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ความยากจนเมือง (urban poverty) เป็นปรากฏการณ์สำคัญของเมืองหลายแห่งของประเทศ ที่
สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงที่มิได้จำกัดแต่เพียงมิติทางรายได้ หากแต่สัมพันธ์กับมิติทางเศรษฐกิจสังคมใน
หลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงาน ระดับความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม ประสิทธิภาพ
และความครอบคลุมของนโยบายสวัสดิการ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่กายภาพของเมือง ที่ส่งผลต่อระดับ
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตเมือง 

เมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย เป็นพื้นที่สำคัญหนึ่งที่มิติและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนมี
แนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวโน้มของความเปราะบางที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรทั้งที่อยู่ใน
ภาวะยากจนและภาวะที่เสี ่ยงต่อความยากจน ทั ้งนี ้ ทิศทางการพัฒนาของเมืองหลักภูมิภาคและความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและ
ความไม่มั ่นคงทางรายได้ที่เพิ ่มมากขึ้นของหลายกลุ่มประชากร ที่จะส่งผลต่อความยากจนของเมืองหลัก
ภูมิภาคและมิติความยากจนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  2) เพื่อศึกษาและคาดการณ์
ภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทยที่สัมพันธ์กับพื้นที่และชีวิตเมือง และ 3) เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทย ซึ่งใช้วิธีการศึกษาของอนาคตศึกษา (futures studies) มาเป็นกรอบใน
การวิจัยหลัก เพื่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีขอบเขตการศึ กษาใน
เมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 3 เมือง ได้แก่ เมืองขอนแก่น เมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่  
 
 แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (driver) 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการสังเคราะห์ผ่านวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ด้วยกรอบ STEEPV จากข้อมูล
งานศึกษาเกี่ยวกับความยากจนและอนาคตความยากจนของทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสัมภาษณ์
ข้อมูล และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และแกนนำเครือข่ายคนจน
เมือง ผลการสังเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (driver) ที่สัมพันธ์ต่อความเปลี่ยนแปลงและ
มิติของอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากสาเหตุเชิงโครงสร้างทั้งในมิติ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การรูปแบบของงานและการจ้างงาน ระดับความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม
และเครือญาติ การเข้าถึงและทักษะทางดิจิทัล รูปแบบการอยู่อาศัยของประชากร โครงสร้างประชากร และ
การเข้าถึงหลักประกันทางสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ทั้งนี้ การสังเคราะห์ผ่านวิธีการ
คาดการณ์เชิงย ุทธศาสตร์ย ังได้นำมาสู ่การสร้างแผนผังระบบพลวัต (system dynamics map) ของ
ความสัมพันธ์เชิงระบบของปัจจัยขับเคลื่อนในอนาคตที่จะส่งผลต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง 
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ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง มีปัจจัยทั้งที่ร่วม
ของเมืองหลักภูมิภาคและปัจจัยที่มีความเฉพาะของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง  ในส่วนของปัจจัยร่วมของ
เมืองหลักภูมิภาค ได้แก่ การเข้าถึงดิจิทัลและความรู้ทางดิจิทัล แนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ ่มมากขึ้น ความ
เปราะบางของแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้น ครัวเรือนอยู่คนเดียวมากขึ้น ความเป็นชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของภาคประชาสังคมและกลุ่มทุนในการทำงานทางสังคม และผลกระทบและความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของปัจจัยที่มีความเฉพาะของเมืองหลักภูมิภาค 
อาจจำแนกออกได้ตามเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 เมือง ได้แก่ 1) เมืองขอนแก่น ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนที่สัมพันธ์กับ
อนาคตความยากจนในเมือง ได้แก่ แหล่งทรัพยากรที่แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจในเมืองลดน้อยลง ความ
ต้องการทักษะด้านอาชีพที่เปลี่ยนแปลงจากภาคอุตสาหกรรมและบริการของเมือง  การอพยพย้ายถิ่นจาก
แรงงานภาคเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้ประกอบการ/แรงงานเกษตรกรรมเป็นแรงงานใน
โรงงาน การพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มทุนและกีดกัน
กลุ่มเปราะบาง/ผู้มีรายได้น้อย และแนวโน้มการทำงานในเชิงสังคมและภาคประชาสังคมที่ลดน้อยลง 2) เมือง
สงขลา-หาดใหญ่ ที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมือง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
ทะเลสาบสงขลา บทบาทขององค์กรทางศาสนาและภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือผู้คน ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ำ และการพัฒนาพื้นที่ด้านชายแดน และ 3) เมืองเชียงใหม่ ที่มีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนมือของที่ดินที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสภาพชุมชน ความซบเซาของการท่องเที่ยวและภาคบริการในระยะ
ยาว ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจ้างงานและเทคโนโลยีในภาคบริการ และความรู้สึกเอื้ออาทรต่อคน
เปราะบางและความเข็มแข็งของภาคประชาสังคม 
 

อนาคตฐาน (baseline future) 
จากปัจจัยขับเคลื่อนและความสัมพันธ์เชิงระบบ รวมถึงสถานการณ์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน งานวิจัยได้นำปัจจัยขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอนต่ำมาประมวลและวิเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐาน (baseline future) ที่
คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตนอกจากมิติทางเศรษฐกิจและรายได้จะเป็นตัวกำหนดความยากจนแล้ว มิติของ
เครือข่ายทางสังคม และมิติการเข้าถึงอุปกรณ์และทักษะดิจิทัล ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อความยากจน
ในเมืองหลักภูมิภาคด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ อนาคตฐานของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมืองในงานวิจัยชิ้ นนี้ได้ถูกสร้าง
ขึ้นจากปัจจัยร่วมและปัจจัยเฉพาะของเมืองหลักภูมิภาคที่สะท้อนให้เห็นถึงมิติของความยากจนที่ซับซ้อนและ
ความเปราะบางที่สังคมที่เพ่ิมมากขึ้น ในประเด็นของปัจจัยร่วม ได้แก่ 1) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมใน
เขตเมืองที ่เพิ ่มมากขึ ้น 2) ค่าครองชีพและที่อยู ่อาศัยในเมืองที ่เพิ ่มสูงขึ ้น 3) ความเปราะบางของแรงงาน
แพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้น  ในส่วนของประเด็นเฉพาะ ในกรณีของเมืองขอนแก่น ได้แก่ 1) การอพยพย้ายถิ่นจาก
แรงงานภาคเกษตร และ 2) การพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์กลุ่ม
ทุนและกีดกันกลุ่มเปราะบาง ในกรณีของสงขลา-หาดใหญ่ ได้แก ่1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทะเลสาบ



ง 
 

สงขลา 2) ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และ 3) ความซบเซาของการท่องเที่ยวในระยะยาวจากการพัฒนาเมือง
ชายแดน ในกรณีของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ 1) ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจ้างงานและเทคโนโลยีในภาค
บริการ 2) การไล่รื้อชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย และ 3) การเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม 

 
อนาคตทางเลือก (alternative future) 
งานวิจัยได้นำปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงแต่จะสร้างผลกระทบสูงต่อ

ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคที่มีความคล้ายคลึงกันของเมืองแต่ละแห่ง มาจัดทำเป็นแกนสำหรับการสร้าง
ภาพอนาคตทางเลือกใน 4 ฉากทัศน์ คือ แกนตั้ง (Technology Un-Transformation หรือ แรงงานยังไม่ถูก
แทนที่โดยเทคโนโลยี และ Technology Transformation หรือ แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี) มีความ
หมายถึงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มสำคัญจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการทำงานและการเข้าถึงทรัพยากรของประชากรโดยเฉพาะประชากรยากจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถแทนที่แรงงาน (labors are replaced) โดยเฉพาะแรงงานไร้ทักษะหรือกึ่งทักษะ
ได้หรือไม่ แกนนอน (Fragmentation และ Cohesion) ทีม่ีความหมายถึงความสัมพันธ์/เครือข่ายทางสังคมใน
อนาคต ในทางหนึ่ง คุณค่าทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงหรือการอยู่ตัวคนเดียวที่เพ่ิม
มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแตกย่อย (Fragmentation) ของเครือข่ายทางสังคมที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการเข้าถึงแหล่งงานหรือความช่วยเหลือต่างๆ ที่จะประชากรจะต้องมีลักษณะของการพึ่งตนเอง
หรือการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของตนเองเป็นหลัก ในอีกทางหนึ่ง แม้ลักษณะของครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง
และประชากรจะอยู่ตัวคนเดียวมากยิ่งขึ้น หากแต่คุณค่าทางสังคมในอนาคตจะยังส่งผลให้การเกาะเกี่ยวทาง
สังคม (Cohesion) ยังคงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ แม้จะเปลี่ยนรูปไปในลักษณะของการเกาะเกี่ยวผ่านดิจิทัลหรือ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เครือญาติ ส่งผลให้เครือข่ายทางสังคมหรือความสัมพันธ์ทางสังคมยังมีบทบาทต่อการ
เข้าถึงแหล่งงานและความช่วยเหลือทางสังคม 
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แกนที่ได้จากปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงแต่จะสร้างผลกระทบที่สูงต่อ
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค นำมาสู่การสร้างฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก (alternative future) ของ
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ที่มาของแหล่งเงินทุนของประชากรยากจนมาเป็นภาพ
ตัวแทนของแต่ละฉากทัศน์ที่สะท้อนนัยยะของรูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ของการเข้าถึงเงินทุนใน
ทั ้งหมด 4 ฉาก ได้แก่ 1) วงแชร์ ที ่อนาคตของความยากจนอยู ่ภายใต้สถานการณ์ที ่ความเกาะเกี ่ยว 
(cohesion) ระหว่างผู้คนยังเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ ผ่านเครือข่ายทางสังคมในโลกจริงและโลกเสมือน ในขณะที่การ
เปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางดิจิทัล แม้จะมีความก้าวหน้าไปมาก หากแต่ยังไม่สามารถเข้ามา
แทนตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคบริการได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 2) โรงรับจำนำ ที่ความสัมพันธ์ของบุคคลมี
ลักษณะแตกย่อย (fragmentation) อันเนื่องมาจากความเอื้ออาทรทางสังคมที่ลดลงและการอยู่อาศัยตัวคน
เดียว ในขณะที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัลยังสามารถนำไปสู่การทดแทนตลาดแรงงานของแรงงานไร้
ฝีมือและกึ ่งทักษะได้ทั ้งหมด ที ่พึ ่งของผู ้คนที ่เข้าสู ่ภาวะยากจนต้องใช้เครดิตและทรัพย์สินส่วนบุคคล            
3) สินเชื่อออนไลน์ ที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีความแตกย่อยและไม่เชื่อมโยงกัน มีความเป็นปัจเจกสูงทั้ง
ในเชิงการอยู่อาศัยและความรู้สึก ในทางเดียวกัน การพัฒนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัลก็ได้รุกคืบเข้ามาแทนที่
มนุษย์มากยิ่งขึ้นจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กับแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะในเมือง การแข่งขันของตลาดแรงงาน
ในเมืองโดยเฉพาะภาคบริการมีอยู่สูงมาก และทักษะทางดิจิทัลเป็นเส้นแบ่งสำคัญของความยากจนหรือการมี
งานและรายได้ที่เพียงพอกับชีวิต การพึ่งพิงและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจะใช้เครดิตดิจิทัล (digital 
credibility) และ 4) คราวด์ฟันดิง ที่ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคจะอยู่ในบริบทที่การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีทำให้งานของแรงงานกึ่งทักษะและไร้ทักษะแบบเดิมทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค
การเกษตร ในเมืองหลักภูมิภาคถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเกือบทั้งหมด ตลาดแรงงานมีการแข่งขันที่สูงมาก ชน

อนาคตพึงประสงค์ 

เมืองขอนแก่น 

อนาคตพึงประสงค์ 

เมืองสงขลา-หาดใหญ ่

เมืองเชียงใหม ่
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ชั้นกลางหรือแรงงานที่ไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีเข้ามาแย่งตำแหน่งงานมากขึ้นทั้งที่เป็นรายได้เสริมและรายได้
หลัก อย่างไรก็ดี ความเกาะเกี่ยวทางสังคมที่ยังดำรงอยู่ส่งผลให้เกิดการเกาะกลุ่มทางสังคมในโลกออนไลน์และ
ในแพลตฟอร์มระดับท้องถิ่นเพื่อกระจายงานทำให้แรงงานกึ่งทักษะและไร้ทักษะสามารถประคับประคอง
ตนเองต่อไปได้  
 

อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) 
จากฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือกของการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและภาวะก้ำกึ่งต่อการไร้บ้านดังกล่าว 

ผู้วิจัยได้นำมาประเมินผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและภายใต้กรอบของความเสมอภาค (equity) ความ
ยั ่งยืน (sustainability) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความยืดหยุ ่น (resiliency) นำมาสู่อนาคตที ่พึง
ประสงค์ (preferable future) ของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง คือ  

1) ฉากทัศน์วงแชร์ ที่เป็นอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ ที่
ความเกาะเกี่ยวทางสังคมของเมืองหลักภูมิภาคยังคงดำรงอยู่ แม้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบทั้งในเชิง
ของการอยู่บนโลกออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น และการเกาะเกี่ยวที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของงานและรายได้
มากกว่าเครือญาติและความเอื้ออาทร การเกาะเกี่ยวทางสังคมนี้อาจมีความเชื่อมโยงหรือเครือ
ญาติที่พ้นจากพ้ืนที่ของเมืองออกไป ในทางเดียวกัน พื้นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยแม้จะถูก
เบียดขับออกไปจากพื้นที่ชุมชนแออัดแบบเดิมจากการไล่รื้อและโครงการพัฒนาเมืองในรูปแบบ
ต่างๆ หากแต่นโยบายที่อยู่อาศัยของภาครัฐก็สามารถรองรับการเช่าของสมาชิกในชุมชนแออัด
เดิม และคนจน/คนเกือบจนที่ย้ายมาจากภาคการเกษตรได้ ทำให้ความเกาะเกี่ยวทางสังคมยัง
เป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู่ในพื้นที่กายภาพ นอกจากนี้ งานในเมืองหลักภูมิภาคแม้จะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ยังมีพื้นที่ให้กับงานรูปแบบเดิมสำหรับแรงงานไร้ฝีมือและกึ่ง
ทักษะทั้งนอกแพลตฟอร์มดิจิทัลและบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (ท่ีกำลังมีการเก็บสัดส่วนรายได้ที่มาก
ขึ้น) กลุ่มทางสังคมจากการเกาะเกี่ยวทางสังคมจะมีบทบาทในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
และการต่อรองกับแพลตฟอร์ม ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายการเกาะเกี่ยวทางสังคมจะมีงานและรายได้
อย่างน้อยก็เพียงพอกับชีวิตแบบวันต่อวัน แต่อาจไม่นำไปสู่การยกฐานะทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ค่าครองชีพในเมืองหลักภูมิภาคที่สูง อย่างไรก็ดี ในฉากทัศน์นี้ ครัวเรือนหรือประชากรยากจน /
เกือบจนที่อยู่นอกการเกาะเกี่ยวทางสังคม แม้จะมีทักษะทางด้านแรงงานที่ดี แต่หากไม่สามารถ
สร้างการเกาะเกี่ยวทางสังคมกับเครือข่ายได้ก็อาจไม่ได้รับงานหรือรายได้ที่เพียงพอกับการอยู่รอด
ของชีวิตได้ รวมถึงส่งผลต่อความยืดหยุ ่นในการรับมือกับความเปลี ่ยนแปลงและวิกฤตทาง
เศรษฐกิจสังคมในแต่ละเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ความยากจนทางสังคมและเครือข่าย” จะมี
บทบาทค่อนข้างสูง 

2) ฉากทัศน์โรงรับจำนำ ที่เป็นอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ที่ความแตกย่อย
ทางสังคมเป็นพื ้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู ้คน การปรับพื ้นที ่ของเมืองและ
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กระบวนการเจนทริฟิเคชัน (gentrification) ของเมืองขอนแก่น ตลอดจนการเช่าห้องพักอยู่
อาศัยแบบครัวเรือนตัวคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้การเกาะเกี่ยวทางสังคมผ่านความเป็นยา่น
และความเป็นชุมชนลดน้อยลง ในทางเดียวกัน การแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดของแรงงานไร้ทักษะ
และกึ่งทักษะในเมืองจากตำแหน่งงานที่ลดน้อยลงเพราะการแทนที่ของเทคโนโลยี ได้ทำให้
ประชากรยากจนและประชากรเกือบจนมีความต่างคนต่างอยู่มากยิ่งขึ้น การได้งานและการมี
รายได้ที่เพียงพอกับชีวิตแบบวันต่อวันต้องใช้การพัฒนาทักษะและเครดิตส่วนบุคคล ซึ่งบีบให้
แรงงานกลุ ่มดังกล่าวโดยเฉพาะในวัยแรงงานตอนต้นเกิดการพัฒนาทักษะในการทำงานที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคมเศรษฐกิจของเมืองและทักษะทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ในฉากทัศน์นี้ 
ประชากรยากจน/เกือบจนที่มีทักษะทางด้านแรงงานและมีเครดิตในการทำงานกับผู้ว่าจ้างจะเป็น
ประชากรที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจได้
มากกว่าแรงงานที่ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะโดยเฉพาะแรงงานสูงอายุหรือผู้อยู่ในวัยแรงงานตอน
ปลายที่มีข้อจำกัดในการปรับทักษะให้เหมาะสมกับบริบทที่เทคโนโลยีกำลังมาแทนที่แรงงานมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทรัพย์สินส่วนบุคคลในการหารายได้ ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ไซด์ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จะมีความสำคัญในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้เมื่ออยู่ในภาวะ
ฉุกเฉิน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ความยากจนเชิงทักษะ” จะมีบทบาทท่ีสูง 

 
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์จากอนาคตอันพึงประสงค์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 

 จากภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือกดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และวิเคราะห์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ ่งมีการประเมินว่า จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อรูปแบบการทำงานและการจ้า งงานในเมือง 
รวมถึงความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มรุนแรงและกว้างขวางในอนาคต และแนวโน้มเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
(wildcard scenario) ที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งในงานชิ้นนี้ใช้ภาวะสงครามในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตมาเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคที่จะมีมิติ
และปัจจัยที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพ่ือให้ประชากรยากจนหรือประชากรที่เกือบจนในเขต
เมืองสามารถมีรายได้ที่สม่ำเสมอและเพียงพอกับการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสร้างความยืดหยุ่นและ
การรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงการแทนที่ของเทคโนโลยีในตลาดแรงงานของเมืองหลัก
ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว อาจดำเนินการได้ทั้ง 1) มิติของการสร้างสภาพการทำงานให้มีพื้นที่
และรายได้ที่เหมาะสมกับแรงงานที่มีทักษะทางดิจิทัลไม่สูงมากนัก ตลอดจนการสร้างการเกาะเกี่ยวทางสังคม
เพ่ือเป็นกลไกในการช่วยเหลือทั้งในด้านการจัดหางานและปากท้องให้กับประชากรยากจน/เกือบจน ซึ่งในมิตินี้
จะมีความสอดคล้องกับอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ 2) มิติของการ
พัฒนาทักษะและความสามารถของประชากรยากจนในฐานะปัจเจกชนในการเข้าถึงแหล่งงาน รายได้ และ
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ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ประชากรยากจน/เกือบจนมีความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ซึ่งในมิตินี้มคีวามสอดคล้องกับอนาคตความยากจนที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น  

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อรับมือกับอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละ
เมือง ทีใ่นแต่ละยุทธศาสตร์อาจมีความสอดคล้องกับมิติการดำเนินการเพ่ือสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ของเมือง
หลักภูมิภาคทุกแห่ง และบางยุทธศาสตร์อาจมีความสอดคล้องเฉพาะตามอนาคตที่พึงประสงค์ของแต่ละฉาก
ทัศน์ มีรายละเอียดใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อไปนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่1: การสร้างสภาพตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นและลดความ
เสี่ยงจากผลกระทบจากการแทนที่ของเทคโนโลยี  แนวโน้มการแทนที่ของเทคโนโลยีกับงานในเมืองหลัก
ภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานในภาคบริการและงานที่ใช้ทักษะไม่สูงมากนัก ที่จะเป็นทั้งความเสี่ยง 
ความไม่แน่นอน และความเปราะบางแบบใหม่กับประชากรยากจนและประชากรเปราะบางกลุ่มอื่นๆ ในเมือง
หลักภูมิภาค ทั้งนี ้การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานและ
การทำงานในเมืองให้มีความยืดหยุ่นหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในความเร็วที่เหมาะสมกับการปรับ
ทักษะแรงงานในเมืองหลักภูมิภาค หรือให้แรงงานสามารถตั้งตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จะมารับมือกับผลกระทบที่เกิดจากแรงงานที่ไม่สามารถปรับทักษะได้  ซึ่ง
จากเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถนำมาสู่แนวนโยบายดังมีรายละเอียด ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับธุรกิจที่จ้างผู้มีรายได้น้อยและสนับสนุนทักษะทางดิจิทัล ในการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจให้จ้างงานผู้มี
รายได้น้อยพร้อมกับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รวดเร็วมากนักของ
ตลาดแรงงานและการแทนที่ของเทคโนโลยีกับงานในเมืองหลักภูมิภาค และ 2) การเก็บภาษีแบบกำหนด
ช่วงเวลากับธุรกิจภาคบริการ เพื่อให้การแทนที่ของเทคโนโลยีกับงานในภาคบริการมีลักษณะแบบค่อยเป็น
ค่อยไป  

ยุทธศาสตร์ที ่2: การยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีและการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในเมือง
หลักภูมิภาค การเพิ่มทักษะทางดิจิทัลหรือทักษะที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาคให้กับ
แรงงานในทุกระดับและทุกช่วงว ัยของเมือง จะเป็นเครื ่องมือสำคัญให้แรงงานในฐานะปัจเจกชนมี
ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภาคได้เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงสามารถเข้าถึงงานและรายได้ที่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตได้  ทั้งนี้ การเพิ่มทักษะของแรงงาน
ดังกล่าวนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่นำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น ที่ประชากรยากจนในเมือง
หลักภูมิภาคจะต้องมีความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับที่สูง  ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะมีแนวนโยบายที่
สำคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและการอุดหนุนค่าครองชีพทางดิจิทัล เพื่อช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 2) การอุดหนุนภาคธุรกิจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
ทางดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ช่วยยกระดับหรือพัฒนาทักษะของแรงงานเดิมที่อยู่ในแต่ละภาคธุรกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมและความเอื้ออาทรในฐานะตา
ข่ายปลอดภัยทางสังคม ภายใต้ภาวะของการเกาะเกี่ยวทางสังคมลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ครัวเรือนและการอยู่อาศัย การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อฟื้นฟูการเกาะเกี่ยวทางสังคมและความเอื้ออาทร
ในสังคมเมืองหลักภูมิภาคจะมีส่วนอย่างสำคัญในฐานะตาข่ายปลอดภัยทางสังคม เพื่อนำไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ ไม่เพียงแต่จะช่วยรองรับประชากรยากจนและ
เปราะบางไม่ให้เข้าสู่ภาวะยากจนขั้นสุดและความเปราะบางที่มากขึ้นเท่านั้น  หากแต่ยังจะช่วยยกระดับการ
เข้าถึงโอกาสและการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการสร้างระบบทางสังคมเพ่ือ
รองรับและสร้างการเด้งกลับ (bouncing back) ของประชากรเปราะบาง ผ่านความช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน การ
ดูแลกันทางสังคมเพื่อลดต้นทุนการใช้ชีวิตในเมืองหลักภูมิภาค และการต่อรองกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
การสร้างความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะมีแนวนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ 1) การ
สร้างความเป็นย่านและเครือข่ายทางสังคมระดับพื้นที่  ที่จะเป็นพื้นฐานของความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือ
ประชากรยากจนหรือเปราะบางที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันให้ไม่ประสบความเปราะบางเพ่ิม
มากขึ้น 2) การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพ ที่การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มบน
ฐานอาชีพบนแนวคิดของความสมานฉันท์ (solidarity) หรือการสร้างแพลตฟอร์มการทำงานบนพื้นฐานของ
ความสมานฉันท์ (solidarity platform) จะมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงอาชีพและ
รายได้ที่เท่าเทียม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครดิตฉุกเฉิน ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนในอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคจะส่งผลต่องานและรายได้ของประชากรยากจนหรือประชากรเกือบจน 
เงินทุนหรือเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำจะมีส่วนอย่างสำคัญในการลดความเสี่ยงดังกล่าว  รวมถึงให้ครัวเรือนผู้มี
รายได้น้อยสามารถประคองชีวิตให้ผ่านพ้นจากภาวะวิกฤต หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพขนาดเล็ก ได้แก่ 
การค้าขายเล็กน้อยๆ บนแพลตฟอร์ม ในยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปปรับ
ใช้กับอนาคตที่พึงประสงค์ของทั้งเมืองสงขลา-หาดใหญ่ เมืองเชียงใหม ่และเมืองขอนแก่น ซึ่งข้ึนอยู่กับรูปแบบ
ของแนวนโยบายที่จะเน้นความเป็นปัจเจกชนหรือเน้นการเกาะเกี่ยวทางสังคม ทั้งนี้ จากประเด็นเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้มีแนวนโยบายที่สำคัญ  ได้แก่ 1) การสร้างระบบสหกรณ์ออนไลน์ระดับเมือง ที่จะเป็นกล
ไกลสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือของผู้มีรายได้น้อยและแรงงานกลุ่มเปราะบางบน
พื้นฐานของความสมานฉันท์ 2) การพัฒนาระบบการเงินในระดับจุลภาค (microfinance) ในระดับเมือง เน้น
การออกแบบให้มีรูปแบบของการสนับสนุนเงินทุนและการเข้าถึงเงินทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประชากร
ยากจนในทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินเครดิตของผู้รับการสนับสนุนอาจใช้ข้อมูลมหัต (Big Data) ของ
พฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภคมาเป็นข้อมูลในการประเมิน 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์ภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทย 
ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอนาคตที่จะส่งผล
กระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค งานศึกษาชิ้นนี้ใช้การศึกษาอนาคตศึกษา ( futures studies) มา
เป็นกรอบในการวิจัย เพื่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีขอบเขต
การศึกษาในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 3 เมือง ได้แก่ เมืองขอนแก่น เมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมือง
เชียงใหม่  

ผลการศึกษาพบว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เมืองหลักภูมิภาคของไทยจะพบกับแนวโน้มทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ครัวเรือนจะมีขนาดเล็กลง ความเป็นชุมชนที่เสื่อมถอย ความสำคัญของดิจิทัลและ
ความรู้ทางดิจิทัลกับการทำงานที่เพ่ิมความสำคัญมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานและจ้างงาน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและความเปราะบางในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงจากการแทนที่แรงงานของเทคโนโลยีและการเกาะเกี่ยวทางสังคมที่ลดน้อยลง ที่จะส่งผลต่อความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ที่จะมีมิติของความยากจนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางเครือข่าย
สังคม และมิติในการเข้าถึงงานและรายได้  

นอกจากนี้ แม้ผลการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) ของเมือง
หลักภูมิภาคแต่ละเมืองที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ เลือกฉากทัศน์
ที่เทคโนโลยียังไม่สามารถแทนที่แรงงานได้ทั้งหมดและสภาวะของการเกาะเกี่ยวทางสังคมที่สูง และเมือง
ขอนแก่นเลือกฉากทัศน์ที่การเกาะเกี่ยวทางสังคมที่หายไปพร้อมกับการแตกย่อยของความเป็นปัจเจกบุคคล 
และเทคโนโลยียังไม่สามารถแทนที่แรงงานได้ทั้งหมด หากแต่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้นำไปสู่
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์จากอนาคตอันพึงประสงค์ที่มีจุดเน้นสำคัญร่วมกันในการสร้างความยืดหยุ่นและการ
รับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชากร
ยากจนหรือประชากรที่เกือบจนในเขตเมืองสามารถมีรายได้ที่สม่ำเสมอและเพียงพอกับการดำเนินชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ หนึ่ง การสร้างสภาพตลาดแรงงานในเมืองหลัก
ภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงจากผลกระทบจากการแทนที่ของเทคโนโลยี สอง การยกระดับ
ทักษะทางเทคโนโลยีและการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในเมืองหลักภูมิภาค สาม การสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายทางสังคมและความเอ้ืออาทรในฐานะตาข่ายปลอดภัยทางสังคม และ สี่ การสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและเครดิตฉุกเฉิน  
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Abstract 
 

This study aims to study and analyze the likelihood of change in Thailand’s poverty situation 
and predict the future of the overall situation of poverty in Thailand’s major regional cities. It 
also seeks to provide policy recommendations to cope with changes and uncertainties in the 
future that have an effect on poverty in the regional cities. This study applies future studies 
framework to analyze, predict, and explain future changes of three major regional cities of 
Thailand which is the scope of this study—Khon Kaen, Songkla-Hat Yai, and Chiang Mai. 

This study shows that in 20 years, regional cities in Thailand will trend toward facing 
changes in its population with its household size shrinking and its sense of community 
decreasing. The changes in the increased importance of digital technologies and digital literacy 
in workplace, in the change of work and employment, and in climate change will cause new 
forms of risk and vulnerability, especially in the risk of workers replacement with technologies 
and decreased social cohesion. This will result in the increase of poverty in regional cities in 
aspects of economic, social network, and employment. 

The study shows different preferable futures of each major regional cities. For Songkla-
Hat Yai and Chiang Mai, their preferable futures consist of only partial technological 
replacement of workers with high social cohesion. Meanwhile, the preferable future of Khon 
Kaen consists of partial technological replacement of workers and the replacement of social 
cohesion with increasing individualism. Despite their differences, each regional cities’ 
preferable futures lead to the same four vital strategic goals in improving flexibility and risk 
management caused by rapid technological changes to ensure more stable and adequate 
income for its impoverished and vulnerable populations. The four strategies include: one, 
creating labor market in regional cities to become flexible and to lessen the effects of 
technological replacement; two, increasing digital literacy and access to digital technology in 
these cities; three, strengthening social network and compassion as social safety nets; and 
four, assisting access of finance and emergency credit. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
ความยากจนในเขตเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศกำลัง

พัฒนา Johannes F. Linn ได้ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนประชากรยากจนในชนบทต่อคนจนทั้งหมดในประเทศกำลัง
พัฒนาได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 ทว่าประชากรยากจนในเมืองกลับมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น 
และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรในเขตเมืองในประเทศ
กำลังพัฒนา (Linn, 2010) ในทางเดียวกัน สัดส่วนประชากรที่ประสบภาวะยากจนในเมืองต่อคนจนในทุกพ้ืนที่
ยังมีแนวโน้มเพ่ิมจำนวนขึ้นเร็วกว่าสัดส่วนประชากรในเขตเมืองโดยรวมด้วยเช่นกัน (Ravallion, Chen, & 
Sangraula, 2010) ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากความยากจนในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว 
ความยากจนในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเมืองรองดูจะขยายและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่ อเทียบ
กับเมืองขนาดใหญ่หรือมหานคร (Mathur, 2013) ด้วยเช่นกัน  

 
ภาพที่ 1 สัดส่วนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนในเขตเทศบาลของประเทศไทย พ.ศ. 2531-2561 

(ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
 
ในส่วนของประเทศไทย ความยากจนในเขตเมืองดูจะมีทิศทางเดียวกับสถานการณ์ในระดับโลกและ

ระดับภูมิภาค รายงานของธนาคารโลกได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการลดความ
ยากจนในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสัดส่วนประชากรที่ยากจนได้ลดลงจากร้อยละ 65 มาเป็นต่ำกว่าร้อยละ 
10 ในปี 2561 หากแต่ในช่วงปี 2558 - 2561 อัตราความยากจนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.2 เป็น
ร้อยละ 9.8 และประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนเพิ่มขึ้นจาก 4.8 ล้านคน มาเป็น 6.7 ล้านคน (World Bank 
Group, 2020) ในทางเดียวกัน ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนประชากรที่ยากจนในเขตเทศบาลของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ชว่งปี 

0.

10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ทั่วประเทศ



2 
 

2531 – 2557 หากแต่ในช่วงปี 2558 – 2561 สัดส่วนประชากรที ่อยู ่ในภาวะยากจนในเขตเทศบาลของ
ประเทศก็ได้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.49 มาเป็นร้อยละ 7.67 โดยประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนในเขตเทศบาลใน
ทุกภูมิภาคของประเทศได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่สัดส่วนประชากรในภาวะยากจนลดลง
จากร้อยละ 2.01 มาเป็น 1.41 ในช่วงปี 2558 – 2561 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2563) ข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาค โดยความยากจนในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเมืองในระดับ
ภูมิภาคมีแนวโน้มขยายตัวและรุนแรงมากข้ึน 

นอกจากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของความยากจนในเขตเมืองในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว ปัญหาความ
ยากจนในเขตเมืองของประเทศไทยยังมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าในเขตชนบท 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558) คนจนเมืองในประเทศไทยต้อง
ประสบกับปัญหาที่มีความเจาะจงและต่างจากคนจนในชนบทหลายประการ ไมว่่าจะเป็นปัญหาการครองชีพที่
ต้องใช้เงิน ความแออัดของที่อยู่อาศัย ความเสี่ยงในการสูญเสียที่อยู่อาศัย ความรุนแรงและอาชญากรรม และ
ความเสี่ยงต่ออุบัติภัยและภัยธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและรอบด้าน (สมชัย 
จิตสุชน และ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, 2556) 

 
งานวิจัยและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความยากจนในเมืองของประเทศไทย 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความยากจนในเมืองของประเทศไทยเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญและปรากฏ

งานศึกษาในเชิงวิชาการจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังทศวรรษ 1980 ที่มีความยากจนในเขตเมืองของ
ประเทศไทยมีการขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน งานศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาได้ผูกโยงประเด็น
ของความยากจนกับประเด็นด้านที่อยู่อาศัยหรือชุมชนแออัดเป็นหลัก อคิน รพีพัฒน์ และคณะ (2541) ที่
ทำการศึกษาชุมชนแออัดหรือสลัมในกรุงเทพมหานครและเมืองหลักภูมิภาคของประเทศ อันได้แก่ ขอนแก่ น 
เชียงใหม่ และสงขลา เป็นงานศึกษาชิ้นสำคัญและชิ้นแรกที่ให้ภาพรวมของชุมชนแออัดกับความยากจนใน
เมืองที่ครอบคลุมเมืองภูมิภาคของประเทศ ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนแออัดที่เกิดขึน้ในกรุงเทพฯ และเมืองหลัก
ภูมิภาค มีความสัมพันธ์กับความยากจนและประชากรยากจนในเขตเมืองโดยเฉพาะในด้านประเด็นที่อยู่อาศัย 
ซึ่งการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมตามแบบทุนนิยม
ตะวันตกได้ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานราคาถูกในเมือง ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของชาวชนบทมาสู่เมือง 
ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองยังไม่พร้อมที่จะรองรับการอพยพโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาถูก นำไปสู่การ
สร้างบ้านเรือนอันแออัดบนที่ว่างเปล่าของรัฐและเอกชน ทั้ งในรูปแบบของการเช่าที่ดินและไม่ได้เช่าที่ดิน  
อย่างไรก็ดี ชุมชนแออัดอันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรยากจนในแต่ละเมืองมีสภาพที่แตกต่างกัน ชุมชนแออัด
จำนวนหนึ่งอาจเป็นชุมชนดั้งเดิมที่สมาชิกในชุมชนรุ่นต่อมาไม่สามารถจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยในเมืองและอยู่ใน
พื้นที่อาศัยเดิม ส่งผลให้เกิดความแออัด กับชุมชนแออัดที่เกิดขึ้นใหม่จากการสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่ว่างเปล่า
ที่ส่วนใหญ่มักอยู่ใกล้แหล่งงาน (อคิน รพีพัฒน์ และคณะ, 2541)  ในทางเดียวกัน Rudiger Korff (1986) ได้
ชี้ให้เห็นว่าชุมชนแออัดหรือสลัมส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์กับการอพยพย้ายถิ่นของคนจากชนบท
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และความยากจนในเขตเมือง การที่สลัมยังคงดำรงอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้นในกรุงเทพฯ แม้เมืองจะมีการเติบโต
และพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีสาเหตุสำคัญมาจากการเพ่ิมจำนวนตามธรรมชาติของสมาชิกในสลัมและ
การไม่สามารถขยับสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึ้นจนสามารถย้ายไปอยู่อาศัยอื่นที่ดีกว่าในสลัมได้ 
(Korff, 1986)  

ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา นอกจากงานศึกษาที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังปรากฏงานศึกษาหลาย
ชิ ้นที ่พยายามทำความเข้าใจความยากจนในเขตเมืองของประเทศไทยที่ส ัมพันธ์กับประเด็นและความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สภาพชุมชนแออัดหรือสลัมและการไล่รื้อที่อยู่
อาศัยของคนจนเมือง (อคิน รพีพัฒน์, 2525; 2541; 2542; 2543; สมพงษ์ พัดปุย, 2527; วิชยา โกมินทร์ และ
บวร ทรัพย์สิงห์, 2557) และ ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนจน
เมือง  (ปรีชาพงศ์ อากาศโสภา, 2555; Guntawong, 2013) เป็นต้น งานศึกษาเหล่านี้จะมีหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) ของความยากจนและประชากรยากจนในเมืองว่าคือประชากรที่อยู่ อาศัยในชุมชนแออัด
หรือสำคัญเป็นหลัก  

อย่างไรก็ดี งานศึกษาจำนวนหนึ่งตั้งแต่ครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 ก็ได้พยายามที่จะศึกษาและทำ
ความเข้าใจรูปแบบของคนจนเมืองกลุ่มใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ทวิช จตุวรพฤกษ์ และคณะ (2540) ที่ศึกษากลุ่ม
ชาวเชาในชุมชนแออัดของเชียงใหม่ บุญเลิศ วิเศษปรีชา (2552) ที่ศึกษากลุ่มคนไร้บ้านในฐานะประชากรที่มี
ความยากจนที่สุดของเมือง และงานศึกษาของ สุปรียา หวังพัชรพล และคณะ (2561) ที่พยายามเปิดพื้นที่ทำ
ความเข้าใจคนจนเมืองกลุ่มใหม่ที่สัมพันธ์กับประเด็นความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาเมืองและจำแนกคนจน
เมืองเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนจนเชิงรายได้ กลุ่มชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ กลุ่มแรงงาน และกลุ่มคนชายขอบ (สุ
ปรียา หวังพัชรพล, 2561) 

นอกจากนี้ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ (2563) ในงานศึกษา คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคม
เมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปีที ่ 2 ได้รายงานผลการศึกษาในปีแรกของการวิจัยที่
ครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงของคนจนเมืองครอบคลุม 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ผู้วิจัยพยายามชี้ให้เห็นถึงลักษณะและความเปลี่ยนแปลงของคนจนเมืองและ
พยายามเปลี่ยนรหัสหมายของคนจนเมืองมาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ 
รวมถึงการชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองที่เบียดขับคนจนเมืองจากพื้นที่ของเมืองอัน
เนื่องมาจากแผนการพัฒนาเมืองแต่ละแห่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองเพ่ือ
ตอบโจทย์ของกลุ่มทุนและชนชั้นกลางในเมือง ทั้งนี้ งานศึกษาชิ้นนี้แม้จะมีความพยายามศึกษาคนจนเมืองใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งคนจนเมืองในสลัมและคนจนเมืองในห้องเช่าราคาถูก หากแต่จุดเน้นหรือประชากรที่เป็น
หน่วยวิเคราะห์หลักดูจะอยู่ที่ประชากรในสลัมหรือชุมชนแออัดเป็นสำคัญ 
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ความแตกต่างหลากหลายของความยากจนในอนาคตของเมืองหลักภูมิภาค 
การนิยามความยากจนในปัจจุบันใช้แนวคิดที่สามารถจำแนกได้ 2 แนวทาง คือ แนวคิดการวัดความ

ยากจนแบบสัมบูรณ์ (absolute poverty concept)  ที่ใช้ "เส้นความยากจน” (poverty line) เป็นตัวแบ่ง
คนจนกับคนไม่จนออกจากกัน และแนวคิดการวัดความยากจนแบบสัมพัทธ์ (relative poverty concept) ที่
เป็นการพิจารณาความยากจนโดยเปรียบเทียบกับรายได้ต่าง ๆ ของประชากรแต่ละกลุ่ม ทั้งสองแนวคิดดูจะมี
จุดร่วมที่สำคัญอยู่ที่การให้ความสำคัญกับ “รายได้” ในฐานะตัวแปรที่ส่งผลต่อความยากจนของประชากร  

อย่างไรก็ดี มิติของความยากจนอาจมิได้จำกัดอยู่เฉพาะมิติทางรายได้เท่านั้น และการทำความเข้าใจ
อนาคตของความยากจนจำเป็นต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของความยากจนรูปแบบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบให้
เกิดความเปราะบางของประชากรและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมือง
หลักภูมิภาคจึงจะใช้นิยามความยากจนในมิติทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่หมายถึง ความอัตคัดขัดสนในมิติ
ต่างๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความ
ไม่ม่ันคงในชีวิต และทำให้ครัวเรือนหรือประชากร และอาจครอบคลุมถึง “มิติความเสี่ยงของชีวิต การเข้าไม่ถึง
สินค้าสาธารณะของรัฐ และทุนทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจ” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543; มิ่ง
สรรพ์ ขาวสอาด, 2544) 

จากนิยามข้างต้น ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตจะมีความหลากหลายและพลวัตมากขึ้น
กว่าความยากจนในอดีต ซึ่งผูกโยงกับประเด็นของที่อยู่อาศัยในสลัมหรือชุมชนแออัดเป็นหลัก การประสบ
ความอัตคัดขัดสนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมไปถึงประชากรในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต
อาจครอบคลุมถึงคนเมืองที่ไม่มีทุนทางสังคมมากเพียงพอที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิต คนเมืองที่เข้าไม่ถึง
ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือแรงงาน
แบบกิ๊กในเมืองที่มีความไม่แน่นอนทางรายได้ ซึ่งส่งผลต่อความอัตคัดขัดสน พื้นที่อยู่อาศัยของประชากรที่
ประสบความยากจนเหล่านี้อาจอยู่ในห้องเช่าราคาถูกนอกชุมชน ห้องเช่าราคาถูกบนอาคารพานิชย์ อพาร์ต
เมนต์หรือมีการย้ายที่อยู่อาศัยตามสถานการณ์ของชีวิต ขาดความยึดโยงของความรู้สึกร่วมและความเป็น
ชุมชน  

นอกจากนี้ ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง และความยากจนในพื้นที่แต่ระดับของเมือง 
(กลางเมือง, กึ่งเมือง, ชานเมือง, เมืองบริวาร) หรือย่านของเมืองจะมีแนวโน้มของหน้าตาและลักษณะความ
ยากจนที่แตกต่างกัน รวมถึงรายละเอียดเชิงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความยากจนในแต่ละเมืองและระดับพื้นที่ของ
ความเป็นเมืองที ่แตกต่างกัน ซึ ่งในความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที ่การตั ้งถิ ่นฐานกับความยากจนขอ งเมือง  
Ihlanfeldt (1999) และ Moretti (2013) ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบความสัมพันธ์ (ecosystem) ในพื้นที่และย่าน
ของเมืองแต่ละแห่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การเลื่อนชั้นทางสังคม (social moblility) และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงระดับความยากจนและการเข้าถึงโอกาสของประชากรที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตในแต่
ละพ้ืนที่อันสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม การเข้าถึงแหล่งงานและรายได้ และลักษณะ
การทำงานของประชากรในแต่ละพ้ืนที่แต่ละย่าน  
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อนาคตของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคจะมีความแตกต่างหลากหลายจากความผันแปรทาง
เศรษฐกิจสังคม 
แม้ปัจจัยทางเศรษฐกิจดูเหมือนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของความยากจนในเมือง หากแต่ปัจจัย

ทางสังคม การเมือง การเปลี ่ยนแปลงทางประชากร การพัฒนาพื ้นที ่ทางกายภาพของเมือง และการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่ต่างมีความสำคัญต่อความยากจนในเมืองเช่นกัน และทำให้คนเมือง
จำนวนหนึ่งต้องประสบความเปราะบางและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การศึกษาอนาคตของการไร้บ้านในเมืองในปีที่ 1 ที่มีขอบเขตอยู่ที่ประชากรในภาวะก้ำกึ่งต่อการไร้
บ้าน (proto-homelessness) ในกรุงเทพมหานครที่เป็นประชากรเมืองยากจนกลุ่มหนึ่ง ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ภาวะก้ำกึ่งต่อการไร้บ้านที่ครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมในหลายมิติ เช่น 
ครัวเรือนและผู้สูงอายุตัวคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การแทนที่ของหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมือง เป็นต้น ปัจจัย
ขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ส่งผลให้ประชากรที่มีความเปราะบางและความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะก้ำกึ่งต่อการไร้บ้าน
มีแนวโน้มขยายตัวและหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงประชากรที่ยากจนทางเศรษฐกิจหรือรายได้ 
หากแต่ครอบคลุมประชากรที ่ยากจนทางเครือข่ายสังคม (social network) และยากจนทางโอกาสที่ไม่
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเศรษฐกิจสังคมเมืองได้ 

ในส่วนของอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคนั้น ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งในระดับ    
มหภาคและระดับของเมืองจะส่งผลอย่างสำคัญให้อนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคมีลักษณะหน้าตาที่
แตกต่างจากในปัจจุบัน กล่าวคือ ความยากจนและประชากรยากจนในเมืองหลักภูมิภาคจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงประชากรในสลัมหรือชุมชนแออัดดั้งเดิม แต่หมายรวมถึงประชากรที่เป็นแรงงาน
จากเมืองบริวาร แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานชาติพันธุ์รุ่นที่สอง แรงงานที่ย้ายกลับจากเมืองหลวงและเมือง
อุตสาหกรรม และประชากรที่เคยอยู่ในชุมชนแออัดที่ย้ายออกจากชุมชนแออัดเดิมจากการไล่รื้อและการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง ประชากรที่ประสบความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคเหล่านี้จะลักษณะของ
การอยู่อาศัย ใช้ชีวิต และการทำงานที่สัมพันธ์กับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของเมืองในอนาคต 
ได้แก่  

1) ทางเลือกในการทำงานมากขึ้น แต่ความมั่นคงลดน้อยลง ประชากรยากจนในเมืองหลักจะเป็น
มนุษย์ดิจิทัลที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มของความ
มั่นคงทางรายได้และอาชีพลดลง อันเนื่องมาจากการทำงานจะมีแนวโน้มของงานจะเป็นงานนอกระบบบน
แพลตฟอร์มหรือการจ้างงานในระยะสั้น หรือการขายของเล็กน้อยบนแพลตฟอร์มออนไลน์  

2) อยู่อาศัยกลางเมืองและนอกชุมชนแออัด ประชากรยากจนในเมืองหลักจะอยู่อาศัยย่านใจกลาง
เมืองมากขึ้น ทว่าเป็นย่านศูนย์กลางเมืองเดิมที่อาจลดความสำคัญลง แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สัมพันธ์และไม่ห่างไกล
กับพ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองใหม่หรืออยู่ในพ้ืนที่ขอบเมืองชั้นใน เช่น ย่านถนนกลางเมืองและสถานีขนส่งเก่า (เมือง
ขอนแก่น) ย่านรัถการและตลาดกิมหยง (เมืองหาดใหญ่) และย่านไนท์พลาซ่าและย่านช้างเผือก (เมือง
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เชียงใหม่) เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มแตกต่างจากประชากรยากจนในกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มย้ายออกไปอาศัยใน
พื้นที่ขอบเมืองมากขึ้น ลักษณะการอยู่อาศัยจะเป็นห้องเช่าราคาถูกนอกชุมชนและห้องแบ่งเช่าบนอาคาร
พาณิชย์ การอยู่อาศัยในชุมชนแออัดและสลัมจะลดน้อยลงอันเนื่องมาจากความหลากหลายของประชากร
ยากจนเมือง การไล่รื้อและการเปลี่ยนสภาพของเมือง รวมถึงการย้ายออกจากชุมชนของสมาชิกรุ่นสอง  

3) ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายทางสังคม ประชากรยากจนในเมืองหลักจะมีแนวโน้มที่เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของเครือข่ายทางสังคม ส่งผลให้ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนของชีวิตเพ่ิม
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัย ได้แก่ ขนาดครอบครัวที่เล็กลง ความเป็นปัจเจกชนเพิ่มมากขึ้น สายสัมพันธ์ทาง
เครือญาติที่ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนรุ่นและการย้ายถิ่น และสายสัมพันธ์จากการทำงานลดน้อยลงจาก
ลักษณะงานบนแพลตฟอร์มที่มากข้ึน เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี แม้แนวโน้มของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่งจะมีแนวโน้มและปัจจัย
ขับเคลื่อนหลักที่คล้ายคลึงกัน หากแต่ความแตกต่างทางบริบทของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละพื้นที่ก็จะทำให้
อนาคตความยากจนในเมืองหลักแต่ละแห่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ระดับการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่แตกต่างกันของประชากรแต่ละกลุ่มในเมืองและสัมพันธภาพระหว่างการหารายได้กับการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดระดับความยากจนของคนเมืองแต่ละกลุ่มในอนาคต หรือเมือง
หลักภูมิภาคท่ีชีวิตของประชากรในเมืองส่วนใหญ่ยึดโยงกับการท่องเที่ยว อาทิ เชียงใหม่หรือหาดใหญ่ ที่ความ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบกิจการและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความเปราะบางและ
นำไปสู่การเข้าสู่ความยากจน หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองที่แตกต่างกันของเมืองแต่ละ
แห่งในอนาคตอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทางด้านที่อยู่อาศัยและตลาดแรงงานอันนำไปสู่ความยากจนของ
ประชากรบางกลุ่มในเมือง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การขยายตัวของความเป็นเมืองในเมืองหลักภูมิภาคหลายแห่งจนทำให้ระดับพ้ืนที่ของเมือง
มีความชัดเจนมากขึ้นทั้งพ้ืนที่กลางเมือง พ้ืนที่กึ่งเมือง (quasi-urban) และพ้ืนที่ชานเมือง (suburban) รวมถึง
เมืองบริวารก็ทำให้แนวโน้มความยากจนของเมืองหลักในอนาคตจะมีความแตกต่างกันตามระดับพ้ืนที่ของเมือง
ด้วยเช่นกัน  
 
 โควิด-19 ปัจจัยเร่งที่ส่งผลต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด -19 ส่งผลอย่างสำคัญต่อความ
ยากจนในเมือง โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรยากจนในเมือง รายงานของ Oxfam 
International ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดฯ ประชากรในเขตเมืองอาจเข้าสู่
ภาวะยากจนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ล้านคนทั่วโลก ทั้งนี้ การชะลอทางเศรษฐกิจที่ยาวนานและความไม่
ครอบคลุมของระบบคุ้มครองทางสังคม (social protection) ในหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้คนจน
เมืองเหล่าต้องประสบความเปราะบางและความอัตคัดขัดสนในระยะยาว (Oxfam International, 2020) 



7 
 

 ในส่วนสถานการณ์ของประเทศไทย รายงานจากธนาคารโลก (World Bank) ได้ชี้ให้เห็นว่า การแพร่
ระบาดฯ ส่งผลให้คนตกงานกระจายไปทั่ว และกระทบต่อครัวเรือนชนชั้นกลาง และครัวเรือนที่ยากจน 
โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนในเขตเมืองที่ต้องประสบกับภาวะหนี้สิน การขาดรายได้ และการว่างงานหรือการ
ทำงานในระดับต่ำ (underemployment) ซึ่งธนาคารโลกได้เสนอว่ากลุ่มคนยากจนเป็นกลุ่มเปราะบางที่รัฐ
ควรขยายการสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป (ธนาคารโลก, 2563) ในทางเดียวกัน แม้ว่าคนยากจนในเขตเมืองของ
ไทยจะประสบกับความเปราะบางที่รุนแรง แต่แนวโน้มความยากจนในเขตเมืองของภูมิภาคที่เพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่
ช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดฯ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า คนจนเมืองในภูมิภาคโดยเฉพาะในเมืองที ่ภาค
เศรษฐกิจอิงอยู่กับภาคบริการและการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบในระดับที่รุนแรงกว่าคนจนเมืองในเมือง
หลวง (World Bank Group, 2020) ในทางเดียวกัน การแพร่ระบาดฯ ก็ได้ทำให้ภาพของประชากรยากจนที่
เปราะบางในเมืองที่เข้ารับความช่วยเหลือปรากฏขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะประชากรยากจนกลุ่มใหม่ที่อาศัยอยู่ใน
ห้องเช่าราคาถูกทั้งในและนอกชุมชน แรงงานข้ามชาติ และแรงงานที่ย้ายถิ่นกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ การตก
หล่นหรือหลุดนิยามจากระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐก็ส่งผลให้ประชากรในเมืองจำนวนมากต้องเข้าสู่ภาวะ
ยากจนในระดับที่มากข้ึน 
 นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับความยากจนในเมือง โดยเฉพาะใน
เมืองหลักภูมิภาคแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเมืองแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน อาทิ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการผลิตและ
บริการที่มากขึ้น การเปลี่ยนเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลต่อการลดจำนวนของนักท่องเที่ยวใน
ระยะยาว การลดพนักงานและลดการจ้างงานในระยะยาวของภาคส่วนต่าง ๆ หรือการเข้าสู่การทำงานบน
แพลตฟอร์มและรูปแบบการทำงานแบบกิ๊กที่เพิ่มมากขึ้นของคนเมือง แนวโน้มเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มอนาคตความยากจนของเมืองหลักภูมิภาคเช่นกัน  
 

นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐกับความยากจนแบบใหม่และการหลุดระบบของคนจน 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและช่วยเหลือประชากรที ่ประสบปัญหาความยากจน นโยบายและมาตรการดังกล่าวมีจุดร่ วมที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีลักษณะของการเป็น "สวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจน" (poverty-targeting welfare) 
ที่มุ่งเป้าของสวัสดิการไปเฉพาะกลุ่มที่มีสภาพเศรษฐกิจด้อยกว่าคนกลุ่มอื่นๆ (ธร ปีติดล และ วีระวัฒน์ ภัทร
ศักดิ์กำจร, 2562) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “บัตรคนจน” เป็น
นโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านการสนับสนุนสวัสดิการให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ซึ่งต้องมีเง่ือนไข เช่น มีอายุ 18 ปีขึ้นปี, ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี, ไม่มีทรัพย์สิน
ทางการเงิน หรือถ้ามี ต้องไม่เกิน 100,000 บาท เป็นต้น นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปรียบเสมือน
นโยบายที่พยายามแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครอบคลุมแล้ว ภาครัฐยังมีมาตรการช่วยเหลือและจัด
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สวัสดิการสำหรับคนจนอื่นๆ อีก อาทิ เงินอุดหนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ที่เป็นการให้สวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงเช่นกัน แต่ใช้การคัดกรองด้วยการวัด
ฐานะทางเศรษฐกิจแบบง่าย (simple means test) ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้คัดกรองผู้ได้รับสวัสดิการผ่านการ
เข้าเยี่ยมเยียนและพูดคุย ใช้แรงงานและวิจารณญาณเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการพิสูจน์ และมาตรการเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ภาครัฐได้ใช้วิธีการให้ประชาชนเลือกเข้ารับสวัสดิการ (self-selection) หรือ
ลงทะเบียนเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากแต่มีเป้าหมายสำคัญในการเยียวยากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม
ประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือเป็นแรงงานนอกระบบ 

ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐในช่วงที่ผ่านมาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
ดังกล่าว แม้จะสามารถสร้างความครอบคลุมประชากรยากจนและบรรเทาปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง 
หากแต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดและปัญหาที ่เกิดจากทั ้งการเข้าไม่ถึงสวัสดิการ ที ่สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์กับประเด็นความยากจนแบบใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ความยากจนจากการเข้าไม่ถึงข้อมูลของ
ประชากร (information poverty) ที่หมายถึงสถานการณ์ที่ประชากรไม่มีทักษะและความสามารถท่ีจำเป็นใน
การเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน (Britz, 2004) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความยากจนทาง
เครือข่ายหรือการไม่มีเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในกรณีนี้ได้สะท้อนให้เห็นผ่านประชากรยากจน
จำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงมาตรการภาครัฐจากความไม่รู้และการปราศจากเครือข่ายในการช่วยเหลือเพื่อเข้าถึง
สวัสดิการ ในทางเดียวกับ ความยากจนทางดิจิทัล (digital poverty) ที่สะท้อนผ่านประชากรที่เข้าไม่ถึง
สวัสดิการและการเยียวยาภาครัฐจากการไม่มีอุปกรณ์และความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล  (Barrantes, 2007) 
เป็นต้น นอกจากปัญหาของการเข้าไม่ถึงสวัสดิการและมาตรการภาครั ฐที ่สืบเนื ่องมาจากการเข้าไม่ถึง
สวัสดิการจากหลายปัจจัยแล้ว นโยบายและมาตรการดังกล่าวที่มีลักษณะของสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงยัง
ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาของการกีดกันหรือไม่นับรวมประชากรที่เปราะบางจำนวนหนึ่งด้วยเช่นกัน เช่น 
ประชากรที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคม แต่อยู่เหนือเงื่อนไขของการรับสวัสดิการ
ไม่มาก เป็นต้น ในทางเดียวกัน นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของภาครัฐดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการช่วยเหลือเพียงครั้งคราวที่ยังไม่สะท้อนการผลักดันพฤติกรรมที่เอื้อกับการที่ผู้
ได้รับสวัสดิการจะสามารถออกจากความยากจน 

นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐดังที ่กล่าวมา ที่ใช้เกณฑ์รายได้และทรัพย์สินในการจัด
สวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจง แม้จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชากรจำนวนหนึ่งได้ หากแต่ก็ได้
สะท้อนให้เห็นความไม่ครอบคลุมของสวัสดิการกับประชากรจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ยากจนใน
เชิงเครือข่ายและยากจนในเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารและการลงทะเบียนรับสวัสดิการ ซึ่ง
ประชากรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางในระดับที่ค่อนข้างสูง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นความน่าสนใจว่าความยากจนและประชากรยากจนในเมืองหลักภูมิภาค
จะมีลักษณะหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อความแตกต่างของอนาคต
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค และภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่งจะมีความ
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เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ สมาร์ทโฟน และรูปแบบการจ้างงาน
แบบกิ๊กที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้การเข้าใจ
แนวโน้มและภาพอนาคตของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคจะมีส่วนอย่างสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์
เพ่ือรับมือกับความยากจนและปัจจัยที่นำไปสู่การขยายตัวของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต 
 

คำถามสำคัญในการวิจัย 
1. สถานการณ์ความยากจนของเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตเป็นอย่างไร?  

1.1. ความยากจนของเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตจะมีลักษณะเป็นอย่างไร? ความแตกต่างของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตกับปัจจุบันและความแตกต่าง
ระหว่างเมืองจะเป็นอย่างไร? 

1.2. ความยากจนและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจะส่งผลต่อ
ประชากรในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่งอย่างไร? 

1.3. พื้นที่และรูปแบบการตั ้งถิ ่นฐานในเมืองสัมพันธ์กับความยากจนในเมืองหลั กภูมิภาค
อย่างไร? ประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของเมืองที่แตกต่างกันในเชิงย่านและระดับของ
เมือง (กลางเมือง, กึ่งเมือง, ชานเมือง, เมืองบริวาร) จะมีระดับความยากจน หรือลักษณะ
ความยากจนที่แตกต่างกันอย่างไร?  

1.4. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและการทำงานรูปแบบใหม่มีความสัมพันธ์กับความยากจนใน
เมืองหลักภูมิภาคอย่างไร? 

1.5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศส่งผลต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร? 
1.6. กลุ่มคนจนใหม่และคนจนเก่าในเมืองหลักภูมิภาคมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? 

และความแตกต่างหลากหลายของประชากรที่ประสบความยากจนในอนาคต 
1.7. ปัจจัยเรื่องรุ่นอายุ (generation) สัมพันธ์กับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคหรือไม่? 

อย่างไร? 
2. นโยบายภาครัฐทั้งต่อการพัฒนาเมืองและความยากจนทั้งในระดับประเทศและระดับเมือง จะ

ส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร? 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทยและ

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
2) เพ่ือศึกษาและคาดการณ์ภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทยที่สัมพันธ์กับพื้นท่ีและ

ชีวิตเมือง 
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3) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอนาคตที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทย 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัยของงานศึกษาชิ้นนี้ สามารถจำแนกได้ใน 3 ขอบเขตหลัก คือ ขอบเขตเชิงประชากร 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ และขอบเขตเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ขอบเขตเชิงประเด็น งานศึกษาชิ้นนี้มีชอบเขตการศึกษาแนวโน้มความยากจนของเมือง

ในอนาคต ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการให้คำนิยามความยากจนผ่านแนวคิดในการวัด
ความยากจนใน 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ 

• แนวคิดการวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์ (absolute poverty concept) ที่ใช้
เกณฑ์แบบสัมบูรณ์ในการแบ่งคนจนและคนไม่จนออกจากกัน เกณฑ์ดังกล่าวจะ
สะท้อนระดับค่าครองชีพต่ำสุดที่มนุษย์จะยังชีพอยู่ได้ หรือที่เรียกกันว่า “เส้น
ความยากจน” (poverty line) (สมชัย จิตสุชน และ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, 
2556) แนวคิดการวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์ถูกนำไปใช้ในหน่วยงานหลาย
แห่ง ตัวอย่างเช่น ธนาคารโลกมีการจัดทำ “เส้นความยากจนประเทศ” 
(national poverty line) ที่แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความ
ยากจนนี้ ไม่สามารถเข้าถึงโภชนาการ เสื้อผ้า และที่พักอาศัยในประเทศได้
อย่างเหมาะสม ซึ ่งประเทศร่ำรวยมักมีเส้นความยากจนประเทศที ่สูงกว่า
ประเทศยากจน (The World Bank Group, 2015) นอกจากนี ้ ยังมีการวัด
ความยากจนตามแนวคิดนี ้โดยอาศัยดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multi-
dimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งประกอบด้วย 1) มิติด้านการศึกษา 2) 
มิติด้านการใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภาพ 3) มิติด้านความเป็นอยู่ และ 4) มิติ
ด้านความมั่นคงทางการเงิน ที่จะประเมินจากการเข้าถึงทรัพยากรในมิติต่างๆ 
และนำมาคำนวณเป็นดัชนี 

• แนวคิดการวัดความยากจนแบบสัมพัทธ์ (relative poverty concept) ที่เป็น
การพิจารณาความยากจนโดยเปรียบเทียบกับรายได้ต่างๆ ของประชากรแต่ละ
กลุ่ม ในแนวคิดนี้จะมีวิธีการจำแนกความยากจนที่นิยม 2 แบบ ได้แก่ 1) การ
กำหนดร้อยละ เช่น ร้อยละ 10 ของครัวเรือนที่อยู่ช่วงระดับรายได้ต่ำสุดเป็น
ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด เป็นต้น 2) กำหนดจากร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคน 
เช่น สมมติว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนคือ 40,000 บาท/ปี อาจกำหนดว่าผู้มีรายไดต้่ำ
กว่าร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นคนจน เป็นต้น 
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การนิยามความยากจนทั้งการวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์และการวัดความยากจน
แบบสัมพัทธ์ ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าหากประชากรมีรายได้ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนหรือมี
ครัวเรือนที่อยู่ช่วงระดับรายได้ต่ำสุดจะต้องประสบกับความอัตคัดขัดสนในชีวิตและความไม่
มั่นคงของชีวิต   

ทั้งนี้ ในงานศึกษาชิ้นนี้จะกำหนดขอบเขตของความยากจนไว้ในความหมายที่กว้าง
อันครอบคลุมถึงความอัตคัดขัดสนในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือ
ประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความไม่มั่นคงในชีวิต อันเป็นการกำหนด
นิยามแบบสัมพัทธ์ที่เปิดพื้นที่ให้กับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่อาจจะ
ส่งผลต่อรูปแบบความยากจนในอนาคต และมีขอบเขตในทิศทางเดียวกับ “แถลงการณ์การ
ให้คำมั่นสัญญาในการลงมือขจัดความยากจน” ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ ได้ให้ว่า  

“ความยากจน คือ การปราศจากทางเลือกและโอกาส การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ รวมถึงการขาดแคลนศักยภาพพ้ืนฐานในการมีร่วมที่มีความหมายในสังคม  

ความยากจนหมายถึงการไม่มีอาหารเพียงพอและไม่มีเสื้อผ้าให้ครอบครัวสวมใส่ ไม่
มีโรงเรียนและไม่มีโรงพยาบาลให้ไป ไม่มีผืนดินให้หว่านอาหาร ไม่มีงานไว้เลี้ยงชีพ หรือเข้า
ไม่ถึงการเงิน  

ความยากจนหมายถึงความไม่มั ่นคง และการที ่ปัจเจก ครัวเรือน และชุมชน
ปราศจากอำนาจและถูกกีดกัน หมายถึงความเปราะบางต่อความรุนแรง และมักมีนัยยะถึง
การดำรงชีวิตอยู่ในชายขอบของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง และเข้าไม่ถึงน้ำ
สะอาดและสุขอนามัย” (United Nations Economic and Social Council, 1998)  

ในทางเดียวกัน Sharon Bessell (2019) ยังได้ชี ้ให้เห็นว่าในการทำความเข้าใจ
สถานการณ์ความยากจนในอนาคตและการออกแบบนโนบายเพื่อรับมือความยากจนใน
อนาคตจำเป็นอย่างยิ่งท่ีควรมีการพิจารณาความหมายของความยากจนใหม่ ซึ่งไม่ได้หมายถึง
แค่เพียงรายได้ แต่หมายถึงการขาดแคลนหรือไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ หรือ
สวัสดิการของรัฐได้ (Bessell, 2019)  

นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเด็นความยากจนมักถูกกล่าวถึงอย่างสัมพันธ์กับประเด็น
ของความเหลื ่อมล้ำด้วยเช่นกัน ซึ ่ง  Jonathan Haughton และ Shahidur R Khandker 
(2009) ได้ชี้ให้เห็นว่าความยากจนและความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด กล่าวคือ ความเหลื่อมล้ำที่สูงจะนำไปสู่การกระจุกตัวของทรัพยากรและความมั่งคั่ง
อันส่งผลให้ความยากจนมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากแนวคิดการ
ว ัดความยากจนแบบสัมพัทธ์  Jonathan Haughton ได ้ช ี ้ ให ้เห ็นว ่าความเหล ื ่อมล้ำ 
(inequality) สัมพันธ์กับความยากจน (poverty) เพราะการแบ่งสันปันส่วนทรัพยากรอย่าง
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ไม่เหมาะสมหรือการเปลี ่ยนแปลงในการแบ่งสันปันส่วนกระจายทรัพยากรส่งผลต่อ
สถานการณ์ความรุนแรงและระดับของความยากจนโดยตรง ในขณะที่คนจน (poor) นั้นเป็น
ผลของความยากจนซึ่งถูกกำหนดโดยความเหลื่อมล้ำ ทำให้คนเป็นผู้ขาดพร่องทรัพยากรใน
ด้านอื่นๆ ตามมา อาทิ รายได้, การศึกษา, อำนาจ, สิทธิ และเป็นผู้เปราะบางต่อความเสี่ยง 
ซึ่งในแง่นี้ ส่งผลให้แม้ประชากรจำนวนมากจะมีชีวิตที่อยู่เหนือเส้นความยากจน (poverty 
line) ซึ่งหมายถึงการมีทรัพยากรที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี หากแต่ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงประชากรเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่สามารถ
มีชีวิตที่ดีหรือเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นได้เนื่องมาจากการกระจายทรัพยากรที่ ไม่
เหมาะสมและประชากรเหล่านี ้อาจจะเป็นคนจนเช่นกัน (Haughton and Khandker, 
2009) 
3.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่ งานศึกษาชิ้นนี้มีขอบเขตการศึกษาความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค

ของประเทศไทย อันได้แก่ เมืองขอนแก่น เมืองเชียงใหม่ และเมืองหาดใหญ่ ที ่จะ
พิจารณาพื้นท่ีกึ่งเมือง (quasi-urban) และพ้ืนที่ชานเมือง (suburban) ของเมืองเหล่านี้ 
ทั ้งนี้เมืองหลักภูมิภาคทั้งสามเป็นเมืองที่มีลักษณะการเติบโตและปัจจัยผลักดันการ
เติบโตที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้เห็นถึงภาพอนาคตความยากจนที่มีความหลากหลาย
อันเป็นพื้นฐานในการออกแบบนโยบายเพื่อรองรับความท้าทายของปัญหาความยากจน
ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 

3.3 ขอบเขตเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักจะ
อยู่ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการวิจัยเรื่องอนาคตศึกษา (Saritas & Aylen, 
2010; Saritas, 2013) ที ่จะเป็นการพิจารณาแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน (driver) 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านด้านสังคม (society) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ 
(economy) สิ่งแวดล้อม (ecology) การเมือง (politics) และคุณค่า (values) เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อความยากจน
ในเมืองหลักภูมิภาคของไทย 

 

1.4 สมมติฐานและแนวคิดของการศึกษา 
 งานศึกษาชิ้นนี้มุ่งศึกษาอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค อันประกอบไปด้วยเมืองเชียงใหม่ 
เมืองขอนแก่น และเมืองสงขลา-หาดใหญ่ จากนิยามความยากจนของงานศึกษาชิ้นนี้ที่ความยากจนหมายถึง
ความอัตคัดขัดสนในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ความไม่มั่นคงในชีวิต ซึ่งในการบ่งชี้ถึงความอัตคัดขัดสนหรือความยากจนของประชากรก็มี
ความพยายามในการวัดด้วยแนวคิดหลายประการ อาทิ การใช้ “เส้นความยากจน”  (poverty line) การใช้
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: MPI) ซึ ่งตั ้งอยู ่บนสมมติฐานที ่ว ่าหาก
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ประชากรมีรายได้หรือความสามารถในการจ่าย หรือการเข้าถึงทรัพยากรที่ส่งผลต่อการมีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์
จะเป็นประชากรที่ประสบปัญหาความยากจน 
 งานศึกษาชิ้นนี้ มีสมมติฐานและแนวคิดว่าปัจจัยของความอัตคัดขัดสนที่นำไปสู่ความยากจนใน
อนาคตอาจมิได้มีเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยทางรายได้และความสามารถในการจ่ายเท่านั้น หากแต่ 
อาจรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ประชากรอยู่ในภาวะเปราะบางเข้าสู่ความยากจน ยกตัวอย่างเช่น การเข้า
ไม่ถึงข้อมูลที่อาจเปรียบได้ว่าคือความยากจนทางข้อมูล ( information poverty) อันหมายถึงสถานการณ์ที่
ประชากรไม่มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน อันส่งผล
ให้ประชากรกลุ่มหนึ่งอยู่ในภาวะไม่มั่นคงและความอัตคัดขัดสน หรือการเข้าไม่ถึงข้อมูลทางดิจิทัลที่ส่งผลต่อ
การเข้าไม่ถึงแหล่งงานและสวัสดิการ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีตาขา่ย
ปลอดภัยทางสังคมและการช่วยเหลือจุนเจือประชากรเปราะบางไม่ให้เข้าสู่ความอัตคัดขัดสนและความยากจน 
เป็นต้น  
 นอกจากนี้ งานศึกษายังมีสมมติฐานที่ว่าความยากจนของเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตจะมีความ
แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมเศรษฐกิจของแต่ละเมืองที่มีความแตกต่างกัน อัน
หมายถึงปัจจัยความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อความยากจนจะมีความแตกต่างกันด้วย 
 

1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
งานศึกษาชิ้นนี้จะใช้การศึกษาอนาคตศึกษา (futures studies) มาเป็นกรอบในการวิจัย เพื่อการ

วิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) ตลอดจนคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต
และภาพอนาคตของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศในแต่ลักษณะ ทั ้งภาพอนาคตฐาน 
(baseline future) ภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) และภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred 
future) ที่มีความสัมพันธ์ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในอนาคต รวมทั้งแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อน
ทางด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้านคุณค่า ทั้งนี้ กระบวน
การศึกษาภายใต้กรอบอนาคตศึกษาดังกล่าวนี้จะเน้นกระบวนการมีส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเมืองหลัก
ภูมิภาคแต่ละแห่งในการพัฒนาและวิเคราะห์ภาพอนาคตในลักษณะต่างๆ และกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ 
อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างอนาคตพึงประสงค์  (อภิวัฒน์ รัตนวรา
หะ, 2563) 
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ภาพที่ 2 กรวยอนาคต (Futures Cone) (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) 

 

1.6 กระบวนการวิจัยและขั้นตอนการดำเนินงาน 
วิธีการดำเนินการและเก็บข้อมูล 

กระบวนการและวิธีการวิจัยหลักของโครงการการศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค
ของประเทศไทย คือ วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 
2562; Hines & Bishop, 2013) ซึ่งแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
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)  

 
ขั้นตอนที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินงานในขั้นตอนการกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ไป

บางส่วนดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ “3.ขอบเขตของการวิจัย” ในข้อเสนอโครงการ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ขอบเขต
การศึกษามีความชัดเจนขึ้นและสอดคล้องกับบริบทในเชิงพ้ืนที่ของแต่ละเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยอัน
เป็นพื้นฐานในการสร้างภาพอนาคตของความยากจนของเมืองหลักภูมิภาค งานศึกษาชิ้นนี้จะดำเนินการ
กำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคเพิ่มเติมเพ่ือ
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ความชัดเจน ผ่านการทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือนำข้อมูลวิเคราะห์ความแตกต่างและความ
เฉพาะของความยากจนและลักษณะความยากจนระหว่างเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง และระหว่างเมืองหลัก
ภูมิภาคกับเมืองศูนย์กลาง รวมถึงการสร้างบริบท (contextualizing) ให้กับนิยามและลักษณะความยากจน
ของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง อันจะนำมาสู่การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) 
สำหรับงานศึกษาชิ้นนี้ และเป็นพื้นฐานในกระบวนการวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต (ขั ้นตอนที ่ 2 และ 3) นอกจากนี ้ ในขั ้นตอนนี ้จะมีการกำหนด             
บุคลาลักษณ์ (persona) ของประชากรที่ประสบความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคเพื่อเป็นตัวอย่างของกรอบ
แนวการศึกษา (normative framework) 

ขั้นตอนที่ 2 จะใช้กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์คือ ปัจจัย STEEPV ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 3.3 
ข้างต้น ในการทบทวนสถานการณ์ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และปัจจัยขับเคลื่อนอย่างรอบด้านที่ส่งผล
กระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ ด้าน การวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้วิธีแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้ันตอนที่ 2 นี้จะมีข้ันตอนการดำเนินการ
ย่อยรวม 4 ขั้นตอนที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะเน้นใช้ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงปริมาณด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับสถานการณ์ความยากจนในเมืองและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความยากจนในเมือง อาทิ งาน
ศึกษาความยากจนในเขตเมืองในระดับมหภาค งานศึกษาเกี่ยวกับคนจนเมืองและความยากจนใน
เมืองในระดับพื้นที่หรือพื้นที่เป้าหมาย และข้อมูลสถานการณ์ความยากจนในเมืองจากภาครัฐหรือ
ภาคประชาสังคม เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ในอนาคต ตัวอย่างข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นต่างๆ ของกรอบ STEEPV ที่จะนำมาวิเคราะห์ อาทิ 

- ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลชุมชนแออัดและชุมชนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัย ของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะมุ่งเน้นไปที่การทบทวนงานศึกษาเชิง
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยากจนในเมืองทั้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่เป้าหมาย 
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
และแนวโน้มอนาคตของความยากจนในเมือง ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก อาทิ แกนนำเครือข่ายคนจนเมืองหรือประชากรที่ประสบภาวะยากจนใน
เขตเมือง ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นความยากจนในเมืองทั้ง
ในระดับประเทศและพื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศและระดับพื้นที่ที ่ทำงาน
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นความยากจนในเมืองทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ คำถามในการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นในประเด็นของปัจจัยและแนวโน้มความยากจนในเมือง ลักษณะและ
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ความท้าทายในอนาคตของความยากจนในเมืองเป้าหมาย ความเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาคหรือระดับพื้นท่ีที่ส่งผลต่ออนาคตของความยากจนในเมือง 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 การสำรวจสถานการณ์และ Mapping ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทย 
ทั้งในมิติความสัมพันธ์ของความยากจนในเมืองกับพื้นที่และชีวิตของเมือง ความสัมพันธ์ของความ
ยากจนและประชากรยากจนในเมืองหลักภูมิภาคกับพื้นที่กึ่งเมือง (quasi-urban) และเมืองบริวาร 
(satellite town) และแนวโน้มของความยากจนหรือความอัตคัดขัดสนแบบใหม่ที่ปรากฏในเมืองหลัก
ภูมิภาคและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
สร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มอนาคตของความยากจนในเมือง 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 ผลลัพธ์ของกิจกรรมวิจัยในขั้นตอนย่อยที่ที่ 2.1  ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 และขั้นตอน
ย่อยที่ 2.3 จะสามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพระบบพลวัต (system dynamics) ของปัจจัยขับ
เคลื่อนที่สัมพันธ์กับประเด็นความยากจนในเมือง และสะท้อนให้เห็นภาพรวมทั้งในระดับเมืองและ
ระดับโครงการของสัมพันธภาพระหว่างความยากจนในเมืองกับประเด็นตามกรอบ STEEPV ทั้งนี้ 
แผนภาพระบบพลวัตจะเป็นเครื่องมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระยะการทำงานต่อไปเช่นกัน 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.4 เมื่อเข้าใจสถานการณ์ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยขับเคลื่อนที่
สัมพันธ์กับความยากจนในเมืองแล้ว กิจกรรมส่วนต่อมาคือการเจาะหาประเด็นความไม่แน่นอน 
(uncertainty) ต่างๆ ในกรอบของ STEEPV ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนจะใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพผ่านการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพ่ือระดมสมองและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของอนาคตความยากจนในเมือง ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเชื่อมโยงไปถึง
ผลกระทบต่อระบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนในเมืองที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนในขั้นตอน 2.3 และผู้เข้ารวมการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ส่วนหนึ่งจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ได้สัมภาษณ์ไปในขั้นตอนที่ 2.2 

ขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้สามารถเรียกรวมเป็นขั้นตอนการพยากรณ์ (forecast) อนาคต
ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมืองอีก 20 ปีข้างหน้า อันประกอบไปด้วยภาพอนาคตฐาน 
(baseline future) ที่ได้จากการการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนในเมือง และ
ฉากทัศน์ (scenarios) ของอนาคตทางเลือก (alternative futures) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน
และความเสี ่ยงที ่จะส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค และภาพอนาคตที ่พึงประสงค์ 
(preferable futures) ต่อไป วิธีการหลักของกิจกรรมในส่วนนี้คือการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนในการเก็บข้อมูลเพ่ือหาความหมายและนัย (implications 
analysis) จากการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์หาความหมายและนัย ( implications analysis) จะใช้กรอบแนวคิดและ
วิธีการที่เรียกว่า วงล้ออนาคต (futures wheel) และการพยากรณ์ย้อนกลับ (back-casting) โดยเน้นการ
ประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยผู้ร่วมงานมีคณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ร่วมวิเคราะห์หาหนทาง (path) และกระบวนการที่จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่ได้แปลงออกมาเป็น
วิสัยทัศน์แล้วต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 และ 8 ขั้นตอนการวางแผน และการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ โดยมีวิธีการ
หลักคือการประชุมหารือภายในของคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษา 
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บทที่ 2 
การทบทวนที่เกี่ยวข้องกับความยากจน 

และประชากรที่ยากจนในเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

ในการศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมือง มีงานศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตความยากจนและ
ความยากจนในเมืองที่เบื้องต้นสามารถทบทวนและสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 งานศึกษาความยากจนในเมืองของประเทศไทย 
  ความยากจนในเมืองของประเทศไทยเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญและปรากฏงานศึกษาในเชิง
วิชาการจำนวนมากในประเด็นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะในช่วงหลังทศวรรษ 1980 ที่มีความยากจนในเขตเมือง
ของประเทศไทยมีการขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน งานศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาได้ผูกโยง
ประเด็นของความยากจนกับประเด็นชุมชนแออัดเป็นหลัก สลัมหรือชุมชนแออัดคือพ้ืนที่ที่นักวิชาการส่วนใหญ่
ทำการศึกษาในฐานะพื้นที่ของความยากจนในเมือง และคนสลัมคือประชากรที่ประสบความยากจนส่วนใหญ่
ของเมือง อย่างไรก็ได้ ในช่วงหลังทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ความยากจนในเมืองและประชากรยากจนกลุ่ม
ใหม่ได้ปรากฏการศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
 อคิน รพีพัฒน์ และคณะ (2525) ได้ชี ้ให้เห็นว่าคนจนเมืองที่อาศัยอยู่ในสลัมได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญของการเกิดสลัมอันเป็นที่อยู่อาศัยหลักของคนจนเมือง คือ ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับ
ชนบทที่ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น ในทางเดียวกัน ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี
รายได้น้อยที่เหมาะสมในเมืองก็มีความไม่เพียงพอและคนจนเหล่านี้ก็เข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยต่างๆ ในเมือง ส่งผล
ให้เกิดสลัมหรือชุมชนแออัดทั้งในรูปแบบของการเช่าที่ดินและการบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ คนจน
เมืองมีปัญหาสำคัญในชีวิตได้แก่ความไม่มั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ความไม่มั่นคงทางรายได้ที่ส่วนใหญ่คนจน
เมืองในสลัมทำงานเป็นแรงงานรับจ้างและค้าขายเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงปัญหาทางด้านหนี้ สินและการเข้าไม่ถึง
แหล่งทุนในการยกระดับคุณภาพชีวิต (อคิน รพีพัฒน์, 2525) 

ในทางเดียวกัน อคิน รพีพัฒน์ และคณะ (2541) ได้ศึกษาชุมชนแออัดหรือสลัมในฐานะที่อยู่อาศัยของ
ประชากรยากจนในเมืองที่ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและเมืองหลักภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น 
เชียงใหม่ และสงขลา เป็นงานศึกษาชิ้นสำคัญและชิ้นแรกที่ให้ภาพรวมของชุมชนแออัดกับความยากจนใน
เมืองที่ครอบคลุมเมืองภูมิภาคของประเทศ ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนแออัดที่เกิดขึน้ในกรุงเทพฯ และเมืองหลัก
ภูมิภาค มีความสัมพันธ์กับความยากจนและประชากรยากจนในเขตเมืองโดยเฉพาะในด้านประเด็นที่อยู่อาศัย 
ซึ่งการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมตามแบบทุนนิ ยม
ตะวันตกได้ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานราคาถูกในเมือง ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของชาวชนบทมาสู่เมือง 
ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองยังไม่พร้อมที่จะรองรับการอพยพโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาถูก ส่งผลให้
ประชากรเหล่านี้ต้องสร้างบ้านเรือนอันแออัดบนที่ว่างเปล่าของรัฐและเอกชน ทั้งโดยการเช่าที่ดินและไม่ได้เช่า



19 
 

ที่ดิน  อย่างไรก็ดี ชุมชนแออัดอันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรยากจนในแต่ละเมืองก็มีสภาพที่แตกต่างกัน 
ชุมชนแออัดจำนวนหนึ่งอาจเป็นชุมชนดั้งเดิมที่สมาชิกในชุมชนรุ่นต่อมาไม่สามารถจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยในเมือง
และอยู่ในพ้ืนที่อาศัยเดิมส่งผลให้เกิดความแออัด กับชุมชนแออัดที่เกิดขึ้นใหม่จากการสร้างบ้านเรือนบนพ้ืนที่
ว่างเปล่าที่ส่วนใหญ่มักอยู่ใกล้แหล่งงาน (อคิน รพีพัฒน์ และคณะ, 2541)  

ทั ้งนี ้ การวิเคราะห์และบทสรุปของปัญหาคนจนเมืองในชุมชนแออัดดูเหมือนจะมีความไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงทศวรรษ 2550 งานศึกษาของ เดชา สังขวรรณ และ รุ่งนภา เทพภาพ (2553) 
ได้ชี้ให้เห็นว่าคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุกในเมืองเผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  ปัญหา
คุณภาพชีวิต การเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ ปัญหาเศรษฐกิจ การมีรายได้ต่ำ และหนี้สิน ปัญหาความไม่มั่นคง
ในที่อยู่อาศัย และการถูกไล่รื้อ นอกจากนี้ คนจนเมืองในชุมชนแออัดมักถูกมองว่า เป็นแหล่งของมลพิษ เป็น
แหล่งปัญหาสังคม และเป็นแหล่งของอาชญากร  
 อย่างไรก็ดี งานศึกษาของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ (2563) เป็นความพยายามอย่างสำคัญ
หนึ่งในการปรับวิสัย (revision) คนจนเมืองในชุมชนแออัด ผู้ศึกษาได้พยายามทำการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับคนจนเมืองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองหลักภูมิภาคของประเทศ 
ในงานศึกษา คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปีที่ 2 ได้
รายงานผลการศึกษาในปีแรกของการวิจัยที่ครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงของคนจนเมืองครอบคลุม 5 พื้นที่ 
ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ผู้วิจัยพยายามชี้ให้เห็นถึงลักษณะและ
ความเปลี่ยนแปลงของคนจนเมืองและพยายามเปลี่ยนรหัสหมายของคนจนเมืองมาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยในภาคการผลิตไม่เป็นทางการหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชาวสลัมกำลัง
เปลี่ยนตัวตนมาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ รวมถึงการชี้ให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองที่เบียดขับคนจนเมืองจากพื้นที่ของเมืองอันเนื่องมาจากแผนการ
พัฒนาเมืองแต่ละแห่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มทุน
และชนชั้นกลางในเมือง ทั้งนี้ งานศึกษาชิ้นนี้แม้จะมีความพยายามศึกษาคนจนเมืองในรูปแบบต่างๆ ทั้งคนจน
เมืองในสลัมและคนจนเมืองในห้องเช่าราคาถูก หากแต่จุดเน้นหรือประชากรที่เป็นหน่วยวิเคราะห์หลักดูจะอยู่
ที ่ประชากรในสลัมหรือชุมชนแออัดเป็นสำคัญ รวมถึงในการดำเนินการในช่วงปีที่  1 ยังไม่ปรากฏนิยามที่
ชัดเจนถึงประชากรยากจนในเมืองหรือผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ใน
ประเด็นของคนจนเมืองในชุมชนแออัดที่มีสถานะของการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตไม่เป็น
ทางการก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงและเริ่มปรากฏจากงานศึกษาของ อคิน รพีพัฒน์ และคณะ 
(2525) ที่กล่าวว่าถึงอาชีพค้าขายขนาดเล็กว่าเป็นอาชีพหนึ่งของคนจนเมืองในช่วงทศวรรษ 2520 
 นอกจากงานศึกษาที่พยายามชี้ให้เห็นประเด็นเชิงมหภาคของความยากจนและสลัมหรือชุมชนแออัด
แล้ว ยังปรากฏงานศึกษาท่ีชี้ให้เห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ีของสลัมหรือชุมชนแออัดที่สัมพันธ์
กับประเด็นต่างๆ ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นทางเทคโนโลยี งานศึกษา Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิทัลของ
ชาวชุมชนแออัดยุค 4.0 ของ พงศกร สงวนศักดิ์ ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มการใช้โลกออนไลน์หรือเครื่องมือดิจิทัลใน
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การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตของคนจนเมืองในชุมชนแออัด อาทิ ด้านตัวตน ในการต่อสู้กับภาพลักษณ์แง่ลบ
ของคนจนในเมืองจากสังคม และการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับสังคม ด้านรายได้ ที่มีแนวโน้มใช้พื้นที่
โซเชียลมิเดียและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการหารายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีพ และด้าน
ความเสี่ยง ที่ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มเพื่อจัดการความเสี่ยงและ
สนับสนุนช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจสังคม (พงศกร สงวนศักดิ์, 2563)  

ในทางเดียวกับประเด็นด้านการเดินทาง งานศึกษา พฤติกรรมการเดินทางไปทำงานของคนจนเมอืง: 
กรณีศึกษาชุมชนรายได้น้อยตามแนวรถไฟสายเหนือในกรุงเทพมหานคร  ของปรีชาพงศ์ อากาศโสภา (2555) 
ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการเดินทางไปทำงานของคนจนเมือง แหล่งที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของ
แหล่งงาน และรายได้ของคนจนเมือง เลือกกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองตามลักษณะพื้นที่ 
ได้แก่ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช (ราชเทวี เขตเมืองชั้นใน) ชุมชนสวนผัก (จตุจักร เขตเมืองชั้นกลาง) และชุมชน
สถานีรถไฟหลักหก (เทศบาลนครรังสิต เขตชานเมือง) ที่มีสภาพพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนแออัด 
ห้องเช่าและบ้านเช่าราคาถูก งานศึกษาชิ้นนี้ ได้สุ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 160 ครัวเรือน  ผลการศึกษา
พบว่าระดับของการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและการตัดสินใจเลือกพาหนะของแต่ละชุมชนแตกต่างตา ม
อาชีพ สถานที่ของที่อยู่อาศัย และสถานที่ของที่ทำงาน นอกจากนี้ คนจนเมืองกลุ่มเป้าหมายในการศึกษายงัมี
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ โดยชุมชนโค้งรถไฟยมราชมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 
ชุมชนสวนผักสูงกว่าร้อยละ 6 และชุมชนสถานีรถไฟหลักหกสูงกว่าร้อยละ 10 สาเหตุเกิดจากความล่าช้าและ
จำนวนรถที่ไม่พอของคนส่งสาธารณะ ทำให้คนจนเมืองจำเป็นต้องใช้รูปแบบขนส่งที่มีราคาสูงกว่า  

ในประเด็นด้านอาชีพ "ชีวิตอิสระบนอานมอเตอร์ไซด์" ของคนจนในชุมชนบ่อนวัวเก่า เทศบาลนคร
สงขลา ของ โสภิณ จิระเกียรติกุล (2546) ที่ศึกษาคนจนเมืองในชุมชนแออัดที่ทำอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
และได้ชี้ให้เห็นว่าการเลือกเข้าสู่อาชีพดังกล่าวมีแรงผลักดันมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ
เศรษฐกิจของเมืองสงขลาที่ทำให้แรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมการประมงมีงานและรายได้ที่ลด
น้อยลง  

นอกจากนี้ ในประเด็นด้านชาติพันธุ์ งานศึกษา จากยอดดอยสู่สลัม: การปรับตัวของชาวเขาในเมือง
เชียงใหม่. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ของ ทวิช จตุวรพฤกษ์ และคณะ (2540) ก็ได้
ชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของประชากรยากจนในเมืองที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของชนบทและภาค
เกษตรกรรมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
ชุมชนแออัด ประชากรกลุ่มนี้เป็นแรงงานในภาคผลิตและภาคบริการของเมืองที่ส่วนใหญ่มีความไม่มั่นคงทาง
รายได้ รวมถึงยังมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในพ้ืนที่ชนบท 
 จากการทบทวนงานศึกษาความยากจนในเมืองของประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้สะท้อนให้
เห็นว่างานศึกษาเกือบท้ังหมดเป็นการศึกษา”ความยากจน” โดยมี “คนจนเมือง” โดยเฉพาะ “คนจนเมือง
ในชุมชนแออัด” เป็นตัวแทน (agent) ของความยากจนในเมือง ในทางเดียวกัน ชุมชนแออัดและสลัมที่
เป็นหน่วยการวิเคราะห์ความยากจนและประชากรยากจน ภาพรวมของงานศึกษาดังกล่าว แม้จะสะท้อน
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ให้เห็นความยากจนในเมืองทั้งในมุมกว้างและมุมลึก หากแต่อาจจะยังมีข้อจำกัดในการทำความเข้า
ใจความยากจนในเมืองปัจจุบันใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  

ประเด็นที่หนึ่ง ประชากรยากจนในเมืองอาจมิได้จำกัดอยู่เฉพาะคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือคนจน
เมืองในสลัมเท่านั้น สมสุข บุญญะบัญชา ได้ชี้ให้เห็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนจนในเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 
ประเภท ได้แก่ สลัมบนตึก ชาวเรือ (คนจนที่อาศัยในเรือริมน้ำ) ที่อยู่อาศัยในที่ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยของคนงาน 
สลัมบุกรุก และชุมชนเก่า (Boonyabancha, 1982) ในแง่นี้ การทำความเข้าใจภาพอนาคตความยากจนใน
เมืองจึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาประชากรยากจนที่อยู่นอกเหนือจากสลัมหรือชุมชนแออัด 

ประเด็นที่สอง ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดอาจไม่ใช่ประชากรยากจนของเมืองเสมอไป หากยึดตาม
สมมติฐานและข้อค้นพบเบื้องต้นของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ (2563) ที่ว่าคนจนเมืองในชุมชนแออัด
ส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนตนเองสู่ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตไม่เป็นทางการ ซึ่งหมายถึงการมีทุนและ
ปัจจัยในการผลิต และอาจรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการผลิตอ่ืนๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ในแง่
นี้ อยู่อาศัยในชุมชนแออัดจึงอาจมิใช่ประชากรยากจนทั้งหมด และชุมชนแออัดหรือสลัมบางส่วนหรือบางแห่ง
อาจมิใช่พื้นที่อยู่อาศัยของประชากรยากจนทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคต 

ประเด็นที่สาม งานศึกษาทั้งหมดมุ่งศึกษา “คนจนเมือง” เป็นสำคัญ ยังขาดงานศึกษาที่เน้นประเด็น
ของ “ความยากจนในเมือง” ที่สัมพันธ์กับปัจจัยในการสร้างความเปราะบางที่นำไปสู่การสร้างความอัตคั ดขัด
สนของประชากร ที ่อาจส่งผลให้ประชากรของเมืองที ่อาจมิใช่ “คนจนเมือง” (แบบเดิม) ประสบความ
เปราะบางและเข้าสู่ภาวะความยากจนมากขึ้น อาทิ การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี การเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการ และ
การเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางสังคมเศรษฐกิจ  

ประเด็นที่สี ่งานศึกษาความยากจนในเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยขี้ให้เห็นความแตกต่าง
ของความยากจนหรือประชากรยากจนในแต่ละเมือง ประเด็นความแตกต่างของสถานที่ตั้ง (location) ของที่
อยู่อาศัยและใช้ชีวิตกับความยากจนในเมือง ตลอดจนความแตกต่างในระดับพ้ืนที่ของความยากจน  

 

2.2 การศึกษาประเด็นความยากจนในต่างประเทศ 
งานศึกษาจำนวนหนึ่งในต่างประเทศ ได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์กับประเด็นของความยากจนโดยเฉพาะ

ในเขตเมืองกับปัจจัยความเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนหรือความเปลี่ยนแปลงของหน้าตาความยากจน และการเข้าสู่
ความยากจนของประชากรกลุ่มต่างๆ งานศึกษาเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าความยากจนเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประชากร และพื้นที่ทางกายภาพ/ภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะใน
เขตเมือง ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ระบบสวัสดิการ และโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ
อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความยากจน ทั้งนี้ งานศึกษาจำนวนหนึ่งในต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ของแนวโน้มและปัจจัยดังกล่าวมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 
   



22 
 

ประเด็นความยากจนกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในฐานะปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมในมิติต่างๆ รวมถึงประเด็นของความยากจน งานศึกษาจำนวนหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนและเน้นย้ำให้เห็นว่าในอนาคตการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อระดับความยากจน  

บทความ “Digital in-equalities 2.0: Legacy inequalities in the information age” โดย Laura 
Robinson (2020) ได้ชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับมิติความเหลื่อมล้ำและ
ความยากจนในหลายมิติ ระดับการเข้าถึงดิจิทัลที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเพศ กลุ่มอายุ กลุ่มชาติพันธ์ุ และ
ระดับพื้นที่ของเมืองหรือชนบท รวมถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมต่อเทคโนโลยีดิจิทั ล ส่งผลอย่างชัดเจนต่อความ
ยากจนและช่องว่างที่เพ่ิมมากขึ้นระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมิได้มีมิติเฉพาะ
การเข้าถึงด้านอุปกรณ์เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเช่นกัน  
(Robinson, 2020) 

ในทางเดียวกัน Aneka Khilnani (2020) ได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนที่ไม่สามารถได้รับผลประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตและระบบดิจิทัลต่างๆ อยู่ในกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาระดับโครงสร้างและส่งผลให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ประสบความยากจนที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตย่ำแย่กว่ าประชากรกลุ่มอ่ืน 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชากรเหล่านี้เข้าไม่ถึงข้อมูลทางสุขภาพและความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด 
(Khilnani, 2020) 

นอกจากนี้ Kelsey Berkowitz (2019) ที่ชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ไม่ได้เป็นประเด็นความแตกต่างเพียงประเด็นระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ใน
พื้นที่เมืองใหญ่พบว่า ในย่านศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือย่านของชนชั้นกลางที่มีฐานะมีการ ให้บริการบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตสูงกว่าพื้นที่ที่มีความยากจนสูง ในทางเดียวกัน พื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มคนผิวดำจะได้รับ
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าพื้นที่ของคนผิวขาว มีเพียงร้อยละ 56 ของพื้นที่ของคนผิวดำที่มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ ในขณะที่ร้อยละ 7 ของพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนผิวขาวมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงติดตั้งแล้ว ความแตกต่างและช่องว่างในความเร็วและความครอบคลุมของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ส่งผลอย่างสำคัญต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรร่ำรวยและประชากร
ยากจน รวมถึงทำให้ช่องว่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำนั้นกว้างมากขึ้นกว่าในพื้นที่ชนบท  (Berkowitz, 
2019)  

ประเด็นของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลกับความยากจนยังไม่เพียงแต่จะจำกัด
เฉพาะประเด็นการเข้าถึงโอกาสและแหล่งงานที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น  ทว่าประเด็นดังกล่าวยัง
สัมพันธ์กับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของประชากร ที่ทำให้ประชากรที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่ได้รับสิทธิ
สวัสดิการและมีแนวโน้มส่งผลต่อความยากจนเช่นกัน รายงาน National Digital Identity Programmes: 
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What's next? ของ Access Now (2018) ที ่สำรวจผลกระทบของการใช้ National Digital Identity หรือ
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ในประเทศอินเดีย และพบว่าแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน 
และคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ดิจิทัลและการ
เข้าถึงระบบดิจิทัล ส่งผลให้เกิดช่องว่างที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงและเข้าไม่ถึงดิจิทัล อันนำไปสู่
ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั้งระหว่างชนชั้นกลางกับประชากรยากจน และระหว่าง
ประชากรยากจนด้วยกัน อันเนื่องมาจากสวัสดิการทางสังคม อาทิ บัตรปันส่วนอาหาร และเงินช่วยเหลือทาง
สังคม รวมถึงการเปิดซิมมือถือถูกผูกไว้กับระบบ Aadhaar  (Access Now , 2018) นอกจากประเด็นของ
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สัมพันธ์กับความยากจนและระดับความเปราะบางที่เพ่ิมมากขึ้น
จากการเข้าไม่ถึงทรัพยากรและสวัสดิการแล้ว งานศึกษาอีกจำนวนหนึ่งยังได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของประเด็น
ความยากจนกับความรู้ ้ความเข้าใจและพฤติกรรมด้านดิจิทัลเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษา Privacy, 
Security, and Digital Inequality:  How Technology Experiences and Resources Vary by 
Socioeconomic Status, Race, and Ethnicity ของ Mary Madden (2017) เป ็นงานศ ึกษาอ ีกช ิ ้นที่
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับความยากจน จากการเก็บข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากการ
โทรศัพท์ทั้งหมด 3,000 คน ในสหรัฐอเมริกาพบว่า กลุ่มคนที่มีสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจต่ำจะรับรู้ว่าตนมี
ความรู้้ความเข้าใจด้านดิจิทัลน้อย (เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว พฤติกรรมการรักษาความปลอดภัยด้าน
ดิจิทัล) อย่างไรก็ดี มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 64 ของกลุ่มคนที่มีสถานะทางสังคม -เศรษฐกิจต่ำสามาถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ผ่านการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกิจกรรมที่ทำเป็นประจำคือการหางาน การค้นคว้าหา
ความรู้ การติดต่อกับครอบครัว และการใช้บริการของรัฐ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นว่าความยากจนในปัจจุบันและแนวโน้มความยากจนในอนาคตมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น
ปัจจัยสำคัญต่อความยากจนในฐานะเครื่องมือในการเข้าถึงโอกาส การทำงาน และรายได้ 
 

ประเด็นความยากจนกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเป็นประเด็นและแนวโน้มที่สำคัญในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบกับ

ประชากร สภาพสังคมเศรษฐกิจ และความยากจนในอนาคต ในปัจจุบันได้ปรากฏงานศึกษาจำนวนหนึ่งที่
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกับความยากจน 

งานศึกษา Climate Change Impacts on Urban Poor: A Study on Slum People in Dhaka 
City ของ Abu Nayeem Md. Maruf Khan (2010) ที ่ศ ึกษากลุ ่มตัวอย่างสำรวจประชากรจำนวน 50 
ครัวเรือน จากสลัมทั้งหมด 4 แห่ง เพ่ือศึกษาผลกระทบของวิกฤตภูมิอากาศต่อกลุ่มคนจนในนครธากา ซึ่งเป็น
เมืองขนาดใหญ่ในประเทศบังคลาเทศ และชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความ
เปราะบางของกลุ่มประชากรในสลัมที่ได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่มากกว่าคนปกติ และประชากรกลุ่มนี้จะมี
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ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รวดเร็ว 

ในทางเดียวกัน รายงาน Poverty and Shared Prosperity 2020 Reversals of Fortune ที่จัดทำ
โดยธนาคารโลก ได้ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสภาวะโลกร้อน จะส่งผลต่อความเปราะบาง
ที ่เพิ ่มมากขึ้นในกลุ ่มประชากรยากจนและผู ้ที ่มีรายได้น้อยที ่ใกล้เส้นความยากจน อันเนื ่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างฉับพลันจะส่งผลต่อที่อยู่อาศัยของประชากรกลุ่มดังกล่าวที่มีความแข็งแรงไม่
เพียงพอ รายได้ที่จะลดน้อยลงจากการดำรงชีวิตและการทำงานที่พึ่งพิงกับสภาพอากาศ และการเพิ่มขึ้นของ
ค่าครองชีพและอาหารในช่วงที่ปริมาณการผลิตอาหารได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงความเจ็บป่วยที่
สัมพันธ์กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ ่งในรายงาน World Social Report 2020 Inequality In A Rapidly 
Changing World ได้เน้นย้ำให้ถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกับความ
ยากจน ที่จะส่งผลกระทบต่อประชากรแต่ละกลุ่มและแต่ละประเทศในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบางจะเป็นผู้มีความอ่อนไหวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรม
ทางสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  ในขณะที่การเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น (tropical) ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นประเทศที่มีสถานะยากจน
กว่าประเทศที่ตั้งอยู่ในโซนที่หนาวเย็น ราคาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมงตกต่ำ และสุขภาพของ
ประชาชนย่ำแย่ลงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเอ้ือให้ความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะเพ่ิมสูงขึ้น   

จากที่กล่าวมาในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกับความยากจนจะเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนอกจากจะส่งผลต่อประชากรยากจนและประชากรเปราะบางกลุ่มในระดับที่
มากกว่าประชากรทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงทางสังคม
เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอันจะส่งผลต่อการเข้าสู่ภาวะยากจนของประชากรกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มี
ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 

ประเด็นความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และภูมิศาสตร์กับความยากจน 
ภูมิศาสตร์แห่งความยากจน (Geography of poverty, GOP) เป็นแนวทางการศึกษาท่ีให้ความสำคัญ

กับความสัมพันธ์ระหว่างคนและพื้นที่ (Man-Land Relationship) รวมถึงรูปแบบทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการ
กระจายตัว ประเภทของพ้ืนที่และกลไกวิวัฒนาการของความยากจน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์
สภาพแวดล้อม และมาตรการขจัดความยากจน งานศึกษาในแนวทางดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าพ้ืนที่หรือ
ตำแหน่งแห่งที่ทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความยากจน อันเนื่องมาจากระดับการเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพื้นฐาน และความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน (Zhou & Liu, 2019) ใน
บทความ The Changing Geography of US Poverty  ได้ชี ้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์ความ
ยากจนในสหรัฐอเมริกา ที่จากเดิมนั้นความยากจนจะอยู่ในเมือง หรือในชนบท แต่ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี 2000 -
2015 เป็นต้นมา พ้ืนที่ที่มีความยากจน กลับเป็นย่านชานเมือง และมหานครเล็กๆ อัตราการขยายตัวของความ
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ยากจนในชานเมืองประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) การเพิ ่มขึ ้นของประชากร และความ
หลากหลายของประชากรในย่านชานเมือง (2) ย่านชานเมืองเป็นพื้นที่ที่ราคาที่อยู่อาศัยถูก แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีข้อมูลว่าอัตราการกู้ยืมเพ่ือซื้อบ้านในละแวกนี้สูงเช่นกัน เป็นที่น่าสนใจว่าประชากรในชานเมืองส่วนใหญ่จะ
มีหนี้สิน (3) การกระจายของโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง และงานที่เริ่มเข้าสู่ชานเมืองมากขึ้น (4) ภาวะ
เศรษฐกิจขาลง (5) การเพิ่มขึ ้นของงานค่าแรงต่ำ (Sachs, Mellinger, & Gallup, 2001) ในทางเดียวกัน 
บทความ The Changing Geography of Poverty ของ Alexandra Murphy และ Scott Allard ได้ชี้ให้เห็น
ความสำคัญในการศึกษาความยากจนในย่านชานเมืองของสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราเพ่ิมข้ึนสูงและอาจจะทวีความ
รุนแรงกว่าความยากจนในเมือง เนื่องจากชานเมืองมีความเปราะบางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม 
รายได้ ล ักษณะประชากร ฯลฯ มากกว่า การศึกษาความยากจนในชานเมืองควรมีการศึกษาอย่าง
เฉพาะเจาะจงเนื่องจากบริบทแตกต่างกับเมืองอย่างสิ้นเชิง ตัวแปรสำคัญของกลุ่มประชากรที่ศึกษาที่ควร
คำนึงถึงคือความไม่เท่าเทียมด้านสีผิว ชาติพันธุ์ สถานะการเป็นผู้อพยพ ซึ่งจะทำให้การจัดทำนโยบายไม่กีดกัน
คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักในย่านชานเมืองออกไป 

นอกจากนี้ งานศึกษาความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับความยากจน ยังชี้ให้เห็นความแตกต่างทาง
ภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อความยากจนด้วยเช่นกัน ในบทความ The Geography of Poverty 
Hotspots  ชี้ให้เห็นถึงลักษณะความยากจนที่ละเอียดอ่อนกว่าเรื่องของประเทศ แต่คือภูมิภาคแห่งความ
ยากจน ซึ่งพบว่าประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะยังคงเป็นประเทศที่มีความยากจนขั้นรุนแรงอยู่ดีแม้ว่าจะเข้า
สู่ปีที่ 2030 (ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน) โดยลักษณะของภูมิภาคที่ย ากจน จะประกอบด้วย
คุณลักษณะที่ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก ได้แก่ การมีพื้นที่ที ่ไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีอัตราโรค
ระบาดสูง มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดแคลนน้ำ และปัจจัยทางภูมิศาสตร์อื่นๆ แน่นอนว่า
พื้นที่เหล่านี้ย่อมเป็นจุดที่ไม่สามารถก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้  อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจาก
งานชิ้นนี้ ระบุว่า หากประเทศมีนโยบายพัฒนา 3 สิ่งต่อไปนี้ จะช่วยให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ ได้แก่ (1) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (2) การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและการเชื่อมต่อเครือข่ายของตลาดให้
กว้างขวาง  (3) การเพิ่มความยืดหยุ่นและฟื้นฟูตนเอง  (resilience) จากสาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 
เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะทุพภิกขภัย   

เช่นเดียวกัน บทความ The Geography of Poverty and Wealth ที่ชี ้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิศาสตร์และความยากจนว่าภูมิศาสตร์ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไร จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆแบ่งออกเป็น (1) ปัจจัยด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประเทศ
ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก เกาหลี และญี่ปุ่น ส่วน
ใหญ่จะเป็นประเทศกลุ่มที่มีรายได้สูง ตรงข้ามกับประเทศที่อยู่ในเขตร้อน ทะเลทราย ซึ่งจะเป็นประเทศที่ยาก
จนกว่า (2) การอยู่ใกล้ทะเล ภูมิภาคที่เป็นแลนด์ล็อค หรืออยู่ไกลทะเล จะมีความยากจนมากกว่า ทั้งนี้ เมื่อนำ
ปัจจัยเหล่านี้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมจะพบรูปแบบปัญหาหลักๆ 3 รูปแบบที่ทำให้ประเทศที่มีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ข้างต้นยากจน (1) การที่ประเทศอยู่ไกลทะเลจะส่งผลด้านลบต่อการค้าขาย การคมนาคมขนส่ง 
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เนื่องจากการขนส่งทางเรือมีราคาที่ถูกกว่า (2) ภูมิอากาศร้อนนำมาซึ่งโรคระบาดที่มากกว่า และ (3) อากาศ
ร้อนและพ้ืนดิน ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก และชนิดของพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ 
 

ประเด็นด้านการทำงานกับความยากจนในเมือง 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานในปัจจุบันและแนวโน้มของการทำงานในอนาคต เป็นอีก

ประเด็นที่สัมพันธ์กับความยากจน โดยเฉพาะระดับความเปราะบางที่เพ่ิมมากข้ึนของประชากรทั้งจากรูปแบบ
การทำงานแบบใหม่ที่มีการจ้างงานและรายได้ที่ไม่มั่นคง และการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านทั กษะของ
ตลาดแรงงาน  

รายงาน World Employment Social Outlook 2016: Transforming Jobs To End Poverty ที่
จัดทำโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2016) ได้ชี ้ให้เห็นว่ารูปการทำงานในอนาคตที่มีปัจจัยทาง
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ที่ในด้านหนึ่งจะส่งผลให้เกิดโอกาสของการทำงาน
แบบใหม่ให้กับประชากรอันส่งผลต่อการลดลงความยากจนในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองที ่งาน
รูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง รูปแบบการทำงานในอนาคตดังกล่าวก็อาจจะส่งผล
ต่อความยากจนที่เพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความเปราะบางของแรงงานและประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนจากรูปแบบ
การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมากขึ้นอันส่งผลต่อความต้องการด้าน
แรงงานและทักษะแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

รายงาน The Future Of Work Labour Market Trends And Their Implications For Risks Of 
Poverty And Social Exclusion ของ EU Anti-Poverty Network (2018) ได้ชีให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อการ
ตกอยู่ในความยากจน หรือ การตกขบวนทางสังคม (social exclusion) อาจเป็นผลมาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการณ์ทำงานที่ต่างไปจากปกติ (atypical forms of labour) ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของการผลิตที่ใช้ 
"แรงงาน" จากเครื ่องจักรอัตโนมัติ (automation) มากขึ ้น และการทำงานที่มีแนวโน้มปรับเปลี ่ยนไปสู่ 
‘รูปแบบการจ้างงานที่ไม่มีมาตรฐาน’ (non-standard employment) มากยิ่งขึ้น อันได้แก่ การจ้างงานบาง
เวลา การจ้างงานชั่วคราว การจ้างงานหลายฝ่ายหรือแบบเหมาช่วง ทดแทนการจ้างงานแบบเต็มเวลา รวมถึง
การขยายตัวของธุรกิจแพลตฟอร์มที่เน้นการทำงานแบบกิ๊ก (gig work) ซึ่งการทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้มี
แนวโน้มที่จะเกิดความไม่ม่ันคงทางรายได้และการเข้าถึงหลักประกันในการทำงาน การขูดรีดแรงงาน และการ
ละเมิดสิทธิแรงงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อไปถึงความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เพ่ิมมากขึ้น 

ในงานศึกษาเรื่อง Demography, Unemployment, And Automation: Challenges In Creating 
(Decent) Jobs Until 2030 นั้น David E. Bloom และคณะ (David E. Bloom, 2018) ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย
ในอนาคตที่จะสามารถสร้างความท้าทายต่อความมั่นคงของการทำงานและแรงงานในอนาคต ที่มีความไม่
แน่นอนสูง และมีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (automation) ในการทดแทนกำลังแรงงานของมนุษย์ รวมถึงการ
ให้ความคุ้มครองทางสังคม (social protection) ที่อาจไม่ครอบคลุมรูปแบบการทำงานแบบใหม่ ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดนี้จะนำมาสู่ความเปราะบางและความเสี่ยงต่อความยากจนในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศที่กำลัง
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พัฒนาที่มีแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งมีฝีมือในระดับสูง และยังไม่มีวัฒนธรรมในสร้างงานที่มีคุณค่าและมีการจ้าง
งานที่เป็นธรรม 

จากที่กล่าวมาในงานศึกษาของประเด็นข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำงานในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ทั้งในเชิงรูปแบบการทำงาน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของการจ้างงาน ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน รวมถึงความครอบคลุมของหลักประกันทางสังคม เป็น
ประเด็นที่ส่งผลต่อระดับความเปราะบางและความยากจนในอนาคต โดยเฉพาะในเขตเมืองที่รูปแบบการ
ทำงานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนที่สูง 

 

ประเด็นโควิด-19 กับความยากจน 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบของโควิด-19 กับความยากจนเป็นประเด็นที่ปรากฏใน

งานศกึษาจำนวนหนึ่งในปัจจุบัน รายงานการศึกษาจำนวนมากได้คาดการณ์และวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าโควิด-19 จะมีแนวโน้มส่งผลต่อความยากจนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

รายงาน Profiles Of The New Poor Due To The COVID-19 Pandemic ของธนาคารโลก 
(2020) ได้ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะผลักดันให้ประชากรกว่า 71-100 ล้านคนต้องตกอยู่ใน
สภาวะ ‘ยากจนแร้นแค้นอย่างรุนแรง’ (extreme poverty) และอัตราความยากจนทั่วโลกจากเดิมที ่มี
แนวโน้มจะลดต่ำลงเหลือร้อยละ 8.2 ในปี 2019 จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 8.8 หรืออาจมากถึงร้อยละ 
9.2 ภายในปี 2020 นอกจากนี้ การแพร่ระบาดดังกล่าวยังจะทำให้เกิด "คนจนใหม่" (the New Poor) อัน
หมายถึงกลุ่มคนที่ตกสู่ความยากจนโดยที่ไม่ได้เป็นคนยากจนมาก่อนหรือกลุ่มคนที่คาดว่าจะสามารถหลุดจาก
ความยากจนได้ในปี 2020 หากไม่มีการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งคนจนใหม่เหล่านี้มีลักษณะความ
ยากจนที่แตกต่างไปจากคนจนเดิมอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ มีรายได้เหนือเส้นความยากจน, อาศัยอยู่ในชุมชน
เมือง, สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้มากขึ้น, ครอบครองทรัพย์สินบางอย่างมากกว่า, ได้รับการศึกษา
ที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคนจนเดิม (chronic poor) 
 

การศึกษาอนาคตความยากจนในเมือง 
นอกจากความสัมพันธ์ของความยากจนกับประเด็นทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของการทำงานแล้ว งานศึกษาอีกจำนวนหนึ่งยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม
อนาคตของความยากจนด้วยเช่นกัน จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตกับความยากจนพบว่า 
งานศึกษาที่ให้ภาพอนาคตของความยากจน ทั้งในเชิงมิติของความยากจน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจน และ
นโยบายสำคัญในอนาคตต่อความยากจน ผ่านวิธีการศึกษาในหลายรูปแบบทั้งการประเมินแนวโน้มจาก
สถานการณ์ในปัจจุบันและการสร้างฉากทัศน์ (scenario building) ของความยากจน  

อย่างไรก็ดี งานศึกษาส่วนใหญ่ดูจะให้ภาพของความยากจนโดยรวมและมิได้จำกัดเฉพาะความยากจน
ในเมือง ในประเด็นของสถานการณ์ความยากจนในอนาคต บทความ “Poverty: Growth And Inequality 
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Over The Next 50 Years” โดย Evan Hillebrand ได้ให้ภาพความยากจนในอนาคตปี 2050 บนพื้นฐาน
ของฉากทัศน์ 2 ฉากทัศน์ที่แตกต่างกันของการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ฉากทัศน์เชิงบวก (optimistic 
growth scenario) ที่อัตราความยากจนที่รายได้ 1.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวันจะลดลงจากร้อยละ 21.3 ในปี 
2005 ไปเป็นร้อยละ 2.5 ในปี 2050 และจำนวนของคนยากจนสุดขีด (extreme poor) จะลดลงถึง 1.1 
พันล้านคน อย่างไรก็ตาม ช่องว่างของรายได้ต่อหัวสุทธิของประชากรในกลุ่มประเทศประเทศ OECD และนอก
กลุ่มประเทศ OECD จะเพิ่มสูงขึ้น ในทางเดียวกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้และทรัพย์สินยังคงอยู่ในระดบัสูง 
ในอีกฉากทัศน์หนึ่งได้กำหนดมีสมมติฐานว่าประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ประเทศ
ตะวันออกใกล้ และประเทศแถบลาตินอเมริกา ไม่สามารถบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงได้จะ
ก่อให้เกิดความยากจนสูง จะมีคนจนเพิ่มขึ้นมากกว่าฉากทัศน์แรกถึง 900 ล้านคนในปี 2050 (Hillebrand, 
2008)  

ในทาง เด ี ยวก ัน  รายงาน Changing Global Patterns of Poverty ท ี ่ จ ั ดทำโดย German 
Development Institute ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าความยากจนยังคงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในอนาคตแม้รายได้เฉลี่ยต่อคน
จะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้การที่ประเทศรายได้ต่ำกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางไม่ได้หมายความว่าพวกเขา
สามารถขจัดความยากจนไปได้ ถึงอย่างไรโครงสร้างก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และอาจมีคนยากจนระดับสูง
เพิ่มขึ้นอีก รวมถึงมีความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงจำนวนมากที่ทำให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง
ไม่สามารถขจัดความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ภาวะโลกร้อน ทุพภิกขภัย น้ำท่วม และอ่ืนๆ  ในแง่นี้ 
การรับมือกับความท้าทายและขจัดปัญหาความยากจนในอนาคตจึงมิใช่แค่การลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
รายได้ แต่รวมถึงการทำให้คนยากจนได้เข้าถึงความต้องการพื้นฐานในอีกหลายมิติ คือ การศึกษาและการ
รักษาพยาบาล (Loewe & Rippin, 2012)  

ในส่วนของประเด็นเชิงนโยบายและความท้าทายเชิงนโยบายเกี่ยวกับความยากจนในอนาคต ใน
บทความ “The Future of Poverty Policy” โดย Sharon Bessell ได้ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบนโยบายเพ่ือ
ขจัดความยากจนในอนาคตควรคำนึงถึงความท้าทาย 3 ประการ ได้แก่ 1) การเพิ่มรายได้ให้กับคนจน ซึ่งแค่
การเพิ่มรายได้นั้นไม่เพียงพอ ต้องมีการเพิ่มสวัสดิการสาธารณะอันได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษา และ
บริการอื่นๆที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) ความยากจน หรือคนจนไม่ได้หายไปไหน แม้สถิติ
ประชากรยากจนจะลดลงตามการสำรวจ แต่นั่นเป็นเพราะพวกเขายากจนเกินกว่าที่จะเข้าถึงหรือค้นพบได้   
อีกทั้งเส้นแบ่งความยากจนยังกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่ต่ำเกินไป ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าเส้นแบ่งรายได้ก็ยังนับว่าเป็น
คนยากจนเช่นกัน 3) ควรมีการพิจารณาความหมายของความยากจนใหม่ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เพียงรายได้ แต่
หมายถึงการขาดแคลนหรือไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ หรือสวัสดิการของรัฐได้ ซึ ่งความท้าทายใน
อนาคตเรื่องนโยบายสำหรับแก้ปัญหาความยากจนนั้นต้องเพ่ิมเรื่องของสภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ (Climate 
Emergency) ไปด้วย เนื่องจากนับตั้งแต่นี้ทุกประเทศล้วนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น 
น้ำท่วม หิมะตก ซึ่งทำให้คนยากจนได้รับผลกระทบยิ่งกว่าเดิม (Bessell, 2019)  
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนของการทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับความยากจนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาความยากจนในเขตเมืองของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังสัมพันธ์กับคนจนใน
สลัมหรือชุมชนแออัดเป็นสำคัญ และยังไม่ค่อยปรากฏงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงประเด็นกับ
ความยากจนมากเท่าใดนัก อย่างไรก็ดี งานศึกษาเกี่ยวกับความยากจนในเมืองของประเทศไทยในช่วงครึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมาก็เริ่มชี้ให้เห็นการให้ความสำคัญกับประเด็นการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำงานที่
เชื่อมโยงกับความเปราะบางและความยากจนเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ การเข้าใจประเด็นและแนวโน้มของปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความยากจนและอาจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความยากจนดังที่ปรากฏในงานศึกษาจำนวนหนึ่ง
ของต่างประเทศ จะมีส่วนอย่างสำคัญในการรับมือกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนและความยากจนรูปแบบ
ใหม่ในอนาคต 

 

2.3 การสำรวจสถานการณ์ความยากจนและการสำรวจประชากรยากจนของประเทศไทย 
 นอกจากงานศึกษาความยากจนดังที่กล่าวมาข้างต้น ในประเทศไทยยังได้มีการสำรวจสถานการณ์
ความยากจนและประชากรยากจนของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การสำรวจส่วนใหญ่จะดำเนินการใน
ระดับระดับมหภาค (macro level) ที่มุ่งตอบโจทย์สถานการณ์ความยากจนโดยรวมของทั้งประเทศใช้ “เส้น
ความยากจน” (poverty line)  และดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: MPI) 
มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มความยากจนและประชากรยากจน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดความรุนแรงของ
ความยากจนจากสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มรายได้ ซึ่งประกอบด้วย คนไม่จน คนเกือบจน คนจน และ
คนจนมาก 
 แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ทั่วราชอาณาจักร ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (สสช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสำรวจและการวิเคราะห์ที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับความยากจนและความไม่เสมอภาคด้านมิติค่าใช้จ่ายเท่านั้น พร้อมกับนำเสนอตัวชี้วัดสัดส่วนความ
ยากจน ช่องว่างความยากจน ความรุนแรงของความยากจน เพื่อหาการกระจุกและกระจายตัวของความ
ยากจนในแต่ละระดับ ไล่ลงมาตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และพ้ืนที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ความยากจนมาจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 และการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนประจำปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ว ิธ ี Small Area Estimation เพื ่อสร้าง
แบบจำลองค่าใช้จ่ายของครัวเรือนการคำนวณพร้อมกับเส้นความยากจนครัวเรือน ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้สำหรับวัด
ความเป็นอยู่ที่ดีของครัวเรือนคือตัวเงินหรือจำนวนรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ส่วนเกณฑ์ของความ
ยากจนใช้ “เส้นความยากจน” ทำให้ผู้ที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน
เป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะยากจน ข้อมูลใน พ.ศ. 2560 ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนคนจนนั้นกระจุกตัวอยู่ในภาคใต้มาก
ที่สุด (ร้อยละ 11.8) ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11.4) และภาคเหนือ (9.8) โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนคน
จนในพื้นที่เขตเทศบาลมากที่สุดประกอบด้วย ชัยนาทม ตาก กาฬสินธุ์ พัทลุง ยโสธร นราธิวาส ระนอง 
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นครสวรรค์ พะเยา สุโขทัย ในขณะที่สัดส่วนคนจนนอกพื้นที่เขตเทศบาลนั้นปรากฏมากที่สุดในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตาก ปัตตานี ชัยนาท นราธิวาส น่าน กาฬสินธุ์ สระแก้ว เชียงใหม่ ยะลา 
 รายงานสถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่วิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์ความยากจนในภาพรวมของ
ประเทศ ได้กำหนดให้ความยากจนมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ความยากจนด้านรายได้ และ 2) ความยากจนหลาย
มิติหรือความยากจนที่เชื่อมโยงกับมิติอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต   

ในส่วนของความยากจนด้านรายได้ใช้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์บ่งชี้ระดับของความยากจน และได้
กำหนดระดับความรุนแรงของความยากจนจากสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มรายได้ ประกอบด้วย คนไม่
จน คนเกือบจน คนจน และคนจนมาก มาตรวัดที่ใช้บ่งชี้ระดับของความยากจนคือเส้นความยากจน (poverty 
line) หรือรายได้ขั้นต่ำสำหรับการดำรงชีพ โดยใช้ข้อมูลที่มาจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในปัจจุบัน เส้นความยากจนอยู่ที่ 2,763 บาท/คน/เดือน ส่วน
ความรุนแรงของความยากจนจากสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มรายได้ ซึ่งประกอบด้วย คนไม่จน คน
เกือบจน คนจน และคนจนมาก 

ในส่วนความยากจนในมิติอื ่นที่ไม่ใช่รายได้ การวัดความยากจนอาศัยดัชนีความยากจนหลายมิติ 
(Multi-dimensional Poverty Index: MPI) ซึ่งประกอบด้วย 1) มิติด้านการศึกษา 2) มิติด้านการใช้ชีวิตใน
แบบที่ดีต่อสุขภาพ 3) มิติด้านความเป็นอยู่ และ 4) มิติด้านความมั่นคงทางการเงิน ข้อมูลจาก พ.ศ. 2562 
พบว่าสัดส่วนของคนจนหลายมิติต่อประชากรอยู่ที่ 9.3 ล้านคน หรือร้อยละ 13.4 โดยภาคใต้มีสัดส่วนคน
ยากจนหลายมิติมากที่สุด (ร้อยละ 19.9) มิติด้านที่อยู่อาศัยถูกระบุว่าเป็นมิติที่สร้างผลกระทบต่อความยากจน
มากที่สุด ในขณะที่ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความยากจนมากที่สุดนั้นประกอบด้วย การขาดบำเหน็จ/บำนาญ การ
กำจัดขยะไม่เหมาะสม และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

นอกจากนี้ รายงานดัชนีความยากจน ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ยังเป็นการสำรวจอีก
ชิ้นหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ความยากจนในระดับประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจากการ
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และนำมาวิเคราะห์ดัชนีความยากจนที่ได้จากการหาความ
แตกต่างระหว่างเส้นความยากจนกับรายได้ประจำหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนจนทุกคน โดย
เฉลี่ยเป็นอัตราส่วนเท่าไรของเส้นความยากจน 
 

2.4 เส้นความยากจนในพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา 
นอกจากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความยากจนแล้ว ผู้วิจัยได้ทบทวนเส้นความยากจนของ

ประเทศและเส้นความยากจนในพื้นที่เป้าหมายของการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจความ
ยากจนและความแตกต่างของความยากจนในแต่ละพื้นที่ จากข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี ้ว ัดภาวะสังคม 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) ได้ชี้ให้เห็นเส้นความยากจน (ทาง
รายจ่าย) รายจังหวัด ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2562 (ตารางท่ี 1) 

เส้นความยากจนดังกล่าวนี้คำนวณมาจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหาร
ที่เพียงพอต่อร่างกายและสินค้าบริการที่จำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของประชากร อ้างอิงมาจากราคาสินค้า
ของตลาดในแต่ละพื้นที่แยกเป็นรายจังหวัด ตารางที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบกับเส้นความยากจนในภาพรวม
ของประเทศไทย เส้นความยากจนของแต่ละภูมิภาค กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่เป้าหมาย 3 จังหวัด อันได้แก่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

 
ตารางที่  1 เส้นความยากจนของประเทศไทยและรายจังหวัด (บาท) 

จังหวัด 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ทั่วราชอาณาจักร 2,285 2,415 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667 2,686 2,710 2,763 
กรุงเทพมหานคร 2,756 2,901 2,994 3,047 3,133 3,132 3,147 3,165 3,214 3,276 
ภาคเหนือ 2,040 2,160 2,226 2,314 2,387 2,377 2,396 2,411 2,413 2,463 
เชียงใหม่ 2,180 2,279 2,348 2,432 2,535 2,609 2,578 2,583 2,475 2,587 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,005 2,130 2,188 2,273 2,355 2,355 2,396 2,403 2,417 2,479 
ขอนแก่น 2,075 2,243 2,321 2,417 2,514 2,486 2,537 2,594 2,502 2,651 
ภาคใต้ 2,344 2,492 2,577 2,651 2,735 2,724 2,731 2,768 2,793 2,820 
สงขลา 2,424 2,600 2,698 2,795 2,922 2,907 2,859 2,880 2,926 2,959 

ที่มา: สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2563) 

 
ปัจจุบัน เส้นความยากจนของประเทศอยู่ที ่ 2,763 บาท ในส่วนของกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 

ขอนแก่น และสงขลา เส้นความยากจนอยู่ที่ 3,276 บาท, 2,587 บาท, 2,651 บาท และ 2,959 บาทตามลำดับ 
ในบรรดาพื้นที่เป้าหมายของการศึกษาสงขลาเป็นจังหวัดที่มีเส้นความยากจนสูงที่สุด รองลงมา คือ ขอนแก่น
และเชียงใหม ่

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าเส้นความยากจนของแต่ละพื ้นที่มีแนวโน้มเพ่ิ มขึ้น 
กล่าวคือ เส้นความยากจนภาพรวมของประเทศได้เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 478 บาท, กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 520 บาท, ภาพรวมของภาคเหนือเพิ่มขึ้น 423 บาท, เชียงใหม่เพิ่มขึ้น 407 บาท, ภาพรวมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 474 บาท, ขอนแก่นเพิ่มขึ้น 576 บาท, ภาพรวมภาคใต้เพิ่มขึ้น 476 บาท และ
สงขลาเพิ่มขึ้น 535 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เส้นความยากจนของจังหวัด
ขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
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พบว่าเส้นความยากจนของ 3 จังหวัดที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาอยู่สูงกว่าเส้นความยากจนของภูมิภาค
เช่นกัน 

2.5 การกวาดสัญญาณและผังพลวัตรเชิงระบบ (System Dynamics) จากการทบทวนงานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับความยากจน 
 จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในเมือง รวมถึงการทบทวนสถานการณ์ความ
ยากจนในเมืองได้นำมาสู ่การกวาดสัญญาณปัจจัยการขับเคลื ่อนความยากจนในเมือง ซึ ่งสามารถนำมา
วิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนของความยากจนในเมืองในเบื้องต้นตามกรอบ STEEP(V) ได้ดังต่อไปนี้ 
(ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยในการขับเคลื่อนความยากจนในเมือง 
สังคม  

(Social) 
เทคโนโลยี 

(Technology) 
เศรษฐกิจ 

(Economic) 
สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 
นโยบาย 

(Political) 
คุณค่า  

(Values) 
• ความเปลี่ยน 

แปลงของ
รูปแบบงาน 

• การย้ายถิ่น 
• ครัวเรือนตัวคน

เดียวมากขึ้น 
• ความเป็นชุมชน

ลดลง 
• ความเปราะบาง

ทางสังคม 
• ความ เปล ี ่ ยน 

แปลงของเครือ 
ข่ายทางสังคม 

• ทักษะด้านแรง 
งาน 

 

• กา ร เ ข ้ า ไ ม ่ ถึ ง
เทคโนโลยี 

• ความเข้าใจทาง
ดิจิทัล 

• วิกฤตเศรษฐกิจ 
• ความเปลี่ยน 

แปลงโครงสร้าง 
เศรษฐกิจ 

• ความเปราะบาง
ทางรายได้ 

• ค่าครองช ีพสู ง 
ขึ้น 

• ราคาที่อยู่อาศัย
เพ่ิมสูงขึ้น 

• ต้นทุนในการใช้
ชีวิตสูงขึ้น 

• โรคระบาด 
• มลพิษสูงขึ้น 
• การพัฒนาพื้นที่

ของเมือง 
• การเปลี่ยน 

แปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

• ก า ร เ ข ้ า ถึ ง
สวัสดิการ 

• ค ว า ม เ อ้ื อ
อ า ท ร ท า ง
สังคมลดลง 

 
จากปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว สามารถนำมาจัดทำเป็นผังพลวัตรเชิงระบบ (System Dynamics) ได้

ดังแผนภาพที่ 3 อย่างไรก็ดี การกวาดสัญญาณและปัจจัยขับเคลื่อน รวมถึงผังพลวัตรเชิงระบบนี้ยังมีลักษณะ
เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพในช่วงเวลาต่อไป 
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จะมีส่วนช่วยให้ปัจจัยขับเคลื่อนและผังพลวัตรเชิงระบบมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงมีลักษณะของความ
เฉพาะของปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนในแต่ละเมือง 

 

 ทั้งนี้ ผังพลวัตรเชิงระบบของความยากจนในเมืองดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ความยากจนในเมือง ได้แก่ 1) ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและรายได้ ที ่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ รูปแบบของงาน และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนใน
ปัจจุบันและอนาคต 2) ต้นทุนในการใช้ชีวิตที่สูงขึ้นในเมือง ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ทำให้
ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ทำให้เกิดมลภาวะอันส่งผลต่อต้นทุนทางด้าน
ร่างกายและการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 3) ความเปราะบางทางสังคม ที่สัมพันธ์กับตาข่ายปลอดภัย
ทางสังคม (social safety net) ซึ่งเชื ่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายทางสังคม การใช้ชีวิตแบบ
ครัวเรือนตัวคนเดียว และการลดลงของความเป็นชุมชนและความเอื้ออาทร และ 4) การเข้าถึงสวัสดิการ ที่
สัมพันธ์กับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเป็นช่องทางในการเข้าถึงและรับสวัสดิการในอนาคต 
  

 

 

 

ค ามเปราะ าง าง
เ ร  ก  /ราย ด  

  ก ตเ ร  ก   

ค ามเปลี ยนแปลง
 ครงสร าง  ก. 

ค ามเปลี ยนแปลง
ของร ปแ  งาน 

การเปลี ยนแปลง
ส า ะ  ม อากา  

ค่าครองชีพส งขึ น 

การเข า ึง
ส  สด การ 

ค ามเปลี ยนแปลงของ
เครือข่าย างส งคม 

คร  เรือนต  คนเดีย 
มากขึ น 

การพ  นาพื น ี ของ
เมือง 

ราคา ี อย ่อา  ยเพ  ม
ส งขึ น 

 รคระ าด 

ค ามเป นช มชน
ลดลง 

ค ามเข าใ  าง
ด     ล/เ ค น ลยี 

ค น  นในการใช ชี  ต
ส งขึ น 

มลพ  ส งขึ น 

การย าย   น 

ค ามเปราะ าง าง
ส งคม 

ค ามเอื ออา ร าง
ส งคมลดลง ค ามยาก น 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

ภาพที่ 3 ผังพลวัตรเชิงระบบ (System Dynamics) ความยากจนในเมือง 
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บทที่ 3 
วิธีการสำรวจและแบบสอบถาม 

สำรวจสถานการณ์และแนวโน้มความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
 
 การสำรวจสถานการณ์และแนวโน้มความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ผู้วิจัยมีเป้าหมายในการตอบ
โจทย์สำคัญ ได้แก่ 1) พื้นที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองสัมพันธ์กับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค
อย่างไร? 2) การบริโภคของประชากรในเมืองหลักภูมิภาคมีความสัมพันธ์กับร้านสะดวกซ้ือหรือร้านค้าสมัยใหม่
มากขึ้นหรือไม่? 3) การเข้าถึงและการมีทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์กับ
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคอย่างไร?  4) การจ้างงานรูปแบบกิ๊กที่มากขึ้นจะส่งผลต่อความยากจนในเมือง
หลักภูมิภาคอย่างไร? 5) ปัจจัยเรื่องรุ่นอายุ (generation) สัมพันธ์กับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคหรือไม่? 
อย่างไร? ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนแนวโน้มอนาคตความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาคร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ภาพอนาคตฐานและภาคอนาคตทางเลือกของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง 

ตลอดจนสมมติฐานที่ว่าความยากจนและคนจนในเมืองหลักภูมิภาคของไทยมีการอยู่อาศัยหรือ
แนวโน้มการอยู่อาศัยนอกจากพื้นที่และที่อยู่อาศัยตามแบบแผนของครัวเรือนยากจน อาทิ ชุมชนแออัด /สลัม 
และห้องเช่าราคาถูก หากแต่คนจนในเมืองมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัยกระจายสอดแทรกอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ของ
เมือง ซึ่งทางผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการสำรวจความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multistage sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือพื้นที่ (cluster or area sampling) 
อันประกอบไปด้วย  1) การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ 2) การกำหนดกลุ่มตัวอย่ างเชิงที่อยู่อาศัย 3) การ
กำหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ำ และ 4) วิธีการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนในพื้นที่ 
 

3.1 การเก็บข้อมูลสำรวจ 

 3.1.1 แนวความคิดการออกแบบการเก็บข้อมูล 
งานวิจัยชิ้นนี้มีแนวความคิดขั้นพื้นฐานอยู่ 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกรอบการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างสำรวจ คือ 1) ที่อยู่อาศัยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจวิถีชีวิตเมือง เพราะถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิถี
ชีวิตไม่เหมือนกัน บ้างอาจมีงานหรือไม่มีงาน บ้างอาจเดินทางบ่อยหรือไม่สามารถเดินทางได้ หรือบ้างอาจไม่
ซื้อของด้วยตนเอง แต่ที่นอนเป็นปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ที่ทุกคนล้วนต้องมีด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ใดก็ตาม เช่น บ้าน อพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้องเช่า ศูนย์พักพิง หรือกระทั่งว่าคนไร้บ้านก็ยังมี “ที่” ไว้สำหรับ
นอน ดังนั้นการสำรวจในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจากที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และ 2) ลักษณะ
พื้นที่และตำแหน่งของที่อยู่อาศัยสัมพันธ์ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง  โดยแยกระหว่างประเด็นเชิงพื้นที่ 
(place) และประเด็นเชิงตำแหน่ง (location) คือ ประเด็นเชิงพื้นที่จะศึกษาการใช้ชีวิตในย่านว่า มีการใช้ชีวิต
ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมากน้อยเพียงใด ส่วนประเด็นเชิงตำแหน่งเป็นความสัมพันธ์ของคนเมืองกับเมืองทั้งเมือง 
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โดยคนเมืองอาจจะมีความสัมพันธ์กับเมืองแต่ไม่สัมพันธ์กับคนในย่านก็ได้ นอกจากนี้ ปัจจัยอ่ืน ๆ จะส่งผลต่อ
การเลือกตำแหน่งที ่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เศรษฐสถานะ ลักษณะการทำงานและพื้นที ่ทำงาน    
พาณิชยกรรม และการเข้าถึงการเดินทาง เป็นต้น 

 จากฐานความคิดดังกล่าว ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินการร่วมกับ
โครงการวิจัยอ่ืน ๆ ในกลุ่มคนเมือง 4.0 จึงเล็งเห็นว่าหน่วยฐาน (basic unit) ของงานวิจัยชิ้นนี้ควรอยู่ที่ระดับ
ครัวเรือน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเมือง นอกจากนี้ การจะเข้าถึง
ครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสำคัญของลักษณะพื้นที่ของที่อยู่อาศัยในเมืองจะต้องกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ขึ้นมาในหน่วยที่ย่อยกว่าขอบเขตการปกครอง เพ่ือให้เห็นถึงระดับและลักษณะความเป็นเมือง
ที่ลดหลั่นกันออกไป การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่จึงเน้นให้หน่วยต่าง ๆ สามารถบ่งบอกลักษณะของพ้ืนที่
ที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดกรอบการออกแบบหน่วยในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 ประเด็นย่อย คือ 1) ขนาด
หน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 2) ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ และ 3) ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่
อยู่อาศัย 4) วิธีการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนอยากจนในพ้ืนที่ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่  

 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ในระดับย่านที่
สามารถเดินทางภายในบริเวณได้โดยง่าย กรอบแนวคิดท่ีสำคัญของหน่วยการวิเคราะห์นี้คือทฤษฎีหน่วยชุมชน 
(neighborhood unit) ของ  Perry (1929) ซ ึ ่ งม ักอย ู ่ ในขนาดประมาณ 0.25 ตารางก ิ โลเมตร ท ั ้ งนี้  
แนวความคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเดินเป็นหลัก โดยมักเกิดจากระยะการเดินได้อยู่ที่ราว 400-500 
เมตร จึงมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กและกระชับ ทั้งนี้ การศึกษาของศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง (UDDC) พบว่าใน
บริบทของวิถีชีวิตคนไทย ทั้งกลุ่มคนที่เดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยการเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้คนไทยบางส่วนมีระยะเดินได้ที่ราว 800 เมตร (สำนักข่าวอิศรา, 2558) นอกจากนี้ ยังมี
คนไทยอีกมากที่จะไม่เดินและเน้นการใช้มอเตอร์ไซค์ในระยะทางใกล้  ๆ ราว 2 กิโลเมตรแทน งานวิจัยนี้จึง
กำหนดพ้ืนที่หน่วยชุมชนอยู่ที่ขนาด 4 ตารางเมตร ให้เป็นขนาดพื้นท่ีระดับย่านที่สามารถเดินทางได้โดยง่ายใน
บริบทของการใช้ชีวิตของคนเมืองหลักในประเทศไทย ในที่นี้จะเรียกแต่ละหน่วยว่าช่องกริด 
  2. ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพ้ืนที่  
  มี 2 ปัจจัยย่อยที่นำมาวิเคราะห์ร่วมกัน คือ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนทฤษฎี
ที ่ตั ้งเชิงพื ้นที ่ (location theory) และทฤษฎีว่าด้วยการประมูลค่าการเช่าที่ดิน (bid-rent theory) ของ 
Johann Heinrich Von Thünen (Alonso, 1964) โดยในพื ้นที ่ใจกลางเมืองที ่ม ีความต้องการในตลาด
อสังหาริมทรัพย์สูง ค่าที่ดินต่อตารางเมตรจึงสูงตาม ส่งผลให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นจะต้องสร้าง
ให้อาคารมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น เกิดเป็นความหนาแน่นของพื้นที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 5 ระดับด้วยคะแนนที่ลดหลั่น
กัน คือ (5) ใจกลางเมือง (4) ในเมือง (3) ชานเมือง (2) ชุมชนขอบเมือง และ (1) ชนบท ทั้งนี้ เนื่องจาก
งานวิจัยนี้จะตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจากที่อยู่อาศัยเป็นหลัก พ้ืนที่ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย (0) จึงจะไม่นำมาวิเคราะห์  
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  จากกรอบแนวคิดปัจจัยดังกล่าว การหาความหนาแน่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 
2x2 กิโลเมตร จึงวิเคราะห์ผ่านการคำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด 1 (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2563a) ต่อ 1 ช่องตารางด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) 
  ความหนาแน่นพื้นที ่ทำงานและนันทนาการ ตั้งอยู่บนทฤษฎีพื้นที่ศูนย์กลาง (central 
place theory) ของ Walter Christaller ที่กล่าวถึงขอบเขตการบริการพ้ืนที่พาณิชยกรรมและบริการรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้งานเป็นประจำ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร จะมีขอบเขต
การบริการในวงเล็ก แต่พื้นที่ที่จำเป็นต้องมีแต่ไม่ต้องใช้เป็นประจำ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือ
หนว่ยงานรัฐ จะมีขอบเขตการบริการในวงที่กว้างกว่า ทฤษฎีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าใจกลางเมืองมักมีการใช้งานที่
หลากหลายและหนาแน่น แต่เมื่อออกสู่พื้นที่ขอบเมืองความหลากหลายและหนาแน่นจะลดน้อยลงตามลำดับ 
ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดเชิงข้อมูล จึงอนุมานความหลากหลายของพื้นที่การใช้ งานจากความหนาแน่นของพื้นที่ใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นหลัก ความหนาแน่นของพื้นที่ทำงานและนันทนาการแบ่งเป็นคะแนนที่ลดหลั่นกันทั้งสิ้น 
5 ระดับ คือ (4) ใจกลางเมือง (3) ในเมือง (2) ศูนย์กลางชานเมืองหรืออำเภอ (1) ศูนย์กลางชุมชนชนบท และ 
(0) พ้ืนที่ที่ไม่มีที่ทำงานหรือนันทนาการ 
  จากกรอบแนวคิดปัจจัยดังกล่าว การหาความหนาแน่นที่พ้ืนที่ทำงานและนันทนาการทั้งหมด
ต่อ 1 ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร จึงวิเคราะห์ผ่านการนับจำนวนอาคารทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง ด้วยระบบ
สารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 1) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร รวมประเภทพาณิช
ยกรรม2 อุตสาหกรรม3 การใช้ประโยชน์แบบผสม4 สาธารณูปโภค5 สาธารณูปการ6 และพื้นที่นันทนาการ7 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563b, 2563c) 2) ชั้นข้อมูลตำแหน่งการจดทะเบียนธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจ, 
2562) และ 3) กลุ่มชั้นข้อมูลตำแหน่งของร้านสะดวกซื้อ (Nostra, 2562) ร้านกาแฟ (Google Places API, 
2563b) และท่ีกระจายสินค้า (Google Places API, 2563a) ที่ทีมนักวิจัยรวบรวมหามาได้ จากนั้นจึงแบ่งกลุ่ม
ตามการแบ่งโดยธรรมชาติ (natural break) โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น 
 
 

 

 

1 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศัย คือ รหัสที่เริ่มต้นด้วย 1xxx 
2 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทพาณิชยกรรม คือรหัสเริ่มต้นด้วย 2xxx 
3 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทอุตสาหกรรม คือรหัสเริ่มต้นด้วย 3xxx 
4 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทการใช้ประโยชน์แบบผสม คือรหัสเริ่มต้นด้วย 4xxx 
5 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทสาธารณูปโภค คือรหัสเริ่มต้นด้วย 5xxx 
6 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทสาธารณูปการ คือรหัสเริ่มต้นด้วย 6xxx 
7 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทนันทนาการ คือรหัสเริ่มต้นด้วย 7xxx 
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  3. ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย  
  จากฐานแนวความคิดที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้น การสุ่มสำรวจจะมุ่งเน้นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย 
ครอบคลุมลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การทำงาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอ่ืน ๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 ชั้นข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คือ  
  ชั้นข้อมูลเรื ่องประเภทพื้นที่บริเวณที่อยู ่อาศัย รวม 9 รูปแบบ คือ พื้นที่ที ่ไม่ตั ้งอยู ่ใน
โครงการ/ชุมชน อยู่ในพื้นที่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว 
พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรไม่มีรั ้ว พื้นที่ในโครงการบ้านมั่นคง พื้นที่ในโครงการเคหะชุมชน พื้นที่ใน
โครงการเอื้ออาทร พ้ืนที่ในชุมชนแออัด/สลัม และพ้ืนที่ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ  
  ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทที่อยู่อาศัย รวม 9 รูปแบบ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้าน
แฝด ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนต์ แฟลต 
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ หอพัก และท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อ่ืน ๆ  

 3.1.2 การวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง 
จากกรอบแนวความคิดข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้ออกแบบการสำรวจด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน 

(two-stage sampling) ในลักษณะการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) โดย
ชั้นภูมิแรก คือ ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง แบ่งกลุ่มตามลักษณะพ้ืนที่เมืองในระดับกริด 2x2 ตารางกิโลเมตร การ
วิเคราะห์เพื่อหาลักษณะกริดที่แตกต่างกันมีรายละเอียดตามบทย่อย 5.2.1   1. การกำหนดกลุ่ ม
ตัวอย่างเชิงพื้นที่  โดยจะเลือกจำนวนกริด 1 กริดต่อประเภทลักษณะพื้นที่ที่มีในเมืองนั้น ๆ สำหรับชั้นภูมิที่
สอง คือ ชั้นภูมิระดับครัวเรือน แบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู่อาศัย รายละเอียดลักษณะครัวเรือนอธิบายไว้ในบท
ย่อย 5.2.2   2. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย ระดับครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วยฐานในการ
วิเคราะห์เป็นหน่วยย่อยในกลุ่ม โดยจะสุ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน (probability proportional to 
size) ของความหนาแน่นที่อยู่อาศัยในชั ้นภูมิระดับพื้นที ่เมืองเป็นหลัก คือ ช่องกริดพื้นที่เมืองที ่มีความ
หนาแน่นสูงจะสุ่มด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าช่องกริดพ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นต่ำ ดังนั้น กรอบการ
ดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ 2) การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่
อาศัย 3) การกำหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ำ และ 4) วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่  

 หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพื้นที่ ด้วยขนาดของหน่วยการวิเคราะห์ 2x2 ตาราง
กิโลเมตรแล้ว สามารถกำหนดกลุ่มพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างจากการแบ่งโดยธรรมชาติ (natural break) ของ
แต่ละเมือง ได้ทั้งสิ้น 25 ลักษณะดังตารางที่ 3 โดยจำนวนกลุ่มพื้นที่ตัวอย่างตามลักษณะต่าง ๆ อาจกระจุก
หรือกระจายตัวไม่เท่ากัน 
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ตารางที่ 3 ลักษณะกลุ่มพ้ืนที่ในการเก็บตัวอย่าง 

 
 จากกรอบการวิเคราะห์ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น นำมาวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของ

แต่ละเมืองที่จะศึกษาได้ผลลัพธ์ดังนี้  
 เมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 76 ช่อง  

กริด 2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะความหนาแน่นพ้ืนที่อยู่อาศัยตามภาพที่ 
2 และภาพท่ี 3 มีลักษณะความหนาแน่นพ้ืนที่ทำงานและนันทนาการตามภาพที่ 4 และภาพท่ี 5 เมื่อนำทั้งสอง
ชั้นข้อมูลมาเทียบกันมีความถี่ของกลุ่มพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือการเก็บตัวอย่างตามภาพท่ี 6 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเมือง

เชียงใหม่ 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ ความหนาแน่นพื้นที่ทำงานและนันทนาการของเมืองเชียงใหม่ 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมโยธาธิการและผังเมือง, 

2563b, 2563c; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562)  
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ภาพที่ 7 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นพ้ืนที่ทำงานและนันทนาการ
ของเมืองเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมโยธาธิการและผังเมือง, 
2563b, 2563c; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562)  

 
ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ของเมืองเชียงใหม่
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 เมืองขอนแก่น มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 65 ช่อง 
กริด 2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองขอนแก่นมีลักษณะความหนาแน่นพ้ืนที่อยู่อาศัยตามภาพที่ 
7 และภาพที่ 8 มีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่ทำงานและนันทนาการตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10 เมื่อนำทั้ง
สองชั้นข้อมูลมาเทียบกันมีความถ่ีของกลุ่มพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือการเก็บตัวอย่างตามภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 9 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1  

ภาพที่ 10 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเมือง
ขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
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ภาพที่ 11 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ ความหนาแน่นพื้นที่ทำงานและนันทนาการของเมืองขอนแก่น 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมโยธาธิการและผังเมือง, 

2563b, 2563c; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562)  
 
 

 
ภาพที่ 12 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นพ้ืนที่ทำงานและนันทนาการ

ของเมืองขอนแก่น 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมโยธาธิการและผังเมือง, 

2563b, 2563c; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562)  
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ภาพที่ 13 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของเมืองขอนแก่น 

 
 เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 

107 ช่องกริด 2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองหาดใหญ่-สงขลามีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่
อยู่อาศัยตามภาพที่ 12 และภาพที่ 13 มีลักษณะความหนาแน่นพื้นที่ทำงานและนันทนาการตามภาพที่ 14 
และภาพท่ี 15 เมื่อนำทั้งสองชั้นข้อมูลมาเทียบกันมีความถ่ีของกลุ่มพ้ืนที่ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือการเก็บตัวอย่าง
ตามภาพท่ี 16 

 

 
 ภาพที่ 14 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ ความหนาแน่นพื้นที่อยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 
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ภาพที่ 15 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเมือง

หาดใหญ่-สงขลา 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 
 

 
ภาพที่ 16 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ ความหนาแน่นพื้นที่ทำงานและนันทนาการของเมืองหาดใหญ่-

สงขลา 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมโยธาธิการและผังเมือง, 

2563b, 2563c; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562)  
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ภาพที่ 17 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นพ้ืนที่ทำงานและนันทนาการ

ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (Google Places API, 2563a, 2563b; Nostra, 2562; กรมโยธาธิการและผังเมือง, 

2563b, 2563c; กรมพัฒนาธุรกิจ, 2562)  
 
 

 
ภาพที่ 18 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 
  2. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 
  การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยแบ่งโดยใช้ประเภทพ้ืนที่อยู่อาศัย 9 ประเภทและประเภท
ที่อยู่อาศัย 9 ประเภทดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยเมื่อนำประเภทพ้ืนที่อยู่อาศัยและประเภทที่อยู่อาศัยมาวิเคราะห์
การแบ่งกลุ่มร่วมกัน เบื้องต้นจะได้กลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยทั้งหมด 51 รูปแบบ ทั้งนี้ งานวิจัยนี้แบ่งกลุ่มที่
อยู่อาศัยทั้ง 51 รูปแบบออกเป็น 3 กลุ่มตามการคาดการณ์เศรษฐสถานะของผู้อยู่อาศัยเบื้องต้น ซึ่งได้แก่ 1) ที่
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อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ (สีแดง) 2) ที่อยู่อาศัยที่อาจมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ (สีเหลือง) 
และ 3) ที่อยู่อาศัยที่คาดว่าไม่มีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ (สีเขียว) ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 รหัสประเภทกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 51 ประเภท 
   ประเภทพื้นที่ 
   A B C D E F G H I 
   

ไม
่ตั้ง

อย
ู่ใน

โค
รง

กา
ร/

ชุม
ชน

 
ใน

สถ
าบ

ัน 
เช

่น 
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

นิค
ม

อุต
สา

หก
รร

ม 

ใน
โค

รง
กา

ร
เอ

กช
นจ

ัดส
รร

  
มีร

ั้ว 
ใน

โค
รง

กา
ร

เอ
กช

นจ
ัดส

รร
 

ไม
่มีร

ั้ว 
 ใน

โค
รง

กา
รบ

้าน
มั่น

คง
 

ใน
โค

รง
กา

ร
เค

หะ
ชุม

ชน
 

ใน
โค

รง
กา

รเอื้
อ

อา
ทร

 
ใน

ชุม
ชน

แอ
อัด

/
สล

ัม 
ใน

ชุม
ชน

บุก
รุก

/
ริม

ทา
งร

ถไ
ฟ

หร
ือเ

ขต
ทา

ง
สา

ธา
รณ

ะ 

ปร
ะเภ

ทที่
อย

ู่อา
ศัย

 

1 บ้านเดี่ยว 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H  

2 
ทาวน์เฮาส์/ 
ทาวน์โฮม/บ้าน
แฝด 

 2B 2C 2D 2E 2F 2G   

3 
ตึกแถว/ห้อง
แถว/ 
เรือนแถว 

3A  3C 3D 3E 3F 3G 3H  

4 
ห้องพักใน
อาคารพาณิชย์
หรือตึกแถว 

4A 4B 4C 4D  4F 4G 4H  

5 
คอนโดมิเนียม 
/ 
อะพาร์ตเมนต์ 

5A 5B    5F 5G   

6 แฟลต 6A 6B 6C 6D  6F 6G 6H  

7 
เซอร์วิส 
อะพาร์ตเมนต์ 

7A 7B 7C 7D      

8 หอพัก 8A 8B 8C 8D      

9 
ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว/ 
เพิง และอ่ืนๆ 

9A   9D    9H 9I 

                กลุ่มผู้มีรายได้
น้อย 

 อาจมีกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย 

 ไม่ใช่กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย 
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 ทั้งนี้ จากลักษณะเชิงพ้ืนที่ทั้ง 25 รูปแบบที่จะลงสำรวจในแต่ละรูปแบบ (รายละเอียดใน 2.1) 
อาจไม่มีกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัยครบทั้ง 51 ประเภท งานวิจัยนี้จึงได้จัดประเภทของกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่
อาศัยออกเป็น 15 รูปแบบ (ตารางท่ี 5 และตารางที่ 6) โดยการแบ่งประเภทที่อยู่อาศัยแต่ละรูปแบบแบ่งตาม
สมมติฐานเบื้องต้นว่า ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยในรูปแบบเดียวกันน่าจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกัน 
และจะกำหนดจำนวนการสุ่มตัวอย่างด้วยสัดส่วนตามความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยประเภท
ที่อยู่อาศัยในกลุ่มประเภทเดียวกันสามารถเลือกรหัสใดก็ได้และเก็บข้อมูลจนครบจำนวนที่กำหนด ยกตัวอย่าง
เช่น หากกำหนดให้เก็บข้อมูลในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยหมายเลข 1 จำนวน 10 ตัวอย่าง ผู้เก็บสามารถเก็บ 
1A:1D:2D เป็นสัดส่วน 3:3:4 หรือ 1:6:3 หรือ 4:0:6 หรือสัดส่วนอื่น ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากในพื้นที่มี
ประเภทที่อยู่อาศัยครบทุกรหัสในกลุ่มนั้นก็จะเก็บตัวอย่างทุกประเภทเพ่ือให้มีความหลากหลายของประเภทที่
อยู่อาศัยมากที่สุด  

 นอกจากนี้ หากมีกลุ่มเศรษฐสถานะที่แตกต่างกันในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยเดียวกัน การเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่นั้นจะมุ่งเก็บตัวอย่างให้ครบทุกกลุ่มเศรษฐสถานะ เช่น การเก็บข้อมูลในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย
หมายเลข 3 จะต้องมีทั้งตัวอย่างจาก [1E 2E หรือ 3E] และ [1F 1G 1G 2F 2G 3F หรอื 3G] เป็นต้น 

 
ตารางที่ 5 ประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

กลุ่ม รหัสประเภทท่ีอยู่อาศัย กลุ่ม รหัสประเภทท่ีอยู่อาศัย กลุ่ม รหัสประเภทท่ีอยู่อาศัย 
1 1A 1D 2D 6 3H 4H 11 6B 6C 
2 1B 1C 2B 2C 7 4A 4B 4C 4D 4F 4G 12 7A 7B 7C 7D 
3 1E 1F 1G 2E 2F 2G 3E 

3F 3G 
8 5A 5B 13 8A 8C 8D 

4 1H 9 5F 5G 6F 6G 14 8B 
5 3A 3C 3D 10 6A 6D 6H 15 9A 9D 9H 9I 
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ตารางที่ 6 ประเภทที่อยู่อาศัยทั้ง 15 กลุ่ม 

 
  3. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 งานวิจัยชิ ้นนี ้ไม่สามารถกำหนดตัวอย่างขั ้นต่ำด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple 
random sampling) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 
ตารางกิโลเมตรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยย่อยที่สุดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับตำบล 
อำเภอ หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบ
สมมติฐาน 2 ประการที่เชื่อมโยงกับวิธีการสำรวจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกัน
ตามลักษณะพื้นที ่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู ่อาศัยที ่ไม่
เหมือนกัน ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขั้นตอนการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) ดังนี้ 
  ขั้นตอนการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. ประมาณการข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณ ประกอบด้วยข้อมูลและข้ันตอนดังนี้ 
1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง (statistic population: N) 

(หน่วยฐาน: ครัวเรือน) 
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1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง (หน่วยของกลุ่มคือ กริด แบ่งประเภทด้วย
ประเภทพื้นท่ีเมือง) 

 จำนวนประเภทกลุ ่มที ่เป็นไปได้ในชั ้นภูมิพื ้นที ่เมือง โดยใช้มาตรฐาน
เดียวกันทั้ง 3 เมือง  

 จำนวนกลุ่มท่ีมใีนแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในบทย่อยที่ 0 
 จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในบทย่อย

ที่ 0 ซึ่งอาจจะไม่ครบตามจำนวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได ้
 จำนวนครัวเรือนต่อกลุ่ม  
1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อาศัย (หน่วยของกลุ่มคือ ครัวเรือน แบ่งประเภท

ด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย) 
 จำนวนประเภทกลุ ่มที ่เป็นไปได้ในชั ้นภูมิที ่อยู ่อาศัย โดยใช้มาตรฐาน

เดียวกันทั้ง 3 เมือง 
 จำนวนกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง อยู่ในระดับครัวเรือนเป็นตามที่ประมาณการ

ไว้ในข้อ 1.1 
 จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง สำหรับชั้นภูมิที่อยู่อาศัยไม่สามารถ

หาได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลดังกล่าว 
2. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (Central Limit 

Theorem: CLT) ด้วยหลักที่ว่าผลลัพธ์ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 ตัวอย่าง
เป็นต้นไปจะทำให้ผลเข้าหาขีดจำกัดกลางมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยงานวิจัยมีหน่วยฐานคือ
ครัวเรือนแบ่งกลุ่มตามลักษณะของครัวเรือน จึงใช้ผลคูณระหว่างจำนวนประเภทกลุ่มที่
เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย และกลุ่มตัวอย่าง 30 เป็นตัวกำหนด 

3. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling: SRS) คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมือง8 โดยใช้

จำนวนครัวเรือนต่อเมือง (N) จากข้อ 1.1 เมื่อ 𝜹 = ±0.05 และ 1 − 𝛼 = 0.95 
4. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยยัง

ไม่แยกช้ันภูมิ (cluster sampling: CS) คำนวณหาจำนวนกลุ่ม (กริด) ที่ต้องสำรวจเมื่อ

เทียบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) ในแต่ละกริด9 เมื่อ 𝜹 = ±0.05 ; 1 − 𝛼 = 

 

 

8 คำนวณจากเว็บไซต์ https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=320000&x=61&y=8 
9 คำนวณจากเว็บไซต์ http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 
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0.95 ; DEFF = 2 ; และสมมติฐานสัดส่วนปรากฏการณ์ (assumed prevalence) ที่ 
50% ของประชากร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมจะต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ำตามท่ีคำนวณไว้ในข้อ 2 (CLT) และข้อ 3 (SRS) 

5. คำนวณหาจำนวนกลุ่มพื้นที่เมืองต่อประเภทกลุ่มพื้นที่เมืองในแต่ละเมือง ใช้ผลการ
วิเคราะห์จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูลจากการคำนวณในข้อ 4 มาหารจำนวนประเภทกลุ่ม
ที่มีในแต่ละเมืองในข้อ 1.2 โดยเศษของจำนวนกลุ่มที่เหลือจะเลือกใช้กับพื้นที่เมืองที่มี
ความหนาแน่นมากเป็นหลัก ผลลัพธ์จะทราบว่าแต่ละเมืองต้องเก็บข้อมูลจากจำนวนกริด
ในแต่ละประเภทเท่าไหร่บ้าง โดยจะมีจำนวนกลุ่มเท่ากันกับทุกประเภท ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง
การกระจายตัวของกริดในแต่ละประเภทพื้นที่เมือง บางประเภทกริดมีเพียง 1 กริดที่มี
ลักษณะดังกล่าว เท่านั้น จึงอาจจะต้องปรับจำนวนประเภทพื้นที่เมืองให้น้อยลง  

6. คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อกริดในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จำนวนตัวอย่าง
ในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) จากการคำนวณในข้อ 4 มา
กระจายตามจำนวนครัวเรือนต่อกลุ่มที่คำนวนไว้ในข้อ 1.2 โดยเริ่มกระจายสัดส่วนตาม
จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในชั้นภูมิที ่อยู่อาศัย 15 ประเภท เพื่อเป็นฐานในการคำนวณ
สัดส่วนจำนวนตัวอย่างในแต่ละช่องกริดต่อไป จากนั้นนำขนาดกลุ่มตัวอย่างมาหาร  15 
เพื่อทราบจำนวนของกลุ่มตัวอย่างตามประเภทที่อยู่อาศัยโดยคร่าวในแต่ละกริด ทั้งนี้ 
เศษของจำนวนเต็มจะใช้การปัดไปใช้กับกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ที่ยังขาดจำนวน
เพ่ือให้ครบ 30 ตาม CLT หรือทบข้ึนไปเฉลี่ยกับที่อยู่อาศัยประเภทอ่ืนๆ ในกริดก็ได้  
 

 จากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ได้ผลลัพธ์การคำนวณ คือ แต่ละเมืองจะต้องเก็บจำนวนตัวอย่าง
ทั้งสิ ้น 870 ตัวอย่าง จากกลุ่มพื้นที่เมือง 29 กริด โดยในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 30 
ครัวเรือน/กริด รายละเอียดการคำนวณได้อธิบายไว้ในตารางที่ 7 ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ 

-สงขลา 
หมายเหตุ 

1. ข้อมูลพื้นฐานในการคำนวน 
1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง 

ประมาณการจำนวนประชากร (คน) 723,078 355,543 576,095 ที่มาข้อมูลเพ่ือประมาณการ: 
(กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ประมาณการจำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 
(statistical population size: N) 

403,124 179,838 263,034 

จำนวนประชากรต่อครัวเรือน 1.79 1.98 2.19  
1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง 

ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 25 25 25 ตารางที่ 8 
จำนวนกลุ่มที่มี (กริด) 76 65 107  
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) 13 13 13 ภาพที่ 6 ภาพที่ 11 ภาพที ่16 

1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 
ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 15 15 15  
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ  
2. จำนวนตัวอย่างข้ันต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (CLT) 
จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ (CLT) (ต่อ
ประเภทที่อยู่อาศัยของแต่ละเมือง) 

30 30 30  

ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำจาก CLT 450 450 450  
3. จำนวนตัวอย่างข้ันต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำจาก SRS 384 384 384 เมื่อ 𝜹 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 

0.95 
4. จำนวนตัวอย่างข้ันต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยไม่แยกชั้นภูมิ (CS) 

4.1. ใช้จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำในแต่ละกลุ่มเป็นตัวตั้งด้วย CLT (เลือก) 
จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพื้นที่
เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/
กริด) 

30 30 30 n ≥ 30 ตาม CLT 

จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กริด) 29 29 29 มีตัวคูณประกอบเหมือน
จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในข้อ 
1.2 
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ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ 
-สงขลา 

หมายเหตุ 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
(ครัวเรือน/เมือง) 

870 870 870 เมื่อ 𝛿 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 
0.95; DEFF = 2; prvl = 
50% 

4.2. ทางเลือกที่ 2: ใช้จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองเป็นตัวตั้ง 
จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่
เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/
กริด) 

40 40 40 n ≥ 30 ตาม CLT 

จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กริด) 26 26 26 มีตัวคูณประกอบเหมือน
จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในข้อ 
1.2 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม (ครัวเรือน/
เมือง) 

1040 1040 1040 เมื่อ 𝜹 = ±0.05; 1 − 𝛼 = 
0.95; DEFF = 2.345; prvl = 
50% 

 
  4. วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง  

 การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามแต่ละชั้นภูมิ โดยในชั้นภูมิแรกระดับพื้นที่
เมือง ทีมสำรวจสามารถเลือกช่องกริดในรูปแบบเดียวกันด้วยการสุ่มตามจำนวนกริดที่อธิบายไว้ในบทที่ 5.2.3 
ถัดมาในแต่ละช่องกริดใช้การเดินสุ่มตามจำนวนครัวเรือนที่อธิบายไว้ในบทที่ 5.2.3 ภายในขอบเขตของพื้นที่
ช่องกริดนั้น ๆ ทีมสำรวจจะเลือกครัวเรือนจากประเภทที่อยู่อาศัยด้วยการสังเกตเป็นหลัก ทั้งนี้ หากในกริดไม่
มีที่อยู่อาศัยบางประเภทให้ทบจำนวนตัวอย่างนั้นไปในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยแบบอื่นเท่า  ๆ กันหรือเลือก
ตัวอย่างที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่อาศัยในแต่ละประเภทมีครบ 30 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อย 

 โดยสุดท้ายในแต่ละเมืองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชั้นภูมิพื้นที่เมืองอย่างน้อย 30 
ครัวเรือนต่อประเภทพ้ืนที่เมือง และในชั้นภูมิที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย 

 3.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนในพื้นที่ 
 1. วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง 

 วิธีการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนในพื้นที่จะใช้วิธีการเดินสุ่มภายในขอบเขตของพื้นที่ และ
กำหนดเกณฑ์ข้ันต่ำของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครัวเรือนยากจนในแต่ละพ้ืนที่ช่องกริดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจากการสำรวจของชุดโครงการฯ เนื่องจากครัวเรือนยากจนถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เข้าถึงและ
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ค้นหาได้ยาก (hard-to-reach) การกำหนดเกณฑ์ขั้นต่อจะมีส่วนช่วยให้การเดินสุ่มในแต่ละพื้นที่ช่องกริด
จำเป็นที่จะต้องค้นหาและสำรวจครัวเรือนยากจนเพ่ือเป็นตัวแทนในแต่ละพ้ืนที่ช่องกริด 

 2. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานวิจัยครัวเรือนอยากจน 
 โครงการฯ ได้กำหนดนิยามความยากจนว่า คือ ความอัตคัดขัดสนในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิง

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความไม่มั่นคงในชวีิต 
อันนำมาสู่การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนยากจน ที่ผู้วิจัยฯ จะไม่ใช้เกณฑ์ทางรายได้ในการพิจารณา
ความยากจนเป็นสำคัญ หากแต่จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกผ่าน 1) ประเภทและพื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน 2) 
สภาพที่อยู่อาศัยของครัวเรือน 3) ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ได้ปรับมาจากงานศึกษา
ของ Elsa K Delgado-Angulo และคณะ (2009) สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 8 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน 

สภาพที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นของท่ีอยู่อาศัย 
1. แย่ (2 คะแนน) 
2. ปานกลาง (1 คะแนน) 
3. ดี (1 คะแนน) 

1. แออัด (2 คะแนน) 
2. ไม่แออัด (1 คะแนน) 

 
ทั้งนี้ การประเมินจะใช้การพิจารณาจากผู้เก็บข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งหากครัวเรือนมีสภาพที่อยู่

อาศัยและความหนาแน่นที่อยู่อาศัยตรงตามลักษณะในแต่ละเกณฑ์จะได้คะแนนเท่ากับคะแนนในวงเล็ก 
ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย 3 คะแนนขึ้นไป การคัดเลือกครัวเรือนยากจนดังกล่าว
นี้จะทำให้ครอบคลุมครัวเรือนยากจนที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชากรยากจนตามแบบ
แผน และช่วยสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนแบบใหม่ 

นอกจากการคัดกลุ่มตัวอย่างผ่านสภาพที่อยู่อาศัยและความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยจากการ
สำรวจเมืองหลักภูมิภาคร่วมกลับโครงการย่อยอื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้มีการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
จากพื้นที่ความยากจน (poor area) ในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง เช่น ชุมชนแออัด และย่านห้องเช่าราคา
ถูก เป็นต้น ในสัดส่วนเมืองละ 30 ครัวเรือน (สงขลา-หาดใหญ่ 40 ครัวเรือน) เพื่อนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนที่มาจากสภาพและความหนาแน่นของที่อยู่
อาศัย 

 

3.2 แบบสอบถาม 
ชุดแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามคนเมือง 4.0 โดยรวมถึงหัวข้อ

วิจัยเรื่องอนาคตการอยู่อาศัย การเดินทาง การซื้อของ และคนจนเมืองในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่าง และระเบียบวิธี
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เก็บข้อมูลเดียวกัน (ดูภาคผนวก ก สำหรับแบบสอบถามฉบับเต็ม) ในส่วนนี้จะเป็นการคัดเลือกอธิบายเฉพาะที่
เกี ่ยวข้องกับคำถามหลักของการวิจัยในประเด็นอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค อันได้แก่ 1) 
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองกับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 2) ความสัมพันธ์
ของการเข้าถึงและการมีทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลกับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 3) 
ความสัมพันธ์ของการจ้างงานรูปแบบกิ๊กและปัจจัยเรื่องรุ่นอายุกับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค และ 4) 
ความสัมพันธ์ของการบริโภคของครัวเรือนยากจนกับร้านสะดวกซ้ือหรือร้านค้าสมัยใหม่ 

 
 1. ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองกับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
 การเก็บข้อมูลในส่วนของความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองกับความยากจนใน
เมืองหลักจะได้รับการสอบถามและสำรวจใน 3 ส่วนหลักของแบบสอบถาม (ภาพท่ี 19) คือ 1) ในส่วนแรกของ
การประเมินจากผู้เก็บข้อมูลที่จะเป็นการประเมินลักษณะที่อยู่อาศัยจากการสังเกต 2) จากส่วนของข้อมูลที่อยู่
อาศัยของครัวเรือน และ 3) จากส่วนของการย้ายถิ่นฐานและที่พักอาศัย มีเป้าหมายสำคัญในการชี้ให้เห็น  1) 
ลักษณะและพื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน 2) ลักษณะของการครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
และ 3) แรงผลัก แรงจูงใจ และปัจจัยการย้ายถิ่นฐานของครัวเรือนยากจน 
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ภาพที่ 19 แบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองกับ

ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
 
 
 



56 
 

 2. ความสัมพันธ์ของการเข้าถึงและการมีทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลกับความยากจนใน
เมืองหลักภูมิภาค   
 คำถามเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวนี้จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามที่ว่าด้วย “คำถามระดับ
สมาชิกในครัวเรือน” ที่จะเป็นการแยกถามข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด และมีการระบุคำถามที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี อันได้แก่ การถือครองสมาร์ทโฟน/แทบเล็ต และการทำงานสัมพันธ์กับการมี
สมาร์ทโฟน/อินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานธนาคารออนไลน์ (ภาพท่ี 20) 
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ภาพที่ 20 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการเข้าถึงและการมีทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับความยากจน และความสัมพันธ์ของการจ้างงานรูปแบบกิ๊กและปัจจัยเรื่องรุ่นอายุกับความยากจน 

 
 3. ความสัมพันธ์ของการจ้างงานรูปแบบกิ๊กและปัจจัยเรื่องรุ่นอายุกับความยากจนใน เมืองหลัก
ภูมิภาค 
 คำถามเพ่ือตอบโจทย์ของการจ้างงานและปัจจัยเรื่องอายุนี้จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม
ที่ว่าด้วย “คำถามระดับสมาชิกในครัวเรือน” เช่นกัน ที่จะมีการสอบถามถึงประเด็นด้านอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และการทำงาน รวมถึงความสม่ำเสมอของรายได้ เพ่ือตอบโจทย์ว่าการจ้างงานกับความยากจนและ
ความไม่สม่ำเสมอของรายได้มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด รวมถึงความแตกต่างของงานในสมาชิก
ครัวเรือนแต่ละช่วงวัย (ภาพท่ี 20) 
 
 4. ความสัมพันธ์ของการบริโภคของครัวเรือนยากจนกับร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าสมัยใหม่ 
 ในประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยต้องการสำรวจและวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าการบริโภคและการ
ใช้ชีวิตของครัวเรือนยากจนมีความสัมพันธ์และพ่ึงพากับร้านสะดวกซ้ือหรือร้านค้าสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น และร้าน
สะดวกซื้อหรือร้านค้าสมัยใหม่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของครัวเรือนยากจน คำถามในส่วนนี้จะถูก
กล่าวถึงในแบบสอบถามส่วน “พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค” ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 1) สถานที่ใน
การซื้อของแห้ง อาหารสำเร็จรูป และของใช้ในชีวิตประจำวัน 2) สถานที่และตำแหน่งแห่งที่ของการเดินทางไป
จับจ่ายซื้อของ และ 3) ความถี่ของการเดินทางไปจับจ่ายซื้อของในแต่ละสถานที่   
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ภาพที่ 21 แบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการบริโภคของครัวเรือนยากจนกับร้านสะดวก

ซื้อหรือร้านค้าสมัยใหม่ 
 

3.3 การพิทักษ์สิทธิ์ในการสัมภาษณ์  
 ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือ
บันทึกวีดีทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถาม หรือ ถอนตัวออก
จากการสัมภาษณ์โครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัว
ออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการทำงานของผู้มีส่วนร่วม 
 สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นหลัก ขออนุญาต
เผยแพร่ในรายงานการวิจัยที่จะถูกตีพิมพ์ตามเนื้อหาที่ท่านยินยอมให้ผู้วิจัยเผยแพร่ได้ ผู้มีส่วนร่วมในการวจิัย
จะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะเข้าสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้ การยินยอมดังกล่าวจะ
รวมถึงการนำเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป 
 1. การประเมินและป้องกันความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มย่อยในงานวิจัยชิ้นนี ้อยู่ในระดับน้อยถึงไม่มี
อันตราย เนื่องจากในระหว่างงานวิจัยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ยังเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในภาพรวมที่ไม่สามารถชี้เฉพาะว่าข้อมูลมาจากใครได้ 
 
 



59 
 

 2. การรักษาความลับของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม 
โดยสรุปแล้ว ข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามที่สามารถนำไปเผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพียง

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมตอบแล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละบุคคล จะมี
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็นภาพรวม เพ่ือเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้ 
 

3.4 การจัดทำแผนที่ (Mapping) ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค (เบื้องต้น) จากข้อมูลทุติยภูมิ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการ Mapping ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค (เบื้องต้น) จากข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือ

ชี้ให้เห็นพื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนในแต่ละเมือง เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดพื้นที่สำรวจครัวเรือน
ยากจนตามแบบแผน (conventional poor housing) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ประเภทหรือพ้ืนที่
อยู่อาศัยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 1) ชุมชนแออัด/สลัม 2) ชุมชนดั้งเดิม 3) โครงการบ้านมั่นคง 4) ห้องพัก/
ห้องเช่าราคาถูก ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 22 เมืองเชียงใหม่ 
 

 พื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนในเมืองเชียงใหม่ กระจุกตัวอยู่ใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1) ชุมชนริม
คลองแม่ข่าและกำแพงดิน รวมถึงชุมชนในแถบหายยา (A) 2) ห้องเช่าในพื้นที่คำเที่ยง (B) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่
อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ และใกล้กับพื้นที่ “รองาน” ในบริ เวณถนนคำเที่ยง (ถนนอัษฎาธร) 3) ห้องเช่า
ในพื้นที่สันติธรรม (C) เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของแรงงานภาคบริการส่วนใหญ่ ในเมืองเชียงใหม่ยังมีโครงการบ้าน
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มั่นคงสำหรับครัวเรือนยากจน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคงวัดหมื่นเงินกอง และโครงการบ้านมั่นคงแถบ
ช้างม่อย   
 นอกจากนี้ ครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานในภาคก่อสร้างยังมีพื้นที่อยู่อาศัยในแคมป์คนงาน
ที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่ และมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา 
 

ภาพที่ 23 เมืองขอนแก่น 
 

 พื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนในเมืองขอนแก่น กระจุกตัวอยู่ใน 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1) ชุมชน
แออัดริมทางรถไฟ (ชุมชนเทพารักษ์) (A) ซึ่งเป็นย่านชุมชนแออัดใหญ่ที่สุดของขอนแก่น 2) ชุมชนแออัดทุ่ง
สร้าง (C) ทางทิศใต้ของบึงทุ่งสร้าง 3) ชุมชนแออัดบ้านดอน (B) ที่อยู่ตรงกลางระหว่างกระจุกชุมชนริมทาง
รถไฟและบึงทุ่งสร้าง 4) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร (ใกล้กับพระมหาธาตุแก่นนคร) (D) และ 5) ชุมชน
ริมคลองชลประทาน ใกล้กับถนนเลี่ยงเมือง (E) นอกจากนี้ เมืองขอนแก่นยังมีโครงการบ้านมั่งคงที่ส่วนใหญ่อยู่
ในแทบพ้ืนที่ชุมชนริมทางรถไฟ และโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 3 โครงการ (เครื่องหมายสามเหลี่ยม)



 

ภาพที่ 24 เมืองหาดใหญ่  

ภาพที่ 25 เมืองสงขลา 
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พื้นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนในเมืองหาดใหญ่-สงขลา กระจัดตัวอยู่ใน 8 พื้นที่หลัก ในส่วนของ
เมืองหาดใหญ่ 4 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) ชุมชนแออัดริมทางรถไฟหาดใหญ่ (ชุมชนโคกสมานคุณ) และชุมชนมุสลิม "ชุม
ทางหาดใหญ่" ถนนรัถการ เป็นพื้นที่ซึ่งมีครัวเรือนยากจนอาศัยอยู่กับครัวเรือนฐานะปานกลาง (A) 2) แฟลต
หรรษา ที่เป็นแฟลตให้เช่าที่ผู้อาศัยเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและทำงานในภาคบริการ 3) ชุมชนแถบจันทร
วิโรจน์ (C) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นจากภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ชุมชนแออัดแถบหาดใหญ่ใน ที่เป็นห้องเช่าราคาถูกของครัวเรือนยากจน  

ในส่วนของเมืองสงขลา 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนแออัดริมทางรถไฟสงขลา-หาดใหญ่ (E) เป็นชุมชน
แออัดขนาดใหญ่ของสงขลา ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนยากจนที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมง 
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ 2) ชุมชนเก้าเส้ง (E) เป็นชุมชนมุสลิมที่แต่
เดิมมีอาชีพหลักในการทำประมง ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจากโครงการบ้านมั่นคง  3) ชุมชนหัวเขาแดง (พื้นที่ 
H และ G) เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมของสงขลา ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ในเขตอำเภอสิงหนคร 
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บทที่ 4 
ผลสำรวจสถานการณ์และแนวโน้มความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 

  

 จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 การสำรวจสถานการณ์และแนวโน้มความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค มี
เป้าหมายในการตอบโจทย์สำคัญ ได้แก่ 1) พื้นที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนยากจนในเมืองหลัก
ภูมิภาค 2) รูปแบบการบริโภคและการซื้อของของครัวเรือนยากจนในเมืองหลักภูมิภาคและความสัมพันธ์กับ
ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าสมัยใหม่ 3) การเข้าถึงและความสำคัญของเทคโนโลยีกับครัวเรือนยากจนในเมือง
หลักภูมิภาค 4) รูปแบบและลักษณะของงานในครัวเรือนยากจนของเมืองหลักภูมิภาค และ 5) ความสัมพันธ์
ของปัจจัยเรื่องรุ่นอายุกับครัวเรือนยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวจะชี้ให้เห็นถึงภาพความ
ยากจนของความยากจนของคนเมืองหลักภูมิภาค 3.0 ที่จะมาประกอบกับการกวาดสัญญาและการวิเคราะห์
ปัจจัยขับเคลื่อนแนวโน้มอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในบทที่ 5 เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างภาพ
อนาคตฐานและภาคอนาคตทางเลือกของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง 

 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนได้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใน 2 ลักษณะ ได้แก่  

1) กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจน ที่คัดเลือกจากการสำรวจเมืองหลักภูมิภาคร่วมกับโครงการย่อย
อนาคตเมืองหลักภูมิภาค มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสภาพที่อยู่อาศัยและความหนาแน่นที่อยู่อาศัย 
(ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.13) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ครัวเรือนที่มีสภาพที่อยู่อาศัยและความ
หนาแน่นที่อยู่อาศัย ดังต่อไปนี้ 1) สภาพแย่และอยู่แออัด 2) สภาพแย่และไม่แออัด 3) สภาพปานกลางและ
แออัด 4) สภาพดีและแออัด จำแนกเป็นเมืองขอนแก่น 91 ครัวเรือน เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 160 ครัวเรือน 
และเมืองเชียงใหม่ 185 ครัวเรือน 

2) กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในพื้นที่ยากจน ที่เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถามเดียวกันใน
ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ยากจน ในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง อาทิ ชุมชนแออัด และย่านห้องเช่าราคาถูก ซึ่งมี
จำนวนกลุ่มตัวอย่างของเมืองขอนแก่น 30 ครัวเรือน เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 40 ครัวเรือน และเมืองเชียงใหม่ 
30 ครัวเรือน 

 จากการวิเคราะห์สภาพที่อยู่อาศัยและความหนาแน่นที่อยู่อาศัย รวมถึงลักษณะของครัวเรือนในมิติ
ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมี
ความคล้ายคลึงกันและไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะในประเด็นด้านที่อยู่อาศัย ดังนั้น ผู้วิจัยจะทำการ
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างรวมกันและเรียกชื่อกลุ่มตัวอย่างว่า “ครัวเรือนยากจน” จำแนกเป็น
เมืองขอนแก่น 121 ครัวเรือน เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 200 ครัวเรือน และเมืองเชียงใหม่ 215 ครัวเรือน ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์รายละเอียดหากในประเด็นหรือมิติใดที่กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนทั้ง 2 รูปแบบมีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในประเด็นของรายได้เมื่อนำรายได้ของสมาชิก
ที่มีรายได้หรือวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างทั้งในพื้นที่ยากจนและสภาพที่
อยู่อาศัย มาทำการวิเคราะห์กับค่าวัดสัดส่วนของรายได้รวมในกลุ่มระดับต่างๆ ของประเทศ10 พบว่าแม้สมาชิก
ครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างจะมีการกระจายตัวตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ต่ำสุด bottom 10% จนถึงร้อย
ละ 10 ของรายได้สูงสุด top 10% ของประเทศ หากแต่สมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 ในสัดส่วนที่สูงที่สุด ในทางเดียวกัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมของ
ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 (top 20%) พบว่าแม้สมาชิกครัวเรือนจะมีรายได้อยู่เกณฑ์ที่
สูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้รวมของประเทศ หากแต่ส่วนใหญ่ก็มีภาระหนี้สินและระดับความไม่มั ่นคง
ทางรายได้ที่สูง รวมถึงภาวะพึ่งพิงในครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอันส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของครัวเรือน 
ในทางเดียวกัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังได้ชี ้ให้เห็นอีกเช่นกันว่า ข้อมูลชุดนี ้ยังมีข้อจำกัดสำคัญอัน
เนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งจะมีการให้คำตอบเป็นรายได้ในอดีตหรือในช่วงปีที่ผ่านมา อันเป็น
ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 หรือการเข้าสู่ภาวะยากจนฉับพลัน 

 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างที่พ้นวัยเรียน (อายุ 25 ปี
ขึ้นไป) มาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า สมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ของเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง มี
ระดับการศึกษาที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเมืองขอนแก่นมีสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงร้อยละ 61.7 และเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 52.1 อย่างไร
ก็ดี สมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในเมืองสงขลา/หาดใหญ่ ดูจะมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงและมีสัดส่วน
สมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ร้อยละ 41.1 ทั้งนี้ 

 

 

10 ผู้วจิัยได้ใช้ข้อมูลรายได้จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ของสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน 
พ.ศ.2563 มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำสัดส่วนของรายได้รวมในกลุ่มระดับต่างๆ ของประเทศ โดยแบ่งเป็น เดไซล์ (Deciles) หรือ
การวัดตำแหน่งของข้อมูลที่แบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ซึ่งได้ค่าดังต่อไปนี้ 
Decile ที่ 1 มีรายได้ไม่เกิน 2,703 บาท, Decile ที่ 2  มีรายได้ไม่เกิน 3,562 บาท, Decile ที่ 3 มีรายได้ไม่เกิน 4,390 บาท, 
Decile ที่ 4 มีรายได้ไม่เกิน 5,352 บาท, Decile ที่ 5 มีรายได้ไม่เกิด 6,485 บาท, Decile ที่ 6 มีรายได้ไม่เกิน 7,881 บาท, 
Decile ที่ 7 มีรายได้ไม่เกิน 9,683 บาท, Decile ที่ 8 มีรายได้ไม่เกิน 12,400 และ Decile ที่ 9 มีรายได้ไม่เกิน 18,020 บาท 
อย่างไรก็ดี ควรกล่าวด้วยจากความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประเทศที่อยู่ในระดับสูงทำให้แม้รายได้จะอยู่ในระดับ decile ที่
สูงหากแต่รายได้อาจมิได้สูงเมื่อเทียบกับระดับของรายได้ขั้นต่ำของประชากร ในทางเดียวกัน ข้อมูลในการวิเคราะห์ของงาน
ศึกษาช้ินนี้ยังมิได้นำภาระหนี้สินและรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน รวมถึงภาวะพึ่งพิงของสมาชิกที่หารายได้ของครัวเรือนมา
คำนวณด้วย เพราะในมุมหนึ่งแม้จะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงในระดับ  Decile ที่ 9 ที่มีรายได้ระหว่าง 12,401 - 18,020 บาท 
หากแต่เมื่อหักรายจ่ายภาระหนี้สินและการเลี้ยงดูสมาชิกอื่นในครัวเรือนอาจมีรายได้ที่เหลือเฉพาะการใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มาก
นัก ในทางเดียวกัน การประเมินรายได้ของครัวเรือนยากจนดังกล่าวยังมีข้อจำกัดสำคัญจากความไม่แน่นอนทางรายได้ที่มีอยู่
สูง 
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เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับช่วงอายุของสมาชิกครัวเรือนแล้วจะพบว่าสมาชิกครัวเรือนที่อยู่ในช่วงอายุ
ต่ำสุด (อายุ 25-34 ปี) ของเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น จะมีการศึกษาสูงสุดไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. ในสัดส่วนที ่สูงที ่สุด ในขณะเมืองสงขลา/หาดใหญ่จะมีสัดส่วนของการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษาในระดับที่สูง กระนั้นก็ดี ประเด็นที่คล้ายคลึงกันของทั้งสามเมือง คือ สมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง
ที่อายุ 55 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนของระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากถึงร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในทุกเมือง 

 
ภาพที่ 26 ระดับรายได้ของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมภิาคที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

แบ่งตามเดไซล์ (Deciles)ของสัดสว่นของรายไดร้วมในกลุ่มระดับต่างๆ ของประเทศ (ร้อยละ) 
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ภาพที่ 27 ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุม่ตัวอย่างในเมืองหลักภูมภิาคที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป (ร้อยละ) 

 

4.1 พื้นที่และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนยากจนในเมืองหลักภูมิภาค  
จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าครัวเรือนยากจนของเมือง

หลักภูมิภาคท้ัง 3 เมือง มีการปรากฏตัวอยู่ในเกือบทุกกลุ่มพ้ืนที่และชั้นภูมิของเมืองที่ได้ทำการสำรวจ รวมถึง
อยู่นอกจากพื้นที่ความยากจนเดิม หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าครัวเรือนยากจนหรือความยากจนของเมือง
หลักภูมิภาคปรากฏและสอดแทรกอยู่ในพื้นที่และย่านต่างๆ ของเมือง และไม่จำกัดอยู่แต่พื้นที่ความยากจน
เดิม อันได้แก่ ชุมชนแออัด และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย   
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ปรญิญาโทขึน้ไป ไมไ่ดเ้รยีน/ไมท่ราบ



67 
 

   

   
ภาพที่ 28 การกระจายตัวของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมภิาค  

(เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองสงขลา-หาดใหญ่, เรียงจากซ้ายไปขวา) 

  

อย่างไรก็ดี แม้จะมีปรากฏตัวของครัวเรือนยากจนของเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมืองในลักษณะที่
ครอบคลุมพื ้นที่ของเมืองแต่ละแห่งแล้ว หากแต่ครัวเรือนยากจนยังคงมีลักษณะที่กระจุกตัวอยู ่ในย่าน
ศูนย์กลางของเมืองหรือในช่องกริดของเมืองที่มีความหนาแน่นสูงเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณี
ของเมืองเชียงใหม่ที่ครัวเรือนยากจนทั้งที่เป็นครัวเรือนยากจนในพื้นที่ยากจนและครัวเรือนยากจนตามสภาพ
และความหนาแน่นของอยู่อาศัย มีการกระจุกตัวอยู่ในศูนย์กลางของเมืองและย่านการค้าในพื้นที่รอบเมือง 
เช่น ย่านสันทราย และย่านหนองหอย เป็นต้น ในทางเดียวกัน ครัวเรือนยากจนของเมืองขอนแก่นก็มีการ
กระจุกตัวในย่านริมรางรถไฟและแถบบึงแก่นนครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมืองค่อนข้างสูง ในส่วน
ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ การกระจุกตัวของครัวเรือนยากจนจะอยู่ทั้งในบริเวณย่านการค้าของเมืองและยา่น
อุตสาหกรรมประมงของเมืองสงขลาเช่นเดียวกัน  

 การกระจุกตัวของครัวเรือนยากจนดังกล่าวนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ใจกลางเมือง ย่านการค้าและย่าน
อุตสาหกรรมของเมืองหลักภูมิภาคยังเป็นพื้นที่ที ่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือเป็นแหล่งงานสำคัญสำหรับ
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ครัวเรือนยากจน ทั้งนี้ ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกได้ชี้ให้เห็นว่าลักษณะการทำงานที่นอกระบบหรือ
มีการจ้างงานชั่วคราวไม่เป็นเวลาที่แน่นอน และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะในแง่ของการเดินทาง 
ทำให้ครัวเรือนยากจนเลือกที่จะอาศัยในพื้นที่ใจกลางเมืองที่ใกล้กับแหล่งงานเป็นสำคัญ ในทางเดียวกัน 
ครัวเรือนยากจนจำนวนหนึ่งที่เป็นแรงงานในเมืองยังจะมีการเช่าหรืออาศัยในที่พักอาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือ
แลดค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและการช่วยเหลือเกื้อกูลทางสังคม 

ในประเด็นของลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยพบว่าครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลัก
ภูมภิาคท้ัง 3 เมืองมีลักษณะของการครอบครองที่อยู่อาศัยในรูปแบบไม่มีการผ่อนชำระมากที่สุด รองลงมา คือ 
การเช่าตรง การอยู่ระหว่างผ่อนชำระ และการเช่าซื้อตามลำดับ (ภาพที่ 29) ทั้งนี้ ข้อมูลจากคณะผู้เก็บข้อมูล
ในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่มีลักษณะแบบไม่มีการผ่อนชำระ จะมีลักษณะของการเป็นที่อยู่อาศัยราคา
ถูกหรืออยู่ในระดับที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ และเป็นครัวเรือนที่ส่วนใหญ่จะมีสภาพที่แย่หรือเสื่อม
โทรมหรือเริ่มเสื่อมโทรม  

 

 
ภาพที่ 29 ลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

 

 ในส่วนของลักษณะการแบ่งพื้นที่ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างพบว่า แม้สัดส่วนของครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการแบ่งห้องย่อยจะมีอยู่สูงกว่าครัวเรือนที่ไม่มีการแบ่งห้องย่อย หากแต่สัดส่วนของครัวเรือนที่
ไม่มีการแบ่งห้องย่อยก็ถือได้ว่ามีสัดส่วนที่ไม่น้อย โดยเฉพาะเมืองสงขลา -หาดใหญ่ ที่ครัวเรือนยากจนกลุ่ม
ตัวอย่างมีสัดส่วนของการไม่แบ่งห้องย่อยสูงถึงร้อยละ  46 ของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ 
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เมืองขอนแก่น และเมืองเชียงใหม่ ที่มีสัดส่วนของการไม่แบ่งห้องย่อยของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างที่ร้อย
ละ 37 และร้อยละ 33 ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 30 สัดส่วนการแบ่งห้องย่อยของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

 

4.2 ขนาดของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการวิเคราะห์จำนวนสมาชิกครัวเรือนของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 
เมืองพบว่า ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะของครัวเรือนตัวคนเดียว (one-person household) 
และครัวเรือนขนาดเล็กที่มีสมาชิกต่ำกว่า 3 คน ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าในเมืองขอนแก่นมีความแตกต่างกันของสัดส่วนจำนวนสมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างระหว่างครัวเรือนใน
พื้นที่ยากจนกับครัวเรือนยากจนตามสภาพและความแออัดของที่อยู่อาศัย กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างครัวเรือน
ยากจนตามพื้นที่ยากจนของเมืองขอนแก่นจะมีครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คนในสัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 53.3 
และมีครัวเรือนที่มีสมาชิกตัวคนเดียวที่ร้อยละ 23.3 ในขณะที่เมืองเชียงใหม่ ในกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจน
ตามพ้ืนที่ยากจนพบว่าเป็นครัวเรือนตัวคนเดียวร้อยละ 93.3 และเมืองสงขลา-หาดใหญ่ มีครัวเรือนตัวคนเดียว
ตามกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวที่ร้อยละ 72.5  
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ตารางที่ 9 สัดส่วนของขนาดครัวเรือนตามจำนวนสมาชิก 
ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ครัวเรือนยากจนตามสภาพและ
ความแออัดของท่ีอยู่อาศัย 

(ร้อยละ) 

ครัวเรือนในพื้นที่ยากจน 
(ร้อยละ) 

เมืองเชียงใหม่   
ครัวเรือนตัวคนเดียว 58.38 93.33 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน 16.76 6.67 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 คน 18.92 - 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คน 3.78 - 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 5 คน 2.16 - 
เมืองขอนแก่น   
ครัวเรือนตัวคนเดียว 40.66 23.33 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน 21.98 53.33 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 คน 14.29 16.67 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คน 12.09 6.67 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 5 คน 4.40 - 
ครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป 6.59 - 
เมืองสงขลา-หาดใหญ่   
ครัวเรือนตัวคนเดียว 74.38 72.50 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 คน 14.38 15.00 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 คน 6.25 5.00 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คน 2.50 2.50 
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 5 คน 2.50 2.50 
ครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป - 2.50 

 

 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดของครัวเรือนยากจนตามสภาพและความแออัดของที่อยู่อาศัยของเมือง
หลักภูมิภาคแต่ละเมืองแล้วจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนตามสภาพและความแออัดของที่อยู่อาศัย
ของทุกเมืองจะมีสัดส่วนของครัวเรือนตัวคนเดียวเป็นรูปแบบที่มากที่สุด กล่าวคือ  เมืองเชียงใหม่มีสัดส่วน
ครัวเรือนตัวเดียวที่ร้อยละ 58.4 ของครัวเรือนยากจนตามสภาพและความแออัดกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่เมือง
ขอนแก่น และเมืองสงขลา-หาดใหญ่ อยู่ที่ร้อยละ 40.7 และ 74.4 ตามลำดับ 
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4.3 รูปแบบการบริโภคและการซื้อของของครัวเรือนยากจนในเมืองหลักภมูิภาค 
 ในประเด็นการบริโภคของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคพบว่า “ตลาดสด” ยังเป็น 
“พื้นที่หลัก” ในการซื้อของสด ของแห้ง และอาหารสำเร็จรูป ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างของทั้งสาม
เมืองหลักภูมิภาค หากแต่มีความแตกต่างกันใน “ลำดับรอง” ลงมาของพื้นที่หลักในการซื้อของสด ของแห้ง 
และอาหารสำเร็จรูปมีความแตกต่างกันในแต่ละเมือง กล่าวคือ เมืองเชียงใหม่ จะมีสัดส่วนของร้านค้าทั่วไป
ตามแหล่งชุมชนและตลาดนัดในฐานะพ้ืนที่หลักในการซื้อของสด ของแห้ง และอาหารสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อย
ละ 16.7 และร้อยละ 8 ตามลำดับ เมืองสงขลา-หาดใหญ่ มีสัดส่วนของ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด และร้านค้า
ทั่วไปตามแหล่งชุมชน ในสัดส่วนร้อยละ 12.9 ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 10.9 ตามลำกับ ในขณะที่เมือง
ขอนแก่น มีสัดส่วนของร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชนและตลาดนัด ที่ร้อยละ 23.5 และร้อยละ 10.3 ของ
ครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อค่อนข้างมีบทบาท
สำคัญกับการซื้อของสด ของแห้ง และอาหารสำเร็จรูปของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง (ภาพท่ี 31) 

 

 
ภาพที่ 31 พ้ืนที่หลักในการซื้อของสด ของแห้ง และอาหารสำเร็จรูป  

ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 
  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของประเด็นการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้ชี้ให้เห็นสัดส่วนของพื้นที่สำหรับซื้อ
ของใช้ในชีวิตประจำวันที่แตกต่างจากการซื้อของสด ของแห้ง และอาหารสำเร็จรูป กล่าวคือ ตลาดสดไม่ใช่
พื้นที่หลักของการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน ร้านค้าทั่วไปในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นพื้นที่หลักของการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละเมือง 
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รถเร่/รถพุ่มพวง ร้านสะดวกซ้ือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง ห้างสรรพสินค้า 

อื่นๆ ไม่ระบุ
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เมืองสงขลา-หาดใหญ่ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เป็นพื้นที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด (ร้อยละ 20) ลงมา คือ ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในสัดส่วนที่เท่ากันที่ร้อยละ 
15.9 และร้านค้าทั่วไปในชุมชนที่ร้อยละ 12.7 ในส่วนของเมืองขอนแก่น ร้านค้าทั่วไปในชุมชน ยังมีบทบาท
สำคัญในฐานะพื้นที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 40) รองลงมา คือ 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (ร้อยละ 13.4) และร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 12.6) ในขณะที่เมืองเชียงใหม่ ร้านค้าทั่วไปใน
ชุมชนยังมีความสำคัญเช่นเดียวกับเมืองขอนแก่น รองลงมา คือ ตลาดสดหรือกาด (ร้อยละ 20.2) และร้าน
สะดวกซื้อ (ร้อยละ 12) (ภาพท่ี 32) 

 

 
ภาพที่ 32 พ้ืนที่หลักในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค 

(ร้อยละ) 
 

 ในส่วนของการทานอาหารนอกบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคพบว่า ครัวเรือนยากจนกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ในทั้ง 3 เมืองมีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ จะมีการออกไปทานอาหารนอก
บ้านเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งมีเป้าหมายเป็นร้านอาหารนอกระยะเดินเท้าในสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมา
คือร้านอาหารในระยะเดินเท้า และร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าตามลำดับ 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ขอนแก่น

สงขลา-หาดใหญ่

เชียงใหม่

ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน

รถเร่/รถพุ่มพวง ร้านสะดวกซ้ือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง ห้างสรรพสินค้า 
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4.4 รูปแบบและลักษะของงานในครัวเรือนยากจนของเมืองหลักภมูิภาค  
 การวิเคราะห์สมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใน
ประเด็นของการทำงานพบว่าอาชีพรับจ้างเป็นลักษณะอาชีพที่สมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้ง 3 เมืองมีการทำงานมากที่สุด รองลงมา คือ การค้าขาย การค้าขายอาหาร และพนักงานประจำ 
ทั้งนี้ เมืองขอนแก่น มีสัดส่วนของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้างในสัดส่วนสูงที่สุด ที่
ร้อยละ 27.83 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย ร้อยละ 13.04 และตามด้วยอาชีพค้าขายอาหาร ร้อยละ 9.57 
ในขณะที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่ มีสัดส่วนการอาชีพรับจ้างมากที่สุดที่ร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย 
ร้อยละ 16.76 และตามด้วยอาชีพค้าขายอาหาร ร้อยละ 7.26 เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ ที่มีสัดส่วนการ
ประกอบอาชีพรับจ้างสูงที่สุดที่ร้อยละ 21.26 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย และอาชีพค้าขายอาหาร ที่ร้อยละ 
16.43 และร้อยละ 9.18 ตามลำดับ (ภาพที่ 33) อย่างไรก็ดี สมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 เมืองมีการระบุ
ถึงการว่างงานและการทำงานที่ไม่สามารถระบุได้สูงถึงมากกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละเมือง ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็น
ผลกระทบจากการสำรวจครัวเรือนในสถานการณ์โควิด-19 

 

 
ภาพที่ 33 พ้ืนที่หลักในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค 

(ร้อยละ) 
 

 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของอาชีพในแต่ละช่วงอายุของครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง 
พบว่ามีสัดส่วนของการประกอบอาชีพในแต่ละช่วงอายุที่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนของอาชีพในภาพรวม กล่าวคือ 
อาชีพรับจ้างยังมีสัดส่วนสูงที่สุดในแต่ละช่วงอายุของแต่ละเมืองหลักภูมิภาค รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย 
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ค้าขายอาหาร และพนักงานประจำ/พนักงานบริการ ที่มีลำดับและสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ช่วงอายุ
ของกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนในแต่ละเมืองโดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-65 ปี (ดู ภาคผนวกที ่ค) 

 ในประเด็นของความสม่ำเสมอทางรายได้พบว่าสมาชิกครัวเรือนความยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลัก
ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง พบว่าในช่วงอายุ 15-44 ปี กลุ่มตัวอย่างรายงานว่ามีความสม่ำเสมอทางรายได้ในสัดส่วนที่
สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่รายงานว่ามีความไม่สม่ำเสมอทางรายได้ ยกเว้นในเมืองเชียงใหม่ที่มีกลุ่มตัวอย่างในชว่ง
อายุ 15-24 ปีรายงานว่ามีความไม่สม่ำเสมอทางรายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่า  อย่างไรก็ดี ในช่วงอายุ 45-64 ปี 
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเมืองรายงานว่ามีสัดส่วนของความไม่สม่ำเสมอทางรายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าความ
สม่ำเสมอทางรายได้ ยกเว้นเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ที่มีกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 55-64 ปีรายงานว่ามีความ
สม่ำเสมอทางรายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่า ทั้งนี้ สัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างความสม่ำเสมอกับความไม่สม่ำเสมอ
ทางรายได้ของช่วงอายุ 15-44 ปีกับช่วงอายุ 45-64 ปี ดูเหมือนจะมีความสอดคล้องกับ มนทกานต์ ฉิมมามี 
และคณะ (2563) ที่ชี้ให้เห็นว่าประชากรไทยหลังอายุ 40 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสถานภาพการทำงาน
จากกพนักงานรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง (Wage/Salary worker) มาสู่แรงงานนอกระบบที่เป็นนายจ้างตนเอง 
(Self-employed) หรือเป็นแรงงานรับจ้างรายวันแบบไม่มีสวัสดิการรองรับ ที่ไม่มีรายได้แน่นอน  (มนทกานต์ 
ฉิมมามี, สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล, ธนานนท์ บัวทอง, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, และ ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร, 2563) 
นอกจากนี้ สัดส่วนความสม่ำเสมอทางรายได้ในช่วงอายุดังกล่าวที่กล่าวมาแล้ว เป็นที่น่าสนใจว่าสมาชิก
ครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างอายุ 65 ปีขึ ้นไป มีสัดส่วนของความสม่ำเสมอทางรายได้ที่สูงกว่าความไม่
สม่ำเสมอทางรายได้ ยกเว้นเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปแล้ว
พบว่าส่วนใหญ่จะมีรายได้จากเงินบำนาญ การรับจ้าง และการค้าขายเล็กน้อยๆ ในชุมชน 
 

ตารางที่ 10 สัดส่วนความสม่ำเสมอทางรายได้ตามช่วงอายุ 
ของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

ความสมำ่เสมอ 
ของรายได ้

ช่วงอาย ุ

สม่ำเสมอ 
(ร้อยละ) 

ไม่สม่ำเสมอ 
(ร้อยละ) 

ไม่มรีายได้/ไม่ทราบ/ไม่
ตอบ 

(ร้อยละ) 
เมืองเชียงใหม ่
ระหว่าง 15-24 ปี 37.50 62.50 - 
ระหว่าง 25-34 ปี 83.87 16.13 - 
ระหว่าง 35-44 ปี 68.89 31.11 - 
ระหว่าง 45-54 ปี 46.38 53.62 - 
ระหว่าง 55-64 ปี 46.55 51.72 1.72 
65 ปีขึ้นไป 36.84 52.63 10.53 
เมืองขอนแกน่ 
ระหว่าง 15-24 ปี 72.73 27.27 - 
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ความสมำ่เสมอ 
ของรายได ้

ช่วงอาย ุ

สม่ำเสมอ 
(ร้อยละ) 

ไม่สม่ำเสมอ 
(ร้อยละ) 

ไม่มรีายได้/ไม่ทราบ/ไม่
ตอบ 

(ร้อยละ) 
ระหว่าง 25-34 ปี 73.33 23.33 3.33 
ระหว่าง 35-44 ปี 55.17 44.83 - 
ระหว่าง 45-54 ปี 43.90 56.10 - 
ระหว่าง 55-64 ปี 46.00 52.00 2.00 
65 ปีขึ้นไป 71.43 14.29 14.29 
เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 
ระหว่าง 15-24 ปี 67.31 21.15 11.54 
ระหว่าง 25-34 ปี 46.34 43.90 9.76 
ระหว่าง 35-44 ปี 41.18 47.06 11.76 
ระหว่าง 45-54 ปี 32.14 50.00 17.86 
ระหว่าง 55-64 ปี 62.50 37.50 - 
65 ปีขึ้นไป 49.09 35.45 15.45 

 

4.5 การเข้าถึงและความสำคัญของอุปกรณ์ดิจิทัลกับครัวเรือนยากจนในเมืองหลักภมูิภาค 
 การเข้าถึงอุปกรณ์ทางดิจิทัลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงงาน รายได้ และ
ความช่วยเหลือต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งจะมีแนวโน้มความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 เมือง พบว่าสมาชิกของครัวเรือนกลุมตัวอย่างมีการ
ถือครองอุปกรณ์ดิจิทัล อันได้แก่ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือถือครองทั้งสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต ในสัดส่วนที่สูง
เกินกว่าร้อยละ 75 ของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เมืองขอนแก่นมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ถือ
ครองสมาร์ทโฟนร้อยละ 64.5 และถือครองทั้งสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตร้อยละ 20.4 และถือครองเฉพาะแทบ
เล็ตร้อยละ 3.9 ในส่วนของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ สัดส่วนการถือครองสมาร์ทโฟน ถือครองทั้งสมาร์ทโฟนและ
แทบเล็ต และถือครองเฉพาะแทบเล็ตอยู่ที่ร้อยละ 78.3 ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 0.7 ตามลำดับ ในขณะที่เมือง
เชียงใหม่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 65.1 ร้อยละ 11.5 และร้อยละ 1.4 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 34 การถือครองอุปกรณ์ดิจิทัลของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

 

 นอกจากการเข้าถึงและถือครองอุปกรณ์ดิจิทัลแล้ว เมื่อวิเคราะห์ถือความสัมพันธ์ของการถือครอง
อุปกรณ์ดิจิทัลกับงานในแต่ละช่วงอายุแล้ว พบว่าสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่อายุ 54 ปีลงมา
หรือที่อยู่ในช่วงอายุ 15-54 ปี รายงานว่างานหรือการหารายได้ของตนมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ดิจิทัลใน
ระดับมากและระดับปานกลางในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่มเติมจะเห็นได้ว่าสมาชิกครัวเรือนที่อยู่ในช่วงอายุน้อยจะมีแนวโน้มที่งานและการหารายได้มีความสัมพันธ์
กับอุปกรณ์ดิจิทัลในระดับที่มาก ตัวอย่างเช่น เมืองเชียงใหม่ ที่สมาชิกครัวเรือนช่วงอายุ 15-24 ปี รายงานว่า
งานมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ดิจิทัลในระดับมากร้อยละ 50 รองลงมาคือช่วงอายุ 25-34 ปี และช่วงอายุ 35-
44 ปี ที่สัดส่วนร้อยละ 45.16 และร้อยละ 35.56 ตามลำดับ ในทางเดียวกัน เมืองขอนแก่น ที่มีการรายงาน
การทำงานและหารายได้ที่มีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ดิจิทัลในระดับมาก ได้แก่ ช่วงอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 
72.73) ช่วงอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 30) และช่วงอายุ 35-44 ปี (ร้อยละ 13.79) ในขณะที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 
มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 51.61 ในช่วงอายุ 15-24 ปี และร้อยละ 32 ในช่วงอายุ 25-34 ปี 
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ตารางที่ 11 ระดับความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ดิจิทัลกับการทำงานของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างใน
เมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์กับงาน 
 

ช่วงอาย ุ

มีความสมัพันธ์ 
มาก 

 (ร้อยละ) 

มีความสมัพันธ์
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มีความสมัพันธ์
น้อย 

(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

เมืองเชียงใหม ่
ระหว่าง 15-24 ปี 50.00 37.50 - 12.50 
ระหว่าง 25-34 ปี 45.16 41.94 12.90 - 
ระหว่าง 35-44 ปี 35.56 35.56 26.67 2.22 
ระหว่าง 45-54 ปี 18.84 42.03 30.43 8.70 
ระหว่าง 55-64 ปี 12.07 25.86 37.93 24.14 
65 ปีขึ้นไป 5.41 21.62 48.65 24.32 
เมืองขอนแกน่ 
ระหว่าง 15-24 ปี 72.73 18.18 9.09 - 
ระหว่าง 25-34 ปี 30.00 50.00 20.00 - 
ระหว่าง 35-44 ปี 13.79 48.28 34.48 3.45 
ระหว่าง 45-54 ปี 12.50 40.00 45.00 2.50 
ระหว่าง 55-64 ปี 8.51 21.28 63.83 6.38 
65 ปีขึ้นไป 4.55 4.55 86.36 4.55 
เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 
ระหว่าง 15-24 ปี 51.61 32.26 6.45 9.68 
ระหว่าง 25-34 ปี 32.00 28.00 30.00 10.00 
ระหว่าง 35-44 ปี 21.43 35.71 35.71 7.14 
ระหว่าง 45-54 ปี 32.00 32.00 30.00 6.00 
ระหว่าง 55-64 ปี 17.24 27.59 44.83 10.34 
65 ปีขึ้นไป -- 33.33 66.67 - 

  

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของการทำงานและหารายได้กับอุปกรณ์ดิจิทัล ได้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการ
และการหารายได้ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างว่าจะมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ทางดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของการทำงานและการหารายได้ของสมาชิกครัวเรือนที่อายุไม่มากนัก ที่สะท้อนให้
เห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของการทำงานและการหารายได้ในครัวเรือนยากจนที่จะพ่ึงพิงอยู่กับอุปกรณ์
ทางดิจิทัลและทักษะทางดิจิทัลที่เพิ่มมากข้ึน 
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4.6 ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดจิทิัล 
 ความเป็นชุมชนและเครือข่ายช่วยเหลือทางสังคมเปรียบเสมือนเป็นตาข่ายปลอดภัยทางสังคม (social 
safety) ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของครัวเรือนและ
ปัจเจกชน โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและประชากรยากจนที่มิได้มีทุนทางเศรษฐกิจในการรับมือกับความเสี่ยง
และความเปลี่ยนแปลงมากนัก หากแต่ทุนทางสังคมทั้งความเป็นชุมชน เครือข่ายทางสังคม ครอบครัวและ
เครือญาติจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว 
ซึ่งในปัจจุบันอาจมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของโลกกายภาพมาสู่รูปแบบที่ตั้งอยู่
บนโลกดิจิทัลมากข้ึน 

 จากการวิเคราะห์ผลสำรวจของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคได้ชี้ให้เห็นประเด็น
ของความเป็นชุมชนและเครือข่ายช่วยเหลือทางสังคมที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ ในประเด็นการขอความช่วยเหลือ
ทางสังคมพบว่าครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 เมืองรายงานว่าบุคคลที่จะขอ
ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก ได้แก่ ครอบครัว (พ่อแม่ พี่น้อง ภรรยา/สามี) เมืองขอนแก่น (ร้อยละ 52.1) 
เมืองสงขลา-หาดใหญ่ (ร้อยละ 62.5) เมืองเชียงใหม่ (ร้อยละ 60.5) รองลงมา ได้แก่ เครือญาติ ที่มีสัดส่วนการ
รายงานของกลุ่มตัวอย่างเมืองขอนแก่น (ร้อยละ 14.9) เมืองสงขลา-หาดใหญ่ (ร้อยละ 13) และเมืองเชียงใหม่ 
(ร้อยละ 13) อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองขอนแก่นรายงานว่า คนละแวก
บ้านจะเป็นบุคคลที่จะขอความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกสูงถึงร้อยละ 14.9 เท่ากับสัดส่วนการขอความ
ช่วยเหลือจากเครือญาติ นอกจากนี้ เป็นที่น่าสนใจว่าครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งรายงานว่าไม่มีบุคคลที่
จะขอความช่วยเหลือ ทั้งที่เป็นครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือคนละแวกบ้าน ซึ่ งเมืองขอนแก่นมีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 3.3 เมืองสงขลา-หาดใหญ่ มีสัดส่วนที่ร้อยละ 9 และเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 2.3 

 
ภาพที่ 35 ประเภทบุคคลที่ครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคจะขอความช่วยเหลืออันดับแรก 

(ร้อยละ) 
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 ในส่วนของประเด็นความเป็นชุมชนและความเป็นย่าน (neighborhood) ที่เป็นการสำรวจในรูปแบบ
ของการให้คะแนน11จากครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นและข้อคำถามของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเมืองมีความแตกต่างออกกันไปและไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่
ยากจนกับกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนยากจนตามสภาพและความแออัดของที่อยู่อาศัย 

 หากพิจารณาประเด็นและข้อคำถามแล้วจะพบว่าเมืองขอนแก่น มีการให้คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทักทายกับเพื่อนบ้าน (ข้อที่ 12)  ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน (ข้อที่ 13) และความ
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน (ข้อที่ 9) สูงสุดใน 3 อันดับแรก และมีประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกชอบต่อ
สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในปัจจุบัน (ข้อที่ 1) และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (ข้อที่ 11) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด อย่างไรก็ดี คะแนนเฉลี่ยของประเด็นและคำถามทั้งหมดของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างเมืองขอนแก่นจะอยู่ใน
ระดับท่ีสูงกว่าปานกลาง 

 ในส่วนของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่สูงที่สุด 3 อันดับแรกของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประเด็นและคำถามเกี่ยวกับความพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน (ข้อที่ 9) ความเชื่อว่าเพ่ือนบ้านจะ
ให้ความช่วยเหลือหากมีเหตุการฉุกเฉิน (ข้อที่ 8) และความสำคัญของการเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
บ้าน (ข้อที่ 4) และมีประเด็นของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน (ข้อที่ 13) และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (ข้อที่ 
11) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด อย่างไรก็ดี คะแนนเฉลี่ยของประเด็นและคำถามทั้งหมดก็อยู่ในสูงกว่าระดับปาน
กลาง 

 ในส่วนของเมืองเชียงใหม่ พบว่าประเด็นของความสำคัญของการเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
บ้าน (ข้อที่ 4) ความสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพ่ือนบ้านในที่พักอาศัย (ข้อที่ 3) และการมีปฏิสัมพันธ์ทักทาย
กับเพื่อนบ้าน (ข้อที่ 12) เป็นประเด็นและคำถามที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในส่วนของประเด็นของความรู้สึก
เป็น “พวกเรา” ในการทำงานร่วมกับเพื่อนบ้าน (ข้อที่ 6) และการทำงานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพื่อนบ้าน
ของคุณ (ข้อที่ 11) มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด แม้คะแนนเฉลี่ยของประเด็นและคำถามของกลุ่มตัวอย่างในเมือง
เชียงใหม่จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับปานกลางและค่อนไปทางระดับคะแนนค่อนข้างมาก หากแต่เป็นที่น่า
สังเกตว่าคะแนนของกลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกต่อความเป็นเพื่อนบ้านจะอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงมือปฏิบัติทำบางสิ่งร่วมกัน
กับเพื่อนบ้าน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการมีความรู้สึกร่วมกับคนละแวกบ้าน แต่ไม่ถึงระดับที่ต้องปฏิบัติการ
ร่วมกัน 

 

 

11 5 = มากที่สุด, 4 = ค่อนข้างมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 12 ระดับคะแนนเฉลี่ยของความเป็นชุมชนและความเป็นย่าน 
ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค 

  
ขอนแกน่ สงขลา-

หาดใหญ่ 
เชียงใหม่ 

1 หากมองในภาพรวม คณุรูส้ึกชอบการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมชุมชนแบบนี้ 3.29 3.49 3.91 

2 คุณรูส้ึกว่าคณุเป็นคนท่ีนี่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้ 3.64 3.59 3.93 

3 คุณสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพื่อนบ้านในท่ีพักอาศัยของเขาได้ 3.52 3.47 3.95 

4 การเข้าสังคมและมีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ 3.61 3.63 4.09 

5 หากมีโอกาส คณุอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนนี้ 3.05 3.2 2.77 

6 หากเพื่อนบ้านของคุณมีการวางแผนจะทำอะไรบางอย่างร่วมกัน คณุคิดว่าสิ่ง
นั้นเป็นสิ่งท่ี "พวกเรา" กำลังจะทำ มากกว่าคิดว่าเป็น "พวกเขา" กำลังจะทำ 

3.52 3.5 3.71 

7 หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกบับางเรื่อง คุณสามารถไปถามหรอืปรึกษา
เพื่อนบ้านบางคนได ้

3.66 3.3 3.77 

8 คุณเชื่อว่าเพื่อนบ้านของคุณจะใหค้วามช่วยเหลือคณุหากมีเหตุการฉุกเฉิน
เกิดขึ้น 

3.69 3.63 3.86 

9 คุณคิดว่าคุณเป็นท่ีพึ่งพาของเพื่อนบ้านได้และคณุพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านของคุณเมื่อพวกเขาต้องการ 

3.72 3.64 3.92 

10 คุณสามารถยืมของบางสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งกับเพื่อนบ้านได้ 3.52 3.33 3.77 

11 คุณต้องการทำงานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพื่อนบ้านของคุณ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของบริเวณที่คุณอาศัยอยู ่

3.51 3.5 3.64 

12 คุณมักจะหยุดทักทายและพดูคุยกบัเพื่อนบ้านอยู่เสมอ 3.83 3.61 3.94 

13 การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนี้ทำให้คุณรูส้ึกถึงความเป็นชุมชน รูส้กึมีสังคมใน
ละแวกบ้าน 

3.71 3.46 3.81 

14 คุณรูส้ึกว่าย่านที่คณุอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย (กรณีทีต่ั้งอยู่ใน
โครงการให้ หมายถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ) 

3.5 3.46 3.87 

 

 นอกจากประเด็นของทัศนคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรู้สึกเกี่ยวกับชุมชนและย่านละแวกบา้น
แล้ว ผู้วิจัยยังได้มีการเก็บข้อมูลถึง “การอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน” ด้วยเช่นเดียวกัน
เพื่อประเมินถึงระดับความสัมพันธ์และความเป็นชุมชนในโลกดิจิทัล ผลสำรวจพบว่าครัวเรือนยากจนกลุ่ม
ตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาคพบว่ามีสัดส่วนของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของ
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ชุมชนละแวกบ้านค่อนข้างสูงมาก กล่าวคือ เมืองขอนแก่นมีสัดส่วนร้อยละ 90.1 เมืองสงขลา-หาดใหญ่ร้อยละ 
86.5 และเมืองเชียงใหม่ร้อยละ 90.7  

 

 
ภาพที่ 36 การอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน 
ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 

  
จากข้อมูลในประเด็นความเป็นชุมชนและเครือข่ายช่วยเหลือทางสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้ชี้ให้เห็น

ว่าครอบครัวและเครือญาติยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทางสังคมสำหรับครัวเรือน
ยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค ในขณะที่ความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นชุมชนและความเป็น
ย่านจะมีระดับของความสัมพันธ์แต่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นและอาจไม่สามารถเป็นกลไกช่วยเหลือกับครัวเรือน
ยากจนกลุ่มตัวอย่างได้ ทั้งนี้ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากกว่ารูปแบบครัวเรือนตัวคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้นดังที่
สะท้อนมาในหัวข้อ 4.2 จะนำไปสู่แนวโน้มของการลดลงของความสำคัญของครอบครัวและเครือญาติที่ใน
ปัจจุบันเป็นเครือข่ายความช่วยเหลือสำคัญของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่าง 

 จากที่กล่าวมาข้างทั้งหมดในบทที่ 4 จะเห็นได้ถึงสถานการณ์และแนวโน้มความยากจนในเมืองหลัก
ภูมิภาคจากผลสำรวจครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นประเด็นที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์แนวโน้มความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค อันได้แก่ ครัวเรือนยากจนที่มีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบ
ของการเป็นครัวเรือนตัวคนเดียวในสัดส่วนที่สูง การพึ่งพิงการซื้อของและการบริโภคจากตลาดและร้านค้าใน
แหล่งชุมชนที่ยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง การทำงานที่แม้ยังเป็นในรูปแบบของการรับจ้างและการค้าขาย
เล็กน้อยๆ หากแต่มีแนวโน้มที่การทำงานจะสัมพันธ์กับอุปกรณ์ดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น แนวโน้มของรายได้ที่มี
ความไม่สม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น และความเป็นชุมชนมีแนวโน้มไม่สามารถเป็นที่พึ่งของครัวเรือนได้เมื่อเทียบกับ
ครอบครัวและเครือญาต ิ  
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บทที่ 5 
การทบทวนและกวาดสัญญาณแนวโน้ม (trend) และปัจจัยขับเคลื่อน (driver) 

 
จากการทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 

(focus group) เพื่อกวาดสัญญาณปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย 
(ขอนแก่น หาดใหญ่/สงขลา และเชียงใหม่) ได้ชี้ให้เห็นว่าเมืองแต่ละแห่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มความ
ยากจนทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน 
 ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอผลจากการกวาดสัญญาณปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มความยากจนในเมือง
หลักภูมิภาคเบื้องต้น ซี่งในส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอถึงแนวโน้ม (trend) ที่มีความคล้ายคลึงกันของเมือง
หลักภูมิภาคทั้ง 3 แห่งที่ทำการศึกษา และในส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมือง12 
 

5.1 แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในภาพรวม 
 เมืองหลักภูมิภาคที่ทำการศึกษาแต่ละแห่ง อันได้แก่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่/สงขลา และเมือง
เชียงใหม่ แม้ผลจากการทบทวนงานศึกษา การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จะชี้ให้เห็นแนวโน้มและปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส่งผลต่ออนาคตของยากจนในแต่ละเมืองที่แตกต่างกัน หากแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ชี้ให้เห็น
แนวโน้มหรือปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันและเป็นภาพรวมของแนวโน้มและ
ปัจจัยขับเคลื่อนส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค  

แม้ปัจจัยขับเคลื่อนในภาพรวมเหล่านี้จะสัมพันธ์ตั้งแต่ประเด็นของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร รูปแบบการทำงานในอนาคต และการเข้าถึงดิจิทัล หากแต่ประเด็นของปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้ดูจะ
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อย่างสำคัญกับการเข้าถึง (access) ทรัพยากรในเมืองและชีวิตเมืองที่เชื่อมโยงกับ
ความยากจน ทั้งการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและรายได้ การเข้าถึงทักษะด้านแรงงานที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของเมือง และการเข้าถึงสวัสดิการ/ตาข่ายปลอดภัยทางสังคม  ทั้งนี้ 
ภาพรวมของแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื ่อนส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคที่สำคัญมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

12 ในขั้นตอนการกวาดสัญญาณที่เป็นการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (focus group) นั้น ทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์

และการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 
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เศรษฐกิจที่พึ่งพากับภาคบริการ 
 แม้ในปัจจุบันจะยังไม่ปรากฏข้อมูลเศรษฐกิจของเมืองที ่เป็นระบบและต่อเนื ่อง หากแต่ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) ก็ได้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของภาคส่วนทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ในแต่ละจังหวัดที่ส่วนหนึ่งส่งอิทธิพลและสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของเมืองในฐานะศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการปกครองของจังหวัด 
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ได้ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ตั้งของเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่งมี
ภาคบริการเป็นภาคส่วนทางเศรษฐกิจหลักที่มีบทบาทสำคัญและมีสัดส่วนในภาคเศรษฐกิจสูงที่สุดมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสัดส่วนภาคบริการสูงกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมา
โดยตลอด ในทางเดียวกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลาที่มีสัดส่วนของภาคบริการสูงกว่าร้อยละ 40 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาโดยตลอด 

 

ภาพที่ 37 สัดส่วนภาคเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2538-2562) 
(ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

 

 

ภาพที่ 38 สัดส่วนภาคเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดสงขลา (พ.ศ.2538-2562) 
(ท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 
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ภาพที่ 39 สัดส่วนภาคเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2538-2562) 
(ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

 
 อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบโครงสร้างของภาคบริการของแต่ละจังหวัดจะพบว่ามีรายละเอียดที่
แตกต่างกันออกไป แม้ทุกจังหวัดจะมีการขายส่งและการขายปลีกเป็นสัดส่วนหลักอันดับแรกของภาคบริการ 
หากแต่ในอันดับรองลงมาก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ จังหวัดเชียงใหม่ มีที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันดับรองลงมาใน
ภาคบริการ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นการศึกษาและกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยมีสัดส่วน
รองลงมา และจังหวัดสงขลามีภาคการศึกษาและการบริหารราชการและการป้องกันประเทศในอันดับ
รองลงมา 
 การพ่ึงพาภาคบริการของเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มที่มีได้ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการของแต่ละจังหวัดส่ง
อิทธิพลอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยเฉพาะด้านการจ้างงานในภาคบริการ  
 จากบริบทที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยในอนาคตทั้งในด้านผลกระทบที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจภาคบริการและการจ้างงานในภาคบริการ ความซบเซาของเศรษฐกิจภาคบริ การในแต่ละเมือง 
รวมถึงรูปแบบการจ้างงานในภาคบริการที ่เปลี ่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบอย่างสำคัญที่นำไปสู ่ความ
เปราะบางและความยากจนของแรงงานกลุ่มต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจดังกล่าว 
 

การเข้าถึงดิจิทัลและความรู้ทางดิจิทัล 
 การเข้าถึงดิจิทัลและความรู้ทางดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความยากจน และมี
แนวโน้มที่สำคัญต่อระดับความยากจนของประชากรกลุ่มต่างๆ มากขึ้นในอนาคต เพราะการเข้าถึงดิจิทัลไม่
เพียงจะสัมพันธ์กับการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐที่มีแนวโน้มผูกกับเครื่องมือและฐานข้อมูลดิจิทัลมากขึ้น หากแต่
ยังสัมพันธ์กับงานในอนาคตที่ทักษะและความรู้ทางดิจิทัลจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อทั้งระดับทางรายได้ของ
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แรงงาน และโอกาสในการเข้าถึงงานและรายได้  รวมถึงสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและแรงงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของเมืองด้วยเช่นกัน 
 ในประเด็นของการเข้าถึงสวัสดิการ แนวโน้มของระบบสวัสดิการที่เชื่อมโยงกับระดับดิจิทัลและการ
ลงทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงการรับรู้ข่าวสารผ่านดิจิทัลที่มากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ประชากรที่เข้าไม่ถึง
ดิจิทัลทั้งที่เป็นเครื่องมือทางดิจิทัลและความรู้ในการใช้ดิจิทัลเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ โดยเฉพาะสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ สำหรับกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย 

ในส่วนของการทำงาน ตลาดแรงงานที่สัมพันธ์กับทักษะการใช้ดิจิทัลที่มากขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะใน
เขตเมืองที่เป็นงานภาคบริการและภาคการค้าที่มีแนวโน้มเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จะส่งผลให้แรงงานที่
ขาดทักษะทางดิจิทัลมีแนวโน้มทางรายได้ที่ลดลงหรืออยู่ในงานที่มีความไม่มั่นคงทางรายได้ และประสบกับ
ความเปราะบางในการจ้างงาน ในทางเดียวกัน แนวโน้มความเปลี ่ยนแปลงทางการค้าที ่ส ัมพันธ์กับ
ความสามารถทางดิจิทัล ทั้งในประเด็นของทักษะการใช้ดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ช ซึ่ง
จะเป็นช่องทางการค้าและแหล่งรายได้ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ
ผู้ประกอบการตัวคนเดียวในอนาคต จะส่งผลให้ประชากรที่มีทักษะทางดิจิทัลและเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ดิจิทัล (digital infrastructure) ที ่ดี รวมถึงมีความรู ้และเท่าทันความเปลี ่ยนแปลงทางดิจิทัลจะมีความ
ได้เปรียบในการหารายได้และโอกาสในทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้าม ประชากรที่ไม่มีทักษะทางดิจิทัลหรือ
เขา้ไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่เหมาะสมจะมีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อรายได้ที่ลดลงและมีความเปราะบางต่อ
ความยากจนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การสำรวจครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างดังที่กล่าวถึงมาแล้วในหัวข้อ 4.5 ได้
สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการหารายได้ของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างว่า จะมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์
ทางดิจิทัลที่เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของการทำงานและการหารายได้ของสมาชิกครัวเรือนที่อายุไม่
มากนัก ที่สะท้อนให้เห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของการทำงานและการหารายได้ในครัวเรือนยากจนที่จะ
พ่ึงพิงอยู่กับอุปกรณ์ทางดิจิทัลและทักษะทางดิจิทัลที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

แนวโน้มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความยากจนของ
ครัวเรือนในเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่ง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มได้ชี้ให้เห็นจุดร่วมของ
เมืองแต่ละแห่งว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุจะส่งผลต่อความยากจนในอนาคตอย่างสำคัญใน 2 ประการ 
อันได้แก่ 1) การพ่ึงพิงและการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะทำให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากการต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยเฉพาะครัวเรือนที่เป็นแรงงาน ไม่มีหลักประกันทาง
สังคมและสวัสดิการที่เพียงพอ 2) วัยแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีความสามารถในการหารายได้หรือมีแนวโน้ม
ทีมีความสามารถในการหารายได้ที่ลดลง โดยเฉพาะที่อยู่ในครัวเรือนตัวคนเดียวหรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ 
จะมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะความยากจนเพ่ิมสูงขึ้น 
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ภาพที่ 40 จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของจังหวัดขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ 

(ที่มา: ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ) 
 

ตารางที่ 13 จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สงขลา หาดใหญ่ และเชียงใหม่ 
  ชาย หญิง รวม 
เทศบาลนครขอนแก่น 8,549 10,913 19,372 
เทศบาลนครสงขลา 4,502 6,283 10,785 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 9,905 13,916 23,821 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 13,087 18,067 31,154 

(ที่มา:  รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, เชียงใหม่ และสงขลา ปี พ.ศ. 2558-2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ)  
 
 ทั้งนี้หากพิจารณาข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะพบว่าจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา มี
แนวโน้มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลผู้สูงอายุใน พ.ศ. 2562 เฉพาะ
ของเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จะพบว่าเขต
เทศบาลทั้ง 4 แห่งมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุในเขตทศบาลของแต่ละจังหวัด13 และ
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าผู้สูงอายุเพศชายในทุกเทศบาล 

 

 

13 ในส่วนของข้อมูลผู้สูงอายุทางผู้วิจัยกำลังดำเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ชี้ให้เห็นจำนวนและความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในเขตเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ /สงขลา ที่ครอบคลุมเขต
เทศบาลนครและเทศบาลโดยรอบ 

2559 2560 2561 2562

ขอนแก่น 79,672 82,895 86,433 90,127

เชียงใหม่ 118,182 126,620

สงขลา 95,425 99,687 104,543 109,592

 -
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แรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 เมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง เป็นเมืองที่ปรากฏการทำงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมาเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2560 อันเป็นปีที่แพลตฟอร์มหลายรายเริ่มเปิดบริการในเมืองหลักภูมิภาค
ดังกล่าวอย่างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะแรงงานในแพลตฟอร์มส่งอาหาร แม้ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลจำนวนแรงงาน
และการขยายตัวของแรงงานในแพลตฟอร์มส่งอาหารดังกล่าวที่แน่ชัด หากแต่ข้อมูลจากการลงพื้นที่ การ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มก็ได้ชี้ให้เห็นว่าแรงงานในแพลตฟอร์มส่งอาหารมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ร้านอาหารและแรงงานใน
แพลตฟอร์มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จำนวนของแรงงานในแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง
เป็นแหล่งรายได้หลักของแรงงานจำนวนมากของเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 แห่ง 
 การขยายตัวของแพลตฟอร์มส่งอาหารและแรงงานในแพลตฟอร์มดังกล่าว แม้จะชี้ให้เห็นถึงการเป็น
แหล่งรายได้และการเพิ่มขึ้นทางรายได้ของแรงงาน หากแต่ในอนาคตแรงงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบกับ
ภาวะเปราะบางทางรายได้และประสบกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อภาวะความยากจนของเมือง อันได้แก่ 1) ความ
ไม่แน่นอนทางรายได้และการแข่งขันของแพลตฟอร์มที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการไม่มีหลักประกันทางรายได้จะทำ
ให้แรงงานในภาคเศรษฐกิจนี้มีรายได้ที่แนวโน้มลดน้อยลงและมีความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะเปราะบางและ
ความยากจน 2) การกดขี่จากแพลตฟอร์มที่สัดส่วนรายได้ของแรงงานมีแนวโน้มลดน้อยลง และ 3) อุบัติเหตุ
จากการทำงานและความเจ็บป่วยสะสมจากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานในแพลตฟอร์มมีแนวโน้มส่งผลให้
แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ภาวะเปราะบางและความยากจนอันเนื่องมาจากความสามารถในการหารายได้ที่ลดลงและ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในประเด็นดังกล่าวนี้ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และอรรคณัฐ 
วันทนะสมบัติ (2564) ได้ชี้ให้เห็นว่าแรงงานแพลตฟอร์มส่งอาหารส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 มีชั่วโมงการทำงาน
สูงกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Pitukthanin, Wantanasombut and Boonmee 2021)  
 

ความเป็นชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
 นอกจากความยากจนทางรายได้ทั้งจากความไม่แน่นอนทางรายได้และการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายดังที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ความยากจนทางเครือข่ายและการอุปถัมภ์ดูแลยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 3 แห่งด้วยเช่นกัน  
 ทั้งนี้ เครือข่ายที่สำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการดูแลครัวเรือนเปราะบางหรือครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม คือ ชุมชนและความเป็นชุมชนที่คอยให้ความช่วยเหลือและอุปถัมภ์ดูแลสมาชิกหรือ
เครือญาติในชุมชน ทั้งในรูปแบบของงานและรายได้ และการช่วยเหลือดูแลในภาวะวิ กฤตของครัวเรือน 
อย่างไรก็ดี แม้ในปัจจุบันเมืองหลักทั้ง 3 แห่ง ยังปรากฏความเป็นชุมชนอยู่ในหลายพื้นที่ หากแต่ความเป็น
ชุมชนดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง อันเนื่องมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ อันได้แก่ 1) การย้ายออกจากชุมชน
ของครัวเรือนเดิมและการย้ายเข้ามาในชุมชนของครัวเรือนใหม่ ที่ทำให้สายสัมพันธ์ของชุมชนมีแนวโน้มลด
น้อยลง ครัวเรือนจากแต่เดิมที่มีความรู้จักกันอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติและพื้นฐานความ
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เป็นมาที่ใกล้เคียงกันมีแนวโน้มลดน้อยลง ส่งผลให้ความเป็นเครือข่ายและความเป็นชุมชนในแต่ละชุมชนหด
แคบลง รวมถึงครัวเรือนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ทั้งในรูปแบบของห้องเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีแนวโน้มที่
อาจจะไม่สามารถต่อทรัพยากรกับเครือข่ายชุมชนเดิมได้ 2) การไล่รื ้อชุมชน ที่ทำให้เกิดการทำลายของ
เครือข่ายทางสังคมและความเป็นชุมชน อันส่งผลให้ครัวเรือนในชุมชนจำนวนหนึ่งมีแนวโน้มต้องออกมาเช่าที่
พักอาศัยนอกชุมชนและมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคม 
 ทั้งนี้ ในประเด็นความเป็นชุมชน ผลสำรวจและการวิเคราะห์ครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมือง
หลักภูมิภาคดังที่กล่าวมาในหัวข้อ 4.5 ได้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นชุมชนมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของ
ครัวเรือนยากจนได้ แม้ครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในละแวกบ้าน หากแต่จากคะแนน
การประเมินของการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์มีลักษณะและแนวโน้มที่ผิวเผินและอาจไม่สามารถเป็นที่
พ่ึงหรือเครือข่ายความช่วยเหลือทางสังคมได้ 
 จากที่กล่าวมาในส่วนต้นนี้ คือ แนวโน้มหลักที่จะส่งผลต่อความยากจนและอนาคตความยากจนของ
เมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งมีความสอดคล้องหรือสะท้อนให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มความ
ยากจนในเมืองของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในส่วนต่อไปทางผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยขับเคลื่อนต่อความยากจน
ในแต่ละเมืองหลักภูมิภาคที่มีปัจจัยและรายละเอียดของปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปจากบริบทในเชิงพื้นที่และ
เศรษฐกิจสังคมของเมือง 
 

ครัวเรือนอยู่คนเดียวมากขึ้น  
ครัวเรือนที่มีการอยู่ตัวคนเดียว (one-person household) เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพ่ิม

มากขึ้นในสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ การหลุดออกจากระบบการ
ช่วยเหลือทางสังคม และความยากจนเชิงเครือข่ายที่นำไปสู่ความยากจนเชิงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของครัวเรือน 
โดยเฉพาะในครัวเรือนยากจน ที่การอยู่อาศัยในรูปแบบของครัวเรือนตัวคนเดียวมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อปากท้อง
และการใช้ชีวิต ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ระหว่างปี 2550-2558 พบว่า คนที่อยู่คนเดียวในครัวเรือน หรือครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว (one-person 
Household) ของไทย มีจำนวนสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า จากประมาณ 2 ล้านคนในปี 2550 มาเป็นประมาณ 3.8  
ล้านคนในปี 2558 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
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ภาพที่ 41 จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว (One-person households) (หน่วย: ลา้นครัวเรือน)   

(ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
 

 ในทางเดียวกัน ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค ดังที่กล่าวมา
ในหัวข้อ 4.2 ได้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการอยู่อาศัยแบบครัวเรือนตัวคนเดียวมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากในกลุ่ม
ตัวอย่างของเมืองหลักภูมิภาคทุกเมือง ทั้งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ยากจนและกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน
อย่างจนตามสภาพและความแออัดของที ่อยู่อาศัยซึ่งกระจายตัวอยู ่ในพื้นที ่ต่างๆ ของเมืองหลักภูมิภาค  
นอกจากนี้ ข้อมูลการสำรวจโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 ยังได้ชี ้ให้เห็นอีกเช่นกันว่ากลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ที่จะแบ่งตามเกณฑ์การ
จัดแบ่งรายได้ของการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 รายงานว่าส่วนใหญ่มีการอยู่
อาศัยในรูปแบบของครัวเรือนตัวคนเดียว (สัดส่วนเกินร้อยละ 40 ของทุกกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค
เป้าหมาย) และมีขนาดครัวเรือนที่มีสมาชิกต่ำกว่า 3 ในสัดส่วนที่เกิดร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มตัวอย่างในเมือง
หลักภูมิภาคเป้าหมาย (ดู ภาคผนวกที ่ค) 
 

บทบาทของภาคประชาสังคมและกลุ่มทุนในการช่วยเหลือประชากรยากจนและเปราะบาง 
 บทบาทของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบางในแต่ละเมือง เป็น
ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อความยากจนที่ปรากฏในแต่ละเมือง การทำงานของภาคประชาสังคมทั้งในลักษณะ
ของการสงเคราะห์และการเสริมพลังของเครือข่ายทางสังคม เปรียบเสมือนเป็นทั้งตาข่ายปลอดภัยทางสังคม 
(social safety net) ที่สำคัญที่รองรับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม
ไม่ให้เข้าสู่ภาวะความยากจน รวมทั้งการเป็นระบบหนุนเสริมให้ประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนสามารถขยับ
สถานะทางสังคม (social mobility) ได ้
  อย่างไรก็ดี แม้เมืองหลักภูมิภาคท้ังสามแห่งจะมีการทำงานของภาคประชาสังคมอยู่ด้วยกันแทบทั้งสิ้น 
หากแต่บทบาทของภาคประชาสังคมที่เชื่อมโยงกับประเด็นความเปราะบางของเมือง และการเข้าไปมีส่วนร่วม
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ในการพัฒนาเมืองก็มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่อาจถือได้ว่าเป็นเมืองที่ภาคประชาสังคมได้เข้าไปมี
บทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง และการทำงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือแบบสงเคราะห์จนถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเปราะบางในเมือง ให้เข้าไปอยู่ใน 
“ขบวนเมือง” ในขณะที่เมืองสงขลา-หาดใหญ่ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านศาสนาทั้งมุสลิมและสมาคมชาว
จีนจะมีบทบาทในการทำงานช่วยเหลือประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบางในรูปแบบของการบริ การเป็น
สำคัญ และมีภาคประชาสังคมที่พยายามเข้าไปทำงานด้านเมืองและการพัฒนาเมือง ตั้งแต่ประเด็นผู้มีรายได้
น้อย การอนุรักษ์เมือง ประเด็นสิ่งแวดล้อม และประเด็นการมีส่วนร่วมอยู่พอสมควร หากแต่จำนวนและ
บทบาทยังค่อนข้างจำกัดและยังไม่สามารถเข้าไปสร้างกระบวนการต่อรองกับการพัฒนาเมือ งได้เฉกเช่นกับ
กรณีของเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงหลังการเสียชีวิตของพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา บทบาท
ของภาคประชาสังคมสายเมืองของสงขลาในการพัฒนาเมืองดูจะซบเซาลงอย่างเห็นได้ขัด ซึ่งถึงแม้การ
ขับเคลื่อนประเด็นของเมืองเก่าสงขลาและการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะยังคงเป็นสิ่งที่ยังคงดำเนินการอยู่ 
หากแต่การขับเคลื่อนก็ลดระดับความเข้มข้นลง และภาคเอกชนที่เป็นเจ้าที่ดินในเมืองเก่าเป็นแกนที่มีบทบาท
สำคัญภายใต้การขับเคลื ่อนของภาครัฐ ในทางเดียวกัน ประเด็นทางสังคม อาทิ ความเปราะบางและ
สิ่งแวดล้อมก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงจากการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมเมือง ในส่วนของเมืองขอนแก่น แม้
จะมีองค์กรชาวบ้านและภาคประชาสังคมที่ทำงานในการจัดตั้งและเสริมพลังกับกลุ่มเปราะบาง ทั้งกลุ่มคนจน
เมือง คนไร้บ้าน และแรงงาน หากแต่เครือข่ายภาคประชาสังคมดังกล่าวก็แทบไม่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาเมอืงที่ถูกครอบงำอย่างยาวนานโดยกลุ่มทุนของขอนแก่นได้ 
 ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แกนนำภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้ภาค
ประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่มีบทบาทและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบ
กับเมืองหลักภูมิภาคอื่นมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมจำนวนมาก
ในเชียงใหม่มีการเติบโตมาจากเครือข่ายภาคประชาสังคมบนฐานของคริสตศาสนาเป็นสำคัญและสามารถ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจในเมืองผ่านเครือข่ายองค์กรดังกล่าว 2) พื้นเพของภาค
ประชาสังคมและอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่มีพื้นเพเป็นชนชั้นกลางเมืองเชียงใหม่หรือมีสายสัมพันธ์
กับชนชั้นกลางเชียงใหม่ รวมถึงมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มการเมือง ผ่านความสัมพันธ์แบบเครือญาติ รุ่นพี่รุ่นน้อง 
และอาจารย์/ลูกศิษย์ ส่งผลให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและชุดความคิด (mind set) แบบ
นักธุรกิจและชนชั้นกลางเชียงใหม่ได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากภาคประชาสังคมและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
ทำงานด้านสังคมในเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่ส่วนใหญ่จะมีพ้ืนเพมาจากเมืองอ่ืนหรือมิได้เป็น
ชนชั้นกลางและมีสายสัมพันธ์กับชนชั้นกลาง/นักธุรกิจในเมือง 3) เครือข่ายทางสังคมของภาคประชาสังคม
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทำงานสังคม ที่นอกเหนือจากจะเชื่อมโยงผ่านสายสัมพันธ์และภูมิหลังดังที่กล่าวมาใน
ประเด็นที่สองแล้ว ภาคส่วนดังกล่าวในกรณีของเชียงใหม่ยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มทางสังคมของชน
ชั้นกลางและนักธุรกิจท้องถิ่นได้ อาทิ สโมสรโรตารี่ ชมรมจักรยาน ชมรมไวน์ ชมรมวิ่ง อันแตกต่างจากเมือง
หลักภูมิภาคอื่นที่ไม่มีข้อต่อจากองค์กรเหล่านี้ 4) ประเด็นร่วมของการเคลื่อนไหว ปัจจัยความสำเร็จอีก
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ประการหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างประเด็นร่วมของการเคลื่อนไหวระหว่างชนชั้นกลาง กลุ่มคนจน ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาสังคมในแต่ละประเด็น เมืองเชียงใหม่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์ของการสร้างประเด็นร่วมในการ
เคลื่อนไหวระหว่างภาคส่วนต่างๆ มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 ในประเด็นของกระเช้าขึ้นดอยสุเทพ และ
ต่อมาในประเด็นของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากคนทำงานผ่านชมรมพัฒนาเชียงใหม่
และองค์กรอื่นๆ อาทิ เขียวสวยหอม ที่เป็นเครือข่ายในการทำงานเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมที่ทำเรื่องคน
จนและกลุ่มเปราะบางได้ 
  

ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด-19 
 สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภาคทุกแห่ง โดยเฉพาะในภาค
บริการและการค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเมืองหลักภูมิภาค อย่างไรก็ดี สถานการณ์โควิด -19 ยังได้ส่ง
ผลกระทบต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในประเด็นอื่นๆ ด้วยเช่นกัน อันอาจจำแนกได้ในประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) การเกิดความจนฉับพลัน สถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้ประชากรจำนวนหนึ่งในเมืองหลักภูมิภาคที่
อาจมิใช่ประชากรยากจนหรืออาจเป็นชนชั้นกลางประสบกับภาวะความยากจนอย่างฉับพลันหรือความไม่
มั่นคงทางรายได้อย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากการตกงานและการสูญเสียรายได้ ในขณะที่ต้นทุนในการใช้ชีวิต
ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2) การตกหล่นจากสวัสดิการภาครัฐ การเยียวยาและความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19 มาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นภายใต้แนวทางสวัสดิการแบบ
เฉพาะเจาะจง (targeting welfare) ส่งผลให้ประชากรที่เข้าไม่ถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและความรู ้ทาง
เทคโนโลยี รวมถึงไม่เข้าเกณฑ์การได้รับสวัสดิการต่างๆ ตกหล่นจากการเยียวยาและความช่วยเหลืออันส่งผลมี
ความเสี่ยงในการประสบกับความยากจนฉับพลันและความยากจนในระยะยาว นอกจากนี้ การเยียวยาและ
ความช่วยเหลือดังกล่าวในสถานการณ์ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความไม่สมบูรณ์ทาง
สารสนเทศน์ของข้อมูลประชากรและเศรษฐสถานะจะส่งผลให้มีประชากรยากจนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึง
สวัสดิการมากขึ้นในยุคหลังโควิด-19 3) ความยากจนทางเครือข่าย อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญหลังสถานการณ์
โควิด-19 ที่ทำให้ประชากรที่ไม่ใช่คนยากจนเดิมประสบกับความยากจน อันเนื่องมาจากการเข้าไม่ถึงเครือข่าย
ความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ระยะยาว และการเข้าไม่ถึงทรัพยากรทั้งในรูปของแหล่งเงินทุน 
เครือข่ายด้านอาชีพ และการสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนในชีวิตประจำวัน 
 

5.2 แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนส่งผลต่ออนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
 จากการกวาดสัญญาณที่ได้จากการทบทวนข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
รวมถึงการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เก่ียวข้องกับประเด็น
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ 
STEEP(V) และสร้างผังยุทธศาสตร์ (System Dynamics)  ตลอดจนระดับผลกระทบและความไม่แน่นอนของ
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ปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มสำคัญ ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่งที่มีความเฉพาะได้
ดังต่อไปนี้ 
 

เมืองขอนแก่น 
 เมืองขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแนวโน้มกำลังจะ
เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งในด้านของกายภาพที่กำลังปรากฏการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่
ของเมืองเพ่ือรองรับโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบราง ในด้านของความเปราะบางที่แนวโน้มของผู้มีรายได้
น้อยที่เช่าห้องพักขนาดเล็กหรืออยู่นอกชุมชนแออัดแบบเดิมกำลังเพิ่มมากขึ้น และความเปราะบางทางด้านที่
อยู่อาศัยจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่นำไปสู่การไล่รื ้อชุมชนแออัดจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ 
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงและความเปราะบางของเมืองขอนแก่นยังมีความสัมพันธ์อย่างสำคัญกับการเปลี่ยน
สภาพของพื้นที่ชนบทและพื้นที่รอบนอกของเมืองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของผู้คนและแรงงานเข้ามาในเขต
เมือง ทั้งในประเด็นของความตกต่ำของราคาพืชผลการเกษตรและภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม
ที่ส่งผลให้เกิดการภาระหนี้สินและการเคลื่อนย้ายของแรงงานภาคเกษตรเข้ามาในเขตเมือง รวมถึงการเปลี่ยน
มือของที่ดินในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ริมขอบเมืองจากการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและโครงการ
ด้านที่อยู่อาศัย  
 ผลจากการกวาดสัญญาณที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม (ภาคผนวกที่ ข) สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ของ
เมืองขอนแก่นได้ดังตารางที ่14 
 

ตารางที่ 14 ปัจจัยขับเคลื่อนความยากจนตามกรอบของ STEEP(V) ของเมืองขอนแก่น 
 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 

สังคม 
(Social) 

• การพ่ึงพิงภายในครัวเรือน 

• การถูกกีดกันทางสังคม (social exclusion) 

• ความขัดแย้งและแตกแยกในครอบครัว 

• ความเจ็บป่วยทางสุขภาพเรื้อรัง 

• การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครัวเรือน 

• โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจที่หดแคบลง 

• เครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มคนที่ห่างกันมากขึ้น 

• การอพยพย้ายถิ่นจากแรงงานภาคเกษตร 

• การทำงานในเชิงสังคมและภาคประชาสังคมที่ลดน้อยลง 
เทคโนโลยี • การเข้าไม่ถึงดิจิทัลและข้อมูลข่าวสาร 
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 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 
(Technological) • การถูกขูดรีดจากการแข่งขันเพ่ือแสวงหากำไรของธุรกิจแพลตฟอร์ม 

• การเปลี ่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (digital disruption) และการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ดิจิทัล (digital transformation) ในธุรกิจค้าปลีกที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของเมือง 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

• ความต้องการทักษะด้านอาชีพ (แหล่งรายได้ลดน้อยลง) 

• การทำงานที่ไม่มั่นคงและมีความไม่แน่นอนทางรายได้ ความไม่มั ่นคง
ทางอาชีพ 

• ความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร 

• ภาวะหนี้สินจากความต้องการบริโภค 

• ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองน้อยลง 

• การเปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้ประกอบการเกษตรกรรมเป็นแรงงาน
ในโรงงาน 

• สภาพการจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราวเป็นครั้งๆ (multi-sectoral job) 

• ทักษะและความถนัดด้านแรงงานที่ไม่หลากหลาย 

• ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น 

• การไล่รื้อที่อยู่อาศัย 

• การสูญเสียที่ดินทำกิน 
สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 
• การพัฒนาที่ดินในเมืองขอนแก่นและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ

เมือง 

• มลพิษและมลภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพของครัวเรือน  

• โรคระบาด 

• ปัญหาภัยแล้ง 

• ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

• การพัฒนาเมือง/การขยายของเมืองเข้าไปในเขตเกษตร/ชนบท 

• แหล่งทรัพยากรที่แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจในเมืองลดน้อยลง 

• การเปลี่ยนบทบาทของพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวม 

• การกลายเป็นทรัพยสินเอกชนของที่ดินสาธารณะ 

• การถูกกำหนดขอบเขตการใช้ทรัพย์สินส่วนร่วมเดิม (พื้นที่ชลประทาน, 
การเพาะปลูกทางเกษตร) 
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 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 
การเมือง 

(Political) 
• การเข้าไม่ถึงการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

• ความไม่เพียงพอทางสวัสดิการ 

• ระบบราชการรวมศูนย์และนโยบายที่ไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่และคน
เปราะบาง 

• การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นถูกครอบงำโดยวิธีคิด (mentality) แบบ
ชนชั้นกลางและทุน 

• สิทธิและความสามารถในการเข้าถึงบริการและทรัพยากรของรัฐที่จำเป็น 
คุณค่า 

(Value) 
• ผู้ประกอบการให้คุณค่ากับแรงงานที่มีทักษะหลากหลายด้าน (multi-

skill workers) 

• การปิดก้ันโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
 สรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ของเมืองขอนแก่นข้างต้น ได้ชี ้ให้เห็นว่าปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนและอนาคตความยากจนของเมืองขอนแก่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งของปัจจัยที่ทำ
ให้ประชากรประสบความยากจนมากขึ้นและประชากรยากจนประสบความยากลำบากในการขยับสถานะทาง
เศรษฐกิจของตนเอง มีความครอบคลุมในทุกมิติของกรอบ STEEP(V) โดยเฉพาะในประเด็นด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอให้รายละเอียดของปัจจัยขับเคลื่อนต่อความยากจนในเมืองขอนแก่นที่
สะท้อนลักษณะเฉพาะของเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

แหล่งทรัพยากรที่แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจในเมืองลดน้อยลง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมือง โดยเฉพาะการเปลี่ยนพื้นที่ส่วนรวมให้เป็นพื้นที่ของรัฐ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ทั้งในเขตริมทางรถไฟ เขตบึงทุ่งสร้าง และพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองและ
รอบเมืองขอนแก่น ส่งผลให้พื้นที่ที่เปรียบเหมือนแหล่งทรัพยากรทางอาหารและแหล่งรายได้ของผู้มีรายได้
น้อยในเมืองลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส่วนรวมสู่พื้นที่ของรัฐส่วนใหญ่มาพร้อมกับการกีดกันหรือห้าม
การเก็บพืชผลการเกษตรหรือหาสัตว์น้ำในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้ม
การพัฒนาและจัดระเบียบพ้ืนที่ของเมืองเพ่ือตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐในอนาคต อาทิ รถไฟรางคู่ รถไฟรางคู่ ระบบโมโนเรล การพัฒนาย่าน ToD และการ
พัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City จะส่งผลอย่างสำคัญต่อการหดหายของพื้นที่และแหล่งทรัพยากรที่แบ่งเบา
ภาระทางเศรษฐกิจในเมืองที่มีความสำคัญต่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากความไม่ม่ันคงทางรายได้และการทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยากจนของเมืองขอนแก่น  
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ความต้องการทักษะด้านอาชีพที่เปลี่ยนแปลงจากภาคอุตสาหกรรมและบริการของเมือง 
 แนวโน้มความต้องการด้านอาชีพและทักษะแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความยากจน
ของเมืองขอนแก่น ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมแหอวนที่เป็นอุตสาหกรรมในเขตเมืองซึ่งมีการจ้างงานจำนวน
มากและทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง ทั้งอาหารและการค้าขายสำหรับแรงงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี
การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการการแข่งขันที่
เพ่ิมสูงขึ้นและความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ ที่จะส่งผลอย่างสำคัญต่อแรงงานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานที่
อยู่ในวัยแรงงานตอนปลายที่จะมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนทักษะทางด้านแรงงาน หรือแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง
ในภาคบริการโดยเฉพาะร้านอาหารและโรงแรมที่สัมพันธ์กับการเป็นศูนย์กลางด้านการประชุมสัมมนาของ
ขอนแก่นที่มีราชการส่วนภูมิภาคและสำนักงานภาคของเอกชนอยู่จำนวนมาก ซึ่งหากรูปแบบและความนิยมใน
การประชุมสัมมนาเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ตลอดจนการหดตัวของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่
นักศึกษาและบุคลากรเป็นกำลังซื้อสำคัญของภาคบริการ ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้แรงงานในภาคบริการและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีรายได้น้อยที่สัมพันธ์กับภาคบริการของเมืองขอนแก่นได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นำไปสู่ความเปราะบางและมีแนวโน้มเข้าสู่ความยากจน 
 

การอพยพย้ายถิ่นจากแรงงานภาคเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้ประกอบการ/แรงงาน
เกษตรกรรมเป็นแรงงานในโรงงาน 

 การย้ายถิ่นของแรงงานในภาคเกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากแรงงานหรือผู้ประกอบการที่จ้าง
งานตนเองเป็นหลัก (self-employed) ในภาคเกษตรกรรม มาสู่แรงงานหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กในเมือง 
อันเนื่องมาจากการทำการเกษตรที่ไม่ได้ผล ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
ตนเองหรือผู้ให้เช่าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเขตชานเมืองและชนบทของเมือง
ขอนแก่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับความเปราะบางในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น ประชากรหรือแรงงานเหล่านี้
จำนวนมากมีทักษะทางด้านแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคตของเมือง หรือมีทักษะแรงงานที่
ต่ำทำให้มีการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูง รวมถึงจำนวนหนึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานตอนปลายอันมีข้อจำกัดทั้ง
ในการปรับ/พัฒนาทักษะด้านแรงงานให้เหมาะสมกับงานในอนาคตและความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงจากแรงงานวัยหนุ่มสาวและแรงงานย้ายถิ่นกลับ  
 ในทางเดียวกัน แม้ประชากรหรือแรงงานจากภาคเกษตรกรรมบางส่วนจะมีการย้ายถิ่นตามฤดูกาล  
จากพ้ืนที่เกษตรกรรมสู่การทำงานในเขตเมืองหรือมีแหล่งรายได้ทั้งจากภาคเกษตรกรรมและการทำงานในภาค
การค้าและบริการของเมืองขอนแก่น หากแต่การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินและสถานะการเช่าที่ดินจากความ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในเขตชนบทและชานเมืองจะส่งผลให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวขาดหลักประกันทางสังคม
หรือแหล่งทรัพยากรในการหารายได้และจุนเจือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อันส่งผลต่อแนวโน้มความเปราะบาง
และความยากจนที่เพิ่มมากขึ้น  
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การพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มทุนและกีดกัน
กลุ่มเปราะบาง/ผู้มีรายได้น้อย 

 ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาเมืองขอนแก่นที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพ่ือตอบโจทย์กับ
กลุ่มทุน และการผลักดันของกลุ่มทุนท้องถิ่นและกลุ่มทุนระดับชาติ ตัวอย่างเช่น โครงการขอนแก่นสมารท์ซติี้ 
การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) และการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เป็นต้น ได้
สะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่กลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองจะถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่ของเมืองและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองมากยิ่งขึ ้น รวมถึงส่งผลให้แนวโน้มของที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองมี
แนวโน้มที่จะราคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้พื้นที่ของรัฐที่เป็นแหล่งพึ่งพิงทางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง อาทิ พื้นที่ริมรางรถไฟและพื้นที่ย่านสถานีที่ให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าทั้งใน
รูปแบบของชุมชนและที่อยู่อาศัยนอกชุมชน แนวโน้มดังกล่าวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มเปราะบาง/ผู้มี
รายได้น้อยโดยเฉพาะแรงงานไม่มีทักษะและกึ่งมีทักษะและผู้ประกอบการที่จ้างตนเองมีแนวโน้มในการเข้าสู่
ภาวะความยากจนมากยิ่งขึ้น 
 

การทำงานในเชิงสังคมและภาคประชาสังคมที่ลดน้อยลง 
 การทำงานของภาคประชาสังคมทั้งในพื้นที่เมือง พื้นที่กึ่งเมือง และพื้นที่ชนบท ของเมืองขอนแก่นมี
บทบาทอย่างสำคัญในฐานะตาข่ายปลอดภัยทางสังคม (social safety net) และการช่วยเหลือที่ป้องกันการ
เข้าสู่ภาวะความยากจนของกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี แนวโน้มของการทำงานในเชิงสังคม
และภาคประชาสังคมที่น้อยลงในพื้นที่เมืองขอนแก่น โดยเฉพาะที่เกี ่ยวเนื่องกับผู ้มี รายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบางทางเศรษฐกิจในทุกมิติพื้นที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อความยากจนและทำให้ประชากร
เข้าสู่ภาวะความยากจนเพ่ิมมากข้ึน 
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ผังพลวัตรเชิงระบบ (System Dynamics) ของความยากจนในเมืองขอนแก่น 
การกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในเมืองขอนแก่นในมิติ

ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยและจัดทำเป็นผังพลวัตรเชิงระบบ
ของความยากจนในเมืองขอนแก่นได้ดังต่อไปนี้ 

 
ผังพลวัตรเชิงระบบของความยากจนในเมืองขอนแก่น ได้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความ

ยากจนของเมืองขอนแก่นประกอบไปด้วยความครอบคลุมของสวัสดิการ ความไม่แน่นอนทางอาชีพและรายได้ 
ค่าครองชีพที่สูง และความเปราะบางของปัจเจก ที่มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่ งผลกระทบต่อปัจจัยหลักดังกล่าว อัน
ได้แก่ 1) มิติทางประชากร/สังคม ที่ประกอบไปด้วยระดับความเอื้ออาทรทางสังคม รูปแบบของครัวเรือนที่มี
ขนาดเล็กลง และการทำงานของภาคประชาสังคมที่ลดน้องลง 2) มิติทางสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำอันส่งผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานจาก
พื้นที่ชนบทเข้ามาในเขตเมือง รวมถึงการไล่รื้อและปรับสภาพพื้นที่ของเมืองที่ส่งผลต่อความเปราะบางทางที่
อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 3) มิติทางเศรษฐกิจ ที่การเข้าถึงการทำงานบนแพลตฟอร์มที่มีรายได้ไม่
แน่นอนของคนหนุ่มสาวที่เพ่ิมสูงขึ้น และ 4) มิติทางเทคโนโลยี ที่การเข้าถึงดิจิทัลและความรู้ทางดิจิทัลจะเป็น
ตัวแปรสำคัญในการเข้าถึงแหล่งงาน รายได้ และความช่วยเหลือทางสังคม 
  
 

ภาพที่ 42 ผังพลวัตรเชิงระบบของความยากจนในเมืองขอนแก่น 
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การประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจนในเมืองขอนแก่น 
 จากการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยไดน้ำ
ปัจจัยดังกล่าวมาคัดกรองปัจจัยและแนวโน้มสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความยากจนของเมืองของแก่นใน
อนาคต ดังตารางที่ 15 ทั้งนี้ ปัจจัยและแนวโน้มดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างภาพอนาคตฐาน  
(baseline future) และภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) ของความยากจนในเมืองขอนแก่น ซึ่ง
ปัจจัยและแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนต่ำและมีผลกระทบปานกลางและสูงจะถูกนำใช้ในการสร้างภาพอนาคต
ฐานของความยากจนในเมืองขอนแก่น เนื่องมาจากเป็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่มีทิศทาง
ค่อนข้างชัดเจน และในส่วนของปัจจัยและแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนสูงและมีผลกระทบสูงจะเป็นพื้นฐานใน
การสร้างภาพอนาคตทางเลือก  
 
ตารางที่ 15 การประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจนในเมืองขอนแก่น 

 ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง 

• โรคระบาด 

• เครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่ม
คนที่ห่างกันมากขึ้น 

• การพ่ึงพิงภายในครัวเรือน 

• การเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน 

• การทำงานในเชิงสังคมและภาค
ประชาสังคมที่ลดน้อยลง 

• การกลายเป็นทรัพยสินเอกชน
ของที่ดินสาธารณะ 

• ภาวะหนี้สินจากความต้องการ
บริโภค 

กลาง 

• โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจที่
หดแคบลง 

• ศักยภาพในการพึ ่ งพาตนเอง
น้อยลง 

• การทำงานที่ไม่มั่นคงและมีความ
ไม่แน่นอนทางรายได ้

• สภาพการจ้างงานที ่ม ีล ักษณะ
ช ั ่ ว คราว เป ็ นคร ั ้ งๆ  ( multi-
sectoral job) 

• การเข้าไม่ถึงดิจ ิท ัลและข้อมูล
ข่าวสาร 

• การสูญเสียที่ดินทำกิน 

• การถูกกีดกันทางสังคม (Social 
Exclusion) 

• ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น 

• ปัญหาภัยแล้ง  

• การไล่รื้อที่อยู่อาศัย 

• การพัฒนาเมือง การขยายของ
เมืองเข้าไปในเขตเกษตร/ชนบท 

• แหล่งทรัพยากรที่แบ่งเบาภาระ
ทางเศรษฐกิจในเมืองลดน้อย 

• การถูกกำหนดขอบเขตการใช้
ทรัพย์ส ินส่วนร่วมเดิม (พ้ืนที่

• ความผันผวนของราคาพืชผล
ทางการเกษตร 

• การเปลี ่ยนแปลงการทำงาน
ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม
เป็นแรงงานในโรงงาน 

• ระบบราชการรวมศ ูนย ์และ
นโยบายที่ไม่เข้าใจบริบทของ
พ้ืนที่และคนเปราะบาง 
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 ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

• มลพิษและมลภาวะที ่ส ่งผลต่อ
สุขภาพของครัวเรือน 

• ความไม่เพียงพอทางสวัสดิการ 

ชลประทาน, การเพาะปลูกทาง
เกษตร) 

• การเปลี ่ยนบทบาทของพื้นที ่ที่
เป็นทรัพย์สินส่วนรวม  

ต่ำ 

• กา ร เ ข ้ า ไ ม ่ ถ ึ ง ก า รศ ึ ก ษ า ที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

• การพัฒนาที่ดินในเมืองขอนแก่น
แ ล ะก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ท า ง
กายภาพของเมือง 

• ทักษะและความถนัดด้านแรงงาน
ที่ไม่หลากหลาย 

• ความเจ็บป่วยทางสุขภาพเรื้อรัง 

• ความต้องการทักษะด้านอาชีพ 
(แหล่งรายได้ลดน้อยลง) 

• สิทธิและความสามารถในการ
เข้าถึงบริการและทรัพยากรของ
รัฐที่จำเป็น 

• ผ ู ้ประกอบการให ้ค ุณค ่ ากับ
แรงงานที ่ม ีท ักษะหลากหลาย
ด้าน (multi-skill workers) 

• การปิดกั้นโอกาสทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

• การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น
ถ ู ก ค ร อ บ ง ำ โ ด ย ว ิ ธ ี คิ ด 
(mentality) แบบชนช ั ้นกลาง
และทุน 

• การอพยพย้ายถิ ่นจากแรงงาน
ภาคเกษตร 

• การถูกขูดรีดจากการแข่งขันเพ่ือ
แ ส ว ง ห า ก ำ ไ ร ข อ ง ธ ุ ร กิ จ
แพลตฟอร์ม  

• การเปลี ่ยนแปลงอย่าพลิกผัน 
(digital disruption) และก า ร
เปลี ่ยนผ่านไปสู ่ดิจ ิทัล (digital 
transformation) ใ น ธ ุ ร ก ิ จ ค้ า
ปลีกที ่ส ่งผลต่อเศรษฐกิจของ
เมือง 

• ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

• ความขัดแย้งและแตกแยกใน
ครอบครัว 

• การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ครัวเรือน 

 

เมืองหาดใหญ่/สงขลา 
เมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาอาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองแฝดที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและผู้คน

ของจังหวัดสงขลา อย่างไรก็ดี ตำแหน่งแห่งที่ (position) ของทั้งสองเมืองก็ดูเหมือนจะมีความแตกต่างกัน
อย่างสำคัญ กล่าวคือ เมืองสงขลามีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองราชการที่เป็นศูนย์กลางของหน่วยราชการ
ระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงบทบาทในฐานะเมืองท่าเรือการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย/ทะเลสาบสงขลา 
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ในส่วนของเมืองหาดใหญ่มีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซีย รวมถึงบทบาทในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจสีเทา  

งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมิได้แยกการวิเคราะห์เมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลาออกจากกัน หากแต่พิจารณา
เมืองทั้งสองในฐานะเมืองเดียวกัน (หาดใหญ่/สงขลา) อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงระยะทางที่ท้ังสองเมืองห่างกันไม่มากนัก 

ทั้งนี้ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่/สงขลา โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจของเมืองและ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมือง อาทิ ราคาสินค้าเกษตร (ยางพารา) จำนวนนักท่องเที่ยวจาก
มาเลเซีย การขึ้นมามีบทบาทสำคัญของด่านนอก และทรัพยากรทางทะเลจากทะเลสาบสงขลา เป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลต่อความเปราะบางและความยากจนของเมือง ในทางเดียวกับ ความเป็นชุมชนและความเอ้ือ
อาทรทั้งในสังคมพุทธและมุสลิมที่เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งต่อระดับความเปราะบางและความเสี่ยงในการเข้าสู่
ภาวะความยากจนของประชากรในเมืองหาดใหญ่/สงขลา นอกจากนี้ ความเปราะบางและความยากจนในเมือง
หาดใหญ่/สงขลาก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากจะแยกขาดกับสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของผู้คนและแรงงานจากพ้ืนทีดังกล่าว  

ผลจากการกวาดสัญญาณที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมของเมืองหาดใหญ่/สงขลา (ภาคผนวกที่ ข) สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตาม
กรอบของ STEEP(V) ของเมืองหาดใหญ่/สงขลาได้ดังตารางท่ี 16 
 

ตารางที่ 16 ปัจจัยขับเคลื่อนความยากจนตามกรอบของ STEEP(V) ของเมืองหาดใหญ่/สงขลา 
 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 

สังคม 
(Social) 

• การย้ายถิ่นของแรงงานและคนต่างถ่ินเข้ามาในเมือง 

• ความเป็นชุมชนและเครือข่ายความช่วยเหลือภายในชุมชนที่ลดน้อยลง 

• การย้ายถิ่นออกไปยังพื้นท่ีอ่ืนของแรงงานหนุ่มสาวที่มีความสามารถ 

• การเข้าสู่สังคมสูงวัย 

• ภาวะพ่ึงพิงในครอบครัว 

• ผู้สูงอายุตัวคนเดียวที่เพ่ิมมากข้ึน 

• บทบาทขององค์กรทางศาสนาและภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือ
ผู้คน 

เทคโนโลยี 
(Technological) 

• การเปลี่ยนแปลงอย่าพลิกผัน (digital disruption) และการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู ่ด ิจ ิท ัล (digital transformation) ในธ ุรก ิจค ้าปล ีกที ่ส ่งผลต่อ
เศรษฐกิจของเมือง 

• การเข้าไม่ถึงดิจิทัลและข้อมูลข่าวสาร 



101 
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 
เศรษฐกิจ 

(Economic) 
• ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ (ยางพารา) 

• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานสู่งานนอกระบบ  

• ทักษะด้านแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

• ความซบเซาของภาคการท่องเที่ยวและการค้าปลีก 

• การขยายตัวของค้าปลีกขนาดใหญ่ 

• ความซบเซาของอุตสาหกรรมประมง 

• การถูกขูดรีดจากการแข่งขันทำกำไรของธุรกิจแพลตฟอร์ม 

• ความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดนักท่องเที่ยวของหาดใหญ่ 

• ทักษะด้านแรงงานไม่สอดคล้องตลาดแรงงาน 

• อิทธิพลของทุนจีน/มาเลย์ 

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและภาระหนี้สิน 
สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา 

• การออกแบบเมืองไม่เพียงพอต่อการสร้างโอกาสของคน 

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

• โรคระบาด 
การเมือง 

(Political) 
• นโยบายเขตอุตสาหกรรมพิเศษ  

• นโยบายภาครัฐไม่ครอบคลุมคนเปราะบาง (inclusive) 

• การขาดข้อมูลและความครอบคลุมของสวัสดิการต่อคนเปราะบางของ
ท้องถิ่น 

• การตกหล่นด้านสิทธิสถานะ 

• การเวนคืนที่ดินและไล่รื้อชุมชน 

• ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ 
คุณค่า 

(Value) 
• ความเอ้ืออาทรกับลูกจ้าง 

• กลไกความช่วยเหลือทางวัฒนธรรม เช่น การเลี้ยงน้ำชา, ซากาต 

• ความเชื่อและคุณค่าทางศาสนาอิสลาม 

• การคลี่คลายทางอคติทางสังคมระหว่างคนต่างศาสนา 

• ทัศนคติทางลบกับการศึกษาตามระบบ 

• ความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางสังคม 
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สรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ของเมืองหาดใหญ่/สงขลาข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนและอนาคตความยากจนของเมืองหาดใหญ่/สงขลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งของ
ปัจจัยที่ทำให้ประชากรประสบความยากจนมากขึ้นและประชากรยากจนประสบความยากลำบากในการขยับ
สถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง มีความครอบคลุมในทุกมิติของกรอบ STEEP(V) โดยเฉพาะในประเด็นด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอให้รายละเอียดของปัจจัยขับเคลื่อนต่อความยากจนในเมือง
ขอนแก่นที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา 
 ทะเลสาบสงขลาถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของการทำประมงพื้นบ้านและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประมงพื้นบ้าน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาที่ส่งผลต่อการลดลงของสัตว์
น้ำมีแนวโน้มที่จะทำให้รายได้จากการทำประมงพื้นบ้านลดน้อยลง และส่งผลกระทบต่อรายได้และการ
ดำรงชีวิตของประชากรที่พ่ึงพิงอยู่กับทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ โดยเฉพาะชุมชนชาวมุสลิมในเขตเมืองสงขลา
และชุมชนชาวมุสลิมที่หัวเขาแดง (ฝั่งตรงข้ามเมืองสงขลา) ที่ได้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำประมงพื้นบ้าน
และอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง (เก็ตถวา บุญปราการ และคณะ 2556) รวมถึงประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนทั้งรุ่นใหม่
และรุ่นเก่าที่มีการศึกษาในระบบไม่สูงมากนักอันเนื่องมาจากทัศนคติทางลบต่อการศึกษาในระบบของชุมชน
มุสลิมบางแห่งก็เป็นข้อจำกัดสำคัญของประชากรในการย้ายเข้าสู่ตลาดแรงงานมีทักษะหรือแรงงานที่มีรายได้
มั่นคง 
 

บทบาทขององค์กรทางศาสนาและภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือผู้คน 
 องค์กรทางศาสนาและภาคประชาสังคมของ เมืองหาดใหญ่/สงขลาอาจกล่าวได้ว่ามีบทบาทสำคัญใน
การทำงานทางสังคมโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะวัดและสมาคมจีนต่างๆ ที่มีอยู่หลาย
แหล่งในเมืองหาดใหญ่/สงขลาที่มีการดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา 
สังคม และที่อยู่อาศัย เปรียบเสมือนเป็นตาข่ายปลอดภัย (safety net) ให้กับหลายกลุ่มประชากรในเมืองใน
ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ที่มีการสนับสนุนด้านการศึ กษา
ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก (โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
2563) หรือมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมไทย -จีน สมาคมฮกเกี้ยน 
สมาคมกว๋องสิว สมาคมฮากกา และสมาคมไหหลำ ที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เปราะบาง  (ไทยแหลมทอง
ออนไลน์ 2563) เป็นต้น ในทางเดียวกับ องค์กรภาคประชาสังคมในศาสนาอิสลามและมัสยิดที่เป็นแหล่งพ่ึงพิง
และความช่วยเหลือให้กับประชากรชาวมุสลิมทั้งที่เป็นประชากรดั้ งเดิมของเมืองหาดใหญ่/สงขลา และ
ประชากรแรงงานชาวมุสลิมที่ย้ายถิ่นมาจากสามจังหวัดชายแดนภายใต้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
รวมถึงประชากรศาสนาอ่ืนที่ประสบปัญหาในชีวิตผ่านหลักการซากาต ยกตัวอย่างเช่น มัสยิดมะฮฺมูดียะห์หรือ
มัสยิดหาดใหญ่ใน ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมหาดใหญ่ในอันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่แรงงานจากสามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ที่ย้ายถิ่นเข้ามายังเมืองหาดใหญ่เช่าที่พักอาศัยอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่ม
เปราะบางทางเศรษฐกิจ หรือมูลนิธิคนช่วยฅน ที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ น้อยและกลุ่ม
เปราะบาง (มูลนิธิคนช่วยฅน n.d.) เป็นต้น อย่างไรก็ดี แนวโน้มของบทบาทขององค์กรทางศาสนาและภาค
ประชาสังคมที่ลดน้อยลง โดยเฉพาะสมาคมตระกูลแซ่และสมาคมจีนต่างๆ และอาจรวมถึงองค์กรด้านศาสนา
ของมุสลิมในอนาคต จะมีส่งผลกระทบต่อระดับความยากจนของประชากรกลุ่มเปราะบางในเมืองหาดใหญ่/
สงขลา ที่จะขาดท่ีพ่ึงพิงและตาข่ายปลอดภัยในภาวะที่ตกทุกข์ได้ยาก 
   

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 
 เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่/สงขลามีความสัมพันธ์อย่างสำคัญกับราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ
ยางพารา ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเที่ยวเนื่องจะนำรายได้มาใช้สอยที่ได้เป็นเงินสดจากการซื้อ /
ขายยางในแต่ละวันมาใช้สอยในเมือง โดยเฉพาะการใช้สอยในภาคบริการ  อันได้แก่ ร้านอาหารและธุรกิจ
บันเทิง อันนำไปสู่การจ้างงานและรายได้ของแรงงาน รวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจของ
เมืองหาดใหญ่/สงขลา และอาจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับระดับการบริจาคเพื่อกิจกรรมทางสังคมของภาค
ธุรกิจและผู้ประกอบการในทุกระดับ อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคายางพาราที่ตกต่ำลงในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนแนวโน้มของอุปทานยางพาราในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และนวัตกรรมการทดแทนยางพารา  ยาง
สังเคราะห์ หรือการรีไซเคิลในอนาคตที่จะส่งผลต่ออุปสงค์ของยางพาราในตลาดโลก (ดำรง ลีนานุรักษ์ 2560) 
ดูจะเป็นแนวโน้มที่ส่งผลให้ราคายางพารามีราคาที่ไม่สูงมากนักและส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
เมืองหาดใหญ่/สงขลา (MGR Online 2556) อันหมายถึงความเปราะบางของแรงงานในภาคบริการและการ
ย้ายถิ่นเข้ามาในเขตเมืองของแรงงานในภาคเกษตร   
 

การพัฒนาพ้ืนที่ด้านชายแดน  
 การใช้จ่ายของนักท่องเที ่ยวจากมาเลเซียเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมือง
หาดใหญ่/สงขลา แม้ในอดีตบางช่วงเวลาจำนวนนักท่องเที่ยวจะมีความผันแปรบ้างอันเนื่องมาจากปัจจัยด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินและความรุนแรงในเมืองหาดใหญ่ หากแต่ก็สามารถกลับสู่สภาพที่ปกติได้ในระยะเวลา
ไม่นานมากนักหรือไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองในระยะยาว อย่างไรก็ดี แนวโน้มของการพัฒนาพ้ืนที่ 
“ด่านนอก” ในเขตอำเภอสะเดาที่เป็นด่านชายแดนสำคัญที่รับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ให้มีลักษณะเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวในภาคบริการและความบันเทิง  ที่กลุ่มทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นกลุ่มทุนจีนแผ่นดินใหญ่และกลุ่ม
ทุนจีนมาเลเซีย ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ /สงขลามากขึ้น 
(สำนักข่าวอิศรา 2564; HATYAITODAY 2563) แรงงานในภาคบริการของเมืองหาดใหญ่/สงขลามีแนวโน้ม
ทางรายได้และตำแหน่งงานที่ลดลง ซึ่งตลาดงานของเมือง “ด่านนอก” และเมืองหาดใหญ่/สงขลามีแนวโน้มที่
จะแยกขาดออกจากกันมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด -19 ที่จะเกิดการเปลี่ยนมือของกิจการด้าน
บริการ กิจกรรมความบันเทิง และโรงแรมสู่กลุ่มทุนต่างประเทศท่ีมากขึ้น  
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ผังพลวัตรเชิงระบบ (System Dynamics) ของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงขลา 
การกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงขลา

ในมิติต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยและจัดทำเป็นผังพลวัตรเชิง
ระบบของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงขลาได้ดังต่อไปนี้ 

 
ผังพลวัตรเชิงระบบของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงขลา มีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความยากจนที่

ครอบคลุมมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ประชากร/สังคม ที่นอกจากจะมีปรากฏแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและขนาดของครอบครัวอันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือทางสังคมที่สำคัญในทิศทางเดียวกับหลายเมือง
ของประเทศแล้ว ความเปลี่ยนแปลงของกลไกความช่วยเหลือทางวัฒนธรรมที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการ
อุดช่องโหว่ของระบบสวัสดิการภาครัฐยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความยากจนด้วยเช่นกัน 2) เศรษฐกิจ 
ที่ความเปลี่ยนแปลงและความซบเซาของการค้า/การท่องเที่ยวที่หาดใหญ่ และความซบเซาของการประมงที่
สงขลาจะส่งผลต่อรายได้ของแรงงานในเมือง 3) สภาพแวดล้อม ที่ความเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบสงขลามี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่อครัวเรือนที่อิงอยู่กับรายได้จากการประมงในทะเลสาบที่ไม่สามารถปรับทักษะและระดับ
การศึกษาให้เข้ากับตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ 4) การเมือง ที่โครงการพัฒนาของรัฐ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่จะ
ส่งผลต่อการไล่รื้อที่อยู่อาศัยและการเวรคืนที่ดินของผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ริมรางรถไฟทั้งในเมืองสงขลาและ
เมืองหาดใหญ่ และ 5) เทคโนโลยี การเข้าถึงดิจิทัลและความรู้ทางดิจิทัลจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเข้าถึง
แหล่งงาน รายได้ และความช่วยเหลือทางสังคม 

ภาพที่ 43 ผังพลวตัรเชิงระบบของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงขลา 
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การประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงขลา 
 จากการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยไดน้ำ
ปัจจัยดังกล่าวมาคัดกรองปัจจัยและแนวโน้มสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความยากจนของเมืองหาดใหญ่ /
สงขลาในอนาคต ดังตารางที่ 17 ทั้งนี้ ปัจจัยและแนวโน้มดังกล่าวนี้เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการสร้างภาพอนาคต
ฐาน  (baseline future) และภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) ของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/
สงชลา ซึ่งปัจจัยและแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนต่ำและมีผลกระทบปานกลางและสูงจะถูกนำใช้ในการสร้าง
ภาพอนาคตฐานของความยากจนในเมืองหาดใหญ่/สงชลา เนื่องมาจากเป็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงใน
มิติต่างๆ ที่มีทิศทางค่อนข้างชัดเจน และในส่วนของปัจจัยและแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนสูงและมีผลกระทบ
สูงจะเป็นพื้นฐานในการสร้างภาพอนาคตทางเลือก  

 
ตารางที่ 17 การประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจน 

ในเมืองหาดใหญ่/สงขลา 
 ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง 

• ความสามารถในการแข่งขันและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของทะเลสาบสงขลา 

• ความเป็นชุมชนและเครือข่าย
ความช่วยเหลือภายในชุมชนที่ลด
น้อยลง 

• การ เปล ี ่ ยนร ูปแบบของการ
ทำงาน 

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

• โรคระบาด 

• ทัศนคติทางลบกับการศึกษาตาม
ระบบ 

• ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

• อิทธิพลของทุนจีน/มาเลย์ 

• การย้ายถิ ่นออกไปยังพื้นที ่ อ่ืน
ของแร ง ง านหน ุ ่ ม ส าวท ี ่ มี
ความสามารถ 

• อคติทางสังคมระหว่างคนต่าง
ศาสนา 

กลาง 

• ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 
(ยางพารา) 

• ความร ุ นแรง ในสามจ ั งหวั ด
ชายแดนภายใต้ 

• ค ว า ม ซ บ เ ซ า ข อ ง ภ า ค ก า ร
ท่องเที่ยวและการค้าปลีก 

• หนี้นอกระบบ เพราะคนต้องการ
แหล่งเงินทุน 

• การถูกขูดรีดจากการแข่งขันทำ
กำไรของธุรกิจแพลตฟอร์ม 

• ความเชื่อและคุณค่าทางศาสนา
อิสลาม 

• ความเอ้ืออาทรกับลูกจ้าง 

• ความเปลี ่ยนแปลงของกลไก
ทางวัฒนธรรม (การเลี้ยงน้ำชา, 
ซากาต) 
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 ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

• ความซบเซาของอุตสาหกรรม
ประมง 

• การออกแบบเมืองไม่เพียงพอต่อ
การสร้างโอกาสของคน  

• นโยบายเขตอุตสาหกรรมพิเศษ 

• การเวนคืนที่ดินและไล่รื้อชุมชน 

• อคติของนายจ้าง 

 

ต่ำ 

• การเข้าไม่ถ ึงดิจิทัลและข้อมูล
ข่าวสาร 

• ทักษะด้านแรงงานที่ไม่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน 

• การเปลี ่ยนสภาพการทำงานสู่
งานนอกระบบ 

• การเข้าสู่สังคมสูงวัย 

• ภาวะพ่ึงพิงในครอบครัว 

• Skill ของแรงงาน 

• การ เปล ี ่ ยนผ ่ านไปส ู ่ ด ิ จ ิทั ล 
( digital transformation) ใ น
ธุรกิจค้าปลีก 

• การย้ายถิ ่นของแรงงานและคน
ต่างถ่ินเข้ามาในเมือง   

• การขยายตัวของค้าปลีกขนาด
ใหญ ่

• ผู้สูงอายุตัวคนเดียวที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

• บทบาทขององค์กรทางศาสนา
และภาคประชาสังคมในการ
ช่วยเหลือผู้คน  

 

เมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญของภาคเหนือทั้งในด้านของการบริหารราชการ
แผ่นดิน การศึกษา การค้า และการท่องเที่ยว เมืองเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีพลวัตรค่อนข้างสูงอันมีปัจจัย
สำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยว และแรงงานชาวต่างประเทศตั้ งแต่ระดับมีทักษะและไม่มีทักษะ 
รวมถึงการย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ แนวโน้มความ
เปลี ่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ทั ้งแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที ่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงใหม่ อาทิ แนวโน้มของ
จำนวนและลักษณะของนักท่องเที่ยว ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุนจากกลุ่มทุนจีนและต่างประเทศ ดู
เหมือนจะส่งผลอย่างสำคัญต่อความเปราะบางและแนวโน้มของความยากจนของประชากรในเมืองเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคบริการที่เป็นประชากรแรงงานสำคัญของเมืองเชียงใหม่ 
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของความเป็นชุมชนจากการเปลี่ยนมือของที่ดินที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชน 
 ผลจากการกวาดสัญญาณที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม (ภาคผนวกที่ ข) สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ของ
เมืองเชียงใหม่ได้ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 ปัจจัยขับเคลื่อนความยากจนตามกรอบของ STEEP(V) ของเมืองเชียงใหม่ 
 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 

สังคม 
(Social) 

• การย้ายถิ่นของแรงงานจากพ้ืนที่ชนบท  

• บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคม/เมือง 

• เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 

• เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและข้อมูลข่าวสาร 

• ภาวะพ่ึงพิงในครัวเรือนที่มากข้ึน  

• สายสัมพันธ์กับแกนนำและกลุ่มการเมือง  

• ความเป็นชุมชนที่ลดลง 

• ครัวเรือนตัวคนเดียวเพ่ิมมากข้ึน 
เทคโนโลยี 

(Technological) 
• ความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิตอลในการประกอบอาชีพ 

• ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู ้ ข่าวสาร ที ่มีประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 

• การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ที่มากข้ึน 

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ของแรงงานในภาคส่วนต่างๆ 
เศรษฐกิจ 

(Economic) 
• ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจ้างงานและเทคโนโลยีในภาคบริการ 

• การทำงานบนแพลตฟอร์มที่เพ่ิมมากข้ึน  

• ความไม่ม่ันคงทางรายได้และการทำงาน  

• ความซบเซาของการท่องเที่ยวและภาคบริการในระยะยาว 

• นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและการพัฒนาที่ดิน 

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (วงแชร์, เงินกู้) 

• การจ้างงานในเมืองที่ไม่ขยายตัว 

• การใช้ชีวิตที่ต้องใช้เงินมากข้ึนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• การถูกขูดรีดจากการแข่งขันทำกำไรของธุรกิจแพลตฟอร์ม 

• ผลกระทบของโควิด-19 กับต่อผู้ประกอบการและการจ้างงานในระยะ
ยาว 

• การสูญเสียสิทธิในที่ดินและที่อยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 
• มลภาวะทางอากาศ 

• ราคาที่ดินสูงและท่ีอยู่อาศัยแพงมีแนวโน้มราคาสูงแบบก้าวกระโดด 
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 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ 

• การเปลี่ยนมือของทีดินที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสภาพชุมชน 

• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะสู่ประโยชน์ทางธุรกิจ 
การเมือง 

(Political) 
• การผูกขาดทางการเมืองท้องถิ่น 

• กฎหมายและนโยบายที่ไม่เอ้ือต่อการเป็นพหุวัฒนธรรม 

• ความเข็มแข็งของภาคประชาสังคม 

• การเยียวยาที่ไม่ครอบคลุมจากโควิด-19 

• นโยบายการไล่รื้อพ้ืนที่ชุมชนโดยรัฐ 
คุณค่า 

(Value) 
• ความเป็นปัจเจกชนและความเป็นพลมืองโลกที่มากข้ึน 

• ความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อคนเปราะบาง 

• ความเป็นเครือญาติ 
 

สรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ของเมืองเชียงใหม่ข้างต้น ได้ชี ้ให้เห็นว่าปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนและอนาคตความยากจนของเมืองเชียงใหม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งของปัจจัยที่ทำ
ให้ประชากรประสบความยากจนมากขึ้นและประชากรยากจนประสบความยากลำบากในการขยับสถานะทาง
เศรษฐกิจของตนเอง มีความครอบคลุมในทุกมิติของกรอบ STEEP(V) หากแต่ประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม
ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักท่ีมีแนวโน้มต่อความเปราะบางและยากจนของเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพการจ้างงานในภาคบริการของเมือง และประเด็นทางสังคมที่สัมพันธ์
เกี่ยวกับเครือข่ายความช่วยเหลือทางสังคมทั้งความเป็นชุมชนและความเชื่อใจทางสังคมอันเป็นพื้นฐานของ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตาข่ายปลอดภัยทางสังคม  

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอให้รายละเอียดของปัจจัยขับเคลื่อนต่อความยากจนที่สำคัญในเมืองเชียงใหม่สะท้อน
ลักษณะเฉพาะของเมือง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

การเปลี่ยนมือของทีดินที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสภาพชุมชน 
 การขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวที่ต้องการ
ที่ดินในเมืองเพ่ือพัฒนาเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้า ส่งผลให้ที่ดินซึ่งเดิมเป็นชุมชนหรืออยู่ในย่านชุมชน
ของเชียงใหม่ อาทิ ย่านวัดเกตุ หรือย่านในคูเมือง มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนมือของที่ดินจากเจ้าของเดิม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญ 
ได้แก่ สมาชิกท่ีอยู่ชุมชนเดิมเกิดการเปลี่ยนรุ่นที่มีความสัมพันธ์/ผูกพันกับชุมชนน้อยลง และการกว้านซื้อที่ดิน
ของกลุ่มทุนต่างถิ่นทั้งทุนภายในประเทศและทุนต่างประเทศ การเปลี่ยนมือของที่ดินของชุมชนเดิมผนวกกับ
แนวทางการพัฒนาเมืองและปรับพื้นที่ทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่ในอนาคตจะส่งผลอย่างสำคัญที่ทำให้ 



109 
 

“ความเป็นชุมชน” ที่แต่เดิมเปรียบเสมือนตาข่ายปลอดภัยทางสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางหรือผู้มี
รายได้น้อยในชุมชนลดน้อยลง และจะส่งผลต่อไปถึงระดับความยากจนและความเสี่ยงต่อความยากจนที่จะ
ปรากฏกับประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

ความซบเซาของการท่องเที่ยวและภาคบริการในระยะยาว 
 เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่พึ่งพิงการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี ่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวใน
สัดส่วนที่สูง ข้อมูลจากสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วง พ.ศ.  2553-2562 จำนวนผู้เยี่ยม
เยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศอันหมายถึงนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร 14 ของเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนรวม 5.04 ล้านคนใน พ.ศ. 2553 มาเป็น 8.66 ล้านคนและ 11.1 ล้านคนใน พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ และมีสัดส่วนชาวไทยในฐานะผู้เยี่ยมเยือนที่มากกว่าชาวต่างชาติ และรายได้
จากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้เพ่ิมจาก 3.95 หมื่นล้านบาท มาเป็น 1.10 แสนล้านบาท  นอกจากนี้ ในส่วน
ของสถานประกอบการที่พักแรมในช่วง พ.ศ. 2553-2562 พบว่ามีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจาก 29,750 ห้องมา
เป็น 38,757 ห้อง และมีจำนวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านคนมาเป็น 8.6 คน ในขณะที่อัตราการเข้าพักมี
สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
ภาพที่ 44 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553-2562 (คน) 

(ที่มา: สถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 

 

 

14 กระทรวงการท่องเที่ยวและได้กีฬาได้นิยามคำว่า ผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตน 
ไปยังท้องถิ่นอื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ อันครอบคลุม
ถึงทั้ง นักท่องเที่ยวและทัศนาจร ซึ่งคำว่า นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้มาเยือนชั่วคราว โดยพำนักอยู่ในประเทศที่มาเยือนเป็น
เวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ทัศนาจร คือ ผู้เดินทางมาเยือนช่ัวคราว และอยู่ในประเทศท่ีมาเยือนน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
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ภาพที่ 45 รายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ พ.ศ.2553-2562 (ล้านบาท) 

 (ที่มา: สถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

 อย่างไรก็ดี แม้ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักเที่ยวที่พักค้างในช่วง พ.ศ.2553-2562 จะเพิ่มขึ้นทั้งคนไทยที่
เพ่ิมจาก 2,412 บาทต่อคนต่อวันมาเป็น 3,744 บาทต่อคนต่อวัน และชาวต่างประเทศจาก 3,326 บาทต่อคน
ต่อวัน มาเป็น 4,584 บาทต่อคนต่อวัน หรือค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมจาก 2,783 บาทมาเป็น 4,047 ต่อคนต่อวัน หากแต่
เมื่อพิจารณา ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยต่อวันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จาก 3.39 
วันมาเป็น 2.88 วันก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มมของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในจำนวน
วันที่ลดน้อยลง 

 

 
ภาพที่ 46 ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยต่อวันของนักท่องเทียวในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2553-2562 

(ที่มา: สถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

จากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาข้างต้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการท่องเที่ยว
หรือการไม่อยู่ในสถานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourism Destination) ของเมืองเชียงใหม่อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมและความนิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ และอัตรา
แลกเปลี่ยนด้านค่าเงินที่อาจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวในประเทศอ่ืน รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบของการ
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ประชุมสัมมนาในอนาคตสู่การประชุมออนไลน์ที่มากขึ้นในฐานะ  business as usual มีแนวโน้มที่ส่งผลต่อ
ความซบเซาของการท่องเที่ยวและภาคบริการในอนาคต อันส่งผลกระทบต่อแรงงานในธุรกิจการโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจบริการอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เกี่ยวเนื่องกับภาคบริการ เช่น คนขายของ
ในถนนคนเดิน แม่ค้าขายของเล็กน้อยๆ และครัวเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองที่ผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองภาคการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา
ที่หารายได้จากการทำงานในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
 

ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจ้างงานและเทคโนโลยีในภาคบริการ 
 เศรษฐกิจภาคบริการของเมืองเชียงใหม่ อาทิ โรงแรม ห้องประชุม/สัมมนา และร้านอาหาร เป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รองรับแรงงานของเมืองในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง การทำงานในภาคบริการดังกล่าวส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะของการเป็นลูกจ้างประจำที่มีสัญญาจ้างระยะยาวเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจในอนาคตและแรงงานภาคบริการที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนจากนักศึกษาท่ีเข้าเรียนและฝึกงานในสาขา
การท่องเที่ยวและสาขาที่เกี ่ยวเนื่อง จะส่งผลอย่างสำคัญต่อตลาดแรงงานภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการ
โรงแรมและการประชุมสัมมนาของเชียงใหม่ ที่จะสามารถจ้างงานระยะสั้นหรือจ้างงานรายครั้ง/รายวัน และมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ลดลงได้ ในทาเดียวกับ การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคการท่องเที่ยวและบริการ
ในอนาคต อาทิ ระบบมัคคุเทศน์นำเที่ยวอัตโนมัติ รถยนต์แบบไร้คนขับ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หรือระบบ
อัตโนมัติต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อแรงงานภาคบริการให้มีความเปราะบางและความไม่มั่นคงทาง
รายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น และมีความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะยากจน 

ความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อคนเปราะบางและความเข็มแข็งของภาคประชาสังคม 
 ความเอื้ออาทรต่อกลุ่มคนเปราะบางเป็นสิ่งที่ปรากฏในหลายพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ ในทางเดียวกับ 
การทำงานของภาคประชาสังคมทั ้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนของทั ้งไทยและ
ต่างประเทศที่เชียงใหม่เปรียบเสมือนเป็น “เมืองหลวงของ NGOs” เป็นจุดแข็งสำคัญที่ช่วยเหลือ สนับสนุน
และรองรับประชากรเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่างๆ ให้ไม่ต้องเข้าสู่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในชีวิตและความยากจนขั้นสุด อย่างไรก็ดี แนวโน้มความเอื้ออาทรทางสังคมที่อาจจะลดน้อยลงจากการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรและความรู้สึกเป็นปัจเจกชนที่มากขึ้น รวมถึงการทำงานของภาคประชา
สังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนที่อาจมีแนวโน้มลดน้อยลงจากความเปลี่ยนแปลงของแหล่งทุนสนับสนุนและ
การควบคุมที่รัดกุมจากกฎหมายในอนาคต ล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อตาข่ายปลอดภัยทางสังคมและการ
ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย หรือประชากรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทั้งในทาง
เศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ 
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ผังพลวัตรเชิงระบบ (System Dynamics) ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ 
 การกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในเมืองเชียงใหม่ในมิติ
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยและจัดทำเป็นผังพลวัตรเชิงระบบ
ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
ผังพลวัตรเชิงระบบของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ ได้สะท้อนให้เห็นปัจจัยสำคัญในมิติต่างๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อความยากจน อันประกอบไปด้วย 1) มิติทางประชากร/สังคม ที่นอกจากความเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้ว ความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการเมืองยังเป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรและความช่วยเหลือทางสังคมที่เป็นตัวแปรต่อความยากจนเช่นกัน 2) มิติ
เศรษฐกิจ ที่แรงงานของเมืองส่วนใหญ่อยู่กับภาคบริการและการจ้างงานในภาคบริการมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น พร้อมกับความไม่แน่นอนของการท่องเที่ยวในระยะยาวของเมืองเชียงใหม่ ที่จะส่งผลต่อความไม่มั่นคง
ทางรายได้อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยากจน 3) มิติสภาพแวดล้อม ที่การปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ของเมืองจะ
ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง ในทางเดียวกัน 
มลภาวะทางอากาศท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความซบเซาทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน 4) มิติ

ภาพที่ 47 ผังพลวัตรเชิงระบบของความยากจนในเมืองเชียงใหม ่
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เทคโนโลยี ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงแหล่งงาน รายได้ และความช่วยเหลือทางสังคมผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ต่างๆ 
 

การประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ 
 จากการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยไดน้ำ
ปัจจัยดังกล่าวมาคัดกรองปัจจัยและแนวโน้มสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความยากจนของเมืองเชียงใหม่ใน
อนาคต ดังตารางที่ 19 ทั้งนี้ ปัจจัยและแนวโน้มดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างภาพอนาคตฐาน  
(baseline future) และภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง
ปัจจัยและแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนต่ำและมีผลกระทบปานกลางและสูงจะถูกนำใช้ในการสร้างภาพอนาคต
ฐานของความยากจนในเมืองเชียงใหม่  เนื่องมาจากเป็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่มีทิศทาง
ค่อนข้างชัดเจน และในส่วนของปัจจัยและแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนสูงและมีผลกระทบสูงจะเป็นพื้นฐานใน
การสร้างภาพอนาคตทางเลือก  
 
ตารางที่ 19 การประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ 

 ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

สูง 

• ความซบเซาของการท่องเที ่ยว
และภาคบริการในระยะยาว  

• ภาวะพ่ึงพิงในครัวเรือนที่มากข้ึน  

• เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
และข้อมูลข่าวสาร  

• ความเป็นชุมชนที่ลดลง 

• ความร ู ้ ส ึ ก เอ ื ้ ออาทรต ่ อคน
เปราะบาง 

• กฎหมายและนโยบายที่ไม่เอื้อต่อ
การเป็นพหุวัฒนธรรม  

• การจ้างงานในเมืองที่ไม่ขยายตัว 

• เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้น 

• การผูกขาดทางการเมืองท้องถิ่น 

 

กลาง 

• การสูญเสียสิทธิในที่ดินและที่อยู่
อาศัย 

• ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
ดิจิตอลในการประกอบอาชีพและ
สวัสดิการ 

• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะสู่
ประโยชน์ทางธุรกิจ 

• การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน
มนุษย์ที่มากข้ึน 

• ต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

• ความเป็นเครือญาติ 

• ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  

• นโยบายรัฐที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ครอบครองและการพัฒนาที่ดิน 

• ความเป็นปัจเจกชนและความ
เป็นพลมืองโลกท่ีมากขึ้น 
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 ผลกระทบ 

สูง กลาง ต่ำ 

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (วงแชร์ , 
เงินกู้) 

• ท ัศนคต ิของผ ู ้ประกอบการ/
นายจ้างในภาคบริการต่อการจ้าง
งานประจำแบบเต็มเวลา ( full 
time) 

• นโยบายการไล่รื้อพ้ืนที่ชุมชนโดย
รัฐ  

• การเปลี่ยนมือของทีดินที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนสภาพชุมชน 

 

ต่ำ 

• มลภาวะทางอากาศ 

• ความไม่มั่นคงทางรายได้และการ
ทำงาน 

• ราคาที่ดินสูงและท่ีอยู่อาศัยแพงมี
แนวโน้มราคาสูงแบบก้าวกระโดด 

• การเยียวยาที่ไม่ครอบคลุมจากโค
วิด-19 และผลกระทบระยะยาว
ต่อผู ้ประกอบการและการจ ้าง
งาน 

• บทบาทของสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาสังคม/เมือง 

• การทำงานบนแพลตฟอร์มที่เพ่ิม
มากขึ้น 

• ครัวเรือนตัวคนเดียวเพ่ิมมากข้ึน 

• การถูกขูดรีดจากการแข่งขันทำ
กำไรของธุรกิจแพลตฟอร์ม 

• สายสัมพันธ์กับแกนนำและกลุ่ม
การเมือง 

• ความเข็มแข็งของภาคประชา
สังคม 

• การย้ายถิ ่นของแรงงานจาก
พ้ืนที่ชนบท 
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บทท่ี 6 
ภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภมูิภาค 

 
 จากการทบทวนและการกวาดสัญญาณแนวโน้มของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญดังที่กล่าวถึงในบทที่ 5 แล้วนั้น ในบทนี้จะเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคมาจัดทำเป็นภาพอนาคตฐาน ภาพอนาคต
ทางเลือก บุคลลักษณ์ และอนาคตที่พึงประสงค์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง ซึ่งภาพ
อนาคตฐานจะเป็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มที่มีความต่อเนื่องจากปัจจุบัน เกิดข้ึนจากปัจจัยมีความ
แน่นอน และเป็นภาพของอนาคตที่จะปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี ในส่วนของภาพอนาคต
ทางเลือก จะเป็นภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูง จนทำให้เกิดภาพอนาคตที่มีความเป็นไป
ได้ในหลายลักษณะ ภาพอนาคตทางเลือกนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่พึงประสงค์ในเมืองหลักภูมิภาค
แต่ละเมือง อันเกิดจากการวิเคราะห์และการเลือกภาพอนาคตจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

6.1 ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
การวิเคราะห์และสรุปปัจจัยขับเคลื่อนตามกรอบของ STEEP(V) และการประเมินผลกระทบและความ

ไม่แน่นอนของปัจจัยสำคัญของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคดังที่กล่าวมาในหัวข้อ 5.2 ผู้วิจัยได้ปัจจัยและ
แนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนต่ำและมีผลกระทบปานกลางและสูงมาสร้างเป็นอนาคตฐานของความยากจนใน
เมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง ซึ่งปัจจัยและแนวโน้มจำนวนหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกันดูจะสะท้อนให้เห็นภาพ
อนาคตของความยากจนโดยรวมในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยที่จะเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและรูปแบบการจ้างงานในเมือง 
โดยเฉพาะภาคการค้าและภาคบริการเข้าสู่ความไม่มั่นคงทางรายได้และงานที่มีความไม่มั่นคงหรือแน่นอนมาก
ยิ่งขึ้นส่งผลให้ความเปราะบางของประชากรเพ่ิมมากข้ึนและส่งผลต่อระดับของความยากจน  

นอกจากนี้ การเข้าถึงดิจิทัลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความยากจนเพราะการเข้าถึงดิจิทัลและ
ความรู้ความเข้าใจต่อดิจิทัลจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐสัมพันธ์กับช่องทางดิจิทัลมาก
ขึ้น ในทางเดียวกัน การเข้าถึงแหล่งงานและข่าวสารที่ดิจิทัลและเครือข่ายออนไลน์จะมีบทบาทสำคัญมาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่เมือง ในแง่นี้ การเข้าไม่ถึงดิจิทัลในเมืองหลักภูมิภาคจะทำให้เกิด “ความ
ยากจนทางดิจิทัล” (digital poverty) ที่สัมพันธ์ความยากจนทางเศรษฐกิจหรือความยากจนทางปากท้องของ
ประชากรในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ ความเป็นชุมชนที่ลดลงอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของ
เมือง การไล่รื้อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และรูปแบบครัวเรือนตัวคนเดียวของประชากรและแรงงานในเขต
เมืองที ่เพิ ่มมากขึ ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที ่ส่งผลต่อ “ความยากจนทางสังคม” ( social poverty) ที่
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ประชากรในเขตเมืองโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจะขาดตาข่ายปลอดภัยทางสังคม (social 
safety net) ที่รองรับในสถานการณ์ความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม ในทิศทางเดียวกัน 
การศึกษาและระดับการศึกษาอาจมิใช่ตัวแปรในการยกระดับสถานะทางสังคม การเรียนจบระดับอุดมศึกษา
อาจไม่สามารถตอบสนองทักษะของตลาดแรงงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเกิดขึ้นของ
คอร์สเรียนระยะสั้นที่ให้วุฒิการศึกษาและตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานที่มากกว่า  

จากที่กล่าวมาข้างต้น คือ แนวโน้มร่วมและภาพอนาคตฐานของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทยที่อนาคตความยากจนในเมืองจะสัมพันธ์กับมิติทั้งในเชิงสังคม ดิจิทัล การทำงาน เศรษฐกิจของ
เมือง และรูปแบบการอยู่อาศัย อย่างไรก็ดี ภาพอนาคตฐานของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมืองดู
จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากปัจจัยขับเคลื่อนต่อความยากจนที่แตกต่างกัน  

 

ภาพอนาคตฐานความยากจนในเมืองขอนแก่น 
 จากปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่จะส่งผลต่อนาคตความยากจนเมือง
ขอนแก่น ได้สะท้อนให้เห็นภาพอนาคตฐานความยากจนในเมืองขอนแก่นที่จะสัมพันธ์และขับเคลื่อนจากปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจที่โอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองจะหดแคบลง โดยเฉพาะโอกาสสำหรับแรงงานไม่มีทักษะ
หรือแรงงานกึ่งทักษะ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในภาคการค้าและอุตสาหกรรมที่จะส่งผลให้
ความต้องการด้านแรงงานลดลงหรือการจ้างงานมีแนวโน้มที่จะไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้น แม้แรงงานจำนวนมากและ
หนุ่มสาวในเขตเมืองจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่การทำงานบนแพลตฟอร์มและการค้าขายออนไลน์เล็กน้อยๆ มากขึ้น
ตามทิศทางของการค้าและการบริการ หากแต่รายได้จากการทำงานและการค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะลดลงในอนาคตจากการขูดรีดส่วนแบ่งจากแพลตฟอร์มและการแข่งขันทางการค้าที่สูง ส่งผลให้ประชากร
เหล่านี้จะเข้าสู่ภาวะเปราะบางและความเสี่ยงต่อความยากจน 
 ในทางเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองและการเปลี่ยนพื้นที่ส่วนร่วมเป็นพื้นที่
ของรัฐ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุ ่มน้ำของเมืองก็ทำให้แหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่ช่วยแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ขาดรายได้ลดน้อยลง นอกจากนี้ ทิศทางโครงการพัฒนาของรัฐจำนวนหนึ่ง
ก็ยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นทีทางรายได้ของประชากรในเขตเมืองด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบรางที่ส่งผลต่อการไล่รื้อที่อยู่อาศัยหลายชุมชนในตัวเมืองขอนแก่น และการย้าย
สถานีขนส่งประจำจังหวัดไปในเขตชานเมืองที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของแรงงานและประชากรจำนวนมากที่
ขายของเล็กน้อยๆ ในพ้ืนที่สถานีขนส่งเดิมที่อยู่ใจกลางเมือง  
 ทั้งนี้ อนาคตความยากจนของเมืองขอนแก่นยังมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ก่ึงเมืองและ
ชนบทด้วยเช่นกัน ความไม่แน่นอนของพืชผลการเกษตรและการเปลี ่ยนมือของที ่ดินการเกษตรที่ทำให้
เกษตรกรผู้เช่าที่ดินมีแนวโน้มเปลี่ยนสภาพมาสู่แรงงานในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาพของ โอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจในเมืองที่หดแคบลง และการแย่งชิงตำแหน่งงานในเมืองขอนแก่นทั้งจากแรงงานเดิมและ
แรงงานย้ายถิ่นกลับจากเมืองอุตสาหกรรม จะส่งผลให้แรงงานย้ายถิ่นจากภาคการเกษตรที่มีทักษะไม่สูงมาก
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นักและไม่มีทุนในฐานะหลักประกันทางสังคมประสบความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ความยากจนในเมืองขอนแก่นใน
อนาคตเช่นกัน  

 

ภาพอนาคตฐานความยากจนในเมืองสงขลา/หาดใหญ่ 
จากสถานการณ์และแนวโน้มความเปลี ่ยนแปลงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี ที่ปรากฏในเมืองสงขลา/หาดใหญ่ สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองสงขลา/
หาดใหญ่ที่มีแนวโน้มซบเซาอย่างต่อเนื่องอันสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและราคา
สินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา จะส่งผลกระทบต่อระดับความเปราะบางของประชากรในเมืองหาดใหญ่ 
โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการและผู้ประกอบการที่จ้างตนเองหรือผู้มีรายได้กลุ่มต่างๆ ให้เข้าสู่ภาวะความ
ยากจนที่มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากรายได้ที่ลดลง ในทางเดียวกัน การทำงานบนแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นใน
เขตเมือง แม้จะนำไปสู ่โอกาสทางรายได้ที ่เพิ ่มมากขึ ้นในช่วงแรก หากแต่ในระยะยาวการแข่งขันข อง
แพลตฟอร์มและแนวโน้มการถูกขูดรีดของแพลตฟอร์มจะส่งผลให้แรงงานที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้เหล่านี้
ประสบความเสี่ยงและความเปราะบางทางรายได้เช่นกัน 

นอกจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่สัมพันธ์กับภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยในเมืองสงขลา/
หาดใหญ่แล้ว แนวโน้มความซบเซาของธุรกิจการประมง ทั้งเรือประมง แพปลา และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในเมือง
สงขลาอันเนื ่องมาจากต้นทุนการทำประมงที ่สูงขึ ้น ราคาสินค้าทะเลที ่ตกต่ำลง และการเปลี ่ยนแปลง
กฎระเบียบของภาครัฐและประเทศเพื่อนบ้านจะส่งผลอย่างสำคัญให้แรงงานในภาคการประมงทั้งที ่เป็น
แรงงานข้ามชาติและแรงงานชาวไทยประสบกับภาวะความยากจนที่เพิ่มมากขึ้น แรงงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งย้าย
ถิ่นมาจากภูมิลำเนามาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษและตัดขาดจากเครือข่ายทางสังคมและครอบครัว และ
จำนวนมากมีปัญหาด้านสิทธิสถานะอันเนื่องมาจากการสูญหายทางเอกสารหรือการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
อันส่งผลต่อการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ 

ในทางเดียวกัน ในด้านปัจจัยทางประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมาขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาวะ
พึ่งพิงภายในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องมีการดูแลในระยะ
ยาว อันส่งผลให้ครัวเรือนจำนวนหนึ่งประสบกับความเสี่ยงต่อความเปราะบางทางเศรษฐกิจและความยากจน 
นอกจากนี้ ในประเด็นของสวัสดิการที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงดิจิทัลยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ประชากรจำนวนหนึ่ง
ตกหล่นจากสวัสดิการและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะประชากรที่ขาดทักษะ
ทางดิจิทัลและแรงงานที่ย้ายถิ่นจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอุปสรรคทางภาษา 

อนาคตความยากจนในเมืองสงขลา/หาดใหญ่ยังสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพและ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐด้วยเช่นเดียวกัน โครงการรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี -ชุมทางหาดใหญ่-
สงขลา จะส่งผลให้เกิดการไล่รื้อชุมชนของผู้มีรายได้น้อยและที่อยู่อาศัยของครัวเรือนชนชั้นกลางระดับล่าง
จำนวนมาก ความไม่แน่นอนของการชดเชยและนโยบายสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยจะทำให้ครัวเรือนเหล่านี้
ประสบความเปราะบางและเข้าสู่ความยากจนมากขึ้น  
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ภาพอนาคตฐานความยากจนในเมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่มีระบบเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวอย่างแนบแน่น ในทาง
เดียวกับในเชิงสังคมท่ีความเป็นชุมชนยังคงปรากฏอยู่ในเชียงใหม่ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี อนาคตความยากจนของ
เมืองเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับประชากรทั้งกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย รวมถึงประชากรกลุ่มต่างๆ ดู
เหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับการจ้างงานและรูปแบบการทำงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี การเข้าถึงดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางกายภาพ  
 การจ้างงานในภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการทำงานแบบเต็มเวลามาสู่งาน
แบบรายครั้งหรือสัญญาระยะสั้นมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในทางธุรกิจจะส่งผลให้
แรงงานจำนวนหนึ่งมีรายได้ที่ลดลง ขณะที่รายจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าครองชีพของเมืองและค่าเช่าที่อยู่
อาศัย ในทางเดียวกับ แนวโน้มการอยู่อาศัยแบบครัวเรือนตัวคนเดียวที่จะเพ่ิมมากข้ึนซึ่งจะส่งผลการช่วยเหลือ
ทางสังคมหรือการส่งต่อข่าวสารความช่วยเหลือมีทิศทางที่ลดน้อยลง นอกจากนี้ การหารายได้และการทำงาน
ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เครื่องมือดิจิทัลจะเป็นช่องทางในการหารายได้เสริม
หรือการหางานให้กับแรงงานวัยหนุ่มสาวและแรงงานวัยกลางคน ในแง่นี้ กลุ่มประชากรที่เข้าไม่ถึงดิจิทัลหรือ
เข้าถึงแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางดิจิทัลจะประสบกับการเข้าสู่ภาวะยากจนทางดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อความ
ยากจนและความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่ ทั้งการพัฒนาที่ดินของภาคเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดได้นำมาซึ่งการซื้อที่ดินในย่านชุมชนอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่ทาง
กายภาพของชุมชนและย่านในตัวเมือง ในทางเดียวกับ นโยบายการพัฒนาเมืองที่มีทิศทางเน้นเสริมภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวและการเติบโตของราคาที่ดินและธุรกิจก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการไล่รื้อชุมชนทั้งในพื้นที่
ของเอกชนและพื้นที่ของรัฐมากยิ่งขึ้นอันส่งผลให้ตาข่ายปลอดภัยและระบบการดูแลระหว่างครัวเรือนของ
ความเป็นชุมชนในเชิงกายภาพลดน้อยลง 
 อย่างไรก็ดี อนาคตความยากจนหรือระดับความยากจนของครัวเรือนในเมืองเชียงใหม่ในอนาคตดูจะมี
ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม แกนนำ /กลุ่มการเมือง และระบบ
เงินทุนท้องถิ่น (วงแชร์, เงินกู้) ที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนประชากรเปราะบางและผู้มี
รายได้น้อยให้ลดความเสี่ยงต่อความยากจนหรือลดระดับความอัตคัดขัดสน 
 

6.2 บุคลักษณ์ (persona) ของอนาคตฐานของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
จากแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคดังที่กล่าวมาช้างต้น สามารถ

นำมาสร้างเป็นบุคลักษณ์ (persona) ของความยากจนในอนาคตฐานเมืองหลักภูมิภาคแต่ละเมืองเบื้องต้น โดย
แยกเป็นประขากรยากจนใหม่และประชากรยากจนเก่า ได้ดังต่อไปนี้ 
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เมืองหลักภูมิภาค ประชากรยากจนเก่า ประขากรยากจนใหม่ 
เมืองขอนแก่น ประชากรย้ายถิ่นจากต่างอำเภอทำงาน

ในภาคบริการและการก่อสร้าง อาศัย
ในชุมชนแออัดแถบชุมชน  

ประชากรที่ย้ายจากภาคเกษตรกรรม
มาเป็นแรงงานบนแพลตฟอร์ม และ
เช่าห้องอยู่ในเมืองแถบสถานีขนส่งเก่า 
ถูกกดขี่จากแพลตฟอร์มที่มีการแข่งขัน
ที่สูงและเก็บสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

เมอืงสงขลา/หาดใหญ่ แรงงานย้ายถิ่นท่ีเคยทำงานในภาคการ
ประมงก่อนย้ายมาสูภ่าคบริการอาศัย
อยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่ริมรางรถไฟ
เมืองหาดใหญ/่สงขลา 

แรงงานสูงอายุตัวคนเดียว มีภูมิลำเนา
เดิมจากต่างถิ่น ย้ายงานจากภาคการ
ประมงที่ย้ายมาสู่งานภาคบริการที่มี
ค่าจ้างเป็นรายวันไม่แน่นอน เข้าไม่ถึง
อุปกรณ์ทางดิจิทัลส่งผลให้ตกหล่นจาก
ช่องทางหารายได้และสวัสดิการ อาศัย
อยู ่ในห้องเช่าบนอาคารพานิชย์แถว
ตลาดย่านรัถการ 

เมืองเชียงใหม่ ประชากรในชุมชนแออัดที่ย้ายมาจาก
ต่างถิ่น เป็นแรงงานในภาคการคา้และ
การบริการของเมือง มีรายได้เสรมิจาก
การค้าขายเล็กๆ น้อย อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัดแถบคลองแม่ข่า/กำแพง
ดิน 

ประชากรชาติพันธุ์ที่ย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง
เป็นรุ่นที่สอง ไม่มีเครือข่ายทางสังคม
มากนัก ทำงานในภาคบริการที่มีค่าจ้าง
เป็นรายวัย ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล อาศัยห้องเช่าแถบสันติธรรม
เป็นที่พักอาศัย 

 

6.3 อนาคตทางเลือก (alternative futures) 
 การทบทวนแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื ่อนจากข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินสถานการณ์ของผู้วิจัยได้นำมาสู่การพัฒนาเป็นอนาคตทางเลือกของความ
ยากจนในเมืองหลักภูมิภาคอันประกอบด้วยฉากทัศน์ที่สัมพันธ์กับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อ
ความยากจนหรือรูปแบบความยากจนในอนาคต ที่สร้างขึ้นจากแกนของแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของ
การทำงาน และแนวโน้มที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์/เครือข่ายทางสังคม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 48 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือกของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 

 
แกนตั ้ง (Technology Un-Transformation หรือ แรงงานยังไม่ถ ูกแทนที ่โดยเทคโนโลยี และ 

Technology Transformation หรือ แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี) มีความหมายถึงการเปลี่ยนผ่านทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มสำคัญจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานและการ
เข้าถึงทรัพยากรของประชากรโดยเฉพาะประชากรยากจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถ
แทนที่แรงงาน (labors are replaced) โดยเฉพาะแรงงานไร้ทักษะหรือกึ่งทักษะได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การ
แทนที่แรงงานภาคบริการด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) หรือหุ่นยนต์ (Robot) ในทาง
เดียวกัน แนวโน้มดังกล่าวยังหมายรวมถึงระดับการแทนที่หรือบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อความสามารถใน
การเข้าถึงทรัพยากรในการเอาชีวิตรอดและลดความอัตคัดขัดสนของประชากว่าจะมีอยู่มากน้อยเพียงใด  

แกนนอน (Fragmentation และ Cohesion) มีความหมายถึงความสัมพันธ์/เครือข่ายทางสังคมใน
อนาคต ในทางหนึ่ง คุณค่าทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงหรือการอยู่ตัวคนเดียวที่เพ่ิม
มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแตกย่อย (Fragmentation) ของเครือข่ายทางสังคมที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการเข้าถึงแหล่งงานหรือความช่วยเหลือต่างๆ ที่จะประชากรจะต้องมีลักษณะของการพึ่งตนเอง
หรือการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของตนเองเป็นหลัก ในอีกทางหนึ่ง แม้ลักษณะของครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง
และประชากรจะอยู่ตัวคนเดียวมากยิ่งขึ้น หากแต่คุณค่าทางสังคมในอนาคตจะยังส่งผลให้การเกาะเกี่ยวทาง
สังคม (Cohesion) ระหว่างผู้คนทั้งในเชิงความเป็นชุมชน การเป็นกลุ่มอาชีพ และความเป็นเครือญาติ รวมถึง
ความเอ้ืออาทรทางสังคมยังคงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ แม้จะเปลี่ยนรูปไปในลักษณะของการเกาะเกี่ยวผ่านดิจิทัลหรือ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เครือญาติ ส่งผลให้เครือข่ายทางสังคมหรือความสัมพันธ์ทางสั งคมยังมีบทบาทต่อการ
เข้าถึงแหล่งงานและความช่วยเหลือทางสังคม 
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 จากแกนของแนวโน้มทั้งที่เป็นแกนตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและการแทนที่ของ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการทำงานของมนุษย์ และแกนนอนที่เป็นประเด็นของความสัมพันธ์ /เครือข่ายทางสังคม
ทั้งที่เป็นการแตกย่อยและการเกาะเกี่ยวทางสังคม ได้นำมาสู่การสร้างฉากทัศน์ของอนาคตความยากจนใน
เมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ ชื่อเรียกของแต่ละฉากทัศน์ผู้วิจัยได้ตั้งบนฐานคิดของการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน
ซึ่งมีความสำคัญต่อความยากจนและชีวิตของประชากรยากจนในแต่ละพื้นที่ และสะท้อนให้เห็นลักษณะของ
ความเป็นปัจเจกและการเกาะเกี่ยวทางสังคมที่ส่งผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินดังกล่าว  ฉากทัศน์
อนาคตของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 4 ฉากทัศน์ ประกอบไปด้วย 1) วงแชร์ ที่หมายถึงการเข้าถึง
ความช่วยเหลือทางการเงินบนฐานของการเกาะเกี่ยวทางสังคม 2) โรงรับจำนำ ที่หมายถึงการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรและเครดิตส่วนบุคคล 3) สินเชื่อออนไลน์ ที่เป็นการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางการเงินผ่านเครดิตส่วนบุคคลและการประเมินเครดิตผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์  และ 4) คราวด์
ฟันดิง อันเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปสู่ความช่วยเหลือทางการเงินจากการระดมทุนผ่านเครือข่ายออนไลน์
ภายใต้สังคมหรือกลุ่มสังคมที่ยังมีความเกาะเกี่ยวและความเอ้ืออาทร 
 

ฉากทัศน์ที่ 1: วงแชร์ (แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x ความเกาะเกี่ยว) 
 ฉากทัศน์ที่ 1 หรือฉากทัศน์วงแชร์นี้ อนาคตของความยากจนอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ความเกาะเกี่ยว 
(cohesion) ระหว่างผู้คนยังเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ ผ่านเครือข่ายทางสังคมในโลกจริงและโลกเสมือน ในขณะที่การ
เปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางดิจิทัล แม้จะมีความก้าวหน้าไปมาก หากแต่ยังไม่สามารถเข้ามา
แทนตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคบริการได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดในเชิงมิติและบริบทแวดล้อมที่
สำคัญดังต่อไปนี้ 

1) การทำงานทักษะเดิมบนแพลตฟอร์ม มีเครือข่ายด้านข้อมูลการทำงานและหารายได้ 
การทำงานของประชากรยากจนหรือมีความเสี่ยงต่อความยากจนจะยังคงเป็นงานในรูปแบบเดิมหรือมี

การใช้ทักษะแบบเดิมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การขับรถส่งอาหารในแพลตฟอร์มส่งอาหาร การทำงานบ้าน
จากแพลตฟอร์มทำความสะอาด การค้าขายเล็กน้อยๆ ในลักษณะผู้ประกอบการตัวคนเดียวในแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ช หรือแพลตฟอร์มการทำงานและรายได้สำหรับแรงงานสูงวัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การทำงานและ
หารายได้บนแพลตฟอร์มดังกล่าวก็มิได้สร้างรายได้ที่สูงมากนักเหมือนในอดีต อันเนื่องมาจากการแข่งขันจาก
แรงงานแพลตฟอร์มหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ค้าชายในแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขูดรีดจาก
แพลตฟอร์มประเภทต่างๆ ที่สูงขึ้นพร้อมกับการเก็บค่าแรกเข้าท่ีสูงในแพลตฟอร์มยอดนิยม แรงงานคอปกขาว
ที่เคยทำงานในออฟฟิศและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากที่งานเริ่มถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้
เข้ามาแย่งงานกับแรงงานแพลตฟอร์มเดิม ทั้งนี้ การเอาตัวรอดและการหารายได้ที่เพียงพอกับการเลี้ยงชีพและ
ปากท้องจำเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายทางสังคมทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน (กลุ่มออนไลน์ต่างๆ) เพื่อให้เข้าถึง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและหารายได้ เช่น เทคนิคในการได้งานจากแพลตฟอร์มที่รวดเร็วขึ้น
จากช่องว่างของอัลกอริทึม (Algorithm) และบั๊กซอฟต์แวร์ (software bug) หรือประเภทสินค้ายอดนิยมที่
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ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชยังไม่สามารถตรวจจับได้และ
นำสินค้ามาขายแข่งได้ทัน เป็นต้น  

 

2) เครือข่ายทางสังคมและความรู้จักกันทางสังคมมีอิทธิพลกับงานและความเปราะบาง 
 เครือข่ายทางสังคมและความรู้จักกันทางสังคมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการได้งานและรายได้ 
หรือส่งผลต่อระดับความยากจนของประชากร ตลาดแรงงานในเขตเมืองของแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะที่หด
แคบลง เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงมากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยีสามารถมาแทนที่แรงงาน
ได้ในหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเครือข่ายทางสังคมและความรู้จักกันทางสังคมที่อาจมิได้ตั้งอยู่บนฐาน
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความเอื้ออาทรเป็นหลัก หากแต่ตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อใจ และความรู้จัก
มักคุ้นในกลุ่มอาชีพ และมีส่วนอย่างสำคัญในการได้มาซึ่งงานในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะงานทักษะเดิมบน
แพลตฟอร์ม และงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะที่อยู่นอกระบบแพลตฟอร์ม อาทิ แรงงานก่อสร้าง อันแทบจะไม่
เหลือในเมืองหลักภูมิภาค เครือข่ายดังกล่าวไม่แต่เพียงจะช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงงานและความรู้ในการหา
รายได้หลักและรายได้เสริมจากงานประเภทต่างๆ เท่านั้น หากแต่ยังมีระบบวงแชร์สำหรับช่วยเหลือการเงิน
ให้กับคนในวงความสัมพันธ์ที่อัตคัดขัดสนในแต่ละช่วงเวลาด้วย ในแง่นี้ แรงงานที่อยู่นอกวงเครือข่ายและ
ความรู้จักกันทางสังคม หรือแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะที่อยู่ตัวคนเดียวจะอยู่รอดและมีรายได้เพียงพอกับการ
มีชีวิตที่ดีหรือรอดพ้นจากความยากจนขั้นสุดได้ยากลำบาก เพราะช่องทางการหารายได้จะหดแคบลงภายใต้
การแข่งขันท่ีสูง การลุกคืบของการแทนที่จากเทคโนโลยี และความครอบคลุมของเครือข่ายอุปถัมภ์ 
 

3) การแชร์ห้องเช่าในย่านที่ซบเซาหรือชานเมืองเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลักของประชากรยากจน 
 การอยู่อาศัยของประชากรยากจนหรือที่เกือบยากจนจะมีลักษณะของการเช่าห้องพักในย่านกลาง
เมืองที่ซบเซาหรือชานเมืองที่เป็นพื้นที่ยากจนแห่งใหม่ เช่น ย่านลอยเคราะห์ ย่านอาเขต และเขตสันป่าตอง
ของเชียงใหม่ ห้องเช่าในพื้นที่ บขส.ขอนแก่นเดิม และแถบหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องแบ่งเช่าตาม
ตรอกซอยบนถนนนิพันธ์อุทิศ 1 และห้องเช่าในพื้นที่หาดใหญ่ในของเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น การเช่าห้องพัก
ดังกล่าวจะมีลักษณะของการเช่าห้องพักขนาดเล็กหรือเป็นห้องพักที่มีการใช้ห้องน้ำร่วมกัน ทั้งที่เป็นห้องแบ่ง
เช่าบนอาหารพานิชย์ ห้องเช่าในลักษณะหอพักราคาถูก และห้องเช่าในลักษณะตึกแถวขนาดเล็ก ซึ่งจากราคา
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยในเมืองที่สูงขึ ้นส่งผลให้ประชากรเหล่านี้จะต้องมีการรวมตัวกันเช่าห้องพักเพื่อแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายทั้งในลักษณะของการเช่าเพื่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือการอยู่อาศัยแบบเปลี่ยนกะกันเข้าพัก (ตามกะ
งานกลางวัน/กลางคืน) 
 

4) การแชร์ทรัพยากรในการหารายได้ 
 ค่าครองชีพในเมืองที่สูงและรายได้ที่เพียงพอแบบวันต่อวัน ส่งผลให้แรงงานที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง
จำเป็นที่จะต้องมีการแชร์ทั้งค่าใช้จ่ายและการใช้งานทรัพยากรในการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
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มอเตอร์ไซด์สำหรับงานแพลตฟอร์มที่จะมีการซื้อร่วมกันและการแชร์เพื่อทำงานหารายได้ตามกะเวลาการ
ทำงานของแต่ละคน และการแชร์อินเตอร์เน็ตจากมือถือและโปรแกรมแต่งภาพเพ่ือใช้งานสำหรับการขายของ
ออนไลน์ เป็นต้น การแชร์สิ่งของสำหรับการทำงานดังกล่าวนี้ส่งผลให้การนำสิ่งของที่เป็นทรัพยากรในการหา
รายได้เหล่านี้ อาทิ มอเตอร์ไซค์ ไปแปลงเป็นเงินกู้ส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะในทางพฤตินัย
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก “เจ้าของร่วม” ทั้งหมดเสียก่อน รวมถึงสิ่งของเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักไปแปลงเป็น
เงินได้ไม่มากนักเนื่องจากมีการเสื่อมสภาพที่รวดเร็วจากการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน 
 

5) การรวมกลุ่มและความสมานฉันท์ (solidarity) 
 ความเปราะบางและความเสี่ยงจากผลกระทบจากความไม่แน่นอนและความผกผันทางเศรษฐกิจที่เพ่ิม
มากขึ้นในอนาคต ได้ส่งผลให้ประชากรยากจนและแรงงานไร้ทักษะ/กึ่งทักษะในเมืองมีแนวโน้มที่จะมีการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างการพึ่งพิงและความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการเข้าถึงงานและรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดำเนินชีวิต แพลตฟอร์มการทำงานในระดับเมืองได้รับการพัฒนาขึ้นจากภาคประชาสังคมและนักเทคโนโลยีที่
มีความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ของการทำงานและความเป็นธรรมของแรงงานแพลตฟอร์ม ในทาง
เดียวกัน ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มและเครือข่ายก็ได้รับการพัฒนาขึ้น ทั้งใน
รูปของสหกรณ์ที่สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบบการช่ วยเหลือเงินทุนผ่านวงแชร์ที่ได้รับการ
ยกระดับขึ้น และกองทุนการออมที่แพลตฟอร์มสมานฉันท์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสมทบ  
 

ฉากทัศน์ที่ 2: โรงรับจำนำ (แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x ความแตกย่อย) 
ฉากทัศน์ที่ 2 หรือฉากทัศน์โรงรับจำนำนี้ มีภาพรวมของบริบทแวดล้อมที่ความสัมพันธ์ของบุคคลมี

ลักษณะแตกย่อย (fragmentation) อันเนื่องมาจากความเอื้ออาทรทางสังคมที่ลดลงและการอยู่อาศัยตัวคน
เดียว ในขณะที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัลยังสามารถนำไปสู่การทดแทนตลาดแรงงานของแรงงานไร้
ฝีมือและกึ ่งทักษะได้ทั ้งหมด ที ่พึ ่งของผู ้คนที ่เข้าสู ่ภาวะยากจนต้องใช้เครดิตและทรัพย์สินส่วนบุคคล
เปรียบเสมือนการนำของไปเข้าโรงรับจำนำ ซึ่งมีรายละเอียดของฉากทัศน์ดังต่อไปนี้ 

1) การทำงานทักษะเดิมบนแพลตฟอร์มตัวคนเดียว 
 การทำงานที่สัมพันธ์กับความยากจนในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานไร้ฝีมื อและกึ่งทักษะ เช่น 
การส่งของ/ส่งอาหาร งานรับจ้างทั่วไป งานก่อสร้าง และงานทำความสะอาด เป็นต้น การทำงานเหล่านี้อาจจะ
ยังมีพื้นที่นอกระบบแพลตฟอร์มอยู่บ้าง หากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ถูกผูกโยงกับแพลตฟอร์มเป็นสำคัญใน
ฐานะตัวกลางที่การันตีเครดิตและความน่าเชื่อถือของผู้ทำงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากงาน ในส่วนของแรงงานที่อยู่นอกแพลตฟอร์มส่วนใหญ่การได้งานจะสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือจาก
ผู้ว่าจ้างเดิมเป็นสำคัญที่ส่งผลต่อการแนะนำต่อให้ไปยังผู้จ้างงานคนอื่นๆ การทำงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมี
รายได้ที่ไม่มากอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงและทักษะของการทำงานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เทคโนโลยีที่
กำลังแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายภาคส่วน ได้ทำให้แรงงานจากภาคการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
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ไหลบ่าเข้าสู่ตลาดแรงงานในเมืองที่เป็นความหวังสุดท้ายของแรงงานเหล่านี้ เนื่องจากภาคการเกษตรสินค้า
การเกษตรตกต่ำหรือถูกกดราคา และมีเพียงเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นถึงจะสามารถอยู่รอด
ได้ นอกจากการทำงานในรูปแบบดังกล่าวแล้ว การหารายได้ผ่านการค้าขายเล็กน้อยๆ ทั้งที่ผ่านแพลตฟอร์ม
และในพื้นที่ของเมืองแบบมีรายได้แบบต่อวันยังเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในสังคมเมืองหลักภูมิภาค การทำอาชีพเหล่านี้
มีการแข่งขันที่สูงและมีการขายสินค้าในประเภทที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้เกิดการตัดราคาระหว่างกัน 
และการอยู่รอดส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ความน่าเชื่อถือและเครดิตระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญซึ่งจะมี
ระยะเวลาไม่นานมากนัก ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่าการทำงานและการหารายได้ของแรงงานไร้ทักษะและกึ่ง
ทักษะในเขตเมืองจะเต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงและมีความไม่แน่นอนทางรายได้ รวมถึงการอยู่รอดจำเป็นที่
จะต้องใช้ความน่าเชื่อถือและการมีทักษะส่วนบุคคลที่สูง 
 

2) ไร้เครือข่ายช่วยเหลือ ทักษะด้านอาชีพและการเข้าถึงข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากกับการทำงาน
และรายได้ 
 ประชากรที่ยากจนหรือความเสี่ยงจะยากจนส่วนใหญ่ในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตจะเป็นทั้งกลุ่มที่
เป็นผู้ที่ย้ายเข้ามาเป็นแรงงานตัวคนเดียวในเมืองมาเป็นเวลานานและไม่มีเครือข่ายยึดโยงกับบ้านเกิดหรือผู้คน
ในเมืองมากนัก กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือพ้ืนที่ความยากจนในเมืองแบบเดิมที่ถูกไล่รื้อและต้องออกไป
อยู่ห้องเช่านอกชุมชน และกลุ่มที่เป็นแรงงานที่เพิ่งย้ายมาใหม่จากเขตอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรที่ถูก
แทนที่แรงงานถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็มิได้มี เครือข่ายในทางสังคมมากนัก ส่งผลให้ไม่มีตาข่ายปลอดภัย
ทางสังคม (social safety net) ในการช่วยลดความเปราะบางมากนัก การเข้าถึงงานและรายได้ที่เพียงพอต่อ
การใช้ชีวิตหรือการเอาตัวรอดจะขึ ้นอยู ่กับความสามารถในการปรับทักษะด้านอาชีพและทักษะในการ
ขวนขวายหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะทักษะในการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัล
พื้นฐานในการหางานและสร้างให้เกิดรายได้ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันในตลาดแรงงานในเมืองที่รุนแรง
มากขึ้น  
  

3) การอยู่ตัวคนเดียวในห้องเช่าขนาดเล็กเป็นรูปแบบการอยู่อาศัย 
 การเช่าห้องพักขนาดเล็กอยู่ตัวคนเดียวในเขตเมืองที่ทรุดโทรมหรือในย่านชานเมือง เป็นรูปแบบการ
อยู่อาศัยหลักของประชากรที่ยากจนหรือความเสี่ยงจะยากจนที่พ้ืนที่อยู่อาศัยได้เคลื่อนออกจากชุมชนแออัดใน
พื้นที่ความยากจนแบบเดิมมาสู่ห้องเช่าขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนตัวคนเดียวหรืออย่างมากสองคนที่กระจาย
ตัวในหลายพื้นที่ของตัวเมืองและชานเมืองของเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ ราคาที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพในเมือง
ที่สูงจะทำให้ห้องเช่าเหล่านี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กและมีระบบการใช้ห้องน้ำร่วมกัน นอกจากนี้ การอยู่คน
เดียวในห้องเช่านี้ก็เป็นความเสี่ยงในการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือหรือตาข่ายปลอดภัยทางสังคม ทั้งในรูปแบบ
สวัสดิการของรัฐที่ยังคงอิงอยู่กับการมีตัวตนในทะเบียนราษฎรหรือเจ้าบ้าน หรือในรูปแบบของเครือข่ายทาง
สังคมท่ีจะสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ประสบภาวะยากลำบาก อาทิ การเจ็บป่วยหรือการตกงานฉับพลัน  
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4) การเข้าถึงความช่วยเหลือต้องใช้ทักษะ ทรัพยากร และเครดิตส่วนบุคคล 
 ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการลดความเปราะบางและ
ระดับความยากจนของประชากรในเขตเมือง ความช่วยเหลือดังกล่าวในฉากทัศน์นี้มิได้มีที่มาจากเครือข่ายทาง
สังคมแบบเช่นในอดีตอันเนื่องมาจากการลดลงของระดับความเชื่อมโยงของเครือข่ายทางสังคมทั้งที่ตั้งอยู่บน
ฐานของชุมชนและบนฐานของอาชีพ อันเนื่องมาจากความเป็นชุมชมและความสัมพันธ์เชิงเครือญาติที่เสื ่อม
คลายลง รวมถึงความเอ้ืออาทรทางสังคมที่ลดน้อยลง ทั้งนี้ ประชากรที่อยู่ในภาวะเปราะบางและมีความอัตคัด
ขัดสนในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคตจะต้องใช้ทักษะในการแสวงหาช่องทาง ผนวกกับเครดิตส่วนบุคคลในการ
ให้ความช่วยเหลือหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อจุนเจือชีวิตและปากท้อง ทั้งในรูปแบบของเงินกู้ส่วนบุคคล
ผ่านบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยต่างๆ หรือการรับจำนำทรัพย์สินผ่านโรงรับจำนำสมัยใหม่ที่เน้นการให้
มูลค่าบนฐานของทรัพย์สินที่ตัดขาดจากความเอื้ออาทรและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ทักษะทาง
ดิจิทัลในการเข้าถึงความช่วยเหลือจากองค์กรสาธารณะประโยชน์และนักการเมืองในพ้ืนที่ 
 

5) การพ่ึงตนเองคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอด 
 ในฉากทัศน์โรงรับจำนำนี้ การพึ่งตนเองถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในเมืองหลักภูมิภาค 
แนวโน้มของครัวเรือนตัวคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้น ความสำคัญของครอบครัวและเครือญาติ และความเป็นชุมชน
ที่ลดลง รวมถึงการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในและนอกแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองหลักภูมิภาค ได้ทำ
ให้ประชากรยากจนในเมืองหลักภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งตนเองมากขึ้น ทั้งในเชิงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านแรงงานและการสร้างหลักประกันให้กับตนเอง ภายใต้สภาวะของการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่องานและรายได้ที่ดำรงอยู่ตลอดเวลาในอนาคต ได้ทำให้ประชากรยากจนและแรงงานไร้ทักษะ/
กึ่งทักษะจำนวนหนึ่งมีความกระตือรือร้นเพื่อปรับตัวและเอาตัวรอด การพัฒนาทักษะการทำงานและการหา
รายได้ทั้งในรูปแบบคอร์สออนไลน์และออฟไลน์เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาในเมืองหลักภูมิภาค 
คอร์สเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์มหางานและอีกจำนวนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมใน
ลักษณะของการอบรมก่อนและผ่อนจ่ายทีหลัง นอกจากนี้ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันการว่างงานของเอกชน
จะได้รับการพัฒนาขึ้น พร้อมกับไมโครไฟแนนซ์ (microfinance) ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในเมืองหลักภูมิภาค 
ซึ่งใช้ทรัพย์สินในการทำงานและข้อมูลมหัต (Big Data) จากพฤติกรรมการใช้จ่ายและการทำงานในการ
ประเมิน 
 

ฉากทัศน์ที่ 3: สินเชื่อออนไลน์ (แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x ความแตกย่อย) 
ฉากทัศน์สินเชื่อออนไลน์นี้ ความยากจนในเมืองอยู่ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มี

ความแตกย่อยและไม่เชื่อมโยงกัน มีความเป็นปัจเจกสูงทั้งในเชิงการอยู่อาศัยและความรู้สึก ในทางเดียวกัน 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัลก็ได้รกุคืบเข้ามาแทนที่มนุษย์มากยิ่งขึ้นจนแทบไม่เหลือพ้ืนที่ให้กับแรงงาน
ไร้ฝีมือและก่ึงทักษะในเมือง การแข่งขันของตลาดแรงงานในเมืองโดยเฉพาะภาคบริการมีอยู่สูงมาก และทักษะ



127 
 

ทางดิจิทัลเป็นเส้นแบ่งสำคัญของความยากจนหรือการมีงานและรายได้ที่เพียงพอกับชีวิต การพ่ึงพิงและความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจะใช้เครดิตดิจิทัล (digital credibility) หรือพฤติกรรมทางดิจิทัลที่ตัดขาดจากความ
เป็นไปและสัมพันธภาพในโลกจริงเปรียบเสมือนการขอรับเงินกู้จากระบบสินเชื่อออนไลน์ที่มีการประเมินความ
เสี่ยงจากพฤติกรรมและเครดิตดิจิทัลโดยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence,AI) ซึ่งมีรายละเอียดของ
ฉากทัศน์ดังต่อไปนี้  
 

1) งานทักษะเดิมมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทักษะทางดิจิทัลเป็นพื้นฐานทางรายได้ 
 ในฉากทัศน์สินเชื่อออนไลน์นี้ งานทักษะเดิมจะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีสามารถ
แทนที่การทำงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะของผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคได้เกือบทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดแรงงานใน
ระดับทักษะมีขนาดเล็กลงและมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น ในทางเดียวกัน แรงงานคอปกขาวหรือชนชั้นกลาง
เดิมที่ไม่ได้มีทุนทางสังคมเศรษฐกิจและทักษะทางดิจิทัลที่เพียงพอจะเข้าสู่ตลาดแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะ
เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นไปอีก การทำงานบนแพลตฟอร์มที่เป็นทางเลือกสำคัญ
ของผู้คนจำนวนมากก็มีแนวโน้มรายได้ที่ลดลงจากการแข่งขันที่สูงและการขูดรีดจากแพลตฟอร์มที่มากขึ้น 
พร้อมกันการเริ่มแทนที่ของการเดินทางผ่านรถยนต์ไร้คนขับ (autonomous car หรือ self-driving car) ใน
เมืองหลักภูมิภาคที่ทำให้งานทักษะเดิมบนแพลตฟอร์มอย่างการขับรถส่งผู้คนและสินค้าแนวโน้มลดน้อยลง 
นอกจากนี้ การหารายได้ผ่านการค้าขายเล็กน้อยๆ ในรูปแบบของผู้ประกอบการรายย่อยที่จ้างตนเองทั้งในโลก
ออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งเป็นทางเลือกหรือรายได้เสริมของประชากรที่ยากจนหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะยากจน
จะถูกกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เข้ามาแย่งตลาดหรือส่วนแบ่งรายได้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้มี
รายได้ที่ลดลงหรือจำเป็นจะต้องมีทักษะการปรับตัวในการแสวงหาช่องทางการค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ  
 

2) เครดิตของบุคคลในโลกดิจิทัล (digital credibility) และทรัพย์สินในโลกดิจิทัลมีความสำคัญต่อ
การจุนเจือชีวิตและเข้าถึงแหล่งงาน/เงินทุน 
 ความแตกย่อยทางสังคมที่ทำให้ผู้คนเป็นปัจเจกสูงทั้งในเชิงการอยู่อาศัยและความรู้สึก และการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในภาคการเงิน ได้ทำให้การเข้าถึงแหล่ งงานและเงินทุนของผู้คนมีรายได้น้อยมี
แนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้เครดิตและความน่าเชื่อถือซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
มาสู่การใช้เครดิตในโลกดิจิทัล หรือความน่าเชื่อถือของตัวตนในโลกดิจิทัลที่ประเมินจากพฤติกรรมทางดิจิทัล
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ระบบของสินเชื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ ได้รับความ
นิยมสูงขึ้นและเริ่มมาแทนที่สถาบันการเงินรายย่อย (microfinance) ที่เป็นแหล่งพ่ึงพิงแบบเดิมของผู้มีรายได้
น้อย ในทางเดียวกัน แพลตฟอร์มการหางานทักษะเดิมที่มีอยู่จำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการเริ่มน้อยลง 
จะใช้เครดิตและความน่าเชื่อถือทางดิจิทัลดังกล่าวเป็นการประเมินทั้งในเชิงระดับรายได้และการจ้างงานของผู้
ว่าจ้าง นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยวัยกลางคนและวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถและทักษะในการผลิต
สื่อสามารถสร้างทรัพย์สินในโลกดิจิทัล อาทิ Non-Fungible Token (NFT) เพื่อมาเป็นรายได้เล็กน้อยๆ ใน
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การจุนเจือครอบครัว ภายใต้ความหวังที่ NFT ของตนจะโด่งดังและสามารถแปลงเป็นทรัพย์สินที่ขยับสถานะ
ทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งแข่งขันในตลาดของ NFT ก็มีอยู่สูงและมีการผลิตผลงานจำนวนมากในแต่ละวัน ในแง่นี้ 
การเอาตัวรอดและการประคับประคองชีวิตของคนยากจนหรือคนที่เกือบจนในอนาคตของฉากทัศน์นี้ การมี
เครดิตทางดิจิทัลและทรัพย์สินทางดิจิทัลจะมีความสำคัญอย่างมาก แม้จะไม่สามารถสร้างรายได้หรือเข้าถึง
เงินทุนจำนวนมากได้ หากแต่ก็ช่วยผ่อนภาระและลดผลกระทบจากการอัตคัดของประชากรเหล่านี้ 
 

3) การอยู่ตัวคนเดียวในห้องขนาดเล็กและมีการเคลื่อนย้ายบ่อย 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของเมืองและเศรษฐกิจของเมือง ได้ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยย่านใจกลางเมืองหลาย
แห่งทรุดโทรมลง เจ้าของที่ดินไม่คุ้มต่อการลงทุนใหม่ในขนาดใหญ่ที่จะดึงความมั่งคั่งกลับคืนมา พ้ืนที่เหล่านี้ที่
เต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวขนาดเล็กจะถูกแบ่งซอยเป็นห้องเช่าสำหรับประชากรที่ยากจนหรือ
ประชากรที่เกือบจนและต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านที่อยู่อาศัย ห้องพักเหล่านี้จะมีขนาดเล็กและมีพ้ืนที่
พอสำหรับแค่การนอนพักเพียงคนเดียวหรือครัวเรือนขนาดเล็ก ไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลาง และบางแห่งมีรูปแบบของ
การใช้ห้องน้ำร่วมกัน การเช่าที่พักของครัวเรือนที่ยากจนหรือเกือบจนเหล่านี้จะนิยมเช่าห้องพักเป็นรายวัน 
เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสูงเพราะงานมีความไม่มั ่นคงและไม่แน่นอน การเช่าห้องพักรายวันดังกล่าวนี้มี
แนวโน้มส่งผลให้ผู้เช่าไม่มีหลักประกันของการเช่าและมีความเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกจากที่พัก  นอกจากการ
เช่าห้องพักรายวันในเขตเมืองจะเป็นรูปแบบและพื้นที่ความยากจนของการอยู่อาศัยแล้ว ห้องพักขนาดเล็กใน
พื้นที่ชานเมืองยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ครัวเรือนที่ยากจนจำนวนหนึ่งได้อพยพย้ายออกไปเช่าห้องพักขนาดเล็กอยู่
อาศัย โดยเฉพาะครัวเรือนที่เคยอยู่ในชุมชนแออัดหรือพื้นที่ความยากจนแบบเดิมที่ถูกเบียดขับจากนโยบาย
การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

4) ความเท่าเทียมทางโอกาสของทักษะในการเข้าถึงงานและรายได้ 
 ในฉากทัศน์ Social  Banking นี้ ประชากรทุกคนในเมืองจะมี “ความเท่าเทียมของโอกาส” ในการ
เข้าถึงการทำงานและเงินทุน ในประเด็นการทำงานแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมโดยเฉพาะทักษะทางดิจิทัลจะมี
โอกาสในการเข้าถึงงานและรายได้อย่างเท่าเทียมกันและปราศจากระบบอุปถัมภ์หรืออิทธิพลของเครือข่าย 
การสมัครงานและการรับเข้าทำงานจะใช้การประเมินทางดิจิทัลและข้อมูลมหัต (Big Data) เป็นสำคัญ รวมถึง
การปรับขึ้นตำแหน่งงาน การขึ้นเงินเดือน และการให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างงาน ในทางเดียวกัน การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินจะใช้ข้อมูลมหัตจากพฤติกรรมทางการเงิน การทำงาน และ
พฤติกรรมทางดิจิทัลในการประเมินสำคัญ ภูมิหลังและเครดิตในอดีต รวมถึงเครือข่ายทางสังคมไม่มี
ความสำคัญเท่ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
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ฉากทัศน์ที่ 4: คราวด์ฟันดิง (แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x ความเกาะเกี่ยว) 
 ฉากทัศน์นี้ ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคจะอยู่ในบริบทที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้
งานของแรงงานกึ่งทักษะและไร้ทักษะแบบเดิมทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการเกษตร ในเมือง
หลักภูมิภาคถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเกือบทั้งหมด ตลาดแรงงานมีการแข่งขันที่สูงมาก ชนชั้นกลางหรือ
แรงงานทีไ่ม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีเข้ามาแย่งตำแหน่งงานมากขึ้นทั้งที่เป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก อย่างไร
ก็ดี ความเกาะเกี่ยวทางสังคมและความเอ้ืออาทรทางสังคมที่ยังดำรงอยู่ส่งผลให้เกิดการเกาะกลุ่มทางสังคมใน
โลกออนไลน์และในแพลตฟอร์มระดับท้องถิ่นเพื่อกระจายงานทำให้แรงงานกึ่งทักษะและไร้ทักษะสามารถ
ประคับประคองตนเองต่อไปได้ ในทางเดียวกัน ความเชื่อช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจะมาในรูปของคราวด์ฟันดิง 
ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านการระดมทุนออนไลน์ทั้งในระดับวิชาชีพและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ฉากทัศน์คราวด์
ฟันดิง มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
 

1) งานทักษะแบบเดิมมีน้อยลงในเมือง มีการเกาะกลุ่มเพ่ือกระจายงาน 
 การทำงานทักษะและรูปแบบเดิมทั้งที่อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลและนอกแพลตฟอร์มดิจิทัล อาทิ การ
ขับมอเตอร์ไซด์ส่งอาหาร/ของ การทำความสะอาด และการค้าขายเล็กน้อยๆ จะเป็นงานที่สัมพันธ์กับความ
ยากจนและความเสี่ยงต่อความยากจน อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางรายได้และแนวโน้มของรายได้ที่
ลดลงจากการแข่งขันในตลาดแรงงานรูปแบบดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้น จากการไหล่บ่าของแรงงานในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งที่มีทักษะหรือไม่มีทักษะซึ่งถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิทัลจะเป็นตัวแปร
สำคัญต่อการได้งานและระดับรายได้ รวมถึงเป็นเส้นแบ่งของความยากจนกับความไม่จน หรือความยากจน
มากและความยากจนน้อย อย่างไรก็ดี แม้การแข่งขันในตลาดแรงงานทักษะและรูปแบบเดิม โดยเฉพาะงานไร้
ฝีมือและกึ่งทักษะที่มีอยู่สูง หากแต่การเกาะกลุ่มทางสังคมของผู้คนที่ทำงานในรูปแบบคล้ายคลึงกันจะมีสว่น
ช่วยให้มีโอกาสในการเข้าถึงงานที่มากขึ้น กลุ่มทางสังคมและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ 
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ จะมีบทบาทสำคัญในการหมุนเกลี่ยงานให้กับผู้คนที่อยู่ในกลุ่ม ซึ่ง
งานส่วนใหญ่จะมาจากผู้คนในกลุ่มที่จะถูกนำมาแบ่งให้กับกลุ่มในลักษณะความสมานฉันท์ (solidarity) ที่อิง
อยู่กับความอยู่รอดและปากท้อง รวมถึงการต่อรองกับแพลตฟอร์มในการจัดโควตาการทำงานให้เหมาะสมกับ
รายได้ในแต่ละวัน ในทางเดียวกัน งานรูปแบบเดิมหลายประเภทที่ต้องใช้ทักษะแรงงานที่หลากหลาย กลุ่มทาง
สังคมจะมีบทบาทในการจัดสรรตำแหน่งและกระจายงานให้กับผู้คนในกลุ่มอย่างเท่าเทียมภายใต้ระบบของ
ความเชื่อใจ  
  

2) การแชร์ห้องเช่ากับบุคคลในโลกดิจิทัลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลัก
ของประชากรยากจน 

 การแชร์ห้องเช่าจะเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลักของครัวเรือนยากจนหรือเกือบยากจนในฉากทัศน์นี้
เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากค่าครองชีพและค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่ราคาสูงในเมืองหลักภูมิภาค การแชร์ห้องเช่าส่วนใหญ่
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จะเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะมีการระบุเครดิตทางดิจิทัลหรือการยืนยันตัวตนดิจิทัล ลักษณะการ
แชร์ห้องเช่าจะมีทั้งลักษณะของการแชร์อยู่อาศัยในช่วงเวลาเดียวกันหรือการแชร์แบบสลับกะ การทำงาน 
(กลางวัน/กลางคืน) การหาห้องเช่าส่วนใหญ่จะมาจากประกาศในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ พื้นที่ห้องเช่า
ราคาถูกเหล่านี้จะอยู่ใน 2 พ้ืนที่หลักของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง ได้แก่ 1) พ้ืนที่ใจกลางเมืองที่มีความเสื่อม
โทรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง ยกตัวอย่างเช่น ย่านสันติธรรมของเมืองเชียงใหม่ 
ย่านขนส่งเก่าของเมืองขอนแก่น และย่านสายหนึ่งของเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น 2) พื้นที่ย่านชานเมืองของเมือง
หลักภูมิภาค เช่น ย่านอาเขตของเมืองเชียงใหม่ ย่านวงแหวนของเมืองขอนแก่น และย่านหาดใหญ่ในของเมือง
หาดใหญ่ เป็นต้น พ้ืนที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะรองรับผู้เช่าทั้งที่เป็นครัวเรือนเดิมที่เคยอยู่ในชุมชนใจกลางเมืองที่ถูก
การไล่รื้อและครัวเรือนใหม่ที่ย้ายมาจากภาคการเกษตรที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและถูกแย่งตลาดจากเกษตร
แปลงใหญ่ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น รูปแบบของห้องเช่าจะมีลักษณะทั้งห้องแบ่งเช่า
บนอาคารพาณิชน์เดิมที่เสื่อมโทรมลง ห้องแถวแบ่งเช่าขนาด 1-2 ชั้น และหอพักขนาดเล็กที่ขาดผู้เช่าจาก
นักศึกษาในเมืองหลักภูมิภาคท่ีลดน้อยลง 
  

3) เครือข่ายสังคมออนไลน์และการยืนยันเครดิตจากบุคคลอ่ืนในโลกดิจิทัลมีความสำคัญกับการเข้าถึง
ความช่วยเหลือและแหล่งทุน 

 เครือข่ายทางดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมากจะมีบทบาทสำคัญในการให้
ความช่วยเหลือคนจนและคนเกือบจนที่ประสบปัญหาหรือมีความต้องการด้านการเงินอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเงินกู้ระยะสั้น ที่ เทคโนโลยีบล็อกเชนจะมาแทนที่สถาบันการเงินรายย่อยและเจ้ามือ
เงินกู้นอกระบบแบบเดิม เกิดระบบสมาร์ตคอนแทร็กต์ที่ผู้ให้ความช่วยเหลือและขอรับความช่วยเหลือจะไม่
เคยพบหน้าหรือรู้จักตัวตนที่แท้จริง ยกเว้นตัวตนทางดิจิทัลที่จะมีการยืนยันตัวตนและการรับรองเครดิตผ่าน
เทคโนโลยีบล็อกเชน ในแง่นี้ ส่งผลให้ครัวเรือนยากจนหรือเกือบจนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถมี
ช่องทางในประคับประคองสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไปได้ อย่างไรก็ดี ครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
ที่ในอนาคตอาจมีอยู่ไม่มากในเมืองหลักภูมิภาค จะตกหล่นจากการเข้าถึงการสนับสนุนช่วยเหลือดังกล่าว  
 นอกจากการรับความช่วยเหลือหรือการรับสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวแล้ว แพลตฟอร์มการ
ระดมทุนดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางหรือผู้ที่
ประสบปัญหาต่างๆ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับ
ความช่วยเหลือที่จะส่งเรื่องขอความช่วยเหลือเข้ามายังแพลตฟอร์มและผู้ให้ความช่วยเหลือซึ่งอาจไม่ แสดง
ตัวตน  
 

6.4 บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจนในเมอืงหลักภมูิภาค 
 จากฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือกความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคตามที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 5.2 
สามารถนำมาสู่การสร้างบุคลักษณ์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคที่สัมพันธ์กับบริบทของเมืองหลัก
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ภูมิภาคแต่ละแห่ง อันได้แก่ เมืองขอนแก่น เมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ รวมถึงความสัมพันธ์กับ
ลักษณะของประชากรยากจนเก่ากับประชากรยากจนหรือกลุ่มเกือบจนใหม่ที่ ปรากฏในแต่ละเมือง อันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

บุคลักษณ์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในฉากทัศน์ที่ 1 (วงแชร์) [แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความเกาะเกี่ยว] 

เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
ขอนแก่น ประชากรยากจนเก่า นายเชาว์ อายุ 50 ปี แรงงานรับจ้างในเมืองขอนแก่น การศึกษาสูงสุด

ช้ันมันธยมศึกษาตอนปลาย เติบโตมาในชุมชนแออัดริมรางรถไฟ ก่อนท่ี
จะต้องย้ายที่อยู่อาศัยมาเช่าห้องพักแถบบ้านเอื้ออาทรขอนแก่นร่วมกับ
เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่ง อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูง 
ปัจจุบันนายเชาว์มีรายได้จากการรับจ้างเล็กน้อยๆ ที่ได้งานมาจาก
แพลตฟอร์มออนไลน์และเครือข่ายกลุ่มไลน์ของเพื่อนฝูง  บางช่วงเวลา 
(ซึ่งมีอยู่บ่อย) ที่ขัดสนเงินทองเขาจะหยิบยืมจากเครือข่ายเพื่อนฝูงหรือ
เปียแชร์จากวงแชร์ที่เขาเล่นอยู่หลายวง 

ประขากรยากจนใหม่ หนูดี อายุ 45 ปี ย้ายมาจากแถบอำเภอพล เดิมบ้านของเธอทำ
เกษตรกรรม แต่ราคาการเกษตรตกต่ำและผลผลิตที่ไม่ได้ผล/เสียหาย
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้หนูดีหอบวุฒิ ป.ตรี จากวิทยาลัย
ขนาดเล็ก เข้ามาหางานในเมืองเพื่อหางานและรายได้จุนเจือครอบครัว
ตั้งแต่อายุ 30 ปี เธอเช่าห้องอยู่กับเพื่อนบนตึกแถวแถบ บขส.เก่า และ
เริ่มทำงานรับจ้างในห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะถูกแย่งงานจากโรบอต 
และเปลี่ยนงานมาขายของเล็กน้อยๆ กับเพื่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ที่จะต้องคอยหาวิธีเพื่อหลบอัลกอลึทึ่มและการชาร์ตส่วนแบ่งสินค้าที่
เริ่มได้รับความนิยม  

สงขลา-หาดใหญ่ ประชากรยากจนเก่า บังซุป อายุ 62 ปี เคยทำงานเป็นแรงงานในภาคการประมงมาก่อน แต่
เทคโนโลยีการประมงที่พัฒนาขึ้นจนมาแทนที่แรงงานส่วนใหญ่ ทำให้
เขาต้องย้ายจากเมืองสงขลามาทำงานขับรถส่งของบนแพลตฟอร์มใน
เมืองหาดใหญ่ ในช่วงแรกจัดได้ว่ามีรายได้ที่ดีพอสมควรก่อนที่จะเริ่ม
ลดน้อยลงจากการแข่งขันที ่เพิ ่มมากขึ ้นและการขอส่วนแบ่งจาก
แพลตฟอร์มที่เพิ่มสูงขึ้น บังซุปมีทางเลือกไม่มากนัก เพราะในเมือง
หาดใหญ่มีแหล่งรายได้สำหรับแรงงานทักษะระดับเขาไม่มากนัก 
ปัจจุบันบังซุปเช่าห้องพักอยู่ในแถบหาดใหญ่ใน และบางครั้งที่เขามี
ปัญหาติดขัดเรื่องเงินในชีวิต เครือข่ายของชาวมุสลิมในโลกออนไลน์จะ
มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเขา 

ประขากรยากจนใหม่ นานิ อายุ 57 ปี เป็นคนเมียนมาที่แต่งงานกับคนไทยก่อนที่จากเลิกลา
กันไปเมื่อยี่สิบปีก่อน เธอเคยทำงานในโรงงานแกะกุ้ง ก่อนที่จะถูกให้
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
ออกจากงานเพราะเถ้าแก่นำหุ่นยนต์มาแทนที่แรงงาน เธอย้ายจาก
สงขลามาสู่เมืองหาดใหญ่ เช่าห้องเช่าบนอาคารพานิชย์แถวตลาดย่าน
รัถการร่วมกับเพื่อนอีกสองคน เริ่มทำงานเป็นแม่บ้านตามห้างร้านใน
เมืองหาดใหญ่ และรับจ้างเฝ้าหน้าร้านขายของเล็กน้อยๆ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนมารับงานบนแพลตฟอร์มรับทำความสะอาดร่วมกับเพื่อน  

เชียงใหม่ ประชากรยากจนเก่า ยูน อายุ 50 ปี ย้ายเข้าเมืองมากับพ่ออยู่ท่ีชุมชนแออัดแถบคลองแม่ขา่/
กำแพงดินตั้งแต่เด็ก เจาตามพ่อไปทำงานขายของเล็กน้อยๆ ในถนนคน
เดินตั้งแต่เล็ก ต่อมาเกิดโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ ทำให้พวกเขา
ต้องย้ายออกจากบ้านเดิม และมาเช่าห้องพักใหม่พอกันอยู่สองคนพ่อ
ลูกแถวหนองหอย ยูนเริ่มทำงานเป็นหลักของครอบครัวแทนพ่อที่เริ่ม
ป่วย ตั้งแต่อายุ 40 เขาเริ่มขายของประดับทำมือเล็กน้อยๆ บนร้าน
ออนไลน์ร่วมกับเพื่อน แม้จะได้เงินไม่มากและโดนหักส่วนแบ่งจาก
แพลตฟอร์มไม่ใช่น้อย แต่ก็พอทำให้เขาอยู่รอดและประคองตัวไปได้ 

ประขากรยากจนใหม่ ดวง อายุ 56 ปี เป็นชาวไทยใหญ่ที่มาอยู่เชียงใหม่เป็นรุ่นทีส่อง จนได้
สัญชาตไิทย เขาเริ่มทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างที่หางานทำแถวย่านคำ
เที่ยง ต่อมาเพื่อนชักชวนให้เขาเข้ากลุ่มแพลตฟอร์มหางานก่อสร้างและ
กลุ่มไลน์ของคนทำงานก่อสร้าง ดวง สามารถมรีายได้จากงานเดิมโดย
ไม่ต้องยืนตากแดดตากฝนรองาน แม้รายได้จะไมไ่ดม้าทุกวัน แต่เขาก็
พออยู่ได้จากกลุม่ไลน์ของคนงานท่ีจัดสรรงานให้เขาเป็นประจำ 

 

บุคลักษณ์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในฉากทัศน์ที่ 2 (โรงรับจำนำ) [แรงงานยังไม่ถูก
แทนที่โดยเทคโนโลยี x ความแตกย่อย] 

เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
ขอนแก่น ประชากรยากจนเก่า จอย อายุ 48 ปี เธอเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวนาแถบอำเภอรอบ

นอกของขอนแก่นก่อนเข้ามาเรียน ปวช. ในตัวเมือง หลังเรียนจบเธอ
เริ่มทำงานเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อ มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและ
ส่งใหกับพ่อแม่ของเธอที่เริ่มทำการเกษตรไม่ได้ผลจากความแปรปรวน
ของอากาศ เธอเช่าห้องพักอยู่ตัวคนเดียวเป็นเวลานานตั้งแต่ทำงานที่
แรก จนปัจจุบันเธอเรียนรู ้ที ่จะขายของเล็กน้อยๆ บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ตั้งแต่การหาสินค้าจนถึงการประชาสัมพันธ์ และมีรายได้เสรมิ
จากการจองคิวบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ให้กับบรรดาคนมีฐานะที่ออร์
เดอร์ผ่านไลน์ แม้ จอย จะมีรายได้จากหลายเธอ แต่ก็ เป็นรายได้ที่ไม่
แน่นอน เฉลี่ยแล้วพออยู่ได้แบบวันต่อวัน 

ประขากรยากจนใหม่ นัท อายุ 45 ปี เป็นคนอำเภอชุมแพ เรียนจบวุฒิ ป.ตรี และกลับไป
ทำงานเล็กน้อยๆ ที่บ้านเกิด ก่อนย้ายเข้ามาในตัวเมืองเพื่อขับรถส่ง
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
อาหารบนแพลตฟอร์มเป็นรุ่นแรกๆ ช่วงแรกนัทสามารถทำรายได้ที ่ดี
จากแพลตฟอร์ม จนสามารถเช่าคอนโดแถวเซนทรัลขอนแก่นได้ แต่
ต่อมารายได้เริ่มลดลง จากการแข่งขันระหว่างคนขับในแพลตฟอร์ม
เดียวกัน และการแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์ม รวมถึงการเริ่มเข้ามาของ
โรบอตส่งอาหาร นัทต้องย้ายมาเช่าห้องที่ราคาถูกลงบนตึกแถวย่าน 
บขส.เก่า และมีรายได้เสริมจากการรับงาน “ฝิ่น” ส่งอาหารให้กับ
ร้านอาหารที่คุ้นเคยและเชื่อถือ 

สงขลา-หาดใหญ่ ประชากรยากจนเก่า ออม อายุ 48 ปี เกิดที่เมืองสงขลา แต่พ่อแม่ของเธอเป็นแรงงานที่ยา้ย
จากมหาสารคามมาทำงานประมงตั้งแต่ก่อนเธอเกิด ออม เรียนจบช้ัน 
ม.ปลาย และเริ่มทำงานในร้านสะดวกซื้อ พอมีรายได้เล็กน้อยๆ พอ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องและแบ่งให้กับพ่อแม่ พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ 8 
ปีก่อน ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว เมื่อ 2 ปีก่อนเธอถูกให้ออก
จากงานที่ร้านสะดวกซื้อเนื่องจากมีการนำโรบอตมาแทนที่พนักงานใน
ร้าน ออม ที่แม้จะทำงานมาหลายปี แต่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายนัก เธอ
ใช้เงินเก็บดังกล่าวไปลงเรียนการตลาดออไลน์และจ่ายเงินเปิดหน้าร้าน
ในแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม ขนมที่เธอขายออนไลน์แม้จะทำให้มี
รายได้ หากแต่ก็ไม่สม่ำเสมอ บางวันมาก บางวันน้อย พร้อมกับคู่แข่งที่
เพิ่มขึ้น จนเธอต้องมีการปรับตัวและสินค้าอยู่ตลอดเวลา 

ประขากรยากจนใหม่ บังดอน อายุ 53 ปี พื้นเพเป็นคนยะลา หลังเรียนจบ ปวส. ที่บ้านเกิด 
เขาย้ายมาหางานทำในเมืองหาดใหญ่ เช่าห้องพักคนเดียวในย่าน
หาดใหญ่ใน เริ่มทำงานในบริษัททัวร์ที่ดูแลนักท่องเที่ยวมาเลเซีย มีเงิน
เก็บในระดับหนึ่งก่อนที่จะหมดไปหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ และทำให้บังดอนเปลี่ยนงานมา
ขับรถส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม แม้รายได้ในช่วงแรกของงานใหม่จะทำ
ให้เขาอยู่ได้ หากแต่เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมารายได้เขาเริ่มลดลง จากการ
แข่งขันที่สูงและคู่แข่งที่เพ่ิมมากข้ึน บังดอน เริ่มมีรายได้ที่ไม่พอใช้ และ
ต้องนำรถจักรยานยนตร์ไปจำนองกับไฟแนนซ์ พร้อมกับนำเงินมาลง
เรียนการตลาดดิจิทัลและลงทุนค้าขายออนไลน์หารายได้เสริม 

เชียงใหม่ ประชากรยากจนเก่า ลุงมิตร อายุ 72 ปี พื ้นเพเป็นชาวลาหู ่ ย้ายเข้ามาทำงานในเมือง
เชียงใหม่ตั้งแต่อายุ 18 ปี ลุงมิตรเปลี่ยนงานมาหลายงาน ส่วนใหญ่เป็น
งานรับจ้างรายวัน ทั้งการงานลูกจ้างในร้านอาหาร คนดูแลสวน และ 
ฯลฯ ก่อนท่ีจะเริ่มมาขายของที่ระลึกเลก็น้อยๆ ที่ถนนคนเดิน พร้อมกับ
ย้ายมาเช่าบ้านแถบชุมชนกำแพงงาม ริมคลองแม่ข่า รายได้จากการ
ขายของทำให้ลุงมิตรพอมีเงินเลี้ยงชีวิตแม้จะไม่มากนัก แต่ก็พอมีเงิน
เก็บเล็กน้อยๆ ก่อนท่ีเมื่อ 10 ปีท่ีผ่านมา ถนนคนเดินเริ่มซบเซา รายได้
ของลุงเริ่มร่อยหรอและต้องเอาเงินเก็บมาประคองชีวิตในบางเดือน ลุง
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
มิตรเริ่มปรับการขายของมาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน 
ลุงใช้เงินเก็บในการซื้อแทบแล็ตและไปลงเรียนการขายออนไลน์ แม้ลุง
จะสามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ได้ แต่ก็เหมือนจะไม่สามารถแข่งกับ
เด็กรุ ่นใหม่ที ่ขายของแบบเดียวกันได้ แต่ลุงมิตรยังคงสู้ด้วยรายได้
เล็กน้อยที่พอประทังชีวิตแบบวันต่อวัน 

ประขากรยากจนใหม่ อบ อายุ 42 ปี เกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ เรียนจบระดับ ป.ตรี ก่อนเริ่ม
ทำงานเป็นพนักงานบริษัททัวร ์ในเม ืองเชียงใหม่ ที ่ต ่อมาได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ท่ีซบเซา ทำให้อบในวัย 32 ปี 
เปลี่ยนงานมาขับรถรับส่งอาหารบนแพลตฟอร์มที่กำลังเป็นที่นิยม แม้
รายได้ที่ได้รับจะไม่แน่นอน แต่ก็อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับงานอ่ืนๆ ใน
เมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี หลังทำงานได้ราว 7 ปี อบเริ่มประสบปัญหา
ทางสุขภาพจากการทำงานแพลตฟอร์มที่มีชั่วโมงยาวนาน เขาต้องเสีย
เงินเก็บจำนวนหนึ่งไปใช้กับการรักษาตัวเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง แต่เขา
ยังทำงานแพลตฟอร์มเหมือนเดิมแต่ลดชั่วโมงลงเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
สุขภาพ ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก ภายใต้สภาวะแข่งขันของ
แพลตฟอร์มที่รุนแรง เพื่อการเอาตัวรอด อบ จำเป็นต้องขายทาวเฮ้าส์
ที่เขาอยู่มาแต่เด็ก หลังพ่อและแม่เสียชีวิต ก่อนที่จะมาเช่าหอพักย่าน
หลัง มช. อยู่ตัวคนเดียว 

 

บุคลักษณ์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในฉากทัศน์ที่ 3 (สินเชื่อออนไลน์) [แรงงานถูก
แทนที่โดยเทคโนโลยี x ความแตกย่อย] 

เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
ขอนแก่น ประชากรยากจนเก่า ฟิว อายุ 45 ปี ย้ายตามพ่อแม่มาทำงานก่อสร้างในเมืองขอนแก่นตั้งแต่

เด็ก เขาไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ ป .6 และย้ายตามเพื่อนไปทำงานใน
หลายจังหวัด ก่อนกลับมาที่เมืองขอนแก่น หลังพ่อและแม่เริ่มป่วย ฟิว
เช่าห้องพักบนตึกแถว บขส. เก่า อยู่กับพ่อแม่ และออกไปทำงานเก็บ
ของเก่าในย่านต่างๆ ของเมืองพร้อมสามล้อคู่ใจ แม้รายได้จะไม่มากแต่
พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง อย่างไรก็ดี การเข้ามาของบริษัทขนาดใหญ่ใน
การจัดการของเก่าในเมืองขอนแก่นอย่างครบวงจร ด้วยแนวคิด 
Circular Economy ได้ทำให้รายได้ของฟิวลดน้อยลง แต่ดูจะไม่มีงาน
ใดที่เข้าจะสามารถเข้าถึงได้ทั้งวุฒิการศึกษาและทักษะทางอาชีพที่เข้า
ไม่มีความรู้ทางดิจิทัลเลย ฟิวยังคงสับสนกับชีวิต 

ประขากรยากจนใหม่ ลุงน้อย อายุ 65 ปี เป็นขอนแก่นโดยกำเนิด เคยทำงานเป็นพนักงาน
บริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น และซื้อทาวเฮ้าส์อยู่คนเดียวแถว
ถนนวงแหวน เมื่อ 19 ปีก่อนบริษัทลิสซิ่งปิดตัวลง จากการแข่งขนัที่สูง
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
จากแพลตฟอร์มปล่อยเงินกู ้ออนไลน์และการค้าออนไลน์แบบ Buy 
Now Pay Later ลุงน้อยได้เงินก้อนหนึ่งมาพอที่จะทำอะไรเล็กน้อยๆ 
เขาเริ่มเปิดร้านกาแฟตามสมัยนิยม แต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งเงินเก็บ
และเงินที่ได้จากการออกจากงานแทบจะหมดลง ลุงน้อยต้องไปยืมเงิน
เพื่อนมาเปิดร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
อีก จนท้ายที่สุดตัดสินใจไปขอกู้เงินผ่านแพลตฟอร์มเพื่อมาใช้คืนเงิน
เพื่อน หากแต่เครดิตดิจิทัลที่มีไม่มากทำให้ลุงน้อยได้รับเงินมาเพียง
เล็กน้อย เขาติดสินใจนำเงินก้อนนี้ไปเล่นพนันออนไลน์เสี่ยงโชคแทนท่ี
นำไปใช้อย่างอื่น 

สงขลา-หาดใหญ่ ประชากรยากจนเก่า นิก อายุ 50 ปี เกิดและเติบโตในชุมชนแออัดย่านริมทางรถไฟสายเก่า
หาดใหญ่-สงขลา เขาเรียนจบชั้น ปวส. ด้านช่างยนต์ จากวิทยาลัยใน
เมืองสงขลา เริ่มทำงานเป็นพนักงานซ่อมรถในบริษัทรถรายใหญ่ของ
เมือง แต่ต่อมาบริษัทต้องปิดตัวลง จากความนิยมและการแทนที่ของ
รถยนต์ไฟฟ้า นิกต้องเปลี่ยนงานพร้อมกับการย้ายที่อยู่อาศัย หลังจาก
บ้านถูกไล่ที่เพราะโครงการพัฒนาทางรถไฟ เขาต้องมาเช่าห้องพักกับ
พ่อแม่ที่เริ่มชราภาพและทำงานไม่ไหวในเมืองหาดใหญ่ พร้อมกับการ
เริ่มหางานทำซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบาก เพราะทักษะที่เขามีเป็น
ทักษะที่มีตำแหน่งงานน้อยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาต้องใช้เงินเก็บเท่าที่
มีไปลงเรียนด้านไฟฟ้า เพื่อมาเป็นพนักงงานไม่ประจำในบริษัทรถยนต์
ไฟฟ้าและโรบอต แม้รายได้จะไม่มั่นคงมาก แต่ก็พอให้เขาสามารถอยู่
ได้และจุนเจือพ่อแม่ 

ประขากรยากจนใหม่ ลุงบุญเติม อายุ 69 ปี เป็นคนมหาสารคาม ก่อนย้ายมาเรียนที่เมือง
ขอนแก่น จนจบระดับปริญญาตรี เขาเคยทำงานเป็นเซลขายอุปกรณ์
การเกษตรที่บริษัทในเมืองขอนแก่น ก่อนที่ต่อมาบริษัทได้เปลี ่ยน
รูปแบบมาใช้ระบบออนไลน์และ AI มากขึ้น ทำให้บุญเติมต้องออกจาก
งานพร้อมเงินชดเชยไม่มากนักในตอนอายุ 52 ปี เขาย้ายออกจากบ้าน
เช่าเดิมมาอยู่หอพักแถวหลัง ม.ขอนแก่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย อายุที่
มากทำให้เขายากที่จะหางานตามทักษะที่เหมาะกับเขา เขาใช้เงินเก็บ
เท่าที่มีไปลงเรียนการตลาดดจิิทัล ก่อนท่ีจะออกมาเปิดร้านขายอุปกรณ์
ดิจิทัลในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่แม้จะมียอดขายที่ไม่น้อย แต่กำไรที่
เขาได้รับกลับน้อยนิดและดูจะเพียงพอกับการใช้ชีวิตแค่วันต่อวัน
เท่านั้น 

เชียงใหม่ ประชากรยากจนเก่า ป้านัน อายุ 69 ปี เป็นคนที่เกิดและเติบโตในเมืองเชียงใหม่ในชุมชน
แถบกำแพงงาม เธอเคยขายขนมและลูกชิ้นเล็กน้อยๆ บนมอเตอร์ไซด์
พ่วงข้างหน้าโรงเรียนประถมในเมืองเชียงใหม่ ต่อมาเธอประสบปญัญา
สุขภาพทำให้ต้องเปลี่ยนมาทำงานผลิตของที่ระลึกทำมือเพื่อส่งขายต่อ
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
ให้กับคนที่มารับ การท่องเที่ยวที่ซบเซาของเชียงใหม่ จากฝุ่นควันและ
อากาศที่แปรปรวน ได้ทำให้สินค้าขายได้ลดลง และรายได้ของป้านันก็
ลดลงไปเรื่อยๆ การไล่รื้อชุมชนแทบริมกำแพงงามได้ส่งผลกระทบกับ
เธออย่างหนัก และป้านันต้องมาเช่าห้องอยู่ตัวคนเดียวแถบหนองหอย 
เธอหารายได้เล็กน้อยๆ จากการเป็นแม่บ้านทั่วเมืองเชียงใหม่ รายได้
ของเธอลดลงเรื ่อยๆ พร้อมกับการแทนที ่ของหุ่นยนต์รับทำความ
สะอาดบ้าน จนป้านันต้องเริ่มกู้เงินฉุกเฉินผ่านแอพพลิเคชั่นสนทนา
ออนไลน ์ท ี ่ม ีบร ิการให ้ย ืมเง ินดอกเบ ี ้ยต ่ำ  เพ ื ่อมาใช ้หม ุนใน
ชีวิตประจำวัน หนี้สินของป้านันเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับเครดิตดิจิทัลที่
ลดลง และทางออกของชีวิตที่ยังมืดมน 

ประขากรยากจนใหม่ ธันวา อายุ 40 ปี พื้นเพเป็นคนแม่ฮ่องสอน ก่อนย้ายมาเรียนจนจบ ป.
ตรี ด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ เขาได้งานใน
ธนาคารที่ตัวเมืองเชียงใหม่ และย้ายมาตั้งรกรากท่ีเชียงใหม่ เช่าคอนโด
ฯ อยู่แถวคันคลองชลประทาน รายได้ที่เขาได้รับเพียงพอที่จะใช้จ่าย
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายและเหลือเงินเก็บบ้านเล็กน้อยๆ ในบาง
เดือน หลังทำงานได้ 10 กว่าปี พร้อมตำแหน่งที่ก้าวหน้าระดับหนึ่ง เขา
ได้เข้าโครงการ very early retire หลังจากธนาคารที่เข้าทำงานนำ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเข้มข้น ธันวาได้เงินก้อนหนึ่งพอที่จะมาเปิดกิจการ
ค้าขายออนไลน์เป็นของตนเอง หากแต่ความผิดพลาดจากการค้าขาย
และการขอสัดส่วนรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มากขึ้น ทำให้เงิน
ที่เขาได้รับและเงินเก็บเริ่มลดน้อยลง และต้องเริ่มขอเงินกู้ฉุกเฉินในบาง
เดือนจากแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเขาได้รับเงินกู้ไม่มากนัก เนื่องจาก
พฤติกรรมทางดิจิทัลที่ไม่ค่อยดีจากการค้าขายที่ไม่ค่อยได้ผล ธันวา
ยังคงพยายามดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดต่อไป 

 

บุคลักษณ์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในฉากทัศน์ที่ 4 (คราวด์ฟันดิง) [แรงงานถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความเกาะเกี่ยว] 

เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
ขอนแก่น ประชากรยากจนเก่า ธิดา อายุ 46 ปี เกิดและเติบโตในชุมชนเทพารักษ์ริมทางรถไฟในเมือง

ขอนแก่น เมื ่อ 17 ปีก่อนชุมชนของเธอถูกไล่รื ้อจากโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน ทำให้ธิดาต้องย้ายมาเช่าห้องพักแถบบ้านเอื้ออาทร
กับพ่อแม่ ก่อนท่ีพ่อแม่ของเธอจะเสียชีวิตในอีก 5 ปีต่อมา ธิดาได้ที่พัก
ใหม่ร่วมกับคนเครดิตดีที่ประกาศหาห้องพักในแพลตฟอร์ม การเช่า
ห้องพักร่วมกันทำให้เธอประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก ในอดีตเธอมี
รายได้จากการช่วยพ่อแม่เก็บของเก่าในเมือง จนกระทั่งกระแสรักษ์โลก
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
พร้อมการเข้ามาของแพลตฟอร์มออนไลน์แลกเปลี่ยนของเก่าเหลือทิ้ง
ทำให้ธิดามีรายได้ลดลงอย่างมาก ก่อนที่จะย้ายมาทำงานรับทำความ
สะอาด เท่าที่วุฒิ ม.3 ของเธอจะเอื้ออำนวย รายได้จากการทำความ
สะอาดแม้จะไม่มาก เพราะโรบอตเข้ามาแทนที ่พนักงานทำความ
สะอาดในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ธิดาก็พอได้ลูกค้าจากแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งยังนิยมในสัมพันธภาพของมนุษย์ 

ประขากรยากจนใหม่ เบิร์ด อายุ 45 ปี เป็นคนกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะย้ายตามแฟนมาทำงานอยู่
ที่ขอนแก่น หลังเลิกกับแฟนเมื่อ 15 ปีก่อน เธอออกมาทำงานเป็นฟรี
แลนซ์รับจ้างทำกราฟฟิกตามทักษะที่เธอได้ร่ำเรียนมา รายได้ของเธอ
นับว่าพออยู่ได้และเหลือใช้จับจ่ายสินค้าที่ต้องการ เช่าคอนโดอยู่แถว
ริมถนนมิตรภาพ อย่างไรก็ดี เมื่อ 7 ปีก่อน หลังการพัฒนาโปรแกรม
กราฟฟิกแบบอัตโนมัติที ่ใช้ระบบ AI ได้รับความนิยมอย่างมาก งาน
กราฟฟิกของเธอก็ลดน้อยลง พร้อมกับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะมาก
ขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เบิร์ดต้องย้ายออกมาเช่าหอพักที่ถูกลง 
และปรับตัวให้เข้ากับรายได้ที่ลดลง และบางเดือนที่แทบไม่มีรายได้ 
ความโชคดีอย่างหนึ่งที่เธอมีคือเครือข่ายนักทำกราฟฟิกออนไลน์ท่ัวโลก
ที่แม้ไม่เคยรู้จักและเห็นหน้า หากแต่ก็ทำให้เธอยังพอได้รับงานพอปะ
ทังชีวิตในแต่ละวัน 

สงขลา-หาดใหญ่ ประชากรยากจนเก่า บังซุป อายุ 43 ปี เรียนจบชั้น ม.ปลาย ก่อนที่จะเข้ามาช่วยครอบครัว
ทำประมง ในทะเลสาบสงขลา แม้รายได้ในช่วงแรกจะมีอยู่พอสมควร 
หากแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทะเลสาบก็ทำให้ปลาที่หา
ได้ลดลงอย่างมาก รวมถึงราคาอาหารทะเลก็เริ ่มตกต่ำจากการมา
แทนท่ีของ Plant-based protein บังซุปย้ายจากสงขลามายังหาดใหญ ่
เช่าห้องเช่าเล็กๆ ย่านสถานีรถไฟ และเริ ่มทำงานเป็นขายอาหาร
เล็กน้อยๆ ในชุมชนแถบห้องเช้า รายได้ที่ตอนแรกเหมือนจะดีก็ลดลง
อีกครั้ง หลังจากการมาแทนที่ของร้านอาหารที่ใช้โรบอตเป็นแรงงานท่ี
สามารถขายของได้ถูกกว่า ท้ายที่สุดบังซุปแทบไม่เหลือทุนรอนมากนัก 
และตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มไลน์  จนมาสู่การ
ทำงานในมูลนิธิแห่งหนึ่ง ที่แม้รายได้จะไม่มากนัก แต่ก็พอที่จะประคอง
ชีวิตวันต่อวัน ภายใต้สภาพของเมืองที่ทักษะแรงงานแบบเขาแทบไม่
เหลือตำแหน่งงาน 

ประขากรยากจนใหม่ ดาว อายุ 46 ปี หลังจากเรียบจบด้านการออกแบบจากกรุงเทพฯ และ
ทำงานได้พักหนึ่ง เธอก็กลับมายังเมืองหาดใหญ่เพื่อทำงานรับออกแบบ
เล็กน้อยๆ และดูแลแม่ที่เริ่มป่วย เธอได้รับงานออกแบบกราฟฟิกต่างๆ 
ให้กับร้านรวงในเมืองหาดใหญ่ รายได้จัดว่าพอใช้และเหลือพอทยอย
ช่วยแม่ผ่อนบ้าน ทว่าเศรษฐกิจของหาดใหญ่ที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องหลัง
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เมือง บุคลักษณ์ (persona) ของความยากจน 
โควิด-19 และราคายางที่ตกต่ำ ได้ทำให้งานของเธอลดน้อยลง ดาว
ตัดสินใจเข้าร่วมแพลตฟอร์มสมานฉันท์ของนักกราฟฟิก แม้รายได้ของ
เธอจะถูกหักส่วนแบ่งเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่รู้จักตัวจริง หากแต่ก็ทำ
ให้อย่างน้อยเธอพอมีรายได้ในชีวิตประจำวัน หลังจากขายบ้านในราคา
ต่ำกว่าทุนเพื่อลดภาระในชีวิต และใช้หนี้สินที่เหลือให้กับแม่ ทุกวันนี้
ดาวอยู่ในบ้านเช่าชั้นเดียวในเขตหาดใหญ่ใน มีรายได้พอที่จะดูแลแม่ 
และใช้จ่ายในชีวิตแบบไม่เหลือเก็บ 

เชียงใหม่ ประชากรยากจนเก่า ชิว อายุ 53 ปี เรียนจบ ม.3 ก่อนท่ีจะออกมาช่วยพ่อแม่ขายของที่ระลกึ
ให้กับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชิวและพ่อแม่เช่าห้อง
เล็กๆ แถววัดโป่งน้อย แต่การท่องเที่ยวที่ซบเซาต่อเนื ่องและของที่
ระลึกท่ีไม่เป็นท่ีนิยม เมื่อเทียบกับอาหารคราฟต่างๆ และของชิคๆ ของ
เชียงใหม่ ได้ทำให้รายได้ของครอบครัวชิวลดน้อยลง พ่อแม่ของเขาเริ่ม
ป่วยและทำงานได้น้อยลง ชิวตัดสินใจออกมาขับมอเตอร์ไซด์รับส่ง
อาหารผ่านแอพ ตามสั่ง ตามส่ง แพลตฟอร์มสมานฉันท์ออนไลน์  แม้
งานจะหนัก แต่ก็มีรายได้พอสมควร เขาได้งานอย่างสม่ำเสมอภายใต้
ภาวะการแข่งขันจากโดรนส่งอาหารที่เพิ่มมากขึ้น 

ประขากรยากจนใหม่ ดอย อายุ 42 ปี เรียนจบ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยแห่งหน่ึง
ในตัวเมืองเชียงใหม่ ต่อมาเขาย้ายจากลำปางบ้านเกิด มาทำงานที่เมือง
เชียงใหม่ถาวร ดอยเช่าห้องพักอยู่ย่านสันติธรรม และเริ่มทำงานใน
บริษัทคอมพิวเตอร์ระบบของท้องถิ่น แม้จะทำให้เขาสามารถมีรายได้ที่
ดีพอสมควร และปลดหนี้ กยศ. ให้กับตัวเองได้ทั้งหมด หากแต่การ
เปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรง พร้อมการแข่งขันของบริษัทข้ามชาติ
ทำให้บร ิษ ัทที ่ เขาทำงานต้องป ิดต ัวลง อย่างไรก็ด ี จากทักษะ
คอมพิวเตอร์ที ่เขามีอยู ่ เขาได้ขอรับเงินพัฒนาโปรเจคเพื ่อสังคม
ออนไลน์จากแพลตฟอร์มสมานฉันท์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น แม้เขาจะไม่
เป็นที่รู้จักในโลกกายภาย หากแต่ช่ือเสียงและการช่วยเหลือผู้คนในโลก
ออนไลน์ของเขา ทำให้ดอยเป็นที่ยอมรับอย่างมากในโลกออนไลน์ 

 
 

6.5 การเปรียบเทียบฉากทัศน์ทางเลือกของอนาคตความยากจนในเมืองหลกัภูมิภาค 
 จากการกำหนดฉากทัศน์และมีรายละเอียดของแต่ละฉากทัศน์ดังหัวข้อ 5.2 และ 5.3 ผู้วิจัยได้ทำการ
ประมวลและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละฉากทัศน์ผ่านกรอบของความยั่งยืน ประสิทธิภาพ ความเสมอ
ภาค และความยืดหยุ่น (resilience) ในตารางที ่20 จะเป็นการเปรียบเทียบฉากทัศน์ทางเลือกของอนาคต
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคท้ัง 4 ฉากทัศน์ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 20 ตารางสรุปเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแต่ละฉากทัศน์ของอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค 
 ฉากทัศน์ที่ 1 

วงแชร ์
(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 

ความเกาะเกี่ยว) 

ฉากทัศน์ที่ 2 
โรงรับจำนำ 

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี 
x ความแตกย่อย) 

ฉากทัศน์ที่ 3  
สินเชื่อออนไลน ์

(แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความแตกย่อย) 

ฉากทัศนที่ 4  
คราวด์ฟันดิง 

(แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความเกาะเกี่ยว) 

ความเสมอภาค     
ข้อดี  - คนจนและคนเปราะบางในเมืองสามารถ

เข้าถึงงานและรายได้ในระดับเดียวกันได้
จากความช่วยเหลือของกลุ่ม 
- การแข่งขันในตลาดแรงงานที ่ยังไม่สูง
มากนัก เพราะเทคโนโลยียังมาแทนมนุษย์
ได้แค่บางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง 

- เครดิตและความสามารถที่ติดตัวส่วน
บุคคลมีความสำคัญ เก ิดการพัฒนา
ทักษะด้านการทำงานและเทคโนโลยี
ของคนจนและคนเปราะบางในเขตเมือง 

- การเข้าถึงงานและรายได้ ใช้ทักษะ
และความสามารถของแต่ละบุคคล การ
มีเครดิตทางดิจิทัลส่งผลต่อการเข้าถึง
งานและเงินทุนมากขึ้น 

- เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท่ีตั้งอยู่บน
ตัวตนดิจิทัลจะสร้างความเสมอภาคใน
การเข้าถึงงานและรายได้ของคนจนและ
คนเปราะบางในแต่กลุ่ม 

ข้อเสีย - ความเท่าเทียมในการเข้าถึงอิงอยู ่กับ
ความเป็นกลุ่มและสายสัมพันธ์ 
- คนจนและคนเปราะบางที ่ ไม ่ม ีสาย
สัมพันธ์และความเกาะเกี่ยวจะถูกกีดกัน 

- กล ุ ่มคนจนและคนเปราะบางที ่ไม่
สามารถพัฒนาทักษะด้านการทำงานได้
จะตกหล่นจากงานและรายได้ที่เพียงพอ 
มีความยากจนมากข้ึน 

- ทักษะทางเทคโนโลยีเป็นตัวแบ่งระดับ
ความยากจนและสถานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้คนอย่างชัดเจน 

- คนจนและคนเปราะบางที่อยู่นอกสาย
สัมพันธ์หรือไม่มีตัวตนทางดิจิทัลจาก
ประสบความอัตคัดขัดสนอย่างหนัก  

ความยั่งยืน     
ข้อดี - การเกาะเกี่ยวทางสังคม ส่งผลให้เกิดสาย

สัมพันธ์ในการดูแลและความเชื่อใจที่เพิ่ม
มากขึ้นในระยะยาว 

  - การเกาะเกี ่ยวของกลุ ่มส่งผลให้เกิด
การไล่กวดทักษะทางดิจิทัลของคนจน
และคนเปราะบางมีความเท่าทันมากขึ้น 
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 ฉากทัศน์ที่ 1 
วงแชร ์

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความเกาะเกี่ยว) 

ฉากทัศน์ที่ 2 
โรงรับจำนำ 

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี 
x ความแตกย่อย) 

ฉากทัศน์ที่ 3  
สินเชื่อออนไลน ์

(แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความแตกย่อย) 

ฉากทัศนที่ 4  
คราวด์ฟันดิง 

(แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความเกาะเกี่ยว) 

ข้อเสีย - การอยู่อาศัยในห้องเช่าราคาถูกในเขต
เม ื องม ีความ เส ี ่ ย งต ่ อการถ ูก ได ้ รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีดินในอนาคต 
- การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลกับการ
ทำงานในระดับต่ำ เน ื ่องจากงานและ
รายได ้พ ึ ่ งพ ิงก ับงานร ูปแบบเด ิมผ ่าน
เครือข่าย 

- พื้นที่ย่านใจกลางเมืองและชานเมืองที่
เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย มี
ความเสื่อมโทรมมากขึ้น เพราะไม่ได้รับ
การดูแลจากรัฐและผู้เช่า 
 

- การย้ายที่อยู่อาศัยมีอยู่สูง เนื่องจาก
การทำงานที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมาก
ขึ้น 
- กลุ่มคนจนและคนเปราะบางที่เข้าไม่
ถึงเทคโนโลยีหรือทักษะทางเทคโนโลยี
จะถูกทิ้งและกีดกันจากตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะคนสูงวัย 

- การพัฒนาทักษะจะอิงอยู่กับงานเดิม
และกลุ่มที่เกาะเกี่ยวเป็นหลัก มีลักษณะ
ของการไล่กวดทางทักษะ ไม่ได้มีการ
พัฒนาทักษะที ่หลากหลาย หรือการ
ยกระดับสู่ทักษะที่สูงข้ึน 

ประสิทธิภาพ     
ข้อดี  - อาคารและพื้นที่ที่ซบเซาในเขตเมืองถูก

นำมาใช้ประโยชน์ในฐานะห้องแบ่งเช่าที่
อยู่อาศัย 
- การอยู่อาศัยแบบเป็นกลุ่มจะส่งผลต่อ
ความช่วยเหลือและการดูแลระหว่างกันใน
ระดับหนึ่ง   
- การใช้ทรัพยากรประกอบอาชีพร่วมกัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน 

- หอพักนักศึกษาถูกปรับเปลี่ยนมาเป็น
ที่อยู่อาศัยของผู้คนที่ถูกไล่รื้อจากชุมชน
แออัด  
 
 

- การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเป็นไปได้
ง่ายมากข้ึน 

 

ข้อเสีย - การย้ายออกของผู้อยู ่อาศัยร่วมกัน จะ
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

- การเข ้ าถ ึ ง เ ง ินท ุน /เง ินก ู ้ ฉ ุก เฉิน
จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินและทุนส่วนตัว
เป็นหลักประกัน อาทิ มอเตอร์ไซด์ หรือ
เครื่องมือดิจิทัล 

 - กลุ่มในโลกดิจิทัลอาจมีการเกาะเกี่ยว
กันน้อย และเน้นประโยชน์งานและ
รายได้มากกว่าการช่วยเหลือทางสังคม 
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 ฉากทัศน์ที่ 1 
วงแชร ์

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความเกาะเกี่ยว) 

ฉากทัศน์ที่ 2 
โรงรับจำนำ 

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี 
x ความแตกย่อย) 

ฉากทัศน์ที่ 3  
สินเชื่อออนไลน ์

(แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความแตกย่อย) 

ฉากทัศนที่ 4  
คราวด์ฟันดิง 

(แรงงานถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x 
ความเกาะเกี่ยว) 

ความยืดหยุ่น 
ข้อดี  - เครือข่ายและการเกาะเกี่ยวทางสังคมรับ

แรงกระแทกจากผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

- เมืองยังมีพื ้นที่ให้กับคนจนและกลุ่ม
เปราะบางท่ีไร้ฝีมือและกึ่งทักษะ 
- การเช่าที่อยู ่อาศัยทำให้ไม่เป็นภาระ
ระยะยาวและสามารถย้ายที่ตามแหล่ง
งานได้ 

- คนจนและกลุ่มเปราะบางที่สามารถ
ยกระดับทักษะได้จะสามารถรับมือกับ
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
งานในเมืองได้สูง 

- การเข้าถึงงานและรายได้ผ่านเครือข่าย
ที่ข้ามพื้นท่ีของเมือง 

ข้อเสีย - การย้ายที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องลำบากเพราะ
ต้องคำนึงถึงการเกาะเกี่ยวในเรื่องงานและ
คนแชร์ที่พัก 

 - คนจนและกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีทักษะ
ทางดิจิทัลจะถูกทอดทิ้งและรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงลำบาก 
- ครัวเรือนตัวคนเดียวมีความเสี ่ยงต่อ
การรับมือกับปัญหาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และความเจ็บป่วย 
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6.6 อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) 
การกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่ง ผู้วิจัยได้ใช้การ

สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มผู้ทำงานและผู้นำเครือข่ายที่ทำงาน
เกี ่ยวข้องกับความยากจนในเมือง ประกอบกับการพิจารณาในประเด็นความ เสมอภาค ความยั ่งยืน 
ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น รวมถึงบทบาทภาครัฐในแต่ละฉากทัศน์ของอนาคตทางเลือก อันสามารถสรุป
เป็นภาพรวมของข้อดีและข้อเสียแต่ละประเด็นของเมืองหลักภูมิภาคแต่ละแห่งได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 21 การประเมินฉากทัศน์อนาคตท่ีพึงประสงค์ของความยากจนเมืองขอนแก่น 
 ฉากทัศน์ที่ 1 

วงแชร ์
(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความ

เกาะเกี่ยว) 

ฉากทัศน์ที่ 2 
โรงรับจำนำ 

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความ

แตกย่อย) 

ฉากทัศน์ที่ 3  
Social  Banking 

(แรงงานถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความแตก

ย่อย) 

ฉากทัศนที่ 4  
คราวด์ฟันดิง 

(แรงงานถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความเกาะ

เกี่ยว) 

ความเสมอภาค 
ข้อดี มาก มากที่สุด ปานกลาง ปานกลาง 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย 
ความยั่งยืน 
ข้อดี ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 
ข้อเสีย น้อย น้อย น้อย ปานกลาง 
ประสิทธิภาพ 
ข้อดี ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย 
ความยืดหยุ่น 
ข้อดี มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 
ข้อเสีย น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางที่ 22 การประเมินฉากทัศน์อนาคตท่ีพึงประสงค์ของความยากจนเมืองสงขลา-หาดใหญ่ 
 ฉากทัศน์ที่ 1 

วงแชร ์
(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความ

เกาะเกี่ยว) 

ฉากทัศน์ที่ 2 
โรงรับจำนำ 

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความ

แตกย่อย) 

ฉากทัศน์ที่ 3  
Social  Banking 

(แรงงานถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความแตก

ย่อย) 

ฉากทัศนที่ 4  
คราวด์ฟันดิง 

(แรงงานถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความเกาะ

เกี่ยว) 

ความเสมอภาค 
ข้อดี มาก ปานกลาง มาก มาก 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ความยั่งยืน 
ข้อดี มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง มาก ปานกลาง 
ประสิทธิภาพ 
ข้อดี มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง 
ข้อเสีย ปานกลาง มาก ปานกลาง น้อย 
ความยืดหยุ่น 
ข้อดี มาก น้อย มาก ปานกลาง 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
ตารางที่ 23 การประเมินฉากทัศน์อนาคตท่ีพึงประสงค์ของความยากจนเมืองเชียงใหม่ 

 ฉากทัศน์ที่ 1 
วงแชร ์

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความ

เกาะเกี่ยว) 

ฉากทัศน์ที่ 2 
โรงรับจำนำ 

(แรงงานยังไม่ถูกแทนที่
โดยเทคโนโลยี x ความ

แตกย่อย) 

ฉากทัศน์ที่ 3  
Social  Banking 

(แรงงานถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความแตก

ย่อย) 

ฉากทัศนที่ 4  
คราวด์ฟันดิง 

(แรงงานถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความเกาะ

เกี่ยว) 

ความเสมอภาค 
ข้อดี มากที่สุด น้อย ปานกลาง มาก  
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ความยั่งยืน 
ข้อดี มาก น้อย น้อย มาก 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ประสิทธิภาพ 
ข้อดี มาก ปานกลาง น้อย มาก 
ข้อเสีย ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 
ความยืดหยุ่น 
ข้อดี มากที่สุด ปานกลาง ปานกลาง มาก 
ข้อเสีย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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นอกจากการประเมินระดับของข้อดีและข้อเสียดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การสังเคราะห์ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดพบว่าจากฉากทัศน์ทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ที่กล่าวมาข้างต้น ฉากทัศน์สินเชื่อ
ออนไลน์ (ฉากทัศน์ที่ 3) เป็นฉากทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อ
ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคมากที่สุด กล่าวคือ ในฉากทัศน์นี้ความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ไม่เพียงจะ
เกิดจากการเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ดิจิทัลเท่านั้น หากแต่รวมถึงทักษะการทำงานทางดิจิทัลทั้งใน การหางานและ
รายได้ ในทางเดียวกัน รายได้ของแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งทักษะทั้งที่ทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและนอก
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่อยู่ในระดับต่ำและมีความไม่แน่นอนสูง ตลอดจนค่าครองชีพและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มี
ราคาสูงทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและแรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องเช่าที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
ห้องเช่าขนาดเล็กทั้งในย่านใจกลางเมืองและย่านชานเมืองที่ไม่ไกลจากแหล่งหารายได้  

นอกจากนี้ ในฉากทัศน์สินเชื่อออนไลน์ นี้ ความเป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยจะลดลงอันเนื่องมาจาก
พื้นที่ยากจนเดิม อาทิ ชุมชนแออัดในเขตเมืองถูกไล่รื้อจากการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จนทำลายความเกาะเกี่ยวระหว่างครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ครัวเรือนยากจนหรือเกือบจนจะมีรูปแบบของ
การอยู่อาศัยตัวคนเดียวที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน ภายใต้การแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น ทั้งจากครัวเรือน
ยากจนเดิมและครัวเรือนยากจนที่ย้ายมาใหม่จากภาคการเกษตร การมีทักษะและทำงานทางดิจิทัลจนสามารถ
สถาปนาตัวตนทางดิจิทัลได้จะเป็นช่องทางที่ทำให้คนจนและคนเกือบจนจำนวนหนึ่งมีช่องทางได้การเข้าถึง
รายได้และแหล่งเงินทุน/เงินกู้ที่จะช่วยประคับประคองชีวิตหรือยกสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน 
คนที่ไม่มีทักษะทางดิจิทัลหรือสามารถสถาปนาตัวตนทางดิจิทัลได้จะประสบกับการแข่งขันอย่างหนักเพื่อได้
งานที่ไม่มั่นคงแต่พอเอาตัวรอดวันต่อวัน ภายใต้ฉากทัศน์ดังกล่าวนี้ ประชากรยากจนหรือเกือบจนจะมีความ
เปราะบางที่สูงและมีความยืดหยุ่นต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ต่ำ ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม วิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ส่งผลต่องานและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
คนที่ไม่มีทักษะทางด้านดิจิทัลจนสามารถสถาปนาตัวตนทางดิจิทัลและเครดิตทางดิจิทัลได้  ทั้งนี้ จากการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเมืองหลักภูมิภาคทุกเมือง ได้ให้ความเห็นว่า ฉากทัศน์สินเชื่อออนไลน์ เป็น
ฉากทัศน์ที่มีความใกล้เคียงกับภาพของอนาคตฐาน (baseline future) มากที่สุด ครัวเรือนตัวคนเดียวและการ
เกาะเกี่ยวที่ลดน้อยลงของคนจนในเมืองหลักภูมิภาคเป็นแนวโน้มที่เริ่มปรากฏเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี การ
แทนที่ของเทคโนโลยีกับแรงงานในเขตเมืองอาจเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเทคโนโลยีอาจ
แทนที่แรงงานในเมืองหลักภูมิภาคได้บางส่วนเท่านั้น งานบางประเภท อาทิ งานที่มีความเสี่ยงสูง แรงงานบน
แพลตฟอร์ม จะยังคงดำรงอยู่ภายใต้การแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น และทักษะทางดิจิทัล ตลอดจนตัวตนและเครดิต
ทางดิจิทัลจะทวีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึน 

ในส่วนของฉากทัศน์ที ่พึงประสงค์ (preferable future) ของเมืองหลักภูมิภาค พบว่าเมืองหลัก
ภูมิภาคแต่ละเมืองมีฉากทัศน์ที่พึงประสงค์แตกต่างกัน กล่าวคือ เมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกระบวนการและการพิจารณาประเด็นตามบริบทของเมืองได้เลือก ฉากทัศน์วงแชร์ 
(ฉากทัศน์ที่ 1) เป็นฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ ภายใต้ฉากทัศน์นี้ความเกาะเกี่ยวทางสังคมของเมืองหลักภูมิภาค
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ยังคงดำรงอยู่ แม้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบทั้งในเชิงของการอยู่บนโลกออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น และการเกาะเกี่ยว
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานและรายได้มากกว่าเครือญาติและความเอื้ออาทร การเกาะเกี่ยวทางสังคมนี้อาจมี
ความเชื่อมโยงหรือเครือญาติที่พ้นจากพื้นที่ของเมืองออกไป ในทางเดียวกัน พ้ืนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
แม้จะถูกเบียดขับออกไปจากพ้ืนที่ชุมชนแออัดแบบเดิมจากการไล่รื้อและโครงการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่างๆ 
หากแต่นโยบายที่อยู่อาศัยของภาครัฐก็สามารถรองรับการเช่าของสมาชิกในชุมชนแออัดเดิม และคนจน /คน
เกือบจนที่ย้ายมาจากภาคการเกษตรได้ ทำให้ความเกาะเกี่ยวทางสังคมยังเป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู่ในพ้ืนที่กายภาพ 
นอกจากนี้ งานในเมืองหลักภูมิภาคแม้จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้น หากแต่ยังมีพ้ืนที่ให้กับงานรูป
แบบเดิมสำหรับแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งทักษะทั้งนอกแพลตฟอร์มดิจิทัลและบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (ที่ก ำลังมี
การเก็บสัดส่วนรายได้ที่มากขึ้น) กลุ่มทางสังคมจากการเกาะเกี่ยวทางสังคมจะมีบทบาทในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงานและการต่อรองกับแพลตฟอร์ม ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายการเกาะเกี่ยวทางสังคมจะมีงานและ
รายได้อย่างน้อยก็เพียงพอกับชีวิตแบบวันต่อวัน แต่อาจไม่นำไปสู่การยกฐานะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากค่าครอง
ชีพในเมืองหลักภูมิภาคที่สูง อย่างไรก็ดี ในฉากทัศน์นี้ ครัวเรือนหรือประชากรยากจน /เกือบจนที่อยู่นอกการ
เกาะเกี่ยวทางสังคม แม้จะมีทักษะทางด้านแรงงานที่ดี แต่หากไม่สามารถสร้างการเกาะเกี่ยวทางสังคมกับ
เครือข่ายได้ก็อาจไม่ได้รับงานหรือรายได้ที่เพียงพอกับการอยู่รอดของชีวิตได้ รวมถึงส่งผลต่อความยืดหยุ่นใน
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ความยากจน
ทางสังคมและเครือข่าย” จะมีบทบาทค่อนข้างสูงในฉากทัศน์วงแชร์นี้ 

ในส่วนของเมืองขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมกระบวนการและการพิจารณาประเด็นตามบริบทของ
เมืองได้เลือก ฉากทัศน์โรงรับจำนำ (ฉากทัศน์ที่ 2) เป็นฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ ในฉากทัศน์นี้ ความแตกย่อย
ทางสังคมเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน การปรับพื้นที่ของเมืองและกระบวนการเจนทริฟิเค
ชัน (gentrification) ของเมืองขอนแก่น ตลอดจนการเช่าห้องพักอยู่อาศัยแบบครัวเรือนตัวคนเดียวที่เพิ่มมาก
ขึ้น จะทำให้การเกาะเกี่ยวทางสังคมผ่านความเป็นย่านและความเป็นชุมชนลดน้อยลง ในทางเดียวกัน การ
แข่งขันเพื่อความอยู่รอดของแรงงานไร้ทักษะและกึ่งทักษะในเมืองจากตำแหน่งงานที่ลดน้อยลงเพราะการ
แทนที่ของเทคโนโลยี ได้ทำให้ประชากรยากจนและประชากรเกือบจนมีความต่างกันคนต่างอยู่มากยิ่งขึ้น การ
ได้งานและการมีรายได้ที่เพียงพอกับชีวิตแบบวันต่อวัน ต้องใช้การพัฒนาทักษะและเครดิตส่วนบุคคล ซึ่งบีบให้
แรงงานกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะในวัยแรงงานตอนต้นเกิดการพัฒนาทักษะในการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมเศรษฐกิจของเมืองและทักษะทางดิจิทัลมากยิ่งขึ ้น ในฉากทัศน์นี้ ประชากรยากจน /เกือบจนที่มี
ทักษะทางด้านแรงงานและมีเครดิตในการทำงานกับผู้ว่าจ้างจะเป็นประชากรที่มีความยืดหยุ่นและสามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ ได้มากกว่าแรงงานที่ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะโดยเฉพาะ
แรงงานสูงอายุหรือผู ้อยู ่ในวัยแรงงานตอนปลายที่มีข้อจำกัดในการปรับทักษะให้เหมาะสมกับบริบทที่
เทคโนโลยีกำลังมาแทนที่แรงงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทรัพย์สินส่วนบุคคลในการหารายได้ อาทิ มอเตอร์ไซด์ 
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีความสำคัญในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้เมื่ออยู่ในภาวะ
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ฉุกเฉิน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในฉากทัศน์โรงรับจำนำ “ความยากจนเชิงทักษะ” จะมีบทบาทสูงต่อความยากจนใน
ฉากทัศน์นี้ 
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บทท่ี 7 
ยุทธศาสตร์และเหตุไมค่าดฝัน 

 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์จากอนาคตอันพึงประสงค์ของความยากจนในเมืองหลัก
ภูมิภาค 
 จากการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่จะปรากฏในอนาคตดังที่กล่าวมาในบทที่ 6 
จะเห็นได้จากการประเมินของข้อมูลและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ฉากทัศน์วงแชร์ (ฉากทัศน์ที่ 1, แรงงานยัง
ไม่ถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี x ความเกาะเกี่ยว) จะมีสถานะเป็นอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) ของ
เมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ และฉากทัศน์โรงรับจำนำ (ฉากทัศน์ที่ 2, แรงงานยังไม่ถูกแทนที่โดย
เทคโนโลยี x ความแตกย่อย) มีสถานะเป็นอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น อย่างไรก็ดี แม้จะมีฉากทัศน์
อนาคตที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันของเมืองหลักภูมิภาคทั้งสามแห่ง แต่ฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ทั้ง 2 ฉากทัศน์
ดังกล่าวดูจะมีจุดร่วมที่สำคัญบางประการ โดยเฉพาะแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามา
แทนที่แรงงานในเมืองหลักภูมิภาคมากขึ้น แม้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า แรงงานอาจจะยังไม่ถูกแทนที่จาก
เทคโนโลยีทั้งหมด หากแต่เทคโนโลยีก็มีแนวโน้มที่จะลุกคืบเข้ามาสู่งานในภาคส่วนต่างๆ ของเมืองหลักภูมิภาค
มากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการแทนที่ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
ป้องกันการถูกกีดกัน (excluded) ของประชากรที่ไม่มีทกัษะทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานในอนาคต 

 ในส่วนของอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นฉากทัศน์วงแชร์ 
อาจกล่าวได้ว่า แม้ความยากจนทางเศรษฐกิจหรือจนปากท้องจะเป็นภาวะที่ดำรงอยู่ต่อไปในเมืองหลักภูมิภาค 
หากแต่การเกาะเกี่ยวทางสังคมผ่านเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ทั้งเครือข่ายด้านการทำงาน เครือข่ายความ
ช่วยเหลือทางสังคม และความเป็นเครือญาติ จะมีส่วนยังสำคัญที่ทำให้ประชากรที่ประสบภาวะยากจนเหล่านี้
ที่ส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านแรงงานที่ไม่ได้สูงมากนัก สามารถเอาตัวรอดในเมืองหลักภูมิภาค ภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ของเมืองที่เบียดขับแหล่งรายได้และที่อยู่อาศัยของประชากรเหล่านี้ไป ในทางเดียวกัน 
การเกาะเกี่ยวทางสังคมที่เกิดขึ้นในหลายกลุ่มทางสังคมจะมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือส่งต่องานและรายได้หลักของประชากรยากจนในเมืองหลักภูมิภาค รวมถึง
การต่อรองกับภาครัฐในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับวิถีของประชากร ภาพอนาคตที่พึงประสงค์
จากฉากทัศน์วงแชร์นี้ดูจะมีความคล้ายคลีงกับภาพอนาคตฐาน (baseline future) ในประเด็นของความสำคัญ
ทางเทคโนโลยี หากแต่มีประเด็นที่แตกต่างกันชัดจนในประเด็นของการเกาะเกี่ยวทางสังคม ที่ในภาพอนาคต
ฐานจะปรากฏสถานการณ์ของครัวเรือนตัวคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้การเกาะเกี่ ยวทาง
สังคมและความเอ้ืออาทรทางสังคมระหว่างประชากรยากจนและผู้คนในเมืองหลักภูมิภาคลดน้อยลง 
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 ในส่วนของเมืองขอนแก่น ที่อนาคตที่พึงประสงค์ คือ ฉากทัศน์โรงรับจำนำ ในภาพอนาคตดังกล่าวแม้
เทคโนโลยีจะสามารถมาแทนที่แรงงานมนุษย์ได้มากขึ้นและทำให้ตลาดแรงงานไร้ทักษะหรือกึ่งทักษะลด
น้อยลง หากแต่เมืองหลักภูมิภาคยังมีตำแหน่งงานให้กับแรงงานยากจนที่มีทักษะไม่สูงมากนักอยู่ อย่างไรก็ดี 
การอยู่อาศัยแบบครัวเรือนตัวคนเดียวที่เพิ่มมากขึ้นและความเป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่แตกสลายจากการ
พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้ทำให้การเกาะเกี่ยวทางสังคมมีแนวโน้มลดลง ประชากรยากจน/
เกือบจนต้องพึ่งตนเองและดิ้นรนในการหารายได้ พัฒนาทักษะที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้และสร้างเครดิต
จากการทำงานเพื ่อให้ได้รับการจ้างงานและพอมีรายได้แบบวันต่อวัน ภายใต้สถานการณ์แข่งขันของ
ตลาดแรงงานที่มีอยู่สูง การกดขี่ทางรายได้จากแพลตฟอร์ม และการลุกคืบของเทคโนโลยีในการทำงาน ใน
ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่นนี้ จะมีความคล้ายคลึงอยู่กับภาพอนาคตฐาน ทั้งในเชิงความ
เปลี่ยนแปลงและความสำคัญของทักษะการใช้ดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น และในเชิงของความเกาะเกี่ยวทางสังคมที่
ลดน้อยลง อย่างไรก็ดี ในภาพของอนาคตฐานความสำคัญของดิจิทัลและการแทนที่ของเทคโนโลยีกับแรงงาน
มนุษย์อาจยังไม่เกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ต่ำมาก จนยังไม่ส่งผลต่อตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาค ในทาง
เดียวกัน การเกาะเกี่ยวทางสังคมแม้จะมีแนวโน้มที่ลดลง หากแต่ยังคงดำรงอยู่ในบางมิติแล ะเปลี่ยนรูปแบบ
โดยเฉพาะการเกาะเกี่ยวผ่านเครือญาติและเพ่ือนฝูงผ่านการสื่อสารออนไลน์ 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น การวางแนวทาง (path) เพื่อนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ของความยากจนใน

เมืองหลักภูมิภาค อาจมีเป้าหมายสำคัญตามอนาคตที่พึงประสงค์ของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคแต่ละ
เมืองที่จำแนกออกได้ใน 2 กรอบหลัก ได้แก่ 1) แนวทางและเป้าหมายในการนำไปสู่อนาคตความยากจนที่พึง
ประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ ตามฉากทัศน์วงแชร์ และ 2) แนวทางและเป้าหมายใน

อนาคตพึงประสงค์ 

เมืองขอนแก่น 

อนาคตพึงประสงค์ 

เมืองสงขลา-หาดใหญ ่

เมืองเชียงใหม ่
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การนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ตามฉากทัศน์โรงรับจำนำของเมืองขอนแก่น อย่างไรก็ดี แนวทางและเป้าหมาย
บางประเด็นของของอนาคตที่พึงประสงค์ทั้งสองฉากทัศน์หลักก็มีจุดร่วมกันดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป 

แนวทางและเป้าหมายในการนำไปสู่อนาคตความยากจนที่พึงประสงค์ตามฉากทัศน์วงแชร์ อาจกล่าว
ได้ว่ามีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้
ประชากรยากจนหรือประชากรที่เกือบจนในเขตเมืองสามารถมีรายได้ที่สม่ำเสมอและเพียงพอกับการดำเนิน
ชีวิตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการมีตาข่ายปลอดภัยทางสังคม (social safety net) ในการรองรับผู้ที่ประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชีวิตเมืองทั้งในมิติทางที่อยู่อาศัย การทำงาน และการลดต้นทุนการใช้ชีวิตในเมือง ทั้งนี้ หาก
พิจารณาตามแนวโน้มและรายละเอียดของอนาคตฐานจะเห็นได้ว่าการนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์หรือภาวะที่
ประชากรยากจนมีความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสถานะทางเศรษฐกิจ จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก อันได้แก่ 1) ประเด็นด้าน
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แนวโน้มการแทนที่ของเทคโนโลยีในการทำงานหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะงานในภาคบริการและงานที่ใช้ทักษะไม่สูงมากนักในเมืองหลักภูมิภาค จะเป็นความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อระดับรายได้ของประชากรในทุกระดับ โดยเฉพาะประชากรยากจนหรือ
ประชากรที่มีศักยภาพและทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาค ดังนั้น แนวทางใน
การไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์จะต้องสร้างการรับมือและจัดการกับความไม่แน่นอนที่เพ่ิมสูงขึ้น ความเสี่ยงที่เพ่ิม
มากขึ้น และปัจจัยผลกระทบจากการแทนที่ของเทคโนโลยีดังกล่าว 2) ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำ ที่ใน
อนาคตไม่ใช่แต่เพียงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แนวโน้มความเหลื่อมล้ำ
จากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและการทำงานที่เหมาะสมกับการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นประเด็นที ่สำคัญซึ ่งจะส่งผลต่อความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค ซึ ่งจำเป็นจะต้องมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และการทำงานของเมืองหลักภูมิภาคเพ่ือลดระดับความเหลื่อมล้ำดังกล่าว 3) ประเด็น
การถูกกีดกันทางเศรษฐกิจ แนวโน้มครัวเรือนตัวคนเดียวในเมืองที่เพิ่มมากพร้อมกับความเป็นปัจเจกชน และ
ความรู้สึกหลอมรวมหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ลดน้อยลง มีแนวโน้มที่จะทำให้ประชากรยากจนที่ไม่
สามารถปรับทักษะหรือไล่กวดความเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างเท่าทัน ถูกกีดกันออกจาก
ตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจของเมือง อันส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ความยากจนซ้ำซากและโอกาส
การยกสถานะทางเศรษฐกิจที่หดแคบลง ดังนั้นแนวทางในการไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์จำเป็นที่จะต้องมีการ
สร้างการเกาะเกี่ยวทางสังคมและระบบช่วยเหลือประชากรเหล่านี้ 

ในส่วนของแนวทางและเป้าหมายในการนำไปสู่อนาคตความยากจนที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น
หรือตามฉากทัศน์โรงรับจำนำ อาจกล่าวได้ว่า มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกับอนาคตที่พึงประสงค์ของเมือง
สงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ (วงแชร์) หากแต่มีแนวทางในการไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันจากภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกัน ในการดำเนินการ 3 ประเด็นหลักเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเข้าถึง
โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสถานะทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดของแนวทาง  ได้แก่  1) ประเด็น
ด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ที่แนวโน้มการแทนที่ของเทคโนโลยีต่องานในเมืองหลักภูมิภาคจะเพ่ิมมาก
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ขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาทักษะทางด้านแรงงานที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
รวมถึงการสร้างสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาคให้มีระดับความเร็วที่ประชากรใน
เมืองหลักภูมิภาคสามารถรับมือได้ 2) ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำจากการเข้าไม่ถึง
ทางเทคโนโลยีและทักษะทางดิจิทัลอันเป็นพ้ืนฐานของงานและรายได้ที่เหมาะสม จำเป็นที่จะต้องมีแนวทางใน
การพัฒนาช่องทางในการให้แรงงานและประชากรยากจน/เกือบจนในทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม หรือรายได้ที่เพียงพอ เพื่อเพิ่มทุนในชีวิตและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงงานและรายได้ที่เหมาะสม 3) ประเด็นการถูกกีดกันทางเศรษฐกิจ จากแนวโน้มความแตก
ย่อยทางสังคมที่สูงขึ้นและการพึ่งตนเองที่สูงจนไม่สามารถสร้างการเกาะเกี่ยวทางสังคมได้ จำเป็นที่จะต้อง
สร้างพื้นที่ให้กับแรงงานที่ยังไม่ได้มีทักษะทางดิจิทัลหรืออยู่ระหว่างการปรับทักษะทางดิจิทัลให้สามารถมีงาน
และรายได้ที่เพียงพอในเมืองหลักภูมิภาคได้ 

 

7.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์จากอนาคตอันพึงประสงค์ 
 จากการประมวลประเด็นแนวโน้ม ประโยชน์ และความท้าทายของยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่อนาคตอัน
พึงประสงค์ของอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค อาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์จะมีจุดเน้น
สำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชากรยากจนหรือประชากรที่เกือบจนในเขตเมืองสามารถมีรายได้ที่สม่ำเสมอ
และเพียงพอกับการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอน รวมถึงการแทนที่ของเทคโนโลยีในตลาดแรงงานของเมืองหลักภูมิภาคที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ดังกล่าว อาจดำเนินการได้ทั้ง 1) มิติของการสร้างสภาพการทำงานให้มีพ้ืนที่และรายได้ที่เหมาะสมกับแรงงาน
ที่มีทักษะทางดิจิทัลไม่สูงมากนัก ตลอดจนการสร้างการเกาะเกี่ยวทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือทั้ง
ในด้านการจัดหางานและปากท้องให้กับประชากรยากจน/เกือบจน ซึ่งในมิตินี้จะมีความสอดคล้องกับอนาคตที่
พึงประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ 2) มิติของการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ประชากรยากจนในฐานะปัจเจกชนในการเข้าถึงแหล่งงาน รายได้ และความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชากร
ยากจน/เกือบจนมีความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งในมิตินี้มีความสอดคล้องกับ
อนาคตความยากจนที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น 

 จากที่กล่าวมาถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และมิติของการดำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เพ่ือ
การสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ในเมืองหลักภูมิภาคที่ส่งผลต่องานและรายได้ของประชากรยากจนและแรงงานที่ไร้ฝีมือหรือกึ่งทักษะ ทั้งนี้ ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว อาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุทธศาสตร์
หลัก ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์อาจมีความสอดคล้องกับมิติการดำเนินการเพ่ือสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ของเมือง
หลักภูมิภาคทุกแห่ง และบางยุทธศาสตร์อาจมีความสอดคล้องเฉพาะตามอนาคตที่พึงประสงค์ของแต่ละฉาก
ทัศน์ อันมีรายละเอียดของเป้าหมายและแนวนโยบายในแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างสภาพตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นและลดความ
เสี่ยงจากผลกระทบจากการแทนที่ของเทคโนโลยี  

แนวโน้มการแทนที่ของเทคโนโลยีกับงานในเมืองหลักภูมิภาคที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะงานใน
ภาคบริการและงานที่ใช้ทักษะไม่สูงมากนัก ที่จะเป็นทั ้งความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความ
เปราะบางแบบใหม่กับประชากรยากจนและประชากรเปราะบางกลุ่มอื่นๆ ในเมืองหลักภูมิภาค ทั้งนี้ 
การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานและการ
ทำงานในเมืองให้มีความยืดหยุ่นหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในความเร็วที่ เหมาะสมกับการ
ปรับทักษะแรงงานในเมืองหลักภูมิภาค หรือให้แรงงานสามารถตั้งตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จะมารับมือกับผลกระทบที่เกิดจากแรงงานที่ไม่
สามารถปรับทักษะได้ ซึ ่งจากเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถนำมาสู ่แนวน โยบายดังมี
รายละเอียด ได้แก่ 

1) การสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจที่จ้างผู้มีรายได้น้อยและสนับสนุนทักษะทางดิจิทัล แนวนโยบายนี้
จะเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจให้จ้างงานผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับการพัฒนา
ทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รวดเร็วมากนักของตลาดแรงงานและการ
แทนที่ของเทคโนโลยีกับงานในเมืองหลักภูมิภาค ตลอดจนการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการ
สนับสนุนการสร้างทักษะทางดิจิทัลและการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงาน 
เนื่องจากภาคเอกชนจะมีความคล่องตัวและความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานใน
เมืองหลักภูมิภาคมากกว่าภาครัฐ ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนดังกล่าวอาจเป็นใน
รูปแบบของสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการอุดหนุนค่าจ้างจากภาครัฐ 

2) การเก็บภาษีแบบกำหนดช่วงระยะเวลากับธุรกิจภาคบริการ แนวนโยบายนี้จะเป็นการเก็บภาษี
ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งกับธุรกิจบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ใน
สัดส่วนที่สูงหรือเกินกว่าครึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีแทนที่แรงงานที่ช้า
ลงเพ่ือให้การแทนที่ของเทคโนโลยีกับงานในภาคบริการมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และทำให้
แรงงานภาคบริการและแรงงานไร้ทักษะ/กึ่งทักษะสามารถปรับตัวและปรับทักษะที่กำลังเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาคหรือไม่ตกงานกระทันหัน รวมถึงเป็นการชะลอให้
เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมสามารถออกแบบและรับมือกับแรงงานที่ไม่สามารถ
ปรับทักษะได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การเก็บภาษีแบบกำหนดช่วงเวลากับธุรกิจภาคบริการ อาจมี
เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดการเก็บภาษี และมีการลด
อัตราภาษีแบบขั ้นบันไดเพื ่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ไปพร้อมกับการปรับตัวของ
ประชากรยากจน หรือมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการทีมีการปรับทักษะให้กับ
แรงงานก่อนนำเทคโนโลยีมาแทนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีและการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในเมือง
หลักภูมิภาค  

การเพิ่มทักษะทางดิจิทัลหรือทักษะที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในเมืองหลักภูมิภาคให้กับ
แรงงานในทุกระดับและทุกช่วงวัยของเมือง จะเป็นเครื่องมือสำคัญให้แรงงานในฐานะปัจเจกชนมี
ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภาคได้
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถเข้าถึงงานและรายได้ที่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตได้ ทั้งนี้ การเพิ่มทักษะ
ของแรงงานดังกล่าวนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่นำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น  ที่
ประชากรยากจนในเมืองหลักภูมิภาคจะต้องมีความสามารถในการพึ ่งตนเองในระดับที ่ส ูง ใน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะมีแนวนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและการอุดหนุนค่าครองชีพทางดิจิทัล การเข้าถึงดิจิทัล
และอุปกรณ์ทางดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ งต่อการพัฒนาทักษะและการเข้าถึงดิจิทัลอย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพของประชากรยากจน ในแง่นี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดิจิทัล อาทิ โครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายในเมือง การอุดหนุนอุปกรณ์ทางดิจิทัลในราคาถูก และ
การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของประชากรยากจนและแรงงานในเมืองหลัก
ภูมิภาค จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
เพ่ิมความสามารถของแรงงานในเมืองกับตลาดแรงงานที่กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต 

2) การอุดหนุนภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่เหมาะสม การแทนที่ของเทคโนโลยี
กับงานไร้ฝีมือหรือก่ึงทักษะโดยเฉพาะภาคบริการของเมืองหลักภูมิภาค เป็นปัจจัยสำคัญท่ีนำไปสู่
ความเปราะบางและรายได้ที่ไม่เพียงพอของแรงงานกลุ่มดังกล่าวในอนาคต การอุดหนุนภาค
ธุรกิจเดิมที่ต้องเปลี่ยนมาจ้างแรงงานทักษะใหม่ให้ยกระดับหรือพัฒนาทักษะของแรงงานเดิมของ
ตนจะมีส่วนอย่างสำคัญในการลดความเปราะบางให้กับแรงงานกลุ่มนี้ และจะเป็นการเพิ่มทักษะ
ติดตัวให้กับแรงงานในอนาคตด้วยเช่นกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมและความเอ้ืออาทรในฐานะตา
ข่ายปลอดภัยทางสังคม  

ภายใต้ภาวะของการเกาะเกี ่ยวทางสังคมลดน้อยลงจากการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบของ
ครัวเรือนและการอยู่อาศัย การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อฟื้นฟูการเกาะเกี่ยวทางสังคมและความ
เอื้ออาทรในสังคมเมืองหลักภูมิภาคจะมีส่วนอย่างสำคัญในฐานะตาข่ายปลอดภัยทางสังคม  เพ่ือ
นำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ และเมืองเชียงใหม่ ไม่เพียงแต่จะช่วยรองรับ
ประชากรยากจนและเปราะบางไม่ให้เข้าสู่ภาวะยากจนขั้นสุดและความเปราะบางที่มากขึ้นเท่านั้น 
หากแต่ยังจะช่วยยกระดับการเข้าถึงโอกาสและการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือการสร้างระบบทางสังคมเพื่อรองรับและสร้างการเด้งกลับ (bouncing back) ของประชากร
เปราะบาง ผ่านความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน การดูแลกันทาสังคมเพื่อลดต้นทุนการใช้ชีวิตในเมืองหลัก
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ภูมิภาค และการต่อรองกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการสร้างความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้น ทั้งนี้ ใน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะมีแนวนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างความเป็นย่านและเครือข่ายทางสังคมระดับพ้ืนที่ การอยู่อาศัยของประชากรยากจนและ
ผู้มีรายได้น้อยในเมืองหลักภูมิภาค ที่แม้จะไม่อยู่เป็นชุมชนแบบเดิม หากแต่มีความเป็นไปได้ว่าจะ
อยู่ในพื้นท่ีหรือห้องเช่าในย่านเดียวกันหรือไม่ห่างกันมากนัก ในแง่นี้ การสร้างความรู้ถึงความเป็น
ย่านระหว่างผู้มีรายได้น้อยที่เช่าห้องอยู่ด้วยกัน และระหว่างผู้คนกลุ่มอื่นๆ ในย่านจะมีส่วนอย่าง
สำคัญนการเป็นพื้นฐานของความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือประชากรยากจนหรือเปราะบางที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันให้ไม่ประสบความเปราะบางเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ การสร้าง
ความเป็นย่านและเครือข่ายทางสังคมอาจจำเป็นที่จะต้องใช้บทบาทของเทศบาลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการจัดระบบของ
ย่าน 

2) การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพ การแทนที่ทางเทคโนโลยีต่อการทำงานในเมือง
หลักภูมิภาคจะทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานภาคบริการที่มีทักษะไม่สูงในระดับที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ในทางเดียวกัน การเกาะเกี่ยวทางสังคมที่ลดน้อยลงจะทำให้ความสามารถในการรับมือและ
เครือข่ายในการช่วยเหลือคนยากจนในเมืองหลักภูมิภาคมีน้อยลง ในแง่นี้ การรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มบนฐานอาชีพบนแนวคิดของความสมานฉันท์ (solidarity) หรือการสร้าง
แพลตฟอร์มการทำงานบนพื้นฐานของความสมานฉันท์ (solidarity platform) จะมีส่วนอย่าง
สำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงอาชีพและรายได้ที่เท่าเทียม รวมถึงการเกาะเกี่ยวทาง
สังคมและเครือข่ายความช่วยเหลือกับคนจนและแรงงานไร้ทักษะ/กึ่งทักษะในเมืองหลักภูมิภาค    

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครดิตฉุกเฉิน  
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคจะส่งผลต่องานและรายได้

ของประชากรยากจนหรือประชากรเกือบจน เงินทุนหรือเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำจะมีส่วนอย่างสำคัญ
ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยสามารถประคองชีวิตให้ผ่านพ้นจาก
ภาวะวิกฤต หรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพขนาดเล็ก อาทิ การค้าขายเล็กน้อยๆ บนแพลตฟอร์ม 
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับอนาคตที่พึงประสงค์ของ
ทั้งเมืองสงขลา-หาดใหญ่ เมืองเชียงใหม่ และเมืองขอนแก่น ซึ่งข้ึนอยู่กับรูปแบบของแนวนโยบายที่จะ
เน้นความเป็นปัจเจกชนหรือเน้นการเกาะเกี่ยวทางสังคม ทั้งนี้ จากประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์
ดังกล่าวนี้มีแนวนโยบายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างระบบสหกรณ์ออนไลน์ระดับเมือง เป็นกลไกลสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความ
ช่วยเหลือของผู้มีรายได้น้อยและแรงงานกลุ่มเปราะบางบนพื้นฐานของความสมานฉันท์ ทั้งนี้ 
เงินทุนดำเนินการเริ่มต้นอาจมาจากการระดมทุนของประชากรในเมืองในทุกสถานะทางเศรษฐกิจ 
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การลงทุนจากท้องถิ่น หรือการระดมทุนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินกู้ฉุก เฉิน
ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประสบปัญหา ที่จะใช้วิธีประเมินความเสี่ยงและเครดิตจากการรับรองของ
เครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ  

2) การพัฒนาระบบการเงินในระดับจุลภาค (microfinance) ในระดับเมือง ที่เน้นการออกแบบให้มี
รูปแบบของการสนับสนุนเงินทุนและการเข้าถึงเงินทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประชากรยากจน
ในทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินเครดิตของผู้รับการสนับสนุนอาจใช้ข้อมูลมหัต (Big Data) 
ของพฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภคมาเป็นข้อมูลในการประเมิน หรือใช้เครื่องมือประกอบ
อาชีพ อาทิ มอเตอร์ไซด์ อุปกรณ์ดิจิทัล หรือความนิยมในแอคเคาท์ออนไลน์ มาเป็นหลักประกัน
ของการรับการสนับสนุน 
 

7.3 ยุทธศาสตร์และเหตุไม่คาดฝัน 
 ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
จากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชากรยากจนหรือประชากรที่เกือบจนในเขตเมือง
สามารถมีรายได้ที่สม่ำเสมอและเพียงพอกับการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น  ดังที่กล่าวมาในหัวข้อ 6.1 และ 6.2 มี
เป้าหมายสำคัญในการการเปลี่ยนแนวโน้มของอนาคตฐานให้เข้าสู่อนาคตที่พึงประสงค์ของเมืองหลักภูมิภาค
แต่ละเมือง อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าววางอยู่บนพ้ืนฐานของแนวโน้มอนาคตฐาน
เป็นสำคัญ ซึ่งยุทธศาสตร์อาจมิได้รองรับเหตุไม่คาดฝัน  (wild cards) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ลักษณะ
สำคัญของเหตุไม่คาดฝัน คือ เหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นที่ต่ำแต่ส่งผลกระทบที่สูง ( low-
probability, high-impact events) อันอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ 
และสถาบันทางการเมือง ในการทดสอบความครอบคลุมของยุทธศาสตร์ต่อเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ผู้วิจัยจะ
ใช้เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 3 มาเป็นตัวอย่างในฐานะเหตุไม่คาดฝันในอนาคต 

 

 สงครามโลกครั้งท่ี 3: สงครามดิจิทัลและสงครามเชื้อโรค 
ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีเริ่มต้นในต้นทศวรรษ 2030 ได้มาถึงจุดแตกหักใน ค.ศ. 

2035 ที่มหาอำนาจที่สำคัญของโลกได้เปิดฉากสงครามระหว่างกัน จนเรียกได้ว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สาม ซึ่ง
แทบไม่เคยมีใครคิดฝันมาก่อน เพราะแม้จะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศกันอยู่บ้าง แต่ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมทำให้ประเทศมหาอำนาจเกรงกลัวกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและมักใช้
ยุทธวิธีการเจรจาหรือสงครามตัวแทนขนาดเล็กมากกว่า  

สงครามโลกครั้งที่สามนี้ เป็นสงครามที่มีการใช้อาวุธสมัยใหม่อย่างมาก เช่น ทหารโรบอต เครื่องบิน
รบไร้คนขับ และการใช้เชื้อโรคขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสาทสัมผัสของมนุษย์ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น 
ถึงแม้สงครามครั้งนี้จะเป็นความขัดแย้งกับมหาอำนาจ แต่สมรภูมิของสงครามก็ไม่ได้อยู่ในประเทศมหาอำนาจ 
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ซึ่งพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาถือว่าเป็นสมรภูมิสำคัญ และประเทศไทยที่เข้าร่วมใน
ฐานะฝ่ายของมหาอำนาจหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างหนัก 

สงครามครั้งนี้ ผลกระทบโดยตรงต่อความเสียหายของประชาชนทั่วไปอาจมีอยู่อย่างจำกัดและไม่มาก 
การทำลายล้างส่วนใหญ่มุ่งไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางการทหารสำคัญ อย่างไรก็ดี ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทุพ
โภชนาการดูจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด การเดินทางระหว่างเมือง
และระหว่างเมืองกับชนบทที่หยุดชะงักลง รวมถึงค่าครองชีพในเมืองที่ดีดตัวสูงขึ้น พร้อมกับรายได้ที่หดหาย ดู
จะเป็นผลกระทบจากสงครามที่มหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้เกิดขึ ้น และเพื่อให้เกิดแรงกดดันทาง
การเมืองและความปั่นป่วนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

ผลกระทบขอสงครามครั้งนี้ดูจะส่งผลกระทบต่อเมืองหลักภูมิภาคอย่างยากจะหลีกเลี่ยง ในฐานะ
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและจุดเชื่อมต่อการคมนาคม ความต่อเนื่องยาวนานของสงครามกว่า 5 ปี ได้ทำให้
เศรษฐกิจของเมืองหลักภูมิภาคที่พึ่งพิงอยู่กับการท่องเที่ยวและภาคบริการหยุดชะงัก และผลกระทบดูจะยิ่ง
กว่าเมื่อครั้งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แรงงานในเมืองที่มีทักษะทางดิจิทัลส่วนใหญ่ ถูกเกณฑ์และ
ว่าจ้างเข้าไปเป็นบุคลากรทางการทหารพร้อมสวัสดิการที่มอบให้กับครอบครัว ทำให้ในประชากรในเมืองส่วน
ใหญ่เหลือเพียงแต่ผู้สูงอายุ และประชากรที่ไม่มีทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งต้องประสบปัญหาปากท้อง
อย่างหนัก เพราะรัฐบาลจัดสัดส่วนงบประมาณไปที่การทหารและบุคลากรการทหารเป็นหลัก และตัด
งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสังคม 

ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 3 โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น 
อาจวิเคราะห์ได้ใน 2 แนวทางหลัก 

1) แนวทางของยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตที่พึงประสงค์ของความยากจนในเมืองสงขลา -หาดใหญ่ และ
เมืองเชียงใหม่ ที่มีจุดเน้นในการสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
จากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ผ่านการสร้างความเกาะเกี่ยวทางสังคมเพื่อสร้างตา
ข่ายปลอดภัยทางสังคมในการช่วยเหลือประชากรยากจนและลดผลกระทบต่อความเปราะบางของ
ประชากร จะมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากสงครามและ
ความช่วยเหลือสำหรับประชากรเปราะบางได้ในระดับระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี แนวทางยุทธศาสตร์
ดังกล่าวก็ดูจะยังไม่เพียงพอในการรับมือกับผลกระทบจากเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น และจำเป็นที่จะต้อง
มีการนโยบายและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสงครามและการเตรียมความพร้อมใน
สถานการณ์ในช่วงหลังสงครามที่ความเหลื่อมล้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลระหว่างประชากรที่มีทักษะ
และมีรายได้ในช่วงสงครามกับประชากรที่อยู่ในสถานการณ์ตรงกันข้าม ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการ
เพิ่มเติมที่สำคัญ ได้แก่ การปรับพื้นที่ของเมืองให้เป็นแหล่งอาหารเพื่อลดต้นทุนการใช้ชีวิตและค่า
ครองชีพให้ประชากร มาตรการห้ามไล่ผู้เช่าห้องพักในเมืองหลักภูมิภาคเพื่อให้ประชากรที่มีรายได้ไม่
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เพียงพอหรือไม่มีรายได้ยังมีที่อยู่อาศัย และมาตรการสนับสนุนการคงตำแหน่งงานและการอุดหนุน
ภาคธุรกิจในเมืองเพ่ือให้แรงงานเหล่านี้ยังมีงานหลังสงครามยุติ 
 

2) แนวทางของยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตที่พึงประสงค์ของความยากจนในเมืองขอนแก่น ที่แม้จะมี
จุดเน้นในการสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความเสี ่ยงและความไม่แน่นอนจากความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วคล้ายคลึงกับเมืองหลักอีกสองแห่งดังที่กล่าวมา หากแต่ก็มีวิธีการ
ที่มีจุดเน้นในการยกระดับทักษะและการส่งเสริมความสามารถในลักษณะปัจเจกชนเป็นสำคัญ ในแง่นี้ 
การมีทักษะของแรงงานดังกล่าวจะทำให้แรงงานและประชากรยากจนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัลจำนวนหนึ่งสามารถเข้าถึงงานและรายได้จากภาคการทหารของรัฐ หากแต่
ประชากรที่ยังมีข้อจำกัดทางทักษะจะถูกทอดทิ้ง ดังนั้นในการรับมือกับผลกระทบจากสงคราม จึง
จำเป็นที่จะต้องมีการนโยบายและมาตรการเพิ่มเติมผลให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบจาก
สงครามของประชากรกลุ่มนี้ไม่ให้เข้าสู่ภาวะยากจนที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจมีรูปแบบของมาตรการ เช่น 
การเพิ่มสนับสนุนและบทบาทของภาคประชาสังคมในการเป็นกลไกที่ดูแลประชากรกลุ่มนี้ และการ
ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในรูปของค่าเช่าที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
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ภาคผนวก  
 

ภาคผนวก ก แบบสำรวจโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 
สารบัญข้อคำถาม 
▪ CODE BOOK 
▪ สำหรับผู้เก็บข้อมูล 
▪ ส่วนที่ 1 คำถามระดับครัวเรือน 

- ข้อมูลที่อยู่อาศัย  
▪ ส่วนที่ 2 คำถามระดับสมาชิกในครัวเรือน  

- ข้อมูลประชากร 
- ระดับการศึกษา 
- การทำงาน 
- การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 
- สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
- การเดินทางในชีวิตประจำวัน 
- การเงิน 

▪ ส่วนที่ 3 คำถามพฤติกรรมสมาชิกครัวเรือน 
- การเดินทาง  
- การซื้อของและอาหาร และการเดินทาง  
- การใช้พื้นท่ีที่สาม และการเดินทาง  
- การใช้สาธารณูปการเมือง และการเดินทาง  

▪ (ส่วนที่ 3a) คำถามพฤติกรรมผู้สูงอายุ (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี) 
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
- พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง และการเดินทาง  

▪ (ส่วนที่ 3b) คำถามพฤติกรรมเด็ก (ถ้าในครัวเรือนมีคนอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
- พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
- พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง และการเดินทาง  

▪ ส่วนที่ 4 คำถามระดับบุคคล 
- การย้ายถิ่นฐานและที่อยู่อาศัย  
- การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ  
- ข้อมูลด้านความเป็นชุมชน  
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- พฤติกรรมการอยู่อาศัย  
- การทำงานที่สร้างรายได้  
- พฤติกรรมการซื้อของ  
- พฤติกรรมการเดินทาง  
- รายได้และรายจ่าย  



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

CODE BOOK รหัสคำตอบสำหรับผู้สำรวจ 

CODE ANSWER CODE 

A 1.ผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ภรรยา สามี 3.ลูกสาว ลูกชาย 4.ลูกเขย ลูกสะใภ้ 5.บิดา มารดา 6.พ่อแม่ของ
สามีหรือภรรยา  
7.น้องชาย น้องสาว พี่ชาย พ่ีสาว 8.หลาน 9.ลูกพ่ีลูกน้อง 10.ญาติ 11.พ่ีเขย พี่สะใภ้ น้องเขย 
น้องสะใภ้  
12.บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ 

B 1.ชาย 2.หญิง 3.อ่ืนๆ 

C 1.ก่อนประถมศึกษา 2.ประถมศึกษาตอนต้น 3.ประถมศึกษาตอนปลาย  4.มัธยมศึกษาตอนต้น  
5.มัธยมศึกษาตอนปลาย  6.ปวช. 7.ปวส. 8.ป.ตรี  9.ตั้งแตป่.โทข้ึนไป 10.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 11.
ไม่ได้เรียนอยู ่  
12.ไม่แน่ใจ 13.ไม่ทราบ 14. ไม่ตอบ 

D 1.สม่ำเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจำ) 2.ไม่สม่ำเสมอ (มีรายได้น้อยกว่า 4 วันต่อ
สัปดาห์)  
3.ไม่มีรายได้ 4.ไม่แน่ใจ 5.ไม่ทราบ 6.ไม่ตอบ 

E 1. มี สมาร์ทโฟน 2. มี แทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต 4. ไม่มี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่
ตอบ 

F 1. มีความสัมพันธ์มาก (ขาดไม่ได้) 2. ไม่ความสัมพันธ์ปานกลาง (จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เสมอไป) 3. มี
ความสัมพันธ์น้อย (ไม่ใช้ก็ได้) 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

G 1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สูงอายุ 3. เบี้ยคนพิการ 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ  

H 1.รถยนต์ส่วนบุคคล (เดินทางคนเดียว) 2.รถยนต์ส่วนบุคคล (มีเพ่ือนร่วมทาง) 3.รถโดยสารประจำทาง 
4.รถไฟ  
5.รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน 6.รถแท้กซ่ี 7.เรือ 8.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 9.รถจักรยานยนต์
รับจ้าง  
10.จักรยาน 11.เดิน 12.แอพลิเคชั่นเรียกรถ 13.อ่ืนๆ 

I 1.มี 2. มี มากกว่า 1 บัญชี 3. ไม่มี  4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

J 1.มี ใช้งานเป็นประจำ (มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 
3. มี ใช้งานน้อย (น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่
ตอบ 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

K 1.มีบัตรเครดิตและเดบิต 2. มี เฉพาะบัตรเครดิต 3. มี เฉพาะบัตรเดบิต 4. ไม่มี 5.ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 
7. ไม่ตอบ 

L 1. หลายครั้งต่อวัน 2.ทุกวัน  3.สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 4.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 5.เดือนละ 1-2 ครั้ง 6.ปีละ 
4-6 ครั้ง 7.ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง 8.ไม่ทำเลย/ไม่ใช้งานเลย 

N 5.พอใจมาก 4.ค่อนข้างพอใจ 3.ปานกลาง 2.ไม่ค่อยพอใจ  1.ไม่พอใจเลย 

O 5.มากที่สุด 4.ค่อนข้างมาก 3.ปานกลาง 2.น้อย  1.น้อยมาก 

 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

แบบสำรวจคนเมือง 4.0 
พ.ศ. 2564 

สำหรับผู้เก็บแบบสำรวจ (กรอกด้วยตนเอง) 
1. รหัส

แบบสอบถาม 
(รหัสกริด XXX รหัสชุดแบบสอบถาม 
XXX) 

      

2. ผู้เก็บข้อมูล ชื่อ-นามสกุล      
3. วัน/เวลาเก็บ

ข้อมูล 
วันที่ / /  เวลาเริ่มต้น  เวลาสิ้นสุด 
  

4. เมือง  (CMI) เชียงใหม่  (KKN) ขอนแก่น  (HTY) หาดใหญ่-สงขลา 
5. ตำแหน่ง

พื้นที่ 
อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน/ที่ 
  

6. พิกัดสถานที่ LAT   LON    
7. ประเภทพื้นที่ ในโครงการเอกชนจัดสรร…  (1) มีรั้ว  (2) ไม่มีรั้ว 

ในโครงการรัฐ…  (3) บ้านมั่นคง  (4) เคหะชุมชน  (5) เอ้ืออาทร 
ในสถาบัน…  (6) เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ในชุมชน…  (7) ชุมชนแออัด/สลัม  (8) ชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟ/
เขตสาธารณะ 
 (9) ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 

8. ประเภทท่ีอยู่
อาศัย 

 (1) บ้านเดี่ยว  (2) ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด  (3) ตึกแถว/ห้องแถว/
เรือนแถว 
 (4) ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อ่ืนๆ 
ห้องพักในอาคาร…  (5) พาณิชย์/ตึกแถว  (6) เซอร์วิสอพาร์ต

เมนต์  
 (7) คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์  (8) แฟลต 
 (9) หอพัก 

9. คุณภาพที่อยู่
อาศัย 

 (1) ดี  (2) ปานกลาง  (3) แย่ 

10. ความแออัดที่
อยู่อาศัย 

 (1) ไม่แออัด  (2) แออัด  

 
 
 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ตัวอย่างภาพคุณภาพที่อยู่อาศัย (ประเมินโดยผู้เก็บข้อมูล) 
ดี 

 

ปานกลาง 

 

แย ่
 

 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ส่วน ก. ข้อมูลในระดับครัวเรือน 
ตอน ี  1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐาน (9 ข้อ) 

1.1. ประเภทโครงสร้างหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 (1) ไม้   (2) เหล็ก   (3) คอนกรีตเสริมเหล็ก  (4) วัสดุไม่ถาวร/วัสดุใช้แล้ว   (5) อ่ืนๆ 

ระบุ  
1.2. อายุอาคาร   ปี 
1.3. ขนาดที่อยู่อาศัยต่อครัวเรือนโดยประมาณ (นับเฉพาะพื้นที่อาคาร)  ตารางเมตร  
1.4. ลักษณะการแบ่งห้องของท่ีอยู่อาศัย   

 (1) ไม่มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ยกเว้นห้องน้ำ)  (2) มีการแบ่งเป็นห้องย่อย (ไม่รวมห้องน้ำ) 
1.5. ห้องหรือพื้นที่ท่ีมีทั้งหมดในที่อยู่อาศัย (หากเป็นอาคารชุดให้นับเฉพาะที่มีในห้องชุด ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ)  
1) ห้องน้ำ (ห้องอาบน้ำมีส้วม) หมายถึง ห้องน้ำที่มีทั้งพ้ืนที่อาบน้ำและโถส้วมหรือชักโครก 2) ห้องน้ำ 
(ห้องอาบน้ำไม่มีส้วม) หมายถึง ห้องน้ำที่มีแต่พ้ืนที่อาบน้ำ ไม่มีพ้ืนที่ขับถ่าย โถส้วมหรือชักโครก 3) ห้อง
ส้วม หมายถึง หมายถึง ห้องที่มีเฉพาะพ้ืนที่ขับถ่าย โถส้วม หรือชักโครก ไม่มีพ้ืนที่อาบน้ำ 
 ห้องนอน  ห้อง  ห้องน้ำ  ห้อง  ห้องทำงาน  ห้อง  ห้องเก็บของ 

 ห้อง 
 ห้องครัว   ห้อง  ครัว ไม่ก้ันห้อง อยู่ในอาคารรวมกับห้อง/พ้ืนที่อ่ืน   

 ครัว ไม่ก้ันห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่น ระเบียง ลานหลังบ้าน) 
 พ้ืนที่นั่งเล่นในอาคาร   พ้ืนที่นั่งเล่นนอกอาคาร  ชาน/ระเบียง      แห่ง  

สวน/สนามนอกบ้าน 
 พ้ืนที่จอดรถ คัน  อ่ืนๆ ระบุ    

1.6. ในอาคารหรือโครงการที่คุณพักอาศัยอยู่มีพื้นที่ส่วนกลางต่อไปนี้หรือไม่ (กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือ
หมู่บ้านจัดสรร) 

1.6.1. ประเภทพื้นที่นอกอาคารที่มีในส่วนกลางของโครงการ (ตอบที่มีทั้งหมด) 
 (1) ที่จอดรถ  (2) ลานโล่ง   (3) สนามหญ้า   (4) สวน
  
 (5) แปลงผัก  (6) สนามเด็กเล่น  (7) สนามกีฬา   (8) สระ
ว่ายน้ำ 
 (9) พ้ืนที่/ศาลานั่งเล่น  (10) อ่ืนๆ ระบุ    

1.6.2. ประเภทพื้นที่ในอาคารที่มีในส่วนกลางของโครงการ (ตอบที่มีท้ังหมด) 
 (1) ฟิตเนส  (2) ครัวกลาง   (3) ห้อง/ที่ทานอาหาร  (4) ห้อง
ซักรีด  



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 (5) ห้องสมุด/ที่ทำงาน (6) ห้อง/ที่นั่งเล่น  (7) ห้อง/ที่เด็กเล่น (มีเครื่องเล่น/
ของเล่น) 
 (8) ห้อง/ที่เล่นเกมส์  (9) ห้อง/ที่ดูภาพยนตร์  (10) อ่ืนๆ ระบุ  
  

1.6.3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของพื้นที่ส่วนกลางในภาพรวม  
 (CODE N) 

1.7. ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน 
เป็นเจ้าของ...  (1) ไม่มีการผ่อนชำระ  (2) อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ 
  (...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) อ่ืนๆ ระบุ    
 

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเป็นเจ้าของ...(1-2) 
1.7.1. คุณคิดจะทำอย่างไรกับที่อยู่อาศัยนี้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 

 (1) มอบให้ ระบุ  (CODE A)  (2) ประกาศขายในอีก 
 ปีข้างหน้า 
 (3) ยังอยู่อาศัยเองต่อไป    (88) ไม่ทราบ/ไม่มีแผน   อ่ืนๆ 

โปรดระบุ   
หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่า...(3-7) 

1.7.2. ระยะสัญญาเช่ารวม  ปี เดือน สัปดาห์ 
1.7.3. ระยะสัญญาคงเหลืออีก ปี เดือน สัปดาห์ 

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่าหรือไม่เสียค่าเช่า...(3-10) 
1.7.4. คุณมีที่อยู่อาศัยอ่ืนที่เป็นเจ้าของเองหรือเป็นของบิดามารดาหรือไม่ 

 (00) ไม่มีทั้งที่เป็นของตนเองหรือของบิดามารดา  (1) มีเป็นเจ้าของเอง  (2) มีเป็น
ของบิดามารดา 

 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1.7.5. คุณมีความต้องการเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ หากต้องการคุณต้องการที่อยู่
อาศัยประเภทใด 
 (0) ไม่ต้องการ  
 (1) ต้องการ ระบุประเภท... 
 บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรร  บ้านเดี่ยวที่ไม่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร  
 ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝดในหมู่บ้านจัดสรร  ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝดที่ไม่อยู่ในหมู่บ้าน
จัดสรร  
 ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ที่อยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อ่ืนๆ 
 ห้องพักในอาคารพาณิชย์/ตึกแถว ห้องพักในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์  
 ห้องพักในคอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ ห้องพักในแฟลต ห้องพักในหอพัก 

1.7.6. คุณมีแผนจะเช่าที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตอีกเป็นระยะเวลานานเท่าไร (อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันก็ได้) 
 (1) ไม่เกิน 2 ปี  (2) 2-5 ปี   (3) 5-10 ปี   (4) มากกว่า 10 ปี 

1.7.7. คุณต้องการเช่าที่อยู่อาศัยไปตลอดชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 (0) ต้องการ ระบุเหตุผลหลัก 1 ข้อ 
 ต้องการอิสระในการเคลื่อนย้ายที่อยู่   ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่าการซื้อบ้าน  
 ไม่ต้องการมีภาระในการดูแลที่อยู่อาศัย   อ่ืนๆ โปรดระบุ    

  
 (1) ไม่ต้องการ ระบุเหตุผลหลัก 1 ข้อ 
 ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ต้องการสร้างมรดกไว้ให้
ลูกหลาน 
 ต้องการลงทุนด้วยการขายที่อยู่อาศัยในอนาคต อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  

1.8. คุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยในปัจจุบันมานานเท่าไหร่แล้ว (ที่ทำการสำรวจ อาจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่น
ฐานหลัก)   ปี   เดือน  วัน 

1.9. คุณวางแผนจะอยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบันต่อไปอีกนานเท่าใด (หากมีแผนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับ ให้นับ
เวลาก่อนจะย้ายไป) 
 ต่ำกว่า 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 แต่ไม่คิดจะอยู่
ตลอดไป  
 คิดจะอยู่ตลอดไป  



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1.10. สถานทีบ่้านเกิดของคุณอยู่ท่ีใด (ท่ีอยู่อาศัยในวัยแรกเกิด)  
 เหมือนสถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)  

  
1.11. ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในปัจจุบันของคุณอยู่ท่ีใด (ท่ีอยู่อาศัยที่มีการลงทะเบียนไว้กับหน่วยงาน

รัฐ)  
 เหมือนสถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)  

  
1.12. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักในปัจจุบันของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยมาแล้วหรือวางแผนที่จะอยู่ตั้งแต่ 3 

เดือนขึ้นไป) 
 เหมือนสถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียน

บ้าน   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถิ่นฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)  

  
1.13. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยย้ายถิ่นฐานหรือไม่  เคย (ตอบข้อ 8.6.1-8.6.3)  ไม่เคยเลย (ข้าม

ไปข้อ 8.7) 
*การย้ายถิ่น หมายถึง การที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังเทศบาลอื่น อบต.อ่ืน จังหวัดอ่ืน 
หรือประเทศอ่ืน โดยแต่ละครั้งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่นับการเปลี่ยนเขต
เทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยัง
อยู่ประจำที่เดิม และไม่นับการย้ายสถานที่อยู่อาศัยภายในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือภายใน
พ้ืนที่เมืองเดียวกัน 

1.13.1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณย้ายถิ่นฐานมาแล้วกี่ครั้ง  ครั้ง (ย้ายไปแล้วย้ายกลับ
นับเป็น 2 ครั้ง) 

1.13.2. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักก่อนหน้าการย้ายมาสู่ถิ่นฐานหลักในปัจจุบันของคุณอยู่ที่ใด 
  
 เหมือนบ้านเกิด  เหมือนทะเบียนบ้าน  (00) ก่อนหน้านี้ ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถิ่นฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด) 
  



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1.13.3. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ายสู่ถิ่นฐานหลักในปัจจุบัน มีสาเหตุหลักในการย้ายอะไรบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 หางานทำ (ปัจจุบันไม่มีงาน)     หางานทำใหม่ (ปัจจุบันมีงาน แต่
จะออก)  
 หางานทำเพ่ิมเติม (จะยังคงรายได้ในปัจจุบัน)  ตามหน้าที่ (ยังทำงานเดิมแต่ต้อง
ย้ายพื้นที่) 
 ทำกิจการครอบครัว  ทำงานเกษตรของครอบครัว  ติดตามคนในครอบครัว 
 เพ่ือดูแลผู้อ่ืนในครอบครัว  ขาดคนดูแลตนเอง (ให้คนรู้จักดูแล)  รักษาตัว 
(ดูแลตนเอง) 
 ศึกษาต่อ    หาประสบการณ์/วิถีชีวิตใหม่  อ่ืนๆ ระบุ  
  

รายการปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 

1.14. กรุณาให้คะแนน
สถานภาพ
ปัจจุบันของ
ปัจจัยต่างๆ ใน
พื้นที่เมืองท่ี
สำรวจ 
5 สถานภาพดี
มาก 

⋮ 
1 สถานภาพแย่
มาก 

1.15. สมมติว่าคุณจะย้ายที่อยู่
อาศัย กรุณาให้คะแนน
ความสำคัญของปัจจัยต่างๆ 
ต่อการตัดสินใจเลือกถิ่นฐาน
ใหม่ของคุณ 
5 สำคัญมากท่ีสุด 

⋮ 
1 สำคัญน้อยที่สุด 
0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (CONNECTIVITY) 
1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร   
2. มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ   
3. มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง   
4. มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับย่าน   
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (WORKABILITY) 
5. มีค่าครองชีพที่เหมาะสมกับรายได้   
6. มีค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได้   
7. มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงาน

ร่วมกัน 
  



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

8. มีโอกาสทำงานที่ตนสนใจ   
9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบ

ธุรกิจ เช่น แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ หน่วย
งานวิจัย ฯลฯ 

  

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (LIVABILITY) 
10. มีการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้   
11. มีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้   
12. มีอาหารที่มีคุณภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได้   
13. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
14. มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได้   
15. มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศ

สภาพ สีผิว ศาสนา ฯลฯ) 
  

16. มีกิจกรรมและพ้ืนที่นันทนาการในเมือง   
17. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ   
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) 
18. มีลักษณะภูมิอากาศท่ีตนเองชอบ   
19. มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (น้ำ ดิน ป่าไม้ 

สัตว์ ฯลฯ) 
  

20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ 
ฯลฯ) 

  

21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทาง
ธรรมชาติ 

  

 
1.16. ในครัวเรือนของคุณมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่พัก (WIFI หรือ LAN CABLE) หรือไม่ (ไม่รวมการใช้

งานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) 
 (00) ไม่มี   (1) มี 

1.17. ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IOT หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้
หรือไม่ หากมีโปรดระบุอุปกรณ์ IOT ทั้งหมดที่มีในครัวเรือน (เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ระบบออโต้ล็อค 
เครื่องปรับอากาศท่ีสั่งการได้จากโทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด ฯลฯ)  
 (00) ไม่มี  (1) มี ระบุ     



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ส่วน ข. ข้อมูลระดับสมาชิกในครัวเรือน 
ตอน ี  2 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน (9 ข้อ) *หากมีหลายคนที่พร้อมตอบแบบสอบถาม ให้สำรวจจากผู้ที่จะสามารถตอบแทนคนอื่นๆ ในครัวเรือนได้มากที่สุด 

ลำดั
บ 

2.1. ข้อมูลประชากร 2.2. ระดับการศึกษา 2.3. ระดับรายได้ 2.4. การใช้เทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

อา
ยุ 
 

เพศ สัญช
าติ  

ระดับการ 
ศึกษา
สูงสุด 

ขณะนี้
กำลังเรียน
อยู่ระดับ 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ความ
สม่ำเสมอ
ของรายได้ 

การมี
สมาร์ท
โฟน/แทบ
เล็ต 

งานสัมพันธ์กับสมาร์ทโฟน/อินเทอร์เน็ต 

COD
E 

A - B - C - D E F 

 2...ภรรยา/สามี 
3...บุตร 4…พ่อ/
แม่ 5…พ่ีน้อง  
6…ลูกพ่ีลูกน้อง  
7…ลูกเขย/สะใภ้  
8…พ่ีน้องเขย/
สะใภ้ 
9...พ่อแม่สามี
ภรรยา  
10…หลาน 11…
ญาติ  
12...เพ่ือน 13…
แฟน 
14…บุคคลอ่ืน 

(ปี) 1…
ชาย 
2…
หญิง 
3…
อ่ืนๆ 

(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.
โทข้ึนไป  
00...ไม่ม/ีไม่เคยรับ
การศึกษา 

(บาท/
เดือน) 

1...มี
เงินเดือน 
2…มีรายได้
สม่ำเสมอ 
(4-7 วันต่อ
สัปดาห์) 
3…มีรายได้
ไม่สม่ำเสมอ 
(< 4 วันต่อ
สัปดาห์) 
00…ไม่มี
รายได้ 

1…มีสมาร์ท
โฟน 2...มี
แท็บเล็ต 
3…มีทั้งคู่ 

มีความสัมพันธ์… 
1…มาก/ขาดไม่ได้ 
2…ปานกลาง/ใช้เป็นครั้งคราว 
3…น้อย/ไม่ใช้ก็ได้ 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1 1...ผู้ตอบแบบ          
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
…           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 2.5. สวัสดิการความ
ช่วยเหลือ 

2.6. การเดินทางในชีวิตประจำวัน (ไปทำงาน หากไม่มีงาน 
กรอก 00) 

2.7. การเงิน 2.8. พื้นที่ใน
บ้าน 

ลำดับ สวัสดิการความช่วยเหลือที่
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน 

ตำแหน่ง
ที่ทำงาน
หลัก 

วิธีหลักในการเดินทางไปทำงาน ระยะเวล
าเดินทาง 

ค่าเดินทาง การมี
บัญชี
ธนาคา
ร 

การมี
บัตร 
เดบิต 

การมี
บัตร
เครดิ
ต 

การมี
อินเทอร์เ
น็ตแบงค์
กิ้ง 

ความถี่การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 

มี
ห้องนอน
ส่วนตัว
  

มีพื้นที่
ส่วนตัว
ที่ไม่ใช่
ห้องนอ
น 

COD
E 

G - H -  I I I I J - - 

 1…บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
2…เบี้ยผู้สูงอายุ  
3…เบี้ยคนพิการ  
4…ทุนการศึกษาจาก
สถานศึกษา  
5…เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 
6…ประกันสังคม 
7…บำเหน็จ/บำนาญ
ราชการ/บริษัท 
 
*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โปรด
กรอกสวัสดิการทุกประเภทที่
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน 

(พิกัด/
ชื่อ
สถานที่
) 

การเดินทางส่วนบุคคล... 
1…รถยนต์ (เดินทางคนเดียว)  
2...รถยนต์ (มีคนร่วมทาง)  
3…รถจักรยานยนต์ 4…
จักรยาน 5…เดิน 
ขนส่งสาธารณะ... 
6...รถเมล์/รถบัส/บขส. 7…รถ
สองแถว  
8...รถไฟ 9...เรือ 
ขนส่งกึ่งสาธารณะ... 
10...รถรับส่งหน่วยงาน/
บริษัท/โรงเรียน  
11…รถแท็กซี่ 12…
จักรยานยนต์รับจ้าง  

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/เที่ยว) 
*สำหรับ
ยานพาหนะ
ส่วนตัว ระบุ
ค่าน้ำมัน 
(บาท/
เดือน) 

1...มี   
2…มี มากกว่า 1 บัญชี/บัตร 
 

ถ้ามี... 
1...ใช้งานประจำ 
(≥3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ 
2…ใช้งานปาน
กลาง (<3 ครั้งต่อ
สัปดาห์)  
3…ใช้งานน้อย (< 
1 ครั้งต่อเดือน)  
4...มีแต่ไม่เคยใช้ 

1…มี 
00…ไม่
มี 

1…มี 
00…
ไม่มี 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

13…แอพลิเคชั่นเรียกรถ 
14…อ่ืนๆ 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
…             

 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ส่วน ค. พฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือน 
ตอน ี  3 พฤติกรรมการเดินทาง (11 ข้อ) 

พฤติกรรมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
3.1. ครัวเรือนของท่านมีจำนวนยานพาหนะส่วนบุคคลในครอบครองต่อไปนี้จำนวนเท่าใด (00 ไม่มีเลย ข้าม

ข้อ 3.2) 
 รถยนต์ จำนวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จำนวน  คัน 
 จักรยาน จำนวน  คัน   อ่ืนๆ ระบุ จำนวน  คัน 

3.2. ในกรณีที่มีการครอบครองยานพาหนะ มียานพาหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นประจำเกือบทุกวัน จอดทิ้งไว้ 
มีการใช้งานนานๆ ครั้ง (00 ไม่มีเลย) 
 รถยนต์ จำนวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จำนวน  คัน 
 จักรยาน จำนวน  คัน   อ่ืนๆ ระบุ จำนวน  คัน 

3.3. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน มีสมาชิกที่ต้องเดินทางไปทำงาน/ไปเรียน จำนวน...................... คน  (00 
ไม่มีเลย) 

3.4. โปรดระบุการครอบครองและการใช้งานยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือนของท่าน (เรียงลำดับจากคันที่ใช้
มากที่สุด) 

ลำดับ ประเภทยานพาหนะ
ส่วนตัว 

สมาชิก
ท่านใด
เป็น
เจ้าของรถ 

สมาชิกท่าน
ใดเป็น
ผู้ใช้งานหลัก 

วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถ 

  CODE H (1, 3, 4) CODE A CODE A 1…ไปทำงาน 2…ไปโรงเรียน 3…ไป
โรงพยาบาล 4…ไปซื้อของ  

5…ไปเที่ยวพักผ่อน 6…ไปพบเพ่ือน/เยี่ยม
ญาติ 7…อ่ืนๆ 

1     
2     
3     
4     
5     

3.5. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับข่ีรถยนต์จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.6. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

3.7. สมาชิกในครัวเรือนมีผู้ที่ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับข่ีจำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
3.8. ในครัวเรือนของท่านรวมถึงตัวท่าน มีสมาชิกที่ใช้บริการรถสองแถว  

 (0) ไม่เคยใช้บริการ  (ข้ามไป 3.10)   (1) เคยใช้บริการบ้าง (ข้ามไปข้อ 3.9)  
 (2) ใช้บริการเป็นประจำ (ตอบข้อ 3.8.1-3.8.2) 

3.8.1. มีสมาชิกท่ีใช้รถสองแถวเพื่อไปทำงานเป็นประจำ   คน 
3.8.2. มีสมาชิกท่ีใช้รถสองแถวเพื่อไปเรียนเป็นประจำ  คน 

3.9. ในครัวเรือนของท่านรู้จักรถสองแถวที่สามารถโทรให้มารับบริการได้หรือไม่  
 (00) ไม่มี    (1) มี  
 

3.10. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อวัตถุประสงค์
อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

กิจกรรม ความถี ่(CODE L) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 ใช้บริการเรียกรถเพ่ือเดินทาง   

 ใช้บริการเรียกรถเพ่ือสั่งอาหาร   

 ใช้บริการเรียกรถเพ่ือส่งของ   

 อ่ืนๆ ระบุ   

 
3.11. สมาชิกในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองใช้บริการซิตี้บัส เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
กิจกรรม ความถี ่(CODE L) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 เดินทางไปทำงาน/ไปเรียน   

 เดินทางทั่วไปในเมือง   

 เดินทางไปสนามบิน   

 อ่ืนๆ ระบุ   

 
 
 

ตอน ี  4 พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค (9 ข้อ) 
การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

4.1. สมาชิกในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป  (CODE 
A) 

4.2. ครัวเรือนของคุณซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูปจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทาง
อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ / ตอบเฉพาะสถานที่ที่ไปถี่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)  

สถานที ่ ตำแหน่ง (พิกัด/
สถานที่) 

ความถี่ (CODE 
L) 

วิธีการเดินทาง 
(CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโก
โลตัส) 

   

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัส
ตลาด) 

   

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น 
แม็คโคร) 

   

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบิน
สันรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างฯ 
ด้วย) 

   

 อ่ืนๆ ระบุ       

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน (ของใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ) 
4.3. สมาชิกในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน  (CODE A) 
 
 
 
4.4. ครัวเรือนของคุณซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร (ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ / ตอบเฉพาะสถานที่ที่ไปถี่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 
สถานที ่ ตำแหน่ง (พิกัด/

สถานที่) 
ความถี่ (CODE 
L) 

วิธีการเดินทาง 
(CODE H) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโก
โลตัส) 

   

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัส
ตลาด) 

   

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น 
แม็คโคร) 

   

 หา้งสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบิน
สันรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างฯ 
ด้วย) 

   

 อ่ืนๆ ระบุ       

การกินอาหารนอกบ้าน 
4.5. ครัวเรือนของคุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (หากอยู่คนเดียวให้

หมายถึงตัวคุณ หากอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้หมายถึงกรณีที่เดินทางไปด้วยกันมากกว่า 1 คน) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

สถานที ่ ความถี่ 
(CODE L) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อ่ืนๆ ระบุ     

4.6. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของครัวเรือนของคุณ มักเกิดขึ้นในม้ือใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ม้ือ ความถี่ (CODE L) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อ่ืนๆ ระบุ     

การซื้อของออนไลน์ 
4.7. สมาชิกในครัวเรือนของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง) ซื้อของทาง TV Shopping หรือซื้อของออนไลน์บ้าง

หรือไม่ 
กิจกรรม ไม่ซื้อ กรณีซื้อ (ตอบเฉพาะพฤติกรรมของผู้ซ้ือหลัก

เพียงคนเดียว) 
ความถี่ (CODE L) ผู้ซื้อหลัก (CODE A) 

ซื้อของทาง TV Shopping    
ซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (เช่น 
Shopee Lazada) 

   

ซื้อของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น FB 
Instagram) 

   

4.8. สินค้าที่ครัวเรือนของคุณมักซื้อทาง TV SHOPPING คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ   เครื่องสำอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร์   

อ่ืนๆ ระบุ   
 

4.9. สินค้าที่ครัวเรือนของคุณมักซื้อออนไลน์ คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ   เครื่องสำอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร์   

อ่ืนๆ ระบุ   
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโควิด19 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

4.10. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19  (กลางปี 2563) ส่งผลให้พฤติกรรมการ
ซื้อของครัวเรือนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (ตอบทุกข้อ) 

พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ท่ีเปลี่ยนไป 
เพ่ิมข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 

4.10.1. การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหาร
สำเร็จรูป 

 

4.10.2. การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน  
4.10.3. การทำอาหารกินเองในบ้าน  
4.10.4. การเดินไปไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน  
4.10.5. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน  
4.10.6. การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร  
4.10.7. การซื้อของทาง TV SHOPPING  
4.10.8. การซื้อของออนไลน์  
4.10.9. อ่ืนๆ ระบุ     

 
ตอน ี  5 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่บริการสาธารณะ (สาธารณูปการ) (2 ข้อ) 

5.1 โดยปกติแล้วคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมง  
5.1.1 สถานที่ทำงาน ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
5.1.2 สถานที่ทำงาน ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
5.1.3 บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
5.1.4 บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       
ชั่วโมง 

5.2 โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการแพทย์ของคุณหรือสมาชิกในครัวเรือนจากสถานที่ต่อไปนี้ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากในประเภทหนึ่งมีสมาชิกใช้ที่เคยใช้งานหลายคนให้ตอบข้อมูลของสมาชิกที่ใช้งาน
ด้วยความถี่มากท่ีสุด) 

สถานที ่ ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้งาน 

สมาชิก
ผู้ใช้งาน
หลัก  

 (พิกัด/ชื่อ
สถานที)่ 

CODE 
H 

(นาท/ี
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE L CODE A 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 สถานีอนามัย/
ศูนย์บริการสาธารณสุข/
ศูนย์สุขภาพชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

      

 โรงพยาบาลรัฐบาล/
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

      

 โรงพยาบาลเอกชน       

 คลินิกเอกชน       

 อ่ืนๆ ระบุ (เช่น ร้าน
ขายยา)   

      

 
5.3 นอกจากบ้าน ที่ทำงาน พื้นที่บริการสาธารณสุข และพื้นที่ทางการศึกษาแล้ว สถานที่ใดที่คุณชอบไปเป็น

ประจำในชีวิตประจำวัน (ตอบได้มากกว่า 5 ข้อ ไม่นับรวมพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการอยู่อาศัย นับเฉพาะ
สถานที่ที่ไปไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ไม่รวมสถานที่ที่ไปเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรมเพ่ือการหารายได้) 

ลำดับ สถานที่  
 

กิจกรรมที่ทำ 
 

ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่
ในการ
ใช้งาน 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านอาหาร 
3...ร้านขายของหรือ
ให้บริการอื่นๆ ระบุ 
(เช่น ร้านเสริมสวย) 
4...บ้านเพื่อน  
5...ตลาดสด/ตลาด
นัด 
6...ห้างสรรพสินค้า/
คอมมูนิตี้มอลล์ 
7...ศูนย์ชุมชน 
8...ห้องสมุด 

1…ออกกำลัง
กาย/เล่นกีฬา 
2…พบปะพูดคุย
กับคนรู้จัก 
3...เดินเล่น/
นั่งเล่น 
4...พัฒนาทักษะ 
เพ่ิมความรู้ 
5...กิจกรรมทาง
ศาสนา 
6...กิจกรรม
ชมรม ระบุ (เช่น 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที)่ 

CODE 
H 

(นาท/ี
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
L 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

9...ฟิตเนส/สนาม
กีฬา/ลานออกกำลัง
กาย 
10...พิพิธภัณฑ์/
แกลอรี่ 
11...สวนสาธารณะ 
12...วัด/โบสถ์/
มัสยิด/ศาลเจ้า 
และศาสนสถาน 
14...อ่ืนๆ ระบุ 

คาราโอเกะ 
ทำอาหาร เล่น
หมากรุก) 
7...กิจกรรมอาสา 
ระบุ (เช่น สอน
หนังสือ ไกด์นำ
เที่ยว) 
8...อ่ืนๆ ระบุ 
*แต่ละสถานที่
สามารถระบุได้
มากกว่า 1 
ตัวเลือก 

1        
2        
3        
4        
5        



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

(พิเศษ) ส่วน ค1. พฤติกรรมผู้สูงอายุในครัวเรือน 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีครัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 

6 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในครัวเรือน (7 ข้อ) (คนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
 
6.1 โดยปกติแล้วสมาชิกสูงอายุในครัวเรือนของคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่
ชั่วโมง (หากไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางให้เติม 0 ในข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ) 

6.1.1 บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายในอาคาร  
             (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง โดยภายในนี้เป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
            (หลังโควิด)       ชั่วโมง โดยภายในนี้เป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
6.1.2 บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร  (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       
ชั่วโมง 
6.1.3 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
6.1.4 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
6.1.5 บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
6.1.6 บริเวณพื้นที่สาธารณะในเมือง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       
ชั่วโมง 
 

6.2 หากมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเกิน 60 ปี สมาชิกคนดังกล่าวมักออกไปทำกิจกรรมทางสังคมหรือพักผ่อนใน
พื้นที่ใดนอกบ้านเป็นประจำบ้าง ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยไล่ถามสมาชิกสูงอายุไปทีละคนจนครบ 
(ตอบได้มากกว่า 5 ข้อ ไม่นับรวมพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการอยู่อาศัย นับเฉพาะสถานที่ที่ไปไม่ต่ำกว่าเดือน
ละ 1 ครั้ง ไม่รวมสถานที่ท่ีไปเพ่ือทำงานหรือทำกิจกรรมเพ่ือการหารายได้)  

ลำดับ สถานที่  
 

กิจกรรมที่
ทำ 
 

ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่
ในการ
ใช้งาน 

ผู้ที่
ติดตาม
ไปด้วย
(ถ้ามี) 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านอาหาร 
3...ร้านขายของ
หรือให้บริการ

1…ออก
กำลังกาย/
เล่นกีฬา 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที)่ 

CODE 
H 

(นาท/ี
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
L 

CODE 
A 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

อ่ืนๆ ระบุ (เช่น 
ร้านเสริมสวย) 
4...บ้านเพื่อน  
5...ตลาดสด/
ตลาดนัด 
6...
ห้างสรรพสินค้า/
คอมมูนิตี้มอลล์ 
7...ศูนย์ชุมชน 
8...ห้องสมุด 
9...ฟิตเนส/สนาม
กีฬา/ลานออก
กำลังกาย 
10...พิพิธภัณฑ์/
แกลอรี่ 
11...
สวนสาธารณะ 
12...วัด/โบสถ์/
มัสยิด/ศาลเจ้า 
และศาสนสถาน 
14...อ่ืนๆ ระบุ 

2…พบปะ
พูดคุยกับคน
รู้จัก 
3...เดินเล่น/
นั่งเล่น 
4...พัฒนา
ทักษะ เพิ่ม
ความรู้ 
5...กิจกรรม
ทางศาสนา 
6...กิจกรรม
ชมรม ระบุ 
(เช่น คารา
โอเกะ 
ทำอาหาร 
เล่นหมาก
รุก) 
7...กิจกรรม
อาสา ระบุ 
(เช่น สอน
หนังสือ ไกด์
นำเที่ยว) 
8...อ่ืนๆ 
ระบุ 
*แต่ละ
สถานที่
สามารถระบุ
ได้มากกว่า 
1 ตัวเลือก 

1         



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

2         
3         
4         
5         
         
         
         
         

 
6.3 คุณคิดว่าสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของคุณเหมาะสมกับการใช้งานของสมาชิกผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด 

(หากไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลาง ไม่ต้องตอบข้อ 6.2.2) 

6.3.1 บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แย่มาก) 

6.3.2 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แย่มาก) 
6.4 ปัจจุบันในบ้านของคุณมีการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ (เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ล็อค

ประตูอัตโนมัติ) หรือมีอุปกรณ์ดิจิทัลด้านสุขภาพแบบพกพา (เช่น นาฬิกาวัดการเต้นหัวใจ ที่วัดความ
ดัน) ที่ผู้สูงอายุใช้งานอยู่หรือไม่  
 (00) ไม่มี    (1) มี ระบุชื่ออุปกรณ์     

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองและการเดินทาง 
6.5 ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้ามี เขา

เดินทางอย่างไร 
 (00) ไม่มี   (1) มี เดินทางด้วยตนเอง ด้วยวิธี   (CODE H)  
 (2) มี และมีคนเดินทางด้วย ด้วยวิธี  (CODE H) ผู้ร่วมเดินทาง  (CODE A) 

6.6 ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ยังขับรถเองอยู่หรือไม่  
 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอร์ไซค์เอง  อ่ืนๆ ระบุ 

  
 
  



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

(พิเศษ) ส่วน ค2. พฤติกรรมเด็กเยาวชนในครัวเรือน 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีครัวเรือนมีคนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 

7 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในครัวเรือน (9 ข้อ) (คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
7.1 หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกล่าวใช้เวลาเล่นในพื้นที่ต่อไปนี้อย่างไร  
ลักษณะพื้นที่ สมาชิกคนที่ 1...... 
 อายุ ปี 

ก่อนสถานการณ์โควิด ระหว่างสถานการณ์โควิด 
ระยะเวลาใช้
งานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์
โดยประมาณ 

ความถี่ ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง 

ระยะเวลาใช้
งานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์
โดยประมาณ 

ความถี่ ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง  

(นาที) CODE 
L 

(นาที) (นาที) CODE 
L 

(นาที) 

บริเวณในอาคาร 
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัว 

      

บริเวณนอกอาคาร 
ของพื้นที่อยู่อาศัย
ส่วนตัว 

      

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในอาคาร 

      

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายนอกอาคาร 

      

บริเวณพื้นที่
สาธารณะในเมือง
ภายในอาคาร 

      

บริเวณพื้นที่
สาธารณะในเมือง
ภายนอกอาคาร 

      



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

7.2 หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกล่าวมักไปเล่นที่ใดนอกบ้านบ้าง (รวมพ้ืนที่
ส่วนกลางนอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพ้ืนที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ตอบได้ไม่จำกัดจำนวนระบุ
สถานที่ที่ไปเล่นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1-2 ครั้ง)  
ลำดับ สถานที่  

 
ขอบเขต ตำแหน่ง  วิธีการ

เดินทาง 
ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่
ในการ
ใช้งาน 

ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง 

ผู้ติดตาม 
(ถ้ามี) 

 1…บ้านเพื่อน  
2…
ห้างสรรพสินค้า  
3…
สวนสาธารณะ/
สวน 4…ลาน
วัด  
5…สนามเด็ก
เล่น 
6…ซอย/ถนน 
7…อ่ืนๆ ระบุ 

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที)่ 

CODE 
H 

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
L 

(นาท/ี
ครั้ง) 

CODE 
A 

1          
2          
3          
4          
5          

 
7.3 คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีพื้นที่เล่นในอาคารที่เพียงพอสำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

1.1.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

1.1.2. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
7.4 คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีพื้นที่เล่นนอกอาคารที่เพียงพอสำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

1.1.3. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

1.1.4. บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

7.5 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้านของคุณกินอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละกี่ม้ือโดยประมาณ (รวมอาหารที่ซื้อ
สำเร็จรูปจากข้างนอกมาทานที่บ้าน ไม่นับรวมอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดหาให้)   มื้อ 

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง 
7.6 หากครัวเรือนของคุณมีบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีท่ีกำลังศึกษาอยู่ โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้าน

การศึกษาจากสถานศึกษาของสมาชิกแต่ละคน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สมาชิก
ลำดับ
ที ่

ประเภทสถานศึกษา ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

สมาชิก
ผู้
เดินทาง
ไปส่ง 
(ถ้ามี) 

 1...สถานรับเลี้ยงเด็ก 2...ศูนยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 3...โรงเรียนอนุบาล 4...โรงเรียน

ประถม 5…โรงเรียนมัธยมต้น 6…โรงเรียน
มัธยมปลาย 7…ปวช/ปวส 8…
มหาวิทยาลัย 9….อ่ืนๆ ระบุ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที)่ 

CODE 
H 

(นาท/ี
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
A 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 
 
 
 
7.7 หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกล่าวมักไปเล่นที่ใดนอกบ้านบ้าง (รวมพื้นที่

ส่วนกลางนอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพ้ืนที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ หากมีสมาชิกเด็ก
หลายคน ให้เลือกสมาชิกท่ีใช้เวลาเล่นนอกบ้านมากท่ีสุด) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ลำดับ สถานที่  
 

ขอบเขต ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่
ในการ
ใช้งาน 

ระยะเวลา
ใช้งานต่อ
ครั้ง 

ผู้ติดตาม 
(ถ้ามี) 

 1…บ้านเพื่อน  
2…
ห้างสรรพสินค้า  
3…
สวนสาธารณะ/
สวน 4…ลาน
วัด  
5…สนามเด็ก
เล่น 
6…ซอย/ถนน 
7…อ่ืนๆ ระบุ 

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที)่ 

CODE 
H 

(นาที/
เที่ยว) 

(บาท/
เที่ยว) 

CODE 
L 

(นาท/ี
ครั้ง) 

CODE 
A 

1          
2          
3          
4          
5          
7.8 คุณคิดว่าในชุมชนละแวกบ้านมีพื้นที่เล่นสำหรับเด็กที่เพียงพอมากเพียงใด (ไม่นับรวมพื้นที่ส่วนกลาง

ของโครงการ) โปรดระบุคะแนน 

7.8.1     (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
7.9 ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ขวบ) ที่มักเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ (เป็น

ผู้โดยสาร) หรือไม่ 
 (00) ไม่มี   (1) มี  
7.10 ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ไม่มีใบขับขี่ และขับรถหรือไม่ 
 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอร์ไซค์เอง  อ่ืนๆ ระบุ    



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ส่วน ง. ข้อมูลระดับบุคคล 
8 ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดิจิทัล (5 ข้อ) 

รายการข้อความเพื่อการประเมิน 

8.5 กรุณาระบุ
ความเห็นต่อ
ข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

1. หากมองในภาพรวม คุณรู้สึกชอบการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมชุมชนแบบนี้  
2. คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นี่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้  
3. คุณสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพ่ือนบ้านในที่พักอาศัยของเขาได้  
4. การเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ  
5. หากมีโอกาส คุณอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนนี้  
6. หากเพ่ือนบ้านของคุณมีการวางแผนจะทำอะไรบางอย่างร่วมกัน คุณคิดว่าสิ่งนั้น

เป็นสิ่งที่ “พวกเรา” กำลังจะทำ มากกว่าคิดว่าเป็น “พวกเขา” กำลังจะทำ 
 

7. หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับบางเรื่อง คุณสามารถไปถามหรือปรึกษา
เพ่ือนบ้านบางคนได้ 

 

8. คุณเชื่อว่าเพ่ือนบ้านของคุณจะให้ความช่วยเหลือคุณหากมีเหตุการฉุกเฉิน
เกิดข้ึน 

 

9. คุณคิดว่าคุณเป็นที่พ่ึงพาของเพ่ือนบ้านได้และคุณพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนบ้านของคุณเม่ือพวกเขาต้องการ 

 

10. คุณสามารถยืมของบางสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งกับเพ่ือนบ้านได้  
11. คุณต้องการทำงานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพ่ือนบ้านของคุณ เพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมของบริเวณที่คุณอาศัยอยู่ 
 

12. คุณมักจะหยุดทักทายและพูดคุยกับเพ่ือนบ้านอยู่เสมอ  
13. การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนี้ทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นชุมชน รู้สึกมีสังคมใน

ละแวกบ้าน 
 

14. คุณรู้สึกว่าย่านที่คุณอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (กรณีท่ีตั้งอยู่ใน
โครงการให้ หมายถึงพ้ืนที่บริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ) 

 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

8.6 หากคุณอาศัยอยู่ในโครงการที่มีรั้วล้อมรอบ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด) คุณคิดว่าชุมชนของคุณคือ
บริเวณใด 
 ภายในรั้วโครงการบางส่วน (เช่น เฉพาะซอยที่บ้านของคุณตั้งอยู่)  ภายในรั้วโครงการทั้งหมด   
 ภายในรั้วโครงการบางส่วนและนอกรั้วบางส่วน  ภายในรั้วโครงการทั้งหมดรวมถึงนอกรั้ว
บางส่วน   

8.7 หากคุณมีปัญหาคุณจะนึกถึงใครเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 
 ไม่มี   ครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ี น้อง ภรรยา สามี)  เครือญาติ  เพ่ือนสมัย

เรียน  
 เพ่ือนที่ทำงาน  คนละแวกบ้าน   อ่ืนๆ ระบุ     
 

8.8 คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้านหรือไม่ (หากไม่อยู่ให้ข้ามข้อ 8.9) 
 อยู่   ไม่อยู่  

8.9 หากคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน คุณเห็นด้วยกับข้อความนี้มากน้อยเพียงใด  

รายการข้อความเพื่อการประเมิน 

กรุณาระบุความเห็นต่อ
ข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1. คุณคิดว่า คุณและสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน  
2. คุณคิดว่า หากมีเหตุฉุกเฉินในที่อยู่อาศัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก

สมาชิกในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ได้ 
 

3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบางอย่างในละแวกที่อยู่อาศัย คุณ
สามารถขอความร่วมมือและน่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มไลน์/
กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ 

 

 
9 การใช้งานที่อยู่อาศัยและความพึงพอใจ (10 ข้อ) 
9.1 โดยปกติแล้วคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมง (หากไม่มีพื้นที่ส่วนกลางให้
เติม 0 ในข้อ 9.1.3 และ 9.1.4 หรือตั ้งโปรแกรมให้เติมอัตโนมัติให้ไม่ต้องปรากฏข้อคำถามนี ้ตอนเก็บ
แบบสอบถาม) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

9.1.1 บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายในอาคาร  
             (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง โดยภายในนี้เป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
            (หลังโควิด)       ชั่วโมง โดยภายในนี้เป็นเวลานอนตอนกลางคืน......ชั่วโมง 
9.1.2 บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร  (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       
ชั่วโมง 
9.1.3 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 
9.1.4 บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร (ก่อนโควิด)       ชั่วโมง (หลังโควิด)       ชั่วโมง 

 
การใช้พื้นท่ีส่วนตัวในบ้าน 
9.2 หากคุณไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดระบุระดับความต้องการพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน (หากมีพื้นที่ส่วนกลาง

ในบ้านให้ข้ามไปข้อ 9.3 ) (5 คือต้องการมาก ถึง 1 คือไม่ต้องการเลย) 
      
9.3 หากคุณมีพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ดังกล่าว(หากมีพื้นที่ส่วนกลางใน

บ้านให้ข้ามไปข้อ 9.4 )  (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 
9.3.1 การระบายอากาศ    
9.3.2 ความเงียบสงบ     
9.3.3 ขนาดของพ้ืนที่     

 
การประกอบอาหารและทานอาหาร 
9.4 ความถี่ในการประกอบอาหารทานเองในครัวเรือน(ไม่นับรวมการปรุงสำเร็จรูป)  (CODE L) 
9.5 หากข้อ 0 ตอบ “4-7 (CODE L)” โปรดเลือกเหตุผลหลักในการไม่ประกอบอาหารทานเองเป็นประจำ 2 

ข้อ 
 ไม่มีพ้ืนที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม  ต้องการประหยัดเวลา      ต้องการ
ประหยัดเงิน  
 ไม่มีแหล่งซื้อวัตถุดิบใกล้บ้าน     อ่ืนๆ ระบุ    

9.6 หากข้อ 0 ตอบ “4-7 (CODE L)” คุณต้องการประกอบอาหารทานเองบ่อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือไม่ 
 ต้องการ   ไม่ต้องการ  ไม่แน่ใจ 

9.7 สมาชิกในครัวเรือนคนใดเป็นผู้ประกอบอาหารเป็นหลัก  (CODE A) 
9.8 โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ประกอบอาหาร (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

9.8.1 คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ    
9.8.2 ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ    
9.8.3 ขนาดของพ้ืนที่      

ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 
9.9 ความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในภาพรวม (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.9.1 คุณภาพของบ้านในภาพรวม       
9.9.2 การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยในภาพรวม       
9.9.3 ขนาดพ้ืนที่ภายในบ้านหรือภายในห้องชุด      
9.9.4 ขนาดพ้ืนที่ภายนอกอาคาร (ที่ไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ส่วนกลาง)    
9.9.5 ขนาดและจำนวนของห้องน้ำ       
9.9.6 ขนาดระเบียง (กรณีเป็นอาคารชุด หอพัก แฟลต)      
9.9.7 ความเป็นส่วนตัว         
9.9.8 ความสงบจากมลภาวะทางเสียง               
9.9.9 ความสว่างจากแสงธรรมชาติ       
9.9.10 ความปลอดภัย         

9.10  ในที่อยู่อาศัยของคุณมีห้องที่ไม่มีการใช้งานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (ไม่รวมห้องเก็บของ หากไม่มี 
ให้ข้ามตอนที่ 10 ) 
 มี ระบุชื่อห้องและจำนวน   ห้อง  จำนวน ห้อง   ห้อง  จำนวน ห้อง 
 ไม่มี 

9.11 ในกรณีที่บ้านของคุณมีห้องหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน คุณมีแผนจะใช้งานห้องหรือพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรในอนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้า  
 ไม่มีแผนจะเปลี่ยนการใช้งาน  
 มีแผนใช้งาน (โปรดเลือกข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้มากท่ีสุด 2 ข้อ) 

 เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น   เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเช่า
รายปี 

 ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือร้านอาหาร    ปรับปรุงเป็นพื้นที่ทำงาน
ส่วนตัว   

 ปรับปรุงเป็นพื้นที่สำนักงาน    รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  
 เก็บไว้เป็นห้องสำหรับรับแขก   อ่ืนๆ ระบุ     

10 การทำงานที่สร้างรายได้ (15 ข้อ) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

10.6 ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานรวมทั้งสิ้นกี่ปี  ปี 
10.7 ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤตโควิด (พ.ศ. 2562) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
10.8 ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
10.9 ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณทำกิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 
 การเรียนรู้ในระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น ในโรงเรียน กศน. เรียนออนไลน์แต่ได้ปริญญา 
 การเรียนรู้นอกระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพิเศษ เรียนออนไลน์แต่ไม่มีปริญญา ทำ
แบบฝึกหัดเอง 
 การฝึกงานหรือทำงานโดยไม่มีรายได้  ชม./สัปดาห์ 
 การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  ชม./สัปดาห์ 
 การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร  ชม./สัปดาห์ 

10.10 ใน 1 ปีท่ีผ่านมา (จากจำนวนงานที่สร้างรายได้ข้อ 10.3 และงานที่ไม่สร้างรายได้ 10.4) คุณทำงาน
อะไรบ้าง กรุณาระบุรายละเอียดแต่ละงานดังนี้ 

*หากปัจจุบันเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ตอบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก โดยถามเพียงข้อ 10.5-10.6 และ 10.9-
10.13 ปรับคำว่าทำงานเป็นเรียน 
**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

 งานที ่(แจงงานตามจำนวนงานที่ตอบในข้อ 10.7 และ 10.8 )  1 2 3 4 5 ⋯ 

ลัก
ษณ

ะง
าน

แล
ะก

าร
ทำ

งา
น 10.11งานที่ทำ* ** (อธิบาย)       

10.12อุตสาหกรรม  (อธิบายว่าบริการ/ผลิตอะไร เช่น แฟชั่น 
น้ำแข็ง ส่งคน) 

      

10.13สถานภาพการ
ทำงาน 

 จ้างโดยรัฐบาล   จ้างโดย
รัฐวิสาหกิจ 
 จ้างโดยเอกชน   จ้างโดยบุคคล 
  
 รับจ้างเองจากหลายเจ้า (ฟรีแลนซ์)  
เป็นนายจ้าง  
 การรวมกลุ่ม   ธุรกิจส่วนตัวไม่
มีลูกจ้าง  
 ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  

      



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

10.14หากเป็นงานที่
เกิดจากการ
ว่าจ้างใดๆ ให้
ระบุวิธีการรับ
งาน 

 ผ่านการสมัครเอง   ผ่านการบอก
ต่อ   
 ผ่านนายหน้า/บริษัท  
 ผ่านพ้ืนที่รองานที่ชัดเจน เช่น วิน ตลาด  
 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

      

10.15ลักษณะสถานที่
ทำงาน 

 ในที่ท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น 
สำนักงาน บ้านผู้ว่าจ้าง  

 ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น 
ตามจุดหมาย ตามบ้าน ที่ก่อสร้าง 

 จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่
ส่วนบุคคลหรือส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก 
เช่น บ้าน CO-WORKING SPACE 

 จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่
สาธารณะ เช่น ข้างถนน ตลาด 

 จัดหาด้วยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น 
ร้านกาแฟ ข้างถนน ตลาดนัด 

      

10.16สถานที่มักใช้เป็น
ที่ทำงานหลัก 

 อำเภอ………. ตำบล………. หมู่………. 
(พิกัด)………. 

 ตามท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน  ไม่มีที่
ทำงานหลัก 

      

10.17องค์ประกอบการ
ทำงาน  

 จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลา
จึงจะทำงานได้ 

 ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะ
ทำงานได้ 

 ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

 การทำงานไม่ข้ึนกับอินเทอร์เน็ตเลย  

      

เว
ลา

กา
ร

ทำ
งา

น 10.18จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ย  ……...ชั่วโมง/สัปดาห์       
10.19กรอบเวลาการ

ว่าจ้างงาน (หาก
เริ่มทำงานนี้ตั้งแต่ เดือน……... ปี……... 
 สิ้นสุดแล้วเมื่อ เดือน……... ปี……... 

      



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ยังทำอยู่ ไม่นับ
รวมแผนที่จะออก
จากงานด้วย
ตนเอง) 

 จนถึงปัจจุบัน แต่การว่าจ้างจะสิ้นสุดเมื่อ 
เดือน…… ปี…… 

 จนถึงปัจจุบัน และไม่มีกำหนดสิ้นสุดการ
ทำงานที่ชัดเจน 

ค่า
แร

งใ
นก

าร
ทำ

งา
น 10.20อัตราค่าจ้างของ

งานโดยเฉลี่ยของ
แต่ละงาน คิด
เป็น… 

 ……...บาท/เที่ยวหรือครั้ง  ……...
บาท/โครงการ 

 ……...บาท/ชม.   ……...
บาท/วัน  

 ……...บาท/สัปดาห์   ……...บาท/
เดือน  

 อ่ืนๆ (ระบุ)...  

      

10.21ค่าจ้างที่ได้รับเฉลี่ยของแต่
ละงาน  

……...บาท/เดือน        

 
11 การซื้อของและการบริโภค 
การกินอาหารนอกบ้าน 
11.6 คุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที ่ ความถี่ (CODE 

L) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา (ถ้าทำงานที่บ้านให้เป็น 0)  

 ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าจากบ้าน  

 ร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อ่ืนๆ ระบุ     

11.7 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคุณ มักเกิดขึ้นในม้ือใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

ม้ือ ความถี่ (CODE 
L) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อ่ืนๆ ระบุ     

11.8 สาเหตุที่ทำให้คุณเลือกเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาหาร  ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเอง  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แหล่งงาน/สถานศึกษา  
 มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้บ้าน    อ่ืนๆ ระบุ   
 ไม่เดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน 

การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 
11.9 คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาที่บ้านหรือไม่ ด้วย

ความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/

สัปดาห์ 
11.10 คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาที่ทำงาน/

สถานศึกษาหรือไม่ ด้วยความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/

สัปดาห์ 
11.11 สาเหตุที่เลือกใช้งานบริการส่งอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มีเวลาเดินทางไปซื้ออาหาร    ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาหาร  
 รวมค่าส่งแล้วราคายังถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเองหรือเดินทางไปซื้อ  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ  
 ชอบความหลากหลายของอาหาร ไม่จำเจ  อ่ืนๆ ระบุ  
 ไม่ใช้งานบริการส่งอาหาร  

การซื้อของออนไลน์ 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

11.12 คุณเคยซ้ือของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น SHOPEE LAZADA JD CENTRAL ฯลฯ)  หรือไม่ 
ด้วยความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/

สัปดาห์ 
11.13 คุณเคยซ้ือของผ่านสื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) (เช่น FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM ฯลฯ) 

หรือไม่ ด้วยความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/

สัปดาห์ 
11.14 สินค้าที่คุณมักซื้อออนไลน์คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม   ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)  เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ  อาหารเสริม/เครื่องสำอาง เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT    อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 
 เฟอร์นิเจอร์     อ่ืนๆ ระบุ     

11.15 เวลาที่คุณซื้อของออนไลน์ คุณให้ส่งสินค้าไปท่ีใดเป็นหลัก 
 บ้าน   แหล่งงาน/สถานศึกษา  ร้านสะดวกซ้ือ   อ่ืนๆ ระบุ 

   
11.16 สาเหตุที่ทำให้คุณซื้อของออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซื้อของ 
 ไม่มีสินค้าประเภทนั้นขายในเมืองที่อยู่อาศัย  ไม่สะดวกที่จะเดินทาง 
 มีคนรับของที่จะมาส่งให้เสมอ   มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ 
 สินค้ามีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ  ราคาถูกกว่าซื้อตามหน้าร้าน 
 อ่ืนๆ ระบุ     ไม่ซื้อของออนไลน์ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโควิด19 
11.17 ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19   (ช่วงกลางปี 2563)  ส่งผลให้

พฤติกรรมการซื้อของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  (โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม 
(X)) 

11.18 พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค 
พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ท่ีเปลี่ยนไป 

เพ่ิมข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

11.18.1 การทำอาหารกินเองในบ้าน  
11.18.2 การเดินไปไปซื้ออาหารมากินที่บ้าน  
11.18.3 การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน  
11.18.4 การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร  
11.18.5 การซื้อของออนไลน์  
11.18.6 อ่ืนๆ ระบุ     
12 การเดินทาง 
12.6  ในแต่ละสัปดาห์คุณเดินทางไปที่ไหนบ้างเป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปรดระบุรายละเอียด

ข้อมูลการเดินทาง  
ประเภทการเดินทาง สถานที ่ ความถี่ใน

การ
เดินทาง 
(วัน/
สัปดาห์) 

วิธีการ
เดินทาง 

ราคาค่า
เดินทาง 
(บาท/
เที่ยว) 

เวลาใน
การ
เดินทาง 
(นาที/
เที่ยว) 

จำนวนผู้
ร่วม
เดินทาง 
(คน) 

1...ไปทำงาน 2...ไปโรงเรียน  
3...ไปซื้อของ/ตลาด 4...ไป
โรงพยาบาล  
5...ไปออกกำลังกาย/พักผ่อน  
6... ไปเยี่ยมญาติ/เพ่ือน 7...
อ่ืนๆ 

  CODE H    

       
       
       
       
       

12.7 โปรดระบุปัจจัยในการเลือกวิธีในการเดินทางของท่าน 

 
ปัจจัย 

กรุณาให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจเลือกยานพาหนะ
ในการเดินทางของคุณ 
5 สำคัญมากท่ีสุด - 1 สำคัญน้อยที่สุด  0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ปัจจัยด้านราคา   



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ถูก 

 

ปัจจัยด้านเวลา  
2. เดินทางสะดวกรวดเร็ว 
  

 

3. ไปถึงท่ีหมายตรงเวลา  
ปัจจัยด้านขนาด  
4. ความจุมากเดินทางได้
หลายคน                 

 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ  
5. มีความปลอดภัย  
6. มีความสะดวกสบาย ไม่
ร้อน 

 

7. มีความเป็นส่วนตัว  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
8. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ปัจจัยด้านคุณค่า  
9. ต้องการเป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ  

 

10. แสดงถึงระดับฐานะทาง
สังคม 

 

12.8 ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ไม่เคยใช้   ไม่มีปัญหา 
 สภาพรถเก่า                ราคาแพงมากเกินไป   ความล่าช้าในการให้บริการ  
 มีทางเลือกน้อย   เดินทางหลายต่อไม่สะดวก  บริการไม่สุภาพ 
 อ่ืนๆ ระบุ     

12.9 หากท่านเคยใช้บริการรถสองแถวหรือรถซิตี้บัส กรุณาตอบคำถาม 12.10-12.11 
 12.10ความพึงพอใจต่อบริการรถ

สองแถว (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 

12.11ความพึงพอใจต่อบริการรถ
ซิตี้บัส (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

1 ไม่พอใจอย่างมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

1 ไม่พอใจอย่างมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

1. สภาพรถ   
2. ราคาค่าโดยสาร   
3. รายจ่ายค่าเดินทาง   
4. ความสะดวกสบายในการ

เดินทาง 
  

5. ความปลอดภัย   
6. ความรวดเร็วในการเดินทาง   
7. ความตรงต่อเวลา   
8. อ่ืนๆ   

12.12 ท่านเคยใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถหรือไม่ 
 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อถัดไป)  เคย  

12.13 หลังจากใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถ วัตถุประสงค์และวิธีการเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร (โปรดระบุว่า เพ่ิมข้ึน (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี ่(CODE L) ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 
การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ    
การเดินทางไปซื้อของ    
การเดินทางไปออกกำลังกาย/
พักผ่อน 

   

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพ่ือน    
วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

   

12.14 ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19  ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของ
ท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (โปรดระบุว่า เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี ่(CODE L) ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 
การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสือ    



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

การเดินทางไปซื้อของ    
การเดินทางไปออกกำลังกาย/
พักผ่อน 

   

การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพ่ือน    
วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

   

12.15 ในอนาคตข้างหน้า หากระบบขนส่งสาธารณะมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ ท่านจะใช้บริการหรือไม่  
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 

1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 
1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้

ดิน 
 

2. บริการรับส่งแบบประตูสู่ประตู (รับส่งจากบ้านถึงที่
หมาย) 

 

3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าได้เหมือนสายการบิน  
4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได้  
5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท  
6. สามารถให้บริการผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถได้  
7. ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ  
8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า  
12.16ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าการเดินทางของท่านจะเป็นอย่างไร  
รูปแบบการเดินทาง กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 

1….ใช้  2….ไม่ใช้  3….ไม่แน่ใจ 
1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ   
2. รถส่วนตัว   
3. บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถ  
 
13 รายได้และรายจ่าย (6 ข้อ) 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

13.6 คุณมีรายได้ที่มาจากการทำงานด้วยตนเองจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หาก
ไม่มีตอบ 00) 
 ค่าจ้างและเงินเดือน   บาท/เดือน (ซ้ำกับข้อ ) 
 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ    บาท/เดือน  
 กำไรสุทธิจากการทำเกษตร   บาท/เดือน 

13.7 คุณได้รับเงินที่เป็นการช่วยเหลือจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 
00) 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บำเหน็จ/บำนาญ เงินสงเคราะห์  บาท/เดือน 
 เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน  บาท/เดือน  
 เงินช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่างๆ  บาท/เดือน ระบุโครงการ:   
 (CODE G) 

13.8 คุณมีรายได้จากทรัพย์สินจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00)  
 ค่าเช่าบ้าน/ที่ดินและทรัพย์สินอื่น  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยแชร์และการให้กู้ยืมเงิน  บาท/เดือน 

13.9 คุณมีรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคเรื่องอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มี
ตอบ 00) 
 อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล   บาท/เดือน (ของใช้ การเดิน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้
เฉพาะส่วนตัว) 
 อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน  บาท/เดือน (อาหาร ของใช้ หรือค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันในระดับ
ครัวเรือน) 
 ค่าท่ีอยู่อาศัย การดูแล และค่าบริการ  บาท/เดือน (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าจ้างแม่บ้าน 
ฯลฯ)  
 ค่าเดินทาง (ในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวให้ระบุเป็นค่าน้ำมัน)  บาท/เดือน 

13.10 คุณมีรายจ่ายเพื่อการช่วยเหลือเรื่องอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 
00) 
 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 



 

รห สเพ  มเต ม: (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ (99) ไม่ตอบ 
  ธีกรอกต  เลือก:   หมายถึง เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ และ  หมายถึง เลือกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ 

 บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ  บาท/เดือน 
 เงินทำบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  บาท/เดือน 

13.11 คุณมีรายจ่ายอ่ืนๆ อะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 หนี้ค้างชำระในระบบ   บาท/เดือน 
 หนี้ค้างชำระนอกระบบ   บาท/เดือน 
 เบี้ยประกันต่างๆ    บาท/เดือน 
 ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ   บาท/เดือน 
 อ่ืนๆ     บาท/เดือน 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 

บทสรุปภาพรวมของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมกลุ่มย่อยรวมกับ

ภาคีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของกับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 4 เมือง 
ในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-
19 ที่กระจายตัวพื้นที่เป็นวงกว้างในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการลงพื้นที่เมือง
เป้าหมายเพื่อจัดการประชุม โดยการประชุมข้างต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการกวาดสัญญาณ (horizon 
scanning) กำหนดกรอบการคาดการณ์และจัดลำดับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลตออนาคตความยากจนในเมอืง 
รวมถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนที่จะส่งผลตอความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์
ภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาค โดยมีรายละเอียดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์
ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 ดังนี้  



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งท่ี 1 

เมืองขอนแก่น 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวของกับความ
ยากจนในเมืองขอนแก่น จัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.  
กำหนดการ  

เวลา กิจกรรม 
13.30 – 13.45 น. เกริ่นนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ 

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 
หัวหน้าโครงการ “การศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทย” และนักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.45 – 14.00 น. แนะนำผู้เข้าร่วมการประชุม 
14.00 – 15.15 น. ระดมสมองเพื่อปรับปรุงผลการกวาดสัญญาณ (Horizon Scanning) ปัจจัย

ขับเคลื่อนและความเปลี่ยนแปลงที่อาจกลายมาเป็นแนวโน้มในการกำหนด
อนาคตความยากจนของเมืองขอนแก่น 

15.15 – 15.30 น. สรุปการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. คุณจินตนา แสนดี  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดขอนแก่น 
2. คุณพิมพิไล ศรีบัว   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. คุณณัฐวุฒิ กรมภักดี  กลุ่มเพ่ือนคนไร้บ้าน (Friends of the Homeless) 
4. คุณพูลสมบัติ นามหล้า  มูลนิธิชุมชนอีสาน 
5. คุณถนัด เเสงทอง  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน 
6. ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนนามกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น 
8. ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์  ศูนย์ประชาสังคมเเละการจัดการองค์กรสาธารณะประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น 



 

 

สรุปการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 

เมืองขอนแก่น 

 จากการกวาดสัญญาณที่ได้จากสนทนาร่วมกับภาคีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของกับความยากจนในเมืองขอนแก่นได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนและอนาคตความ
ยากจนของเมืองขอนแก่นนั ้นมีความครอบคลุมในทุกมิติของกรอบ STEEP(V) ซึ ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้
ดังต่อไปนี้ 
 ในมิติด้านสังคม (Social) จากการวิเคราะห์ร่วมกันของภาคีที่เข้าร่วมการประชุมฯ พบว่า ความเจ็บป่วย
ทางสุขภาพเรื้อรังนั้นเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต่ำและส่งผลกระทบให้ประชากรมีโอกาสประสบกับความ
ยากจนได้สูง โดยเฉพาะความเจ็บป่วยเรื้อรังในกลุ่มประชากรสูงอายุหรือสูงอายุสำรองที่ขาดทักษะทางอาชีพ
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เนื่องจากส่งผลต่อโอกาสและความสามารถในการทำงาน รวมถึงความมั่นคงทางรายได้ 
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะพึ่งพิงในครอบครัวในแง่ที่ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มสู งขึ้น
ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ประชากรมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะความยากจนเพ่ิมสูงขึ้น  

นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มว่าความเป็นชุมชนและเครือข่ายความช่วยเหลือภายในชุมชนที่ลดน้อยลง 
เนื่องจากครัวเรือนมีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นและรู้จักหรือให้ความไว้เนื้อเชื่ อใจบุคคลภายนอกที่ตนไม่รู ้จัก
น้อยลง 

 ในมิติด้านเทคโนโลยี (Technological) นั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมมองว่า การขาดความรู้และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะกำหนดอนาคตความยากจนของ
ประชากรในอนาคต เนื่องจากเครื่องมือดิจิทัลได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการค้าขายและหารายได้อีกช่องทางหนึ่ง
ที่ทำให้แรงงานและผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดออนไลน์มาก
ขึ้นแล้วนั้น แต่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการจัดสรรสวัสดิการหรือการลงทะเบียนเพ่ือ
รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ มีแนวโน้มจำเป็นต้องอาศัยเครื ่องมือดิจิทัลมากขึ ้นเช่นกัน ดังนั ้น การขาด
ความสามารถในการเข้าถึงและการใช้เครื่องมือดิจิทัลจึงยังส่งผลต่อการตกหล่นสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ
ต่างๆจากภาครัฐอีกด้วย 

ในมิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สำหรับพื้นที่เมืองขอนแก่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปราะบางทางอาชีพ
และรายได้ อันได้แก่ การมีทักษะและความถนัดด้านแรงงานที่ไม่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน
ไปสู ่รูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือการจ้างงานชั ่วคราวเป็นครั ้งๆมากขึ ้น การเปลี ่ยนแปลงการทำงานของ
ผู้ประกอบการเกษตรกรรมเป็นแรงงานในโรงงาน เนื่องจากพ้ืนที่ทำการเกษตรมีจำนวนลดลง ที่ดินราคาสูงขึ้น หรือ 
จากความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองที่ลดลง และสามารถกำหนดอนาคตความยากจนของประชากรในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน  



 

 

ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ปัจจัยด้านความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรและที่ดินทำกิน 
รวมถึง มลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้ชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพครัวเรือน ตลอดจนทิศทางการ
พัฒนาเมืองขอนแก่นตามความต้องการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มทุนและกลุ่มชนชั้นกลาง โดยมีจุดประสงค์
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในเมืองอย่างมี
นัยสำคัญ เนื่องจากนำไปสู่การไล่รื้อที่อยู่ชุมชน ในขณะที่ ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากการ
พัฒนาเมือง ทำให้กลุ่มคนรายได้น้อยและคนเปราะบางมีต้นทุนในการดำรงชีวิตเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มตกลงสู่
ความยากจนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนารุกพื้นที่ทางการเกษตร อาทิ การทำโครงการบ้านจัดสรรทับพื้นที่
แก้มลิงที่ใช้รองรับน้ำสำหรับใช้ในการทำเกษตรกรรมบริเวณบึงทุ่งสร้างของเมืองขอนแก่นเองยังสร้างความเสี่ยงต่อ
ผู้อยู่อาศัยทีไ่ด้จะได้รับความเดือดร้อนจากการถูกภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคตอีกด้วย 

ในมิติด้านนโยบาย (Political) การเข้าไม่ถึงการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
อนาคตความยากจนของประชากร เนื่องจากการไม่ถึงการศึกษาภาคบังคับหรือการได้รับการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพ
และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ จะนำไปสู่การขาดฐานทรัพยากรต้นทุนในมิติอื่นๆที่
สามารถช่วยให้บุคคลหนึ่งๆสามารถขยับฐานะเลื่อนชนชั้นจากความยากจนได้เช่นกัน นอกจากนี้ ระบบราชการ
แบบรวมศูนย์และนโยบายภาครัฐที่ไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่และคนเปราะบางทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของคนในพื้นที่หรือมีนโยบายที่เอ้ือให้กลุ่มรายได้น้อยหรือคนเปราะบางเข้าถึงสิทธิและความสามารถในการ
เข้าถึงบริการและทรัพยากรของรัฐที่จำเป็นได้ 

ในมิติด้านคุณค่า (Value) นั้น จากการสนทนาพบว่า ปัจจัยที่อาจเป็นแนวโน้มในการกำหนดอนาคตความ
ยากจนได้ประการหนึ่งคือ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับแรงงานที่มีทักษะหลากหลายด้าน 
(multi-skill workers) มากขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่า ในอนาคตแรงงานที่พัฒนาทักษะในการทำงานไม่เท่าทันความ
ต้องการผู้ประกอบการอาจถูกเบียดขับออกจากตลาดแรงงานอันส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้มาก
ขึ้น 



 

 

 
 

 
  



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งท่ี 1 

เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวของกับความ
ยากจนในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. 
กำหนดการ  

เวลา กิจกรรม 
13.30 – 13.45 น. เกริ่นนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ 

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 
หัวหน้าโครงการ “การศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทย” และนักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.45 – 14.00 น. แนะนำผู้เข้าร่วมการประชุม 
14.00 – 15.15 น. ระดมสมองเพื่อปรับปรุงผลการกวาดสัญญาณ (Horizon Scanning) ปัจจัย

ขับเคลื่อนและความเปลี่ยนแปลงที่อาจกลายมาเป็นแนวโน้มในการกำหนด
อนาคตความยากจนของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

15.15 – 15.30 น. สรุปการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. คุณจุฑา สังขชาติ   สมาคมผู้บริโภคสงขลา 
2. คุณโตมร อภิวันทนากร  Thai Civic Education 
3. คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์   ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม 
4. คุณนิพนธ์ รัตนาคม   สมาคมอาสาสร้างสุข 
5. คุณซัฟวัน  หะมะ   มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 
6. คุณจันทนา เจริญวิริยะภาพ มูลนิธิแรงงานและอาชีพ 
7. คุณอัครพล ทองพูน  กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทาง 

การเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนฯ 
8. คุณสุระ แก้วเกาะสะบ้า  อดีตนักกิจกรรม 
9. ว่าที่ ร.ต.หญิง คณิชญา แซนโทส แกนนำชุมชนเมืองป้อมหก อำเภอหาดใหญ่ 

 
 



 

 

สรุปการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จากการกวาดสัญญาณที่ได้จากสนทนาร่วมกับภาคีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของกับความยากจนในเมืองสงขลาและหาดใหญ่ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนและ
อนาคตความยากจนของเมืองสงขลาและหาดใหญ่นั้นมีความครอบคลุมในทุกมิติของกรอบ STEEP(V) ซึ่งสามารถ
สรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 
 ในมิติด้านสังคม (Social) นั้นในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ พบปัจจัยขับเคลื่อนที่นำไปสู่โอกาสในการตกลงสู่
ความความยากจนที่ใกล้เคียงกับเมืองอื่นๆ อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย โดยผู้ที่
เข้าสู่วัยเกษียณเหล่านั้นขาดการเตรียมพร้อมหรือไม่มีความรู้ในการเตรียมพร้อมตัวเองและครอบครัว อันจะส่งผล
ต่อภาระค่าใช้จ่ายและความสามารถในการหารายได้ของครัวเรือน รวมถึง ยังพบปัจจัยภาวะพึ่งพิงภายใน
ครอบครัว ความเป็นชุมชนและเครือข่ายความช่วยเหลือไว้เนื้อเชื่อใจกันที่ลดลงด้ วยเช่นกัน นอกจากนี้ ด้วย
เศรษฐกิจของเมืองสงขลาและหาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวและการเป็นตลาดการค้าปลีกเป็นหลัก ซึ่ง
ปัจจุบันมีความซบเซาลง และอัตราการจ้างงานไม่สูงนัก ทำให้แรงงานวัยหนุ่มสาวซึ่งมีทักษะความรู้ที่สามารถจะ
เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเมืองมีแนวโน้มออกไปแสวงหาโอกาสยังพื้นที่อื่น ในขณะที่หาดใหญ่และสงขลายังเป็น
พ้ืนที่จุดหมายในการประกอบอาชีพรับจ้างและใช้แรงงานของคนจากพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ด้วยขาด
ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรฐานต้นทุนและสิทธิบางประการทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีแนวโน้มเป็นคนจนเมือง
กลุ่มใหม่ของสังคมเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 ในมิติด้านเทคโนโลยี (Technological) นั ้น การขาดความรู ้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพ่ือการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพค้าขายออนไลน์ และเพ่ือรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีอาจส่งผลให้ประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่ความยากจนเพ่ิมมากขึ้นใน
อนาคตได้ 

ในมิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) ความซบเซาในภาคการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสาขาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ตั้งแต่ก่อนที่เชื้อโรคโควิด -19 จะแพร่ระบาด เนื่องจากการเปิดด่าน
นอกเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและการค้าแห่งใหม่ ตลอดจนสูญเสียความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งภาค
การค้าปลีกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยยังประสบกับการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งทางตลาดกับกลุ่มทุนจีน-
มาเลย์และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองด้วย ทำให้เศรษฐกิจซบเซาลง เกิดการเลิกจ้างพนักงานรับจ้างภาค
บริการ และคนมีกำลังซื้อน้อยลง แนวโน้มสถานการณ์นี้ได้ส่งผลต่อภาวะหนี้นอกระบบเพื่อหมุนกิจการรายย่ อย 
อีกทั้งรูปแบบการจ้างงานมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจ้างงานแบบไม่เป็นทางการหรือการจ้างงานชั่วคราวแบบเป็น



 

 

ครั้งๆมากขึ้น รวมถึงการย้ายไปทำงานในธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งมีการขูดรีดแรงงานเพ่ือการแข่งขันแสวงหากำไร ทำ
ให้แรงงานภาคบริการเหล่านี้เปราะบางมากขึ้น และในภาคการเกษตร ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ผันผวน 
โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ราคาตกต่ำลง ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ
ยังผู้ประกอบการและแรงงานที่รับจ้างในภาคการเกษตร แต่ยังส่งผลกระทบต่อวงจรเศรษฐกิจในวงกว้าง ในขณะที่
อุตสาหกรรมการประมงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเช่นกัน ทำให้แรงงานประมงและ
อุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้อง เช่น อาชีพแกะปู มีรายได้ลดลง เพราะสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเริ ่มสูญพันธุ ์อัน
เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐที่ผันน้ำจืดจากเขื่อนเข้าทะเลสาบสงขลาเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าสู่เมือง การสูญเ สีย
รายได้จากการประกอบอาชีพส่งผลให้กลุ่มแรงงานที่การศึกษาไม่สูง ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ หรือมีทักษะ
อาชีพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาจเป็นผู้อยู่ในความเสี่ยงที่จะตกลงสู่ความยากจนได้ใน
อนาคต 

ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทะเลสาบ
สงขลาที่เป็นแหล่งอาชีพของแรงงานประมงอันเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐและส่งผลให้คนเหล่านี้เผชิญความไม่
มั่นคงทางอาชีพและรายได้แล้ว ยังมีปัจจัยด้านการออกแบบเมืองที่ไม่เอื้อต่อการสร้างโอกาสของคน ทั้งการขาด
ระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและเข้าถึงได้ และการขาดพื้นที่สาธารณะที่จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนา
ทักษะ หรือแหล่งพบปะทางสังคมของชุมชนเพ่ือกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ ปัจจัยด้านโรคระบาดและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีความไม่แน่นอนแต่สามารถส่งผลกระทบต่อความยากจนสูง 

ในมิติด้านนโยบาย (Political) การเข้าไม่ถึงการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
อนาคตความยากจนของประชากร เนื่องจากการไม่ถึงการศึกษาภาคบังคับหรือการได้รับการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพ
และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึง การตกหล่นสิทธิสถานะ และการขาดข้อมูล
และความครอบคลุมของสวัสดิการต่อคนเปราะบางของท้องถิ่น จะนำไปสู่การขาดฐานทรัพยากรต้นทุนในมิติอื่นๆ
ที่สามารถช่วยให้บุคคลหนึ่งๆสามารถขยับฐานะเลื่อนชนชั้นจากความยากจนได้เช่นกัน นอกจากนี้ ในด้านนโยบาย
การพัฒนาของรัฐโดยไม่เข้าใจและไม่คำนึงถึงบริบทของคนรายได้น้อยและคนเปราะบาง อาทิ การเวนคืนพื้นที่และ
ไล่ชุมชนออกจากพื้นที่ของรัฐเพื่อรอบรับการพัฒนาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ การเปิดเขตเศรษกิจพิเศษรุกล้ำ
ที่ดินทางการเกษตร ยังส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้มความยากจนในเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นได้ 

ในมิติด้านคุณค่า (Value) นั้น การมีองค์กรภาคประชาสังคมที่ยึดโยงกับคุณค่าความเชื่อทางศาสนาหรือ
ทางกลุ่มชาติพันธุ์ มีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดแคลน เปราะบาง และต้องการความช่วยเหลือแบบ
เฉพาะหน้า นั้นมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนประชากรเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ลดความเสี่ยงต่อความ
ยากจนหรือลดระดับความอัตคัดขัดสน 



 

 

 
 

 
  



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งท่ี 1 
เมืองเชียงใหม่ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวของกับความ
ยากจนในเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. 
กำหนดการ  

เวลา กิจกรรม 
13.30 – 13.45 น. เกริ่นนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ 

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 
หัวหน้าโครงการ “การศึกษาภาพอนาคตความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคของ
ประเทศไทย” และนักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.45 – 14.00 น. แนะนำผู้เข้าร่วมการประชุม 
14.00 – 15.15 น. ระดมสมองเพื่อปรับปรุงผลการกวาดสัญญาณ (Horizon Scanning) ปัจจัย

ขับเคลื่อนและความเปลี่ยนแปลงที่อาจกลายมาเป็นแนวโน้มในการกำหนด
อนาคตความยากจนของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

15.15 – 15.30 น. สรุปการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. คุณวิเชียร ทาหล้า  กลุ่มกรีนเรนเจอร์ 
2. คุณนภภู ไชยวุฒิ   หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

ภาคเหนือ 
3. คุณเปล่งศรี ตองอ่อน  กลุ่มเพ่ือนร่วมงานและเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรชุมชนเมือง 

เชียงใหม่ 
4. คุณธีรมล บัวงาม   สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS 
5. คุณทักษิณ บำรุงไทย  ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 
6. คุณบงกช ดารารัตน์  นักวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. อาจารย์สุรเดช ลุนิทรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
8. อาจารย์พงศกร สงวนศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
9. อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 
 



 

 

สรุปการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์ชีวิตคนเมือง 4.0” ครั้งที่ 1 

เมืองเชียงใหม่ 

จากการกวาดสัญญาณที่ได้จากสนทนาร่วมกับภาคีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของกับความยากจนในเมืองเชียงใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความยากจนและอนาคตความ
ยากจนของเมืองเชียงใหม่นั้นมีความครอบคลุมในทุกมิติของกรอบ STEEP(V) ซึ ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้
ดังต่อไปนี้ 
 ในมิติด้านสังคม (Social) นั้นในเมืองเชียงใหม่ พบปัจจัยขับเคลื่อนที่นำไปสู่โอกาสในการตกลงสู่ความ
ความยากจนที่ใกล้เคียงกับเมืองอ่ืนๆ อันได้แก่ การเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะในกลุ่มคนสูงวัย อันจะส่งผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายและความสามารถในการหารายได้ของครัวเรือน รวมถึง ยังพบปัจจัยภาวะพ่ึงพิงภายในครอบครัว อย่างไร
ก็ตาม จากการสนทนาที่ประชุมให้ความสำคัญกับการที่สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนมีความสัมพันธ์
เข้มแข็งและทำงานภาคสังคมร่วมกันในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะมีส่วนในการสนับสนุนประชากรเปราะบางและผู้
มีรายได้น้อยให้ลดระดับความอัตคัดขัดสน บรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า หรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและทรัพยากร
บางประการได้ นอกจากนี้ ในด้านความเป็นชุมชนนั้นพบว่าความเป็นชุมชนและเครือข่ายความช่วยเหลือไว้เนื้อเชื่อ
ใจกันที่ลดลงด้วยเช่นกัน แต่การมีเครือข่ายสายสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนั้นส่งผลเชิงบวกต่อการได้รับ
โอกาส ในขณะเดียวกันจึงเป็นการกีดกันโอกาสในการทำธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพให้เกิดยากมากขึ้นหากไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ (connection) กับกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 
 ในมิติด้านเทคโนโลยี (Technological) นั้น การขาดความรู ้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพ่ือการขยายโอกาสทางอาชีพ และเพ่ือรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้ประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่ความยากจนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม 
จากการขยายตัวเติบโตทางเทคโนโลยีดิจิทัล พื ้นที ่เมืองเชียงใหม่ยังเห็นแนวโน้มของความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ การสร้างเครือข่ายการจ้างงานใช้แรงงานหรือ
รับจ้างทั่วไปผ่านระบบไลน์ ซึ่งอาจหมายถึงการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ออนไลน์ที่กว้างขวางจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
เข้ามามีส่วนในการกำหนดความมั่นคงทางรายได้และอาชีพในอนาคต ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒ นา
เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมากขึ้นอาจช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่มนุษย์มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน อาจสร้างความ
ไม่ม่ันคงใหม่ๆให้เกิดข้ึนได้เช่นกัน 

ในมิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) เนื่องด้วยเมืองเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอิงอยู่กับ
สาขาการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในภาคการท่องเที่ยวและการบริการทั้งรูปแบบ
การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การจ้างงานเป็นรายครั้ง หรือ การไล่รื้อพ้ืนที่ชุมชนตามนโยบายการพัฒนาที่ดินของ
รัฐเพื่อปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวล้วนส่งผลต่อความไม่มั่นคงและความเปราะบางของคนในเมือง และ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 นี้ อัตราการจ้างงานลดต่ำลง ในขณะที่ความต้องการใช้



 

 

บริการขนส่งอาหารและสินค้า (delivery) เพ่ิมมากขึ้น ในพื้นที่เชียงใหม่ ยังเห็นแนวโน้มของแรงงานวัยหนุ่มสาว
เข้าสู่ระบบการทำงานในแพลตฟอร์มมากข้ึน กระนั้นการแข่งขันเพ่ือแสวงหากำไรในธุรกิจแพลตฟอร์มอย่างเข้มข้น
อาจทำให้แรงงานเหล่านี้ถูกขูดรีดและเผชิญความเสี่ยงทางอาชีพและรายได้ในอนาคต 

ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากปัจจัยด้านมลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 และราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การเยียวยาที่ไม่ครอบคลุมจากโควิด-19 และผลกระทบระยะยาวต่อผู้ประกอบการ
และการจ้างงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตของประชากรเมืองเชียงใหม่เพ่ิมสูงขึ้นแล้วนั้น ยัง
มีปัจจัยด้านการราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดต่อไปอีกเนื่องมาจากกลุ่มทุนทั้งใน
และต่างประเทศกว้านซื้อที่ดิน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะสู่ประโยชน์ทางธุรกิจ และการไล่รื้อพ้ืนที่ชุมชนโดย
รัฐ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยังส่งผลให้ประชากรพื้นที่สูญเสียสิทธิในที่ดินและที่อยู่อาศัย อีกทั้งความเป็นชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

ในมิติด้านนโยบาย (Political) การเข้าไม่ถึงการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
อนาคตความยากจนของประชากร ในขณะเดียวกัน การผูกขาดทางการเมืองท้องถิ่น และระบบราชการแบบรวม
ศูนย์ส่งผลให้กฎหมายและนโยบายไม่สามารถรองรับความหลากหลายของเมืองเชียงใหม่ได้ ส่งผลให้ ไม่สามารถดึง
ศักยภาพของความหลากหลายของคนเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ๆ โอกาสที่ดี
สำหรับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่ เช่น ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติ 

ในมิติด้านคุณค่า (Value) นั้น การประกอบธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เชียงใหม่ยังคงต้องอาศัย
สายสัมพันธ์แบบเก่าที่อิงอยู่กับความเป็นเครือญาติซึ่งอาจเป็นการกีดกันโอกาสของคนต่างถิ่น อย่างไรก็ตาม ใน
พื้นที่เชียงใหม่ บทบาทของภาคประชาสังคมและความเอื้ออาทรต่อคนเปราะบางมีส่วนสำคัญในการารสนับสนุน
ประชากรเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ลดระดับความอัตคัดขัดสน 
 
 
 



 

 

 
 
 
  



 

 

สรุปเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยากจน 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปราะบางและความยากจนของคนมุสลิมในเมืองสงขลาและ 

หาดใหญ่ 
ผู้ให้สัมภาษณ์  นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และอดีตอาจารย์ 

ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
วันที่สัมภาษณ์  วันที่ 19 เมษายน 2564 (สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม) 

มุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะย้ายมาที่หาดใหญ่เป็นหลักเพื่อแสวงหาโอกาสทางอาชีพ (ค้าขาย 
รับจ้าง งานใช้แรงงาน และทำงานอิสระ) เพราะงานบางอย่างไม่สามารถทำได้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เช่น 
งานขายตรง การเปิดร้านน้ำชาช่วงกลางคืน รวมถึง การย้ายถิ่นเพื่อเรียนหนังสือ เพราะหาดใหญ่มีความเป็นเมือง
มากกว่า ส่วนประเด็นด้านความหวาดระแวงต่อคนมุสลิม อาจเกิดข้ึนบ้างหลังเหตุการณ์การก่อความไม่สงบรุนแรง 
แต่ไม่ได้เป็นประเด็นมาก อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางทางความรู้สึกและความรู้สึกแปลกแยกอาจจะมาจากการ
ภาษาพูดที่ไม่คุ้นชิน 

นอกจากนี้ ในประเด็นด้านความรู้สึกแปลกแยกของไทย-พุทธ จากการถูกแย่งงานนั้น อ.ซากีไม่ได้มองว่า 
มีความเก่ียวข้องกัน เนื่องจากอาชีพของคนมุสลิมที่ย้ายถิ่นเข้ามาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่คือ งานใช้
แรงงานและการรับจ้าง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่สามารถส่งผลต่อความ
เปราะบาง เนื่องจากเป็นการรบกวนความปกติในการใช้ชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลกระทบต่อบางกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำงานเป็นแรงงานระดับล่างจะเป็นกลุ่มคนที่มี
ความเปราะบางในหาดใหญ่-สงขลา อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านโอกาสที่น้อยกว่าคนในพื้นที่ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่เทศบาลและรัฐจัดสรรให้ เพราะเป็นสิทธิ์ที่สงวนสำหรับคนพ้ืนที่ เช่น การรักษาพยาบาล 

สำหรับมุสลิมจากมลายู ซึ่งประกอบอาชีพเป็นแรงงานระดับล่างนั้น มีโอกาสในการขยับฐานะค่อนข้างยาก 
พบได้น้อยที่จะสามารถสะสมเงินจนเปิดกิจการของตนเองได้ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ เมื่อมีรายได้จากการทำงาน
จะเก็บสะสมไว้เพื่อส่งกลับไปที่บ้านมากกว่า นอกจากนี้ โอกาสในการขยับฐานทางเศรษฐกิจต้องอาศัยปัจ จัยด้าน
ทุน เครือข่าย และโอกาส ซึ่งคนมุสลิมที่ย้ายถิ่นเข้ามาใหม่จำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวและขยาย
เครือข่ายกับคนมุสลิมในชนชั้นที่สูงกว่า  

สำหรับชาวมุสลิมที ่ย ้ายถิ ่นฐาน ปัจจัยที ่มีส ่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกที ่อยู ่อาศัยคือ 
สภาพแวดล้อมมีความใกล้เคียงกับชุมชนเดิม อาทิ การมีย่านมุสลิม มีแหล่งอาหารฮาลาล มีมัสยิด เป็นต้น ดังนั้น 
ชาวมุสลิมจึงค่อนข้างจะมีการรวมตัวอยู่กันเป็นย่านหรือชุมชนมากกว่าอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมลีบ ซึ่งมีลักษณะที่
แตกต่างจากการย้ายถิ่นอาศัยของชาวไทยพุทธ และโดยปริยายการร่วมกลุ่มอยู่ อาศัยในชุมชนเดียวกันของชาว
มุสลิมนี้จึงเป็นการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือทางสังคม (social safety net) และเกิดการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกัน



 

 

และกันในชุมชน ถึงอย่างนั้น ความใกล้ชิดของคนภายในชุนชนระหว่างเขตเมือง และเขตชนบทก็มีลักษณะแตกต่าง
กัน 

การประกอบธุรกิจของชาวมุสลิมมักจะมาจากความถนัดคุ้นเคยของครอบครัว การรับสืบทอดกิจการ หรือ 
สายงานที่ได้ร่ำเรียนมา โดยต้องไม่ขัดกับหลักการของศาสนา อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุนทางสังคม
จากการมีเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของชาวมุสลิมอาจไม่มีผลในการเอื้อประโยชน์ทางเศ รษฐกิจเท่า
สมัยก่อนอีกแล้ว เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีความรู้สึกถึงความชาตินิยมเท่าคนรุ่นก่อน แต่คำนึงถึงปัจจัยด้านราคา 
กำไร-ขาดทุน โอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า ยกเว้นในธุรกิจอาหาร ซึ่งแตกต่างจากชาวมุสลิมมาเลเซียที่ยังคง
อุดหนุนภูมิบุตราด้วยกัน 

การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวล่มสลาย แรงงานย้ายถิ่นต้อง
กลับบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มที่สื่อสารภาษามลายูได้ เช่น ล่ามทัวร์ บริกรในโรงแรม ต้องตกงาน ร้านอาหารสำหรับ
นักท่องเที่ยวมาเลเซียปิดตัว และธุรกิจการท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะฟ้ืนยาก ก่อนหน้าที่โควิด-19 จะระบาด หาดใหญ่
เริ่มซบเซาอยู่แล้ว แรงงานวัยหนุ่มสาวย้ายไปทำงานในภูเก็ต กระบี่ พังงามากขึ้น และเมื่อโควิด -19 ระบาดทำให้
หาดใหญ่ล้มหนักกว่าเดิม 

การอยู่อาศัยของคนในชุมชนเขาแดงมีสภาพความเป็นอยู่แออัด คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ขาย
ปลาให้คนในเมือง เพราะการศึกษาไม่สูง เนื่องจากแต่เดิมรายได้จากการประกอบอาชีพประมงค่อนข้างสูงกว่าการ
ทำงานข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวมุสลิมที่นิยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนศาสนาแทนการเรียน
สายสามัญในโรงเรียน ประกอบกับปัญหายาเสพติด ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเขาแดงค่อนข้างจะด้อยกว่า
ชุมชนในเขตเมือง แม้ว่าระยะทางระหว่างชุมชนทั้งสองแห่งจะไม่ได้ห่างไกลกัน ซึ่งในปัจจุบัน ทะเลสาบสงขลาเริ่ม
มีความเปลี่ยนแปลง เพราะการผันน้ำของภาครัฐเพื่อไม่ให้หาดใหญ่น้ำท่วม ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาจืด และ
สัตว์น้ำจึงเริ่มสูญพันธ์ ทำให้จับสัตว์น้ำได้น้อยลง ส่งผลโดยตรงต่อรายได้เลี้ยงชีพของคนในชุมชน และเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอ่ืนได้ยาก เพราะการศึกษาไม่สูง 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปภาพรวมของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งที่ 2 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน ครั้งที่ 2” เป็นการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
ภาคีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวของกับความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคทั้ง 3 เมือง 
ในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-
19 ที่กระจายตัวหลายพื้นที่เป็นวงกว้างในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการลงพ้ืนที่
เมืองเป้าหมายเพ่ือจัดการประชุม โดยการประชุมข้างต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคีที่มีความรู้
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความยากจน สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มและภาพอนาคตของความยากจนใน
เมืองหลักภูมิภาค ซึ่งผลลัพธ์จากการระดมความคิดเห็นดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเสนอทางเลือกนโยบายที่
เพื่อรับมือกับความยากจนและปัจจัยที่นำไปสู่การขยายตัวของความยากจนในเมืองหลักภูมิภาคในอนาคต โดยมี
รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งที ่2 ดังนี้  



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งท่ี 2 

เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวของกับความ
ยากจนในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.  

กำหนดการ  
13:30 เริ่มการประชุม 
13:30 – 13:50 ผู้วิจัยนำเสนอผลการสำรวจความยากจนในเมืองหลักและชี้แจงกระบวนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  
13.50 –14:50 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพอนาคตฐาน (base-line futures) ของความยากจนใน

เมืองหลัก 
14:50 – 15.00 ผู ้ว ิจ ัยนำเสนอปัจจัยขับเคลื ่อนของภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือก (alternative 

futures) 
15:00 – 16:00 ระดมสมองเพ่ือเติมเต็มรายละเอียดของฉากทัศน์อนาคตทางเลือก    
16:00 – 16:30  คัดเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์และสรุปการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
10. คุณจุฑา สังขชาติ   สมาคมผู้บริโภคสงขลา 
11. คุณโตมร อภิวันทนากร  Thai Civic Education 
12. คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์   ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม 
13. คุณนิพนธ์ รัตนาคม   สมาคมอาสาสร้างสุข 
14. คุณจันทนา เจริญวิริยะภาพ มูลนิธิแรงงานและอาชีพ 
15. คุณสุระ แก้วเกาะสะบ้า  อดีตนักกิจกรรม 

 
  



 

 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งท่ี 2 
เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชา
สังคมที ่ทำงานเกี ่ยวข้องกับความยากจนในเมืองสงขลา -หาดใหญ่ได้ชี ้ให้เห็นถึงปัจจัยที ่มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงในการกำหนดภาพอนาคตฐาน (baseline future) และภาพอนาคตทางเลือก 
(alternative future) ของความยากจนในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงที ่มีความแน่นอนสูงในการกำหนดภาพอนาคตฐาน (baseline 
future) ของความยากจนในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ในด้านการทำงานมีแนวโน้มเกิดภาวะการจ้างงานลดต่ำลง 
เนื่องจากเศรษฐกิจของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ส่วนใหญ่พึ่งพิงอยู่กับภาคการค้าและบริการมาก ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์และการท่องเที่ยวภายในจังหวัดซบเซา นำไปสู่การแย่งงานกันทำระหว่าง
แรงงานไร้ทักษะหรือกึ่งทักษะ กับ แรงงานมีทักษะ ทำให้แรงงานผู้มีทักษะต่ำกว่าถูกเบียดขับออกจากอาชีพเดิม 
โดยเฉพาะอาชีพแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่แหล่งทำงานของผู้มีฐานะยากจน จะมีการหลั่งไหลของ
แรงงานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าไปทำงานทั้งที่เป็นรายได้หลักและเป็นรายได้เสริมเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้
การจ้างงานส่วนใหญ่ในอนาคตจะเป็นงานที่มีการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการและไม่มีสวัสดิการดูแลผู้ทำงานเพ่ิม
มากขึ้น อีกท้ังยังอาจกล่าวได้ว่า แรงงานแพลตฟอร์มอาจจะกลายเป็นคนจนกลุ่มใหม่แม้ขณะนี้จะมีรายได้สูงก็ตาม 
เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนทางรายได้อยู่สูง และในระยะยาวการแข่งขันในการรับงานก็
จะส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง และการกดขี่จากแพลตฟอร์มต่างๆ ก็จะส่งผลต่อส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงด้วย รวมถึง
สภาพการทำงานที่ไร้สวัสดิการทำให้มีโอกาสที่การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยสะสมจากการทำงานประกอบกับ
การขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมเติมทำให้ศักยภาพในการทำงานในระยะยาวจะต่ำลง  
 ส่วนด้านการอยู่อาศัยนั้น มีแนวโน้มเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองรวดเร็วมากขึ้นทำให้เกิดการตกหล่น
ในเข้าถึงสวัสดิการสาธารณะหรือสวัสดิการขั ้นพื ้นฐาน เนื ่องจากภาครัฐยังไม่สามารถรองรับได้เท่าทันการ
เจริญเติบโต นอกจากนี ้ด้วยยังพบแนวโน้มการอยู่อาศัยของคนจนในพ้ืนที่เมืองเดิมมากข้ึนและเริ่มจะมีความแออัด
มากขึ้น 
 ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีแนวโน้มของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งต้องอาศัยการมีสิทนทรัพย์
เป็นหลักประกันในการกู้ยืม ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบรุนแรงขึ้นจากความต้องการบริโภคและรายจ่ายที่สูงขึ้น 
 ในด้านเครือข่ายความช่วยเหลือ องค์กรทางศาสนาและภาคประชาสังคม อาทิ องค์กรมุสลิม สมาคมชาว
จีน และองค์กร ‘คนช่วยคน’ เป็นต้น ยังมีบทบาทเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้คนทั้งด้านแหล่งเงินทุน และการ
ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มของความเป็นชุมชนลดต่ำลง ผู้คนมีการอาศัยอยู่ลักษณะครัวเรือนคนเดียว
สูงขึ้น 



 

 

 โดยปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงสามารถนำมาวิเคราะห์ เป็น ภาพอนาคต
ฐาน (baseline future) ของความยากจนในเมืองสงขลา-หาดใหญ่ โดยสังเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐานออกมา
เป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การจ้างงานลดต่ำลง แรงงานถูกผลักดันเข้าไปทำงานในธุรกิจแพลตฟอร์มเพิ่มมาก 
เนื่องจากฐานเศรษฐกิจเดิมของเมืองซบเซาลง อาทิ การท่องเที่ยว ราคาสินค้าเกษตรและการประมงตกต่ำลง 
ทำให้คนเมืองมีความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้  และส่งผลต่อความยากจน 2) เกิดการแข่งขันแย่งงานกันใน
ธุรกิจแพลตฟอร์มและเบียดขับคนจนซึ่งมีศักยภาพต่ำกว่าออกจากแหล่งรายได้ที่เป็นทางเลือกสุดท้าย 3) 
แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในภาคการประมงต้องออกจากการประกอบอาชีพเดิมและย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อแสวงหา
โอกาสใหม่ กลายเป็นกลุ่มยากจนกลุ่มใหม่ และอาจจะกลายเป็นกลุ่มไม่มีที่พึ่งพิงในอนาคตต่อไป 4) การเข้าถึง
ดิจิทัลกลายเป็นจุดตัดที่สำคัญของการกำหนดอนาคตความยากจน เพราะนำไปสู่การเสียโอกาสในด้านอ่ืนๆ เช่น 
การตกหล่นจากสวัสดิการภาครัฐที่มีการจัดสรรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 5) การพัฒนาทางภาครัฐที่มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ทางรถไฟสุราษฎร์-หาดใหญ่ หาดใหญ่-สงขลา การพัฒนาพื้นที่ในเขตเมือง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการไล่รื้อชุมชนของผู้มีรายได้น้อย และจะทำให้กลุ่มเหล่านี้มีความเปราะบางและน่าจะส่งผลต่อความ
ยากจนที่เพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว จากการนำเสนอปัจจัยขับเคลื ่อนของภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือก
(alternative future) ทั้ง 4 ฉากทัศน์ อันประกอบด้วย ฉากทัศน์ที่ 1) วงแชร์ 2) โรงรับจำนำ 3) สินเชื่อออนไลน์
และ 4) คราวด์ฟันดิง โดยในการประชุมกลุ่มย่อยนี้ ได้ข้อสรุปว่า ฉากทัศน์ที่ 1 วงแชร์ เป็นภาพอนาคตอันพึง
ประสงค์ (preferable future) ที ่สุดของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบัติการยัง
ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สำคัญในฉากทัศน์ที่พึงประสงค์คือ ในอนาคตเครือข่ายทางสังคมทั้งด้านเครือญาติและ
อาชีพซึ่งมีแนวโน้มจะหดสั้นลงนั้นจะส่งผลต่อความเปราะบางจากการขาดช่องทางในการเข้าถึงแหล่งงานและ
ความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกัน รูปแบบของเครือข่ายความเป็นชุมชนที่จะส่งผลต่อตาข่ายความปลอดภัยทาง
สังคม (social safety net) อาจมีแนวโน้มเปลี่ยนรูปจากการเชื่อมโยงผ่านพื้นที่ทางกายภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่
เมืองเดียวกันไปสู่การเชื่อมโยงกันผ่านชุมชนทางดิจิทัลมากขึ้น 
 

  



 

 

 

 

  



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งท่ี 2 

เมืองเชียงใหม่ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวของกับความ
ยากจนในเมืองเชียงใหม ่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.  
กำหนดการ  
13:30 เริ่มการประชุม 
13:30 – 13:50 ผู้วิจัยนำเสนอผลการสำรวจความยากจนในเมืองหลักและชี้แจงกระบวนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  
13.50 –14:50 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพอนาคตฐาน (base-line futures) ของความยากจนใน

เมืองหลัก 
14:50 – 15.00 ผู ้ว ิจ ัยนำเสนอปัจจัยขับเคลื ่อนของภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือก (alternative 

futures) 
15:00 – 16:00 ระดมสมองเพ่ือเติมเต็มรายละเอียดของฉากทัศน์อนาคตทางเลือก    
16:00 – 16:30  คัดเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์และสรุปการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
10. คุณวิเชียร ทาหล้า  กลุ่มกรีนเรนเจอร์ 
11. คุณนภภู ไชยวุฒิ   หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

ภาคเหนือ 
12. คุณเปล่งศรี ตองอ่อน  กลุ่มเพ่ือนร่วมงานและเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรชุมชนเมือง 

เชียงใหม่ 
13. คุณธีรมล บัวงาม   สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS 
14. คุณทักษิณ บำรุงไทย  ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 
15. คุณบงกช ดารารัตน์  นักวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. อาจารย์สุรเดช ลุนิทรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
17. อาจารย์พงศกร สงวนศักดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
18. อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

  



 

 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งท่ี 2 
เมืองเชียงใหม่ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชา
สังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความยากจนในเมืองเชียงใหม่ได้ระดมความคิดเห็นในประเด็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส่งผลต่ออนาคตความยากจน ปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงในการกำหนดภาพอนาคต
ฐาน (baseline future) และภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ 
ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยที ่มีแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงที ่มีความแน่นอนสูงในการกำหนดภาพอนาคตฐาน (baseline 
future) ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ ในด้านการทำงานมีแนวโน้มเกิดรูปแบบและลักษณะของการจ้างงาน
ที่มีความยืดหยุ่นสูงในรูปแบบโปรเจคมากยิ่งขึ้น ไม่มีสัญญาผูกพันระยะยาว และขาดสวัสดิการรองรับ อีกทั้งยัง
ผู้ประกอบการยังมีแนวโน้มให้คุณค่ากับแรงงานที่มีศักยภาพและทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย (multiple 
skills) มากกว่าแรงงานที่มีทักษะอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งอาจเป็นการกีดกันคนที่ไม่พร้อมต่อการปรับตัวหรือไม่
สามารถปรับตัวได้ออกจากอาชีพ นอกจากนี้ อาชีพที่เสี่ยงต่อความยากจนคือ อาชีพที่ต้องพึ่งพิงทุนขนาดใหญ่ 
เช่น แรงงานในโรงงาน เนื่องจากแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรแทนมนุษย์มากขึ้นและอาจต้องหลุด
ออกจากอาชีพเช่นกัน 

ส่วนด้านการอยู่อาศัย มีแนวโน้มของการขยายตัวออกจากเมืองไปสู่ชานเมืองเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้มี
ฐานะยากจนที่ต้องออกไปเช่าบ้านในชานเมืองหรืออำเภอรอบนอกมากขึ้น เนื่องจากการกว้านซื้อที่ดินของกลุ่ม
ทุนต่างถิ่นทั้งทุนภายในประเทศและทุนต่างประเทศทำให้ที่ดินมีราคาสูง ประกอบกับการพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐก่อให้เกิดการไล่รื้อพื้นที่ชุมชนและอาจทำให้ผู้มีฐานะยากจนมีแนวโน้มอาศัยอยู่ในที่ไม่เหมะสมกับการ
อยู่อาศัยมากขึ้น 

ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีฐานะยากจนนั้นมีแนวโน้มพ่ึงพาสถาบันการเงินนอกระบบและส่งผลต่อ
ภาวการณ์เป็นหนี้นอกระบบรุนแรง นอกจากนี้กลุ่มเงินกู้ขนาดย่อยเช่น นิ่มซี่เส็ง เฮงริชชิง มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น 
เพราะคนต้องการใช้เงินด่วนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังเห็นถึงแนวโน้มของระบบการกู้เงินผ่านระบบดิจิทัลที่มี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องใช้หลักประกันเหมือนเดิม แต่
ความท้าทายที่สำคัญคือกฎหมายอาจไม่สามารถคุ้มครองการกู้เงินรูปแบบใหม่ได้ดีพอ 

ด้านเครือข่ายความช่วยเหลือในเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทใน
การเป็นตาข่ายที่สำคัญทางสังคมในการช่วยผู้คนนั้น ในอนาคตมีแนวโน้มจะลดบทบาทลง เนื่องจากขาดคนทำงาน
รุ่นใหม่ๆเข้ามา หรือ อาจเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิมที่เป็นการทำงานเชิงชุมชนไปสู่การทำงานที่เน้นจัดการ



 

 

ประเด็นเฉพาะเรื่องมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เครือข่ายทางสังคมที่มีกับชุมชนเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเพ่ือ
สังคม (social enterprise) อาจเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้คนเพ่ิมมากข้ึน 

โดยปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงสามารถนำมาวิเคราะห์เป็น  ภาพอนาคต
ฐาน (baseline future) ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ โดยสังเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐานออกมา
เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ความยากจนจากการเข้าไม่ถึงดิจิทัล (digital poor) ซึ่งจะนไปสู่การเสียโอกาสในด้าน
อื่นๆ เช่น การใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นช่องทางในการหารายได้ หรือ รับสวัสดิที่มีการจัดสรรโดยภาครัฐ 2) ความ
ยากจนทางเครือข่ายทางสังคม (social poor) เนื่องจากประชากรในเขตเมืองโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
หรือกลุ่มเปราะบางจะขาดตาข่ายปลอดภัยทางสังคมจากความเป็นเครือญาติและความเป็นชุมชนลดลง จึงไม่มี
ฐานในการพึ่งพิงเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 3) การจ้างงานในภาคบริการและการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง
จากการทำงานเต็มเวลา เป็นงานระยะสั้นหรืองานรายครั้งมากขึ้น 4) การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจจะ
ส่งผลต่อแรงงานจำนวนหนึ่งให้มีรายได้ลดลง ส่งผลต่อการสูญหายในบางอาชะ และการแข่งขันในตลาดแรงงานที่
เพิ่มมากขึ้น 5) รายจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าครองชีพของเมืองและค่าที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้คนกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย หรือพื้นที่ความยากจนจะออกสู่พื้นที่รอบเมืองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินใน
เมืองและไม่เปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย 6) เกิดการไล่รื้อพ้ืนที่ของเอกชนหรือพ้ืนที่ของรัฐมากข้ึนจากการพัฒนา
ที่ดิน 

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว จากการนำเสนอปัจจัยขับเคลื ่อนของภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือก
(alternative future) ทั้ง 4 ฉากทัศน์ อันประกอบด้วย ฉากทัศน์ที่ 1) วงแชร์ 2) โรงรับจำนำ 3) สินเชื่อออนไลน์
และ 4) คราวด์ฟันดิง โดยในการประชุมกลุ่มย่อยนี้ ได้ข้อสรุปว่า ฉากทัศน์ที่ 1 วงแชร์ เป็นภาพอนาคตอันพึง
ประสงค์ (preferable future) ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากจากการสนทนา ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ใน
ภาพรวมมีความเห็นว่า แม้ว่ามีคนเมืองเขียงใหม่จะมีแนวโน้มความเป็นปัจเจกสูงขึ้น แต่ในอนาคตความเกาะเกี่ยว
กันเป็นชุมชนเพ่ืออุ้มชูซึ่งกันและกันยังคงเป็นสิ่งจำเป็น หากแตอ่าจเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเครือข่ายความเป็น
เครือญาติหรืออยู่อาศัยในชุมชนทางกายภาพเดียวกันไปสู่ความเป็นเครือข่ายที่เกดิจากความสนใจเดียวกันหรือการ
มีผลประโยชน์ร่วมกันแทน 
 
   



 

 

 

 
  



 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งท่ี 2 
เมืองขอนแก่น 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวของกับความ
ยากจนในเมืองขอนแก่น จัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.  

กำหนดการ  
13:30 เริ่มการประชุม 
13:30 – 13:50 ผู้วิจัยนำเสนอผลการสำรวจความยากจนในเมืองหลักและชี้แจงกระบวนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  
13.50 –14:50 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพอนาคตฐาน (base-line futures) ของความยากจนใน

เมืองหลัก 
14:50 – 15.00 ผู ้ว ิจ ัยนำเสนอปัจจัยขับเคลื ่อนของภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือก (alternative 

futures) 
15:00 – 16:00 ระดมสมองเพ่ือเติมเต็มรายละเอียดของฉากทัศน์อนาคตทางเลือก    
16:00 – 16:30  คัดเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์และสรุปการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
10. คุณสุภวัฒน์ หนูพริก  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น 
11. คุณศศิกานต์ ศรีวิชา  นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดขอนแก่น 
12. คุณพิมพิไล ศรีบัว   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. คุณณัฐวุฒิ กรมภักดี  กลุ่มเพ่ือนคนไร้บ้าน (Friends of the Homeless) 
14. คุณถนัด เเสงทอง  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน 
15. ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนนามกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16. ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น 
17. อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์  ศูนย์ประชาสังคมเเละการจัดการองค์กรสาธารณะประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น 
  



 

 

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคาดการณ์อนาคตความยากจน” ครั้งท่ี 2 

เมืองขอนแก่น 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชา
สังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความยากจนในเมืองขอนแก่นได้ระดมความคิดเห็นในประเด็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส่งผลต่ออนาคตความยากจน ปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงในการกำหนดภาพอนาคต
ฐาน (baseline future) และภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) ของความยากจนในเมืองขอนแก่น 
ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

 จากการระดมความคิดเห็น ปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงในการกำหนดภาพ
อนาคตฐาน (baseline future) ของความยากจนในเมืองขอนแก่น ในด้านการทำงานมีแนวโน้มเปลี่ยนไปสู่การ
ทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น การนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ในบางอตุสาหกรรมอาจทำให้
บางอาชีพหายไป ในขณะที่งานภาคบริการและงานที่ต้องใช้เเรงงานจะยังคงมีอยู่ หากแต่จะต้องอาศัยเครือข่าย
ของแหล่งหางานที่มาจากระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ส่วนด้านการอยู่อาศัย คนเมืองขอนแก่นมีแนวโน้มขยายตัวออกไปอาศัยบริเวณชานเมืองหรืออำเภอ
รอบนอกมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยในเมืองมีราคาแพงเกินกว่าที่จะสามารถจ่ายได้ คนเมืองเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยในเมืองได้ยากมากขึ้น และมีแนวโน้มถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่จากการโครงการพัฒนาพ้ืนที่รอบ
สถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนจะนำไปสู่การเวนคืนพื้นที่และไล่รื้อชุมชน ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยใน
เมืองขอนแก่นมีแนวโน้มย้ายไปพักอาศัยในห้องเช่าราคาถูกบริเวณ บขส เก่าซึ่งมีราคาถูกกว่า หรือยอมปรับตัว
อยู่ในอาคารสูงเพ่ือจะแลกกับการได้อยู่ในพ้ืนที่เมืองเพ่ิมขึ้น  

ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีฐานะยากจนนั้นมีแนวโน้มกู้เงินนอกระบบน้อยลง และหันไปพึ่งพา
แหล่งเงินทุนของภาครัฐ และกลุ่มเงินทุนขนาดย่อยที่ต้องวางสิทนทรัพย์เพื่อค้ำประกัน เช่น โรงรับจำนำ และเงิน
ติดล้อ เพราะคนต้องการใช้เงินด่วนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังเห็นถึงแนวโน้มของระบบการกู้เงินผ่านระบบ
ดิจิทัลที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ ้น ซึ ่งจะทำให้ผู ้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องใช้หลักประกัน
เหมือนเดิม แต่ความท้าทายที่สำคัญคือกฎหมายอาจไม่สามารถคุ้มครองการกู้เงินรูปแบบใหม่ได้ดีพอ 

ด้านเครือข่ายความช่วยเหลือ องค์กรภาคประชาสังคมจะลดน้อยลง จะเปลี่ยนรูปเป็นรูปเเบบธุรกิจเพ่ือ
สังคมเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการระดมทรัพยากรผ่านรูปเเบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้คนเพ่ิมมากขึ้น 

โดยปัจจัยที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูงสามารถนำมาวิเคราะห์เป็น  ภาพอนาคต
ฐาน (baseline future) ของความยากจนในเมืองเชียงใหม่ โดยสังเคราะห์เป็นภาพอนาคตฐานออกมาเป็น  8 
ประเด็น ได้แก่ 1) ความยากจนจากการเข้าไม่ถึงดิจิทัล (digital poor) ซึ่งจะนำไปสู่การเสียโอกาสในด้านอื่นๆ 



 

 

เช่น การใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นช่องทางในการหารายได้ หรือ รับสวัสดิที่มีการจัดสรรโดยภาครัฐ 2) ความยากจน
ทางเครือข่ายทางสังคม (social poor) 3) โอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองที่น่าจะหดแคบลงจากการเปลี่ยนเปลี่ยน
เทคโนโลยี การค้า และอุตสาหกรรมของเมือง ส่งผลกระทบต่ออัราการจ้างงาน 4) เกิดการแข่งขันแย่งงานกันใน
ธุรกิจแพลตฟอร์มและเบียดขับคนจนซึ่งมีศักยภาพต่ำกว่าออกจากแหล่งรายได้ที่เป็นทางเลือกสุดท้าย  5) การ
จ้างงานมีลักษณะที่ยืดหยุ่นและไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ 6) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองและการ
เปลี่ยนพื้นที่ส่วนร่วมของเมืองเป็นพื้นที่ของรัฐ ก็คือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่ช่วยแบ่งเบา
ภาระทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ขาดรายได้ลดน้อยลง 7) คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการไล่รื้อที่อยู่อาศัยหลายชุมชนในตัวเมืองขอนแก่น แล้วก็กลุ่มคนจนหรือประชากรความอยาก
จนก็จะเพิ่มสูงขึ้น 8) เกษตรกรผู้เช่าที่ดินมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงมาสู่แรงงานในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น จะเ กิดการ
อพยพย้ายถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร โดยเฉพาะเป็นแรงงานที่มีความไม่มั่นคงทาง และยิ่งมีความเสี่ยง
ต่อการตกสู่ความยากจน เนื่องจากขาดทักษะในการประกอบอาชีพทำให้มีข้อจำกัดในการทำงาน 

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว จากการนำเสนอปัจจัยขับเคลื ่อนของภาพฉากทัศน์อนาคตทางเลือก
(alternative future) ทั้ง 4 ฉากทัศน์ อันประกอบด้วย ฉากทัศน์ที่ 1) วงแชร์ 2) โรงรับจำนำ 3) สินเชื่อออนไลน์
และ 4) คราวด์ฟันดิง โดยในการประชุมกลุ่มย่อยนี้ ได้ข้อสรุปว่า ฉากทัศน์ที่ 2 โรงรับจำนำ เป็นภาพอนาคตอันพึง
ประสงค์ (preferable future) ที่สุดของเมืองขอนแก่น เนื่องจากจากการสนทนา ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ใน
ภาพรวมมีความเห็นว่า ในอนาคตผู้มีรายได้น้อยในเมืองมีความเป็นไปได้ที่จะต้องพึ่งพาและขวนขวายช่วยเหลือ
ตัวเองมากที่สุด และสอดคล้องกับสภาพจริงในปัจจุบัน เนื่องจากการรวมกลุ่มเครือข่ายความเป็นชุมชนของคนจน
ซึ่งมีการอาศัยอยู่อย่างเป็นเอกเทศนั้นเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเอื้อให้
เครือข่ายความเป็นชุมชนทางดิจิทัลเกิดขึ้นได้ด้วย ดังนั้นแล้ว ทิศทางของนโยบายเพื่อรับมือกับอนาคตความ
ยากจนของเมืองขอนแก่นจึงเป็นจำเป็นระบบที่อิงอยู่กับความเป็นปัจเจกของคนมากข้ึน 

 
 
 
  



 

 

 
 
 



 

 

ภาคผนวก ค 

ลักษณะอาชีพของสมาชิกครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างในเมืองหลักภูมิภาค 

ลักษณะอาชีพ 
เมืองเชียงใหม่ 

คิดเป็น (ร้อยละ) 

เมืองขอนแก่น 

คิดเป็น (ร้อยละ) 

เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

คิดเป็น (ร้อยละ) 

เก็บของเก่า 0.97 6.96 0.56 

เกษตรกร 1.93 0.87 0.56 

ข้าราชการ 0.48 0.87 1.68 

ค้าขาย 16.43 13.04 16.76 

ค้าขายอาหาร 9.18 9.57 7.26 

งานช่าง 3.38 - 1.68 

ธุรกิจส่วนตัว 2.42 - 2.23 

ประมง - - 0.56 

พนักงานขนส่ง 0.97 2.61 1.68 

พนักงานบริการ 5.31 4.35 3.35 

พนักงานประจำ 8.21 7.83 5.59 

รับจ้าง 21.26 27.83 35.75 

รับราชการ 0.48 0.87 - 

อาชีพอิสระ 4.83 0.87 0.56 

อาสาสมัคร 0.97 0.87 1.12 

ว่างงาน/ไม่ระบุ 23.19 23.48 20.67 

  



 

 

ลักษณะอาชีพของครัวเรือนยากจนกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละช่วงอายุของสามเมืองหลักภูมิภาค (ร้อยละ) 
อายุ 

อาชีพ 
 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี 

65 ปี 

ขึ้นไป 

เมืองเชียงใหม่ 

เก็บของเก่า  - - 2.08 - 1.41 1.35 

เกษตรกร  2.86 3.23 - 3.75 1.41 4.05 

ข้าราชการ  - 3.23 - - - - 

ค้าขาย  11.43 12.90 10.42 16.25 23.94 13.51 

ค้าขายอาหาร  - 6.45 14.58 18.75 8.4 6.76 

งานช่าง  - 6.45 2.08 5.00 4.23 2.70 

ธุรกิจส่วนตัว  2.86 - 6.25 5.00 1.41 1.35 

พนักงานขนส่ง  - 3.23 - - - 1.35 

พนักงานบริการ  5.71 16.13 8.33 6.25 2.82 5.41 

พนักงานประจำ  5.71 6.45 18.75 6.25 4.23 1.35 

รับจ้าง  34.29 22.58 20.83 15.00 23.94 20.27 

รับราชการ  - - - - - 1.35 

ว่างงาน/ไม่ระบุ  31.43  6.25 17.50 19.72 33.78 

อาชีพอิสระ  2.86 19.35 10.42 5.00 8.45 4.05 

อาสาสมัคร  2.86 - - 1.25 - 2.70 

        

        

เมืองขอนแก่น 



 

 

อายุ 

อาชีพ 
 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี 

65 ปี 

ขึ้นไป 

เก็บของเก่า  3.45 7.50 5.88 10.20 6.67 2.44 

เกษตรกร  - - - - - 2.44 

ข้าราชการ  - 5.00 - - - - 

ค้าขาย  10.34 5.00 5.88 18.37 16.67 14.63 

ค้าขายอาหาร  20.69 10.00 20.59 8.16 8.33 12.20 

พนักงานขนส่ง  - - 2.94 2.04 3.33 - 

พนักงานบริการ  6.90 - - 4.08 8.33 4.88 

พนักงานประจำ  3.45 27.50 14.71 8.16 6.67 4.88 

รับจ้าง  27.59 25.00 32.35 30.61 26.67 29.27 

รับราชการ  - - - - 1.67 - 

ว่างงาน/ไม่ระบุ  27.59 20.00 17.65 16.33 20.00 29.27 

อาชีพอิสระ  - - - - 1.67 - 

อาสาสมัคร  - - - 2.04 - - 

เมืองสงขลา-หาดใหญ่ 

เก็บของเก่า  - 1.72 2.22 - - 5.26 

เกษตรกร  - - - - 2.70 - 

ข้าราชการ  - 1.72 - 5.17 - - 

ค้าขาย  25.49 15.52 20.00 12.07 21.62 15.79 

ค้าขายอาหาร  13.73 3.45 8.89 17.24 10.81 - 

งานช่าง  3.92 1.72 2.22 3.45 - - 



 

 

อายุ 

อาชีพ 
 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี 

65 ปี 

ขึ้นไป 

ธุรกิจส่วนตัว  - 3.45 2.22 3.45 2.70 - 

ประมง  - - 2.22 1.72 - - 

พนักงานขนส่ง  - 3.45 2.22 - 2.70 - 

พนักงานบริการ  1.96 12.07 6.67 1.72 - - 

พนักงานประจำ  1.96 8.62 8.89 - 8.11 5.26 

รับจ้าง  15.69 39.66 31.11 32.76 40.54 21.05 

ว่างงาน/ไม่ระบุ  35.29 6.90 8.89 18.97 10.81 47.37 

อาชีพอิสระ  1.96 1.72 - 1.72 - 5.26 

  



 

 

ความสัมพันธ์ของการมีอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน 
อุปกรณ์ดิจิทัล 

ความสัมพันธ์กับงาน 

สมาร์ท
โฟน 

สมาร์ทโฟนและ 

แท็บเล็ต 
ไม่มี ไม่แน่ใจ ไม่ทราบ 

รวม
ทั้งหมด 

เมืองเชียงใหม่   

มีความสัมพันธ์มาก 14.37 8.17 0.28 - - 22.82 

มีความสัมพันธ์ปานกลาง 23.38 4.51 - - - 27.61 

มีความสัมพันธ์น้อย 24.23 0.28 7.89 - - 32.39 

ไม่แน่ใจ 1.41 - 1.41 - - 2.82 

ไม่ทราบ 1.13 - 5.63 - - 6.76 

ไม่ตอบ 0.56 - 6.76 - - 7.61 

รวมทั้งหมด 65.07 12.39 21.97 - - 100 

เมืองขอนแก่น  

มีความสัมพันธ์มาก 12.18 1.11 - - - 13.28 

มีความสัมพันธ์ปานกลาง 23.99 1.48 0.37 - - 25.83 

มีความสัมพันธ์น้อย 25.46 1.48 13.65 - - 40.59 

ไม่แน่ใจ - - 0.74 0.37 - 1.11 

ไม่ทราบ 1.11 - 1.85 - 0.37 3.32 

ไม่ตอบ 3.69 - 11.81 0.37  15.87 

รวมทั้งหมด 66.42 4.06 28.41 0.74 0.37 100 

       

เมืองสงขลา-หาดใหญ่  

มีความสัมพันธ์มาก 21.65 0.69 4.12 0.34 - 26.80% 



 

 

อุปกรณ์ดิจิทัล 

ความสัมพันธ์กับงาน 

สมาร์ท
โฟน 

สมาร์ทโฟนและ 

แท็บเล็ต 
ไม่มี ไม่แน่ใจ ไม่ทราบ 

รวม
ทั้งหมด 

มีความสัมพันธ์ปานกลาง 23.02 - 1.72 - - 24.74% 

มีความสัมพันธ์น้อย 25.77 - 0.34 3.78 - 29.90% 

ไม่แน่ใจ 3.44 - - 2.06 - 5.50% 

ไม่ทราบ 1.72 - 0.34 1.72 - 3.78% 

ไม่ตอบ 3.78 - 0.69 4.47 0.34 9.28% 

รวมทั้งหมด 79.38 0.69 7.22 12.37 0.34 100 
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