอีกปัจจัยที่เป็นตัวเร่งท าให้เกิดโครงการพัฒนาบ้านพักหลังเกษียณ 
(Retirement home) คือ  ปัจจัยด้านสังคมสูง โดยปัจจุบันมีนักลงทุนพัฒนาที่พักอาศัยส าหรับคนสูงวัยเพ่ิม
มากขึ้น โดยกระจายอยู่ในรอบนอกของเมืองเชียงใหม่ที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ  

- อุณภูมิที่เปลี่ยนแปลงท าให้การเลือกที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป   
- โอกาสในการท างานคือปัจจัยที่ท าให้คนในจังหวัดอ่ืน ๆ อยากเข้ามาอยู่ รวมถึงปัจจัยส าคัญอีกอย่าง

คือมหาวิทยาลัยเพราะเป็นสารตั้งตนที่เป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่ทุก ๆ ปี  
- ประเด็นบ้านหลังที่สองของคนกรุงเทพ – คิดว่าเหตุผลไม่น่าจะเกิดจากที่พักต่างอากาศแต่เกิดจาก

เหตุผลอื่น ๆ เช่นอุทกภัยขนาดใหญ่ท าให้คนเลือกที่จะซื้อบ้านเพื่อลงทุนในเชียงใหม่เพ่ิมมากขึ้น  เหตุผลในการ
เลือกที่อยู่อาศัย คือถนนที่สามารถเดินทางไปสู่ภูมิล าเนาเดิมได้อย่างนิคม 

- เดิมคนจีนที่เข้ามาเชียงใหม่ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ เดินทางเข้ามาเชียงใหม่เพื่อธุรกิจจากเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่ หลังจากปี 2012 ที่การบินมีความสะดวกขึ้นท าให้กลุ่มชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาสะดวกขึ้น และ
เปลี่ยนเศรษฐกิจในเมืองเชียงใหม่ให้ถูกพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างรวดเร็ว และตอนนั้นมี นัก
ธุรกิจชาวจีนมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากและพัฒนาไปสู่การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ มีการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเพิ่มขึ้น  

- โรงเรียนนานาชาติยังเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบ ๆ สถานศึกษาเพื่อ รองรับ
ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาเรียน 
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- เงินทุนจากต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองในเมืองเชียงใหม่ เพราะคนลงทุนต้องการ
พัฒนาที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตัวเอง จึงท าให้เห็นธุรกิจที่พัฒนาส าหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ รวมถึงการที่มี
ชาวต่างชาติมาลงทุนในที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เพราะอัตราในการได้ก าไรสูงถึง 10 % แต่โควิดที่เข้ามาส่งผล
ทางลบต่อการลงทุนจากต่างชาติอย่างมาก เนื่องจากมีตัวเลขที่บ่งชี้ว่ามีการถอนการลงทุนออกไปจากเมือง
เชียงใหม่ (ทั้งจีนและชาติอื่น ๆ) ซึ่งในอนาคตยังไม่สามารถระบุว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์เดิมได้หรื อไม่ หรือ
จะมีการเติบโตไปในทิศทางใด  

- การเดินทางมีผลต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้มีสายการบินตรง
เชียงใหม่-จีน ถึง 16 สายการบิน และยังสามารถเชื่อมโยงทางรถยนต์ได้ด้วย รวมถึงความสัมพันธ์ด้านการค้า
และการศึกษากับประเทศจีนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่  

- กายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่พ้ืนที่เมืองเก่าเชียงใหม่ยังคงมีชีวิต ไม่เป็นเมืองร้าง 
จึงจะมีการพัฒนาเป็นเมืองมรดกโลก และหากถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เมืองมรดกโลกจะส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่
อาศัยอย่างมาก เนื่องจากจะมีการควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่เมืองเดิมของเชียงใหม่ และอาจจะส่งผลให้ที่
อยู่อาศัยกระจายตัวออกไปรอบนอกมากขึ้นและอาจจะเกิดการรุกล ้าพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่กันชนทาง
ธรรมชาติ รวมถึงจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนอย่างแน่นอน  

- เมืองเชียงใหม่มีเอกลักษณ์ และ Job and Hosing balance ที่ท าให้ดึงดูดคนเข้ามา  อีกทั้งค่าครอง
ชีพเป็นปัจจัยที่ดึงดูดคนที่อยู่ต่างถิ่นให้เข้ามาอาศัยในเมืองเชียงใหม่ หากสามารถหางานท าได้รวมถึงเมือง
เชียงใหม่เอ้ือให้เกิดงานเสริมได้ง่ายกว่าเมืองอ่ืน ๆ  

ขั้นตอนการกวาดสัญญาณเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
เมืองเชียงใหม่ โดยทางคณะวิจัยได้ศึกษาจาการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและให้ผู ้เข้าร่วมทุกท่าน ช่วย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญต่อประเด็นที่อยู่อาศัยทั้งท าให้สรุปดังนี้ 
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ภาพการการกวาดสัญญาณหัวของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ 
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ตารางสรุปปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ 

Social Technology Economic Environment Policies Values 

- สังคมสูงวัย 

- โครงสร้างครอบครัว 

- จ านวนชาวต่างชาติ
วัยแรงงาน 

- จ านวนชาวต่างชาติ
วัยเกษียณ 

- จ านวนชาวจีน 

- อัตลักษณ์ของย่าน
และชุมชน 

- จ านวนแรงงาน
ต่างชาติ 

- จ านวนนักศึกษา 

- ความหลากหลาย
ของศาสนา 

- กลุ่ม Expat ทักษะสูง 

- กลุ่มสนใจเฉพาะ 

- ผู้ประกอบเชิง
สร้างสรรค ์

- 3D printing  
- IoT 

- เทคโนโลยีการระบุ
ตัวตน  

- ท างานออนไลน์/
เรียนออนไลน์ 

- Telemedicine 

- Droneเพ่ือการขนส่ง 

- Smart City กับ 
Internet 
infrastructure 

- สายการบิน 
lowcost/สายการบิน
ต่างประเทศ  

 

 

- โลกาภิวัฒน์อสังหา 
ราคาที่ดิน 

- Sharing economy / 
Platform economy 

- เศรษฐกิจท่องเที่ยว 

- เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัย 

- ธุรกิจเพ่ือวัยเกษียณ 

- ทุนจีน 

- สถานพักฟื้น 

- ปริมาณโรงแรม/
เกสต์เฮาส์/Airbnb 

- นิคมอุสาหกรรม 

- ทุนตะวันตก 

- เอเจนซี่ที่อยู่อาศัย 

- โรงเรียนนานาชาติ 
- Gentrification  

- การเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างพื้นฐาน 

- PM 2.5 

- การลดลงของพ้ืนที่ป่า 

- การเกิดไฟป่า 

- น ้าท่วม / ภัยแล้ง 

- การเกิดแผ่นดินไหว 

- น ้าท่วมกรุงเทพ 

- ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของเมือง 

- อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- นโยบายก าหนดสัดส่วน
การถือครองที่อยู่อาศัยของ
ชาวต่างชาติ  

- โครงการระบบขนส่ง
สาธารณะระดับเมืองและ
ภูมิภาค 

- ความสัมพันธ์กับจีน 

- แนวทางการอนุรักษ์และ
เพ่ิมความหนาแน่นเมือง 

- Chiangmai comprehensive 

plan 2012 

- การให้วีซ่าระยะยาวกับ
ชาวต่างชาติ 

- ความสัมพันธ์ด้านการค้า
และการศึกษากับจีน 

- การพัฒนาเป็นเมืองมรดก
โลก 

- ระเบียงเศรษฐกิจ 

- ความต้องการเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย 

- การให้คุณค่ากับ
สิ่งแวดล้อม 

- คนสร้างบ้านเอง
น้อยลง 

- ค่านิยมในการเช่า 

- การใช้ชีวิต organic 

- ปัจเจกนิยม 

- การให้คุณค่ากับ
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

- การต้องการอยู่ใน
จังหวัดบ้านเกิด 

- ความต้องการอาศัย
อยู่ในบ้านเดียว 

- ความผูกพันธ์กับ
ศาสนาสถาน 
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 - การขนส่งจาก
เศรษฐกิจ 4.0 

 

- ถนนที่เชื่อมโยงไปจีน - ความต้องการอิสระ
ในการย้ายที่อยู่ 
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จากกิจกรรมการกวาดสัญญาณและปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ในภาพรวม
เป็นปัจจัยที่อยู่นอกพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ตัวอย่างแหล่งทุนจีนและทุนตะวันตก แนวคิดที่อยู่อาศัยหลังเกษียณ
ของชาวต่างชาติ หรือผู้ประกอบการที่จะเข้าไปพัฒนาธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีความแตกต่าง
จากเมืองขอนแก่นที่ส่วนมากเป็นปัจจัยจากภายในเมืองด้วยกันเอง แต่ในรายละเอียดก็มีปัจจัยจากภายในเมือง
ด้วยเช่นกัน โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละปัจจัยออกได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้ำนสังคม เป็นปัจจัยที่คล้ายกับในเมืองอื ่น ๆ เช่น สังคมสูงวัยหรืออัตราการเกิดน้อยลง  
แต่ปัจจัยขับเคลื ่อนด้านสังคมที ่ส่งผลต่อการอยู ่อาศัยในเมืองเชียงใหม่เป็นพิเศษคือประเด็นด้านของ
ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะมาเพื่อท่องเที่ยว มาเพื่อนเรียน มาเพื่อธุรกิจ หรือมาเพื่ออยู่ ยาว ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อที่อยู่
อาศัยในเชิงปริมาณและรูปแบบทั้งสิ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดสาธารณูปการของเมืองเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นตรงกันว่าส่งผลต่อการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่อย่างมาก  

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะมาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การอยู่อาศัยหรือการท างานของคนเมืองเชียงใหม่ อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลักษณะรูปแบบที่อยู่
อาศัย ซึ่งในระเด็นด้านปัจจัยเทคโนโลยีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดว่าตรงกันว่า ทั้งการวางนโยบายของภาครัฐ
หรือการลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเรียนหรือการงานผ่านระบบออนไลน์ และแน่นอนว่าจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสาธารณูปการหรือสถาบันการศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอน 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเมือง
เชียงใหม่อย่างมากเนื่องจากการที่เมืองเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างรวดเร็วเป็นเพราะฐานเศรษฐกิจ
เดิมจากท่ีเป็นเมืองภูมิภาคมีฐานส าหรับเมืองราชการและการศึกษา มาเปลี่ยนเป็นฐานของอุตสาหกรรม จนมา
ปัจจุบันที่มีฐานภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งฐานเศรษฐกิจส่งผลต่อทั้งการอยู่อาศัยและพฤติกรรม
การใช้งานสาธารณูปการในเมืองอย่างมาก และเป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านเห็นคล้ายกันว่าในสถานการณ์
หลังโควิดยังเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะด าเนินไปในทิศทางใด 

ปัจจัยด้ำนสิ ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการย้ายถิ ่นฐานของชาวต่างชาติ 
เนื่องจากยังมีแนวคิดว่าเมืองเชียงใหม่มีอากาศที่ดี ซึ่งในอนาคตหากปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติ 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและนโยบำย แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.ด้านการพัฒนาในพื้นที่เมือง คือ
ในอนาคตเมืองเชียงใหม่อาจจะมีการพัฒนาไปสู่เมืองมรดกโลกซึ่งน าไปสู่การวางแผนของที่อยู่อาศัยในเมือง
อย่างมาก ส่วนที่ 2 คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการเติบโตของ
เมืองเชียงใหม่ในอนาคต 

ปัจจัยด้ำนค่ำนิยม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในปัจจัยด้านนี้ แต่ยังไม่มี
การให้คุณค่าใดคุณค่าหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่เมืองเชียงใหม่ แต่ในภาพรวมเมืองเชียงใหม่จะมีความ
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หลากหลายอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นศาสนา กลุ่มคน ซึ่งจะท าให้คนที่มาอาศัยในเมืองเชียงใหม่มีความ
หลากหลายทางแนวคิด 

 

4.จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

ล าดับถัดมานักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่
แน่นนอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ ได้ผลดังภาพที่ 3 และมีประเด็นที่น่าสนใจสรุป
ได้ดังนี ้

-ปัจจัยนิคมอุตสาหกรรม เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ก็ความไม่แน่นอนสูง เนื่องจาก
ปัจจุบันมีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียนนามรวมถึงค่าแรงของประเทศไทยอาจจะเพ่ิมขึ้น จน
ท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจย้ายไป ซึ่งท าให้ปัจจัยด้านนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ล าพูน อีกทั้งอุตสาหกรรมที่จะ
ยังอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน ซึ่งจะก าหนดลักษณะงานแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูงและเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน 

- Sharing Economy อาจจะน้อยลงจากการระบาดของโรค ซึ่งแนวโน้มอาจะเกิดหรือไม่เกิดต่อก็ได้ 

- จ านวน Expat ส่งผลอย่างมากต่อที่อยู่อาศัย แต่อาจจะไม่ได้อยู่เป็น Long term อาจจะมีการย้าย
ถิ่นฐานไปที่อ่ืนด้วย  

- Smart city กับ Internet infrastructure  ในเมืองเชียงใหม่อาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อเมืองเชียงใหม่
เนื่องจากการวางแผนของภาครัฐยังไม่ได้ใช่การยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งแตกต่างกับการมองของภาคเอกชน 
ซึ่งอาจารย์ให้ความเห็นว่า ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกให้เกิด Internet infrastructure  ส่งผลต่อจ านวน
แรงต่างชาติอย่างมาก เพราะส่งผลต่อเรื่องการท างาน ซึ่งต้องการวิเคราะห์และจัดการปัจจัยนี้ นอกจากนี้ 
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบสูง และเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะในปัจจุบันมีการเรียนและการ
ท างานผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้ว รวมถึงปัจจุบันภาคเอกชนมีการลงทุนและวางโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอยู่แล้ว 

- ปัจจัยด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลก คิดว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว และอาจารย์ ภูวา ได้ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปัจจัยด้านนี้
สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่อาจจะใช้เวลานาน และการให้ความหมายหรือรูปแบบของเมืองมรดกโลก ก็ย่อม
ส่งผลแตกต่างกันออกไปด้วย   

-จ านวนนักศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอินเตอร์เน็ต อีกท้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีการปรับหลักสูตรที่ไม่อ้างอิงกับภาคการศึกษา ท าให้นักษาไม่จ าเป็นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลต่อ
จ านวนหอพักเดิมที ่มีอยู ่ อาจจะมีการเปลี ่ยนแปลงไป มีการปรับเป็นโรงแรม หรืออาจะปรับไปให้มี
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ความสัมพันธ์กับพื้นที่มากขึ้น หรืออาจจะเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ปัจจัยด้านจ านวน
นักศึกษาอยู่ในความไม่แน่นอนระดับปานกลาง เนื่องจากปัจจุบันถึงแม้จะลดน้อยแต่ก็ไม่ได้ชัดถึงขั้นส่งผล
กระทบมากในเมืองเชียงใหม ่

รวมถึงแสดงความคิดเห็นถึงปัจจัยด้านจ านวนชาวต่างชาติวัยเกษียณ (อยู่ยาว) ว่าจะยังคงมีอยู่ 
เนื่องจากปัจจุบันมีหมู่บ้านของกลุ่มคนที่พักอาศัยชาวญี่ปุ่นเป็นฐานราก ซึ่งถือว่ามีวางรากฐานของชุมชน มี
ชมรมหรือกลุ่มในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจะท าให้ปัจจัยจ านวนชาวต่างชาติวัยเกษียณยังคง
อยู่ แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมว่า ในอนาคตคนญี่ปุ่นจะเปลี่ยนเจน ซึ่งแนวคิดของคน
ญี่ปุ่นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 



 

551 

 

ภาพผลกระทบและความไม่แน่นนอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ 
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ตารางผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ 

  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง
 

- การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว 

- ทุนจีน 
- นิคมล าพูน 
- การกลายเป็นเมืองมรดกโลก 

(ไม่แน่ใจรูปแบบ) 
- ความครอบคลุมของ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้ง
ของรัฐและเอกชน  

  

กล
าง

 

- เทคโนโลยีการระบุตัวตน 
- โอกาสในการท างาน 
- จ านวนนักศึกษา 
- ชาวต่างชาติวัยเกษียณ 
- Economic 4.0 – Logistic 

ของสินค้าออนไลน์และ
สินค้าส่งออก 

- โรงเรียนนานาชาติ 
 

ต่ำ
 

- สังคมผู้สูงอายุ 
- ความเพ่ิมข้ึนของ ”สถานที่

พักฟ้ืน” (Day Care กับ 
Intermediate Care) 

-  PM 2.5 
- ภัยแล้ง 
- เรียนออนไลน์ 
- Internet of things 
- Tele-medicine 
- การลดลงของพ้ืนที่ป่า 
- ท างานออนไลน์ 
- การให้วีซ่าระยะยาวกับ

ชาวต่างชาติ 

- ข้อจ ากัดทางผังเมือง 
- การถือครองที่อยู่อาศัย

ของชาวต่างชาติ 

 

 

จากกิจกรรมจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนพบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมได้มีการจัดล าดับ
ไว้ในส่วนของผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต ่าไว้จ านวนมาก ซึ่งท าให้เห็นว่ามีปัจจัยที่จะเกิดแน่นอนหรือมี
สัญญาณอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่น สังคมสูงวัย การเกิดน้อยลง น ้าท่วม ราคาที่ดินที่สูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งนัก
ออกแบบนโยบายควรเริ่มวางแผนหรือวางนโยบายที่จะรองรับสถานการณ์ในอนาคต  

ส่วนปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมลงความคิดเห็นว่ามีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงในเมืองเชียงใหม่ด้วยคือ 
ปัจจัยด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตรงกันว่าหากพัฒนาส าเร็จ
จะเกิดข้อบังคับเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยรวมถึงจะเกิดการกระจายตัวออกไปของพื้นที่



 

553 

เมืองเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แต่สิ่งที่ท าให้ผู้เข้าร่วม
เห็นตรงกันถึงความไม่แน่นอนคือรูปแบบของการพัฒนาไปสู่มรดกโลกว่าจะเป็นไปในลักษณะใดหรือเวลาใน
การพัฒนายาวนานแค่ไหน 

ปัจจัยต่อมาที่ผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่าเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงคือฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมืองล าพูน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจส าคัญของเมืองเชียงใหม่จะเป็นการท่องเที่ยว แต่ก็มีคน
จ านวนมากในเมืองเชียงใหม่ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และหากแนวโน้มในอนาคตจะไม่มี
อุตสาหกรรมอาจจะส่งผลกระทบต่อคนเดิมที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่อย่างมาก  

5.อนำคตฐำน 
กิจกรรมสุดท้ายผู้วิจัยได้ชวนผู้เข้าร่วมมองภาพอนาคตฐานการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่สรุปภาพ

อนาคตที่ได้ว่า 

“อนาคตฐานของเมืองเชียงใหม่ขึ้นอยู่กับคนจากต่างชาติเข้ามาเปลี่ยนตัวเมืองเชียงใหม่ สังคมผู้สูงวัย 
มีสัญญาณว่า นักลงทุนจีนก าลังเร่งพัฒนาพื้นที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ อนาคตเชียงใหม่อาจจะเป็นที่พัก
ส าหรับผู้สูงอายุชาวจีน ซึ่งถ้ามีการลงทุน อาจจะท าให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปการรองรับกิจกรรมนี้  แต่
อย่างไรก็ตามภาพนาคตนี้อาจจะคิดภาพว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดการแก้ปัญหาโควิด 
หรือในอนาคตการเดินทางในเชียงใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” 

สรุปผลกำรประชุมปฏิบัติกำร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้คณะวิจัยได้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญและหลากหลายที่มี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองเชียงใหม่) ซึ่งบางปัจจัยมีลักษณะ
คล้ายกับพ้ืนที่มหานครกรุงเทพหลายอย่าง อาทิ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความแตกต่างจากภาคมหานครกรุงเทพคือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาคเศรษฐกิจของตัวเมืองเชียงใหม่ ร่วมถึงนโยบายในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอนาคตว่าจะพ่ึงพาแหล่งงาน
ทุนจากต่างชาติมากน้อยเพียงใด โดยในปัจจุบันกายภาพของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากทุนจากต่างชาติ
เป็นหลัก และหากในอนาคตยังมีแนวทางการพัฒนาลักษณะเดิมเมืองเชียงใหม่จะเป็นเมืองที ่มีความ
หลากหลายของกลุ่มคน แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ใน
เมืองเชียงใหม่ไป หลาย ๆ ธุรกิจต้องมีการทบทวนการด าเนินกิจการ รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมือง
เชียงใหม่ด้วย ซึ่งในอนาคตเชียงใหม่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ว่าจะมีการวางยุทธศาสตร์ของเมืองให้
เติบโตไปในทิศทางใด  
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เมืองขอนแก่น 

ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในหัวข้อพฤติกรรมการอยู่อาศัย
และวิเคราะห์สถานการณ์ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
1. การนำเสนอความก้าวหน้าและชี้แจงขั้นกิจกรรม 2. การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมือง
ขอนแก่น 3. การกวาดสัญญาณ และ 4. จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน โดยเนื้อหาของแต่ละส่วน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.การน าเสนอความก้าวหน้าและการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น 

ผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการนำเสนอที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของ
โครงการรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการในพ้ืนที่เมืองขอนแก่น โดยสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

“คนเมืองคือใคร” คือคำถามวิจัยที่สำคัญในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากนิยามของคนเมืองได้ไกลออกไป
เกินกว่าจะระบุคนเมืองด้วยขอบเขตของการปกครองและลักษณะพื้นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป  กล่าวคือ คนบาง
กลุ่มคนมีชีวิติยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม หรืออยู่ไกลออกจากเขตการปกครอง อาจจะมีวิถีชีวิตเป็นคนเมืองได้
เช่นกัน จึงนำมาสู่การศึกษาวิถีชีวิตคนเมือง โดยโครงการที่รับผิดชอบจะเน้นศึกษาการอยู่อาศัยทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่เมืองหลักภูมิภาค ประกอบไปด้วย เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่  
โดยมีขอบเขตการศึกษาในการคาดการณ์อนาคตในช่วง 5 ปี 10 ปี และ 20 ปีข้างหน้า  

การศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวอาคารหรือบ้านเพียงเท่านั้น  
แต่รวมไปถึงพฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้ชีวิต การใช้พื้นที่สาธารณะ และลักษณะของชุมชนละแวกบ้านไป
ด้วยกัน เนื่องจากความเป็นเมืองในปัจจุบันส่งผลโดยตรงกับสิ่งที่กล่าวมา กล่าวโดยสรุปได้คือการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาและคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มและเปลี่ยนไปอย่างไร ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นดังนี้ 

● ลักษณะที่อยู่อาศัย (เช่น ขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง ฟังก์ชั่นการใช้งานของบ้าน) 

● พฤติกรรมการอยู่อาศัยในบ้าน (เช่น กิจกรรมที่ทำที่บ้าน ความถาวรของการอยู่อาศัย) 

● พฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมือง (การใช้สาธารณูปการ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

พ้ืนที่นันทนาการในเมือง) 

● ความเป็นชุมชนอยู่อาศัย (เช่น ระดับปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน) 

อีกทั ้งอาจารย์ผู ้ว ิจ ัยได้มีการอธิบายแนวคิดของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ( Foresight) 
ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ออกเป็น 
8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
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2. การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 

3. การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 

4. การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 

5. การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 

6. การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 

7. การวางแผน (planning) 

8. การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 

ทางผู้วิจัยได้ชี ้ว ่าการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่  2.การกวาดสัญญาณ
สถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning)  โดยมีกิจกรรมคอื 1.การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัย
ในเมืองขอนแก่น. 2.การกวาดสัญญาณ และ 3.จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน  โดยผลลัพธ์ของ
กิจกรรมสำมำรถสรุปได้ดังเนื้อหำส่วนถัดไป 

2.การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น 

 ลำดับถัดมาผู้วิจัย ได้นำมาสู่การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนสถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมือง
ขอนแก่นจากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยแบ่งออกได้เป็น 17 ประเด็นที่น่าสนใจและสอบถามไปยังผู้เข้าร่วมให้
วิเคราะห์พูดถึงแนวโน้มว่ามีสถานการณ์สัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยสามารถสรุปประเด็นที่
น่าสนใจดังนี้ 

 - การซื้อบ้านหลังที่สองในพื้นที่เมืองขอนแก่นนั้นส่วนใหญ่ซื้อบ้านที่อยู่ไกลออกไป มีพื้นที่ดินขนาด
ใหญ่และยังไม่เห็นสัญญาณของปรากฎการณ์การซื้อคอนโดเป็นหลังที่สอง และในประเด็นที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีปัจจัยเรื่องจำนวนบ้านพักไม่สัมพันธ์กับจำนวนข้าราชการ โดยความเป็นจริง
อาจจะมีข้าราชการต้องการมากแต่ด้วยจำนวนที่น้อย ทำให้มีการรอบ้านพักเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งยังมี
ประเด็นเรื่องความทรุดโทรมเข้ามาด้วย ทำให้ข้าราชการส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อบ้านด้วยตัวเองโดยมีปัจจัยการ
ซื้อเพื่อการลงทุนเข้าเป็นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสังเกตเห็นคือการย้ายกลับมาสู่เมือง
ขอนแก่นในกลุ่มคนวัยทำงานเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจส่วนใหญ่มีการพัฒนาร้านกาแฟ
เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหรือป่าว แต่สิ่งที่สังเกตได้คือสวนสาธารณะมีก ารใช้งานเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด 

 - หมู่บ้านจัดสรรเหมาะกับกลุ่มที่มีครอบครัวและสะดวกต่อการเดินทางด้วยรถยนต์อีกทั้งยังสามารถ
ขออนุมัติเงินกู้ได้ง่าย ทำให้บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าคอนโด ส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาคอนโดที่ช้าเพราะ
ขอนแก่นยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมืองขอนแก่น ยังนิยมบ้านเดียวมีที่ดิน และไม่
ชอบการต้องจ่ายค่าส่วนกลางรายเดือนอยู่  คนซื้อบ้านหลังที่สองส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่มากกว่า โดยมา
นอนเฉพาะการทำงานหรือซื้อมาเพราะให้ลูกเรียน ยังไม่มีคนในเมืองขอนแก่นที่ซื้อบ้านหลังที่สองเท่าที่ ควร  
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และถ้ามีความเป็นเมืองมากขึ้นที่พักขนาดเล็กน่าจะมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาน่าจะเพิ่มขึ้นด้วย  
รวมถึงมีการใช้ชีวิตคล้ายกับคนในเมืองกรุงเทพเพ่ิมข้ึน เช่น ทำกับข้าวน้อยลง เล่นนอกบ้านน้อยลง  

อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ประเด็นบ้านหลังที่สองว่าอาจารย์เคย
เจอปรากฎการณ์ที่คนที่ทำงานอยู่นอกเมืองขอนแก่น ซื้อคอนโดในเมืองเพื่อมาเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ 
รวมถึงผู้สูงอายุมาซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองเพ่ือเดินทางเข้ามาพบแพทย์หรือรับ บริการสาธารณส ุขบางช ่วง 
ในช่วงประเด็นบ้านพักอาศัยอาจารย์กล่าวว่าบ้านพักข้าราชการที่เกิดขึ้นเกิดจากการพัฒนาของระบบราชการ
ที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนความต้องการของคน  หน่วยงานราชการควรมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการ ถัดมาเป็นประเด็นเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ อาจารย์มองว่าเซ็นทรัลเป็นพื้นที่
สำหรับการกินอาหาร แต่ส่วนที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คือบึงสาธารณะในพ้ืนที่เมือง  นอกจากนี้อาจารย์
ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจคือปัจจุบันคนย้ายจากเมืองกรุงเทพฯเข้ามาสู่เมืองขอนแก่นเพ่ิมมากข้ึน 

 - บ้านจัดสรรเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณสนามบิน ซึ่งคิดว่าการเดินทางระดับภูมิภาคเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ และประเด็นถัดมาเรื่องชุมชนออนไลน์มีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นจากโรคระบาดโควิด 
ทำให้มีการใช้งานเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงใช้สำหรับการเช็คสถานการณ์การระบาดของโควิด   

 - ประเด็นผู้สูงอายุที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงการย้ายเข้ามาอยู่หลังเกษียณในขอนแก่นเพ่ิมขึ้น 
และมีแนวโน้มอยู ่คนเดียว ทำให้ต้องดูประเด็นเรื ่องนี ้ให้ดี รวมถึงมีประชากรแฝงเพิ ่มมากขึ ้นจากการ
เจริญเติบโตของเมืองขอนแก่น เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นมากขึ้น  ในส่วน
ประเด็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจพบว่ามีร้านกาแฟเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีความต้องการของแหล่งพักผ่อนเพ่ิมมากขึ้น
และอาจจะมีความนิยมจากคนเมืองขอนแก่น ในประเด็นไม่ทำอาหารเนื่องจากมีความสะดวกกว่าทำเองอย่าง
มาก และร้านค้ามีตัวเลือกมากข้ึน 

 - เมืองขอนแก่นอาจสามารถแบ่งกลุ่มที่อยู่อาศัยออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มคนที่มีการอาศัยอยู่ชาน
เมืองบริเวณรอบนอก หรือเมืองบริเวณเช่น ท่าพระ เนื่องจากมีแหล่งอาหารราคาถูก รถไม่ติด มีความแออัด
น้อย และชอบวิถีชีวิตนอกชานเมือง ส่วนอีกกลุ่มท่ีอยู่อาศัยในเมือง เนื่องจากชอบการใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะ
ที่สำคัญของเมือง  แต่ทั้งสองกลุ่มพบว่ามีการใช้พื้นที่นันทนาการในพื้นสาธารณะ ส่วนในประเด็นบ้านหลังที่
สองพบว่ามีคนที่มาซื้อคอนโดเป็นบ้านหลังที่สองเพื่อเข้าพบปะสังสรรค์กับเพื่อนในเมือง ซึ่งอาจารย์ได้สรุปว่า 
แนวโน้มการอยู่ชานเมืองหรือในเมืองมีท้ังสองรูปแบบ แต่ข้ึนอยู่ความสะดวกในการเดินทางของแต่ละท่าน 

 - ร้านกาแฟว่าร้านกาแฟเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยการเข้าไปใช้บริการแต่ละร้านจะมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล  

 - คอนโดสามารถมาแทนหอพักได้เนื่องจากราคามีความใกล้เคียงกันมาก รวมถึงสิ่งอำนวยความ
สะดวกในคอนโดมีมากกว่า หากเปรียบเทียบกันทำให้นักศึกษาบางคนเริ่มลงทุนในคอนโดเพ่ิมข้ึน 
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 - จริงที่อยู่อาศัยที่เล็กลงเกิดจากเมืองบังคับให้เล็กลงไม่ใช่คนต้องการให้เล็กลง ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญทำ
ให้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งที่แข่งขันกันมากขึ้น   อีกทั้ง
ยังให้ความคิดเห็นว่าสำหรับคนที่อาศัยในคอนโดในกรุงเทพฯ ย้ายกลับมาอยู่ในขอนแก่น อาจจะมีความต้องอยู่
อาศัยในคอนโดเนื่องจากไม่ต้องการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่มากเพราะความคุ้นชินในการอยู่ แต่อย ากได้ความ
สะดวกในการเดินทางเป็นหลักซึ่งคอนโดให้ตอบโจทย์มากกว่า อักทั้งยังให้ความคิดเหตุว่าปัจจุบันความเป็น
ชุมชนในเมืองมีน้อยลง แต่ความชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรกลับยังคงสูงมากเนื่องจากโซเซียลมีเดียทำให้คนยังมี
ความเป็นชุมชน 

 - การพัฒนาชุมชนปัจจุบันควรไม่ได้อยู่ในฐานของความเป็นชุมชนในอดีต สังเกตได้จากชุมชนที่มีแต่
อดีตอย่างชุมชนทางรถไฟมีความเป็นชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ในบ้านที่พัฒนาช่วงใหม่ยังไม่ค่อย
มีความเป็นชุมชน กล่าวโดยสรุปว่าความเป็นชุมชนเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 

ภาพบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 
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3.การกวาดสัญญาณ 

การกวาดสัญญาณเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
เมืองขอนแก่น โดยมีวิธีการให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านช่วยวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญต่อประเด็นที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ประเด็น
คือ 1.ลักษณะที่อยู่อาศัย (ขนาด ตำแหน่ง) 2.พฤติกรรมการอยู่อาศัย (กิจกรรมที่ทำท่ีบ้าน) 3.พฤติกรรมการอยู่
อาศัยในเมือง (การใช้สาธารณูปการ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ) และ 4.ความเป็นชุมชน (ระดับปฏิสัมพันธ์ใน
ชุมชน) โดยมีกรอบในการวิเคราะห์โดยในแนวคิด  STEEP-V ผ่านทางเครื ่องมือแพลตฟอร์มเว็ปไซต์  
Ideaflip.com โดยสามารถสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้ดั้งนี้  

 

ภาพการการกวาดสัญญาณหัวข้อที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น 
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ตารางสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น 

Social Technology Economic Environment Policies Values 

- สังคมสูงวัย 

-เด็กเกิดน้อยลง 

- Co-Living 

- โรคระบาด 

-คนโสดเพิ่มขึ้น 

-Home Service 24.7 

- sense of sharing 

- จำนวนนักศึกษาจีนเพิ่มข้ึน 

- การทำงานไม่ยึดติดสถาน ี

- car sharing 

-พลังงานสะอาด /isolation 

- เทคโนโลยจีัดการโรค 

ระบาด 

- Medical Technology / 
Medical Hub 

- Learn from anywhere 

- Internet of things 

- Telemedicine 

- Transport mode 

- On-demand service 

- ช่องทางในการสื่อสารเพิ่ม 

ขึ้น 

- self driving car 

- Social media 

 

 

- Sharing economic 

- ที่ดินราคาสูง 

- 
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสู
ง / รางคู่ / โครงการ TOD 
สถานีรถไฟฟ้าขอนแก่น 

-การลงทุนจากภาครัฐ 

- ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่ม 

ขึ้น 

- ความครบครัน 
ของสิ่งอำนวยความสะดวก 

ในโครงการที่อยู่อาศัย 

- PM 2.5 

- เสียงรบกวน 

- Climate Change 

- น้ำท่วม 

- Green open space 

- ภาษีที่ดิน 

- การถือครองที่อยู่อาศัยของชาว 

ต่างชาติ 

- นโยบายวันเข้าทำงาน 

- การกระจายอำนาจการบริหาร 

ของท้องถิ่น 

- ความเป็นเอกลักษณ์ของ 

ย่าน 

- แนวคิดรักษ์บ้านเกิด 

- ความหมายของครอบครัว 

- การใช้ชีวิตแบบครอบครัว 

- Independency 
ของผู้สูงอาย ุ

- การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

- ความยั่งยืน 

- การเลือกสมาชิกครอบครัว 

ด้วยตัวเอง 

- ค่านิยมการเดินทาง 
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จากกิจกรรมการกวาดสัญญาณและปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อที่อยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นในภาพรวม
ผู ้เข้าร่วมให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีอย่างมากเนื ่องจากเป็นปัจจัยที ่ส่งผลต่อเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตทำให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญได้มากกว่าปัจจัยด้านอื่น 
ๆ รองลงมาที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายคือปัจจัยด้านการให้คุณค่าโดยเฉพาะประเด็นด้าน
ครอบครัวซึ่งผู ้เข้าร่วมมองว่าในอนาคตหากความหมายครอบครัวเปลี่ยนแปลงจะส่งให้รูปแบบที่อยู่อาศัย
เปลี่ยนไปด้วย ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมก็ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสามารถสรุปประเด็น
สำคัญของแต่ละปัจจัยออกได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้านสังคม ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศไทยและในจังหวัดอ่ืน 
ๆ ด้วยเช่นกัน อาท ิสังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อยลง การเพ่ิมขึ้นของชาวจีน (นักศึกษา) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ
กลุ่มคนที่จะมาอาศัยทั้งในเชิงปริมาณและความต้องการอยู่อาศัยในเมืองขอนแก่นในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมคิดว่า
ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่มีสัญญาณเกิดขึ้นอย่างชัดเจน  

 2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเติบโตของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทีอ่ยู่อาศัย พฤติกรรมการอยู่อาศัย  พฤติกรรมการใช้สาธารณูปการในพ้ืนที่เมือง และความเป็นชุมชน
อย่างมาก เนื่องจากทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก
ที่มาเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยที่กล่าวไป โดยผู้เข้าร่วมได้ยกตัวพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป
หลังจากมีเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น โซเซียลมีเดียในปัจจุบันทำให้ระดับความเป็นชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นเพราะนิติ
บุคคลกับลูกบ้านคนอื่น ๆ สามารถพูดคุยหารือปรึกษากันได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเป็นชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
และในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีการนำโซเซียลมีเดียมาประยุกต์ใช้กลับมีความเป็นชุมชนลดน้อยลงตามกลุ่ม
คนที่เคยอยู่อาศัยในอดีต เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมเห็นด้วยว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการ
อยู่อาศัย 

 3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับเมืองอื่น  ๆ 
ของประเทศไทย โดยปัจจัยที่พบคือ ราคาที่ดินสูงขึ้น ทำให้เกิดการกระจายตัวของการพัฒนาไปยังพื้นที่รอบ
เมืองเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ใจกลางเมืองก็ถูกนำมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้ง แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมได้
แสดงความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดเรื่องความคุ้มค่าในการพัฒนาประเภทที่อยู่อาศัย  แต่
การเลือกที่อยู่อาศัยก็ยังอยู่ในส่วนการให้คุณค่าของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก บางท่านชอบที่จะอยู่คอนโดก็จะเลือก
คอนโดมากกว่าอยู่บ้าน อีกประเด็นถัดมาที่ผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญคือการลงทุนของภาครัฐ  และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจะส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย  สังเกตได้จากบริเวณสนามบิน หรือระบบขนส่ง
สำคัญมักจะมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยในการตัดสินใจซื้อเพื่อการลงทุนหรือซื้อเพ่ือ
อาศัยอยู่เองก็ได้ 

 4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่คล้ายกับมหานครกรุงเทพคือผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) จะทำให้เกิดอุทกภัยบ่อยขึ้น ส่งผลต่อการเลือก
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ทำเลที่อยู่อาศัย รวมถึงมลภาวะอื่น ๆ เช่น เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง การเดินทางหรือฝุ่นที่เพิ่มมาขึ้น 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 

5. ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้พฤติกรรมการอยู่อาศัยอย่าง
มาก โดยอาจแบ่งได้สองส่วนที่สำคัญ คือ ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายที่พัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ 
เช่น การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองได้มากขึ้น การเสียภาษีที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้นและปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น รัฐสวัสดิการ นโยบายวันเข้าทำงานทางของภาครัฐและเอกชนจะส่งผลให้รูปแบบที่อยู่อาศัยมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   

6. ปัจจัยด้านค่านิยม อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตอย่าง
มากในประเด็นที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือ ครอบครัว ซึ่งในอนาคตจะเกิดแนวคิดการเลือกครอบครัว
ด้วยตัวเองทำให้หน้าตาครอบครัวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน อีกท้ังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมาติ
หรือความยั่งยืนก็มีการให้คุณค่าที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยอย่างมาก  

 

4.จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

หลังจากนั้นนักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงกฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่
นอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยในเมืองขอนแก่น ได้ผลดังนี้ 
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ภาพผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองขอนแก่น 
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ตารางผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองขอนแก่น 

  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง
 

- เทคโนโลยีจัดการโรคระบาด 
- พลังงานสะอาด/ isolation 
- แนวคิดการอนุรักษ์บ้านเกิด 
- Sense of sharing 

- Car sharing 
- CO-Living 
- การลงทุนในที่อยู่อาศัย 
- การถือครองที่อยู่อาศัยของ

ชาวต่างชาติ 

- การทำงานไม่ยดึตดิสถานท่ี 
- ความเป็นเอกลักษณ์ของย่าน

ต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น  

กล
าง

 

- ใช้ชีวิตกับครอบครัว 
- ความหมายของครอบครัว 
- Green open space ในละแวก

ข้างเคียง 
- Medical Technology / 

Medical Hub 

- 3D printing 
- จำนวนนักศึกษาจีน 
- เสียงรบกวน 
- สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่

ส่วนกลาง 
- เมืองขอนแก่นวาง position 

เป็นเมืองการศึกษา รวมถึง
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะ
ได้รับผลกระทบจากจำนวน
นักศึกษาท่ีน้อยลง 

- self-driving car  

ต่ำ
 

- สังคมผูสู้งอาย ุ
-  Climate Change 
- WFH 
- Telemedicine 
- Transport mode 
- โรคระบาดติดเชื้อ 
- ที่ดินราคาสูง 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- น้ำท่วม 
- คนโสดเพิ่มขึ้น 
- On-demand service 
- Independency ของผู้สูงอาย ุ
- Work/Learn From anywhere 
- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง/

รางคู่/โครงการ TOD/สถานี
รถไฟฟ้าขอนแก่น 

- PM 2.5 
- Robotic technology 
- Internet of things 
- นโยบายวันเข้าทำงาน 
- เทคโนโลยีทำให้เด็กเล่นนอก

บ้านน้อยลง 
- การกระจายอำนาจการบริหาร

ของท้องถิ่น 
- ช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น 

 

 

จากกิจกรรมจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อนพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมได้มี
การจัดลำดับไว้ในส่วนของ ผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต่ำ ไว้จำนวนมาก ซึ่งทำให้เห็นว่ามีปัจจัยที่จะเกิด
แน่นอนหรือมีสัญญาณอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สังคมสูงวัย การเกิดน้อยลง น้ำท่วม ราคาที่ดินที่สูงขึ้น เป็น
ต้น ซึ่งนักออกแบบนโยบายควรเริ่มวางแผนหรือวางนโยบายที่จะรองรับสถานการณ์ในอนาคต ส่วนปัจจัยที่
ผู้เข้าร่วมลงความคิดเห็นว่ามีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงด้วยคือ ปัจจัยด้านของสังคม Sense of 
sharing เนื่องจากสถานการณ์ในสังคมเมื่อมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้
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สามารถแชร์การใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย พาหนะการเดินทาง หรือสิ่งของอื่น ๆ แต่ด้วย
สถานการณ์การเกิดโรคระบาดทำให้แนวคิดนี้ไม่รู้จะยังคงอยู่ในสังคมไทยได้หรือไม่ หรือจะเติบโตไปในทิศทาง
ใด และปัจจัยต่อมาคือด้านเทคโนโลยีของพลังงานทางเลือก ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานทางเลือกหรือพลังงาน
สะอาดได้มีการพัฒนาและมีความคงที่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่สิ ่งที่ยังไม่แน่นอนคือนโยบายของภาครัฐที่จะ
อนุญาตในการนำมาใช้งานทั้งระบบเมืองหรือไม่ ซึ่งถ้านำมาใช้จะเกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยแตกต่างไปจากเดิม
อย่างมาก 

สรุปผลกำรประชุมปฏิบัติกำร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้คณะวิจัยได้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญและหลากหลายที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองขอนแก่น) ซึ่งบางปัจจัยมีลักษณะคล้าย
กับพ้ืนที่มหานครกรุงเทพหลายอย่าง อาทิ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
มีลักษณะคล้ายกัน แต่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความแตกต่างจากภาคมหานครกรุงเทพคือปัจจัยด้านการให้คุณค่า  
ซึ่งหลาย  ๆ ท่านของผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นที่ต่างจากกลุ่มคนที่อาศัยในมหานครกรุงเทพฯ อย่างเช่น 
แนวคิดการรักษ์บ้านเกิด มีหลายท่านที่เลือกจะกลับมาอยู่ขอนแก่นเพราะอยากพัฒนาพื้นที่เมืองขอนแก่น  
และชอบวิถีความเป็นอยู่ในเมืองขอนแก่นมากกว่ากรุงเทพ ซึ่งแนวคิดนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะขยายตัวและมีทิศทาง
ไปทางไหนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในอนาคต ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญต่อการอยู่อาศัยใน
เมืองขอนแก่น ทางคณะผู้วิจัยจะนำไปศึกษาต่อในรายละเอียดโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเมืองขอนแก่น
เป็นลำดับถัดไป   
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เมืองหำดใหญ่-สงขลำ 

     ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื ่อวัตถุประสงค์เพื ่อระดมสมองในหัวข้อ
พฤติกรรมการอยู่อาศัยและวิเคราะห์สถานการณ์ของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค โดยกิจกรรมสามารถ
แบ่งออกเป็น 5ส่วนคือ 1.การน าเสนอความก้าวหน้าและชี้แจงขั้นตอนกิจกรรม 2.การวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่. 3.การกวาดสัญญาณ 4.จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน และ 
5.อนาคตฐาน  โดยเนื้อหาของแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.กำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แนวโน้มกำรอยู่อำศัยในเมืองหำดใหญ่-
สงขลำ 

ผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการน าเสนอที่มาและความส าคัญ วัถุประสงค์ของ
โครงการรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยสามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญ 

“คนเมืองคือใคร” คือค าถามวิจัยที่ส าคัญในงานวิจัยครั้ง เนื่องจากนิยามของคนเมืองได้ออกไปไกล 
เกนิกว่าจะระบุคนเมืองด้วยขอนเขตของการปกครอง ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป บางกลุ่มคนมีชีวิติยู่ใน
พื้นที่เกษตรกรรม หรืออยู่ไกลออกจากเขตการปกครอง อาจจะมีวิถีชีวิตเป็นคนเมืองได้เช่นกัน จึงน ามาสู่
การศึกษาวิถีชีวิตคนเมืองโดยโครงการที่รับผิดชอบจะเน้นศึกษาการอยู่ อาศัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่เมืองหลักภูมิภาค ประกอบไปด้วย เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่  โดยมีขอบเขต
การศึกษาในการคาดการณ์อนาคตในช่วง 5 ปี 10 ปี และ 20 ข้างหน้า  

การศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวอาคารหรือบ้านเพียงเท่านั้น 
แต่รวมไปถึพฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้ชีวิต การใช้พื้นที่สาธาณะ และลักษณะของชุมชนละแวกบ้านไป
ด้วยกัน เนื่องจากความเป็นเมืองในปัจจุบันส่งผลโดยตรงกับการสิ่งที่กล่าวมา โดยกล่าวโดยสรุปได้คือการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาและคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มและเปลี่ยนไปอย่างไร ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นดังนี้  

• ลักษณะที่อยู่อาศัย (เช่น ขนาด ต าแหน่งที่ตั้ง ฟังก์ชั่นการใช้งานของบ้าน) 

• พฤติกรรมการอยู่อาศัยในบ้าน (เช่น กิจกรรมที่ท าที่บ้าน ความถาวรของการอยู่อาศัย) 

• พฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมือง (การใช้สาธารณูปการ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่

นันทนาการในเมือง) 

• ความเป็นชุมชนอยู่อาศัย (เช่น ระดับปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน) 

อีกท้ังอาจารย์ผู้วิจัยได้มีการอธิบายแนวคิดของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Foresight) ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีสามารถแบ่งขั้นตอนของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ออกเป็น 8 
ขั้นตอนดังนี้ 
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9. การก าหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 

10. การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 

11. การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 

12. การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 

13. การก าหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 

14. การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 

15. การวางแผน (planning) 

16. การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 

ทางผู้วิจัยได้ชี ้ว่าการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่  2.การกวาดสัญญาณ
สถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning)  โดยมีกิจกรรมคือ1.การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัย
ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 2.การกวาดสัญญาณ และ3.จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อน  โดยผลลัพธ์
ของกิจกรรมสามารถสรุปได้ดังเนื้อหาส่วนถัดไป 

ภาพผู้วิจัยได้อธิบายแนวคิดในการวิจัยอนาคตของคนเมือง  
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2.กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แนวโน้มกำรอยู่อำศัยในเมืองหำดใหญ่-สงขลำ 

ล าดับถัดมาผู้วิจัย ได้น ามาสู่การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนสถานการณ์แนวโน้มการอยู่อาศัยในเมือง
หาดใหญ่-สงขลา จากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยแบ่งออกได้เป็น 9 ประเด็นที่น่าสนใจและสอบถามยังผู้เข้าร่วม
ให้วิเคราะห์พูดถึงแนวโน้มว่ามีสถานการณ์สัญญาณการเปลี ่ยนแปลงไปอย่างไรหรือเล่าถึงแนวโน้มของ
สถานการณ์อ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

-จังหวัดสงขลามีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ โดยจังหวัดสงขลาแบ่งพื้นที่เมืองออกเป็น 2 เมือง
ใหญ่ๆคือเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ ท าให้มีการดึงการพัฒนาสองเมือง อีกทั้งเมืองหาดใหญ่มีการเจริญโต
อยู่แค่ในเทศบาล หากแบ่งอุปสงค์และอุปทานของที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาแล้วพบว่า อยู่ในเมืองหาดใหญ่
ประมาณร้อยละ 70  

- สถานการณ์คอนโดในที่หาดใหญ่มีคอนโดจ านวนยูนิตเยอะและอยู่อาศัยจริง ไม่ใช่เพื่อเกร็งก าไร อีก
ทั้งคอนโดยังมีการซื้อโดยคนไทยเป็นหลัก ไม่ใช่ชาวต่างชาติ โดยตัวแทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัด
สงขลากล่าวคอนโดในประชากรในหาดใหญ่อาจจะเป็นที่นิยมขึ้นอยู ่กับการให้ความส าคัญต่อการปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆ เช่น สถานที่ท างาน โรงพยาบาล หรือโรงเรียน และประเด็นเรื่องการจราจรเป็นปัจจัยส าคัญใน
การเลือกอยู่คอนโดอีกด้วย อีกทั้งยังกล่าวถึงประเด็นว่าคนที่อยู่ในจังหวัดภูมิภาคไม่คุ้นเคยกับการอยู่หมู่บ้าน
จัดสรร จากการเก็บค่าส่วนกลางจนท าให้นักพัฒนาที่อยู่อาศัยคิดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้ลูกบ้านมีความคุ้น
ชินกับระบบพื้นที่ส่วนกลาง แต่ถึงอย่างไร ตลาดหมู่บ้านจัดสรรมีการเจริญเติบโต แต่ในมุมองของคนในพ้ืนที่จะ
มองยังไม่ค่อยมีการพัฒนา ด้วยสาเหตุว่าราคาที่ดินในหาดใหญ่มีราคาสูงเกินกว่าจะพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบบ้าน
จัดสรร  

อีกทั้งประเด็นด้านนโยบายของรัฐยังไม่มีความแน่นอน ท าให้ผู ้พัฒนาไม่สามารถคาดการณ์แนว
ทางการพัฒนาของรัฐได้ โครงสร้างพื้นฐานยังไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาไปทางใด ท าให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดการ
พัฒนาช้า เพราะผู้พัฒนาไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาตามไม่ทัน  

- เมืองสงขลามีปัจจัยด้านส านักงานราชการและโรงเรียนเป็นจ านวนมากจึงท าให้มีกลุ่มคนที่เป็น
นักเรียนนักศึกษา ส่วนหาดใหญ่จะมีความเป็นเมืองธุรกิจมากกว่า โดยกล่าวถึประเด็นพื ้นที่สาธารณะมี
ความส าคัญต่อการอยู่อาศัยในเมืองสงขลาอย่างมาก เพราะหลังจากที่มีแนวคิการพัฒนาถนนที่ไม่มีการใช้งาน
มาก่อน จนท าให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่เมืองสงขลา จนท าให้เกิดการพัฒนาร้านค้า
จากชุมชนใกล้เคียง และเป็นที่สังเกตุว่าคนเมืองสงขลามีการใช้งานพื้นที่สาธารณะมากขึ้น และกล่า วถึง
เทศบาลสงขลามีแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น หลายๆพื้นที่ ตัวอย่างเช่น มีการพัฒนาลานเส
ก็ซ ที่มีก าลังในได้ความนิยมและมีกลุ่มคนที่หลากหลายวันเข้ามาใช้งาน  

ส่วนในประเด็นที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านร้าง ปัจจุบันในเมืองสงขลามีคนกลับมาอยู่เพ่ิมขึ้นและมีราคาแพง
กว่าอดีตอย่างมาก หรือบางครอบครัวน าบ้านเก่าในเมืองมาเปลี่ยนเป็นธุรกิจมากข้ึน  
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ร่วมถึงประเด็นการพัฒนาเมืองมรดกของเมืองสงขลาคือ สงขลามีแนวทางการพัฒนาเมืองมรดกแต่
การพัฒนา เมืองมะละกาหรือปีนังไปได้เร็วกว่า  

- ประเด็นของความต่างของที่อยู่อาศัยระหว่งเมืองสงขลาและหาดใหญ่ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
กิจกรรมที่เมืองสงขลาเป็นราชการและสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และตัวอาคารในเมืองเก่าสงขลารูปแบบ
อาคารไม่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในปัจจุบัน ท าให้บางคนย้ายออกไปอยู่รอบเมืองแทน และให้มีกลุ่มคนใหม่เข้า
มาใช้งานในอาคารเก่า  

ร่วมถึงยังให้ประเด็นความคิดเห็นเรื่องพหุวัฒนธรรม ว่าสงขลามีความหลากหลายของกลุ่มคน และมี
การใช้งานพื้นท่ีสาธารณะร่วมกันไม่ได้แบ่งแยก แต่สิ่งที่แบ่งแยกคือการตั้งของชุมชน   

ภูมิประเทศของเมืองสงขลาที่เป็นแนวยาวท าให้การขยายตัวไปทางแนวยาวมากขึ้น การขยายตัว
ล าบากท าให้เป็นปัจจัยที่เกิดชุมชนแออัดเพ่ิมมากขึ้น และกลุ่มคนบางคนเริ่มย้ายออกมาอยู่บ้านจัดสรร โดยใน
ปัจจุบันเห็นแนวโน้มของบ้านจัดสรรเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มราชการและกลุ่มวัยเกษียร 

- จังหวัดสงขลามีปรากฎการณ์หลีกการจัดสรรเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ แต่ได้ให้ความคิดเห็นว่า
เมอืงหาดใหญ่ไม่ได้มีการสนับในพัฒนาในรูปแบบนั้นยกเว้นว่าแปลงที่ดินจะมีขนาดเล็ก 

- หาดใหญ่มีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวมากกว่า การพัฒนาโรงแรม สถานที่ท่องเที ่ยว 
รองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ท าให้การพัฒนาของชาวหาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ แต่สถานที่
ท่องเที่ยวของสงขลา สังเกตุเห็นว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่างกันระหว่าง
สองเมืองนี ้ ซึ ่งจากการแพร่ระบาดของโควิดท าให้ผู ้ประกอบการหลายท่านมีแนวคิดการพัฒนาส าหรับ
นักท่องเที่ยวไทยมากข้ึน   
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ภาพบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 
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3.กำรกวำดสัญญำณ 

การกวาดสัญญาณขั้นตอนเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยการขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยทางคณะวิจัยได้ศึกษาจาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านช่วย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญต่อประเด็นที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ประเด็นคือ 1.ลักษณะที่อยู่อาศัย (ขนาด ต าแหน่ง) 2.
พฤติกรรมการอยู่อาศัย (กิจกรรมที่ท าที่บ้าน ) 3.พฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมือง (การใช้สาธารณูปการ แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ) และ 4.ความเป็นชุมชน (ระดับปฎิสัมพันธ์ในชุมชน) โดยมีกรอบในการวิเคราะห์โดยใน
แนวคิด STEEP-V ผ่านทางเครื่องมือแพลตฟอร์มเว็ปไซต์ Ideaflip.com โดยสามารถสรุปผลลัพธ์ประเด็นที่
น่าสนใจได้ดังนี้ 

- ประเด็นหาดใหญ่สูญเสียศักยภาพองหาดใหญ่ โดยพื้นฐานของหาดใหญ่คือดารค้าแนวราบ แต่ใน
ปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้รายได้หดหายไป แต่อย่างไรก็ตามเมืองหาดใหญ่มีการค้า Modern trade เข้ามา แต่ 
Modern trade ที่เข้ามาในเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ(Public space) ในเมืองหาดใหญ่อย่าง
มาก เนื่องจากการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลับไปอยู่ในเอกชน คือตามห้าง ศูนย์การค้าเป็นหลัก ไม่มีการ
พัฒนาตามพื้นที่ของรัฐหรือศูนย์กลางชุมชนและมีอีกปัจจัยที่ส าคัญคือที่จอดรถ โดยเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่
หาที่จอดรถยาก และการที่ศูนย์การค้าพัฒนาที่จอดรถท าให้คนเมืองหาดใหญ่ไปใช้ในพ้ืนที่  

ปัจจัยถัดมาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหาดใหญ่โดยตรงคือตลาดออนไลน์ เพราะ
เมื่อก่อนหาดใหญ่น าเข้าสินค้าจากมาเลเซีย ท าให้ทุกคนต้องมาที่หาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันตลาดออนไลน์ เติบโต
เร็วมาก ท าให้ต้องมีการปรับตัวของผู้ขายไปในตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่สามารถปรับตัว
ไปทั้งหมด  

ประเด็นถัดมคือการสูญเสียแหล่งท่องเที่ยวส าคัญหรือสถานที่ใหม่ ๆ ในเมืองาหาดใหญ่  ซึ่งก่อนหน้านี้
มีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองรอง ดึงดูดนักท่องเที่ยวออกไปจากเมืองเดิม  

ประเด็นที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่มีราคารสูงมาก เนื่องจากมีกลุ่มทุนที่ถือครองที่อยู่อาศัยและไม่ปล่อยให้
เช่า  

ประเด็นเรื่องแหล่งานในเมืองหาดใหญ่ได้กล่าวว่าเมืองหาดใหญ่ ไม่มีงานส าหรับเด็กจบใหม่ โดยเมือง
หาดใหญ่มีเดก็จบใหม่จ านวนมากแต่แหล่งงานไม่เพียงพอ กลุ่มคนไหลออกไปหางานท างาน  

หาดใหญ่เป็นเมืองที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชน ผู้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก โดยบางกลุ่มคนน าเงินไป
ซื้อรถยนต์จึงท าให้ไม่มีเงินมาซ้ือที่อยู่อาศัย   อีกท้ังยังส่งผลมลภาวะในเมืองที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

- การจัดการกรรมสิทธิ์ของที่ดินภาครัฐกับผู้อยู่อาศัยมีรายได้น้อย  โดยชุมชนแออัดที่ขยายตัว จาก
ปัญหาด้านการจัดการที่ดินที่พบมากในที่ดินของรัฐบาล เช่นที่ดินของรางรถไฟ ที่มีการพัฒนา และมีแนวโน้ม
ขยายตัวไปยังที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์เช่นที่ดินทหารเป็นต้น  

อีกประเด็นที่กล่าวถึงคือสวัสดิการผู้พิการที่หน่วยงานให้ความส าคัญและพยายาผลักดันให้เกิดที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม 
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ส าหรับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสงขลามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้หน่วยงานมีการพัฒนานโยบาย
สนับสนุนงบในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มเปราะบางเหล่า และมีแนวทางการเตรียมที่ดิน
รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยรองรับ 

- การจัดระบบขนส่งในเมืองเพ่ือรองรับการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแบบใหม่มีความจ าเป็นในอนาคต 
-ระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นอุปสรรค์ในการใช้ชีวิตในเมืองหาดใหญ่ เพราะไม่มี

รถยนต์ส่วนตัวท าให้ไปไหนล าบากและกล่าวถึงประเด็นราคาที่พักอาศัยในเมืองหาดใหญ่มีราคาแพงส าหรับ
นักศึกษาหรือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย หอพักในเมืองสงขลามีราคาสูงกว่าหาดใหญ่ - โดยในปัจจุบันหอพักมีการ
พัฒนาอยู่ในบริเวณท่ีเดินทางไม่สะดวก  

- ปัจจัยการเดินทางของขนส่งสาธารณะในพื้นที่เมืองสงขลาหาดใหญ่ ว่ามีความส าคัญอย่างมาก ต่อ
คุณภาพในการอยู่อาศัยในเมือง การพัฒนาเมืองคือโมเดลในการพัฒนาที่เมืองภูมิภาคมีความนิยมขึ้น แต่การ
พัฒนาเมืองสุดท้ายมีการตัดสินใจในการพัฒนาจากภาครัฐท าให้เกิดการพัฒนาได้ช้า และไม่มีใครการลงทุน แต่
ในปัจจุบันมีแนวคิดการพัฒนาไปเปลี่ยนระบบล้อแทน แต่ก็ยังไม่คุ้มทุนในการพัฒนา  

 

 

ภาพการกวาดสัญญาณหัวของที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ตารางสรุปปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

Social Technology Economic Environment Policies Values 

- สังคมสูงวัย เด็กเกิด
น้อยลง 

- โครงสร้างครอบครัว
เล็กลง  

- ครอบครัวแหว่ง
กลาง 

- จ านวนชาวไทย ชาว
มุสลิม ชาวจีน 

- ภัยจากการก่อการ
ร้าย 

- ความผูกพันธ์ต่อ
ชุมชนศาสนา 

- จ านวนนักศึกษา 

- กลุ่มราชการและส
ถาศึกษา 

- จ านวนผู้มีรายได้
น้อย/กลุ่มเปราะบาง 

- 3D printing  
- Internet of Things 

- เทคโนโลยีการระบุ
ตัวตน  

- ท างานออนไลน์/
เรียนออนไลน์ 

- Telemedicine 

- รัศมีการให้บริการ
ทางเทคโนโลยีเช่น 
ไวไฟ พ้ืนที่เดลิเวอรี่ 

 

- โลกาภิวัฒน์อสังหา 
ราคาที่ดิน 

- Sharing economy / 
Platform economy 

- เศรษฐกิจท่องเที่ยว 

- เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัย 

- เศรษฐกิจการค้า
ชายแดน 

- ทุนมาเลเซีย ทุนจีน 

- ภาวะหนี้สินจากช่วง
วิกฤตโรคระบาด 

- ความคุ้มทนของ
ระบบขนส่งทางราง
สาธารณะ 

- ราคาหอพักรอบ
มหาวิทยาลัย 

- การเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างพื้นฐาน 

- น ้าท่วม  
- คุณภาพของชายหาด 

ทะเล คลอง และ
ทะเลสาบ 

- หมอกควันจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ภูมิประเทศ 

- มลภาวะในเมือง 

- การพัฒนาถนน 

- การจ ากัดความสูงโซน
ใกล้สนามบิน 

- ระบบขนส่งสาธารณะ 

- ที่จอดรถ 

 

- นโยบายก าหนดสัดส่วน
การถือครองที่อยู่อาศัยของ
ชาวต่างชาติ  

- โครงการระบบขนส่ง
สาธารณะระดับเมืองและ
ภูมิภาค 

- ความสัมพันธ์กับมาเลเซีย 
และสิงคโปร์ 

- แนวทางการอนุรักษ์และ
เพ่ิมความหนาแน่นเมือง
เก่า 

- การถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดินของคนเก่าแก่ 

- ข้อก าหนดด้านอาคารและ 
สถาปัตย์ 

- เมืองมรดโลก 

- ผังเมืองในพ้ืนที่เมืองเก่า 

- สวัสดิการผู้พิการในพ้ืนที่ 

- ความต้องการเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย 

- การให้คุณค่ากับ
สิ่งแวดล้อม 

- ค่านิยมในการเช่า 

- ปัจเจกนิยม 

- การให้คุณค่ากับ
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

- คนรุ่นใหม่กลับถิ่น 

- ทัศนคติต่อคนต่าง
เชื้อชาติและศาสนา 

- คุณภาพที่อยู่อาศัย
ไม่ส าคัญเท่าการ
เดินทาง 

- มุมมอง
ความสัมพันธ์
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Social Technology Economic Environment Policies Values 

- จ านวนนักศึกษาจบ
ใหม่ย้ายออก 

- บทบาทของ
ภาคเอกชนพัฒนา
เมือง 

 

- การดึงนักท่องเที่ยว
ระหว่างสงขลาและ
หาดใหญ่ 

- ตลาดออนไลน์ 
- Modern trade 

- การเติบโตของ
ห้างสพรรสินค้า 

 

- การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาครัญกับผู้บุกรุก 

- นโยบายสนับสนุนงบใน
การปรับสภาพที่อยู่อาศัย 

 

ระหว่างหาดใหญ่-
สงขลา 
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จากกิจกรรมการกวาดสัญญาณและปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่ สงขลาใน
ภาพรวมเป็นมีความหลากหลายของปัจจัยอย่างมากมาเปรียบเทียบกับเมืองขอนแก่นและเชียงใหม่ เนื่องจาก
ตัวเมืองหาดใหญ่และสงขลาตต่างก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีปัจจัยจากเศรษฐกิจ
ต่างประเทศเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งท าให้ในภาพรวมเมืองหาดใหญ่ -
สงขลาเป็นเมืองที่มีความซับซ้อนของปัจจัยที่ส่งผลอย่างมาก แต่จากการกวาดสัญที่ส าคัญสามารถสรุปปัจจัย
จามแนวคิด STEEV-P ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้ำนสังคม เป็นปัจจัยที่มีความแตกต่างจากเมืองขอนแก่นและเชียงใหม่อย่างเด่นชัด คือในแง
ของประชากรเมืองหาดใหญ่และสงขลามีความแตกต่างกันในเรื ่องของศาสนาท าให้ความต้องการและ
พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มคนแตกต่างกันอย่างมาก ถึงแม้ในภาพรวมอาจจะเมืองสงขลาและหาดใหญ่จะเป็น
เมืองที่เป็นพหุวัฒนธรรมอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีการแบ่งพื้นที่ตามกลุ่มคน มีการแยกกันใช้ งานบางพื้นที่ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีบางพื้นที่ที ่ทุกกลุ่มคนสามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกัน ปัจจัยถัดมาที่น่าสนใจคือปัจจัยจาก
นักศึกษา ถึงแม้ว่าสงขลาและหาดใหญ่จะมีสถาบันการศึกษาจ านวนมาก และมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนทุกปี แต่
จะการกวาดสัญญาณพบว่าน้อยคนมากที่จะอยู่ท างานต่อที่เมืองนี้ รวมถึงยังส่งผลต่อราคาที่ส าหรับนักศึกษาอี
กดด้วย โดยในภาพรวมของปัจจัยด้านสังคมเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีจุดที่ส าคัญในประด็น ความหลากหลาย
ของกลุ่มคน และกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการและนักศึกษา 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีลักษณะคล้ายกับเมื่องอื่นๆ แต่จากการกวาดสัญญาณพบว่ามี
บางอย่างที่ยังไม่สามารถใช้ในพ้ืนที่ได้อย่างเช่น การบริการขนส่งอาหารที่ยังมีไม่สามารถบริการในพ้ืนที่ห่างไกล  

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเมือง
หาดใหญ่จากการพัฒนาการค้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่อย่างมาก เพราะ
เม็ดเงินไม่ได้น ามาหมุนเวียนในพื้นที ่ ร่วมถึงสถานการณ์หลังโควิดที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ปัจจัยจาก
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวได ้

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพชีวิตของคนเมืองสงขลา ซึ่งมีปัจจัยน ้าท่วมที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาเมืองส าคัญๆ และปัจจัยเรื่องมลภาวะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีอยู่อาศัย 

ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและนโยบำย แบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ 1.อนาคตเมืองสงขลาอาจจะมีการ
พัฒนาไปสู่เมืองมรดกโลกซึ่งน าสงขลาไปสู่ท่องเที่ยวใหม่ ถึงแม้การพัฒนาจะมีความล่าช้าแค่ก็เป็นไปได้ตาม
เป้าหมาย และ 2 นเมืองหาดใหญ่กลับมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปการ สาธารณูปโภคที่ไม่ทันการความต้องการที่อยู่อาศัยในเมือง ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
พัฒนาที่อยู่อาศัยได้ทัน   

ปัจจัยด้ำนค่ำนิยม ในภาพรวมปัจจัยนี้มีประโนที่ส าคัญคือความหลากหลายของวัฒนธรรมและความ
เชื่อ ที่ส าคัญในเมืองสงขลา 
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4.จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

ล าดับถัดมานักวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบและความไม่
แน่นนอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองหาดใหญ่-สงขลา ได้ผลดังภาพที่ 4 และมีประเด็นที่
น่าสนใจสรุปได้ดังนี้ 

-ประเด็นสิ่งแวดล้อม เรื่องปัญหาการเซาะจากคลื่น มีการถกเถียงถึงการป้องกันแนวกัดเซาะชายหาด
ว่าวิธีการปัจจุบันหรือแนวกั้นคลื่นยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ เพราะมีความทรุดทรุมมาก และส่งผลกระทบ
กับชุมชนประมงริมหาด จนอาจน ามาสู่ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่
ลดลง  

- ปัจจัยภัยจากก่อการร้าย มักเกิดในใจกลางเมืองและจุดที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก เพราะเกิดการ
ก่อการร้ายท าให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามาเพราะความรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยเหตุการณ์การก่อการร้ายมีผลต่อ
ชาวมาเลเซียที่จะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมกล่าวถึงภัยก่อการร้าย ว่า
หลังจากท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัด ท าให้เห็นปรากฎการณ์ที่คนคนตัดสินใจย้ายเข้าสงขลามากข้ึน ถ้า
ตัดสินใจให้ลูกหลานย้ายมาศึกษาต่อในสงขลา รวมถึงข้าราชการที่ขอย้ายมาจาก 3 จังหวัดมากขึ้น ท าให้มี
ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากข้ึน โดยอาจสังเกตได้จากจากประชากรแฝงจ านวนมาก  

- เมื่อในช่วงสิบปีที่แล้วบ้านเป็นที่ต้องการในสงขลามากจากปรากฏการณ์ที่คนจาก 3 จังหวัดย้ายเข้า
มาอยู่ในสงขลามากขึ้นจากผลกระทบเหตุการณ์ก่อการร้าย แต่ในปัจจุบันกลุ่มคนที่ย้ายมาจาก  3 จังหวัด 
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของสงขลา) มีจ านวนลงน้อยมาก อาคารพาณิชย์บริเวณท าเลการค้า
ในปัจจุบันขายได้ยากขึ้นเนื่องจากก าลังซื้อที่ลดลง โดยผู้บริโภคต้องตัดสินใจว่าการจะไปซื้อบ้านที่ท าเลดี
น้อยลงหน่อย แต่เน้นแชร์โลเคชั่นให้กันแทนหรือไม่ 
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ภาพผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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ตารางผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อนของการอยู่อาศัยเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

  ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง
 

- พ้ืนที่สาธารณะ 
- โครงสร้างครอบครัวเดี่ยว

หรือขยาย? 
- นิคมอุตสาหกรรมจะนะ 
- ระบบขนส่งสาธารณะ/การ

ขับรถ 

- Internet of Things - การบริโภคอย่างยั่งยืน  

กล
าง

 

- คนรุ่นใหม่กลับถิ่น 
- ภัยจากการก่อการร้าย 
- ความต้องการเป็นเจ้าของที่

อยู่อาศัย 
- ก า ร เ ต ิ บ โ ต ข อ ง

ห้างสรรพสินค้า 
- การจัดการกับการกัดเซาะ

ชายฝั่ง 
- นโยบายผังเมืองของเมือง

สงขลา 

- สวัสดิการผู้พิการในพ้ืนที่ 
- ค่านิยมในการเช่า 
- เมืองมรดกโลก 
- การให้คุณค่ากับ

สิ่งแวดล้อม 
- โครงการขนส่งสาธารณะ

ระดับเมืองและภูมิภาค 
- ผังเมืองในโซนเมืองเก่า 
- ความผูกพันธ์ต่อชุมชน

ศาสนา 
- Resilient city 

- นโยบายสนับสนุนงบใน
การปรับสภาพที่อยู่อาศัย  

ต่ำ
 

- สังคมสูงวัย 
-  มลภาวะในเมือง 
- จ านวนนักศึกษาลดลง 
- ตลาดออนไลน์ 
- ภาระหนี้สินจากช่วงวิกฤต

โรคระบาด 
- เด็กเกิดน้อยลง 
- เศรษฐกิจท้องเที่ยว 
- รัศมีการให้บริการทาง

เทคโนโลยี เช่น WiFi พ้ืนที่เด
ลิเวอรี่ 

- ท างานออนไลน์/เรียน
ออนไลน์ 

- การให้คุณค่ากับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

- มลพิษจากการจราจร 
- ค่านิยมท่ีต้องการ

สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศสูงขึ้น 
- การดึงนักท่องเที่ยว

ระหว่างสงขลากับ
หาดใหญ่ 

- Telemedicine  

- ข้อก าหนดด้าน
อารยสถาปัตย์ 

- จ านวนนักศึกษาจบใหม่
ย้ายออก 

 

จากกิจกรรมจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนพบว่าปัจจัยขับเคลื่อนส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมได้มี
การจัดล าดับไว้ในส่วนของ ผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนต ่า ไว้จ านวนมาก ซึ่งท าให้เห็นว่ามีปัจจัยที่จะเกิด
แน่นอนหรือมีสัญญาณอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สังคมสูงวัย การเกิดน้อยลง มลภาวะในเมือง ท างาน
ออนไลน์/เรียนออนไลน์ เป็นต้น ซึ ่งนักออกแบบนโยบายควรเริ ่มวางแผนหรือวางนโยบายที่จะรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 
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แต่ปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมจัดปัจจัยขับเคลื่อนส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมได้มีการจัดล าดับไว้ในส่วนของ ผลกระทบสูง
และความไม่แน่นอนสูง คือพ้ืนที่สาธารณะในเมือง  โครงสร้างครอบครัวเดี่ยวหรือขยาย? นิคมอุตสาหกรรมจะ
นะ ระบบขนส่งสาธารณะ/การขับรถ ประเด็นเหล่านี้ผู้เข้าร่วมมองว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญต่อการพัฒนาเมือง
อย่างมาก เพราะจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคตไปด้วยสิ้นเชิง 

 

5.อนำคตฐำน 
กิจกรรมสุดท้ายผู้วิจัยได้ชวนผู้เข้าร่วมมองภาพอนาคตฐานการอยู่อาศัยในเมืองหาดใหญ่-สงขลาสรุป

ภาพอนาคตท่ีได้ว่า 

- อยู่แนวตั้งมากขึ้น 

- แนวโน้มการมีครอบครัวลดลง 

- บ้านหลังที่สองเพ่ิมมากข้ึน ในกลุ่มผู้ที่มีก าลังซื้อ 

- เตรียมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

- การพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมเพ่ิมมากข้ึน 

สรุปผลกำรประชุมปฏิบัติกำร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้คณะวิจัยได้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญและหลากหลายที่มี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย (เมืองหาดใหญ่ -สงขลา) ซึ่งบางปัจจัยมี
ลักษณะคล้ายกับพื้นที่มหานครกรุงเทพหลายอย่าง อาทิ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจั ยด้านเทคโนโลยี และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความแตกต่างจากภาคมหานครกรุงเทพคือปัจจัยที่
ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของตัวเมืองหาดใหญ่ คือจากเดิมที่ฐานเศรษฐกิจเดิมของเมืองคือศูนย์กระจายสินค้า
และระบบขนส่งสินค้าจากเมืองการค้าชายแดน และแหล่งท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างมากจาก
เศรษฐกิจออนไลน์และการแพร่ระบาดของไวรัส ท าให้ภาพอนาคตในเมืองหาดใหญ่ยังไม่มีความชัดเจนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันเมืองสงขลากลับมีญานเศรษฐกิจจากการราชการและการศึกษา 
แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเมืองมรกดกโลกอาจจะท าเกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในสงขลาเพ่ิม
มากขึ้น และในภาพรวมของเมืองสงขลาและหาดใหญ่ ปัจจัยด้านความหลากหลายของกลุ่มคน ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีฝั่งตัวและส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่เมืองอย่างมาก  

 

 



 

579 

 



 

580 

ภำคผนวก ข  
สรุปสำระส ำคัญจำกกำรประชุมปฏิบัติกำรครั้งที่ 2 

โครงกำร คนเมือง 4.0: อนำคตกำรอยู่อำศัยของคนเมืองหลักในประเทศไทย  

เมืองเชียงใหม่ 

    ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมสมองในพัฒนาภาพของอนาคตฐานจาก
การพัฒนาจากปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ และการพัฒนานาคตทางเลือกของที่อยู่อยู่อาศัยในเมืองหลั ก ตลอดจน
ส ารวจอนาคตที่พ่ึงประสงค์ของผู้เข้าร่วม โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.การน าเสนอและสรุป
จากครั้งที่ผ่านมา 2.การพัฒนาบุคคลักษณ์ของคนเมือง. 3.การพัฒนาอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก  และ4.
ส ารวจและพัฒนาอนาคตที่พ่ึงประสงค์ โดยเนื้อหาของแต่ละส่วนสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

1.กำรน ำเสนอและสรุปจำกครั้งที่ผ่ำนมำ 

ในส่วนที่ 1 ผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการน าเสนอการสรุปการประชุมปฏิบัติการ
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษยนที่ผ่านมาว่า จากกระระดมสมองและทบทวนเพิ่มเติม
จากปัจจัยขบัเคลื่อนส าคัญ สามารถพัฒนามาเป็นอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

อนาคตฐานของเมืองหลัก ถูกพัฒนามาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนต ่าแต่ผลกระทบสูง ซึ่ง
ได้แก่ 

• สังคมสูงวัย   

• PM 2.5   

• Telemedicine  

• จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

• IOT 

• Climate Change แรงขึ้น 

 

• เรียนออนไลน์  

• ที่ดินราคาสูงขึ้น 

• ท างานออนไลน์ 

• การเช่ามากข้ึน 

• เด็กเกิดน้อยลง  
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ส่วนอนาคตเลือกของเมืองหลัก  ถูกพัฒนาปัจจัยที่ขับเคลื่อนที่มีความถัดความไม่แน่นอนสูง และ
ระดับผลกระทบสูงด้วยเช่นกัน  

 

ปัจจัยขับเคลื่อนและกลุ่มอนาคตฐานจะน ามาพัฒนาขึ้นเป็นแผนภูมิพลวัตร เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบ
และผลกระทบที่ถูกพัฒนาการอยู่อาศัยในเมืองภูมิภาค ซึ่งแผนภูมิพลวัตรจะมาช่วยในกระบวนการพัฒนา
นโยบายเพื่อเข้าใจภาพรวม 

 

ภาพที ่ 207 แผนภูมิพลวัตรการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 

 

• การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

• ทิศทางของทุนจีน 

• ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต 

• จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

• เทคโนโลจีโรงระบาด 

• แนวคิดการอนุรักษ์บ้านเกิด 

 

• Sense of Sharing 

• โครงสร้างครอบครัวเดียวหรือขยาย 

• ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต 

• การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

• พลังงานสะอาด 
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อีกทั้งการพัฒนานโยบายจะมีการค านึงถึง กลุ่มคน โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 6 
กลุ่มตามรายได้และรูปแบบการใช้ชีวิต  รวมถึงมิติของการอยู่อาศัยของประชากรว่ามีเป็นประชากรชั่วคร่าว
หรือประชากรถาวร ตามตารางด้านล่าง  

ตารางที่ 116 กลุ่มตัวแทนผู้อยู่อาศัยในเมืองหลัก 

  
กลุ่มชำยขอบ กลุ่มมวลชน กลุ่มล ้ำสมัย 

ป ร ะ ช ำ ก ร
ชั่วครำว 

• แรงงานต ่างชาต ิที่

เข ้ามาท  างาน เช่า

ห้องพักอยู่ 

• คนไทยจากจังหวัด

ข ้างเค ียงท ี ่ เข ้ามา

ท างานรับจ้าง เช่าที่

อยู่อาศัยรายวัน/ราย

สัปดาห์ 

• นักศึกษาท ี ่อาศ ัยใน

หอพัก  

• นักท่องเที่ยว 

• คนกรุงเทพฯ ที่มีบ้านพัก

ตากอากาศในเมืองหลัก 

มาอยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 

• freelance ทักษะสูง เช่า 

airbnb อยู ่คร ั ้งละหลาย

เดือน 

ป ร ะ ช ำ ก ร
ถำวร 

• ผู้มีรายได้น้อย อาศัย

ในช ุ มชนแออ ั ด  / 

ห ้องเช ่า / ห ้องใน

ตึกแถว เช่าอยู่ระยะ

ยาว 

• ผู ้อยู ่อาศัยในอาคาร

พาณิชย ์  บ ้านเด ี ่ยว 

หร ือหมู ่บ ้านจ ัดสรร

ชานเมือง 

• คนรุ่นใหม่ที่ซื้อคอนโด

อยู่ 

• กลุ่ม expat ต่างชาติที่เข้า

มาท างานในบริษัทท่ีไทย 

• ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้

สามารถด ารงชีวิตในที ่ที่

ไ ม ่ ม ี ส ิ ่ ง อ  านวยความ

สะดวกได้ 

 

จากการศึกษาความปัจจัยการขับเคลื่อน ที่ถูกพัฒนามาเป็นภาพของอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก
จากที่กล่าวข้างต้น จะถูกน ามาคิดพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองกลุ่มคน ทั้ง 6 กลุ่มในตาราง เพื่อให้
นโยบายสามารถตอบโจทย์กลุ่มคนทุกกล่ม 
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2.กำรพัฒนำบุคคลักษณ์ของคนเมือง. 

ล าดับถัดมาผู ้ว ิจัย ได้ชวนจินตนาการถึงบุคคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่น จากความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน   ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายได้พัฒนาบุคคลาลักษณ์จากวิถีชีวิตตนเอง คือเป็นพนักงงานราชการที่

เทศบาลนครเชียงใหม่  เป้าหมายชีวิตคือการเตรียมเกษียณ อาศัยอยู่กับครอบครัว ในบ้านเดียว

ส่วนตัว มีที่ดินในพ้ืนที่ อยู่บริเวณชานเมืองที่ห่างตัวเมือง 9 กิโลเมตร ท างานตั้งแต่ 9 โมงจนถึง 5 

โมงเย็น เวลาท างานอาจะมีการเดินทางไปนอกสถานที่ แต่หากันหยุดจะมีการตื่นสาย และการ

ท างานบ้านหรือส่วน หลักจากนั้นจะรับประทานอาหารและมาท างานต่อ ช่วงเย็นก็มาดูทีวีกับ

ครอบครัว หรือท างานต่อ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านเป็นหลัก 

-  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาบุคคลาลักษณ์จากวิถีชีวิตของตัวเองเช่นกัน ด้วย

ความที่ชอบท ากิจกรรมจึงพยายามท าตัวเองไปอยู่ในพื้นที่พบปะทางสังคม โดยส่วนตัวชอบ

วัฒนธรรมเมืองไม่ว่าจเป็นวัฒนธรรมกาแฟ ของมือสองและดนตรีเป็นต้น ปัจจุบันอาศัยอยู่ในบ้าน

เดียวกับครอบครัว อยู่ในกลางเมือง เจตเมืองเก่า โดยกิจกรรมที่ท าในวันธรรมดา คือตื่นเช้าไป

ร้านกาแฟ และจะเข้ามหาลัยไปท างาน ช่วงตอนเที่ยงไปทานข้าวหรือร้านกาแฟ และตอนเย็น

อาจจะไปออกก าลังกาย ส่วนวันหยุดก็จะตื่นสายและไปร้านกาแฟ โดยส่วนตัวมองว่าร้านกาแฟ

เปรียบเสมือนห้องรับแขก ออกไปท างานได้ หรือเป็นสถานที่ที่ ไว้นัดเจอเพื่อน และร้านกาแฟจะ

เปลี่ยนไปตามลักษณะของกิจกรรมอีกด้วย  

- ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้เล่าบุคคลาลักษณ์ว่า ตนเองเป็นท างานเป็นนัดวาดภาพและเช่าหออยู่ที่

เชียงใหม่ การท างานส่วนใหญ่ตื่นเวลา 8 โมง และท างานจนถึง 4 โมงเย็น เพ่ือไปตลาดนั่งวาดรูป

จนถึง 4 ทุ่มเวลาตลาดปิด ส่วนวันหยุดมีชีวิตเหมือนกันวันธรรมดา เนื่องจากท างานเป็นนักวาด

รูป จะไปตามสถานที่มีตลาดนัด บางวันที่หยุดก็อาจจะไปเที่ยวกับเพ่ือนบ้าง 

- ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางได้พัฒนาบุคคลักษณ์จากกลุ่มคนที่ตนเองท างานด้วย คือกลุ่ม

คนไร้บ้าน คือเป็นเพศชาย อายุ 50 ปี อาชีพหลักคือกรรมกรและแรงงานทั่วไป หรือไม่ก็เก็บของ

เก่าขาย มีรายได้ที่ไม่แน่นอนและต ่ากว่า 5 ,000 บาทต่อเดือน เป้าหมายอยากใช่ชีวิตเหมือนคน

อื่นทั่วไป สถานที่นอนคือตามพื้นที่สาธารณะทั่วไปตามพื้นที่ โดยชีวิจประจ าวันคือ ตื่นนอนเวลา 

8 โมงเช้าและเข้าห้องน ้า จากนั้นเดินทางไปรอสถานที่ที่จะมีคนมาจ้างท างาน ถ้าวันไหนมีงานก็

จะไปกับนายจ้าง ไปท างานตามไชต์ก่อสร้างและค่อยกลับมาช่วงเย็น แต่ถ้าไม่มีงานก็จะเก็บขยะ
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เพื่อเอาไปขาย  ชีสิตหลักๆจะอยู่ตามพื้นที่สาธารณะ ส่วนในวันหยุด ก็จะออกไปเดินหาของเก่า

เพ่ือเอาไปขาย 

- นักนโยบายได้พัฒนาบุคคลักษณ์คือ รับราชการอยู่ที่เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่ก าเนิด

แต่ย้ายมาท างานเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี บ้านอยู่บริเวณชานเมือง ห่างออกไป 30 นาที ลักษณะ

ในการท างานคือ มาท างานตั้งแต่ 9 โมงเช้า อยู่ถึงช่วงเย็น ส าหรับวันหยุดจะพยายามไม่เดิน

ทางเข้ามาในเมือง โดยจะใช้เวลาอยู่ในนอกเมืองมากกว่า ท ากิจกรรมเช่นท าสวน  

- นักศึกษา ป. โทในเมืองเชียงเล่าบุคคลักษณ์ของตนเองว่า เป็นนักศึกษา ป.โท อาศัยอยู่ในหอพัก 

บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางครั้งก็มีคนมาอาศัยอยู่บางครั้งคราว  โดยใน 1 วันตื่นเช้า 

ประมาณ 8 โมง และจากนั้นไปเรียน จนถึงบ่ายสามโมง ก็อาจจะไปพักผ่อนตามสถานที่ธรรมชาติ 

ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร ส่วนวันหยุดก็จะตื่นสายกว่าปกติ และจะออกไปพักปผ่อน และจะ

กลับมาอยู่ห้อง  

- ผู้ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ เล่าบุคคลักษณ์ว่า ท างานเป็นไกด์ท่องเที่ยว ท างานมาประมาณ 

12 ปี แล้ว เนื่องจากวันท างานไม่แน่นอน ท าตามวันที่ลูกค้าจองไว้ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในบ้านในตัว

เมือง และมีบ้านอีกที่บริเวณอ าเภอหางดง ในวันท างานก็จะตื่นเช้า เพื่อไปรองรับลูกค้าที่โรงแรม 

และจะเดินทางไปกับลูกค้า ไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะกลับมาเวลาประมาณ 3 ทุ่ม ซ฿งวันไหน

ไม่ได้ท างานก็จะหยุดอยู่บ้านกับครอบครัว    

 

ภาพที่ 2 ภาพจากกิจกรรมการพฒันาบุคคลักษณ์ของคนเมือง 
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3.กำรพัฒนำอนำคตฐำนและอนำคตทำงเลือก   

ถัดมาผู้วิจัยหลักในเล่าอนาคตฐานในเมืองหลักของทั้ง 3 เมือง ทั้งในส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ระหว่างเมืองหลัก ซึ่งถูกพัฒนามาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ โดยขอนเมืองขอนแก่นมีการสรุปดังนี้  

อนำคตฐำน  
-หมู่บ้านจัดสรรไกลเมือง เก่า แก่ และร้าง  เกิดจากปัจจัยเมืองไทยเข้าสู่สังคมสู่วัยโดยสมบรูณ์ 
-หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองถูกปล่อยเช่ามีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่นิยมให้การเช่า

มากขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
-นักศึกษาหาย หอพักไร้ผู้คน เกิดจากนักศึกษาลดน้อยลง เกิดจากปัจจัยที่เด็กเกิดน้อยลง และการ

เรียนเป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
-คนโสดย 50 เช่าบ้านอยู๋กับคนแปลกหน้าแบบ Co-living  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก าลังได้รับความนิยม

ในกลุ่มคนรุ่นใหม ่ซึ่งในอีก 20 ปี อาจจะขยับไปวันกลางคน 
-โครงการเกือบจัดสรรกลางเมืองเพิ่ม/ลดประสิทธิที่ดิน เกิดจากการพัฒนาโครงการที่พัฒนาจัดสรร

ที่ไม่ถึง 10 แปลงเพื่อลดข้อจ ากัดทางการพัฒนาสาธารณูปการตามที่กฎหมยก าหนด แต่อีกมุมก็เป็นการช่วย
ลดที่ว่างในเมืองให้น้อยลง 

-โครงการเกือบจัดสรรไกลเมือง จะส่งให้เกิดน ้าท่วมและสาธารณูโภคไม่พอ   
-คอนโดขึ้นรอขนส่งสาธารณะเก่าก่อนคนได้อยู่ จากส ารวจพบว่ามีการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรอ

ระบบขนส่งมวลชน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอาจจะยังพัฒนาไม่ได้จึงท าให้คอนโดที่
สร้างเก่าลง 

-บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่ถึง  ปัจจุบันมีการพัฒนากิจกรรมที่พ่ึงพาอินเตอร์เน็ต แต่โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่ตามไป ท าให้มีกลุ่มคนบางคนหลุดรอดจากบริการเหล่านี้ 

 
  จากข้างต้นเกิดเป็นภาพอนาคตฐานที่จะเกิดขึ้นในเมืองหลักภูมิภาค อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญของเมืองขอนแก่นและพัฒนาเป็นภาพอนาคตฐานของเมืองเชียงใหม่มีดังนี้ 
 

- ฝุ่นแรงขึ้นทุกปี ต่างชาติวัยกษียณหายไป นักท่องเที่ยวประปราย 

- โรงแรม Oversupply ส่วนใหญ่ใช้งานแค่บางช่วงของปี 

- โรงแรมกลายเป็นที่ Work from hotel ของคนไทยจากเมืองอ่ืน 

- แรงงานประเทศเพ่ือนบ้านกลายเป็นผู้เช่ากลุ่มใหญ่ของคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร 

- หมู่บ้านจัดสรรชาวจีนกลายเป็นเมืองใหม่ครบวงจร 
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จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับภาพอนาคตได้ประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้ 

- อนาคตกลุ่มคนแร่รอนน่าจะเพ่ิมข้ึน เพราะเชียงใหม่อาจจะท าเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีคนจะ

เดินทางมาหางานท า 

- นโยบายที่จะต้องจัดการคนแร่รอนจะส าคัญมาก 

- การพัฒนาจะพ้ืนที่จะส่งผลต่อชุมชนบุกรุกในปัจจุบัน เนื่องจากจะตั้งอยู่บริเวณคลองสาธารณะ 

- การอยู่อาศัยที่แบ่งห้องเช่าอาจจะเพ่ิมขึ้น  

- ห้องเช่าราคาถูกในชุมชน จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คนที่จะเข้ามาท างาน 

- การพัฒนาจากพ้ืนที่ท่องเที่ยวจากทุนใหญ่จะเป็นการเรียกแรงงานเข้ามา 

- แรงงานเข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณ Gap ของเมือง  

- ทุนจีนหยุดพัก แต่ก าลังจะกลับมา 

- ทุนใหญ่ในประเทศก็ก าลังพัฒนาพื้นที่ในเชียงใหม่ และอาจจะเกิดการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมและเรียก

แรงงานเข้ามาเพ่ิม 

- อนาคตการออกแบบของที่อยู่อาศัยอาจจะเปลี่ยนไป 

- มีการเช่า 2 เจ้าของในหนึ่งห้อง ตามกะการท างาน 

- ดิจิตอลไลพ์มีส่วนช่วยอย่างมากในงานการใช้ชีวิต  

- ตึกแถว คอนโด ที่ร้างถูกเปลี่ยนเป็น เซอร์วิสอพาร์มเม้นต์  

 

4.กำรส ำรวจและพัฒนำอนำคตที่พึ่งประสงค์ 

ล าดับถัดมานักวิจัยได้น าเสนออนาคตทางเลือก จากปัจจัยที่ไม่แน่นอนสูงและเป็นปัจจัยจากภายนอก 
จาก การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โดยก าหนดออกได้เป็น 2 แกน   

โดยแกนที่ 1 ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยมี 1.ผู้พัฒนารายย่อยท้องถิ่น (Local ) เป็นคน
พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่  และ 2.ผู้พัฒนาต่างชาติคุมเกมส์ (Global developer) กฎหมายมีความเอื้อให้ทุน
ต่างชาติเข้ามาพัฒนาได้อย่างอิสระ 

แกนที่ 2 วิถีการอยู่อาศัย เกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีและเซสออฟแชร์ลิ่ง แยกปัจจัยออกเป็น 2 ฝั่ง
คือ 1.มนุษย์แพลตฟอร์มคือมีการพึ่งพาและไว้ใจแพลตฟอร์มในชีวิตประจ าวน 2. ยังอาศัยและให้ความส าคัญ
กับความเป็นชุมชน  
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จากสองแกนที่กล่าวข้างต้นน ามาสู่การพัฒนาฉากทัศน์ของที่อยู่อาศัยในเมืองหลักออกเป็น 4 ฉาก
ทัศน์ โดยฉากมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 ฉากทัศน์อนาคตของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค 

ผู้วิจัยได้ถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับฉากทัศน์ที่น าเสนอไปถึงรูปแบบวิถีชีวิตคนเมือง
ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดในแต่ละฉากดังนี้ 

ฉากทัศน์ที่ 1  หมู่ประการังน ้าตื้น 

- ส าหรับเชียงใหม่ภาพฉากทัศน์นี้จะตอบโจทย์คนที่เข้ามาตามหาความโรแมนติก และคิดว่าปัจจุบัน
เชียงใหม่ก็ยังมีภาพของฉากทัศน์นี้อยู่ 
- ภาพแต่ละฉากทัศน์ต้องใย่บทบาทของกลุ่มคนเข้าไปเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
- ภาพฉากทัศน์อาจจะดึงคนเข้ามาเพ่ิมข้ึนและ ท าให้คนอยู่อาศัยเดิมขยับออกไป  
- ในทะเบียนราษฎรมีจ านวนคนลดน้อยลง แต่คนในเมืองจ านวนคนเท่าเดิม อาจจะสรุปในว่ามีคน
ที่มาอยู่อาศัยถาวรเพ่ิมมากข้ึน  
- ภาพของฉากทัศน์นี้ จะมีชวนช่วยในกลุ่มคนเปราะบางยังคงได้รับประโยชน์ 
- การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอาจจะเติมโตช้า การพัฒนาพื้นที่เมืองอาจจะเติบโตช้า  
- ฉากทัศน์นี้ดู เป็นอุดมคติเกิดไป เพราะคิดว่าทุนนิยมจะต้องเข้ามาอยู่แล้ว  
- การพัฒนาที่อยู่อาศัยในฉากทัศน์นี้น่าจะอยู่บริเวณไกลเมืองออกไป บริเวณชานเมืองออกไป 
- ในฉากทัศน์นี้ความมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนคงเข้มแข็ง 
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- ทุนใหญ่อาจจะไม่ประสบความส าเร็จเหมือนคนกรุงเทพ เพราะคนเชียงใหม่มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตยาก 
- หมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เป็นทุนใหญ่  
- ทุนท้องถิ่นมักจะท าเป็นบ้านเช่ามากกว่า  
 

ฉากทัศน์ที่ 2  ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 

- จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโควิดท าให้ทุนท้องถิ่นหายไป 
- บางพ้ืนที่เช่น ช้างม้อย ช้างเผือก ที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับคนท้องถิ่นไม่หายไป ยังคงอยู่ 
- เชียงใหม่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม แต่พวกทุนใหญ่มันจะจับภาพจ ามาใช้ แต่จริงๆอาจจะไม่เหลือราก
แล้ว 
- การพัฒนาพื้นที่ของทุนอาจจะส่งผลให้คนเดิมออกจากพ้ืนที่  
- คนเชียงใหม่ใช้พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งทุนใหญ่อาจจะจับประเด็นส่วนนี้ไม่ได้ 
- พื้นที่เมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ที่ว่างขนาดเล็กจ านวนมาก ทุนใหญ่อาจจะมองไม่เห็นส่วนนี้ แต่ทุน
ท้องถิ่นอาจจะน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
-  ทุนท้องถิ่นจะมีความสามารถในการจับประเด็นท้องถิ่นได้ดีกว่า 
- การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ จะถูกควบคุมโดยผังเมืองอยู่แล้ว และถ้าเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ ก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้น  
 

ฉากทัศน์ที ่3 อควาเรียมล ้าสมัย 

- คิดว่ารายได้คือข้อจ ากัดของฉากทัศน์นี้   
- คนเชียงใหม่ไม่ได้มีปัญหากับการใช้แพลตฟอร์ม 
- ไมว่าทุนใหญ่จะเข้ามาหรือไม่ แต่จะมีคนที่ย้ายเข้ามาอยู่แล้ว   
- การพัฒนาในฉากทัศน์นี้ อาจจะส่งผลให้ภาพจ าของเมืองเปลี่ยนแปลงไป  
- วัฒนธรรมของเชียงใหม่เป็นจุดเด่น  ซึ่งอาจจะหายไป 
- รัฐสวัสดิการคือความท้าทายของฉากทัศน์นี้ ท ายังไงให้เข้าถึงทุกกลุ่มคน 
- รัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมอาจจะเปลี่ยน เพราะคนทั้งเชียงใหม่และรัฐส่วนกลางจะพยามรักษาพื้นที่วัฒนธรรมไว้
เพ่ือให้ยังเป็นทุนทางเศรษฐกิจ 
- พ้ืนที่ธรรมชาติ เข้าถึงยาก อาจจะกลายเป้นสิ้นค้าราคาสูง  
- นักลงทุนเริ่มหันไปพัฒนารอบนอกเมืองเชียงใหม่ เข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้น  
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ฉากทัศน์ที ่4 โหลปลาอัจฉริยะ 

- ฉากนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด เพราะแพลตฟอร์มจะได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน 

- ฉากทัศน์นี้สามารถเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยได้ ท าให้ผู้อยู่อาศัยสามารถตัดสินใจในการเลือกที่อยู่

อาศัยได้หลากหลาย 

- ที่อยู่อาศัยจะมีการพัฒนากระจายออกไป ไม่เกาะกลุ่มในเมือง  

- ภาพของย่านมันต้องขับเคลื่อนส าคัญของการเลือกที่อยู่อาศัย  

 

จากนั้นทางผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกนาคตทางเลือกของอนาคตของคนเมืองขอนแก่นที่พึ่งประสงค์
อยากให้เกิดขึ้นที่สุดและคิดว่าภาพอนาคตที่จะดีกับคนของแก่น โดยผลลัพธ์ของอนาคตทางที่พึ่งประสงค์ คือ
ฉากทัศน์ที่ 4 โหลปลาอัจฉริยะ เนื่องจาก มีความท้าทายบในการพัฒนา และอาจจะเกิดปรากฎการณ์ใหม่ 
รวมถึงพ้ืนที่เมืองจะถูกตีความใหม่  

  

เมืองขอนแก่น 

    ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในพัฒนาภาพของอนาคตฐานจากการ
พัฒนาจากปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ และการพัฒนานาคตทางเลือกของที่อยู่อยู่อาศัยในเมืองหลัก ตลอดจน
ส ารวจอนาคตที่พ่ึงประสงค์ของผู้เข้าร่วม โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.การน าเสนอและสรุป
จากครั้งที่ผ่านมา 2.การพัฒนาบุคคลักษณ์ของคนเมือง. 3.การพัฒนาอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก  และ4.
ส ารวจและพัฒนาอนาคตที่พ่ึงประสงค์ โดยเนื้อหาของแต่ละส่วนสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

 

1.กำรน ำเสนอและสรุปจำกครั้งที่ผ่ำนมำ 

ในส่วนที่ 1 ผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการน าเสนอการสรุปการประชุมปฏิบัติการ
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษยนที่ผ่านมาว่า จากกระระดมสมองและทบทวนเพิ่มเติม
จากปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ สามารถพัฒนามาเป็นอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
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อนาคตฐานของเมืองหลัก ถูกพัฒนามาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนต ่าแต่ผลกระทบสูง ซึ่ง
ได้แก่ 

• สังคมสูงวัย   

• PM 2.5   

• Telemedicine  

• จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

• IOT 

• Climate Change แรงขึ้น 

 

• เรียนออนไลน์  

• ที่ดินราคาสูงขึ้น 

• ท างานออนไลน์ 

• การเช่ามากข้ึน 

• เด็กเกิดน้อยลง  
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ส่วนอนาคตเลือกของเมืองหลัก  ถูกพัฒนาปัจจัยที่ขับเคลื่อนที่มีความถัดความไม่แน่นอนสูง และ
ระดับผลกระทบสูงด้วยเช่นกัน  

 

ปัจจัยขับเคลื่อนและกลุ่มอนาคตฐานจะน ามาพัฒนาขึ้นเป็นแผนภูมิพลวัตร เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบ
และผลกระทบที่ถูกพัฒนาการอยู่อาศัยในเมืองภูมิภาค ซึ่งแผนภูมิพลวัตรจะมาช่วยในกระบวนการพัฒนา
นโยบายเพื่อเข้าใจภาพรวม 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิพลวตัรการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 

 

• การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

• ทิศทางของทุนจีน 

• ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต 

• จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

• เทคโนโลจีโรงระบาด 

• แนวคิดการอนุรักษ์บ้านเกิด 

 

• Sense of Sharing 

• โครงสร้างครอบครัวเดียวหรือขยาย 

• ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต 

• การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

• พลังงานสะอาด 
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อีกทั้งการพัฒนานโยบายจะมีการค านึงถึง กลุ่มคน โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 6 
กลุ่มตามรายได้และรูปแบบการใช้ชีวิต  รวมถึงมิติของการอยู่อาศัยของประชากรว่ามีเป็นประชากรชั่วคร่าว
หรือประชากรถาวร ตามตารางด้านล่าง  

ตารางที่ 117 กลุ่มตัวแทนผู้อยู่อาศัยในเมืองหลัก 

  
กลุ่มชำยขอบ กลุ่มมวลชน กลุ่มล ้ำสมัย 

ป ร ะ ช ำ ก ร
ชั่วครำว 

• แรงงานต ่างชาต ิที่

เข ้ามาท  างาน เช่า

ห้องพักอยู่ 

• คนไทยจากจังหวัด

ข ้างเค ียงท ี ่ เข ้ามา

ท างานรับจ้าง เช่าที่

อยู่อาศัยรายวัน/ราย

สัปดาห์ 

• นักศึกษาท ี ่อาศ ัยใน

หอพัก  

• นักท่องเที่ยว 

• คนกรุงเทพฯ ที่มีบ้านพัก

ตากอากาศในเมืองหลัก 

มาอยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 

• freelance ทักษะสูง เช่า 

airbnb อยู ่คร ั ้งละหลาย

เดือน 

ป ร ะ ช ำ ก ร
ถำวร 

• ผู้มีรายได้น้อย อาศัย

ในช ุ มชนแออ ั ด  / 

ห ้องเช ่า / ห ้องใน

ตึกแถว เช่าอยู่ระยะ

ยาว 

• ผู ้อยู ่อาศัยในอาคาร

พาณิชย ์  บ ้านเด ี ่ยว 

หร ือหมู ่บ ้านจ ัดสรร

ชานเมือง 

• คนรุ่นใหม่ที่ซื้อคอนโด

อยู่ 

• กลุ่ม expat ต่างชาติที่เข้า

มาท างานในบริษัทท่ีไทย 

• ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้

สามารถด ารงชีวิตในที่ที่

ไ ม ่ ม ี ส ิ ่ ง อ  านวยความ

สะดวกได้ 

 

จากการศึกษาความปัจจัยการขับเคลื่อน ที่ถูกพัฒนามาเป็นภาพของอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก
จากที่กล่าวข้างต้น จะถูกน ามาคิดพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองกลุ่มคน ทั้ง 6 กลุ่มในตาราง เพื่อให้
นโยบายสามารถตอบโจทย์กลุ่มคนทุกกล่ม 
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2.กำรพัฒนำบุคคลำลักษณ์ของคนเมือง 

ล าดับถัดมาผู้วิจัย ได้ชวนจินตนาการถึงบุคคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่น จากความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน   ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

อาจารย์นักวิชาการจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาบุคคลา
ลักษณ์เป็นกลุ่มประเภทอาศัยอยู่ถาวรในเมือง โดยในอนาคตวางแผนจะย้ายไปอยู่บริเวณชานเมืองของเมือง
ขอนแก่นเพ่ิมอีก เนื่องเหมาะกับวิถีชีวิต อีกท้ังอยกได้บ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีหลายกิจกรรมท าอยาก
ได้ ส่วนในประเด็นของการใช้ชีวิตในวันธรรมดา สาวนมากคือท างานส่วนอยู่ในมหาวิทยาลัย บางครั้งก็ไปคาเฟ่ 
หรือร้านอาหาร  ส่วนในวันหยุดผู้เข้าร่วมมีกิจกรรมการซื้อของเข้าบ้างหรือไม่ก็นัดกับเพื่อนในร้านอาหารหรือ
ร้านกาแฟ ส่วนเย็นวันอาทิตย์จะอยู่บ้านเป็นหลัก 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาบุคคลาจากวิถีชีวิตตนเองเป็นหลัก เป็น ในอนาคตมี
ความคิดว่าจะซื้อคอนโดหรือทาวน์เฮาส์ในเมืองขอนแก่น เนื่องจากบ้านเดียวชานเมืองมีราคาแพงเกินไป และ
คิดว่าคงไม่ได้อยู่เมืองขอนแก่นยาวนาน แต่จะอยูในช่วงท างาน ส่วนกิจกรรมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้าน ร่วมถึงไป
ท างานที่คณะ ส่วนในวันหยุดส่วนมากอยู่ในหอพักมีไปห้างสพรรสิ้นค้าบ้าง  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกท่านได้พัฒนาบุคคลาจากวิถีชีวิตตนเองเป็นหลักเช่นเดียวกันกัน 
โดยผู้เข้าร่วมเป็นคนขอนแก่นโดยก าเนิด บ้านก็เป็นตึกแถวค้าขาย  ส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่บ้าน มีชวยพ่อแม่ค้า
ขายบางเวลา  วันหยุดส่วนใหญ่ไปกินข้าวกับครอบครัว เนื่องจากหยุดจากการค้าขาย มีแผนที่จะสร้างบ้าน
เดี่ยวอยู่ในอนาคต 

      ผู้เข้าร่วมอีกท่านพัฒนาบุคคลาลักษณ์คือเป็นหญิงวัยกลางคน ท างานราชการ  มีลักษณะที่อยู่อาศัยคือ
บ้านเดี่ยวแถวสนามบินขอนแก่น วันท างานท างานที่ส านักงาน โดยความเป็นข้าราชการ ท าให้เวลาการท างาน
มีความแน่นอน หลังจากช่วงเย็นจะไปตลาด ส่วนวันหยุดจะท างานบ้านและช่วงบ่ายจะไปเที่ยวกับครอบครัว 
ส่วนใหญ่ไปเท่ียวธรรมชาติ  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้พัฒนาบุคคลาเป็น ในกลุ่มคนที่ประกอยหลายธุรกิจ มี
กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมที่หลากกลายทั้งการท างานและตามความสนใจ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในคอนโดตัวเมือง 
เพราะสะดวกในการเดินทาง มีแผนจะย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรในอนาคต วันปกติมีการออกก าลังกาย อ่านข่าว
หรือโซเซียลมีเดียและไปท างาน หรือบางสัปดาห์อาจจะงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ส่วนวันหยุดคล้ายกับวันปกติ
แต่ไม่แน่นเท่า และงานที่ท าจะไม่ทางการ และถ้าว่างช่วงเย็นไปออกก าลังกาย  
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อาจารย์นักวิชาการจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง พัฒนาบุคคลาลักษณ์ไว้ว่าวางแผนใน
อนาคตเป็จะผันนักเทรดหุ้นและยูทูปเปอร์หรือนักจัดพอดแคสต์ อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวริมแม่น ้าท่ีปลูกด้วย
ตนเอง กิจกรรมคือในวันธรรมดากับวันหยุดไม่แตกต่างกันมาก โดยตอนเช่าก็อาจจะหาความรู้เกี่ยวกับหุ้น และ
หลังจากนั้นก็ท าผลงานลงยูทูปหรือพอดแคสต์ บางช่วงหรือบางวันก็อาจจะนัดเอนเพ่ือพูดคุย และมีบาง
ช่วงเวลาไปผายเรือหรือไปวัดกับครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพจากกิจกรรมการพฒันาบุคคลักษณ์ของคนเมือง 
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3.กำรพัฒนำอนำคตฐำนและอนำคตทำงเลือก   

ถัดมาผู้วิจัยหลักในเล่าอนาคตฐานในเมืองหลักของทั้ง 3 เมือง ทั้งในส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ระหว่างเมืองหลัก ซึ่งถูกพัฒนามาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ โดยขอนเมืองขอนแก่นมีการสรุปดังนี้  

อนำคตฐำน  
-หมู่บ้านจัดสรรไกลเมือง เก่า แก่ และร้าง  เกิดจากปัจจัยเมืองไทยเข้าสู่สังคมสู่วัยโดยสมบรูณ์ 
-หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองถูกปล่อยเช่ามีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่นิยมให้การเช่า

มากขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
-นักศึกษาหาย หอพักไร้ผู้คน เกิดจากนักศึกษาลดน้อยลง เกิดจากปัจจัยที่เด็กเกิดน้อยลง และการ

เรียนเป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
-คนโสดย 50 เช่าบ้านอยู๋กับคนแปลกหน้าแบบ Co-living  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก าลังได้รับความนิยม

ในกลุ่มคนรุ่นใหม ่ซึ่งในอีก 20 ปี อาจจะขยับไปวันกลางคน 
-โครงการเกือบจัดสรรกลางเมืองเพิ่ม/ลดประสิทธิที่ดิน เกิดจากการพัฒนาโครงการที่พัฒนาจัดสรร

ที่ไม่ถึง 10 แปลงเพื่อลดข้อจ ากัดทางการพัฒนาสาธารณูปการตามที่กฎหมยก าหนด แต่อีกมุมก็เป็นการช่วย
ลดที่ว่างในเมืองให้น้อยลง 

-โครงการเกือบจัดสรรไกลเมือง จะส่งให้เกิดน ้าท่วมและสาธารณูโภคไม่พอ   
-คอนโดขึ้นรอขนส่งสาธารณะเก่าก่อนคนได้อยู่ จากส ารวจพบว่ามีการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรอ

ระบบขนส่งมวลชน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอาจจะยังพัฒนาไม่ได้จึงท าให้คอนโดที่
สร้างเก่าลง 

-บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่ถึง  ปัจจุบันมีการพัฒนากิจกรรมที่พ่ึงพาอินเตอร์เน็ต แต่โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่ตามไป ท าให้มีกลุ่มคนบางคนหลุดรอดจากบริการเหล่านี้ 

 
  จากข้างต้นเกิดเป็นภาพอนาคตฐานที่จะเกิดขึ้นในเมืองหลักภูมิภาค อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญของเมืองขอนแก่นและพัฒนาเป็นภาพอนาคตฐานของเมืองขอนแก่นมีดังนี้ 

  
- คอนโดกลางขอนแก่น เต็มไปด้วยผู้สูงอายุอยู่เดี่ยว ปะปนกับคนท างานวัยกลางคนจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
- ตึกแถวตามแนวขนส่งสาธารณะบางส่วนถูกปรับเปลี่ยนการใช้งาน  ตึกแถวบริเวณอ่ืนไม่มีคนอยู่  
-บ้านพักข้าราชการเสื่อมโทรมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับภาพอนาคตได้ประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้ 
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-ในอนาคตจะมีกลุ่มคนผู้สูงอายุที่อยุ่ในเมืองผนวกกับการดูแลสุขภาพไปในตัว      โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีรายได้   

-ที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ จะถูกปรับเปลี่ยนด้วยกิจกรรมใหม่ เนื่องจากจะมีกลุ่มคนอ่ืนๆที่เข้ามาปรับเปลี่ยน 
โดยเฉพาะกลุ่มเจน Z ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมเสริมว่า กลุ่มท่ีจะแลกเปลี่ยนต้อง
มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยน รวมถึงกลุ่มคนต่างชาติก็จะเข้ามาเพ่ิมข้ึนจากระบบราง  ซึ่งจะดึงนักลงทุน ผู้คน
ท างานแรงงานเข้ามา เพ่ิมมากข้ึน ซ่งจะเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเดิม  

-แรงงานต่างชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มาก าหนดอนาคตในเมืองขอนแก่น ซึ่งในปัจุบันภาระของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นของเจ้าของโรงงาน  ในอนาคตผู้เข้าร่วมมองว่า อาจจะการพัฒนาระบบที่อยู่
อาศัยส าหรับแรงงานต่างชาติ  

-ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน โดยจะมีการตั้งภาคราชการจ านวนมากในเมืองขอนแก่น โดย
ในอนาคตกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้จะเป็นกลุ่มคนที่ก าหนดสาธารณูปการใหม่ๆในเมือง เช่น ครัว
ในเมือง หรือ 

-ประเด็นของแรงงานต่างชาติ เห็นว่าและมองจากมุมมองของราชการว่าอนาคตจะมีการขยาย
โครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม 

-ระบบนส่งมวลชนจะท าให้การเข้าถึงทั่วถึงขึ้นมากกว่า ในพื้นที่เมืองในหมู่บ้านจัดสรร   การเดินทาง
จะเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งบ้านจัดสรรเดิมในเมืองอาจจะถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานใน
อนาคต  
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4.กำรส ำรวจและพัฒนำอนำคตที่พึ่งประสงค์ 

ล าดับถัดมานักวิจัยได้น าเสนออนาคตทางเลือก จากปัจจัยที่ไม่แน่นอนสูงและเป็นปัจจัยจากภายนอก 
จาก การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โดยก าหนดออกได้เป็น 2 แกน   

โดยแกนที่ 1 ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยมี 1.ผู้พัฒนารายย่อยท้องถิ่น (Local ) เป็นคน
พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่  และ 2.ผู้พัฒนาต่างชาติคุมเกมส์ (Global developer) กฎหมายมีความเอื้อให้ทุน
ต่างชาติเข้ามาพัฒนาได้อย่างอิสระ 

แกนที่ 2 วิถีการอยู่อาศัย เกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีและเซสออฟแชร์ลิ่ง แยกปัจจัยออกเป็น 2 ฝั่ง
คือ 1.มนุษย์แพลตฟอร์มคือมีการพึ่งพาและไว้ใจแพลตฟอร์มในชีวิตประจ าวน 2. ยังอาศัยและให้ความส าคัญ
กับความเป็นชุมชน  

จากสองแกนที่กล่าวข้างต้นน ามาสู่การพัฒนาฉากทัศน์ของที่อยู่อาศัยในเมืองหลักออกเป็น 4 ฉาก
ทัศน์ โดยฉากมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 ฉากทัศน์อนาคตของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค 
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ผู้วิจัยได้ถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับฉากทัศน์ที่น าเสนอไปถึงรูปแบบวิถีชีวิตคนเมือง
ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดในแต่ละฉากดังนี้ 

ฉากทัศน์ที่ 1  หมู่ประการังน ้าตื้น 

- ฉากของทัศน์ที่ 1 การให้ความเชื่อใจระหว่างคน จะเป็นสินค้าราคาแพง เพราะสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางเทคโนโลยีจะเข้าถึงทุกคน แต่การการมี Human touch จะเป็นสินค้าราคาแพง ทุกคนจะ
อวดกัน ความท้าทายของของในฉากทัศน์นี้จะเป็นความท้าทายของผู้พัฒนาว่าจะรักษาการปฏิสัมพันธ์
ได้แค่ไหน จะเป็นรูปแบบใด 

 - ลักษณะอาคารป็นตึกแถวที่มีการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือร้านค้า และจะพัฒนา
เป็นร้านค้ามากขึ้น รวมถึงในหมู่บ้านจัดสรรจะมีการย้ายไปมา มีการขายเป็นสินค้ามือสองเพ่ิมมากขึ้น 
แต่การปฏิสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาด้วย ซึ่งสอดคล้อยการมีปฏิสัมพันธ์จะเป็นที่ต้องการเพ่ิมข้ึน 

-  ขอนแก่นมีการขายบ้านเป็นมือสองเพิ่มมากขึ้น มีความเคลื่อนไหวสูง อีกปรโนที่ตั ้งค าถามคือ 
อาจจะมีการเช่ามากขึ้น ในฉากนี้คิดว่าจะเป็นการพัฒนาเป็นการค้าพาณิชย์เพ่ิมมากขึ้น อีกประเด็นที่
ส าคัญคนเมืองขอนแก่นส่วนใหญ่ท างานด้วยการเดินทาง การจะให้อยู่เป็นหลักอาจจะเป็นเรื่องท้าทาย 
อีกประเด้นคือหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพก็อยู่บริเวณเมือง 

-การใช้พื้นที่เมืองเก่า - การพัฒนาพื้นที่เดิมมาปรับปรุงใหม่ คือประเด็นส าคัญในฉากทันศน์นี้ Life 
cycle ของคนเมืองปัจจุบันอาจจะแบ่งเป้น 5 ช่วง ท าให้มมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย   

-อนาคตที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปเลยๆ โดยมีความคิดว่าจะเช่าไปเรื่อยๆ เพื่อรองที่อยู่อาศัย ไม่ต้อง
คิดถึงปัจจัยอ่ืนๆ Sense of Ownership  จะเป็นประเด็นของคนรุ่นใหม่ ที่ท าให้ฉากทัศน์ที่ 1 มีความ
ท้าทายเพิ่มมากขึ้น  

 

ฉากทัศน์ที่ 2  ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 

- คอนโดอาจจะรูปผแบบการพัฒนาหลักในฉากทัศน์นี้ และกลุ่มคนที่เข้ามาพักอาศัยหลักจะกลุ่มคน

หน้าใหม่ด้วย หรืออาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่อาจจะเป็นอยู่ในบริเวณกึ่งเองกึ่งชนบทซึ่งจ า

ท าให้เกิดปัญหาการใช้สาธารณูปการข้ึนไป ท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าเพ่ิมมากข้ึน และมีความเป็นไปได้

สูงว่าจะเป็นฉากทัศน์นี้   
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-  หากการพัฒนาเป็นทุนใหญ่อาจจะพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละโครงการ ซึ่งท าให้ไม่มีเชื่อมโยงกัน 
ต่างคนต่างใช้ แต่อาจจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้าน เพราะคนอาจจะซื้อเพ่ิมอยู่ยาวมากขึ้น   

 

ฉากทัศน์ที ่3 อควาเรียมล ้าสมัย 

- คนต่างชาติเข้าจะเป็นความท้าทายอย่างมากของภาครัฐ เนื่องจาก ผู้ด้อยโอกาสจะเพ่ิมมากข้ึนไม่ว่าจะ

เป้นด้านที่อยู่อาศัย หรือด้านเทคโนโลยี กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะเพ่ิมอัตราสูงมากขึ้น  

- ที่อยู่อาศัยจะอยู่ในใจกลางเมืองเนื่องจากทุนจากสูง จะมีก าลังสูงสามารถซ้ือที่ดินในเมืองได้ 

- จะมีจัดสรรอยู่ในบริเวณโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง เช่นสนามบิน รหรือสถานีรถไฟ หรือไม่ก็

โรงเรียนนานาชาติหรือโรงพยาบาลเอกชนในเมือง  

- ว่าขอนแก่นยังไม่ใช่เป้าหมายส าหรับต่างชาติ มาท างาน แต่ส่วนใหญ่เป็นเขยฝรั่งมากกว่า แต่ถ้าจะเกิด

อาจจะเป็นชาวจีนเป็นหลักจจากการท าธุรกิจหรือมีเอนเจนของแต่กลุ่มท่ีชัดเจน  

ฉากทัศน์ที ่4 โหลปลาอัจฉริยะ 

- คุณอรทัย มองว่าเป็นบ้านจัดสรรในพื้นที่ชานเมือง ภาครัฐจะเป็นคนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเล่านี้ 

ร่วมถึงแพลตฟอร์ตต่างๆ ทุกการบริการ  

-  คิดว่าน่าจะมีพ้ืนที่พัฒนาใหม่เพิ่มมากขึ้น  

-  มีการปรับตัวในมากขึ้น ที่อยู่อาศัยจะเป็นที่คุ้มภัยจากโรคภัย พื้นที่เป็นถนนรองในเขตเมืองจะเป็น

พ้ืนที่ในการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน หมุ่บ้านใหญ่ๆ 

 

จากนั้นทางผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกนาคตทางเลือกของอนาคตของคนเมืองขอนแก่นที่พึ่งประสงค์
อยากให้เกิดขึ้นที่สุดและคิดว่าภาพอนาคตที่จะดีกับคนของแก่น โดยผลลัพธ์ของอนาคตทางที่พึ่งประสงค์ คือ
ฉากทัศน์ที่ 1 หมู่ประการังน ้าตื้นเนื่องจาก เมืองขอนแก่นมีผู้สูงอายุเยอะคิดว่าเป็นฉากทัศน์ที่สามารถสนองได้
นี้ อีกท้ังน่าจะเป็นชุมชนที่มีมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบ้าน 
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 เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

    ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในพัฒนาภาพของอนาคตฐานจากการ
พัฒนาจากปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ และการพัฒนานาคตทางเลือกของที่อยู่อยู่อาศั ยในเมืองหลัก ตลอดจน
ส ารวจอนาคตที่พ่ึงประสงค์ของผู้เข้าร่วม โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.การน าเสนอและสรุป
จากครั้งที่ผ่านมา 2.การพัฒนาบุคคลักษณ์ของคนเมือง. 3.การพัฒนาอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก  และ4.
ส ารวจและพัฒนาอนาคตท่ีพ่ึงประสงค์ โดยเนื้อหาของแต่ละส่วนสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.กำรน ำเสนอและสรุปจำกครั้งที่ผ่ำนมำ 

ในส่วนที่ 1 ผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการน าเสนอการสรุปการประชุมปฏิบัติการ
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษยนที่ผ่านมาว่า จากกระระดมสมองและทบทวนเพิ่มเติ ม
จากปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ สามารถพัฒนามาเป็นอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

อนาคตฐานของเมืองหลัก ถูกพัฒนามาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนต ่าแต่ผลกระทบสูง ซึ่ง
ได้แก่ 

• สังคมสูงวัย   

• PM 2.5   

• Telemedicine  

• จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

• IOT 

• Climate Change แรงขึ้น 
 

• เรียนออนไลน์  

• ที่ดินราคาสูงขึ้น 

• ท างานออนไลน์ 

• การเช่ามากข้ึน 

• เด็กเกิดน้อยลง  
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ส่วนอนาคตเลือกของเมืองหลัก  ถูกพัฒนาปัจจัยที่ขับเคลื่อนที่มีความถัดความไม่แน่นอนสูง และ
ระดับผลกระทบสูงด้วยเช่นกัน  

 

ปัจจัยขับเคลื่อนและกลุ่มอนาคตฐานจะน ามาพัฒนาขึ้นเป็นแผนภูมิพลวัตร เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบ
และผลกระทบที่ถูกพัฒนาการอยู่อาศัยในเมืองภูมิภาค ซึ่งแผนภูมิพลวัตรจะมาช่วยในกระบวนการพัฒนา
นโยบายเพื่อเข้าใจภาพรวม 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิพลวตัรการอยู่อาศัยในเมืองหลัก 

 

• Sense of Sharing 

• โครงสร้างครอบครัวเดียวหรือขยาย 

• ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต 

• การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

• พลังงานสะอาด 
 

• การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

• ทิศทางของทุนจีน 

• ความครอบคลุมของอินเตอร์เน็ต 

• จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

• เทคโนโลจีโรงระบาด 

• แนวคิดการอนุรักษ์บ้านเกิด 
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อีกทั้งการพัฒนานโยบายจะมีการค านึงถึง กลุ่มคน โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 6 
กลุ่มตามรายได้และรูปแบบการใช้ชีวิต  รวมถึงมิติของการอยู่อาศัยของประชากรว่ามีเป็นประชากรชั่วคร่าว
หรือประชากรถาวร ตามตารางด้านล่าง  

ตารางที่ 118 กลุ่มตัวแทนผู้อยู่อาศัยในเมืองหลัก 

  
กลุ่มชำยขอบ กลุ่มมวลชน กลุ่มล ้ำสมัย 

ป ร ะ ช ำ ก ร
ชั่วครำว 

• แรงงานต ่างชาต ิที่

เข ้ามาท  างาน เช่า

ห้องพักอยู่ 

• คนไทยจากจังหวัด

ข ้างเค ียงท ี ่ เข ้ามา

ท างานรับจ้าง เช่าที่

อยู่อาศัยรายวัน/ราย

สัปดาห์ 

• นักศึกษาท ี ่อาศ ัยใน

หอพัก  

• นักท่องเที่ยว 

• คนกรุงเทพฯ ที่มีบ้านพัก

ตากอากาศในเมืองหลัก 

มาอยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 

• freelance ทักษะสูง เช่า 

airbnb อยู ่คร ั ้งละหลาย

เดือน 

ป ร ะ ช ำ ก ร
ถำวร 

• ผู้มีรายได้น้อย อาศัย

ในช ุ มชนแออ ั ด  / 

ห ้องเช ่า / ห ้องใน

ตึกแถว เช่าอยู่ระยะ

ยาว 

• ผู ้อยู ่อาศัยในอาคาร

พาณิชย ์  บ ้านเด ี ่ยว 

หร ือหมู ่บ ้านจ ัดสรร

ชานเมือง 

• คนรุ่นใหม่ที่ซื้อคอนโด

อยู่ 

• กลุ่ม expat ต่างชาติที่เข้า

มาท างานในบริษัทท่ีไทย 

• ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้

สามารถด ารงชีวิตในที่ที่

ไ ม ่ ม ี ส ิ ่ ง อ  านวยความ

สะดวกได้ 

 

จากการศึกษาความปัจจัยการขับเคลื่อน ที่ถูกพัฒนามาเป็นภาพของอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก
จากที่กล่าวข้างต้น จะถูกน ามาคิดพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองกลุ่มคน ทั้ง 6 กลุ่มในตาราง เพื่อให้
นโยบายสามารถตอบโจทย์กลุ่มคนทุกกล่ม 
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2.กำรพัฒนำบุคคลักษณ์ของคนเมือง 

ล าดับถัดมาผู ้ว ิจัย ได้ชวนจินตนาการถึงบุคคลักษณ์ของคนเมืองขอนแก่น จากความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมแต่ละท่าน   ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  

อาจารย์นักวิชาการจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้พัฒนาบุคคลาลักษณ์จากวิถีชีวิตตนเอง
คือคนที่อาศัยของเดียวที่หอพัก เช่าอยู่ในอาคารแถวที่ตัวเมืองสงขลา  ท างานตั้ งแต่ 9 โมง จนถึงช่วงเย็น 
ออกไปออกก าลังกาย แล้วกลับมานอนหลับ ช่วงวันหยุดจะออกไปออกก าลังกาย แล้วกลับมาอยู่บ้าน ตั้งแต่ 
บ่ายแล 

นักพัฒนาชุมชนเมือง ได้สร้างบุคคลาลักษณ์คือ ชื่อชาติชาย ท าค้าขายเมือง เป้าหมายคือ มีความสงบ
ในชีวิต ชีวิต คือออกก าลังกายตอนเช้า และท างาน 9 โมง  ซึ่งไม่ได้แต่ต่างในวันหยุด 

อาจารย์นักวิชาการ ได้พัฒนาบุคคลาลักษณ์คือ ชื่อโจ๊ก อาศัยคนเดียว อยู่ในแฟลตอาจารย์ กิจกรรม
วันธรรมดา สอนตั้งแต่ 9 โมงถึง 4 โมงเย็น ออกไปจ่ายตลาดช่วงเย็น ส่วนวันหยุดจะกลับบ้านที่ตรัง  

นักพัฒนาเมืองได้สร้างบุคคลักษณ์เป็นลูกจ้างร้านอาหาร ชื่อแต๋ อายุ 45 เพศหญิง เนเดือน 12 ,000 
บาท เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้ได้ อยู่ห้องเช่า ตื่นสายเพราะเปิดร้าน 11 เอง ภาระงานมีหลายหน้าที่เพราะ
พนักงาน และท างานทุกวัน ส่วนถ้าวันหุดจะไปเที่ยวกับแม่  

ตัวแทนผู้อยู่อาศัยได้พัฒนาบุคคลักษณ์คือ ปานิดา เป็นคนหาดใหญ่โดยก าเนิด สมมุติบทบาทเป็น
นักศึกษา มีรายได้จากรอบครัว มาพักอาศัยอยู่ในหอตามล าพัง อยู่หอนอกข้ามหาลัย ตื่นนอนมาเรียนในห้อง
เช้า ทานอาหารโดยสั่งแกรปมาส่ง ตอนเย็นเดินห้างหรือเที่ยวตลาด ส่วนวันหยุดจะไม่ค่อยออกไปไหน อยู่แต่
ห้อง สั่งข้าวมากิน หรือครั้งไปนัดกับเพ่ือนท างานที่บริเวณมหาลัย  

ตัวแทนนักศึกษาไกด้สร้างบุคคลักษณ์คือ ชื่อดา เป็นฟรีแลนซ์ อายุ 30 ปี ก่อนหน้านี้เป้นครูประจ า มี
รายได้ประมาณ หมื่นต้นๆ  ช่วงเนไปออกก าลงกายบ้าง ส่วนวันหยุดก็เข้าไปท างานที่ มอ เป็นหลัก สถานที่
เดินทางไปบ่อย คือ เทศบาลนครหาดใหญ่  
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ภาพที่ 2 ภาพจากกิจกรรมการพฒันาบุคคลักษณ์ของคนเมือง 

 

3.กำรพัฒนำอนำคตฐำนและอนำคตทำงเลือก   

ถัดมาผู้วิจัยหลักในเล่าอนาคตฐานในเมืองหลักของทั้ง 3 เมือง ทั้งในส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ระหว่างเมืองหลัก ซึ่งถูกพัฒนามาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ โดยขอนเมืองขอนแก่นมีการสรุปดังนี้  

อนำคตฐำน  
-หมู่บ้านจัดสรรไกลเมือง เก่า แก่ และร้าง  เกิดจากปัจจัยเมืองไทยเข้าสู่สังคมสู่วัยโดยสมบรูณ์ 
-หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองถูกปล่อยเช่ามีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่นิยมให้การเช่า

มากขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
-นักศึกษาหาย หอพักไร้ผู้คน เกิดจากนักศึกษาลดน้อยลง เกิดจากปัจจัยที่เด็กเกิดน้อยลง และการ

เรียนเป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
-คนโสดย 50 เช่าบ้านอยู๋กับคนแปลกหน้าแบบ Co-living  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก าลังได้รับความนิยม

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งในอีก 20 ปี อาจจะขยับไปวันกลางคน 
-โครงการเกือบจัดสรรกลางเมืองเพิ่ม/ลดประสิทธิที่ดิน เกิดจากการพัฒนาโครงการที่พัฒนาจัดสรร

ที่ไม่ถึง 10 แปลงเพื่อลดข้อจ ากัดทางการพัฒนาสาธารณูปการตามที่กฎหมยก าหนด แต่อีกมุมก็เป็นการช่วย
ลดที่ว่างในเมืองให้น้อยลง 
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-โครงการเกือบจัดสรรไกลเมือง จะส่งให้เกิดน ้าท่วมและสาธารณูโภคไม่พอ   
-คอนโดขึ้นรอขนส่งสาธารณะเก่าก่อนคนได้อยู่ จากส ารวจพบว่ามีการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรอ

ระบบขนส่งมวลชน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอาจจะยังพัฒนาไม่ได้จึงท าให้คอนโดที่
สร้างเก่าลง 

-บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่ถึง  ปัจจุบันมีการพัฒนากิจกรรมที่พ่ึงพาอินเตอร์เน็ต แต่โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่ตามไป ท าให้มีกลุ่มคนบางคนหลุดรอดจากบริการเหล่านี้ 

 
  จากข้างต้นเกิดเป็นภาพอนาคตฐานที่จะเกิดขึ้นในเมืองหลักภูมิภาค อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญของเมืองขอนแก่นและพัฒนาเป็นภาพอนาคตฐานของเมืองมีดังนี้ 

  
- คนโสด SINKs และ DINKs อยู่ในห้อง 30 ตร. ตามแนวโมโนเรล 

- ครอบครัวขยายมีอยู่ แต่เลือกอยู่คอนโดไม่ได้ 

- ตึกแถวในหาดใหญ่มีสัดส่วนมากข้ึน 

- หมู่บ้านจัดสรรโตได้จ ากัด 

 
จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับภาพอนาคตได้ประเด็นที่น่าสนใจ

ดังนี้ 
- โมโนเรลไม่ได้ตอบสนองย่าน และอาจจะไม่ได้เกิดข้ึนจริง 

- หาดใหญ่มีแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน แต่ยังต้องพัฒนาอีกระยะ 

- รถรับจ้างอาจจะถูกดิสรับในอนาคต  

- ห้างขนาดใหญ่ ก็เริ่มติดต่อประสานงานกับรัฐให้พัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

- หาดใหญ่ติดปัญหาในการกระจายอ านาจเพื่อพัฒนาเมือง  

- คนซื้อคอนโดไม่ได้คิดถึงระบบขนส่งมวลชน 

- คอนโดจะข้ึนตามแหล่งงานหรือสถาณปูการหลักมากกว่า และคนที่ไปซื้อคือคนที่มีเงิน 

- คนเมืองหาดใหญ่น่าจะมีความต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

- เมืองหาดใหญ่ไม่ได้น่าอยู่เท่าเชียงใหม่ ท างานคนที่อายุ 50 อัพ อาจจะไม่ได้อยู่รวมกับคน

อ่ืน อาจจะอยู่กับครอบครัว  

- คนที่อายุ 50 ที่อยู่ในเมืองหาดใหญ่สงขลา อาจจะอยู่รวมกับคนอื่นด้วยเหตุผลเพื่อสุขภาพ 

หรือ เฮลแคร์  

- ประชากรแฝงในจังหวัดเยอะ เนื่องจากเป็นเมืองราชการ  

- การอยู่อาศัยแบบ Co-Living อาจจจะเกิดได้ยากในวัยเกษียณ 
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- คนในเมืองหาดใหญ่ส่วนใหญ่ มีบ้านเดิมอยู่ พอถึงวัยจะกลับไปอยู่บ้านเดิม  

- นักศึกษาหายไป เกิดข้ึนจริง และมีแนวโน้มลดลง  

- หอพักก่อนยิ่ง าให้คนไม่เข้า เพราะมีคนพัฒนาหอพักใหม่ๆด้วย 

- คนนอกไม่ย้ายเข้า คนในย้ายออก  

- ต าแหน่งงานส าหรับเด็กจบใหม่หายาก ท าให้เด็กออกไป  

-  ขอเสริมในส่วนวัยแรงงานย้ายออก คิดว่ามีผลต่อการเติบโตเมืองในอนาคตค่อนข้างมาก

และเปลี่ยนบริเวณ บริบทเมืองอาจเปลี่ยนไปเลย 

4.กำรส ำรวจและพัฒนำอนำคตที่พึ่งประสงค์ 

ล าดับถัดมานักวิจัยได้น าเสนออนาคตทางเลือก จากปัจจัยที่ไม่แน่นอนสูงและเป็นปัจจัยจากภายนอก 
จาก การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา โดยก าหนดออกได้เป็น 2 แกน   

โดยแกนที่ 1 ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลัก โดยมี 1.ผู้พัฒนารายย่อยท้องถิ่น (Local ) เป็นคน
พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่  และ 2.ผู้พัฒนาต่างชาติคุมเกมส์ (Global developer) กฎหมายมีความเอื้อให้ทุน
ต่างชาติเขา้มาพัฒนาได้อย่างอิสระ 

แกนที่ 2 วิถีการอยู่อาศัย เกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีและเซสออฟแชร์ลิ่ง แยกปัจจัยออกเป็น 2 ฝั่ง
คือ 1.มนุษย์แพลตฟอร์มคือมีการพึ่งพาและไว้ใจแพลตฟอร์มในชีวิตประจ าวน 2. ยังอาศัยและให้ความส าคัญ
กับความเป็นชุมชน  

จากสองแกนที่กล่าวข้างต้นน ามาสู่การพัฒนาฉากทัศน์ของที่อยู่อาศัยในเมืองหลักออกเป็น 4 ฉาก
ทัศน์ โดยฉากมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 3 ฉากทัศน์อนาคตของการอยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค 
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ผู้วิจัยได้ถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับฉากทัศน์ที่น าเสนอไปถึงรูปแบบวิถีชีวิตคนเมือง
หาดใหญ่-สงขลา โดยมีรายละเอียดในแต่ละฉากดังนี้ 

ฉากทัศน์ที่ 1 หมู่ปะการังน ้าตื้น 

-  ที่อยู่อาศัยจะขนาดเล็กลง พ้ืนที่เล็กลง แต่ความต้องการพื้นที่สาธารณะจะเพ่ิมข้ึน  

- โรคระบาดโควิดถึงจะหมดไปแต่คนก้ยังค านึงถึงโรคระบาดเพิ่มขึ้นท าให้คนวางแผน

กระจัดกระจาย 

- ชุมชนชาวมุสลิม จะอยู่ร่วมกันเพราะชาวมุสลิ่มจะท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม  

- คนไทยจีน มีการผสมรวมกัน 

- ส าหรับการวางใจคนข้างบ้านส าหรับคนรุ่นใหม่ อาจจะไม่ใช่สิ่งจ าเปห็น เราสนิทกับคน

ในออนไลน์ได้  

- ส าหรับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่พื้นที่ แต่ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ต้องการ  

- ฉากทัศน์นี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณชานเมือง 

- นโยบายกระจายอ านาจจริงจัง ท้องถิ่นไม่มีอ านาจการบริหารอย่างไร  

- หาดใหญ่เศรษฐกิจมาจากนักท่องเที่ยว แต่การเดินทางมาจากมาเลเซียมีปัญหา ค่อนข้าง

ช้า  

-  คนหาดใหญ่ก็ไม่ลงทุนในหาดใหญ่ ไปลงทุนเมืองอ่ืน 

 

ฉากทัศน์ที่ 2  ตู้รถไฟใต้ท้องสมุทร 

- เมืองหาดใหญ่ทุนมาจากกรุงเทพเป็นหลัก 

- คนมาเล/คนจีน ลงทุนในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

- การสร้างเดิมคือคนจีนอยู่แล้ว  

- หากมีการอนุญาตให้ทุนต่างชาติพัฒนาอาจจะมีรูปแบบการพัฒนาที่ดีขึ้น 

- หาดใหญ่มีความมารถในการลงทุนที่สุด  

- หาดใหญ่กับสงขลามีการพัฒนาแยกกันอยู่ 

- สงขลาจะมีความครอบครัวมากกว่าหาดใหญ่ 

- หาดใหญ่มีความหลากหลายของอาชีพมากกว่า 

- การวางผังการพัฒนาวางแผนมีการพัฒนาบริเวณเมืองหาดใหญ่มากกกว่าสงขลา 
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- ความเป็นไม่มีการพัฒนาตามผังเมือง  

ฉากทัศน์ที่ 3 อควาเรียมล ้าสมัย 

- อาจจะไม่มีการกระจุกตัวตามเชื้อชาติ อยู่ตัวใครตัวมันมากขึ้น  

- ทุนต่างชาติเข้าอาจะผลักดันให้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  

- เมืองหาดใหญ่จะเริ่มล้าง เพราะคนไม่รู้จะพัฒนาอะไร  

ฉากทัศน์ที่ 4 โหลปลาอัจฉริยะ 

- เป็นภาพที่เป็นไปได้มากท่ีสุด  

- ตัวเมืองอาจะไม่ต้องใกล้กับแหล่งงาน 

- ปัจจัยขนส่งอาจจะไม่ใช่ขนส่งหลัก อาจจะไม่กระจุกตัว  

- สอดคล้องการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่  

- มีความเป็นไปได้ในเมืองหาดใหญ่ 

- ผลิตสินค้าในเมืองอาจจะเพ่ิมข้ึน 

- ทุนวัฒนธรรมจะมีคุณค่าเพ่ิมมากข้ึน  

- มีแนวโน้มว่ามีคนหาดใหญ่จะกลับบ้านเพิ่มขึ้น  

 

จากนั้นทางผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกนาคตทางเลือกของอนาคตของคนเมืองหาดใหญ่ -สงขลาที่พ่ึง
ประสงค์อยากให้เกิดขึ้นที่สุดและคิดว่าภาพอนาคตที่จะดีกับคนของแก่น โดยผลลัพธ์ของอนาคตทางที ่พ่ึง
ประสงค์ คือฉากทัศน์ที่ 4 โหลปลาอัจฉริยะ เนื่องจากเหตุผลว่าน่าจะเป็นฉากทัศน์ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ได้
ดีกว่า  
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ภำคผนวก ค  
สรุปสำระส ำคัญจำกกำรประชุมปฏิบัติกำรครั้งที่ 3 

โครงกำร คนเมือง 4.0: อนำคตกำรอยู่อำศัยของคนเมืองหลักในประเทศไทย  

    ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 10 และ17 ธันวาคม พ.ศ. 
2564  ผ่านระบบประชุมทางไกลซูม (Zoom) โดยมีตัวแทนเข้าร่วมจากทั้ง 3 เมืองหลักภูมิภาคคือ เมือง
ขอนแก่น เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ืพัฒนานโยบายรองรับส าหรับภาพอนาคต
ของเมืองหลักภูมิภาค ทั้งภาพอนาคตฐานอนาคตทางเลือกและภาพอนาคตที่พึ่งประสงค์ ตลอดจนประเมิน
นโยบายที่พัฒนา โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.การน าเสนอและสรุปจากครั้งที่ผ่านมา 2.
วิเคราะห์ภาพอนาคตฐาน อนาคตทางเลือก อนาคตพึงประสงค์ และ3.ร่วมเสนอนโยบายในการพัฒนาที่อยู่
อาศัย  โดยแต่ละเมืองจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปและสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

1.กำรน ำเสนอและสรุปจำกครั้งที่ผ่ำนมำ 

ในส่วนที่ 1 ของการผู้วิจัยหลัก อาจารย์ ภัณฑิรา จูละยานนท์ ได้มีการน าเสนอการสรุปการประชุม
ปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า และจากข้อมูลที่เก็บแบบ
ส ารวจท าให้วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลที่อยู่อาศัยของเมืองหลักภูมิภาคของทั้งสามเมือง น ามาสู่ผลลัพธ์การ
ส ารวจด้านที่อยู่อาศัยของเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นประเด็นและข้อสังเหตุโดยมีส่วน
ที่แต่ละเมืองมีประเด็นลักษณะร่วมกันและประเด็นที่แตกต่างกันซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

ผลลัพธ์การส ารวจที่ส าคัญของเมืองหลักภูมิภาค สามารถสรุปได้ออกเป็นตารางที่ 1 ด้านล่าง 

ตางรางที่ 1 ผลลัพธ์การส ารวจที่ส าคัญของเมืองหลักภูมิภาค 

ประเด็นกำรส ำรวจ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
เมืองหำดใหญ่-

สงขลำ 

ขนำดที่อยู่อำศัย       

ค่าเฉลี่ยขนาดที่อยู่อาศัย 

100-200 ตาราง
เมตร  

60-100 ตาราง
เมตร 

60-100 ตาราง
เมตร  

- แนวราบ 

100-200 ตาราง
เมตร 

60-100 ตาราง
เมตร  

60-100 ตาราง
เมตร  

- แนวตั้ง 

60-100 ตาราง
เมตร 

ต ่ากว่า 30 ตาราง
เมตร  30-60 ตารางเมตร 
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ประเด็นกำรส ำรวจ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
เมืองหำดใหญ่-

สงขลำ 

ร้อยละของลักษณะกำรครอบครอง       

-ไม่มีการผ่อนช าระ 62.24 53.42 51.49 

- อยู่ระหว่างการผ่อนช าระ 8.59 14.98 11.95 

- เช่าซื้อ 0.59 0.94 5.86 

- เช่าตรง 16.94 21.82 15.06 

- เช่าตรง มีเซ้ง 0.12 0.24 2.41 

- เช่าช่วง มีเซ้ง 0.24 0.12 1.38 

- เช่าช่วง ไม่มีเซ้ง 6.82 2.12 1.15 

- ไม่เสียค่าเช่าเพราะ รวมในค่าจ้าง 1.06 0.94 1.03 

- ไม่เสียค่าเช่าเพราะ ให้อยู่เปล่า 1.41 2.48 5.86 

- บุกรุก 0.12 2 2.07 

- ไม่ระบุ 1.88 0.94 1.72 

ควำมพึงพอใจในที่อยู่อำศัย       

การระบายอากาศ  ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

ความเงียบสงบ  ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

ขนาดของพ้ืนที่ ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก 

ควำมถี่ในกำรประกอบอำหำร       

ความถี่ในการประกอบอาหาร 

สัปดาห์ละ 3-5 

ครั้ง 

สัปดาห์ละ 3-5 

ครั้ง 

สัปดาห์ละ 3-5 

ครั้ง 

ประเภทและควำมหลำกหลำยของพ้ืนที่
นันทนำกำรที่ใช้งำน       

พ้ืนที่ที่มีการใช้งานสูงที่สุด พ้ืนที่ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้า 

ร้านกาแฟและ
ห้างสรรพสินค้า 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ
ภายในอาคาร 

6.35 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

4.8 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

4.13 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร 

6.78 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

4.93  ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

4.08 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

กำรใช้งำนสถำนพยำบำล       
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ประเด็นกำรส ำรวจ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
เมืองหำดใหญ่-

สงขลำ 

ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้งานบ่อยที่สุด 

โรงพยาบาลรัฐ/
โรงพยาบาลมหา

ลัย 

โรงพยาบาลรัฐ/
โรงพยาบาลมหา

ลัย 

โรงพยาบาลรัฐ/
โรงพยาบาลมหา

ลัย 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเดินทางเพ่ือใช้บริการ
ทางด้านการแพทย์ 20  นาที/เที่ยว 16  นาที/เที่ยว 33 นาที/เที่ยว 

พฤติกรรมผู้สูงอำยุ       

กิจกรรมที่ผู้สูงอายุนิยมท า 

กิจกรรมทาง
ศาสนา 

พบปะพูดคุยกับ
คนรู้จัก 

พบปะพูดคุยกับ
คนรู้จัก 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ
ภายในอาคาร 

8.5 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

5.9  ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะ
ภายนอกอาคาร 

1.7 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

6.1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

2.3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

พฤติกรรมกำรเล่นของเด็ก       

พ้ืนที่เล่นของเด็ก 

ซอย/ถนน รอบที่
อยู่อาศัย 

สวนสาธารณะ บ้านเพื่อน 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่เดินทางไปโรงแรม 25 นาที/เที่ยว 15 นาที/เที่ยว 15 นาที/เที่ยว 

กำรเช่ำที่อยู่อำศัย       

ร้อยละการเช่าที่อยู่อาศัย ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

กำรอยู่อำศัยกับสถำนกำรณ์โควิด       

การใช้เวลาบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว
ภายในอาคาร เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัวภายนอก
อาคาร เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน น้อยลง 

บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายในอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง 

บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร น้อยลง น้อยลง น้อยลง 

คะแนนควำมเป็นชุมชน       

คะแนนเฉลี่ยระดับเมือง 0.75 0.71 0.72 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่1 0.81 0.76 0.81 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่2 0.83 0.73 0.77 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่3 0.80 0.71 0.68 
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ประเด็นกำรส ำรวจ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
เมืองหำดใหญ่-

สงขลำ 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่4 0.79 0.70 0.74 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่5 0.80 0.74 0.80 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่6 0.79 0.73 0.72 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่7 0.75 0.71 0.71 

คะแนนเฉลี่ยชั้นภูมิที ่8 0.66 0.68 0.68 

ข้อมูลจากการชุดส ารวจโครงการคนเมือง 4.0 
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จากผลลัพธ์การส ารวจก่อนหน้าสามารถสรุปออกเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 

กำรครอบครัวที่อยู่อำศัย  

- สัดส่วนการครอบครองลักษณะเช่าใกล้เคียงกันในทั้งสามเมือง 

- การครอบครองที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลางเมืองมีสัดส่วนการเช่ามากมากกว่าพื้นที่ไกลเมือง

ออกไป  

- ที่อยู่อาศัยรอบรั้ว (gated community) มีสัดส่วนการเช่าน้อยกว่าที่อยู่อาศัยแบบไม่ล้อมรั้ว 

(open community) 

- ที่อยู่อาศัยหมู่ (mass housing) มีสัดส่วนการเช่าน้อยกว่าการเป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-

mass housing)  )  

- ที่อยู่อาศัยแนวตั้งมีสัดส่วนการเช่ามากกว่าแนวราบ 

- คนเมืองที่เช่าที่อยู่อาศัยมี ความต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอนาคต 

- กลุ่มคนอยากเช่าตลอดชีวิต มีเหตุผลเพราะต้องการกลับไปภูมิล าเนาเดิม  และไม่ต้องการอยู่

อาศัยในเมืองหลักตลอดชีวิต และมีความคิดว่าการเช่ามีค่าใช้จ่านน้อยกว่าซื้อ 

ขนำดที่อยู่อำศัย 

- ที่อยู่อาศัยแนวตั้งของขอนแก่นมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยของที่อยู่

อาศัยแนวตั้งขนาดต ่ากว่า 30 ตร.ม. 

- เชียงใหม่มีขนาดที่อยู่อาศัยเฉลี่ยค่อนข้างใหญ 

กำรใช้พื้นที่สำธำรณะ 

- คนเมืองหลักใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะประมาณ 8-10  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

- ขอนแก่นและเชียงใหม่ใช้เวลานอกอาคารนานกว่าในอาคาร 

- คนเชียงใหม่ใช้งานพ้ืนที่สาธารณะในอาคารนานกว่าเมืองอ่ืน 

- คนหาดใหญ่ใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะน้อยกว่าเมืองอ่ืน 

- เด็กเชียงใหม่เล่นในซอย เด็กขอนแก่นเล่นในสวนสาธารณะ  

- เด็กหาดใหญ่-สงขลาเล่นบ้านเพื่อน 

- ยิ่งกลางเมืองยิ่งมีพ้ืนที่เล่นหลากหลาย ยกเว้นขอนแก่นที่พ้ืนที่เล่นกลางเมืองหลากหลายน้อย

กว่าพื้นท่ีรอยต่อชานเมือง/กลางเมือง 
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กำรใช้งำนพื้นที่สูงอำย ุ

- ผู้สูงอายุในขอนแก่นใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะ 

- เฉลี่ยสูงที่สุด หาดใหญ่-สงขลาน้อยที่สุด 

- ผู้สูงอายุเชียงใหม่ใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะในอาคารสูงที่สุด 

- ผู้สูงอายุในขอนแก่นใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะนอกอาคารสูงที่สุด สูงกว่าเมืองอ่ืน 3 เท่า 

กำรเข้ำสำธำรณูปกำร  

- ขอนแก่นเป็นเมืองที่ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล / โรงเรียนสั้นที่สุด 

- เชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนนานที่สุด 

- หาดใหญ่-สงขลาใช้เวลาเดินทางไป โรงพยาบาลนานที่สุด 

ควำมเป็นชุมชนอยู่อำศัย 

- ทุกเมืองมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และพ้ืนที่ยิ่งหนาแน่นสูงยิ่งมีความเป็นชุมชนต ่าเหมือนกัน 

- คนเมืองที่อาศัยในท่ีอยู่อาศัยแนวตั้ง มีระดับความเป็นชุมชนต ่ากว่า 

- หมู่บ้านจัดสรรของขอนแก่นมีระดับความเป็นชุมชนสูง 

- บ้านเดี่ยวนอกโครงการในเมืองเชียงใหม่มีระดับความเป็นชุมชนสูง 

- ยิ่งอยู่มานานยิ่งรู้สึกถึงความเป็นชุมชนสูง  
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2.สรุปภำพอนำคตฐำน อนำคตทำงเลือก อนำคตที่พึงประสงค์ 

จากข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้มาจากการส ารวจและจากการระดมสมองในการประชุมเชิงปฎิบัติการทั้งสอง
ครั้งที่ผ่านมา ท าให้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นอนาคตฐาน อนาคตทางเลือก และอนาคตที่พึงประสงค์
ของเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปอนาคตฐานของทั้ง 3 เมืองหลักไว้ดังนี้ 

อนำคตฐำนของเมืองหลัก 

- หมู่บ้านจัดสรรไกลเมืองเก่า แก่ และร้าง 

- หมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองถูกปล่อยเช่า ใช้งานหลากหลาย 

- นักศึกษาหาย หอพักไร้ผู้คน 

- คนโสดวัย 50 เช่าบ้านอยู่กับคนแปลกหน้า แบบ co-living 

- โครงการเกือบจัดสรรกลางเมืองเพ่ิม/ลดประสิทธิภาพที่ดิน 

- โครงการเกือบจัดสรรไกลเมืองน ้าท่วมและสาธารณูปโภคไม่พอ 

- บริการสาธารณะทางไกลที่ไปไม่ถึง 

- คอนโดกลางขอนแก่นเต็มไปด้วยผู้สูงอายุอยู่เดี่ยว ปะปนกับวัยท างานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ตึกแถวตามแนวขนส่งสาธารณะบางส่วนถูกปรับเปลี่ยนการใช้งาน  

- ตึกแถวบริเวณอ่ืนไม่มีคนอยู่  

- บ้านพักข้าราชการเสื่อมโทรมไม่เปลี่ยนแปลง 

จากนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอนโยบายที่ตอบรับอนาคตฐานไว้ดังนี้ 

นโยบำยอนำคตฐำน 

- คืนชีวิตให้หมู่บ้านจัดสรรเก่า 

- จากหมู่บ้านจัดสรรสู่พ้ืนที่สาธารณะ 

- ส่งเสริม co-living ที่เป็นมิตรกับทุกคน 

- มองหอพักเป็นสถาปัตยกรรมยืดหยุ่น 

- เปิดโอกาสการจัดสรรที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ให้เมือง 

- ชะลอคอนโดใหม่ใช้งานคอนโดเดิม 

- สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชนทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

- เพ่ิมที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีรัฐกลางเมือง 
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ร่วมถึงผู้วิจัยก าหนดเป็นภาพอนาคตทางเลือกของที่อยู่อาศัยในเมืองหลักจากสองแกนปัจจัยคือ 
แกนปัจจัย 1 : ผู้เล่นหลักของกำรพัฒนำที่อยู่อาศัยเมืองหลัก โดยแบ่งออกเป็น ขั้วของการพัฒนาจาก
ผู้พัฒนารายย่อยท้องถิ่น (Local developer) และขั้วผู้พัฒนาต่างชาติคุมเกมส์ (Global developer) และ 
แกนปัจจัย 2 : วิถีกำรอยู่อำศัย โดยแบ่งออกเป็นสองขั่วคือ ขั้วที่ 1 เชื่อใจคนใกล้มั่นใจเมื่อเจอหน้า คือการที่
ไม่พ่ึงพาเทคโนโลยีมากเกินไปยังอาศัยพ่ึงพามนุษย์เป็นหลัก ขั้วที่ 2 พ่ึงพาคนไกลไว้ใจแพลตฟอร์มคือ รูปแบบ
วิถีพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก และจากทั้ง 2 แกนปัจจัยหลักท าให้ออกมาเป็นภาพอนาคตทางเลือกของเมือง
หลักดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 การพัฒนาภาพอนาคตทางเลือกของเมืองหลักภูมิภาค 
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3.วิเครำะห์นโยบำยที่ตอบรับภำพอนำคตฐำน อนำคตทำงเลือก อนำคตพึงประสงค์ 

ขั้นตอนถัดมาผู้วิจัยได้สอบถามไปยังผู้เข้าร่วมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ภาพอนาคตฐานและนโยบาย
ส าหรับอนาคตฐานในแต่ละเมือง และนโยบายที่จะตอบรับภาพอนาคตทางเลือกและอนาคตที่พึ่งประสงค์ของ
แต่ละเมือง โดยสามารถแยกของแต่ละเมืองไว้ได้ดังนี้ 

เมืองขอนแก่น 

- การพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเมืองขอนแก่น ไม่มารน า

แนวคิด TOD มาใช้ในการพัฒนา  

- การวางแผนก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ยังไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ไม่มีการวาง

ผังแม่บท 

- ยังไม่มีการวางแผนการเชื่อมต่อระบบสาธารณะกับพื้นที่เมือง ยังเน้นการพัฒนาโดยระยนต์

เป็นหลัก 

- ในอนาคตการหากมีรูปแบบการวิถีชีวิตที่พ่ึงพาแพลตฟอร์มมากยิ่งข้ึน ควรยิ่งมีการพัฒนาทาง

กายภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนอาจจะมีความจ าเป็นในการเดินทางน้อยลง แต่คนอาจจะ

เลือกการเดินทางด้วยทางเท้ามากยิ่งข้ึน  

- ปัจจุบันยังมีกฎหมายห้ามท ากิจกรรมบางอย่างในบางพื้นที่ ซึ่ งอาจจะอุปสรรค์ในการพัฒนา

เมือง 

- ข้อห้ามในกฎหมายปัจจุบันอาจจะไม่เหมาะสมกับรูปแบบวิถีในชีวิตประจ าวัน ท าให้การ

พัฒนาได้อย่างจ ากัด 

- การพัฒนาตอบรับสังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งจ าเป็น การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรทั้ง 

ส่งเสริมสุขภาพ การบ าบัด การรักษาในพ้ืนทีเดียวกันในอนาคต 

- ปัจจุบันการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุถูกพัฒนาโยภาครัฐ เน้นการพัฒนาจากที่ดินที่มี

อยู่ ท าให้การพัฒนาไม่เหมาะสม 

- ควรมีการปลดล็อคการใช้ที่ดินของรัฐให้เอกชนสามารถน าไปใช้พัฒนาได้ 

- รัฐควรมีความเข้าใจรูปแบบวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างไป

จากเดิม 

- นโยบายส่งเสริมการพัฒนาไม่สามารถจูงใจการพัฒนาในภาคเอกชนได้ 

- ควรพัฒนานโยบายจูงใจ ( Incentive) ในภาคเอกชนมากขึ ้น เพื ่อช ี ้น  าการพัฒนาใน

ภาคเอกชน 
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เมืองขอนแก่นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ควรพัฒนาที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่รอบสถานี เพื่อส่งเสริมให้คนใช้รถสาธารณะในการเดินทาง 
รวมถึงการพัฒนาส าหรับคนทุกกลุ่ม 

- การพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนมีข้อจ ากัด ทางข้อกฎหมาย 

- การเก็บข้อมูลของเมือง เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาได้ 

- การสร้างความปลอดภัยของชุมชน 

- การพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 

- การพัฒนศูนย์อาหาร 
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เมืองเชียงใหม่ 

- การก าหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเมือง 

- ภาครัฐ open data ของเมืองทั้งรูปแบบที่อยู่อาศัย และราคาที่ดิน เพ่ือไม่ให้เกิดการปั่นราคา

ที่ดิน  

- การพัฒนา IOT ของเมืองเชียงใหม่ เร่งท าข้อมูลเปิด open data ที่มีระบบที่ดีรองรับ meta 

verse 

- การพัฒนาเมืองของเมืองเชียงใหม่ แยกการพัฒนา ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาร่วมกัน 

- การเปิด Visa ให้กลุ่มคน Expat ในพ้ืนที่สามารถถือครองที่อยู่อาศัย 

- การเปลี่ยนแปลงด้านที่การท่องเที่ยว ท าให้คนอาจะท างานไปเที่ยวไปมากขึ้น 

- การพัฒนาโครงสร้างอินเตอร์เน็ตต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้ย 

- การย้านเข้ามาของแรงงานต่างจังหวัดจะเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับอาจจะต้อง

มีเพ่ิมมากข้ึน 

- การพัฒนาพื้นที่สาธารณะต้องค านึงถึงกลุ่มคนนักท่องเที่ยวทั้งแง่ปริมาณและกิจกรรมที่จะ

เกิดข้ึน 

- การพัฒนาวัดในเมืองเชียงใหม่ต้องค านึงถึงกิจกรรมที่หลากหลาย เพราะมีการใช้งานหลักท้ัง

คนในพ้ืนที่เองและนักท่องเที่ยว 

- กลุ่มคนที่เป็นแรงงานมักจะมีข้อจ ากัดทางรายได้ หากมีการพัฒนาเมืองอาจจะท ากลุ่มคน

เหล่านี้ตามไม่ทัน 

- ภาครัฐไม่สามารถท าให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการพัฒนาเมืองได้ 

- การลงทุนของกลุ่มทุนมีผลส าคัญอย่างมากในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ 

- การพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยียังเป็นได้ยากได้กลุ่มคนบางกลุ่ม 

- กลุ่มคนสูงวัยอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีล าบาก 

- นโยบายของภาครัฐเช่น อินเตอร์เน็ต ให้เป็นรัฐสวัสดิการเพื่อให้เข้าถึงทุกคนกลุ่มในเมือง 

- ควรมีแพลตฟอร์มของท้องถิ่นรองรับบริการสาธารณะ  

- ภาคเอกชนในเมืองเชียงใหม่ มีศักยภาพแต่ยังไม่มีเวทีให้เอ้ือในการพัฒนา 

- การพัฒนา Co-working space เพ่ือรองรับกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 24 ชม. 

- พัฒนาระบบการเช่าประชาชนสามารถเช่าในพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจย่านอนุรักษณ์ 

- สร้างกลุ่มคนใหม่และคนรุ่นใหม่มาท างานในพ้ืนที่เมือง 
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เมืองหำดใหญ-่สงขลำ 

- เร่งจัดการกับปัญหาทางสาธารณะสุขและเสริมความเข้มแข็งของความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ทบทวนเงื่อนไขการจัดรูปที่ดินให้ด าเนินการได้ง่ายขึ้นเน้นเพื่อส่วนรวม / จูงใจเอกชน

มากขึ้น 

- การพัฒนาผังเมืองรวมหาดใหญ ่

- ควรจัดท ามาตรการจูงใจต่างๆในการเชิญชวนให้ภาคเอกชนลงทุน 

- เข้มงวดเกี่ยวกับเงื่อนไข กฎหมายด้านการถือครองทรัพย์สินและการลงทุนข้ามชาติ 

- สร้างศูนย์ปฏิบัติการเมืองที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน เพื่อเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

ข้อมูล แผนงาน โครงการ และท า workshop ร่วมกัน 

- ผลักดัน universal design 

- กระจายบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพไปสู่โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ให้

ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้รวดเร็วและมีความไว้วางใจมากข้ึน 

- อปท ร่วมมือในการให้บริการรถหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น 

- ปรับระบบบริหารจัดการโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก ไม่ยึดติดเป็นแท่งแบบส่วนกลาง 

- เพ่ิมอิสระในการเดินทางให้ผู้สูงอายุ 

- การให้บริการระบบสาธาณสุขให้เข้าถึงในชุมชน 
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4.สรุปข้อเสนอนโยบำย ส ำหรับกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับเมืองหลักภูมิภำค 

จากส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และเสนอนโยบายของสามเมืองหลักภมิภาคสามารถสรุปนโยบายของแต่
ละเมืองในดังตารางด่านล่าง 

ตารางที่ 2 สรุปนโยบายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักภูมิภาค 

นโยบำย 
เมือง

เชียงใหม่ 

เมือง
ขอนแก่น 

เมือง
หำดใหญ่-
สงขลำ 

นโยบำยอนำคตฐำน       

คืนชีวิตให้หมู่บ้านจัดสรรเก่า ✓ ✓ ✓ 

จากหมู่บ้านจัดสรรสู่พ้ืนที่สาธารณะ ✓ ✓ ✓ 

ส่งเสริม co-living ที่เป็นมิตรกับทุกคน ✓ ✓ ✓ 

มองหอพักเป็นสถาปัตยกรรมยืดหยุ่น ✓ ✓ ✓ 

เปิดโอกาสการจัดสรรที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ให้เมือง ✓ ✓ ✓ 

ชะลอคอนโดใหม่ใช้งานคอนโดเดิม ✓ ✓ ✓ 

สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชนทั้งในร่ม
และกลางแจ้ง ✓ ✓ ✓ 

เพ่ิมที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รัฐกลางเมือง ✓ ✓ ✓ 

นโยบำยกำรวำงแผนพัฒนำเมืองและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
      

การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเมือง ✓ ✓ ✓ 

วางแผนพัฒนา TOD รอบสถานีรถไฟ ✓ ✓  

การวางแผนการเชื่อมต่อระบบสาธารณะกับพ้ืนที่เมือง  ✓ ✓ ✓ 

การวางแผนก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน ✓ ✓ ✓ 

ก าหนกการควบคุมอาคารส าหรับเมืองมรดกโลก ✓  ✓ 

การสร้างความปลอดภัยของชุมชน  ✓  

การพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นรัฐสวัสดิการ ✓ ✓ ✓ 

การปลดล็อคให้เอกชนพัฒนาในที่ดินหน่วยงานรัฐ ✓ ✓  

สร้างแหล่งงานใหม่เพ่ือดึงคนรุ่นใหม่มาท างานในพ้ืนที่
เมือง ✓  ✓ 

เพ่ิมอิสระในการเดินทางให้ผู้สูงอายุ ✓ ✓ ✓ 
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นโยบำย 
เมือง

เชียงใหม่ 

เมือง
ขอนแก่น 

เมือง
หำดใหญ่-
สงขลำ 

นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวัน 
      

ศูนยอาหารที่ได้มาตรฐาน   ✓  

ยกเลิก / ผ่อนปรนการควบคุมกิจกรรมค้าขายในพ้ืนที่ที่
หนาแน่น  ✓  

การส่งเสริมให้มี incentive ของการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ  ✓  

การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะส่งผลต่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน
รายได้น้อย ✓   

แพลตฟอร์มของท้องถิ่นรองรับบริการสาธารณะ ✓   

การพัฒนา Co-working space เพ่ือรองรับกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึน 24 ชม. ✓  ✓ 

ผลักดัน universal design   ✓ 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 
      

การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรส าหรับผู้สูงอายุ 
(Senior complex  housing  development)  ✓  

การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับทุกคน (Affordable housing) ✓ ✓  

ก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ และก าหนดปริมาณการพัฒนาที่
อยู่อาศัยเพ่ือชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ ✓ ✓  

ผู้พัฒนาให้คุณค่าการสร้างความเป็นชุมชนในที่อยู่อาศัย
มากขึ้น  ✓  

รวมกลุ่มท าสหกรณ์ เป็นชุมชน แบบบ้านมั่นคง ลด
รายจ่าย ลดภาระดูแล  ✓  

การเปิด Visa ให้กลุ่มคน Expat ในพ้ืนที่สามารถถือครองที่
อยู่อาศัย ✓   

พัฒนาระบบการเช่าประชาชนสามารถเช่าในพ้ืนที่ย่าน
เศรษฐกิจย่านอนุรักษณ์ ✓   

เข้มงวดเกี่ยวกับเงื่อนไข กฎหมายด้านการถือครอง
ทรัพย์สินและการลงทุนข้ามชาติ ✓ ✓ ✓ 

นโยบายการวางแผนจัดการข้อมูลเมือง  
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นโยบำย 
เมือง

เชียงใหม่ 

เมือง
ขอนแก่น 

เมือง
หำดใหญ่-
สงขลำ 

การพัฒนาระบบ Big Data ข้อมูลเมือง ✓ ✓ ✓ 

การให้เอกชนแชร์ข้อมูลที่อยู่อาศัยให้รัฐส่วนกลาง  ✓  

ภาครัฐ open data ของเมือง ✓   

สร้างศูนย์ปฏิบัติการเมืองที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน เพ่ือ
เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล แผนงาน โครงการ และ
ท า workshop รว่มกัน   ✓ 
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ภำคผนวก ง 
แนวคิดในกำรออกแบบวิธีกำรเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. แนวคิดในกำรอออกแบบวิธีกำรเก็บข้อมูล 

งานวิจัยชิ้นนี้มีแนวความคิดขั้นพื้นฐานอยู่ 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกรอบการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างส ารวจ คือ 1) ที่อยู่อำศัยเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเข้ำใจวิถีชีวิตเมือง เพราะถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิถี
ชีวิตไม่เหมือนกัน บ้างอาจมีงานหรือไม่มีงาน บ้างอาจเดินทางบ่อยหรือไม่สามารถเดินทางได้ หรือบ้างอาจไม่
ซื้อของด้วยตนเอง แต่ที่นอนเป็นปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ที่ทุกคนล้วนต้องมีด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ใดก็ตาม เช่น บ้าน อพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้องเช่า ศูนย์พักพิง หรือกระทั่งว่าคนไร้บ้านก็ยังมี “ที่” ไว้ส าหรับ
นอน ดังนั้นการส ารวจในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจากที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และ 2) ลักษณะ
พื้นที่และต ำแหน่งของที่อยู่อำศัยสัมพันธ์ต่อรูปแบบกำรใช้ชีวิตเมือง  โดยแยกระหว่างประเด็นเชิงพื้นที่ 
(place) และประเด็นเชิงต าแหน่ง (location) คือ ประเด็นเชิงพื้นที่จะศึกษาการใช้ชีวิตในย่านว่าใช้ชีวิตใน
พ้ืนที่ดังกล่าวนั้นมากน้อยเพียงใด ส่วนประเด็นเชิงต าแหน่งเป็นความสัมพันธ์ของคนเมืองกับเมืองทั้งเมือง โดย
คนเมืองอาจจะมีความสัมพันธ์กับเมืองแต่ไม่สัมพันธ์กับคนในย่านก็ได้ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ จะส่งผลต่อการ
เลือกต าแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เศรษฐสถานะ ลักษณะการท างานและพื้นที่ท างาน พาณิชยก
รรม และการเข้าถึงการเดินทาง เป็นต้น 

จากฐานความคิดดังกล่าว ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ด าเนินการร่วมกับโครงการวิจัย
อื่น ๆ ในกลุ่มคนเมือง 4.0 จึงเล็งเห็นว่าหน่วยฐาน (basic unit) ของงานวิจัยชิ้นนี้ควรอยู่ที่ระดับครัวเรือน 
เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเมือง นอกจากนี้ การจะเข้าถึงครัวเรือนใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความส าคัญของลักษณะพื้นที่ของที่อยู่อาศัยในเมืองจะต้องก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิง
พื้นที่ขึ้นมาในหน่วยที่ย่อยกว่าขอบเขตการปกครอง เพื่อให้เห็นถึงระดับและลักษณะความเป็นเมืองที่ลดหลั่น
กันออกไป การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่จึงเน้นให้หน่วยต่าง ๆ สามารถบ่งบอกลักษณะของพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กัน มีรายละเอียดกรอบการออกแบบหน่วยในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 ประเด็นย่อย คือ 1) ขนาดหน่วยการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ 2) ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ และ 3) ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 
ดังนี้ 

1.1 ขนำดหน่วยกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่  

มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ในระดับย่านที่สามารถ
เดินทางภายในบริเวณได้โดยง่าย กรอบแนวคิดที่ส าคัญของหน่วยการวิเคราะห์นี้คือทฤษฎีหน่วยชุมช น 
(neighborhood unit) ของ  Perry (1929) ซ ึ ่ งม ักอย ู ่ ในขนาดประมาณ 0.25 ตารางก ิ โลเมตร ท ั ้ งนี้  
แนวความคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเดินเป็นหลัก โดยมักเกิดจากระยะการเดินได้อยู่ที่ราว 400-500 
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เมตร จึงมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กและกระชับ ทั้งนี้ การศึกษาของศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง (UDDC) พบว่าใน
บริบทของวิถีชีวิตคนไทย ทั้งกลุ่มคนที่เดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยการเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
และปัจจัยอื่น ๆ ท าให้คนไทยบางส่วนมีระยะเดินได้ที่ราว 800 เมตร (ส านักข่าวอิศรา, 2558) นอกจากนี้ ยังมี
คนไทยอีกมากที่จะไม่เดินและเน้นการใช้มอเตอร์ไซค์ในระยะทางใกล้ ๆ ราว 2 กิโลเมตรแทน งานวิจัยนี้จึง
ก าหนดพ้ืนที่หน่วยชุมชนอยู่ที่ขนาด 4 ตารางเมตร ให้เป็นขนาดพื้นท่ีระดับย่านที่สามารถเดินทางได้โดยง่ายใน
บริบทของการใช้ชีวิตของคนเมืองหลักในประเทศไทย ในที่นี้จะเรียกแต่ละหน่วยว่าช่องกริด 

 1.2 ปัจจัยกำรวิเครำะห์ลักษณะเชิงพื้นที่  

ด้วยข้อมูลระดับที่เล็กกว่าระดับเทศบาลหรือหน่วยการปกครองมีจ ากัด การวิเคราะห์เพ่ือแบ่งลักษณะ
เชิงพื้นที่ตามล าดับของความเป็นเมืองจึงอ้างอิงจากควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร โดยอ้างอิงจาก
ปริมาณพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัย ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ตั้งเชิงพื้นที่ (location theory) และทฤษฎีว่าด้วย
การประมูลค่าการเช่าที่ดิน (bid-rent theory) ของ Johann Heinrich Von Thünen (Alonso, 1964) โดย
ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูง ค่าที่ดินต่อตารางเมตรจึงสูงตาม ส่งผลใ ห้
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจ าเป็นจะต้องสร้างให้อาคารมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น  นอกจากนี้ การศึกษาและ
มาตรฐานสากลมักใช้ความหนาแน่นของจ านวนประชากรมาเป็นฐานในการค านึงถึงระดับของความเป็นเมือง
ด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจ ากัดความของเมืองและจัดกลุ่มเมืองตามขนาดพื้นที่อาคาร (building-
up area) ตามแบบจ าลองความหนาแน่นประชากรในประเทศฝรั่งเศส (de Bellefon, Combes, Duranton, Gobillon, 
& Gorin, 2019) การจัดล าดับความหนาแน่นของประชากรเพื ่อแบ่งระดับความเป็นเมือง (degrees of 
urbanization) โดยหน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division, 2020) หรือ 
การท าแบบจ าลองความหนาแน่นประชากร (population density model) ที่สัมพันธ์ต่อระยะห่างจาก
ศูนยก์ลางเมือง (Clark, 1951; Newling, 1969; Sherratt, 1960) ทั้งนี ้สามารถสรุปลักษณะเมืองเป็น 8 กลุ่ม
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์กลางเมือง (urban center) หรือ เมืองหลัก (city) 
2. พ้ืนทีเ่มืองหรือเมืองที่มีความหนาแน่นสูง (dense urban cluster or town) 
3. พ้ืนทีเ่มืองหรือเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง (semi-dense urban cluster or town) 
4. พ้ืนที่ชานเมือง (suburban area) 
5. พ้ืนที่ขอบเมือง (peri-urban area) 
6. ศูนย์กลางชนบท (rural cluster) หรือ แหล่งชุมชน (village) 
7. พ้ืนที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต ่าหรือที่กระจายตัว (low density or dispersed rural area) 
8. พื้นที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต ่ามากหรือที่แทบไม่มีคนอยู่อาศัย (very low density rural area or 

mostly uninhabited area) 
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ภาพเกณฑ์การแบ่งลักษณะพื้นท่ีตามความหนาแน่นประชากร 

ที่มา: United Nations Statistics Division (2019) 

จากแนวคิดของปัจจัยความหนาแน่นของประชากรดังกล่าว และข้อจ ากัดของข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะห์จ านวนประชากรในระดับย่อย การหาความหนาแน่นที่พ้ืนที่ท างานและนันทนาการทั้งหมดต่อ 1 ช่อง
ตาราง 2x2 กิโลเมตร จึงวิเคราะห์ด้วยจ านวนประชากรในระดับต าบลและเขตเทศบาลที่เกลี่ยออกด้วยการ
ค านวนหาผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดย
ใช้ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย30 ประเภทที่พักอาศัยกึ่งอาคารส านักงาน31 ประเภทที่
พักอาศัยก่ึงธุรกิจบริการ32 และท่ีพักอาศัยก่ึงอุตสาหกรรม33 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563b, 2563c) การ
ค านวณประชากรภายในช่องกริด ใช้การเฉลี่ยต่อจ านวนพ้ืนที่อาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด34 

 
 

30 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศยั คือรหัสเริ่มต้นด้วย 1xxx 

31 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศยักึ่งอาคารส านักงาน คือรหสั 4100 และ 4110 

32 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศยักึ่งธุรกิจบริการ คือรหัส 4120 

33 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศยักึ่งอุตสาหกรรม คือรหัส 4300 

34 สมการการค านวณประชากรภายในช่องกริด คือ 𝑝𝑔 = ∑ 𝑟𝑔 (
𝑃𝑡

∑ 𝑅𝑡
) 

โดยที ่ 𝑝𝑔 คือ จ านวนประชากรทั้งหมดภายในช่องกริด 
 𝑟𝑔 คือ จ านวนพื้นที่อาคารส าหรับพักอาศยัทั้งหมดภายในช่องกริด (ค านวนจากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร) 
 𝑃𝑡 คือ จ านวนประชาการภายในต าบล (ข้อมูลจากส านักงานสถิติท้องถิ่น) 
 𝑅𝑡 คือ จ านวนพื้นที่อาคารส าหรับพักอาศยัทั้งหมดภายในต าบล (ค านวนจากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร) 
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 1.3 ปัจจัยกำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเชิงที่อยู่อำศัย  

จากฐานแนวความคิดที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้น การสุ่มส ารวจจะมุ่งเน้นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ครอบคลุม
ลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การท างาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็น 2 
ชั้นข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คือ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทพื้นที่บริเวณที่อยู่อำศัย รวม 9 รูปแบบ คือ พ้ืนที่ที่ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ/ชุมชน 
อยู่ในพื้นที่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว พื้นที่ในโครงการ
เอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว พ้ืนที่ในโครงการบ้านมั่นคง พ้ืนที่ในโครงการเคหะชุมชน พ้ืนที่ในโครงการเอ้ืออาทร พ้ืนที่
ในชุมชนแออัด/สลัม และพ้ืนที่ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทที่อยู่อำศัย รวม 9 รูปแบบ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด 
ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว  ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว  คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ แฟลต 
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก และท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อ่ืนๆ  

การจ าแนกประเภทที่อยู่อาศัยในงานวิจัยนี้ อ้างอิงจากการจ าแนกประเภทที่อยู่อาศัยของการ
ส ารวจส ามะโนประชากรโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) และปรับให้เข้า
กับบริบทในปัจจุบันรวมถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยการส ารวจส ามะโนประชากรด้านเคหะของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จ าแนกประเภทของที่อยู่อาศัยไว้เป็น 7 ประเภท และมีที่อยู่อาศัยประเภท
อ่ืนๆ รวมถึงที่อยู่อาศัยไม่ทราบประเภท รวมเป็นการเก็บข้อมูล 9 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ได้
จัดกลุ่มค าตอบขึ้นใหม่โดยอิงกับข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้กล่าวไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับ
การวิเคราะห์ที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมประเภทที่พักอาศัยในการส ารวจ ได้แก่ 
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว เนื่องจากคณะผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเภทที่
อยู่อาศัยที่เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นในพื้นที่เมืองในปัจจุบันและอาจมีนัยยะส าคัญในการวางนโยบาย
ด้านการอยู่อาศัยในอนาคต นอกจากนี้ได้ตัดตัวเลือก “ห้องพักภายในบ้าน” ออก และจะใช้วิธีการ
จ าแนกจากประเภทของบ้านที่มีห้องพักนั้นอยู่แทน โดยสรุปเป็นรายละเอียดการจ าแนกประเภทที่อยู่
อาศัยของงานวิจัยนี้ 9 ประเภท และเปรียบเทียบกับการจ าแนกของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ตารางการจ าแนกประเภทพื้นที่และประเภทที่อยู่อาศัยในแบบส ารวจ 

กำรจ ำแนกประเภทพื้นที ่ กำรจ ำแนกประเภทที่อยู่อำศัย 

1 ในโครงการเอกชนจัดสรรมีร้ัว a บ้านเด่ียว 

2 ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว b ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด 
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3 บ้านมั่นคง  c ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว 

4 เคหะชุมชน  d ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว 

5 เอื้ออาทร e คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ 

6 ในสถาบัน f แฟลต 

7 ชุมชนแออัด/สลัม  g เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ 

8 ชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟ/เขตสาธารณะ h หอพัก 

9 ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน i ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง 

 

ตารางการจ าแนกประเภทท่ีอยู่อาศัยของงานวิจัยเทียบเคียงกับการจ าแนกโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กำรจ ำแนกประเภทที่อยู่อำศัย 
(จ าแนกตามส านักงานสถิตแิห่งชาติ) 

กำรจ ำแนกประเภทที่อยู่อำศัยที่ส ำรวจในงำนวิจัยน้ี** 

1 บ้านเด่ียว 1 บ้านเด่ียว 

2 ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม 2 ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม 

3 คอนโดมิเนียม / แมนชั่น 5 คอนโดมิเนียม / อะพาร์ตเมนต์ 

4 แฟลต / อะพาร์ตเมนต์/ หอพัก 6 แฟลต 

8 หอพัก 

7 เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์* 

5 ตึกแถว / ห้องแถว / เรือนแถว 3 ตึกแถว / ห้องแถว / เรือนแถว 

6 ห้องภายในบ้าน 4 ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว* 

7 เรือ / แพ / รถ 9 ที่อยู่อาศัยชั่วคราวและอื่นๆ 
 8 อื่นๆ (รวมที่อยู่อาศัยในส านักงาน) 

9 ไม่ทราบ 

* ประเภทที่อยู่อาศัยที่ผู้วิจัยเพิ่มเติมจากที่จ าแนกไว้โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  
** ตัวเลขที่ระบุเป็นตัวเลขตามล าดับในแบบส ารวจ 

 

2. กำรวิเครำะห์กลุ่มตัวอย่ำง 

งานวิจัยชิ้นนี้ไม่สามารถก าหนดตัวอย่างขั้นต ่าด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตารางกิโลเมตร หน่วย
ย่อยท่ีสุดที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับต าบล อ าเภอ หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วย
กริดที่ต้องการจะศึกษา นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมติฐาน 2 ประการที่เชื่อมโยงกับวิธีการ
ส ารวจ คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมือง
แตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขั้นตอนการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) เพ่ือท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling)  

จากกรอบการด านินการและแนวความคิดข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้ออกแบบการส ารวจด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage sampling) ในลักษณะการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified 
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cluster sampling) โดยชั้นภูมิแรก คือ ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง แบ่งกลุ่มตามลักษณะพื้นที่เมืองในระดับกริด 
2x2 ตารางกิโลเมตร การวิเคราะห์เพ่ือหาลักษณะกริดที่แตกต่างกันมีรายละเอียดตามบทย่อย 5.2.1  2.1 
กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเชิงพื้นที่  โดยจะเลือกจ านวนกริด 1 กริดต่อประเภทลักษณะพื้นที่ที่มีในเมืองนั้น ๆ 
ส าหรับชั้นภูมิที่สอง คือ ชั้นภูมิระดับครัวเรือน แบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู่อาศัย รายละเอียดลักษณะครัวเรือน
อธิบายไว้ในบทย่อย 5.2.2  2.2 กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเชิงที่อยู่อำศัย ระดับครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วย
ฐานในการวิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยในกลุ ่ม โดยจะสุ ่มจ านวนกลุ ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (probability 
proportional to size) ของความหนาแน่นที่อยู่อาศัยในชั้นภูมิระดับพื้นที่เมืองเป็นหลัก คือ ช่องกริดพื้นที่
เมืองที่มีความหนาแน่นสูงจะสุ่มด้วยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าช่องกริดพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นต ่า 
ดังนั้น กรอบการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ 2) การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 3) การก าหนดขนาดตัวอย่างข้ันต ่า และ 4) วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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 2.1 กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเชิงพื้นที่  

หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพื้นที่ด้วยขนาดของหน่วยการวิเคราะห์ประเภทช่องกริดขนาด 
2x2 ตารางกิโลเมตรแล้ว สามารถก าหนดกลุ่มพื้นที่ลักษณะพื้นที่เมืองตามงานศึกษาของ  United Nations 
Statistics Division (2020) และการประยุกต์งานศึกษาของ de Bellefon et al. (2019) ในการค านวณจ านวน
ประชากรรายช่องกริดด้วยการเทียบสัดส่วนของพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัยของแต่ละเมือง ได้ทั้งสิ้น 8 
กลุ่ม โดยจ านวนกลุ่มพ้ืนที่ตัวอย่างตามลักษณะต่าง ๆ อาจกระจุกหรือกระจายตัวไม่เท่ากัน 

 

 
ภาพลักษณะกลุม่พื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง 

จากแนวคิดดังกล่าว การหาความหนาแน่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร จึง
วิเคราะห์ผ่านการค านวณพื้นที่การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย 35 ต่อ 1 ช่องกริด ด้วยข้อมูลการใช้
ประโยชน์อาคารบนระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) มีรายละเอียด
ของแต่ละเมืองดังนี ้

 
 

35 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศยั คือ รหัสทีเ่ริ่มต้นด้วย 1xxx 
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เมืองเชียงใหม่ มีพ้ืนที่เมืองส าหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 330 ช่องกริด ขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร เมื่อ
น ามาวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะความ
หนาแน่นของประชากรตามการแบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดัง 

 
แผนที่การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม ่

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 

 

 

ภาพการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ ที่มา

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 
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เมืองขอนแก่น มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 63 ช่องกริด ขนาด 
2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองขอนแก่นมีลักษณะความหนาแน่นของประชากรตามการ
แบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดัง 

 
แผนที่การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 

 
 

ภาพการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง
ขอนแก่น ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห:์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 
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เมืองหำดใหญ่-สงขลำ มีมีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยส าหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 
231 ช่องกริด 2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองหาดใหญ่-สงขลามีมีลักษณะความหนาแน่นของ
ประชากรตามการแบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดัง  

 

แผนที่การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 

 

 

ภาพการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮสิโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-

สงขลา ที่มาข้อมลูที่ใช้วิเคราะห์: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 
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 2.2 กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเชิงท่ีอยู่อำศัย 

จากฐานแนวความคิดที ่ได้เกริ ่นไว้ข้างต้น การสุ ่มส ารวจจะมุ ่งเน้นพื ้นที ่อยู ่อาศัยที ่หลากหลาย 
ครอบคลุมลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การท างาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในชุมชน ในเมือง 
หรือในโลกออนไลน์ เป็นต้น 

ลักษณะที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 3 มิติของลักษณะที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กัน คือ 1) มิติเรื่องประเภท
กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) หรือที่อยู่อาศัย
หมู่ (mass housing)  2) มิติเรื่องพื้นที่บริเวณที่อยู่อำศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้ว
ของโครงการ (gated community) หรือไม่มีรั ้วรอบ (open community) และ 3) มิติเรื ่องประเภทที่อยู่
อำศัย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal) ที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน 
(mixed-use) และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) จากรูปแบบการอยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ จึงแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 8 กลุ่ม โดยการแบ่งประเภทที่อยู่อาศัย 9 ประเภทและประเภทพื้นที่ 9 ประเภทที่ได้อธิบายไป
ใน 3.1.3 จะอยู่ภายใน 8 กลุ่มนี ้

ตารางรหัสประเภทกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

 Mass Housing (Ma) Non-mass housing (Nm) 

กลุ่มประเภท 
พื้นที่ 

กลุ่ม 
ประเภทที่อยู่อำศัย 

Gated (G): 1* 
เอกชนจัดสรร
มีรั้ว 

Open (O) : 2,3,4,5* 
บ้านมั่นคง / เคหะ
ชุมชน / เอื้ออาทร / 
เอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว 

Gated (G): 6* 
ในสถาบันต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย นิค
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

Open (O): 7,8,9* 
ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ / 
ชุมชนแออัด / สลัม / 
ชุมชนบุกรุก 

Horizontal (H) : a,b,c,i* 
บ้านเด่ียว / ชั่วคราว (เพิง) / 
ทาวน์เฮาส์ / บ้านแฝด / ตึกแถว / 
ห้องแถว / เรือนแถว  

H-Ma-G H-Ma-O H-Nm-G H-Nm-O 

Mixed-use (M): d* 
ห้องพักในอาคารพาณิชย ์/ 
ห้องพักในตึกแถว 

 M-Ma-O  M-Nm-O 

Vertical (V): e,f,g,h* 
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ / คอนโด /
อพาร์ตเมนต์ / แฟลต / หอพกั 

V-Ma-G V-Ma-O   

 

 2.3 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

งานวิจัยชิ ้นนี ้ไม่สามารถก าหนดตัวอย่างขั ้นต ่าด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 
sampling) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตาราง
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กิโลเมตรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยย่อยที่สุดที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับต าบล อ าเภอ 
หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมตฐิาน 
2 ประการที่เชื ่อมโยงกับวิธีการส ารวจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตาม
ลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน 
ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีข้ันตอนการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่
ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง (n) 

1. ประมำณกำรข้อมูลพื้นฐำนในกำรค ำนวณ ประกอบด้วยข้อมูลและข้ันตอนดังนี้ 
1.1. ประมาณการจ านวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง (statistic population: N) (หน่วยฐาน: ครัวเรือน) 
1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง (หน่วยของกลุ่มคือ กริด แบ่งประเภทด้วยประเภทพื้นท่ีเมือง) 

จ านวนประเภทกลุ่มที่มใีนแต่ละชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง ตามลักษณะใน 
 ภำพ ข้างต้น โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 
 จ านวนกลุ่มท่ีมีในแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในบทย่อยที่ 0 

1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อำศัย (หน่วยของกลุ่มคือ ครัวเรือน แบ่งประเภทด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย) 
 จ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละชั้นภูมิที่อยู่อาศัย ตามลักษณะในข้างต้น โดยใช้มาตรฐาน

เดียวกันทั้ง 3 เมือง 

 จ านวนกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง ส าหรับชั้นภูมิที่อยู่อาศัยไม่สามารถหาได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ดังกล่าว 

2. ค ำนวณหำตัวอย่ำงขั้นต ่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจ ำกัดกลำง (Central Limit Theorem: CLT) 
ด้วยหลักที่ว่าผลลัพธ์ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 ตัวอย่างเป็นต้นไปจะท าให้ผลเข้าหาขีดจ ากัด
กลางมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยงานวิจัยมีหน่วยฐานคือครัวเรือนแบ่งกลุ่มตามลักษณะของครัวเรือน จึงใช้
ผลคูณระหว่างจ านวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย และกลุ่มตัวอย่าง 30 เป็นตัวก าหนด 

3. ค ำนวณหำตัวอย่ำงข้ันต ่ำต่อเมืองด้วยกำรค ำนวณส ำหรับกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (simple random 
sampling: SRS) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าต่อเมือง36 โดยใช้จ านวนครัวเรือนต่อเมือง (N) จากข้อ 
1.1 เมื่อ 𝜹 = ±0.05 และ 1 − 𝛼 = 0.95 

4. ค ำนวณหำตัวอย่ำงขั้นต ่ำต่อเมืองด้วยกำรค ำนวณส ำหรับกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยยังไม่แยกชั้นภูมิ 
(cluster sampling: CS) ค านวณหาจ านวนกลุ่ม (กริด) ที่ต้องส ารวจเมื่อเทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

36 ค านวณจากเว็บไซต์ https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=320000&x=61&y=8 
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(ครัวเรือน) ในแต่ละกริด37 เมื ่อ 𝜹 = ±0.05 ; 1 − 𝛼 = 0.95 และสมมติฐานสัดส่วนปรากฏการณ์ 
(assumed prevalence) ที่ร้อยละ 50 ของประชากร ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมจะต้อง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างข้ันต ่าตามที่ค านวณไว้ในข้อ 2 (CLT) และข้อ 3 (SRS) 

5. ค ำนวณหำจ ำนวนกลุ่มพื้นที่เมืองต่อประเภทกลุ่มพื้นที่เมืองในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จ านวน
กลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูลจากการค านวณในข้อ 4 มาหารจ านวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองในข้อ 1.2 โดย
เศษของจ านวนกลุ่มที่เหลือจะเลือกใช้กับพ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นมากเป็นหลัก ผลลัพธ์จะทราบว่าแต่
ละเมืองต้องเก็บข้อมูลจากจ านวนกริดในแต่ละประเภทเท่าไหร่บ้าง โดยจะมีจ านวนกลุ่มเท่ากันกับทุก
ประเภท ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการกระจายตัวของกริดในแต่ละประเภทพ้ืนที่เมืองควบคู่ไปด้วย 

6. ค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงต่อกริดในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่
เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) จากการค านวณในข้อ 4 มากระจายตามจ านวนครัวเรือนต่อกลุ่มที่
ค านวนไว้ในข้อ 1.2 โดยเริ่มกระจายสัดส่วนตามจ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิลักษณะเมืองทั้ง 8 ระดับ 

จากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ได้ผลลัพธ์การค านวณ คือ แต่ละเมืองจะต้องเก็บจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
870 ตัวอย่าง จากกลุ่มพื้นที่เมือง 29 กริด โดยในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน/
กริด รายละเอียดการค านวณได้อธิบายไว้ในก่อนหน้า ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม ่ ขอนแกน่ 
หำดใหญ่ 

-สงขลำ 
หมำยเหตุ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรค ำนวน 
1.1. ประมำณกำรจ ำนวนประชำกรเชงิสถิติต่อเมือง 

ประมาณการจ านวนประชากร (คน) 723,078 355,543 576,095 ที่มาข้อมูลเพื่อประมาณการ: 
(กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ประมำณกำรจ ำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

(statistical population size: N) 

403,124 179,838 263,034 

จ านวนประชากรต่อครัวเรือน 1.79 1.98 2.19  

1.2. ชั้นภมูิแรก: ชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง 

ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) 8 8 8  

 
 

37 ค านวณจากเว็บไซต์ http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 
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ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม ่ ขอนแกน่ 
หำดใหญ่ 

-สงขลำ 
หมำยเหตุ 

ภาพ 63 

จ านวนกลุ่มที่มี (กรดิ) 330 63 231  

1.3. ชั้นภมูิที่สอง: ชัน้ภูมิที่อยู่อำศัย 

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 8 8 8  

ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ  

2. จ ำนวนตัวอย่ำงขั้นต ่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจ ำกัดกลำง (CLT) 

จ านวนตัวอย่างขั้นต ่า (CLT) (ต่อประเภทที่
อยู่อาศัยของแต่ละเมือง) 

30 30 30  

ขนำดกลุม่ตัวอย่ำงขั้นต ่ำจำก CLT 240 240 240 ด้วยชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 

3. จ ำนวนตัวอย่ำงขั้นต ่ำต่อเมืองด้วยกำรค ำนวณส ำหรับกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (SRS) 

ขนำดกลุม่ตัวอย่ำงขั้นต ่ำจำก SRS 384 384 384 เมื่อ 𝜹 = ±0.05; 1 − 𝛼  = 
0.95 

4. จ ำนวนตัวอย่ำงขั้นต ่ำต่อเมืองด้วยกำรค ำนวณส ำหรับกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยไม่แยกชั้นภูมิ (CS) 

4.1. ใช้จ ำนวนตัวอย่ำงขัน้ต ่ำในแต่ละกลุ่มเป็นตัวต้ังด้วย CLT (เลือก) 
จ ำนวนตัวอย่ำงในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่เมืองที่
ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) 

22 22 22  

จ ำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กรดิ) 31 31 31  

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรวม (ครัวเรือน/เมือง) 775 775 775 เมื่อ 𝛿 = ±0.05; 1 − 𝛼  = 
0.95; DEFF = 1.83; prvl = 50% 

 

เมื่อได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จ านวนประชากรรายช่องกริดแล้ว จึงน ามาสู่การก าหนดพื้นที่และ
ขนาดของการส ารวจทั้ง 3 เมือง ซึ่งมีเงื่อนไขขนาดการส ารวจไม่ต ่ากว่า 775 ชุดส ำรวจ และในแต่ละกลุ่มไม่
น้อยกว่า 30 ชุดส ารวจ คณะวิจัยเลือกสุ่มช่องกริดจ านวนเมืองละไม่ต ่ากว่า 31 ช่องกริด โดยการสุ่มเลือกช่องก
ริดนั้นจะด าเนินการสุ่มจากจุดศูนย์กลางเมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดหรือกลุ่มที่ 8 และเลือกเป็นล าดับไป
จนถึงเมืองชนบทหรือกลุ่มที่ 1 ตามแนวเส้นทางการเติบโตของเมือง ทั้งนี้เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
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เม ืองหาดใหญ่-สงขลา น ั ้นมีการเต ิบโตขยายตัวของเม ืองในร ูปแบบการเต ิบโตในร ูปแบบ ribbon 
development กล่าวคือ การขยายตัวของเมือง สิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนเส้นส าคัญ  

ในส่วนของการค านวณขนาดการส ารวจ จากเงื่อนไขที่กล่าวไปข้างต้น จึงเลือกใช้การค านวณหาขนาด
ประชากรที่เป็นตัวแทนของประชากรภายในช่องกริด โดยใช้จ านวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มช่องกริด 
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มช่องกริด เพื่อท าการสัดส่วนจ านวนชุดการส ารวจในแต่ละกลุ่มช่องกริด โดยสามารถหาได้จาก
สมการด้านล่างนี้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ว่าในแต่ละกลุ่มช่องกริดจะมีไม่ต ่ากว่า 30 ชุดการส ารวจ หากมีกลุ่มช่องกริด
ใดมจี านวนไม่ครบจะท าการทบจ านวนการส ารวจให้ครบ 30 ชุดการส ารวจ  

  𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = (
∑ (𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)(𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)8

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝=1

775
) 

โดยที ่ 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 คือ Proportional representation ในแต่ละเมือง 
 𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จ านวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุม่ช่องกริดช่องกริด 
 𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จ านวนช่องกริดที่ถูกเลือกในแต่และกลุ่มช่องกริด 
 775 คือ จ านวนชุดการส ารวจในแตล่ะเมือง 

 

จากนั้นท าการค านวณจ านวนชุดการส ารวจจากผลการสัดส่วน 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 โดยที่มีเงื่อนไขท่ีว่า ในแต่ละกลุ่มช่อ
งกริดจะต้องมีจ านวนชุดการส ารวจไม่น้อยกว่า 30 ชุดการส ารวจ ดังนี้ 

   𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑆𝑖𝑧𝑒𝐺𝑟𝑖𝑑 = (
(𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)(𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)

𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
) 

เมื่อด าเนินการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ส ารวจและจ านวนชุดการส ารวจตามวิธีคิดข้างต้นแล้วนั้น จะได้มี
ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

เมืองเชียงใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 330 ช่องกริด เมื่อท าการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะท าให้เมืองเชียงใหม่
มีจ านวนช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ในกลุ่มช่องก
ริดที่ 8 มีจ านวนช่องกริดเพียง 2 ช่องกริด จึงน าไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในล าดับถัดมา นั้นคือ 
กลุ่มช่องกริดที่ 7 จึงท าให้มีช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจ 5 ช่องกริด   

ในส่วนของขนาดการส ารวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อท าการค านวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการส ารวจ
จะเป็นตัวแทนของจ านวนประชากร 236 คน จึงท าให้ขนาดของการส ารวจของเมืองเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 820 
ชุดการส ารวจ ทั้งนี้เป็นจ านวนที่ถูกทบตามเง่ือนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1-3 มีจ านวนชุดการส ารวจไม่ครบ 
โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 
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ตารางช่องกริดและขนาดการส ารวจในแต่ละกลุ่มของเมืองเชียงใหม่ 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่ถูก
เลือกตำม
เงื่อนไข 

จ ำนวน
ประชำกร
เฉลี่ย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

สูงสุด (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

ต ่ำสุด (คน) 

ขนำดของ
กำรลงส ำรวจ
ตำมสดัส่วน 

(ชุด) 

ขนำดของ
กำรลงส ำรวจ
ตำมเงื่อนไข
ขั้นต ่ำ(ชดุ) 

โดยที่ผลรวมจ านวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจ านวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 183,272 คน จึงท าให้ได้ขนาดประชากรเท่ากับ 
236 คน ต่อ 1 การส ารวจ 

1-600 95 4 192 585 1 3 30 
601-1,200 44 4 897 1,196 619 15 30 

1,200-2,000 38 4 1,620 2,000 1,202 27 30 
2,001-4,000 83 4 2,927 3,931 2,003 50 50 
4,001-6,000 28 4 5,081 5,977 4,032 86 86 
6,001-10,000 24 4 7,674 9,950 6,030 130 130 

10,001-
20,000 

16 5 13,606 17,449 10,199 288 288 

≤ 20,001 2 2 20,839 20,963 20,714 176 176 

 330 31    775 820 

 

แผนที่การสุม่ช่องกริดและขนาดการส ารวจในแต่ละกลุม่ของเมืองเชียงใหม่ 
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เมืองขอนแก่น 

จากผลการวิเคราะห์จากท้ังสิ้น 63 ช่องกริด เมื่อท าการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะท าให้เมืองขอนแก่นมี
จ านวนช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ในกลุ่มช่องกริด
ที่ 8 มีจ านวนช่องกริดเพียง 1 ช่องกริด จึงน าไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในล าดับถัดมา แต่
เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 7 มีจ านวนครบแล้ว จึงท าให้มีกลุ่มช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจ 6 ช่องกริด   

ในส่วนของขนาดการส ารวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อท าการค านวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการส ารวจ
จะเป็นตัวแทนของจ านวนประชากร 213 คน จึงท าให้ขนาดของการส ารวจของเมืองขอนแก่นรวมทั้งสิ้น 812 
ชุดการส ารวจ ทั้งนี้เป็นจ านวนที่ถูกทบตามเงื่อนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1 และ 2 มีจ านวนชุดการส ารวจ
ไม่ครบ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางช่องกริดและขนาดการส ารวจในแต่ละกลุ่มของเมืองขอนแก่น 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่ถูก
เลือกตำม
เงื่อนไข 

จ ำนวน
ประชำกร
เฉลี่ย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

สูงสุด (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

ต ่ำสุด (คน) 

ขนำดของ
กำรลงส ำรวจ
ตำมสดัส่วน 

(ชุด) 

ขนำดของ
กำรลงส ำรวจ
ตำมเงื่อนไข
ขั้นต ่ำ(ชดุ) 

โดยที่ผลรวมจ านวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจ านวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 164,967 คน จึงท าให้ได้ขนาดประชากรเท่ากับ 
213 คน ต่อ 1 การส ารวจ 

1-600 17 4 214 470 5 4 30 
601-1,200 6 4 950 1,093 698 18 30 

1,200-2,000 5 4 1,618 1,759 1,346 30 30 
2,001-4,000 15 4 2,993 3,974 2,181 56 56 
4,001-6,000 7 4 4,849 5,789 4,308 91 91 
6,001-10,000 8 6 7,551 9,085 6,187 213 213 

10,001-
20,000 

4 4 13,276 14,979 11,801 249 249 

≤ 20,001 1 1 24,061 24,061 24,061 113 113 

 63 31    774 812 
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แผนที่การสุม่ช่องกริดและขนาดการส ารวจในแต่ละกลุม่ของเมืองขอนแก่น 

 

เมืองหำดใหญ่-สงขลำ 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 231 ช่องกริด เมื่อท าการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะท าให้เมืองหาดใหญ่-
สงขลา มีจ านวนช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ใน
กลุ่มช่องกริดที่ 8 มีจ านวนช่องกริดเพียง 2 ช่องกริด จึงน าไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในล าดับถัด
มา นั้นคือ กลุ่มช่องกริดที่ 7 จึงท าให้มีช่องกริดที่ต้องท าการลงส ารวจ 5 ช่องกริด   

ในส่วนของขนาดการส ารวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อท าการค านวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการส ารวจ
จะเป็นตัวแทนของจ านวนประชากร 256 คน จึงท าให้ขนาดของการส ารวจของเมืองหาดใหญ่-สงขลารวม
ทั้งสิ้น 824 ชุดการส ารวจ ทั้งนี้เป็นจ านวนที่ถูกทบตามเงื่อนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1-3 มีจ านวนชุดการ
ส ารวจไม่ครบ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 
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ตารางช่องกริดและขนาดการส ารวจในแต่ละกลุ่มของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่ถูก
เลือกตำม
เงื่อนไข 

จ ำนวน
ประชำกร
เฉลี่ย (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

สูงสุด (คน) 

จ ำนวน
ประชำกร

ต ่ำสุด (คน) 

ขนำดของ
กำรลงส ำรวจ
ตำมสดัส่วน 

(ชุด) 

ขนำดของ
กำรลงส ำรวจ
ตำมเงื่อนไข
ขั้นต ่ำ(ชดุ) 

โดยที่ผลรวมจ านวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจ านวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 198,201 คน จึงท าให้ได้ขนาดประชากรเท่ากับ 
256 คน ต่อ 1 การส ารวจ 

1-600 77 4 228 597 1 4 30 
601-1,200 43 4 869 1187 603 14 30 

1,200-2,000 39 4 1,537 1,983 1,232 24 30 
2,001-4,000 32 4 2,816 3,997 2,084 44 44 
4,001-6,000 12 4 4,859 5,925 4,049 76 76 
6,001-10,000 15 4 8,131 9,373 6,486 127 127 

10,001-
20,000 

11 5 14,101 19,867 10,596 276 276 

≤ 20,001 2 2 26,968 29,767 24,169 211 211 

 231 31    776 824 

 
แผนที่การสุม่ช่องกริดและขนาดการส ารวจในแต่ละกลุม่ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
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 2.4 วิธีกำรเข้ำถึงกลุ่มตัวอย่ำง  

การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามแต่ละชั้นภูมิ โดยในชั้นภูมิแรกระดับพื้นที่เมือง ทีม
ส ารวจสามารถเลือกช่องกริดในรูปแบบเดียวกันด้วยการสุ่มตามจ านวนกริดที่อธิบายไว้ในบทที่ 5.2.3 ถัดมาใน
แต่ละช่องกริดใช้การเดินสุ่มตามจ านวนครัวเรือนที่อธิบายไว้ในบทที่ 5.2.3 ภายในขอบเขตของพื้นที่ช่องกริด
นั้น ๆ ทีมส ารวจจะเลือกครัวเรือนจากประเภทที่อยู่อาศัยด้วยการสังเกตเป็นหลัก ทั้งนี้ หากในกริดไม่มีที่อยู่
อาศัยบางประเภทให้ทบจ านวนตัวอย่างนั้นไปในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยแบบอื่นเท่าๆ กันหรือเลือกตัวอย่างที่
ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภทมีครบ 30 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อย 

โดยสุดท้ายในแต่ละเมืองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชั้นภูมิพ้ืนที่เมืองอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อ
ประเภทพื้นท่ีเมือง และในชั้นภูมิที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย 
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ภำคผนวก จ 
แบบส ำรวจคนเมือง 4.0 

สำรบัญข้อค ำถำม 
▪ CODE BOOK 
▪ ส าหรับผู้เก็บข้อมลู 
▪ ส่วนท่ี 1 ค าถามระดบัครัวเรือน 

- ข้อมูลที่อยู่อาศัย  
▪ ส่วนท่ี 2 ค าถามระดบัสมาชิกในครัวเรือน  

- ข้อมูลประชากร 
- ระดับการศึกษา 
- การท างาน 
- การใช้อุปกรณ์เทคโนโลย ี
- สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
- การเดินทางในชีวิตประจ าวัน 
- การเงิน 

▪ ส่วนท่ี 3 ค าถามพฤติกรรมสมาชิกครัวเรือน 
- การเดินทาง  
- การซื้อของและอาหาร และการเดนิทาง  
- การใช้พื้นที่ท่ีสาม และการเดินทาง  
- การใช้สาธารณูปการเมือง และการเดินทาง  

▪ (ส่วนท่ี 3a) ค าถามพฤติกรรมผู้สูงอายุ (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายมุากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี) 
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
- พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง และการเดินทาง  

▪ (ส่วนท่ี 3b) ค าถามพฤติกรรมเด็ก (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
- พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง และการเดินทาง  

▪ ส่วนท่ี 4 ค าถามระดบับุคคล 
- การย้ายถิ่นฐานและที่อยู่อาศัย  
- การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ  
- ข้อมูลด้านความเป็นชุมชน  
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย  
- การท างานท่ีสร้างรายได้  
- พฤติกรรมการซื้อของ  
- พฤติกรรมการเดินทาง  
- รายได้และรายจ่าย  
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CODE BOOK รหัสคำตอบสำหรับผู้สำรวจ 

CODE ANSWER CODE 

A 1.ผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ภรรยา สามี 3.ลูกสาว ลูกชาย 4.ลูกเขย ลูกสะใภ้ 5.บิดา มารดา 6.พ่อแม่ของสามีหรือภรรยา  
7.น้องชาย น้องสาว พี่ชาย พ่ีสาว 8.หลาน 9.ลูกพ่ีลูกน้อง 10.ญาติ 11.พี่เขย พี่สะใภ้ น้องเขย น้องสะใภ้  
12.บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาต ิ

B 1.ชาย 2.หญิง 3.อื่นๆ 

C 1.ก่อนประถมศึกษา 2.ประถมศึกษาตอนต้น 3.ประถมศึกษาตอนปลาย  4.มัธยมศึกษาตอนต้น  
5.มัธยมศึกษาตอนปลาย  6.ปวช. 7.ปวส. 8.ป.ตรี  9.ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 10.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 11.ไม่ไดเ้รียนอยู ่  
12.ไม่แน่ใจ 13.ไม่ทราบ 14. ไมต่อบ 

D 1.สม ่าเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจ า) 2.ไม่สม า่เสมอ (มรีายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)  
3.ไม่มีรายได้ 4.ไม่แน่ใจ 5.ไม่ทราบ 6.ไม่ตอบ 

E 1. มี สมาร์ทโฟน 2. มี แทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเลต็ 4. ไม่มี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไมต่อบ 

F 1. มีความสัมพันธ์มาก (ขาดไมไ่ด้) 2. ไม่ความสมัพันธ์ปานกลาง (จ าเป็นต้องใช้ แต่ไม่เสมอไป) 3. มีความสัมพันธ์น้อย 
(ไม่ใช้ก็ได้) 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

G 1.บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สงูอายุ 3. เบี้ยคนพิการ 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ที่พึ่ง 6. ไมแ่น่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ  

H 1.รถยนต์ส่วนบุคคล (เดินทางคนเดียว) 2.รถยนตส์่วนบุคคล (มเีพื่อนร่วมทาง) 3.รถโดยสารประจ าทาง 4.รถไฟ  
5.รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน 6.รถแท้กซี ่7.เรือ 8.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 9.รถจักรยานยนตร์ับจ้าง  
10.จักรยาน 11.เดิน 12.แอพลิเคช่ันเรียกรถ 13.อื่นๆ 

I 1.มี 2. มี มากกว่า 1 บัญชี 3. ไม่มี  4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไมต่อบ 

J 1.มี ใช้งานเป็นประจ า (มากกว่าสปัดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกว่าสัปดาหล์ะ 3 ครั้ง) 3. มี ใช้งาน
น้อย (น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไมต่อบ 

K 1.มีบัตรเครดติและเดบติ 2. มี เฉพาะบัตรเครดติ 3. มี เฉพาะบตัรเดบิต 4. ไม่มี 5.ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 

L 1. หลายครั้งต่อวัน 2.ทุกวัน  3.สปัดาห์ละ 3-5 ครั้ง 4.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 5.เดือนละ 1-2 ครั้ง 6.ปีละ 4-6 ครั้ง 7.ต ่า
กว่าปีละ 4 ครั้ง 8.ไม่ท าเลย/ไม่ใช้งานเลย 

N 5.พอใจมาก 4.ค่อนข้างพอใจ 3.ปานกลาง 2.ไม่ค่อยพอใจ  1.ไม่พอใจเลย 

O 5.มากที่สุด 4.ค่อนข้างมาก 3.ปานกลาง 2.น้อย  1.น้อยมาก 
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ภำคผนวก ก. 
แบบส ำรวจคนเมอืง 4.0 

พ.ศ. 2564 
ส ำหรับผู้เก็บแบบส ำรวจ (กรอกด้วยตนเอง) 
1. รหัสแบบสอบถำม (รหัสกรดิ XXX รหัสชุดแบบสอบถาม XXX)       

2. ผู้เก็บข้อมูล ช่ือ-นามสกุล      

3. วัน/เวลำเก็บข้อมูล วันท่ี / /  เวลาเริม่ต้น  เวลาสิ้นสุด   

4. เมือง  (CMI) เชียงใหม่  (KKN) ขอนแก่น  (HTY) หาดใหญ่-สงขลา 

5. ต ำแหน่งพ้ืนที่ อ าเภอ   ต าบล   หมู่บ้าน/ที ่   

6. พิกัดสถำนที ่ LAT   LON    

7. ประเภทพ้ืนที่ ในโครงการเอกชนจัดสรร…  (1) มีรั้ว  (2) ไม่มีรั้ว 

ในโครงการรัฐ…  (3) บ้านมั่นคง  (4) เคหะชุมชน  (5) เอื้ออาทร 

ในสถาบัน…  (6) เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอตุสาหกรรม ฯลฯ 

ในชุมชน…  (7) ชุมชนแออัด/สลัม  (8) ชุมชนบุกรุก/รมิทางรถไฟ/เขตสาธารณะ 

 (9) ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 

8. ประเภทที่อยู่อำศัย  (1) บ้านเดี่ยว  (2) ทาวน์เฮาส/์บ้านแฝด  (3) ตึกแถว/หอ้งแถว/เรือนแถว 

 (4) ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว/เพิง/อื่นๆ 

ห้องพักในอาคาร…  (5) พาณิชย์/ตึกแถว  (6) เซอร์วิสอพารต์เมนต์  
 (7) คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์  (8) แฟลต  (9) หอพัก 

9. คุณภำพที่อยู่อำศัย  (1) ดี  (2) ปานกลาง  (3) แย่ 

10. ควำมแออัดที่อยู่
อำศัย 

 (1) ไม่แออัด  (2) แออัด  

 
ตัวอย่ำงภำพคุณภำพที่อยู่อำศัย (ประเมินโดยผู้เก็บข้อมูล) 

ดี ปานกลาง แย ่
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ส่วน ก. ข้อมูลในระดับครัวเรือน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลที่อยู่อำศัยและกำรย้ำยถิ่นฐำน (9 ข้อ) 
1.1. ประเภทโครงสร้ำงหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 (1) ไม้   (2) เหล็ก   (3) คอนกรีตเสริมเหล็ก  (4) วัสดุไม่ถาวร/วสัดุใช้แล้ว   (5) อื่นๆ ระบ ุ  

1.2. อำยุอำคำร   ปี 
1.3. ขนำดที่อยู่อำศัยต่อครัวเรือนโดยประมำณ (นับเฉพำะพ้ืนที่อำคำร)  ตารางเมตร  
1.4. ลักษณะกำรแบ่งห้องของท่ีอยู่อำศัย   
 (1) ไม่มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ยกเว้นห้องน ้า)  (2) มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ไม่รวมห้องน ้า) 

1.5. ห้องหรือพ้ืนที่ที่มีทั้งหมดในที่อยู่อำศัย (หากเป็นอาคารชุดให้นับเฉพาะที่มีในห้องชุด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
1) ห้องน ้า (หอ้งอาบน า้มีส้วม) หมายถึง ห้องน ้าที่มีทั้งพื้นที่อาบน ้าและโถสว้มหรือชักโครก 2) ห้องน ้า (ห้องอาบน า้ไม่มีส้วม) หมายถึง 
ห้องน ้าที่มีแต่พื้นที่อาบน ้า ไม่มีพื้นที่ขับถ่าย โถส้วมหรือชักโครก 3) หอ้งส้วม หมายถึง หมายถึง ห้องที่มีเฉพาะพื้นที่ขับถ่าย โถส้วม หรือชกั
โครก ไม่มีพื้นที่อาบน า้ 
 ห้องนอน  ห้อง  ห้องน ้า  ห้อง  ห้องท างาน  ห้อง  ห้องเก็บของ  ห้อง 
 ห้องครัว   ห้อง  ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่ในอาคารรวมกับห้อง/พื้นทีอ่ื่น   

 ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่น ระเบยีง ลานหลังบ้าน) 
 พื้นที่น่ังเล่นในอาคาร   พื้นที่น่ังเล่นนอกอาคาร  ชาน/ระเบยีง      แห่ง  สวน/สนามนอกบ้าน 
 พื้นที่จอดรถ คัน  อื่นๆ ระบ ุ    

1.6. ในอำคำรหรือโครงกำรที่คุณพักอำศัยอยู่มีพ้ืนที่ส่วนกลำงต่อไปนี้หรือไม่ (กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร) 
1.6.1. ประเภทพ้ืนที่นอกอำคำรที่มีในสว่นกลำงของโครงกำร (ตอบท่ีมีทั้งหมด) 
 (1) ที่จอดรถ  (2) ลานโล่ง   (3) สนามหญ้า   (4) สวน  
 (5) แปลงผัก  (6) สนามเด็กเล่น  (7) สนามกีฬา   (8) สระว่ายน ้า 
 (9) พื้นที/่ศาลานั่งเล่น  (10) อื่นๆ ระบุ    

1.6.2. ประเภทพ้ืนที่ในอำคำรที่มีในส่วนกลำงของโครงกำร (ตอบท่ีมีทั้งหมด) 

 (1) ฟิตเนส  (2) ครัวกลาง   (3) ห้อง/ที่ทานอาหาร  (4) ห้องซักรีด  
 (5) ห้องสมุด/ที่ท างาน (6) ห้อง/ที่น่ังเล่น  (7) ห้อง/ที่เด็กเล่น (มีเครื่องเล่น/ของเล่น) 
 (8) ห้อง/ที่เล่นเกมส์  (9) ห้อง/ที่ดูภาพยนตร์  (10) อื่นๆ ระบุ    

1.6.3. ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพของพ้ืนที่ส่วนกลำงในภำพรวม   (CODE N) 
1.7. ลักษณะกำรครอบครองท่ีอยู่อำศัยในปัจจุบนั 

เป็นเจ้าของ...  (1) ไม่มีการผ่อนช าระ  (2) อยู่ระหว่างการผ่อนช าระ 
  (...ข้ามไปตอบข้อ1.7.1 ) 
เช่า...  (3) เช่าซื้อ เช่าตรง…  (4) มีเซ้ง  (5) ไม่มีเซ้ง        เช่าช่วง... (6) มีเซ้ง  (7) ไม่มีเซ้ง 
  (...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.2-1.7.7) 
ไม่เสียค่าเช่า.. (8) เพราะรวมในค่าจ้าง  (9) เพราะให้อยู่เปล่า   (10) เพราะบุกรุก 

(...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.4-1.7.7) 
 (11) อื่นๆ ระบุ    
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หากข้อ 1.7 ตอบว่าเป็นเจ้าของ...(1-2) 
1.7.1. คุณคิดจะท ำอย่ำงไรกับที่อยู่อำศัยนี้ในอนำคตอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ 
 (1) มอบให้ ระบุ  (CODE A)  (2) ประกาศขายในอีก  ปีข้างหน้า 
 (3) ยังอยู่อาศัยเองต่อไป    (88) ไม่ทราบ/ไม่มีแผน   อื่นๆ โปรดระบุ   

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่า...(3-7) 
1.7.2. ระยะสัญญำเช่ำรวม  ปี เดือน สัปดาห ์
1.7.3. ระยะสัญญำคงเหลืออีก ปี เดือน สัปดาห ์

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่าหรือไม่เสียค่าเช่า...(3-10) 
1.7.4. คุณมีที่อยู่อำศัยอื่นที่เป็นเจ้ำของเองหรือเป็นของบิดำมำรดำหรือไม่ 

 (00) ไม่มีทั้งที่เป็นของตนเองหรือของบิดามารดา  (1) มีเป็นเจ้าของเอง  (2) มีเป็นของบิดามารดา 
1.7.5. คุณมีควำมต้องกำรเป็นเจ้ำของท่ีอยู่อำศัยในอนำคตหรือไม่ หำกต้องกำรคุณต้องกำรที่อยู่อำศัยประเภทใด 
 (0) ไม่ต้องการ  
 (1) ต้องการ ระบุประเภท... 
 บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรร  บ้านเดี่ยวท่ีไม่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร  
 ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝดในหมู ่บ ้านจัดสรร  ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝดที ่ไม ่อยู ่ในหมู ่บ ้านจัดสรร  
 ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว/เพิง/อื่นๆ 
 ห้องพักในอาคารพาณิชย์/ตึกแถว ห้องพักในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์  
 ห้องพักในคอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ ห้องพักในแฟลต ห้องพักในหอพัก 

1.7.6. คุณมีแผนจะเช่ำที่อยู่อำศัยต่อไปในอนำคตอีกเป็นระยะเวลำนำนเท่ำไร (อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่
อาศัยในปัจจุบันก็ได้) 

 (1) ไม่เกิน 2 ปี  (2) 2-5 ปี   (3) 5-10 ปี   (4) มากกว่า 10 ปี 
1.7.7. คุณต้องกำรเช่ำท่ีอยู่อำศัยไปตลอดชีวิตหรือไม่ เพรำะเหตุใด  
 (0) ต้องการ ระบุเหตุผลหลัก 1 ข้อ 
 ต้องการอิสระในการเคลื่อนยา้ยที่อยู่   ค่าใช้จ่ายโดยรวมต ่ากว่าการซือ้บ้าน  
 ไม่ต้องการมีภาระในการดูแลที่อยู่อาศัย   อื่นๆ โปรดระบ ุ     
 (1) ไม่ต้องการ ระบุเหตุผลหลัก 1 ข้อ 
 ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ต้องการสร้างมรดกไว้ใหลู้กหลาน 
 ต้องการลงทุนด้วยการขายที่อยู่อาศัยในอนาคต อื่นๆ โปรดระบ ุ    

1.8. คุณอำศัยอยู่ในที่พักอำศัยในปัจจบุันมำนำนเท่ำไหร่แล้ว (ท่ีท าการส ารวจ อาจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลัก) 
  ปี   เดือน  วัน 

1.9. คุณวำงแผนจะอยู่ที่พักอำศัยในปัจจุบนัต่อไปอีกนำนเท่ำใด (หากมีแผนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับ ให้นบัเวลาก่อนจะ
ย้ายไป) 
 ต ่ากว่า 3 เดือน     มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน  มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี 
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี  มากกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี  5 ปีขึ้นไป แต่ไม่คิดจะอยู่ตลอดไป  
 คิดจะอยู่ตลอดไป  
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1.10. สถำนทีบ่้ำนเกิดของคุณอยู่ท่ีใด (ทีอ่ยู่อาศัยในวัยแรกเกิด)  
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน  
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)    

1.11. ที่อยู่อำศัยตำมทะเบียนบ้ำนในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยที่มีการลงทะเบยีนไว้กับหน่วยงานรัฐ)  
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)    

1.12. ที่อยู่อำศัยท่ีเป็นถิ่นฐำนหลักในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยมาแล้วหรือวางแผนที่จะอยูต่ั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)    

1.13. ตลอดชีวิตที่ผ่ำนมำ คุณเคยย้ำยถิ่นฐำนหรือไม่  เคย (ตอบข้อ 8.6.1-8.6.3)  ไม่เคยเลย (ข้ามไปข้อ 8.7) 
*กำรย้ำยถิ่น หมำยถึง การที่ยา้ยสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่งไปยังเทศบาลอืน่ อบต.อื่น จังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น โดยแต่ละครั้ง

อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป ทัง้นี้ ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน 

โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจ าที่เดิม และไม่นับการย้ายสถานทีอ่ยูอ่าศัยภายในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือภายในพื้นที่

เมืองเดียวกัน 

1.13.1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ คุณย้ำยถิ่นฐำนมำแล้วกี่คร้ัง  ครั้ง (ย้ายไปแล้วย้ายกลับนับเป็น 2 
ครั้ง) 

1.13.2. ที่อยู่อำศัยท่ีเป็นถิ่นฐำนหลักก่อนหน้ำกำรย้ำยมำสู่ถิ่นฐำนหลกัในปัจจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด   
 เหมือนบ้านเกิด  เหมือนทะเบียนบ้าน  (00) ก่อนหน้าน้ี ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล  (พิกัด)   

1.13.3. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ำยสู่ถิน่ฐำนหลักในปจัจุบนั มีสำเหตุหลักในกำรย้ำยอะไรบ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
 หางานท า (ปัจจุบันไม่มีงาน)     หางานท าใหม่ (ปัจจุบันมีงาน แต่จะออก)  
 หางานท าเพิ่มเติม (จะยังคงรายได้ในปัจจบุัน)  ตามหน้าท่ี (ยังท างานเดิมแตต่้องย้ายพื้นท่ี) 
 ท ากิจการครอบครัว  ท างานเกษตรของครอบครัว  ติดตามคนในครอบครัว 
 เพื่อดูแลผู้อื่นในครอบครัว  ขาดคนดูแลตนเอง (ให้คนรู้จกัดูแล)  รักษาตัว (ดูแลตนเอง) 
 ศึกษาต่อ    หาประสบการณ์/วิถีชีวิตใหม ่  อื่นๆ ระบุ    

รำยกำรปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 

1.14. กรุณำให้คะแนน
สถำนภำพปัจจุบนั
ของปัจจัยต่ำงๆ 
ในพื้นที่เมืองที่
ส ำรวจ 
5 สถานภาพดีมาก 

⋮ 

1.15. สมมติว่ำคุณจะย้ำยที่อยู่อำศัย 
กรุณำให้คะแนนควำมส ำคัญของ
ปัจจัยต่ำงๆ ต่อกำรตัดสินใจ
เลือกถิ่นฐำนใหมข่องคุณ 
5 ส าคัญมากที่สุด 

⋮ 

1 ส าคัญน้อยที่สุด 
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1 สถานภาพแย่มาก 0 ไม่มีความส าคัญเลย 

ปัจจัยด้ำนกำรเชื่อมต่อสื่อสำร (CONNECTIVITY) 

1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร   

2. มคีวามสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ   

3. มคีวามสะดวกในการเดินทางภายในเมือง   

4. มคีวามสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับยา่น   

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจและกำรท ำงำน (WORKABILITY) 

5. มคี่าครองชีพที่เหมาะสมกับรายได ้   

6. มคี่าใช้จ่ายในด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได ้   

7. มแีรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ท างานร่วมกัน   

8. มโีอกาสท างานท่ีตนสนใจ   

9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการท างาน/ประกอบธุรกิจ 
เช่น แหล่งบ่มเพาะธรุกิจสตาร์ทอัพ หน่วยงานวิจัย ฯลฯ 

  

ปัจจัยด้ำนสังคมและกำรอยู่อำศัย (LIVABILITY) 

10. มกีารศึกษาที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้   

11. มบีริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้   

12. มอีาหารที่มีคณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได ้   

13. มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน   

14. มเีครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได ้   

15. มีสังคมทีย่อมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศสภาพ สี
ผิว ศาสนา ฯลฯ) 

  

16. มกีิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมือง   

17. มวีัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ   

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน (SUSTAINABILITY) 

18. มลีักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ   
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19. มคีวามอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ(น ้า ดิน ป่าไม้ สตัว์ ฯลฯ)   

20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น ้า ขยะ ฯลฯ)   

21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาต ิ   

 
 
1.16. ในครัวเรือนของคุณมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในที่พัก (WIFI หรือ LAN CABLE) หรือไม่ (ไม่รวมการใช้งานผ่าน

โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) 
 (00) ไม่มี   (1) มี 

1.17. ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IOT หรืออุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกที่สั่งกำรผ่ำนโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ หำกมี
โปรดระบุอุปกรณ์ IOT ทั้งหมดท่ีมีในครัวเรือน (เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุน่ ระบบออโตล้็อค เครื่องปรับอากาศท่ีสั่งการได้จาก
โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด ฯลฯ)  

 (00) ไม่มี  (1) มี ระบุ     
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ส่วน ข. ข้อมูลระดับสมำชิกในครัวเรือน 

ตอนที ่2 ข้อมูลสมำชิกในครัวเรือน (9 ข้อ) *หากมีหลายคนที่พร้อมตอบแบบสอบถาม ให้ส ารวจจากผู้ทีจ่ะสามารถตอบแทนคนอ่ืนๆ ในครัวเรือนได้มากท่ีสุด 

ล ำดับ 

2.1. ข้อมูลประชำกร 2.2. ระดับกำรศึกษำ 2.3. ระดับรำยได้ 2.4. กำรใช้เทคโนโลยี 
ควำมสัมพันธ์กับผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

อำยุ 

 

เพศ สัญชำติ  ระดับกำร 

ศึกษำสูงสุด 

ขณะน้ีก ำลัง
เรียนอยู่ระดับ 

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ควำมสม ่ำเสมอ
ของรำยได ้

กำรมีสมำร์ท
โฟน/แทบเลต็ 

งำนสัมพันธ์กับสมำร์ทโฟน/อินเทอร์เน็ต 

CODE A - B - C - D E F 

 2...ภรรยา/สามี 3...บุตร 
4…พ่อ/แม่ 5…พี่น้อง  

6…ลูกพี่ลกูน้อง  

7…ลูกเขย/สะใภ้  

8…พี่น้องเขย/สะใภ ้

9...พ่อแม่สามีภรรยา  

10…หลาน 11…ญาต ิ 

12...เพื่อน 13…แฟน 

14…บุคคลอื่น 

(ปี) 1…ชาย 
2…หญิง 
3…อื่นๆ 

(ระบุ) 1…ก่อนประถมศึกษา  

2…ประถมศึกษา (ต้น) 

3…ประถมศึกษ (ปลาย) 

4…มัธยมศึกษา (ต้น) 

5…มัธยมศึกษา (ปลาย) 

6...ปวช. 7…ปวส.  

8…ป.ตรี 9…ตั้งแต่ ป.โทขึ้นไป  

00...ไม่มี/ไม่เคยรับการศึกษา 

(บาท/เดือน) 1...มีเงินเดือน 

2…มีรายได้
สม ่าเสมอ (4-7 
วันต่อสัปดาห์) 

3…มีรายได้ไม่
สม ่าเสมอ (< 4 
วันต่อสัปดาห์) 

00…ไม่มีรายได ้

1…มีสมาร์ทโฟน 
2...มีแท็บเล็ต 

3…มีทั้งคู่ 

มีควำมสัมพันธ์… 

1…มาก/ขาดไม่ได้ 

2…ปานกลาง/ใช้เป็นครั้งคราว 

3…น้อย/ไม่ใช้ก็ได้ 

1 1...ผู้ตอบแบบ          

2           

3           
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4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

 
 

 2.5. สวัสดิกำรควำมช่วยเหลือ 2.6. กำรเดินทำงในชีวิตประจ ำวัน (ไปท ำงำน หำกไม่มีงำน กรอก 00) 2.7. กำรเงิน 2.8. พ้ืนที่ในบ้ำน 

ล ำดับ สวัสดิกำรควำมช่วยเหลือที่ได้รบัอยู่
ในปัจจุบัน 

ต ำแหน่งที่
ท ำงำน
หลัก 

วิธีหลักในกำรเดินทำงไปท ำงำน ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำเดินทำง กำรมี
บัญชี
ธนำคำร 

กำรมี
บัตร 
เดบติ 

กำรมี
บัตร
เครดิต 

กำรมี
อินเทอร์เน็
ตแบงค์กิ้ง 

ควำมถี่กำรใชง้ำน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 

มีห้องนอน
ส่วนตัว
  

มีพื้นที่
ส่วนตัวที่
ไม่ใช่
ห้องนอน 

CODE G - H -  I I I I J - - 

 1…บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

2…เบี้ยผู้สูงอายุ  

3…เบี้ยคนพกิาร  

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

กำรเดินทำงส่วนบุคคล... 

1…รถยนต ์(เดินทางคนเดียว)  

2...รถยนต์ (มีคนร่วมทาง)  

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) 

*ส าหรับ
ยานพาหนะ
ส่วนตัว ระบุค่า

1...มี   

2…มี มากกว่า 1 บัญชี/บัตร 

 

ถ้ำมี... 

1...ใช้งานประจ า (≥3 
ครั้งต่อสัปดาห์ 

1…มี 

00…ไม่มี 

1…มี 

00…ไม่มี 
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4…ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา  

5…เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 

6…ประกันสังคม 

7…บ าเหนจ็/บ านาญราชการ/บริษัท 

*ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ โปรดกรอก
สวัสดิการทุกประเภทที่ได้รับอยู่ใน
ปัจจุบัน 

3…รถจักรยานยนต์ 4…จักรยาน 5…เดิน 

ขนส่งสำธำรณะ... 

6...รถเมล์/รถบัส/บขส. 7…รถสองแถว  

8...รถไฟ 9...เรือ 

ขนส่งกึ่งสำธำรณะ... 

10...รถรับส่งหน่วยงาน/บริษัท/โรงเรียน  

11…รถแทก็ซ่ี 12…จักรยานยนต์รับจ้าง  

13…แอพลิเคชั่นเรียกรถ 

14…อื่นๆ 

น ้ามัน (บาท/
เดือน) 

2…ใช้งานปานกลาง (<3 
ครั้งต่อสัปดาห์)  

3…ใช้งานน้อย (< 1 ครั้ง
ต่อเดือน)  

4...มีแต่ไม่เคยใช้ 

1             

2             

3             

4             

5             
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ส่วน ค. พฤติกรรมสมำชิกในครัวเรือน 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมกำรเดินทำง (11 ข้อ) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
3.1. ครัวเรือนของท่ำนมีจ ำนวนยำนพำหนะส่วนบุคคลในครอบครองต่อไปนี้จ ำนวนเท่ำใด (00 ไม่มีเลย ข้ามข้อ 3.2) 

 รถยนต์ จ านวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จ านวน  คัน 

 จักรยาน จ านวน  คัน   อื่นๆ ระบ ุ จ านวน  คัน 
3.2. ในกรณีที่มีกำรครอบครองยำนพำหนะ มียำนพำหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งำนเป็นประจ ำเกือบทุกวัน จอดทิ้งไว้ มีกำรใช้

งำนนำนๆ คร้ัง (00 ไม่มีเลย) 

 รถยนต์ จ านวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จ านวน  คัน 

 จักรยาน จ านวน  คัน   อื่นๆ ระบ ุ จ านวน  คัน 
3.3. สมำชกิในครัวเรือนของท่ำน มีสมำชิกที่ต้องเดินทำงไปท ำงำน/ไปเรียน จ ำนวน...................... คน  (00 ไม่มีเลย) 
3.4. โปรดระบุกำรครอบครองและกำรใช้งำนยำนพำหนะทั้งหมดในครัวเรือนของท่ำน (เรียงล าดับจากคนัท่ีใช้มากที่สุด) 
ล ำดับ ประเภทยำนพำหนะส่วนตวั สมำชิกทำ่นใด

เป็นเจ้ำของ
รถ 

สมำชิกทำ่นใด
เป็นผู้ใช้งำนหลัก 

วัตถุประสงค์หลักในกำรใช้รถ 

  CODE H (1, 3, 4) CODE A CODE A 1…ไปท างาน 2…ไปโรงเรียน 3…ไปโรงพยาบาล 4…ไปซื้อ
ของ  

5…ไปเที่ยวพักผ่อน 6…ไปพบเพื่อน/เยีย่มญาติ 7…อื่นๆ 

1     

2     

3     

4     

5     

3.5. สมำชกิในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์จ ำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.6. สมำชกิในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยำนยนต์จ ำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.7. สมำชกิในครัวเรือนมีผู้ที่ขับขี่รถยนต์/รถจักรยำนยนต์โดยไม่มีใบขับขีจ่ ำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
3.8. ในครัวเรือนของท่ำนรวมถึงตัวท่ำน มีสมำชกิที่ใช้บริกำรรถสองแถว  
 (0) ไม่เคยใช้บริการ  (ข้ามไป 3.10)   (1) เคยใช้บริการบ้าง (ข้ามไปข้อ 3.9)  
 (2) ใช้บริการเป็นประจ า (ตอบข้อ 3.8.1-3.8.2) 

3.8.1. มีสมำชิกที่ใช้รถสองแถวเพ่ือไปท ำงำนเป็นประจ ำ   คน 
3.8.2. มีสมำชิกที่ใช้รถสองแถวเพ่ือไปเรียนเป็นประจ ำ  คน 

3.9. ในครัวเรือนของท่ำนรู้จักรถสองแถวท่ีสำมำรถโทรให้มำรับบริกำรได้หรือไม่  
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 (00) ไม่มี    (1) มี  
 

3.10. สมำชกิในครัวเรือนของท่ำน รวมถึงตัวท่ำนเองเคยใช้บริกำรแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบ้ำง (ตอบ
ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  

กิจกรรม ควำมถี่ (CODE L) ผู้ใช้บริกำร (CODE A) 

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อเดินทาง   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อสั่งอาหาร   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อส่งของ   

 อื่นๆ ระบ ุ   

 
3.11. สมำชกิในครัวเรือนของท่ำน รวมถึงตัวท่ำนเองใช้บริกำรซิต้ีบัส เพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบ้ำง 
กิจกรรม ควำมถี่ (CODE L) ผู้ใช้บริกำร (CODE A) 

 เดินทางไปท างาน/ไปเรียน   

 เดินทางทั่วไปในเมือง   

 เดินทางไปสนามบิน   

 อื่นๆ ระบ ุ   

 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมกำรซื้อของและกำรบริโภค (9 ข้อ) 
การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป 
4.1. สมำชกิในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทำงไปซ้ือของสดของแห้งและอำหำรส ำเร็จรูป  (CODE A) 
4.2. ครัวเรือนของคุณซ้ือของสดของแห้งและอำหำรส ำเร็จรูปจำกแหล่งต่อไปนี้ ด้วยควำมถี่และกำรเดินทำงอย่ำงไร 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ / ตอบเฉพาะสถานท่ีที่ไปถีไ่ม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)  
สถำนที่ ต ำแหน่ง (พิกัด/สถำนที่) ควำมถี่ (CODE L) วิธีกำรเดินทำง (CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    
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 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)    

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสันรวมถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ตภายในหา้งฯ ด้วย) 

   

 อื่นๆ ระบ ุ       

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ของใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาล้างห้องน ้า ฯลฯ) 
 
 
4.3. สมำชกิในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทำงไปซ้ือของใช้ในชีวิตประจ ำวัน  (CODE A) 
4.4. ครัวเรือนของคุณซ้ือของใช้ในชีวิตประจ ำวันจำกแหล่งต่อไปนี้ ด้วยควำมถี่และกำรเดินทำงอย่ำงไร (ตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ / ตอบเฉพาะสถานท่ีที่ไปถีไ่ม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 
สถำนที่ ต ำแหน่ง (พิกัด/สถำนที่) ควำมถี่ (CODE L) วิธีกำรเดินทำง (CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)    

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสันรวมถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ตภายในหา้งฯ ด้วย) 

   

 อื่นๆ ระบ ุ       

การกินอาหารนอกบ้าน 
4.5. ครัวเรือนของคุณเดินทำงไปกินอำหำรนอกบ้ำนที่สถำนที่ต่อไปนี้ ด้วยควำมถี่อย่ำงไร (หากอยู่คนเดียวให้หมายถึงตัว

คุณ หากอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้หมายถึงกรณีที่เดินทางไปด้วยกันมากกว่า 1 คน) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถำนที่ ควำมถี่ (CODE L) 

 ตลาดสด  
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 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบ ุ     

4.6. กำรเดินทำงไปกินอำหำรนอกบ้ำนของครัวเรือนของคุณ มักเกิดขึน้ในมื้อใด ด้วยควำมถี่อย่ำงไร (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

มื้อ ควำมถี่ (CODE L) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบ ุ     

การซื้อของออนไลน ์
4.7. สมำชกิในครัวเรือนของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง) ซ้ือของทำง TV Shopping หรือซ้ือของออนไลนบ์้ำงหรือไม่ 
กิจกรรม ไม่ซื้อ กรณีซื้อ (ตอบเฉพำะพฤติกรรมของผูซ้ื้อหลักเพียงคน

เดียว) 

ควำมถี่ (CODE L) ผู้ซื้อหลัก (CODE A) 

ซ้ือของทาง TV Shopping    

ซ้ือของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (เช่น Shopee 
Lazada) 

   

ซ้ือของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น FB Instagram)    

 
4.8. สินค้ำที่ครัวเรือนของคุณมักซ้ือทำง TV SHOPPING คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรบัประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซกัฟอก สบู ่ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ   เครื่องส าอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร ์   อื่นๆ ระบ ุ

  
4.9. สินค้ำที่ครัวเรือนของคุณมักซ้ือออนไลน์ คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรบัประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซกัฟอก สบู ่ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
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 เครื่องประดับ   เครื่องส าอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร ์   อื่นๆ ระบ ุ

  
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากโควดิ19 
4.10. ในช่วงล็อคดำวน์จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19  (กลำงปี 2563) ส่งผลให้พฤติกรรมกำรซ้ือของ

ครัวเรือนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรบ้ำง (ตอบทุกข้อ) 
พฤติกรรมกำรซื้อของและกำรบริโภค ควำมถี่ที่เปลีย่นไป 

เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 

4.10.1. การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารส าเร็จรูป  

4.10.2. การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน  

4.10.3. การท าอาหารกินเองในบ้าน  

4.10.4. การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

4.10.5. การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น  

4.10.6. การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร  

4.10.7. การซ้ือของทาง TV SHOPPING  

4.10.8. การซ้ือของออนไลน ์  

4.10.9. อื่นๆ ระบ ุ     

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 5 พฤติกรรมกำรใช้งำนพื้นที่บริกำรสำธำรณะ (สำธำรณูปกำร) (2 ขอ้) 
5.1 โดยปกติแล้วคุณใช้เวลำในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละประมำณกี่ชั่วโมง  

5.1.1 สถำนที่ท ำงำน ภำยในอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 

5.1.2 สถำนที่ท ำงำน ภำยนอกอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
5.1.3 บริเวณพ้ืนที่สำธำรณะในเมือง ภำยในอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
5.1.4 บริเวณพ้ืนที่สำธำรณะในเมือง ภำยนอกอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
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5.2 โปรดระบุรำยละเอียดกำรใช้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ของคุณหรือสมำชิกในครัวเรือนจำกสถำนที่ต่อไปนี้ (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ หากในประเภทหน่ึงมีสมาชิกใช้ที่เคยใช้งานหลายคนให้ตอบข้อมูลของสมาชิกที่ใช้งานด้วยความถี่มาก
ที่สุด) 

สถำนที่ ต ำแหน่ง  วิธีกำร
เดินทำง 

ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง 

ควำมถี่ในกำร
ใช้งำน 

สมำชิก
ผู้ใช้งำนหลัก  

 (พิกัด/ชื่อสถานที่) CODE H (นาที/เท่ียว) (บาท/เท่ียว) CODE L CODE A 

 สถานีอนามยั/ศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

      

 โรงพยาบาลรัฐบาล/
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

      

 โรงพยาบาลเอกชน       

 คลินิกเอกชน       

 อื่นๆ ระบ ุ(เช่น ร้านขายยา)         

 

5.3 นอกจำกบ้ำน ที่ท ำงำน พ้ืนที่บริกำรสำธำรณสุข และพื้นที่ทำงกำรศึกษำแล้ว สถำนที่ใดที่คุณชอบไปเป็นประจ ำใน
ชีวิตประจ ำวัน (ตอบไดม้ากกว่า 5 ข้อ ไม่นับรวมพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการอยู่อาศัย นับเฉพาะสถานท่ีที่ไปไมต่ ่ากว่า
เดือนละ 1 ครั้ง ไม่รวมสถานท่ีที่ไปเพื่อท างานหรือท ากิจกรรมเพื่อการหารายได้) 

ล ำดับ สถำนที่  

 

กิจกรรมที่ท ำ 

 

ต ำแหน่ง  วิธีกำร
เดินทำง 

ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง 

ควำมถี่ใน
กำรใช้งำน 

 1...ร้านกาแฟ 

2...ร้านอาหาร 

3...ร้านขายของหรือให้บริการ
อื่นๆ ระบุ (เช่น ร้านเสริมสวย) 

4...บ้านเพื่อน  

5...ตลาดสด/ตลาดนัด 

6...ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้
มอลล์ 

7...ศูนย์ชุมชน 

8...ห้องสมุด 

1…ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 

2…พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก 

3...เดินเล่น/นั่งเล่น 

4...พัฒนาทักษะ เพิ่ม
ความรู ้

5...กิจกรรมทางศาสนา 

6...กิจกรรมชมรม ระบุ 
(เช่น คาราโอเกะ 
ท าอาหาร เล่นหมากรุก) 

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L 
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9...ฟิตเนส/สนามกีฬา/ลานออก
ก าลังกาย 

10...พิพิธภัณฑ์/แกลอรี ่

11...สวนสาธารณะ 

12...วัด/โบสถ์/มัสยิด/ศาลเจ้า 
และศาสนสถาน 

14...อื่นๆ ระบุ 

7...กิจกรรมอาสา ระบุ 
(เช่น สอนหนังสือ ไกด์น า
เท่ียว) 

8...อื่นๆ ระบุ 

*แต่ละสถานที่สามารถระบุ
ได้มากกวา่ 1 ตวัเลือก 

1        

2        

3        

4        

5        
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(พิเศษ) ส่วน ค1. พฤติกรรมผู้สูงอำยใุนครัวเรือน 

(ใช้เฉพาะกรณีทีค่รัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 

6 พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุในครัวเรือน (7 ข้อ) (คนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
 
6.1 โดยปกติแล้วสมำชิกสูงอำยุในครัวเรือนของคุณใช้เวลำในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดำหล์ะประมำณกี่ชั่วโมง (หากไม่มี
พื้นที่ส่วนกลางให้เติม 0 ในข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ) 

6.1.1 บริเวณพ้ืนที่อยู่อำศัยส่วนตัว ภำยในอำคำร  
             (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
            (หลังโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
6.1.2 บริเวณพ้ืนที่อยู่อำศัยส่วนตัว ภำยนอกอำคำร  (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.3 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง ภำยในอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.4 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง ภำยนอกอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.5 บริเวณพ้ืนที่สำธำรณะในเมือง ภำยในอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
6.1.6 บริเวณพ้ืนที่สำธำรณะในเมือง ภำยนอกอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
 

6.2 หำกมีสมำชิกที่เป็นผู้สูงอำยุเกนิ 60 ปี สมำชิกคนดังกล่ำวมักออกไปท ำกิจกรรมทำงสังคมหรือพักผ่อนในพื้นที่ใด
นอกบ้ำนเปน็ประจ ำบ้ำง ไม่ต ่ำกว่ำเดือนละ 1-2 คร้ัง โดยไล่ถำมสมำชกิสูงอำยุไปทีละคนจนครบ (ตอบได้มากกว่า 5 
ข้อ ไม่นับรวมพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการอยู่อาศัย นับเฉพาะสถานที่ท่ีไปไมต่ ่ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง ไมร่วมสถานท่ีที่ไป
เพื่อท างานหรือท ากิจกรรมเพื่อการหารายได้)  

ล ำดับ สถำนที่  

 

กิจกรรมที่ท ำ 

 

ต ำแหน่ง  วิธีกำร
เดินทำง 

ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำใช้จ่ำย
ในกำร
เดินทำง 

ควำมถี่
ในกำร
ใช้งำน 

ผู้ที่
ติดตำมไป
ด้วย(ถ้ำมี) 

 1...ร้านกาแฟ 

2...ร้านอาหาร 

3...ร้านขายของหรือ
ให้บริการอื่นๆ ระบุ (เช่น 
ร้านเสริมสวย) 

4...บ้านเพื่อน  

5...ตลาดสด/ตลาดนัด 

6...ห้างสรรพสินค้า/คอมมู
นิตี้มอลล ์

7...ศูนย์ชุมชน 

1…ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 

2…พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก 

3...เดินเล่น/นั่งเล่น 

4...พัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ 

5...กิจกรรมทางศาสนา 

6...กิจกรรมชมรม ระบุ 
(เช่น คาราโอเกะ ท าอาหาร 
เล่นหมากรุก) 

7...กิจกรรมอาสา ระบุ (เช่น 
สอนหนังสือ ไกด์น าเท่ียว) 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE 
L 

CODE A 
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8...ห้องสมุด 

9...ฟิตเนส/สนามกีฬา/ลาน
ออกก าลังกาย 

10...พิพิธภัณฑ์/แกลอรี ่

11...สวนสาธารณะ 

12...วัด/โบสถ์/มัสยิด/ศาล
เจ้า และศาสนสถาน 

14...อื่นๆ ระบุ 

8...อื่นๆ ระบุ 

*แต่ละสถานที่สามารถระบุ
ได้มากกวา่ 1 ตวัเลือก 

1         

2         

3         

4         

5         

         

         

         

         

 

6.3 คุณคิดว่ำสภำพที่อยู่อำศัยในปัจจุบันของคุณเหมำะสมกับกำรใชง้ำนของสมำชิกผู้สูงอำยุมำกน้อยเพียงใด (หากไม่มี
พื้นที่ส่วนกลาง ไมต่้องตอบข้อ 6.2.2) 

6.3.1 บริเวณที่อยู่อำศัยส่วนตัว  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แยม่าก) 

6.3.2 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แยม่าก) 

6.4 ปัจจุบนัในบ้ำนของคุณมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุ (เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ลอ็คประตูอัตโนมัติ) 
หรือมีอุปกรณ์ดิจิทัลด้ำนสุขภำพแบบพกพำ (เช่น นำฬกิำวัดกำรเต้นหัวใจ ที่วัดควำมดัน) ที่ผู้สูงอำยุใช้งำนอยู่
หรือไม่  
 (00) ไม่มี    (1) มี ระบุช่ืออุปกรณ์     

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองและการเดินทาง 
6.5 ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอำยุ (อำยุมำกกว่ำ 65 ปี) ที่ต้องเดินทำงไปโรงพยำบำลหรือไม่ ถ้ำมี เขำเดินทำงอย่ำงไร 

 (00) ไม่มี   (1) มี เดินทางด้วยตนเอง ด้วยวิธี   (CODE H)  

 (2) มี และมีคนเดินทางด้วย ด้วยวิธี  (CODE H) ผู้ร่วมเดินทาง  (CODE A) 
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6.6 ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอำยุ (อำยุมำกกว่ำ 65 ปี) ที่ยังขับรถเองอยู่หรือไม่  
 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอรไ์ซค์เอง  อื่นๆ ระบ ุ   
 

(พิเศษ) ส่วน ค2. พฤติกรรมเด็กเยาวชนในครัวเรือน 

(ใช้เฉพาะกรณีทีค่รัวเรือนมีคนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 

7 พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตของเด็กและเยำวชนในครัวเรือน (9 ข้อ) (คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
7.1 หำกมีสมำชิกที่เป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปีในบ้ำน สมำชิกคนดังกลำ่วใช้เวลำเล่นในพื้นที่ต่อไปนี้อย่ำงไร  

ลักษณะพื้นที่ สมำชิกคนที่ 1...... 

 อาย ุ ปี 

ก่อนสถำนกำรณ์โควิด ระหว่ำงสถำนกำรณ์โควิด 

ระยะเวลำใช้
งำนเฉลี่ยต่อ
สัปดำห์
โดยประมำณ 

ควำมถี่ ระยะเวลำใช้
งำนต่อครั้ง 

ระยะเวลำใช้
งำนเฉลี่ยต่อ
สัปดำห์
โดยประมำณ 

ควำมถี่ ระยะเวลำใช้งำนต่อ
ครั้ง  

(นาที) CODE L (นาที) (นาที) CODE L (นาที) 

บริเวณในอำคำร 

ของพื้นที่อยู่อำศัยส่วนตัว 

      

บริเวณนอกอำคำร 

ของพื้นที่อยู่อำศัยส่วนตัว 

      

บริเวณพื้นที่ส่วนกลำงภำยใน
อำคำร 

      

บริเวณพื้นที่ส่วนกลำงภำยนอก
อำคำร 

      

บริเวณพื้นที่สำธำรณะในเมือง
ภำยในอำคำร 

      

บริเวณพื้นที่สำธำรณะในเมือง
ภำยนอกอำคำร 

      

 
7.2 หำกมีสมำชิกที่เปน็เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปีในบ้ำน สมำชิกคนดังกล่ำวมักไปเล่นที่ใดนอกบ้ำนบ้ำง (รวมพื้นท่ีส่วนกลาง
นอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ตอบได้ไม่จ ากัดจ านวนระบสุถานท่ีที่ไปเล่นไม่ต า่กว่า
เดือนละ 1-2 ครั้ง)  
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ล ำดับ สถำนที่  

 

ขอบเขต ต ำแหน่ง  วิธีกำร
เดินทำง 

ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง 

ควำมถี่ใน
กำรใช้
งำน 

ระยะเวลำใช้
งำนต่อครั้ง 

ผู้ติดตำม 
(ถ้ำมี) 

 1…บ้านเพื่อน  

2…ห้างสรรพสินค้า  

3…สวนสาธารณะ/สวน 
4…ลานวัด  

5…สนามเด็กเล่น 

6…ซอย/ถนน 

7…อื่นๆ ระบ ุ

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L (นาที/ครั้ง) CODE A 

1          

2          

3          

4          

5          

 
7.3 คุณคิดว่ำท่ีอยู่อำศัยของคุณมีพ้ืนที่เล่นในอำคำรที่เพียงพอส ำหรับเด็กมำกน้อยเพียงใด 

1.1.1. บริเวณที่อยู่อำศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

1.1.2. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.4 คุณคิดว่ำท่ีอยู่อำศัยของคุณมีพ้ืนที่เล่นนอกอำคำรที่เพียงพอส ำหรับเด็กมำกน้อยเพียงใด 

1.1.3. บริเวณที่อยู่อำศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

1.1.4. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

 
7.5 เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปีในบ้ำนของคุณกินอำหำรนอกบ้ำนสปัดำห์ละกี่มื้อโดยประมำณ (รวมอาหารทีซ่ื้อส าเรจ็รูปจาก

ข้างนอกมาทานที่บ้าน ไม่นับรวมอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจดัหาให)้   มื้อ 
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง 
7.6 หำกครัวเรือนของคุณมีบุคคลอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีที่ก ำลังศึกษำอยู่ โปรดระบุรำยละเอียดกำรใช้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ

จำกสถำนศึกษำของสมำชิกแต่ละคน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
สมำชิก
ล ำดับ
ที่ 

ประเภทสถำนศึกษำ ต ำแหน่ง  วิธีกำร
เดินทำง 

ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำใช้จ่ำย
ในกำร
เดินทำง 

สมำชิกผู้
เดินทำงไป
ส่ง (ถ้ำมี) 
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 1...สถานรับเล้ียงเด็ก 2...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3...โรงเรียนอนุบาล 
4...โรงเรียนประถม 5…โรงเรียนมัธยมตน้ 6…โรงเรียนมัธยมปลาย 

7…ปวช/ปวส 8…มหาวิทยาลัย 9….อื่นๆ ระบ ุ

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE A 

1       

2       

3       

4       

5       

 
7.7 หำกมีสมำชิกที่เป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปีในบ้ำน สมำชิกคนดังกลำ่วมักไปเล่นที่ใดนอกบ้ำนบ้ำง (รวมพื้นที่ส่วนกลาง

นอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ หากมีสมาชิกเด็กหลายคน ให้เลือกสมาชิก
ที่ใช้เวลาเล่นนอกบ้านมากท่ีสุด) 

ล ำดับ สถำนที่  

 

ขอบเขต ต ำแหน่ง  วิธีกำร
เดินทำง 

ระยะเวลำ
เดินทำง 

ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง 

ควำมถี่ใน
กำรใช้
งำน 

ระยะเวลำใช้
งำนต่อครั้ง 

ผู้ติดตำม 
(ถ้ำมี) 

 1…บ้านเพื่อน  

2…ห้างสรรพสินค้า  

3…สวนสาธารณะ/สวน 
4…ลานวัด  

5…สนามเด็กเล่น 

6…ซอย/ถนน 

7…อื่นๆ ระบ ุ

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L (นาที/ครั้ง) CODE A 

1          

2          

3          

4          

5          

7.8 คุณคิดว่ำในชุมชนละแวกบ้ำนมพ้ืีนที่เล่นส ำหรับเด็กที่เพียงพอมำกเพียงใด (ไม่นับรวมพ้ืนที่ส่วนกลำงของโครงกำร) 
โปรดระบุคะแนน 

7.8.1     (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
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7.9 ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อำยุน้อยกว่ำ 12 ขวบ) ที่มักเดินทำงด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจ ำ (เป็นผู้โดยสำร) 
หรือไม่ 

 (00) ไม่มี   (1) มี  
7.10 ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อำยุน้อยกว่ำ 18 ปี) ไม่มีใบขับขี่ และขับรถหรือไม่ 

 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอร์ไซค์เอง  อื่นๆ ระบุ   
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ส่วน ง. ข้อมูลระดับบุคคล 

8 ควำมเป็นชุมชนทั้งในโลกกำยภำพและโลกดิจิทัล (5 ข้อ) 

รำยกำรข้อควำมเพ่ือกำรประเมิน 

8.5 กรุณำระบุควำมเห็น
ต่อข้อควำมต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 

1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

1. หากมองในภาพรวม คณุรูส้ึกชอบการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมชุมชนแบบนี้  

2. คุณรูส้ึกว่าคณุเป็นคนท่ีนี่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้  

3. คุณสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพื่อนบ้านในท่ีพักอาศัยของเขาได้  

4. การเข้าสังคมและมีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคุณ  

5. หากมีโอกาส คณุอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนนี ้  

6. หากเพื่อนบ้านของคุณมีการวางแผนจะท าอะไรบางอย่างร่วมกัน คณุคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
ที่ “พวกเรา” ก าลังจะท า มากกวา่คิดว่าเป็น “พวกเขา” ก าลังจะท า 

 

7. หากคุณต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางเรื่อง คุณสามารถไปถามหรอืปรึกษาเพื่อนบ้าน
บางคนได ้

 

8. คุณเชื่อว่าเพื่อนบ้านของคุณจะใหค้วามช่วยเหลือคณุหากมีเหตุการฉุกเฉินเกิดขึ้น  

9. คุณคิดว่าคุณเป็นท่ีพึ่งพาของเพื่อนบ้านได้และคณุพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ของคุณเมื่อพวกเขาต้องการ 

 

10. คุณสามารถยืมของบางสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งกับเพื่อนบ้านได้  

11. คุณต้องการท างานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพื่อนบ้านของคุณ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของบริเวณที่คุณอาศัยอยู ่

 

12. คุณมักจะหยุดทักทายและพดูคุยกบัเพื่อนบ้านอยู่เสมอ  

13. การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนี้ท าให้คุณรูส้ึกถึงความเป็นชุมชน รูส้กึมีสังคมในละแวก
บ้าน 

 

14. คุณรูส้ึกว่าย่านที่คณุอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (กรณีทีต่ั้งอยู่ในโครงการให้ 
หมายถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ) 

 

8.6 หำกคุณอำศัยอยู่ในโครงกำรที่มีร้ัวล้อมรอบ (เช่น หมู่บ้ำนจัดสรร อำคำรชุด) คุณคิดว่ำชุมชนของคุณคือบริเวณใด 
 ภายในรั้วโครงการบางส่วน (เช่น เฉพาะซอยที่บ้านของคุณตั้งอยู่)  ภายในรั้วโครงการทั้งหมด   

 ภายในรั้วโครงการบางส่วนและนอกรั้วบางส่วน  ภายในรั้วโครงการทั้งหมดรวมถึงนอกรั้วบางส่วน   
8.7 หำกคุณมีปัญหำคุณจะนกึถึงใครเพ่ือขอควำมช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 
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 ไม่ม ี   ครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ี น้อง ภรรยา สามี)  เครือญาต ิ  เพื่อนสมัยเรียน  
 เพื่อนที่ท างาน  คนละแวกบ้าน   อื่นๆ ระบุ     

8.8 คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุม่เฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้ำนหรือไม่ (หากไม่อยู่ให้ข้ามข้อ 8.9) 
 อยู่   ไม่อยู่  

8.9 หำกคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุม่เฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้ำน คุณเห็นด้วยกับข้อควำมนีม้ำกน้อยเพียงใด  

รำยกำรข้อควำมเพ่ือกำรประเมิน 

กรุณำระบุควำมเห็นต่อ
ข้อควำมต่อไปนี้ 

5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 

1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

1. คุณคิดว่า คณุและสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน  

2. คุณคิดว่า หากมีเหตุฉุกเฉินในที่อยูอ่าศัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสมาชิกใน
กลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนีไ้ด้ 

 

3. หากคุณต้องการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมบางอย่างในละแวกท่ีอยู่อาศัย คุณสามารถ
ขอความร่วมมือและน่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี ้

 

 

9 กำรใช้งำนทีอ่ยู่อำศัยและควำมพึงพอใจ (10 ข้อ) 
9.1 โดยปกติแล้วคุณใช้เวลำในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละประมำณกี่ชั่วโมง (หากไม่มีพื้นที่ส่วนกลางให้เติม 0 ในข้อ 
9.1.3 และ 9.1.4 หรือตั้งโปรแกรมให้เติมอัตโนมัติให้ไม่ต้องปรากฏข้อค าถามนี้ตอนเก็บแบบสอบถาม) 

9.1.1 บริเวณพ้ืนที่อยู่อำศัยส่วนตัว ภำยในอำคำร  
             (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
            (หลังโควิด)       ช่ัวโมง โดยภายในน้ีเป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
9.1.2 บริเวณพ้ืนที่อยู่อำศัยส่วนตัว ภำยนอกอำคำร  (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
9.1.3 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง ภำยในอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 
9.1.4 บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง ภำยนอกอำคำร (ก่อนโควิด)       ช่ัวโมง (หลังโควิด)       ช่ัวโมง 

 
การใช้พื้นที่ส่วนตัวในบ้าน 
9.2 หำกคุณไม่มีพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้ำน โปรดระบุระดับควำมต้องกำรพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้ำน (หำกมีพ้ืนที่ส่วนกลำงในบ้ำนให้

ข้ำมไปข้อ 9.3 ) (5 คือต้องการมาก ถึง 1 คือไม่ต้องการเลย) 
      
9.3 หำกคุณมีพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้ำน โปรดให้คะแนนควำมพึงพอใจในพื้นที่ดังกล่ำว(หำกมีพ้ืนที่ส่วนกลำงในบ้ำนให้ข้ำมไป

ข้อ 9.4 )  (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 
9.3.1 การระบายอากาศ    
9.3.2 ความเงียบสงบ     
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9.3.3 ขนาดของพื้นที ่     
 
การประกอบอาหารและทานอาหาร 
9.4 ควำมถี่ในกำรประกอบอำหำรทำนเองในครัวเรือน(ไม่นับรวมการปรุงส าเร็จรูป)  (CODE L) 
9.5 หากข้อ 0 ตอบ “4-7 (CODE L)” โปรดเลือกเหตุผลหลักในกำรไม่ประกอบอำหำรทำนเองเป็นประจ ำ 2 ข้อ 
 ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม  ต้องการประหยัดเวลา      ต้องการประหยัดเงิน  
 ไม่มีแหล่งซื้อวัตถุดิบใกล้บ้าน     อื่นๆ ระบุ    

9.6 หากข้อ 0 ตอบ “4-7 (CODE L)” คุณต้องกำรประกอบอำหำรทำนเองบ่อยกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัหรือไม่ 
 ต้องการ   ไม่ต้องการ  ไม่แน่ใจ 

9.7 สมำชกิในครัวเรือนคนใดเป็นผู้ประกอบอำหำรเป็นหลัก  (CODE A) 
9.8 โปรดให้คะแนนควำมพึงพอใจในพ้ืนที่ประกอบอำหำร (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.8.1 คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ    
9.8.2 ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ    
9.8.3 ขนาดของพื้นที ่      

ความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยและอื่นๆ 
9.9 ควำมพึงพอใจต่อที่อยู่อำศัยในภำพรวม (5 คือพึงพอใจท่ีสุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.9.1 คุณภาพของบ้านในภาพรวม       
9.9.2 การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในภาพรวม       
9.9.3 ขนาดพื้นท่ีภายในบ้านหรือภายในห้องชุด      
9.9.4 ขนาดพื้นท่ีภายนอกอาคาร (ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนท่ีส่วนกลาง)    
9.9.5 ขนาดและจ านวนของห้องน ้า       
9.9.6 ขนาดระเบียง (กรณเีป็นอาคารชุด หอพัก แฟลต)      
9.9.7 ความเป็นส่วนตัว         
9.9.8 ความสงบจากมลภาวะทางเสยีง               
9.9.9 ความสว่างจากแสงธรรมชาต ิ       
9.9.10 ความปลอดภัย         

9.10  ในที่อยู่อำศัยของคุณมีห้องท่ีไม่มีกำรใช้งำนในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำหรือไม่ (ไม่รวมห้องเก็บของ หากไม่มี ให้ข้ามตอนท่ี 
10 ) 

 มี ระบุช่ือห้องและจ านวน   ห้อง  จ านวน ห้อง   ห้อง  จ านวน ห้อง 
 ไม่มี 
9.11 ในกรณีที่บ้ำนของคุณมีห้องหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรใช้งำน คุณมีแผนจะใช้งำนห้องหรือพ้ืนที่ดังกล่ำวอย่ำงไรใน

อนำคตอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ  
 ไม่มีแผนจะเปลี่ยนการใช้งาน  
 มีแผนใช้งาน (โปรดเลือกข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้มากท่ีสุด 2 ข้อ) 

 เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น   เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเช่ารายปี 
 ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือร้านอาหาร    ปรับปรุงเป็นพื้นที่ท างานส่วนตัว   
 ปรับปรุงเป็นพื้นที่ส านักงาน    รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  
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 เก็บไว้เป็นห้องส าหรับรับแขก   อื่นๆ ระบุ     
 

10 กำรท ำงำนที่สร้ำงรำยได้ (15 ข้อ) 
10.6 ตลอดชีวิตที่ผ่ำนมำ คุณมีประสบกำรณ์ท ำงำนรวมทั้งสิ้นกี่ปี  ปี 
10.7 ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤตโควิด (พ.ศ. 2562) คุณท ำงำนที่สร้ำงรำยได้กี่งำน  งาน 
10.8 ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณท ำงำนที่สร้ำงรำยได้กี่งำน  งาน 
10.9 ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณท ำกิจกรรมที่ไม่สร้ำงรำยได้โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตอบได้มำกกว่ำ 

1 ข้อ) 
 การเรียนรู้ในระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น ในโรงเรยีน กศน. เรียนออนไลน์แตไ่ด้ปรญิญา 
 การเรียนรู้นอกระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพเิศษ เรียนออนไลน์แตไ่ม่มีปริญญา ท าแบบฝึกหัด
เอง 
 การฝึกงานหรือท างานโดยไมม่รีายได ้  ชม./สัปดาห ์
 การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  ชม./สัปดาห ์
 การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร  ชม./สัปดาห ์

10.10 ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ (จำกจ ำนวนงำนที่สร้ำงรำยได้ข้อ 10.3 และงำนที่ไม่สร้ำงรำยได้ 10.4) คุณท ำงำนอะไรบ้ำง 
กรุณำระบุรำยละเอียดแต่ละงำนดังนี้ 

*หากปัจจบุันเป็นนักเรียน นกัศึกษา ใหต้อบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก โดยถามเพียงข้อ 10.5-10.6 และ 10.9-10.13 ปรับค าว่าท างานเป็นเรียน 
**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 งำนที่ (แจงงานตามจ านวนงานท่ีตอบในข้อ 10.7 และ 10.8 )  1 2 3 4 5 ⋯ 

ลัก
ษณ

ะง
ำน

แล
ะก

ำร
ท ำ

งำ
น 10.11 งำนที่ท ำ* ** (อธิบาย)       

10.12 อุตสำหกรรม  (อธิบายวา่บริการ/ผลิตอะไร เช่น แฟชัน่ น ้าแข็ง ส่งคน)       

10.13 สถำนภำพกำรท ำงำน  จ้างโดยรัฐบาล   จ้างโดยรัฐวิสาหกจิ 

 จ้างโดยเอกชน   จ้างโดยบุคคล   

 รับจ้างเองจากหลายเจา้ (ฟรแีลนซ์)  เป็นนายจ้าง  

 การรวมกลุ่ม   ธุรกิจสว่นตัวไม่มีลูกจา้ง  

 ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  

      

10.14 หำกเป็นงำนทีเ่กิดจำก
กำรว่ำจ้ำงใดๆ ให้ระบุ
วิธีกำรรับงำน 

 ผ่านการสมัครเอง   ผ่านการบอกต่อ   

 ผ่านนายหน้า/บริษัท  

 ผ่านพื้นที่รองานที่ชัดเจน เช่น วิน ตลาด  

 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
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10.15 ลักษณะสถำนที่ท ำงำน  ในที่ที่ผู้ว่าจา้งจัดหาให้เป็นหลกัแหล่ง เช่น ส านักงาน 
บ้านผู้ว่าจ้าง  

 ขึ้นอยูก่ับผู้วา่จ้างไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ตามจุดหมาย 
ตามบ้าน ทีก่่อสร้าง 

 จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือ
ส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น บ้าน CO-WORKING 
SPACE 

 จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ เช่น 
ข้างถนน ตลาด 

 จัดหาดว้ยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ ข้าง
ถนน ตลาดนัด 

      

10.16 สถำนที่มักใช้เป็นที่
ท ำงำนหลัก 

 อ าเภอ………. ต าบล………. หมู่………. (พิกัด)………. 

 ตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน  ไม่มีที่ท างานหลัก 

      

10.17 องค์ประกอบกำร
ท ำงำน  

 จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะท างานได ้

 ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะท างานได้ 

 ไม่จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

 การท างานไม่ขึ้นกบัอินเทอร์เน็ตเลย  

      

เว
ลำ

กำ
รท

 ำง
ำน

 10.18 จ ำนวนชั่วโมงท ำงำนเฉลีย่  ……...ชั่วโมง/สัปดาห ์       

10.19 กรอบเวลำกำรวำ่จ้ำง
งำน (หากยังท าอยู่ ไม่
นับรวมแผนที่จะออก
จากงานด้วยตนเอง) 

เร่ิมท างานนี้ตั้งแต่ เดือน……... ปี……... 

 สิ้นสุดแล้วเมื่อ เดือน……... ปี……... 

 จนถึงปัจจุบัน แต่การว่าจ้างจะสิ้นสดุเมื่อ เดือน…… ปี…… 

 จนถึงปัจจุบัน และไม่มีก าหนดสิ้นสดุการท างานที่ชัดเจน 

      

ค่ำ
แร

งใ
นก

ำร
ท ำ

งำ
น 10.20 อัตรำค่ำจ้ำงของงำน

โดยเฉลีย่ของแต่ละ
งำน คิดเป็น… 

 ……...บาท/เที่ยวหรอืครั้ง  ……...บาท/โครงการ 

 ……...บาท/ชม.   ……...บาท/วัน  

 ……...บาท/สัปดาห ์  ……...บาท/เดือน  

 อื่นๆ (ระบุ)...  

      

10.21 ค่ำจ้ำงที่ได้รบัเฉลี่ยของแต่ละงำน  ……...บาท/เดือน        
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11 กำรซื้อของและกำรบริโภค 
การกินอาหารนอกบ้าน 
11.6 คุณเดินทำงไปกินอำหำรนอกบ้ำนที่สถำนที่ต่อไปนี้ ด้วยควำมถี่อย่ำงไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถำนที่ ควำมถี่ (CODE L) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหลง่งาน/สถานศึกษา (ถา้ท างานที่บา้นให้เป็น 0)  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้าจากบา้น  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบ ุ     

11.7 กำรเดินทำงไปกินอำหำรนอกบ้ำนของคุณ มักเกิดขึ้นในมือ้ใด ด้วยควำมถี่อย่ำงไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
มื้อ ควำมถี่ (CODE L) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบ ุ     

11.8 สำเหตุที่ท ำให้คุณเลือกเดินทำงไปกินอำหำรนอกบ้ำน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไมยุ่่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มสีมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาหาร  ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกบัประกอบอาหารเอง  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แหล่งงาน/สถานศึกษา  
 มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้บ้าน    อื่นๆ ระบ ุ   
 ไม่เดินทางไปกินอาหารนอกบา้น 

การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 
11.9 คุณเคยใช้บริกำรส่งอำหำร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มำที่บ้ำนหรือไม่ ด้วยควำมถี่

อย่ำงไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.10 คุณเคยใช้บริกำรส่งอำหำร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มำท่ีท ำงำน/สถำนศึกษำหรือไม่ 
ด้วยควำมถี่อย่ำงไร 
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 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์
11.11 สำเหตุที่เลือกใช้งำนบริกำรส่งอำหำร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไมยุ่่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มีเวลาเดินทางไปซื้ออาหาร    ไม่มสีมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาหาร   
 รวมค่าส่งแล้วราคายังถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเองหรอืเดินทางไปซื้อ  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ  
 ชอบความหลากหลายของอาหาร ไมจ่ าเจ  อื่นๆ ระบ ุ  
 ไม่ใช้งานบริการส่งอาหาร  

การซื้อของออนไลน ์
11.12 คุณเคยซ้ือของผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น SHOPEE LAZADA JD CENTRAL ฯลฯ)  หรือไม่ ด้วยควำมถี่

อย่ำงไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.13 คุณเคยซ้ือของผ่ำนสื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) (เชน่ FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM ฯลฯ) หรือไม่ 
ด้วยควำมถี่อย่ำงไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจ า ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.14 สินค้ำที่คุณมักซ้ือออนไลน์คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม   ของสดของแห้ง/วัตถุดิบส าหรบัประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจ าวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)  เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ  อาหารเสริม/เครื่องส าอาง เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการท างาน 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT    อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 
 เฟอร์นิเจอร ์     อื่นๆ ระบ ุ     

11.15 เวลำที่คุณซ้ือของออนไลน์ คุณให้ส่งสินค้ำไปที่ใดเป็นหลัก 
 บ้าน   แหล่งงาน/สถานศึกษา  ร้านสะดวกซื้อ   อื่นๆ ระบ ุ  

  
11.16 สำเหตุที่ท ำให้คุณซ้ือของออนไลน์ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซื้อของ 
 ไมม่ีสินค้าประเภทน้ันขายในเมืองที่อยู่อาศัย  ไมส่ะดวกท่ีจะเดินทาง 
 มีคนรับของที่จะมาส่งให้เสมอ   มีโปรโมชั่นดึงดดูใจ 
 สินค้ามีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ  ราคาถูกกว่าซื้อตามหน้าร้าน 
 อื่นๆ ระบ ุ     ไม่ซื้อของออนไลน ์
 

ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากโควดิ19 
11.17 ในช่วงล็อคดำวน์จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19   (ช่วงกลำงปี 2563)  ส่งผลให้พฤติกรรมกำรซ้ือ

ของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรบ้ำง  (โปรดระบุว่า เพิม่ขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X)) 
11.18 พฤติกรรมกำรซ้ือของและกำรบริโภค 
พฤติกรรมกำรซื้อของและกำรบริโภค ควำมถี่ที่เปลีย่นไป 
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เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 

11.18.1 การท าอาหารกินเองในบ้าน  

11.18.2 การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

11.18.3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น  

11.18.4 การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร  

11.18.5 การซ้ือของออนไลน ์  

11.18.6 อื่นๆ ระบ ุ     

12 กำรเดินทำง 
12.6  ในแต่ละสัปดำห์คุณเดินทำงไปที่ไหนบ้ำงเป็นประจ ำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลกำร

เดินทำง  
ประเภทกำรเดินทำง สถำนที่ ควำมถี่ใน

กำรเดินทำง 

(วัน/
สัปดำห์) 

วิธีกำรเดินทำง รำคำค่ำ
เดินทำง 
(บำท/เทีย่ว) 

เวลำในกำร
เดินทำง 

(นำที/เที่ยว) 

จ ำนวนผู้
ร่วมเดินทำง 
(คน) 

1...ไปท างาน 2...ไปโรงเรียน  

3...ไปซื้อของ/ตลาด 4...ไปโรงพยาบาล  

5...ไปออกก าลังกาย/พักผ่อน  

6... ไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 7...อื่นๆ 

  CODE H    

       

       

       

       

       

12.7 โปรดระบุปัจจัยในกำรเลือกวิธใีนกำรเดินทำงของท่ำน 

 

ปัจจัย 

กรุณาให้คะแนนความส าคัญของปัจจยัต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจเลือกยานพาหนะในการเดินทางของคุณ 

5 ส าคัญมากที่สุด - 1 ส าคัญน้อยที่สุด  0 ไม่มีความส าคญัเลย 

ปัจจัยด้ำนรำคำ   

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก  
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ปัจจัยด้ำนเวลำ  

2. เดินทางสะดวกรวดเร็ว    

3. ไปถึงที่หมายตรงเวลา  

ปัจจัยด้ำนขนำด  

4. ความจุมากเดินทางได้หลายคน                  

ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพ  

5. มีความปลอดภัย  

6. มีความสะดวกสบาย ไม่ร้อน  

7. มีความเป็นส่วนตัว  

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม  

8. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยด้ำนคุณค่ำ  

9. ต้องการเป็นเจ้าของยานพาหนะ   

10. แสดงถึงระดับฐานะทางสังคม  

 
12.8 ท่ำนประสบปัญหำอะไรบ้ำงในกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่เคยใช้   ไม่มีปัญหา 
 สภาพรถเก่า                ราคาแพงมากเกินไป   ความล่าช้าในการให้บริการ  
 มีทางเลือกน้อย   เดินทางหลายต่อไม่สะดวก  บริการไม่สุภาพ 
 อื่นๆ ระบุ     

12.9 หำกท่ำนเคยใช้บริกำรรถสองแถวหรือรถซิต้ีบัส กรุณำตอบค ำถำม 12.10-12.11 

 12.10 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรรถ
สองแถว (ในกรณีที่เคยใช้
บริกำร) 
1 ไม่พอใจอย่างมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

12.11 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรรถ
ซิต้ีบัส (ในกรณีที่เคยใช้
บริกำร) 
1 ไม่พอใจอย่างมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

1. สภาพรถ   

2. ราคาค่าโดยสาร   

3. รายจ่ายค่าเดินทาง   



 

679 

4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง   

5. ความปลอดภยั   

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง   

7. ความตรงต่อเวลา   

8. อื่นๆ   

12.12 ท่ำนเคยใช้บริกำรแอพลิเคชั่นเรียกรถหรือไม่ 

 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อถัดไป)  เคย  
12.13 หลังจำกใช้บริกำรแอพลิเคชัน่เรียกรถ วัตถุประสงค์และวิธีกำรเดินทำงของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 

(โปรดระบุว่า เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดมิ (x)) 

วัตถุประสงค์กำรเดินทำง ควำมถี่ (CODE L) รำคำค่ำเดินทำง ระยะเวลำในกำรเดินทำง 

การเดินทางไปท างาน/เรียนหนังสอื    

การเดินทางไปซื้อของ    

การเดินทางไปออกก าลังกาย/พักผ่อน    

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    

วิธีกำรเดินทำง    

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

12.14 ในช่วงล็อคดำวน์จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด19  ส่งผลให้พฤติกรรมกำรเดินทำงของท่ำน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร (โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์กำรเดินทำง ควำมถี่ (CODE L) รำคำค่ำเดินทำง ระยะเวลำในกำรเดินทำง 

การเดินทางไปท างาน/เรียนหนังสอื    

การเดินทางไปซื้อของ    

การเดินทางไปออกก าลังกาย/พักผ่อน    

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    

วิธีกำรเดินทำง    

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
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การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

12.15 ในอนำคตข้ำงหน้ำ หำกระบบขนส่งสำธำรณะมีกำรพัฒนำดังต่อไปนี้ ท่ำนจะใช้บริกำรหรือไม่  
กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ กรุณำระบุควำมคำดหวังของท่ำน 

1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 

1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใตด้ิน  

2. บริการรบัส่งแบบประตสูู่ประตู (รบัส่งจากบ้านถึงที่หมาย)  

3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าไดเ้หมอืนสายการบิน  

4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได ้  

5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท  

6. สามารถให้บริการผ่านแอพลเิคชั่นเรียกรถได ้  

7. ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ  

8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนตไ์ฟฟ้า  

12.16 ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ท่ำนคิดว่ำกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นอย่ำงไร  
รูปแบบกำรเดินทำง กรุณำระบุควำมคำดหวังของท่ำน 

1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 

1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ   

2. รถส่วนตัว   

3. บริการแอพลเิคชั่นเรียกรถ  

 
 

13 รำยได้และรำยจ่ำย (6 ข้อ) 
13.6 คุณมีรำยได้ที่มำจำกกำรท ำงำนด้วยตนเองจำกไหน เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่บ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 

00) 
 ค่าจ้างและเงินเดือน   บาท/เดือน (ซ ้ากับข้อ ) 
 ก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจ    บาท/เดือน  
 ก าไรสุทธิจากการท าเกษตร   บาท/เดือน 

13.7 คุณได้รับเงินทีเ่ป็นกำรช่วยเหลือจำกไหน เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่บ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
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 บ าเหน็จ/บ านาญ เงินสงเคราะห์  บาท/เดือน 
 เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน  บาท/เดือน  
 เงินช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่างๆ  บาท/เดือน ระบุโครงการ:    (CODE G) 

13.8 คุณมีรำยได้จำกทรัพย์สินจำกไหน เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่บ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 00)  
 ค่าเช่าบ้าน/ที่ดินและทรัพย์สินอื่น  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยแชร์และการให้กู้ยืมเงิน  บาท/เดือน 

13.9 คุณมีรำยจ่ำยในกำรอุปโภคบริโภคเร่ืองอะไร เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่บ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล   บาท/เดือน (ของใช้ การเดิน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉพาะส่วนตัว) 
 อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน  บาท/เดือน (อาหาร ของใช้ หรือค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันในระดับ
ครัวเรือน) 
 ค่าที่อยู่อาศัย การดูแล และค่าบริการ  บาท/เดือน (ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าจ้างแม่บ้าน ฯลฯ)  
 ค่าเดินทาง (ในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวให้ระบุเป็นค่าน ้ามัน)  บาท/เดือน 

13.10 คุณมีรำยจ่ำยเพ่ือกำรช่วยเหลือเร่ืองอะไร เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่บ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ  บาท/เดือน 
 เงินท าบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  บาท/เดือน 

13.11 คุณมีรำยจ่ำยอื่นๆ อะไร เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่บ้ำง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 หนี้ค้างช าระในระบบ   บาท/เดือน 
 หนี้ค้างช าระนอกระบบ   บาท/เดือน 
 เบี้ยประกันต่างๆ    บาท/เดือน 
 ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ   บาท/เดือน 
 อื่นๆ     บาท/เดือ
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ภำคผนวก ฉ ไฟล์น ำเสนอรำยงำนวิจัย 

ไฟล์น ำเสนอ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1 
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ไฟล์น ำเสนอ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2 
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ไฟล์น ำเสนอ รำยงำนขั้นสมบรูณ์ 
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705 

รำยชื่อคณะผู้จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนนุกำรวิจัย 

ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ 
นางสาวภัณฑิรา จูละยานนท์  
นายวัชรินทร์    ขวัญไฝ   
นางสาวจินตภา น้อยผาง    

หน่วยงำนที่สังกัด 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถำนที่ติดต่อ 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท์ : 0 2218 4441 
โทรสาร:   0 2218 4440 


