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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ขณะที่ฐานเศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตและได้ขยายการเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบกายภาพและออนไลน์  การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้กระจายออกไปในวงกว้างขึ้น และกระบวนการเมือง 
(urbanization) ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในมหานครกรุงเทพ แต่ยังรวมถึงพื้นที่เมืองใหญ่ในระดับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น 
เชียงใหม่ในภาคเหนือ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช และบุรีรัมย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หาดใหญ่ สงขลา และภูเก็ตในภาคใต้ ทั้งยังรวมถึงชลบุรีและระยองในภาคตะวันออก เมื่อเมืองเหล่านี้เริ่มเติบโต 
พื้นที่เมืองในจังหวัดต่าง ๆ จึงเริ่มกลายเป็นแหล่งงานและแหล่งการลงทุนในระดับภูมิภาคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แหล่งงานดังกล่าวยังมาพร้อมกับงานบริการในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเอื้อให้กิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองเกิดขึ้นได้อย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บางเมืองท่องเที่ยวยังกลายเป็นแหล่งทำงานของแรงงานดิจิทัลไร้ถิ่นฐาน 
(digital nomad) ในขณะเดียวกัน การทำงานผ่านระบบออนไลน์ ยังเอื้อให้คนวัยแรงงานสามารถกลับไปอยู่ที่
เมืองท้องถิ่นของตนโดยยังทำงานให้บริษัทในมหานครกรุงเทพหรือเมืองอ่ืน ๆ ได้อยู่ กลายเป็นแรงผลักดันให้เมือง
หลักต่าง ๆ มีโอกาสในการเติบโตในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงการคนเมือง 4.0: อนาคตการทำงาน (มหานครกรุงเทพ) 
ภายใต้กรอบงานวิจัย “คนเมือง 4.0” ซึ่งเป็นร่มงานวิจัยหลัก พบว่าการพัฒนามหานครกรุงเทพต้องปรับตัวเพ่ือ
รองรับการทำงานในอนาคตที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างงานกับเมืองเริ่มเปลี่ยนไป จากการเติบโตขึ้นของ
ระบบเศรษฐกิจกิ๊ก (gig economy) ที่ทำให้แรงงานนอกระบบมีมากขึ้นทั้งยังทำให้เกิดการแยกกันระหว่างการ
ทำงานและการใช้งานพ้ืนทีด่้วย โดยข้อเสนอสำคัญของการพัฒนามหานครกรุงเทพเพ่ือตอบรับการทำงานคนเมือง 
4.0 คือ การสร้างสวัสดิการสำหรับคนทุกรูปแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่น่าทำงานระดับโลกเพ่ือตอบรับ
ภาพอนาคตพึงประสงค์ชื่อ ฉากไหลเข้าด้วยความผูกพัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ไม่แน่นอน 2 ประเด็น คือ 
1) การเปิดรับแรงงานนานาชาติ ที่ควรมุ่งไปยังการสร้างความหลากหลายทั่วโลก ส่งผลให้แรงงานในประเทศไทย
เป็นแรงงานจากนานาชาติ และ 2) วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้าง ที่ควรมุ่งไปยังการทำงานแบบติดที่ติดใจ 
ซึ่งคนส่วนมากยังให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ เทคโนโลยีมาแทนไม่ได้ ในภาพอนาคตพึงประสงค์ที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยผลักดัน 2 ด้านนี้ แรงงานบริการขั้นพื้นฐานจึงจะยังคงมีโอกาสในการหางานอยู่ ในขณะที่ฐาน
แรงงานที่น้อยลงจากโครงสร้างสังคมสูงอายุจะสามารถได้รับการเติมเต็มด้วยแรงงานจากต่างประเทศ  

ต่อยอดจากงานวิจัยดังกล่าว งานวิจัยต่อเนื่องชิ้นนี้มีคำถามวิจัย คือ สถานการณ์การทำงานในเมือง
หลักของประเทศไทยในปัจจุบันและที่อาจจะปรากฏในอนาคตเป็นอย่างไร โดยมีกรณีศึกษาคือ เมืองเชียงใหม่ 
เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา แบ่งเป็นคำถามวิจัยย่อยตามปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่ได้กวาดสัญญาณ
มาแล้วจากงานวิจัยในปีแรก ได้แก ่1) ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานเชิงดิจิทัลที่เชื่อม
ระหว่างเมืองหลักในประเทศไทยและเมืองอื่นทั่วโลก เช่น ปัจจัยเรื่องคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัล (digital nomad) และ
ระบบเมืองระดับโลก (global city system) จะสามารถส่งผลต่ออนาคตการทำงานในเมืองหลักในประเทศไทย
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อย่างไรบ้าง 2) ปัจจัยด้านต่าง ๆ ในเมืองหลัก เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จะสามารถ
ส่งผลต่ออนาคตการทำงานในเมืองหลักอย่างไรบ้าง เช่น ช่วยเอ้ือต่อการดึงดูดงานและแรงงานสู่เมืองหลักอย่างไร
และในรูปแบบใดบ้าง และ 3) นโยบาย มาตรการ และเครื่องมืออะไรที่จะส่งเสริมให้ชีวิตคนไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทำงานดียิ่งขึ้น ทั้งในภาพอนาคตฐานและภาพอนาคตที่พึงประสงค์ โดยการศึกษางานวิจัยมีข้อค้นพบต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ที่ผ่านมาการพัฒนาเมืองหลักเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ได้แก ่ช่วงที่ 1 จากสันโดษสู่สัญจร พัฒนาผ่านการสร้างช่องทางการเชื่อมต่อด้วยถนนและ
รถไฟ ช่วงที่ 2 จากคอกลมสู่คอปก พัฒนาผ่านการกำหนดความเป็นศูนย์กลางราชการและสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับภูมิภาค ช่วงที่ 3 จากชนบทเรียบง่ายสู่เมืองซับซ้อน พัฒนาผ่านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ และธุรกิจที่
เติบโตขึ้นในแต่ละพ้ืนที ่และช่วงที่ 4 จากท้องถิ่นภิวัตน์สู่ดิจิทัลภิวัตน์ พัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อทั้ง
ทางกายภาพและบนโลกออนไลน ์ส่งผลให้เมืองหลักมีทั้งโอกาสและความท้าทายในขณะเดียวกัน 

นอกจากนี้ การศึกษาผ่านการทบทวนวรรณกรรม การลงสำรวจพ้ืนที่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ
คนเมือง 4.0 การวิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีและตัวแทน
กลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละเมือง พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลักจากปัจจุบันสู่อนาคตในมิติการพัฒนา
เศรษฐกิจ การจ้างงาน การทำงาน และแรงงาน ทั้งสิ้น 9 ด้าน ได้แก่ 1) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
เมือง 2) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจของเมืองและรายได้ของคนเมือง 3) สัญญาณการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะแรงงานในเมือง 4) สัญญาณการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการรับงาน  5) สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทำงาน 6) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานและการทำงาน 7) สัญญาณการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเสี ่ยง และการดูแลคนทำงานในเมือง ประกอบด้วย 8) สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงการแข่งขันกับเมืองทั่วโลก และ 9) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง  

จากการกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันสู่อนาคตชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ 
ความน่าทำงาน ความยั่งยืน และความเชื่อมต่อของเมืองจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อตลาดแรงงานและวิธีการทำงานเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น และมีแรงงานที่ทำงานหลากหลายใน
รูปแบบเศรษฐกิจกิ๊กมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานในรายบุคคลไม่ยึดติดกับพื้นที่เท่าเดิม (footloose) เป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายต่อการพัฒนาเมืองหลักของประเทศไทย ทั้งนี้ ควรเน้นย้ำว่างานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เมืองหลักต่าง ๆ ไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติมากนัก เช่น 
เชียงใหม่ขาดนักท่องเที่ยวและดิจิทัลโนแมดที่เป็นเรื่องสำคัญของงานวิจัยนี้ แต่ในขณะเดียวกัน งานวิจัยนี้ชี ้ถึง
ประเด็นที่น่าสนใจทั้งที่ขัดแย้งและสอดคล้องกับสมมติฐานตั้งต้น คือ 1) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักบางคนมี
รอยเท้า (footprint) ของตนในหลากหลายที่ แต่โดยมากมักจะเป็นคนในพื้นที่ที่อาจเคยไปทำงานหรือศึกษาใน
พื้นที่อื่น ๆ แล้วย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองเกิดของตน แตกต่างกันจากมหานครกรุงเทพซึ่งมีมิติของวิถีชีวิตที่ไร้หลัก
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แหล่งมากกว่าเมืองหลัก แต่ความเป็นไปได้หนึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เมื่องานสามารถทำผ่านระบบ
ออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลักษณะดังกล่าวอาจมีสูงขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นความท้าทายต่อการจัดสรร
ทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐและการบริการสวัสดิการต่าง ๆ ตามมา 2) ถึงแม้ว่าแรงงานในมหานครกรุงเทพมัก
ทำงานและมีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงพลวัตของแรงงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊กที่โดนเร่ง
ด้วยระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ในเมืองหลักประเทศไทยกลับยังเป็นส่วนน้อยที่หารายได้มากกว่า 1 ช่องทาง ซึ่ง
มีนัยว่าเมืองหลักประเทศไทยมีความสมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายมากกว่ามหานครกรุงเทพ 3) หากคำนึงถึง
ข้อจำกดัทางเวลา สถานที ่และรายได้ที่มาควบคู่กับการทำงานประจำทั่วไปเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้แรงงานในเมือง
รับงานและรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง เมืองหลักประเทศไทยในปัจจุบันอาจมีข้อจำกัดดังกล่าวน้อยกว่าในมหา
นครกรุงเทพ แตเ่ศรษฐกิจแพลตฟอร์มก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ืออำนวยให้การหางานที่หลากหลายเป็นไปได้ง่าย
ขึ้น 4) แรงงานในเมืองมีสถานที่ไว้ใช้ทำงานที่หลากหลายมากกว่าเดิม ด้วยการทำงานบนระบบดิจิทัลที่มีสูงขึ้น 
ส่งผลต่อการใช้เมืองที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนดังเช่นเมื่อก่อน มีนัยสู่การบริหารจัดการเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอื่น ๆ ตามมา และ 5) ปัจจัยความน่าอยู่ ความน่าทำงาน ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ และความยั่งยืนมี
ความสำคัญต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานและเลือกเมืองเพ่ืออยู่อาศัย  

ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีความไม่แน่นอนต่ำและกำลังค่อย ๆ พัฒนากลายเป็น
ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งใช้เป็นพ้ืนฐานในการคาดการณ์อนาคตทางเลือกต่อไป แบ่งเป็น 5 ประเด็น
สำคัญ คือ 1) คนในจำเป็นต้องออก คนนอกไม่จำเป็นต้องเข้า ประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ เศรษฐกิจท้องที่ไม่
ตอบโจทย์แรงงานและการศึกษาไม่ตอบโจทย์ผู ้ว่าจ้าง และความเป็นศูนย์กลางของเมืองพ่ึงพาการทำงานบน
แพลตฟอร์ม 2) เทคโนโลยีรุดหน้าแต่คุณค่าเดิมไม่รั ้งท้าย ประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ เทคโนโลยีดิจิทัล
ขับเคลื่อนชีวิตเมือง การศึกษาบนโลกออนไลน์ท้าทายทั้งสถาบันการศึกษาและประชากรเมือง และเมืองอัจฉริยะ
ที่คงจิตวิญญาณในท้องถิ่นตน 3) ธุรกิจท้องถิ่นดิ้นรนกับการแข่งขันระดับโลก ประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยผู้ลงทุนทั้งจากภายในและภายนอก และการเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์จะเชื่อมความ
หลากหลายเข้าสู่พื้นที่ 4) ความเปราะบางท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโต ประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ สังคมสูงวัย
กับแรงงานหลากหลายอายุ งานและการทำงานรูปแบบที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และการตระหนัก
ถึงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตแรงงาน และ 5) ธรรมชาติดึงดูดคนที่ล้วนสร้างมลพิษ ประกอบด้วยประเด็นย่อย 
คือ คนมากใช้ทรัพยากรและสร้างมลพิษมาก และปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น 

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว งานวิจัยนี้ยังพบปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ปัจจัย ที่มีความไม่แน่นอน
สูงและจะสร้างผลกระทบกับระบบการทำงานในเมืองสูงเช่นกัน กลายมาเป็น 2 แกนในการคำนึงถึงภาพอนาคต
ทางเลือก คือ แกนที ่1 โลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน (globotics workers and 
telemigration) แบ่งเป็น 2 ขั้ว คือ “แรงงานบริการติดที่ไร้กังวล” ที่งานบริการหลายส่วนยังอาจไม่ได้รับการ
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีทั้ง RI และ AI มากนัก ไม่ว่าจะเกิดจากความสามารถของเทคโนโลยีที่ไม่อาจทดแทนสัมผัส
จากคนได้ หรือเกิดจากเหตุผลเชิงธุรกิจเนื ่องจากแรงงานบริการโดยคนอาจมีราคาถูกกว่าการลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีนั้น ๆ และในอีกด้านหนึ่ง “แรงงานบริการแข่งขันไร้พรมแดน” ทีก่ารพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ



ง 

แยกกันระหว่างพื้นที่ทำงานบริการและผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นงานขั้นพ้ืนฐานหรืองานขั้นเสริมก็ตาม ทำให้ 
ตลาดแรงงานบริการจะขยายตัวไปอยู่ในระดับโลกแทนที่จะถูกจำกัดด้วยพ้ืนที่ อีกประเด็นหนึ่งที่มีความไม่แน่นอน
สูง คือ แกนที่ 2 อิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ ่น (governance of local economy) 
แบ่งเป็น 2 ขั้ว คือ “ท้องถิ่นภิวัตน์ น้อย ๆ แต่ตรงใจ” ที่หน่วยงานการปกครองระดับท้องถิ่นจะมีอิสระในการ
บริหารและการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของตนเองได้มากขึ้น และอีกด้าน คือ “ส่วนกลาง
พิพิธ เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ ทำ” ที่ถึงแม้จะยังมีการกระจายอำนาจอยู่ แต่จะหยุดอยู่เพียงระดับการวางแผนบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์เมืองและไม่ไปถึงความอิสระในการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นที่ยังคงต้องขึ้นตรงกับแผน
แม่บทของหน่วยงานส่วนกลางอยู่ 

การมองภาพอนาคตทางเลือกเกิดจากการนำแกนปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้ง 2 ปัจจัยมาใช้สร้างฉาก
ทัศน์ของภาพรวมลักษณะฐานเศรษฐกิจของเมืองหลักทั้งหมด 4 ฉากดังภาพด้านล่าง คือ 1) ผึ้งงานต่อชีวิตพืช
พรรณ (hyper-connectivity) 2) หม่อนไหมทักษะสูง (hyper-specialization) 3) หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (hyper-
attraction และ 4) มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (hyper-localization) 

 

การเลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์ได้ใช้เกณฑ์ทั้งสิ้น 3 ประการสำคัญ ได้แก ่1) ความยั่งยืน 2) ความเป็น
ธรรม และ 3) ประสิทธิภาพ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ภาพอนาคตพึงประสงค์ที่สุดจากทั้ง 4 ฉาก 
แตกต่างกันตามแต่ละเมือง โดยขึ้นอยู่กับทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุน
ทางธุรกิจขนาดย่อย และทุนทางธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเมืองเชียงใหม่มีภาพพึงประสงค์ไปในฉากมดงานหล่อเลี้ยง
เมือง (hyper-localization) มากที่สุด เช่นเดียวกันกับเมืองหาดใหญ่ ในขณะที่เมืองขอนแก่นมีฉากทัศน์พึง
ประสงค์คือฉากหม่อนไหมทักษะสูง (hyper-specialization) และสงขลามีฉากทัศน์พึงประสงค์คือหิ่งห้อยคอย
ต้อนรับ (hyper-attraction) ตามภาพด้านล่าง 



จ 

 

สำหรับเมืองเชียงใหม่ มีความประสงค์ในด้านของแรงงานบริการติดที่ไร้กังวลในแกนโลกาภิวัตน์ของ
แรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน มากไปกว่านี้ เมืองเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนด้วยภาคประชา
สังคมค่อนข้างสูง โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และการปกครองในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทุนทางสังคมเหล่านี้ จึงกลายเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองเชียงใหม่มีความพร้อมและ
ความพึงประสงค์ในการเป็นท้องถิ่นภิวัตน์ เล็ก ๆ แต่ตรงใจ ภายใต้แกนอิสระในการบริหารและการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น ฉะนั้นแล้ว ผลการเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์ของเมืองเชียงใหม่ จึงตกอยู่ที่ภาพมดงาน
หล่อเลี้ยงเมือง 

สำหรับเมืองขอนแก่น ด้วยการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เริ่มเน้นนวัตกรรมในท้องถิ่นและ
การพัฒนาความเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาคอีสานเหนือ จึงทำให้ความตื่นตัวของเมือง
ขอนแก่นต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีอยู่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมืองขอนแก่นเสนอของบประมาณเพ่ือ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ในขณะเดียวกัน เมืองขอนแก่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแรงงานบริการขั้น
เสริมซึ่งมีทักษะสูง แต่ธุรกิจรายย่อยในขอนแก่นอาจยังมีไม่หนาแน่นมากนัก การได้รับการส่งเสริมในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจและการทำงานในเมือง
ขอนแก่นเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น อนาคตพึงประสงค์ของเมืองขอนแก่นจึงตกอยู่ที่ภาพหม่อนไหมทักษะ
สูงเป็นหลัก 

สำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลา ด้วยทั้งสองเมืองมีทุนและลักษณะธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ผลการประเมินภาพอนาคตพึงประสงค์จึงแตกต่างกันตามมา สำหรับเมืองหาดใหญ่ การขยายตัว
ของเศรษฐกิจภาคบริการขั้นพื้นฐานจึงไม่ได้เติบโตจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก หากแต่เกิดจากการเกษตรของ
สวนยางพาราและอุตสาหกรรมที่อยู่รายล้อมเมือง ฉะนั้น ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันบน



ฉ 

แพลตฟอร์มออนไลน์อาจมีไม่สูงเท่าเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐระดับท้องถิ่นยังเป็นแรงผลักดัน
ให้เครือข่ายต่าง ๆ ภายในพื้นที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นมากขึ้น ดังนั้น ฉากมดงานหล่อ
เลี้ยงเมืองจึงกลายเป็นอนาคตพึงประสงค์ของหาดใหญ่ ในทางกลับกัน สำหรับเมืองสงขลา เป็นเมืองที่มีธุรกิจ
รายย่อยเหลืออยู ่ไม่มาก แต่ตัวเมืองกลับมีเสน่ห์และความน่าดึงดูดจากทุนทางวัฒนธรรรมเป็นทุนเดิม 
ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว คนไร้ถิ่นฐานดิจิทัล หรือแรงงานบริการขั้นเสริมจึงมีอยู่สูงกว่าเมืองหาดใหญ่ 
นอกจากนี้ ด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนมากอยู่ในพื้นที่เมืองสงขลา ทำให้การขับเคลื่อนเมืองสงขลาสามารถดึง
ทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงแรงงานขั้นเสริมที่มีทักษะสูงเข้ามาในเมืองได้ 
ฉะนั้น ภาพอนาคตพึงประสงค์ของเมืองสงขลาจึงเป็นภาพหิ่งห้อยคอยต้อนรับ 

ข้อเสนอเพ่ือตอบโจทย์ภาพอนาคตต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ข้อเสนอ
เพ่ือดำเนินการรับมืออนาคตฐานและข้อเสนอเพ่ือดำเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค์ ทั้ง 2 ส่วนประกอบด้วยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 2 ระดับ คือ แผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเมือง ดังนี้ 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ในการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้เกิด
ความยืดหยุ ่นสำหรับเมืองหลักต่าง ๆ โดยข้อเสนอเชิงนโยบายที ่จะเอื ้อให้เกิดความยืดหยุ ่นดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

1. จากผู้กำหนดชะตาสู่ผู้เปิดทางเลือกอนาคต ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกายภาพเพ่ือการเชื่อมต่อดิจิทัล 

1.2. เปิดให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาพื้นที่ทดลองนโยบายของตน 

1.3. การเปิดให้ท้องถิ่นกู้ยืมงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือจัดสรรและลงทุนในรูปแบบของตนเอง 

2. จากผู้ตามเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างทางเลือกทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1. การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างดิจิทัลของภาครัฐและส่งเสริมทุนทางดิจิทัล 

2.2. การสร้างกลไกการถ่วงดุลเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีแทนการใช้

เทคโนโลยีโดยปริยาย 

2.3. การสร้างกลไกการต่อรองเพ่ือดึงทุนมนุษย์เข้าสู่ประเทศแทนการขายแรงงานราคาถูก 

3. จากข้อมูลที่เลือนรางสู่ข้อมูลที่ประโยชน์หลากหลาย ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ด้าน ได้แก่ 

3.1. การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ เวลา และมิติต่าง ๆ ของชีวิต 

3.2. การเปิดฐานข้อมูลในเมืองหลักเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

แผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเมือง มุ่งเน้นยุทธศาสตร์แบบมุ่งเป้าหมายเดียวโดยอาจมีการกระจายความ
เสี่ยงไปยังฉากทัศน์อื่น ๆ บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นฐานในการเลือกของเมืองหลักต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
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1. จากทุนใหญ่สู่คนย่อย ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก ่
1.1. การริเริ่มหน่วยงานการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
1.2. การส่งเสริมและช่วยประสานงานให้เกิดเครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมือง 
1.3. การพัฒนาศักยภาพการประกอบการของธุรกิจรายย่อยในพ้ืนที่ 

2. จากเมืองท่ีจืดจางสู่เมืองท่ีน่าสร้างชีวิต ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ด้าน ได้แก ่
2.1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในด้านสาธรณูปการพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ครบครันตอบรับกับบริบทใหม ่
2.2. การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและรอบเมืองให้มีคุณภาพทางธรรมชาติที่ดี 

3. จากการทำงานแบ่งส่วนสู่การร่วมสร้างระบบนิเวศ ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก ่

3.1. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงภาครัฐให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3.2. การปรับบทบาทภาครัฐท้องถิ่นเป็นกระบวนกรในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
3.3. การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 

 

งานวิจัยนี้ตั้งใจจะต่อยอดจากการศึกษาของโครงการคนเมือง 4.0: อนาคตการทำงาน (มหานคร
กรุงเทพ) ภายใต้กรอบงานวิจัย “คนเมือง 4.0” โดยมองผลกระทบจากอนาคตของงานในเมือง ที่นอกจากจะ
มองแรงงานในด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเพื่อตอบโจทย์ทั้งการจ้างงาน
และวิถีชีวิตของแรงงานที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้น การที่วิถีชีวิตของแรงงานเปลี่ยนไป บทบาทและวิถีการใช้
เมืองก็ย่อมต้องเปลี ่ยนแปลงตามเช่นกัน ข้อค้นพบสำคัญของงานวิจัยชิ ้นนี ้ คือ การมุ ่งชี ้ให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องที่เป็นเรื่องที่ภาครัฐควรพัฒนา
ให้ความสำคัญ เพราะสุดท้ายแล้วงานกับคนในฐานะแรงงานและเมืองในฐานะแหล่งงานไม่สามารถแยก
ออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ และการคำนึงถึงฉากทัศน์ที่เห็นความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้การออกแบบยุทธศาสตร์
การพัฒนาสามารถเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมและผสมผสานมากขึ้น 
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Executive Summary 
 

As Thailand’s economy grows and its connectivity expands both physically and digitally, cities 

across the country have also grown more rapidly than ever before. This rapid urbanization has 

grown beyond Bangkok Metropolis enlarging other regional cities such as Chiang Mai in the 

North; Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Nakhon Si Thammarat, and Buriram in the 

Northeast; Hat Yai, Songkhla and Phuket in the South; as well as Chonburi and Rayong in the 

East. As these cities grow, they have also increasingly become nodes of employment and 

investment for their own regions. Such economic nodes also increase the numbers of service 

jobs to facilitate other activities in the regional cities. Additionally, some tourist cities have 

also turned into digital nomads’ hubs enabling an emergence of online workers. As online 

working has grown rapidly by the Covid-19 pandemic, online working also allows working-age 

population to move back to their home cities while still working for companies in Bangkok 

and/or internationally. This new dynamic of work has, thus, given the regional cities different 

opportunities and challenges for growth. 

This research is a continuation of the “Futures of Urban Working” under the umbrella 

project of the “Urbanites 4.0: The Futures of Thai Urban Life” focusing on Bangkok Metropolis. 

The former research finds that the development of Bangkok Metropolis must adapt to 

accommodate the futures of work where the spatial relationship between work and the city 

will be changing significantly. With the growth of gig economy and platform economy, the 

number of informal workers will be growing and will also lead to a separation between 

employment and workspace. The key policy recommendation for this emerging challenge is 

to “build an inclusive welfare for our globally livable and workable city”. The policy 

recommendation is a proposed response to the chosen preferable future called, “Affectionate 

Endosmosis”. This scenario is imagined under two highly uncertain drivers: 1) 

internationalization of labor market, where the acceptance of international workers is the new 

norm and is legally encouraged in Thailand, and 2) the digitalization of work cultures and 

employment, where technology cannot replace human to human rapport. Under these 

conditions, basic service workers will maintain their job opportunities, while the challenge of 
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labor shortage from the extreme aging society in Thailand can be replenished by foreign 

workers. 

Expanding on the previous study, this research raises the question: “What are the 

current working situations in the regional cities of Thailand and how they will become in 

the future?”—specifically in the case of Chiang Mai, Khon Kaen, and Hat Yai & Songkhla. The 

question is then divided into 3 sub-questions deriving from significant drivers found in the 

previous research including: 1) How the futures of working in regional cities in Thailand will be 

like under the new spatial relationship created by digitalized workforce and hyperconnected 

global city systems; 2) How different factors such as economy, society, technology and 

environment can affect the futures of work in these regional city, specifically in their abilities 

to attract jobs and workers; and 3) What policies, measures, and tools will best support the 

working environment of for Thai regional cities both for their baseline future and their 

preferable futures. This research study finds the following results. 

In the past, the development of the regional cities mainly occurred in accordance with 

the National Economic and Social Development Plan. The historical development can be 

divided into four periods including phase one: from independence to interconnection, phase 

two: from layman to labor, phase three: from rural simplicity to urban complexity, and phase 

four: from localization to digitalization. The evolution and transformation of both physical and 

digital connections have simultaneously brought these regional cities significant opportunities 

and challenges. 

Through literature review, surveys, site visits, and analyses of data from the Urbanites 

4.0 survey and the National Statistical Office, as well as participatory workshops with local 

representatives of different groups in each city, this research finds a total of 9 significant signals 

of changes for the futures of work in regional cities. Such signals include 1) changes in the role 

of regional cities, 2) changes in the main economy and income sources of urbanites, 3) changes 

in the characteristics of urban labors, 4) changes in the ways of working and gaining income, 

5) changes in workspaces, 6) changes in the relationship between migration and work, 7) 

changes in the environmental risks and social services, 8) changes in the competition of global 

cities, and lastly 9) changes in the relevant state’s policy frameworks. 
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The results of the horizon scanning process shows that the development of livable, 

workable, sustainable, and connected cities is becoming ever more crucial and significant, 

especially in the time when labor markets and workspace are moving online rapidly. 

Additionally, there are more and more labor in the gig economy who engage in multiple 

sectors of jobs and economies, which further allow them to be more footloose than ever 

before. These significant changes are going to become key opportunities and challenges for 

many cities across Thailand. While this research is conducted during the global Covid-19 

pandemic, leaving cities like Chiang Mai with virtually no digital nomads who are the focal 

point of this research, the study finds concurring and contradicting proofs of the research 

hypothesis. Such findings include the followings. 1) Some of the urbanites in regional cities 

have their footprints in many cities, however, most of the surveyed sampled are people who 

have lived in their hometown almost their entire lives—despite some temporal migration for 

work and higher education. This finding is highly different from the urbanites in Bangkok 

Metropolis where people are more mixed with various migration backgrounds and are more 

footloose. On the other hand, as the Covid pandemic continues forcing and opening eyes for 

companies to allow their employees to work online, this research suspects that the footloose 

trend will continue to rise and will become a challenge for the efficiency of social protection, 

area-based budgeting, and other public services. 2) While many workers in the Bangkok 

Metropolis have multiple sources of income, which implies how platform economy and 

platform workspace have further driven the growth of gig economy. Albeit the situation in 

Bangkok, this research found only a small percentage of people with multiple sources of 

income, which is implying that the regional cities may have a more balanced cost of living 

when compared to the level of income per head. 3) If considering the constraints of worktime, 

workplace, and income from regular employment, workers in the regional cities may face less 

of such constraints than in Bangkok. On the other hand, platform economy and workplace 

will remain as one of the factors that will allow for people across Thailand to work on multiple 

sources of income. 4) Workplaces for urban labors are becoming more diverse as “workplaces” 

have moved online and become more digitalized. As such, the traditional office spaces are 

being questioned, which further bringing new questions toward land use planning and urban 

management. 5) Thus, the livability, workability, connection efficiency, and sustainability will 
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become more and more important factors for people to choose where they can move to live 

and work remotely. 

The aforementioned drivers have low uncertainty and are gradually evolving into the 

baseline future of the regional cities. The baseline future is painted with the following five 

aspects. 1) “Need to move out, but not necessary to move in”. This factor includes a growing 

fact that local employment supplies are no longer serving the labor demands, meanwhile 

labors from local education does not serve employers either. Additionally, the central 

urbanities of these regional cities are relying more and more on platform economy and 

workplaces. 2) “As technology advances, heritage strives”. This factor includes how digital 

technology is driving the new lifestyles of urbanites. However, as a large portion of the 

population in these regional cities are in the universities, online and remote learning is growing 

to become a main challenge for the universities as well as the cities, albeit the development 

of smart cities also need to consider the belonging spirits of the people. 3) “Local businesses 

in the global competition”. This factor includes how economic drives can be formed by 

foreign, national, and local direct investments. Furthermore, online connectivity will further 

bring in global diversity to the area. 4) “Hidden fragility under economic growth”. This factor 

includes how the aging society will also bring in age-diverse labors. Additionally, higher 

flexibility and versatility in the types of work and workplaces will also be a new norm which 

leads to how people will become more aware of the welfare and labor rights. 5) “Natural 

abundance attracts people of pollutants.” This last factor includes how when there are more 

people living in certain areas, they are bound to use up more natural resources as well as 

create more pollution. In the meantime, as natural degradation occurs, cities will also face 

with more environmental hazards as well. 

In addition to the baseline future, this research also finds two key driving factors with 

high uncertainty but, if they were to happen one way or another, they will have high impact 

to the regional urban working systems. The two highly uncertain drivers are then used as axes 

of possibilities forming a 2x2 matrix of alternative futures scenarios. The first axis is formed by 

the driver of globotics workers and telemigration, which has two equally probable possibilities: 

1) high-touch & place-bound or 2) high-tech & place-less. The first is on the possibility that 
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robots will never replace local service workers and jobs and employment remain place-bound 

to some areas. Whereas the second is the possibility that the digital connectivity will allow for 

robot controls to be at a global level shifting the whole dynamics of globalization to include 

service works as well. The second axis is formed by the driver of the governance structure of 

local economy, which has two equally probable possibilities: 1) local rules or 2) nation frames. 

The first is where local government and actors have more or full autonomy over their urban 

strategies and development with accountable financing structures to its people. On the 

contrary, another probability is for Thailand to maintain its centralized governance structure 

and strategies. 

The two high-uncertainty axes above create a total of 4 alternative futures scenarios 

of economic characteristics of regional cities in Thailand, and thus, the futures of work of their 

urbanites. The scenarios include 1) Hyper-Connectivity, 2) Hyper-Specialization, 3) Hyper-

Attraction, and 4) Hyper-Localization, as shown in the image below. 

 

The selection criteria for the preferable future includes 1) sustainability, 2) equity, and 

3) efficiency. The participatory workshops throughout the 3 case cities have found that the 

preferable future for each city is different due to human capital, social capital, cultural capital, 

environmental capital, local and small monetary capital, as well as large capital that differ 

between each city. As such, Chiang Mai’s preferable future is the Hyper-Localization scenario, 
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which is the same as Hat Yai. Meanwhile, Khon Kaen chose the Hyper-Specialization as their 

preferable future, and Songkhla chose the Hyper-Attraction scenario as shown in the picture 

below. 

 

Chiang Mai prefers the “Hyper-Localization” scenario, where service workers are place-

bound by means of their capacity to provide high-touch services. In the meantime, as Chiang 

Mai has been driven primarily by a mature civil sector to effectively help advocate and 

develop their society, environment, and urban governance. This matured social capital has 

become a key driver for Chiang Mai to have the readiness and preferability to choose “Hyper-

Localization” as their preferable future.  

Khon Kaen started off as a regional hub for higher education – Khon Kaen University 

– and thus, the city has become the hub of education and health care systems for the 

Northern part of the Northeastern Region of Thailand. Furthermore, the university has also 

begun to empower local innovation as well. The city has become very active in developing 

itself as a smart city in all 7 facets of this national initiative. At the same time, the city’s 

advanced-service labor has continued to grow in the past decades. On the contrary, because 

the local businesses in the city of Khon Kaen has not grown as strongly as other cities, they 

do need to receive central fundings for better digital and physical infrastructure to drive and 
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strengthen the city’s economy and workability. As such, the preferable future of the city of 

Khon Kaen is selected as “Hyper-Specialization”. 

Hat Yai & Songkhla are two very different cities by means of their economy, society, 

and environment, thus, the results of their preferable future differ as well. For Hat Yai, tourism 

has not been their main economic driver, but rather its economy is primarily driven by the 

rubber plantations and industrial sites around the city. Thus, their competitiveness in 

technology and digital workforce may not be as high as Chiang Mai. Despite its wanting in 

digital competitiveness, the local public sector has been engendering and empowering various 

networks of local economic development. Consequently, the “Hyper-Localization” scenario 

is the preferable future for Hat Yai. On the contrary, Song Khla is a city which is left with a 

small number of local businesses. However, the city itself has historical enchantment which 

can be deemed as cultural capital. This kind of capital does have the potential to attract 

tourists, digital nomads, or other advanced-service workers who can now work remotely. 

Additionally, because Songkhla is the center of local government buildings and services, it 

also has the potential to build stronger local businesses and attractiveness. Consequently, the 

preferable future for Songkhla is “Hyper-Attraction”.  

The policy recommendations for various futures that are preferred for the regional 

cities are thought to serve both the baseline future as well as enabling cities to move towards 

their preferable futures. The policy recommendations are divided into 2 levels: national-level 

and city-level. 

Strategic plan at a national level is a multiple-prong strategy, which focuses on 

decentralization and capacity building for regional cities, those of which include: 

1. From designator of faith to enabler of options 

1.1. Building basic infrastructures for effective connectivity 

1.2. Allowing municipalities to create policy sandboxes to test their prototypes flexibly 

1.3. Allowing municipalities to use their budgets for business financing and to ask for loans 

from central governments for their development 

2. From catching up to leveraging on technology 

2.1. Develop digital infrastructure and build digital capital 
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2.2. Find national technological leverages for international negotiations rather than fall 

behind as a technology laggard 

2.3. Find national leverage for negotiations to bring in higher human capital rather than 

pitching for low-cost labors 

3. From data-blinded to data-blessed 

3.1. Design and create a data architecture which allows for spatial and chronological 

details of the residences in Thailand 

3.2. Open data to enable more effective local development from various sectors 

Strategic plan at a city level is a gambling strategy, which focuses on reaching the 

preferable future while maintaining robustness through diversification of local economy in 

preparation against future threats and risks. 

1. From trickle down to empowering up 

1.1. Create a local economic development unit for each municipality 

1.2. Become an active participant in facilitating networking activities for local civil sector 

1.3. Empower and improve the potentials of local businesses by means of financing and 

business entrepreneurship 

2. From place-lessness to place for life 

2.1. Develop a livable city with holistic facilities for all areas of life 

2.2. Enhance the local natural environment and maintaining the local biodiversity 

3. From echo chambers to ecosystems 

3.1. Enhance the municipal office to become more accessible and effective to its 

residences 

3.2. Change the role of the local government to become a facilitator of local businesses 

3.3. Support the engagement of residences, civic sectors, and local businesses  
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บทคัดย่อ 
 

การเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบกายภาพและออนไลน์ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ไทยได้กระจายออกไปในวงกว้างขึ้น และกระบวนการเมือง (urbanization) ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในมหานคร
กรุงเทพ แต่ยังรวมถึงพ้ืนที่เมืองใหญ่ในระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน กลายเป็นแรงผลักดันให้เมืองหลักต่าง ๆ มี
โอกาสในการเติบโตในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงการคนเมือง 4.0: 
อนาคตการทำงาน (มหานครกรุงเทพ) ภายใต้กรอบงานวิจัย “คนเมือง 4.0” โดยงานวิจัยต่อเนื่องชิ้นนี้มีคำถาม
วิจัย คือ สถานการณ์การทำงานในเมืองหลักของประเทศไทยในปัจจุบันและที่อาจจะปรากฏในอนาคตเป็น
อย่างไร โดยมีกรณีศึกษาคือ เมืองเชียงใหม ่เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จากการกวาดสัญญานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการว่าจ้างงานในแต่ละเมือง 
พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลักจากปัจจุบันสู่อนาคตในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน การ
ทำงาน และแรงงาน ทั ้งสิ ้น 9 ด้าน ได้แก่ 1) สัญญาณการเปลี ่ยนแปลงบทบาทของเมือง 2) สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจของเมืองและรายได้ของคนเมือง 3) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงลักษณะแรงงานในเมือง 
4) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการรับงาน 5) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทำงาน 6) 
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานและการทำงาน 7) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง 
และการดูแลคนทำงานในเมือง 8) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกับเมืองทั่วโลก และ 9) สัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

แนวโน้มสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแน่นอนใช้สร้างเป็นภาพอนาคตฐาน มี 5 ประเด็นสำคัญ คือ 
1) คนในจำเป็นต้องออก คนนอกไม่จำเป็นต้องเข้า 2) เทคโนโลยีรุดหน้าแต่คุณค่าเดิมไม่รั้งท้าย 3) ธุรกิจท้องถิ่น
ดิ้นรนกับการแข่งขันระดับโลก 4) ความเปราะบางท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโต และ 5) ธรรมชาติดึงดูดคนที่ล้วน
สร้างมลพิษ นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว งานวิจัยนี้ยังใช้ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบสูง 
คือ แกนที ่1 โลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน และแกนที ่2 อิสระในการบริหารและ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มาไข้วกันเสนอเป็นฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกทั้งหมด 4 ฉาก คือ 1) ผึ้งงานต่อ
ชีวิตพืชพรรณ (hyper-connectivity) 2) หม่อนไหมทักษะสูง (hyper-specialization) 3) หิ่งห้อยคอยต้อนรับ 
(hyper-attraction และ 4) มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (hyper-localization) โดยแต่ละเมืองมีอนาคตพึงประสงค์ที่
แตกต่างกัน 

จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ที่หลากหลายนั้น รายงานนี้นำเสนอข้อเสนอแนะ แผนเชิง
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ให้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ในการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้เกิดความยืดหยุ่น
สำหรับเมืองหลักต่าง ๆ แต่ะสำหรับแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเมือง ให้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์แบบมุ่งเป้าหมายเดียว
โดยอาจมีการกระจายความเสี่ยงไปยังฉากทัศน์อ่ืน ๆ บ้างเล็กน้อย เพ่ือให้แต่ละเมืองมีความสามารถและศักยภาพ
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของตนอย่างเหมาะสมตามบริบทส่งผลให้การพัฒนามีศักยภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  



ด 

Abstract 
 

Physical and online connectivity has transformed and urbanized many cities across Thailand 
beyond the Bangkok Metropolitan Area. These transformations can be seen as opportunities or 
challenges for the growth of major cities in the future. This research is a continuation of the 
Urbanites 4.0: The Futures of Work under the research umbrella of "Khonthai 4.0". This research 
mainly asks, “What are the current working situations in the main cities of Thailand and how they 
may become in the future?” –the case of Chiang Mai, Khon Kaen, and Hat Yai-Songkhla 

Through horizon scanning relating to the economy and employment of all three cities, 
dimensions of economic development, employment, work, and labor are found in nine areas: 1) 
signs of changes in roles of the cities, 2) changes in the economy and income of urbanites, 3) 
changes in urban workforce, 4) changes in work and job searching platforms, 5) changes in 
workplace, 6) changes in migration regarding work, 7) changes in environmental risks and labor 
supports, 8) changes in global competitions, and 9) changes in relevant governmental policies. 
These trends and drivers of changes are then assessed under the impact x uncertainty matrix. 

The drivers with low uncertainty are used to further create the baseline future, which is 
concluded under five dimensions: 1) need to move out, but not necessary to move in; 2) as 
technology advances, heritage strives; 3) local businesses in the global competition; 4) hidden 
fragility under economic growth; and 5) natural abundance attracts people of pollutants. The 
research also uses drivers of high uncertainty and high impact to create a 2x2 alternative future 
scenarios between an axis of “globotics workers and telemigration” and “governance of local 
economy”. By crossing the two axes, four scenarios of local economy emerge including 1) hyper-
connectivity, 2) (hyper-specialization, 3) hyper-attraction, and 4) hyper-localization. As results from 
preferable future selection workshops, each city has a different preferable future, depending on 
its initial capital. 

From the baseline future and the various preferable futures, this research recommends 
that the national government should decentralize and provide flexibility so that cities can choose 
their own economic development strategies freely. Meanwhile, city-level governments should 
strategically target on a single preferable future with a slight risk diversification so that each city 
can manage and develop its area effectively under its own context. 
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บทท่ี 1 บทนำ 
 

1.1. ความสำคัญและที่มา 

ขณะที่ฐานเศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตและได้ขยายการเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบกายภาพและออนไลน์ การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้กระจายออกไปในวงกว้างขึ้น และกระบวน
การเมือง (urbanization) ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในมหานครกรุงเทพ แต่ยังรวมถึงพื้นที่เมืองใหญ่ในระดับ
ภูมิภาคอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ในภาคเหนือ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช และบุรีรัมย์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หาดใหญ่ สงขลา และภูเก็ตในภาคใต้ ทั ้งยังรวมถึงชลบุรีและระยองในภาค
ตะวันออก เมื่อเมืองเหล่านี้เริ่มเติบโต พื้นที่เมืองในจังหวัดต่าง ๆ จึงเริ่มกลายเป็นแหล่งงานและแหล่งการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แหล่งงานดังกล่าวยังมาพร้อมกับงานบริการ ใน
ระดับที่สูงขึ้นเพื่อเอื้อให้กิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
บางเมืองท่องเที่ยวยังกลายเป็นแหล่งทำงานของแรงงานดิจิทัลไร้ถิ่นฐาน (digital nomad) ทั้งนี้ การทำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ ยังเอื้อให้คนวัยแรงงานสามารถกลับไปอยู่ที่เมืองท้องถิ่นของตนโดยยังทำงานให้บริษัทใน
มหานครกรุงเทพได้อยู่ กลายเป็นแรงผลักดันให้เมืองหลักต่าง ๆ มีโอกาสในการเติบโตในรูปแบบที่ต่างไปจาก
เดิม 

สืบเนื่องมาจากงานวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตการทำงาน (มหานครกรุงเทพ) ภายใต้กรอบงานวิจัย 
“คนเมือง 4.0” ซึ่งเป็นร่มงานวิจัยหลัก พบว่าการพัฒนามหานครกรุงเทพต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการทำงานใน
อนาคตที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างงานกับเมืองเริ่มเปลี่ยนไป จากการเติบโตขึ้นของระบบเศรษฐกิจกิ๊ก 
(gig economy) ที่ทำให้แรงงานนอกระบบมีมากขึ้นทั้งยังทำให้เกิดการแยกกันระหว่างการทำงานและการใช้
งานพื้นที่ด้วย โดยข้อเสนอสำคัญของการพัฒนามหานครกรุงเทพเพื่อตอบรับการทำงานคนเมือง 4.0 คือ การ
สร้างสวัสดิการสำหรับคนทุกรูปแบบเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่น่าทำงานระดับโลก  (ว่าน ฉันทวิ
ลาสวงศ ์& อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) เพ่ือตอบรับภาพอนาคตพึงประสงค์ชื่อ ฉากไหลเข้าด้วยความผูกพัน 
ซึ่งเกิดจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ไม่แน่นอน 2 ประเด็น คือ 1) การเปิดรับแรงงานนานาชาติ ที่ควรมุ่งไปยังด้านการ
สร้างความหลากหลายทั่วโลก ส่งผลให้แรงงานในประเทศไทยเป็นแรงงานจากนานาชาติ และ  2) วัฒนธรรม
การทำงานและการว่าจ้าง ที่ควรมุ ่งไปยังด้านการทำงานแบบติดที่ติดใจ ซึ ่งคนส่วนมากยังให้คุณค่ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เทคโนโลยีมาแทนไม่ได้ ในภาพอนาคตพึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจัยผลักดัน 2 ด้าน
นี้ แรงงานบริการขั้นพ้ืนฐานจึงจะยังคงมีโอกาสในการหางานอยู่ ในขณะที่ฐานแรงงานที่น้อยลงจากโครงสร้าง
สังคมสูงอายุจะสามารถได้รับการเติมเต็มด้วยแรงงานจากต่างประเทศ  

ในขณะเดียวกัน นโยบายสาธารณะยังควรรองรับภาพอนาคตฐาน (baseline future) ที่เกิดจากปัจจัย
ที่มีความไม่แน่นอนต่ำ แบ่งเป็น 11 ประเด็น คือ 1) เทคโนโลยีจะเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากข้ึน 2) ประสิทธิภาพ
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การเชื่อมต่อจะขยายตลาดและจะเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ 3) เศรษฐกิจแพลตฟอร์มพลิกโฉมงานนอกระบบ 
4) สังคมจะไร้เงินสดมากขึ้น 5) แรงงานชาวไทยจะหลากหลายในเชิงอายุ 6) งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์ 7) คนทำงานกิ๊กชีวิตจะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 8) ที่ทางของเมืองยังไม่ตอบรับคนเมืองที่ทำงานไร้
ที่ทาง 9) ขนส่งสาธารณะระบบรางจะตอบรับการเดินทางที่ซับซ้อนของคนเมือง 10) แรงงานจะออกจากบ้าน
ไปทำงานในพื้นที่สาธารณะเมือง และ 11) มหานครกรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งขึ ้น งานวิจัยต่อเนื่องชิ้นนี้จึงมุ่งสร้างความเข้าใจอนาคตของงานภาคการบริการ
ต่อเนื ่องลงมาสู ่เมืองหลักระดับภูมิภาคของประเทศไทย ซึ ่งมีกระบวนการดิจิทัล (digitalization) และ
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform economy) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง  

สำหรับเมืองหลักระดับภูมิภาคของประเทศ เริ่มมีแรงงานภาคการบริการในรูปแบบเศรษฐกิจกิ๊ก (gig 
economy) มากขึ้นตามมาเช่นกัน ในนัยหนึ่ง งานบริการเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนให้กระบวนการเมืองเกิดอย่าง
รวดเร็วขึ้นในเมืองสำคัญของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และอีกนัยหนึ่ง ก็ทำให้เมืองเหล่านี้กลายเป็นเมือง
บริวาร (satellite cities) ที่เชื่อมโยงกับมหานครกรุงเทพอย่างเหนียวแน่นมากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อออนไลน์
และการคมนาคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งยังทำให้เมืองบริวารไม่ได้ยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเชิงระยะทาง
อีกต่อไป ปรากฏการณ์ดังกล่าวในระดับงานบริการขั้นพื้นฐาน (basic services) และงานบริการขั้นเสริม 
(advanced services) จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้วิถีชีวิตของคนในเมืองระดับภูมิภาค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแห่งยุคสมัยที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจฐานดิจิทัล (4.0) ในอีก 20 ปีข้างหน้านี้  

 งานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาแนวโน้มหลักด้านกระบวนการเป็นเมือง โดยกรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์
เรื่องเมืองในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในการคาดการณ์
และกำหนดภาพอนาคตของเมืองหลัก คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา โดยมี
หลักการและเหตุผล 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) คนไทย 4.0 เป็นคนเมือง เพราะเมืองเป็นแหล่งของงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ 2) งานวิจัยชีวิตเมือง 4.0 ต้องศึกษาอนาคตของงานบริการ และ 3) งานวิจัย
อนาคตของงานต้องสัมผัสทั้งกลุ่มผู้นำกระแสและกลุ่มผู้ยอมจำนน 

คนไทย 4.0 เป็นคนเมือง เพราะเมืองเป็นแหล่งของงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานบริการ 

โดยกระบวนการเมืองทั่วไป เมื่อเมืองเป็นศูนย์รวมการค้าขายและกิจกรรมต่าง ๆ โอกาสและความน่า
ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ในเมืองจึงมีสูงขึ้น สืบเนื่องให้โอกาสของงานในเมืองมีสูงขึ้นตามมา และส่งผลพลอยได้ให้
เมืองเป็นพื้นที่น่าดึงดูดผู้คนหลากหลายรูปแบบ ทั้งผู้คนจากชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศที่ย้ายเข้าสู่
เมืองเพื่อหาโอกาส หางาน และหารายได้ (Harkins, 2019) ทั้งยังรวมไปถึงนักลงทุนจากในและต่างประเทศ 
ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพลวัตเมืองที่ทำให้เมืองเติบโตมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อเมืองมีงาน งานก็
ดึงดูดคน และเมื่อเมืองมีคนเพิ่มขึ้น ฐานลูกค้าสำหรับงานใหม่ก็มากขึ้น และเมืองก็ขยายใหญ่ขึ้นตามมา  
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สอดคล้องกับพฤติกรรมคนเมืองที ่ต้องการการบริการที ่หลากหลายเพื ่อส่งเสริมชีวิตให้สะดวกสบาย มี
ประสิทธิภาพ และราบรื่นมากยิ่งขึ้น งานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจเมืองได้ดีที่สุดจึงมักเป็ นงานที่
ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจสูง ทำให้คนทำงานประเภทดังกล่าวมีกำลังใช้จ่ายมาก ซึ่งงานดังกล่าว 1 งาน 
สามารถสร้างงานภาคบริการอื่น ๆ เช่น งานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย งานออกแบบ เรื่อยไปจนถึงงานแม่บ้าน 
งานตัดผม หรืองานขับรถแท็กซี่ ตามมาได้ถึง 5 งาน (Moretti, 2013b) 

ในทางกลับกัน เมืองที่กิจกรรมทางธุรกิจอ่อนแอคือ มีปริมาณธุรกิจน้อยหรือเป็นธุรกิจที่มีฐานรายได้
ทางเศรษฐกิจต่ำ แรงดึงดูดทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เมืองเหล่านั้นก็จะลดลง เมื่อพื้นที่เหล่านั้นขาด
ความคึกคักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ งานบริการขั้นพื้นฐานก็จะจืดจางหายตามไปเช่นกัน ในสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจเมืองอ่อนแอมาก เมืองก็สามารถที่จะหดตัวลงและอาจหมดความสำคัญลงได้ เช่น เมืองดีทรอยต์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือพ้ืนที่เมืองเก่าในเทศบาลเมืองของจังหวัดขนาดเล็กในประเทศไทย 

จากลักษณะการพึ่งพิงกันและกันระหว่างงานกับเมืองเช่นนี้ นอกจากที่งานจะทำให้คนเมืองอยู่รอด
แล้ว งานยังมีหน้าที่บริการให้เมืองอยู่รอดอีกด้วย และท่ีสำคัญคืองานบริการที่ตามมาจากธุรกิจและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ก็ย่อมเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของเมืองแข็งแรงยิ่งขึ้นไป บ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบเอื้อประโยชน์
ซึ่งกันและกันระหว่างงานกับเมือง ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่ทางกายภาพต่าง ๆ ของเมืองรวมถึงพ้ืนที่ทำงานอย่าง
เป็นทางการ เช่น พื้นที่สำนักงาน ห้างร้าน หรือตลาด และพื้นที่ทำงานอย่างไม่เป็นทางการ เช่น พื้นที่ทางเท้า 
ก็มีส่วนในการเอ้ือประโยชน์หรือสร้างความท้าทายทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม
การทำงานของคนเมือง ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมคนเมืองก็มีผลต่อศักยภาพ การใช้
ประโยชน์ และความสำคัญของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเมืองเช่นเดียวกัน (Elliot, 2017) 

จากความเป็นไปได้ของกระบวนการเมืองที่เชื่อมโยงกับความเป็นแหล่งงานดังที่ได้กล่าวไว้ ประเด็น
สำคัญสำหรับพลวัตของเมืองหลักในประเทศไทยจึงแตกต่างกันตามฐานเศรษฐกิจและแรงงานที่ขับเคลื่อนเมือง
แต่ละเมือง ทั้งนี้ สำหรับเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา มีประเด็นคล้ายคลึงกันอยู่อย่างน้อย 3
ประเด็น คือ 1) เมืองเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อยู่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนเข้าสู่
เมือง ทั้งยังเป็นหน่วยสำคัญในการดึงและสร้างแรงงานบริการขั้นเสริมในภาคการศึกษาอีกด้วย 2) เมืองเหล่านี้
เป็นเมืองหลักในระดับภูมิภาคที่เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานภาครัฐ การค้าขาย การบริการ และวิถีชีวิตแบบ
เมือง ส่งผลให้กลุ่มเมืองหลักเหล่านี้เป็นเมืองที่ดึงดูดคนในจังหวัดข้างเคียงเข้ามาทำงานและหางาน และ 3) 
เมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีระยะห่างจากมหานครกรุงเทพพอที่จะทำให้เมืองเหล่านี้ไม่ได้เติบโตขึ้นจากการเป็น
เมืองบริวารของมหานครกรุงเทพในเชิงกายภาพ  

ในขณะเดียวกัน ทั้ง 3 เมืองดังกล่าวมีฐานเศรษฐกิจที่ดึงดูดแรงงานต่างกันออกไป (แผนภูมิที่ 1 และ
แผนภูมิที่ 2) โดยเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เติบโตอย่างมากผ่านการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาการท่องเที่ยวใน
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เชียงใหม่จึงเป็นเศรษฐกิจที่สร้างงานและรายได้ให้กับคนจำนวนมากในเชียงใหม่และบริเวณโดยรอบ สำหรับ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา ฐานเศรษฐกิจสำคัญนอกจากจะอยู่ที่การศึกษาแล้ว หาดใหญ่ยังเป็นเมืองค้าขายสำคัญ
ของจังหวัดในภาคใต้และประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้มีการเดินทางและการท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองอยู่บ้างแต่มักจะ
ใช้ระยะเวลาสั้น และสุดท้ายเมืองขอนแก่น เป็นเมืองที่ฐานเศรษฐกิจในภาพรวมอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักโดย
เติบโตมาจากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลัก ทำให้การมองอนาคตทั้ง 3 เมืองหลักนี้
สร้างคู่เปรียบเทียบกันให้เห็นภาพอนาคตคนเมืองหลักท่ีหลากหลายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนมูลคา่ทางเศรษฐกิจแยกตามภาคเศรษฐกิจในระดับจังหวัดของเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา พ.ศ. 2561 

(GPP ณ ราคาประจำปี) 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 
แผนภูมิที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2557-2561) (GPP: 

CVM) 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) 
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งานวิจัยชีวิตเมือง 4.0 ต้องศึกษาอนาคตของงานบริการ 

อนาคตของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในอนาคตกับเมือง (Crescimano, Shorett, Terplan, 
& Vi, 2012; DuPuis, Rainwater, & Stahl, 2016) เป็นสาขาที่เพิ่งได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา เนื่องจากเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนามาจนกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ใน
ขณะเดียวกันธุรกิจใหม่ทางเทคโนโลยี (tech startup) ได้เริ่มกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในตลาดและได้
สร้างความปั่นป่วน (disruption) ให้กับธุรกิจและแบบแผนการใช้เมืองแบบเดิมอย่างรุนแรง ทำให้ความมั่นคง
ในงานหลากหลายประเภทถูกสั่นคลอน และอาจส่งผลกระทบกับการหารายได้และวิถีชีวิตของคนเป็นจำนวน
มาก (Friedman, 2017; WEF, 2016, 2018) ในประเทศไทยมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในงานและอนาคต
ของงานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ผลกระทบ และการปรับตัวเชิงระบบและ
นโยบายที่มองไปยังอนาคตที่มีฉากทัศน์อันหลากหลาย 

ในการศึกษาเรื่องอนาคตของงาน ประเด็นหลักที่คนมักจะกล่าวถึงคือ 1) งานด้านการผลิตที่จะถูก
แทนด้วยระบบอัตโนมัติ (automation) 2) การแข่งขันกันระหว่างการค้าขายแบบเดิมกับระบบการซื้อขาย
ออนไลน์ (e-commerce) (N. Berg, 2016; Pettersson, Hiselius, & Koglin, 2018) และ 3) รูปแบบการ
ทำงานและการว่าจ้างงานบริการที่เปลี่ยนไปเมื่อเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform economy) (Anttiroiko, 
Valkama, & Bailey, 2014; Kenney & Zysman, 2016) และเศรษฐกิจแบบกิ๊ก (gig economy) (Graham, 
Hjorth, & Lehdonvirta, 2017; Kessler, 2018) มีบทบาทในสังคมมากข้ึน  

ทั้งนี้ ตัวแปรหลักในยุคดิจิทัลของประเทศไทยที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่กายภาพของคนเมือง 
คือ เศรษฐกิจกิ๊ก (gig economy) ซึ่งเป็นการทำงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นรายโครงการ โดยแต่ละงานอาจ
ต้องการทักษะที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้ ซึ่งพฤติกรรมการใช้เมืองของคนในกลุ่มแรงงาน
บริการในเศรษฐกิจกิ๊กมักจะไม่ได้ทำงานขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเพียงเจ้าเดียว ในหลายกรณีอาจพกพางานไปทำในที่
ต่าง ๆ หรือรับจ้างทำงานในที่ต่าง ๆ ของเมือง ทำให้แบบแผนการใช้เวลา  (Messenger, 2018) และใช้เมือง
แตกต่างไปจากเดิมที่แรงงานบริการมักทำงานกับผู้ว่าจ้างเพียงเจ้าเดียวและทำงานในสถานที่ทำงานเท่านั้น ใน
รายละเอียด การทำงานผ่านเศรษฐกิจกิ๊กยังอาจส่งผลต่อเมืองในเรื่องของการลดหรือเพิ่มความสำคัญของยา่น
ธุรกิจบางประเภท การเปลี่ยนรูปแบบการกระจุกตัวของย่านเศรษฐกิจในเมืองโดยรวม และการเปลี่ยนไปของ
ความต้องการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ต้องหันมาสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

แม้วิธีการทำงานในรูปแบบเศรษฐกิจกิ๊กจะมีปรากฏอยู่แล้วในหลากหลายกลุ่มแรงงานในประเทศไทย 
เช่น การเป็นเกษตรกรผลัดกับการเป็นกรรมกร การเป็นหมอนวดผลัดกับการรับเย็บตุ๊กตา การเป็นครูผลัดกับ
การทำงานเสริมอื่นนอกเหนือเวลางาน หรือแม้แต่การรับงานออกแบบฟรีแลนซ์ แต่การทำงานเป็นครั้งคราว
ผ่านธุรกิจแพลตฟอร์มของเศรษฐกิจกิ๊กที่กล่าวถึงมีปัจจัยการใช้ธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางในการพบกัน
ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแทนพื้นที่ทางกายภาพ และ ยังมีปัจจัยการใช้นวัตกรรมอัลกอริทึมในการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการนำผู้ให้บริการมาเจอผู้ต้องการบริการที่มีความต้องการตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็น
จะต้องรู้จักกันมาก่อน ทั้งสองประเด็นข้างต้น ส่งผลให้เศรษฐกิจกิ๊กมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้แรงงานภาค
การบริการในเศรษฐกิจกิ๊กมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะเดียวกัน ผลกระทบต่อบทบาทของเมืองในการเอื้อประโยชน์หรือสร้างความท้าทายให้กับวิถี
การทำงานแบบใหม่มีความแตกต่างกันตามประเภทของงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊กด้วย (Grossman & Woyke, 
2015; อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ & เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2563) บางแพลตฟอร์มเจาะกลุ่มงานบริการที่
จำเป็นต้องทำงานในพื้นที่ เช่น Beneat.co และ Seekster.co ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของงานซ่อม งานแม่บ้าน 
ฯลฯ แต่ก็ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่เน้นเจาะกลุ่มงานที่ผู้ให้บริการสามารถทำงานนอกพื้นที่ได้ เช่น งาน
ออกแบบ งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งในกลุ่มงานประเภทหลังการเจอกันต่อตัวของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมี
ความจำเป็นน้อยลง การมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นพื้นที่กลางในการต่อรองงาน และเนื้องานที่ไม่มีสถานที่
ชัดเจน จะส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของคนเมืองในรูปแบบที่เปลี่ยนไป และนำมาซึ่งความต้องการเชิ งพื้นที่ที่
เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน 

ในรายละเอียดเศรษฐกิจกิ๊กสำหรับงานบริการแต่ละประเภทมีธรรมชาติที ่แตกต่างกัน โดยอาจ
แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักตามลักษณะของงานบริการที่มีทั้งงานบริการขั้นพื้นฐาน (basic service) และงาน
บริการขั ้นเสริม (advanced service) โดยงานบริการขั้นพื ้นฐานจะเน้นการทำงานในพื้นที่ค่อนข้างมาก 
(place-specific) ในทางกลับกัน งานบริการขั้นเสริมหลายประเภทมีความสามารถในการผันตัวเป็นเศรษฐกิจ
ประเภทที่ทำงานจากที ่ไหนก็ได้ (foot-loose economy) มากกว่า หากมองรายละเอียดของเศรษฐกิจ
ประเภท foot-loose (Allen & Stone, 1992) ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจประเภทนี้  ได้แก่ 1) ค่า
เดินทางและขนส่งวัตถุดิบที่ลดลง 2) น้ำหนักวัตถุดิบที่ต่ำลงด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ และ 3) ความสามารถในการ
ผลิตที่ซับซ้อนและครบครันในที่เดียวจะส่งผลให้ค่าการขนส่งต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าการผลิต สำหรับงาน
บริการขั้นเสริม ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการทำงานรูปแบบต่าง ๆ ไปอยู่ในระบบดิจิทัล 
รวมถึงการขนส่งผ่านการเชื่อมต่อในระบบออนไลน์ เป็นการตอบโจทย์ทั้ง 3 ปัจจัยขับเคลื่อนที่ได้กล่าวมาใน
รูปแบบใหม่ โดยในปัจจุบันจะพบลักษณะของคนทำงานในภาคบริการขั้นเสริมที่มีรูปแบบของ foot-loose 
มากยิ่งขึ้น และได้รับการขนานนามว่าเป็นคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัล (digital nomad)  

อนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ขึ้นตั้งแต่ต้น ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยกลับได้รับการเร่งอย่างมาก ส่งผลต่อเนื่องเร่งให้เกิดการทำงานจากบ้าน การ
เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ การดำเนินกิจการของบริษัทบนโลกเสมือน การซื้อและขายของออนไลน์มีมากยิ่งขึ้น 
และการทำงานและรับรายได้จากหลายช่องทางซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของเศรษฐกิจกิ๊กจึงเกิดมากขึ้นด้วย
เช่นกัน ในขณะเดียวกัน วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้การเดินทางและการท่องเที่ยวหายไป ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อหลายเมืองในประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาการบริการในภาคการท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมืองเชียงใหม่ท่ีได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์นี้ 
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ในมุมมองของการใช้เทคโนโลยีที่มีสูงขึ้นมากกว่าเดิม เมืองหลักเหล่านี้กลับเริ่มมีนัยของการเป็นเมือง
บริวาร (satellite cities) (Taylor, 1915) ให้แก่มหานครกรุงเทพผ่านการเชื่อมต่อออนไลน์และเทคโนโลยีการ
เดินทางที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแนวโน้มการทำงานจากบ้าน (work from 
home) หรือการทำงานนอกสถานที่ (remote working) โดนเร่งให้เกิดมากยิ่งขึ้นผ่านวิกฤตการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ซึ่งในนัยหนึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของเมืองบริวารจึงเริ่มผันคล้ายกับการเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองระดับโลก (global city network) แทน (Beaverstock, Smith, & Taylor, 2000) 
ความซับซ้อนของเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองจึงเริ่มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนใน
ปัจจุบันมีแนวความคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมืองจะกลายเป็นความนานาชาติใหม่แห่งยุคเช่นเดียวกัน 
(Varinsky, 2016) นอกจากนี้ สำหรับเมืองขอนแก่น เป็นที่น่าสนใจว่าเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนคร
หนานหนิงได้สานความสัมพันธ์ เมืองพี ่เมืองน้องกันในระดับเมืองไว้ตั ้งแต่ พ.ศ. 2535 ส่งผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรม นักศึกษา และการลงทุนต่าง ๆ ในเมืองขอนแก่นมากขึ้นตามมา  (ขอนแก่นลิงก์, 
2561) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องความสำคัญที่สูงขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างเมือง 

สำหรับอนาคตการทำงาน แต่ละเมืองเริ่มมีปัจจัยน่าสนใจที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไป 
โดยมีประเด็นพื้นฐานสำคัญคือการสร้าง นำเข้า หรือคงอยู่ของงานบริการขั้นเสริมที่เป็นกำลังสำคัญในการ
สร้างงานบริการขั้นพื้นฐานให้มีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเมืองหลักเหล่านี้มีงานบริการขั้นพื้นฐานอยู่มากกว่าเมื่อ
เทียบกับมหานครกรุงเทพ ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ของเมืองหลักกำลังเปลี่ยนไปเช่นกัน สำหรับเชียงใหม่ หนึ่งใน
ประเด็นที่สำคัญท่ีเกี่ยวกับการทำงานในเมืองคือประเด็นของคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัล (digital nomads) ที่อาจมอง
ได้ว่าเป็นพนักงานในคราบนักท่องเที่ยว โดยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัลนี้ ใน
เว็บไซต์ The Nomad List มีการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัลผ่านเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ตาม
ภาพที่ 1 โดยการเข้ามาในเมืองของคนกลุ่มนี้ส่งผลให้เมืองมีนักท่องเที่ยวระยะยาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสร้าง
งานต่าง ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็เริ่มสร้างความท้าทายต่อการจัดการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่ควรคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและคุณลักษณะของแรงงานที่เริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 
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ภาพท่ี 1 เกณฑ์การวัดเมืองน่าอยูส่ำหรับคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัลและคะแนนสำหรับเมืองเชียงใหม่ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

ที่มา: (https://nomadlist.com/chiang-mai) 

ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับทุกเมืองที่เป็นศูนย์กลางในการค้าขาย โดยมีเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่พ่ึงพาภาค
เศรษฐกิจนี้เป็นพิเศษ ประเด็นสำคัญที่จะเข้ามากระทบต่อฐานเศรษฐกิจการเป็นศูนย์กลางการค้าขายคือเรื่อง
การซื้อ-ขายของอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งทำให้เมืองเหล่านี้อาจจะต้องหันมาพิจารณาการสร้าง
คุณค่าในเชิงพื ้นที ่ของตนใหม่ ควบคู ่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อตอบรับการซื ้อขายของ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เช่น โครงข่ายโลจิสติกส์ การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังคมไร้เงินสด เป็นต้น 

ประเด็นสุดท้ายที่จะกระทบต่อการพัฒนาของเมืองหลักทั้ง 3 นี้ คือ เรื่องของการศึกษาที่ย้ายเข้าสู่โลก
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น พื้นที่เมืองที่เคยเป็นแหล่งรวมของสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เริ่มได้รับผลกระทบเนื่องจาก
โรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ด้วยตนเองผา่น
อินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) นอกจากนี้ บางสาขาในมหาวิทยาลัยที่สามารถปรับตัว
สอนออนไลน์ได้ กำลังเริ่มได้รับความท้าทายเช่นเดียวกัน เพราะหากพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดนักศึกษาให้
เข้ามาเรียนด้วยกายภาพแล้ว ที่ตั ้งมหาวิทยาลัยอาจถูกลดความสำคัญลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ เนื่องจาก
ขอนแก่นพึ ่งพาระบบการทำงานราชการและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจัยนี ้จึ งมี
ความสำคัญต่อเมืองขอนแก่นค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเมืองหาดใหญ่-สงขลาและเมืองเชียงใหม่ 
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งานวิจัยอนาคตของงานต้องสัมผัสทั้งกลุ่มผู้นำกระแสและกลุ่มผู้ยอมจำนน 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล (4.0) จะมีผล
ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วมีโอกาสต่อยอดเพื่อการสร้างนวัตกรรมหรือธุรกิจที่ก้าวทันตลาด
นานาชาติได้ดียิ่งขึ้น เป็นกลุ่มคนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู้บุกเบิก ( innovators) ตามทฤษฎีการซึมซับของ
นวัตกรรม (diffusion of innovation) ของโรเจอร์ส (Rogers, 1983) โดยกลุ่มคนหลักที่จะทำให้นวัตกรรม
หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกใช้งานและอาจเริ่มได้รับการยอมรับในสังคมหมู่กว้างจะเป็นกลุ่มผู้นำกระแส 
(early adopters) ตามภาพที่ 2 ซึ่งคนทั้งสองกลุ่มนี้มักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว 
และมักจะเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ทั้งในด้านการเงิน การงาน หรือสังคม เพราะฉะนั้น พฤติกรรมของ
การทำงานภาคบริการในสังคมจึงจะเริ่มเปลี่ยนต่อเมื่อกลุ่มผู้บุกเบิกและกลุ่มผู้นำกระแสซึมซับเอาวิถีชีวิตแบบ
ใหม่ในการทำงานเข้ามาสู่สังคม 

 
ภาพท่ี 2 การซึมซับของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) 

ที่มา: Rogers (1983) 

ในขณะเดียวกัน โรเจอร์ส (1983) ยังกล่าวไว้ว่าในหลายประเทศท่ียังมีช่องว่างในการเข้าถึงนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี การปรับระบบนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปได้อย่างราบรื่น และไม่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมให้มากกว่าเดิม ซึ่งกลุ่มคนที่จะ
ถูกทิ้งไว้ด้านหลังจึงมักจะเป็นกลุ่มผู้ยอมจำนน ( laggards) หรือกลุ่มที่หลุดออกจากหางแถวนี้ไปเลยด้วยซ้ำ 
การวิจัยด้านนวัตกรรมและด้านอนาคตของงานภาคการบริการจึงควรที่จะมองทั้งงานวิจัยอนาคตของงานต้อง
สัมผัสทั้งกลุ่มผู้นำกระแสและกลุ่มผู้ยอมจำนนไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเมืองใน
อนาคตเป็นไปเพ่ือความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันมากยิ่งข้ึน  

การแบ่งกลุ่มคนออกเป็นกลุ่มผู้นำกระแส (early adopters) กลุ่มมวลชน (early and late majority) 
และกลุ่มผู้ยอมจำนน (laggards) สะท้อนถึงความต้องการเชื่อมผลงานวิจัยเข้ากับการขับเคลื่อนเชิงสังคมและ
การกำหนดนโยบายสาธารณะ การแบ่งกลุ่มเป้าหมายนี้ยังเป็นไปตามฐานทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรร 
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(distributive justice) รูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ การเลือกกลุ่มผู้ยอมจำนนสะท้อนทฤษฎีความเป็นธรรมของ
จอห์น รอลส์ (John Rawls) ซึ่งเสนอว่า ความไม่เท่าเทียมใด ๆ ในสังคม จะยอมรับได้ต่อเมื่อคนที่ด้อยโอกาส
ที่สุดในสังคมได้รับโอกาสยกระดับฐานะของตัวเองให้เท่าเทียมขึ้นกว่าเดิม ส่วนการเลือกกลุ่มมวลชนนั้น 
เป็นไปตามทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรรแบบประโยชน์นิยม (utilitarianism) ซึ่งเน้นการก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดกับคนหมู่มากที่สุด ส่วนการเลือกกลุ่มผู้นำกระแสเป็นไปแนวคิดความเป็นธรรมที่เน้น
ความสามารถของคน (meritocracy) เนื่องจากพฤติกรรมของคนกลุ ่มนี ้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนหมู่มากได้ในอนาคต โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการชี้ประเด็นเชิงนโยบาย
สาธารณะให้แก่กลุ่มมวลชนและกลุ่มผู้ยอมจำนนเป็นหลัก 

ทั้งนี ้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้เผยแพร่
รายงานเรื่อง Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online 
world (J. Berg, Furrer, Harmon, Rani, & Silberman, 2018) เพื่อชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่
สำคัญต่อการเสริมสร้างการทำงานที่ดีต่อแรงงานในโลกออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื ่องข้อมูลส่วนตัวของ
แรงงาน ระบบการจ่ายค่าแรงและการต่อรอง ความเป็นอยู่ที่ดีและสวัสดิการของแรงงาน รวมไปถึงกรอบ
กฎหมายที่สำคัญต่อแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจกิ๊ก มากไปกว่านี้ ความสำคัญของนโยบาย
สาธารณะยิ่งมีสูงขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาและยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 
โดยภาครัฐจำเป็นจะต้องสามารถเป็นที่พึ่งพาของแรงงานในเมืองที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจในเมืองคงอยู่ต่อไปได้ 
สำหรับเมืองที่มีการท่องเที่ยวเป็นหลัก แรงงานต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก และมีความจำเป็นที่จะต้องพ่ึง
นโยบายสาธารณะและโครงสร้างการบริการภาครัฐที่แข็งแรงและพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ 
(ILO, 2020) การคาดการณ์ถึงอนาคตของงานในเมืองจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการชี้ประเด็นเชิงนโยบาย
สาธารณะต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานของภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปใน
อนาคต ทั้งยังพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและผกผัน ทำให้การบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในระยะยาวเช่นเดียวกัน 

จากการทบทวนเบื้องต้น พบว่า งานวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเมืองในประเทศไทยมีอยู่ไม่มากนักที่
สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศ อาจเป็นเพราะไม่มีการแปลงองค์ความรู้ในระดับพื้นที่
ชุมชนให้มีความหมายในระดับนโยบาย ในทางกลับกัน งานวิจัยเกี่ยวกับเมืองจำนวนหนึ่งมีกรอบทฤษฎีแนวคิด
ที่ชัดเจนและนำเสนอความรู้เชิงลึกได้ แต่มักจบอยู่ที่การอธิบายปรากฏการณ์ โดยไม่สามารถแปลงออกมาเป็น
นโยบายและแผนงานที่ควรดำเนินการต่อไปได้ การเชื่อมต่อระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีและการนำความรู้ไป
พัฒนาต่อเป็นนโยบายและแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับอนาคต
ของงานในเมืองและชีวิตคนเมืองในอนาคต  
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1.2. คำถามและสมมติฐานงานวิจัย 

ด้วยความสำคัญและที่มาดังกล่าว งานวิจัยต่อเนื่องชิ้นนี้มีคำถามวิจัย คือ สถานการณ์การทำงานในเมืองหลัก
ของประเทศไทยในปัจจุบันและที่อาจจะปรากฏในอนาคตเป็นอย่างไร โดยมีกรณีศึกษาคือ เมืองเชียงใหม่ 
เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยแบ่งเป็นคำถามวิจัยย่อยตามปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่ได้กวาด
สัญญาณมาแล้วจากงานวิจัยในปีแรก ได้แก่ 

1. ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานเชิงดิจิทัลที่เชื่อมระหว่างเมืองหลักใน
ประเทศไทยและเมืองอื่นทั่วโลก เช่น ปัจจัยเรื่องคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัล (digital nomad) และระบบ
เมืองระดับโลก (global city system) จะสามารถส่งผลต่ออนาคตการทำงานในเมืองหลักในประเทศ
ไทยอย่างไรบ้าง  

2. ปัจจัยด้านต่าง ๆ ในเมืองหลัก เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จะสามารถส่งผล
ต่ออนาคตการทำงานในเมืองหลักอย่างไรบ้าง เช่น ช่วยเอื้อต่อการดึงดูดงานและแรงงานสู่เมืองหลัก
อย่างไรและในรูปแบบใดบ้าง 

3. นโยบาย มาตรการ และเครื่องมืออะไรที่จะส่งเสริมให้ชีวิตคนไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานดียิ่งขึ้น 
ทั้งในภาพอนาคตฐานและภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 

เพ่ือตอบคำถามต่าง ๆ ผนวกกับการต่อยอดผลการวิจัยในปีที่ 1 งานวิจัยชิ้นนี้มีสมมติฐานสำคัญซึ่งจะ
เป็นส่วนประกอบในการตอบคำถามวิจัย คือ ประเด็นการพัฒนาเมืองในมิติด้านความน่าอยู่ ความน่าทำงาน 
ความย่ังยืน และความเชื่อมต่อของเมืองจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือ
ตลาดแรงงานและวิธีการทำงานเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น และมีแรงงานที่ทำงานหลากหลายใน
รูปแบบเศรษฐกิจกิ๊กมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานในรายบุคคลมีความไม่ยึดติดกับพื้นที่เท่าเดิม (footloose) 
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการพัฒนาเมืองหลักของประเทศไทย โดยมีสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองมีรอยเท้า (footprint) ของตนในหลากหลายที่ ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงมิติของวิถี
ชีวิตที่ไร้หลักแหล่งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีนัยสู่วิธีการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐและการบริการสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามมา 

2. แรงงานในเมืองมักทำงานและมีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงพลวัตของแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจกิ๊กที่โดนเร่งด้วยระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

3. ข้อจำกัดทางเวลา สถานที่ และรายได้ที่มาควบคู่กับการทำงานประจำทั่วไปเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
แรงงานในเมืองรับงานและรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง โดยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็นปัจจัยหนึ ่งที่
เอ้ืออำนวยให้การหางานที่หลากหลายเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
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4. แรงงานในเมืองมีสถานที่ไว้ใช้ทำงานที่หลากหลายมากกว่าเดิม ด้วยการทำงานบนระบบดิจิทัลที่มี
สูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้เมืองที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนดังเช่นเมื่อก่อน มีนัยสู่การบริหารจัดการเมือง การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และอ่ืน ๆ ตามมา 

5. ปัจจัยความน่าอยู่ ความน่าทำงาน ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ และความยั่งยืนมีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานและเลือกเมืองเพ่ืออยู่อาศัย 

การพิสูจน์สมมติฐานงานวิจัยเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การตอบคำถามงานวิจัยข้างต้นได้ 
และเป็นพ้ืนฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการออกแบบจำลองระบบพลวัตเมืองเพ่ือชี้ประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ
ในการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตการทำงานในเมืองต่อไป 

1.3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตคนเมืองที่ควบคู่ไปกับการทำงานในเมืองหลักของประเทศไทยในปัจจุบัน
และอนาคต 

2. ศึกษาสถานการณ์การทำงานในเมืองหลักของประเทศไทยในปัจจุบัน 
3. ศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือคาดการณ์การทำงานในเมืองหลักของ

ประเทศไทยในอนาคต 
4. เปรียบเทียบการศึกษาจากการทำงานของชีวิตคนเมืองในเมืองหลวง (มหานครกรุงเทพ) และเมือง

หลักในประเทศไทย 
5. ระบุช่องว่างความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ด้านการทำงาน

ของคนเมืองในเมืองหลักของประเทศไทย 
6. ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับภาพอนาคตของการทำงานในเมือง

หลักของประเทศไทย 
7. สื่อสารกับสังคมในวงกว้าง เพ่ือเตรียมการให้เกิดผู้คนในเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และมีความ

พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
 

1.4. ขอบเขตการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาใน 4 มิติด้วยกัน คือ ขอบเขตเชิงเนื้อหาหลักด้านงานในเมือง ขอบเขต
เนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา และขอบเขตด้านเวลาในการมองภาพอนาคต มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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1.4.1. ขอบเขตเนื้อหาหลักงานวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหาหลักงานวิจัยจะมุ่งไปที่งานบริการขั้นพ้ืนฐานและขั้นเสริม โดยที่ยังคำนึงถึงงานภาคอ่ืน 
ๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าขายที่เกิดขึ้นในพื้นที ่เมืองหลักต่าง ๆ ซึ่งยังมีส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเมืองหลักท่ัวประเทศไทย 

ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจะแบ่งประเภทของแรงงานออกเป็น 22 หมวด ตาม
มาตรฐาน International Standard Classification (ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (กรมการจัดหางาน, 
2544) แต่ในปัจจุบันประเภทงานและกิจกรรมการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้นจนทำให้การแบ่งประเภท
แรงงานดังกล่าวไม่เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของแรงงานต่าง ๆ ได้ดี เท่าไรนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างความปั่นป่วน (disruption) อย่างมากต่อเศรษฐกิจและกิจกรรมการ
ทำงานในรูปแบบเดิม ๆ ความซับซ้อนในงานจึงมีอยู่มาก ทั้งในกรอบตำแหน่งงานหนึ่ง ๆ ที่ไม่จำกัดอยู่เพียง
กิจกรรมในรูปแบบเดียวอีกต่อไป เรื่อยไปจนถึงการทำงานกับหลายหน่วยงานในคราวเดียว เช่น งานฟรีแลนซ์ 
การรับจ๊อบ และงานนอกระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 
ภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจและประเภทของงาน 

จากภาพที่ 3 ลักษณะงานภาคบริการที่แตกต่างกันระหว่างงานบริการแรงงานในภาคตติยภูมิและงาน
บริการความรู้ในภาคจตุรภูมิ (Kenessey, 1987) งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาการทำงานในภาคการบริการขั้น
พื้นฐานและภาคการบริการความรู้ควบคู่กัน ทั้งนี้ การเรียกงานบริการแรงงานแยกกับงานบริการความรู้อาจ
สร้างนัยแฝงว่างานบริการแรงงานไม่ต้องใช้ความรู้ ทั้งที่แท้จริงแล้ว ความรู้มีความหลากหลายและผู้ให้บริการ
งานในภาคดังกล่าวก็ต้องผ่านการสั่งสมความรู้ที่จำเป็นและฝึกฝนมาจนชำนาญเช่นกัน ในทางกลับกัน นัยแฝง
ของงานบริการความรู้ คือ การไม่ต้องใช้แรงงาน ทั้งที่แท้จริงแล้วงานที่ถูกจัดอยู่ในหมวดงานบริการความรู้ก็มี
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ที่ต้องใช้แรงกายด้วย เช่น งานหัวหน้าเชฟ งานเทรนเนอร์ เป็นต้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงจะเรียกงานภาคการบริการ
แรงงานว่า “บริการขั้นพ้ืนฐาน” เนื่องจากงานประเภทนี้ส่วนมากเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต
โดยทั่วไป เช่น งานทำความสะอาด งานประกอบอาหาร หรืองานซ่อมแซม และจะเรียกงานภาคการบริการ
ความรู้ว่า “บริการขั้นเสริม” เนื่องจากกลุ่มงานดังกล่าวมักเป็นความจำเป็นรอง จ้างเพื่อส่งเสริมการจัดการ
ภาระอื่น ๆ ต่อเมื่อการบริการขั้นพื้นฐานของตนครบครันแล้ว เช่น งานบริการด้านกฎหมาย เทคโนโลยี 
การเงิน การออกแบบ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจำกัดความงานบริการขั้นพ้ืนฐานและงานบริการขั้น
เสริมมีดังต่อไปนี้ 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกจับกลุ่มแรงงานโดยใช้ลักษณะของกิจกรรมการทำงานเป็นเกณฑ์ โดยเจาะจงไป
ที่งานบริการ ซึ่งงานบริการในวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง งานที่เน้นที่กระบวนการลงมือแต่ไม่ก่อให้เกิดเป็นวัตถุที่จับ
ต้องได้ ต่างจากงานด้านการผลิตที่ส่งผลให้เกิดวัตถุท่ีจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอัน และต่างจากงานด้านการค้าขาย
ที่เป็นเพียงคนกลางในการซื้อขายเท่านั้น งานบริการในงานวิจัยนี้จึงจะรวมถึงงานบริการความชำนาญการ งาน
บริการความรู้ งานบริการความสามารถ หรืองานบริการแรงงานก็ได้ ในรายละเอียด ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทงาน
ภาคการบริการออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ งานบริการขั้นพ้ืนฐานและงานบริการขั้นเสริม ดังนี้  

งานบริการขั ้นพื ้นฐาน (basic services) ในวิจัยชิ ้นนี ้ หมายรวมถึง กลุ ่มคนทำความสะอาด 
พนักงานเสิร์ฟ หมอนวด และผู้ทำงานงานบริการพ้ืนฐานด้านอ่ืน ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มักจะมีอัตราค่าจ้างในระดับ
ต่ำถึงปานกลางตอนล่าง มีช่วงเวลาของรอบงานค่อนข้างสั้น (work cycle) กินเวลาเป็นรายวัน รายชั่วโมง 
หรือรายเที่ยว และมักเป็นงานที่เรียนรู ้ได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้และฝึกความชำนาญการ ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่งานบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้มักจำเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ทำงานเพื่อทำงานดังกล่าว
เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วง เป็นงานที่ยากต่อการพกพา โดยงานและแรงงานกลุ่มนี้มักจะมีมากในพ้ืนที่ที่มีกำลังจ่าย
สูงและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก  

งานบริการขั้นเสริม (advanced services) ในวิจัยชิ้นนี้ หมายรวมถึง กลุ่มคนที่ทำงานด้านการ
สร้างสรรค์ นักแปลภาษา นักธุรการ ผู้สนับสนุนระบบเทคโนโลยี และผู้ทำงานบริการส่งเสริมด้านอ่ืน ซึ่งมักจะ
มีช่วงอัตราจ้างที่กว้าง แต่ในภาพรวมมีความทัดเทียมกับพนักงานประจำในบริษัท มีช่วงเวลาของรอบงานที่
ยาวกว่า เช่น อาจจะเป็นโครงการที่กินระยะเวลาหลายเดือน หรือรายปี และมักเป็นงานที่เรียนรู้ได้ยากกว่า
งานบริการขั้นพื้นฐาน โดยอาจใช้เวลานานในการสั่งสมความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังอาจต้องมีการรับรอง
การศึกษาหรือผลงานที่แน่ชัดถึงจะรับงานนั้น ๆ ได้ ซึ ่งคนกลุ ่มที ่ทำงานบริการขั ้นเสริมเหล่านี ้ อาจไม่
จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ทำงานเพื่อทำงาน หากแต่มีคอมพิวเตอร์ ก็สามารถพกพาไปทำงานที่ไหนก็ได้ อาจเจอ
เพียงเวลาถูกเรียกประชุมเท่านั้น โดยงานและแรงงานกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวได้ง่ายมากยิ ่งขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการทำงานหลายอย่างสามารถใช้การสื่อสารออนไลน์ได้ 
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นอกจากนี้ ในเชิงเนื้อหาด้านแรงงานจะครอบคลุมในประเด็นที่หลากหลายจากแง่มุมของแรงงาน
บริการ ไม่ว่าจะเป็นการหางาน การทำงาน ทักษะในการทำงาน และพื้นที่ในการทำงาน แต่ถึงแม้ประเด็นที่
สนใจจะอยู่ที่แรงงานก็ตาม งานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่สอดคล้องกันระหว่างแรงงานที่เป็นลูกจ้างและ
นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง ผสานกันเป็นตลาดแรงงานที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกกันโดยชัดเจนไม่ได้ การ
คำนึงถึงตลาดแรงงานจึงเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ภาพของแรงงานบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะมีกลุ่มแรงงานที่สำคัญกับงานวิจัยนี้ คือกลุ่มคนทำงานส่วนตัว (self-employed) ซึ่งกลุ่มนี้มี
ความหมายตามสำนักงานราชบัณฑิตยสภา คือ ผู้ทำงานให้แก่ตัวเองและไม่ได้เป็นลูกจ้างผู้ใด ซึ่งหมายรวมถึงผู้
ที่เป็นเจ้าของกิจการเอง (entrepreneurs) และผู้ที่รับงานด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับกลุ่มคนที่ต้องการจะศึกษาใน
เศรษฐกิจกิ๊ก คือ แรงงานอิสระในรูปแบบต่าง ๆ (freelancers) ในปัจจุบัน มีคำที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มนี้ 
เช่น แรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจกิ๊กที่เป็นแรงงานอิสระทำงานส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ แรงงานนอกระบบที่มักเป็นแรงงานอิสระทำงานส่วนตัว ฯลฯ จากบทที่ 1.1 หลักการและเหตุผล 
รวมถึง 1.2 คำถามงานวิจัย และ 1.3 วัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้ จะมุ่งดูที่ผู้ที่รับงานด้วยตัวเองเป็นหลักซึ่งรวมถึง
คำด้านแรงงานต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และจะมองกลุ่มผู้เป็นเจ้าของกิจการผ่านบทบาทของการว่าจ้าง
แรงงานอ่ืน ๆ ตามมา ซึ่งจะเป็นประเด็นย่อยคอยส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจัยนี้ 

1.4.2. ขอบเขตเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักจะอยู่ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการวิจัย
เรื่องอนาคตศึกษา (Saritas, 2013; Saritas & Aylen, 2010) ที่ประกอบด้วยคำนำหน้าของด้านสังคม (social) 
เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economy) สิ่งแวดล้อม (ecology) การเมือง (politics) และคุณค่า 
(values) 

1.4.3. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

งานวิจัยกำหนดพื้นที่ศึกษา คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายในประเภทของงานบริการแบบต่าง ๆ รองลงมาจากมหานครกรุงเทพนอกจากนี้ 
พื้นที่เหล่านี้ยังเริ่มกลายเป็นพื้นที่รองรับแรงงานบริการจากมหานครกรุงเทพที่ต้องการอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นน้อยลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น และอยู่ใกล้บ้านมากขึ้น ส่งเสริมให้เมืองเหล่านี้กลายเป็นเมืองบริวารให้แก่
มหานครกรุงเทพ นอกจากนี้ เมืองเหล่านี้ยังรองรับแรงงานที่หลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาทำงานใน
รูปแบบการเป็นแรงงานขัน้พื้นฐานและแรงงานดิจิทัลไร้ถิ่นฐานอีกด้วย ทั้งนี้ พ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น 
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา อาจไม่ได้ยึดติดกับเขตการปกครองของเทศบาลเมือง แต่เป็นพื้นที่เมืองที่เชื่อมโยง
กับกิจกรรมและรูปแบบชีวิตคนเมืองซึ่งอาจขยายขอบเขตไปกว้างกว่าพ้ืนที่เทศบาลเมือง 

จากที่ได้กล่าวไว้ในที่มาของการวิจัยข้างต้น ประเด็นที่คล้ายคลึงกันของทั้ง 3 พื้นที่ คือ 1) การพึ่งพา
สถาบันอุดมศึกษาทั ้งในด้านแรงงานและในเชิงเศรษฐกิจ 2) การเป็นศูนย์กลางของการค้า การบริการ 
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หน่วยงานราชการ และวิถีชีวิตเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ และ 3) ระดับความสัมพันธ์ในเชิงระยะทางจากมหา
นครกรุงเทพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการเชื่อมต่อทางกายภาพด้านอ่ืน ๆ เช่น สนามบิน 
รถไฟ และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ในอีกด้านหนึ่งแต่ละเมืองที ่กล่าวมามีความแตกต่างกันในด้าน
ฐานเศรษฐกิจของตน โดยเชียงใหม่มีการท่องเที่ยว หาดใหญ่มีการค้าขาย และขอนแก่นไม่มีฐานเศรษฐกิจที่
เด่นชัดมากไปกว่าสถาบันอุดมศึกษา ฉะนั้น การเลือกศึกษาพ้ืนที่ทั้ง 3 นี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงพลวัตของงานใน
เมืองหลักของประเทศไทยได้อย่างครอบคลุมตามรูปแบบการพัฒนาที่กล่าวมา 

1.4.4. ขอบเขตด้านเวลาในการมองภาพอนาคต 

งานวิจัยส่วนแรกจะเริ่มจากการศึกษาการทำงานในปัจจุบันและอดีตผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย
สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และผ่านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการการทบทวนวรรณกรรม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ในส่ วนของ
การศึกษาภาพอนาคตจะเกิดขึ้นจากการจินตนาการอย่างมีหลักฐาน เพื่อสร้างภาพอนาคตอย่างมีส่วนร่วมใน
การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ โดยจะเน้นการสร้างภาพอนาคตดังกล่าวอยู่ที ่ระยะเวลา 20 ปี และ
รายละเอียดของภาพอนาคตจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ผลต่อการทำงานและชีวิตเมือง 

 

1.5. การดำเนินงาน 

งานวิจัยนี้แบ่งกระบวนการวิจัยตามหลักการของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) 
(สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562: Hines & Bishop, 2013) ซึ่งแบ่งรายละเอียดได้ 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 การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินงานในขั้นตอนนี้ไป
แล้วบางส่วน โดยการประชุมหารือภายในคณะทำงาน และได้ผลลัพธ์เป็นข้อเสนอโครงการนี้ มีกรอบการวิจัย
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และคาดการณ์อนาคต คือ งานบริการขั้นพ้ืนฐานและงานบริการขั้นเสริมในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ขั้นตอนที่ 2 การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน  จะใช้กรอบปัจจัย STEEPV ในการกวาด
สัญญาณดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 1.4.2 ข้างต้น การมองสถานการณ์และปัจจัยในด้านต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้
เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน การวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้วิธี
แบบผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในภาพรวม และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ทั้งนี้ ทั้ง 3 เมืองยังไม่มีข้อมูลและการทำวิจัยที่มากพอ จึงทำให้การกวาด
สัญญาณสำหรับงานวิจัยนี้จำเป็นจะต้องมีรายละเอียดการดำเนินการวิจัยย่อยรวม 5 ขั้นตอนที่มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ข ั ้นตอนย ่อยท ี ่  2.1 การออกแบบแผนภาพวงจรสาเหต ุ (causal loop diagram) และ
แบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics model) ของการทำงานที่เชื ่อมโยงกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบพลวัตของงานภาคการบริการ นอกจากนี้ จะนำเอา
แผนภาพวงจรสาเหตุมาพัฒนาต่อเป็นแผนผังระบบพลวัต (system dynamics) ขนาดเล็กในเรื่องของ
การจ้างงานในเมือง (urban employment) สำหรับใช้เป็นฐานในการสร้างฉากทัศน์ที ่สามารถ
แสดงผลเชิงปริมาณ โดยผลการวิเคราะห์สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระยะการทำงานต่อไปได้เช่นกัน โดยปัจจัยที่แตกต่างกันของทั้ง 3 เมืองจะได้รับการวิเคราะห์ผ่าน
แผนผังระบบพลวัตเดียวกัน โดยในผังระบบนี้จะครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้แต่ละเมืองหลักของ
ประเทศไทยแตกต่างกัน อาทิ การท่องเที่ยว การศึกษา การค้า และการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ต้น ถึงแม้ว่าระบบพลวัตของเมือง (urban dynamics) ได้รับการศึกษามามากแล้ว (Berliant & 
Wang, 2005; Jay W. Forrester, 1969; Hennekam & Sanders, 2002) ขั้นตอนนี้จะเน้นการปรับ
ระบบพลวัตเมืองที่เคยมีมาให้เข้ากับบริบทและเหมาะสมต่อการเข้าใจบทบาทการจ้างงานต่อกระบวน
การเมืองของเมืองหลักของประเทศไทยให้มากยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะเน้นใช้ข้อมูลทางสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บ
และเผยแพร่ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ใน
การหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ remote sensing และ machine learning 
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะวิเคราะห์ต่อด้วยวิธีการทางสถิติและวิธีการเชิงพ้ืนที่ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เช่น การหาพื้นที่ความหนาแน่นและการกระจายของแหล่งงาน การหาพื้นที่บริการผ่านการ
วิเคราะห์เครือข่าย (network analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) เพ่ือให้
เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ในอนาคต ตัวอย่างข้อมูลเชิง
ปริมาณที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นต่าง ๆ ของกรอบ STEEPV ที่จะนำมาวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น 
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- ข้อมูลประชากร ภาวะการทำงาน สภาพงาน และภาคอุตสาหกรรมของงานในเชียงใหม่  ขอนแก่น 
และหาดใหญ่-สงขลา จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำมาวิเคราะห์การถดถอยและหาแนวโน้มของ
สภาพการทำงานในอนาคต 

- ข้อมูลการเข้าถึงเทคโนโลยี มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์การ
ถดถอยและหาแนวโน้มของการเข้าถึงเทคโนโลยีในอนาคต 

- ข้อมูลพื้นฐานของเมืองจาก Open Street Map เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เรื ่องการเข้าถึงเชิง
กายภาพสู่พื้นท่ีถิ่นฐานในประเทศไทย 

- ข้อมูลตำแหน่งธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์การกระจุกและกระจายตัวของ
ธุรกิจ 

- ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อนำมาวิเคราะห์การตั้งถิ่นฐานของคนไทยในปัจจุบันโดยใช้เครื่องมือ remote 
sensing เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานเหล่านั้น (ท้ังนี้ จะข้ึนอยู่กับการเข้าถึงข้อมูล) 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นแบ่งออกตามการใช้งานในแผนผังพลวัตระบบเป็นหลัก และ
วิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูลตามมา การวิเคราะห์จึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
1) การวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณในคลังตั้งต้น ( initial stock) โดยจะเน้นวิเคราะห์สถิติแบบบรรยาย 
(descriptive statistics) หรือใช้ตัวเลขที ่ปรากฏอยู ่แล้วในฐานข้อมูลเป็นค่าคลังตั ้งต้น 2) การ
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (flow) เน้นการวิเคราะห์แบบถดถอย (regression 
analysis) เพื่อนำสมการความสัมพันธ์ดังกล่าวมาแปรเป็นอัตราในแผนผังพลวัตระบบอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ 
ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจมีตัวแปรเดียวหรือหลายตัวแปรที่ต้องการการวิเคราะห์แบบถดถอยหลายตัว
แปร (multivariate regression analysis) ก็ได้เช ่นกัน แต่ผลลัพธ์จะนำไปแจงแยกตามแต่ละ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอีกทีหนึ่ง 3) การคำนวณเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ เนื่องด้วย
แบบจำลองจะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป การวิเคราะห์แนวโน้มด้วยข้อมูลอนุกรมเวลา
จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำไว้สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 การเก็บข้อมูลจากการสำรวจ สำหรับประเด็นที่ยังไม่มีการเก็บหรือเผยแพร่
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะเติมเต็มจากการจัดทำแบบสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยขั้นตอนนี้
รวมถึงการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือแบบสอบถาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะได้มา 
ทั้งนี้ การสำรวจคนเมือง 4.0 เป็นการร่วมกันสำรวจระหว่าง 4 โครงการวิจัยในแผนงานวิจัยคนเมือง 
4.0 ประกอบด้วย อนาคตการทำงาน การเดินทาง การอยู่อาศัย และการซื้อของในเมืองหลักของ
ประเทศไทย ดังนั้นรายละเอียดระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อและวิธีการเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และวิธีการพิทักษ์สิทธิ 
ป้องกันความเสี่ยง และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย จะเป็นชุดมาตรฐาน
เครื่องมอืเดียวกันสำหรับทั้ง 4 โครงการวิจัย 
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นอกจากนี้ ถึงแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับคนชาวต่างชาติด้วย เช่น ดิจิทัลโนแมด หรือ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ด้วยกรณีต่าง ๆ อาจมีการสำรวจประชากรกลุ่มเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นมิติ
ดังกล่าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แตด่้วยข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอด 
พ.ศ. 2563-2564 จึงทำให้ประชากรดังกล่าวไม่ได้รับการสำรวจได้อย่างชัดเจนมากนัก 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะมุ่งเน้นไปที่การจัดประชุมสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสร้างเป็นคลังกรณีศึกษา โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ตามความเกี่ยวข้อง
กับการทำงาน การจ้างงาน และการเป็นพื้นที่แพลตฟอร์มกลางในการว่าจ้าง โดยที่คำถามงานวิจัย จะ
เน้นไปที่เรื่องของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการว่าจ้างงาน ประสบการณ์การทำงาน
หรือการว่าจ้างงาน วิถีชีวิตและคุณภาพที่ชีวิตที่สืบเนื่องมาจากการทำงาน รวมไปถึงข้อดี ข้อด้อย 
โอกาส และความท้าทายของงานที่ทำอยู่ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เคยทำมา 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.5 การประเมินระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ เมื่อเข้าใจสถานการณ์และ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว กิจกรรมส่วนต่อมาคือการเจาะหาประเด็นความไม่
แน่นอนต่าง ๆ ในกรอบของ STEEPV เช่นเดียวกันกับกิจกรรมก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์ความไม่
แน่นอนจะใช้เพียงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเน้นการสนทนากลุ่มเพ่ือระดมสมองถึงความเป็นไปได้
ที ่หลากหลายและไม่แน่นอนในอนาคต ทั ้งนี ้ แต่ละประเด็นความไม่แน่นอนจะเชื ่อมโยงไปถึง
ผลกระทบต่อระบบของการทำงานที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ผู้ร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะเน้นการชวนกลุ่มคนที่ได้สัมภาษณ์ไปในขั้ นตอนที่ 2 กลับเข้ามาร่วมบท
สนทนา ตามความสะดวกและความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ อาจเชิญผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมสมองครั้งนี้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้สามารถเรียกรวมเป็นขั้นตอนการพยากรณ์ (forecast) ภาพ
อนาคตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอนาคตฐาน (baseline future) อนาคตทางเลือก (alternative futures) และ
อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures) เพ่ือสร้างฉากทัศน์ (scenarios) ของอนาคตการทำงานในเมืองอีก 
20 ปีข้างหน้าต่อไป วิธีการหลักของกิจกรรมในส่วนนี้คือ การจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพ่ือ
นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตฐาน รวมถึงการนำเสนอแกนสู่อนาคตทางเลือกด้านต่าง ๆ โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชายขอบ กลุ่มมวลชน กลุ่มล้ำสมัย และกลุ่มภาคี
ขับเคลื่อน ทั้งนี้ การเปิดขั้นตอนนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมจะทำให้การวางฉากทัศน์มีความหลากหลาย และ
เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องหลายด้านได้เรียนรู ้ซึ ่งกันและกันด้วย ทั ้งนี ้ การเลือกฉากทัศน์ที ่พึงประสงค์ 
(preferable future) จะเกิดขึ้นจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โดยภาพอนาคตเพ่ือแปลง
ออกมาเป็นวิสัยทัศน์ (vision) เป้าหมาย และนโยบายต่าง ๆ ตามมา ในขณะที่ฉากทัศน์ของภาพอนาคตอื่น ๆ 
จะใช้เป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อให้การเสนอนโยบายที่จะนำไปถึงอนาคตเป้าหมายเป็นไปอย่างทนทาน ( robust) 
ที่สุดเท่าทีจ่ะสามารถจินตนาการได้ 
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มากไปกว่านี ้ จะนำเอาผลของการวิเคราะห์ในแผนผังพลวัตระบบในขั ้นตอนข้างต้นเข้ามา
ประกอบการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคตและประเมินลักษณะของภาพอนาคตพึงประสงค์ที่อาจมีการ
แลกเปลี่ยน (trade-offs) ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การสนทนาในที่ประชุมมีฐานของความเข้าใจทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณควบคู่กันไป 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์หาความหมายและนัย ( implications analysis) จะใช้กรอบแนวคิดและ
วิธีการที่เรียกว่า วงล้ออนาคต (futures wheel) และการพยากรณ์ย้อนกลับ (back-casting) โดยเน้นการ
ประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 โดยผู้ร่วมงานมีคณะผู้วิจัย ผู้เชี ่ยวชาญ ภาคี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมวิเคราะห์หาหนทาง (path) และกระบวนการที่จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ท่ีได้แปลง
ออกมาเป็นวิสัยทัศน์แล้วต่อไป ในขั้นตอนนี้สามารถนำเอาการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองพลวัตระบบในขั้นตอน
ที่ 2.1 กลับมาใช้ได้อีกครั้งเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับเมืองที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนโยบายต่าง ๆ เริ่ม
ได้รับการปฏิบัติในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 7 และ 8 ขั้นตอนการวางแผน โดยมีวิธีการหลักคือการประชุมหารือภายในของคณะผู้วิจัย
และที่ปรึกษา เป็นการจัดประชุมกลุ ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั ้งที ่ 3 ทั้งนี ้ การสังเกตการณ์และติดตาม
สถานการณ์จะอยู่ในส่วนของแผนงานที่ควรวางไว้  
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บทท่ี 2 สัญญาณการเปลี่ยนแปลง: ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน 
 

การกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วย

สร้างความเข้าใจในพลวัตของระบบที่เชื่อมโยงกัน และช่วยให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวของสังคม เศรษฐกิจ 

การทำงาน และการพัฒนาเมือง อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของเมืองและฐานเศรษฐกิจของเมืองหลักในประเทศ

ไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยที่หลากหลาย เช่น การกระจายหน่วยงานราชการสู่เมืองหลักในภูมิภาค การ

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค การปรับฐานเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อด้วยระบบ

ขนส่งเช่น ถนน รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีให้หลังที่การท่องเที่ยวเป็นปัจจั ย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมาก เมืองหลักบางเมืองได้ปรับตัวเพื ่อรองรับการท่องเที่ยวให้

กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ ตามมาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ท่ามกลางวิกฤตการณ์การระบาด

ของไวรัสโควิด 19 ยังเห็นได้ว่าฐานเศรษฐกิจบางส่วนก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ในอีกด้านหนึ่ง 

วิกฤตการณ์ดังกล่าวกลับเปิดโอกาสให้อัตราการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการทำงานอย่างมาก ทั้งยังสร้าง

โอกาสให้เมืองหลักต่าง ๆ หันกลับมามองบทบาทของตนในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อฉวยโอกาสจาก

พฤติกรรมการทำงานของคนท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

ด้วยเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่ -สงขลา มีฐานเศรษฐกิจและฐานแรงงานที่

แตกต่างกันตามที่ได้แสดงไว้ใน แผนภูมิที่ 1 และ แผนภูมิที่ 2 ในบทที่ 1 ข้างต้น การศึกษาประวัติศาสตร์ของ

แต่ละเมืองจึงดำเนินการแยกกันเพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละเมือง 

รายละเอียดของวิวัฒนาการในแต่ละเมืองมีดังนี้ 

 

2.1. จากสันโดษสู่สัญจร (From independence to interconnection) 

ก่อน พ.ศ. 2514: ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 

ยุคนี้ถือเป็นช่วงก่อนและยุคเริ่มแรกของการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นยุคที่สร้าง

จุดเปลี่ยนสำคัญให้กับเมืองหลักภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมือง เช่น การสร้าง

ถนนและการสร้างทางรถไฟ ซึ่งมีผลทำให้เกิดกิจกรรมระหว่างพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะการค้าระหว่างเมือง

หลวงกับเมืองหลัก หรือเมืองหลักกับเมืองในต่างประเทศ รวมถึงเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางการ

เมือง คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเมืองในระยะนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.1.1. เมืองเชียงใหม่ 

ประมาณ พ.ศ. 2441 รัฐบาลสยามได้เริ่มสร้างรถไฟสายเหนือ และทำให้การค้าทางเหนือกับทางใต้มี
ความคึกคักมากขึ้น และตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ถนนสายต่าง ๆ ที่เชื่อมระหว่างเมืองและระหว่างอำเภอ เช่น สาย
เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่-แม่คาว ลำปาง-พะเยา แพร่-น่าน เด่นชัย-แพร่ ได้รับการปรับปรุงจนใช้รถยนต์วิ่งได้ 
พ่อค้าจีนจึงนำรถยนต์มาใช้รับส่งสินค้า รถยนต์รับจ้างส่งสินค้าได้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู ่ชุมชนรอบนอก
ตามลำดับ (สมโชติ อ๋องสกุล, 2559) ทำให้เมืองเชียงใหม่เกิดชุมชนพ่อค้าจีนอย่างโดดเด่นตั้งแต่นั้นมา สินค้าทาง
การเกษตรที่ค้าขาย เช่น ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวโพด ยาสูบ ฝ้าย ถั่ว งา น้ำตาล เป็นต้น ถูกส่งมาทางรถไฟสู่
กรุงเทพบางส่วนจัดส่งต่างประเทศและมีมูลค่าสูง กลุ่มพ่อค้าจีนที่เดินทางมาทางเรือและตั้งชุมชนย่านวัดเกต ท่า
แพ เช่น ตระกูลนิมมานเหมินท์-ชุติมา ที่เคยทำการค้าทางเรือจึงได้เปลี่ยนมาทำการค้าทางรถไฟ 

เมื่อรถไฟสายเหนือมาถึงเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความเฟ่ืองฟูของย่านการค้าใหม่ จากเดิม
ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง เช่น บริเวณท่าน้ำย่านวัดเกต ได้ย้ายไปยังบริเวณถนนเจริญเมือง และมีการ
สร้างโรงแรมรถไฟใกล้สถานีรถไฟ เป็นอาคารสูง 5 ชั้นหลังแรกของเชียงใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ข้าราชการ 
และพ่อค้า เป็นต้น (สามารถ สุวรรรัตน์, 2561) ผลดังกล่าวทำให้คนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
การเปิดใช้สนามบินเชียงใหม่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2487 

ในช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ (ฉบับที ่1-2) การพัฒนาจะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่ออำนวยการพัฒนาอุตสาหกรรม มีการสร้างระบบเครือข่ายทางหลวง สร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ใน พ.ศ.2507 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วง พ.ศ. 2507-2510 เริ่มมีการสร้างถนนระหว่าง
อำเภอและจังหวัดมากขึ้น และ พ.ศ. 2510 มีการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 11 เชื ่อมระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และเริ่มมีรถขนส่งรับจ้างขนส่งคน และสินค้า ระหว่างอำเภอและจังหวัดมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เป็นบริการขนส่งที่ได้รับพัฒนาจนกลายมาเป็นการขนส่งทั้งรถบรรทุก และรถทัวร์ในปัจจุบัน การสร้างถนนสาย
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางโดยรถไฟลดบทบาทลงอย่างมาก ส่งผลทำให้การค้าริมสองฝาก
ถนนเจริญเมืองก็ค่อย ๆ เริ่มซบเซาลง การสร้างถนนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานออกไป
นอกเขตเมืองเก่าและมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นของโครงการบ้านจัดสรรตามแนวถนนที่ขยายตัวเชื่อมต่อสู่
อำเภอรอบนอก (สามารถ สุวรรรัตน์, 2561) 

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาคเอกชนมีการเติบโตสูง ซึ่งมีการขยายกิจการทั้งในเขตเมืองและชนนบทมากขึ้น 
การก่อสร้างขนาดใหญ่ในช่วงนี้ คือ การขยายพ้ืนที่สนามบินให้เป็นสนามบินนานาชาติใน พ.ศ. 2513 ในช่วงนี้เป็น
ช่วงที่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จากจำนวนนักท่องเที่ยว 1.06 แสนคน ใน 
พ.ศ. 2515 เพิ ่มขึ ้นเป็น 2.01 แสนคน ใน พ.ศ. 2518 ส่งผลให้ธุรกิจเกี ่ยวกับการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น 
ประกอบกับจำนวนคนหนุ่มสาววัยเรียนอุดมศึกษาในเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น จึงก่อให้เกิดกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หอพัก ร้านอาหาร และร้านคา้เป็นจำนวนมาก (สมโชติ อ๋องสกุล, 2559) 
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2.1.2. เมืองขอนแก่น 

การเติบโตของเมืองขอนแก่นในช่วงแรกเกิดจากการขยายตัวของระบบคมนาคม ใน พ.ศ. 2476 รถไฟ
มาถึงเมืองขอนแก่นและทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง บ้านไผ่และเมืองขอนแก่นได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้า
พืชไร่ ต่อมา พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาภาคอีสาน โดยเมืองขอนแก่นได้รับการยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางการบริหารราชการหรือเป็นเมืองหลวงภาคอีสาน โดยหลังจากนั้นประชากรของเมืองขอนแก่นก็มี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงต้นของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการตั้ง
หน่วยราชการที่สำคัญหลายแห่งในจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พ.ศ. 2508 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2511 และได้ยกระดับขึ้นเป็นสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. 2519 
หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ก็มีสำนักงานระดับภาคตั้งอยู ่ในจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึงมี
ข้าราชการที่ทำงานในราชการต่าง ๆ เข้ามาพักอาศัยอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมาก (บัวพันธ์ พรหมพักพิง, ยรรยงค์ 
อินทร์ม่วง, & มนต์ชัย ผ่องศิริ, 2562) 

ผลจากแผนพัฒนาภาคอีกสาน ส่งผลให้เมืองขอนแก่นได้รับการสนับสนุนการลงทุนภาครัฐด้านต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งโครงการก่อสร้าง โครงการจัดตั้งหน่วยงาน การดำเนินกิจกรรม เช่น โครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ 
การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อสร้างระบบชลประทาน การวางผังเมือง การจัดตั้ง โครงการศูนย์บริหาร
ราชการ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งผลต่อการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
(รวี หาญเผชิญ, 2554) นอกจากนี้ การสร้างถนนมิตรภาพช่วง พ.ศ. 2500-2506 ยังทำให้เกิดศูนย์กลางการค้ามา
อยู่ที่เมืองขอนแก่น กลุ่มที่มีผลสำคัญต่อการเติบโตและขยายตัวของเมืองขอนแก่น คือ การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ของคนจีน เกิดการขยายตัวของการค้าโดยเฉพาะการค้าข้าวและพืชไร่ของคนจีน การขายพืชผลทางการเกษตร
เป็นกระบวนการสำคัญในการสะสมทุนในท้องถิ่น กล่าวคือ พ่อค้าคนจีนได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตใน
ภาคเกษตรจากเดิมที่ผลิตเพ่ือยังชีพ มาเป็นผลิตเพ่ือยังชีพและการค้า กระบวนการดังกล่าวจะมีคนทำงานหนัก มี
การแบ่งงานกันทำและประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน แต่ผลของกระบวนการนี้ คือ จะมีกลุ่มหนึ่งที่มีความมั่งคั่ง
และอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่จะยากจน และในที่สุดคนกลุ่มใหญ่ดังกล่าวนี้จะยอมแพ้ แรงงานของคนกลุ่ม
นี้จะกลายเป็นสินค้าและกลุ่มคนนี้จะหันไปขายแรงงานของตนเองในตลาดเพื่อการยังชีพ (บัวพันธ์ พรหมพักพิง 
et al., 2562) 

2.1.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

การเติบโตของเมืองสงขลามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายนอก 
กล่าวคือ เมืองสงขลาพัฒนาขึ้นมาจากการเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม
ตระกูล ณ สงขลา และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มพ่อค้าท้องถิ่นเชื้อสายจีนเมืองสงขลาในระยะแรก 
โดยมีเมืองจีนเป็นศูนย์กลางการค้า สินค้าส่งออกตอบสนองความต้องการของตลาดเมืองจีน ในแง่นี้เมืองสงขลา
เป็นเมืองท่าทางการค้าให้กับเมืองจีน โดยรวบรวมสินค้าจากดินแดนภายใน อันได้แก่ ดินแดนในลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และดินแดนที่ขึ้นอยู่ในการปกครองของเมืองสงขลาโดยตรง ไปจำหน่ายให้กับพ่อค้า
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ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายยังเมืองสงขลาและยังได้ส่งเรือไปค้าขายยังเมืองจีนอีกด้วย (ศรีสุพร ช่วงสกุล, 
2547) 

เมืองสงขลากลายเป็นศูนย์กลางการปกครองนับตั้งแต่เป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการมณฑลนครศรีธรรมราช
ใน พ.ศ. 2439 และเป็นที่ตั้งของที่ทำการภาคปักษ์ใต้ใน พ.ศ. 2458 จากการที่เมืองสงขลามีความสำคัญทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองของภาคใต้ตอนล่างทำให้เกิดการเติบโตของเมืองสงขลาในทางกายภาพเกิด
การขยายตัวของเมือง สร้างถนน สถานที่ราชการ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนย่านศูนย์กลางการค้าของเมือง
สงขลา คือ ถนนนครในและนครนอก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเป็นเขตสุขาภิบาล
แห่งแรกเม่ือ พ.ศ. 2453  

ในระยะต่อมาเมื่อเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจยางพารา และดีบุก ประกอบกับการขยายตัวของเส้นทาง
รถไฟ ทำให้เมืองหาดใหญ่ได้เติบโตขึ้นมาและกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระยะเวลาต่อมา โดยที่เมือง
หาดใหญ่กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้ายางพาราและดีบุก ซึ่งเมืองหาดใหญ่มีดินแดนภายในเป็นฐาน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายตัวของเส้นทางรถไฟและการมีทรัพยากรบุคคลที่ช่วยกันพัฒนาตัว
เมืองหาดใหญ่ให้มีความเติบโตในเชิงกายภาพ รองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนจากที่ต่าง 
ๆ เข้ามาร่วมกันลงทุนและพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้มีความเติบโต ซึ่งมีทั้งที่เป็นทุนจากภายนอก คือ สิงคโปร์ ปีนัง 
และชาติตะวันตก และทุนภายในจากเมืองสงขลา ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการทำสวนยางพาราและเหมืองแร่ดีบุก  

ปัจจัยภายนอก 2 ประการที่ส่งเสริมการเติบโตของเมืองหาดใหญ่ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงบริบททาง
เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจโลก คือ การทำสวนยางพาราและเหมืองแร่ 
และ 2) นโยบายพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐบาล คือ การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทำให้ชุมชนหาดใหญ่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมในเวลาต่อมา และส่งผล
กระทบทำให้เกิดการขยายตัวทั้งจำนวนประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ศรีสุพร ช่วงสกุล, 2547) 

จากนโยบายการพัฒนาเมืองในภูมิภาค รัฐได้กำหนดให้พื้นที่สงขลาและอำเภอหาดใหญ่เป็นหนึ่งในพื้นที่
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองในภูมิภาค ทำให้เริ่มปรากฏนโยบายการพัฒนาของรัฐลงมาสู่พื้นที่สงขลามากขึ้น 
เช่น การก่อสร้างแพขนานยนต์ การเกิดแนวคิดการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา รวมถึงโครงการพัฒนาระบบ
คมนาคมของเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการคมนาคมในอนาคต ซึ่งภาครัฐใน
ขณะนั้นมองว่า การคมนาคมทางน้ำเพียงเส้นทางเดียวไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรและจำนวน
รถยนต์ในเมืองสงขลาที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีความจำเป็นต้องขยายเส้นทางและพัฒนาระบบการคมนาคมให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยกรมทางหลวงได้เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามารับหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงสายต่าง ๆ ของเมือง
สงขลา ได้แก่ การก่อสร้างสะพานติณสูลานนท์ การก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองสงขลา หมายเลข 4146 การ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สงขลา-ปัตตานี) การก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 407 (หาดใหญ่-สงขลา), และ
การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4083 (หัวเขาแดง-ระโนด) เป็นต้น (เกวลี เพชรศรีชาต,ิ 2560) 
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ผลจากการพัฒนาในช่วงนี ้ได้ทำให้เมืองสงขลาเริ ่มปรากฏการเปลี ่ยนแปลงเชิงพื ้นที ่มากขึ ้น  ภาค
การเกษตรมีแนวโน้มลดลง ภาคอุตสาหกรรมเริ่มเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่มากขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงกับมีบทบาทมากนัก 
ยังคงเป็นเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและประมง นโยบายการพัฒนา
จากรัฐส่วนกลางได้ลงมาสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีความพยายามพัฒนาพื้นที่สงขลาให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของภูมิภาคและเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการบริหารราชการ รวมไปถึงการเป็นเมืองที่เชื่อมโยงการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของภาคใต ้ซึ่งปรากฏเด่นชัดในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่4-6 ที่รัฐมีนโยบายพัฒนาเมืองในภูมิภาค (เกวลี 
เพชรศรีชาต,ิ 2560) 

ส่วนเมอืงหาดใหญ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองในระยะนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการวางแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ที่ทำให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการสร้างทางหลวง
แผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงท้องถิ่น ก่อให้เกิดโครงข่ายการคมนาคมทางบกซึ่งมีเมืองหาดใหญ่เป็น
ศูนย์กลางในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับได้มีการออกพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถร่วมกับรัฐบาลดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เศรษฐกิจของประเทศ (ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ ์& สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล, 2555) 

 

2.2. จากคอกลมสู่คอปก (From layman to labor) 

พ.ศ. 2515-2529: แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3-5 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ประเทศไทยเริ่มมีการวางแผนพัฒนาประเทศเพื่อป้องกันภัยจากการแพร่หลายของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ โดยในระยะแรกมุ่งที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ผ่านนโยบายที่ริเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือ

ทดแทนการนำเข้า ส่งเสริมการลงทุนและเร่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัย  และให้เศรษฐกิจของประเทศ

เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ (สุพริศร์ สุวรรณิก, 2563) โดยในช่วงนี้การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพและปริมณฑล วัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคจึงยังไม่ชัดเจนมาก

นัก และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง ทั้งนี้ การพัฒนาภูมิภาคได้รับ

ความสนใจอย่างจริงจังเมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ส่วนการพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทยจัดให้การ

วางแผนบรรจุอยู่ในเนื้อหาการพัฒนา 

การพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 3 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคมาก
ขึ้น และการพัฒนาในระดับเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยได้มีการพัฒนาระบบเมือง
ในส่วนภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนเสริมในการปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนา
ระบบเมืองจะเป็นการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนชนบท โดยได้กำหนดเมืองหลัก 5 เมือง คือ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี และหาดใหญ่-สงขลา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
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และสังคมของแต่ละภูมิภาค โดยได้กำหนดเมืองหลักให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ (บุษกร ถาวร
ประสิทธิ์, 2544) ดังนี้  

2.2.1. เมืองเชียงใหม่  

เมืองเชียงใหม่มีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือตอนบน โดยเร่งพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอุตสาหกรรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้วัตถุ ดิบท้องถิ่น ส่วน
อุตสาหกรรมส่งออกให้พัฒนาบริเวณเมืองเชียงใหม่-ลำพูนให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม  

ในช่วงนี้ รัฐยังให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ 
โครงการสร้างทางระบายน้ำเสียออกจากเขตเทศบาล โครงการตัดถนนสายใหม่ (ถนนรัตนโกสินทร์) เชื่อมพ้ืนที่
ด้านนอกเมืองเก่าในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตัดถนนเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 เกิดเป็นถนนวง
แหวนรอบเมืองรอบที่ 1 ในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการลงทุนในด้านการโรงแรม และการ
บริการการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด และเริ่มมีการขยาย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกสู่พ้ืนที่รอบ ๆ เขตเมือง เช่น การขยายแหล่งอุตสาหกรรมหัตถกรรมไปสู่พ้ืนที่ใหม่ เช่น 
ย่านถนนเชียงใหม-่สันกำแพง และย่านบ้านถวาย ถนนเชียงใหม่-หางดง (สามารถ สุวรรรัตน์, 2561) 

2.2.2. เมืองขอนแก่น  

เมืองขอนแก่นมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ ศูนย์กลางการบริหารราชการและ
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น อุตสาหกรรม
ทดแทนการนำเข้าจากกรุงเทพมหานครและอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ 

ในเชิงสังคม การสะสมทุนของพ่อค้าคนจีนยังได้ทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มและเป็นปัจจัยที่หนุนเนื่องทำ
ให้เกิดการขยายตัวของเมืองขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ในบรรดากลุ่มทุนที่เติบโตขึ้นมาและมีบทบาทอยู่ในท้องถิ่น
นั้น ไม่มีกลุ่มใดที่มาจากเกษตรกรอีสานโดยกำเนิด แม้ว่าอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติจีนได้เจือจางลงไปมากแล้ว การ
แสดงตัวของทุนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนก็ยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นชัด พัฒนาการของเมืองขอนแก่นจึงมาจาก
ชุมชนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเพียงเมืองชุมทางการค้าขนาดเล็ก (บัวพันธ์ พรหมพักพิง 
et al., 2562) 

2.2.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

เมืองหาดใหญ่-สงขลาพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยพัฒนาเมือง
สงขลาให้เป็นเมืองท่าส่งออกสินค้าสำคัญ และพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การค้า 
และบริการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมประมง การขุดเจาะก๊าซในอ่าวไทยตอนใต้ 
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การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ ภาคเอกชนมีส่วนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้การสนับสนุนทางด้านนโยบายและการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ส่วน
ทิศทางการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้าน
การค้าพาณิชยกรรม ยางพาราและเหมืองแร่ดีบุก นั่นคือ ธุรกิจด้านการขนส่ง อุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ
การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว (ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ & สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล, 2555) 

 

2.3. จากชนบทเรียบง่ายสู่เมืองซับซ้อน (From rural simplicity to urban 
complexity) 

พ.ศ. 2530-2549: แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6-9 

ผลจากการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากว่า 20 ปี ทำให้เศรษฐกิจและเมือง

เติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรูปแบบธุรกิจ

ซับซ้อนขึ้น รวมถึงผู้คนที่เดินทางเข้ามาในเมืองด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว หรือแรงงาน 

ในช่วงนี้แต่ละเมืองมีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

2.3.1. เมืองเชียงใหม่  

จากการกำหนดให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า บริการและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
ตอนบน และขยายบทบาทการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ ประกอบกับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตสูงสุด ถือ
เป็นยุคทองของนักธุรกิจไทย นักธุรกิจจากหลากหลายแห่งมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การสร้างอาคารสูง 
โรงแรม ศูนย์การค้า รีสอร์ท สวนเกษตร บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในเมืองเชียงใหม่
และพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ การ
โยกย้ายออกของคนที่ขายที่ดิน การย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทำเลทองของเศรษฐีใหม่ เป็นต้น (สมโชติ อ๋องสกุล, 
2559) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปกับ
โอกาสที่เพิ่มมากขึ้นกับจำนวนโครงการขนาดใหญ่ (mega projects) ตามเป้าประสงค์ของนายกรัฐมนตรีคน
เหนือ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เช่น งานมหกรรมพืชสวนโลก โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี  
นอกจากนี้ ระบบการคมนาคมขนส่งก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน ได้แก่ การสร้างถนนวงแหวนรอบเมือง (รอบที่ 
2-3) การสร้างทางยกระดับ และทางลอดบริเวณจุดตัดของถนนวงแหวนการขยายสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 
เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจำนวนมาก (สามารถ สุวรรรัตน์, 2561) 
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ภาคอุตสาหกรรมก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่  พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยอุตสาหกรรมใน
ช่วงเวลานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ โรงงานในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จึง
ตั้งอยู่ใกล้เมืองและอยู่ริมถนนสายสำคัญ เพราะมีตลาดรองรับและมีบริการพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วน
ตลาดสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากมีประชากรสูงถึง 1.5 ล้านคน เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาระดับวิทยาลัย 15 แห่ง และมหาวิทยาลัย 5 แห่ง จำนวนนักศึกษารวมกันกว่า 3 แสนคน และมี
จำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประเภทอื่นรวมกว่า 2 หมื่นคน ถือเป็นกลุ่มกำลังซื้อขนาดใหญ่ที่ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจการค้าและบริการให้เกิดขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ยังคง
มีอยู่ควบคู่กับจำนวนแรงงานจำนวนมากในภาคเกษตร และมีคนจนในเมืองที่อยู่ตามสลัมและพึ่งพาการค้า
ขนาดเล็กหรือเศรษฐกิจนอกระบบ แต่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้อาศัยแรงงานต่างด้าว โดยอาศัย
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากการใช้แรงงานราคาถูก (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2552) 

2.3.2. เมืองขอนแก่น 

การเต ิบโตของเม ืองขอนแก ่นในระยะน ี ้ย ั ง ได ้รั บแรงหน ุนท ี ่สำค ัญจากการเต ิบโตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนอกจากจะมีฐานะเป็นหน่วยราชการแล้ว ยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมบริการด้าน
การศึกษา โดยจะพบว่าในช่วง พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปิดสาขาวิชา ขยายบัณฑิตศึกษาและ
ขยายจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาเดิมที่เคยเปิดสอนจากใน พ.ศ. 2533 ที่มีนักศึกษาเพียง 1,888 คน เพ่ิมข้ึนเป็น 
39,344 คนใน พ.ศ. 2558 ถ้าหากนับรวมจำนวนบุคลากรที่ทำงานบริการในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มาใช้บริการ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีประชากรกว่า 50,000 คน 
หรือ ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งก็เป็นผลทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกได้มีการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ร้านอาหาร ธุรกิจ
บันเทิง ธุรกิจค้าปลีก และขยายไปถึงชุมชนข้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนบ้านโนนม่วง  ชุมชนบ้านหนองแวง 
ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากชุมชนกึ่งเมืองกลายเป็นชุมชนเมือง 

สถานการณ์อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อำเภอที่มีอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คือ อำเภอเมืองขอนแก่นมี 
1,130 โรงงาน ส่วนพื้นที่ลำน้ำพองตอนล่างก็เป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
หนาแน่น ถึงแม้นิคมอุตสาหกรรมโคกหินขาวจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามในผังเมืองรวมฉบับใหม่พื้นที่หนึ่ง
ของลุ่มน้ำพองตอนล่างได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรม มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดเกิดจาก
อุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัด ไม่ได้มาจากเฉพาะในเขตเมืองขอนแก่น ในความเป็นจริงแล้วโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมดกลับตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเติบโตของเมืองจึงเป็นอุตสาหกรรมบริการ (บัวพันธ์ พรหมพักพิง et al., 2562) 
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2.3.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

การพัฒนาเมืองสงขลาในช่วงนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากนโยบายของรัฐที่ต้องการจะ
พัฒนาให้สงขลาเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และพลังงานปิโตรเลียม จึงนำมาสู่โครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสงขลา-ปีนัง 
และการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา สู่การออกกฎหมายผังเมืองรวมท่าเรือน้ำลึกสงขลา พ.ศ. 2548 เพ่ือ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้พ้ืนที่โดยรอบท่าเรือน้ำลึก  

นอกจากนี้นโยบายรัฐส่วนกลางเริ่มลงมาในพ้ืนที่มากขึ้น รัฐเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้ ใน พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจึงทำให้รัฐมีความ
จำเป็นต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นำมาสู่การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานและ
การวางผังเมืองเพื่อผลักดันไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การประกาศพื้นที่เมืองเก่าสงขลา การก่อสร้าง
ถนนเชื่อมสนามบินหาดใหญ่-สงขลา การจัดทำผังอุทยานประวัติศาสตร์ การจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ
ชายฝั่ง ทะเลคาบสมุทรสทิงพระ รวมถึงการจัดทำผังแม่บทอนุรักษ์พื ้นที่เมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์(เกวลี เพชรศรีชาติ, 2560) 

ส่วนเมืองหาดใหญ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของนครหาดใหญ่ในระยะนี้ ยังคงความเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในภาคใต้ตอนล่าง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความหลากหลาย ทั้งประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ลงทุนมิได้มีเพียงเฉพาะกลุ่มทุนภายในท้องถิ่นและกลุ่มทุนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่มีทุนจากชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนในหาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะ
การลงทุนประกอบการเกี่ยวกับสรรพสินค้าอุปโภคบริโภค นั่นคือ การเข้ามาลงทุนของกลุ่มแมคโคร บิ๊กซี คาร์
ฟูร์ และโลตัส นอกจากนี้ยังมีผู ้ประกอบการทางด้านการเงิน การธนาคาร การประกันภัย โรงแรมและ
อุตสาหกรรมอีกด้วย 

สิ ่งที ่บ่งชี ้ถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ประการหนึ่ง คือ งบประมาณ 
โดยเฉพาะงบประมาณรายได้ที่จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากรและหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต 
พบว่าในแต่ละปีมีการจัดเก็บในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ใน
ภาพรวมได้อย่างเด่นชัด นั่นคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมามีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเกิ นหนึ่งร้อยล้านบาท 
แม้ว่าสถานการณ์รอบด้านโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่
ปลาย พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา แต่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ยังคงดำเนินใน
ทิศทางก้าวหน้ามาเป็นลำดับ (ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ & สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล, 2555) 
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2.4. จากท้องถิ่นภิวัตน์สู่ดจิิทัลภิวัตน์ (From localization to digitalization) 

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน: แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ถึงปัจจุบัน 

ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายยิ่งขึ้น ผลจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทำให้กิจกรรมต่าง ๆ อยู่บนฐานเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว รวมถึงการทำงาน ซึ่งผล
ดังกล่าวทำให้การพัฒนาของเมืองมีแนวโน้มจะเชื่อมโยงกับโลกมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐ 
โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2559 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี
เป้าประสงค์ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ทดแทนสภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยยังถือเป็น
ประเทศท่ีติดกับดักรายได้ปานกลาง โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านนวัตกรรม โดยในช่วงนี้แต่ละเมืองมีการพัฒนาสำคัญ ดังนี้ 

2.4.1. เมืองเชียงใหม่  

การท่องเที่ยวถือเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ในช่วงนี้ เมืองเชียงใหม่มีการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ในช่วงปลาย พ.ศ. 2555 ที่มีภาพยนตร์เรื่อง Lost 
in Thailand ที่ถ่ายทำในเชียงใหม่ได้ออกเผยแพร่ในประเทศจีน ทำให้คนจีนรู้จักเชียงใหม่มากขึ้น เป็นผลให้ใน 
พ.ศ. 2556 สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มจาก 0.80 แสนคน ใน พ.ศ. 2555 เป็น 2.8 
แสนคนใน พ.ศ. 2556 คิดเป็นอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 250 และใน พ.ศ. 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน
สูงถึง 9.81 ล้านคน นอกจากนี้ ยังทำให้ธุรกิจที่สืบเนื่องกับการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอีกด้วย เกิดการเคลื่อนยา้ย
ของแหล่งทุนทั้งภายในและนอกพ้ืนที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น 
การเติบโตของการท่องเที่ยวยังก่อให้การจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันในด้านธุรกิจหน้าใหม่ จากความโดดเด่น
ด้านทุนวัฒนธรรมและการท่องเที ่ยว ทำให้มีนักท่องเที ่ยวเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก โดย
นักท่องเที ่ยวส่วนหนึ่งเลือกที ่จะอาศัยอยู ่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั ่วคราวเพื ่อประกอบอาชีพ เป็น
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวและทำงานออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ หรือเรียกว่า ดิจิทัลโน
แมด (digital nomads) ประกอบกับเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมของดิจิทัล
โนแมดทั่วโลก สะท้อนจากอันดับการประเมินสถานที่ที่ดีที่สุดในไทยสำหรับโนแมด พบว่าเมืองเชียงใหม่เป็น
อันดับที่ 3 รองจากกรุงเทพและเกาะพงัน (Nomadlist, 2020) โดยเฉพาะปัจจัยเด่น เช่น ค่าครองชีพ สภาพ
อากาศ และคุณภาพชีวิต ซึ่งจูงใจให้กลุ่มดิจิทัลโนแมดเลือกที่จะมาทำงานและใช้ชีวิตในเมืองเชียงใหม่มากข้ึน 
โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี เนื่องด้วยการเป็นบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจรุ่นใหม่ (ชนินทร เพ็ญสูตร, 
2561) พื้นที่เป้าหมายของดิจิทัลโนแมดอาจไม่ใช่พื้นที่ co-working space เสมอไป แต่เป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อ
การทำงานและมีราคาไม่สูงมากนัก เช่น ในพ้ืนที่โรงแรม ร้านกาแฟ หรือพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4 กลุ่มทำงานร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

ส่วนธุรกิจใหม่ระดับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีปรากฏมากนัก แต่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มี
การให้ความร่วมมือกับธุรกิจใหม่ระดับชาติในการนำเอาบริการและสินค้าของตนเองไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ
ธุรกิจใหม่นั้น ๆ เช่น การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนเข้าร่วมกับ Local Alike ในการเป็นผู้นำ
ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงชุมชน เป็นต้น สำหรับกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในจังหวัดเชียงใหม่ก็พบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีความพยายามในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักดิจิทัลด้วยกัน โดยได้มีการจัดตั้ง
เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiang Mai Digital Hub: CMDH) ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสมาชิกกว่า 100 
แห่ง (ตารางที่ 1) จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ในการพัฒนาศักยภาพ
หรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมขีดความสามารถในการรองรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาด
กลาง (SMEs) ที่มีอยู่เดิม (เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่, ม.ป.ป.) 

ตารางที่ 1 จำนวนบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทลัในจังหวัดเชียงใหม ่
กลุ่มบริษัท/พ้ืนที ่ จำนวน (แห่ง) 

บริษัทด้านซอฟท์แวร์ ไอที และออกแบบดิจิทัล 73 
บริษัทสิ่งพิมพ์ มีเดยี และการออกแบบด้านดิจิทลั  21 
พื้นที่ร่วมทำงานและพื้นที่สร้างสรรค ์ 10 

ที่มา: เชยีงใหม่สร้างสรรค์ (2021) 

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐได้มีความพยายามผลักดันในการนำร่องให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมือง
อัจฉริยะ (smart city) เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ
จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart City Strategy Plan) (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2562) ซึ่งได้กำหนด
กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะออกเป็น 4 ด้าน คือ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (smart living) พลังงาน
อ ัจฉร ิยะ (smart energy) การขนส ่งอ ัจฉร ิยะ (smart mobility) และส ิ ่ งแวดล ้อมอ ัจฉร ิยะ (smart 
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environment) และกำหนดพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ 
โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 โครงการนำร่องภายใตยุ้ทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ 
มิติเมืองอัจฉริยะ โครงการนำร่อง ขอบเขตพ้ืนที ่

โครงการต้นแบบเมืองอัจฉรยิะ (smart 
city sandbox) 

โครงการ CMU Smart City พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพืน้ท่ี
ประกอบ 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้าน (smart 
environment) และการดำรงชีวิต
อัจฉริยะ (smart living) 

โครงการ Smart Nimman บริเวณพื้นท่ีย่านนมิมานเหมินทร์ 
ด้านทิศเหนือจรดถนนห้วยแก้ว ดา้น
ทิศใต้จรดถนนสุเทพ ด้านทิศ
ตะวันออกจรดถนนศริิมังคลาจารย์ 
และด้านทิศตะวันตกจรดถนนสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart 
environment) และการขนส่งอัจฉริยะ 
(smart mobility) 

โครงการจดัตั้งและดาเนินการ
เครือข่ายผู้ให้บริการด้านการเดินทาง
อัจฉริยะในจังหวัดเชียงใหม่ (smart 
mobility alliance network) 

บริเวณพื้นท่ีเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยกำหนดพื้นท่ีด้านในขอบเขตถนน
วงแหวนรอบ 3 เช่ือมต่อกับสมโภชน์
เชียงใหม่ 700 ปี 

ที่มา: (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2562) 

โดยสรุป ฐานเศรษฐกิจหลักของเมืองเชียงใหม่คือการท่องเที่ยว มีพื้นที่ย่านเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งดึงดูดใจสำคัญ ในช่วงก่อนโควิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ร้านนวด โรงแรม สถานบันเทิง เป็นต้น โดยมู ลค่าทาง
เศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัดประกอบด้วยมูลค่าของภาคโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งจังหวัด (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ซึ่งถือเป็นพื้นที่รองรับแหล่งงาน
บริการพื้นฐานที่สำคัญในเมือง รวมถึงการเกิดธุรกิจที่ตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหารที่มี
ความหลากหลายของสัญชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณย่านเมืองเก่า คือ 
ถนนคนเดินท่าแพ และถนนคนเดินวัวลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญที่จะดึงดูดคนเข้ามาในเมือง และ
เป็นแหล่งงานบริการขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ด้วย 

นอกจากนี้ บริเวณตำบลสุเทพยังเป็นที่ตั ้งของ 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ก็เกิดกลุ่มธุรกิจบริการสืบเนื่องจากกิจกรรมการศึกษา โดยเฉพาะบริการอพาร์ต
เมนต์และหอพักจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มงานบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการนักศึกษาและผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้น ได้แก่ 
ร้านอาหาร ร้านซักรีด ร้านถ่ายเอกสาร ร้านกาแฟ และ co-working space เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตลาดนัด 
เช่น กาดมาลินพลาซ่า เป็นพื้นที่การค้าบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะพบว่าเป็นพ้ืนที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่
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ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น การขายเสื้อผ้า ขนม อาหารสุขภาพ งานฝีมือ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอีก
แหล่งหนึ่งที่เป็นพื้นท่ีของแหล่งงานบริการขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน 

2.4.2. เมืองขอนแก่น 

การเสนอแผนพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS และกลุ่มอาเซียนเองก็ได้ประกาศแผนงานการ
ก้าวไปสู่ชุมชนเศรษฐกิจหนึ่งเดียวหรือ ASEAN Economic Community (AEC) การประกาศนโยบายและ
ความร่วมมือภายใต้แผน AEC ทำให้การข้ามแดนหรือการไหลเวียนของสินค้าทรัพยากรและผู้คนระหว่าง
ประเทศสะดวกข้ึน เพราะการยกเลิกหรือลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะอุปสรรคทางด้านการค้า
ที่เป็นกำแพงภาษี ใน พ.ศ. 2559 ประเทศอาเซียนได้ก้าวสู่ AEC อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ปรากฏชัดอย่างหนึ่งก็คือ 
การเคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะแรงงานจาก
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

แรงขับเคลื่อนเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเมืองเป็นเรื ่องของการขยายตัวของการค้าพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะข้าวกับพืชไร่ ได้แก่ ปอ มันสำปะหลัง และอ้อย การเติบโตของเมืองด้วยเงื่อนไขเช่นนี้ แรงงานไม่
จำเป็นต้องมารวมอยู่ที่เดียวกัน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประชากรเมืองขอนแก่นเพ่ิมข้ึนอย่างมาก มีประชากรสูง
เกือบ 500,000 คน แต่การมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของประชากรก็ไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเติบโตหรือ
ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ แต่เป็นผลทำให้อุตสาหกรรมการบริการมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  (บัว
พันธ์ พรหมพักพิง et al., 2562) 

ใน พ.ศ. 2554 ได้มีการเสนอแนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น โดยได้เสนอให้
ศึกษาการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเขียว” ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง เพื่อรองรับและเปิด
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่นักลงทุนให้ความสนใจ
เข้ามาลงทุน มีผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจติดต่อขอข้อมูลเข้ามาหลายหลายโดยเฉพาะนักลงทุนใน
โซนเอเชีย ที่สำคัญ คือ รัฐบาลญี่ปุ่นผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในแถบเอเชีย ซึ่ง
ไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายอันดับต้น ๆ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะขอนแก่น
เนื่องจากเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ การศึกษา และการแพทย์ของภาคอีสาน อย่างไรก็ดี บริษัท
ผู้ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประสานทุนไม่สามารถต่อรองราคาที่ดินกับกลุ่มนายหน้าได้ ทำให้
ขั ้นตอนการเจรจาซื้อที่ดินใช้เวลานานกว่าแผนที่วางไว้มาก และไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงจำเป็นต้องยุติ
โครงการ 

จังหวัดขอนแก่นยังมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยอาศัยความ
ร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ขอนแก่นกลายเป็นเมืองที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนใน
จังหวัด จากความได้เปรียบในเชิงตำแหน่งที่ตั ้งของขอนแก่นที่อยู่บริเวณกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่นจึงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ การคมนาคม และเศรษฐกิจ (สำนักงาน
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นวัตกรรมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) การดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองขอนแก่นได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 
มิติ ประกอบด้วยโครงการทั ้งหมด 129 โครงการ และมีโครงการที่ได้เริ ่มดำเนินการไปแล้ว  ยกตัวอย่าง
โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว ดังตารางที่ตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างโครงการเมืองอัจฉริยะที่เริ่มดำเนินการแล้วของเมืองขอนแก่น 

มิติเมืองอัจฉริยะ ตัวอย่างโครงการที่เร่ิมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 
(smart environment) 

• โรงเผาขยะที่ไม่สร้างมลพิษ และสามารถแปลงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 

เทศบาลนครขอนแก่น 

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ 
(smart living) 

• โครงการ Khon Kaen Smart Health 
• เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) 

DEPA และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การขนส่งอัจฉริยะ  
(smart mobility) 

• รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) 
• โครงการรางสรา้งเมือง-รางสรา้งไทย 
• โครงการขอนแก่นซิตีบ้ัส 

DEPA และบริษัท ขอนแก่น 
ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด 
(KKTS) 

เศรษฐกิจอัจฉรยิะ  
(smart economy) 

• โครงการฟื้นฟูย่านเก่าให้เป็นศูนยก์ลางเมืองสร้างสรรค์เพื่อ
รองรับคนรุ่นใหม่ (creative district) ภายใต้ช่ือโครงการศรี
จันทร์ซอดแจ้ง Walking Street 

• Smart Farming 
• หอประชุมนานาชาติ KICE  

TCDC เทศบาลนครขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน ศรีจันทร์คลับ 
และ CP 

พลังงานอัจฉริยะด้าน 
(smart energy) 

• อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 
(net zero energy building) ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

พลเมืองอัจฉริยะ  
(smart people) 

• โครงการ 43 Innovations เทศบาลนครขอนแก่น 

การบริหารภาครัฐอัจฉรยิะ 
(smart governance) 

• ปรับแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพฒันาจังหวัด Smart City 
Solution จาก 6 ด้าน เป็น 7 ด้าน (เพิ่ม smart energy) 

• จัดทำ E-Government ระบบดิจทิัลคู่ขนานกัน 
• แอปพลิเคชัน EPAM ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน สำหรับการประชุม

ออนไลน์ของจังหวัด 

จังหวัดขอนแก่น และ
เทศบาลนครขอนแก่น 

ที่มา: (สิทธิโชค ศรีโช, 2564) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองขอนแก่นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการค้าขายและพาณิชยกรรม 
ส่วนราชการ การศึกษา และกิจกรรมบริการที่สืบเนื่องจากการศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่ม 
ตามแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) แหล่งงานมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2) แหล่งงานกิจกรรมบริการนักศึกษา เป็นบริเวณที่ตั้งของหอพัก ร้านอาหาร 
ร้านสะดวกซ้ือ และร้านสนับสนุนนักศึกษา เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านซักรีด เป็นต้น 3) แหล่งงานราชการ เป็น
แหล่งที่ตั ้งของศูนย์ราชการของจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานของส่วนภูมิภาค 4) แหล่งงานการค้าการ
พาณิชย์ และ 5) แหล่งงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห-อวนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง 



35 

แหล่งงานกิจกรรมบริการ โดยเฉพาะบริการประเภทร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม ถือเป็นกิจกรรม
พื้นฐานและกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามแหล่งต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มคนที่หลากหลายในเมื อง ทั้งกลุ่มนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ คนเมืองขอนแก่น รวมถึงนักท่องเที่ยว เมื่อพิจารณากลุ่มแรงงาน จะ
พบว่า ในแต่ละแหล่งงานจะมีหลายหลายอาชีพ และหลากหลายคุณลักษณะของแรงงาน แสดงดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 กลุ่มอาชีพและกลุ่มผูท้ำงาน แบ่งตามแหล่งงานในเมืองขอนแก่น 
แหล่งงาน กลุ่มอาชีพ/กิจกรรม กลุ่มคน 

แหล่งงานกิจกรรมบริการ
นักศึกษา 

ลูกจ้างร้านอาหารร้าน ร้านซักรดี ร้านถ่าย
เอกสาร แรงงานก่อสร้าง ช่างซ่อมรถ ฯลฯ 

คนขอนแก่น , คนต่างชาติ (ประเทศ
เพื่อนบ้าน) 

แหล่งงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างบรกิารขั้นพ้ืนฐาน 
คนขอนแก่น, คนต่างจังหวัด, คน
ต่างชาติ 

แหล่งงานราชการ พนักงานราชการ/ ลูกจา้งบริการขัน้พ้ืนฐาน คนขอนแก่น, คนต่างจังหวัด 

แหล่งงานการค้าการ
พาณิชย ์

พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างห้างร้าน  
แรงงานรับจ้างในตลาด 

คนขอนแก่น, คนต่างชาติ (ประเทศ
เพื่อนบ้าน), คนจนเมือง 

แหล่งงานอุตสาหกรรม (แห
อวน) 

แรงงานโรงงาน 
คนขอนแก่นนอกเมือง, คนต่างชาติ 
(ประเทศเพื่อนบ้าน)  

จากเศรษฐกิจฐานการค้าและบริการในเมืองขอนแก่น ทำให้มีแรงงานอยู่ในภาคการค้าและบริการเป็น
จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการกลุ่มงานร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยลักษณะของงานจะ
เป็นงานบริการขั้นพ้ืนฐานที่อาจจะไม่ได้ต้องการทักษะสูงในการทำงาน แต่เน้นการให้บริการ แรงงานในกลุ่มนี้ 
ถือเป็นอีกกลุ่มแรงงานที่มีความเปราะบาง และมีแนวโน้มจะทำงานนอกระบบ (informal work) หรืองานแบบ
ไม่มีมาตรฐาน (non-standard employment) โดยมีลักษณะการจ้างงานเป็นรายวัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนจน
เมือง ที่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานขนของในตลาดเป็นรายครั้ง ไม่มีการผูกมัด  

แหล่งงานหลักในเมืองอีกส่วนหนึ่งเป็นงานประจำในกลุ่มงานราชการและงานมหาวิทยาลัย และงานที่
เป็นธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านค้าและบริการต่าง ๆ และงานลูกจ้างที่สืบเนื่องในภาคการค้าและบริการ ซึ่งเป็น
แหล่งงานบริการตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงขั้นส่งเสริมที่เป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะ อย่างไรก็ดี ในด้านความ
ต้องการของพื้นที่ทำงานของส่วนงานราชการไม่ได้จำกัดแต่อยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเท่านั้น แต่ยังมีการ เช่า
พื้นที่สำนักงานของเอกชนเพื่อเป็นพื้นที่ทำงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ภาพที่ 5) เช่น ปริ๊นซ์ ออฟฟิศเพล็กซ์ 
เคยเป็นพื้นที่เช่าของสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐที่เช่าพื้นที่เป็นสำนักงาน คือ สำนักงาน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
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ภาพท่ี 5 อาคารสำนักงานของเอกชนท่ีเช่าพ้ืนท่ีสำหรับเป็นอาคารสำนักงานของรัฐ 

ถ่ายเมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนงานในด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรม พบว่า มีเพียงส่วนน้อยและเป็นอุตสาหกรรมเบา ในตัว
เมืองขอนแก่นจะมีเพียงโรงงานทอแห-อวน ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมหนักจะอยู่รอบนอกเมือง และ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะไม่เดินทางเข้ามาทำงานในตัวเมือง เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นแหล่ง
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งงานที่รองรับคนในพ้ืนที่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในเมือง 
ส่วนงานในกลุ่มธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันพบว่าขอนแก่นมีบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์
มากกว่า 30 บริษัท (Phusaisakul, 2020) นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั ้งสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ NESBIA (n.d.) โดยมีสำนักงานอยู่ที่เมืองขอนแก่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล และ
สร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติอีกด้วย 

ในภาพรวม งานในเมืองขอนแก่นยังมีความติดที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมหานครกรุงเทพ แม้จะเป็น
การทำงานอิสระ เช่น การรับจ้างขนผักเป็นครั้งคราว แต่การทำงานก็ยังติดที่ คือ ต้องทำงานในตลาด หรืองาน
ส่วนใหญ่ที่เป็นงานที่ต้องทำให้ออฟฟิศเป็นหลัก (ตารางที่ 5) ทำให้การทำงานที่ใดก็ได้ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน
นัก นอกจากนี้ งานในกลุ่มบริการขั้นพื้นฐานถือเป็นกลุ่มงานที่เป็นฐานให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง 
โดยเฉพาะด้านการค้า และการบริการ อย่างไรก็ดี แรงงานในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชายขอบที่มักจะ
เผชิญกับความเสี่ยงในด้านการจ้างงานที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานของ
แรงงาน 

ตารางที่ 5 ลักษณะงานแบ่งตามกลุ่มคนในเมืองขอนแก่น 

กลุ่มคน 
ลักษณะงาน 

บริการขั้นพื้นฐาน บริการขั้นเสริม 
กลุ่มชายขอบ แรงงานขนผัก แม่บ้าน พนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย - 

กลุ่มมวลชน 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ส่วนราชการ (ส่วนส่งเสริม

บุคลากร) 
พนักงานมหาวิทยาลัย/ ส่วนราชการ (พนักงาน

ปฏิบัติการ) 
กลุ่มล้ำสมัย ขับแกรบ/ ส่งอาหารผ่านแอป นักพัฒนาซอฟท์แวร์/ ธุรกิจบริการเฉพาะกลุ่ม 
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แม้ภาพรวมงานในเมืองขอนแก่นจะยังเป็นในรูปแบบเดิมเป็นหลัก แต่ยังคงมีแนวโน้มสำคัญที่สะท้อน
ให้เห็นภาพการทำงานของคนเมืองขอนแก่นที่กำลังเปลี่ยนไป โดยที่ผ่านมาเริ่มมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรก 
งานสร้างสรรค์ เช่น ร้าน Limited ร้านรีฟิลแห่งแรกของขอนแก่นที่มีแนวคิดในการลดการสร้างขยะ โดยการ
จำหน่ายสินค้ารักษ์โลก ผลิตภัณฑ์แบบเติม วัตถุดิบต่าง ๆ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงสัญญาณอ่อน (weak signal) 
ของแนวโน้มการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของคนในเมืองขอนแก่น ซึ่งอาจจะพัฒนา
เป็นแนวโน้มหลักในอนาคต นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของธุรกิจในเมืองขอนแก่น ที่มี
แนวโน้มจะมีธุรกิจเฉพาะกลุ่มความสนใจ (niche) มากขึ้น รวมถึงงานที่รองรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มสัญญาณอ่อนสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ คนขอนแก่นจะกลับมาทำงานที่บ้านมาก
ขึ้น สังเกตจากมีงานที่แปลกใหม่ที่หลากหลาย รวมถึงมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น เช่น ร้านชาไข่มุก ร้านค้าใต้อาคาร
สำนักงาน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นร้านค้าที่รองรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น นักศึกษามหาวิทยาลัย และกลุ่มคนทำงานของ
รัฐและออฟฟิศอยู่ 

2.4.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

นโยบายการพัฒนาของรัฐยังคงลงมาสู ่พื ้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นรอบนอกเขต
เทศบาลนครสงขลา เช่น รัฐบาลเริ่มมีแนวคิดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 การศึกษาด้านผังเมืองและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่-สงขลา โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-
มาเลเซีย การจัดทำแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลา การก่อสร้างท่าเรือท่องเที่ยว การก่อสร้าง
จุดชมวิวทะเลสาบสงขลา รวมถึงการก่อสร้างสนามกีฬากลางสงขลา (หรือสนามกีฬาติณสูลานนท์) เป็นต้น 
เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลไม่สามารถเกิดการขยายตัวของเมืองได้อีกแล้ว เพราะพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราช
พัสดุและเป็นพ้ืนที่ที่ติดชายทะเล จึงทำให้การขยายตัวของเมืองและนโยบายการพัฒนาที่ลงมาในช่วงนี้เกิดขึ้น
และขยายออกไปนอกเขตเทศบาล (เกวลี เพชรศรีชาติ, 2560) 

นอกจากนี้ สงขลายังได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเมืองอัจฉริยะบนฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุค 4.0 และขยายขีดความสามารถการให้บริการ รวมถึงเพ่ิม
ความสามารถในการรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น และได้มีการวางแผนด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุนหลังสถานการณ์วิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี
เป้าหมายและแผนพัฒนาที่เน้นการใช้นวัตกรรม องค์ความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะอาชีพ (upskill/reskill) การเชิญชวนผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย (SMEs) ในพื้นที่เข้า
มาร่วมพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้ มีพ้ืนที่กลางในการร่วมกัน
ออกแบบเศรษฐกิจ ลดความขัดแย้งและพัฒนาภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2562) 
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จากการลงสำรวจพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา ในระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2563 พบรายละเอียดที่
เหมือนและแตกต่างกันระหว่างเมืองทั้งสอง ถึงแม้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเมืองที่แตกต่างกัน แต่จะยังพบว่า 
งานส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการให้บริการที่มีลักษณะติดที่ เช่น กลุ่มงานประจำของกลุ่มสถาบันการศึกษาและ
ส่วนราชการ พนักงานร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ให้บริการคนกลุ่มต่าง ๆ ในเมือง โดย
แต่ละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ ลักษณะกลุ่มงาน และแรงงานดังนี้  

เมืองสงขลา พื้นฐานของเมืองสงขลาเป็นเมืองราชการและเมืองการศึกษา และพื้นที่กว่าร้อยละ 50-
70 เป็นพื้นที่ของส่วนราชการ และพ้ืนที่ใจกลางเมืองเป็นเมืองเก่าที่เป็นย่านท่องเที่ยวและธุรกิจขนาดเล็ก เช่น 
ที่พัก ร้านอาหาร สืบเนื่องเคยเป็นเมืองท่าประมง และเรือน้ำมัน ทำให้พื้นฐานงานบริการในเมืองเป็นพื้นที่
บริการที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง เพ่ือรองรับกลุ่มผู้ประกอบการและแรงงานเหล่านี้ ทั้งนี้ เมื่อธุรกิจประมง
และเรือน้ำมันซบเซา ทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ซบเซาลงตามไปด้วย แต่เมื่อเมืองมีคนกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มนักศึกษา
มากขึ้น ทำให้เกิดอพาร์ตเมนต์มากขึ้น หรือธุรกิจเกี่ยวกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เช่น ร้านกาแฟ หรือพื้นที่จัดแสดง
งานศิลปะมากข้ึน 

ในพื้นที่เมืองเก่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนดั้งเดิมที่เป็นคนจีนฮกเกี้ยน แต่ในปัจจุบันกลุ่มคนจีน
เหล่านี้จะอยู่อาศัยในพ้ืนที่เมืองไม่มาก ส่วนใหญ่จะเปิดให้เช่าอาคารและมีรายได้จากค่าเช่าเป็นหลัก ทั้งยังเริ่ม
มีคนนอกเข้ามาเช่าและซื้ออาคารในพื้นที่เมืองเก่า เปิดเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะในเมืองเก่าบริเวณถนนศรี
สุดา เป็นโซนท่องเที่ยวกลางคืน บริการกินเครื่องดื่ม อย่างไรก็ดี ในเมืองสงขลาเริ่มปราฏให้เห็นมีบ้านร้าง 
สืบเนื่องจากเศรษฐกิจการประมงและบริษัทน้ำมันซบเซา จากการสัมภาษณ์คนสงขลาให้ความเห็นว่า สงขลามี
ความคลาสสิคกว่า ด้วยความเป็นเมืองเก่า และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนดั้งเดิม เช่น พื้นที่บริเวณถนน
นางงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวค้าขายบริเวณถนนชลาทัศน์ แต่ก็จะมีช่วงเวลาเปิดปิด ตามเวลาเลิกงาน เลิก
โรงเรียน หรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวก็เปิดเป็นจุดขนาดย่อม มักไม่เปิดให้บริการดึกหรือเปิดตลอดเหมือนเมือง
หาดใหญ่ 

ในด้านการทำงาน มีกลุ่มนอกเมืองที่เดินทางเข้ามาทำงานในเมืองในลักษณะไป -กลับ สำหรับการ
เดินทางระหว่างเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลายังไม่ได้เชื่อมโยงกันและมีความสะดวกมากนัก เนื่องจากต้องมี
การเปลี่ยนโหมดการเดินทางหลายต่อ และราคาค่าโดยสารบางรูปแบบ เช่น วิน ตุ๊กตุ๊ก มีราคาค่อนข้างแพง 
นอกจากนี้ การเดินทางทำงานระหว่างเมืองสงขลาและหาดใหญ่ มักจะเดินทางไป -กลับ เช่น คนสงขลาที่มา
ทำงานที่หาดใหญ่จะเข้ามาทำงานบริษัทหรือห้างร้าน ซึ่งเป็นงานที่คุ้มกับการเดินทาง ส่วนคนเมืองหาดใหญ่
ที่มาทำงานทีส่งขลาจะเป็นงานราชการเสียส่วนใหญ่ 

ในด้านของกลุ่มงานในเมือง เมืองสงขลาเป็นที่ตั้งของส่วนราชการของจังหวัดและภูมิภาค และมี
สถานศึกษาท้ังในระดับมัธยมและอุดมศึกษาหลายแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ของเมืองสงขลา นอกจากนี้ 
เมืองสงขลายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีแหลมสมิหลาเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง ทำให้มีกิจกรรมสืบเนื่องจากการท่องเที่ยว ได้แก่ บริการอาหาร เครื่องดื่ม ขายของ
ฝากในบริเวณหาด อีกท้ังยังเป็นพื้นที่ในการทำประมงพ้ืนบ้านของคนท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ 

กลุ่มอาชีพที่สำคัญในเมือง คือ พ่อค้าแม่ค้า (อาหารปรุงสุก ผลไม้) ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของเมือง 
โดยเฉพาะการรองรับกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในภาคราชการ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว โดยกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอ (เช่น สทิงพระ ระโนด) และมาปักหลักอยู่ในเมือง ภาระส่วนใหญ่ คือ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของบุตรหลาน อย่างไรก็ดี การเข้ามาทำงานในเมืองของคนกลุ่มนี้ ยังมีความ
เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกัน อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน มีทุนทางสังคมและ safety net นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ยังมีการ
รวมกลุ่มออมเงินและจัดสวัสดิการในกลุ่ม เช่น การเงินออมสัจจะวันละ 1 บาท ไว้ช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วย 

เมืองหาดใหญ่ มีลักษณะเป็นเมืองธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการค้าและการพาณิชย์  ธุรกิจขายปลีก 
เติบโตด้วยการค้าสินค้าปลอดภาษีที่เป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญทำให้คนเข้ามาหาดใหญ่ มีร้านค้าจำนวนมาก 
รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากมาเลเซียและสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี คนรุ่นใหม่มักออกไปเรียนและ
ทำงานในกรุงเทพหรือปีนัง ส่วนคนที่กลับมาทำงานที่บ้าน คือ คนที่ทำธุรกิจของครอบครัวต่อ 

อย่างไรก็ดี ประชากรในเมืองหาดใหญ่มากกว่าครึ่งเป็นประชากรแฝง ธุรกิจร้านค้าจำนวนมากเป็นของ
คนนอกท่ีมาเช่าพ้ืนที่ทำธุรกิจ โดยเฉพาะคนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน
จังหวัดสงขลา เมืองหาดใหญ่มีการพึ่งพาการท่องเที่ยวระดับหนึ่ง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและ
สิงคโปร์ มีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่มีธุรกิจที่มีการปรับตามยุคสมัยส่วนใหญ่จะเป็น 
ธุรกิจประเภทโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งมักจะเป็นรุ่นลูกหลานที่สืบทอดธุรกิจต่อ ในขณะที่การค้าและพาณิชย์ 
ยังเป็นการค้าที่มีหน้าร้านแบบดั้งเดิม แต่ก็มีบางร้านที่ยกธุรกิจขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม เช่น ตลาดกิมหยง ที่มี
เว็บไซต์ค้าขายออนไลน์โดยเฉพาะ 

จะพบว่า ในเมืองหาดใหญ่ มีฐานเศรษฐกิจหลักจะเป็นการค้าการพาณิชย์ และการบริการเป็นหลัก 
ในขณะที่เมืองสงขลา จะเป็นเมืองราชการและการศึกษาเป็นหลัก แต่ก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการค้าและ
การบริการเพื่อรองรับบ้าง แต่ไม่เข้มข้นเท่ากับเมืองหาดใหญ่ ในด้านกลุ่มแรงงาน เมืองหาดใหญ่จึงเป็น
ศูนย์กลางการค้าและพาณิชย์ที่มีความสำคัญของภาคใต้ อีกท้ังยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชนและสำนักงานทั้งที่
เป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา เมืองหาดใหญ่จึงเป็นพื้นที่ของการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย จาก
ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 พบว่า เมืองหาดใหญ่มีจำนวนสถานประกอบการมากกว่าเมืองสงขลา 
3 เท่า สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการค้าและบริการเป็นหลัก  
นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่มีร้านอาหารเป็นจำนวนมาก ทั้งร้านอาหารในตึกแถว หรือร้านอาหาร
ข้างทาง โดยเฉพาะในตอนกลางคืนในเมืองหาดใหญ่จะมีร้านอาหารจำนวนมากเพื่อให้บริการคนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งงานที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่  
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นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ยังมีความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยได้มีการสร้าง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ DEPA ภาคใต้
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มสถาปนิกพัฒนาเมือง และกลุ่ม May Day โดยมีความก้าวหน้าโครงการ
ต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการ แสดงดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองหาดใหญ ่
มิต ิ กิจกรรม 

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ 
(smart living) 

โครงการ “คลองเตยลิงก”์ (หาดใหญ่) 

การบริหารภาครัฐอัจฉรยิะ 
(smart governance) 

Smart office ของเทศบาลนครหาดใหญ ่

พลเมืองอัจฉริยะ 
(smart people) 

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “เมืองแห่งการเรยีนรู้” จาก UNESCO 
โดยการนำเสนอขอรับการสนับสนนุจาก มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

การขนส่งอัจฉริยะ  
(smart mobility) 

การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ จากทีม May Day ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่มา: ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่ (2563) 

โดยสรุป เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่มีพื้นฐานของงานบริการเหมือนกัน แต่ความเข้มข้นของ
กิจกรรมเศรษฐกิจแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ หาดใหญ่เป็นเมืองการค้าและพาณิชย์ ในขณะ
ที่เมืองสงขลาเป็นเมืองการศึกษาและราชการ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็ยังเป็นพื้นฐานของทั้งสองเมืองด้วย 
จะพบว่า ทั้งสองเมืองต่างมีงานในภาคบริการเป็นฐานสำคัญ 

 

จากการทบทวนประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองทั้ง 3 เมืองข้างต้น จะพบว่าทั้ง 3 เมืองมีทั้งประเด็นที่แตกต่าง
และคล้ายคลึงกันอยู่ คือ 1) รากเหง้าของเมืองทั้ง 3 มีความยาวนานและในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป 
เมืองเชียงใหม่มีฐานเป็นเมืองศูนย์กลางอาณาจักรล้านนามานาน จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัดเจน สืบเนื่องทำให้เชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติแต่เนิ่น 
ๆ ซึ่งทำให้เชียงใหม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ในทำนองใกล้เคียงกัน 
เมืองสงขลา-หาดใหญ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพอสมควรตั้งแต่ที่ชาวจีนเข้ามาตั้งท่าเรือและพัฒนาตนเองเป็น
ศูนย์กลางในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ จึงทำให้อุตสาหกรรมการค้ามีความแพร่หลายอย่างมากและยัง
เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับเมืองอื่น  ๆ ในภูมิภาคโดยรอบ ทั้งนี้ 
สำหรับขอนแก่น เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรมขนาดเล็กที่ไม่มีรากฐานความเป็นศูนย์กลางมากนัก นำไปสู่
ประเด็นที่ 2) ทั้ง 3 เมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาการเชื่อมต่อด้วยระบบถนนและรถไฟ แนว
รางรถไฟและสถานีที่จอดเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองขอนแก่น และเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญที่ทำให้เมืองทั้ง 3 มี
ความเป็นศูนย์กลางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายเหล่านี้ ส่งเสริมทั้งเชียงใหม่ที่มีความเป็นเมือง
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ท่องเที่ยวเดิม หาดใหญ่-สงขลาที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า และขอนแก่นที่จากเดิมไม่มีเนื้อเมืองมาก
นักได้เติบโตเป็นจุดพักและเปลี่ยนถ่ายสินค้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การเชื่อมต่อเหล่านี้ยังได้รับการสนับสนุน
เพิ่มเติมในประเด็นที่ 3) ทั้ง 3 เมืองได้กลายเป็นศูนย์กลางของราชการ การศึกษา และการแพทย์ในระดับ
ภูมิภาคด้วย โดยเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ เมืองหาดใหญ่-สงขลาเป็นศูนย์กลางทางภาคใต้ 
และเมืองขอนแก่นเป ็นศูนย ์กลางทางภาคอีสานตอนบน  พร ้อมกับมีมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ (มช.) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นหน่วยการศึกษาและที่ผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สำคัญควบคู่กันไป หน่วยราชการ การศึกษา และการแพทย์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่เมืองที่สำคัญ เพราะเป็นลักษณะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดการจ้างงานโดยตรง ผ่านการดึงดูดแรงงานขั้นเสริม 
(advanced service) ในรูปแบบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับกลาง-สูง และบุคลากรทางการแพทย์
ต่าง ๆ มาจากที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งคนเหล่านี้มักมีรายได้สูงกว่าแรงงานประเภทอื่นในยุค “จากคอกลมสู่คอ
ปก” (พ.ศ. 2515-2529) นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่ราชการ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ให้บริการ
ประชาชนทั่วไป นักศึกษา และผู้ป่วยจากบริเวณเมืองและจังหวัดโดยรอบ หน่วยราชการ การศึกษา และ
การแพทย์ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจข้างเคียงอื่น ๆ (co-agglomeration) รอบพื้นที่ด้วยเช่นกัน 
เช่น ร้านอาหาร หอพักนักศึกษา ตลาดนัด ฯลฯ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของคนโดยรอบ  
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บทท่ี 3 สัญญาณการเปลี่ยนแปลง: ปัจจุบันสู่อนาคต 

 

บทนี้มุ่งเน้นสังเคราะห์ประเด็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านมุมมอง 8 
มิติด้วยกัน ประกอบด้วย 1) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมือง มุ่งอธิบายเพิ่มเติมจากบทที่ 2 
ข้างต้นในมิติของบทบาทและการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละเมืองซึ่งเริ่มมีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมทั้งจาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 2) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจ
ของเมืองและรายได้ของคนเมือง อธิบายถึงฐานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจและระดับรายได้
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายก็เปลี่ยนตามไปด้วย 3) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงลักษณะแรงงานในเมือง อธิบายสัดส่วน
ของแรงงงานในเมืองที่เริ่มเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับการเปลี่ยนแปลงของฐานเศรษฐกิจในเมือง การศึกษา และ
ความหลากหลายในสังคมเมืองที่มีสูงขึ้น 4) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการรับงาน ชี้
ประเด็นเรื่องการทำงานและมีช่องทางรายได้ที่หลากหลายของแรงงาน ปัจจัยผลักดันและจูงใจในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่ทำให้แรงงานรับงานจากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น และโอกาสในการย้ายงานในภาคเศรษฐกิจที่ตามมาจาก
ระบบเศรษฐกิจกิ๊ก 5) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทำงาน อธิบายประเด็นต่อเนื่องจากการทำงาน
ในเศรษฐกิจกิ๊ก โดยแหล่งงานและแรงงานดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ทั้งนี้เศรษฐกิจกิ๊กและการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็นำมาซึ่งโอกาสและ
ความท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน 6) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานและการทำงาน กล่าวถึงมิติของ
การย้ายถิ่นฐานที่เชื่อมโยงกับการทำงาน ถึงแม้ว่างานอยู่บนพ้ืนที่ออนไลน์และการทำงานสามารถไร้หลักแหล่ง
ได้มากขึ้นด้วยการเดินทางและการเชื่อมต่อที่สะดวกข้ึน แต่แหล่งงานที่ติดกับพ้ืนที่ยังมีความสำคัญต่อการย้าย
ถิ่นเชิงเศรษฐกิจ อนึ่ง แหล่งงานบนโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้มีการย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิต ซึ่งในนัยหนึ่งเศรษฐกิจ
กิ๊กและการทำงานบนโลกออนไลน์ก็มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมแนวโน้มใหม่ของแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัล มาก
ขึ้น 7) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง และการดูแลคนทำงานในเมือง อธิบายถึง
ความท้าทายในมิติต่าง ๆ ที่จะนำมาซ่ึงปัจจัยสร้างสมดุล (balancing factors) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของคนเมืองและสร้างความท้าทายให้กับการบริหารจัดการแรงงานใน
เมืองเช่นเดียวกัน และมิติสุดท้าย 8) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกับเมืองทั่วโลก ชี้ประเด็นเรื่อง
ระบบเมืองระดับโลก (global city) ด้วยการเปลี่ยนของแรงงานที่ไร้หลักแหล่งมากขึ้น และคนมีอิสรภาพใน
การเลือกที่อยู่อาศัยมากขึ้น บทบาทของเมืองและความน่าดึงดูดใจของเมืองต่อเมืองคู่แข่งในระดับโลกจึงเริ่มมี
ความสำคัญมากขึ้นตามมา โดยรายละเอียดของแต่ละมิติมีดังต่อไปนี้ 
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3.1. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมือง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและประวัติศาสตร์การพัฒนาแต่ละเมืองที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บทบาทเดิมของทั้ง
สามเมืองมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน เช่น การเป็นศูนย์กลางระบบราชการประจำภูมิภาค และการเป็นศูนย์กลาง
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ดึงดูดประชากรในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ทั้ง สามเมืองก็มี
บทบาทในทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นแตกต่างกันไป คือ เชียงใหม่มีฐานเศรษฐกิจอยู่ในภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
ขณะที่หาดใหญ่-สงขลามุ่งเน้นการค้าขาย และขอนแก่นเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาอาจยังไม่มีแกน
เศรษฐกิจที่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในปัจจุบันยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้คนหันมาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิม สามารถสรุปเป็น
ประเด็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองใน 5 มิติด้วยกัน คือ 1) บทบาทศูนย์กลางราชการ 2) 
บทบาทศูนย์กลางการศึกษา 3) บทบาทศูนย์กลางการเดินทาง 4) บทบาทศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการ
เยี่ยมเยือน และ 5) บทบาทศูนย์กลางโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

3.1.1. บทบาทศูนย์กลางราชการ 

ที่ผ่านมาทั้ง 3 เมืองมีการเจริญเติบโตอย่างมากเนื่องมาจากการได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์กลางราชการใน
ระดับภูมิภาคที่มาควบคู่กันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำมาซึ่งอัตราการจ้างงานและประชากรกลุ่ม
ใหม่ที่ทะลักเข้ามาในเมืองทั้ง 3 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนข้าราชการพล
เรือนตลอด พ.ศ. 2555-2563 ที่ผ่านมา (กพ., 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563) 
พบว่าใน พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา1 มีข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 11,427 คน 10,762 
คน และ 9,782 คนตามลำดับ (กพ., 2563) นอกจากนี้ ทั้ง 3 จังหวัดยังมีการจ้างข้าราชการพลเรือนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 3) โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากข้อมูลของทั้ง 3 เมืองอยู่ที่ประมาณ 199 คน
ต่อปี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานราชการบางส่วนเริ่มหันมาจ้างงานในรูปแบบเป็นรายสัญญามาก
ขึ้น ทั้งยังมีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ที่เร่งให้ภาครัฐปรับใช้ระบบการทำงานออนไลน์มากขึ้น 
ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณอ่อนที่อาจทำให้อัตราการว่าจ้างข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และ
สงขลาเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต แต่จากข้อมูลที่พบยังสามารถอนุมานได้ว่าบทบาทความเป็นศูนย์กลาง
ราชการของทั้ง 3 เมืองจะยังคงมีต่อไป 

 
1 ข้อมูลที่นำมาใช้มีข้อจำกัดที่สำคญั คือ เป็นข้อมูลระดับจังหวดัโดยไม่มีข้อมลูระดับเทศบาลหรือเมืองมาเพื่อเข้าใจบทบาท
ของเมืองที่ชัดเจนขึ้น ด้วยข้อจำกัดนี้จึงใช้ข้อมูลระดบัจังหวัดที่มีเปน็เครื่องมืออนุมานเทียบเท่ากับระดับเมืองแทน 
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แผนภูมิที่ 3 จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญสะสมระดับจังหวัดของเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ระหว่างพ.ศ. 2555-63 

ทีม่า: (กพ., 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563) 

3.1.2. บทบาทศูนย์กลางการศึกษา 

ในทางกลับกัน สถาบันการศึกษาที่สำคัญของทั้ง 3 เมืองกลับเริ่มมีความท้าทายมากข้ึนจากจำนวนคน
สมัครเข้าเรียนที่เริ่มลดลง2 (แผนภูมิที่ 4 และแผนภูมิที่ 5) โดยการลดลงของจำนวนนักศึกษาเกิดจากการ
แข่งขันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีสูงขึ้น ทั้งจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่ล้วนต้องแข่งขัน
กันเพื่อดึงดูดคนวัยเรียนซึ่งมีจำนวนน้อยลงด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 
2563) นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในประเทศยังต้องแข่งขันกับสถาบันจากต่างประเทศพร้อมกันกับการ
พยายามดึงดูดคนวัยเรียนจากต่างประเทศเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยท้องถิ่น (วัชระ กสิณฤกษ์ และคณะ, 2563) ใน
อีกด้านหนึ่ง การเรียนรู้นอกระบบทั้งจากการเรียนออนไลน์และการเรียนในหลักสูตรระยะสั้นก็เป็นอีกหนึ่ง
คู่แข่งท่ีสำคัญต่อระบบการศึกษาในรูปแบบเดิม (สุนทร วงษ์ศิริ และคณะ, 2563) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความท้า
ทายจากความเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเมืองทั้ง 3 นี้จะกลับมาเป็นประเด็นสำคัญของเมืองเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเหล่านี้ดึงดูดประชากรเข้าสู่เมืองและเป็นต้นกำเนิดของธุรกิจและโอกาสงานรอบรั้วมหาวิทยาลัย
เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษาทั้งสิ ้น 37,554 คน (มช., 2564) 
ขอนแก่น 38,252 คน (มข., ม.ป.ป.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีจำนวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 18,986 คน (มอ., 2564) 

 
2 รายงานโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ปรากฏข้อมูล จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ นอกจากน้ี สำหรับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่นำเสนอผ่านจำนวนนักศึกษาสะสมรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่อปี แต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้จำนวน
นักศึกษารับเข้าต่อปี ดังนั้นแผนภมูิที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 จึงไมส่ามารถเปรยีบเทียบกันโดยตรงได ้
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แผนภูมิที่ 4 จำนวนนักศึกษาสะสมรวมทุกระดับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างพ.ศ. 2558-2562 (คน/ปี)  

ที่มา: วัชระ กสิณฤกษ์ และคณะ (2563) 

 
แผนภูมิที่ 5 จำนวนนักศึกษารับเข้ารวมทุกระดับในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างพ.ศ. 2558-2562 (คน/ปี) 

ที่มา: สุนทร วงษ์ศิริ และคณะ (2563) 

3.1.3. บทบาทศูนย์กลางการเดินทาง 

ด้วยการเดินทางทางอากาศที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ ้นและราคาถูกลงทำให้เมืองต่าง ๆ เหล่านี้เริ ่มมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงขึ้น (ภาพที่ 6) จากข้อมูลของ AOT (2019) 
และกรมท่าอากาศยาน (2562) พบว่าใน พ.ศ. 2562 มีคนไทยเดินทางเข้า-ออกในแต่ละสนามบินถึง 
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11,269,694 คนในสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (CNX) 1,896,822 คนในสนามบินขอนแก่น (KKC) และ
3,895,770 คนในสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 7 

 
ภาพท่ี 6 เส้นทางการบินตรงเข้าสูส่นามบินเชียงใหม ่(CNX) ขอนแก่น (KKC) และหาดใหญ่ (HDY) 

ที่มา: https://www.flightconnections.com/ 

ตารางที่ 7 จำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินเชียงใหม่ (CNX) ขอนแก่น (KKC) และหาดใหญ่ (HDY) ตลอดปี 2562 

ลักษณะผู้โดยสาร เชียงใหม่ (CNX) ขอนแกน่ (KKC) หาดใหญ่ (HDY) 
ชาวไทย-ขาเข้า 3,959,091 947,081 1,812,512 
ชาวไทย-ขาออก 4,081,850 949,741 1,811,523 
ชาวต่างชาติ-ขาเข้า 1,627,784 - 137,376 
ชาวต่างชาติ-ขาออก 1,600,969 - 134,359 

รวม (คน/ปี) 11,269,694 1,896,822 3,895,770 
ที่มา: (AOT, 2019; กรมท่าอากาศยาน, 2562) 

มากไปกว่านี้ การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูงยังจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาเมืองทั้ง 3 ให้เข้าสู่ระบบการขนส่งทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่สร้างรอยเท้าคาร์บอน 
(carbon footprint) มากเท่ากับการเดินทางด้วยเครื่องบิน นำมาซึ่งโอกาสทางด้านการบริหารจัดการระบบโล
จิสติกส์ในมิติต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (global value chain) โดยทางรถไฟความเร็วสูงที่
จะวิ่งผ่านขอนแก่นมีกำหนดจะเปิดใช้บริการใน พ.ศ. 2572 (รฟท., 2563) ซึ่งอยู่ในระยะการพัฒนาใกล้เคียง
กันกับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ระยะที่ 2 ปากน้ำโพ-เด่นชัย และเด่นชัย-เชียงใหม่ รวมไปถึงรถไฟรางคู่ช่วง
สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (รฟท., 2562) สำหรับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จะ
ดำเนินการในระยะถัดไป และรถไฟความเร็วสูงหัวหิน-ปาดังเบซาร์ซึ่งจะผ่านชุมทางหาดใหญ่-สงขลาอยู่ในแผน
ระยะยาวเป็นส่วนสุดท้ายของการทางรถไฟแห่งชาติ (รฟท., 2562) 
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ภาพท่ี 7 แผนการพัฒนารถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงท่ัวประเทศ 

ที่มา: รฟท. (2562) 

3.1.4. บทบาทศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเยี่ยมเยือน 

จากบทบาทการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับภูมิภาคดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การเชื่อมต่อยังเป็น
ปัจจัยสำคัญทีส่่งเสริมการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อในการเดินทางเพ่ือทำงานได้อย่างสะดวกและง่ายดายมาก
ยิ่งขึ้น ทำให้เมืองทั้ง 3 มีบทบาทความเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบการบริการต่าง ๆ ต่อ
พื้นที่โดยรอบตามมาเช่นกัน ใน พ.ศ. 2562 มีผู้ใช้เมืองที่นับเป็นนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดตามรายละเอียด
ในตารางท่ี 8 โดยอาจอนุมานต่อได้ว่าหากพ้ืนที่เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่อ่ืน ๆ ได้สะดวกยิ่งข้ึน กลุ่มคน
ที่นับเป็น “นักท่องเที่ยวแวะจังหวัด” (visitors) อาจมีมากขึ้น เนื่องจากสามารถที่จะเดินทางเช้า-เย็นกลับเพ่ือ
การทำงานเพียงอย่างเดียวได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น มิติของการเรียกกลุ่มคนที่ผ่านจังหวัด แวะจังหวัด หรือ
เที่ยวจังหวัด ให้อยู่ในหมวดหมู่นักท่องเที่ยวจึงอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป โดยลักษณะของผู้มาเยือน
แต่ละคนอาจมีวัตถุประสงค์ในการเยือนที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น เพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในรูป
แบบเดิม หรืออาจเป็นการเยือนเพื่อทำงานผ่านระบบออนไลน์ ความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้ความเข้าใจใน
เรื่องอัตราการใช้จ่ายในเมือง การใช้บริการต่าง ๆ ในเมือง และระบบเศรษฐกิจที่มารองรับแตกต่างกันออกไป
เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 8 จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ตลอดปี 2562 
ลักษณะนักท่องเท่ียว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแกน่ จังหวัดสงขลา 

ชาวไทย-ผ่านจังหวัด (excursionists) 455,269 745,514 169,773 
ชาวไทย-แวะจังหวัด (visitors) 2,091,937 1,681,630 1,399,968 

ชาวไทย-เที่ยวจังหวัด (tourists) 1,636,668 936,116 1,230,195 
ชาวต่างชาติ-ผ่านจังหวัด (excursionists) 64,400 3,868 38,033 

ชาวต่างชาติ-แวะจังหวัด (visitors) 942,930 21,195 719,878 
ชาวต่างชาติ-เที่ยวจังหวัด (tourists) 878,530 17,327 681,845 

รวม (คน/ปี) 6,069,734 3,405,650 4,239,692 
ที่มา: (กก., 2562) 

3.1.5. บทบาทศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

นอกจากการเชื่อมต่อและบทบาทการทำงานที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทางกายภาพ การเชื่อมต่อบนโลก
ออนไลน์เริ่มกลายเป็นความจำเป็นพ้ืนฐานมากขึ้น จากข้อมูลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือนระหว่าง พ.ศ. 2556-2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (แผนภูมิที่ 6) พบว่าการใช้งาน
ของคนในเขตเทศบาลมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั้งสามจังหวัด โดยใน พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานอย่าง
ชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตระดับประเทศจาก Statista 
(2021) (แผนภูมิที่ 7) พบว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศระหว่าง พ.ศ. 2561-2562 (ค.ศ. 
2018-2019) มีมากขึ้นถึงร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นประชากรราว 2.79 ล้านคน3 ทั้งนี้ จาก
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่รวม 723,078 คน เขตเทศบาลเมืองขอนแก่นรวม 355,543 คน 
และเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่-สงขลารวม 576,095 คน (ตามตารางที่ 51 ในภาคผนวก ก การเก็บข้อมูล
สำรวจคนเมือง 4.0) รวมกันเป็นประชากรทั้งสิ้น 1.65 ล้านคน แสดงให้เห็นความแตกต่างกันของระดับการซึม
ซับนวัตกรรม (diffusion of innovation) (Rogers, 1983) ในเชิงพ้ืนที่ระหว่างเมืองหลวงและเมืองหลักต่าง ๆ 
กล่าวคือ ในช่วง พ.ศ. 2559-2561 ระดับการใช้อินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่เมืองหลักท้ังสามอาจจำกัดอยู่เพียงกลุ่มล้ำ
สมัย (maverick) หรือกลุ่มผู้นำกระแส (early adopters) ในเมืองหลักเท่านั้น เหล่านี้เทียบเท่ากับกลุ่มผู้ตาม
กระแส (late adopters) ในระดับประเทศ โดยสามารถอนุมานได้ว ่าผู ้นำกระแส (early adopters) ใน
ระดับประเทศน่าจะจำกัดวงอยู่ในมหานครกรุงเทพเป็นหลัก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง พ.ศ. 2561-2562 
แสดงให้เห็นถึงจุดผกผัน (tipping point) ที่ดึงให้กลุ่มผู้ตามกระแส (late adopters) ในเมืองหลักหรือผู้ยอม
จำนน (laggard) เมื่อเทียบกับระดับประเทศเริ่มหันมาใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความจำเป็นมากข้ึน 

 
3 จากประชากร 69.26 ล้านคนท่ัวประเทศใน พ.ศ. 2562 (UN DESA Population Division, 2019) 
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แผนภูมิที่ 6 ผลการสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์

ที่มา: (สสช., 2556b, 2557b, 2558a, 2558c, 2559b, 2560b, 2561b, 2562e) 

 
แผนภูมิที่ 7 ระดับการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยทั่วประเทศจาก พ.ศ. 2560-2563 และการคาดการณ์ถึง พ.ศ. 2569 

ที่มา: (Statista, 2021) 

พื้นที่เมืองหลักเหล่านี้ยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เนื่องมาจากเมืองเป็น
พ้ืนที่กระจุกตัวของทุน (capital) และกลุ่มผู้นำกระแส (early adopters) เมื่อเทียบกับพ้ืนที่โดยรอบ ส่งผลให้
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อด้านดิจิทัลกระจุกตัวอยู่ภายในเมืองมากกว่าพื้นที่โดยรอบ 
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หากมองจากมุมของการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ผ่านมาพื้นที่ในเขตเทศบาลสามารถตอบรับความ
จำเป็นด้านการเชื่อมต่อได้ดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าข้อมูลอาจมีความบกพร่องบ้างในบางส่วนแต่สามารถ
นำเสนอการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงทัดเทียมกับความต้องการในแต่ละยุคสมัยได้ดี พอสมควร 
แต่จะพบได้ว่า กลุ่มคำตอบของแบบสอบถามยังยึดโยงกับระบบการเชื่อมต่อแบบเดิมอยู่ ทั้งท่ีการกระจายการ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้าสู่ระบบ 4G อย่างแพร่หลายแล้ว (แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิที่ 9 และแผนภูมิที่ 
10) 

 
แผนภูมิที่ 8 ผลการสำรวจความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือนในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: (สสช., 2555, 2556b, 2557b, 2558a, 2558c, 2559b, 2560b, 2561b, 2562e) 
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แผนภูมิที่ 9 ผลการสำรวจความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือนในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: (สสช., 2555, 2556b, 2557b, 2558a, 2558c, 2559b, 2560b, 2561b, 2562e) 

 
แผนภูมิที่ 10 ผลการสำรวจความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือนในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ่

ที่มา: (สสช., 2555, 2556b, 2557b, 2558a, 2558c, 2559b, 2560b, 2561b, 2562e) 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งจากการพัฒนาระบบ 5G ด้วย
ข้อมูลผู้ใช้งานแอพลิเคชั่น Opensignal ("Opensignal Internet Speed Test," 2021) ซึ่งรวบรวมผู้ให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือทั้ง AIS DTAC TOT และ TrueMove H พบว่าในเมืองทั้ง 3 มีการกระจุกตัว
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ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือในใจกลางเมืองค่อนข้างสูงกว่าภายนอก  นอกจากนี้ กลุ่มผู้นำ
กระแสที่เริ่มใช้สัญญาณระดับ 5G ยังล้วนกระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมืองด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน พื้นที่ที่หลุด
ออกจากพื้นที่สัญญาณ 4G จะกระจายตัวออกจากพื้นที่ที ่มีการใช้งานสูง กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 2G/3G มากไปกว่านี้ ในพื้นที่ที่ห่างออกไปจากถนนเส้นหลักจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่สัญญาณเหล่านี้
อ่อนลงด้วยเช่นกัน 

บทบาทของโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลจะมีความสำคัญต่อการทำงานมากขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง อัน
เนื่องมาจากรูปแบบการทำงานและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ฉะนั้น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณเหล่านี้กลับ
กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของเมืองหลักผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลด้วยเช่นเดียวกัน 

  

 

 
แผนที่ที่ 1 (ซ้ายบน) ภาพการใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็บนมือ
ถือของเมืองเชียงใหม่ 
แผนที่ที่ 2 (ขวาบน) ภาพการใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็บนมือ
ถือของเมืองขอนแก่น 
แผนที่ที่ 3 (ซ้ายล่าง) ภาพการใช้สัญญาณอินเทอรเ์น็ตบน
มือถือของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ที่มา: "Opensignal Internet Speed Test" 2021) 

 

 



54 

3.2. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจของเมืองและรายได้ของคนเมือง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 3 เมืองมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและสัดส่วนของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดแรงงานและแรงงานในพื้นที่เมืองต่าง ๆ ในส่วนนี้จึงมุ่ง
แสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในมิติเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน แรงงาน และ
ค่าแรง โดยมี 3 ส่วนย่อย คือ 1) ฐานเศรษฐกิจและการเติบโตของภาคเศรษฐกิจในระดับจังหวัด  มุ่ง
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดเป็นหลัก 2) การจดทะเบียนธุรกิจในจังหวัดและสัดส่วนสถาน
ประกอบการในอำเภอเมือง ศึกษาจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมของ
แต่ละจังหวัด และ 3) รายได้จากการทำงานและความเหลื่อมล้ำในเมือง วิเคราะห์จากผลการสำรวจโครงการ
คนเมือง 4.0 

3.2.1. ฐานเศรษฐกิจและการเติบโตของภาคเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 

หากพิจารณาจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรในระดับจังหวัด (Gross Provincial 
Product Per Capita: GPP per capita) ใน พ.ศ. 2562 พบว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อหัวประชากรสูงที่สุดที่ 149,027 บาทต่อคน จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับรองลงมาที่ 143,637 บาทต่อคน 
และขอนแก่นอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด คือ 124,729 บาทต่อคน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) อนึ่ง ที่ผ่านมาสัดส่วนของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแต่ละจังหวัดมีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ในจังหวัดเชียงใหม่ (แผนภูมิที่ 11 และแผนภูมิที่ 12) งานภาคบริการมีการ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ภาคการเกษตรเริ่มที่จะคงที่ โดยสัดส่วนของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน
เน้นไปยังภาคการบริการเป็นหลัก เนื่องด้วยกิจการโรงแรมและอาหาร รวมไปถึงธุรกิจการเงิน งานราชการ 
และการศึกษา สอดคล้องกับบทบาทความเป็นศูนย์กลางที่กล่าวไปข้างต้น ในขณะเดียวกัน จังหวัดขอนแก่น 
(แผนภูมิที่ 13 และแผนภูมิที่ 14) เน้นการเติบโตด้วยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 
และในภายหลังเริ่มมีสัดส่วนของการเติบโตด้วยการค้าขายมากขึ้น  โดยสัดส่วนของภาคการผลิตและภาคการ
บริการเท่าเทียมกันที่ร้อยละ 38 มีสัดส่วนที่เหลือเป็นการค้าขายร้อยละ 14 และการเกษตรเพียงร้อยละ 10  
สำหรับจังหวัดสงขลา (แผนภูมิที่ 15 และแผนภูมิที่ 16) การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและเหมืองแร่
ยังคงมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สำคัญไม่แพ้
กันคือ เศรษฐกิจภาคการผลิตและการค้าขาย  ใน พ.ศ. 2562 สัดส่วนของภาคเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลามี
ความคล้ายคลึงกันกับของจังหวัดขอนแก่น แต่สัดส่วนของภาคบริการมีการพึ่งพิงการศึกษาน้อยกว่าขอนแก่น
กว่าครึ่งหนึ่ง  

 



55 

 
แผนภูมิที่ 11 การเปลีย่นแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2538-2562) 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

 
แผนภูมิที่ 12 สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2562) 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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แผนภูมิที่ 13 การเปลีย่นแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2538-2562) 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

 
แผนภูมิที่ 14 สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2562) 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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แผนภูมิที่ 15 การเปลีย่นแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดสงขลาแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2538-2562) 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

 
แผนภูมิที่ 16 สัดส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลาแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2562) 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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มากไปกว่านี้ หากวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งกลุ่มตามภาคเศรษฐกิจ จะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้ง 3 จังหวัดมีแนวโน้มบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน (แผนภูมิที่ 17 แผนภูมิที่ 18 และ

แผนภูมิที่ 19) กล่าวคือ เศรษฐกิจภาคบริการและการค้าขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการผลิต

เริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ราว พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าภาคการเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าขอนแก่นและสงขลา สอดคล้องกันกับการลงสำรวจพ้ืนที่

เมืองและผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าความสนใจด้านสุขภาพจากแหล่งอาหารที่มีคุณภาพอาจเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนสถานการณ์เช่นนี้ 

 
แผนภูมิที่ 17 อัตราการเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2538-2562 แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ 

 
แผนภูมิที่ 18 อัตราการเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่นระหว่างปี 2538-2562 แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ 
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แผนภูมิที่ 19 อัตราการเปลี่ยนแปลงผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลาระหว่างปี 2538-2562 แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 

3.2.2. ธุรกิจและสถานประกอบการในอำเภอเมือง 

ในภาพรวมของแต่ละจังหวัด ธุรกิจและอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนธุรกิจจด
ทะเบียนใหม่ของทั้งสามเมืองมีสูงกว่าธุรกิจที่เลิกไปอย่างคงที่ จากฐานข้อมูลออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (2564) พบว่ายังมีการจดทะเบียนธุรกิจใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องและมีธุรกิจที่ปิดกิจการเฉลี่ยต่อเดือน ลด
น้อยลงตลอด 4 ปีที่ผ่านมา (แผนภูมิที่ 20) อนึ่ง ข้อมูลในแผนภูมิที่ 20 เป็นเพียงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเท่านั้น ยังไม่รวมถึงธุรกิจนอกระบบอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการจดทะเบียน 

 
แผนภูมิที่ 20 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนธุรกิจจดทะเบียนและธุรกิจที่ปิดตัวลงโดยเฉลี่ยต่อเดือนในระดับจังหวดั 

ระหว่างปี 2560-64 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ (2564) 

ในรายละเอียดของอำเภอเมือง ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสถิติจังหวัด
เชียงใหม่ (2560) สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น (2560) และสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา (2560) แสดงถึง
ความหนาแน่นของสถานประกอบการและการจ้างงานที่กระจุกอยู่ในอำเภอเมืองเป็นหลัก โดยอำเภอเมือง
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เชียงใหม่และอำเภอเมืองขอนแก่น มีจำนวนสถานประกอบการเท่ากับ 26 ,511 แห่ง และ 21,710 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 32 และร้อยละ 36 ของสถานประกอบการทั้งหมดของจังหวัด ตามลำดับ ในขณะที่จังหวัดสงขลา 
อำเภอที่มีสถานประกอบการสูงสุด คือ อำเภอหาดใหญ่ มีจำนวน 20 ,190 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของสถาน
ประกอบการทั้งหมดของจังหวัด ส่วนอำเภอเมืองสงขลามีสถานประกอบการเพียง 6,440 แห่ง หรือร้อยละ 13 
เท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในอำเภอหาดใหญ่เป็นหลัก 

 เมื่อพิจารณาประเภทของสถานประกอบการตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอเมือหาดใหญ่ โดยพิจารณาจำนวนสถานประกอบการตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 ลำดับแรกของแต่ละพื้นที่ แสดงดังตารางที่ 9 จะพบว่า สถานประกอบการในพื้นที่
อำเภอเมืองของทั้งสี่เมือง ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการค้าขายปลีกเป็นหลัก มีสัดส่วนอยู่ระหว่างราวร้อย
ละ 27-37 ของสถานประกอบการในอำเภอเมืองนั้น ๆ รองลงมาคือการบริการอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ราว
ร้อยละ 15-20 นอกจากนี้ หากรวมภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ขึ้นมาอยู่ในระดับภาคการผลิตและก่อสร้าง ภาค
การค้าขาย และภาคการบริการ จะพบว่าสัดส่วนของธุรกิจในทั ้ง 4 อำเภอเมืองมีความแตกต่างกันอยู่
พอสมควร สำหรับสัดส่วนของสถานประกอบการในเมืองเชียงใหม่พบว่ามีสถานประกอบการในภาคการบริการ
สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับทั้ง 4 อำเภอ (แผนภูมิที่ 21) ในทางกลับกัน อำเภอเมืองหาดใหญ่กลับมี
สัดส่วนของการค้าขายสูงที่สุดที่ร้อยละ 50 ของสถานประกอบการในอำเภอเมือง (แผนภูมิที่ 23) ทั้งนี้ สำหรับ
เมืองขอนแก่น (แผนภูมิที่ 22) และเมืองสงขลา (แผนภูมิที่ 24) สัดส่วนของภาคการบริการและภาคการ
ค้าขายมรีะดับใกล้เคียงกัน ทว่า ในอำเภอเมืองขอนแก่นสัดส่วนสถานประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์กลับมี
สูงกว่าอำเภอเมืองสงขลาอย่างเห็นได้ชัด แผนภูมิเหล่านี้ชี้ให้เห็นลักษณะฐานเศรษฐกิจในเมืองที่ชัดเจนขึ้นเมื่อ
เทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดในส่วนข้างต้น กล่าวคือ ในเมืองเหล่านี้ไม่มีสถานประกอบการ
ภาคการเกษตรอยู่เลย และถึงแม้ว่าจะยังพอมีสถานประกอบการด้านการผลิตและก่อสร้างอยู่บ้าง กลับมี
สัดส่วนโดยเฉลี่ยที่น้อยเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ตอกย้ำประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในเมืองที่เน้นภาคการบริการ
และการค้าขายเป็นหลักของงานวิจัยชิ้นนี้ 

ตารางที่ 9 สัดส่วนของสถานประกอบการแบ่งตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 อันดับแรกเรียงจากมากไปน้อย 
เชียงใหม ่ ขอนแกน่ สงขลา 

อำเภอเมือง  
(26,511 แห่ง) 

อำเภอเมือง 
(21,710 แห่ง) 

อำเภอเมือง 
(6,440 แห่ง) 

หาดใหญ่ 
(20,190 แห่ง) 

การขายปลีก 27% การขายปลีก 32% การขายปลีก 33% การขายปลีก 37% 
F&B 20% F&B 15% F&B 19% F&B 16% 
บริการอื่นๆ 13% อสังหาริมทรัพย ์ 12% บริการอื่นๆ 13% บริการอื่นๆ 14% 

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย ์

13% กิจกรรมบริการอื่น ๆ 12% การผลิต 11% การขายส่งและการ
ซ่อมยานยนต ์

9% 

การผลิต 7% การผลิต 8% การขายส่งและการ
ซ่อมยานยนต ์

7% การผลิต 9% 
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ที่มา: (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2560; สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, 2560; สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2560) 

 
แผนภูมิที่ 21 สัดส่วนสถานประกอบการในอำเภอเมืองเชียงใหม่แบง่ตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2560) 

ที่มา: (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2560) 

 
แผนภูมิที่ 22 สัดส่วนสถานประกอบการในอำเภอเมืองขอนแก่นแบง่ตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2560) 

ที่มา: (สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, 2560) 
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แผนภูมิที่ 23 สัดส่วนสถานประกอบการในอำเภอเมืองหาดใหญ่แบง่ตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2560) 

ที่มา: (สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2560) 

 
แผนภูมิที่ 24 สัดส่วนสถานประกอบการในอำเภอเมืองสงขลาแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2560) 

ที่มา: (สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2560) 
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3.2.3. รายได้จากการทำงานและความเหลื่อมล้ำในเมือง 

ความเข้าใจในเศรษฐกิจ ธุรกิจ และรายได้ระดับจังหวัด เขตเทศบาล หรืออำเภอย่อมไม่เพียงพอต่อ
การสร้างความเข้าใจในระดับบุคคลท่ามกลางพลวัตเมือง การเก็บแบบสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 ของ
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้จากการทำงานและรายจ่ายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตาม
แผนภูมิที่ 25 แผนภูมิที่ 26 และแผนภูมิที่ 27 ซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเป็นเมืองที่ละเอียดขึ้น พบว่าการ
กระจายตัวของรายได้ประชากรในแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันอยู่มากแสดงถึงความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ทุกพ้ืนที่
ในเมืองหลักท้ังสาม (แผนที่ที่ 4 แผนที่ที่ 5และแผนที่ที่ 6) ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจะยังมีข้อบกพร่องในการ
ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของผู้ตอบแบบสอบถาม แต่ก็ยังสามารถบ่งชี้ถึงประเด็นว่าคนรายได้น้อย (สีเหลือง) มี
กระจายตัวอยู่ทุกที่ทั้งนอกเมืองและในเมือง ในขณะที่คนที่มีรายได้สูง (สีม่วง-สีน้ำเงิน) มักพบอยู่ตามพ้ืนที่ชาน
เมือง ข้อมูลประจักษ์เชิงพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำของอัตรารายได้ที่
เชื่อมโยงกับโอกาสเชิงพ้ืนที่ที่คาดว่าอาจจะมีสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

จากการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของรายได้จากการทำงานของแต่ละเมือง พบว่ารายได้จากการทำงานของ
คนเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 15,468 บาทต่อเดือน (แผนภูมิที่ 25) ขณะที่คนเมืองขอนแก่นมีรายได้จาก
การทำงานเฉลี่ยที่ 23,415 บาทต่อเดือน (แผนภูมิที่ 26) และคนเมืองหาดใหญ่-สงขลามีรายได้จากการทำงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 23,470 บาทต่อเดือน (แผนภูมิที่ 27) ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยรายจ่ายเพ่ือดำรงชีพในเมืองเชียงใหม่
กลับสูงที่สุดในทั้งสามเมือง โดยค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั่วไปของเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ 9,296 บาทต่อเดือน (แผนภูมิที่ 
25) อยู่ที่ราว 4 เท่าของเมืองขอนแก่นที่ 2,137 บาทต่อเดือน (แผนภูมิที่ 26) และเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่ 
2,976 บาทต่อเดือน (แผนภูมิที่ 25) อนึ่ง ค่าครองชีพที่สูงของเชียงใหม่สันนิษฐานว่าการท่องเที่ยวน่าจะเป็น
ปัจจัยสำคัญท่ีผลักดันให้ค่าครองชีพในเมืองเชียงใหม่มีสูงขึ้น 

  
แผนภูมิที่ 25 ฮิสโทแกรมรายได้จากการทำงานและรายจ่ายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองเชียงใหม่ 

(n=687) 
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แผนภูมิที่ 26 ฮิสโทแกรมรายได้จากการทำงานและรายจ่ายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองขอนแก่น 

(n=377) 

  
แผนภูมิที่ 27 ฮิสโทแกรมรายได้จากการทำงานและรายจ่ายทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองหาดใหญ่-

สงขลา (n=385) 
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แผนที่ที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองเชียงใหม่ ตามตำแหน่งการกรอก

แบบสอบถาม แบ่งช่วงตามตามควอไทล์ (มีข้อมูลทีร่ะบุตำแหน่งและรายได้ทั้งสิ้น 288 จาก 851 ชุด) 
ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก Facebook Connectivity Lab and CIESIN - Columbia University (2016) 

 
แผนที่ที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองขอนแก่น ตามตำแหน่งการกรอก

แบบสอบถาม แบ่งช่วงตามตามควอไทล์ (มีข้อมูลทีร่ะบุตำแหน่งและรายได้ทั้งสิ้น 349 จาก 818 ชุด) 
ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก Facebook Connectivity Lab and CIESIN - Columbia University (2016) 
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แผนที่ที่ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา ตามตำแหน่งการกรอก

แบบสอบถาม แบ่งช่วงตามตามควอไทล์ (มีข้อมูลทีร่ะบุตำแหน่งและรายได้ทั้งสิ้น 106 จาก 830 ชุด) 
ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก Facebook Connectivity Lab and CIESIN - Columbia University (2016) 

นอกจากการแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่แล้ว แผนภูมิที่ 28 และแผนภูมิที่ 29 จัดทำขึ้นเพ่ือชี้แจงประเด็น
ความเหลื่อมล้ำของรายได้คนเมืองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระดับของความเป็นเมืองจากการ
แบ่งกริดระดับความเป็นเมือง (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก ก การเก็บข้อมูลสำรวจคนเมือง 4.0) จะพบว่า
ความแตกต่างระหว่างรายได้ในภาพรวมมีสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ชั้นในของเมือง  (กริดระดับที่ 8) และความถ่างของ
รายได้กลับลดลงเมื่อออกสู่ชานเมืองมากยิ่งขึ้น (กริดระดับที่ 1) นอกจากนี้ แผนภูมิที่ 28 ยังแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างระดับรายได้จากการทำงานของคนเมืองทั้งสามเมือง เช่นเดียวกันกับแผนภูมิข้างต้น
เช่นเดียวกัน 
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แผนภูมิที่ 28 Boxplot แสดงรายได้รวมเฉลีย่ต่อเดือนจากการทำงานแบ่งตามลำดับความเป็นเมือง ของเมืองเชียงใหม่ เมือง

ขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา จากการสำรวจโครงการคนเมอืง 4.0 
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แผนภูมิที่ 29 Boxplot แสดงรายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือนเพื่อการดำรงชีพแบ่งตามลำดับความเป็นเมือง ของเมืองเชียงใหม่ เมือง

ขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา จากการสำรวจโครงการคนเมอืง 4.0 
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3.3. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงลักษณะแรงงานในเมือง 

3.3.1. ฐานแรงงานในเขตเทศบาลตามภาคเศรษฐกิจ 

การศึกษาฐานแรงงานในเมืองอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2562 (สสช., 2556a, 2557a, 2558b, 2559a, 2560a, 2561a, 2562d) สามารถแบ่งข้อมูล
เป็นรายจังหวัดและตามพ้ืนที่ในและนอกเขตเทศบาลได้ แต่ไม่สามารถแบ่งข้อมูลในระดับอำเภอได้ ดังนั้น การ
แบ่งข้อมูลตามพ้ืนที่ในและนอกเขตเทศบาลของจังหวัดต่าง ๆ จึงไม่สามารถบ่งชี้ข้อมูลแรงงานในเมืองนั้น ๆ ได้
โดยตรง มากไปกว่านี้ ด้วยการแบ่งอุตสาหกรรมมีหลากหลายถึง 21 กลุ่ม จึงจัดแบ่งอุตสาหกรรมตามรหัส
อุตสาหกรรม4 ในลักษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด และสามารถสรุปเป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น 
คือ  

1. ภาคปฐมภูมิ (primary sector) หรือภาคการเกษตร รวมถึง งานการผลิตวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น 
การเกษตร ป่าไม้ ประมง และงานเหมืองแร่ (รหัสอุตสาหกรรมประเภท A B) โดยภาคเศรษฐกิจนี้ไม่
นำจำนวนแรงงานในภาคปฐมภูมิมาคำนวณสัดส่วนร้อยละของแรงงานเนื่องจากมีข้อสันนิษฐานว่า
ข้อมูลแรงงานดังกล่าวอาจเหมารวมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลอื่น ๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ เมือง
ขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลาด้วย โดยพื้นที่ดังกล่าวจะมักจะมีสัดส่วนของพ้ืนที่ทางการเกษตร
มากกว่าพื้นท่ีในเมือง 

2. ภาคทุติยภูมิ (secondary sector) หรือภาคการผลิตและการก่อสร้าง รวมถึง งานด้านการแปรรูป
และผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และงานด้านการก่อสร้างและช่างระบบต่าง ๆ เช่น งาน
ก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า หรืองานระบบประปา เป็นต้น (รหัสอุตสาหกรรมประเภท C D E F) 

3. ภาคตติยภูมิ (tertiary sector) หรือภาคการค้าขาย รวมถึง งานด้านการค้าขาย ทั้งขายส่ง ขาย
ปลีก และร้านซ่อมยานยนต์หรือจักรยานยนต์ต่าง ๆ (รหัสอุตสาหกรรมประเภท G) 

4. ภาคตติยภูมิ (tertiary sector) หรือภาคการบริการพื้นฐาน รวมถึง งานบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ 
เช่น งานด้านการขนส่ง งานบริการโรงแรมและอาหาร รวมถึงงานบริการรับจ้างในครัวเรือน เป็นต้น  
(รหัสอุตสาหกรรมประเภท H I S T) 

 
4 รายการรหัสอุตสาหกรรม A: เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | B: การทำเหมืองแร่และเหมอืงหิน | C: การผลติ | D: 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ | E: การจัดหานำ้ การจดัการ และการบำบัดน้ำเสยี ของเสีย และสิ่งปฏิกูล | F: การ
ก่อสร้าง | G: การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ | H: การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า | I: 
กิจกรรมโรงแรมและบริการด้านอาหาร | J: ข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร | K: กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | L: 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ | M: กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค | N: กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน | O: การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ | P: การศึกษา | Q: กิจกรรมด้าน
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ | R: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ | S: กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ | T: กิจกรรมการ
จ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ 
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5. ภาคจตุรภูมิ (quaternary sector) หรือภาคการบริการเสริม รวมถึง งานบริการขั้นเสริม หมาย
รวมถึงงานคอปกขาว (white collar) ในภาพรวม ซึ ่งมีหลากหลายอุตสาหกรรมในกลุ ่มนี้  (รหัส
อุตสาหกรรมประเภท J K L M N O P Q R) 

ตารางที่ 10 จำนวนแรงงานตามอุตสาหกรรมในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 

จำนวนแรงงานตามลักษณะงาน
อุตสาหกรรม 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
จังหวัดเชียงใหม่ (คน) 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
จังหวัดขอนแกน่ (คน) 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
จังหวัดสงขลา (คน) 

ภาคปฐมภูมิ - เกษตร 133,148 ไม่คำนวณ 92,343 ไม่คำนวณ 84,447 ไม่คำนวณ 

ภาคทุติยภูมิ – การผลิต 62,046 15% 29,661 11% 65,811 18% 
ภาคทุติยภูมิ – การก่อสรา้ง 44,196 11% 32,418 12% 29,134 8% 

ภาคตติยภูมิ – การค้าขาย 111,292 27% 86,059 32% 103,459 28% 
ภาคตติยภูมิ – การบริการ(พื้นฐาน) 75,488 19% 48,040 18% 83,860 23% 
ภาคจตุรภูมิ – การบริการ(เสริม) 113,081 28% 70,133 26% 85,078 23% 
รวม 539,251 100% 358,654 100% 451,788 100% 

ที่มา: สสช. (2562d) 

 ข้อมูลในตารางที่ 10 แสดงว่า ในเขตเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลามีสัดส่วน
แรงงานที่มุ่งเน้นไปยังภาคการค้าขายเสียส่วนใหญ่ โดยในขอนแก่นมีสัดส่วนของแรงงานในภาคการค้ามาก
ที่สุดที่ร้อยละ 32 ในขณะที่สงขลาและเชียงใหม่ซึ่งมีฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการสูงกว่าจะมี
สัดส่วนของภาคการค้าขายลดหลั่นลงมา แต่มีสัดส่วนที่สูงขึ้นในภาคบริการพื้นฐานและบริการเสริมแทน มาก
ไปกว่านี้ สำหรับแรงงานในภาคบริการพื้นฐานและบริการเสริม เชียงใหม่มีจำนวนและสัดส่วนแรงงานในภาค
การบริการเสริมสูงที่สุด ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการดึงดูดการลงทุนในธุรกิจที่มีฐานเศรษฐกิจในห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลชุดนี้ยังไม่นับรวมแรงงานนอกระบบ และแรงงานจากประชากรแฝง
ที่เข้ามาทำงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังที่ได้
แสดงไว้ใน แผนภูมิที่ 30 แผนภูมิที่ 31 และแผนภูมิที่ 32 แสดงให้เห็นว่าปริมาณแรงงานในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ของจังหวัดเชียงใหม่มีมากที่สุด รองลงมาคือของจังหวัดสงขลา และขอนแก่นตามลำดับ โดยสัดส่วนแรงงาน
จำนวนมากอยู่ในภาคการค้าขายอย่างคงที่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่พื้นที่ในเขตเทศบาลของบางจังหวัด
เริ่มเห็นแนวโน้มการลดลงของแรงงานภาคการผลิต ซึ่งอาจเริ่มถูกผลักออกสู่ชานเมืองหรือพื้นที่ชนบทมากข้ึน
จากการเติบโตของเมือง 
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แผนภูมิที่ 30 ปริมาณแรงงานในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2556-2562 รายไตรมาส) 

 
แผนภูมิที่ 31 ปริมาณแรงงานในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2556-2562 รายไตรมาส) 

 
แผนภูมิที่ 32 ปริมาณแรงงานในเขตเทศบาลจังหวัดสงขลาแบ่งตามภาคเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2556-2562 รายไตรมาส) 

ที่มา: (สสช., 2556a, 2557a, 2558b, 2559a, 2560a, 2561a, 2562d) 
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แผนภูมิที่ 33 อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานตามภาคเศรษฐกิจในเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2556-2562) 

 
แผนภูมิที่ 34 อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานตามภาคเศรษฐกิจในเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2556-2562) 

 
แผนภูมิที่ 35 อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานตามภาคเศรษฐกิจในเทศบาลจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2556-2562) 

ที่มา: (สสช., 2556a, 2557a, 2558b, 2559a, 2560a, 2561a, 2562d) 
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มากไปกว่านี้ หากรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภาพรวมเข้าด้วยกันในลักษณะเดียวกันกับการวิเคราะห์การ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในบทข้างต้น จากแผนภูมิที่ 33 แผนภูมิที่ 34 และแผนภูมิที่ 35 จะเห็น
ได้ว่าพื้นที่เทศบาลเมืองของทั้งสามจังหวัดมีแนวโน้มของแรงงานในภาคการผลิต (เส้นสีดำ) ที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจังหวัดสงขลาจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นแต่มีความเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มแรงงานดังกล่าวอาจ
อยู่นอกพื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมให้ข้อสังเกตสำคัญว่า
แรงงานเหล่านี้มักจะเข้ามาใช้พ้ืนที่เมืองในยามว่างแทนการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองตลอดวัน ในทางกลับกัน แรงงาน
บริการขั้นพ้ืนฐาน (เส้นสีเหลือง) ของทั้งสามพ้ืนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนตาม
ฤดูกาลก็ตาม โดยเชียงใหม่และสงขลามีการเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฐานเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในขณะเดียวกัน แรงงานในภาคการค้าขาย (เส้นสีแดง) ค่อนข้างอยู่ใน
ระดับคงที่ตลอดสำหรับเชียงใหม่และขอนแก่น ทว่า ในพ้ืนที่เมืองของจังหวัดสงขลากลับมีจำนวนที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจเกิดจากความเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ดึงดูดของจากชายแดนตั้งแต่ในอดีต ซึ่งในปัจจุบัน
อาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการซื้อขายของในระบบออนไลน์ทำให้แรงงานในภาคการค้าเดิมลดลง และ
สุดท้าย สำหรับแรงงานบริการขั้นเสริม (เส้นสีฟ้า) พบว่าสงขลามีแนวโน้มการลดลงของแรงงานดังกล่าวอย่าง
เห็นได้ชัด และเชียงใหม่แนวโน้มแรงงานดังกล่าวมีความคงที่โดยมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย แสดงถึง
สถานการณ์สมองไหล (brain drain) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองต่อไป ในทางกลับกัน 
ขอนแก่นกลับมีจำนวนของแรงงานบริการขั้นเสริมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญของทุน
มนุษย์ของเมืองต่อไป  

3.3.2. แรงงานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ความหลากหลายของแรงงานมาพร้อมกับความเท่าเทียมที่มีการผลักดันอย่างจริงจังมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ และความเท่าเทียมต่อแรงงานต่างชาติ โดยใน
ความเท่าเทียมทางเพศด้านการทำงาน พบว่า หลายอาชีพมีความสมดุลระหว่างแรงงานเพศชายและหญิง 
หัวหน้าส่วนงานราชการเป็นผู้หญิงเพ่ิมขึ้น หรือแม้แต่งานให้บริการประเภท on-demand เช่น ผู้ให้บริการขับ
มอเตอร์ไซค์ขนส่งอาหารก็มีผู้หญิงมากขึ้น ความสำคัญของบทบาททางเพศต่องานเริ่มมีความสำคัญน้อยลง
และคนเริ่มเปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ผลการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 (ตารางที่ 
11) ยังพบว่าสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานส่วนมากยังเป็นผู้ชาย และในอีกด้าน
หนึ่งเริ่มมีผู้ที่เป็นเพศทางเลือกอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่ไม่ใช่ 0 อีกต่อไป 

ตารางที่ 11 สัดส่วนเพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา 
ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
เพศ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงานทำ >= 1 งาน 584 520 511 
ชาย (ร้อยละ) 67.29% 70.19% 61.84% 

หญิง (ร้อยละ) 32.36% 29.23% 37.96% 
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เพศ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

อื่น ๆ (ร้อยละ) 0.34% 0.58% 0.20% 

ในอีกด้านหนึ่ง ความหลากหลายของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และศาสนาจะมีมากขึ้น โดยในเมืองเชียงใหม่
มีความคุ ้นชินกับแรงงานชาติพันธุ ์มานานแล้ว ทั ้งนี ้กลุ ่มเหล่านี้มักจะยังเป็นกลุ่มเปราะบางในเมืองอยู่
พอสมควร ในทำนองเดียวกัน พื้นที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาเริ่มมีแรงงานต่างชาติทักษะขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากแรงงานที่เป็นคนพ้ืนที่ในภาคการผลิตมีจำนวนลดลง จึงจำเป็นต้องนำแรงงานต่างชาติเข้ามา
เพิ่มขึ้น และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่มากขึ้น เกิดเป็นชุมชนใหญ่ ซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงในด้านสาธารณสุข 
การแบ่งปันการใช้สาธารณูปโภคและสาธารณูการต่าง ๆ ของคนสงขลาและแรงงานต่างชาติ ซึ่งรัฐจำเป็น
จะต้องเข้ามาให้บริการและดูแลเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่รูปแบบธุรกิจ
ที่ต้องตอบโจทย์ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลา ความ
โดดเด่นทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงศาสนา เชื ้อชาติ และมิติความเป็นพหุวัฒนธรรม ยังเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองที่ควรรักษาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ถึงกระนั้นก็ตาม ด้วยการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
สำหรับงานวิจัยนี้เกิดข้ึนในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 จึงทำให้สัดส่วนชาวไทยและชาวต่างชาติอาจแตกต่างจาก
สถานการณ์เดิม พบว่าในเมืองเชียงใหม่มีชาวต่างชาติที่ทำงานอยู ่เพียงราวร้อยละ 1 จากจำนวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานทั้งหมด 585 คน เช่นเดียวกันกับเมืองหาดใหญ่-สงขลามีชาวต่างชาติ
ที่ทำงานอยู่ราวร้อยละ 1 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานทั้งหมด 513 คน ในทาง
กลับกันในเมืองขอนแก่นกลับไม่พบผู้มีงานทำที่เป็นชาวต่างชาติเลย ซึ่งตรงกันกับลักษณะของบทบาทและ
เศรษฐกิจในเมืองขอนแก่นดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผลการสำรวจในรายละเอียดแสดงไว้ตามตารางท่ี 12 

ตารางที่ 12 สัดส่วนชาวไทยและชาวต่างชาติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น 
และหาดใหญ่-สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
สัญชาติ เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงานทำ >= 1 งาน 585 520 513 

ชาวไทย (ร้อยละ) 99.32% 100% 99.42% 
ชาวต่างชาติ (ร้อยละ) 0.68% 0% 0.58% 

ความหลากหลายด้านสุดท้ายที่จะมีสูงขึ้นคือกลุ่มอายุของแรงงาน โดยกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน
จะมีบทบาทในการเคลื่อนเมืองมากขึ้น ทั้งในมิติของการเป็นแรงงานของผู้สูงอายุ และการเป็นผู้ขับเคลื่อน
กิจกรรมทางสังคม โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นไปในทิศทางที่ดีได้  จากผล
การสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 พบว่าผู้ที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งาน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีจนถึง 90 ปี โดยในแต่
ละเมืองมีค่าเฉลี่ยของอายุแรงงานแตกต่างกัน เมืองเชียงใหม่แรงงานมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46 ปี (แผนภูมิที่ 36) 
แสดงให้เห็นถึงการมีสัดส่วนของแรงงานที่อายุมากเมื่อเทียบกับเมืองขอนแก่นและเมืองหาดใหญ่สงขลา 
ในขณะทีเ่มืองขอนแก่น (แผนภูมิที่ 37) และเมืองหาดใหญ่-สงขลา (แผนภูมิที่ 38) แรงงานมีอายุเฉลี่ยที่ 42 ปี 
แต่เมืองขอนแก่นกลับมีแรงงานวัย 20-30 ปีในสัดส่วนที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด 
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แผนภูมิที่ 36 (บนซ้าย) ฮิสโทแกรมอายุผู้มีงานทำของกลุม่
ตัวอย่างโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองเชียงใหม่ (n=619) 

แผนภูมิที่ 37 (บนขวา) ฮิสโทแกรมอายุผู้มีงานทำของกลุม่
ตัวอย่างโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองขอนแก่น (n=536) 

แผนภูมิที่ 38 (ล่างซ้าย) ฮิสโทแกรมอายผุู้มีงานทำของกลุ่ม
ตัวอย่างโครงการคนเมือง 4.0 ในเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
(n=641) 

 
 

3.3.3. ทักษะและระดับการศึกษาของแรงงาน 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่ายในแต่ละเมือง ประเด็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้เป็นผู้ว่าจ้างในทุกเมืองกล่าวคล้ายกัน คือ การขาดแรงงานทักษะ ทั้งแรงงาน
ทักษะในด้านการช่างซึ่งยังจำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีสัดส่วนอยู่ราวร้อยละ 10 ของนิติ
บุคคลจดทะเบียนในแต่ละเมือง นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงแรงงานทักษะที่จะเข้ามาตอบโจทย์ต่อธุรกิจบริการ
ขั้นเสริมด้วย โดยมุ่งเน้นไปท่ีแรงงานทักษะการทำงานรุ่นใหม่ เช่น การเขียนโปรแกรม การบริหารจัดการธุรกิจ 
การตลาด หรืออื่น ๆ ซึ่งทักษะและงานที่หลากหลายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะ
รูปแบบใดก็ตาม การขาดแคลนแรงงานทักษะเหล่านี้ ในนัยหนึ่งจึงยังเป็นสัญญาณที่หน่วงให้การลงทุนใน
ฐานเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงไม่เกิดขึ้นในเขตเมืองเหล่านี้มากนัก สัญญาณการเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา
ด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้างและแหล่งงานตามการพัฒนา
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เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ปัจจัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเมืองหลักท้ังสามเมืองนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาใน
ระดับประเทศที่ต้องไดร้ับการแก้ไขในภาพรวมด้วยเช่นกัน 

จากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 พบสัดส่วนของระดับการศึกษาของผู้ที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งาน 
ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดของระดับการศึกษาในแต่ละเมืองพบว่า หากรวมกลุ่มแรงงานที่มีการศึกษา
สูงสุดในระดับ ปวส. ปริญญาตรี และตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป พบว่าในเชียงใหม่มีแรงงานกลุ่มนี้อยู่เพียงร้อยละ 
44.24 ส่วนขอนแก่นมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 55.64 และหาดใหญ่-สงขลามีร้อยละ 49.21 เป็นที่น่าสังเกตว่าเมือง
ขอนแก่นมีคนที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปมากท่ีสุดจากทั้ง 3 เมืองที่ร้อย
ละ 38.81 และร้อยละ 6.73 ตามลำดับ 

ตารางที่ 13 สัดส่วนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานช่วงก่อนสถานการณโ์ควิดในเมือง
เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ-่สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงานทำ >= 1 งาน 581 505 508 

ไม่เคยเข้ารับการศึกษา (ร้อยละ) 1.55% 0.99% 0.20% 
ก่อนประถมศึกษา (ร้อยละ) 0.17% 0.00% 0.79% 
ประถมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ) 7.06% 7.92% 4.33% 
ประถมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ) 17.04% 12.67% 10.24% 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ) 9.29% 5.94% 10.04% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ) 13.77% 8.51% 18.11% 
ปวช. (ร้อยละ) 6.88% 8.32% 7.09% 

ปวส. (ร้อยละ) 9.81% 10.10% 11.81% 
ปริญญาตรี (ร้อยละ) 32.19% 38.81% 33.66% 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป (ร้อยละ) 2.24% 6.73% 3.74% 

ถึงแม้ว่าระดับการศึกษาจะไม่ได้บ่งชี้ถึงความสามารถและทักษะในการทำงานเสมอไป แต่สัดส่วน
ดังกล่าวก็สามารถช่วยบ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถของแรงงานได้ในระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน หากนำระดับ
การศึกษาสูงสุดมาแสดงในแผนภูมิการกระจายด้วยระดับรายได้สุทธิ5 และอายุ (แผนภูมิที่ 39 แผนภูมิที่ 41 
และแผนภูมิที่ 43) จะพบว่าระดับรายได้สุทธิอาจไม่ขึ้นตรงกับระดับการศึกษาสูงสุดเสมอไปเช่นเดียวกัน แสดง
ถึงความสำคัญในการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะจากรูปแบบอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการสร้างรายได้ ลด
รายจ่าย และเพิ่มให้แรงงานมีรายได้สุทธิสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มแผนภูมิดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าคนรุ่น
ใหม่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีแรงงานวัย 20-30 บางส่วนที่จบการศึกษาสูงสุดเพียงใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่เช่นกัน ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้มักมีระดับรายได้ที่ไม่สูงมากนัก 

 
5 รายได้สุทธิ = (รายได้จากการทำงาน+จากความช่วยเหลือ+จากสินทรัพย์) – (รายจ่ายอุปโภคบรโิภค+ช่วยเหลือผู้อื่น+อื่นๆ) 
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แผนภูมิที่ 39 ระดับการศึกษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สทุธิของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานช่วง

ก่อนสถานการณ์โควิดในเมืองเชียงใหม่ ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 
แผนภูมิที่ 40 ระดับการศึกษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สทุธิของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีงานทำช่วงก่อน

สถานการณ์โควดิในเมืองเชียงใหม ่ผลจากการสำรวจโครงการคนเมอืง 4.0 
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แผนภูมิที่ 41 ระดับการศึกษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สทุธิของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานช่วง

ก่อนสถานการณ์โควิดในเมืองขอนแก่น ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 
แผนภูมิที่ 42 ระดับการศึกษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สทุธิของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีงานทำช่วงก่อน

สถานการณ์โควดิในเมืองขอนแก่น ผลจากการสำรวจโครงการคนเมอืง 4.0 
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แผนภูมิที่ 43 ระดับการศึกษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สทุธิของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำอย่างน้อย 1 งานช่วง

ก่อนสถานการณ์โควิดในเมืองหาดใหญ-่สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 
แผนภูมิที่ 44 ระดับการศึกษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สทุธิของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีงานทำช่วงก่อน

สถานการณ์โควดิในเมืองหาดใหญ-่สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
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มากไปกว่านี้ หากนำระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่าไม่มีงานทำมาแสดงในแผนภูมิ
การกระจายด้วยระดับรายได้สุทธิและอายุ (แผนภูมิที่ 40 แผนภูมิที่ 42 และแผนภูมิที่ 44) จะพบว่ากลุ่ม
ประชากรส่วนหนึ่งที่ไม่มีงานทำยังคงมีรายได้สุทธิอยู่ ซึ่งอาจมาจากการลงทุนของสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น การ
ปล่อยห้องเช่า หรือการลงทุนในหุ้น เป็นต้น หรืออาจได้รับความช่วยเหลือโดยผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
เครือญาติ หรือสวัสดิการจากภาครัฐก็ตาม ทั้งนี้ หากไม่ดูกลุ่มที่อายุต่ำกว่า 25 ปีซึ่งอาจจะยังศึกษาอยู่ และ
กลุ่มท่ีสูงกว่าวัยเกษียณ จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ไม่มีงานทำเหล่านี้ส่วนมากแล้วเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ไม่สูงมาก
นัก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญระหว่างระดับการศึกษาและโอกาสในการหารายได้จากการทำงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

 

3.4. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการรับงาน 

รูปแบบการรับงานที่กำลังเปลี่ยนไปเกิดขึ้นจากรูปแบบเศรษฐกิจกิ๊กและแพลตฟอร์มเป็นหลัก โดยในบทย่อยนี้
จะมุ่งอธิบายรายละเอียดของสัญญาณการเปลี่ยนแปลงพลวัตของแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊ก อนึ่ง งานวิจัยที่ผ่าน
มา (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563; อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ & เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 
2563) พบว่าแรงงานบางส่วนที่มีข้อจำกัดทางเวลา สถานที่ หรือรายได้ที่มาควบคู่กับการทำงานประจำทั่วไป
มักจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้แรงงานในเมืองรับงานและรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง โดยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ืออำนวยให้การหางานที่หลากหลายเป็นไปได้ง่ายขึ้น เมื่อรูปแบบการจ้างงานแบบไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน (non-standard employment) มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย
งาน (job mobility) มีความยืดหยุ่น (flexible) และเป็นอิสระมากขึ้นตามมาจากการที่แรงงานสามารถทำงาน
หลาย ๆ งานได้พร้อมกัน แต่ในขณะเดียวกัน ภาครัฐมักมองไม่เห็นและไม่สามารถดูแลแรงงานที่ไม่อยู่ใน
มาตรฐานการจ้างงานแบบเดิมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ช่องว่างความเข้าใจมิติต่าง ๆ ของชีวิต
แรงงานนี้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในมิติใหม่ของแรงงานขึ้นมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็เป็น
แนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้นในการทำงานรูปแบบใหม่ โดยงานวิจัยนี้ให้นิยามแรงงานในเศรษฐกิจก๊ิกว่าเป็นแรงงาน
ที่มีสภาพการทำงานที่รับงานและรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง ซึ่งในวรรณกรรมอื่นอาจมีหลายชื่อ เช่น การเป็น
ฟรีแลนซ์ การรับจ้าง การทำงานอิสระ หรือกระทั่งการทำงานนอกระบบ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ เล็งเห็นว่าร่ม
ใหญ่ของการทำงานเหล่านี้อยู่ภายใต้คำนิยามของระบบเศรษฐกิจกิ๊กได้  

3.4.1. กลุ่มแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กที่ทำงานและหารายได้จากหลายช่องทาง 

ในส่วนนี้เริ่มต้นจากการทบทวนข้อมูลในต่างประเทศ ซึ่งมักมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนในการอธิบายแรงงาน
ในเศรษฐกิจกิ๊กได้ดีกว่าในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจของรูปแบบแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กที่มีความ
หลากหลายอยู่เช่นกัน การศึกษาของ McKinsey Global Institute (2016) พบว่าประชากรในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปร้อยละ 20-30 หรือคิดเป็นจำนวนประชากรมากถึง 162 ล้านคนมีส่วนในการทำงานอิสระ 
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เมื่อพิจารณาแบ่งประเภทพบว่า ผู้ที่ทำงานอิสระส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มรายได้เสริม (casual earners) คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ทำงานทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มลูกจ้างอิสระ (free agent) กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอ 
(financially strapped) และกลุ่มที่ยังอยากทำงานในมาตรฐานแบบเดิม (reluctant) คิดเป็นร้อยละ 30 ร้อย
ละ 16 และร้อยละ 14 ตามลำดับ (ตารางที่ 14) ซึ่งในแต่ละกลุ่มแรงงานก็มีปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันใน
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกิ๊กอันเกิดจากลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  

การแบ่งประเภทของแรงงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊กตามกรอบการสำรวจของ McKinsey Global 
Institute (2016) ชี ้ให้เห็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สถานะและความถาวรของการทำงานในรูปแบบ
เศรษฐกิจกิ๊ก โดยรายละเอียดจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะกล่าวในบทถัดไปว่าด้วยการเคลื่อนย้ายงาน ความ
ถาวรของการทำงานในรูปแบบเศรษฐกิจกิ๊ก และปัจจัยดึงดูดให้คงอยู่ในการทำงานแบบกิ๊ก ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความสนใจส่วนตัว หรือกระท่ังด้านทักษะในการปรับเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เข้ามา
สู่ระบบเศรษฐกิจกิ๊กเพราะมีรายได้ไม่เพียงพอ อาจไม่ได้มองงานประเภทนี้เป็นรูปแบบการทำงานที่พึงประสงค์
ในระยะยาวมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน เขาเหล่านั้นอาจยังไม่มีทักษะที่จะหางานที่สร้างรายได้สูงขึ้นได้ ใน
สภาพการทำงานนอกระบบของเมืองไทยซึ่งมีลักษณะเหมือนแรงงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊ก กลุ่มแรงงานเหล่านี้
จึงมักรับทำงานหลายด้านตามแต่โอกาสจะเข้ามาเพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และอาจก้าวออกจาก
สภาวะการทำงานที่หลากหลายเช่นนี้ได้ยาก ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มท่ีทำงานเพ่ิมเติมเพ่ือหารายได้เสริม 
ก็อาจรู้สึกคล้ายคลึงกันแต่การเลิกทำงานเสริมอาจตัดสินใจได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีแหล่งรายได้หลักท่ีเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มที่หันมารับงานอิสระทั้งที่ตนเองสนใจการทำงานในมาตรฐานแบบเดิม
อาจมีความไม่ถาวรในระบบเศรษฐกิจกิ๊กมากที่สุด เนื่องจากเป็นความจำเป็นที่ตนเองจะต้องปรับตัวทั้งที่ไม่ได้
สนใจวิถีชีวิตแบบนี้ และกลับกัน ในกลุ่มแรงงานลูกจ้างอิสระอาจจะมีความถาวรในระบบเศรษฐกิจกิ๊กมากที่สุด 
เนื่องจากกลุ่มนี้เลือกวิถีชีวิตแบบนี้ด้วยตนเองอยู่แล้ว 

ตารางที่ 14 รูปแบบของงานอิสระและความถาวรในการทำงานในรปูแบบดังกล่าวแบ่งตามความจำเปน็และแหล่งรายได ้
 แหล่งรายได้หลัก แหล่งรายได้เสริม 

ทางเลือกงานตาม
ความชอบ 
(preferred choice) 

กลุ่มลูกจ้างอสิระ (free agent) 30% 
กลุ่มที่ทำงานอิสระเพื่อเป็นแหล่งรายได้หลัก 
และเลือกรูปแบบการทำงานอย่าง
เฉพาะเจาะจง เช่น ช่างประปาอิสระ หรือ
หมอนวด 
 
ถาวรมาก เนื่องจากเป็นการเลือกด้วยความ
สนใจส่วนตัว 

กลุ่มรายได้เสริม (casual earners) 40% 
กลุ่มที่ทำงานอิสระเพื่อเป็นแหล่งรายไดเ้สริม 
และทำตามทางเลือก บางคนมีงานหลักแบบ
ดั้งเดิมอยู่แล้ว ในขณะบางคนอาจเป็นนักเรียน 
หรือผู้เกษียณอายุ เช่น ขายผลติภณัฑ์ที่ทำเป็น
งานอดิเรก หรือการเป็นวิทยากรให้ความรู ้
ถาวรมาก เนื่องจากเป็นการเลือกด้วยความ
สนใจส่วนตัว และไม่ได้มีแรงผลักดันให้ออกจาก
การทำงานเป็นรายไดเ้สริม 
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ทางเลือกงานตาม
ความจำเป็น 
(necessary choice) 

กลุ่มที่ยังอยากทำงานในมาตรฐานแบบเดิม 
(reluctant) 14% 
กลุ่มที่ทำงานอิสระเพื่อเป็นแหล่งรายได้หลัก 
แต่ถ้าเลือกได้จะเลือกทำงานแบบแบบประจำ
มากกว่า เช่น คนงานช่ัวคราวระยะสั้นท่ี
ต้องการทำงานประจำ 
ถาวรน้อย เนื่องจากเป็นการเลือกด้วยความ
จำเป็น ท้ังนี้ บริบทของตลาดงานจะเป็น
ตัวกำหนดว่าเขาเหลา่นี้จะสามารถกลับเข้าใน
การทำงานในระบบได้หรือไม ่

กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอ (financially 
strapped) 16% 
กลุ่มที่ทำงานอิสระเพื่อเป็นแหล่งรายไดเ้สริม 
เพื่อหารายได้เพิม่เตมิให้เพียงพอกับรายจ่าย 
เช่น ภารโรงท่ีทำงานเป็นช่างทาสีบ้านใน
วันหยุดสดุสัปดาห ์
ถาวรมาก-น้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่ง
รายได้หลักว่ามีความเพียงพอขนาดไหน รวมถึง
ความถาวรของค่าใช้จ่ายที่ทำให้รายไดไ้ม่
เพียงพอ เช่น ค่าดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ เป็นต้น 

ที่มา: McKinsey Global Institute (2016) 

ในประเด็นคล้ายคลึงกัน บริษัท Intuit ในสหรัฐอเมริกา เจ้าของแพลตฟอร์มช่วยการจัดการภาษีชื่อ 
Turbotax ได้สำรวจแรงงาน 4,622 คน ที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Intuit, 2016) พบว่าแรงงานบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือกลุ่มผู้กำลังก่อตั้งธุรกิจ (business builders) ร้อย
ละ 22 ของกลุ่มสำรวจ กลุ่มอาชีพอิสระ (career freelancers) ร้อยละ 20 กลุ่มทำงานเสริม (side giggers) 
ร้อยละ 26 กลุ่มทำงานในสิ่งที่ตนรัก (passionistas) ร้อยละ 14 และกลุ่มที่ต้องหันมาทำงานบนแพลตฟอร์ม
แทนงานที่หายไป (substituters) ร้อยละ 18 ตาม โดยแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นและความสนใจในการทำงาน
บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปตามที่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 15 และมีความพึงพอใจต่องานที่แตกต่างกันไป
ตามภาพที่ 8 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการแบ่งกลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มและกลุ่มแรงงานกิ๊กมีความคล้ายคลึงกัน
หลายประการเนื่องจากเป็นกลุ่มแรงงานที่มีมิติซ้อนทับกันอยู่หลายด้าน โดยรายละเอียดของการทำงานบน
แพลตฟอร์มออนไลน์จะกล่าวถึงในบทย่อยถัดไป 
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ตารางที่ 15 ปัจจัยดึงดูดดการทำงานและลักษณะของแรงงานบนแพลตฟอร์ม 

ปัจจัยดึงดูดการทำงานและลักษณะของแรงงาน 
(ร้อยละของผู้ที่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวในกลุม่ตัวอย่างแตล่ะประเภท) Bu
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แนวความคิด      
“ฉันต้องการจะเป็นหัวหนา้ของตนเอง” 93%     

“ฉันจะไม่กลับไปพ่ึงพางานในรูปแบบเดิมเพยีงอย่างเดียวอีกต่อไป” 86%     
“ฉันรู้สึกมั่นคงกับการทำงานอิสระมากกว่าการทำงานในรูปแบบเดมิ”  69%    

“การทำงานอิสระมีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำงานในรูปแบบเดิม”  82%    
“ฉันมีรายได้มากข้ึน”   88%   
“การทำในสิ่งท่ีฉันรักมีความสำคญัมากกว่าการหาเงินให้มากที่สดุ”    86% 26% 
“ฉันทำงานอิสระเพื่อท่ีจะหาเงินเพิ่มขึ้น”    15%  

“อิสระในการทำงานสำคัญกว่าการหาเงินให้มากทีสุ่ด”     28% 
พฤติกรรม      
มีธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเติมจากงานบนแพลตฟอร์ม 55%  20%   
สามารถตัดสินใจเรื่องเวลา สถานที่ และวิธีการในการทำงานของตนได้  91%    
มีงานประจำอยู่แล้ว   43%   

มีงานพาร์ตไทม์อยู่แล้ว   16%   
มีการศึกษาในระดับปรญิญาตรีขึ้นไป    67%  

อยู่ในสถานะตกงานก่อนเริ่มทำงานบนแพลตฟอร์ม     19% 
ความพึงพอใจ      

รู้สึกพึงพอใจกับการทำงานบนแพลตฟอร์ม 83% 82% 65% 61% 47% 
ที่มา: Intuit (2016) 

 
ภาพท่ี 8 ความพึงพอใจต่อการทำงานแบบ on-demand 

ที่มา: Intuit (2016) 
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สำหรับประเทศไทย พบว่าเริ่มมีสัญญาณของการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน ศูนย์วิจัยเพื่อการ
พัฒนาสังคมและธุรกิจ (2562) ได้สำรวจการทำงานของประชากรวัยทำงานของไทยที่มีช่วงอายุ 18-39 ปี โดย
มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6,255 คนจากทั่วประเทศ การศึกษาชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงทำงานในรูปแบบ
มาตรฐานทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 74 ในขณะที่กลุ่มงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊กเป็นการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ยังมี
สัดส่วนที่น้อย คิดเป็นร้อยละ 26 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นและโดยส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกจ้างอิสระและกลุ่ม
รายได้เสริม โดยเฉพาะการทำงานอิสระเพื่อเป็นทั้งแหล่งรายได้หลักและรายได้เสริม มากไปกว่านี้ กลุ่มที่
ทำงานเพียงอาชีพเดียวในปัจจุบันและสนใจจะทำอาชีพเสริมมีจำนวนถึงประมาณร้อยละ 40 อย่างไรก็ดี มี
เพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่ได้เริ่มต้นวางแผนไว้แล้ว โดยกลุ่มอายุ 18-24 ปี มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงด้านการ
ทำงานในอนาคตมากกว่ากลุ ่มคนที่อยู ่ในช่วงอายุ 25-39 ปี จึงสามารถนับลักษณะการทำงานแบบมี
หลากหลายช่องทางเป็นสัญญาณอ่อนที่อาจจะมีผลกระทบสำคัญต่อรูปแบบการทำงานในอนาคตของประเทศ
ได้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2562) ได้แบ่งกลุ่มงานที่เป็นการทำงานแบบคนรุ่นใหม่
ออกเป็น 4 รูปแบบการทำงาน คือ 1) กลุ่มที่ทำงานมากกว่า 1 อาชีพ 2) กลุ่มที่ทำงานอิสระ 3) กลุ่มที่ทำงาน
ในรูปแบบสัญญาจ้าง และ 4) กลุ่มที่ค้าขายออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 16 ถึงแม้ว่าการทำงานใน
รูปแบบใหม่นี้ยังมีสัดส่วนที่น้อย คิดเป็นร้อยละ 26 ของกลุ่มตัวอย่าง แต่แนวโน้มที่เห็นได้ชัดคือคนจะเริ่มมีการ
ทำงานและช่องทางหารายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ตารางที่ 16 รูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

รูปแบบการทำงาน อาชีพหลัก อาชีพเสริม เวลาในการทำงาน 
รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

1. กลุ่มที่ทำงาน 
>1 อาชีพ  
(ร้อยละ 36.2) 

กลุ่มใหญสุ่ดร้อยละ 35.9 
เป็นลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท
รองลงมา คือ ค้าขายรายย่อย 
กลุ่มทำงานอิสระ และ
ข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

เกือบ 1 ใน 4 
หรือร้อยละ 23.9 ทำค้าขาย
ออนไลน์ รองลงมาทำงาน
บริการส่วนบุคคล กลุ่มช่าง
หรืองานฝีมือ และลูกจา้ง/ 
พนักงานบริษัท 

เวลาที่ใช้ในการทำ
อาชีพเสริมเฉลี่ยอยู่
ที่ 21.15 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

9,779 บาท 
(ร้อยละ 81.3 
รายได้จาก
งานประจำ
สูงกว่าอาชีพ
เสรมิ) 

2. กลุ่มที่ค้าขาย
ออนไลน์  
(ร้อยละ 29.3) 

กว่าครึ่งเป็นกลุม่ที่ค้าขายผา่น
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
เว็บไซต์ อย่างเดียว รองลงมา 
คือ กลุ่มที่ขายผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (เสีย
ค่าใช้จ่าย) เช่น Lazada 
Shopee ฯลฯ และขาย
ออนไลน์โดยมีหน้าร้านด้วย 

- เวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การทำงานอยู่ที่ 
50.19 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

30,072 บาท 
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รูปแบบการทำงาน อาชีพหลัก อาชีพเสริม เวลาในการทำงาน 
รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

3. กลุ่มทำงาน
อิสระ  
(ร้อยละ 42.7) 

กลุ่มอาชีพงานบริการส่วน
บุคคลมมีากที่สุด รองลงมา
อยู่ในกลุ่มงานช่าง/ งานฝีมือ 
และกลุม่งานด้านการตลาด 
การโฆษณา กลุม่ที่ทำงาน
อิสระเกือบครึ่ง มีการ
เชื่อมโยงการทำงาน หรือ
ประชาสมัพันธ์ ผ่านระบบ
ออนไลน ์

- เวลาที่ใช้ในการ
ทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 
60.37 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

24,753 บาท 

4. กลุ่มทำงาน
สัญญาจ้าง 
(ร้อยละ 24.9) 

ส่วนใหญ่ทำงานเป็นลูกจ้าง/ 
พนักงานบริษัท รองลงมาคือ
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และ
อยู่ในภาคการค้า 

- เวลาที่ใช้ในการ
ทำงานเฉลี่ย 45.30 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

16,721 บาท 

ที่มา: ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2562) 

ในรายงานของ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2562) ใช้คำว่า งานของคนรุ่นใหม่ (nextgen 
work) แทนเศรษฐกิจกิ๊ก เนื่องจากคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-24 ปี มีลักษณะการทำงานในแบบเศรษฐกิจกิ๊ก
ค่อนข้างมาก ทางศูนย์ฯ จึงให้นิยามแรงงานกิ๊ก (gig worker) ไว้ว่า เป็นรูปแบบการทำงานที่เน้นอิสระในการ
เลือกงานและจัดระบบการทำงานของแต่ละคนที่เอื้อให้ตนมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถรับงานจากผู้
ว่าจ้างหลายที่พร้อมกันได้ และเอื้อให้บุคคลสามารถจัดการเวลาการทำงานกับเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เกิด
ความสมดุลและเหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คนทุกรุ่นสามารถมีรูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ ไม่จำกัดว่า
เป็นคนที่เกิดในรุ่นใหม่เท่านั้น 

อนึ่ง จากการทบทวนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ มักอยู่ในบริบทต่างประเทศและสำหรับการศึกษาที่มี
อยู่ในประเทศไทยอาจมุ่งเน้นไปที่แรงงานฟรีแลนซ์เป็นหลัก ซึ่งมักเน้นไปยังกลุ่มที่ทำงานในภาคการบริการขั้น
เสริม (advanced service) ทั้งนี้ ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการนิยามงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊กผ่านการทำงานและ
หารายได้มากกว่า 1 ช่องทางเป็นหลัก ดังนั ้น โครงการสำรวจคนเมือง 4.0 จึงมีความพยายามทดสอบ
แนวความคิดความเข้าใจกลุ่มแรงงานกิ๊กดังกล่าว ประเด็นน่าสนใจอยู่ที ่การกระจายตัวของอายุและความ
จำเป็นในการหารายได้เสริม จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว แผนภูมิที่ 45 แผนภูมิที่ 47 และแผนภูมิที่ 49 แสดง
การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเมือง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรที่ทำงานหรือหารายได้มากกว่า 1 
ช่องทางมีกระจายอยู่ในทุกกลุ่มอายุ ถึงแม้ว่าโดยมากจะทำงานเพียงไม่เกิน 2 งานก็ตาม นอกจากนี้ ข้อมูล
เดียวกันยังบ่งบอกว่า ยังมีคนวัยหลังเกษียณ ตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไปบางส่วนที่ยังคงทำงานอยู่และบางส่วนของ
คนกลุ่มนี้ยังรับงานมากกว่า 1 ช่องทางเช่นเดียวกับคนวัยทำงานทั่วไปอีกด้วย ชุดแผนภูมิดังกล่าวยังแสดงให้
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เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทำงานตั้งแต่ 2 งานขึ้นไปส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงที่มีรายได้สุทธิ6 ±10,000 บาท
ต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าระดับรายได้และความต้องการรายได้เสริมอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้
แรงงานเหล่านี้ทำงานมากกว่า 1 งานด่ังที่งานวิจัยของ McKinsey Global Institute (2016) ได้กล่าวไว้ ซึ่ง
กลุ่มแรงงานที่อยู่ในช่วงรายได้สุทธินี้อาจเข้าข่ายกลุ่มที่ยังอยากทำงานในมาตรฐานแบบเดิม (reluctant) หรือ
กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอ (financially strapped) ในทางกลับกัน กลุ่มที่มีรายสุทธิสูงเกินกว่าช่วงดังกล่าวจึงเข้า
ข่ายกลุ่มลูกจ้างอิสระ (free agent) หรือกลุ่มรายได้เสริม (casual earners) แทน ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บแบบ
สำรวจไม่ได้เน้นการถามถึงเหตุผลของการทำงานหลายช่องทาง ประเด็นนี้จึงยังคงเป็นช่องว่างของงานวิจัยที่
ควรมีการศึกษาต่อไป  

นอกจากนี้ โครงการวิจัยได้ถามถึงสถานการณ์การทำงานในระหว่างวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ด้วย (แผนภูมิที่ 46 แผนภูมิที่ 48 และแผนภูมิที่ 50) โดยในภาพรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนงานที่ชัดเจนนัก แต่โดยมากจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการลดจำนวนงานจากช่วงก่อนโควิด 
19 เช่น จากเดิมมีรายได้ 2 ช่องทาง อาจลดเหลือช่องทางเดียว และในบางกรณีอาจตกงานและไม่มีงานทำ
แทนการมีช่องทางรายได้อย่างน้อย 1 ช่องทาง เป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในมุมหนึ่งการมีรายได้จากหลายช่องทาง
นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่แรงงานมากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นเมื่อรายไ ด้จาก
ทางหนึ่ง ๆ หมดไปด้วยเช่นกัน 

การทำงานในเศรษฐกิจกิ๊กเป็นการทำงานงานแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานแบบดั้งเดิม มีลักษณะเป็น
การทำงานอิสระ เป็นทางเลือกในการทำงานเพื่อเป็นทั้งแหล่งรายได้หลักและรายได้เสริม แต่ในรายละเอียด
แรงงานกิ๊กมีกลุ่มย่อยที่หลากหลายดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ในประเทศไทย แม้ว่าการทำงานแบบอิสระอาจจะ
ยังเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรวัยทำงานทั้งหมด แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
การทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ดังนั ้น การติดตามสัญญาณดังกล่าวจึง มีความจำเป็น เนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน พฤติกรรมของแรงงานและรูปแบบ
การใช้พื้นท่ีเมืองซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 
6 รายได้สุทธิ = (รายได้จากการทำงาน+จากความช่วยเหลือ+จากสินทรัพย์) – (รายจ่ายอุปโภคบรโิภค+ช่วยเหลือผู้อื่น+อื่นๆ) 
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แผนภูมิที่ 45 จำนวนช่องทางหารายได้ช่วงก่อนโควิด กระจายตามอายุและรายไดสุ้ทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง

เชียงใหม่ ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 
แผนภูมิที่ 46 จำนวนช่องทางหารายได้ช่วงระหว่างโควิด กระจายตามอายุและรายไดสุ้ทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง

เชียงใหม่ ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
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แผนภูมิที่ 47 จำนวนช่องทางหารายได้ช่วงก่อนโควิด กระจายตามอายุและรายไดสุ้ทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง

ขอนแก่น ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 
แผนภูมิที่ 48 จำนวนช่องทางหารายได้ช่วงระหว่างโควิด กระจายตามอายุและรายไดสุ้ทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง

ขอนแก่น ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
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แผนภูมิที่ 49 จำนวนช่องทางหารายได้ช่วงก่อนโควิด กระจายตามอายุและรายไดสุ้ทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง

หาดใหญ่-สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

 
แผนภูมิที่ 50 จำนวนช่องทางหารายได้ช่วงระหว่างโควิด กระจายตามอายุและรายไดสุ้ทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในเมือง

หาดใหญ่-สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
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3.4.2. เศรษฐกิจกิ๊กเปิดโอกาสให้เกิดพลวัตใหม่ในการย้ายภาคงาน 

จากที่การทำงานในปัจจุบันมีแนวโน้มจะมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวมากขึ้น คนหนึ่งคนอาจมีรายได้มาจาก
หลายแหล่งหรือประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ แรงงานอาจจะทำงานในภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดียวกัน
หรืออาจข้ามภาคเศรษฐกิจก็ได้ เช่น คนที่มีรายได้หลักจากอาชีพทำการเกษตรอาจมีรายได้เสริมจากการรับจ้าง
ขนส่งสินค้า หรือผู้คนที่ทำงานเป็นข้าราชการ ก็อาจจะหารายได้เสริมด้วยการให้บริการขับรถรับส่ง เป็นต้น 
นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายงาน ( job mobility) อาจเกิดได้ทั้งจากปัจจัยผลักดัน (push factors) และหรือ
ปัจจัยดึงดูด (pull factors) โดยปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที ่ทำให้เกิดการย้ายงานคืออัตราค่าจ้าง จาก
การศึกษาของ เสาวณี จันทะพงษ์, นครินทร์ อมเรศ, สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์, ธนันธร มหาพรประจักษ์, and 
ปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล (2558) ชี้ให้เห็นว่า อัตราค่าจ้างที่ปรับสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจให้แรงงาน
เคลื่อนย้ายทั้งในภาคการผลิตเดียวกัน (intra-sectoral mobility) และระหว่างภาคการผลิต (inter-sectoral 
mobility) มากขึ้น  

Ng, Sorensen, Eby, and Feldman (2007) ระบุถึงปัจจัยที ่มีผลต่อการเคลื ่อนย้ายแรงงานภายใน
ตลาดแรงงาน แบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ปัจจัยระดับมหภาค (macro level) หรือระดับโครงสร้าง 
หมายถึง กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มีส่วนกำหนดการจ้างงานและ
ว่างงาน เช่น สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ เป็นต้น และ 2) ปัจจัยระดับจุลภาค (micro level) หรือ
ระดับบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มปัจจัยย่อย คือ 1) ปัจจัยเหตุผลของแต่ละปัจเจกบุคคลที่ต่างกัน 
(individual differences) เป็นปัจจัยที่สะท้อนความคิดที่แตกต่างกันของแรงงาน เนื่องจากแรงงานแต่ละคนมี
ปัจจัยแวดล้อมในการกำหนดการเคลื่อนย้ายแตกต่างกัน ประกอบด้วยด้วยปัจจัยสำคัญ ได้แก ่ลักษณะเฉพาะส่วน
บุคคล ความสนใจในสายอาชีพ คุณค่าในการทำงาน และลักษณะการยึดติด และ 2) ปัจจัยการตัดสินใจ 
(decisional factors) เป็นปัจจัยในเชิงทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี ่ยวกับพฤติกรรมที ่มีการวางแผน (theory of 
planned behavior) ที่มีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ บรรทัดฐานส่วนบุคคล ความต้องการใน
การเคลื่อนย้ายงาน และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ในงานของ Ng et al. (2007) ได้อภิปรายกลุ่มตัวแปรที่มี
ผลต่อการเคลื่อนย้ายการทำงาน แสดงดังตารางที ่17 อย่างไรก็ด ีการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานจะข้ึนกับปัจจัย
จากทัง้ 3 ปัจจัยประกอบกัน แสดงภาพการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามภาพที ่9 

ตารางที่ 17 ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายงาน 
กลุ่มปจัจัย ปัจจัยย่อย 
ปัจจัยระดับมหภาค  

ปัจจัยเชิงโครงสร้าง • สภาวะเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับรู้ต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
• ลักษณะทางสังคม เช่น บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมือง นโยบาย

สาธารณะ กฎหมาย 
• ความแตกต่างในภาคอุตสาหกรรม เช่น องค์ประกอบแรงงานชายหญิงในภาคอุตสาหกรรม 

ระดับคา่แรง ความจำเป็นในการใช้แรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ 



91 

กลุ่มปจัจัย ปัจจัยย่อย 

• ลักษณะบริษัท เช่น บริษัทท่ีเปิดกว้างต่อแรงงานจากภายนอกจะเปดิรับสมัครและสรรหา
แรงงานเข้ามาในบริษัท และการแข่งขันภายในบริษัท 

ปัจจัยระดับจลุภาค  

ปัจจัยของปัจเจก
บุคคล 

• ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (personality traits) ได้แก่ 1) ความไม่เสถียรทางอารมณ์ 
(neuroticism) 2) ความสนใจต่อสิ่งภายนอก (extraversion) 3) ความพิถีพิถัน 
(conscientiousness) ความยินยอมเห็นใจ (agreeableness) และ 5) ความเปิดรับ
ประสบการณ์ (openness to experience)  

• ความสนใจในสายอาชีพ (career interests) เช่น กลุ่มคนจริงจัง มองในความเป็นจริง 
(realistic) กลุ่มคนรักการจินตนาการ การแสดงออก และรักอิสระ (artistic) กลุม่คนชอบเข้า
สังคม (social) กลุ่มคนกลา้คิดกลา้ทำ (enterprising) กลุ่มที่มีความเป็นระบบระเบียบ 
(conventional)  

• คุณค่าในการทำงาน (values) เชน่ ใฝ่อำนาจ (power) มุ่งผลความสำเรจ็ (achievement) สุข
นิยม (hedonism) มีทิศทางของตน (self-direction) มีความเป็นสากล (universalism) ทำ
ตามประเพณี (tradition) เน้นความปลอดภัย (security) เป็นต้น  

• ลักษณะการยดึติด (attachment styles) ได้แก่ รูปแบบความผูกพันแบบมั่นคง (secure) 
รูปแบบความผูกพันหมกมุ่น (preoccupied) รูปแบบความผูกพันแบบหมางเมิน (dismissing) 
และรูปแบบความผูกพันแบบหวาดกลัว (fearful)  

ปัจจัยการตัดสินใจ • บรรทัดฐานส่วนบุคคล (subjective norms) เช่น บรรทัดฐานเรื่องเพศ (masculine 
professions) บรรทัดฐานฐานะเศรษฐกิจ เป็นต้น 

• ความต้องการในการเคลื่อนยา้ยงาน (desirability of mobility) เช่น ต้องการความท้าทาย
หรือต้องการเติมเต็ม ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ในอาชีพ เป็นต้น 

• ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (readiness for change) เช่น การย้ายงาน (job relocation) 

ที่มา: Ng et al. (2007) 
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ภาพท่ี 9 กรอบแนวคิดการย้ายงาน 

ที่มา: Ng et al. (2007) 

การศึกษาของเสาวณี จันทะพงษ์ et al. (2558) ชี ้ให้เห็นแนวโน้มการเคลื ่อนย้ายแรงงานใน
ตลาดแรงงานไทยในช่วง พ.ศ. 2553-2555 พบว่า แรงงานในภาคปฐมภูมิ โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรจะ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคการผลิตอื่น ๆ (inter-sectoral mobility) โดยกระจุกตัวอยู่ใน 3 ภาคการผลิตหลัก คือ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสร้าง และภาคการค้า และยังพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันสองทาง
ระหว่างแรงงานภาคเกษตรและภาคก่อสร้างในระดับสูง และได้ตั้งข้อสังเกตสำคัญว่าอาจจะมีข้อจำกัดของ
ทางเลือกของการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงาน 2 กลุ่มนี้ที ่มีไม่มากนัก ส่วนแรงงานในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนย้ายภายในภาคเดียวกันเองสูง (intra-sectoral mobility) สาเหตุสำคัญที่ทำ
ให้แรงงานตัดสินใจเคลื่อนย้ายออกจากภาคเกษตร คือ 1) ปัจจัยรายได้ และ 2) ปัจจัยการเคลื่อนย้าย ตาม
ฤดูกาล จะพบว่า การเคลื่อนย้ายของแรงงานในภาคเศรษฐกิจปฐมภูมิและทุติยภูมิในอดีตยังมีข้อจำกัด และ
โดยกลุ่มงานที่มักมีการเคลื่อนย้ายสูงจะเป็นงานในขั้นปฐมภูมิและทุติภูมิเป็นหลัก และเป็นการเคลื่อนย้ายด้วย
เหตุผลเชิงเศรษฐกิจเป็นสำคัญ  

ในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจัยเหล่านี้อาจจะเอ้ือให้แรงงานในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม รวมถึงภาคอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงการทำงานรูปแบบใหม่และทำให้รูปแบบการเคลื่อนย้ายการ
ทำงานในลักษณะดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้การเคลื่อนย้ายการทำงานของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ทำได้
ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ความสามารถในการเคลื่อนย้ายงานที่มากขึ้นเป็นข้อดีสำหรับแรงงานและเศรษฐกิจที่เปิด
กว้างมากขึ้น แต่ธุรกิจอาจต้องเผชิญกับการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนที่สูงขึ้น ดังนั้น การปฏิบัติต่อพนักงานและ
การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่น่าสนใจจะสำคัญมากขึ้น บริษัทต่าง ๆ จะต้องรักษาชื่อเสียงของตนใน
ฐานะนายจ้างอย่างระมัดระวัง เช่นเดียวกับการรักษาแบรนด์กับผู้บริโภคของตน (Manyika, 2015) 
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จากมิติด้านแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กที่ได้กล่าวไปข้างต้น พบว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิตคนเมืองใน
เมืองทั้ง 3 คือความสามารถในการหารายได้จากหลากหลายช่องทางและความสามารถในการพัฒนาทักษะเพ่ือ
เคลื่อนย้ายงานจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการมองหาคนกลุ่มล้ำสมัย มวลชน และชายขอบต่อไป 
โดยในมิตินี้ด้านเดียวจะพบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มล้ำสมัย (maverick) อาจเป็นกลุ่มที่เป็นลูกจ้างอิสระ (freelance) 
หรือกลุ่มที่ทำงานมีรายได้เสริม (casual earners) ซึ่งคนเหล่านี้มักมีทักษะที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
เครือข่ายผู้ว่าจ้างที่หลากหลายได้ทั้งที่ผ่านเครือข่ายคนรู้จักหรือเครือข่ายบนโลกออนไลน์ก็ตาม ส่งผลให้คน
กลุ่มนี้มีความยืดหยุ่นต่อรายได้มากกว่ากลุ่มมวลชน (mass) ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ทางเดียวไม่ว่าจะ
เป็นงานในบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว หรือการรับจ้างแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด 19 ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอันส่งผลต่อเนื่องให้ธุรกิจหลายเจ้าปิดตัวลง คนในกลุ่มมวลชนหลายคน
ในทั้ง 3 เมืองอาจถูกผลักให้เข้าสู่กลุ่มชายขอบ (marginal) กลายเป็นกลุ่มที่ยังอยากทำงานในมาตรฐาน
แบบเดิม (reluctant) หรือกลุ่มที่รายได้ไม่เพียงพอ (financially strapped) โดยปรากฏการณ์นี้ขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่แตกต่างกัน รวมทั้งความเชื่อมโยงต่อฐานเศรษฐกิจของทั้ง 3 เมืองด้วยเช่นกัน 
คือ เมืองเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากเนื ่องจากเศรษฐกิจหลักตั ้งอยู่บนฐานการท่องเที่ยว
นานาชาติ เมืองหาดใหญ่-สงขลาได้รับผลกระทบบางส่วนด้วยการลดลงของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย แต่
สำหรับเมืองขอนแก่นกลับไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากฐานเศรษฐกิจเดิมเน้นการใช้จ่ายของคนในท้องที่
เป็นหลัก 

3.4.3. แหล่งงานและแรงงานดิจิทัลย้ายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นตลาดสินค้า บริการ 
และแรงงานออนไลน์ใหม่ สร้างอุตสาหกรรมใหม่ และมีส่วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในหลายสว่น 
โดยเฉพาะการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่มีอิสระในลักษณะของ
เศรษฐกิจกิ๊กได้มากขึ้น แรงงานอิสระกว่าร้อยละ 15 ยังใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการทำงาน เช่น Upwork, 
Uber, Airbnb, Etsy เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่าตลาดงานออนไลน์จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะงาน
ประเภทการจับคู่ขนาดใหญ่ระหว่างกลุ่มแรงงานกับผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (McKinsey Global 
Institute, 2016) โดยการบริหารจัดการข้อมูลบนพื้นที่ดิจิทัลจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรมและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดแรงงานเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบดั้งเดิม (Mäntymäki, Baiyere, & Islam, 2019) และมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (Madariaga, Buenadicha, Molina, 
& Ernst, 2019) นอกจากแหล่งงานและแรงงานดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแล้วเศรษฐกิจกิ๊กและการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็นำมาซึ่งโอกาสและ
ความท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน 

จากการสำรวจของโครงการคนเมือง 4.0 (ตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 51) พบว่าโดยมากคนในเมือง
เชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลายังคงสมัครงานผ่านรูปแบบเดิมคือเน้นการสมัครเองและ
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การบอกต่ออยู่ ซึ่งรวมกันมีเกินกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างในทั้ง 3 เมือง ทั้งนี้ จะเริ่มเห็นได้ว่าการหางาน
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เริ่มมีมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในเมืองเชียงใหม่มีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 3.63 เมือง
ขอนแก่นอยู่ที ่ 3.13 และเมืองหาดใหญ่-สงขลาอยู่ที่ 2.44 ทั้งนี้ อัตราส่วนที่แตกต่างกันอาจเกิดจากความ
แพร่หลายของธุรกิจแพลตฟอร์มที่มีสูงกว่าในเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รับชาวต่างชาติที่คุ้น
ชินกับระบบแพลตฟอร์มมาก แต่สำหรับเมืองขอนแก่นอาจเกิดจากประชากรวัย 20-30 ปีที่คุ ้นชินกับการ
ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น 

ตารางที่ 18 สัดส่วนของวิธีการรับงานและหางานในเมืองเชียงใหม ่ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ผลจากการสำรวจ
โครงการคนเมือง 4.0 
วิธีการรับงาน เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคำถาม (n) 386 256 451 
ผ่านการสมัครเอง 67.36% 79.30% 79.82% 

ผ่านการบอกต่อ 25.65% 15.63% 12.64% 
ผ่านนายหน้า หรือบริษัท 3.11% 1.95% 2.00% 
ผ่านพ้ืนที่รองานที่ชัดเจน เช่น วนิ ตลาด  0.26% 0.00% 3.10% 

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน ์ 3.63% 3.13% 2.44% 

 
แผนภูมิที่ 51 สัดส่วนของวิธีการรบังานและหางานในเมืองเชียงใหม ่ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ผลจากการสำรวจ

โครงการคนเมือง 4.0 

ในบริบทของการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล Mäntymäki et al. (2019) ได้นิยามแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล กฎเกณฑ์ และกระบวนการที่เอื ้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ ส่วนการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลก็พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งวัตถุประสงค์
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เพื่อเป็นแหล่งรายได้หลักหรือรายได้เสริม ในมุมมองของแรงงาน แพลตฟอร์มดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
จากการเป็นพื้นที่แหล่งรายได้สำหรับผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  

การแพร่กระจายของเทคโนโลยีดิจิทัลยังเปลี่ยนโฉมการเข้าถึงแหล่งงานในเชิงพื้นที่ Braesemann, 
Lehdonvirta, and Kässi (2020) ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่ชนบทได้ โดย Braesemann et al. (2020) ได้วิเคราะห์ข้อมูลแรงงานออนไลน์บน
แพลตฟอร์มชั้นนำในเขตเมืองและชนบทมากกว่า 3,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ 
พบว่า แรงงานในเขตชนบทของสหรัฐอเมริกาใช้ประโยชน์จากตลาดแรงงานออนไลน์มากข้ึนจากการทำงานใน
ลักษณะ project-based remote knowledge work และมากกว่าชาวอเมริกันที่อยู่ในเมืองเมื่อเทียบตาม
สัดส่วนประชากร ผลการศึกษานี้ยืนยันว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลได้ทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยในการทำงานตาม
สัญญาและสามารถส่งมอบงานข้ามระยะทางได้ เป็นผลให้ชาวอเมริกันในชนบทใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการ
ทำงานจำนวนมาก  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเขตชนบทมีแรงงานทักษะสูงทำงานออนไลน์โดยเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานในเขต
เมือง โดยพบว่า แรงงานทักษะสูงในชนบทได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการใช้แพลตฟอร์มแรงงานออนไลน์ 
เนื่องจากช่วยให้แรงงานเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความต้องการเฉพาะทางนอกเหนือจากตลาดแรงงานในท้องถิ่น 
และยังได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันเสมือนจริง (virtual agglomeration) บนแพลตฟอร์มออนไลน์อีก
ด้วย (Braesemann et al., 2020) การทำงานของแพลตฟอร์มจึงเป็นการปฏิวัติสำหรับงานบริการที่เริ่มย้าย
ไปอยู่บนโลกเสมือนและขับเคลื่อนการสร้างโลกาภิวัตน์ใหม่ของการทำงาน โดยแรงงานสามารถหางานและ
ทำงานได้ทุกเมื่อในสถานที่ห่างไกล และบริษัทก็สามารถจ้างงานได้จากแรงงานจากที่ใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผล
ดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้กับกลุ่มงานบริการทางกายภาพที่ต้องดำเนินการในพื้นที่  (De-Groen, Maselli, & 
Fabo, 2016)  

โดยสรุป การหางานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็นการทำงานที่ไม่ติดกับพื้นที่ (web-
based) และการทำงานที่ติดกับพ้ืนที่ (location-based) โดยงานในกลุ่มที่ไม่ติดพ้ืนที่มีแนวโน้มจะเป็นงานที่มี
กลุ่มแรงงานทักษะสูงอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในขณะที่การทำงานแบบติด
พื ้นที ่มีแนวโน้มจะเป็นงานบริการที ่ใช้แรงงานทักษะขั ้นพื ้นฐานถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ 
แพลตฟอร์มดิจิทัลยังทำให้ช่องว่างในการทำงานระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองลดลง เปิดโอกาสในการ
ทำงานให้กับแรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้มากขึ้น 
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3.5. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทำงาน 

3.5.1. การทำงานในโลกออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

De-Groen et al. (2016) ระบุว่าตลาดแรงงานดิจิทัลไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด แต่สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้บริการเสมือนจริงที่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ในโลก (virtual/ global 
services) และ 2) ผู้ให้บริการในพื้นที่ทางกายภาพที่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
(physical/ local services) ในส่วนของงานบริการเสมือนจริงก็จะมีแรงงานทั้งกลุ ่มที ่มีทักษะสูงและต่ำ 
เช่นเดียวกับงานบริการในพื้นที่ที่ก็มีแรงงานทั้งทักษะสูงและทักษะขั้นพื้นฐานเช่นกัน แต่แพลตฟอร์มงาน
บริการในพื้นที่มีแนวโน้มค่อนไปทางผู้ให้บริการที่มีทักษะขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ สามารถแบ่งแยกประเภท
การทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ ดังภาพที่ 10 

 
ภาพท่ี 10 กรอบความคิดของตลาดแรงงาน 

ที่มา: De-Groen et al. (2016) 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Schmidt (2017) ที่ได้ระบุถึงการทำงานบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ว่า
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานที่ไม่ติดพื้นที่ทางกายภาพ หรือ web-based platform และงานที่
ติดกับพื ้นที ่ทางกายภาพ หรือ location-based platform โดยงานที่ไม่ติดพื ้นที ่ทางกายภาพเป็นงานที่
แรงงานสามารถทำงานที่ใดก็ได้ในโลก ภายใต้เงื่อนไขว่าแรงงานต้องเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี อุปกรณ์ 
และมีความรู้ด้านดิจิทัล กล่าวคือ ถ้างานไม่ได้กำหนดให้ทำตามสถานที่ที่เฉพาะและสามารถทำได้จากระยะไกล
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เรียกงานประเภทนี้ว่า งานระบบคลาวด์ (cloud work) และเป็นงานที่มอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ หากงานใดไม่ได้ถูกมอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
แต่หากเป็นการกำหนดงานสำหรับกลุ่มคนทางออนไลน์ เรียกว่า crowd work อย่างไรก็ดี หากงานนั้นถูก
แบ่งย่อยออกไปเป็นส่วนเล็ก ๆ ให้แต่ละคนรับผิดชอบ และแต่ละส่วนจะถูกจ่ายด้วยเงินจำนวนเท่า ๆ กัน 

ตลาดแรงงานดิจิทัล

บริการผ่านโลกเสมอืน (virtual services) / บริการระดับ
โลก (global services)

ทักษะสูง เช่น กลุ่มงานอิสระ (freelance) งานผู้
ให้บริการด้านการศึกษาและความรู้ เป็นต้น เช่น 

Upwork, 99Dsign, CoCotest

ทักษะขั้นพื้นฐาน เช่น MTurk (เช่น รีวิวร้านอาหาร)

บริการในพื้นที่ (physical services) / บริการระดับท้องถิ่น 
(local services)

ทักษะสูง เช่น TakeLesson (สอนพิเศษ)

ทักษะขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง งานท าความ
สะอาด งานบริการที่พัก งานนวด เช่น 

Listminut, TakeRabbit 
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เรียกว่า microtasking ในทางตรงกันข้าม หากงานไม่สามารถแบ่งย่อยได้ แต่ต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อมกัน
กับกลุ่มคนทั้งหมดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายร่วมกัน เรียกว่า contest-based 

งานอีกประเภทหนึ่ง คือ งานที่ติดกับพื้นท่ีทางกายภาพ เป็นงานที่แรงงานต้องทำงานในสถานที่ทำงาน
ที่ตกลงกันกับนายจ้าง โดยการทำงานจะต้องทำในสถานที่และเวลาที ่ได้กำหนดให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
รับผิดชอบงานเป็นการเฉพาะ แรงงานดิจิทัลในงานบริการกลุ่มนี้ต้องผ่านคนกลาง ผ่านแอปพลิเคชัน โดยงาน
ดังกล่าวครอบคลุมงานส่งอาหาร ส่งของ งานแม่บ้าน และงานบริการอื่น ๆ สามารถแสดงประเภทการทำงาน
บนแพลตฟอร์มได้ ดังตารางท่ี 19 

ตารางที่ 19 ประเภทของแหล่งงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เชิงพาณิชย์ 
ประเภทแหล่งงาน ลักษณะงาน ประเภทงานบนแพลตฟอร์ม 
web-based 
platform 
(cloud work) 

งานท่ีมอบหมายให้บุคคลที่เลือก • freelance marketplace เช่น Upwork, Fastwork 
เป็นต้น 

งานท่ีมอบหมายให้กลุม่คน 
(crowdwork) 

• Micro tasking crowdwork เช่น MTurk 
• Contest-based creative crowd work เช่น 

99desig 
location based 
platform 

งานท่ีมอบหมายให้บุคคลที่เลือก • บริการที่พัก เช่น Airbnb เป็นต้น 
• บริการเดินทาง เช่น Uber, Grab car เป็นต้น 
• บริการส่งของ เช่น Foodpanda, LalaMove เป็นต้น  
• บริการในครัวเรือนหรือบริการส่วนบุคคล เช่น 

Seekster, Fixzy เป็นต้น 
งานท่ีมอบหมายให้กลุม่คน 
(crowdwork) 

• local microtasking เช่น App-jobber 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Schmidt (2017) 
 

นอกจากนี้ โครงการวิจัย The iLabour7 โดย Oxford Internet Institute ได้จัดทำดัชนีแรงงาน
ออนไลน์ (Online labour index: OLI) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจกิ๊กออนไลน์ (online gig economy) ที่
เทียบเท่ากับสถิติตลาดแรงงานทั่วไป โดยเป็นการวัดอุปสงค์และอุปทานของแรงงานอิสระที่ทำงานผ่าน
ออนไลน์ และการติดตามจำนวนโครงการและงานที่แสดงผ่านแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์ ผลของดัชนีนี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นการติดตามงานประเภท web-based platform  

 จากการวิเคราะห์ของ The iLabour Project (2017) ในระยะ 1 ปี (1 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ถึง 30 
มิถุนายน ค.ศ. 2017) (ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12) พบว่า เศรษฐกิจกิ๊กแบบออนไลน์เติบโตขึ้นร้อยละ 25.5 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกลุ่มงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเป็นสายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดใน

 
7 https://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index 
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ตลาดและมีอัตราการเติบโตสูง ในขณะงานด้านบริการระดับมืออาชีพ (professional service) เช่น การบัญชี 
การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย เป็นต้น เป็นสายอาชีพที่อัตราการเติบโตเร็ว
ที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 43 แต่ว่ายังคงมีขนาดตลาดค่อนข้างเล็ก (น้อยกว่าร้อยละ  3) ใน
ภาพรวมของเศรษฐกิจกิ๊กออนไลน์ 

 
ภาพท่ี 11 ดัชนีแรงงานออนไลน์ (1 กรกฎาคม 2016 ถึง 30 มิถุนายน 2017: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 28 วัน) 

ที่มา: The iLabour Project (2017) 

 
ภาพท่ี 12 ดัชนีแรงงานออนไลน์แบ่งตามอาชีพ 

ที่มา: The iLabour Project (2017) 

ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าการทำงานบนโลกออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีมาสักพักใหญ่แล้ว 
แต่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนย้ายเข้าไปสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยสำคัญในการย้ายเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่กระทบต่องาน
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ในเมืองหลักประกอบด้วย การศึกษา การหารายได้ และการทำงาน ในมิติของการศึกษาในโลกดิจิทัลมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเมืองหลักทั้ง 3 เมือง เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มีสัดส่วนการจ้างงานและประชากร
ที่ค่อนข้างสูงต่อทั้ง 3 เมือง การปรับการศึกษาเข้าสู่ระบบดิจิทัลจะเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย หากการศึกษาย้ายเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ประชากรนักศึกษา คณาจารย์ หรือกระทั่ง
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ต้องประจำในพื้นที่อาจมีน้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจที่ให้บริการบุคลากรและนักศึกษา
สืบเนื่องต่อมาโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น ร้านอาหาร หอพักนักศึกษาได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกัน 

ในทางกลับกัน การหารายได้ของคนในพื้นที่อาจได้รับประโยชน์โดยตรงจากวิถีชีวิตบนโลกดิจิทัลด้วย
เช่นกัน on-demand service เริ่มมีเพิ่มขึ้น ผลจากโควิด 19 และกระบวนการดิจิทัลเร่งให้การเกิดบริการที่
เข้าถึงความต้องการของคนได้มากขึ้น เช่น การส่งอาหาร และสร้างงานรูปแบบใหม่ให้กับคนในเมืองมากขึ้น 
สำหรับเมืองขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา การขายของออนไลน์เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
พื้นที่ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ โดยในเมืองขอนแก่นเริ่มมีการพัฒนาตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น ขอนแก่นลิงก์ 
เป็นตลาดออนไลน์ของคนขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะของการฝากร้านจากที่ต่าง ๆ ยังไม่มีการรวม
ร้านค้าของขอนแก่น ช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มจะเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของคนรุ่นใหม่ สำหรับ
หาดใหญ่-สงขลา การค้าและพาณิชย์อยู่บนออนไลน์มากขึ้น ผู้ค้าขายในตลาดสำคัญ เช่น สันติสุข กิมหยง เริ่ม
หันมาค้าขายบนออนไลน์มากขึ้น ในอดีต นักท่องเที่ยวหรือคนจากกรุงเทพจะเดินทางมาซื้อของในเมือง ซึ่งผล
ของอออนไลน์อาจทำให้คนเดินทางมาในพ้ืนที่น้อยลง ส่งผลให้เอกลักษณ์ของการค้าขายแบบเดิมหายไป 

ถึงแม้ว่าการสำรวจในด้านวิธีการหางานจะแสดงว่าคนส่วนมากยังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มในการหางาน 
ตามผลการสำรวจดังที่แสดงในบทย่อยข้างต้น แต่ตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 52 แสดงว่าพื้นที่ทำงานเริ่มผัน
มาอยู่บนพื้นที่ออนไลน์ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน โดยงานของคนเมืองหลักส่วนใหญ่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา และส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยมีลดหลั่นลงไป ทั้งนี้ กรณีของเมืองเชียงใหม่เป็นที่น่า
สังเกตว่ากลุ่มที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยกลับมีสูงมากกว่ากลุ่มที่ทต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยมีข้อ
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลุ่มแรงงานบริการขั้นพ้ืนฐานในภาคการท่องเที่ยวหรือร้านอาหารซึ่งมีอยู่มากในเมือง
เชียงใหม่ โดยการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้ยังยึดติดกับพ้ืนที่อยู่อย่างมาก 

 

ตารางที่ 20 สัดส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะองค์ประกอบของการทำงาน ในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-
สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
ความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เนต็ในการทำงาน เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคำถาม (n) 652 489 602 
จำเป็นต้องมีอินเทอรเ์น็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะทำงานได ้ 26.53% 32.72% 36.71% 
ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะทำงานได ้ 17.48% 24.54% 29.24% 
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ความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เนต็ในการทำงาน เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เนต็ แต่หากมีจะเพิ่มประสิทธิภาพงาน 27.45% 20.86% 20.43% 
การทำงานไม่ขึ้นกับอินเทอรเ์น็ตเลย 28.53% 21.88% 13.62% 

 
แผนภูมิที่ 52 สัดส่วนของการใช้อนิเทอร์เน็ตในฐานะองค์ประกอบของการทำงาน ในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-

สงขลา ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

ในด้านการทำงาน เมื่อการทำงานบางส่วนเริ่มไม่มีความจำเป็นจะต้องยึดติดกับพื้นที่อีกต่อไปส่งผล
เป็นโอกาสต่อการพัฒนาเมืองหลักต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ในเมืองเชียงใหม่ เริ ่มมีการลงทุนพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าร้อยองค์กร (เชียงใหม่สร้างสรรค์, 2021) ผู้ลงทุนมองว่าเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ที่มี
แรงงานราคาถูก โอกาสงานสำหรับคนเชียงใหม่มีไม่มาก จึงอาจเป็นทั้งโอกาสและข้ อเสียเปรียบของคน
เชียงใหม่ในการเลือกงานต่อไป ในทำนองเดียวกัน เมืองขอนแก่นเริ่มตั้งคำถามว่าขอนแก่นจะมีศักยภาพในการ
ดึงดูดพลเมืองโลกที่มักมีการเคลื่อนย้ายไปเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของโลกมากขึ้น ได้มากน้อยเพียงใด โดยความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสะดวกสบายจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดึงดูดใจให้คนต่างจังหวัดและ
ต่างชาติย้ายเข้ามาเพิ ่มขึ ้น มากไปกว่านี้  คนเมืองขอนแก่นยังเล็งเห็นว่าแรงงานทักษะสูงจากภายนอก 
โดยเฉพาะกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เป็นกลุ่มสำคัญที่จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
และมีส่วนขับเคลื่อนเมืองได้  

3.5.2. การทำงานกระจายตัวสู่พื้นที่นอกสำนักงานมากยิ่งข้ึน 

จากมิติด้านการทำงานบนพื้นที่ดิจิทัล ปัจจัยสำคัญในการมองลักษณะของคนและแรงงานในแต่ละ
พื้นที่คือความสามารถในการเข้าถึงโอกาสงานบนพื้นที่ทางดิจิทัลและความจำเป็นในการผันมาทำงานผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายใต้มิตินี้พบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มล้ำสมัย (maverick) มักเป็นกลุ่มที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เป็น
หลัก ซึ่งมักจะทำงานอยู่ในกลุ่มบริการขั้นเสริม (advanced services) ซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้มีการทยอยทำงาน
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บนคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นปัจจัยผลักดันทำให้การ
ทำงานของคนกลุ่มนี้ย้ายมาอยู่บนพ้ืนที่ดิจิทัลอย่างเต็มตัวไปโดยปริยาย ซึ่งเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถแยก
การทำงานจากพื้นที่ทำงานในรูปแบบเดิมได้ กลายเป็นการทำงานจากบ้าน (work from home) หรือการ
ทำงานจากที่ไหนก็ได้ (remote work) ได้อย่างเต็มตัวและต่อเนื่องไปหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดใน
อนาคต ทั้งนี้ระบบและรูปแบบการทำงานของกลุ่มมวลชนส่วนมากยังอาจจะต้องการการผสมผสานระหว่าง
การทำงานบนพื้นที่ดิจิทัลและการทำงานบนพื้นที่กายภาพ ส่งผลสืบเนื่องให้การทำงานยังไม่สามารถแยกจาก
พื้นที่สำนักงานโดยเด็ดขาดได้ หลังจากสถานการณ์โควิด 19 การทำงานของคนกลุ่มนี้อาจมีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น ที่ทำงานอาจเริ่มปรับให้มีความยืดหยุ่น (agile) และไฮบริดมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในทำนองเดียวกัน กลุ่ม
มวลชนอีกรูปแบบจะเป็นแรงงานบริการขั้นพื้นฐานที่เริ่มใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการหางาน ถึงแม้ว่าการ
ทำงานจะยังคงยึดติดกับพื้นท่ีอยู่ เช่น งานบริการพ้ืนฐานผ่านระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับคน
กลุ่มชายขอบ จะเป็นคนที่ยังต้องทำงานบนพื้นที่โดยไม่สามารถเข้าถึงการหางานผ่านระบบดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะ
เป็นด้วยการไม่มีอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ การไม่สามารถจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้ การมี
สายตาไม่ดีพอที่จะใช้จอต่าง ๆ ระหว่างการทำงาน หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ทำให้คนกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องพึ่งพา
การหางานและการทำงานในเชิงพื้นที่และเครือข่ายทางกายภาพต่อไป 

สัญญาณอ่อนหนึ่งที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นต่อเมืองหลักคือการทำงานในพื้นที่สาธารณะที่มีมากข้ึน 
ถึงแม้สัญญาณการเปลี่ยนแปลงนี้จะค่อนข้างเด่นชัดในพื้นที่มหานครกรุงเทพ ทั้งนี้ ในพื้นที่เมืองหลักทั้ง 3 
เมืองยังมีลักษณะการใช้พื้นที่เหล่านี้ที่แตกต่างกันไป จากการสำรวจลักษณะที่ทำงานและที่ทำงานหลักของ
โครงการวิจัยนี้ พบว่าประชากรมีสัดส่วนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่หลากหลาย (ตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 53) 
โดยในทั้งสามเมืองพ้ืนที่การทำงานโดยหลักยังอยู่ในที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน หรือบ้านของผู้
ว่าจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เริ่มมีสัดส่วนของแรงงานที่ต้องจัดหาพ้ืนที่ทำงานด้วยตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ส่วน
บุคคลหรือพ้ืนที่ส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น co-working space เป็นต้น  

ตารางที่ 21 สัดส่วนของลักษณะสถานท่ีทำงานของคนทำงานในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ผลจากการ
สำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
ลักษณะสถานที่ทำงาน เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคำถาม (n) 593 424 579 
ในที่ท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาให้เป็นหลักแหล่ง เช่น สำนักงาน บ้าน
ผู้ว่าจ้าง 43.17% 58.02% 50.09% 
ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างไมเ่ป็นหลักแหล่ง เช่น ตามจุดหมาย ตาม
บ้าน ที่ก่อสร้าง 11.64% 4.95% 12.44% 

จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือ
ส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น บา้น CO-WORKING SPACE 36.26% 24.53% 22.45% 
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ลักษณะสถานที่ทำงาน เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ เช่น ข้าง
ถนน ตลาด 4.89% 8.49% 11.57% 
จัดหาด้วยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ ข้างถนน 
ตลาดนดั 4.05% 4.01% 3.45% 

 
แผนภูมิที่ 53 สัดส่วนของลักษณะสถานท่ีทำงานของคนทำงานในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ผลจากการ

สำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

เมื่อผนวกข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้นเข้ากับประสบการณ์จากการลงสำรวจพ้ืนที่ พบว่า แนวโน้มการใช้
พ้ืนที่ทำงานรูปแบบใหม่ในเมืองเชียงใหม่อาจมีความคล้ายคลึงกับมหานครกรุงเทพมากที่สุด เนื่องจากมีการผุด
ขึ้นของร้านกาแฟและพื้นที่ co-working space มากมาย ไม่เพียงแต่เพื่อตอบโจทย์ดิจิทัลโนแมดเพียงกลุ่ม
เดียว แต่พื้นที่เหล่านี้กลับกลายเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียนนักศึกษา คนทำงานรุ่นใหม่ รวมถึงคนท้องที่อื่น ๆ 
ด้วย  

ในขอนแก่นเองการใช้พื้นที่ co-working space ในการทำงานส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม โดย
มักจะเป็นคนที่มีทักษะเฉพาะหรือความสนใจเหมือนกันมาใช้พื้นที่ แบ่งปันความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก
กัน เช่น นักนวัตกรรม สถาปนิก เป็นต้น เช่น Jump-space หรือ VOA space ซ่ึงเป็น co-working ที่เปิดให้มี
การสมัครเป็นสมาชิก และเปิดให้ใช้พื้นที่ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี มีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง กรณี 
VOA space คิดค่าบริการรายวัน รายเดือน และรายปี เท่ากับ 349 บาท 4,999 บาท และ 49,999 บาท 
ตามลำดับ จากราคาดังกล่าวก็มีการจำกัดกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการในระดับหนึ่ง ส่วน co-working ที่เป็นคาเฟ่ 
เช่น ร้าน Class หรือ ESC space มีลักษณะคล้ายกัน คือ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียน ทั้ง 2 แห่ง
มีบริการห้องประชุม จะมีกลุ่มคนทำงานที่มาประชุม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทขายตรง หรือตัวแทนขายของ
บริษัทต่าง ๆ จากการสังเกตการณ์ในร้าน Class พบว่า มีพนักงานบริษัทและข้าราชการหลายคนแวะซื้อกาแฟ
กลับไป แต่ไม่ได้น ั ่งทำงานในพื ้นที ่ หรือกรณีร ้าน ESC space ซึ ่งก็เคยเปิดเป็น co-working space 



103 

เช่นเดียวกับ Jump-space แต่ก็ไม่มีลูกค้ากลุ่มทำงานมาใช้พื้นที่มากพอ จนต้องปรับให้มีร้านกาแฟ ก็เริ่มมี
กลุ่มนักเรียนมาใช้บริการมากขึ้น รวมถึงกลุ่มสอนพิเศษที่ต้องการใช้ห้องประชุมสำหรับจัดติวหนังสือ จะพบว่า 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ co-working space ในลักษณะนี้ จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งอ่านหนังสือเป็น
หลัก 

สำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลา co-working space ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหาดใหญ่มากกว่าสงขลา 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ co-working space แห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มติวเตอร์ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมเพื่อใช้ทำงานกลุ่มและอ่านหนังสือสอบ กลุ่มคนที่ต้องการเช่าพื้นที่เพ่ือ
ประชุมสัมมนาและเพื่อคุยงาน เนื่องจากที่ co-working space มีบริการทั้งห้องประชุม อุปกรณ์ และการ
จัดเตรียมอาหารว่าง และมีต้นทุนต่ำกว่าการเช่าห้องประชุมในโรงแรม สำหรับกลุ่มนักศึกษา มาใช้บริการน้อย 
เนื่องจากฝั่งมหาวิทยาลัย (มอ.) ก็จะมีร้านนั่งคุย นั่งทำงานจำนวนมากอยู่แล้ว แต่เป็นร้านกาแฟ ไม่ใช่ลักษณะ 
co-working space และคนใช้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ทำงานแล้ว แต่ก็กลับไปใช้เพราะความ
คุ้มชินและราคาท่ีถูกกว่า อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลก็เห็นว่ามีแนวโน้มคนทำงานร้านกาแฟเยอะขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
คนทำงานสร้างสรรค์ สำหรับปัจจัยสำคัญของการเลือกใช้บริการ co-working space คือ ราคาและสิ่งอำนวย
ความสะดวก  

จากการลงพ้ืนที่พบว่า การทำงานแบบนอกสถานที่ตามพ้ืนที่ทำงานร่วมยังไม่ปรากฏภาพที่ชัดมากนัก 
ส่วนใหญ่ยังเป็นงานที่เป็นโครงสร้าง เช่น งานประกัน แต่ก็ยังมีบริษัทหรือพ้ืนที่ทำงานที่ชัดเจน เพียงแต่เข้ามา
ใช้สิ ่งอำนวยความสะดวกของ co-working space เท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อค้นหาผู้ทำงานอิสระผ่านทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์ของเว็บไซต์ Upwork ในเมืองหาดใหญ่ จะพบว่า มีผู้ที่ทำงานบนแพลตฟอร์มอยู่บ้าง แต่
ก็ยังไม่มากนัก และส่วนมากเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะขึ้นสูง เช่น การแปลภาษา การเขียนโปรแกรม เป็นต้น  

ในอีกด้านหนึ่ง งานที่ใช้พื ้นที ่สาธารณะอยู ่เดิมเช่นงานบริการขั้นพื้นฐาน หาบเร่แผงลอย หรือ 
ร้านอาหารข้างทาง โดยเฉพาะกิจกรรมการค้าขายอาหารบนถนน (street food) ที่มีอยู่คู่กับเมืองหลักเหลา่นี้
มานาน เช่น ถนนคนเดิน คนรุ่นใหม่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น และคนในเมืองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ ถนนจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงแต่การเดินทางขนส่ง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ คือ โหมดการ
เดินทางมีแนวโน้มจะเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์มาสู่การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมากขึ้น และมีแนวโน้ม
จะใช้ถนนเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนถนนในปัจจุบันยัง
ขาดการจัดระเบียบ และไม่มีระบบการจัดการที่ดีมารองรับ 
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3.6. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานและการทำงาน 

เมื่อการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดควบคู่กันกับเศรษฐกิจกิ๊กและการย้ายงานที่เป็นอิสระมากขึ้น ความ
เป็นอิสระจากกันของแหล่งงานและการทำงานจึงส่งเสริมให้ต้องคำนึงถึงการย้ายถิ่นควบคู่กันด้วย ในงานวิจัย
ชิ้นนี้ เล็งเห็นว่าการย้ายถิ่น การเดินทาง และการท่องเที่ยว ล้วนมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเมือง การวางแผน
เมืองเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้เมือง และการคำนึงถึงนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่จะมีความท้าทาย
ในเชิงพื้นที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการย้ายภาคงาน (job mobility) 
และการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เสนอไว้ว่างานบางส่วนยังคงยึดติดกับพื้นที่และการย้ายภาคงานย่อม
หมายถึงการย้ายพื้นที่ไปด้วย ในอีกด้านหนึ่ง งานที่ไม่ยึดติดกับพื้นที่แล้วมักเป็นงานที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง 
การย้ายถิ่นฐานจึงอาจเกิดข้ึนด้วยความสนใจในเชิงวิถีชีวิตมากขึ้น และในขณะเดียวกันเมื่อคนกลุ่มนี้อยู่ในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่งก็สามารถที่จะสร้างงานให้กับคนที่ยังทำงานที่ติดกับพ้ืนที่ได้มากข้ึนอีกด้วย 

องค์การสหประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “ผู้ย้ายถิ่น” (migrant) ไว้ว่า เป็นผู้ซึ่งเปลี่ยนที่อยู่
อาศัยเดิมจากพ้ืนที่หนึ่งไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใหม่ที่ไกลจากที่อยู่เดิมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถแบ่งการ
ย้ายถิ่นออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ยึดหลักสถานที่ (place) คือ การย้ายถิ่นที่อาจจำแนกออกเป็นการย้าย
ถิ่นภายในประเทศ (internal migration) เป็นการย้ายจากชนบทสู่เมือง เมืองสู่ชนบท ชนบทสู่ชนบท หรือ
เมืองสู ่เมือง และการย้ายถิ ่นภายนอกประเทศ (external migration) หรือการย้ายถิ ่นระหว่างประเทศ 
(international migration 2) ยึดหลักระยะเวลา (time) การย้ายถิ่นตามระยะเวลาสามารถจำแนกเป็นการ
ย้ายถิ่นชั่วคราว (temporary migration) เช่น การย้ายถิ่นตามฤดูกาล (seasonal migration) และการย้าย
ถิ่นถาวร (permanent migration) เป็นการย้ายถิ่นที่ผู้ย้ายตั้งใจจะอยู่ในที่อยู่ใหม่เป็นการถาวร  และ 3) การ
ยึดหลักตัวบุคคล (person) หรือความสมัครใจของบุคคลเป็นหลักการย้ายถิ่นที่ สามารถจำแนกเป็นการย้าย
ถิ่นโดยสมัครใจ เป็นกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นสมัครใจที่จะย้ายมิได้ถูกบังคับให้ย้าย และการย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจหรือ
ถูกบังคับให้ย้าย (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2561)  

อย่างไรก็ดี การทำงานในยุคปัจจุบันที่มีรูปแบบที่หลากหลายและเป็นอิสระมากข้ึน และมีการย้ายถิ่น
ในเชิงการทำงานมากขึ้น ดังนั้น ในมิติการทำงานอาจสามารถแบ่งแยกการย้ายถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์ และ
ความต้องการในชีวิต โดยสามารถออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ และ 
2) การย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี หรือการย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิต 

3.6.1. แหล่งงานที่ติดกับพื้นที่ยังมีความสำคัญต่อการย้ายถิ่นเชิงเศรษฐกิจ 

ด้วยงานในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ มักมีพื้นที่ที่จำเพาะ การย้ายภาคงานในรูปแบบเดิมจึงมักมาคู่กันกับ
การเคลื่อนย้ายตามแหล่งงานด้วย ยกตัวอย่างกรณีที่เห็นได้ชัดเจน เช่น งานที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่มักจะอยู่ ใน
พื้นที่เมืองเป็นหลัก ทำให้ประชากรในแต่ละพื้นที่อาจมีการเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งงาน แรงงานที่ทำเกษตร
เป็นอาชีพหลักในชนบทอาจเคลื่อนย้ายมาทำงานบริการในเมืองชั่วคราวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรืออาจจะ
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เป็นการย้ายเข้ามาทำงานในภาคบริการในเมืองอย่างถาวร อนึ่ง การย้ายถิ่นมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยคนที่ย้ายถิ่นในปัจจุบันจะย้ายไปแสวงหารายได้ในพ้ืนที่ใหม่ที่คิดว่าจะทำให้มาตรฐาน
การครองชีพดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดในเชิงทฤษฎีส่วนใหญ่ค่อนข้างชี้ให้เห็นว่าปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นที่
สำคัญ คือ ระดับรายได้จากการทำงานที่แตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ อันเป็นผลมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดการย้ายถิ่นไปสู่พื ้นที่ที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าทั้งพื้นที่ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ สามารถสรุปแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นเนื่องจากปัจจัยเชิงเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญ
ได้ ดังตารางท่ี 22 

ตารางท่ี 22 แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการย้ายถิ่น 

แนวคิด (นักคิด) แนวคิดหลัก 

การย้ายถิ่นภายในประเทศ  
Laws of migration 
(Ravenstein, 1885) 

ผู้ย้ายถิ่นจะโยกย้ายจากพื้นที่ที่มีโอกาสในการหาความก้าวหน้าในชีวิตต่ำไปยังพื้นที่ที ่มี
โอกาสที่มีความก้าวหน้าในชีวิตสูง และมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นไปในสถานที่ใกล้ ๆ มากกว่า
สถานท่ีไกล ๆ 

A Theory of migration 
(Lee, 1966) 

การย้ายถิ่นเกิดจากปัจจัยที่ท้ังปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (push and pull factors)  

The dual economy 
model of development 
(Lewis, 1954) 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดจากการดึงแรงงานส่วนเกินในภาคเกษตรกรรมในชนบทไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมในเมือง ทำให้เกิดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาสู่
เขตเมืองมากขึ้น 

Todaro Migration Model 
(Todaro, 1976) 

การตัดสินใจย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วว่ารายได้ที่คาดวา่จะได้รับ 
(expected income) ต้องมากกว่ารายได้ที่แท้จริง (actual income) ในถิ่นเดิม รวมทั้ง
ต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะได้งานทำในเขตเมืองด้วย 

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ  
แนวคิดของทฤษฎีนีโอคลาสสิก 

มุมมองระดับมหภาค การย้ายถิ่นเกดิจากความแตกต่างของอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในประเทศ โดย
ประเทศท่ีมีแรงงานมาก จะมคี่าจา้งค่อนข้างต่ำเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศท่ีแรงงานน้อย 
ส่งผลให้แรงงานในประเทศท่ีมีแรงงานมากอพยพไปทำงานในประเทศที่มีค่าจ้างสูง 
โดยเฉพาะแรงงานประเภทไรฝ้ีมือ 

มุมมองระดับจุลภาค การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานจะมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนท่ีคาด
ว่าจะไดร้ับก่อน หากแรงงานประเมินแล้วว่าปลายทางที่จะย้ายไปอยูใ่หม่นั้นไดร้ับ
ผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นบวก ก็จะมีย้ายเข้าไปในพ้ืนท่ีนั้น 

ทฤษฎีระบบโลก (World-
systems theory) 

การย้ายถิ่นเกดิจากการพัฒนาระบบทุนนิยมของโลกท่ีไม่มีความสมดุล ประเทศท่ีมีทุนนิยม
ก้าวหน้าจะเป็นประเทศท่ีดูแลระบบเศรษฐกิจโลก ควบคุมปจัจัยการผลิตต่าง ๆ ทั้งที่ดิน 
วัตถุดิบ และแรงงานของประเทศอื่น ๆ รวมถึงกระแสการย้ายถิ่นระหว่างประเทศด้วย 

ที่มา: ปรับปรุงจากอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม (2560)  
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หากพิจารณาปัจจัยในเชิงพื้นที่ต้นทางและปลาย ปัจจัยที่มีผลต่อตัดสินใจการย้ายถิ่นจะประกอบด้วย
ปัจจัยผลักดัน (push factor) ในพื้นที่ต้นทางของแรงงาน และปัจจัยดึงดูด (pull factor) ไปสู่พื้นที่ที่แรงงาน
ต้องการย้ายไป ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยเชิงเศรษฐกิจที่มีผลสำคัญแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้านสังคมและการเมืองที่
มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น แสดงดังตารางท่ี 23 

ตารางที่ 23 ปัจจัยผลักดันและปจัจัยดึงดูดของการย้ายถิ่น 
ผู้แต่ง (ปี) ปัจจัยผลกัดัน ปัจจัยดึงดูด 

Lee (1966) • ทรัพยากรธรรมชาตลิดลง ราคาสนิค้าท่ีผลติ
สูงหรือมีอุปสรรคในการผลิตขาดบางอย่าง
ขาดแคลน 

• ไม่สามารถหางานในอาณาบรเิวณนั้นได ้
• เกิดภัยพิบตัิต่างๆ 
• ถูกกดขี่ปราบปรามอันเนื่องจากสทิธิทางการ

เมือง ศาสนา ฯลฯ 
• เกิดความเบื่อหน่ายชุมชน ด้วยเหตุผล

ทางด้านประเพณี วัฒนธรรม 
• ผลกระทบท่ีเกิดจากชุมชนที่ให้โอกาสพัฒนา

ตนเองน้อย 

• โอกาสที่จะได้งานทำมสีูงหรือมโีอกาสให้เลือก
อาชีพท่ีชอบได้มาก 

• โอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองและ
ครอบครัวสูง 

• ความดึงดูดใจในดา้นสภาพแวดล้อม และ
ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต เช่น 
ทัศนียภาพ อากาศ บ้านเมือง สาธารณูปโภค 
การคมนาคม ฯลฯ 

• การย้ายตามระหว่างสามีภรรยา หรือ บิดา 
มารดา บตุร ฯลฯ 

สิริรัฐ สุกันธา 
(2557) 

• อัตราการว่างงาน (unemployment rate) 
อยู่ในอัตราสูงและการทำ งานระดบัต่ำ 
(underemployment) แรงงานสว่นเกิน 
(labor plus) ที่เกิดจากการว่างงานและการ
ทำงานต ่าระดบัในประเทศ 

• ระดับคา่จ้างท่ีต ่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศและอาชีพท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

• การขาดสิ่งจูงใจสำหรับความก้าวหน้าใน
อาชีพแรงงานท่ีมีความรู้ความชำนาญสูง แต่
ไม่สามารถมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง
หน้าท่ีของตน 

• นโยบายการเคลื่อนย้ายกำลังพลทีไ่ม่
เหมาะสม การวางแผนกำลังคนท่ีไม่
เหมาะสม ทำให้เกดิการพัฒนาไปตามระบบ
ของงาน  

• ปัจจัยทางสังคมและการเมือง แรงงาน
บางส่วนอาจต้องการอพยพเคลื่อนย้ายไป
ต่างประเทศซึ่งเป็นเพราะไม่พอใจในสภาพ
สังคมและการเมืองที่เป็นอยู ่

• ระดับคา่จ้างและเงินเดือนสูงกว่าในประเทศ
บ้านเกิดของแรงงาน 

• ปลายทางขาดแคลนกำลังคนในบางสาขา 
• โอกาสสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ 
• การให้นักศึกษาต่างประเทศ มีโอกาสเข้ามารับ

การศึกษาอบรมในประเทศท่ีมีการศึกษาใน
ระดับสูง 

• ปัจจัยทางสังคมและการเมือง ได้แก่ การไม่มี
การกีดกันทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เป็น
ต้น 
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3.6.2. แหล่งงานบนโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้มีการย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิต 

ผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดปรากฏการณ์การย้ายถิ่นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มคนทำงานสมัยใหม่ที่เรียกว่า “การย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิต” (lifestyle migration) ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นไปยัง
พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบางช่วงเวลา ย้ายเข้ามาถาวรหรือชั่วคราว เพื่อไปยังสถานที่ที่เห็นว่าจะสามารถมอบ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ โดยปกติการตัดสินใจเคลื่อนย้ายในการทำงานมักจะมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี 
การค้นหาชีวิตที่ดี (good life) ถือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญด้วยเช่นกัน (O’Reilly & Lee, 2014)  

จากกรอบแนวคิดที่เกี ่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ย้ายถิ่น (migrants’ lived experiences) ได้
ชี้ให้เห็นถึงมิติของคุณภาพชีวิตที่ดี (quality of life) ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการย้ายถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่
มีตำแหน่งสูงในสังคม (elite position) ที่มีวิถีชีวิตและสิทธิพิเศษในการค้นหาคุณภาพชีวิตที่ดี (Berson, 2013 
cited in Stones, Botterill, Lee, and O’Reilly (2019) การตัดสินใจย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิตเป็นผลจากปัจจัย
ภายในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยของบุคคลเป็นสำคัญ ผลดังกล่าวเกิดจากบทบาทในโครงสร้างสังคม
และประสบการณ์ชีวิตของผู้ย้ายถิ่น โดยอิทธิพลของนิสัยนี้จะมีผลต่อการค้นหาประสบการณ์และกิจกรรมของ
ผู้ย้ายถิ่นที่จะเกิดข้ึนในบริบทหรือจุดหมายปลายทางใหม่  

อย่างไรก็ดี การตัดสินใจเคลื่อนย้ายเชิงวิถีชีวิตยังเกิดจากทั้งปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด การศึกษา
ของ Stones et al. (2019) ยังได้ชี้ว่าปัจจัยข้างต้นเป็นอาจมีลักษณะเป็นปัจจัยต่อเนื่อง (continuing factors) 
ภายใต้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ย้ายถิ่น โดยมองว่าปัจจัยผลักดันของผู้ย้ายถิ่นนั้นอาจเป็นผลมาจากความทรง
จำและประสบการณ์ที่ต้องการหลีกหนีจากองค์ประกอบเชิงลบบางสิ่งในประเทศบ้านเกิด และมีปัจจัยดึงดดูที่
เกิดจากการจินตนาการถึงโอกาสและประสบการณ์เชิงบวกท่ีจะได้พบในจุดหมายปลายทาง 

Torkington (2010) ได้ระบุปัจจัย 3 ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายเชิงวิถีชีวิต ได้แก่ 1) 
ปัจจัยในระดับมหภาค (macro level) ผลสำคัญของกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น การแพร่กระจายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจำนวนมาก การขยายเครือข่ายของรูปแบบการขนส่งที่รวดเร็วและราคาถูลง ความ
ยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน การเพ่ิมข้ึนของมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนในโลกตะวันตก ตลอดจนโอกาสที่เกิด
จากการมีชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่นและการเกษียณก่อนกำหนดที่เพิ่มขึ้น  มีผลทำให้เกิดแนวโน้มการโยกย้าย
เชิงวิถีชีวิตในระดับนานาชาติมากขึ้น 2) ปัจจัยในระดับจุลภาค (micro level) เป็นปัจจัยในระดับบุคคลที่
เป็นผลจากตอบสนองต่อโครงสร้างในระดับมหภาคและบริบทตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น เกิดจากประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลที่สะท้อนจากค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจและอัตลักษณ์ของแต่
ละบุคคล และ 3) ปัจจัยในระดับเมโซ (meso level) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเครือข่ายทางสังคม 
การเชื่อมโยง และการอำนวยความสะดวกในกระบวนการย้ายถิ่น เครือข่ายทางสังคมที่สำคัญประกอบด้วย 
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กลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัวที่อยู่ในพ้ืนที่ปลายทางแล้ว รวมถึงเครือข่ายไซเบอร์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
บนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดี ปัจจัยทั้ง 3 ระดับนั้น มีผลเชื่อมโยงกันในการตัดสินใจย้ายถิ่น  

ในมุมมองของ Torkington (2010) มองว่าการย้ายถิ ่นเชิงวิถีช ีวิตไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจในเชิง
เศรษฐกิจ การค้นหางานหรือความมั่นคงทางการเงิน และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเดินทางข้ามชาติ
ขององค์กร แต่การย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิตมีแนวโน้มจะเป็นวิถีของบุคคลที่ค่อนข้างร่ำรวยที่ต้องการย้ายไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่เหตุผลประการสำคัญจะเกี่ยวข้องกับการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี 
สอดคล้องกับ Benson and Osbaldiston (2016) ที่ระบุว่าการย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับสิ่ง
เสมือนสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจของคนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ในขณะที่ Cocola-Gant (2018) ระบุว่าโลกาภิวัตน์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
ชนชั้นกลางรุ่นใหม่ให้เดินทางย้ายถิ่นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม 1) ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในภาคบริการขั้นสูง 
(mobile professionals working in advanced services) 2) ฟรีแลนซ์และผู้เชี่ยวชาญรุ่นหนุ่มสาวที่มีความ
ยืดหยุ่นได้รับการสนับสนุนการทำงานจากท่ีบ้าน และย้ายไปยังสถานที่ท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและโอกาสในการ
บริโภค 3) คนหนุ่มสาวและโบฮีเมียนใหม่ (neo-bohemians) ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่และต้องการมี
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา ซึ่งมาจากค่านิยมใหม่ที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ใน
ชีวิตมากกว่าการสะสมความมั่งคั่ง จะพบว่า นอกเหนือจากกลุ่มคนร่ำรวยที่ต้องการย้ายถิ่นเพื่อแสวงหา
คุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว กลุ่มคนทำงานที่ไม่ยึดติดสถานที่ก็มีแนวโน้มจะย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาสิ่งที่ตนเองสนใจในเชิง
วิถีชีวิตด้วย 

วรรณกรรมที่เกี ่ยวกับการย้ายถิ ่นเชิงวิถีชีว ิตยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและสถานที่ที่ผู้ย้ายถิ่นต้องการไปใช้ชีวิต Cocola-Gant (2018) ชี้ว่ามี 2 ปัจจัยที่
เชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเข้ามาของผู้ย้ายถิ่น คือ 1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพ้ืนที่ และ 
2) โอกาสสำหรับการพักผ่อนและการบริโภค สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองจะกลายเป็นสินค้า 
(commodity) เช่นเดียวกับพื้นที่เมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การบริโภค การท่องเที่ยว พื้นที่ทาง
วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมฐานการศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในด้านเศรษฐกิจการเมืองของเมือง  

ด้วยกรอบแนวคิดทั้งการย้ายถิ่นฐานเชิงเศรษฐกิจและเชิงวิถีชีวิต การสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 ยัง
แสดงถึงสัดส่วนของเหตุผลในการย้ายถิ่นฐานมาเป็นประชากรที่อยู่อาศัยในแต่ละเมือง (ตารางที่ 24 และ
แผนภูมิที่ 54) โดยส่วนมากย้ายมาด้วยความจำเป็นส่วนตัวและภาระหน้าที่การทำงานเป็นหลัก ซึ่งผู้วิจัย
สันนิษฐานว่าเป็นการกลับมาดูแลครอบครัวของตน และการย้ายด้วยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการเป็นหลัก 
เนื่องจากเมืองหลักต่าง ๆ ในประเทศไทยอาจยังไม่ได้มีปริมาณงานที่มากเทียบเท่ามหานครกรุงเทพที่ดึงดูดคน
เข้ามาเพ่ือแสวงหาโอกาสการทำงานมากนัก ทั้งนี้ เหตุผลดังกล่าวก็ยังเป็นเหตุผลอันดับที่สองของทุกเมือง อนึ่ง 
ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า เมืองเชียงใหม่เริ่มดึงดูดคนที่ต้องการย้ายเข้ามาเพื่อแสวงหาประสบการณ์และวิถี
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ชีวิตใหม่ ๆ มากกว่าเมืองอื่น ๆ โดยประเด็นนี้ สอดคล้องกันกับแนวความคิดเรื่องการย้ายถิ่นฐานเชิงวิถีชีวิต
ด้วยเช่นกัน 

ตารางที่ 24 สัดส่วนของเหตุผลในการย้ายถิ่นฐานมาเป็นประชากรอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา 
ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
ลักษณะสถานที่ทำงาน เมืองเชียงใหม ่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคำถาม (n) 593 424 579 
แสวงหาโอกาสด้านการทำงาน 20.33% 24.18% 30.32% 

ความจำเป็นส่วนตัวและภาระหนา้ที่การงาน 56.85% 50.55% 57.73% 
แสวงหาประสบการณ์วิถีชีวิตใหม ่ 18.26% 10.26% 8.45% 

เหตุผลอื่น ๆ 4.56% 15.02% 3.50% 

 
แผนภูมิที่ 54 สัดส่วนของเหตุผลในการย้ายถิ่นฐานมาเป็นประชากรอยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา 

ผลจากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

3.6.3. เศรษฐกิจกิ๊กและการทำงานบนโลกออนไลน์สู่แรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัล (Gig economy 
and web-based work engender digital nomads.) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในแง่การทำงานของแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัล หรือ ดิจิทัลโนแมด (digital nomad) 
ถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของรูปแบบการทำงานที่สำคัญและเป็นกลุ่มสำคัญที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ย้ายถิ่นเชิงวิถี
ช ีว ิต เนื ่องจากแรงงานไร้ถิ ่นฐานดิจิทัลมักจะทำงานระหว่างเดินทางและท่องเที ่ยว ความไร้ถิ ่นฐาน 
(nomadism) ถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญ เช่น ความยืดหยุ่นและการแพร่หลายของ
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และการมีชีวิตและการจ้างงานที่ยืดหยุ่น Olga (2020) ได้นิยาม แรงงานไร้ถิ่นฐาน
ดิจิทัล ว่าเป็นกลุ่มผู้มีทักษะเฉพาะที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการทำงานของตนจากระยะไกลได้จากทุกที่ในโลก 
แสดงให้เห็นความสามารถในการเคลื่อนย้ายของแรงงานไร้ถิ ่นฐานดิจิทัลว่ามีส่วนคร่อมกันระหว่างการ
เคลื่อนย้ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (work-related mobility) และการเคลื่อนย้ายเชิงวิถีชีวิต (lifestyle 
mobility) แสดงดังภาพที่ 13 
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ภาพท่ี 13 กรอบความคิดเกี่ยวกับแรงงานไร้ถิ่นฐานดจิิทัล 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Olga (2020) 

การศ ึกษาของ  BCG Henderson Institute (Wallenstein, de Chalendar, Reeves, & Bailey, 
2019) แสดงให้เห็นว่าแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งในกลุ่มแรงงานกิ๊ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเป็น
อิสระมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต่อรองงานด้วยตนเองและมักเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องผสานกับงานส่วนอื่น 
ๆ ของโครงการมากนัก (ภาพที่ 14) นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชำนาญการที่เข้ามาบริหารจัดการองค์กรชั่วคราวอาจมี
ลักษณะการย้ายถิ่นฐานที่คล้ายคลึงกันกับแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัล แต่จะเชื่อมโยงกับการทำงานขององค์กร
มากกว่า โดยปัจจุบันเริ ่มมีบริษัทแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยบริหารจัดการแรงงานทักษะสูง ( talent pool 
management) มากขึ้น เช่น Twago เป็นต้น ทั้งนี้ ในมุมมองด้านการย้ายถิ่นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานจะพบว่า
แรงงานกิ๊กทั้งสองรูปแบบมีความคล้ายคลึงกันในด้านการย้ายถิ่นฐาน โดยที่แรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลอาจมีอิสระ
ในการเดินทางมากกว่าเป็นบางกรณี 
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ภาพท่ี 14 การแบ่งกลุ่มฟรีแลนซแ์ละแพลตฟอร์มกิ๊ก 

ที่มา: BCG analysis founded in Wallenstein et al. (2019) 

นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานทักษะสูงที่มีการทำงานเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีก็มีแนวโน้มจะเลือกสถานที่
ทำงานได้อย่างเสรี และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายไปทำงานในที่ต่าง ๆ การศึกษาของจันทนี เจริญศรี (2561) 
ระบุถึงแรงงานทักษะสูง 4 กลุ ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู ้บริหารระดับสูงที ่เคลื ่อนย้ายผ่านบรรษัทข้ามชาติ 2) 
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ 3) นักการเมือง นักการทูต พ่อค้า และ 4) กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ เช่น ศิลปิน 
นักออกแบบ เป็นต้น โดยมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีข้อได้เปรียบทั้งในเชิงการประกอบอาชีพที่มีอิสระและสามารถ
จะเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก และกลุ่มคนเหล่านี้มักเป็นกลุ่มคนที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการปรับตัว
เมื่อต้องไปใช้ชีวิตในวัฒนธรรมอื่น จึงทำให้แรงงานกลุ่มนี้มีศักยภาพสูงในการเคลื่อนย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิต  

ในงานศึกษาของ Cook (2020) ที่พยายามสร้างความเข้าใจระหว่างภาพของความอิสระของแรงงาน
ไร้ถิ่นฐานดิจิทัลกับความจำเป็นในการสร้างกรอบการทำงานเพื่อบริหารเวลาให้คุณภาพชีวิตดี ได้ประมวลผัง
ของลักษณะงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างแกนความสามารถในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน (mobility) จากมากสู่น้อย 
และแกนของวัตถุประสงค์ (focus) จากงานสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ แสดงในภาพที่ 15 โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มแรงงานไร้
ถิ่นฐานดิจิทัลมีความคล้ายคลึงกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้ในระดับของความถ่ีในการเดินทางและการอยู่
อาศัยในระยะสั้น ในขณะเดียวกันยังมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่องานที่ค่อนไปคล้ายกับนักธุรกิจที่ต้อง
เดินทางอยู่เป็นประจำ การท่องเที่ยวในกรณีของแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลจึงมีความสำคัญมากขึ้น 
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ภาพท่ี 15 ลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงานตามแกนความสามารถในการย้ายถิ่นฐานและเป้าหมายในการเดินทาง 

ที่มา: Cook (2020) 

โดยสรุป การย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิตเกิดจากการตัดสินใจที่มาจากคุณค่าและประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็น
หลัก ส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก โดยกลุ่มที่มีการย้ายถิ่น
เชิงวิถีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนชั้นสูงในสังคม กลุ่มคนร่ำรวย รวมถึงกลุ่มแรงงานทักษะสูงที่มีอิสระในการ
ทำงานที่ใดก็ได้ในโลก นอกจากนี้ กลุ่มท่ีทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัล ก็มีแนวโน้ม
จะเป็นกลุ่มที่มีการย้ายถิ่นเชิงวิถีชีวิตด้วยเช่นกัน เนื่องจากลักษณะเฉพาะของแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลที่ผนวก
เอาการเดินทางทำงานและการเดินทางเชิงวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน และอาจจะตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่จะมอบประสบการณ์ทั้งในการทำงานและ
การใช้ชีวิตได้  

มิติด้านการย้ายถิ่นมีความสัมพันธ์กับการทำงานบนพื้นที่ทางดิจิทัลตามที่ได้เกริ่นและทบทวนถึงไป
บางส่วนแล้ว โดยปัจจัยสำคัญในการมองลักษณะของคนและแรงงานในแต่ละพ้ืนที่คือเหตุผลในการย้ายถิ่นฐาน
และรูปแบบในการทำงานเมื่อย้ายถิ่นมาแล้ว ภายใต้มิตินี้พบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มล้ำสมัย (maverick) มักเป็นกลุ่ม
ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เป็นหลัก สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (remote work) จนบางครั้งอาจกลายเป็น
กลุ่มคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัลไป ในขณะเดียวกัน กลุ่มล้ำสมัยเหล่านี้อาจรวมถึ งคนที่ย้ายกลับบ้านอย่างถาวรใน
ขณะที่ยังทำงานผ่านพื้นที่ดิจิทัลให้กับบริษัทในอีกเมืองหนึ่งอยู่ก็เป็นได้ หรืออาจเป็นแรงงานอิสระที่สามารถ
ทำงานส่งผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมด โดยคนกลุ่มนี้มักจะทำงานอยู่ในกลุ่มบริการขั้นเสริม (advanced services) 
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ทั้งนี้ สำหรับคนกลุ่มมวลชนอาจไม่มีการย้ายถิ่นมากเท่าไหร่นักและหากมีการย้ายอาจจะเป็นการย้ายเพ่ือ
เปลี่ยนงาน ต้องหางานใหม่ หรือได้รับการโยกย้ายด้วยตำแหน่งการงานแทน เช่น กลุ่มราชการต่าง ๆ หรือผู้ที่
หันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น ในทำนองกลับกันกลุ่มชายขอบอาจเป็นกลุ่มที่มีการย้ายถิ่นฐานพอกันกับ
กลุ่มล้ำสมัย โดยคนกลุ่มนี้มักจะเป็นแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัด หรืออำเภอต่าง ๆ รอบเมืองนั้น 
ๆ โดยคนกลุ่มนี้มักมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่จะต้องย้ายเข้าสู่เมืองเพ่ือหางาน หารายได้ และส่งเงินกลับไป
จุนเจือครอบครัวที่บ้านของตน 

 

3.7. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง และการดูแลคนทำงานในเมือง 

3.7.1. การเติบโตของเมืองมาพร้อมกันกับความถดถอยของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่าง ๆ พบว่าปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของ
คนเริ่มแตกต่างไปจากเดิมและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ คนเริ่มเล็งเห็นความสำคัญในการมีระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึ้น เล็งเห็นประโยชน์ของการเดินได้ในเมืองมากยิ่งขึ้น ทั้งยังต้องการสาธารณูปการต่าง ๆ 
ที่เอื้อให้วิถีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ ความสะดวกสบายดังกล่าวมักได้รับการเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตที่
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหานครกรุงเทพ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกับของใช้ต่าง ๆ ที่เหมือนกัน
กับวิถีชีวิตในมหานครกรุงเทพอย่างชัดเจน แต่ความแตกต่างของวิถีชีวิตกลับไปอยู่ในมิติอื ่น ๆ เช่น การ
เดินทางที่สะดวกรวดเร็วกว่าหากเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว แต่หากการเดินทางจำกัดอยู่
เพียงบริการขนส่งสาธารณะเมืองเหล่านี้เพิ่งเริ่มที่จะเล็งเห็นความสำคัญ และพัฒนาแผนการสร้างระบบขนส่ง
สาธารณะมากขึ้น 

ในทางกลับกัน เมืองหลักเหล่านี้ยังมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากและรายล้อมไปด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติต่าง ๆ 
เช่น เมืองเชียงใหม่อยู่ติดกับภูเขาและป่าที่สามารถเดินทางไปถึงได้เพียงไม่กี่นาที (แผนที่ที่ 7) เมืองขอนแก่นมี
พื้นที่สีเขียวกระจายอยู่โดยรอบ ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในลักษณะของพื้นที่ที่มีร่มไม้หนาแน่นก็ตาม (แผนที่ที่ 8) 
และหาดใหญ่-สงขลาอยู่ติดทะเลและป่าไม้ (แผนที่ที่ 9) ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนมากยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
พื้นที่เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชากรในเมืองเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น ในเชียงใหม่ กลุ่มธุรกิจและงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการนี้มีอยู่สูงและส่วนใหญ่แฝงอยู่ในธุรกิจด้าน
การท่องเที ่ยวด้วยเช่นกัน โดยเชียงใหม่มีศักยภาพด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร มีผู ้ประกอบการ
ภายนอกมาประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหารมังสวิรัติ ที่มีการสร้างแบรนด์และการตลาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่า 
นอกจากนี้ เชียงใหม่มีร้านอาหารสุขภาพจำนวนมากและมีห่วงโซ่อุปทานมาจากเกษตรกรในพื้นที่เชียงใหม่ 
เช่น พ้ืนที่อำเภอพร้าว ที่มีการผลิตผักออร์แกนิก เกิดการสร้างงานที่เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรที่เป็นจุดแข็งของ
เชียงใหม่ ส่งเสริมให้วิถีชีวิตของคนเมืองที่มีแนวโน้มบริโภคอาหารสุขภาพมากขึ้น  สามารถช่วยสร้างงานให้
พ้ืนที่รอบนอกได้ด้วย ในทำนองเดียวกัน ในพ้ืนที่หาดใหญ่-สงขลาเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิง



114 

สุขภาพและการแพทย์มากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากในพ้ืนที่มีโรงพยาบาลศูนย์ที่สำคัญตั้งอยู่ โดยในปัจจุบันสามารถ
ที่จะดึงดูดคนในจังหวัดโดยรอบและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาเลเซียเพ่ือมารักษาและฟ้ืนฟูร่างกาย
ในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลาได้ 

ทั้งนี้ ในอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาเมืองทางเศรษฐกิจ การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่าง ๆ เริ่มเป็นปัจจัยที่คนในพื้นที่เมืองต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญมากขึ้น ในเมืองเชียงใหม่ กระแสการรัก
สุขภาพของคนในเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการวิ่ง การรับประทานอาหารสุขภาพ ประกอบ
กับเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศดี อย่างไรก็ดี การเผาป่าและปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นปัจจัยขวางการ
เพิ่มขึ้นของแนวโน้มดังกล่าว รุกลามไปจนเริ่มเห็นคลื่นของคนไหลออกเมื่ออยู่ในฤดูกาลที่มีการเผาป่าและ
ปัญหาฝุ่นอย่างสาหัส สำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่รายล้อมไปด้วยป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติ ธุรกิจ
โฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเริ่มมีมากขึ้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่การเพ่ิมขึ้น
ของธุรกิจดังกล่าวมีผลทำให้เกิดการรุกล้ำเขตธรรมชาติมากขึ้น และธรรมชาติมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน 

 
แผนที่ที่ 7 พื้นที่แสดงความหนาแน่นประชากรและความหนาแน่นรม่ไมร้อบเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 
ช้ันข้อมูลความหนาแน่นร่มไม้จาก (Hansen et al., 2013) 
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แผนที่ที่ 8 พื้นที่แสดงความหนาแน่นประชากรและความหนาแน่นรม่ไมร้อบเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 
ช้ันข้อมูลความหนาแน่นร่มไม้จาก (Hansen et al., 2013) 

 
แผนที่ที่ 9 พื้นที่แสดงความหนาแน่นประชากรและความหนาแน่นรม่ไมร้อบเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 
ช้ันข้อมูลความหนาแน่นร่มไม้จาก (Hansen et al., 2013) 
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3.7.2. การเติบโตของเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

นอกจากการถดถอยของพ้ืนที่ทางธรรมชาติจากพ้ืนที่เมืองดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เมืองต่าง ๆ มีความเปราะบางมากขึ้น สำหรับเมืองในประเทศ
ไทย ปัจจัยสำคัญที่มักจะต้องคำนึงถึงคือปัญหาน้ำท่วม จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics & Space Technology Development Agency: GISTDA) เปรียบเทียบ
กับพื้นที่ความหนาแน่นประชากรตามแผนที่ที่ 10 แผนที่ที่ 11 และแผนที่ที่ 12 แสดงให้เห็นว่าเมืองทั้งสาม
ล้วนอยู ่ใกล้พื ้นที่ลุ ่มน้ำทั้งสิ ้น อันเกิดจากสัณฐานการตั้งเมืองที ่มีมาแต่ในอดีต ทั ้งนี ้ เมื ่อเมืองขยายตัว 
ผลกระทบจากลุ่มน้ำดังกล่าวจึงกลับกลายมาเป็นปัญหาสำคัญต่อเมืองแทน นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เมืองส่วนมาก
เป็นพื้นที่ดาดแข็ง ปัญหาน้ำท่วมจึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างบ่อยครั้ง ทั้งนี้ จากแผนที่ที่แสดงไว้ พบว่าพื้นที่น้ำ
ท่วมซ้ำซากส่วนมากอยู่ที่บริเวณรอบเมืองมากกว่าในเมือง แสดงถึงการบริหารจัดการของเมืองที่สามารถชว่ย
บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้พอสมควร 

 
แผนที่ที่ 10 พื้นที่แสดงความหนาแน่นประชากรและพื้นท่ีน้ำท่วมซ้ำซากรอบเมืองเชียงใหม่ 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 

ช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ำท่วมซ้ำซากจาก (GISTDA, n.d.) 
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แผนที่ที่ 11 พื้นที่แสดงความหนาแน่นประชากรและพื้นท่ีน้ำท่วมซ้ำซากรอบเมืองขอนแก่น 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 

ช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ำท่วมซ้ำซากจาก (GISTDA, n.d.) 

 
แผนที่ที่ 12 พื้นที่แสดงความหนาแน่นประชากรและพื้นท่ีน้ำท่วมซ้ำซากรอบเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 

ช้ันข้อมูลพื้นท่ีน้ำท่วมซ้ำซากจาก (GISTDA, n.d.) 
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ประเด็นเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เพียงแต่จะนำมาซึ่งปัญหาให้แก่เมืองในเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในเมืองด้วย นอกจากธุรกิจต่าง ๆ ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง
แล้ว แรงงานในเมืองยังต้องหารายได้เพื่อจุนเจือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและแก้ปัญหาในยามฉุกเฉินให้แก่
ตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนด้วยเช่นกัน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ จึงเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจและสังคม
มากพอ ๆ กันกับปัญหาเชิงโครงสร้างกายภาพที่ไม่สามารถมองข้ามได้ 

3.7.3. ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 

การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจของแต่ละเมืองได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
เชียงใหม่และหาดใหญ่-สงขลา ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ กล่าวคือ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่
พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน หรือในเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่มีการเดินทางท่องเที่ยว
และค้าขายกับมาเลเซีย ผลกระทบจากการระงับการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
เมือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานบริการได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานด้วย ในขณะ
ที่เมืองขอนแก่น อาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากพึ่งพาเศรษฐกิจจากผู้บริโภคภายในพื้นที่เป็นหลัก 
เป็นความท้าทายของการพัฒนาเมืองในระยะต่อไปว่า จะมีทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างไรให้สามารถรับมือกับ
เหตุไม่คาดฝันได้มากข้ึน เพ่ือให้สามารถรักษาสถานะทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้อยู่รอดได้  

จากการลงพื้นที่สำรวจช่วงปลายพ.ศ. 2563 พบว่า สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
และการจ้างงานในแต่ละเมืองในระดับที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมือง กรณีเมือง
เชียงใหม่ที่เศรษฐกิจของเมืองพึ่งพาการท่องเที่ยวในระดับสูง เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ส่งผลทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่าง
มาก ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ในเมืองลดลงอย่างมาก ทำให้ร้านค้าหรือสถานบริการต่าง ๆ 
ต้องปิดให้บริการชั่วคราว ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่อาจจะถูกเลิกจ้างมากข้ึน (ภาพที่ 16) 

 
ภาพท่ี 16 กิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์โควิด 19 บริเวณแหล่งท่องเที่ยวไนท์บาซารเ์ชียงใหม่ 

ถ่ายเมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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ในขณะที่เมืองขอนแก่นที่พึ่งพาการท่องเที่ยวน้อยกว่า และพึ่งพาการบริโภคภายในจังหวัดเป็นหลัก 
จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ยังสามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองคนในเมืองขอนแก่น
ได้ แต่ในแง่การทำงานก็พบว่ามีอาจจะมีการเลิกจ้างชั่วคราว จากการลงพื้นที่สำรวจ (สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
พบว่า งานในกลุ่มบริการขั้นพื้นฐานนี้ยังมีความต้องการจำนวนมาก อาจเป็นผลมาจากการปิดร้านในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และทำให้ต้องเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว  

ข้อมูลจากเว็บไซต์ขอนแก่นลิงก์ (2564) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางของคนขอนแก่นใน
การค้าขาย รวมถึงการหางาน โดยในส่วนของการหางาน พบว่า ตำแหน่งงานที่ต้องการในออนไลน์มีทั้งงาน
บริการขั้นพื้นฐาน (เช่น พนักงานขับรถ แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น) และงานบริการขั้นเสริม (ผู้ออกแบบ
กราฟิก ผู้จัดทำเว็บไซต์) ทั้งในลักษณะงานประจำ งานพาร์ทไทม์ และฟรีแลนซ์ มีตำแหน่งานทั้งสิ้น 1,571 
ตำแหน่ง (ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564)  

แม้ว่าการหางานจากช่องทางออนไลน์จะแพร่หลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ก็อาจจะยังไม่สามารถ
ทดแทนการหางานผ่านช่องทางออฟไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในสายงานบริการขั้นพื้นฐานที่แรงงาน
บางส่วนอาจจะสะดวกในการติดต่อกับนายจ้างโดยตรงและยังเป็นวิธีที่นิยม ทำให้ยังพบเห็นการติดป้ายรับ
สมัครงานโดยตรงกับนายจ้าง โดยเฉพาะกลุ่มงานแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด พนักงานต้อนรับในโรงแรม 
พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเสิร์ฟของร้านอาหารในเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าวิธีการรับสมัครยังคงใช้
วิธีแบบดั้งเดิม คือ การติดป้ายประกาศและให้ผู้สนใจติดต่อกลับมาเพื่อพูดคุยรายละเอียด สะท้อนว่า กลุ่ม
แรงงานเป้าหมายที่ต้องการบางส่วนอาจจะยังมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้
การรับสมัครแบบออฟไลน์ยังมีความจำเป็น 

ในขณะที่เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีบทบาทของเมืองที่เป็นจุดแข็งชัดเจน คือ หาดใหญ่เป็นเมืองการค้า
และพาณิชย์ ในขณะที่เมืองสงขลาเป็นเมืองการศึกษาและราชการ และเมืองท่องเที่ยว โดยทั้งสองเมืองต่างมี
งานในภาคบริการเป็นฐานสำคัญ อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 นอกจากจะทำให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเมืองซบเซาไปบ้าง เนื่องจากกิจกรรมสำคัญคือการค้าและการเดินทางข้ามพรมแดนลดลง แต่ก็
พบว่ากิจกรรมเศรษฐกิจและการบริโภคของคนท้องถิ่นก็ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง รวมถึงการค้าและ
พาณิชย์ต่าง ๆ ที่ย้ายไปทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ก็อาจจะส่งผลทำให้ความต้องการจ้าง
แรงงานเปลี่ยนไปจากแรงงานที่เป็นผู้ให้บริการหน้าร้านไปสู่แรงงานที่มีทักษะในการตอบโต้บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์มากขึ้น 

3.7.4. ความเสี่ยงของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการทำงาน 

นอกจากความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่การบริหารจัดการของภาครัฐแล้ว แรงงาน
กิ๊กมักจะมีลักษณะที่สร้างความท้าทายเพิ่มเติม คือ 1) แรงงานกิ๊กจะถูกว่าจ้างหรือมอบหมายงานตามความ
ต้องการจากผู้ว่าจ้างเท่านั้น โดยไม่มีสัญญาผูกพันในการทำงานต่อเนื่องในระยะยาว 2) แรงงานกิ๊กจะได้รับ
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ค่าจ้างจากผลงาน ไม่ใช่ได้รับค่าจ้างจากเวลาในการทำงานที่เสียไป และแรงงานกิ๊กจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน รวมถึงสถานที่ทำงานด้วยตนเอง และ 3) เทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูกนำเข้ามาใช้
ในกระบวนการทำงาน รวมถึงการมอบหมายงาน การส่งมอบงาน และการจ่ายค่าตอบแทน จากคุณสมบัติ
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที ่มีต่อการทำงาน Stanford (2017 อ้างถึงใน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2562) ซึ่งจะยิ่งทำให้การทำงานมีรูปแบบที่หลากหลายและเป็นอิสระ
มากขึ้น แต่ก็จะต้องแบกรับความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหมท่ี่มี
แนวโน้มความต้องการทำงานแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ิมข้ึนด้วย  

 นอกจากนี้ Pfeffer and Baron (1988 cited in Mäntymäki et al. (2019) ได้พิจารณารูปแบบการ
ทำงานจากลักษณะความสัมพันธ์ของงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยได้พิจารณาจากปัจจัย 3 มิติ คือ 1) 
ความไม่ถาวร (temporal) ของการจ้างงาน 2) การผูกติดพื้นที่กายภาพ (physical) และ 3) การผูกติดในเชิง
การจัดการ (administrative attachment) ลักษณะของงานที ่ไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานนั ้นจะมี
ช่วงเวลาจ้างงานจำกัด ไม่เต็มเวลา ไม่ต้องเข้าไปทำงาน ณ สถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง และไม่ต้องทำงาน
ตามระบบหรือแผนงานที่ผู้ว่าจ้างวางไว้ ตัวอย่างงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน เช่น การประกอบการ
เอง (self-employment) การรับจ้างตามสัญญา (contract-work relationships) การทำงานพาร์ทไทม์ 
(part-time work) การทำงานจากทางไกล (remote work) เป็นต้น  

 จากการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 (ตารางท่ี 25) พบว่าประชากรเมืองหลักในประเทศไทยมีสัดส่วน
ที่มีรายได้ไม่แน่นอนอยู่ในช่วงร้อยละ 22-33 โดยเมืองเชียงใหม่มีประชากรเมืองที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอใน
สัดส่วนที่สูงที่สุด ในขณะเดียวกันคนเมืองขอนแก่นกลับมีสัดส่วนของประชากรเมืองที่ไม่มีรายได้อยู่มากถึงร้อย
ละ 21 แสดงถึงความเปราะบางที่ยังคงมีอยู่ในเมืองหลักของประเทศไทยเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทำงานและความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต่อ
การพัฒนาระบบการช่วยเหลือที่หลากหลายเพื่อสร้างความยั่งยืนและความเป็นธรรมในสังคมเมืองหลักเหล่านี้ 

ตารางที่ 25 สัดส่วนความสม่ำเสมอของรายไดผู้้ตอบแบบสอบถามในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ผลจาก
การสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 
ความสม่ำเสมอของรายได้ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแกน่ เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
จำนวนผู้ตอบคำถาม (n) 758 769 604 
สม่ำเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือน
ประจำ) 52.37% 56.31% 65.56% 
ไม่สม่ำเสมอ (มีรายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์) 32.85% 22.50% 24.83% 

ไม่มีรายได้ 14.78% 21.20% 9.60% 

อย่างไรก็ดี การเติบโตของการจ้างงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน รวมถึงแรงงานที่ทำงานอิสระ
มากขึ้น ทำให้แรงงานมีความรู้สึกมั่นคงลดลง และอาจส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงขึ้น มาก
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ไปกว่านี้ แรงงานยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ โดยเฉพาะในประเด็นด้านความปลอดภัย ร ะเบียบ
ข้อบังคับ ภาษี และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงความไม่มั่นคงในการทำงานและความผันผวนที่มีมากข้ึน 
(Madariaga et al., 2019) แต่ในทางกลับกัน การทำงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานก็ยังมีข้อได้เปรียบ 
เนื่องจากการทำงานที่มีรูปแบบการว่าจ้างแบบชั่วคราว ทำให้ช่วยคัดกรองทักษะของแรงงานก่อนเข้าสู่การจ้าง
งานถาวรได้ ทั้งยังสามารถช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ เสริมสร้างความยืดหยุ่นในชีวิต และอำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงงานมากขึ้นได้เช่นกัน 

3.7.5. การพัฒนาเศรษฐกิจกับความเป็นธรรมต่อแรงงาน 

จากแนวโน้มทีก่ล่าวมาท้ังหมดข้างต้น จะเห็นไดว้่าแรงงานหลายส่วนจะโยกย้ายสู่การเป็นแรงงานนอก
ระบบมากขึ้น อันจะตามมาซึ่งความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างแรงงานในและนอกระบบจะ
คลุมเครือมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่จะมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คุณภาพ
ชีวิตแรงงานขั้นพ้ืนฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากนักแม้เศรษฐกิจเมืองจะเติบโตเพิ่มขึ้น ค่า
ครองชีพในแต่ละเมืองสูงขึ้น เพราะฐานค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละเมืองยังมีระดับต่ำอยู่ มากไปกว่านี้ สำหรับ
แรงงานต่างชาติ การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับนายจ้างที่จะต้องเป็นผู้จัดหาที่อยู่อาศัยให้ส่งผลให้กลุ่ม
คนเหล่านี้มีความเปราะบางด้วยเช่นเดียวกัน 

ในปัจจุบันถึงแม้จะมีการกำหนดพรบ. ประกันสังคม ตามมาตรา 40 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก
การประกันตนและการมอบสวัสดิการให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยเริ่มมีการณรงค์ให้กลุ่มอาชีพบริการพ้ืนฐาน 
เช่น แม่ค้าหาบเร่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ พบว่าปริมาณผู้มีหลักประกันทางสังคมตามมาตรา 40 
ยังมีไม่มากนักแต่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 26) 

ตารางที่ 26 จำนวนผู้ประกันตนตามพรบ. ประกันสังคมในรูปแบบตา่ง ๆ โดยประมาณ ในระดับจังหวดั 

พรบ. ประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ (คน) 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 64 

จังหวัดขอนแกน่ (คน) 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64 

จังหวัดสงขลา (คน) 
ณ วันท่ี 30 พ.ย. 64 

มาตรา 30 211,025 50.24% 140,047 58.04% 185,702 58.31% 

มาตรา 39 114,209 27.19% 25,342 10.50% 36,991 11.62% 
มาตรา 40 94,803 22.57% 75,919 31.46% 95,771 30.07% 

รวม 420,037 100% 241,308 100% 318,464 100% 
ประชากรทั้งจังหวัด 1,784,370  1,794,531  1,428,609  

ร้อยละของประชากร (%) 23.54%  13.45%  22.29%  
ที่มา: (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่, 30 กันยายน 2564; สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น, 30 กันยายน 
2564; สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา, 30 พฤศจิกายน 2564) 
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นอกจากนี้ ในเมืองขอนแก่น กลุ่มแรงงานขั้นพ้ืนฐานของเมืองยังมีความเปราะบางเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในบริเวณริมทางรถไฟ ส่งผลให้ผู้เช่าริมทางรถไฟต้องถูกยกเลิกสัญญาจ้าง
และเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้าน เนื่องจากหลายครัวเรือนไม่มีศักยภาพเพียงพอในการหาที่อยู่อาศัยราคาถูกใน
เมืองและเป็นพ้ืนที่แหล่งงาน  

จากสถิติของสำนักงานประกันสังคม (2564) พบว่ามีจำนวนสถานประกอบการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(แผนภูมิที่ 55) มากไปกว่านี้ ข้อมูลสถิติจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (30 กันยายน 2564) 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (30 กันยายน 2564) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (30 
พฤศจิกายน 2564) จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา 30 (แผนภูมิที่ 56) และมาตรา 39 
(แผนภูมิที่ 57) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาพรวม ทั้งนี้ สำหรับจำนวนผู้ประกันตนในมาตรา 39 ของเมือง
ขอนแก่นและสงขลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมากลับลดลงกลับมาสู่แนวโน้มเดิม ในขณะเดียวกัน ฐานข้อมูลของทาง
สำนักงานประกันสังคมยังไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งตรงกับความจำเป็นของแรงงาน
นอกระบบมากนัก 

 
แผนภูมิที่ 55 จำนวนสถานประกอบการในระบบประกันสังคม ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

ที่มา: ปรับจาก (สำนักงานประกันสังคม, 2564) 
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แผนภูมิที่ 56 จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 30 ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

ที่มา: ปรับจาก (สำนักงานประกันสังคม, 2564) 

 
แผนภูมิที่ 57 จำนวนจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

ที่มา: ปรับจาก (สำนักงานประกันสังคม, 2564) 

3.7.6. การขยายตัวของเมืองและฐานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนด้วยขอบเขตการปกครอง 

เมืองเชียงใหม่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดจาก 3 เมืองที่ศึกษานี้ พบว่าการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เริ่มย้ายออกไปในพื้นที่ชานเมืองมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอาจมีทั้ง
ที่อยู่อาศัย แหล่งจับจ่ายใช้สอย และแหล่งงานต่าง ๆ ทำให้คนที่ทำงานและใช้จ่ายอยู่ในเมืองลดลง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในเมืองอาจได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน กลุ่มโนแมดก็เริ่มที่จะเลือกไปอยู่
ชานเมืองมากขึ้น เพื่อแสวงหาค่าครองชีพที่ต่ำกว่าในเมือง ในมุมมองของการพัฒนากรณีของเมืองหาดใหญ่ -
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สงขลา ชี้ว่าการลงทุนรายย่อยและรายเล็กในเมืองอาจค่อย ๆ มีเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านแปลงที่ดินที่มี
ขนาดเล็กและมีราคาแพงอยู่ 

สำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่มีอุตสาหกรรมรายล้อมเมืองอยู่มาก ประเด็นการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง การผลิตน้ำยาง ถุงมือแพทย์ เป็นต้น โดยคนในจังหวัดสงขลามักไม่ทำงานในภาคการผลิตแล้ว 
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ต้องการทำงานในภาคบริการมากขึ้น ทั้งนี้แหล่งงานบริการในเมืองอาจจะไม่รองรับ
ได้ทั้งหมด อาจส่งผลให้เกิดการล้นของกำลังคนในตลาดแรงงานภาคบริการในเมืองได้ 

ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่เนื้อเมืองทั้ง 3 เมืองว่าเมืองจะพัฒนาและ
สร้างการเติบโตได้อย่างไร โดยที่บทบาทของใจกลางเมืองและพื้นที่ชานเมืองยังมีความสมดุลและเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันเป็นเนื้อเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดประชากรหน้าใหม่ต่อไปในอนาคต 

จากบทบาทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เนื้อเมืองของทั้ง 3 พื้นที่ของเนื้อเมืองได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยเชียงใหม่มีพ้ืนที่เนื้อเมืองในขอบเขตท่ีกว้างมากท่ีสุดโดยกินอำเภอปริมณฑลโดยรอบทั้ง
อำเภอสันทราย สันกำแพง สารภี และหางดง (แผนที่ที่ 14) ในขณะที่พื้นที่เมืองขอนแก่นมีความกระชับอยู่
แล้ว และด้วยอาณาเขตของอำเภอที่มีขนาดกว้าง เนื้อเมืองขอนแก่นจึงยังไม่เติบโตไปจนถึงขอบเขตการ
ปกครอง (แผนที่ที่ 16) ในขณะที่หาดใหญ่-สงขลามีพ้ืนที่ป่ายางพารารายล้อมเมืองก่อให้เกิดความกระชับของ
พ้ืนที ่การเติบโตของเมืองจึงยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลาและหาดใหญ่อยู่ (แผนที่ที่ 18 และแผนที่ที่ 19) ใน
อีกมิต ิหนึ ่ง ช ั ้นข้อมูลความหนาแน่นประชากร (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia 
University, 2016) ที่แสดงควบคู่กันเสนอมิติความหนาแน่นที่สามารถเปรียบเทียบระหว่างเมืองทั้ง 3 ได้ โดย 
ข้อมูลส่วนมากได้รับการจัดเก็บผ่านขอบเขตการปกครองเป็นหลัก ซึ่งในบางชุดข้อมูลจะแบ่งตามเขตอำเภอ
และบางชุดจะแบ่งตามพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาล การผสานข้อมูลรูปแบบการปกครองกับข้อมูลขอบเขต
การปกครองชี้ให้เห็นถึงขอบเขตข้อมูลที่ยังคงคลาดเคลื่อนต่อลักษณะเนื้อเมืองในความเป็นจริง ซึ่งชี้ให้เห็นถึง
ความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจในสถิติของเมืองหลักด้วยเช่นกัน (แผนที่ที่ 13 แผนที่ที่ 15 และแผนที่
ที่ 17) 
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แผนที่ที่ 13 แนวเขตการปกครองลแบ่งตามระดับอบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครของจังหวัดเชียงใหม่  

ที่มา: แนวเขตการปกครองวิเคราะห์จากฐานข้อมลู สถ. มห. (2564)  

 
แผนที่ที่ 14 แนวเขตการปกครองและช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรโดยละเอียดแสดงเนื้อเมืองจรงิของเมืองเชียงใหม่ 
ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 
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แผนที่ที่ 15 แนวเขตการปกครองลแบ่งตามระดับอบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครของจังหวัดขอนแก่น 

ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมูล สถ. มห. (2564)  

 
แผนที่ที่ 16 แนวเขตการปกครองและช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรโดยละเอียดแสดงเนื้อเมืองจรงิของเมืองขอนแก่น 
ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก (Facebook Connectivity Lab & CIESIN - Columbia University, 2016) 
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แผนที่ที่ 17 แนวเขตการปกครองลแบ่งตามระดับอบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครของจังหวัดสงขลา 

ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมูล สถ. มห. (2564)  

 
แผนที่ที่ 18 แนวเขตการปกครองและช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรโดยละเอียดแสดงเนื้อเมืองจรงิของเมืองหาดใหญ่ 

ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก Facebook Connectivity Lab and CIESIN - Columbia University (2016) 
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แผนที่ที่ 19 แนวเขตการปกครองและช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรโดยละเอียดแสดงเนื้อเมืองจรงิของเมืองสงขลา 
ที่มา: ช้ันข้อมูลความหนาแน่นประชากรจาก Facebook Connectivity Lab and CIESIN - Columbia University (2016) 

 

3.8. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกับเมืองทั่วโลก 

การไล่เรียงทบทวนวรรณกรรมเพื่อเข้าใจถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ พบว่าการทำงาน
มากกว่า 1 ช่องทางหรือที่เรียกว่าแรงงานกิ๊กมีความเกี่ยวเนื่องกันกับการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่ง
ยอมให้คนย้ายถิ ่นฐานพร้อมกับการทำงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ ้นกว่าเดิม การศึกษาของ BCG 
Henderson Institute ยังชี้ประเด็นเพิ่มด้วยว่าในระดับโลกมีแรงงานกลุ่มนี้สูงขึ้น (ภาพที่ 17 ภาพที่ 18) 
นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศท่ีเปิดวีซ่าพิเศษสำหรับแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลเหล่านี้ (Johnson, 2021) รวมถึง 
ประเทศจอร์เจีย บาร์เบโดส แอนทิกวาและบาร์บูดา เบอร์มิวดา หมู่เกาะเคย์แมน แองกิลา มองเซอร์ราต 
คอสตาริกา โครเอเชีย สาธารณะรัฐเชค เอสโตเนีย ไอซ์แลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน ดูไบ เมาริ
เทียส เมกซิโก โดยประเทศไทยกำลังอยู่ในกระบวนการจัดทำวีซ่าเพื่อแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลเช่นเดียวกัน 
(France 24, 2021) ข้อน่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานในเศรษฐกิจกิ๊ก การทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และการ
ย้ายถิ่นฐานที่เชื่อมโยงกัน คือบทบาทของเมืองต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก โดยการพัฒนาเมือง
ยึดโยงกับปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิผลของแรงงานอย่างมาก อนึ่ง ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถใน
การเชื่อมต่อที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมืองเริ่มต้องเล็งเห็นถึงบทบาทของตนในเวทีโลกเช่นเดียวกัน การ



129 

ทบทวนวรรณกรรมและการกวาดสัญญาณในส่วนสุดท้ายจึงมุ่งเน้นความเข้าใจเรื่องความน่าดึงดูดของเมือง 
และการเป็นเมืองในระดับโลก (global city) 

 
ภาพท่ี 17 การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการทำงานในแต่ละประเทศ 

ที่มา: BCG Future of Work 2018 worker survey founded in Wallenstein et al. (2019) 

 
ภาพท่ี 18 การแบ่งสัดส่วนของลักษณะงานบนแพลตฟอร์มในแตล่ะประเทศ 

ที่มา: BCG Future of Work 2018 worker survey founded in Wallenstein et al. (2019) 
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3.8.1. ความน่าดึงดูดของเมืองและการเลือกของแรงงาน 

ในยุคที่โลกมีการแข่งขันกันสูงและมีพลวัตสูง ทำให้เมืองต่าง ๆ ของโลกต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่
ในการรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความยืดหยุ่น การพร้อมปรับตัว มีความหลากหลาย 
และมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจดีที่จะทำให้เมืองอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันได้ (Sinkiene & Kromalcas, 
2010) และก้าวไปสู่การเป็นเมืองชั้นนำของโลก แนวคิดเกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของเมืองจะสะท้อนให้เห็น
ภาพปรากฏการณ์ประการหนึ่ง คือ การเคลื่อนย้ายประชากรไปยังเมืองที่คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการ
ของตนได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นพลวัตของการดึงดูดใจของเมืองคือเรื ่อง
พลวัตเมือง (urban dynamics) เสนอโดย Jay W. Forrester (1969) ซึ่งเกิดจากความสามารถในการดึงดูด
ของเมือง (urban attractiveness) เมื่อเทียบกับพื้นที่โดยรอบหรือเมืองอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
ของประชากร (migration) และกิจกรรมในพ้ืนที่เมือง  

ในปัจจุบัน หลายเมืองหลักในโลกพยายามพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดในเพื่อดึงดูดผู้อยู่อาศัยในเมือง (residents) ที่มีคุณภาพ โดยการหาจุดเด่นพิเศษใน
วัฒนธรรมโลก เช่น การพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ หรือการสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรม 
เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือเป็นเจ้าภาพเทศกาลดนตรี ภาพยนตร์ เป็นต้น ผลดังกล่าวยังมีผลต่อ
การดึงดูดกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะสูง ยกตัวอย่างกรณีศรีราชาที่ได้กลายเป็นเมืองพำนักของ
แรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่น อันเป็นผลมาจากความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานของศรีราชา เช่น การมีโรงเรียน
ของสมาคมญี่ปุ่น และการถูกผูกโยงเข้ากับเครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่น จะ
พบว่า การมีเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญของการตัดสินใจย้ายถิ่นมากกว่าจะเป็น
เพียงผลพวงจากโลกาภิวัตน์เท่านั้น (จันทนี เจริญศรี, 2561) 

ความน่าดึงดูดใจของเมืองมีวิธีการบ่งชี้ได้จากการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ De Noni, Orsi, and 
Zanderighi (2014) ได้ระบุถึงองค์ประกอบสำคัญของความน่าดึงดูดใจของเมือง โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาที ่เก ี ่ยวกับความน่าดึงดูดใจของสถานที ่ (place attractiveness) และทัศนคติเกี ่ยวกับ
ภาพลักษณ์ (brand attitude) และสามารถสรุปองค์ประกอบสำคัญของความน่าดึงดูดใจของเมือง แสดงได้ดัง
ภาพที่ 19 นอกจากนี้ De Noni et al. (2014) ยังได้ระบุให้เห็นจุดเน้นปัจจัยความน่าดึงดูดใจของเมืองใน
การศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ในภาพรวมงานการศึกษาที่ผ่านมามักระบุถึงองค์ประกอบสำคัญของความดึงดูด
ใจของเมือง ได้แก่ การออกแบบเมือง กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หากพิจารณาในส่วนการศึกษา
ด้านเมือง (urban studies) มักจะเน้นย้ำถึงบทบาทของทุนทางสังคม กิจกรรมสร้างสรรค์ทางธุรกิจ และ
โอกาสในการทำงาน ส่วนการศึกษาในด้านการท่องเที่ยวมักจะระบุถึงปัจจัยด้านการเดินทางทั้งในพื้นที่และ
ระหว่างพื้นที่ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่งานด้านสังคมศึกษาจะเน้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 
เช่น ความปลอดภัย บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 
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ภาพท่ี 19 องค์ประกอบของปัจจัยน่าดึงดูดของเมือง 

ที่มา: De Noni et al. (2014) 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายงานที่เสนอปัจจัยความน่าดึงดูดของเมือง สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 27 
จากปัจจัยต่าง ๆ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความน่าดึงดูดของเมืองทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยประเด็น
โอกาสในการทำงานอันเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ก็นับว่าเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญ รวมถึง
ความน่าดึงดูดในเชิงการเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ตารางที่ 27 ปัจจัยความน่าดึงดูดของเมือง 
ผู้แต่ง (ปี) ปัจจัยความน่าดึงดูดของเมือง 

European 
Urban 
Charter 

• ความสำเร็จในภาคส่วนและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเมือง (การจราจร ใช้ชีวิต ทำงาน และพักผ่อน)  
• การปกป้องสิทธิพลเมือง (civic rights) 
• ตอบสนองต่อวิถีชีวิตและทัศนคติของผู้อยู่อาศัย 

Neminei • สภาวะเศรษฐกิจท่ีดี 
• นโยบายทางด้านธุรกิจและที่อยู่อาศัยที่ประสบความสำเร็จ 
• การจัดให้มีบริการสาธารณะที่จำเป็น  
• สภาพแวดล้อมท่ีดี  
• ระบบการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 
• ความพิเศษเฉพาะของเมือง  

European 
Commission 

• โครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิผล 
• ความสามารถการเข้าถึงและการเคลื่อนย้าย  
• การเข้าถึงบริการสาธารณะและสถาบัน  
• เป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-based)  
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ผู้แต่ง (ปี) ปัจจัยความน่าดึงดูดของเมือง 

• มีเครื่องมือและทรัพยากรด้านสารสนเทศ  
• มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและธรรมชาติที่ดึงดูดใจ 

UK 
Government 

• คุณภาพของสิ่งแวดล้อม  
• คุณภาพของพื้นที่สาธารณะ  
• การใช้ชีวิตในเมือง  
• ภาพลักษณ์ของเมือง  

ที่มา: อ้างถึงใน Sinkiene and Kromalcas (2010) 

หากพิจารณาเฉพาะเจาะจงในกลุ่มปัจจัยดึงดูดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจะพบว่า นอกเหนือไปจาก
ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่มีผลต่อ
การดึงดูดแรงงาน เนื่องจากการทำงานในปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะเป็นอิสระมากขึ้น แรงงานจำนวนมากสามารถ
ทำงานที่ใดก็ได้ในโลก ทำให้ปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน 
ปัจจัยดึงดูดในเชิงวิถีชีวิตก็จะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากความยืดหยุ่นของการใช้ชีวิตที่มีมากขึ้น ทำให้คน
ค้นหาพื้นที่ที ่สามารถมอบประสบการณ์ใหม่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้ ซึ ่งรวมถึงคนทำงานบางกลุ่มที่เริ่ม
แสวงหาพื้นที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเกิด จากการทบทวนปัจจัยดึงดูดในเชิงการท ำงาน 
สามารถสรุปปัจจัยได้ดังตารางท่ี 28 

ตารางที่ 28 ปัจจัยความน่าดึงดูดใจของเมืองในด้านการทำงาน 
กลุ่มปัจจัย 

ที่มาดชันี 
โครงสร้างทางกายภาพ

และบริการ 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

Nomadlist 
(Nomadlist, 2020) 

• อินเทอร์เน็ต 

• ความปลอดภยั 

• โรงพยาบาล 

• สถานที่สำหรับ
ทำงาน 

• ความสามารถในการ
เดินของเมือง  

• สภาพการจราจร 
วายฟายฟรีในเมือง 

• ค่าครองชีพ 

• ธุรกิจใหม ่

• อุณหภูม ิ

• คุณภาพอากาศ 

• ความชื้น 

• ความร้อน 

• ความสงบ 

• ความหนาแน่นของผู้คน 

• ชีวิตกลางคืน 

• เป็นมิตรกับชาวต่างชาต ิ

• การยอมรับในเชื้อชาติ 

• เป็นมิตรกับกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ 

• ระดับการศึกษา 

• เสรีภาพในการพูด 

• เป็นมิตรกับสตรี 

• ความสุขและคุณภาพชีวิต 

Harvard Business 
Review 

(Randall, 2017) 

• การแพทย ์ • เงินเดือน  

• อัตราภาษ ี 

• ค่าครองชีพ 

• สภาพภูมิอากาศ • ความรุนแรง/อาชญากรรม 

• การแบ่งแยกทาง
ภูมิศาสตร์ 

• การแบ่งแยกทาง
วัฒนธรรม 

Career city index 
(Robert Half, n.d.) 

• คุณภาพของ
การศึกษา  

• พื้นที่สาธารณะ  

• จำนวนเท่ียวบิน
ระหว่างประเทศ  

• ค่าสัมประสิทธิ์ Gini  

• จำนวนวันที่มีแสงแดด • อัตราของการเกิด
อาชญากรรม 
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กลุ่มปัจจัย 
ที่มาดชันี 

โครงสร้างทางกายภาพ
และบริการ 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

• คุณภาพของการดูแล
ด้านสุขภาพ 

• คุณภาพของขนส่ง
สาธารณะ 

• ระยะเวลาเดินทาง
โดยเฉลี่ย  

• อาหารและเครื่องดื่ม 

• การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต  

• ระดับการศึกษาของ
แรงงาน 

• GDP ต่อหวั 

• แนวโน้มการจ้างงาน 

• อัตราการวา่งงาน 

• ค่าจ้างพิเศษ 

• ต้นทุนค่าอาหาร 

• ค่าใช้จ่ายของชำ
เฉลี่ย 

• ค่าเช่าห้องว่าต่อ
เดือน 

• อัตราภาษ ี

• รายได้ 

• แนวโน้มการเติบโตของ
ประชากร 

• ความหลากหลาย 

Japan power cities  
(Yamato et al., 2019) 

• การดูแลเด็กและ
การศึกษา 

• การดูแลสุขภาพและ
การแพทย ์

• การขนส่งภายใน
เมือง 

• ความสามารถในการ
เข้าถึงเมือง 

• ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย 

• ทรัพยากรเชิง
วิชาการและการวิจยั 

• ขนาดเศรษฐกิจ 

• ความหลากหลาย
ของทรัพยากรบุคคล  

• สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ 

• การจ้างงาน 

• การเงิน 

• ความปลอดภยั 

• สภาพแวดล้อมในการ
ใช้ชีวิต 

• สิ่งอำนวยความสะดวก
ในการใช้ชีวิต 

• ความร่ำรวมของวิถีชีวิต 

• ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

• ความสะดวกสบาย 

• แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ 

• การวิจยั 

• ทรัพยากรที่จบัต้องได้และ
ไม่ได้ 

• การมีปฏิสัมพันธ ์

• การติดต่อสื่อสาร 

• ความน่าดึงดูดใจต่อผู้มา
เยือน 

• การใช้ชีวิตของประชาชน
และสวัสดิการ 

ดังตัวอย่างของเมืองศรีราชาที่สามารถดึงดูดกลุ่มแรงงานชาวญี่ปุ่นด้วยเครือข่ายทางสังคม กลุ่ม
แรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลก็มีความต้องการด้านเครือข่ายทางสังคมเช่นเดียวกันแต่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป เนื่องจากกลุ่มแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลมีความคล้ายคลึงกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้ ปัจจัย
ด้านสังคมและเครือข่ายที่รองรับต่าง ๆ จึงอาจไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากนัก ในเว็บไซต์ NomadList.com มี
การจัดลำดับของเมืองตามความน่าดึงดูดสำหรับแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยเว็บไซต์มีปัจจัยในการ
วิเคราะห์ดัชนีความน่าดึงดูดสำหรับแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัลทั้งสิ้น 30 ปัจจัย ไม่นับคะแนนในภาพรวม ตาม
ตารางที่ 28 โดยปัจจัยทางสังคมที่อยู่ในการคำนวณดัชนีดังกล่าวจะมุ่งเน้นความหนาแน่นของผู้คน ชีวิต
กลางคืน เป็นมิตรกับชาวต่างชาติ การยอมรับในเชื ้อชาติ ความเป็นมิตรต่อผู ้หญิง และการสื ่อสารใน
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ การศึกษารายละเอียดดังกล่าวยังมีไม่มากนัก งานวิจัยนี้จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเพ่ือ
ทำความเข้าใจในรายละเอียดตรงนี้มากข้ึน  
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นอกจากปัจจัยด้านสังคมแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่อาจมีความสำคัญคือลักษณะของแรงงานในเมืองซึ่ง
อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองนั้น ๆ ของแรงงานกิ๊กที่โยกย้ายเข้ามา
ในเมือง จากการสรุปในตารางที ่ 28 พบว่าการศึกษาและดัชนีหลาย ๆ ส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
ศักยภาพแรงงานในแต่ละเมืองในฐานะปัจจัยดึงดูดของแรงงานและการลงทุนต่าง ๆ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงระดับการศึกษาของแรงงานและความหลากหลายของทรัพยากรบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย
ด้านทรัพยากรเชิงวิชาการ การวิจัย ระดับการสร้างนวัตกรรม และแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการที่เข้าถึงได้ ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของดัชนีความดึงดูดของเมืองด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดทั้งแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจกิ๊ก ซึ่งรวมถึงแรงงานไร้ถิ่นฐานดิจิทัล และมากไปกว่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ยังมีความสำคัญต่อการ
ลงทุนของภาคเอกชน ที่จะช่วยส่งเสริมให้เมืองต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อไปอีกด้วย 

เมืองระดับโลกเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการดึงดูดสูง ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบทบาทของ
พื้นที ่ใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ เมืองที ่น่าดึงดูดใจมีแนวโน้มจะมีความ
หลากหลายและโอกาสในเชิงเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะมีผลต่อโอกาสในการทำงานที่ จะมีสูงขึ้นด้วย และจะดึงดูด
แรงงานเข้ามาในพื้นที่เพื่อแสวงหาทั้งผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงคุณภาพชีวิต  จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปตัวแปรที่เป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญของเมืองได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (connectivity) เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านดิจิทัลและ
การเดินทางในเมือง 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (workability) ซึ่งเก่ียวข้องกับโอกาสในการทำงาน
และผลประโยชน์จากการทำงานในเมือง 3) ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (livability) เกี่ยวข้องกับความ
พร้อมของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการทางสังคมต่าง ๆ และ 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน (sustainability) เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการปรับตัวเมื่อ
เกิดเหตุไม่คาดฝัน แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 29  

ตารางที่ 29 สรุปปัจจัยดึงดดูในระดับเมือง 
กลุ่มปจัจัย ตัวแปรย่อย 

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อ
สื่อสาร 
(connectivity) 

• ความสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร 
• มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ 
• มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง 
• มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับยา่น 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และการทำงาน 
(workability) 

• มีค่าครองชีพท่ีเหมาะสมกับรายได ้
• มีค่าใช้จ่ายในด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได ้
• มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกัน 
• มีโอกาสทำงานท่ีตนสนใจ 
• เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบธุรกิจ เช่น แหล่งบ่มเพาะธุรกจิใหม่ 

หน่วยงานวิจัย ฯลฯ 
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กลุ่มปจัจัย ตัวแปรย่อย 

ปัจจัยด้านสังคมและ
การอยู่อาศัย 
(livability) 

• มีการศึกษาที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้
• มีบริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้
• มีอาหารที่มีคณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได ้
• มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
• มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได ้
• มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศสภาพ สีผิว ศาสนา ฯลฯ) 
• มีกิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมือง 
• มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน 
(sustainability) 

• มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ 
• มีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ(น้ำ ดิน ป่าไม้ สตัว์ ฯลฯ) 
• มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ ฯลฯ) 
• ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาต ิ

เมื่อทำการสำรวจประชากรในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลาว่าปัจจัยดึงดูด
แต่ละด้านมีความสำคัญต่อการเลือกเมืองมากน้อยเท่าใด (ตารางท่ี 30) พบว่า 4 ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญ
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 1) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) มีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ 3) 
มีค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได้ และ 4) มีค่าครองชีพที่เหมาะสมกับรายได้ ตามลำดับ ทั้งนี้ 
ปัจจัยรองลงมาซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากกลายเป็นประเด็นในเชิงวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยมี ปัจจัย
ด้าน 5) อาหารที่มีคุณภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได้ 6) ความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง 7) มลภาวะ
ทางสิ่งแวดล้อม 8) ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ  และ 9) มีโอกาสทำงานที่ตน
สนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณูปการและสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความ
น่าดึงดูดของเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งในประเด็นที่รองลงมามีลักษณะของความสมบูรณ์ในคุณภาพชีวิตมิติอื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 10) การศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ 11) ความสะดวกในการเดินทางข้าม
จังหวัด/ประเทศ และลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ 12) สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร 
และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ตามลำดับ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เหลือที่มีความสำคัญรองลงมากลับเป็น
ประเด็นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจเช่นเดียวกัน 

ตารางที่ 30 ผลเฉลี่ยการประเมินความสำคญัของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจเลือกถิ่นฐานใหม่จากกลุ่มตัวอย่างของทุกเมือง
รวมกัน ผลการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

ปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง ผลเฉลี่ย 
ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (connectivity) 

1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร 4.29 
2. มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ 4.35 

3. มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง 4.46 
4. มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับยา่น 4.02 
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ปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง ผลเฉลี่ย 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (workability) 
5. มีค่าครองชีพท่ีเหมาะสมกับรายได ้ 4.56 

6. มีค่าใช้จ่ายในด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได ้ 4.57 
7. มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกัน 4.13 
8. มีโอกาสทำงานท่ีตนสนใจ 4.41 
9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบธุรกิจ เช่น แหล่งบ่มเพาะธุรกจิสตาร์ทอัพ หน่วยงานวิจัย  3.94 

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (livability) 

10. มีการศึกษาที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้ 4.39 
11. มีบริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้ 4.59 

12. มีอาหารที่มีคณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได ้ 4.49 
13. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 4.64 

14. มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได ้ 4.19 
15. มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศสภาพ สีผิว ศาสนา) 4.21 
16. มีกิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมือง 3.94 

17. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ 3.88 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (sustainability) 

18. มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ 4.35 
19. มีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ(น้ำ ดิน ป่าไม้ สตัว์) 4.29 

20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ) 4.45 
21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาต ิ 4.44 

หมายเหตุ: คำตอบเรียงลำดับจาก 5 สำคัญมากที่สุด จนถึง 1 สำคัญน้อยที่สุด และ 0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยดึงดูดสำคัญของการทำงานในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ปัจจัยดึงดูดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมือง ที่จะมีผลต่อการจ้างงานและระดับ
ค่าตอบแทนในเมือง และ 2) ปัจจัยดึงดูดด้านวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่นทั้งชั่วคราวและถาวรเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิต (quality of life) ที่ดีกว่า
พื้นที่เดิม อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า แรงงานทักษะขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง อาจจะถูกดึงดูดเข้ามาในพื้นที่เมือง
ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องรายได้ (ปัจจัยเชิงโครงสร้าง) ส่วนในกลุ่มแรงงานทักษะสูง 
อาจจะถูกดึงดูดเข้ามาในเมืองด้วยปัจจัยทั้งเชิงกายภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต  (ปัจจัยส่วน
บุคคล) 

ในแง่ของการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แรงงานทักษะขั้นพ้ืนฐานอาจจะมีโอกาสในการทำงานผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น แต่อาจจะจำกัดอยู่ในงานประเภทที่ยึดติดกับพื้นที่ ( location-based) และ
อาจจะจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีอุปสงค์ต่อการใช้บริการเหล่านั้น  ในขณะที่แรงงานทักษะสูงจะมี
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อิสระในเชิงการเลือกพื้นที่ทำงานได้อิสระมากกว่า เนื่องจากสามารถทำงานจากพื้นใดก็ได้ เมืองที่ มีความน่า
ดึงดูดใจจะสามารถดึงดูดแรงงานทั้งสองกลุ่มเข้ามาได้ควบคู่กัน  

3.8.2. เมืองน่าดึงดูดระดับโลก  

ด้วยการเชื่อมต่อที่มีมากขึ้นในระดับโลก เมืองจึงไม่เพียงแต่จะต้องคำนึงถึงบทบาทของตนในแต่ละ
ประเทศ แต่ยังต้องคำนึงถึงบทบาทและภาพลักษณ์ของตนในระดับโลกด้วย แนวคิดเมืองระดับโลก (global 
city) มีความเชื่อมโยงกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลอย่างยิ่งต่อเมือง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเมืองไม่ ได้
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่เป็นระบบโลกที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม Friedmann (1986) ได้นำเสนอแนวคิดเมืองระดับโลกในบทความชื่อ “the world 
city hypothesis” โดยได้ระบุสมมติฐานที่สำคัญไว้ 7 ประการ (Alderson & Beckfield, 2004) คือ  

1. เมืองมีการแบ่งงานกันทำเชิงพ้ืนที่ โดยรูปแบบและขอบเขตของเมืองที่ถูกรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลกและ
หน้าที่ที ่ได้กำหนดให้กับเมืองจากการแบ่งงานกันทำเชิงพื้นที่ จะเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเมือง 

2. เมืองสำคัญ ๆ ทั่วโลกถูกใช้เป็นฐานที่ตั้ง (basing point) ของทุนระดับโลกและเป็นฐานที่ตั้งในการ
จัดการเชิงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดการผลิตและเกิดตลาด ความเชื่อมโยงดังกล่าวนี้ทำให้สามารถแบ่งเมือง
ในโลกได้ตามลำดับศักย์เชิงพ้ืนที ่

3. บทบาทหน้าที่ในการควบคุมของเมืองระดับโลกสะท้อนได้โดยตรงจากโครงสร้างและพลวัตของภาค
การผลิตและการจ้างงานของเมือง  

4. เมืองระดับโลกเป็นพื้นที่สำคัญในการรวบรวมและการสะสมของทุนระหว่างประเทศ  
5. เมืองระดับโลกเป็นจุดหมายปลายทางของการย้ายถิ่นทั้งจากแรงงานภายในประเทศและ/ หรือ

ระหว่างประเทศ 
6. การเติบโตของเมืองระดับโลกสะท้อนขั้วความต่างในเชิงพื้นที่และชนชั้น โดยรูปแบบเมืองโลกทำให้

เกิดความขัดแย้งที่เกิดจากการพัฒนาในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม  
7. การเติบโตของเมืองระดับโลกก่อให้เกิดทุนทางสังคมในอัตราที่สูงเกินกว่าความสามารถทางการคลัง

ของรัฐ  
โดยสรุป Friedmann (1986) ได้ชี้ให้ภาพของเมืองโลกว่า เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันจะถูกดึงเข้า

มาสู่ระบบเศรษฐกิจระดับโลก นอกจากนี้ เมืองเหล่านั้นจะได้รับการจัดสรรหน้าที่และลำดับศักย์ใหม่และจะถูก
ใช้เป็นฐานสำคัญในการรวบรวมและสะสมทุนข้ามชาติ อีกท้ังยังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพจำนวนมาก
จากทั้งในและนอกประเทศ และเป็นอาณาบริเวณที่มีการแบ่งขั้วความต่างทางพื้นที่และชนชั้นอย่างเด่นชัด  
(ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552)  

เมืองระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติเข้าสู่เศรษฐกิจโลก โดยเขตแดนของเมืองระดับโลกไม่ได้ถูกกำหนดโดยเกณฑ์การบริหารจากทางการ
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หรือทางการเมือง แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมในพื้นที่ (Alderson & Beckfield, 2004) 
อย่างไรก็ดี เขตแดนในมุมมองเชิงสถานที่ (place) และขนาด (scale) ของเมืองระดับโลกเป็นประเด็นที่ท้าทาย
ที่อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเสรีภาพและการรุกล้ำเมือง (Knox & Taylor, 1995) นอกจากนี้ 
เมืองระดับโลกยังมีแนวโน้มจะมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือเมืองอื่น ๆ ในโลก เมื่อจัดเรียงตามลำดับศักย์ของ
อำนาจทางเศรษฐกิจของเมืองในโลก โดยเมืองอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและควบคุม
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ระบบของเมืองระดับโลกยังจะก่อให้เกิดชนชั้นทางสังคม โดยเฉพาะชนชั้นทุนนิยม
ข้ามชาติ (transnational capitalist class) (Alderson & Beckfield, 2004) 

Wallerstein (1974) ได้เสนอทฤษฎีระบบโลก (World-system theory) ซึ่งได้ระบุถึงระบบโลกว่า
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการแบ่งงานภายในระบบโลก โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ 
ในโลก โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นผลให้เกิดการแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ในโลก
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประเทศศูนย์กลาง (core) คือ กลุ่มประเทศมหาอำนาจที่มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อนประเทศอื่น ๆ ในโลก 2) กลุ่มประเทศกึ่งชายขอบ (semi-periphery) หรือ
ประเทศที่อยู่ในสถานะกำลังพัฒนาหรือมีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับ
ประเทศศูนย์กลาง แต่ส่วนใหญ่ยังรับความช่วยเหลือจากประเทศศูนย์กลาง และ 3) กลุ่มประเทศชายขอบ 
(periphery) หรือประเทศที่อยู่ในสถานะด้อยพัฒนาหรือประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ 
(ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, 2560)  

อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ส่วนจะเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมกัน 
กล่าวคือ ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มศูนย์กลางมักจะเอาเปรียบกลุ่มประเทศกึ่งชายขอบหรือกลุ่มประเทศชายขอบ
ในทุก ๆ ด้าน และก่อให้เกิดความยากจน ภาวะพึ่งพา การด้อยพัฒนาและความขัดแย้ง (จุลชีพ ชินวรรโณ, 
2528) ผลจากความไม่เท่าเทียมดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดแรงจูงใจทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่นำไปสู่การ
เคลื่อนย้ายถิ่นไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียม 
(uneven development) แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารและการ
ขนส่งสูง อาจทำให้โลกเกิดการจัดระเบียบการพัฒนาใหม่ และทำให้บางประเทศที่เป็นประเทศเกิดใหม่มี
บทบาทในเศรษฐกิจโลกและมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องความทัดเทียมของการ
พัฒนาอาจไม่ได้ยึดกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อีกต่อไป แต่อาจรวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
ระดับโลกด้วย ในปัจจุบัน ปัจจัยหน่วงที่ทำให้คนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงเครือข่ายการหางานสร้างรายได้อาจรวมถึง
ความสามารถทางภาษา การต่อรองข้ามวัฒนธรรม และทักษะที่ต้องสามารถแข่งขันได้กับแรงงานอ่ืนทั่วโลก ซึ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเชิงคุณภาพที่เป็นกำแพงต่อการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก เพิ่มเติมจากปัจจัยเชิง
สาธารณูปโภคดิจิทัล (digital infrastructure) ที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน 

จากการสำรวจประชากรในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลาพบว่าในปัจจุบัน
ปัจจัยดึงดูดแต่ละด้านของแต่ละเมืองมีสถานภาพที่แตกต่างกันออกไป (ตารางท่ี 31) ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันทั้ง 
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3 เมืองมปีัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสารค่อนข้างดี ทั้งความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง ข้ามจังหวัด และ
ข้ามประเทศค่อนข้างสูง ตามบทบาทการเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการเชื่อมต่อในมิติต่ าง ๆ ที่กล่าวไว้
แล้วข้างต้น รวมไปถึงการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน ในอีกด้านหนึ่งปัจจัยด้านสังคมและการอยู่
อาศัยในภาพรวมทั้ง 3 เมืองเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษา บริการสาธารณสุข และอาหารที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้อยู่
ในสภาพที่ดีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเช่นเดียวกัน พร้อมกับความเป็นสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย 
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการทำงานที่ตนสนใจ มีกิจกรรมและพื้นที่นันทนาการในเมือง มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
น่าสนใจ มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีความสามารถในการรับมือ
กับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ 3 เมืองมีสถานภาพที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนอาจรวมถึงความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับย่าน ที่เมืองเชียงใหม่มีความพร้อมมากที่สุด 
ปัจจัยเรื่องค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได้ ซึ่งเมืองหาดใหญ่-สงขลาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีที่สุด โดยผลการประเมินนี้ตรงกันกับ แผนภูมิที่ 28 และแผนภูมิที่ 29 ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3.2.3 
ข้างต้น 

ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดจากการประเมินนี้ คือการที่ประชากรเมืองของทั้ง 3 เมือง ประเมินว่าแหล่ง
องค์กรสนับสนุนการทำงานหรือประกอบธุรกิจอาจยังไม่ดีเท่าไหร่นัก พร้อมกับยังไม่มีแรงงานคุณภาพที่
สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกันได้อย่างตรงความต้องการ ชี้ให้เห็นว่าการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจในเมืองเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป และสามารถดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจจากพ้ืนที่ต่าง ๆ พร้อมกับการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตารางที่ 31 ผลเฉลี่ยการประเมินสถานภาพปัจจุบันของปัจจยัต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-
สงขลา ผลการสำรวจโครงการคนเมือง 4.0 

รายการปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 
ผลเฉลี่ยการประเมินสถานภาพปจัจุบนัของปัจจัยในเมือง 

เชียงใหม ่ ขอนแกน่ หาดใหญ่-สงขลา 
ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (connectivity) 

1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร 4.00 4.11 4.27 
2. มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ 4.16 4.17 4.29 

3. มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง 4.26 4.18 4.37 
4. มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับยา่น 4.03 3.72 3.82 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (workability) 
5. มีค่าครองชีพท่ีเหมาะสมกับรายได ้ 3.52 3.63 3.86 
6. มีค่าใช้จ่ายในด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได ้ 3.59 3.72 3.85 
7. มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกัน 3.47 3.61 3.74 
8. มีโอกาสทำงานท่ีตนสนใจ 3.72 3.82 3.82 
9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบธุรกิจ 3.29 3.43 3.49 
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รายการปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 
ผลเฉลี่ยการประเมินสถานภาพปจัจุบนัของปัจจัยในเมือง 

เชียงใหม ่ ขอนแกน่ หาดใหญ่-สงขลา 
ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (livability) 

10. มีการศึกษาที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้ 3.99 4.22 4.18 
11. มีบริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้ 4.04 4.25 4.15 
12. มีอาหารที่มีคณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได ้ 4.23 4.20 4.27 
13. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 4.19 4.12 4.13 
14. มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได ้ 3.75 3.81 3.85 

15. มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย 3.96 4.04 4.00 
16. มีกิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมือง 3.59 3.57 3.68 

17. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ 3.65 3.57 3.64 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (sustainability) 

18. มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ 3.74 3.78 3.84 
19. มีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ 3.77 3.61 3.74 
20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 3.58 3.66 3.60 

21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาต ิ 3.71 3.87 3.81 
หมายเหตุ: คำตอบเรียงลำดับจาก 5 สถานภาพดีมาก จนถึง 1 สถานภาพแย่มาก 

การทบทวนแนวคิดข้างต้นและผลการประเมินสถานภาพของแต่ละเมืองแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานในเมือง โดยในเชิงโครงสร้างของเมือง พบว่าบทบาทของเมืองมีผล
ต่อการกำหนดกิจกรรมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการจ้ างงานและแหล่ง
รายได้ที่สูงตามมา เมื่อพิจารณาในระดับเมืองแต่ละประเภท (เมืองหลวง เมืองหลัก เมืองรอง เมืองบริวาร) ต่าง
ก็มีบทบาท โครงสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป มีความดึงดูดใจแตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะมีผล
ให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงาน โดยเฉพาะแรงดึงดูดที่เกิดจากปัจจัยด้านรายได้ 

ความพยายามสร้างความดึงดูดใจของเมืองจะมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในเชิง
เศรษฐกิจ แต่รวมถึงด้านอื่น ๆ ด้วย หลายเมืองพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองที่สามารถมอบ
ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มาเยือน โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบเมือง การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์ การชูวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมือง ซึ่งผลจากการพัฒนาเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกย้ายเข้ามาอยู่ทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เพื่อแสวงหา
คุณภาพชีวิตที่ดีในแง่การทำงาน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การทำงานมีแนวโน้มจะเป็นอิสระ มีความยืดหยุ่น และ
สามารถดำเนินการได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้มากขึ้น ทำให้ความจำเป็นในการทำงานอยู่กับที่ลดลง และผู้
ทำงานมีแนวโน้มจะแสวงหาพื้นท่ีที่มอบประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีมากข้ึน 
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3.9. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

การดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และแรงงานใน
เมืองหลักประเทศไทยขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 สำหรับ พ.ศ. 2565-
2569 เป็นหลัก นอกจากนี้ รูปแบบการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลให้ลักษณะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และการดูแลแรงงานลงสู่พื้นที่มีข้อจำกัดหรือช่องทางโอกาสในการทำงานมิตติ่าง 
ๆ ที่ซับซ้อนแต่สำคัญในการทบทวน ทั้งยังมกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์องค์กรเพ่ือ “ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2564) ดังนั้น ในการกวาดสัญญาณส่วนสุดท้ายจึงมุ ่งเน้นการทบทวนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน คือ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 2) แผนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 3) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้ 

3.9.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนฯ 13) ชี้แนวโน้มอนาคตการทำงาน 3 
ประเด็น คือ 1) งานบางประเภทจะหายไปและจะเกิดงานประเภทใหม่ 2) การจ้างงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐาน
จะเพิ่มสูงขึ้น และ 3) สัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงจะกว่าร้อยละ 50 ของกำลังแรงงานและมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยโครงการคนเมือง 4.0 : อนาคตการทำงานในมหานครกรุงเทพที่ผ่านมา (ว่าน 
ฉันทวิลาสวงศ ์& อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564) เสนอแนวทางการพัฒนามุ่งนเป้าสู่ “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอ
ภาค” (ภาพที่ 20) โดยมี 3 หมุดหมายสำคัญ คือ หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ (ตารางที่ 32) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ (ตารางที่ 33) และหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทย
ทุกคน มีความคุ้มครองทำงสังคมที่เพียงพอเหมาะสม (ตารางท่ี 34)  

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดเป้าหมายและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศรวมไปถึงเมืองหลักภูมิภาคต่าง ๆ ตามรายละเอียด
ในบทที่ 2 ข้างต้น ในทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทของสภาพัฒน์ฯ กลับมีน้อยลงในหลายมิติ เนื่องมาจากความผัน
ผวนทางการเมืองและรูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงานตามแผนการมาก
นัก ในขณะเดียวกัน แผนฯ 13 มีกลยุทธ์สำคัญท่ีน่าสนใจคือ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้หมุดหมายที่ 8 (ตารางที่ 33) ด้าน
การเติบโตอย่างยั่งยืนของเมือง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 7 (ตารางท่ี 32) ยังแสดงถึงความสำคัญของภาครัฐใน
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การเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็กผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ และหมุดหมายที่ 9 (ตารางท่ี 34) แสดงถึงเป้าหมาย
ในการลดความยากจนและการสร้างความคุ้มครองทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

 
ภาพท่ี 20 แนวทางการพัฒนาสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
ที่มา: (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 

ตารางที่ 32 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย 
1. พัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยตอ่การ

ทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของ SME 

• เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่าง SME และรายใหญ ่

• เพิ่มความสะดวกในทุกขั้นตอนการประกอบธุรกจิของ SMEs 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบมาตรฐานให้ SME สามารถเข้าถึงไดด้้วย

ต้นทุนต่ำ 

2. พัฒนาแพลตฟอร์มเช่ือมโยงฐานข้อมูล 
SME และส่งเสรมิให้ SME เข้าสูร่ะบบ 

• จัดให้มี Single ID ของ SME และส่งเสริมให้ SME ใช้ในการทำธุรกรรม
ผ่านระบบดิจิทลั 

• พัฒนาช่องทางกลางเชื่อมโยงข้อมูลของ SME เข้ากับระบบการให้บริการ
ภาครัฐ สนบัสนุนให้มีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ผู้
ทีเ่กี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทีม่ีการปรับข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้สิทธิประโยชน์และบริการที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจเพือ่จูงใจ
ให้ SME เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

• พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู ้(business intelligence repository) 
สำหรับให้บริการ SME ให้เป็นระบบออนไลน์และ e-service ครบวงจร 

3. จัดให้มีกลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของ SME เพื่อให้ SME 
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนไดอ้ย่าง
ทั่วถึง 

• ส่งเสริมให้ Bank/Nonbank ใช้ข้อมูลธุรกิจและ digital footprint ในการ
พิจารณาปล่อยสินเช่ือให้กับ SME (information based lending) 

• กำหนดบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial 
Institutions : SFIs) ให้มีมาตรการการสินเช่ือและการค้ำประกันสินเชื่อที่
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กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย 

 ชัดเจนสำหรับแตล่ะภาคส่วนของ SME โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมและรายย่อย 

• ส่งเสริมให้ SME ระดมทุนผ่านตลาดทุนหรือแหล่งทางเลือกที่หลากหลาย
สอดรับกับโมเดลธรุกิจของ SME 

4. ส่งเสริมการพัฒนา SME ให้เป็น
ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล 

 

• เสรมิสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกจิ ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก 
รูปแบบธุรกิจต่าง ๆ (business models) รวมทั้งความรู้ทักษะเชิงลึกตาม
ความต้องการเฉพาะด้านของสาขาธุรกิจ 

• ให้สิทธิประโยชน}และสิ่งจูงใจให้ SMEs มีการลงทุนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมตัิในการบรหิารจดัการ
ธุรกิจ การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให-บริการ 

• พัฒนา National trading platform ให ้SME ทั่วไปเข้าถึงได้ 
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SME ภายในสาขาและกับรายใหญภ่ายในห่วง

โซ่อุปทานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง Supply chain 

5. ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ
ส่งเสรมิ SME ของภาครัฐ 

• ขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Services) ที่
ตรงกับความต้องการเฉพาะของธรุกิจ และพัฒนาระบบส่งต่อการให้ความ
ช่วยเหลือ 

• สนับสนุน สสว. ในฐานะหน่วยนโยบายให้ทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน
ระบบการส่งเสริม SME อย่างครบวงจร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ส่งเสริม SME ให้เพียงพอและต่อเนื่อง ผ่านกองทุนส่งเสริม SME 

• ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยกำหนดใหม้ีตัวช้ีวัดร่วม
ระหว่างหน่วยงาน (Joint KPI) และให้ผู้แทน SME ผู้แทนภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ มสี่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้น (regulation watchdog) 

6. พัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสรา้ง
ธุรกิจ Startup รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีเหมาะสม และเช่ือมโยงเข้าสู่
เครือข่ายระดับโลก และ Scale up สู่
ตลาดต่างประเทศ 

 

• ปรับปรุงกฎหมายและ ease of doing business โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
startup เช่น global tech talent และการจัดตั้งบริษัท 

• ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการระดมทุน โดยร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (pre-
seed matching fund) พัฒนากองทุน seeding และ private venture 
capital 

• ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup สู่ตลาดโลก โดยส่งเสรมิให้ Startup 
เข้าสู่ โครงการ Accelerator/Incubator โดยเฉพาะ Incubator ใน
ต่างประเทศ 

7. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพ
การดำเนินการในเชิงธุรกิจ 

• เร่งออกกฎหมายลำดับรองภายใต ้พ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 
2562 

• ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธรุกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกจิเพื่อ
สังคม 

• ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกดิการร่วมทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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ที่มา: (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 

ตารางที่ 33 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย 

1. การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐาน
ราก 

 

• พัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 
• สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
• ส่งเสริมการจัดการกลไกตลาดของท้องถิ่น 
• แก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางในเมอืง 

2. การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ
เอกชน ประชาชน และประชาสังคม
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง 

 

• สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบ 

• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

• ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและภยั
พิบัติ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนท่ี 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินในเมือง 
3. การสร้างความพร้อมด้านโครงสรา้ง

พื้นฐาน โลจิสติกส์ และดจิิทัลรองรับ
พื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง 

 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจสิติกส์ และระบบดจิิทัลอย่างต่อเนือ่ง 
เพียงพอ และไดม้าตรฐาน 

• พัฒนาบุคลากร การศึกษาการวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มคีณุภาพ 
เพียงพอและปรับตัวได้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและบรกิาร
เป้าหมายในพ้ืนท่ี 

• สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน 
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจดัการพื้นที่และเมือง 
 

• เสรมิสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับให้มศีักยภาพในการบริหาร
จัดการพื้นที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ยกระดับความสามารถทางการเงิน การคลังและการจดัการทุนในระดับ
พื้นที ่

• สร้างระบบตรวจสอบตดิตามและประเมินผลการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมอืง 
ที่มา: (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 

ตารางที่ 34 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสงัคมที่เพียงพอเหมาะสม 
กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย 

1. การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบ
มุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลดุพ้นความยากจน
อย่างยั่งยืน 

• ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
• พัฒนากลไกการแก้ปญัหาความยากจนข้ามรุ่นในระดับพื้นท่ี  

2. การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจาก
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 

• สนับสนุนครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้สามารถเลีย้งดูเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดา
จนถึงปฐมวัยได้อย่างมคีุณภาพ 

• ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ 

3. การยกระดับความคุ้มครองทางสังคม
สำหรับคนทุกช่วงวยั 

• ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการของเด็ก 
• ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันสำหรับวยัแรงงาน 
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กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์ย่อย 

• ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
4. การพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง

สังคมให้มีประสิทธิภาพ 
 

• บูรณาการระบบความคุม้ครองทางสังคม 
• ปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคม 
• จัดทำระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต 

5. การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความ
ยากจนข้ามรุ่นและจดัความคุม้ครอง
ทางสังคม 

• พัฒนาฐานข้อมูลรายบุคคล 
• ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 

ที่มา: (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 

3.9.2. แผนการดำเนนิงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  “ด้วยการ
พัฒนา ให้คำปรึกษา และแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น การ
บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง 
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ” มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 11 ข้อ คือ 

1) ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

วางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

5) ส ่ ง เสร ิม สน ับสน ุน และประสานการดำเน ินงานด ้านการเง ิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี 
และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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8) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

9) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จากแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทางกรมฯ มีวิสัยทัศน์การ
ดำเนินการของ พ.ศ. 2565 เพื่อ “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐาน
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ด้าน ตรงกับเป้าหมาย 5 ด้าน คือ 1) 
เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการสาธารณะและได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 2) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะครอบคลุมวิธีการดำรงชีวิต 3) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และ 5) เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและประชาชนมีความสุข (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2564) โดยแต่ละยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายมกีลยุทธ์ต่าง ๆ ตามตารางท่ี 35  

ตารางที่ 35 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาผู้บรหิาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นใน

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
• เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้การดำเนินงานตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ 
• พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานงานบรกิารสาธารณะ 

2. การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย รองรบัการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

• พัฒนาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้และการบริหาร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ส่งเสริมการจัดทาปรับปรุงกฎหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
มาตรฐาน 

• สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามมาตรฐาน 
• พัฒนาและขยายระบบงานบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การพัฒนาวางระบบและดาเนินการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
• ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล 

5. การส่งเสริมการปฏิบตัิงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย 

• พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจดัการที่ด ี
• ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในระดับนโยบาย 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2564) 
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รายละเอียดอำนาจหน้าที่และแผนการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นดังกล่าว 
ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีความต้องการที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่ นให้มีศักยภาพสูงขึ้น แต่
ความหมายของศักยภาพที่ใช้ในบทกฎหมายและแผนในการดำเนินการ กลับมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพการ
จัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานของส่วนกลาง มากกว่าการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการคิดค้นและ
พัฒนาทางออกให้แก่ประชาชนในบริบทที่แตกต่างกันของพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
เป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้รูปแบบนโยบาย กิจกรรม และการบริหารจัดการแตกต่าง
กันไปด้วย ในอีกด้านหนึ่ง การมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจถือเป็นฟันเฟืองที่สามารถนำประเด็นการ
เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการสร้างนโยบายท้องถิ่นเพิ่มเติมเข้าไปต่อยอดจากพันธ์
กิจที่ผ่านมามากขึ้น สอดคล้องกับแผนฯ 13 กลยุทธ์ที่ 4 ในหมุดหมายที่ 8 (ตารางที่ 33) คือ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง ผ่านการเสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับให้มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับความสามารถทางการเงิน 
การคลังและการจัดการทุนในระดับพ้ืนที่ และการสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาพ้ืนที่
และเมือง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 

3.9.3. องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในปัจจุบัน 

ในพ้ืนที่การปกครองทั้งระดับจังหวัดและในพ้ืนที่ท้องถิ่นต่าง ๆ มีส่วนงานมากมายที่ขึ้นตรงกับภาครัฐ
ส่วนกลางตามกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ โดยตรง โดยสำนักงานระดับจังหวัดเหล่านี้มักนับเป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค โดยตัวอย่างสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในเมือง เช่น สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด 
สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและการคุ้มครองจังหวัด และ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนกังานสถิติจังหวัด เป็นต้น  โดยหน่วยงาน
เหล่านี้ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์โดยตรงกับพันธกิจต่าง ๆ ที่ได้รับจากกระทรวงส่วนกลางและเป็นเสมือนหน่วย
ปฏิบัติการในท้องที่แต่ละจังหวัดมากกว่ามีบทบาทในการบริหารจัดการรูปแบบและนโยบายการพัฒนาที่
เหมาะสมสำหรับแต่ละพ้ืนที่เอง 

ในอีกด้านหนึ่ง ข้อบัญญัติในกฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) อันรวมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล สามารถดำเนินกิจกรรม
หรือให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ตามขอบข่ายและอำนาจหน้าที่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ 1) 
หน้าที่ที่ต้องทำ คือ ภารกิจที่ อปท. จะต้องทำหรือจัดให้มีขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง และ 2) หน้าที่ที่
อาจจะทำ คือ กลุ่มภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสให้กับท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำได้หากท้องถิ่นมีความ
พร้อมและศักยภาพเพียงพอ (สถาบันพระปกเกล้า, 2562) นอกจากนี้ ยังมีภารกิจที่รัฐส่วนกลางถ่ายโอนให้ 
อปท. ทำแทน มีทั้งสิ้น 6 ประเภทภารกิจ ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมักมุ่งเน้น การคมนาคมขนส่ง การผัง
เมือง การจัดการศึกษา และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 2) งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) การจัดระเบียบ
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ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) การวางแผน การส่งเสริมและการลงทุนในพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ซึ่งมักก่อให้เกิดโครงการสร้างตลาด การส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จัดทำทะเบียนกิจการพาณิชย์ เป็นต้น 5) การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จรัส สุวรรณมาลา, 2558; วศิน 
โกมุท, ม.ป.ป.)  

งานการศึกษาติดตามผลการโอนภารกิจของส่วนราชการให้ อปท. ตามแผนปฏิบัติการการกระจาย
อำนาจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) ในกลุ่มตัวอย่าง อปท. จำนวน 110 แห่ง แบ่งเป็น 
อบจ. จำนวน 12 แห่ง เทศบาลจำนวน 33 แห่ง และ อบต. จำนวน 65 แห่งของวีระศักดิ์ เครือเทพ et al. 
(2557) (ตารางที ่ 36) พบว่า เมื่อพิจารณาผลการถ่ายโอนภารกิจจาก อปท. กลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ ้นจริง
เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2 แล้วนั้น ถือว่ายังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก 
โดยงานที่ได้รับถ่ายโอนให้ อปท. ส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและภารกิจด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต รวมถึง อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจ่ายเบี้ยยังชีพประเภท
ต่างๆ ทั้งนี้ เทศบาลหรือ อบต. จะได้รับการถ่ายโอนงานด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมด้วย เนื่องจากเทศบาล
และอบต. มีพ้ืนที่ในการดูแลเป็นของตนเองที่ชัดเจน แต่อบจ.มีลักษณะเป็นหน่วยงานจัดสรร กระจายงาน และ
บริหารดูแลการดำเนินงานข้ามเขตการปกครองระดับย่อยในภาพรวมของจังหวัดเป็นหลัก  

ตารางที่ 36 จำนวนภารกิจท่ี อปท. รับถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) และฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551) 

ภารกิจถ่ายโอนสู่อปท. 
อบจ. เทศบาล อบต. 

รวม 
2543 2551 2543 2551 2543 2551 

1. จำนวนภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน 9 14 30 35 65 32 185 
2. จำนวนภารกิจงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 8 3 40 9 55 9 124 
3. จำนวนภารกิจการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
- 3 21 24 23 23 94 

4. จำนวนภารกิจการวางแผนและส่งเสรมิการลงทุนในพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

4 7 12 13 12 12 60 

5. จำนวนภารกิจการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 1 15 1 16 11 44 

6. จำนวนภารกิจศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 1 2 - 2 - 5 

รวม 50 202 260 512 
ที่มา: วีระศักดิ์ เครือเทพ et al. (2557) 

นอกจากนี้ ตารางที่ 36 ยังแสดงให้เห็นว่างานด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 11.7 ของภารกิจของ อปท. ทั้งหมดจากแผนปฏิบัติการทั้ง 2 ฉบับรวมกัน สะท้อนให้เห็นช่องว่างของ
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่ไม่พบบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ “พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง (จรัส สุวรรณมาลา, 2558) ในขณะที่งานด้าน
การวางแผนและการลงทุน มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการทำงาน
และการจ้างงานในท้องถิ่นอย่างยิ่ง ในรายละเอียด งานของวีระศักดิ์ เครือเทพ et al. (2557) ชี้ว่างบประมาณ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมอาชีพในระดับท้องถิ่นของเทศบาลนครตัวอย่าง (ตารางที่ 37) มี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 17.50 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งงบประมาณที่ใช้ไปกับการลงทุนและการใช้สอยเหลือ
เพียงร้อยละ 0.49 และร้อยละ 0.88 ตามลำดับเท่านั้น นัยซ้อนเร้นของการใช้งบประมาณเช่นนี้ แสดงให้เห็น
ถึงการไม่ให้ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องที่เมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอ่ืน ๆ 

ตารางที่ 37 การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในแผนงานด้านเศรษฐกิจชุมชน 

ปร
ะเ

ภท
 

จำ
นว

น 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเฉลี่ย 
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 (ล้านบาท/ปี) 

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ
เฉลี่ยระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 (ร้อยละ) 

ลงทุน ใช้สอย บุคลากร  
รายจ่าย

รวม 
ลงทุน ใช้สอย บุคลากร  รายจ่ายรวม 

อบจ. 12 13.50 9.78 6.59 29.88 2.28 1.94 4.86 9.08 

ทน. 4 3.41 1.94 4.07 9.43 0.49 0.88 16.18 17.50 
ทม. 9 0.46 1.33 1.05 2.85 0.28 3.05 2.95 6.28 

ทต. 20 0.46 0.17 0.43 1.06 1.34 0.39 0.98 2.71 
อบต. 65 1.02 0.19 0.53 1.75 3.92 0.96 2.72 7.60 

รวม 110 3.77 2.68 2.54 8.99 2.35 2.26 5.30 9.91 
ที่มา: วีระศักดิ์ เครือเทพ et al. (2557) 

ถึงแม้ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและจริงจัง อีกท้ังกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ส่วนใหญ่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับปัญหา ประเด็นท้าทาย และโครงสร้างฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้น การศึกษา
และสำรวจของ คณิน พีระวัฒนชาติ (2561) และจรัส สุวรรณมาลา (2558) ชี้ให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการคิดค้นหามาตรการหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมากมาย แต่ความพยายาม
ที่จะคิดริเริ่มมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ เหตุผลเชิง
โครงสร้าง คือ 1) โครงสร้างการบริหารราชการของไทยขึ้นกับการตัดสินใจจากส่วนกลางค่อนข้างมาก  
สะท้อนผ่านรูปแบบโครงสร้างการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
ทำให้ท้องถิ่นมีลักษณะเป็นผู้ปฏิบัติแทนที่จะเป็นผู้ริเริ่มแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับขอบเขตงานของตน 2) 
กลไกการบริหารการคลังขาดความคล่องตัว ทั้งจากอำนาจตามกฎหมายที่ขึ้นกับดุลยพินิจในการตีความสูงทำ
ให้ อปท. ไม่กล้าที่จะริเริ ่มโครงการใหม่ที ่อาจถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จาก
โครงสร้างรายได้ที่ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐบาลกลางทั้งยังมีกฎเกณฑ์ในการสำรองเงินสะสมและ
ระเบียบการใช้จ่ายที่เข้มงวด ทำให้ อปท. ต่าง ๆ ไม่สามารถจัดการและวางแผนการคลังของตนเองได้ 
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นอกจากนี้ กฎหมายปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้เช่นกัน 
3) ส่วนท้องถิ่นมีขนาดเล็กและไม่มีช่องทางในการรวมตัวกันทำงานข้ามขอบเขตการปกครองมากนัก ทำให้
ฐานการเงินและฐานทุนมนุษย์มีขนาดเล็กไม่เอื้อต่อการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) และ 4) 
ระบบฐานข้อมูลยังขาดความครบถ้วนในพ้ืนที่และยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขาด
ประสิทธิภาพและไม่เอ้ือให้คนในพ้ืนที่ร่วมหาทางออกได้โดยอิสระมากนัก  
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บทท่ี 4 พลวัตระบบการทำงานในเมืองหลัก 
 

การสร้างแบบจำลองพลวัตระบบโดยทั่วไปมักใช้กับการคาดการณ์อนาคตของระบบที่ซับซ้อน เช่น ระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ ระบบการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลก หรือระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าใน
บริษัทหนึ่ง ๆ เป็นต้น ในทำนองเดียวกัน เมืองเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและยากต่อการคาดการณ์ในเชิง
คุณภาพเพียงอย่างเดียว งานวิจัยชิ้นนี้ ต้องการทดลองพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบของการทำงานในเมือง
หลักข้ึนมา เพ่ือช่วยคาดการณ์ความเป็นไปได้อันหลากหลายในอนาคต พร้อมทั้งอาจช่วยในการบ่งชี้ผลของการ
ดำเนินการเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ ด้วย ทั ้งนี ้ การสร้างแบบจำลองพลวัตระบบของเมืองเกิดขึ ้นจาก
กระบวนการตั ้งสมมติฐานระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที ่เชื ่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิง
คณิตศาสตร์เป็นหลัก ส่งผลให้เกิดช่องว่างที่สำคัญของการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบของการทำงานในเมือง 
คือ 1) ข้อจำกัดของข้อมูลที่มี ที่อาจทำให้ตัวแปรตั้งต้น หรือการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลผิดพลาดไปจาก
ความเป็นจริงได้ และ 2) การสร้างความเชื ่อมโยงระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ ้นจากสมมติฐาน 
(assumption) และความเข้าใจของผู ้ว ิจัยเป็นหลักซึ่งอาจชี ้นำทำให้รูปแบบของแบบจำลองและผลการ
คาดการณ์เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กระนั้นก็ตาม การสร้างแบบจำลองพลวัตระบบการทำงานในเมือง
หลักของงานวิจัยชิ้นนี้ มีความพยายามที่จะสร้างความเป็นกลางต่อผลของแบบจำลองและหาข้อมูลสนับสนุน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได ้

แบบจำลองพลวัตเมืองของ Forrester (1969) เป็นตัวอย่างสำคัญของการสร้างแบบจำลองพลวัต
ระบบของเมือง โดยแบบจำลองของ Forrester (J. W. Forrester, Richardson, & Fiddaman, 2010) มี
ความซับซ้อนอย่างยิ่ง สามารถแบ่งออกเป็นแบบจำลองย่อยได้ถึง 15 แผนผังพลวัตระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบ
ผู้ว่างงาน ระบบแรงงาน ระบบผู้บริหารวิชาชีพ ระบบที่อยู่อาศัยชั้นดี ระบบที่อยู่อาศัยแรงงาน ระบบที่อยู่
อาศัยผู้ว่างงาน ธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่แข็งแรงแล้ว อุตสาหกรรมที่กำลังถดถอย ระบบภาษี ระบบงาน โครงการ
พัฒนาเมือง อัตราการว่างงานและความหนาแน่นประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และระบบธุรกิจ สามารถ
สรุปเป็นแผนผังโดยคร่าวได้ตามภาพที่ 21 ถึงแม้ว่า Forrester มีเป้าหมายการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย
ที่มาของความไม่มีประสิทธิภาพของการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาในยุคทศวรรษ 1960 
เช่น 1) นโยบายการหางานให้กับผู้ว่างงาน 2) นโยบายการพัฒนาทักษะให้กับผู้ว่างงาน 3) นโยบายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน และ 4) นโยบายจัดสรรบ้านให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แต่ Forrester เล็งเห็นปัจจัยเรื่อง
ความถดถอยของกายภาพเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนในกิจการใหม่ ๆ ซึ่งจะสร้างโอกาสงานใน
เมืองต่อไป ทำให้ผลการคาดการณ์ชี้ถึงปัญหาสำคัญของความถดถอยของเมือง คือ การมีที่อยู่อาศัยมากกว่า
โอกาสการหางาน และการมีที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมที่เก่าในเชิงโครงสร้างมากกว่า จนแบบจำลองดังกล่าว
ได้ร ับการนำไปใช้ส่งเสริมนโยบาย Urban Renewal Act ทั ่วสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1960 ทั ้งนี้ 
นโยบายดังกล่าวกลับกลายเป็นสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อทุนทางสังคมของคนด้อยโอกาสและผู้ที่ถูกกีดกันใน
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สังคมอยู่แล้ว ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่อยู่ในสมมติฐาน ตัวแปร หรือแบบจำลองของ Forrester เลย ชี้ให้เห็นถึง
ความสำคัญของช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบที่ชี้นำนโยบายโดยไม่ได้รับฟังความ
คิดเห็นจากคนท่ีหลากหลาย 

 
ภาพท่ี 21 ภาพรวมแบบจำลองพลวัตเมืองของ Forrester 

ที่มา: Wardman (1993) 

กระนั้นก็ตาม แบบจำลองพลวัตเมืองของ Forrester ข้างต้นยังเป็นแบบจำลองสำคัญที่จุดประกายให้
นักวางแผนเมืองและนักสังคมเมืองหลายคนพยายามพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบเมืองที่สมบูรณ์และช่วย
สร้างความเข้าใจเมืองมากขึ้น (Batty, 2009; Berliant & Wang, 2005; García Docampo, 2014) สามารถ
สรุปเป็น 6 รูปแบบโดยคร่าว (Batty, 2009) ได้แก่ 1) แบบจำลองด้านเศรษฐกิจเมือง (urban economic-
based models) (ภาพที่ 22) 2) ด้านสังคมและกายภาพเมือง (social physics หรือ spatial interactions 
models) 3) ด้านการเช่าที่ดินและความหนาแน่นของคนเมือง (rent and population density models) 
(ภาพที่ 23) 4) ด้านพลวัตประชากร (population dynamics models) (ภาพที่ 24) 5) ด้านการเดินทาง 
(mobility models) (ภาพที่ 25) และ 6) แบบจำลองพลวัตที ่ดินและการพัฒนา ( land and developer 
dynamics models) ต่าง ๆ ข้างต้น โดยมีกรอบคิดที่สำคัญว่าพลวัตของเมืองเกิดจากความสามารถในการ
ดึงดูดของเมือง (urban attractiveness) เมื ่อเทียบกับพื ้นที ่โดยรอบหรือเมืองอื ่น ๆ ซึ ่งจะส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายของประชากร (migration) และกิจกรรมในพื้นที่เมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ ในปัจจุบันที่ประเด็นเรื่อง
ความยั่งยืนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบด้วยการ
ตั ้งเป้าหมายตาม SDGs มักคำนึงถึงปัจจัยเพิ ่มเติม เช่น การรับมือต่อปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดฝัน การ
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เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การลดรอยเท้าคาร์บอนจากกิจกรรมของมนุษย์ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
และการเพิ่มฉากทัศน์หลังเติบโต (post-growth) เป็นต้น (ภาพที่ 26)  

 
ภาพท่ี 22 แผนผังพลวัตระบบเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศัย และคน โดยมปีัจจัยเข้าหาสมดุลทีส่ำคัญ 2 ปัจจัย 

คือ ข้อจำกัดของทรัพยากร และความน่าดึงดูดสัมพัทธ์ของเมือง 
ที่มา: Hennekam and Sanders (2002) 

 
ภาพท่ี 23 วงจรการกระจุกและกระจายตัวของประชากรเมือง รูปแบบเดิม (ซ้าย) รูปแบบทางเลือกใหม่ (ขวา) 

ที่มา: Parr (2012) 
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ภาพท่ี 24 แผนผังระบบพลวตัเมอืงและการเคลื่อนย้ายของแรงงาน 

ที่มา: Hennekam and Sanders (2002) 

 
ภาพท่ี 25 พลวัตระบบของแรงงานท่ีย้ายเข้าข้ามเมืองและเข้ามาทำงานด้วยการเดินทางประจำวัน 

ที่มา: Hennekam and Sanders (2002) 
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ภาพท่ี 26 แผนผังพลวัตระบบที่คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

ที่มา: Diemer & Nedelciu, 2020) 

งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งใจศึกษาเรื่องอนาคตของงานในเมืองหลักของประเทศไทยผ่านมิติของการทำงานที่ไร้
ถิ่นฐานมากยิ่งข้ึน และภายใต้บริบทการแข่งขันและการพัฒนาเมืองหลักในประเทศไทยที่มีทั้งโอกาสและความ
ท้าทายที่แตกต่างออกไป ในบทนี้จึงศึกษารายละเอียดเพื่อพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนย่อย คือ 1) แผนภาพวงจรสาเหตุการทำงานในเมืองหลัก 2) รายการข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรของแบบจำลองพลวัตระบบ และ 3) พลวัตระบบการทำงานในเมืองหลัก โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1. แผนภาพวงจรสาเหตุการทำงานในเมืองหลัก 

จากการทบทวนรูปแบบของแบบจำลองพลวัตเมืองที่นำเสนอไว้ข้างต้น การออกแบบพลวัตระบบการทำงานใน
เมืองหลักสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ มีรายละเอียดตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

4.1.1. กรอบของแบบจำลองพลวัตระบบ 

เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิถีชีวิตของคนเมืองในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น  
และหาดใหญ่-สงขลา หน่วยในการวิเคราะห์จึงมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับเมือง และระดับชุมชนภายในเมือง โดย
กรอบของการออกแบบพลวัตระบบจะใช้การวิเคราะห์ระดับเมืองเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบบริบท 
สถานการณ์ และภาพอนาคตของทั้ง 3 เมืองได้ โดยพลวัตระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึง
ประเด็นการพัฒนาในมิติด้านความน่าอยู่ ความน่าทำงาน ความย่ังยืน และความเชื่อมต่อของเมืองซึ่งจะมี
ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อตลาดแรงงานและวิธีการทำงานเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้
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แรงงานในรายบุคคลมีความไม่ยึดติดกับพื้นที่เท่าเดิม (footloose) เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการ
พัฒนาเมืองหลักของประเทศไทย 

การคิดเชิงระบบของงานวิจัยนี้เล็งเห็นกรอบการศึกษา 6 ด้านด้วยกัน คือ 1) ปัจจัยในการพัฒนาเมือง
ในด้านต่าง ๆ 2) ความน่าดึงดูดของเมือง 3) จำนวนคนเมืองซึ่งหมายรวมถึงจำนวนแรงงานและนักท่องเที่ยว
ด้วย 4) ความมั่งค่ังในเมืองและความสามารถในการใช้จ่าย 5) ตลาดงาน และ 6) อัตราการอุปโภคบริโภค โดย
สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงระบบโดยคร่าวในภาพที่ 27 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ มี 
2 วงจรที ่เช ื ่อมโยงกันอยู ่ ค ือวงจรแบบเสริมแรง ( reinforcing loop: R) และวงจรแบบเข้าหาสมดุล 
(balancing loop: B) จากกรอบการศึกษาทั ้ง 6 ด้าน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) ปัจจัยขับ
เคลื่อนที่จะดึงดูดคนและแรงงานเข้าสู่เมือง 2 ประเด็นคือ ตลาดงานและความน่าดึงดูดของเมือง โดยมีปัจจัย
ย่อยท่ีส่งเสริมประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ความน่าอยู่ ความยั่งยืน ความน่าทำงาน และการเชื่อมต่อ 2) ปัจจัยคลัง
ที่ต้องการจะดูเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาเมือง 2 ประเด็นคือ ประชากรและความมั่งคั่งในเมือง และ 3) ปัจจัย
ที่จะทำให้เกิดวงจรแบบเข้าหาสมดุล คือ อัตราการอุปโภค บริโภค และใช้บริการเมืองซึ่งจะชี ้ให้เห็นว่า
ประชากรเมืองไม่สามารถโตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ จำเป็นจะต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของ
เมืองตามความสามารถท่ีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางธรรมชาติจะพึงให้ได้ 

 
ภาพท่ี 27 ภาพรวมแผนผังพลวัตระบบ 

ในรายละเอียด นโยบายสาธารณะที่สนใจศึกษาในการสร้างแบบจำลองพลวัตระบบนี้ ได้แก่ นโยบาย
การสนับสนุนและส่งเสริมงานสีเขียวตอบรับกับเศรษฐกิจสีเขียวที่จะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบสวัสดิการหรือบริการของรัฐในท้องที่ การส่งเสริมความหลากหลายในพื้นที่ เป็นต้น 
โดยนโยบายทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลต่อความน่าอยู่ ความยั่งยืน ความน่า
ทำงาน และการเชื่อมต่อ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่การดึงดูดคนและแรงงานเข้าสู่เมือง 
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4.1.2. กำหนดสมมติฐานพลวัต 

ภาพรวมแผนผังพลวัตระบบสำหรับงานวิจัยนี้มีทั้งวงจรเสริมแรงและวงจรเข้าหาสมดุล ความเป็นไป
ได้ของการเติบโตเมืองเมื่อดูที่คลัง (stock) ของประชากรและความมั่งคั่ง จึงน่าจะเป็นในรูปแบบ S-shape 
growth ทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ในรูปแบบ S-shape ที่มีการโตเกินก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นลง
เป็นคลื่น (oscillation) โดยการโตเกินและการปรับตัวขึ้นลงอาจเกิดจากอัตราการย้อนกลับ (feedback loop) 
ของการอุปโภคบริโภคและใช้บริการเมืองมักมีช่วงเวลาที่กว้างกว่าที่จะมีการดำเนินการพัฒนาปัจจัยในเมือง
ด้านต่าง ๆ ให้ตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไป 

4.1.3. พัฒนาแผนภาพวงจรสาเหตุ 

แผนภาพวงจรสาเหตุ (ภาพที่ 28) เป็นการขยายรายละเอียดจากภาพที่ 27 ข้างต้น โดยขยายวงจร
แบบเสริมแรงให้เห็นในมิติที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิม แบ่งเป็น 2 วงจรด้วยกัน คือ R1 และ R2 โดยทั้งสองวงจรอาจ
เริ่มต้นจากความน่าดึงดูดเมืองสำหรับผู้ที่ต้องการจะย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรหรือย้ายที่พักอาศัยชั่วคราว เมื่อเขา
ตัดสินใจเข้ามาในเมืองจึงกลายเป็นประชากรของเมืองไม่ว่าจะระยะยาวขนาดไหน เนื่องจากเมืองต้องให้บริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่คนทุกรูปแบบ โดยตัวเลขประชากรจะเปลี่ยนได้ทั้งจากอัตราการเกิด 
อัตราการตาย และอัตราการย้ายออกของประชากร เมื่อมีคนมากความมั่งคั่งโดยรวมของเมืองก็จะมากตาม 
และเมื่อดูต่อมาในวงจร R1 จะเห็นว่าเมื่อความมั่งคั่งในเมืองสูงอัตราการใช้จ่ายก็จะมีสูงขึ้นตามมา แบ่งเป็น
การใช้จ่ายที่อยู่กับเมืองและการใช้จ่ายออนไลน์ที่สร้างเม็ดเงินในพ้ืนที่อ่ืน สำหรับการใช้จ่ายในเมืองจะส่งเสริม
ทำให้เกิดงานบริการขั้นพ้ืนฐานและงานด้านการค้าขายตามมา เพ่ิมโอกาสงานให้กับเมือง (Batty, 2009) ส่งผล
ทำให้เมืองน่าดึงดูด ในทำนองคล้ายกันสำหรับวงจร R2 เมื่อความมั่งคั่งในเมืองสูงก็จะดึงดูดให้มีการลงทุนจาก
ภาคเอกชนมากขึ้น โดยการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างงานทั้งในกลุ่มแรงงานบริการขั้นเสริม แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และแรงงานก่อสร้างมากขึ้นด้วย โอกาสงานเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างความดึงดูดให้แก่เมือง ใน
มิติของโอกาสงานซึ่งอยู่ในหัวข้อการดึงดูดด้านความน่าทำงาน มากไปกว่านี้ ยังเล็งเห็นถึง ความสำคัญของ
แรงงานออนไลน์ที่ไม่ได้พ่ึงงานในพ้ืนที่โดยตรง จึงเห็นเป็นกลุ่มที่ถูกดึงดูดเข้ามาในเมืองด้วยปัจจัยอื่น ๆ แทน 

ในทางกลับกัน เมื่อมีประชากรมากขึ้นในเมืองอัตราการอุปโภคบริโภคในเมืองก็จะสูงขึ้น ส่งผลให้เกิด
วงจรแบบเข้าหาสมดุลขึ้นมาเติมอีก 2 วงจร คือ B1 และ B2 เป็นวงจรตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษามากขึ้นเพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ โดยตัวอย่างแรกคือวงจร B1 เมื่ออัตราการใช้จ่ายในเมืองมากขึ้นก็
สามารถที่จะทำให้ค่ากินอยู่ในเมืองสูงขึ้นตาม ซึ่งจะสัมพันธ์กับค่าเช่าหรือค่าที่พักในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ความ
น่าดึงดูดของเมืองอาจมีลดน้อยลงเนื่องจากไม่สามารถจ่ายได้ (non-affordable) ในอีกตัวอย่างหนึ่ง วงจร B2 
แสดงให้เห็นว่าการมีกิจกรรมในเมืองมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความหนาแน่นบนท้องถนนตามมา ซึ่งนอกจากจะ
ลดความน่าดึงดูดของเมืองโดยตรงแล้ว การที่มีรถติดยังส่งผลทำให้ เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา 
และทำให้คุณภาพของธรรมชาติในเมืองลดลงในที่สุด 
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มากไปกว่านี้ แผนภาพวงจรสาเหตุนี้ยังเริ่มสร้างพื้นที่เพื่อทดสอบนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่อาจเข้า
มาเสริมทำให้เมืองเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น เช่น การสนับสนุนการทำงานจากบ้าน การส่ งเสริมการใช้
รถยนต์ไฟฟ้า หรือการส่งเสริมให้มีตลาดที่อยู่อาศัยราคาถูกมากขึ้น เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 28 แผนภาพวงจรสาเหต ุ

มากไปกว่านี้ ผลของการวิเคราะห์ในแผนผังพลวัตระบบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจภาพ
อนาคตและประเมินลักษณะของภาพอนาคตพึงประสงค์ที่อาจมีการแลกเปลี่ยน (trade-offs) ในประเด็นต่าง 
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ๆ ให้มีฐานของความเข้าใจทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณควบคู่กันไป ทำให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในระดับเมืองที่อาจเกิดข้ึนเมื่อนโยบายต่าง ๆ เริ่มได้รับการปฏิบัติในอนาคต 

 

4.2. รายการข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของแบบจำลองพลวัตระบบ 

แผนภาพวงจรสาเหตุข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยข้อมูล

บางส่วนสามารถหาได้จากสถิติสาธารณะ เช่น การสำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร การสำรวจภาวะการ

ทำงานของประชากร การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ ในประเด็นที่ยังไม่

มีการเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะเติมเต็มจากการจัดทำแบบสำรวจ ทั้งนี้ สำหรับบทนี้จะอธิบาย

ถึงข้อมูลสถิติสาธารณะที่จะนำมาใช้และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ตัวแปรที่ใช้ในแผนผังพลวัตระบบ

มีตัวแปรย่อยที่ต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งทีม่าต่าง ๆ ดังตารางท่ี 38  

ตารางที่ 38 รายละเอียดตัวแปรยอ่ยและที่มาข้อมลู 
ตัวแปร ตัวแปรย่อย ที่มาข้อมูล 
การย้ายเขา้ (in-migration) การย้ายถิ่นฐานของคนไทย สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร 

นักท่องเที่ยว สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ 

การรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สถิติของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

ประชากร (population) จำนวนประชากร สถิติจำนวนประชากรบัญชปีระชาชาติ 

อัตราการเกิด 

อัตราการเสียชวีิต 

การย้ายออก 

นักเรียนนักศึกษา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 

แรงงานนอกระบบ สำรวจแรงงานนอกระบบ 

ความมั่งคั่ง (wealth) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบัญชปีระชาชาต ิ

รายได้ระดับครัวเรือน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

การใช้จ่าย (local expense) รายจ่ายระดับครัวเรือน 
 

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

การลงทุนธุรกิจ(investment) ทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนนิตบิุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ 

ปริมาณงานในรูปแบบตา่ง ๆ 
(jobs) 

แรงงานบริการขั้นพื้นฐาน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 

แรงงานบริการขั้นเสริม 

แรงงานค้าขาย 

แรงงานอุตสาหกรรม 

แรงงานก่อสร้าง 

ฯลฯ 

ความน่าดึงดูดของเมือง 
(attractiveness) 

ความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

การประเมินสถานภาพปจัจยัต่าง ๆ  ดูตามรายละเอยีดในบรรทัดด้านล่าง  
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ตัวแปร ตัวแปรย่อย ที่มาข้อมูล 
ปัจจัยดา้นการเชื่อมต่อสื่อสาร 
(connectivity) 

การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

ความสะดวกในการเดินทางระยะไกล จำนวนเท่ียวบินจากสนามบิน และจำนวนเท่ียวรถบขส. 

ความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

ความสะดวกในการเดินทางในระดับย่าน Goodwalk.org 

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและการทำงาน 
(workability) 

ค่าครองชีพ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

แรงงานคุณภาพ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 

โอกาสงาน สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร 
จำนวนการจดทะเบยีนนิติบุคคล 

แหล่งการวิจยัและการคิดค้นนวัตกรรม การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

ปัจจัยดา้นสังคมและการอยู่อาศัย 
(livability) 

การศึกษาคุณภาพ การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

บริการสาธารณสุขคุณภาพ การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

คุณภาพและความหลากหลายอาหาร การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

คุณภาพเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับ การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

การยอมรับในความหลากหลายของสังคม การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

กิจกรรมและพื้นที่นันทนาการในเมือง การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

วัฒนธรรมท้องถิ่น การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน (sustainability) 

ลักษณะภูมิอากาศ การสำรวจคนเมือง 4.0 ภาคผนวก ข 

ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ พื้นที่มีร่มไม้สีเขียว (Tree cover)8 

มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย 
กรมควบคุมมลพิษ9 

การรับมือกับความเส่ียงภยัทางธรรมชาติ พื้นที่ประสบภยัน้ำทว่ม10 

 

4.2.1. การวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณในคลังตั้งต้น (initial stock) 

แบบจำลองแผนผังพลวัตระบบมีปัจจัยเรื่องเวลามาเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือให้เห็นผลของการพัฒนาในระยะ
ยาว ดังนั้น การเริ่มต้นใส่ตัวแปรในแบบจำลองดังกล่าวควรคำนึงถึงการใส่ตัวแปรคลังตั้งต้นไว้ก่อน โดยมีเวลา
เริ่มที่ 𝑇0 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนหนึ่งจึงเป็นการวิเคราะห์หาตัวแปรคลังตั้งต้นดังกล่าว บางข้อมูลอาจ
มีตัวเลขท่ีสามารถใช้ได้ทันที เช่น สถิติประชากร หรือสถิติจำนวนแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่ในบางชั้นข้อมูล 
จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลคลังนั้น ๆ เช่น ข้อมูลเชิงพื้นที่จะต้องคำนวณรวมผลให้มีค่าใน

 
8 พื้นที่มีร่มไม้สีเขียว 

https://www.globalforestwatch.org/map/?menu=eyJkYXRhc2V0Q2F0ZWdvcnkiOiJmb3Jlc3RDaGFuZ2UiLCJtZW51U2VjdGl
vbiI6ImRhdGFzZXRzIn0%3D 

9 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/# 
10 พื้นที่ประสบภัยน้ำทว่ม https://floodv2.gistda.or.th/ 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
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ระดับเมือง หรือข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีเวลาในปีดังกล่าวอาจจะต้องวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์สถานการณ์ของปี
นั้น ๆ 

จากรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้น ปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อมูลเพื่อเติมเต็มแบบจำลองพลวัตระบบดัง
ตารางท่ี 39 นี้ โดยข้อมูลต่าง ๆ ยึดจากพ.ศ. 2562 เป็นหลักเนื่องจากเหตุผล 2 ประการด้วยกัน คือ 1) ในช่วง
เวลาปีครึ่งที่ผ่านมาระหว่างพ.ศ. 2563-64 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิดทำให้การดำเนินงานเก็บข้อมูลทาง
สถิติของหลายฝ่ายต้องหยุดชะงัก จึงทำให้การเก็บข้อมูลหลายส่วนมีถึงเพียงแค่ปี 2562 และ 2) ในประเด็นถัด
มา ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดทำให้กิจการธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายส่วน
หยุดชะงักด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ข้อมูลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่อยู่ในสถานการณ์ที่ผิดแผกไปกว่าเดิม 
จึงมุ่งเน้นใช้ข้อมูลก่อนวิกฤตการเป็นหลักเพ่ือค้นหาอัตราความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แม่นยำขึ้น  

ตารางที่ 39 ข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2562 สำหรับการพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบ 
ตัวแปร เชียงใหม ่ ขอนแกน่ สงขลา หน่วย ปี หน่วย

พ้ืนที่ 
ที่มาข้อมูล 

จำนวนประชากรตามทะเบียนบา้น 391,140 294,318 91,826 คน 2562 อำเภอ11 (สถ. มห., 2564) 

จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนบา้น 211,084 125,262 35,466 คร. 2562 อำเภอ 

ขนาดครัวเรือน (เฉลี่ย) 1.85 2.35 2.59 คน/คร. 2562 อำเภอ 

การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร
ตามทะเบียนบา้น 

0.0618 0.0338 0.0406 คน/ปี 2552-
58 

ในเขตเทศบาล (มห., 2558) 

ธุรกิจจดทะเบยีน 279,783 151,431 287,331 ล้านบาท 2562 อำเภอ (กรมพัฒนาธุรกจิ, 
2562) 

ผู้โดยสารคนไทยขาเข้า 3,959,091 947,081 1,812,512 คน/ปี 2562 สนามบิน (AOT, 2019; 
กรมท่าอากาศยาน, 
2562) 

ผู้โดยสารคนไทยขาออก 4,081,850 949,741 1,811,523 คน/ปี 2562 สนามบิน 

ผู้โดยสารคนตช.ขาเข้า 1,627,784 0 137,376 คน/ปี 2562 สนามบิน 

ผู้โดยสารคนตช.ขาออก 1,600,969 0 134,359 คน/ปี 2562 สนามบิน 

คนไทย ผ่านจังหวัด 455,269 745,514 169,773 คน/ปี 2562 จังหวัด (กก., 2562) 

คนไทย แวะจังหวัด 2,091,937 1,681,630 1,399,968 คน/ปี 2562 จังหวัด 

คนไทย เท่ียวจังหวัด 1,636,668 936,116 1,230,195 คน/ปี 2562 จังหวัด 

คนต่างชาติ ผ่านจังหวัด 64,400 3,868 38,033 คน/ปี 2562 จังหวัด 

คนต่างชาติ แวะจังหวัด 942,930 21,195 719,878 คน/ปี 2562 จังหวัด 

คนต่างชาติ เที่ยวจังหวัด 878,530 17,327 681,845 คน/ปี 2562 จังหวัด 

การใช้จ่าย คนไทย ผ่านจังหวัด 2,100 993 2,063 บ/คน/ว 2562 จังหวัด 

การใช้จ่าย คนไทย แวะจังหวัด 3,664 1,374 3,050 บ/คน/ว 2562 จังหวัด 

การใช้จ่าย คนไทย เท่ียวจังหวัด 3,815 1,472 3,106 บ/คน/ว 2562 จังหวัด 

การใช้จ่าย คนต่างชาติ ผา่นจังหวัด 2,290 1,010 2,654 บ/คน/ว 2562 จังหวัด 

 
11 ในระดับอำเภอเลือกวิเคราะห์จากตัวเลขของแต่ละเมืองด้วยอำเภอดังนี้ 

เมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอสันปา่ตอง อำเภอสันทราย 
 เมืองขอนแก่น ประกอบดว้ย อำเภอเมืองขอนแก่น 
 เมืองหาดใหญ่-สงขลา ปรกะอบดว้ย อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ ่
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ตัวแปร เชียงใหม ่ ขอนแกน่ สงขลา หน่วย ปี หน่วย
พ้ืนที่ 

ที่มาข้อมูล 

การใช้จ่าย คนต่างชาติ แวะจังหวัด 4,793 1,720 4,413 บ/คน/ว 2562 จังหวัด 

การใช้จ่าย คนต่างชาติ เที่ยวจังหวัด 4,858 1,771 4,448 บ/คน/ว 2562 จังหวัด 

ระยะการเที่ยวจังหวัด คนไทย 2.90 3.10 2.39 วัน/ทริป 2559 จังหวัด 

ระยะการเที่ยวจังหวัด คนต่างชาต ิ 2.85 1.99 2.83 วัน/ทริป 2559 จังหวัด 

แรงงาน ปฐมภูมิ 133,148 92,343 84,447 คน 2559 ในเขตเทศบาล (สสช., 
2562d) แรงงาน ทุติยภูมิ-การผลิต 62,046 29,661 65,811 คน 2559 ในเขตเทศบาล 

แรงงาน ทุติยภูมิ-ก่อสร้าง 44,196 32,418 29,134 คน 2562 ในเขตเทศบาล 

แรงงาน ตติยภูมิ-ค้าขาย 111,292 86,059 103,459 คน 2562 ในเขตเทศบาล 

แรงงาน ตติยภูมิ-บรกิารพื้นฐาน 75,488 48,040 83,860 คน 2562 ในเขตเทศบาล 

แรงงาน จตุรภูมิ-บริการเสริม 113,081 70,133 85,078 คน 2562 ในเขตเทศบาล 

แรงงาน ปฐมภูมิ 0.00% 0.00% 0.00% - 2559 อำเภอ (คำนวณ) 

แรงงาน ทุติยภูมิ-การผลิต  15.28% 11.14% 17.92% - 2559 อำเภอ (คำนวณ) 

แรงงาน ทุติยภูมิ-ก่อสร้าง 10.88% 12.17% 7.93% - 2562 อำเภอ (คำนวณ) 

แรงงาน ตติยภูมิ-ค้าขาย 27.40% 32.32% 28.16% - 2562 อำเภอ (คำนวณ) 

แรงงาน ตติยภูมิ-บรกิารพื้นฐาน 18.59% 18.04% 22.83% - 2562 อำเภอ (คำนวณ) 

แรงงาน จตุรภูมิ-บริการเสริม 27.85% 26.33% 23.16% 
 

2562 อำเภอ (คำนวณ) 

ข้อมูลข้างต้นมีลักษณะที่แตกต่างกันสามารถจัดกลุ่มเป็น 3 รูปแบบคือ 1) ข้อมูลสถิติท่ัวไปซึ่งอาจเก็บ
เป็นครั้ง ๆ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้ามเวลาหรือเชิงพ้ืนที่ได้ละเอียดนัก 2) ข้อมูลสถิติย้อนหลังในลักษณะของสถิติ
ที่มีการเก็บมาเป็นเวลานาน (timeseries) และ 3) ข้อมูลสถิติเชิงพื้นท่ี ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของแผนที่มีตำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อได้ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นจึงจะแบ่งออกตามการใช้
งานในแผนผังพลวัตระบบเป็นหลัก และวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูลตามมา การวิเคราะห์จึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 

4.2.2. การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (flow rate) 

อีกส่วนของแบบจำลองผังพลวัตระบบคืออัตราการไหล ( flow rate) จากปัจจัยหนึ่งไปยังอีกปัจจัย
หนึ่ง โดยอาจมีเวลาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งเข้าร่วมด้วยได้เช่นกัน ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะห์หาอัตราดังกล่าวของแต่ละ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรจะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอย (regression analysis) เป็นหลัก เพื่อนำสมการ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมาแปรเป็นอัตราในแผนผังพลวัตระบบอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจมีตัวแปร
เดียวหรือหลายตัวแปรที่ต้องการการวิเคราะห์แบบถดถอยหลายตัวแปร (multivariate regression analysis) 
ก็ได้เช่นกัน แต่ผลลัพธ์จะนำไปแจงแยกตามแต่ละความสัมพันธ์ของตัวแปรอีกทีหนึ่ง 

4.2.3. การคำนวณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (variables) 

เนื่องด้วยแบบจำลองจะแสดงผลในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นการเห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยบางส่วนจะเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่คอยใช้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของการทดลองใช้
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แบบจำลองแผนผังพลวัตนั้น ๆ การวิเคราะห์แนวโน้มด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำไว้
สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ 

จากข้อมูลที่วิเคราะห์ในการกวาดสัญญาณข้างต้น พบความสัมพันธ์ของอนุกรมเวลาสำหรับตัวแปร
ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังตารางท่ี 40 และตารางท่ี 41 

ตารางที่ 40 ตัวแปรและอัตราการเปลีย่นแปลงท่ีใช้ในแบบจำลองพลวัตระบบการทำงานในเมืองหลัก 

ตัวแปร (variable) อัตราการเปลี่ยนแปลง (flow rate) หน่วย 
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรท้องถิ่น  (Local pop change rate) 0.0618 คน/ปี 

สัดส่วนแรงงานบริการขั้นเสริมต่อประชากร (Ratio of ASL/pop) 0.2891 คน/คน 

สัดส่วนแรงงานบริการขั ้นพื ้นฐานและก่อสร้างต่อบริการขั ้นเสร ิม (Ratio of 
BS&C/AS) 

1.6517 คน/คน 

ตารางที่ 41 สมการระหว่างตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองพลวัตระบบการทำงานในเมืองหลัก 
ตัวแปร (variable) สมการ (function) หน่วย (unit) 
ความหนาแน่นในเมือง (density) Population / city area คน/ตร.กม. 

ช่องว่างความหนาแน่นในเมือง (gap) Top density - density คน/ตร.กม. 

อัตราการเปลี ่ยนแปลงประชากร (pop change 
rate) 

IfThenElse ([Gap] > 0, [Local pop change ate] * 
[Population], [Local pop change rate] * [Population] * -
1) 

คน/ปี 

อัตราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใช้จ่าย 
(flow of annual expendable wealth) 

([Net income] * [Population]) - [Annual expendable 
wealth] 

บาท/ปี 

อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงานบริการขั้นเสริม (flow 
of advanced service labors) 

([Population] * [Ratio of ASL/pop]) - [Advanced service 
labors] 

คน/คน 

อัตราการเปลี ่ยนแปลงแรงงานบริการขั ้นพื ้นฐาน 
(flow of basic service labors) 

([Advanced service labors] * [Ratio of BS&C/AS]) - [Basic 
service labors] 

คน/คน 

 

4.3. พลวัตระบบการทำงานในเมืองหลัก 

การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบการทำงานใช้โปรแกรมออนไลน์ชื่อ Insight Maker (insightmaker.com) 

เป็นโปรแกรมหลักในการทำงาน ซึ่งแบบจำลองพลวัตระบบการทำงานในเมืองหลักพัฒนามาจากแผนภาพ

วงจรสาเหตุข้างต้น ทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถชี้ประเด็นในอนาคตผ่านข้อมูลเชิงปริมาณ การสร้างแบบจำลองพลวัต

ระบบจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลหลายชุดและวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ การพัฒนาแบบพลวัตระบบการทำงานใน

เมืองหลักจึงยังไม่สามารถบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ ได้มากนัก  

จากแผนภาพวงจรสาเหตุข้างต้น นำมาปรับเพื่อทำเป็นแบบจำลองพลวัตระบบ (ภาพที่ 29) โดย

เริ่มต้นจากวงจร R ซึ่งแสดงนำข้อมูลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่ในเขตเทศบาล

ของจังหวัด ซึ่งรวมถึงอัตราการเกิด การตาย และการย้ายถิ่นฐานอย่างเป็นทางการ ซึ่งจากอดีตมาจนถึง
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ปัจจุบัน การเปลี ่ยนแปลงประชากรยังเป็นแนวโน้มในทางบวกอยู ่ ในทางกลับกัน วงจรเข้าหาสมดุล 

(balancing loop) ที ่จะเข้ามาทำให้ประชากรเมืองหยุดโต ดึงมาจากภาพวงจรสาเหตุในเรื ่องของความ

หนาแน่นในเมือง โดยตั้งความหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่ 4,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร หากจำกัดเนื้อเมืองไว้ใน

ขอบเขตเดิม B2 แสดงถึงวงจรดังกล่าวที่ทำให้ประชากรหยุดเติบโตต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ในขณะเดียวกัน จำนวนประชากรจะขึ้นตรงกับปริมาณเงินหมุนเวียนในเมือง ซึ่งในท่ีนี้ ใช้ข้อมูลรายได้

สุทธิจากการสำรวจของโครงการคนเมือง 4.0 ในขณะเดียวกัน เพื่อเริ่มต้นสร้างแบบจำลองพลวัตระบบ จึงตัด

ให้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรและจำนวนแรงงานบริการขั้นเสริมเป็นเพียงแค่สัดส่วนอย่างง่าย ทั้งนี้ 

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแรงงานบริการขั ้นเสริมและขั ้นพื ้นฐานมีความเป็นสัดส่วนอย่าง

ตรงไปตรงมามากกว่าจากทฤษฎีของ Moretti (2013a) ตามท่ีเขียนไว้ในพ้ืนที่ R1 

 

 
ภาพท่ี 29 แบบจำลองพลวัตระบบการทำงานในเมืองหลัก 
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แผนภูมิที่ 58 ผลการดำเนินการของแบบจำลองพลวัตระบบการทำงาน แสดงจำนวนประชากร จำนวนแรงงานบริการขั้นเสรมิ 

และจำนวนแรงงานบริการขั้นพื้นฐานร่วมกับแรงงานในภาคการค้าขาย ของเมืองเชียงใหม่ตลอด 20 ปีข้างหน้า 

 
แผนภูมิที่ 59 ผลการดำเนินการของแบบจำลองพลวัตระบบการทำงาน แสดงปริมาณเงินหมุนเวียนในเมืองเชียงใหม่ตลอด 20 

ปีข้างหน้า 
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บทท่ี 5 ประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลง 
 

การประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงดำเนินการผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเ ดือนเมษายน 2564 
เป็นหลัก12 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่จริงได้ ดังนั้นจึง
ได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และจัดพื้นที่เพื่อการทำงานเชิงปฏิบัติการด้วย IdeaFlip.com 
แทน นอกจากนี้ เนื่องจากต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่ สามารถเชิญกลุ่มแรงงาน
บริการขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมได้ และผลที่ได้รับอาจมีความเบี่ยงเบนไปตามข้อจำกัดและความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายการสัญญาณการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้นและการระดมสมองด้วยกรอบ STEEPV (ตารางที่ 42) เป็นรายการตั้งต้นสำหรับระดมสมองต่อยอด
เพ่ิมเติม  

ตารางที่ 42 รายการแนวโน้มตั้งตน้ (STEEPV) สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
ด้านสังคม (social)   

กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวัยขึ้น การย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง สังคมมีคนจากเชื้อชาติหลากหลายขึ้น 
ความสัมพันธ์ในครัวเรือนหลากหลาย การขยายตัวสู่ชานเมือง คนสูงอายุมีมากขึ้น 

ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง การฟื้นฟูย่านเมืองเก่า แรงงานในเมืองมีทักษะสูงขึ้น 
แรงงานต่างชาติทักษะสูงย้ายเข้ามาก
ขึ้น (ระยะยาว > 3 เดือน) 

แรงงานคนไทยทักษะสูงย้ายเข้ามาก
ขึ้น (ระยะยาว > 3 เดือน) 

จำเป็นต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ี
หลากหลายขึ้น 

แรงงานต่างชาติทักษะขั้นพื้นฐานย้าย
เข้ามากขึ้น (ระยะยาว > 3 เดือน) 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ระยะสั้น <= 3 
เดือน) 

… 

ด้านเทคโนโลยี (technology)   
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ระบบเมืองอัจฉริยะ การเช่ือมต่อออนไลน์ 5G 

รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู ่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ระบบอาคารอัจฉริยะ 
ด้านเศรษฐกิจ (economy)   
การท่องเที่ยว ธุรกิจแบ่งปัน การลงทุนจากภายนอก 
สังคมไร้เงินสด การทำงานผ่านแพลตฟอร์มจับคู ่ ธุรกิจท้องถิ่นรายย่อย 
ทำงานผ่านแพลตฟอรม์ทักษะสูง เศรษฐกิจสเีขียว Co-working space 

การขายของออนไลน ์ ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก … 
ด้านสิ่งแวดล้อม (environment)   

 
12 การระดมสมองเพื่อประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเมืองประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีด้านการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องที่ ด้านการพัฒนาแรงงาน และตัวแทนคนทำงาน โดยภาพรวมมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์จากเมืองเชียงใหม่ 
14 คน เมืองขอนแก่น 15 คน และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 9 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ภาคผนวก ค การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1: ประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและอนาคตฐาน  
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สภาวะอากาศรุนแรง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การลดลงของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ การสร้างขยะ การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การพัฒนาพลังงานสะอาด 

ด้านการเมือง (politics)   
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แรงจูงใจในการจดทะเบยีนบริษัท การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 
การย้ายศูนย์ราชการภูมิภาค การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีสาธารณะ การรองรับธุรกรรมชาวต่างชาต ิ
ความตระหนักเรื่องสิทธิและสวัสดกิารแรงงาน … 
ด้านคุณค่า (values)   

ท้องถิ่นนิยม ความเท่าเทียมทางเพศ ความเป็นประชากรโลก 
การยอมรับในความหลากหลายของสังคม ... 

ในการประชุมได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่หลากหลายจากทั้งด้านการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องที่ การพัฒนาแรงงาน และตัวแทนการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มาจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ผู้ที่เพิ่งเริ่ม
ทำงาน วัยกลางคน และผู้ที่เข้าใกล้วัยเกษียณด้วย เพ่ือให้เห็นถึงความหลากหลายทางแนวความคิดและเกิดบท
สนทนาที่น่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสามารถตีความรายละเอียดได้ตาม
ตารางท่ี 43 และการประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเมืองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 43 การตีความผลการประเมินแนวโนม้ด้วยเมทริกซผ์ลกระทบและความไม่แน่นอน (Wilson matrix) 

ระดับความไม่แน่นอน (uncertainty)   

ต่ำ (L) กลาง (M) สูง (H)   

วิกฤตต่อการ
วางแผน 

สำคัญต่อการ
สร้างฉากทัศน ์

วิกฤตต่อการ
สร้างฉากทัศน์ 

สูง (H) ระดับผลกระทบ (im
pact) 

สำคัญต่อการ
วางแผน 

สำคัญต่อการ
วางแผน 

สำคัญต่อการ
สร้างฉากทัศน ์

กลาง (M
) 

คอยติดตาม คอยติดตาม 
คอยติดตามและ

ประเมินผล
กระทบ 

ต่ำ (L) 

 

5.1. เมืองเชียงใหม ่

การประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เชียงใหม่ (ตารางที่ 44) 
พบว่าปัจจัยต่าง ๆ มีระดับความไม่แน่นอนที่คละกันไป แต่แนวโน้มโดยมากได้รับการประเมินว่าจะส่งผล
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กระทบต่อเมืองในระดับกลางถึงสูง โดยกลุ่มประเด็นที่มีระดับความไม่แน่นอนต่ำมุ่งเน้นไปเรื่องการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเปิดรับความหลากหลายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นต่อยอดจาก
ลักษณะความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงาน
นอกระบบและการใช้งานเทคโนโลยีที่ปรากฏอยู่บ้างแล้วในปัจจุบันจะเป็นอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาเมืองและ
เศรษฐกิจในเมืองที่สำคัญ ทั้งนี้ ในอีกด้านหนึ่งผลกระทบจากการจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพทำให้หลายส่วนเล็งเห็นถึงปัญหาต่อระบบนิเวศจากการเติบโตของเมืองเช่นเดียวกัน 

สำหรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงและจะส่งผลกระทบสูงต่อเมืองเชียงใหม่ 
ประเด็นสำคัญที่ได้รับการพูดคุยกันอย่างมากคือการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ อันเกิดจากการเผา
ป่าที่เชียงใหม่ประสบมาหลายปีติดกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเริ่มส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกใช้ชีวิตของคน 
และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางนโยบายอื่น ๆ ที่
สำคัญ เช่น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งรวมถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง รวมไปถึงการบริหาร
จัดการเมืองในมิติต่าง ๆ ทั้งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การพัฒนาสวัสดิการ และการกระจายรายได้
เพื ่อส่งเสริมการคุ ้มครองแรงงานในขณะที ่ย ังคงพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับโลกมากขึ้น
เช่นเดียวกัน 

ตารางที่ 44 ผลการประมินสญัญาณการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่จากการประชุมเชิงปฏิบตัิการครั้งท่ี 1 

ระดับความไม่แน่นอนต่ำ (L) ระดับความไม่แน่นอนกลาง (M) ระดับความไม่แน่นอนสูง (H)  

• การฟื้นฟยู่านเมืองเก่า 
• กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวยัขึ้น 
• ระบบเมืองอัจฉริยะ 
• ค่าครองชีพสูง 
• เทศบัญญัติไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต 
• แม่น้ำ คลอง เน่าเสีย 
• แรงงานต้องส่ือสารได้หลายภาษา 
• การเรียนออนไลน ์
• จำนวน innovator ในพื้นที ่
• สังคมมีคนจากเช้ือชาติหลากหลายขึ้น 
• Digital Nomad +นักท่องเที่ยว ย้ายถิ่น

เล่ียง PM2.5 
• คนสูงอายุมีมากขึ้น 
• มลพิษทางอากาศ 

• ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
เพิ่มขึ้น 

• กฎหมายล้าสมยัไม่เอื้ออำนวย 
• การเผาป่า 
• ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
• AI + Automation (ส่งผลให้แนวโน้ม

การจ้างงานลดลง) 
• มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
• แรงงานรับรู้เรื่องสิทธิมากขึ้น 
• การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนใน

ท้องถิ่น 
• Plant-based meat 
• ค่าแรงถูก 
• โครงสร้างการคุ้มครองแรงงานประเภท 

Freelance 
• การตลาดชุมชนและออนไลน์ 
• การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกวยั 
• WIFI สาธารณะ 

• Big Data 
• Open Government รัฐโปร่งใส 
• คนเปลี่ยนงานบ่อย 
• Inclusive growth (leave no one 

behind) 
• ความสามารถในการปรับกฎหมาย

ท้องถิ่น 
• การลงทุนจากภายนอก 
• รัฐปกครองอิสระ 
• Blockchain/ Crypto currency  
• การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

ระดับผลกระทบสูง (H) 
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5.2. เมืองขอนแก่น 

สำหรับเมืองขอนแก่น ผลการประเมินในภาพรวม (ตารางท่ี 45) เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวโน้ม
ต่าง ๆ ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงส่วนมากอยู่ในระดับความไม่แน่นอนต่ำ  โดย
แนวโน้มดังกล่าวรวมถึงปัญหามลพิษขยะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนาเมือง ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและแรงงานที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  และยังมี
แนวโน้มด้านสังคมที่การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดการตกหล่นของคนกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมให้
ความเหลื่อมล้ำเกิดมากข้ึนในเมืองเช่นเดียวกัน 

 ทั้งนี ้ สำหรับแนวโน้มที ่มีผลกระทบสูงและมีความไม่แน่นอนกลางถึงสูง พบว่ามีประเด็นด้าน
เทคโนโลยีที่ยังไม่ปรากฏชัดในขอนแก่นหรือในไทยมากนัก เช่น ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ หุ่นยนต์ หรือเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในพื้นที่ นอกจากนี้ 
เมืองขอนแก่นยังเล็งเห็นความสำคัญในการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกมากขึ้นถึงแม้จะยังมีความไม่แน่นอนสูงก็ตาม 

  

• การพัฒนาพื้นที่สีเขยีวในเมือง 
• การขายของออนไลน ์
• การประกอบอาชพีในพื้นที่สาธารณะ 
• ความต้องการแรงงานช่าง(vocational 

education) 
• ธุรกิจการศึกษา 
• ท้องถิ่นนิยม 
• ความเป็นเชียงใหม่ 

• ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
• การสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน 
• ธุรกิจแบ่งปัน (แชร์บ้าน แชร์รถ ฯลฯ) 
• แรงงานต่างด้าวมาแบบถูกกฎหมาย 
• การขยายตวัสู่ชานเมือง 
• แรงงานต่างชาติทักษะขั้นพื้นฐานย้ายเขา้

มากขึ้น (ระยะยาว > 3 เดือน) 
• ประชากรเชียงใหม่มีบ้านหลังที่สองนอก

พื้นที่เลี่ยงมลพิษ PM2.5 
• ความตระหนักเร่ืองสิทธิและสวัสดิการ

ของแรงงาน 
• การพัฒนาพลังงานสะอาด 
• แรงงานในเมืองมีทักษะสูงขึ้น 
• การสร้างขยะ 

• แรงจูงใจในการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึน้ 
• ค้นหาอัตลักษณ์ที่หายไปเพื่อสร้างมูลค่า

ทางวัฒนธรรม 
• ค่าครองชีพสูงขึ้น 
• ทรัพยากรต่างๆ เข้าถึงยากขึ้น 
• ระบบอาคารอจัฉริยะ 
• ความเป็นประชากรโลก 

ระดับผลกระทบกลาง (M
) 

 • Co-working space(อาจจะลด) (hype) 
• แรงงานต่างชาติทักษะสูงย้ายเข้ามากขึน้ 

(ระยะยาว > 3 เดือน) 
• แรงงานคนไทยทักษะสูงย้ายเขา้มากขึ้น 

(ระยะยาว > 3 เดือน)" 
• อาชีพใหม่ที่สร้างงานให้แก่คนเชียงใหม่ 

• ความสามารถในการรองรับธุรกรรม
ชาวต่างชาต ิ

• ธุรกิจท้องถิ่นรายยอ่ย 

ระดับผลกระทบต่ำ 
(L) 
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ตารางที่ 45 ผลการประมินสญัญาณการเปลี่ยนแปลงของเมืองขอนแก่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

 

ระดับความไม่แน่นอนต่ำ (L) ระดับความไม่แน่นอนกลาง (M) ระดับความไม่แน่นอนสูง (H)  

• ความสัมพันธ์ในครัวเรือนหลากหลายมากขึ้น 
• ท้องถิ่นนิยม 
• การเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้าน (ผลกระทบจากโครงการ

พัฒนาเมือง) 
• แรงงานต่างชาติทักษะขั้นพื้นฐานย้ายเขา้มากขึ้น 

(ระยะยาว > 3 เดือน) 
• คนสูงอายุมีมากขึ้น 
• พนันออนไลน ์
• คนขอนแก่นกลับบ้าน/ คนรุ่นใหม่กลับมาทำงานที่

บ้านมากขึ้น 
• ขยะ electronics ขยะกอ่สร้าง พลาสตกิ 
• Wellness economy 
• การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในทอ้งถิ่น 
• MICE/ Expo 
• การย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง 
• การแข่งขันกับจีน 
• ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง 
• accessibility สำหรับคนพิการ คนชรา 
• เวทีประท้วง 
• สภาวะอากาศผันผวนรุนแรง 
• ฝุ่น  
• ธุรกิจขนาดใหญ่ dominate business landscape 
• กำลังแรงงานในภาพรวม 
• สูงวัยขึ้น 
• Food innovation 
• Lazy / joy economy 
• Professional Freelance 
• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
• Work from home 
• Global link 
• Digital /remote service 

• LGBTQ 
• KK stock market company 
• Cyber crime 
• on-demand services 
• ธุรกิจแบ่งปัน (แชร์บ้าน แชร์รถ 

ฯลฯ) 
• สังคมมีคนจากเช้ือชาติหลากหลาย

ขึ้น 
• น้ำท่วมทุ่ง น้ำทว่มเมือง 
• รถไฟความเร็วสูง 
• แรงงานในเมืองมีทักษะสูงขึ้น 
• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
• การจัดการขยะ 
• Creative economy 
• การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ 
• TOD / Compact City 
• ผู้ประกอบการยา้ยฐานการผลิตเข้า

มาในขอนแก่นมากขึ้น 
• เศรษฐกิจสีเทา 

• รถไฟรางคู่ 
• ความเหลื่อมล้ำ 
• ภัยแล้ง เกษตร 
• ระบบเมืองอัจฉริยะ 
• ระบบอาคารอจัฉริยะ 
• การพัฒนาพลังงานสะอาด 
• หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานขั้น

พื้นฐาน 
• นโยบายการขนส่งทางราง ถนน

และทางอากาศ ความเร็วความถี่
ความสะดวกในการเชื่อมต่อ 

• อิทธิพลจากต่างประเทศมากขึ้น 
• ผังเมืองใหม่ 

ระดับผลกระทบสูง (H) 

• การขายของออนไลน ์
• งานอิสระทำงานมากกวา่ 1 ชอ่งทาง 
• education mismatch มากขึ้น  
• สังคมไร้เงินสด 
• การขยายตวัสู่ชานเมือง 

• เมืองแห่งการเดิน/ Universal 
Design 

• เศรษฐกิจสีเขียว 

• นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ(ระยะสั้น 
<= 3 เดือน) เพิ่มขึ้น" กลาง (M

) 

• - • - • - ต่ำ (L) 
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5.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ภาพรวมของการประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในเมืองหาดใหญ่-สงขลาเห็นปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความไม่แน่นอนต่ำ ส่วนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความไม่แน่นอนกลางถึงสูงจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบสูงทั้งสิ้น โดย
ปัจจัยที่มีระดับความไม่แน่นอนต่ำมุ่งเน้นไปที่แนวทางการพัฒนาเมืองที่อยู่ในแผนงานและกำลังดำเนินการอยู่ 
เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ การขยายฐานเศรษฐกิจของเมือง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี หรือโครงการขนาดย่อมเช่น คลองเตยลิงก์ และการพัฒนาสงขลาเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น มากไป
กว่านี้ ในด้านสังคมความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาจะมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยชาว
หาดใหญ่-สงขลาเล็งเห็นว่าเมืองทั้ง 2 จะสามารถดึงดูดแรงงานทักษะขั้นพื้นฐาน-สูงได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความต้องการแรงงานยังสูงอยู่จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ รอบเมือง ส่งผลให้แรงงานเหล่านั้นยังคงต้องเข้า
เมืองเพื่อใช้บริการด้านอื่น ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ สงขลายังจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับน้ำทะเลที่
สูงขึ้น (sea-level rise) ซึ่งจะเป็นแนวโน้มสำคัญต่อการพัฒนาเมืองต่อไป 

 สำหรับปัจจัยอื่นที่มีความไม่แน่นอนในระดับกลางถึงสูง แต่มีผลกระทบสูงด้วยเช่นเดียวกัน มุ่งไปยัง
ประเด็นเรื ่องประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาพื้นที ่ของ
ภาคเอกชนและประชาสังคม การพัฒนาธุรกิจรายย่อยที่จะได้รับการแข่งขันจากธุรกิจรายใหญ่ที่กระจายตัวมา
ในพื้นที่เมืองหลักต่าง ๆ มากไปกว่านี้ ปัจจัยที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการบริหารจัดการสภาวะอากาศที่ผันผวน
และทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญกับการพัฒนาทั้ง 3 เมืองด้วยเช่นกัน 
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ตารางที่ 46 ผลการประมินสญัญาณการเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่-สงขลาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

ระดับความไม่แน่นอนต่ำ (L) ระดับความไม่แน่นอนกลาง (M) ระดับความไม่แน่นอนสูง (H)  

• ระบบเมืองอัจฉริยะ 
• สังคมไร้เงินสด 
• คนสูงอายุมีมากขึ้น 
• ความต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น 
• การขายของออนไลน ์
• การรุกล้ำพื้นทีธ่รรมชาติในการพัฒนาเอกชน 
• การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
• การเชื่อมต่อออนไลน์ 5G 
• การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในทอ้งถิ่น" 
• แรงงานคนไทยทักษะสูงย้ายเขา้มากขึ้น (ระยะยาว > 

3 เดือน) 
• การคงเอกลักษณ์ของเมือง 
• แรงงานต่างชาติทักษะสูงย้ายเข้ามากขึน้ (ระยะยาว > 

3 เดือน) 
• Local Delivery Service 
• การยอมรับในความหลากหลายของสังคม 
• กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวยัขึ้น 
• การสร้างขยะ 
• Outsource 
• การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
• แนวโน้มการมีบุตรลดลง 
• ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 
• เมืองแห่งร้านกาแฟทางใต้ 
• ส่งเสริม green city  

• การจัดพื้นที่ (Zoning) ให้ชัดเจน 
• ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
• การพัฒนาพลังงานสะอาด 
• สภาวะอากาศผันผวนรุนแรง 
• มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
• ธุรกิจท้องถิ่นรายยอ่ย 
• ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่ถูกต้อง

ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
• การบริหารจัดการและแผนการ

จัดการรายได้-รายจา่ยของท้องถิ่น
ที่มีความยั่งยืนและประสิทธิผล" 

• จำเป็นต้องสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาทีห่ลากหลายขึ้น 

• Learning city 
• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

• การลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

• แรงงานในเมืองมีทักษะสูงขึ้น 
• บทบาทของหนว่ยงานภาครัฐใน

การเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเมือง 

• การลงทุนจากภายนอก 
• การทำงานผ่านแพลตฟอร์มจบัคู่

ลูกค้าและผู้ให้บริการ 
• การลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
• ความสามารถในการแข่งขัน

ระดับโลก 
• ความตระหนักเร่ืองสิทธิและ

สวัสดิการของแรงงาน 
• การมีส่วนร่วมในการออกแบบ

นโยบายของภาครัฐ 
• เอกชนเสนอโครงการและ

งบประมาณ 

ระดับผลกระทบสูง (H) 

• หุ่นยนต์แทนแรงงาน 
• Co-working space 
• การฟื้นฟยู่านเมืองเก่า 
• Crypto Investor 
• การพัฒนาประชากรให้เข้าถึงเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
• การย้ายศูนย์ราชการภูมภิาค 
• Developer เพิ่มขึ้น 
• Local Social Network Group EX HatyaiZ 
• Start-Up/ Co-Founder 
• การกระจกุตัวของธุรกิจ-โรงงานอุตสาหกรรม 
• ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง 
• ความหลากหลายของศาสนา 

• รถไฟความเร็วสูง 
• Health Healing Tourism 
• ธุรกิจสีเทา 
• โครงการ คลองเตย Link 
• การท่องเท่ียว 

• ระบบอาคารอจัฉริยะ 
• รถไฟรางคู่ 

ระดับผลกระทบกลาง (M
) 

• การพัฒนาพื้นที่สีเขยีวในเมือง 
• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
• ธุรกิจแบ่งปัน (แชร์บ้าน แชร์รถ ฯลฯ) 
• การประกอบอาชพีในพื้นที่สาธารณะ 

• - • - ระดับผลกระทบ

ต่ำ (L) 
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5.4. เมืองหลักภมูิภาคของประเทศไทย 

จากวิธีการตีความผลการประเมินแนวโน้มด้วยเมทริกซ์ผลกระทบและความไม่แน่นอนข้างต้น (ตารางที่ 43) 
การประเมินจากทั้ง 3 เมืองชี้ให้เห็นประเด็นของการพัฒนาเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทยในภาพรวมที่คาบ
เกี่ยวกันตามแต่ละลักษณะของสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น  1) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วิกฤตและ
สำคัญต่อการวางแผน และ 2) สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วิกฤตและสำคัญต่อการสร้างฉากทัศน์ ดังนี้ 

5.4.1. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วิกฤตและสำคัญต่อการวางแผน 

ด้านสังคม ประกอบด้วย กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวัยขึ้น เมืองมีคนสูงอายุมากขึ้น ครัวเรือนมีบตุร
น้อยลง มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งด้านรูปแบบครอบครัว เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และเพศสภาพ โดยความ
หลากหลายเหล่านี้อาจมาทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอาศัยในแต่ละเมือง แรงงานทั้งที่มีทักษะสูง
และทักษะขั้นพื้นฐาน รวมถึงนักลงทุนธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ด้วย มากไปกว่านี้ ปัจจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำใน
สังคมน่าจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองในอนาคต 

ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิต
โดยทั่วไป ซึ่งจะรวมถึงการเป็นสังคมไร้เงินสด การนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ที่มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น การใช้จ่ายออนไลน์ การค้าขาย
ออนไลน์ การพนันออนไลน์ การทำงานออนไลน์ เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การขาดแคลนแรงงานทักษะช่างในภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็
มีแรงงานทักษะขั้นพื้นฐานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาจากจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อมาเติม
เต็มความต้องการแรงงานในฐานเศรษฐกิจที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม มากไปกว่านี้ ธุรกิจรายย่อยและ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจะมีความสำคัญมากขึ้นด้วย 

ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมในเมืองและบริเวณโดยรอบ เช่น 
การสร้างขยะ มลพิษจากการขับขี่รถยนต์ มลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสีย ฝุ่น PM2.5 ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะ
ลดทอนความน่าสนใจของเมืองหลักต่าง ๆ ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพัฒนาเมืองหลักทั้ง 3 ยึดถือเรื่อง
สุขภาพและการเข้าถึงพ้ืนที่ทางธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด 

• การขยายตวัสู่ชานเมือง 
• ท้องถิ่นนิยม 
• ความเท่าเทียมทางเพศ 
• ค่านิยมความอิสระ 
• มีจิตสำนึกให้มีการปฏิบัติตนอยู่ในระเบยีบ กฎเกณฑ์ 

การรักษาความสะอาดมากขึ้น 
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ด้านการเมือง ประกอบด้วย การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันเริ่มเห็นแนวทางนโยบายที่
ชี้ให้เห็นถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การดำเนินงานของภาครัฐจะจ้างข้าราชการน้อยลง
หันมาจ้างเป็นรายโครงการตามสัญญามากขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเป็นศูนย์กลางราชการอยู่บ้าง  

ด้านคุณค่า ประกอบด้วย ความสำคัญในท้องถิ่นนิยมจะมีสูงขึ้น นำมาสู่การส่งเสริมเอกลักษณ์ในพ้ืนที่ 
แรงจูงใจในการพัฒนาเมืองเก่า หรือการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเมือง จะเป็นแกนสำคัญในการ
พัฒนาเมืองทั้ง 3 ต่อไป  

5.4.2. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วิกฤตและสำคัญต่อการสร้างฉากทัศน์ 

ด้านสังคม ไม่มีแนวโน้มที่วิกฤตหรือสำคัญต่อการสร้างฉากทัศน์ 

ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ที่อาจจะอยู่ทั้งในระดับอาคารและระดับเมือง ซึ่ง
อาจจะยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมของการพัฒนาเมืองและวิถีชีวิตและการทำงานของคนที่จะเปลี่ยนไป มากไป
กว่านี้ ระบบการจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บล็อกเชนและการเปิดข้อมูล จะเป็นส่วนสำคัญต่อ
ปัจจัยด้านการเมืองที่รัฐมีความโปร่งใสและสามารถสร้างความเชื่อม่ันในระดับท้องถิ่นได้เช่นกัน 

ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่น่าจะมีสูงขึ้นจาก
ระดับการเชื่อมต่อที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านการบินและการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
การขนส่งของผ่านแนวรถไฟรางคู่และท่าเรือบก และการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ โดยการเชื่อมต่อเหล่านี้จะ
กลายเป็นการแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจของเมืองจึงไม่ใช่เพียงร้านค้า
ข้างทาง แต่จะเป็นธุรกิจที่จะต้องพร้อมต่อการปรับตัวในตลาดระดับโลก 

ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การวางแผนรับมือต่อภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะมีน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดม
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมในเมืองและรอบมือง  

ด้านการเมือง ประกอบด้วย การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรูปแบบที่ทำให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ
ตัดสินใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านคุณค่า ไม่มีแนวโน้มที่วิกฤตหรือสำคัญต่อการสร้างฉากทัศน์ 
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บทท่ี 6 อนาคตฐาน 
 

ภาพอนาคตฐาน (baseline future) เป็นภาพอนาคตที่มีความไม่แน่นอนต่ำ หรือเป็นอนาคตที่สามารถ
มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและมีข้อกังขาน้อย โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรนำมาคำนึงถึงเป็นอนาคตฐาน คือกลุ่ม
ปัจจัยที่มีผลกระทบกลางถึงสูงเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ อนาคตฐานอาจมี
ประเด็นที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ควบคู่กันได้ โดยผลสรุปจากการสังเคราะห์เหล่านี้จะนำไปวางแผนใน
บทถัด ๆ ไปอีกทีหนึ่ง จากการทบทวนที่ผ่านมาปัจจัยที่จะนำมาใช้ในอนาคตฐาน รวมถึง 1) ปัจจัยจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 2) ปัจจัยจากแผนการดำเนินงานของภาครัฐ และ 3) ปัจจัยจากการประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันระดมสมองถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วิกฤตและสำคัญต่อ
การวางแผน13 โดยมีรายละเอียดภาพอนาคตฐานทั้งสิ้น 6 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) คนในจำเป็นต้องออก คน
นอกไม่จำเป็นต้องเข้า 2) เทคโนโลยีรุดหน้าแต่คุณค่าเดิมไม่รั้งท้าย 3) ธุรกิจท้องถิ่นดิ้นรนกับการแข่งขันระดับ
โลก 4) ความเปราะบางท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 5) ธรรมชาติดึงดูดคนทีล่้วนสร้างมลพิษ  

 ในขณะเดียวกัน ภาพอนาคตฐานที่เป็นผลสรุปจากการศึกษาโครงการคนเมือง 4.0 : อนาคตการ
ทำงานในมหานครกรุงเทพ (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ประกอบด้วย 11 ประเด็น ซึ่ง
หลายประเด็นครอบคลุมถึงภาพอนาคตฐานของเมืองหลักภูมิภาคด้วยเช่นกัน คือ 1) เทคโนโลยีจะเชื่อมโลกให้
ใกล้กันมากขึ้น 2) ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจะขยายตลาดและจะเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ 3) เศรษฐกิจ
แพลตฟอร์มพลิกโฉมงานนอกระบบ 4) สังคมจะไร้เงินสดมากขึ้น 5) แรงงานชาวไทยจะหลากหลายในเชิงอายุ 
6) งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 7) คนทำงานกิ๊กชีวิตจะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 8) ที่ทางของ
เมืองยังไม่ตอบรับคนเมืองที่ทำงานไร้ที่ทาง 10) แรงงานจะออกจากบ้านไปทำงานในพ้ืนที่สาธารณะเมือง และ 
และประเด็นที่ 11) มหานครกรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้ง
ขึ้น ทั้งนี้ ความแตกต่างที่ไม่แน่นอน คือประเด็นอนาคตฐานที่ 9) ขนส่งสาธารณะระบบรางจะตอบรับการ
เดินทางที่ซับซ้อนของคนเมือง เนื่องจากเมืองหลักภูมิภาคยังไม่มีความซับซ้อนเทียบเท่ามหานครกรุงเทพ 
นอกจากนี้ ระดับความขยายตัวของเนื้อเมือง (urban sprawl) ยังไม่เทียบเท่ามหานครกรุงเทพด้วยเช่นกัน 

 
13 การระดมสมองเพื่อทำความเข้าใจอนาคตฐานของแต่ละเมืองประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีด้านการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องที่ 
ด้านการพัฒนาแรงงาน และตัวแทนคนทำงาน โดยภาพรวมมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์จากเมืองเชียงใหม่ 14 คน เมือง
ขอนแก่น 15 คน และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 9 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ภาคผนวก ค การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คร้ังท่ี 1: ประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและอนาคตฐาน ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 จึงทำให้
ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีจริงได้ ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และจัดพื้นท่ีเพื่อการทำงานเชิงปฏิบัติการด้วย 
IdeaFlip.com แทน นอกจากนี้ เนื่องจากต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่สามารถเชิญกลุ่มแรงงาน
บริการขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมได้ และผลที่ได้รับอาจมีความเบี่ยงเบนไปตามข้อจำกัดและความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 
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ทั้งนี้ ประเด็นอนาคตฐานต่าง ๆ ในมหานครกรุงเทพจะทยอยเกิดขึ้นในมหานครกรุงเทพก่อน ในฐานะที่มหา
นครกรุงเทพมีลักษณะเป็นผู้นำกระแส (early adopters) เมื่อเทียบกับเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเมือง
หลักต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นกึ่งผู้ตามกระแส (late adopters) อาจใช้มหานครกรุงเทพเป็นโอกาสในการศึกษา
และเลือกรับมือในรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกันตามแต่ประสิทธิภาพ ทุน และความพึงประสงค์ของเมือง
นั้น ๆ  

ในอีกด้านหนึ่ง เมืองหลักต่าง ๆ อาจสามารถเริ่มผันตัวเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นำกระแสได้
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงทุนมนุษย์เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมหานครกรุงเทพเป็นศูนย์กลาง
ของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การคมนาคต และการรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาโดยตลอด เมืองหลักต่าง ๆ จึง
มีความท้าทายที่ต้องแข่งขันกับเมืองหลักด้วยกันเอง เมืองหลักในประเทศอื ่น ๆ และมหานครกรุงเทพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดึงดูดเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และแรงงาน ไม่ว่าจะด้วยข้อจำกัดเชิงโครงสร้างการ
ปกครอง ขนาดของงบประมาณ และการหาสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางธรรมชาติที่รายล้อมกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น ประเด็นอนาคตฐานของเมืองหลักท่ีสำคัญ จึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

6.1. คนในจำเป็นต้องออก คนนอกไม่จำเป็นต้องเข้า (Need to move out, but not 
necessary to move in.) 

ประเด็น “คนในจำเป็นต้องออก คนนอกไม่จำเป็นต้องเข้า” มุ่งเน้นกล่าวถึงตลาดแรงงานและทักษะของ
แรงงานเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยจะไม่ใช่คำตอบเพียงอย่างเดียวในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง แต่
ก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจในท้องที่หมุนเวียนต่อไปและคอยขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
หลักในอนาคต ประเด็นนี้จึงมีอยู่ 2 ประเด็นย่อยที่เชื่อมโยงกัน คือ 1) แรงงานและตลาดแรงงานในท้องที่ที่ไม่
ตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน ผลักดันให้คนในท้องที่ต้องออกไปเรียนหรือหางานที่อื่นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ 2) 
แรงงานทักษะที่อยู่บนโลกดิจิทัลซึ่งมีอิสระในการเลือกที่อยู่อาศัยมากขึ้น อาจเลือกหรือไม่เลือกมาอยู่ที่เมือง
หลักเหล่านี้ก็เป็นได้ โดยประเด็นย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1.1. เศรษฐกิจท้องท่ีไม่ตอบโจทย์แรงงาน การศึกษาไม่ตอบโจทย์ผู้ว่าจ้าง 

การศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น 
กล่าวคือ คนที่มีระดับการศึกษาสูงและจบการศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโน้มจะทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา
หรือต่างจากที่ศึกษามามากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตแรงงานจากภาคการศึกษาที่อาจจะ
ยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไป หรือในทางกลับกัน เมืองก็อาจจะ
ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจที่หลากหลายสำหรับกลุ่มแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูง และทำ
ให้กลุ ่มแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงหรือทักษะสูงย้ายไปสู่เมืองที ่มีโอกาสมากกว่า เช่น กรุงเทพหรือ
จำเป็นต้องทำงานที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาหรือข้ามสาขามากขึ้น 
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กรณีเมืองเชียงใหม่ ก็พบว่ามีแนวโน้มความต้องการแรงงานในสายอาชีพช่างมากขึ้น ตำแหน่งงานด้าน
ช่างมีความต้องการสูง แต่กลับพบว่ามีจำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนในสายอาชีวศึกษาจำนวนน้อย ในขณะ
ที่แรงงานทักษะสูงที่สามารถตอบสนองกลุ่มธุรกิจใหม่ก็ยังมีน้อยและยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 
ในขณะที ่ เม ืองหาดใหญ่ -สงขลา พบว ่า แรงงานในภาคการผลิตขาดแคลนมากข ึ ้น โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง การผลิตน้ำยาง ถุงมือแพทย์ เป็นต้น ประกอบกับกำลัง
แรงงานในจังหวัดสงขลาทำงานในภาคการผลิตลดลง ทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติทักษะต่ำเพ่ิมขึ้น 
และนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น ส่วนการพัฒนาแรงงานทักษะสูงก็ยังคงทำได้จำกัด ส่วนใหญ่ยัง
สามารถพัฒนาแรงงานในระดับกึ่งทักษะ (semi-skill) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อการพัฒนา
ทักษะแรงงานที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะทักษะเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสถานศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างมาก  

กรณีเมืองที่มีอุตสาหกรรมในเมือง เช่น เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ภาคอุตสาหกรรมมี
การเติบโตสูง แต่กลับมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานทักษะต่ำ โดยมักจะจ้างแรงงานต่างชาติเป็นหลัก ส่งผลทำ
ให้มีแนวโน้มที่แรงงานต่างชาติทักษะต่ำจะย้ายเข้ามาอยู่ระยะยาวมากขึ้น และมีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้า
มาแบบถูกกฎหมายมากขึ้น อย่างไรก็ดี ประเด็นการย้ายเข้ามาของแรงงานต่างชาติในเมืองจำนวนมาก มีผลต่อ
การใช้พื้นที่เมืองในด้านอื่น ๆ รวมถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่มากขึ้น เกิดเป็ นชุมชนใหม่ และมีใช้
สาธารณูปโภคและสาธารณูการต่าง ๆ ร่วมกันของคนในเมืองและแรงงานต่างชาติ ซึ่งอาจเกิดเป็นความท้าทาย
ในด้านการจัดการต่อไป 

ถึงแม้ว่าโอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองจะยังคงดึงดูดให้แรงงานขั้นพื้นฐานเดินทางและย้ายเข้าสู่เมือง
มากขึ้น มีแรงงานจากภาคเกษตรย้ายเข้ามาทำงานในภาคบริการในเมืองมากขึ้น แต่ในขณะที่แรงงานทักษะสูง
เคลื่อนย้ายออกจากเมืองหลักเหล่านี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ใน พ.ศ. 2563 
ตลอดจน พ.ศ. 2564 การปิดเมืองที่บังคับให้คนทำงานจากบ้านมากขึ้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่
กลับมาทำงานที่บ้านของตนในเมืองหลักมากข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของตัวพื้นที่เมืองและโอกาสของงานที่
ติดพ้ืนที่ที่ทำให้คนตัดสินใจกลับมาทำงานในเมืองหลักอย่างเฉพาะเจาะจง  

ในอีกทางหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็มีแนวโน้มการย้ายออกของ
คนทำงานจากในเมืองหลักกลับสู่ภูมิลำเนาที่ห่างไกลออกไปมากขึ้นเช่นกัน กรณีเมืองเชียงใหม่ พบว่าแรงงาน
ในภาคบริการที่ต้องหยุดงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 มีแนวโน้มจะกลับไปหาลู่ทางทำงานที่
บ้านเกิด ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจกลับถิ่นฐานถาวรมากขึ้น โดยนำเอาความรู้ที่ได้จากเมืองมาสร้างงานใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มงานทำมือต่าง ๆ ที่จะเกิดฐานการผลิตในพ้ืนที่รอบนอกมากข้ึน 

6.1.2. ความเป็นศูนย์กลางของเมืองพ่ึงพาการทำงานบนแพลตฟอร์ม 

ผลจากความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบการเดินทางที ่สะดวกและรวดเร็วมากขึ ้น ทำให้การ
เคลื่อนย้ายของคนไปในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของการใช้เทคโนโลยีทำให้การทำงานบน
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ออนไลน์มากขึ้น เปลี่ยนโอกาสการทำงานที่ไม่ติดที่มากขึ้น เกิดเป็นออฟฟิศสำนักงานสาขาย่อย (satellite 
office) มากขึ้น ออฟฟิศประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นและดึงดูดใจมากขึ้น ดังกรณีเมืองขอนแก่นที่คนเข้ามาอยู่ในเมือง
เพื่อใช้ชีวิตมากขึ้น แต่ยังคงทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพรวมถึงกลุ่มที่สามารถระดม
เงินทุนมาจากภายนอก ก็เลือกเข้ามาทำงานอยู่ในพื้นท่ีเมืองหลักเหล่านี้แทน  

ภาพอนาคตดังกล่าวสะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนที่ไร้หลักแหล่งมากขึ ้น รวมถึงแรงงานในเมืองมี
ทางเลือกพื้นที่ทำงานที่หลากหลายมากกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เมืองก็ได้ ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ
มาจากความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงความน่าดึงดูดใจของเมืองทั ้งในเชิงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่มคีวามสำคัญต่อการตัดสินใจมากข้ึน ก็ยิ่งดึงดูดให้ผู้คนเคลื่อนย้ายไปยังเมืองต่าง ๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะพลเมืองโลกที่มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายไปเมืองใหญ่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ แนวโน้มนี้เป็นความท้า
ทายในการพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อดึงดูดพลเมืองที่มีความอิสระต่อพื้นที่ทำงานเหล่านั้น โดยคนกลุ่มนี้
อาจเป็นทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติได้เช่นกัน ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทย์ความน่าดึงดูดของเมืองอาจ
สามารถมองได้จาก 2 ลักษณะที่ควรจะเกิดควบคู่กัน คือ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ จากทางภาครัฐ 
และการลงทุนสนับสนุนธุรกิจและทุนมนุษยใ์นท้องที่ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น  

ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากทางภาครัฐ ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน ความน่าอยูข่อง
เมืองที่ไม่วุ่นวายและมีความสะดวกสบาย จะสามารถดึงดูดทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ให้ย้ายเข้ามาในเมือง
เพิ่มขึ้น สำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลาที่จะมีการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น เช่น การผลักดันพื้นที่อุตสาหกรรมจะนะ 
โดยพื้นทีอุ่ตสาหกรรมดังกล่าวจะดึงดูดคนเข้ามาทำงานที่อำเภอจะนะมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องมายังพ้ืนที่
เมืองหาดใหญ่-สงขลาที่จะมีคนเข้ามาใช้พ้ืนที่เมืองมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งการเข้ามาพักอาศัย ท่องเที่ยวและใช้
ชีวิตในพ้ืนที่เมือง  

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของทางภาครัฐจะมีความสำคัญอยู่ แต่จะไม่ใช่
ปัจจัยเดียวในการขับเคลื่อนเมืองอีกต่อไป การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจในท้องที่
นอกจากจะเป็นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจที่สำคัญแล้ว ทุนมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ยังเป็นปัจจัยในการดึงดูดการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวอีกด้วย ในทั้ง 3 เมืองเริ่มมีการสนับสนุนธุรกิจและแรงงานกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีมาก
ขึ้น โดยในขอนแก่นและเชียงใหม่เริ่มมีการย้ายฐานการทำงาน (relocation) เข้ามาอยู่บ้าง ก่อให้เกิดแหล่งงาน
ที่ดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากภายนอก รวมถึงการจ้างงานของคนทั้งในและต่างพื้นที่ในลักษณะการจัดจ้างงาน
จากภายนอก (outsource) ส่วนกรณีเมืองหาดใหญ่-สงขลา ก็พบว่ามีการแรงงานทักษะสูงทั้งไทยและคน
ต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ระยะยาวในเมืองมากขึ้น แต่การสนับสนุนหรือส่งเสริมกลุ่มแรงงานและธุรกิจ
เหล่านี้ยังไม่ชัดเจนและจริงจังเท่ากับเมืองขอนแก่นมากนัก 
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6.2. เทคโนโลยีรุดหน้าแต่คุณค่าเดิมไม่รั้งท้าย (As technology advances, heritage 
strives.) 

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการทำงาน การรับจ้าง และการหารายได้ไปอย่างมาก โดยหาก
คำนึงถึงดิจิทัลภิวัตน์และเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ภาพอนาคตฐานที่จะเกิดขึ้นจึงมี 3 
ประเด็นย่อยที่สอดคล้องกันอยู่ คือ 1) เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนชีวิตเมือง ส่งผลให้คนใช้พ้ืนที่เมืองในรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันคนยังคงถวิลหาบรรยากาศทางกายภาพของเมืองที่จะเป็นเสน่ห์ของพ้ืนที่
อยู่ 2) ความท้าทายสำหรับสถาบันการศึกษาจะเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจเมืองด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น
การพัฒนาเมืองและแหล่งงานในเมืองหลักเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงขั้วการพัฒนาที่น่าจะต้องดำเนินการ
ควบคู่กันไปไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง และ 3) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในฐานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตที่
จำเป็นจะต้องคำนึงถึงคุณค่าดั้งเดิมในพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดของประเด็นย่อยต่าง ๆ มีดังนี้ 

6.2.1. เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนชีวิตเมือง 

ในด้านหนึ่ง การเข้ามาของธุรกิจแพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนความต้องการพ้ืนที่กายภาพ
ของเมืองมากยิ่งขึ ้น กรณีของแพลตฟอร์มรับส่งอาหารเป็นตัวอย่างการปรับเปลี่ยนความต้องการในพื้นที่
กายภาพใหม่ที่เห็นได้ชัดเจน โดยพื้นที่หน้าร้าน ห้างสรรพสินค้า หรือกระทั่งตลาดต่าง ๆ เริ่มต้องเผื่อที่ไว้ให้
มอเตอร์ไซค์ของผู้ขับส่งอาหารจอดชั่วคราว บางอาคารแบ่งพ้ืนที่จอดรถนี้แยกเฉพาะเพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถ
เข้าออกอาคารได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีวิถีชีวิตแบบดิจิทัล 
(digital lifestyle) ผู้คนมีความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) เท่าทันการพัฒนากับเทคโนโลยี คนเข้าถึงระบบ
ดิจิทัลและออนไลน์มากขึ้นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุกวัย โดยเทคโนโลยีจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน ใน
แง่การพัฒนาเทคโนโลยี เมืองจะมีนวัตกรมากขึ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองมากขึ้น เทคโนโลยีจะเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน 

ในขณะเดียวกัน ความต้องการใช้พ้ืนที่เมืองจะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่
สาธารณะเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กรณีเมืองขอนแก่น พบว่ามีการใช้พื้นที่สาธารณะในทำกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมถนนคนเดินและร้านรถเข็นอาหารริมถนนที่มีอยู่คู่กับเมืองมานาน 
และยังเป็นกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่สนใจและเข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น บทบาทของถนนจะไม่ได้เป็น
เพียงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางเท่านั้น เนื่องจากมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สอดคล้องกัน คือ โหมดการ
เดินทางที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์มาสู่การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมากขึ้น ดังนั้น จึงมี
แนวโน้มจะใช้ถนนเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนถนนใน
ปัจจุบันยังขาดการจัดระเบียบ และไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมารองรับ  

นอกจากนี้ รูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ความจำเป็นใน
การทำงานติดที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มงานใหม่ในอนาคตที่เป็นงานไม่จำเป็นต้องมีอาคารสำนักงาน เช่น งาน



182 

ธุรกิจออนไลน์ และกลุ่มงานครีเอทีฟ อย่างไรก็ดี กลุ่มงานเหล่ามีความต้องการพ้ืนที่สำหรับการทำงานเป็นครั้ง
คราวเพื่อเป็นพื้นที่ระดมความคิดและประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงพื้นที่ร่วมทำงาน กรณีเมืองขอนแก่น พ้ืนที่ร่วม
ทำงานที่มีให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปก็เข้าถึงได้ค่อนข้างยาก แม้จะมีเอกชนเข้ามาให้บริการ เเต่สำหรับ
บุคคลทั่วไป ค่าเข้าใช้บริการก็อยู่ในอัตราที่สูงอยู่ คนทั่วไปยังเข้าถึงได้ยาก ในขณะที่เชียงใหม่ co-working 
space ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายของดิจิทัลนอแมด แต่กลุ่มนอแมดมักจะเลือกใช้พื้นที่สาธารณะในเมือง หรือ
นั่งร้านกาแฟในการทำงานมากกว่า 

6.2.2. การศึกษาบนโลกออนไลน์ท้าทายท้ังสถาบันการศึกษาและประชากรเมือง 

การศึกษาในอนาคตเริ่มมีแนวโน้มจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
เมตาเวิร์ส (metaverse) ส่งผลให้นักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันยังคงมีการถกกันว่าการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ สามารถอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งหมดได้จริงหรือไม่ก็ตาม 
สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา การใช้พื้นที่ในการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนทาง
กายภาพอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่จำเป็นอยู่ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเนื้อหาที่สอนแต่ยังรวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนโดยรอบ เชื่อมโยงกับวัยในการพัฒนามนุษย์ (human development) ในขณะที่
การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้เช่นใดจะเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ 
การมีตัวเลือกที่จะสามารถเรียนออนไลน์หรือเรียนในพื้นที่จริงจะเป็นภาพอนาคตฐานที่มีความแน่นอนสูง ซึ่ง
การมีตัวเลือกเช่นนี้เป็นความท้าทายสำคัญของทั้ง 3 เมืองหลักในฐานะเมืองการศึกษา โดยการพัฒนาที่
ผลักดันให้คนไม่เลือกที่จะใช้ชีวิตการศึกษาในเมืองอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจสืบเนื่องที่ให้บริการบุคลากรและ
นักศึกษาโดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น ร้านอาหาร หอพักนักศึกษา  เป็นต้น ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าว 
สถาบันการศึกษาและเมืองจึงต้องเริ่มร่วมกันคิดและลงมือในการผลักดันทั้งรูปแบบการพัฒนาเมือง บทบาท
ของเมือง และเศรษฐกิจของเมืองให้สอดคล้องต่อการศึกษาที่มีแนวโน้มจะผันไปอยู่บนโลกออนไลน์มากข้ึน  

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองที่ย้ายไปให้บริการบนแพลตฟอร์มากขึ้น 
อาจจะทำให้ความต้องแรงงานที่ให้บริการประจำร้านลดลง และต้องการแรงงานทักษะที่สามารถตอบโต้ผ่าน
แพลตฟอร์มมากขึ้นด้วยเช่นกัน และมากไปกว่านี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลยังเกิดสังคมบนโลก
ดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ในเมืองมากขึ้น โดยมีแนวโน้มจะเกิดการรวมกลุ่มกันของคนที่ มีความสนใจร่วมกัน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีการแบ่งปันข้อมูลการทำงาน แหล่งงาน สวัสดิการ 
เป็นต้น ซึ่งจะทำให้แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอิสระมีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานและมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาเมืองการศึกษาอาจจะต้องเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการเรียนรู้
ที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับคุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ ซึ่งล้วนสนับสนุนซึ่งกันและกันให้
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตในเมืองยังคงมีชีวิตชีวาต่อไป 
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6.2.3. เมืองอัจฉริยะที่คงจิตวิญญาณในท้องถิ่นตน  

เมืองมีแนวโน้มจะพัฒนาเมืองบนฐานเมืองอัจฉริยะเพื ่อตอบรับวิถ ีสมัยใหม่และเพิ ่มความ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและการใช้ชีวิตของคนเมือง ทั้ง 3 เมืองกรณีศึกษา ล้วนแต่เป็นพ้ืนที่นำ
ร่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ของประเทศไทย การพัฒนาเมืองหลักจึงมีแนวโน้มที่ผลักดัน
ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ เช่น สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะกับยุคสมัยและตอบรับกลุ่มคนที่
หลากหลายมากขึ้น รวมถึงคนที่ย้ายมาทำงานระยะสั้น ส่งเสริมสังคมไร้เงินสด การเชื่อมต่อออนไลน์ 5G การ
เรียนออนไลน์ การพัฒนาบนฐานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่ เป็นข้อมูลเปิด เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อ
การดึงดูดใจคนเข้ามาอยู่อาศัย การลงทุนและทำงานในเมืองมากขึ้น  

ในอีกทาง การพัฒนาเมืองหลักก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาเอกลักษณ์ของเมืองที่เป็นปัจจัย
ดึงดูดและเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญของเมือง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากกระแสท้องถิ่นนิยมในเมือง
หลักมากขึ้น กระแสการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ามากขึ้น การคงเอกลักษณ์ของเมืองและศิลปะ รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองก็เป็น
ปัจจัยให้คนเคลื่อนย้ายเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายในเชิงวิถีชีวิต  

อย่างไรก็ดี ผลการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวก็มีความท้าทาย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้ด้านไอที (IT literacy) ให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ ในเมือง รวมถึงการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านไอที การ
พัฒนากฎระเบียบ แผนงาน โครงการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คำนึงถึงความความเป็น
สากลและการเชื่อมโยงในระดับโลกมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนในท้องถิ่นมากข้ึน  

 

6.3. ธุรกิจท้องถิ่นดิ้นรนกับการแข่งขันระดับโลก (Local businesses in the global 
competition.) 

ภาพอนาคตที่มีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสูงมีผลต่อตัดสินใจย้ายถิ่นฐานและเลือกเมืองเพ่ืออยู่อาศัยและ
ทำงาน ส่งผลให้เมืองหลักต่าง ๆ ไม่สามารถมองบทบาทของตนผ่านการเป็นเมืองหลักในประเทศไทยเพียง
อย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องมองไกลไปถึงความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ในระดับโลกด้วยเช่นเดียวกัน การ
คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุน อันจะนำมาซึ่ งโอกาสการทำงาน การหารายได้ และ
คุณภาพเศรษฐกิจในเมืองที่เอื ้อต่อคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ ้นจะเป็นความท้าทายสำคัญของเมืองหลักใน
ประเทศ โดยมีประเด็นย่อย 2 ด้านด้วยกัน คือ 1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องที่ควรมองการลงทุนทั้งจาก
ภายในและภายนอก และ 2) การแข่งขันระดับโลกหมายถึงความหลากหลายในพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
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6.3.1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยผู้ลงทุนทั้งจากภายในและภายนอก 

ผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง ทำให้สามารถดึงดูดใจผู้ลงทุนจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่
เมืองมากขึ้น ทั้งบริษัทของคนไทยและต่างชาติ กรณีเมืองขอนแก่น พบว่าธุรกิจใหญ่มีแนวโน้มจะครอบงำธุรกิจ
เล็กมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจใหญ่จะมีทีมงานและแรงงานทักษะสูงจากต่างถิ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในเมือง 
การจ้างงานแรงงานทักษะในเมืองอาจจะต่ำ โดยธุรกิจนั้นอาจจะจ้างเฉพาะแรงงานทักษะพ้ืนฐานเท่านั้น ส่งผล
ทำให้แรงงานทักษะสูงในเมืองอาจไม่ได้รับโอกาส และต้องออกไปทำงานในพื้นที่อื่นมากขึ้น นโยบายด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการลงทุนจะเป็นบทบาทที่สำคัญของภาครัฐและเอกชนที่
จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเมืองต่อไป 

ในเมืองขอนแก่นเริ่มมีกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือกลุ่มงานไอทีเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีส่วนขับเคลื่อนเมืองมากขึ้น สังเกตจากการมีจำนวนโปรแกรมเมอร์
เพิ่มขึ้น คนกลุ่มนี้มักจะเข้ามาใช้พื้นที่เมืองขอนแก่นเป็นฐานในการทำงานและอยู่อาศัยในเชิงวิถีชีวิต เช่น 
บริษัทด้านไอทีขนาดใหญ่ในขอนแก่นแห่งหนึ่งมีพนักงานประมาณ 500-600 คน ซึ่งมีลักษณะการจัดจ้างงาน
จากภายนอก (outsourcing) ดังนั้น คนทำงานจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ทักษะสูงจากที่ต่าง ๆ เข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้น การต่อยอดสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
สำคัญต่ออนาคตฐานของเมืองขอนแก่นต่อไป ในขณะที่เมืองเชียงใหม่ พบว่ามีแนวโน้มการลงทุนเพื่อเป็น
ศูนย์กลางเทคโนโลยีมากขึ้น โดยผู้ลงทุนมีมุมมองว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานราคาถูก และเข้ามาเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานราคาถูก ซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับคนเชียงใหม่ และทำให้คนเชียงใหม่ต้อง
ออกไปหางานต่างพื้นที่ ส่วนเมืองหาดใหญ่-สงขลา ก็พบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองมีแนวโน้มจะดำเนินการ
โดยคนนอกมากขึ้น และมีความกังวลว่าการพัฒนาโดยคนนอกอาจจะไม่เข้าใจบริบทของเมืองและอาจจะทำให้
จิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นแล้ว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสร้างโอกาสงานให้กับคนในพื้นที่ ในขณะที่เมืองสามารถพัฒนาความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้เช่นเดียวกัน 

6.3.2. การเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์จะเชื่อมความหลากหลายเข้าสู่พื้นที่ 

โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มองเห็นโอกาสและเกิด
โอกาสของการจ้างงาน โดยเฉพาะงานในด้านบริการในเมืองทั้งในธุรกิจร้านอาหาร การค้า โรงแรม และการ
ท่องเที ่ยว แต่ในอีกทางโอกาสต่าง ๆ ก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื ่อมโยงกันทั่วโลกและสะดวกมากขึ้น ผู้ประกอบการท้องถิ่นอาจจะต้องเผชิญการ
แข่งขันกับต่างประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากจีนที่อาจมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตและ
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ต้นทุน การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่นและการนำเสนอสินค้าและบริการที่
สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์จึงสำคัญ  

นอกจากนี้ เมื ่อการย้ายถิ ่นฐานมีสูงขึ ้นและการเปิดรับคนจากพื้นที ่ต่าง ๆ มีสูงขึ ้น การพัฒนา
เทคโนโลยีจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านภาษา การทำงานมีแนวโน้มจะมีการทำงานร่วมกับคนต่าง
เชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมมากขึ้น การทำงานจากที่บ้าน (work from home) จะมีเพิ่มมากขึ้น จะพบว่า 
เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพทั ้งในภาคการผลิต เช่น นวัตกรรมในภาคการเกษต รและ
อุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมือง รวมถึงเปิดโอกาสใหม่ ๆ 
ให้กับคนในเมือง โดยเฉพาะการเปิดตลาดออนไลน์และธุรกิจใหม่ ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การพัฒนาเมืองยังมีแนวโน้มจะเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึง
การพัฒนาสังคมสำหรับทุกคน (inclusive society) โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึง (accessibility) สำหรับ
คนพิการ คนชรา รวมถึงการเตรียมพร้อมรับเมืองแห่งความหลากหลายที่เกิดจากสังคมมีคนจากเชื้อชาติที่
หลากหลายขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเมืองจะมีความเป็นพหุมากยิ่งขึ้น ความหลากหลายต่าง ๆ เหล่านี้จะนำมาซึ่งผู้
ลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจที่มากหน้าหลายตามากยิ่งขึ ้น ประเด็นหนึ่งที่น่ าสนใจคือความหลากหลาย
เหล่านี้จะส่งผลต่อเนื่องให้จิตวิญญาณของเมืองต่าง ๆ เปลี่ยนไปเป็นสากลมากน้อยขนาดไหน และการคงไว้ซึ่ง
จิตวิญญาณของเมืองจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองในรูปแบบใดได้บ้าง ทั้งนี้ ประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องกันคือ
การที่คนถวิลหาความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น เมื่อวิถีชีวิตดิจิทัลเปิดโอกาสให้คนในอนาคตเลือกที่อยู่อาศัยของตน
อย่างอิสระ คุณค่าเดิมของพ้ืนที่ต่าง ๆ อาจเป็นเสน่ห์ของเมืองที่น่าดึงดูดผู้คนจากภายนอกเช่นเดียวกัน 

 

6.4. ความเปราะบางท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโต (Hidden fragility under economic 
growth.) 

การพัฒนาเมืองตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมีข้อกังวลสำคัญคือเรื่องความเหลื่อมล้ำ และ
ความเปราะบางของคนที่หลากหลายในสังคม นอกจากการขับเคลื่อนเมืองด้วยเทคโนโลยีอาจทำให้คนได้รับ
โอกาสไม่เท่ากัน ทั้งในมุมของการเข้าถึงความรู้และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันและความแตกต่างด้าน
ทักษะทางดิจิทัล ยังมีประเด็นความเปราะบางที่เกิดจากอายุของแรงงานและความต้องการความยืดหยุ่นใน
สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนมากยิ่งขึ้นจะเป็นปัจจัยอนาคตฐานที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มคน
จนและคนเปราะบางในเมือง โดยมิติความเปราะบางจากประเด็นเรื่องการทำงานในเมืองมีทั้ง 1) ด้านสังคมสูง
วัยและความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพหลังวัยเกษียณ 2) การทำงานที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น
ในช่องทางรายได้ และ 3) สวัสดิการและคุณภาพชีวิตแรงงานที่จะช่วยคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนที่กำลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองต่อไป 
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6.4.1. สังคมสูงวัยกับแรงงานหลากหลายอายุ 

เมืองหลักมีแนวโน้มจะเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มใหญ่ (megatrend) ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลกรวมถึงในประเทศไทย โดยสังคมสูงวัยมีผลอย่างยิ่งต่อทั้งการทำงานและการพัฒนาเมือง ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มจะกลายมาเป็นแรงงานกลุ่มสำคัญในเมือง ในขณะที่ประชากรมีการเกิดลดลง อาจทำให้พลเมืองของ
เมืองลดลง แต่ก็อาจถูกชดเชยด้วยการดึงดูดคนต่างพ้ืนที่ที่จะเข้ามาใช้พ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองต่อไป  

ในกรณีเมืองขอนแก่น ยังพบว่าอัตราการเกิดของประชากรในเมืองและจำนวนนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งอาจให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้ลงทุนไปแล้วกับจำนวน
ผู้ใช้งานในเมือง ในทำนองเดียวกัน เมืองหาดใหญ่-สงขลาพบปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่คนกลุ่มนี้กลับมี
บทบาทในขับเคลื่อนเมืองมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งในแง่ของการเป็นแรงงานในภาคการบริการในเมือง รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชนในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง ซึ่งความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี 

แรงงานในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาทักษะเดิม (up-skill) และการสร้างทักษะใหม่ (re-skill) ที่เข้า
กับโลกปัจจุบันมากขึ้นและแรงงานมีช่วงวัยขยายมากขึ้น ในอนาคตจะมีอาชีพรองรับแรงงานในช่วงอายุ
มากกว่า 40 ปีและผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มงานบริการเชิงเทคนิคเฉพาะทางและอาชีพด้านการให้
คำปรึกษา เนื่องจากทุกคนคงจะต้องเกษียณช้าลง และเป็นโอกาสของแรงงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะด้านที่จะ
ขยายอายุการทำงาน ฐานอายุของแรงงานกลุ่มนี้จะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี งานกลุ่มนี้จะมีความจำเป็นต้องใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาทักษะงานที่เหมาะกับผู้สูงอายุและการให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT literacy) จะต้องเพ่ิมข้ึนด้วย  

นอกจากนี้ ผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังทำให้กลุ่มเยาวชน วัยรุ่น นักเรียนนักศึกษาที่อายุ
ยังน้อยสามารถหารายได้ได้เร็วขึ้น เช่น การค้าขายออนไลน์ เป็นผลจากความได้เปรียบด้านความสามารถและ
ทักษะทางไอที สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกทาง ทั้งนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีการทำงานที่หลากหลาย 
แรงงานรุ่นใหม่จะมีอายุน้อยลงมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและมีโอกาสในการสร้างรายได้ได้
มากขึ้น โดยเฉพาะผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ 

6.4.2. งานและการทำงานรูปแบบท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  

ภาพอนาคตดังกล่าวสะท้อนภาพแรงงานในเมืองที่จะทำงานและมีช่องทางหารายได้มากกว่า 1 
ช่องทาง โดยแนวโน้มการทำงานในเมืองหลักภูมิภาค พบว่าในอนาคตแรงงานจะมีอาชีพไม่ตายตัว แรงงานยุค
ใหม่จะต้องมีทักษะหลากหลาย จะมีผู ้ประกอบอาชีพอิสระ ( freelance) ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ที ่เป็นผู ้ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (self-employment) ในด้านการจ้างงาน 
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นายจ้าง/สถานประกอบการก็มีแนวโน้มจะจ้างงานผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นช่วงสั้น ๆ มากขึ้น ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ผูกพันกันและพบเจอกันน้อยลง  

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญประการหนึ่งของชีวิตการทำงานที่ยืดหยุ่น คือ ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่เลือกจะ
ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น โดยคนรุ่นใหม่ชอบความยืดหยุ่น และมีโอกาสมากขึ้นจากทางเลือกทำงานผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจกิ ๊ก (gig economy) มากขึ ้น ในด้าน
ผู้ประกอบการก็พบว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ิมขึ้นและเป็นธุรกิจเฉพาะ (niche) มากขึ้น ในขณะที่คน
รุ่นใหม่นิยมทำงานในระบบราชการน้อยลง ทำให้ตำแหน่งงานราชการเพิ่มขึ้น และจะเปลี่ยนการจ้างงานเป็น
ลักษณะการจ้างเหมาแทนการประจำมากข้ึน 

ในอีกทาง กลุ่มงานที่มีมาตรฐานและแบบแผนชัดเจน เช่น งานในสายอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้
แรงงานเข้มข้น ก็พบว่ามีแนวโน้มที่แรงงานทักษะต่ำจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี สถานประกอบการมี
แนวโน้มจะประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสูงขึ้น การพึ่งพาแรงงานลดลง ดังนั้น การพัฒนา
ทักษะแรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ และแรงงานจะมีการแข่งขันสูงขึ้น แรงงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะสูงขึ้น และจะมี
จำนวนแรงงานนอกระบบเพ่ิมขึ้นด้วย ส่วนงานภาคธุรกิจและบริการที่มีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินการ รูปแบบของอาชีพจะปรับไปตามทักษะความสามารถและอยู่บนฐานความต้องการ
ของตลาดเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีความหลากหลายมากข้ึน ส่งผลต่อความหลากหลายของประเภทงานและ
การใช้พื้นท่ีเมืองมีมากขึ้น เกิดสำนักงานบริวาร (satellite offices) และพ้ืนที่ทำงานไฮบริดมากขึ้น  

ความท้าทายของการทำงานรูปแบบใหม่ นอกจากการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้ว  การทำงานที่มีรายได้ทาง
เดียวอาจจะไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของรายได้ คนจึงมีแนวโน้มจะมีการทำงานมากกว่า 1 
งาน แรงงานนอกระบบจะมีมากขึ้นจากลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่นมากข้ึน นอกจากนี้ แรงงานไร้ฝีมืออาจจะ
ได้รับผลกระทบมากขึ้น ดังนั้น โดยพื้นฐานแรงงานจะต้องมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้าน
การสื่อสารด้วยภาษาท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงทักษะด้านไอที 

6.4.3. การตระหนักถึงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ด้วยความหลากหลายของแรงงานและรูปแบบการทำงานที่กล่าวไปข้างต้น การออกแบบสวัสดิการ
เป็นอีกประเด็นสำคัญ เนื่องจากแรงงานมีแนวโน้มจะเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นจากงานรูปแบบงานที่ไม่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมายที่ต้องตามทันยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งในคนรุ่นใหม่ ความหลากหลาย
ของแรงงานทั้งที่เป็นคนต่างถิ่นและคนต่างชาติ มีความเหมาะสมกับแรงงาน สภาพแวดล้อม และบริบทเมือง 
นอกจากนี้ การสร้างความยั่งยืนของสายอาชีพก็เป็นแนวทางที่จำเป็น การส่งเสริมให้มีแผนรองรับโดยการสร้าง
เครือข่ายศูนย์อาชีพ มีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านอาชีพอิสระเฉพาะทาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านออนไลน์และ
ดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน  
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การเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจเมืองย่อมมีทั้งผู้ที่สามารถเข้าถึงโอกาสและการแบ่งสรรผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน และอาจมีคนบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้
สูงที่คุณภาพชีวิตแรงงานขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเมืองจะเติบโตเพิ ่มขึ้น 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของแรงงานพื้นฐานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานเป็น
แรงงานในพื้นที่ที่จะมีมากขึ้นยังคงไม่ชัดเจน จึงเล็งเห็นว่ากลุ่มแรงงานขั้นพื้นฐานของเมืองมีความเปราะบาง
เพิ่มขึ้น ดังนั้น เมืองหลักต่าง ๆ จึงควรผลักดันเรื่องสวัสดิการแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแรงงาน 
ในระดับประเทศเริ่มมีการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสูงระบบมากขึ้น ผ่านการรณรงค์ให้กลุ่มอาชีพ
บริการพื้นฐาน เช่น แม่ค้าหาบเร่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ทางกระทรวง
แรงงานกำลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ และเครือข่ายของ ILO 
ก็กำลังผลักดันเรื่องการสร้างความคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคน (social protection for all) ด้วยเช่นกัน 

 

6.5. ธรรมชาติดึงดูดคนที่ล้วนสร้างมลพิษ (Natural abundance attracts people of 
pollutants.) 

นอกจากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตฐานแล้ว ประเด็นสำคัญอีกด้านหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมที่
เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตของคน ที่ผ่านมาเมืองหลักทั้งหลายล้วนมีพื้นที่ทางธรรมชาติและความอุดมสมบรูณ์
ของสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงได้เป็นข้อน่าดึงดูดที่สำคัญให้คนจากมหานครกรุงเทพ หรือคนจากต่างประเทศเดิน
ทางเข้ามาในเมืองต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ ประเด็นย่อยของภาพอนาคตฐานนี้มี 3 ด้าน คือ 1) พ้ืนที่เมืองรวมความ
หนาแน่น คนผลักดันพื้นที่สีเขียวออกห่าง 2) คนมากใช้ทรัพยากรและสร้างมลพิษมากการใช้ชีวิตของคน 
เพราะการขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ของเมืองล้วนมีส่วนในการสร้างมลพิษสู่ธรรมชาติทั้งสิ้น และมากไปกว่านี้ 3) 
สภาวะโลกร้อนจะสร้างความท้าทายทางธรรมชาติต่าง ๆ ให้กับเมืองที่เติบโตมากข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน 

6.5.1. คนมากใช้ทรัพยากรและสร้างมลพิษมาก 

ด้วยสภาพวิถีชีวิตในปัจจุบันเชื่อมต่อไปยังอนาคต การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบไม่ว่า
จะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ได้กลายเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป ในวันหนึ่ง ๆ ของทุก
คนล้วนมีการสร้างมลพิษไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ยกตัวอย่างผลกระทบทางตรงเช่น การผลิตขยะจาก
อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน การสร้างมลพิษทางอากาศผ่านการเดินทางด้วยยานยนต์ การสร้าง
มลพิษทางน้ำจากการใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงมลพิษทางแสงจากไฟฟ้ายามค่ำคืนที่
รบกวนสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และผลกระทบทางอ้อม เช่น การใช้ไฟฟ้าจากโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนกั้นน้ำ 
หรือการสั่งซื้อของออนไลน์ที่พ่วงต่อไปยังการสร้างรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ของการเดินทางโดย
ผู้บริการขนส่งสินค้า ถึงแม้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะกระจายตัวอยู่กับแทบทุกคนในสังคมโลกแล้วก็ตาม 
พ้ืนที่เมืองกลับเป็นพื้นที่ท่ีมีการกระจุกตัวของกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างมาก 
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ในด้านหนึ่ง การอยู่อาศัยในเมืองและทำงานในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงจะผลักดันให้ปัญหามลพิษ
เหล่านี้มีความเข้มข้น เห็นได้ชัดเจนขึ้น และสร้างผลกระทบอย่างกระจุกตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ความน่าดึงดูดของ
การอยู่อาศัยและการเลือกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองต่าง ๆ ลดลง ภาพอนาคตฐานดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ
ย้ายถิ่นฐานและเลือกเมืองเพื่ออยู่อาศัยและท่องเที่ยว ในเมืองหลักต่างก็เผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับที่แตกต่างกัน ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เหมือนกันของทุกเมืองมักเกิดจากการจราจรและการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ หากแต่ในพื้นที่เชียงใหม่ผนวกเข้ากับการเผาป่าและในขอนแก่นมีการเผาไร่อ้อยและข้าวโพด
โดยรอบไปด้วย ซึ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อความเป็นอยู่ในเมืองทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้ว การเติบโตด้านการอุปโภค
บริโภคของคนเมืองและนักท่องเที่ยวยังเชื่อมโยงไปกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของเมืองหลักที่อาจยังไม่
พร้อมต่อการจัดการขนาดของเมืองที่ใหญ่โตและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาแม่น้ำลำคลองเน่าเสีย 
ระบบการจัดเก็บขยะที่ไม่ทั่วถึง และปัญหาขยะล้นขีดความสามารถในการจัดการด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในเมืองก็เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างระบบการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยการประหยัดจากขนาด (economies of scale) ของปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในเมือง หลายเมืองเล็งเห็นถึงการพัฒนาเมืองภายใต้แนวทางการพัฒนาด้วยนโยบายเศรษฐกิจ BCG อัน
ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจสี
เขียว (green economy) โดยในกรอบการพัฒนาเมืองมีแนวทางพัฒนาเมืองสีเขียว (green city) และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอนุรักษ์มากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ถ่วงดุลกันอยู่เพ่ือที่จะบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมลง
ได ้ 

6.5.2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น  

ในอีกด้านหนึ่งปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ครอบคลุมทั้งโลกและมีหลายปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ที่เมืองไม่สามารถปรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตนเอง แต่ต้องเริ่มปรับตัวเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นแทน ปัจจัยสำคัญต่อพื้นที่เมืองทั้ง 3 คือปัญหาทรัพยากรน้ำที่จะมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการ
บริหารจัดการน้ำสำหรับเมืองหลักในประเทศไทยมักมีความขัดแย้งกับพื้นที่ทางการเกษตรโดยรอบเมือ งอยู่
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง เมื่อสภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาเรื่องการขาด
แคลนน้ำจะส่งผลให้ความขัดแย้งดังกล่าวมีสูงขึ้นได้ ในทางกลับกัน ในฤดูกาลที่ฝนตกชุกหรือมีพายุต่าง ๆ เข้า
มา หลายเมืองยังไม่ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถอยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นได้ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้
สามารถซึมน้ำ หน่วงน้ำ และรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในเมือง จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและ
กำลังแรงงานของเมืองสามารถดำเนินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางความผันผวนของภัยธรรมชาติเหล่านี้ 

สำหรับพื้นที่เมืองสงขลา อีกปัจจัยหนึ่งที่จำเพาะต่อพื้นที่คือประเด็นเรื่องระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (sea-level rise) ส่งผลให้เมืองสงขลาที่อยู่ติดชายฝั ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงในอนาคต การ
วางแผนรับมือและปรับตัวให้สามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกลายเป็นความท้าทายสำคัญต่อความ
อยู่รอดของแรงงาน ธุรกิจ เศรษฐกิจ และเมืองในภาพรวม 
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แม้ว่าทั้ง 3 เมืองหลักจะมีรายละเอียดของภาพอนาคตฐานหรือความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ไม่
เหมือนกันในแต่ละประเด็นข้างต้น แต่ผลจากการกวาดสัญญาณชี้ให้เห็นว่าพื้นที่เมืองมีพลวัตสูง มีการ
เคลื่อนย้ายเข้าออกของคนในหลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งการเข้ามาอยู่อาศัย มาท่องเที่ยว มาลงทุน หรือมา
ทำงาน ซึ่งคนเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ไม่ติดที่หรืออยู่ถาวรมากขึ้น แต่จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกมากขึ้น 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสทางเศรษฐกิจและความน่าดึงดูดใจในเชิงวิถีชีวิต ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการและการ
ใช้พื้นที่เมืองมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่เมืองหลักต่าง ๆ ก็มีความพยายามที่จะสร้างแรงดึงดูดใจเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยพยายามส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะควบคู่กับการส่งเสริมอัตลักษณ์ที่โดด
เด่นของเมือง รวมถึงพยายามส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและพร้อมปรับตัวต่อการสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็น
ประเด็นที่มีความท้าทายอย่างยิ่งของเมืองหลักต่อไป  
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บทท่ี 7 อนาคตทางเลอืก 
 

อนาคตทางเลือก (alternative futures) เป็นชุดฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เกิดขึ้น
จากการนำปัจจัยขับเคลื่อนที่ได้รับการประเมินว่ามีระดับผลกระทบและระดับความไม่แน่นอนสูง มาเป็นแกน
ในการจินตนาการภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตของเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งนี้ แต่ละแกนจะ
เน้นเลือกปัจจัยที่มาจากคนละหมวดหมู่เพื่อให้ภาพอนาคตทางเลือกมีความซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดย
ความไม่แน่นอนของแต่ละปัจจัยที่นำมาใช้เป็นแกนจะแสดงผ่านคู่ตรงข้ามของความเป็นไปได้ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ใกล้เคียงกัน มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันทำให้ไม่สามารถตัดสินความน่าพึงประสงค์ได้ชัดเจนนัก และยัง
ก่อให้เกิดประเด็นในบทสนทนาที่น่าสนใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่อไป 

ด้วยแนวความคิดดังกล่าว แกนปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและจะส่งผลกระทบสูงต่อการทำงานและ
เศรษฐกิจในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทย มีทั ้งสิ ้น 2 แกน คือ 1) โลกาภิวัตน์ของการจ้างงานเมื่อ
เทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน เป็นแกนปัจจัยขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี และ 2) อิสระในการบริหารและการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นแกนปัจจัยขับเคลื่อนด้านการปกครอง โดยทั้ง 2 ปัจจัยจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
และการทำงานในเมืองในอนาคตอย่างรุนแรง แกนทั้งสองสามารถสร้างเป็นฉากทัศน์ได้ทั้งหมด 4 ฉากทัศน์ 
ได้แก่ 1) ผึ้งงานต่อชีวิตพืชพรรณ (Hyper-connectivity) 2) หม่อนไหมทักษะสูง (Hyper-specialization) 3) 
หิ่งห้อยคอยดึงดูด (Hyper-attraction) และ 4) มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (Hyper-localization) ดังที่แสดงใน
ภาพที่ 30 

 
ภาพท่ี 30 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือกของการทำงานในเมืองหลัก 
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ฉากทัศน์ในการสร้างอนาคตทางเลือกการทำงานของเมืองหลักนี้ มีแกนแนวตั้งที่คล้ายคลึงกันกับ
อนาคตทางเลือกของงานจากการศึกษาโครงการคนเมือง 4.0 : อนาคตการทำงานในมหานครกรุงเทพ (ว่าน 
ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) (ภาพที่ 31) แต่มีรายละเอียดและนัยที่แตกต่างกันออกไป
เล็กน้อย คือ สำหรับเมืองหลักแนวตั้งดังกล่าวอาจเป็นโอกาสในการดึงดูดแรงงานจากพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาใน
เมืองของตนและเริ่มสะสมทุนมนุษย์ในพื้นที่ได้ เนื่องจากเมืองหลักมีข้อได้เปรียบคือสภาพแวดล้อมและความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตพอสมควร ในขณะเดียวกัน ยังก่อให้เกิดการตีความบทบาทเมืองบริวารที่แตกต่าง
กันกับการตีความหมายของอนาคตทางเลือกของมหานครกรุงเทพด้วย ในอีกด้านหนึ่ง แกนแนวนอนของมหา
นครกรุงเทพมุ่งเน้นการสร้างทางเลือกลักษณะแรงงานเป็นหลักว่าจะเน้นแรงงานคนไทยหรือจะเปิดโอกาสให้
แรงงานจากหลากหลายสัญชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ ด้วยมหานครกรุงเทพเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ แกนดังกล่าวจึงไม่
เหมาะสมต่อการคิดฉากทัศน์ทางเลือกสำหรับเมืองในภูมิภาค ในทางกลับกัน ประเด็นความท้าทายที่น่า
คำนึงถึงสำหรับเมืองหลักภูมิภาคกลับเป็นประเด็นเรื ่องความอิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 
ภาพท่ี 31 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือกของการทำงานในมหานครกรุงเทพ 

ที่มา: (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวฒัน์ รัตนวราหะ, 2563) 

มากไปกว่านี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการจะศึกษาวิถีชีวิตของคนเมืองผ่ านมุมมองการทำงานและ
เศรษฐกิจในอนาคต การอธิบายแต่ละฉากทัศน์จึงจะใช้บุคลักษณ์ (persona) มาเป็นตัวแทนในการเล่าอธิบาย
สถานการณ์วิถีชีวิตของคนเมืองเหล่านี้ในอนาคต ดังนั้น บทนี้จะนำเสนอรายละเอียดของอนาคตทางเลือกของ
การทำงานในเมืองหลักโดยเริ่มจาก 1) อธิบายแกนปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตทางเลือก 2) บุคลักษณ์ในฉากทัศน์ 
และ 3) ฉากทัศน์อนาคต 
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7.1. แกนปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตทางเลือก (drivers of alternative futures) 

การเลือกแกนปัจจัยขับเคลื่อนเกิดจากแนวโน้มที่ได้รับการประเมินว่ามีความไม่แน่นอนสูงและส่งผลกระทบสูง 
โดยแกนปัจจัยที่เลือกมาเกิดจากการสังเคราะห์ผลการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ในบทที่ 5 รวบรวมมาเป็น 2 ปัจจัย
ขับเคลื่อนที่มีความไม่แน่นอนสูงแต่สำคัญ คือ 1) โลกาภิวัตน์ของการจ้างงานเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน 
และ 2) อิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  โดยทั้ง 2 แกนเป็นปัจจัยภายนอก (external 
drivers) ของเมืองหลักทั้งคู่ เพื่อที่จะได้นำเสนอมิติการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 3 พื้นที่มีความจำเป็นที่จะต้อง
คิดถึงฉากทัศน์ความเป็นไปได้ในอนาคตที่สำคัญ (critical plausible scenarios) ต่อการพัฒนาเมือง โดย
รายละเอียดของแต่ละแกนมีดังนี้ 

7.1.1. แกนที่ 1 โลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน (globotics 
workers and telemigration) 

ที่ผ่านมาโลกาภิวัตน์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและเห็นได้ชัด ซึ่ง
ในแต่ละครั้งของการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์มักมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ Baldwin (2016) ได้
นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ไว้ว่า ในช่วงก่อนโลกาภิวัตน์ ราคาในการแลกเปลี่ยนสินค้า ราคาในการ
สื่อสารความคิด และราคาในการพบปะต่อหน้าข้ามระยะทางและพรมแดนที่ไกลยังมีราคาสูงอยู่ ส่งผลให้พ้ืนที่
การผลิตและการบริโภคถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ละแวกเดียวกัน ในโลกาภิวัตน์ยุคแรก ราคาของการแลกเปลี่ยน
สินค้าข้ามพรมแดนลดต่ำลงทั้งจากนโยบายด้านการค้าเสรีและเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ทำให้
พื้นที่การผลิตและพื้นที่การบริโภคสินค้าเริ่มแยกออกจากกันเป็นครั้งแรก ( first unbundling) แต่ถึงกระนั้นก็
ตามการสื่อสารยังมีราคาแพงอยู่ทำให้พ้ืนที่ของระบบการผลิตทั้งระบบยังคงอยู่ในละแวกเดียวกัน ต่อมาในช่วง
ที่ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ( information communication technology: ICT) ได้รับการ
พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ราคาในการสื่อสารความคิดลดต่ำลงอย่างมาก ต่อเนื่องทำให้ระบบการผลิตที่ต้องการการ
สื่อสารและควบคุมดูแลสูงสามารถกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้  (second unbundling) โดยการ
เลือกพื้นที่ลงทุนเพื่อกระจายส่วนย่อยของการผลิต จึงเริ่มมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ที่มีอัตราค่าจ้างต่ำเป็นหลัก จาก
กรอบแนวความคิดนี้ Baldwin (2019) เสนอว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลอัจฉริยะ (remote 
intelligence: RI) ร่วมกันกับเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ (artificial intelligence: AI) อาจส่งผลให้ราคาของ
การพบปะต่อหน้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของงานในภาคบริการลดต่ำตามลงมา และสามารถก่อให้เกิดการย้ายที่
เชิงเสมือนของแรงงาน (telemigration) ส่งผลต่อเนื่องให้แรงงานบริการที่เคยอยู่ติดกับพ้ืนที่และการทำงานใน
รูปแบบต่าง ๆ อาจสามารถถก้าวข้ามพรมแดนและเกิดการแข่งขันของแรงงานบริการในระดับโลกขึ้นมาได้
เช่นกัน 
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การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเริ ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน แต่รูปแบบของงานบริการที่
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทดแทนและช่วยก้าวข้ามข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ของการพบปะต่อหน้าของแรงงานยังมีความ
ไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองหลักในประเทศไทยที่มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่สำคัญ ดังนั้น แกนที่ 1 จึงเน้นไปที่ 2 ขั้วความเป็นไปได้ คือ 1) แรงงานบริการติดที่ไร้กังวล (high-
touch & place-bound) และ 2) แรงงานบริการแข่งขันไร้พรมแดน (high-tech & place-less) ตามภาพที่ 
32 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 32 แกนการสร้างฉากทัศนอ์นาคต แกนที่ 1 โลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน 

แรงงานบริการติดที่ไร้กังวล (high-touch & place-bound) เล็งเห็นว่างานบริการหลายส่วนยัง
อาจไม่ได้รับการแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทั้ง RI และ AI มากนัก ไม่ว่าจะเกิดจากความสามารถของเทคโนโลยีที่ไม่
อาจทดแทนสัมผัสจากคนได้ หรือเกิดจากเหตุผลเชิงธุรกิจเนื่องจากแรงงานบริการโดยคนอาจมีราคาถูกกว่า
การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ๆ มากไปกว่านี้ เทคโนโลยีอาจมีปรากฏใช้ในโลกแต่อาจมาไม่ถึงเมืองหลักของ
ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น ขาของแกนนี้จึงเล็งเห็นว่าแรงงานในภาคบริการยังคงติดที่อยู่ และยังอาจ
ไม่ได้รับการแข่งขันจากแรงงานบริการออนไลน์ข้ามพรมแดนมากนัก ดังนั้น การทำงานบริการขั้นพ้ื นฐาน 
(basic service) จะยังคงอยู่ เปิดเป็นโอกาสสร้างช่องทางหารายได้ให้แก่ผู ้คนจำนวนมากในเมือง ในทาง
กลับกัน ประเด็นเรื่องสังคมสูงวัยอาจกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองหลักของ
ประเทศไทย เนื่องจากแรงงานบริการข้ันเสริม (advanced service) อาจหลั่งไหลเข้าทำงานในพ้ืนที่ที่มีงานอยู่
สูง ในลักษณะเดียวกันกับแนวความคิดของ Moretti (2013a) 

แรงงานบริการแข่งขันไร้พรมแดน (high-tech & place-less) เป็นอีกข้างหนึ่งของการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เป็นไปตามรูปแบบที่ Baldwin เสนอไว้ ส่งผลให้เกิดการแยกกันระหว่างพื้นที่ทำงานบริการและ
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ผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นงานขั้นพื้นฐานหรืองานขั้นเสริมก็ตาม (third unbundling) ในมิตินี้ ตลาดแรงงาน
บริการจะขยายตัวไปอยู่ในระดับโลกแทนที่จะถูกจำกัดด้วยพื้นที่ ส่งผลให้การแข่งขันของแรงงานบริการอาจ
เกิดขึ้นทั้งจากการแทนที่ด้วยเทคโนโลยี AI และจากค่าแรงหรือทักษะที่สูงกว่าของแรงงานจากพื้นที่อื่น ๆ ทั่ว
โลกผ่านเทคโนโลยี RI ดังนั้นในมิตินี้ การพัฒนาทักษะของแรงงานบริการที่สัมพันธ์กับการใช้งานเทคโนโลยีจะ
เป็นเรื่องจำเป็นอย่างสูง โดยขาของแกนนี้มีข้อดีคือการก้าวข้ามปัญหาสังคมสูงวัยในมิติการขาดแคลนแรงงาน
ไปโดยปริยาย และมากไปกว่านั้น อาจเป็นส่วนสำคัญให้ธุรกิจใหม่สามารถเติบโตในพ้ืนที่นอกมหานครกรุงเทพ
ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน 

7.1.2. แกนที่ 2 อิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (governance of local 
economy) 

ในอีกแกนหนึ่ง เล็งเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (local economic development) ซึ่งหมาย
รวมถึงนโยบายทั้งการบริการและการลงทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรายย่อยในแต่ละพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ
แนวทางการพัฒนาเชิงกายภาพและเนื้อเมืองต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มักถูก
มองข้ามในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ในขณะเดียวกัน เนื่องจากแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาด้วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก 
(industrialization) (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ที่ผ่านมาการพัฒนาเมืองหลักทั่ว
ประเทศเกิดขึ้นตามบทบาทที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานต่าง ๆ 
จากกระทรวง กรม กองของภาครัฐส่วนกลางที่ได้รับการชี้นำจากรัฐบาลในระดับประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้ตั ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นขึ ้น เพื ่อช่วยพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ปกครอง และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สถ. มห., 
ม.ป.ป.) นอกจากนี้ ยังเริ่มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
(กกต., 2564) ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเริ ่มแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
กระจายอำนาจออกจากส่วนกลางในบางระดับ รวมถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นเริ่มมีความคิดเห็น
ต่อการกระจายอำนาจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ด้วยรัฐบาลปัจจุบันมุ่งเน้นการรวมศูนย์อำนาจให้ภาครัฐ
ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดการจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก ส่งผลให้การบริหารจัดสรรและจัดการงบประมาณเพ่ือ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นยังคงมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้การมองภาพอนาคตในระยะยาว
สามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการแห่งความเป็นไปได้ของภาคีขับเคลื่อนเมืองหลักในมิติต่าง ๆ ประเด็นเรื่อง
การสร้างอิสระและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจะเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้เมืองหลักของในประเทศไทย
สามารถมองการพัฒนาเมืองของตนในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนและไม่เป็นเพียงฝ่ายรอการกำหนดบทบาท
จากภาครัฐส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ดังนั้น แกนที่ 2 นี้จึงเน้นไปที่ 2 ขั้วความเป็นไปได้ คือ 1) ท้องถิ่นภิวตัน์ 



196 

น้อย ๆ แต่ตรงใจ (local rules) และ 2) ส่วนกลางพิพิธ เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ ทำ (nation frames) ตามภาพที่ 
33 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 33 แกนการสร้างฉากทัศนอ์นาคต แกนที่ 2 อิสระในการบรหิารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ท้องถิ่นภิวัตน์ น้อย ๆ แต่ตรงใจ (local rules) เล็งเห็นว่าหากการกระจายอำนาจเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากความต้องการของคนในท้องถิ่นเองและจากการช่วยพัฒนาศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นโดย
ส่วนกลาง จะส่งผลให้สุดท้ายหน่วยงานการปกครองระดับท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารและการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของตนเองได้ หากเป็นเช่นนั้น จะพบว่าหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้และ
ความเข้าใจพื้นที่และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากกว่าส่วนกลาง การออกแบบจัดสรรงบประมาณและการพัฒนา
เศรษฐกิจอาจตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ การแก้ปัญหาในเมืองด้านต่าง ๆ ก็จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามมา ในทางกลับกัน ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระมากขึ้น อาจหมายรวมถึงการที่
เมืองท้องถิ่นจะต้องสามารถสร้างรายได้ผ่านภาษีท้องถิ่นที่เพียงพอต่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึง
ปริมาณงบประมาณสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่อาจจะมีน้อยกว่าการได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง 

ส่วนกลางพิพิธ เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ ทำ (nation frames) ในอีกความเป็นไปได้หนึ่ง การกระจาย
อำนาจที่กำลังดำเนินการอยู่ ท้ายสุดอาจหยุดอยู่เพียงระดับการวางแผนบริหารจัดการยุทธศาสตร์เมืองและไม่
ไปถึงความอิสระในการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ ่นที่ ยังคงต้องขึ ้นตรงกับแผนแม่บทของหน่วยงาน
ส่วนกลางอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาลักษณะการจัดสรรงบประมาณเช่นนี้จำเป็นจะต้องเกลี่ยงบประมาณไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ เพ่ือการพัฒนาในระดับชาติเป็นหลัก โดยที่อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับเมืองหรือ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ในทางกลับกัน งบประมาณจากส่วนกลางที่รวบรวมจากทั้งประเทศก่อให้เกิดโอกาสในการเกลี่ย 
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(redistribute) เงินได้จากภาษีสู่การลงทุนในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่สู งมากนัก ฉะนั้น ปริมาณของ
งบประมาณจึงจะมีขนาดใหญ่กว่าขั้วแรกของแกนนี้  

 

7.2. บุคลักษณ์ในฉากทัศน์ (personas in scenarios) 

เนื่องด้วยงานวิจัยนี้เป็นส่วนขยายมาจากโครงการคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อย
ที่ 2-3 การทำงานในเมือง (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) ตัวละครซึ่งใช้เป็นบุคลักษณ์ใน
การอธิบายฉากทัศน์จึงอ้างอิงจากงานวิจัยดังกล่าว แต่ปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของเมือง
หลักในประเทศไทย 

จากการกวาดสัญญาณข้างต้น แสดงให้เห็นถึงมิติในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่สามารถนำมาใช้ชี้แจง
ลักษณะคนเมืองในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมิติต่าง ๆ ทำให้เห็นคนเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ -
สงขลาได้ตาม  
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ตารางที่ 47 โดยในรายละเอียดจะพบว่ากลุ่มล้ำสมัย (maverick) ที่โดดเด่นเกิดจากการเร่งของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้คนบางส่วนหันกลับไปทำงานจากบ้านเกิดของตน ถึงแม้ว่า
บริษัทที่ตนทำงานจะอยู่ในกรุงเทพหรือเมืองในประเทศอ่ืน ๆ เองก็ตาม ทั้งนี้ ในตัวเมืองบางเมืองเอง อาจเริ่มมี
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความชำนาญในการทำงานผ่านระบบดิจิทัลมาอยู่ก่อนหน้าแล้ว จึงมีลักษณะเป็น
กลุ่มล้ำสมัยในการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นงานบริการขั้นเสริม (advanced service) มาตั้งแต่ต้น 
สำหรับเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะเฉพาะคือเป็นเมืองที่กลุ่มชาวต่างชาติที่มีลักษณะเป็นคนไร้ถิ่นฐานดิจิทัลมาอยู่
ก่อนหน้าการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยที่บางคนอาจจะยังอยู่ในเมืองเชียงใหม่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน และบาง
คนอาจเดินทางกลับไปประเทศหรือไปยังที่อื่น ๆ แล้ว ทำให้เชียงใหม่หลงเหลือชาวต่างชาติไม่มากในปัจจุบัน 
สำหรับกลุ่มมวลชน (mass) ของทั้งสามเมืองยังมุ่งเน้นการค้าขายและการบริการอาหารเครื่องดื่มเป็นหลัก
สำหรับงานบริการขั้นพื้นฐาน ส่วนงานบริการขั้นเสริมยังเป็นกลุ่มบุคลากรภาครัฐและมหาวิทยาลัยอยู่ โดย
เชียงใหม่มีสัดส่วนของงานบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอยู่สูงที่สุด รองลงมาคือหาดใหญ่ -สงขลา และ
ลำดับสุดท้ายคือขอนแก่น และสุดท้ายกลุ่มชายขอบ (marginal) ของทั้งสามเมืองมักเป็นกลุ่มแรงงานขั้น
พื้นฐานโดยบางส่วนเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ยังมีอีกส่วนมากที่เป็นคนที่ย้ายเข้ามาจากอำเภอ จังหวัด
ข้างเคียง หรือกระทั่งแรงงานจากชาติอื่น ๆ โดยรอบ เช่น เมียนมาร์ ลาว หรืออื่น ๆ เพื่อเข้ามาหางานและ
รายได้ไว้ส่งกลับครอบครัวของตน ในรายละเอียดสำหรับเมืองเชียงใหม่ กลุ่มแรงงานที่มักกลายเป็นกลุ่มชาย
ขอบในเมืองรวมไปถึงกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่เข้ามาหางานในเมือง ค้าขายของเล็กน้อยหรือเป็นแรงงานรับจ้าง
ชั่วคราวตามร้านค้าต่าง ๆ และสำหรับเมืองหาดใหญ่-สงขลา มีแรงงานที่ย้ายมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยคนกลุ่มนี้อาจเข้ามาทำงานรับจ้างชั่วคราวในร้านค้าเช่นเดียวกัน  
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ตารางที่ 47 กลุ่มบุคลักษณ์ในภาพรวมเมืองหลักและเมืองต่าง ๆ จากการมองผ่านมิติการเปลีย่นแปลงสู่อนาคต 
 กลุ่มล้ำสมัย (maverick) กลุ่มมวลชน (mass) กลุ่มชายขอบ (marginal) 

มิติแรงงาน
เศรษฐกิจกิก๊ 

แรงงานอิสระและกลุ่มทำงาน
หารายได้เสรมิ 

แรงงานในระบบท่ัวไป มีงาน
หลักงานเดียว 

แรงงานท่ีจำยอมหรือท่ีมรีายได้
ไม่เพียงพอจึงต้องเข้าสูร่ะบบ
เศรษฐกิจกิ๊ก 

มิติการทำงานบน
พ้ืนที่ดิจิทัล 

ทำงานบนพ้ืนท่ีดิจิทัลไดเ้ต็มตัว 
มีความอิสระระหว่างการทำงาน
กับพ้ืนท่ีทำงาน 

ทำงานบนพ้ืนท่ีดิจิทัลได้
บางส่วนแต่ยังมีหลายส่วนท่ี
ยังคงยึดติดกับพ้ืนท่ีทำงานอยู ่

การทำงานยังยึดตดิกับพื้นที่
ทำงานเต็มตัว 

มิติการย้ายถิ่น สามารถย้ายถิ่นได้อย่างอิสระ
จากงาน การย้ายถิ่นจึงมี
ลักษณะในการตอบโจทย์วิถี
ชีวิตเป็นหลัก 

ไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้มาก
นักเนื่องจากงานยังยึดติดกับ
พื้นที่อยู่ อาจย้ายถิ่นด้วยการหา
งานใหม่หรือย้ายด้วยหน้าที่การ
งาน 

จำเป็นจะต้องย้ายถิ่นเข้าเมือง
ในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อหางาน
ทำ 

มิติเมืองระดับ
โลก 

สามารถเข้าถึงเครือข่ายการ
ทำงานระดับนานาชาตไิด ้

อยู่ในเครือข่ายการทำงานเพียง
ระดับประเทศหรือภมูิภาค 

อยู่ในเครือข่ายการทำงานระดับ
เมืองหรือภูมภิาคเท่าน้ัน 

เชียงใหม ่ • กลุ่มคนไร้ถิ่นฐานดจิิทัล 
• คนท่ีกลับมาทำจากบ้าน 

(work from home) 
• คนท่ีทำงานออนไลน ์

• บุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน
ราชการ มหาวิทยาลัย 

• งานบริการต่าง ๆ ท้ังด้านการ
ท่องเที่ยวและค้าขาย 

• แรงงานจากอำเภอหรือจังหวดั
โดยรอบที่เข้ามาทำงาน
แรงงานขั้นพื้นฐาน 

• กลุ่มชาติพันธ์ุที่เข้ามาหางาน
ในเมือง 

• แรงงานจากชาติอื่น ๆ 
โดยรอบ เช่น เมียนมาร์ ลาว 
ที่เข้ามาทำงานบริการ 

ขอนแกน่ • คนท่ีกลับมาทำจากบ้าน 
(work from home) 

• คนท่ีทำงานออนไลน ์

• บุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน
ราชการ มหาวิทยาลัย 

• งานบริการต่าง ๆ ท้ังด้านการ
ท่องเที่ยวและค้าขาย 

• แรงงานจากอำเภอหรือจังหวดั
โดยรอบที่เข้ามาทำงาน
แรงงานขั้นพื้นฐาน 

• แรงงานจากชาติอื่น ๆ 
โดยรอบ เช่น เมียนมาร์ ลาว 
ที่เข้ามาทำงานด้านต่าง ๆ 

หาดใหญ่-สงขลา • คนไทยที่ทำงานจากท่ีไกล 
(remote workers) หรือ
กลับมาทำจากบ้าน (work 
from home) 

• บุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน
ราชการ มหาวิทยาลัย 

• งานบริการต่าง ๆ ทั้งด้านการ
ท่องเที่ยวและค้าขาย 

• แรงงานจากอำเภอหรือจังหวดั
โดยรอบที่เข้ามาทำงาน
แรงงานขั้นพื้นฐาน 

• ประชากรจาก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่อพยพเข้ามา
หางานและโอกาส 

• แรงงานจากชาติอื่น ๆ 
โดยรอบ เช่น เมียนมาร์ ลาว  
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การอธิบายบุคลักษณ์ (persona) ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการจ้างงานและการสร้างรายได้ในพื้นที่ ตั้งต้น
เกิดจากกลุ่มมวลชนเป็นหลัก ซึ่งมาจากการลงทุนตั้งหน่วยงานหรือองค์กรในพื้นที่เมืองนั้น ๆ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน แต่ในอนาคตอาจมีกลุ่มล้ำสมัยเข้ามาปะปนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานทั้งสองกลุ่มนี้จะเป็น
กำลังสำคัญเพ่ิมเติมไปจากนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร หรือผู้เข้ามาใช้บริการสาธารณูปการในเมืองชั่วคราว ที่จะ
ต้องการบริการขั้นพื้นฐานจากแรงงานในมิติอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ส่งเสริมเป็นการสร้างโอกาสงานให้แก่กลุ่มคน
ชายขอบที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจในระดับภาคทั้ง 3 เมืองนี้ ในทำนองเดียวกัน การมีกลุ่ม
ล้ำสมัยที่มักจะมีทักษะและลักษณะงานที่แตกต่างไปจากฐานเศรษฐกิจในปัจจุบันของเมืองทั้งสาม อาจเป็น
กลุ่มที่ช่วยให้เมืองต่าง ๆ มีพลวัตการพัฒนาคนและพัฒนาฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายและยั่งยืนกว่าเดิมได้ 
ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนีจ้ะไม่ได้มีกำลังจ่ายสูงเท่ากับนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนบางส่วนก็ตาม 

ด้วยแกนปัจจัยขับเคลื่อนอนาคตทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปของระบบโลกาภิวัตน์ ปัจจัย
สำคัญในการมองลักษณะของคนและแรงงานในแต่ละพื้นที่คือความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลและความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานระดับนานาชาติ ภายใต้มิตินี้พบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มล้ำสมัย  
(maverick) มักเป็นกลุ ่มที ่นอกจากจะสามารถทำงานบนโลกออนไลน์ได้แล้ว ยังเป็นกลุ ่มที ่มีทักษะและ
ความสามารถสูงทัดเทียมกับแรงงานในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถสามารถต่อรองและทำงานกับคนที่มี
วัฒนธรรมการทำงานหลากหลายได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้บางส่วนอาจเป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานผ่านพื้นที่ดิจิทัลใน
ประเทศไทย หรืออาจเป็นคนไทยที่ทำงานบนพื้นที่ดิจิทัลกับบริษัทต่างประเทศหรือลูกค้าระดับนานาชาติ 
สำหรับกลุ่มมวลชนอาจไม่มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายที่สูงเช่นนั้น แต่อาจมีเครือข่ายการทำงานในระดับประเทศ
หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การทำงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง มาเลเซีย ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม สิงคโปร์ เป็นต้น โครงข่ายของกลุ่มชายขอบอาจมีกรอบที่เล็กที่สุด ซึ่งอาจอยู่ในระดับประเทศ ภาค
ต่าง ๆ หรือระดับจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น จากการสรุปกลุ่มบุคลักษณ์ใน  
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ตารางที่ 47 สร้างเป็น 5 กลุ่มบุคลักษณ์ที่ครอบคลุมทั้งแรงงานขั้นพื้นฐาน แรงงานขั้นเสริม ผู้ว่าจ้าง 
และธุรกิจแพลตฟอร์ม โดยข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคลักษณ์อ้างอิงจากกลุ่มในงานวิจัยคนเมือง 4.0 : อนาคต
การทำงานในมหานครกรุงเทพอธิบายไว้ตามตารางท่ี 48 ดังนี้ 

ตารางที่ 48 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบุคลักษณ์ในฉากทัศน์อนาคต 

 
ช่ือ: ป้าดี 
อาย:ุ 60 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มชายขอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• เป็นผู้นำครอบครัว เป็นคนเดียวที่หารายได้เข้าบ้าน 
• มีหลาน 2 คน อายุ 7 และ 9 ขวบท่ีต้องเลี้ยงดูเพราะลูกของตนแต่งงานใหม่  
• สามีพิการจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว จึงต้องดูแลเช่นกัน 
• เรียนจบเพียง ป.4 รับจ้างท่ัวไป มีทักษะการนวดและงานช่าง 
• อยู่ในชุมชนคนมีรายได้น้อย บ้านสร้างขึ้นมาเองจากวัสดุที่พอหาได้ 
คุณค่าและแนวความคิด 
• มองโลกในแง่ดี ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่น 
• พยายามเรียนรู้และขวนขวายเท่าท่ีได้ แต่มีข้อจำกัดทั้งด้านเงินและเวลา 
• ขยันทำมาหากิน กล้าลองงานใหม่ ๆ  
• เป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิด ไม่มีญาติพี่น้องจึงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก 

 
ช่ือ: จิ๋ว 
อาย:ุ 42 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มมวลชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• พื้นเพเป็นคนขอนแก่นที่เข้ามามหานครกรุงเทพเพื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยช่ือดัง เมื่อ

จบแล้วจึงหางานต่อ 
• เป็นวิศวกรข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ รายได้ดี 
• มีลูก 1 คน อายุ 10 ขวบจากภรรยาคนเก่าที่เลิกทางกัน จึงต้องคอยให้เวลาและเอาใจ

ใส่กับลูกเป็นพิเศษ 
• พ่อและแม่มีอายุ 80 และ 73 ปีตามลำดับ จึงต้องเจียดเงินและเวลาเพื่อดูแลพ่อแมด่ว้ย 
คุณค่าและแนวความคิด 
• มุ่งมั่นทำงาน แต่จะเลือกให้ความสำคัญกับเวลาสำหรับลูกเสมอ 
• มีเพื่อนไม่มาก เพราะต้องให้เวลากับลูก แต่ใจดีและเห็นอกเห็นใจคนอื่น 
• หาทางเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะอยู่ในสายงานท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
ช่ือ: พลอย 
อาย:ุ 23 ปี 
สัญชาติ: ไทย 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• โตมาจากครอบครัวขนาดเล็กท่ีอยู่ในคอนโดในกรุงเทพเมื่อทำงานได้แล้วจึงย้ายออกมา

เช่าคอนโดราคาถูกอยู่กับแฟน 
• เป็นนักตรวจสอบบัญชีที่กำลังเริ่มไต่เต้าทำงานอยู่ในบริษัทขนาดกลาง รายได้ไม่มาก

นักแต่พออยู่ได้ 
• พ่อแม่อายุ 60 ต้น ๆ แต่ทั้งคู่ยังทำงานอยู่ พ่อเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง และแม่เป็น

หมอที่เปิดคลินิกเป็นของตนเอง 
คุณค่าและแนวความคิด 
• รักสนุก ชอบงานสังสรรค์ ไปตามกระแสนิยมต่าง ๆ 
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ตัวแทน: กลุ่มมวลชน • ไม่มีเงินเก็บมากนัก ใช้เงินเดือนชนเดือน และมีหนี้สินอยู่พอสมควร พอเก็บเงินได้ก้อน
หนึ่งจะไปเที่ยว 
เป็นคนเก่งทำงานได้ดี พยายามหาลู่ทางหารายได้เสริมอยู่จะได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่มากข้ึน 

 
ช่ือ: แดน 
อาย:ุ 30 ปี 
สัญชาติ: แอฟริกาใต้ 
ตัวแทน: กลุ่มล้ำสมัย 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• เป็นคนแอฟริกาใต้เช้ือสายจีน 
• เป็นนักแต่งเพลงสำหรับใช้ในภาพยนตร์ เป็นนักเขียนบล็อกออนไลน์เกี่ยวกับเสียงและ

ดนตรี และเป็นครูสอนดนตรีตามที่ต่าง ๆ อีกด้วย 
• มีความสัมพันธ์แบบเปิดและเป็นคนไร้ถิ่นดิจิทัล (digital nomad)  
คุณค่าและแนวความคิด 
• ชอบเดินทางเป็นอย่างมาก ไปมาแล้วกว่า 50 ประเทศท่ัวโลก 
• ชอบเจอผู้คน และสร้างเพื่อนใหม่  
• มีเพื่อนรอบโลก จึงไม่ยึดติดว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน ตราบใดที่ที่แห่งนั้นน่าสนใจ และ

สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ 
• พื้นที่ท่ีเขาเรียกว่า “บ้าน” คือที่ท่ีเขาสร้างเพื่อนไว้มากซึ่งมีกว่า 30 ที่ท่ัวโลก 

 
ช่ือ: โดมและนิด 
อาย:ุ 35 และ 32 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มแพลตฟอร์ม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• ผู้ก่อตั้งบริษัทแพลตฟอร์มเรียกหมอนวดชื่อดัง ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี  
• ปัจจุบันกำลังหาหนทางขยายองค์กรไปยังตลาดอื่น ๆ 
• ทั้งคู่เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มผันตัวมานสอนประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

อีกทีหน่ึง ส่งเสริมให้ธุรกิจใหม่ในมหานครกรุงเทพ 
คุณค่าและแนวความคิด 
• พยายามมองหาช่องว่างในตลาดการบริการและชีวิต ที่เทคโนโลยีจะสามารถเข้ามา

ตอบโจทย์ได้ 
• ด้วยมุมมองของผู้ประกอบการ การอยู่รอดขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่สุด 
• ประกอบการด้วยแนวความคิดแบบเพรียว (Lean) และอไจล์ (Agile) เพื่อให้เกดิความ

ยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจที่สุด 

ที่มา: ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ and อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2563) 

 

7.3. ฉากทัศน์อนาคต (futures scenarios) 

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ฉากทัศน์ทั้ง 4 ประกอบด้วย 1) ผึ้งงานต่อชีวิตพืชพรรณ (Hyper-connectivity) 2) 
หม่อนไหมทักษะสูง (Hyper-specialization) 3) หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (Hyper-attraction) และ 4) มดงาน
หล่อเลี้ยงเมือง (Hyper-localization) โดยการอธิบายแต่ละฉากทัศน์จะมุ่งเน้นการอธิบายประเด็น โอกาส 
และความท้าทายที่สำคัญของแต่ละฉากทัศน์ก่อน ตามด้วยการอธิบายภาพอนาคตเศรษฐกิจและบทบาทของ
เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ซึ่งรวมถึงการลงทุนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะได้รับการพัฒนา 
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ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 กับตัวแทนภาคีขับเคลื่อนเมืองและบุคลักษณ์ที่
หลากหลายของแรงงานในเมือง14 รายละเอียดของแต่ละฉากทัศน์ที่กล่าวมามีดังนี้ 

7.3.1. ฉากทัศน์ที่ 1 ผึ้งงานต่อชีวิตพืชพรรณ (hyper-connectivity) 

 
ภาพท่ี 34 ฉากทัศน์ท่ี 1 ผึ้งงานต่อชีวิตพืชพรรณ อนาคตทางเลือกของการทำงานในเมืองหลัก 

ฉากทัศน์ผึ้งงานต่อชีวิตพืชพรรณ หรือ Hyper-connectivity (ภาพที่ 34) มีปัจจัยขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่คล้ายกับปัจจุบันมากที่สุด นั่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นยังเกิดจากการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางเป็นหลัก และในขณะเดียวกันแรงงานบริการต่าง ๆ ยังคงมีความติดกับพื้นที่อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานบริการพ้ืนฐาน ในฉากทัศน์นี้ ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองหลักในประเทศไทยน่าจะขึ้นอยู่กับการ
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (global value chain: GVC) ในลักษณะที่คล้ายกับผึ้งงานที่ทำ
หน้าที่ไปต่อชีวิตให้กับพืชพรรณด้วยหน้าที่ผสมเกสร เมื่อเป็นเช่นนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองจะเกิดขึ้น
จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากส่วนกลางที่จะเน้นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถส่งเสริมการ

 
14 การระดมสมองเพื่อทำความเข้าใจอนาคตฐานของแต่ละเมืองประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีด้านการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทอ้งที่ 
ด้านการพัฒนาแรงงาน และตัวแทนคนทำงาน โดยภาพรวมมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์จากเมืองเชียงใหม่ 10 คน เมือง
ขอนแก่น 10 คน และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 7 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ภาคผนวก ค การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2: ประเมินภาพอนาคตทางเลือกด้วยบุคลักษณ์ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 จึงทำให้ไม่
สามารถลงพื้นที่จริงได้ ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และจัดพื้นที่เพื่อการทำงานเชิงปฏิบัติการด้วย 
IdeaFlip.com แทน นอกจากนี้ เนื่องจากต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่สามารถเชิญกลุ่มแรงงาน
บริการขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมได้ และผลที่ได้รับอาจมีความเบี่ยงเบนไปตามข้อจำกัดและความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 



204 

สร้างรายได้ในระดับประเทศ แต่อาจจะไม่เกิดการไหลลงมาเป็นรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยในเมืองมากนัก ใน
ขณะเดียวกัน เมืองหลักเหล่านี้อาจเริ่มแข่งขันกันเองในการดึงดูดธุรกิจ การลงทุน และคนวัยแรงงานเพื่อมา
เติมเต็มความเป็นสังคมสูงวัยที่มีสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน  

ในมิติของแรงงานและการว่าจ้างในเมืองหลักภายใต้อนาคตของฉากทัศน์นี้ การจ้างงานและแรงงาน
โดยมากจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณรอบเมืองขอนแก่นและรอบเมืองหาดใหญ่สงขลา  ลูกหลานของเพื่อนป้าดีที่ไม่มี
โอกาสย้ายมามหานครกรุงเทพหลายคนก็ทำงานเหล่านั้นอยู่  โดยพื้นที่ในเมืองจะกลายเป็นพื้นที่ที่แรงงาน
เหล่านั้นเข้ามาใช้ชีวิตและบริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอย การศึกษาด้านอาชีพที่จะตอบ
โจทย์กับงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจรวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปวัตถุดิบหรือวัสดุต่าง ๆ หรือ
อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับเมืองเชียงใหม่ท่ีมีบทบาทเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว การลงทุน
อาจเอื้อให้ธุรกิจการโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีทุนสูงเป็นหลักคล้ายกับที่ผ่านมา เพื่อนของพลอยบางคนเมื่อเรียน
จบแล้วก็ได้เข้าทำงานในโรงแรมเหล่านี้ ในฉากนี้ ถึงแม้ว่าการจ้างงานจะมีสูงและผลผลิตมวลรวมต่อหัว
ประชากรอาจจะสูง แต่ความแตกต่างระหว่างรายได้ของแรงงานบริการขั้นเสริม เช่น วิศวกรโรงงาน เจ้าของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ จะแตกต่างกันกับรายได้ของแรงงานและลูกจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรมและแรงงานบริการขั้นพื้นฐานซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าแรงงานบริการขั้นเสริมข้างต้น ฉะนั้น 
แรงงานบริการขั้นพื้นฐานที่เป็นส่วนบริการเพิ่มเติมจากฐานเศรษฐกิจหลักส่วนมากจึงจะตอบโจทย์กับแรงงาน
ที่มีรายได้ไม่สูงมาก ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลขผลผลิตมวลรวมระดับจังหวัดที่สูง ตอบ
โจทย์เศรษฐกิจในระดับประเทศได้เป็นอย่างดี แต่อาจละเลยการขาดประสิทธิภาพในการไหลรินลงของโอกาส
และรายได้ (trickle-down effect) เหล่านั้นสู่แรงงานขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ อัตราการไม่มีงานทำ
ของแรงงานที่มีอายุสูงจะเพิ ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงงานต่าง ๆ มุ่งจ้างเพียงคนวัยทำงานที่ยังมีแรงและมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น เพ่ือนป้าดีหลายคนที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดก็มักจะไม่มีงานและให้ลูกหลานต้องคอยช่วย
ดูแลตลอด ในฉากนี้ บุคลักษณ์เช่น จิ๋ว แดน และผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอาจไม่มีมากนักเนื่องจากภาพรวม
เมืองไม่มีกำลังจ่ายพอ ยกเว้นแต่เพียงเมืองเชียงใหม่ที่ความสามารถในการใช้จ่ายในเมืองขับเคลื่อนด้วยการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก 

จากความเป็นไปได้ดังกล่าว ภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และแรงงานในแต่ละเมืองจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

เมืองเชียงใหม่ ภาครัฐส่วนกลางจะยังคงออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ที่ช่วยขับเน้นเศรษฐกิจ
เด่นของเมืองและตอบโจทย์ภาพการพัฒนาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว หรือการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมไมซ์ (Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) เป็นต้น ทั้งยังอาจมีการลงทุน
ต่อยอดจากศูนย์นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในเชียงใหม่ เช่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (National 
Astronomical Research Institute of Thailand: NARIT) หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์อื ่น ๆ โดยอิงจาก
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ลักษณะที่เหมาะสมตามกายภาพของพ้ืนที่ภูเขาโดยรอบเมืองและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในเมืองเชียงใหม่ 
การพัฒนาเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เมืองสามารถดึงดูดแรงงานทักษะระดับกลางและสูงจากทั่วโลกให้เข้ามา
ทำงานในเมืองทั้งกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในลักษณะของการเป็นคนไร้ถิ ่นฐานดิจิทัล (digital 
nomads) ที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งที่มีอยู่แล้วในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด การเข้ามาของกลุ่มคนเหล่านี้
จะเป็นสะพานช่วยส่งเสริมให้เกิดงานบริการขั้นพื้นฐานมากขึ้น ดึงดูดให้แรงงานขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงกลุ่ม
แรงงานในประเทศโดยรอบ แรงงานคนชาติพันธุ์ และแรงงานจากพื้นที่ใกล้เคียงให้ หลั่งไหลเข้ามาในเมือง
เชียงใหม่เช่นกัน หากแต่ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลทำให้ค่าครองชีพและราคาอสังหาริมทรัพย์
ในเชียงใหม่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ 

เมืองขอนแก่น ภาครัฐส่วนกลางจะเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ผ่านระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ซึ่งตามมาด้วยการลงทุนการพัฒนารอบ
สถานี (transit oriented development: TOD) ด้วยการลงทุนในระบบรางดังกล่าว ขอนแก่นอาจกลายเป็น
ศูนย์กลางสำคัญใน Belt Road Initiative (BRI) เชื่อมโยงการผลิตและบริโภคในประเทศจีนกับท่าเรือน้ำลึกใน
ภาคตะวันออก ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้มีการลงทุนของบริษัทใหญ่ต่าง ๆ จากภาคเอกชนเข้ามาใน
พื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณสุข การศึกษา และนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และ
นำมาซึ่งพนักงานบริษัทมากขึ้น โดยกลุ่มแรงงานบริการขั้นเสริมเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการหลั่งไหลเข้า
มาของแรงงานบริการขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ภาครัฐส่วนกลางอาจไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือเศรษฐกิจภายใน
เมืองมากนัก แต่จะเน้นสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาการระบบขนส่งที่ชายแดนใน
อำเภอสะเดาและท่าเรือน้ำลึกในอำเภอจะนะ ซึ่งในปัจจุบันยังได้ไม่ได้รับการยินยอมจากคนในท้องถิ่นมากนัก 
นอกจากนี้ การลงทุนอาจรวมไปถึงการสนับสนุนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรม
ยางพารา และอุตสาหกรรมการประมง ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนอยู่ในพื้นที่โดยรอบเมืองทั้งสิ้น แต่
แรงงานในระบบอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในเมืองเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ในยามว่าง
และในเวลาส่วนตัว โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวจะดึงดูดวิศวกรและผู้บริหารคลังสินค้าต่าง ๆ ให้เข้ามามากขึ้นละ
เกิดการจ้างงานต่อเนื่องมายังแรงงานทั้งในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในภาคการบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
มักจะเป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านและจังหวัดโดยรอบ  
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7.3.2. ฉากทัศน์ที่ 2 หม่อนไหมทักษะสูง (hyper-specialization) 

 
ภาพท่ี 35 ฉากทัศน์ท่ี 2 หม่อนไหมทกัษะสูง อนาคตทางเลือกของการทำงานในเมืองหลัก 

ฉากทัศน์หม่อนไหมทักษะสูง หรือ Hyper-specialization (ภาพที่ 35) มีปัจจัยขับเคลื่อนด้วยการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทีย่ังเกิดจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเป็นหลัก แต่ระบบโลกาภิวัตน์ยุคใหม่
ได้รุกล้ำเข้ามาในกลุ่มแรงงานบริการต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้แรงงานบริการไม่ว่าจะเป็นแรงงานบริการขั้นเสริม
หรือขั้นพื้นฐานไร้พรมแดนมากขึ้นจากการเชื่อมต่อทางดิจิทัล ในฉากทัศน์นี้ ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมือง
หลักในประเทศไทยจะอยู่ที ่การพัฒนาทักษะของแรงงานบริการต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
(competitive edge) กับแรงงานบริการอีกหลายพันล้านคนทั่วโลก คล้ายกับหม่อนไหมที่มีทักษะที่ชัดเจนใน
การพัฒนาใยไหมของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ โจทย์ของการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ยังคงต้องตอบโจทย์เศรษฐกิจใน
ระดับประเทศอยู่ โดยการลงทุนจากภาครัฐส่วนกลางอาจเน้นการสร้างแรงงานบริการที่มีทักษะที่ชัดเจนมาก
ขึ้น ตอบโจทย์กับโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งความท้าทายหลักจะเป็นการลงทุน
เพ่ือยกระดับทักษะทางดิจิทัลของแรงงานบริการต่าง ๆ ในเมืองให้พร้อมแข่งขันกับแรงงานต่าง ๆ ทั่วโลก โดย
การลงทุนเหล่านั้นอาจตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่นก็เป็นได้ ในทางกลั บกัน ธุรกิจและ
ความต้องการแรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองหลักอาจไม่ได้รับผลกระทบจากสังคมสูงวัยมากนักเพราะสามารถท่ี
จะขอรับบริการจากแรงงานภายนอกประเทศผ่านการเชื่อมต่อในระบบดิจิทัลได้  

ในมิติของแรงงานและการว่าจ้างในเมืองหลักภายใต้อนาคตของฉากทัศน์นี้  การจ้างงานและแรงงาน
โดยมากจะอยู่ในภาคบริการขั้นเสริมที่ลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ระดับปกทอง (gold collar) ดังเช่นโดมและนดิที่
ได้ตั้งบริษัทขึ้น ปกขาว (white collar) เช่น จิ๋วและแดนที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์โดยทั้งคู่มีทักษะพิเศษ
เฉพาะของตน และภาคบริการพื้นฐานปกน้ำเงิน (blue collar) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการที่มีความเฉพาะ
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ทางด้านต่าง ๆ เป็นหลัก โดยฉากทัศน์นี้เป็นฉากทัศน์ที่การจ้างงานบริการต่าง ๆ ไม่ยึดติดกับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของแต่ละเมืองที่จะต้องดึงดูดแรงงานบริการรายได้สูง เพื่อเพิ่มทุนมนุษย์และปริมาณ
การใช้จ่ายหมุนเวียนในพื้นที่ เพื่อสร้างงานบริการในระดับถัด ๆ ไป พื้นที่ในเมืองจะกลายเป็นพื้นที่แรงงาน
ทำงานบนโลกออนไลน์เป็นหลัก เพื่อน ๆ ของพลอยหลายคนที่ทำงานเก่ง ๆ กลับสามารถย้ายเข้าสู่เมืองหลัก
แทนการอยู่ในมหานครกรุงเทพ เพราะเขาเหล่านั้นสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยอาจมีพื้นที่
สำหรับการทำงานร่วมกัน ในลักษณะเช่าระยะสั้นมากขึ้น ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและร้านอาหารต่าง ๆ 
เกิดข้ึนในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เหล่านั้น ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดึงประชากรเข้าสู่เมือง
อีกต่อไป แต่มหาวิทยาลัยอาจกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนเมืองมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
อาจมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการฟูมฟักธุรกิจรายย่อยต่าง ๆ ที่ล้วนต้องการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
มาคอยสนับสนุน คนอย่างเช่นโดมและนิดมีมากและหลั่งไหลเข้ามาในเมืองหลักในฉากนี้ เนื่องจากมีเครือข่าย
และการสนับสนุนที่มีชีวิตชีวาทำให้การตั้งธุรกิจใหม่ ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าการจ้างงานจะ
มีสูงแต่การวัดผลผลิตมวลรวมต่อหัวประชากรอาจจะไม่สูงมากนัก เนื่องจากรายได้ไม่สามารถนับผ่านรูปแบบ
เศรษฐกิจเดิมได้ ถึงแม้จะยังคงมีความแตกต่างระหว่างรายได้ของแรงงานบริการขั้นเสริมและขั้นพื้นฐานอยู่ 
ตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจ แต่ในฉากนี้จะมีการเกลี ่ยกันของรายได้คนทำงานมากขึ ้น ทั ้งนี ้ เป็น
ข้อสังเกตว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้ เฉกเช่นเพื่อนของป้าดีหลายคน ที่มีอายุมากแล้วไม่สามารถ
ปรับตัวเข้าหาเครื่องมือทางดิจิทัลได้ทัน จะกลายเป็นกลุ่มยอมจำนนและกลุ่มชายขอบของเมืองที่ต้องได้รับการ
ดูแลไปโดยปริยาย 

จากความเป็นไปได้ดังกล่าว ภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และแรงงานในแต่ละเมืองจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

เมืองเชียงใหม่ ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อยอดจากทุนมนุษย์เดิมที่มีอยู่
แล้วในเมืองเชียงใหม่ เช่น ทักษะด้านการบริการสุขภาพที่ต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อให้บริการผ่านโทรเวชกรรม 
(telemedicine) บริการสุขภาพออนไลน์ (e-health) หรือการสร้างการกระจุกตัวของแรงงานบริการสุขภาพ
ผ่านการส่งเสริมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก เป็นต้น นอกจากนี้ อาจมีการลงทุนและส่งเสริมการ
ให้บริการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก การ
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรหรือการพัฒนาทักษะการแบ่งปันงานฝีมือให้สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ได้เช่นกัน ในกรอบการพัฒนาทักษะเหล่านี้ ประเด็นสำคัญด้านการทำงานและหารายได้จะอยู่ที่ช่องว่างในการ
เข้าถึงระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่อาจยอมรับหรือสนับสนุนแรงงานแค่บางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งช่องว่าง
เหล่านี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มผู้ยอมจำนน (laggards) ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งอาจรวมถึงกลุ่ม
ชายขอบในมิติต่าง ๆ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องปรับตัวให้มีลักษณะเป็นไฮบริดมากขึ้นเพื่อรองรับการทำงานบริการทั้งในพื้นที่
และในระบบออนไลน์ควบคู่กันไป 
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เมืองขอนแก่น ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อยอดจากทุนมนุษย์เดิมที่มีอยู่
แล้วในเมืองขอนแก่น ซึ่งอาจรวมถึงทักษะในการบริหารจัดการคลังสินค้า หรือทักษะความรู้ที่จำเพาะกับความ
ท้าทายและพื้นที่ในเขตร้อน เช่น การรักษาโรคที่มีเฉพาะพื้นที่เขตร้อน หรือองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มีความพิเศษ
จากภูมิประเทศและภูมิอากาศในพื้นที่ที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ การปลดล๊อคให้งานบริการสามารถทำผ่านระบบ
เชื่อมต่อออนไลน์อาจส่งผลให้มีอาชีพที่หลากหลายมากข้ึน และแรงงานบริการในขอนแก่นอาจสามารถแข่งขัน
ด้วยทักษะที่ดีแต่มีราคาถูกกว่าในประเทศอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน แรงงานในประเทศอื่น ๆ อาจเข้ามาแทน
บริการข้ันพื้นฐานในประเทศไทย ถึงแม้ในปัจจุบันแรงงานเหล่านี้จะต้องต่อรองผ่านคนจัดหางาน (broker) แต่
ในอนาคตในฉากทัศน์นี้อาจสามารถว่าจ้างแรงงานบริการผ่านแพลตฟอร์มได้โดยตรง ทำให้สามารถนำเข้า
แรงงานจากต่างชาติได้มากข้ึน ทั้งในเชิงกายภาพและในรูปแบบออนไลน์ 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ภาครัฐส่วนกลางจะเน้นการลงทุนในทักษะด้านอาหารและวิถีชีวิตที่เป็นทุน
ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองหาดใหญ่-สงขลา มากไปกว่านี้ ภาครัฐส่วนกลางอาจจะต้องเน้นพัฒนาทักษะ
ของแรงงานในระดับปฏิบัติการให้ทัดเทียมหรือพร้อมแข่งขันกันกับแรงงานจากที่อื ่นผ่านระบบออนไลน์ 
มากกว่าการลงทุนพัฒนาทักษะของแรงงานในระดับผู้จัดการ นอกจากนี้ มิติที่สำคัญของฉากทัศน์นี้คือการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความยั่งยืนโดยภาครัฐส่วนกลางเพื่อส่งเสริมให้สามารถทำงานผ่าน
ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดคนเข้ามาใช้ชีวิตในพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบโลจิสติกส์ หรือการพัฒนาเมืองสีเขียวเป็นต้น 

7.3.3. ฉากทัศน์ที่ 3 หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (hyper-attraction) 

 
ภาพท่ี 36 ฉากทัศน์ท่ี 3 หิ่งห้อยคอยต้อนรับ อนาคตทางเลือกของการทำงานในเมืองหลัก 
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ฉากทัศน์หิ่งห้อยคอยต้อนรับ หรือ Hyper-attraction (ภาพที่ 36) มีปัจจัยขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ ่นที่ เกิดขึ ้นจากการบริหารจัดการและจัดสรรโดยท้องถิ ่นเป็นหลัก ซึ ่งอาจมีขนาดของ
งบประมาณไม่มากนัก ในขณะที่ระบบโลกาภิวัตน์ยุคใหม่ได้รุกล้ำเข้ามาในกลุ่มแรงงานบริการต่าง ๆ มากขึ้น 
ทำให้แรงงานบริการไม่ว่าจะเป็นแรงงานบริการขั้นเสริมหรือขั้นพ้ืนฐานไร้พรมแดนมากขึ้นจากการเชื่อมต่อทาง
ดิจิทัล ในฉากทัศน์นี้ ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองหลักในประเทศไทยจะอยู่ที่ การพัฒนาให้เมืองน่าดึงดูด 
เพื่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเชิงวิถีชีวิตเข้ามาในเมืองด้วยความพิเศษของพื้นที่และวิถีชีวิตที่น่าค้นหา ดั่งเช่น
หิ่งห้อยที่ดึงดูดให้คนเข้าไปเยี่ยมชมและสัมผัสด้วยตนเอง โดยแรงงานในเมืองจะเป็นเสมือนคนต้อนรับผู้มา
เยือนในรูปแบบต่าง ๆ โดยการพัฒนาในรูปแบบนี้อาจสามารถตอบโจทย์ความสนใจของท้องถิ่นได้มากขึ้น และ
เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นทดลองการพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ ในขณะเดียวกัน ผู้มาเยือนอาจไม่
จำเป็นจะต้องเป็นแรงงานเสมอไป และปัญหาสังคมสูงวัยจะได้รับการทดแทนด้วยแรงงานบริการที่ให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์แทน ในขณะเดียวกัน ความท้าทายสำคัญท่ีจะเกิดขึ้นในฉากทัศน์นี้จะรวมถึงความจำเป็นใน
การยกระดับการบริการภายในเมืองเพื่อดึงดูดการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ แทน เนื่องจากทุนเดิมจากภาครัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจมีไม่มากนัก  

ในมิติของแรงงานและการว่าจ้างในเมืองหลักภายใต้อนาคตของฉากทัศน์นี้  จะมีจำนวนที่น้อย
เนื่องจากปริมาณการลงทนุต่าง ๆ อาจมีไม่สูงมากนักในช่วงตั้งต้น โดยเมืองอาจลงทุนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
หรือทุนทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความดึงดูดแก่ผู้มาเยือนแทน โดยแรงงานที่อยู่ในเมืองจะเน้นแรงงานภาค
บริการที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในฉากทัศน์นี้ การหลั่งไหลของแรงงานเข้า
สู่เมืองอาจมีไม่สูงมากนัก เพื่อนของพลอยที่จบมาพร้อมกันไม่เห็นโอกาสการทำงานของตนในเมืองเหล่านี้ 
ยกเว้นแต่ว่าที่บ้านเรียกให้กลับมาอยู่ช่วยเปิดธุรกิจที่บ้าน โดยหลักจะเน้นนักท่องเที่ยวและอาจมีดิจิทัลโนแมด
หรือคนทำงานบนโลกออนไลน์แวะเวียนมาบ้างเป็นครั้งคราว คนอย่างแดนที่ต้องการหลบหลีกออกจากกลุ่ม
ดิจิทัลโนแมดทั่ว ๆ ไปและหาที่พิเศษของตนก็มักจะเข้ามาพื้นที่เช่นนี้มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ใของแรงงาน
ประจำถิ่นในภาพรวมที่อาจไม่สูงมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในเมืองอาจจะสูงด้วยอุปสงค์ของตลาด
ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกำลังจ่ายของนักท่องเที่ยวและผู้ทำงานบนโลกออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ โอกาสในการดึงดูด
ฐานเศรษฐกิจจะอยู่ที่การคงเสน่ห์ของเมืองผ่านการรักษาทุนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีเสน่ห์และน่า
ค้นหาต่อไป มากไปกว่านี้ กลุ่มเพื่อน ๆ ของป้าดียังมีรายได้ไม่ว่าจากการขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการเปิด
บ้านตัวเองให้กลายเป็นโฮมสเตย์และทำอาหารพื้นบ้านให้กับผู้มาท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง 

จากความเป็นไปได้ดังกล่าว ภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และแรงงานในแต่ละเมืองจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

เมืองเชียงใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองด้วยศักยภาพและงบประมาณของภาครัฐส่วนท้องถิ่นอาจ
เป็นความพยายามดึงดูดกลุ่มแรงงานดิจิทัลไร้ถิ ่นฐาน (digital nomads) ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มากขึ้น
กว่าเดิม โดยอาจเน้นการพัฒนาวิถีชีวิตที่เน้นการทำด้วยมือและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในเมืองเชียงใหม่ 
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นอกจากนี้ ยังอาจเน้นการวางนโยบายสนับสนุนให้คนที่ย้ายเข้ามาอยู่นานให้มีสิทธิและการสนับสนุนในเชิง
สวัสดิการหรือบริการต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อให้แรงงานเหล่านี้อยู่ในเมือง มากไปกว่านี้ การพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ 
เหมาะแก่ครอบครัวและคนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนจะเป็นโจทย์สำคัญในการ
พัฒนาเมืองและดึงดูดคนให้เลือกที่จะย้ายเข้ามาในเมืองนี้แทนพื้นที่อื่น ๆ ในขณะเดียวกัน หากการจัดสรร
งบประมาณและการบริหารจัดการมีอิสระมากขึ้น เมืองเชียงใหม่จะสามารถจัดการกับปัญหาท้องที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น ปัญหามลพิษฝุ่นควัน PM2.5 หรือปัญหาอื่น ๆ  

เมืองขอนแก่น ภาครัฐส่วนท้องถิ่นอาจเน้นการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดึงดูดการลงทุนและวิถี
ชีวิตที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมอำนาจให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ท้องถิ่นให้มีมากและหลากหลายขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยอาจร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น
เพ่ือให้นวัตกรรมเหล่านั้นมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านี้ การพัฒนาเมืองยัง
ควรต้องเน้นความน่าอยู่ด้วยฐานวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่นเองที่ต้องพัฒนาให้มีความชัดเจนและโดดเด่น
มากขึ้นกว่าเดิม ผ่านการผนึกกำลังของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาต่อไป 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา ภาครัฐส่วนท้องถิ่นอาจเน้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในระดับเมือง (city data 
center) ให้มีอย่างครอบคลุมและหลากหลายมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจรายย่อยเกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการดึงดูดคนจากภายนอกอาจเน้นเรื่องของอาหารที่มี เอกลักษณ์จากวัตถุดิบในพื้นที่
โดยรอบ เช่น การประมง หรือพืชพรรณอ่ืน ๆ ต่อยอดจากการรวมกลุ่มในปัจจุบันที่เน้นส่งเสริมให้ธุรกิจวัตถุดิบ
อาหารเหล่านี้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย  นอกจากนี้ 
เมืองหาดใหญ่-สงขลาอาจสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทั้งในเมืองและโดยรอบเมืองได้ด้วยเช่นกัน 
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7.3.4. ฉากทัศน์ที่ 4 มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (hyper-localization) 

 
ภาพท่ี 37 ฉากทัศน์ท่ี 4 มดงานหล่อเลีย้งเมือง อนาคตทางเลือกของการทำงานในเมืองหลัก 

ฉากทัศน์มดงานหล่อเลี้ยงเมือง หรือ Hyper-localization (ภาพที่ 37) มีปัจจัยขับเคลื่อนด้วยการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและจัดสรรโดยท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งอาจมีขนาดของ
งบประมาณไม่มากนัก ในขณะเดียวกันแรงงานบริการต่าง ๆ ยังคงมีความติดกับพื้นที่อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานบริการพื้นฐาน ในฉากทัศน์นี้ ประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองหลักในประเทศไทยจะอยู่ที่การพัฒนา
ธุรกิจระดับย่อยในเมืองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยตนเอง การลงทุนอาจเน้นการสร้างเครือข่ายทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสงานในส่วนการเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คล้ายกับการส่งเสริมศักยภาพของมด
งานตัวเล็กที่เมื่อรวมกันจะสามารถหล่อเลี้ยงรังของตนอย่างยั่งยืนได้ โดยการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน
ในธุรกิจรายย่อยโดยตรงจากภาครัฐท้องถิ่นอาจตอบโจทย์แรงงานและความต้องการของคนในท้องถิ่นมากข้ึน 
ทั้งยังทำให้สามารถขับเน้นความพิเศษให้แก่เมืองได้เช่นกัน ทั้งนี้ ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ประเด็น
เรื่องการขาดแรงงานหรือการแข่งขันเพื่อดึงดูดแรงงานจากสภาพสังคมสูงวัย ในขณะเดียวกันยังต้องยกระดับ
ศักยภาพในการบริหาดจัดการธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้เมืองสามารถมีระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยตนเองได้ 

ในมิติของแรงงานและการว่าจ้างในเมืองหลักภายใต้อนาคตของฉากทัศน์นี้  การจ้างงานหลักจะขึ้นอยู่
กับความแข็งแรงของธุรกิจรายย่อยในพื้นที่ ซึ่งมีหลากหลายและเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด
เป็นระบบนิเวศของธุรกิจรายย่อยในพ้ืนที่อย่างมากมาย แต่ละคนและแต่ละธุรกิจเป็นเสมือนฟันเฟืองที่ช่วยกัน
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเมืองมีความเข้มแข็ง ในฉากนี้คนที่จบใหม่อย่างเพื่อนหลายคนของพลอยสามารถผัน
ตัวเองกลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กได้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรืออ่ืน ๆ 
เพราะมีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากเครือข่ายธุรกิจในพ้ืนที่ เฉกเช่นเดียวกันกับเพ่ือน ๆ  ของป้าดี ที่สามารถ
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พัฒนาต่อยอดร้านอาหารหรือร้านขายของของครอบครัวให้อยู่คู่เมืองได้ต่อไป ด้วยการสนับสนุนกระบวนการ
ประกอบธุรกิจที่มีมาตรฐานสูงขึ้นรวมทั้งมีช่องทางในการรับความสนับสนุนจากทางภาครัฐ ทั้งนี้ เมื่องาน
บริการที่แยกขาดจากพื้นที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเศรษฐกิจในฉากทัศน์นี้มากนัก การว่าจ้างงานโดยมากจะอยู่ใน
พื้นที่ เป็นการพัฒนาและประกอบธุรกิจในพื้นที่และดึงดูดทุนทางมนุษย์จากที่อื่นเข้ามาแทน ในนัยนี้ ผลผลิต
มวลรวมระดับเมืองอาจมีต่ำที่สุด แต่ความเหลื่อมล้ำในเมืองอาจมีน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากขนาด
เศรษฐกิจของเมืองมีขนาดเล็กส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสได้รับงานทำอย่างทั่วถึง มากไปกว่านี้ ฉากทัศน์นี้อาจ
เป็นฉากทัศน์ที่รายได้และรายจ่ายของคนทั่วไปในเมืองสัมพันธ์กันมากท่ีสุด เนื่องจากการพัฒนาเมืองเน้นระบบ
นิเวศภายในที่ท้องถิ่นสามารถช่วยเอื้อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดได้ดีขึ้น 

จากความเป็นไปได้ดังกล่าว ภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง และแรงงานในแต่ละเมืองจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

เมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันคนเชียงใหม่มีแนวโน้มหันมาสนใจธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นอยู่แล้ว หากภาครัฐ
ในระดับท้องถิ่นสามารถออกแบบและบริหารจัดการการพัฒนาในท้องถิ่นของตนได้จะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจ
เหล่านี้จะไปได้ไกลขึ้น ถึงแม้ว่าการประหยัดจากขนาด (economies of scale) อาจเป็นความท้าทายที่จะ
เกิดขึ้นต่อการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจในฉากทัศน์นี้ แต่หากผนึกกำลังจากสหภาพและการรวมกลุ่มของแรงงาน
ต่าง ๆ หรือมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อรวมเงินจากคนในท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในท้องถิ่นได้ คล้ายกับ
โครงการ Slow Money ในสหรัฐอเมริกา จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจรายย่อยมีความคล่องตัวมากข้ึนกว่าเดิม 

เมืองขอนแก่น การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นจะก่อให้เกิดผลกำไรทางสังคม (social 
return on investment: SROI) มากกว่าในฉากทัศน์ที่ 3 หิ่งห้อยคอยตอนรับ เนื่องจากจะยังคงมีการจ้างงาน
ในพื้นที่อยู่ ทั้งนี้ เนื่องจากการย้ายพื้นที่ของธุรกิจภายนอกเข้ามาในขอนแก่นจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องคำนึงถึง จึง
อาจทำให้นักลงทุนจากข้างนอกพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ การลงทุนที่ไร้พรมแดนมากขึ้นอาจส่งเสริมให้เกิดการย้ายทุน
ออกสู่พ้ืนที่นอกเมืองขอนแก่นมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น การลงทุนระดับย่อยอาจไม่เพียงพอต่อการเติบโตของ
เมืองขอนแก่น ส่งผลให้ขอนแก่นอาจกลายเป็นเมืองสบาย ๆ ที่รองรับคนเกษียณอายุที่อยู่ในเมืองขอนแก่นอยู่
แล้ว โดยเมืองจะมีขนาดเศรษฐกิจไม่โตมากนักแต่ยั่งยืนในพ้ืนที่ ถ้าธุรกิจไหนต้องการเติบโตมากขึ้นอาจจำเป็น
จะต้องย้ายออก 

เมืองหาดใหญ-่สงขลา มีต่การอยอดการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและธุรกิจในท้องถิ่นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีโครงการอาหารปัน
รักษ์ที่เชื่อมโยงการประมงและธุรกิจร้านอาหารเข้าด้วยกัน หรือโครงการพัฒนาเมืองเก่าของภาคีคนรักเมือง
เก่าสงขลา ซึ่งการต่อยอดและส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเช่นนี้อาจพัฒนาให้เมืองหาดใหญ่-สงขลา
กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้วยการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่
ของเมืองสงขลาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การลงทุนจากภาครัฐในท้องถิ ่นยังอาจมุ ่งเน้นการจดทะเบียน
อุตสาหกรรมอาหารและส่งเสริมให้ธุรกิจที่เชิดชูความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่ -สงขลาให้คงอยู่
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ต่อไปและสามารถขยายตลาดจากท้องถิ่นสู่สากล ในขณะเดียวกันภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่อาจได้รับ
การต่อยอดสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนส่งเสริมเสน่ห์ให้แก่เมืองและเป็นการปรับตัวรับกับสังคมสูงวัยได้ด้วยเช่นกัน 
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บทท่ี 8 อนาคตพึงประสงค ์
 

ฉากทัศน์อนาคตทางเลือกทั้ง 4 ที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 7 เสนอมิติความเป็นไปได้ในอนาคตที่หลากหลาย และ
แต่ละฉากก็มีข้อดีและข้อเสียที่คละกันไป ทั้งนี้ การประเมินฉากทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตพึงประสงค์ซึ่งบ่งชี้
ว ิส ัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองหลักในประเทศไทย จึงจะวิเคราะห์ผ่าน 3 มิติด้วยกัน คือ ความยั่งยืน 
(sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิภาพ (efficiency) ของการพัฒนาเมืองหลักใน
ประเทศไทย โดยรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เป็นผลจากการประเมินในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
ร่วมกันกับภาคีและตัวแทนบุคลักษณ์ต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา ตามที่ได้สรปุไว้
ใน ตารางท่ี 49  

ตารางที่ 49 การประเมินเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ในด้านความยั่งยืน ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ 

ฉาก
ทัศน์ 

เกณฑ์การตัดสินอนาคตที่พึงประสงค์ 
ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ 

ฉากทัศน์ที่ 1 ผ้ึงงานต่อชีวิตพืชพรรณ (Hyper-connectivity) 
เชิงบวก  มีการลงทุนในอุตสาหกรรมสี

เขียวมากขึ้นเนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของความต้องการของโลก 

 ช่วยสร้างงานในปริมาณมากได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานใน
อุตสาหกรรมที่ตรงกับบทบาท
หลักของเมือง 

 เกิดจากการลงทุนที่มีความ
ประหยดัจากขนาด (economies 
of scale) กระตุ้นใหเ้กิดการ
ลงทุนขนาดใหญ่ได้ง่าย 

เชิงลบ  โครงการการลงทุนจาก
ส่วนกลางอาจไม่ตรงกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของพื้นที่และส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อธรรมชาติในพ้ืนท่ีแทน 

 ไม่เกดิการไหลลงของโอกาส
รายได้สู่กลุ่มชายขอบ และ
ธุรกิจที่หลากหลายมากนัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทีไ่ม่ตรง
กับบทบาทของเมืองที่ถูก
กำหนดไว ้

 การลงทุนหรือโครงสร้างพื้นฐาน
บางอย่างอาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของคนในพ้ืนท่ีในระดับ
ย่อยส่งผลให้นโยบายดังกล่าวขาด
ประสิทธิภาพได ้

ฉากทัศน์ที่ 2 หม่อนไหมทักษะสงู (Hyper-specialization) 
เชิงบวก  มีการลงทุนในอุตสาหกรรมสี

เขียวมากขึ้นเนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของความต้องการของโลก 

 ช่วยบรรเทาปญัหาช่องว่างการ
เข้าถึงระบบดิจิทลัต่าง ๆ ได้ 
เพื่อให้กลุ่มชายขอบสามารถ
เข้าถึงโอกาสการหารายไดไ้ด ้

 เกิดจากการลงทุนที่มีความ
ประหยดัจากขนาด (economies 
of scale) สามารถสร้างมาตรฐาน
ของทักษะได้ง่าย 

เชิงลบ  โครงการการลงทุนจาก
ส่วนกลางอาจไม่ตรงกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของพื้นที่และส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อธรรมชาติในพ้ืนท่ีแทน 

 โครงการพัฒนาทักษะตา่ง ๆ 
อาจไม่ช่วยกลุม่ชายขอบมาก
นัก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มที่ไม่
ตรงกับบทบาทของเมืองที่ถูก
กำหนดไว ้

 การพัฒนาทักษะเฉพาะบางอย่าง
อาจไม่ตรงกับความต้องการของ
คนในพ้ืนท่ีในระดับย่อยส่งผลให้
นโยบายดังกล่าวขาด
ประสิทธิภาพได ้

ฉากทัศน์ที่ 3 หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (Hyper-attraction) 
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ฉาก
ทัศน์ 

เกณฑ์การตัดสินอนาคตที่พึงประสงค์ 

ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ 
เชิงบวก  โครงการการพัฒนาธรรมชาติ

ตรงกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของคนในพ้ืนท่ี 

 สามารถจะออกแบบนโยบาย
ช่วยเหลือกลุม่ชายขอบได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากเข้าใจสภาพปัญหา
อย่างใกล้ชิด 

 สามารถจะออกแบบนโยบายเพื่อ
พัฒนาทักษะในท้องถิ่นในพื้นที่
ระดับย่อยไดต้รงกับความต้องการ
ของคนในพ้ืนท่ี 

เชิงลบ  การแก้ปัญหาอ้างอิงกับวิธีท่ี
ผ่านมาโดยอาจขาดความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
จะส่งผลเชิงบวกได ้

 ช่องว่างการเข้าถึงโอกาสทาง
ดิจิทัลยังคงมสีูงอยู่ และอาจจะ
แก้ปัญหาไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่
นักเนื่องจากต้องการการลงทุน
สูง 

 ด้วยขนาดงบประมาณที่เล็กจึง
อาจขาดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการ
แข่งขันระดับโลก 

ฉากทัศน์ที่ 4 มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (Hyper-localization) 

เชิงบวก  โครงการการพัฒนาธรรมชาติ
ตรงกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของคนในพ้ืนท่ี 

 สามารถจะออกแบบนโยบาย
ช่วยเหลือกลุม่ชายขอบได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากเข้าใจสภาพปัญหา
อย่างใกล้ชิด 

 สามารถจะออกแบบนโยบายเพื่อ
พัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นในพื้นที่
ระดับย่อยไดต้รงกับความต้องการ
ของคนในพ้ืนท่ี 

เชิงลบ  การแก้ปัญหาอ้างอิงกับวิธีท่ี
ผ่านมาโดยอาจขาดความรู้และ
ทักษะใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
จะส่งผลเชิงบวกได ้

 ด้วยขนาดงบประมาณที่เล็ก 
การจัดสรรเพื่อตอบโจทย์
ประชากรเมืองที่หลากหลาย
อาจเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกัน 

 เศรษฐกิจจะมีขนาดเล็กท่ีสดุเมื่อ
เทียบกับฉากอ่ืน ๆ เนื่องจากเน้น
ธุรกิจในพื้นที่ แต่อาจจะดึงดดูการ
ลงทุนขนาดใหญ่ไม่ได ้

 

นอกจากนี้ ช่วงท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 มีกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเลือก
อนาคตพึงประสงค์ที่ตนคิดว่าเหมาะสมกับเมืองต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน15 จากผลการลงคะแนนที่แสดงไว้ในภาพที่ 
38 พบว่าอนาคตพึงประสงค์ของแต่ละเมืองมีความคละกันระหว่างฉากทัศน์ที่ 2 หม่อนไหมทักษะสูง ฉากทัศน์

 
15 การระดมสมองเพื่อทำความเข้าใจอนาคตฐานของแต่ละเมืองประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีด้านการพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทอ้งที่ 
ด้านการพัฒนาแรงงาน และตัวแทนคนทำงาน โดยภาพรวมมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์จากเมืองเชียงใหม่ 10 คน เมือง
ขอนแก่น 10 คน และเมืองหาดใหญ่-สงขลา 7 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ภาคผนวก ค การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2: ประเมินภาพอนาคตทางเลือกด้วยบุคลักษณ์ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 จึงทำให้ไม่
สามารถลงพื้นที่จริงได้ ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และจัดพื้นที่เพื่อการทำงานเชิงปฏิบัติการด้วย 
IdeaFlip.com แทน นอกจากนี้ เนื่องจากต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่สามารถเชิญกลุ่มแรงงาน
บริการขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมได้ และผลที่ได้รับอาจมีความเบี่ยงเบนไปตามข้อจำกัดและความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 
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ที่ 3 หิ่งห้อยคอยต้อนรับ และฉากทัศน์ที่ 4 มดงานหล่อเลี้ยงเมืองอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเหตุผลหลักของการเลือก
อนาคตพึงประสงค์ที่แตกต่างกันดังกล่าวมีส่วนสำคัญมาจากต้นทุนที่แตกต่างกันของแต่ละเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม หรือทุนทางสิ่งแวดล้อมก็ตาม อนึ่ง ด้วยเมือง
หาดใหญ่ และเมืองสงขลามีความแตกต่างกันมากพอสมควรในเชิงของทุนเดิมที่แต่ละเมืองมีอยู่ กระบวนการ
ประเมินจึงให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมประเมินเลือกอนาคตพึงประสงค์แยกกันระหว่างทั้ง 2 เมืองเพ่ือที่จะได้เข้าใจ
ภาพอนาคตพึงประสงค์ได้อย่างชัดเจนมากข้ึน โดยรายละเอียดของผลของการประเมินเลือกอนาคตพึงประสงค์
ของแต่ละเมืองจากการะดมสมองและร่วมกันประเมินของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 38 ผลการประเมินอนาคตพึงประสงค์จากการประชุมเชิงปฏบิัติการครั้งท่ี 2 ร่วมกันกับภาคีและตัวแทนบุคลักษณ์ต่าง 

ๆ ในเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา ระหวา่งวันท่ี 23-24 กันยายน 2564 

 

8.1. อนาคตพึงประสงค์ของเมืองเชียงใหม ่

ในปัจจุบันเมืองเชียงใหม่มีทุนในด้านของธุรกิจรายย่อยภาคการบริการที ่เชื ่อมต่อมาจากการท่องเที่ยว
ค่อนข้างมาก โดยธุรกิจรายย่อยเหล่านี้สามารถดึงดูดแรงงานขั้นพื้นฐานเข้ามาสู่เมืองได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กลายเป็นประชากรเมืองอีกกลุ ่มหนึ ่งที ่สำคัญ ในขณะเดียวกัน เมืองเชียงใหม่มีศักยภาพในการดึงดูด
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นแรงงานบริการขั้นเสริมด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในระดับโลกมานาน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาจมาในฐานะนักท่องเที่ยว มาเพื่อทำงานผา่น
ระบบออนไลน์ หรือมาเพ่ืออยู่อาศัยในระยะยาวก็ได้ กลายเป็นประชากรเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้
กัน ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่หลากหลายเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีก่อให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียน
ให้ทุนทางเศรษฐกิจมีสูงขึ้นและสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจในระดับท้องถิ่นสูงด้วยเช่นกัน  
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ด้วยฐานเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวมา ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่เน้นธุรกิจการบริการที่ติดที่ค่อนข้างสูง และ
การปรับเข้าสู่โลกาภิวัตน์ที่แรงงานบริการจะต้องแข่งขันไร้พรมแดนที่เป็นการพลิกผันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
(disruption) จนอาจกลายเป็นการทำลาย (destruction) ธุรกิจรายย่อยเดิมในเมือง ซึ่งเป็นฐานรายได้สำคัญ
ของเมืองเช่นเดียวกัน ฉะนั้น สำหรับเมืองเชียงใหม่จึงมีความประสงค์ในด้านของแรงงานบริการติดที่ไร้กังวล 
(high-touch & place-bound) ในแกนโลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน มาก
ไปกว่านี้ เมืองเชียงใหม่มีการขับเคลื่อนด้วยภาคประชาสังคมค่อนข้างสูง โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อม และการปกครองในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุนทางสังคมเหล่านี้ จึงกลายเป็นอีก
ส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองเชียงใหม่มีความพร้อมและความพึงประสงค์ในการเป็นท้องถิ่นภิวัตน์ เล็ก ๆ แต่ตรงใจ 
(local rules) ภายใต้แกนอิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ฉะนั้นแล้ว ผลการเลือกภาพ
อนาคตพึงประสงค์ของเมืองเชียงใหม่ จึงตกอยู่ที่ภาพมดงานหล่อเลี้ยงเมือง 

ในขณะเดียวกัน ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ แรงงานขั้นเสริมของเมืองเชียงใหม่มีศักยภาพในการ
ปรับตัวเข้าสู่สภาพแรงงานบริการแข่งขันไร้พรมแดน (high-touch & place-less) เช่นเดียวกัน โดยตัวเมือง
เชียงใหม่เองก็มีศักยภาพในการดึงดูดแรงงานบริการขั้นเสริมเหล่านี้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากมีการพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจรายย่อยและสามารถที่จะบริหารจัดการงบประมาณในท้องถิ ่นให้ตอบโจทย์
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (entrepreneur) กลายเป็นพลวัตที่พัฒนาทักษะและศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ไปใน
ตัว สัดส่วนของการเลือกฉากทัศน์หิ่งห้อยคอยต้อนรับจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ภาพมดงานหล่อเลี้ยง
เมืองชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนด้วยงบประมาณจากส่วนกลางก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในโครงการขนาดใหญ่
หรือโครงการระดับชาติ ซึ่งในมุมหนึ่ง ฉากทัศน์หม่อนไหมทักษะสูงจึงจะเป็นส่วนเสริมอีกทางหนึ่งใ ห้เมือง
เชียงใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

8.2. อนาคตพึงประสงค์ของเมืองขอนแก่น 

ในปัจจุบันฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองขอนแก่นเติบโตมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อ
ค่อนข้างสูง ทำให้ธุรกิจส่วนมากในเมืองขอนแก่นเป็นธุรกิจในภาคการค้า ทั้งนี้ ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูง
และรถไฟรางคู่ท่ีจะพัฒนาผ่านเมืองขอนแก่นจึงทำให้เมืองขอนแก่นมีความตื่นตัวกับการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับ
โครงสร้างพื้นฐานเช่นนี้ เช่นเดียวกันกับพื้นที่รอบเมืองขอนแก่นที่เป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเสียมาก เมื่อดู
จากการกวาดสัญญาณก็เห็นว่าอุตสาหกรรมยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนจังหวัดอยู่ นอกจากนี้แล้ว ด้วยเศรษฐกิจ
ของจังหวัดขอนแก่นถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงสามารถอนุมานได้ว่าในปัจจุบันเงินที่
หมุนเวียนอยู่ในพ้ืนที่เมืองขอนแก่นอาจมีไม่มากเท่าไหร่นัก และธุรกิจรายย่อยอาจยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจน 
แต่กลับกัน ธุรกิจรายใหญ่ในขอนแก่นมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เห็นได้จากความตื่นตัวของกลุ่มสภา
หอการค้า กลุ่ม YEC และอื่น ๆ ในเมืองขอนแก่น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ร่วมงานกันกับภาครัฐส่วนท้องถิ่นเพื่อดึง
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งบประมาณจากส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ขอนแก่นจึงมีความพึงประสงค์ที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินจากท้องถิ่นเอง ในแกนของความอิสระใน
การบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 อีกมุมมองหนึ่ง ด้วยการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เริ ่มเน้นนวัตกรรมในท้องถิ่นและการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาคอีสานเหนือ จึงทำให้ความตื่นตัวของเมือง
ขอนแก่นต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีอยู่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมืองขอนแก่นเสนอของบประมาณเพ่ือ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ทั้งที่เมืองเชียงใหม่และเมืองหาดใหญ่มุ่งเป้าเพียง 3 และ 4 ด้านตามลำดับ ใน
ขณะเดียวกัน เมืองขอนแก่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแรงงานบริการขั้นเสริมซึ่งมีทักษะสูงเช่นเดียวกัน แต่
ธุรกิจรายย่อยในขอนแก่นอาจยังไม่มีจุดเด่นมากนัก การได้รับการส่งเสริมในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจและการทำงานในเมืองขอนแก่นเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งมากขึ้น อนาคตพึงประสงค์ของเมืองขอนแก่นจึงตกอยู่ที่ภาพหม่อนไหมทักษะสูง ซึ่งต้องการการ
ลงทุนจากภาครัฐส่วนกลางเพ่ือขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในอนาคต 

 

8.3. อนาคตพึงประสงค์ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ด้วยทั้งสองเมืองมีทุนและลักษณะธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผลการประเมินภาพอนาคตพึง
ประสงค์จึงแตกต่างกันตามมา โดยเมืองหาดใหญ่ประเมินภาพพึงประสงค์เป็นฉากทัศน์มดงานหล่อเลี้ยงเมือง 
ในขณะที่เมืองสงขลาประเมินว่าเป็นภาพหิ่งห้อยคอยต้นรับ แต่ละเมืองมีรายละเอียดของที่มาอนาคตพึง
ประสงค์ดังนี ้

สำหรับเมืองหาดใหญ่ มีลักษณะของฐานเศรษฐกิจและธุรกิจที่คล้ายคลึงกับเมืองเชียงใหม่ คือในพ้ืนที่
เมืองมีธุรกิจรายย่อยสูงมากและธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีการว่าจ้างบริการพ้ืนฐานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
เมือง ในขณะเดียวกัน ทั้งหาดใหญ่และสงขลายังมีความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย
เป็นสำคัญ ทำให้เมืองหาดใหญ่มีฐานเศรษฐกิจระดับย่อยในท้องถิ่นสูงตามมา ทั้งนี้ ควรเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยว
ของเมืองหาดใหญ่-สงขลาจะต่างจากนักท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะ
ท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ หรือพักค้างแรมเพียงไม่กี่คืน ทั้งยังไม่ใช่กลุ่มที่ทำงานบริการขั้นเสริมผ่านระบบ
ออนไลน์มากเท่าไหร่นัก การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคบริการขั้นพ้ืนฐานจึงไม่ได้เติบโตจากการท่องเที่ยวเป็น
หลัก หากแต่เกิดจากการเกษตรของสวนยางพาราที่อยู่รายล้อมเมือง ฉะนั้น ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
และการแข่งขันบนแพลตฟอร์มออนไลน์อาจมีไม่สูงเท่าเมืองเชียงใหม่ในภาพรวม นอกจากนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐ
ระดับท้องถิ่นยังเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายต่าง ๆ ภายในพื้นที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
มากขึ้น ดังนั้น ฉากมดงานหล่อเลี้ยงเมืองจึงเหมาะสมกับเมืองหาดใหญ่มาก เนื่องจากเมืองหาดใหญ่มีความ
พร้อมในด้านการบริการที่ยึดติดกับพื้นท่ีค่อนข้างสูง 
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ในทางกลับกัน เมืองสงขลาเป็นเมืองที่มีธุรกิจรายย่อยเหลืออยู่ไม่มาก แต่ตัวเมืองกลับมีเสน่ห์และ
ความน่าดึงดูดจากทุนทางวัฒนธรรรมเป็นทุนเดิม ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว คนไร้ถิ่นฐานดิจิทัล หรือ
แรงงานบริการขั้นเสริมจึงมีอยู่สูงกว่าเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้ ด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่เมือง
สงขลา ทำให้การขับเคลื่อนเมืองสงขลาสามารถดึงทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ
ดึงแรงงานขั้นเสริมที่มีทักษะสูงเข้ามาในเมืองได้ ฉะนั้น ภาพอนาคตพึงประสงค์ของเมืองสงขลาจึงเป็นภาพ
หิ่งห้อยคอยต้อนรับ จากแกนท้องถิ่นภิวัตน์ น้อย ๆ แต่ตรงใจและแรงงานบริการแข่งขันไร้พรมแดนแทน 

 

8.4. อนาคตพึงประสงค์ของเมืองหลักในประเทศไทย 

เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็นเมืองหลักท่ีเป็นตัวแทนเมืองหลักในประเทศไทย 
ซึ่งภาพอนาคตพึงประสงค์ของทั้ง 3 เมืองนี้ชี ้ให้เห็นว่าทุนเดิมของเมืองมีความสำคัญสูงต่อการเลือกภาพ
อนาคตพึงประสงค์ของเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้ เมืองหลักในประเทศไทยยังมีเมืองอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เมืองภูเก็ต
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวคล้ายคลึงกันกับเมืองเชียงใหม่ หรือเมืองนครสวรรค์ที่มีลักษณะการเติบโตของ
เมืองด้วยภาคการค้าขายควบคู่กันกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเชื่อมต่อคล้ายกับเมืองขอนแก่นและ
เมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมี เมืองนครราชสีมาและเมืองระยองที ่มีฐานเศรษฐกิจหลักของเมืองจาก
อุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มเมืองที่ไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ จากการศึกษาภาพอนาคต
ของเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา พบว่าการเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์จากแกน
อนาคตทางเลือกจะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลากหลายด้านผสมกันตามภาพที่ 39 

 
ภาพท่ี 39 ปัจจัยสำคัญต่อการเลอืกภาพอนาคตพึงประสงค์ของเมอืงหลักในประเทศไทย 
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ในแกนที่ 1 เรื่องโลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน (globotics workers 
and telemigration) พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเลือกด้านใดด้านหนึ่งของแกน เกิดจากปัจจัยด้านทุนของ
ธุรกิจภาคบริการขั้นพ้ืนฐานในเมืองค่อนข้างสูง หากพ้ืนที่เมืองหลักนั้น ๆ มีฐานเศรษฐกิจที่อิงกับการบริการขั้น
พื้นฐานสูง จะมีแนวโน้มที่อนาคตพึงประสงค์จะมุ่งสู่ด้านแรงงานบริการติดที่ ไร้กังวลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
หากพื้นที่ดังกล่าวมีทุนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และหรือทุนมนุษย์ในทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เมือง
เหล่านั้นจะไม่เกรงกลัวต่อการเปลี่ยนของระบบโลกาภิวัตน์ที่อาจผันไปในทิศทางที่แรงงานบริการขั้นเสริม
พร้อมที่จะแข่งขันอย่างไร้พรมแดนมากขึ้น เนื่องจาก เมืองดังกล่าวยังสามารถที่จะดึงดูดแรงงานด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่พิเศษและโดดเด่น จึงทำให้เมืองเหล่านี้พร้อมที่
จะแข่งขันกับเมืองอ่ืน ๆ ทั่วโลกเพ่ือดึงดูดแรงงานทักษะที่ไม่จำเป็นจะต้องมีถิ่นฐานชัดเจนเข้ามาช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในเมือง  

สำหรับแกนที ่ 2 อิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ ่น  (governance of local 
economy) ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเลือกด้านใดด้านหนึ่งของแกนจะขึ้นอยู่กับทุนทางเศรษฐกิจที่ขึ้นตรงกับการ
พัฒนาโครงการระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อ เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง 
หรือรถไฟรางคู่ ซึ่งเชื่อมต่อกับธุรกิจภาคการขนส่ง หรือมากไปกว่านั้นอาจเป็นโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
หรือเมืองอัจฉริยะที่ต้องการเงินลงทุนปริมาณสูง เมื่อเศรษฐกิจของเมืองขึ้นอยู่กับโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะมีความเป็นไปได้ที่อนาคตพึงประสงค์ของเมืองนั้น ๆ จะโอนเอียงไปทางด้านส่วนกลางพิพิธ เล็ก ๆ 
ไม่ ใหญ่ ๆ ทำ มากกว่าอีกทิศทางหนึ่ง ในทางกลับกัน หากเมืองหลักนั้น ๆ ไม่จำเป็นจะต้องพ่ึงโครงการขนาด
ใหญ่มากนัก ทั้งยังมีทุนทางสังคมที่มีการรวมตัวกันของเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่มี
ความเข้มแข็งอยู่แล้ว เมืองเหล่านั้นจะมีความสามารถที่จะเอื้ออำนวยให้การจัดสรรงบประมาณในท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชากรเมืองนั้น ๆ มากยิ่ งขึ้น ส่งผลให้เมืองเหล่านั้น มีโอกาส
เลือกอนาคตพึงประสงค์ไปในแกนด้านท้องถิ่นภิวัตน์ น้อย ๆ แต่ตรงใจ มากยิ่งขึ้น 

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ล้วนเป็นพลวัตซึ่งกันและกัน การตัดสินใจเลือกภาพอนาคตพึงประสงค์ของ
แต่ละเมืองอาจจะต้องดูรายละเอียดความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ในเมืองหลักอื่น ๆ อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ ประเด็น
สำคัญในการพัฒนาเมืองหลักในอนาคตที่สำคัญคือการเปิดโอกาสและคงไว้ซึ่งทางเลือกต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้
อนาคตทางเลือกเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ส่งเสริมให้เมืองหลักแต่ละเมืองมีโอกาสในการพัฒนาอนาคตของตน
ไปในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของเมืองนั้น ๆ 
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บทท่ี 9 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
 

ที่ผ่านมาพัฒนาการของเมืองหลักในประเทศไทยถูกผลักดันด้วยกรอบนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติมาโดยตลอด (จากบทที่ 2 ข้างต้น) ส่งเสริมให้เมืองแต่ละเมืองมีความเป็นศูนย์กลางและเติบโต

ในรูปแบบต่าง ๆ มาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จากผลการเลือกอนาคตพึงประสงค์ข้างต้น บทใหม่ของ

เมืองหลักในประเทศไทยเริ่มที่จะเปลี่ยนไปและมีความหลากหลายมากขึ้นตามแต่ความต้องการของแต่ละเมือง

เหล่านั้น กระนั้นก็ตามการสร้างบทใหม่ให้แก่เมืองหลักในประเทศไทย จำเป็นจะต้องได้รับการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพ่ือที่จะยินยอมให้อนาคตทางเลือกต่าง ๆ เป็นทางเลือกที่เมืองหลักสามารถเลือกได้

จริง มิใช่เพียงทางเลือกที่ภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้เลือกให้ดังการกำหนดบทบาทต่าง ๆ ตลอดหลายทศวรรษที่

ผ่านมา ฉะนั้นแล้ว สำหรับยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่จะส่งผลต่อภาพอนาคตทางเลือกและยินยอมให้แต่ละ

เมืองหลักสามารถไปสู่ภาพอนาคตพึงประสงค์ของตนได้ จึงเป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายอำนาจและเปิด

โอกาสให้เกิดความยืดหยุ่นสำหรับเมืองหลักต่าง ๆ โดยภาพที่ 40 แสดงให้เห็นถึงเส้นทางในการก้าวสู่ภาพ

อนาคตพึงประสงค์ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ หากเทียบระหว่างแกนตั้งและแกนนอนแล้ว โอกาสที่เทคโนโลยีใน

การทำให้แรงงานบริการมีความจำเป็นจะต้องแข่งขันไร้พรมแดนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินการของภาครัฐ โดยมองว่าปัจจุบันการทำงานในเมืองหลักค่อนไปทางฉากผึ้ง

งานต่อชีวิตพืชพรรณ (hyper-connectivity) ค่อนข้างสูง เส้นทางการพัฒนาจึงเคลื่อนลงมาในทิศของแรงงาน

บริการแข่งขนัไร้พรมแดนก่อนที่จะเข้าสู่ทิศของท้องถิ่นภิวัฒน์ 

 
ภาพท่ี 40 เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหลักสู่ฉากทัศน์อนาคตทางเลือกต่าง ๆ 
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ถึงแม้ว่าวิธีคิดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมืองหลักในประเทศไทยจะแตกต่างจาก
ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมืออนาคตฐานและการสร้างอนาคตพึงประสงค์จากโครงการคนเมือง 4.0 : อนาคต
การทำงานในมหานครกรุงเทพ (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) แต่ข้อเสนอจากงานวิจัยที่
ผ่านมาเป็นเสมือนนโยบายฐานซึ่งควรเกิดขึ้นในระดับประเทศโดยมีมหานครกรุงเทพเป็นจุดตั้งต้น ฉะนั้น การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศและท้องถิ ่นในงานวิจัยชิ ้นนี ้ จึงถือเป็นการต่อยอดเพิ ่มเติมจาก
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่ได้เสนอไว้ในงานวิจัยสำหรับมหานครกรุงเทพ โดยยุทธศาสตร์จากงานวิจัยดังกล่าว
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

อนาคตฐาน 

• ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การสร้างโอกาสให้แรงงานชายขอบและพัฒนา
สวัสดิการรองรับแรงงานอิสระ 
o นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานพ้ืนฐานต้องมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี  
o นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่างวัยที่มีใจบริการไม่ต่างกัน  
o นโยบายสร้างสัญญาประชาคมใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมแรงงานอิสระ  
o นโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการอย่างบูรณาการให้รู้จักรู้ใจแรงงาน  

• ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การสร้างพื้นที่ชีวิตและโอกาสให้แก่คนเมือง  
o นโยบายสร้างพ้ืนที่ให้ชีวิตเพ่ือผลิตภาพของคนเมือง  
o นโยบายส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุกคน 

• ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี: การหาสมดุลระหว่างหุ่นยนต์และแรงงาน  
o นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล  
o นโยบายศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน  

อนาคตพึงประสงค์ 

• ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การเพ่ิมแรงงานในประเทศด้วยแรงงานนานาชาติ  
o นโยบายสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ  

• ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การพัฒนาสู่เมืองระดับโลก (global city)  
o นโยบายพัฒนาเมืองเพ่ือชีวิตที่สะดวกสบายแต่มีกลิ่นอายที่พิเศษ 

จากยุทธศาสตร์ในการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้เกิดความยืดหยุ่นสำหรับเมืองหลักต่าง ๆ ดังที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ภาครัฐส่วนกลางระดับประเทศจะต้องดำเนินการตามแผนใน 3 ด้านด้วยกันเพื่อให้การ
พัฒนาสู่แต่ละฉากทัศน์ คือ 1) จากผู้กำหนดชะตาสู ่ผู ้เปิดทางเลือกอนาคต มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดแกน
ทางเลือกในแนวนอน 2) จากผู้ตามเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างทางเลือกทางเทคโนโลยี มุ่งเน้นการคงทางเลือกในแกน
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แนวตั้ง และ 3) จากข้อมูลที่เลือนรางสู่ข้อมูลที่ประโยชน์หลากหลาย เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเมืองใน
หลากหลายระดับและสามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนานโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

9.1. จากผู้กำหนดชะตาสู่ผู้เปดิทางเลือกอนาคต (From designator of faith to 
enabler of options) 

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับแกนนอน อิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (governance of 
local economy) ที่ผ่านมาส่วนกลางเป็นผู้กำหนดชะตาและบทบาทของเมืองหลักต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้เมือง
หลักเป็นเพียงกลไกย่อยในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ทว่าในปัจจุบัน เมืองหลักต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มเติบโต
และมีศักยภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คณิน พีระวัฒนชาติ, 2561; จรัส สุวรรณมาลา, 2558) มีทุนมนุษย์ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่อาจกลายเป็นคานดีดคานงัด (leverage) ในการแข่งขันกับเมืองอื่น ๆ ทั่ว
โลกได้ ดังนั้น ภาครัฐส่วนกลางควรมีนโยบายในการเปิดให้อนาคตทางเลือกในการบริหารจัดการเป็นทางเลือก
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์สำคัญในการเปิดทางเลือกด้านการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
มี 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกายภาพเพื่อการเชื่อมต่อดิจิทัล 2) การเปิดให้ท้องถิ่น
สามารถพัฒนาพื้นที ่ทดลองนโยบายของตน ได้อย่างเป็นอิสระมากขึ ้น และ 3) การเปิดให้ท้องถิ ่นกู ้ยืม
งบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือจัดสรรและลงทุนในรูปแบบของตนเอง โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

9.1.1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกายภาพเพื่อการเชื่อมต่อดิจิทัล 

ในนัยหนึ่งภาครัฐส่วนกลางเป็นเสมือนผู้ช่วยวางรากฐานให้แต่ละเมืองสามารถเติบโตด้วยตนเองได้ 
และหนึ่งในรากฐานที่สำคัญต่อการเติบโตของเมืองคือระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
คมนาคมสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะสำหรับการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของ แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงและรถไฟรางคู่เป็นโครงการสำคัญ ต่อยอดจากการสร้างถนนสายหลักและการพัฒนาสนามบินนานาชาติที่มี
อยู่ในปัจจุบันแล้ว เนื่องจากจะช่วยเชื่อมเมืองหลักต่าง ๆ ให้อยู่ในโครงข่ายการเข้าถึงจากประเทศโดยรอบ 
ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ของจีนก็ตาม การขนส่งสิ่งของและการเดินทาง
ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการขยายตลาดที่สำคัญต่อไปในอนาคต (Doig, 2018; Khanna, 2016) ทั้งนี้ โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการเชื่อมต่อที่สำคัญต่อไปคือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบสายใยแก้วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ต้อง
คอยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันระบบ 5G ได้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ในอนาคตระบบ 6G และเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ จะคอยมีการพัฒนาตามมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กายภาพเพื่อการเชื่อมต่อดิจิทัลทั้งทางกายภาพและทางออนไลน์จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเปิดทางเลือก
อนาคตให้กับเมืองหลักต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
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9.1.2. การเปิดให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาพื้นที่ทดลองนโยบายของตน 

ในปัจจุบันการขออนุญาตสร้างพื้นที่ทดลองกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ (regulatory sandbox หรือ policy 
sandbox) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานและซับซ้อน โดยจะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ตาม
ภาพที่ 41 และภาพที่ 42 นอกจากนี้ การดำเนินงานต่าง ๆ ยังเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของภาครัฐส่วนกลาง
อย่างมาก ทำให้นวัตกรรมทางนโยบายไม่สามารถเกิดขึ้นจากท้องถิ่นมากนัก ทั้งยังทำให้ท้องถิ่นไม่มีอิสระใน
การทดลองโครงการของตนที่อาจจะเหมาะสมกับพื้นที่เพียงแต่ไม่มีช่องทางในการทดลองหรือปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์ในพื้นที่ของตนเอง ในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ การทำงาน และวิถีชีวิวตของคนทำงานในเมืองที่
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวิถีที่แตกต่างกันตามแต่บริบทของพ้ืนที่ การสร้างกลไกเชิงนโยบาย
เพื่อให้ภาครัฐส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างแซนด์บอกซ์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงกฎหมายจะเป็นการปลดล๊อค
สำคัญ ที่จะช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของตนได้อย่างเป็นอิสระมาก
ยิ่งขึ้น มากไปกว่านี้ การเปิดช่องทางการทดลองในระดับต่าง ๆ ยังอาจช่วยให้เกิดนวัตกรรมทางนโยบายใหม่ ๆ 
ที่สามารถขยายไปสู่พื้นที่อ่ืน ๆ จากล่างขึ้นบนแทนได้ด้วยเช่นกัน เป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

 
ภาพท่ี 41 ขั้นตอนการดำเนินงาน innovation sandbox 

ที่มา: (สอวช., ม.ป.ป.) 
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ภาพท่ี 42 การให้สิทธิประโยชน์และการปลดล๊อคกฎหมายในโครงการ sandbox 

ที่มา: (สอวช., ม.ป.ป.) 

9.1.3. การเปิดให้ท้องถิ่นกู้ยืมงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อจัดสรรและลงทุนในรูปแบบของ
ตนเอง 

การจัดสรรงบประมาณในท้องถิ่นมีข้อจำกัดสำคัญคือรายได้ระดับท้องถิ่นมีน้อย ทั้งนี้ ความสามารถใน
การเลือกอนาคตและการกระจายอำนาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเมืองต่าง ๆ ไม่มีความอิสระในการจัดสรร
งบประมาณของตน ข้อเสนอจากการศึกษาของ คณิน พีระวัฒนชาติ (2561) มีประเด็นสำคัญคือ การเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารการคลังผ่าน 1) คู่มือในการปฏิบัติงานและหน่วยงานกลางที่ช่วยให้คำปรึกษาการบริหาร
จัดการการคลังท้องถิ่น 2) การส่งเสริมเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนา
เกณฑ์การสำรองและใช้จ่ายเงินให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน และ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สิน
ของอปท. นอกจากนี้ คณิน ยังเสนอให้มีกระบวนการในการรวมตัวกันของกลุ่ม อปท. ย่อยต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความประหยัดจากขนาดมากขึ ้น พร้อมกับมุ ่งเน้นการสร้างกลไกการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (accountability) ของภาครัฐต่อคนในพื้นที่อีกด้วย 
ทั้งนี้เพิ่มเติมจากข้อเสนอดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการแบ่งหมวดหมู่งบประมาณท้องถิ่นและหมวดหมู่
งบประมาณกลางจำเป็นจะต้องมีความชัดเจนมากขึ ้นเพื ่อให้เกิดความยืดหยุ ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
งบประมาณสำหรับเหตุการณ์วิกฤติจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ที่แตกต่างกัน เช่น ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ไฟป่า หรือกระทั่ง
โรคระบาด เป็นต้น งบประมาณเช่นนี้ควรอยู่ที่ส่วนกลางโดยส่วนท้องถิ่นจะต้องมีช่องทางในการของบประมาณ
และแผนการรับมือที่ชัดเจนเตรียมพร้อมไว้ นอกจากนี้ ในอีกด้านหนึ่ง ส่วนกลางอาจทำหน้าที่เป็นผู้ ลงทุน 
(investor) ในบางโครงการก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการริเริ ่มโครงการ
เหล่านั้นได้ โดยผลตอบแทนอาจเป็นในเชิงเศรษฐกิจ สังคม (social return on investment: SROI) และ
สิ่งแวดล้อม (environmental return on investment: EROI) แทนเม็ดเงินจากการลงทุน โดยกระบวนการ
เช่นนี้ นอกจากจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือท้องถิ่นทางการเงินแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการการคลังของตนให้มีประสิทธิภาพต่อประชาชนอีกด้วย 
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9.2. จากผู้ตามเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างทางเลือกทางเทคโนโลยี (From catching up to 
leveraging on technology) 

สำหรับแกนตั้งด้านโลกาภิวัตน์ของแรงงานบริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน (globotics workers and 
telemigration) แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีจะก้าวเข้าสู่ การแยกเชิงพื ้นที ่ระหว่างผู ้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น (Baldwin, 2016, 2019) ในปัจจุบัน การทำงานจากสถานที่อ่ืน หรือ remote working 
ได้รับการเร่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นสถานการณ์กึ่งบังคับให้การบริการขั้น
เสริมและแรงงานในกลุ่มดังกล่าวต้องมีความสามารถในการแยกตัวออกจากสำนักงานไปอยู่ตามบ้านเรือนหรือ
ตามที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน การประกาศเปิดตัวเมตะเวิร์สที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมายัง
เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแนวโน้มความสามารถในการแยกพื้นที่ในการให้บริการจะมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมอง
ต่อไปในอนาคต ด้วยการพัฒนาระบบ 5G 6G และระบบ IoT ต่าง ๆ ยิ่งจะทำให้การบริการสามารถแยกกัน
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการขั้นพื้นฐาน ที่จะกลายเป็นคนบังคับ
หุ่นยนต์ในอีกที่หนึ่งแทน ทั้งนี้ ด้วยแรงงานในประเทศไทยยังมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างงานและโอกาสในการ
หารายได้ในสัดส่วนที่ไม่สูงมากนัก ทั้งยังมีความสามารถในการสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยี (digital literacy) 
ที่น้อย ดังนั้น ภาครัฐส่วนกลางในฐานะตัวแทนในเวทีนานาชาติ มีความจำเป็นจะต้องเจรจาและวางแผนเพ่ือ
คงทางเลือกในการรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในแกนตั้ง ให้แรงงานบริการของแต่ละเมืองมีทางเลือก
เมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน โดยกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลและส่งเสริมทุนทาง
ดิจิทัล 2) การสร้างกลไกการถ่วงดุลเทคโนโลยีนานาชาติเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีแทนการใช้
เทคโนโลยีโดยปริยาย 3) การสร้างกลไกการต่อรองเพ่ือดึงทุนมนุษย์เข้าสู่ประเทศแทนการขายแรงงานราคาถูก 

9.2.1. การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างดิจิทัลของภาครัฐและส่งเสริมทุนทางดิจิทัล 

โครงสร้างดิจิทัล (digital infrastructure) ในที่นี้ แตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มุ่งเน้นการ
กระจายการเชื่อมต่อดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยโครงสร้างดิจิทัลนี้หมายถึงโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือให้การทำงานและการบริหารจัดการโครงการภาครัฐอยู่ในฐานข้อมูลดิจิทัล สามารถ
เข้าถึงได้จากที่ต่าง ๆ ตามระดับความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) ที่
ส่งผลให้ระบบการช่วยเหลือ การส่งต่อข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสังคมการทำงานที่ไร้ถิ่นฐานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาครัฐส่วนกลาง
ยังคงควรส่งเสริมทุนทางดิจิทัล (digital capital) ในหน่วยงานราชการกันเองและภาคประชาชนด้วย โดยการ
พัฒนากฎเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรฐานการทำงานที่มุ่งสู่การใช้งานโครงสร้างดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และ
สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มยอมจำนน (laggards) และกลุ่มชายขอบ (marginals) ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเดียวกันใน
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มิติของการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีในการหารายได้และหาโอกาสการทำงานได้
เพ่ิมมากข้ึน 

9.2.2. การสร้างกลไกการถ่วงดุลเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี
แทนการใช้เทคโนโลยีโดยปริยาย 

ในอีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และเครื่องมือทางดิจิทัลต่าง ๆ โดยมากได้รับการผลิตและ
คิดค้นในต่างประเทศเป็นหลัก ขณะทีป่ระเทศไทยอาจจะยังไม่มีปัจจัยที่จะเอ้ือต่อการต่อรองมากนัก การศึกษา
ค้นคว้าหาข้อต่อรองที่สำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยยังสามารถมีทางเลือกทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเป็นอีกปัจจัย
สำคัญที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและลดทอนความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีภายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเมืองหลักหลายเมืองยังพึ่งพาเศรษฐกิจบริการในพื้นที่ อยู่ ในปัจจุบัน โครงสร้างการปกครองระดับ
นานาชาติไม่เพียงแต่เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐเท่านั้น แต่แพตลฟอร์มเทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มมีบทบาท
และนัยคล้ายคลึงกับรัฐระดับนานาชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมองหาโอกาสและปัจจัยในการถ่วงดุล
เทคโนโลยีนานาชาติเหล่านี้ จึงจะเป็นประเด็นสำคัญที่ภาครัฐระดับประเทศของไทยจำเป็นจะต้องศึกษาและ
หายุทธศาสตร์ในการต่อรองเพ่ือให้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมอย่างแท้จริง 

9.2.3. การสร้างกลไกการต่อรองเพื่อดึงทุนมนุษย์เข้าสู่ประเทศแทนการขายแรงงานราคาถูก 

หากมองต่อไปในอนาคตที่ระบบโลกาภิวัตน์จะเปลี่ยนไปด้วยการแยกตัวระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
ด้านต่าง ๆ (Baldwin, 2016, 2019) ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเริ่มมองหาทักษะพิเศษเฉพาะตนที่สามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในโลกาภิวัตน์แห่งการบริการได้ โดยแต่ละเมืองอาจมีเหมือนหรือแตกต่างกันตามแต่ทุนมนุษย์เดิม
ที่มี หรือสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดทุนมนุษย์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายในประเทศไทยมีไม่สูงมากนักเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น แรงงานบริการไทยอาจสามารถแข่งขันและดึงดูดงานบริการขั้นเสริมและขั้นพ้ืนฐานผ่าน
การเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี (telemigration) ด้วยค่าแรงที่ราคาถูกกว่าทั้งที่ยังมีมาตรฐานของการบริการ
เทียบเท่ากับที่อื่นได้ แต่ในขณะเดียวกัน การดึงดูดงานด้วยค่าแรงราคาถูกย่อมหมายถึงอนาคตที่อาจยังคงติด
กับดักรายได้ปานกลางต่อไปได้ เนื่องจากรายได้จากการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ท้ายที่สุดแล้วจะกระจาย
ออกสู่แรงงานส่วนอ่ืน ๆ ผ่านการใช้ชีวิตทั่วไปในพ้ืนที่เมือง การสร้างกลไกต่อรองเพ่ือดึงทุนมนุษย์จากชาติต่าง 
ๆ เข้าสู่ประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ คล้ายคลึงกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน นโยบายสร้างแรงจูงใจและลด
กำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ สำหรับอนาคตพึงประสงค์ในงานวิจัยคนเมือง 4.0 : อนาคตการทำงานในปีที่
ผ่านมา (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) นอกจากนี้ ยังควรคำนึงถึงรูปแบบและระบบใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ของกลุ่มชายขอบและกลุ่มมวลชนเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้สามารถฉวยโอกาสแห่งการทำงาน
และหารายได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อน เป็นผู้ก้าวเข้าสู่โลกาภัวัตน์ของแรงงานบริการกลุ่มต้น ๆ ในโลกแทน 
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9.3. จากข้อมูลที่เลือนรางสู่ข้อมูลที่ประโยชน์หลากหลาย (From data-blinded to 
data-blessed) 

จากการกวาดสัญญาณข้างต้น อนาคตฐาน และฉากทัศน์อนาคตทางเลือกต่าง ๆ ที่นำเสนอ ประเด็นสำคัญของ
การพัฒนาสู่อนาคตที่สำคัญคือการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้ามกันได้ 
และสามารถบ่งชี้รายละเอียดของข้อมูลได้มากพอที่จะช่วยตัดสินใจในระดับพื้นที่โดยละเอียด และในเวลาที่
เหมาะสม งานการทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์, 
2564) ชี้ให้เห็นว่าฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบการบริการ สวัสดิการ และการพัฒนาทีทั่วถึง ตรง
ความต้องการ และทันการณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ควรได้รับการพัฒนามาตรฐานจากภาครัฐส่วนกลางแต่อาจ
ได้รับการเก็บและคอยดูแลฐานข้อมูลโดยภาครัฐท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลจากแต่ละพื้นที่สามารถเชื่อมโ ยงกันจน
เห็นภาพรวมได้ ในมิติของการทำงานและการดูแลแรงงานในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มีกลยุทธ์ 2 ด้าน คือ 1) 
การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ เวลา และมิติต่าง ๆ ของชีวิต  และ 2)  การเปิด
ฐานข้อมูลในเมืองหลักเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

9.3.1. การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ เวลา และมิติต่าง ๆ ของชีวิต 

จากการกวาดสัญญาณข้างต้น ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าข้อมูลของภาครัฐในปัจจุบันขาดความละเอียดทั้งใน
เชิงพื้นที่ เวลา และมิติที่สำคัญของเรื่องต่าง ๆ ที่ทำให้การวิเคราะห์และตีความข้อมูลไม่สามารถบ่งชี้ปัญหา
หรือความท้าทายที่แท้จริงได้มากนัก การพัฒนาโครงสร้างของฐานข้อมูล (data architecture) จำเป็นจะต้อง
เห็นถึงรูปแบบการใช้งานข้อมูล ความสามารถในการนำไปวิเคราะห์ ตลอดจนประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้เพ่ือ
บ่งชี้นโยบายที่สำคัญท้ังในเชิงพ้ืนที่และเวลาได้ ในอีกด้านหนึ่ง จำเป็นจะต้องคำนึงถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลที่
เอื้อต่อการทำงานและงบประมาณที่จำกัดด้วย โดยข้อมูลบางส่วนอาจจำเป็นจะต้องเกิดจากการสำรวจกลุ่ม
ตัวอย่างดังที่ผ่านมา บางข้อมูลอาจจะต้องเกิดจากการทำสัมมะโนดังที่ผ่านมา แต่ส่วนข้อมูลที่มักจะได้รับการ
มองข้าม คือข้อมูลการจดทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักเป็นข้อมูลที่ละเอียดในระดับบุคคลหรือองค์กรอยู่
แล้วทำให้มีความละเอียดในเชิงเวลาไปด้วย ทั้งนี้ อาจใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นโอกาสในการขอข้อมูลที่
มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นนั้น ๆ ได้ เช่น การเริ่มพัฒนาการลงทะเบียนผู้
อยู่อาศัยแทนข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจซึ่งมีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีการลงตำแหน่งของบริษัท
ที่ชัดเจนและไม่อ้างอิงถึงบริษัทลูกตามพ้ืนที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 

9.3.2. การเปิดฐานข้อมูลในเมืองหลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

นอกจากข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อการศึกษา วิจัย และออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพแล้ว 
ข้อมูลบางส่วนยังควรได้รับการเปิดสู่สาธารณะ เพื่อให้คนสาธารณะสามารถวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงใน
การลงทุนมิติต่าง ๆ ของเมืองได้ การพัฒนาฐานข้อมูลที่จะเอ้ือต่อการลงทุน การย้ายถิ่นฐาน ราคาการอยู่อาศัย 
ข้อมูลการรวมกลุ่มของชุมชน หรือกระทั่งข้อมูลกลุ่มผู้มีความสนใจที่หลากหลาย จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย
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ดึงดูดทุนมนุษย์เข้าสู่พื้นที่เมืองหลักต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น และจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ปัจจัยดึงดูด
รอง เช่น มีแรงงานคุณภาพท่ีสามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกัน และการเป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการ
ทำงาน/ประกอบธุรกิจของแต่ละเมือง มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา อาจสรุปเป็นข้อโดยย่อได้ดังนี้  

1. จากผู้กำหนดชะตาสู่ผู้เปิดทางเลือกอนาคต ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกายภาพเพ่ือการเชื่อมต่อดิจิทัล 

1.2. การเปิดให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาพื้นที่ทดลองนโยบายของตน 

1.3. การเปิดให้ท้องถิ่นกู้ยืมงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือจัดสรรและลงทุนในรูปแบบของตนเอง 

2. จากผู้ตามเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างทางเลือกทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1. การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างดิจิทัลของภาครัฐและส่งเสริมทุนทางดิจิทัล 

2.2. การสร้างกลไกการถ่วงดุลเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีแทนการใช้

เทคโนโลยีโดยปริยาย 

2.3. การสร้างกลไกการต่อรองเพ่ือดึงทุนมนุษย์เข้าสู่ประเทศแทนการขายแรงงานราคาถูก 

3. จากข้อมูลที่เลือนรางสู่ข้อมูลที่ประโยชน์หลากหลาย ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ด้าน ได้แก่ 

3.1. การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ เวลา และมิติต่าง ๆ ของชีวิต 

3.2. การเปิดฐานข้อมูลในเมืองหลักเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
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บทท่ี 10 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเมือง 
 

เมื่อภาครัฐส่วนกลางดำเนินการเปิดช่องทางให้อนาคตทางเลือกสามารถเลือกได้อย่างแท้จริงตามรายละเอียด
ในบทที่ 9 แล้ว ในอีกด้านหนึ่ง เมืองหลักต่าง ๆ จำเป็นจะต้องวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง
ของตนในอนาคตด้วยเช่นกัน จากบทท่ี 8 เรื่องอนาคตพึงประสงค์ของแต่ละเมือง แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ที่แตกต่างกันไปตามทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางธุรกิจรายย่อย ทุนทางธุรกิจรายใหญ่ และ
ทุนทางสังคมของแต่ละเมือง ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละเมือง ทั้งนี้ ไม่ว่าแต่ละเมืองหลักจะ
เลือกภาพพึงประสงค์เช่นไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองควรเป็นยุทธศาสตร์มุ่งเป้าหมายเดียว 
(gambling strategy) โดยอาจมีการเจือความครอบคลุมความเป็นไปได้ในฉากทัศน์อื ่น  (robust 
strategy) เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงเล็กน้อย (diversifying risks) เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดใน
ช่วงแรกอาจไม่เอ้ือต่อการกระจายการลงทุนมากนัก ทั้งยังไม่ส่งเสริมให้แต่ละเมืองสร้างความแตกต่างกันอันจะ
กลายเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดเมืองและสร้างความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกันด้วย โดยนโยบายต่าง ๆ ที่
จะเอ้ือให้เมืองหลักสามารถก้าวเข้าสู่ภาพอนาคตพึงประสงค์ของตน จะต้องเริ่มจากแผนการพัฒนา 3 ด้านหลัก 
คือ 1) จากทุนใหญ่สู่คนย่อย 2) จากเมืองที่จืดจางสู่เมืองที่น่าสร้างชีวิต และ 3) จากการทำงานแบ่งส่วนสู่การ
ร่วมสร้างระบบนิเวศ แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

10.1. จากทุนใหญ่สู่คนย่อย (From trickle down to empowering up) 

ในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจและการทำงานในเมือง ที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุน
ของทุนใหญ่โดยมีความหวังเพื่อให้เกิดการจ้างงานและการไหลรินของรายได้ ( trickle-down effect) ลงมา
จนถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสร้างความหวังและส่งผลกระทบในเชิงบวกบ้าง แต่เป็น
ที่ประจักษ์ดีว่าการส่งเสริมทุนใหญ่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดโอกาสงาน
และการหารายได้อย่างเท่าเทียม มากไปกว่านั้น การส่งเสริมทุนใหญ่เพียงอย่างเดียวยังส่งผลให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำที่สูงมากขึ้นด้วย เพราะในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาละเลยกลุ่มคนย่อย ๆ 
ในเมืองที่ไม่ได้รับโอกาสหรือการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ( small- 
and medium-size enterprises: SMEs) ที ่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ หรือธ ุรกิจขนาดจิ ๋ว (micro-
enterprise) เช่น ร้านหาบเร่แผงลอย หรือร้านอาหารข้างทาง เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าแต่ละเมืองมีอนาคตพึง
ประสงค์เช่นไร ยุทธศาสตร์สำคัญท่ีทุกเมืองควรริเริ่มพัฒนา คือการสนับสนุนกลุ่มคนย่อย ๆ ในเมืองมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการไหลย้อนของทุน (trickle up) จากคนย่อยให้สามารถเติบโตจากฐานรากข้ึนเป็นทุนและธุรกิจที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นแทน โดยยุทธศาสตร์นี้ มีกลยุทธ์ย่อยที่ควรพัฒนา 3 ด้านด้วยกัน คือ 1) การริเริ่มหน่วยงานการ
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ลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 2) การส่งเสริมและช่วยประสานงานให้เกิดเครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมือง 
และ 3) การพัฒนาศักยภาพการประกอบการของธุรกิจรายย่อยในพ้ืนที่ 

10.1.1. การริเริ่มหน่วยงานการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

หน่วยงานการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (financing local economic development) เป็น
กรณีศึกษาสำคัญจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละเมืองจะมีหน่วยงานนี้เพื่อคอยสนับสนุนและให้ทุนแก่
ธุรกิจรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรมผสานกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟื้นฟูเมือง (Seidman, 2004) โดย
หน่วยงานเช่นนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ในด้านการลงทุน ( investment) และไฟแนนซ์ (finance) สามารถอ่าน
เอกสารประกอบการทางธุรกิจได้ ไม่ว ่าจะเป็นการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต ( financial 
projections) หรือการเงิน (cash flow) ที่ผ่านมา ความรู้เหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้ภาครัฐหรือกลุ่มภาค
ประชาสังคมสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและรายจิ๋วในท้องถิ่นผ่านการร่วมลงทุนโดยภาครัฐได้
แล้ว ยังเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการหลายคนจำเป็นจะต้องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนย่อย ๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจริมทาง ซึ่งมีบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจระดับย่อยให้กับเมือง เป็นหูเป็นตาให้กับเมืองยามค่ำคืน ทั้งยัง
ส่งเสริมให้เมือมีชีวิตชีวาและมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป การริเริ่มหน่วยงานการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะจากคนย่อย ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการว่าจ้างในเมือง แต่
มักจะโดนมองข้ามตลอดมา ทั้งนี้ ความอิสระในการบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (governance of 
local economy) จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานเช่นนี้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น 

10.1.2. การส่งเสริมและช่วยประสานงานให้เกิดเครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมือง 

นอกจากกลยุทธ์ในการริเริ่มหน่วยงานการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้ว  ยังควรส่งเสริมให้มี
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมืองต่าง ๆ ด้วย เพราะถึงแม้ว่าในแกนแนวตั้งด้านโลกาภิวัตน์ของแรงงาน
บริการเมื่อเทคโนโลยีก้าวข้ามพรมแดน อาจส่งผลให้การทำงานไม่ยึดติดกับพื้นที่อีกต่อไป แต่เมืองและการ
รวมกลุ่มของธุรกิจรายย่อย หรือคนทำงานสาขาต่าง ๆ ยังมีความต้องการสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำงานซึ่งกันและกันอยู่ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
หาทางแก้ปัญหา กลายเป็นชุมชน (community) ในอีกรูปแบบหนึ่ง ในปัจจุบัน เครือข่ายหรือชุมชนเช่นนี้อาจ
เกิดข้ึนทั้งบนโลกออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกัน การสร้างเครือข่ายธุรกิจรายย่อยอาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
ธุรกิจในพื้นที่หนึ่ง ๆ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์การกระจุกตัวของธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ (agglomeration 
effect) ก็เป็นได้ การช่วยเหลือกันของธุรกิจรายย่อยเหล่านี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจและการจ้างงานในพ้ืนที่ในระยะ
ยาวด้วย เพราะในทางกลับกัน หากธุรกิจหนึ่งในพื้นที่ต้องปิดตัวลงก็จะเริ่มส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
กระจุกตัวของธุรกิจ ส่งผลให้แรงดึงดูดลูกค้า แรงงาน และผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพื้นที่ลดลงไปอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ควรมีการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายเหล่านี้ในเมืองเพ่ือเอ้ือให้ผู้ที่เพ่ิงย้ายถิ่นฐานมา
ใหม่สามารถเข้าถึง ติดต่อ และเริ่มมีส่วนร่วมในเครือข่ายได้โดยง่ายด้วยเช่นกัน 
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10.1.3. การพัฒนาศักยภาพการประกอบการของธุรกิจรายย่อยในพื้นที่ 

ที่ผ่านมาการสนับสนุนธุรกิจรายย่อยในพ้ืนที่มักมุ่งเน้นชี้ชวนให้องค์กร ธุรกิจ และประชาชนสนับสนุน
ผ่านการบริโภคหรือใช้บริการของธุรกิจในท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจรายย่อยในพื้นที่มัก ไม่
สามารถแข่งขันกับผลิตภาพของธุรกิจรายใหญ่ได้ โดยธุรกิจรายย่อยมัก ไม่ได้ร ับการสนับสนุนในเชิง
กระบวนการ ทั้งในด้านมาตรฐานของผลผลิตของตน การเข้าใจตลาด กระทั่งการบริหารจัดการคลังสินค้าและ
บริหารคนผู้ให้บริการให้ธุรกิจของตนมีประสิทธิภาพมากนัก ถึงแม้ว่าธุรกิจรายย่อยหลายส่วนอาจไม่ทราบถึง
ความสำคัญของกระบวนการเหล่านี้ แต่ในโลกท่ีเศรษฐกิจมีความผันผวนและก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเหล่านี้กลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจรายย่อยในพื้นที่อยู่ได้
อย่างยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มีสูงขึ้น  การช่วยเหลืออาจเกิดจากทั้งภาครัฐท้องถิ่น 
ภาคเอกชนรายใหญ่ เครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมืองจากกลยุทธที่ผ่านมา หรือกระทั่งประชาชนที่ มีความรู้
ความสามารถด้วยกันเอง ที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจและธุรกิจในเมืองให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียม
กับตลาดโลกที่เข้ามาผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

10.2. จากเมืองทีจ่ืดจางสู่เมืองที่น่าสร้างชีวิต (From place-lessness to place for 
life) 

ด้วยการทำงานที่สามารถอยู่บนระบบออนไลน์ได้มากขึ้น การเลือกย้ายถิ่นฐานจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้นเช่นกัน โดย
การกวาดสัญญาณที่ผ่านมาเริ่มชี้ให้เห็นว่าการทำงานบนโลกออนไลน์ในเมืองหลักมีสูงพอสมควร แต่อาจไม่
เทียบเท่ากับคนในมหานครกรุงเทพ ที่มีโอกาสในการย้ายถิ่นฐานออกเพื่อหาพื้นที่ทำงานที่น่าอยู่น่าใช้ชีวิต
มากกว่า จากการสำรวจที่แสดงผลไว้ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าเมืองหลักประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เมืองมีความ
ดึงดูด เช่น สาธารณูปการต่าง ๆ ขนาดของเมืองที่ไม่ใหญ่มากนักทำให้การสัญจรภายในเมืองสะดวกด้วยการ
ขับรถ แต่ในขณะเดียวกันด้วยวิถีชีวิตของคนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป คนวัยทำงานเริ่มต้นเริ่มมีความต้องการใน
การหาประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างต่อเนื่อง เมืองหลักในปัจจุบันหลายเมืองเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ในรูปแบบกายภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น แบบโรงเรียนประชาบาล 
แบบอาคารชุดของราชพัสดุ หรือแบบอาคารภาครัฐต่าง ๆ การพัฒนาเมืองในบทต่อ ๆ ไปจึงจำเป็นจะต้องมุ่ง
หน้าสู่การสร้างพื้นที่ท่ีน่าสร้างชีวิตมากยิ่งขึ้น ให้คนอยู่แล้วรู้สึกผูกพัน ปลอดภัย และเอ้ือต่อการทำงานไม่ว่าจะ
ในรูปแบบใดก็ตาม ในยุทธศาสตร์จากเมืองที่จืดจางสู่เมืองที่น่าสร้างชีวิตนี้ มีกลยุทธ์ 2 ด้านด้วยกัน คือ 1) การ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ในด้านสาธรณูปการพื้นฐานต่าง ๆ ที่ครบครันตอบรับกับบริบทใหม่  และ 2) การรักษาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและรอบเมืองให้มีคุณภาพทางธรรมชาติที่ดี 
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10.2.1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในด้านสาธรณูปการพื้นฐานต่าง ๆ ที่ครบครันตอบรับกับบริบทใหม่ 

ที่ผ่านมาการพัฒนาธสาธารณูปการต่าง ๆ มักรวมถึงสถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ทาง
ราชการต่าง ๆ ซึ่งเมืองหลักต่าง ๆ ล้วนเติบโตมาจากความเป็นศูนย์กลางของสาธารณูปการเหล่านี้ในภูมิภาค
ของตน ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบการทำงานของคนเมืองเปลี่ยนไป สาธารณูปการต่าง ๆ อาจจะต้องขยายความ
ครอบคลุมถึงพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น พื้นที่สำหรับการนั่งทำงานที่พร้อมให้เชื่อมต่อออนไลน์เพ่ือ
ตอบรับคนทำงานกลุ่มมวลชน ทั้งยังอาจคิดรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ เพื่อให้คนทำงานและคนวัย
เรียนในกลุ่มชายขอบและกลุ่มยอมจำนนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เครื่องมือดิจิทัล และความรู้ใหม่ ๆ ได้
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังควรรวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ให้คนทั่วไปสามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้ เช่น พ้ืนที่ริมทางเท้า สวนสาธารณะ พ้ืนที่เหลือจากการใช้งานของภาครัฐ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังเช่น
นโยบายสร้างพ้ืนที่ให้ชีวิตเพ่ือผลิตภาพของคนเมือง และนโยบายส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุก
คน ที่ได้เสนอไว้ในงานวิจัยโครงการคนเมือง 4.0 อนาคตการทำงานในปีที่ผ่านมา (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ & 
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, 2563) การพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างความน่าอยู่และเสน่ห์ของเมืองเหล่านี้จะช่วย
ส่งเสริมให้เมืองมีสาธารณูปการที่ครบครันพร้อมรองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของคนเมืองอย่างต่อเนื่อง 

10.2.2. การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและรอบเมืองให้มีคุณภาพทางธรรมชาติที่ดี 

ในทำนองเดียวกัน การรักษา พัฒนา และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีความสำคัญมากขึ้น
อย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อพิจารณาควบคู่กับการพัฒนาเมือง เนื ่องจากเมืองเป็นพื ้นที ่ที ่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าพื้นที่อ่ืน 
ๆ ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับความยั่งยืนทางธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นอกจากจะ
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยดึงดูดแรงงานกลุ่มล้ำสมัยที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนทาง
ธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดอาคารและกฎเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ควรคำนึงถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลัก เพื่อให้
เมืองสามารถเพิ่มแรงดึงดูดแรงงานและคนเมืองที่เห็นความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ และจะกลายเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่สำคัญทำให้เมืองและธุรกิจในเมืองเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต 

 

10.3. จากการทำงานแบ่งส่วนสูก่ารร่วมสร้างระบบนิเวศ (From echo chambers to 
ecosystems) 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานประเด็นสุดท้าย คือการมุ่งเน้นสร้างระบบนิเวศในการทำงานภายในเมืองหลัก 
เพื่อให้การช่วยเหลือ การพัฒนา และการส่งเสริมซึ่งกันและกันมีสูงขึ้น โดยในเมืองหลักเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
อย่างยิ่งกับการสร้างความร่วมมือเช่นนี้ เนื่องจากเมืองยังไม่มีความซับซ้อนมากนัก ทั้งหลายหน่วยงาน องค์กร 
และเครือข่ายต่าง ๆ พอรู้จักกันอยู่บ้างแล้ว ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้เกิดระบบนิเวศที่ไม่จำกัดเพียงใน
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ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมอย่างแบ่งส่วน แต่รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละภาคส่วนแล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความ
เชื่อมั่น ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจถึงปัญหาและข้อจำกัดของการทำงานแต่ละฝ่าย เอื้อให้เกิดการแบ่งเบา
ภาระซ่ึงกันและกันหรือหาทางออกต่อปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น โดยยุทธศาสตร์นี้ มีกลยุทธ์
ทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงภาครัฐให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2) การปรับบทบาท
ภาครัฐท้องถิ่นเป็นกระบวนกรในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในท้องถิ่น 3) การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มจาก
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 

10.3.1. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงภาครัฐให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

รูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐ (governance structure) มักเป็นโครงสร้างที่
ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดมากนัก ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร การเรียกร้อง หรือการขอความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก ซับซ้อน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะดำเนินการควบคู่กันกับภาครัฐใน
ท้องถิ่น ถึงแม้ว่าราชการในภาครัฐท้องถิ่นหลายคนอาจมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ดียิ่งขึ ้นก็
ตาม การปรับเปลี่ยนหรือริเริ่มพัฒนาช่องทางการเข้าถึงภาครัฐให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงไม่เพียงแต่
จะช่วยให้รัฐทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นตาม แต่ยังทำให้การสร้างระบบนิเวศระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนย่อย ๆ สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ควรพึงระลึกไว้ด้วยว่าช่องทางการเข้าถึงภาครัฐควรมีอย่างหลากหลาย ไม่จำกัดอยู่เพี ยงรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง เนื่องจากแต่ละคนมีข้อจำกัดและความคิดเห็นต่อรูปแบบ
และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกัน การสร้างความหลากหลายในช่องทางการเข้าถึงภาครัฐจะช่วยให้ภาครัฐ
แสดงถึงความเปิดรับความหลากหลายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการเข้าถึงอย่างแท้จริง 

10.3.2. การปรับบทบาทภาครัฐท้องถิ่นเป็นกระบวนกรในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ในระบบนิเวศการทำงานหนึ่ง ๆ แต่ละฝ่ายย่อมมีบทบาทที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของ
ศักยภาพ ข้อจำกัดในการทำงาน และโครงสร้างการทำงานต่าง ๆ สำหรับภาครัฐท้องถิ่นบทบาทที่ผ่านมา
มุ่งเน้นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและเป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ยยามมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ เป็นเสมือนการดำเนินการเชิง
รับ (passive) มากกว่าเชิงรุก (active) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐ
ส่วนกลางระดับประเทศ กลับกลายเป็นผู้กำหนดรูปแบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยที่อาจไม่มีความสัมพันธ์ 
ความเข้าใจ หรือความรู้ในพื้นที่มากนัก ฉะนั้น กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องที่และส่งเสริมให้การจ้างงานและคุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น ควรเป็นบทบาทของภาครัฐท้องถิ่น โดยมี
บทบาทเป็นกระบวนกร (facilitator) ในการช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยเหลือในด้านการเงินดังเช่น
ที่ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์จากทุนใหญ่สู่คนย่อยข้างต้น หรือกระทั่งเป็นผู้รวมแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินการด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ในบทบาทเช่นนี้ ภาครัฐส่วนท้องถิ่นจะเริ่มมีกิจกรรมในเชิง
รุกสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของคนทำงาน รวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนของเมืองด้วยเช่นกัน 
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10.3.3. การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 

เพิ่มเติมจากกลยุทธ์การส่งเสริมและช่วยประสานงานให้เกิดเครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมือง ภายใต้
ยุทธศาสตร์จากทุนใหญ่สู่คนย่อย การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มโดยภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอง จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการร่วมสร้างระบบนิเวศ ที่ผ่านมาการรวมกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ 
บ้างทำงานแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้ข้อเสนอต่าง ๆ ขึ้นตรงกับความต้องการของคนกลุ่มหนึ่ง ๆ โดย
อาจไม่ได้รับความยินยอม หรือผ่านความเข้าใจของกลุ ่มอื ่น ๆ ได้ การเสริมสร้างการรวมกลุ ่มของคน
หลากหลายประเภทในหลากหลายภาคส่วนจะช่วยทำให้เสียงของคนรูปแบบต่าง ๆ มีน้ำหนักมากข้ึน เช่น กลุ่ม
สหภาพไรเดอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มสลัมสี่ภาค หรือกระท่ังหอการค้า และกลุ่ม YEC 
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างระบบนิเวศได้ดียิ่งขึ้น และลดการทำงานแบบแบ่งส่วนแบ่ง
องค์กร การสร้างพื้นที่หรือเวทีในการพูดคุย รับฟัง และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่ ย่อมจะช่วยให้
เมืองหลักต่าง ๆ สามารถพัฒนาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับคนหลากหลายฝ่ายมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 

จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา อาจสรุปเป็นข้อโดยย่อได้ดังนี้  

1. จากทุนใหญ่สู่คนย่อย ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก ่
1.1. การริเริ่มหน่วยงานการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
1.2. การส่งเสริมและช่วยประสานงานให้เกิดเครือข่ายธุรกิจรายย่อยในเมือง 
1.3. การพัฒนาศักยภาพการประกอบการของธุรกิจรายย่อยในพ้ืนที่ 

2. จากเมืองท่ีจืดจางสู่เมืองท่ีน่าสร้างชีวิต ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ด้าน ได้แก ่
2.1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ในด้านสาธรณูปการพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ครบครันตอบรับกับบริบทใหม ่
2.2. การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและรอบเมืองให้มีคุณภาพทางธรรมชาติที่ดี 

3. จากการทำงานแบ่งส่วนสู่การร่วมสร้างระบบนิเวศ ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ด้าน ได้แก ่

3.1. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงภาครัฐให้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3.2. การปรับบทบาทภาครัฐท้องถิ่นเป็นกระบวนกรในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
3.3. การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ 
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ภาคผนวก ก การเก็บข้อมูลสำรวจคนเมอืง 4.0 
 

การสร้างแบบจำลองพลวัตระบบชี้ให้เห็นถึงตัวแปรสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูล
บางส่วนจะมาจากสถิติสาธารณะ แต่สำหรับประเด็นที่ยังไม่มีการเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะ
เติมเต็มจากการจัดทำแบบสำรวจและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งจะอธิบายไว้ในภาคผนวกนี้ โดยแบ่งเป็น 5 บทย่อย 
คือ 1) แนวความคิดการออกแบบการเก็บข้อมูล 2) การวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง 3) แบบสำรวจ 4) แนว
ทางการวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) การพิทักษ์สิทธิ์ในการสัมภาษณ์ 

 

1. แนวความคิดการออกแบบการเก็บข้อมูล  

งานวิจัยชิ้นนี้มีแนวความคิดขั้นพื้นฐานอยู่ 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกรอบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
สำรวจ คือ 1) ที่อยู่อาศัยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจวิถีชีวิตเมือง เพราะถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตไม่
เหมือนกัน บ้างอาจมีงานหรือไม่มีงาน บ้างอาจเดินทางบ่อยหรือไม่สามารถเดินทางได้ หรือบ้างอาจไม่ซื้อของ
ด้วยตนเอง แต่ที่นอนเป็นปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานเชิงพื้นที่ที่ทุกคนล้วนต้องมีด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็
ตาม เช่น บ้าน อพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้องเช่า ศูนย์พักพิง หรือกระทั่งว่าคนไร้บ้านก็ยังมี “ที่” ไว้สำหรับนอน 
ดังนั้นการสำรวจในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะตั้งต้นหากลุ่มตัวอย่างจากที่อยู่อาศัยเป็นหลัก และ 2) ลักษณะพื้นที่และ
ตำแหน่งของที่อยู่อาศัยสัมพันธ์ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเมือง โดยแยกระหว่างประเด็นเชิงพื้นที่ (place) และ
ประเด็นเชิงตำแหน่ง (location) คือ ประเด็นเชิงพื้นที่จะศึกษาการใช้ชีวิตในย่านว่าใช้ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
มากน้อยเพียงใด ส่วนประเด็นเชิงตำแหน่งเป็นความสัมพันธ์ของคนเมืองกับเมืองทั้งเมือง โดยคนเมืองอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับเมืองแต่ไม่สัมพันธ์กับคนในย่านก็ได้ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ จะส่งผลต่อการเลือกตำแหน่งที่
อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เศรษฐสถานะ ลักษณะการทำงานและพื้นที่ทำงาน พาณิชยกรรม และการ
เข้าถึงการเดินทาง เป็นต้น 

งานศึกษาเรื่องเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทยมักเป็นการศึกษาในภาพรวมตามเมืองของจังหวัดต่าง ๆ 
โดยไม่มีการกำหนดขอบเขตหรือระดับของความเป็นเมืองที่ชัดเจน โดยมากจะศึกษาพื้นที่ภายในใจกลางเมอืง 
หรอืไม่เช่นนั้นมักจะเป็นการแบ่งการวิเคราะห์ผ่านกรอบความคิดเดียวกันกับสำนักงานสถิติแห่งชาติคือพ้ืนที่ใน
และนอกเขตเทศบาล ทั้งนี้ การวิจัยและกรอบการวิเคราะห์ความเป็นเมืองที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดอยู่หลาย
ประการ เช่น เขตเทศบาลอาจไม่แสดงถึงเนื้อเมืองอย่างแท้จริง ซึ่งอาจรวมถึงพ้ืนที่ความเป็นเมืองเกินเลยออก
จากเขตเทศบาลหรือพ้ืนที่ความเป็นเมืองยังเติมไม่เต็มถึงขอบของเทศบาล ภายในพ้ืนที่ที่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็น
เมืองยังคงมีระดับความเป็นเมืองที่แตกต่างกัน นำไปสู่ข้อจำกัด ประสิทธิภาพ และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไป รายละเอียดเหล่านี้ยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนนักในงานวิจัยด้านเมืองในประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากข้อจำกัดเชิงข้อมูลที่มีด้วยเช่นกัน อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ไม่เน้นการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสถิติจากงานวิจัย
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ที่ผ่านมามากนัก เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเมืองในรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ระดับนี้ ทางผู้วิจัยมีความตั้งใจในการใช้
งานวิจัยนี้เพื่อสร้างมาตรฐานระเบียบการวิจัยที่จะใช้เข้าใจและศึกษาเมืองต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมาจะนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยชิ้นนี้ในภาพรวมของเมืองเท่านั้น 

จากฐานความคิดดังกล่าว ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินการร่วมกับโครงการวิจัย
อื่น ๆ ในกลุ่มคนเมือง 4.0 จึงเล็งเห็นว่าหน่วยฐาน (basic unit) ของงานวิจัยชิ้นนี้ควรอยู่ที่ระดับครัวเรือน 
เพ่ือให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเมือง นอกจากนี้ การจะเข้าถึงครัวเรือนใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสำคัญของลักษณะพื้นที่ของที่อยู่อาศัยในเมืองจะต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิง
พื้นที่ขึ้นมาในหน่วยที่ย่อยกว่าขอบเขตการปกครอง เพื่อให้เห็นถึงระดับและลักษณะความเป็นเมืองที่ลดหลั่น
กันออกไป การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่จึงเน้นให้หน่วยต่าง ๆ สามารถบ่งบอกลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่าง
กัน มีรายละเอียดกรอบการออกแบบหน่วยในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 ประเด็นย่อย คือ 1) ขนาดหน่วยการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ 2) ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพื้นที่ และ 3) ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 
ดังนี้ 

1.1. ขนาดหน่วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่  

มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ในระดับย่านที่สามารถ
เดินทางภายในบริเวณได้โดยง่าย กรอบแนวคิดที ่สำคัญของหน่วยการวิเคราะห์นี ้คือทฤษฎีหน่วยชุมชน 
(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 

1.2. ปัจจัยการวิเคราะห์ลักษณะเชิงพ้ืนที่  

ด้วยข้อมูลระดับที่เล็กกว่าระดับเทศบาลหรือหน่วยการปกครองมีจำกัด การวิเคราะห์เพ่ือแบ่งลักษณะ
เชิงพื้นที่ตามลำดับของความเป็นเมืองจึงอ้างอิงจากความหนาแน่นของจำนวนประชากร โดยอ้างอิงจาก
ปริมาณพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัย ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ตั้งเชิงพื้นที่ (location theory) และทฤษฎีว่าด้วย
การประมูลค่าการเช่าที่ดิน (bid-rent theory) ของ Johann Heinrich Von Thünen (Alonso, 1964) โดย
ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูง ค่าที่ดินต่อตารางเมตรจึงสูงตาม ส่งผลให้
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นจะต้องสร้างให้อาคารมีพื้นที่ใช้ งานมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาและ
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มาตรฐานสากลมักใช้ความหนาแน่นของจำนวนประชากรมาเป็นฐานในการคำนึงถึงระดับของความเป็นเมือง
ด้วยเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจำกัดความของเมืองและจัดกลุ่มเมืองตามขนาดพื้นที่อาคาร (building-
up area) ตามแบบจำลองความหนาแน่นประชากรในประเทศฝรั่งเศส (de Bellefon, Combes, Duranton, 
Gobillon, & Gorin, 2019) การจัดลำดับความหนาแน่นของประชากรเพ่ือแบ่งระดับความเป็นเมือง (degrees 
of urbanization) โดยหน่วยงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division, 2020) หรือ 
การทำแบบจำลองความหนาแน่นประชากร (population density model) ที่สัมพันธ์ต่อระยะห่างจาก
ศูนย์กลางเมือง (Clark, 1951; Newling, 1969; Sherratt, 1960) ทั้งนี้ สามารถสรุปลักษณะเมืองเป็น 8 กลุ่ม
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์กลางเมือง (urban center) หรือ เมืองหลัก (city) 
2. พ้ืนที่เมืองหรือเมืองทีม่ีความหนาแน่นสูง (dense urban cluster or town) 
3. พ้ืนที่เมืองหรือเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง (semi-dense urban cluster or town) 
4. พ้ืนที่ชานเมือง (suburban area) 
5. พ้ืนที่ขอบเมือง (peri-urban area) 
6. ศูนย์กลางชนบท (rural cluster) หรือ แหล่งชุมชน (village) 
7. พ้ืนที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต่ำหรือท่ีกระจายตัว (low density or dispersed rural area) 
8. พื้นที่ชนบทที่มีความหนาแน่นต่ำมากหรือที่แทบไม่มีคนอยู่อาศัย (very low density rural area or 

mostly uninhabited area) 

 
ภาพท่ี 43 เกณฑ์การแบ่งลักษณะพื้นที่ตามความหนาแน่นประชากร 

ที่มา: United Nations Statistics Division (2019) 

จากแนวคิดของปัจจัยความหนาแน่นของประชากรดังกล่าว และข้อจำกัดของข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะห์จำนวนประชากรในระดับย่อย การหาความหนาแน่นที่พ้ืนที่ทำงานและนันทนาการทั้งหมดต่อ 1 ช่อง
ตาราง 2x2 กิโลเมตร จึงวิเคราะห์ด้วยจำนวนประชากรในระดับตำบลและเขตเทศบาลที่เกลี่ยออกด้วยการ
คำนวณหาผลรวมขนาดอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) โดย
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ใช้ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย16 ประเภทที่พักอาศัยกึ่งอาคารสำนักงาน17 ประเภทที่
พักอาศัยก่ึงธุรกิจบริการ18 และท่ีพักอาศัยก่ึงอุตสาหกรรม19 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563b, 2563c) การ
คำนวณประชากรภายในช่องกริด ใช้การเฉลี่ยต่อจำนวนพื้นที่อาคารประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด20 

1.3. ปัจจัยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย  

จากฐานแนวความคิดที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้น การสุ่มสำรวจจะมุ่งเน้นพ้ืนที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ครอบคลุม
ลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การทำงาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในชุมชน ในเมือง หรือใน
โลกออนไลน์ เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ชั้นข้อมูลที่สัมพันธ์กัน คือ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย รวม 9 รูปแบบ คือ พ้ืนที่ที่ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ/ชุมชน 
อยู่ในพื้นที่สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในโครงการเอกชนจัดสรรมีรั้ว พื้นที่ในโครงการ
เอกชนจัดสรรไม่มีรั้ว พ้ืนที่ในโครงการบ้านมั่นคง พ้ืนที่ในโครงการเคหะชุมชน พ้ืนที่ในโครงการเอ้ืออาทร พ้ืนที่
ในชุมชนแออัด/สลัม และพ้ืนที่ในชุมชนบุกรุก/ริมทางรถไฟหรือเขตทางสาธารณะ  

ชั้นข้อมูลเรื่องประเภทที่อยู่อาศัย รวม 9 รูปแบบ คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/บ้านแฝด 
ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว ห้องพักในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถว คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนท์ แฟลต 
เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก และท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว/เพิง/อ่ืนๆ  

 

2. การวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยชิ้นนี้ไม่สามารถกำหนดตัวอย่างขั้นต่ำด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตารางกิโลเมตร หน่วย
ย่อยท่ีสุดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับตำบล อำเภอ หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วย
กริดที่ต้องการจะศึกษา นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมติฐาน 2 ประการที่เชื่อมโยงกับวิธีการ

 
16 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศยั คือรหัสเริ่มต้นด้วย 1xxx 
17 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศยักึ่งอาคารสำนักงาน คือรหสั 4100 และ 4110 
18 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศยักึ่งธุรกิจบริการ คือรหัส 4120 
19 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่พักอาศยักึ่งอุตสาหกรรม คือรหัส 4300 
20 สมการการคำนวณประชากรภายในช่องกริด คือ 𝑝𝑔 = ∑ 𝑟𝑔 (

𝑃𝑡

∑ 𝑅𝑡
) 

โดยที ่ 𝑝𝑔 คือ จำนวนประชากรทั้งหมดภายในช่องกริด 
 𝑟𝑔 คือ จำนวนพื้นที่อาคารสำหรับพักอาศยัทั้งหมดภายในช่องกริด (คำนวณจากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร) 
 𝑃𝑡 คือ จำนวนประชาการภายในตำบล (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติท้องถิ่น) 
 𝑅𝑡 คือ จำนวนพื้นที่อาคารสำหรับพักอาศยัทั้งหมดภายในตำบล (คำนวณจากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร) 
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สำรวจ คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมือง
แตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขั้นตอนการกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) เพ่ือทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling)  

จากกรอบการดำเนินการและแนวความคิดข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้ออกแบบการสำรวจด้วยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage sampling) ในลักษณะการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ (stratified 
cluster sampling) โดยชั้นภูมิแรก คือ ชั้นภูมิระดับพื้นที่เมือง แบ่งกลุ่มตามลักษณะพื้นที่เมืองในระดับกริด 
2x2 ตารางกิโลเมตร การวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะกริดที่แตกต่างกันมีรายละเอียดตามบทย่อย 5.2.1 การ
กำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ โดยจะเลือกจำนวนกริด 1 กริดต่อประเภทลักษณะพื้นที่ที ่มีในเมืองนั้น ๆ 
สำหรับชั้นภูมิทีส่อง คือ ชั้นภูมิระดับครัวเรือน แบ่งกลุ่มตามลักษณะที่อยู่อาศัย รายละเอียดลักษณะครัวเรือน
อธิบายไว้ในบทย่อย 5.2.2 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) การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ และ 4) วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

2.1. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่  

หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะพื้นที่ด้วยขนาดของหน่วยการวิเคราะห์ประเภทช่องกริดขนาด 
2x2 ตารางกิโลเมตรแล้ว สามารถกำหนดกลุ่มพื้นที่ลักษณะพื้นที่เมืองตามงานศึกษาของ United Nations 
Statistics Division (2020) และการประยุกต์งานศึกษาของ de Bellefon et al. (2019) ในการคำนวณ
จำนวนประชากรรายช่องกริดด้วยการเทียบสัดส่วนของพื้นที่อาคารประเภทที่พักอาศัยของแต่ละเมือง ได้
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มดัง 

ภาพที่ 44 โดยจำนวนกลุ่มพ้ืนที่ตัวอย่างตามลักษณะต่าง ๆ อาจกระจุกหรือกระจายตัวไม่เท่ากัน 

 
ภาพท่ี 44 ลักษณะกลุม่พื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง 
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จากแนวคิดดังกล่าว การหาความหนาแน่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดต่อ 1 ช่องตาราง 2x2 กิโลเมตร จึง
วิเคราะห์ผ่านการคำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย21 ต่อ 1 ช่องกริด ด้วยข้อมูลการใช้
ประโยชน์อาคารบนระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) มีรายละเอียด
ของแต่ละเมืองดังนี ้

เมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่เมืองสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 330 ช่องกริด ขนาด 2x2 ตารางกิโลเมตร เมื่อ
นำมาวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์หากลุ่มตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะความ
หนาแน่นของประชากรตามการแบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดังแผนที่ท่ี 20 และแผนภูมิที ่60  

 
แผนที่ที่ 20 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นท่ีอยู่อาศัยของเมืองเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 
แผนภูมิที่ 60 การวิเคราะห์กลุม่ตวัอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง

เชียงใหม่ ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห:์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 

 
21 รหัสการใช้ประโยชน์อาคารและที่ดินของอาคารประเภทที่อยู่อาศยั คือ รหัสทีเ่ริ่มต้นด้วย 1xxx 
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เมืองขอนแก่น มีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 63 ช่องกริด ขนาด 
2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองขอนแก่นมีลักษณะความหนาแน่นของประชากรตามการแบ่งกลุ่ม
ประชากร 8 กลุ่มได้ดัง แผนที่ท่ี 21 และแผนภูมิที ่61 

 
แผนที่ที่ 21 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นท่ีอยู่อาศัยของเมืองขอนแก่น 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2563a) 

 
แผนภูมิที่ 61 การวิเคราะห์กลุม่ตวัอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง

ขอนแก่น ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห:์ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 

 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา มีมีพื้นที่เมืองที่มีข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 231 ช่องก
ริด 2x2 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ตัวเมืองหาดใหญ่-สงขลามีมีลักษณะความหนาแน่นของประชากรตาม
การแบ่งกลุ่มประชากร 8 กลุ่มได้ดังแผนที่ท่ี 22 และแผนภูมิที่ 62  
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แผนที่ที่ 22 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ ความหนาแน่นประชากรตามพื้นท่ีอยู่อาศัยของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ที่มาข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563a) 

 
แผนภูมิที่ 62 การวิเคราะห์กลุม่ตวัอย่างเชิงพื้นที่ แผนภูมิฮิสโทแกรมความหนาแน่นประชากรตามพื้นที่อยู่อาศัยของเมือง

หาดใหญ่-สงขลา ที่มาข้อมูลที่ใช้วเิคราะห์: กรมโยธาธิการและผังเมอืง (2563a) 

 

2.2. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

จากฐานแนวความคิดที ่ได้เกริ ่นไว้ข้างต้น การสุ ่มสำรวจจะมุ ่งเน้นพื ้นที ่อยู ่อาศัยที ่หลากหลาย 
ครอบคลุมลักษณะบ่งชี้ประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐสถานะ การทำงาน หรือรูปแบบการใช้ชีวิตในชุมชน ในเมือง 
หรือในโลกออนไลน์ เป็นต้น 

ลักษณะที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 3 มิติของลักษณะที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กัน คือ 1) มิติเรื่องประเภท
การพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยเดี่ยว (non-mass housing) หรือที่อยู่อาศัย
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หมู่ (mass housing) 2) มิติเรื่องพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรั้วของ
โครงการ (gated community) หรือไม่มีรั้วรอบ (open community) และ 3) มิติเรื่องประเภทที่อยู่อาศัย 
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ที่อยู่อาศัยแนวราบ (horizontal) ที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (mixed-
use) และที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (vertical) จากรูปแบบการอยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ จึงแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มตามตารางที ่2 นี้  

ตารางที่ 50 รหัสประเภทกลุ่มตัวอย่างเชิงที่อยู่อาศัย 

 Mass Housing (Ma) Non-mass housing (Nm) 

กลุ่มประเภท 
พ้ืนที่ 

กลุ่ม 
ประเภทที่อยู่อาศัย 

Gated (G) 
เอกชนจัดสรร 

Open (O) 
บ้านมั่นคง / เคหะ
ชุมชน / เอื้ออาทร / 
เอกชนจัดสรร 

Gated (G) 
ในสถาบันต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลยั นิค
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

Open (O) 
ไม่ตั้งอยู่ในโครงการ 
/ ชุมชนแออัด / 
สลัม / ชุมชนบุกรุก 

Horizontal (H) 
บ้านเดี่ยว / ช่ัวคราว 
(เพิง) / ทาวน์เฮาส์ / 
บ้านแฝด / ตึกแถว / 
ห้องแถว / เรือนแถว 

H-Ma-G H-Ma-O H-Nm-G H-Nm-O 

Mixed-use (M) 
ห้องพักในอาคาร
พาณิชย์ / ห้องพักใน
ตึกแถว 

 M-Ma-O - M-Nm-O 

Vertical (V) 
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ / 
คอนโด /อพารต์เมนต์ 
/ แฟลต / หอพัก 

V-Ma-G V-Ma-O   

 

2.3. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยชิ ้นนี ้ไม่สามารถกำหนดตัวอย่างขั ้นต่ำด้วยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 
sampling) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรหรือครัวเรือนในหน่วยย่อยระดับกริด 2x2 ตาราง
กิโลเมตรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยย่อยที่สุดที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่อยู่ในระดับตำบล อำเภอ 
หรือเทศบาล ซึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยย่อยดังกล่าว นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องการทดสอบสมมตฐิาน 
2 ประการที่เชื ่อมโยงกับวิธีการสำรวจดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ 1) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตาม
ลักษณะพื้นที่เมืองที่ไม่เหมือนกัน และ 2) วิถีชีวิตคนเมืองแตกต่างกันตามลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกัน 
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ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีข้ันตอนการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มในแต่
ละชั้นภูมิ (stratified cluster sampling) ดังนี้ 

ขั้นตอนการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. ประมาณการข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณ ประกอบด้วยข้อมูลและข้ันตอนดังนี้ 
1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชิงสถิติต่อเมือง (statistic population: N) (หน่วยฐาน: ครัวเรือน) 
1.2. ชั้นภูมิแรก: ชั้นภูมิพื้นที่เมือง (หน่วยของกลุ่มคือ กริด แบ่งประเภทด้วยประเภทพื้นท่ีเมือง) 

จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง ตามลักษณะใน 
 ภาพที่ 44 ข้างต้น โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 
 จำนวนกลุ่มท่ีมีในแต่ละเมือง จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในบทย่อยที่ 2.1 

1.3. ชั้นภูมิที่สอง: ชั้นภูมิที่อยู่อาศัย (หน่วยของกลุ่มคือ ครัวเรือน แบ่งประเภทด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย) 
 จำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละชั้นภูมิที่อยู่อาศัย ตามลักษณะในตารางที่ 50 ข้างต้น โดยใช้

มาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 เมือง 
 จำนวนกลุ่มที่มีในแต่ละเมือง สำหรับชั้นภูมิที่อยู่อาศัยไม่สามารถหาได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล

ดังกล่าว 
2. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (Central Limit Theorem: CLT) 

ด้วยหลักที่ว่าผลลัพธ์ของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 ตัวอย่างเป็นต้นไปจะทำให้ผลเข้าหาขีดจำกัด
กลางมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยงานวิจัยมีหน่วยฐานคือครัวเรือนแบ่งกลุ่มตามลักษณะของครัวเรือน จึงใช้
ผลคูณระหว่างจำนวนประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ในชั้นภูมิที่อยู่อาศัย และกลุ่มตัวอย่าง 30 เป็นตัวกำหนด 

3. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling: SRS) คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมือง22 โดยใช้จำนวนครัวเรือนต่อเมือง (N) จากข้อ 
1.1 เมื่อ 𝜹 = ±0.05 และ 1 − 𝛼 = 0.95 

4. คำนวณหาตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยยังไม่แยกชั้นภูมิ 
(cluster sampling: CS) คำนวณหาจำนวนกลุ่ม (กริด) ที่ต้องสำรวจเมื่อเทียบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่ าง 
(ครัวเรือน) ในแต่ละกริด23 เมื ่อ 𝜹 = ±0.05 : 1 − 𝛼 = 0.95 และสมมติฐานสัดส่วนปรากฏการณ์ 
(assumed prevalence) ที่ร้อยละ 50 ของประชากร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมจะต้อง
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำตามที่คำนวณไว้ในข้อ 2 (CLT) และข้อ 3 (SRS) 

5. คำนวณหาจำนวนกลุ่มพื้นที่เมืองต่อประเภทกลุ่มพื้นที่เมืองในแต่ละเมือง  ใช้ผลการวิเคราะห์จำนวน
กลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูลจากการคำนวณในข้อ 4 มาหารจำนวนประเภทกลุ่มที่มีในแต่ละเมืองในข้อ 1.2 โดย
เศษของจำนวนกลุ่มที่เหลือจะเลือกใช้กับพ้ืนที่เมืองที่มีความหนาแน่นมากเป็นหลัก ผลลัพธ์จะทราบว่าแต่

 
22 คำนวณจากเว็บไซต์ https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=320000&x=61&y=8 
23 คำนวณจากเว็บไซต์ http://web1.sph.emory.edu/users/cdckms/samplesize%20icc%20deff2.html 



265 

ละเมืองต้องเก็บข้อมูลจากจำนวนกริดในแต่ละประเภทเท่าไหร่บ้าง โดยจะมีจำนวนกลุ่มเท่ากันกับทุก
ประเภท ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการกระจายตัวของกริดในแต่ละประเภทพ้ืนที่เมืองควบคู่ไปด้วย 

6. คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อกริดในแต่ละเมือง ใช้ผลการวิเคราะห์จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่
เมืองที่ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) จากการคำนวณในข้อ 4 มากระจายตามจำนวนครัวเรือนต่อกลุ่มที่
คำนวณไว้ในข้อ 1.2 โดยเริ่มกระจายสัดส่วนตามจำนวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิลักษณะเมืองทั้ง 8 ระดับ 

จากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ได้ผลลัพธ์การคำนวณ คือ แต่ละเมืองจะต้องเก็บจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
870 ตัวอย่าง จากกลุ่มพื้นที่เมือง 29 กริด โดยในแต่ละกลุ่มพื้นที่เมืองต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน/
กริด รายละเอียดการคำนวณได้อธิบายไว้ในตารางท่ี 51 ดังนี้ 

ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม ่ ขอนแกน่ 
หาดใหญ่ 
-สงขลา 

หมายเหตุ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานในการคำนวณ 

1.1. ประมาณการจำนวนประชากรเชงิสถิติต่อเมือง 
ประมาณการจำนวนประชากร (คน) 723,078 355,543 576,095 ที่มาข้อมูลเพื่อประมาณการ: 

(กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

ประมาณการจำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
(statistical population size: N) 

403,124 179,838 263,034 

จำนวนประชากรต่อครัวเรือน 1.79 1.98 2.19  

1.2. ชั้นภมูิแรก: ชั้นภูมิพ้ืนที่เมือง 
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) 8 8 8  

ภาพที่ 44 
จำนวนกลุ่มที่มี (กรดิ) 330 63 231  

1.3. ชั้นภมูิที่สอง: ชัน้ภูมิที่อยู่อาศัย 
ประเภทกลุ่มที่เป็นไปได้ (ประเภท) 8 8 8  
ประเภทกลุ่มที่มี (ประเภท) ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ  
2. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยหลักทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (CLT) 
จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ (CLT) (ต่อประเภทที่
อยู่อาศัยของแต่ละเมือง) 

30 30 30  

ขนาดกลุม่ตัวอย่างขั้นต่ำจาก CLT 240 240 240 ด้วยชั้นภูมิที่อยู่อาศัย 
3. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) 

ขนาดกลุม่ตัวอย่างขั้นต่ำจาก SRS 384 384 384 เมื่อ 𝜹 = ±0.05: 1 − 𝛼 = 0.95 
4. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองด้วยการคำนวณสำหรับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยไม่แยกชั้นภูมิ (CS) 

4.1. ใช้จำนวนตัวอย่างขัน้ต่ำในแต่ละกลุ่มเป็นตัวต้ังด้วย CLT (เลือก) 
จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่เมืองที่
ต้องเก็บข้อมูล (ครัวเรือน/กริด) 

22 22 22  
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ข้อมูลและตัวแปร เชียงใหม ่ ขอนแกน่ 
หาดใหญ่ 
-สงขลา 

หมายเหตุ 

จำนวนกลุ่มที่ต้องเก็บข้อมูล (กรดิ) 31 31 31  
จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม (ครัวเรือน/เมือง) 775 775 775 เมื่อ 𝛿 = ±0.05: 1 − 𝛼 = 0.95: 

DEFF = 1.83: prvl = 50% 
5. จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต่อเมืองหลงัการกระจายตามความหนาแน่นครัวเรือนในแต่ละกริด 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม (ครัวเรือน/เมือง) 775 775 775  
จำนวนกลุ่มที่มีกลุ่มตัวอยา่งน้อยกว่าจำนวน
ตัวอย่างขั้นต่ำ (CLT) เมื่อเกลีย่จำนวน
ตัวอย่างตามการวิเคราะห์ความหนาแน่น
ของแต่ละกรดิแล้ว (ประเภทกรดิ) 

3 2 3  

จำนวนกลุ่มตัวอยา่งที่ต้องเพิ่มจากการเพิ่ม
เพื่อให้มีจำนวนในแต่ละกลุ่มเท่ากบัตัวอย่าง
ขั้นต่ำ CLT (ครัวเรือน/เมือง) 

45 37 49  

จำนวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดหลังจากการ
กระจายความหนาแนน่ครัวเรือนในแต่
ละกริด (ครัวเรือน/เมือง) 

820 812 824  

 

เมื่อได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จำนวนประชากรรายช่องกริดแล้ว จึงนำมาสู่การกำหนดพื้นที่และ
ขนาดของการสำรวจทั้ง 3 เมือง ซึ่งมีเงื่อนไขขนาดการสำรวจไม่ต่ำกว่า 775 ชุดสำรวจ และในแต่ละกลุ่มไม่
น้อยกว่า 30 ชุดสำรวจ คณะวิจัยเลือกสุ่มช่องกริดจำนวนเมืองละไม่ต่ำกว่า 31 ช่องกริด โดยการสุ่มเลือกช่องก
ริดนั้นจะดำเนินการสุ่มจากจุดศูนย์กลางเมืองที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดหรือกลุ่มที่ 8 และเลือกเป็นลำดับไป
จนถึงเมืองชนบทหรือกลุ่มที่ 1 ตามแนวเส้นทางการเติบโตของเมือง ทั้งนี้เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น และ
เมืองหาดใหญ่-สงขลา น ั ้นม ีการเติบโตขยายตัวของเม ืองในร ูปแบบการเต ิบโตในร ูปแบบ ribbon 
development กล่าวคือ การขยายตัวของเมือง สิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนเส้นสำคัญ  

ในส่วนของการคำนวณขนาดการสำรวจ จากเงื่อนไขที่กล่าวไปข้างต้น จึงเลือกใช้การคำนวณหาขนาด
ประชากรที่เป็นตัวแทนของประชากรภายในช่องกริด โดยใช้จำนวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มช่องกริด 
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มช่องกริด เพื่อทำการสัดส่วนจำนวนชุดการสำรวจในแต่ละกลุ่มช่องกริด โดยสามารถหาได้จาก
สมการด้านล่างนี้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ว่าในแต่ละกลุ่มช่องกริดจะมีไม่ต่ำกว่า 30 ชุดการสำรวจ หากมีกลุ่มช่องกริด
ใดมีจำนวนไม่ครบจะทำการทบจำนวนการสำรวจให้ครบ 30 ชุดการสำรวจ  

 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = (
∑ (𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)(𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)8

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝=1

775
) 

โดยที ่ 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 คือ Proportional representation ในแต่ละเมือง 
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 𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จำนวนประชากรเฉลี่ยในแต่ละกลุม่ช่องกริดช่องกริด 
 𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 คือ จำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกในแต่และกลุ่มช่องกริด 
 775 คือ จำนวนชุดการสำรวจในแตล่ะเมือง 

 

จากนั้นทำการคำนวณจำนวนชุดการสำรวจจากผลการสัดส่วน 𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 โดยที่มีเงื่อนไขท่ีว่า ในแต่ละกลุ่มช่อ
งกริดจะต้องมีจำนวนชุดการสำรวจไม่น้อยกว่า 30 ชุดการสำรวจ ดังนี้ 

  𝑆𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑆𝑖𝑧𝑒𝐺𝑟𝑖𝑑 = (
(𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)(𝐴𝑣𝑔 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝)

𝑃𝑅𝐶𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
) 

เมื่อดำเนินการวิเคราะห์หาพ้ืนที่สำรวจและจำนวนชุดการสำรวจตามวิธีคิดข้างต้นแล้วนั้น จะได้มี
ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

เมืองเชียงใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 330 ช่องกริด เมื่อทำการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะทำให้เมืองเชียงใหม่
มีจำนวนช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ในกลุ่มช่องก
ริดที่ 8 มีจำนวนช่องกริดเพียง 2 ช่องกริด จึงนำไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในลำดับถัดมา นั้นคือ 
กลุ่มช่องกริดที่ 7 จึงทำให้มีช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจ 5 ช่องกริด  

ในส่วนของขนาดการสำรวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อทำการคำนวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการสำรวจ
จะเป็นตัวแทนของจำนวนประชากร 236 คน จึงทำให้ขนาดของการสำรวจของเมืองเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 820 
ชุดการสำรวจ ทั้งนี้เป็นจำนวนที่ถูกทบตามเง่ือนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1-3 มีจำนวนชุดการสำรวจไม่ครบ 
โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางที่ 52 ช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุม่ของเมืองเชียงใหม่ 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่ถูก
เลือกตาม
เงื่อนไข 

จำนวน
ประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จำนวน
ประชากร

สูงสุด (คน) 

จำนวน
ประชากร

ต่ำสุด (คน) 

ขนาดของ
การลงสำรวจ
ตามสดัส่วน 

(ชุด) 

ขนาดของ
การลงสำรวจ
ตามเงื่อนไข
ขั้นต่ำ(ชดุ) 

โดยที่ผลรวมจำนวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 183,272 คน จึงทำให้ได้ขนาดประชากรเท่ากับ 
236 คน ต่อ 1 การสำรวจ 

1-600 95 4 192 585 1 3 30 
601-1,200 44 4 897 1,196 619 15 30 

1,200-2,000 38 4 1,620 2,000 1,202 27 30 
2,001-4,000 83 4 2,927 3,931 2,003 50 50 
4,001-6,000 28 4 5,081 5,977 4,032 86 86 
6,001-10,000 24 4 7,674 9,950 6,030 130 130 

10,001-
20,000 

16 5 13,606 17,449 10,199 288 288 
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≤ 20,001 2 2 20,839 20,963 20,714 176 176 

 330 31    775 820 

 
แผนที่ที่ 23 การสุ่มช่องกริดและขนาดการสำรวจในแตล่ะกลุ่มของเมืองเชียงใหม่ 

เมืองขอนแก่น 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 63 ช่องกริด เมื่อทำการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะทำให้เมืองขอนแก่นมี
จำนวนช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ในกลุ่มช่องกริด
ที่ 8 มีจำนวนช่องกริดเพียง 1 ช่องกริด จึงนำไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในลำดับถัดมา แต่
เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 7 มีจำนวนครบแล้ว จึงทำให้มีกลุ่มช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจ 6 ช่องกริด  

ในส่วนของขนาดการสำรวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อทำการคำนวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการสำรวจ
จะเป็นตัวแทนของจำนวนประชากร 213 คน จึงทำให้ขนาดของการสำรวจของเมืองขอนแก่นรวมทั้งสิ้น 812 
ชุดการสำรวจ ทั้งนี้เป็นจำนวนที่ถูกทบตามเงื่อนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1 และ 2 มีจำนวนชุดการสำรวจ
ไม่ครบ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางที่ 53 ช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุม่ของเมืองขอนแก่น 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่ถูก
เลือกตาม
เงื่อนไข 

จำนวน
ประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จำนวน
ประชากร

สูงสุด (คน) 

จำนวน
ประชากร

ต่ำสุด (คน) 

ขนาดของ
การลงสำรวจ
ตามสดัส่วน 

(ชุด) 

ขนาดของ
การลงสำรวจ
ตามเงื่อนไข
ขั้นต่ำ(ชดุ) 

โดยที่ผลรวมจำนวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 164,967 คน จึงทำให้ได้ขนาดประชากรเท่ากับ 
213 คน ต่อ 1 การสำรวจ 

1-600 17 4 214 470 5 4 30 
601-1,200 6 4 950 1,093 698 18 30 

1,200-2,000 5 4 1,618 1,759 1,346 30 30 
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2,001-4,000 15 4 2,993 3,974 2,181 56 56 
4,001-6,000 7 4 4,849 5,789 4,308 91 91 
6,001-10,000 8 6 7,551 9,085 6,187 213 213 

10,001-
20,000 

4 4 13,276 14,979 11,801 249 249 

≤ 20,001 1 1 24,061 24,061 24,061 113 113 

 63 31    774 812 

 
แผนที่ที่ 24 การสุ่มช่องกริดและขนาดการสำรวจในแตล่ะกลุ่มของเมืองขอนแก่น 

เมืองหาดใหญ่-สงขลา 

จากผลการวิเคราะห์จากทั้งสิ้น 231 ช่องกริด เมื่อทำการสุ่มเลือกตามเงือนไข จะทำให้เมืองหาดใหญ่-
สงขลา มีจำนวนช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจทั้งสิ้น 31 ช่องกริด โดยแบ่งเป็น 4 ช่องกริดต่อกลุ่ม ทั้งนี้ใน
กลุ่มช่องกริดที่ 8 มีจำนวนช่องกริดเพียง 2 ช่องกริด จึงนำไปทบในกลุ่มช่องกริดที่มีความหนาแน่นในลำดับถัด
มา นั้นคือ กลุ่มช่องกริดที่ 7 จึงทำให้มีช่องกริดที่ต้องทำการลงสำรวจ 5 ช่องกริด  

ในส่วนของขนาดการสำรวจทั้ง 31 ช่องกริดนั้น เมื่อทำการคำนวณสัดส่วนแทนพบว่า 1 ชุดการสำรวจ
จะเป็นตัวแทนของจำนวนประชากร 256 คน จึงทำให้ขนาดของการสำรวจของเมืองหาดใหญ่-สงขลารวม
ทั้งสิ้น 824 ชุดการสำรวจ ทั้งนี้เป็นจำนวนที่ถูกทบตามเงื่อนไข เนื่องจากกลุ่มช่องกริดที่ 1-3 มีจำนวนชุดการ
สำรวจไม่ครบ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ 

ตารางที่ 54 ช่องกริดและขนาดการสำรวจในแต่ละกลุม่ของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

กลุ่ม 
ช่องกริด

ทั้งหมด(ช่อ
งกริด) 

ช่องกริดที่ถูก
เลือกตาม
เงื่อนไข 

จำนวน
ประชากร
เฉลี่ย (คน) 

จำนวน
ประชากร

สูงสุด (คน) 

จำนวน
ประชากร

ต่ำสุด (คน) 

ขนาดของ
การลงสำรวจ
ตามสดัส่วน 

(ชุด) 

ขนาดของ
การลงสำรวจ
ตามเงื่อนไข
ขั้นต่ำ(ชดุ) 
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โดยที่ผลรวมจำนวนประชากรเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มช่องกริดตามจำนวนช่องกริดที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 198,201 คน จึงทำให้ได้ขนาดประชากรเท่ากับ 
256 คน ต่อ 1 การสำรวจ 

1-600 77 4 228 597 1 4 30 
601-1,200 43 4 869 1187 603 14 30 

1,200-2,000 39 4 1,537 1,983 1,232 24 30 
2,001-4,000 32 4 2,816 3,997 2,084 44 44 
4,001-6,000 12 4 4,859 5,925 4,049 76 76 
6,001-10,000 15 4 8,131 9,373 6,486 127 127 

10,001-
20,000 

11 5 14,101 19,867 10,596 276 276 

≤ 20,001 2 2 26,968 29,767 24,169 211 211 

 231 31    776 824 

 
แผนที่ที่ 25 การสุ่มช่องกริดและขนาดการสำรวจในแตล่ะกลุ่มของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

2.4. วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง  

การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามแต่ละชั้นภูมิ โดยในชั้นภูมิแรกระดับพื้นที่เมือง ทีม
สำรวจสามารถเลือกช่องกริดในรูปแบบเดียวกันด้วยการสุ่มตามจำนวนกริดที่อธิบายไว้ในบทที่ 5.2.3 ถัดมาใน
แต่ละช่องกริดใช้การเดินสุ่มตามจำนวนครัวเรือนที่อธิบายไว้ในบทที่ 5.2.3 ภายในขอบเขตของพื้นที่ช่องกริด
นั้น ๆ ทีมสำรวจจะเลือกครัวเรือนจากประเภทที่อยู่อาศัยด้วยการสังเกตเป็นหลัก ทั้งนี้ หากในกริดไม่มีที่อยู่
อาศัยบางประเภทให้ทบจำนวนตัวอย่างนั้นไปในกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยแบบอื่นเท่าๆ กันหรือเลือกตัวอย่างที่
ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภทมีครบ 30 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อย 

โดยสุดท้ายในแต่ละเมืองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชั้นภูมิพ้ืนที่เมืองอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อ
ประเภทพื้นท่ีเมือง และในชั้นภูมิที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 30 ครัวเรือนต่อประเภทที่อยู่อาศัย 
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2.5. เกณฑ์การพิจารณาคัดให้ผู้มีส่วนร่วมเข้า-ออกจากงานวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาข้อมูลในระดับครัวเรือน โดยครัวเรือนในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน 
ห้องเช่าเดียวกัน หรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบอื่น ๆ ในหน่วยการเช่าหรือมีความเป็นเจ้าของเดียวกัน โดยผู้ที่อาศัย
ด้วยกันอาจมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัว ญาติ คู่ชีวิต แฟน เพื่อน หรือคนแปลกหน้าก็ได้ เช่น กรณีที่มีคน
หลายคนอยู่ในห้องเช่าเดียวกันโดยไม่รู้จักกันมาก่อนจะนับเป็น 1 ครัวเรือน เป็นต้น  

เกณฑ์การคัดเข้า ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้เน้นให้เห็นภาพรวมของปรากฏการณ์การใช้ชีวิตในเมืองซึ่งอาจจะ
มีทั้งคนที่มาอยู่เพียงชั่วคราว (ต่ำกว่า 3 เดือน) อยู่ระยะยาว (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) จนกระท่ังเป็นคนที่อยู่อาศัย
ตลอดชีวิต ในมิติของการทำงานเองก็มีคนที่ทำงานในรูปแบบที่หลากหลายและคนที่ไม่ทำงานเลยเช่นเดียวกัน 
ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อค้นพบหรือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทั้งสิ้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงจะไม่มีเกณฑ์ในการคัดเข้า
นอกเหนือจากความหลากหลายด้านลักษณะที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถสร้างนัยสำคัญทางสถิติได้ ทั้งนี้ ในส่วน
ที่ผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถตอบคำถามได้ สามารถตอบว่า (00) ไม่มี (88) ไม่ทราบ หรือ (99) ไม่ตอบได้เช่นกัน 
โดยคำตอบเหล่านี้เป็นคำตอบพืน้ฐานสำหรับทุกคำถามในแบบสอบถาม ปรากฏอยู่ในเชิงอรรถของทุกหน้า 

เกณฑ์การคัดออก หากผู้มีส่วนร่วมไม่สามารถร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนจบได้ ทางคณะวิจัย
จะยังใช้ข้อมูลในส่วนที่ได้รับคำตอบนั้นมาแล้วโดยวิเคราะห์ตามส่วนคำถามที่ได้รับคำตอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ครบในสัดส่วนที่สูง ทางคณะวิจัยจะพิจารณาหาผู้มีส่วนร่วมคนอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นรายกรณี
ไป โดยผู้มีส่วนร่วมเพ่ิมเติมไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะแทนคนเดิมโดยตรงแต่ในภาพรวมจะต้องเข้าข่ายจำนวน
กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำในมิติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น 

นอกจากกรอบการสุ่มและการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่มีหลายคน
อยู่ในบ้านขณะที่ทำการสำรวจ จะมุ่งเน้นคัดผู้ที่น่าจะมีความสามารถในการตอบแทนผู้อื่นในบ้านให้ได้มาก
ที่สุด โดยการประเมินของสมาชิกในครัวเรือนเอง นอกจากนี้ จะต้องเป็นสมาชิกที่สามารถสื ่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ตาม โดยอาจขอข้อมูลการติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยต่อไป 

 

3. แบบสำรวจ 

ชุดแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามคนเมือง 4.0 โดยรวมถึงหัวข้อวิจัยเรื่อง
อนาคตการอยู่อาศัย การเดินทาง การซื้อของ และคนจนเมืองในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่าง และระเบียบวิธีเก็บข้อมูล
เดียวกัน (ดูภาคผนวก ข แบบสำรวจคนเมือง 4.0) ในบทย่อยนี้คัดมาเฉพาะส่วนคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ชิ้นนี้เป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 1) การย้ายถิ่นฐานและที่พักอาศัย 2) การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ 
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3) การทำงานทีส่ร้างรายได้ 4) รายได้และรายจ่าย และ 5) คำถามด้านงานในระดับสมาชิกครัวเรือน โดยแต่ละ
ส่วนมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดดังนี้ 

3.1. การย้ายถิ่นฐานและท่ีพักอาศัย 

ข้อคำถามด้านการย้ายถิ่นฐานและที่พักอาศัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบสมมติฐานเรื่องความคล่องตัว
ในการย้ายถิ่นของคนในประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเล็งเห็นว่าคนหนึ่ง ๆ 
สามารถมีรอยเท้า (footprint) ตามพื้นที่ต่าง ๆ ณ เวลาหนึ่ง ๆ อยู่ถึง 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1) สถานที่บ้าน
เกิดตามคำถามที่ 1 หมายถึง ที่ที่ผู้ตอบอยู่อาศัยในวัยแรกเกิด โดยอาจตรงกับใบสูติบัตรหรือไม่ก็ได้ 2) ที่อยู่
อาศัยตามทะเบียนบ้านตามคำถามที่ 2 หมายถึง ที่ที่ผู้ตอบมีชื่อในทะเบียนถือเป็นประชากรของพื้นที่นั้น ๆ 3) 
ถิ่นฐานหลักในปัจจุบันตามคำถามที่ 3 หมายถึง ที่ที่ผู้ตอบอาศัยอยู่มาแล้วหรือวางแผนที่จะอยู่เกิน 1 ปี และ 
4) สถานที ่พักอาศัยในปัจจุบันตามคำถามที ่ 6 หมายถึง พื ้นที ่ที ่ทำการสำรวจเก็บข้อมูล โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามอาจมาอาศัยในครัวเรือนเพียงเพ่ือท่องเที่ยว เพ่ือเยี่ยมเยียน เพ่ือทำงานชั่วคราว หรือเพ่ือพักผ่อน
ชั่วคราวก็ได้ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้รับการเก็บโดยผู้เก็บข้อมูลในกระบวนการแล้ว  

นอกจากนี้ คำถามที่ 5 ตั้งใจถามถึงจำนวนการย้ายถิ่นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อ้างอิงคำจำกัดความการ
ย้ายถิ่นจากการนำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร (สสช., 2562b) โดยมีการปรับปรุงกรอบเวลาการย้ายถิ่น
ให้ชัดเจนขึ้นอยู่ที่กรอบเวลา 3 เดือนเพื่อให้เหมาะสมกับสมมติฐานงานวิจัยและความเป็นพลวัตของคนเมืองใน
ปัจจุบันที่มีสูงขึ้น ดังนั้น การย้ายถิ่นในการสำรวจครั้งนี้จึงหมายถึง “การที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่ง
ไปยังเทศบาลอ่ืน อบต.อ่ืน จังหวัดอ่ืน หรือประเทศอ่ืน โดยแต่ละครั้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ 
ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือ
ครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม และการย้ายสถานที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา”  

ตารางที่ 55 แบบสอบถามส่วนการย้ายถิ่นฐานและที่พักอาศัย 
การย้ายถ่ินฐานและท่ีพักอาศัย 
1.8. คุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยในปัจจบุันมานานเท่าไหร่แล้ว (ท่ีทำการสำรวจ อาจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลัก) 

  ปี   เดือน  วัน 
1.9. คุณวางแผนจะอยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบนัต่อไปอีกนานเท่าใด (หากมีแผนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับ ให้นบัเวลาก่อนจะ

ย้ายไป) 
 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 แต่ไม่คดิจะอยูต่ลอดไป  
 คิดจะอยู่ตลอดไป  

1.10. สถานทีบ่้านเกิดของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยในวัยแรกเกิด)  
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.11. ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ท่ีอยู่อาศัยที่มีการลงทะเบยีนไว้กับหน่วยงานรัฐ)  
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 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.12. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ท่ีอยู่อาศัยมาแล้วหรือวางแผนที่จะอยูต่ั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

 

3.2. การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ 

ข้อคำถามด้านการเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจถึงปัจจัย
ดึงดูด (pull factors) ซึ่งรวมถึงปัจจัยหลักในคำถามที่ 1 อ้างอิงจากการสำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
(สสช., 2562b) และปัจจัยรองต่าง ๆ ในการย้ายถิ่นฐานตามชุดคำถามที่ 2 โดยที่กลุ่มปัจจัยรองเป็นประเด็น
สำคัญในการเติมเต็มแผนผังพลวัตระบบที่กล่าวไว้ในบทข้างต้น และยังจะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ คำถามที่ 3 เรื่องการประเมินสถานภาพปัจจัยต่าง ๆ 
ในเมือง เป็นคำถามที่เข้ามาเสริมเพื่อเปิดโอกาสให้งานวิจัยนี้สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างสถานภาพจริง
ของปัจจัยต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสถานภาพที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้งานในเมืองนั้น ๆ เพ่ือนำมาเติมเต็มใน
แผนผังพลวัตระบบต่อไป 

สำหรับปัจจัยที ่ใช้ในการตอบคำถามที่ 2 และ 3 สังเคราะห์มาจากดัชนีคุณภาพของเมืองจาก
แหล่งที ่มาต่าง ๆ (Nomadlist, 2020; Randall, 2017; Robert Half, n.d.; Yamato et al., 2019)โดย
สังเคราะห์ด้วยกรอบ 4 ด้านที่สำคัญต่อมุมมองด้านการทำงานและวิถีชีวิตของคนเมือง คือ 1) ปัจจัยด้านการ
เชื่อมต่อสื่อสาร (connectivity) 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (workability) 3) ปัจจัยด้านสังคม
และการอยู่อาศัย (livability) และ 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (sustainability) 

ตารางที่ 56 แบบสอบถามส่วนการเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ 
การเลือกถ่ินฐานและแรงจูงใจ 
1.13. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยย้ายถิ่นฐานหรือไม่  เคย (ตอบข้อ 8.6.1-8.6.3)  ไม่เคยเลย (ข้ามไปข้อ 8.7) 

*การย้ายถิ่น หมายถึง การที่ยา้ยสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่งไปยังเทศบาลอืน่ อบต.อื่น จังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น โดยแต่ละครั้ง
อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป ทัง้นี้ ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยก
หมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยงัอยู่ประจำที่เดิม และไม่นับการย้ายสถานที่อยู่อาศัยภายในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
หรือภายในพื้นที่เมืองเดียวกัน 

1.13.1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณย้ายถิ่นฐานมาแล้วกี่คร้ัง  ครั้ง (ย้ายไปแล้วย้ายกลับนับเป็น 2 ครั้ง) 
1.13.2. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักก่อนหน้าการย้ายมาสู่ถิ่นฐานหลกัในปัจจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด   

 เหมือนบ้านเกิด  เหมือนทะเบียนบ้าน  (00) ก่อนหน้าน้ี ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)   
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1.13.3. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ายสู่ถิน่ฐานหลักในปจัจุบนั มีสาเหตุหลักในการย้ายอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
 หางานทำ (ตอนตัดสินใจย้ายยังไม่มีงาน อาจหางานได้แล้วในปัจจุบัน)     
 หางานทำใหม่ (ตอนตัดสินใจย้ายยังมีงาน แต่จะออก)  
 หางานทำเพิ่มเติม (ตอนตัดสนิใจย้ายยังจะคงรายได้ในตอนนั้น) 
 ถูกสั่งหรือขอย้ายตามหน้าที่ (ยังทำงานเดิมแตต่้องย้ายพื้นท่ี) 
 ทำกิจการครอบครัว  ทำงานเกษตรของครอบครัว  ติดตามคนในครอบครัว 
 เพื่อดูแลผู้อื่นในครอบครัว  ขาดคนดูแลตนเอง (ให้คนรู้จกัดูแล)  รักษาตัว (ดูแลตนเอง) 
 ศึกษาต่อ    หาประสบการณ์/วิถีชีวิตใหม ่  อื่นๆ ระบุ    

รายการปัจจัยดึงดดูรองในระดบัเมือง 

1.14. กรุณาให้คะแนน
สถานภาพ
ปัจจุบนัของ
ปัจจัยต่างๆ ใน
พ้ืนที่เมืองท่ี
สำรวจ 
5 สถานภาพดีมาก 

⋮ 
1 สถานภาพแย่มาก 

1.15. สมมติว่าคุณจะย้ายที่อยู่
อาศัย กรุณาให้คะแนน
ความสำคัญของปัจจัย
ต่างๆ ต่อการตัดสินใจ
เลือกถิ่นฐานใหมข่องคุณ 
5 สำคัญมากที่สุด 

⋮ 
1 สำคัญน้อยที่สุด 
0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ปัจจัยดา้นการเชื่อมต่อสื่อสาร (CONNECTIVITY) 

1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร   
2. มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวดั/ประเทศ   
3. มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง   
4. มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับย่าน   

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและการทำงาน (WORKABILITY) 

5. มีค่าครองชีพที่เหมาะสมกับรายได้   
6. มีค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได้   
7. มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานรว่มกัน   
8. มีโอกาสทำงานที่ตนสนใจ   
9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบธุรกิจ 

เช่น แหล่งบ่มเพาะธุรกิจใหม ่หน่วยงานวิจัย ฯลฯ 
  

ปัจจัยดา้นสังคมและการอยู่อาศัย (LIVABILITY) 

10. มีการศึกษาที่มีคุณภาพและเขา้ถึงได้   
11. มีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเขา้ถึงได้   
12. มีอาหารที่มีคุณภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได้   
13. มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน   
14. มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได้   
15. มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย (สญัชาติ เพศสภาพ สี

ผิว ศาสนา ฯลฯ) 
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16. มีกิจกรรมและพื้นที่นันทนาการในเมือง   
17. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ   

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน (SUSTAINABILITY) 

18. มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ   
19. มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (นำ้ ดิน ป่าไม้ สัตว ์ฯลฯ)   
20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ ฯลฯ)   
21. ความสามารถในการรับมือกบัความเส่ียงภัยทางธรรมชาติ   

 

 

3.3. การทำงานที่สร้างรายได้  

ข้อคำถามด้านการทำงานที่สร้างรายได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลาย
ของงานที่คนหนึ่ง ๆ พึงมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการมีแรงงานนอกระบบในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับ
ความท้าทายมากยิ่งขึ้นผ่านเศรษฐกิจกิ๊กและเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม โดยกรอบคำถามที่แบ่งระหว่างงานที่สร้าง
รายได้และงานที่ไม่สร้างรายได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าความจำเป็นด้านเวลาและรายได้จะส่งผลต่อการเลื อก
ทำงานในอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การแบ่งกรอบกิจกรรมที่สร้างและไม่สร้างรายได้ดังกล่าวอ้างอิงจาก
การสำรวจการใช้เวลาของประชากร (สสช., 2558a) ซึ่งอ้างอิงมาจากการจัดจำแนกการใช้เวลาตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division, 2019) อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับงานวิจัยนี้ได้
จำแนกประเด็นการเรียนรู้ออกเป็นการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบด้วย ซึ่งอาจหมายรวมถึง การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แอพลิเคชั่น หรือการเรียนพิเศษ เป็นต้น 

ในชุดคำถามที่ 5 เป็นคำถามที่แจงรายละเอียดของแต่ละงานที่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด โดย
คำถามต่าง ๆ อ้างอิงจากข้อคำถามของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร (สสช., 2563) เป็นหลัก 
ทั้งนี้ มีข้อที่เสริมขึ้นมาคือ 1) วิธีการรับงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเข้าใจประเด็นเรื่องระบบแพลตฟอร์มที่เข้า
มาเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของตลาดแรงงาน 2) องค์ประกอบการทำงานที่มีระดับความเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่
แตกต่างกัน และ 3) เพ่ิมตัวเลือกอัตราการจ้างงานให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมที่มีหน่วยเล็กท่ีสุดอยู่ที่ค่าจ้างเป็นบาท
ต่อวัน เพื่อชี้ประเด็นเรื่องงานในอนาคตที่จะอยู่บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในคำถามที่ 5.5 เรื่อง
ลักษณะสถานที่ทำงาน อ้างอิงจากคำถามของการสำรวจแรงงานนอกระบบ (สสช., 2562a) เพื่อสอดแทรก
ประเด็นเรื่องพ้ืนที่การทำงานที่จะหลากหลายมากข้ึนกว่าเดิม 

ตารางที่ 57 แบบสอบถามส่วนการทำงานท่ีสร้างรายได ้
การทำงานท่ีสร้างรายได้ 
10.1. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานรวมทั้งสิ้นกีป่ี  ปี 
10.2. ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤตโควิด (พ.ศ. 2562) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
10.3. ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
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10.4. ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณทำกิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
 การเรียนรู้ในระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น ในโรงเรยีน กศน. เรียนออนไลน์แตไ่ด้ปรญิญา 
 การเรียนรู้นอกระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพเิศษ เรียนออนไลน์แตไ่ม่มีปริญญา ทำ
แบบฝึกหัดเอง 
 การฝึกงานหรือทำงานโดยไมม่ีรายได้  ชม./สัปดาห ์
 การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  ชม./สัปดาห ์
 การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร  ชม./สัปดาห ์

ใน 1 ปีที่ผ่านมา (จากจำนวนงานที่สร้างรายได้ข้อ 10.3 และงานที่ไม่สร้างรายได้ 10.4) คุณทำงานอะไรบ้าง กรุณา
ระบุรายละเอียดแต่ละงานดังนี้ 
*หากปัจจบุันเป็นนักเรียน นกัศึกษา ใหต้อบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก โดยถามเพียงข้อ 10.5-10.6 และ 10.9-10.13 ปรับคำว่าทำงานเป็น
เรียน 
**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 งานที่ (แจงงานตามจำนวนงานท่ีตอบในข้อ 10.3 และ 10.4)  1 2 3 4 5 ⋯ 

ลัก
ษณ

ะง
าน

แล
ะก

าร
ทำ

งา
น 10.5. งานที่ทำ* ** (อธิบาย)       

10.6. อุตสาหกรรม  (อธิบายว่าบริการ/ผลิตอะไร เช่น แฟช่ัน น้ำแข็ง ส่ง
คน) 

      

10.7. สถานภาพการ
ทำงาน 

 จ้างโดยรัฐบาล   จ้างโดยรัฐวสิาหกิจ 
 จ้างโดยเอกชน   จ้างโดยบุคคล   
 รับจ้างเองจากหลายเจ้า (ฟรีแลนซ์)  เป็น
นายจ้าง  
 การรวมกลุ่ม   ธุรกิจส่วนตัวไม่มลีูกจ้าง  
 ธุรกิจครัวเรือนไมม่ีค่าจ้าง  

      

10.8. หากเป็นงานที่เกิด
จากการว่าจ้างใดๆ ให้ระบุ
วิธีการรับงาน 

 ผ่านการสมัครเอง   ผ่านการบอกต่อ 
 ผ่านนายหน้า/บริษัท  
 ผ่านพ้ืนท่ีรองานท่ีชัดเจน เช่น วิน ตลาด  
 ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์  อื่นๆ ระบุ ………. 

      

10.9. ลักษณะสถานที่
ทำงาน 

 ในที่ท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาให้เป็นหลกัแหล่ง เช่น 
สำนักงาน บ้านผู้ว่าจ้าง  

 ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างไมเ่ป็นหลักแหล่ง เช่น ตาม
จุดหมาย ตามบ้าน ที่ก่อสร้าง 

 จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคล
หรือส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น บ้าน CO-
WORKING SPACE 

 จัดหาด้วยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ 
เช่น ข้างถนน ตลาด 
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 จัดหาด้วยตนเองไมเ่ป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ 
ข้างถนน ตลาดนัด 

10.10. สถานที่มักใช้เป็นที่
ทำงานหลัก 

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

      

10.11. องค์ประกอบการ
ทำงาน  

 จำเป็นต้องมีอินเทอร์เนต็เกือบตลอดเวลาจึงจะ
ทำงานได ้

 ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครัง้คราวจึงจะทำงานได ้
 ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เนต็ แต่หากมีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน 
 การทำงานไม่ขึ้นกับอินเทอรเ์น็ตเลย  

      

เว
ลา

กา
รท

ำง
าน

 

10.11. จำนวนชั่วโมง
ทำงานเฉลี่ย 

……...ช่ัวโมง/สัปดาห ์       

10.12. กรอบเวลาการ
ว่าจ้างงาน (หากยังทำอยู่ 
ไม่นับรวมแผนท่ีจะออกจาก
งานด้วยตนเอง) 

เริ่มทำงานนี้ตั้งแต่ เดือน……... ปี……... 
 สิ้นสุดแล้วเมื่อ เดือน……... ป…ี…... 
 จนถึงปัจจุบัน แต่การว่าจ้างจะสิ้นสดุเมื่อ 

เดือน…… ปี…… 
 จนถึงปัจจุบัน และไม่มีกำหนดสิ้นสดุการทำงานท่ี

ชัดเจน 

      

ค่า
แร

งใ
นก

าร
ทำ

งา
น 10.13. อัตราค่าจ้างของ

งานโดยเฉลี่ยของแต่ละงาน 
คิดเป็น… 

 ……...บาท/เที่ยวหรือครั้ง  ……...บาท/โครงการ 
 ……...บาท/ชม.   ……...บาท/วัน  
 ……...บาท/สัปดาห์   ……...บาท/เดือน  
 อื่นๆ (ระบุ)...  

      

10.14. ค่าจ้างที่ได้รับเฉลี่ย
ของแต่ละงาน  

……...บาท/เดือน       

 

 

3.4. รายได้และรายจ่าย 

ข้อคำถามด้านรายได้และรายจ่ายมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงสถานภาพทางการเงินซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลือกทำงานในลักษณะแรงงานกิ๊ก (gig worker) และการเข้าสู่การทำงาน
บนระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform economy) โดยคำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านรายได้และรายจ่าย
เหล่านี้อ้างอิงมาจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สสช., 2562c) โดยมีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและแนวความคิดหลักของงานวิจัยนี้ รายละเอียดการปรับเปลี่ยน
เนื้อหามีดังนี้  

คำถามที่ 2 และ 5 แบบสำรวจเดิมใช้คำว่าบุคคลนอกครัวเรือน แต่งานสำรวจนี้ต้องการชี้ประเด็น
รายได้จากการส่งกลับ (remittance) ของบุคคลในครอบครัวด้วย นอกจากนี้บุคคลในครัวเรือนอาจไม่ใช่บุคคล
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ในครอบครัวเสมอไป ในงานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษารายรับรายจ่ายไปที่ครอบครัวมากกว่าครัวเรือน นอกจากนี้ 
คำถามที่ 4 รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งรายละเอียดไว้
มากเกินกว่าขอบเขตของงานวิจัยนี้ จึงรวบข้อคำถามย่อยต่าง ๆ ให้เหลือเพียง 1) ค่าอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 
เช่น ค่าของอาหารและของใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้แบ่งปันกันกับคนอื่นในครัวเรือน 2) ค่าอุปโภคบริโภคในระดับ
ครัวเรือน เช่น ค่าอาหารและของใช้ที่ใช้ร่วมกันในครัวเรือน และ 3) ค่าท่ีอยู่อาศัย การดูแล และค่าบริการ เช่น 
ค่าเช่า ค่าประปา ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงค่าแม่บ้าน หรืออ่ืน ๆ 

 
ตารางที่ 58 แบบสอบถามส่วนรายได้และรายจ่าย 

รายได้และรายจ่าย 
13.1.  คุณมีรายได้ที่มาจากการทำงานด้วยตนเองจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 

00) 
 ค่าจ้างและเงินเดือน   บาท/เดือน 
 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ    บาท/เดือน  
 กำไรสุทธิจากการทำเกษตร   บาท/เดือน 

13.2.  คุณได้รับเงินที่เป็นการช่วยเหลือจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บำเหน็จ/บำนาญ เงินสงเคราะห ์  บาท/เดือน 
 เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน  บาท/เดือน  
 เงินช่วยเหลือจากรัฐและองคก์รต่างๆ  บาท/เดือน ระบุโครงการ:     

13.3.  คุณมีรายได้จากทรัพย์สินจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 00)  
 ค่าเช่าบ้าน/ที่ดินและทรัพยส์นิอ่ืน  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยแชร์และการให้กู้ยมืเงิน  บาท/เดือน 

13.4.  คุณมีรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคเร่ืองอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล   บาท/เดือน (ของใช้ การเดิน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉพาะส่วนตัว) 
 อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรอืน  บาท/เดือน (อาหาร ของใช้ หรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน) 
 ค่าที่อยู่อาศัย การดูแล และคา่บริการ  บาท/เดือน (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า คา่จ้างแม่บ้าน ฯลฯ)  
 ค่าเดินทาง (ในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวให้ระบุเป็นค่าน้ำมัน)  บาท/เดือน 

13.5.  คุณมีรายจ่ายเพ่ือการช่วยเหลือเร่ืองอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ  บาท/เดือน 
 เงินทำบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  บาท/เดือน 

13.6.  คุณมีรายจ่ายอ่ืนๆ อะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
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 หนี้ค้างชำระในระบบ   บาท/เดือน 
 หนี้ค้างชำระนอกระบบ   บาท/เดือน 
 เบี้ยประกันต่างๆ    บาท/เดือน 
 ภาษี/ค่าธรรมเนยีม/ค่าปรับ   บาท/เดือน 
 อื่นๆ     บาท/เดือน 

 

3.5. ด้านงานในระดับสมาชิกครัวเรือน 

นอกจากท้ัง 4 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีข้อคำถามที่ใช้ถามถึงสมาชิกในครัวเรือนคนอ่ืน ๆ โดย
คำถามที่เก่ียวข้องกับการทำงานเป็นคำถามที่ดึงมาจากส่วนต่าง ๆ ข้างต้นเป็นหลักเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วิเคราะห์ที่มากข้ึน โดยคำถามที่นำมาถามในระดับสมาชิกครัวเรือนจะรวมถึง  

ตารางที่ 59 แบบสอบถามด้านงานในระดับสมาชิกครัวเรือน 
ระดับสมาชิกครัวเรือน 

 สมาชกิในครัวเรือนคนที ่ 1 2 3 4 5 ⋯ 
คำถาม ลักษณะคำตอบ       

กา
รท

ำง
าน

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ……...บาท       

งานที่ 1 ……...อธิบาย……...       
งานที่ 2 ……...อธิบาย……...       

งานที่ 3 ……...อธิบาย……...       
สถานที่ทำงาน/โรงเรียน  อำเภอ………. ตำบล………. หมู่………. 

 Lat………. Lon………. (ระบุจากแผนที่) 
 ตามที่พักอาศัยในปัจจุบัน  ไม่มีที่ทำงานหลัก 

      

 

4. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องดังนี้ 

4.1. การย้ายถิ่นฐานและท่ีพักอาศัย 

จะเน้นวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ (GIS) ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงเครือข่าย 
(network analysis) ของการย้ายถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของคนในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยเพียง
อย่างเดียว การวิเคราะห์เชิงเครือข่ายนี้ยังสามารถลงรายละเอียดกับลักษณะของแรงงานได้อีกด้วย เช่น 
แรงงานในภาคการเกษตรอาจกระจายตัวมากกว่ากลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม หรือกลุ่มแรงงานบริการขั้น
พื้นฐานอาจยึดติดกับที่มากกว่าแรงงานบริการขั้นส่งเสริม เป็นต้น โดยมีภาพตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิง
เครือข่ายของแรงงาน (ภาพที่ 45)  



280 

นอกจากข้อมูลตำแหน่งของแต่ละคนแล้ว ข้อมูลประกอบอื่น ๆ จะใช้เพื่อชี้ประเด็นเดียวกันแต่อาจ
นำเสนอผ่านการวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยายเท่านั้น (descriptive statistics) เช่น การสร้างฮิสโทแกรมแสดง
การกระจายตัวของคนหน้าใหม่ที่เพ่ิงย้ายเข้ามาเทียบกับคนที่อยู่ดั้งเดิมในเมืองหนึ่ง ๆ เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 45 ตัวอย่างการวิเคราะหเ์ชิงเครือข่ายของแรงงานบนแพลตฟอร์ม LinkedIn 
ที่มา: Park et al. (2019) 

4.2. การเลือกถิ่นฐานและแรงจูงใจ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนคำถามที่ต้องการทราบแรงจูงใจในการย้ายเข้าสู่เมือง โดย
คำนึงถึงปัจจัยดึงดูด (pull factor) เป็นหลัก และส่วนคำถามที่ให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินสถานภาพของปัจจัยต่าง 
ๆ เหล่านั้น ในส่วนแรกด้านแรงจูงใจ จะวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยายเป็นหลักเพ่ือให้เห็นถึงระดับความสำคัญ
ของปัจจัยต่าง ๆ ในการตัดสินใจเลือกถ่ินฐานของผู้ให้สัมภาษณ์โดยรวม ซึ่งค่าเฉลี่ยของการให้ความสำคัญของ
แรงจูงใจดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในสมการของแผนผังพลวัตระบบ เป็นสัมประสิทธิ์  (𝛼) ของสภาพคลัง ของ
ปัจจัยต่าง ๆ (𝐴) ในแต่ละเมืองที่ส่งผลต่อความน่าดึงดูดของเมืองโดยรวม (Pull power) อาจมองเป็นสมการ
สมมติฐานได้ดังนี้ 

𝑃𝑢𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 =  ∑(𝛼𝑖𝐴𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑛𝐴𝑛)

𝑛

𝑖=1
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สำหรับส่วนคำถามที่ให้ประเมินสถานภาพของปัจจัยนั้น ๆ จะวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยายเป็นหลัก
ด้วยเช่นกัน โดยจาก 21 ปัจจัยมีบางปัจจัยที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และบางปัจจัยเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ คำถามส่วนนี้จึงสามารถช่วยเติมเต็มสมการข้างต้นด้านสภาพปัจจัยต่าง ๆ ทั้งยังสามารถ
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพเชิงประจักษ์และมุมมองของคนในประเด็นที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่น จำนวนแรงงานคุณภาพกับความรู้สึกต่อปริมาณแรงงานคุณภาพ เป็นต้น 

4.3. การทำงานที่สร้างรายได้  

การวิเคราะห์จากคำถามส่วนนี้จะมีความหลากหลายตามแต่ข้อคำถาม โดยประเด็นแรกจะวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ใน 1 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเศรษฐกิจกิ๊ก สามารถสร้างเป็นภาพ
ไดด้ังตัวอย่างภาพที่ 46 

 
ภาพท่ี 46 ตัวอย่างการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ในบริบทของเศรษฐกิจกิ๊ก 

ที่มา: http://www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2009/03/radial_01.png 

สำหรับคำถามเชิงพ้ืนที่ทำงาน จะวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ว่าคนใช้พื้นที่เมืองกระจุกหรือกระจายตัวมากน้อย
ขนาดไหน โดยอาจนำเสนอเป็นแผนที่ความร้อน (heatmap) (ภาพที่ 47) การใช้งานประเภทที่ทำงานในเมือง 
หรือแผนที่การใช้งานเมืองด้วยการวิเคราะห์เชิงเครือข่าย (network analysis) บนระบบสารสนเทศน์
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 47 ตัวอย่างการนำเสนอแผนท่ีการใช้งานเมืองด้วยการวเิคราะห์เชิงเครือข่ายด้วย GIS 
ที่มา: Fischer founded in (Michael, 2015) 

4.4. รายได้และรายจ่าย 

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์การถดถอย ( regression analysis) เป็นหลักเพ่ือ
นำไปใช้ต่อในแบบจำลองพลวัตระบบต่อไป 

 

5. การพิทักษ์สิทธิ์ในการสัมภาษณ์  

ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือบันทึกวีดี
ทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถาม หรือ ถอนตัวออกจากการ
โครงการนี ้เมื ่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องานหรือสถานภาพการทำงานของผู้มีส่วนร่วม 

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเป็นหลัก ขออนุญาต
เผยแพร่ในรายงานการวิจัยที่จะถูกตีพิมพ์ตามเนื้อหาที่ท่านยินยอมให้ผู้วิจัยเผยแพร่ได้ ผู้มีส่วนร่วมในการวจิัย
จะต้องให้ความยินยอมต่อผู้วิจัยก่อนจะเข้าสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามได้ การยินยอมดังกล่าวจะ
รวมถึงการนำเอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป 

5.1. การประเมินและป้องกันความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงภัยหรืออันตรายของผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มย่อยในงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในระดับน้อยถึงไม่ มี
อันตราย เนื่องจากในระหว่างงานวิจัยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ยังเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในภาพรวมที่ไม่สามารถชี้เฉพาะว่าข้อมูลมาจากใครได้ 

5.2. การรักษาความลับของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม 

โดยสรุปแล้ว ข้อมูลจากการจัดเก็บแบบสอบถามที่สามารถนำไปเผยแพร่ในรายงานการวิจัยจะมีเพียง
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมตอบแล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละบุคคล จะมี
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยได้ รายงานผลการวิจัยจะเน้นการสื่อสารเป็นภาพรวม เพ่ือเป็นการปกปิดตัวตนของผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้  
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ภาคผนวก ข แบบสำรวจคนเมือง 4.0 
พ.ศ. 2564 

 
CODE ANSWER CODE 

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

B 1.ชาย 2.หญิง 3.อื่นๆ 

C 1.ก่อนประถมศึกษา 2.ประถมศึกษาตอนต้น 3.ประถมศึกษาตอนปลาย 4.มัธยมศึกษาตอนต้น  
5.มัธยมศึกษาตอนปลาย 6.ปวช. 7.ปวส. 8.ป.ตรี 9.ตั้งแต่ป.โทขึ้นไป 10.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 11.ไม่ไดเ้รียนอยู ่ 
12.ไม่แน่ใจ 13.ไม่ทราบ 14. ไมต่อบ 

D 1.สม่ำเสมอ (มีรายได้ 4-7 วันต่อสัปดาห์/มีเงินเดือนประจำ) 2.ไม่สมำ่เสมอ (มรีายได้น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)  
3.ไม่มีรายได้ 4.ไม่แน่ใจ 5.ไม่ทราบ 6.ไม่ตอบ 

E 1. มี สมาร์ทโฟน 2. มี แทบเล็ต 3. มี สมาร์ทโฟนและแทบเลต็ 4. ไม่มี 5. ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไมต่อบ 

F 1. มีความสัมพันธ์มาก (ขาดไมไ่ด้) 2. ไม่ความสมัพันธ์ปานกลาง (จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่เสมอไป) 3. มีความสัมพันธ์น้อย 
(ไม่ใช้ก็ได้) 4. ไม่แน่ใจ 5. ไม่ทราบ 6. ไม่ตอบ 

G 1.บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยผู้สงูอายุ 3. เบี้ยคนพิการ 4. ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา 5. เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ที่พึ่ง 6. ไมแ่น่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไม่ตอบ  

H 1.รถยนต์ส่วนบุคคล (เดินทางคนเดียว) 2.รถยนตส์่วนบุคคล (มเีพื่อนร่วมทาง) 3.รถโดยสารประจำทาง 4.รถไฟ  
5.รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน 6.รถแท้กซี ่7.เรือ 8.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 9.รถจักรยานยนตร์ับจ้าง  
10.จักรยาน 11.เดิน 12.แอพลิเคช่ันเรียกรถ 13.อื่นๆ 

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

J 1.มี ใช้งานเป็นประจำ (มากกว่าสปัดาห์ละ 3 ครั้ง) 2. มี ใช้งานปานกลาง (น้อยกว่าสัปดาหล์ะ 3 ครั้ง) 3. มี ใช้งาน
น้อย (น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง) 4. มี ไม่เคยใช้งาน 5. ไม่มี 6. ไม่แน่ใจ 7. ไม่ทราบ 8. ไมต่อบ 

K 1.มีบัตรเครดติและเดบติ 2. มี เฉพาะบัตรเครดติ 3. มี เฉพาะบตัรเดบิต 4. ไม่มี 5.ไม่แน่ใจ 6. ไม่ทราบ 7. ไม่ตอบ 

L 1. หลายครั้งต่อวัน 2.ทุกวัน 3.สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 4.สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 5.เดือนละ 1-2 ครั้ง 6.ปีละ 4-6 ครั้ง 7.ต่ำ
กว่าปีละ 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 
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สำหรับผู้เก็บแบบสำรวจ (กรอกด้วยตนเอง) 
1. รหัสแบบสอบถาม (รหัสกรดิ XX รหสัชุดแบบสอบถาม XXX)      

2. ผู้เก็บข้อมูล ช่ือ-นามสกุล     รหัสผู้เก็บข้อมลู   
3. วัน/เวลาเก็บข้อมูล วันท่ี / /  เวลาเริม่ต้น  เวลาสิ้นสุด   

4. เมือง  (CMI) เชียงใหม่  (KKN) ขอนแก่น  (HTY) หาดใหญ่-สงขลา 
5. ตำแหน่งพ้ืนที่ อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน/ที ่   
6. พิกัดสถานที ่ LAT   LON    

7. ประเภทพ้ืนที่ ในโครงการเอกชนจัดสรร…  (1) มีรั้ว  (2) ไม่มีรั้ว 
ในโครงการรัฐ…  (3) บ้านมั่นคง  (4) เคหะชุมชน  (5) เอื้ออาทร 
ในสถาบัน…  (6) เช่น มหาวิทยาลัย นิคมอตุสาหกรรม ฯลฯ 
ในชุมชน…  (7) ชุมชนแออัด/สลัม  (8) ชุมชนบุกรุก/รมิทางรถไฟ/เขตสาธารณะ 
 (9) ไม่อยู่ในโครงการ/ชุมชน/สถาบัน 

8. ประเภทที่อยู่อาศัย  (1) บ้านเดี่ยว  (2) ทาวน์เฮาส/์บ้านแฝด  (3) ตึกแถว/หอ้งแถว/เรือนแถว 
 (4) ที่อยู่อาศัยช่ัวคราว/เพิง/อื่นๆ 
ห้องพักในอาคาร…  (5) พาณิชย์/ตึกแถว  (6) เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์  

 (7) คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนต์  (8) แฟลต  (9) หอพัก 
9. คุณภาพที่อยู่อาศัย  (1) ดี  (2) ปานกลาง  (3) แย่ 
10. ความแออัดที่อยู่

อาศัย 
 (1) ไม่แออัด  (2) แออัด  

 
ตัวอย่างภาพคุณภาพที่อยู่อาศัย (ประเมินโดยผู้เก็บข้อมูล) 

ดี 

 

ปานกลาง 

 

แย ่
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ส่วน ก. ข้อมูลในระดับครัวเรือน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่นฐาน (9 ข้อ) 
1.1. ประเภทโครงสร้างหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 (1) ไม้  (2) เหล็ก  (3) คอนกรีตเสริมเหล็ก  (4) วัสดไุม่ถาวร/วสัดุใช้แล้ว  (5) อื่นๆ ระบ ุ  
1.2. อายุอาคาร   ปี 
1.3. ขนาดที่อยู่อาศัยต่อครัวเรือนโดยประมาณ (นับเฉพาะพ้ืนที่อาคาร)  ตารางเมตร  
1.4. ลักษณะการแบ่งห้องของท่ีอยู่อาศัย  

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

 ห้องนอน  ห้อง  ห้องน้ำ  ห้อง  ห้องทำงาน  ห้อง  ห้องเก็บของ  ห้อง 
 ห้องครัว   ห้อง  ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่ในอาคารรวมกับห้อง/พื้นที่อ่ืน   

 ครัว ไม่กั้นห้อง อยู่นอกอาคาร (เช่น ระเบียง ลานหลังบ้าน) 
 พื้นที่น่ังเล่นในอาคาร   พื้นที่น่ังเล่นนอกอาคาร  ชาน/ระเบยีง   แห่ง  สวน/สนามนอกบ้าน 
 พื้นที่จอดรถ คัน  อื่นๆ ระบ ุ    

1.6. ในอาคารหรือโครงการที่คุณพักอาศัยอยู่มีพ้ืนที่ส่วนกลางต่อไปนี้หรือไม่ (กรณีที่เป็นอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร) 
1.6.1. ประเภทพ้ืนที่นอกอาคารที่มีในสว่นกลางของโครงการ (ตอบท่ีมีทั้งหมด) 

 (1) ที่จอดรถ  (2) ลานโล่ง   (3) สนามหญ้า   (4) สวน  
 (5) แปลงผัก  (6) สนามเด็กเล่น  (7) สนามกีฬา   (8) สระว่ายน้ำ 
 (9) พื้นที/่ศาลานั่งเล่น  (10) อื่นๆ ระบุ    

1.6.2. ประเภทพ้ืนที่ในอาคารที่มีในส่วนกลางของโครงการ (ตอบท่ีมีทั้งหมด) 

 ฟิตเนส   ครัวกลาง   ห้อง/ที่ทานอาหาร  ห้องซักรีด  
 ห้องสมุด/ที่ทำงาน  ห้อง/ที่น่ังเล่น   ห้อง/ที่เด็กเล่น (มีการติดตั้งเครื่องเล่นและของเลน่) 
 ห้อง/ที่เล่นเกมส ์  ห้อง/ที่ดูภาพยนตร ์  อื่นๆ ระบ ุ    

1.6.3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของพ้ืนที่ส่วนกลางในภาพรวม   (CODE N) 
1.7. ลักษณะการครอบครองท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบนั 

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) เพราะบกุรุก 

(...ข้ามไปตอบข้อ 1.7.4-1.7.7) 
 (11) อื่นๆ ระบุ    

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

 (1) มอบให้ ระบุ  (CODE A)  (2) ประกาศขายในอีก  ปีข้างหน้า 
 (88) ไม่ทราบ/ไม่มีแผน  อื่นๆ โปรดระบ ุ  

หากข้อ 1.7 ตอบว่าเช่า...(3-7) 
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1.7.2. ระยะสัญญาเช่ารวม  ปี เดือน สัปดาห ์
1.7.3. ระยะสัญญาคงแหลืออีก ปี เดือน สัปดาห ์

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

 (00) ไม่มีทั้งที่เป็นของตนเองหรือของบิดามารดา  (1) มีเป็นเจ้าของเอง  (2) มีเป็นของบิดามารดา 
1.7.5. คุณมีความต้องการเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ หากต้องการคุณต้องการที่อยู่อาศัยประเภทใด 

 (0) ไม่ต้องการ  (1) ต้องการ ระบุประเภท     (CODE…) 
1.7.6. คุณมีแผนจะเช่าที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตอีกเป็นระยะเวลานานเท่าไร (อาจเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่

อาศัยในปัจจุบันก็ได้) 

 (1) ไม่เกิน 2 ปี  (2) 2-5 ปี   (3) มากกว่า 5 ปี  
1.7.7. คุณต้องการเช่าท่ีอยู่อาศัยไปตลอดชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 (0) ต้องการ ระบุเหตผุลหลักไม่เกิน 2 ข้อ 

 ต้องการอิสระในการเคลื่อนยา้ยที่อยู่   ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่าการซื้อบ้าน  

 ไมต่้องการมีภาระในการดูแลที่อยู่อาศัย  อื่นๆ โปรดระบ ุ     
 (1) ไม่ต้องการ ระบุเหตุผลหลกัไม่เกิน 2 ข้อ 

 ต้องการความมั่นคงจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ต้องการสร้างมรดกไว้ใหลู้กหลาน 

 ต้องการลงทุนด้วยการขายทีอ่ยู่อาศัยในอนาคต อื่นๆ โปรดระบ ุ   
1.8. คุณอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยในปัจจบุันมานานเท่าไหร่แล้ว (ท่ีทำการสำรวจ อาจไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นถิ่นฐานหลัก) 

  ปี   เดือน  วัน 
1.9. คุณวางแผนจะอยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบนัต่อไปอีกนานเท่าใด (หากมีแผนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับ ให้นบัเวลาก่อนจะ

ย้ายไป) 
 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 แต่ไม่คดิจะอยูต่ลอดไป  
 คิดจะอยู่ตลอดไป  

1.10. สถานทีบ่้านเกิดของคุณอยู่ท่ีใด (ที่อยู่อาศัยในวัยแรกเกิด)  
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.11. ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ท่ีอยู่อาศัยที่มีการลงทะเบยีนไว้กับหน่วยงานรัฐ)  
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.12. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักในปจัจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด (ท่ีอยู่อาศัยมาแล้วหรือวางแผนที่จะอยูต่ั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 
 เหมือนสถานท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน   เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน   
 (00) ปัจจุบัน ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐานหลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)    

1.13. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยย้ายถิ่นฐานหรือไม่  เคย (ตอบข้อ 8.6.1-8.6.3)  ไม่เคยเลย (ข้ามไปข้อ 8.7) 
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*การย้ายถิ่น หมายถึง การที่ยา้ยสถานที่อยู่อาศัยจากพื้นที่หนึ่งไปยังเทศบาลอืน่ อบต.อื่น จังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น โดยแต่ละครั้ง
อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป ทัง้นี้ ไม่นับการเปลี่ยนเขตเทศบาลหรือ อบต. เนื่องจาก การขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน 
โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม และไม่นับการย้ายสถานทีอ่ยูอ่าศัยภายในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือภายในพื้นที่
เมืองเดียวกัน 

1.13.1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณย้ายถิ่นฐานมาแล้วกี่คร้ัง  ครั้ง (ย้ายไปแล้วย้ายกลับนับเป็น 2 
ครั้ง) 

1.13.2. ที่อยู่อาศัยท่ีเป็นถิ่นฐานหลักก่อนหน้าการย้ายมาสู่ถิ่นฐานหลกัในปัจจุบนัของคุณอยู่ท่ีใด   
 เหมือนบ้านเกิด   เหมือนทะเบียนบ้าน  (00) ก่อนหน้าน้ี ไม่มีที่อยู่ที่เป็นถ่ินฐาน
หลัก  
 ประเทศ   จังหวัด   อำเภอ   ตำบล  (พิกัด)   

1.13.3. ในตอนที่คุณตัดสินใจย้ายสู่ถิน่ฐานหลักในปจัจุบนั มีสาเหตุหลักในการย้ายอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
 หางานทำ (ปัจจุบันไม่มีงาน)     หางานทำใหม่ (ปัจจุบันมีงาน แต่จะออก)  
 หางานทำเพิ่มเติม (จะยังคงรายได้ในปัจจบุัน)  ตามหน้าท่ี (ยังทำงานเดิมแตต่้องย้ายพื้นท่ี) 
 ทำกิจการครอบครัว  ทำงานเกษตรของครอบครัว  ติดตามคนในครอบครัว 
 เพื่อดูแลผู้อื่นในครอบครัว  ขาดคนดูแลตนเอง (ให้คนรู้จกัดูแล)  รักษาตัว (ดูแลตนเอง) 
 ศึกษาต่อ    หาประสบการณ์/วิถีชีวิตใหม ่  อื่นๆ ระบุ    

 

รายการปัจจัยดึงดูดรองในระดับเมือง 

1.14. กรุณาให้คะแนน
สถานภาพ
ปัจจุบนัของ
ปัจจัยต่างๆ ใน
พ้ืนที่เมืองท่ี
สำรวจ 
5 สถานภาพดีมาก 

⋮ 
1 สถานภาพแย่มาก 

1.15. สมมติว่าคุณจะย้ายที่
อยู่อาศัย กรุณาให้
คะแนนความสำคัญ
ของปัจจัยต่างๆ ต่อ
การตัดสินใจเลือกถิน่
ฐานใหม่ของคุณ 
5 สำคัญมากที่สุด 

⋮ 
1 สำคัญน้อยที่สุด 
0 ไม่มีความสำคัญเลย 

ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อสื่อสาร (CONNECTIVITY) 
1. สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร   

2. มีความสะดวกในการเดินทางข้ามจังหวัด/ประเทศ   
3. มีความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง   
4. มีความสะดวกในการเดิน/ปั่นจักรยาน ในระดับยา่น   

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (WORKABILITY) 
5. มีค่าครองชีพท่ีเหมาะสมกับรายได ้   

6. มีค่าใช้จ่ายในด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับรายได ้   
7. มีแรงงานคุณภาพที่สามารถสร้างเครือข่าย/ทำงานร่วมกัน   
8. มีโอกาสทำงานท่ีตนสนใจ   



289 

9. เป็นแหล่งที่มีองค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบธุรกิจ 
เช่น แหล่งบ่มเพาะธรุกิจใหม่ หน่วยงานวิจัย ฯลฯ 

  

ปัจจัยด้านสังคมและการอยู่อาศัย (LIVABILITY) 
10. มีการศึกษาที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้   

11. มีบริการสาธารณสุขที่มีคณุภาพและเข้าถึงได ้   
12. มีอาหารที่มีคณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได ้   

13. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน   
14. มีเครือข่ายสังคมหรือชุมชนรองรับที่เข้าถึงได ้   

15. มีสังคมที่ยอมรับในความหลากหลาย (สัญชาติ เพศสภาพ สี
ผิว ศาสนา ฯลฯ) 

  

16. มีกิจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมือง   

17. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ   
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) 
18. มีลักษณะภูมิอากาศที่ตนเองชอบ   
19. มีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ(น้ำ ดิน ป่าไม้ สตัว์ ฯลฯ)   
20. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ น้ำ ขยะ ฯลฯ)   
21. ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาต ิ   

 
1.16. ในครัวเรือนของคุณมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่พักหรือไม่ (ไม่รวมการใช้งานผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ) 

 (00) ไม่มี   (1) มี 
1.17. ในครัวเรือนของคุณมีอุปกรณ์ IOT หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ หากมี

โปรดระบุอุปกรณ์ IOT ทั้งหมดท่ีมีในครัวเรือน (เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุน่ ระบบออโตล้็อค เครื่องปรับอากาศท่ีสั่งการได้จาก
โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด ฯลฯ)  

 (00) ไม่มี  (1) มี ระบุ     
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ส่วน ข. ข้อมูลระดับสมาชิกในครัวเรือน 

ตอนที ่2 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน (9 ข้อ) *หากมีหลายคนที่พร้อมตอบแบบสอบถาม ให้สำรวจจากผู้ทีจ่ะสามารถตอบแทนคนอ่ืนๆ ในครัวเรือนได้มากท่ีสุด 

ลำดับ 

2.1. ข้อมูลประชากร 2.2. ระดับการศึกษา 2.3. ระดับรายได้ 2.4. การใช้เทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์กับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

อายุ 
 

เพศ สัญชาติ  ระดับการ 
ศึกษาสูงสุด 

ขณะน้ีกำลัง
เรียนอยู่ระดับ 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ความสม่ำเสมอ
ของรายได ้

การมีสมาร์ท
โฟน/แทบเลต็ 

งานสัมพันธ์กับ
สมาร์ทโฟน/
อินเทอร์เน็ต 

CODE A - B - C - D E F 

 2...ภรรยา/สามี 3...บุตร 
4…พ่อ/แม่ 5…พี่น้อง  
6…ลูกพี่ลกูน้อง  
7…ลูกเขย/สะใภ้  
8…พี่น้องเขย/สะใภ ้
9...พ่อแม่สามีภรรยา  
10…หลาน 11…ญาต ิ 
12...เพื่อน 13…แฟน 
14…บุคคลอื่น 

(ปี) 1…ชาย 
2…หญิง 
3…อื่นๆ 

(ระบุ) 1…ก่อนประถมศึกษา  
2…ประถมศึกษา (ต้น) 
3…ประถมศึกษ (ปลาย) 
4…มัธยมศึกษา (ต้น) 
5…มัธยมศึกษา (ปลาย) 
6...ปวช. 7…ปวส.  
8…ป.ตรี 9…ตั้งแต่ ป.โทขึ้นไป  
00...ไม่มี/ไม่เคยรับการศึกษา 

(บาท/เดือน) 1...มีเงินเดือน 
2…มีรายได้
สม่ำเสมอ (4-7 
วันต่อสัปดาห์) 
3…มีรายได้ไม่
สม่ำเสมอ (< 4 
วันต่อสัปดาห์) 
00…ไม่มีรายได ้

1…มีสมาร์ทโฟน 
2...มีแท็บเล็ต 
3…มีทั้งคู่ 

มีความสัมพันธ์… 
1…มาก/ขาดไม่ได ้
2…ปานกลาง/ใช้
เป็นครั้งคราว 
3…น้อย/ไม่ใช้ก็ได้ 

1 1...ผู้ตอบแบบ          

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           
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 2.5. สวัสดิการความช่วยเหลือ 2.6. การเดินทางในชีวิตประจำวัน (ไปทำงาน หากไม่มีงาน กรอก 00) 2.7. การเงิน 2.8. พ้ืนที่ในบ้าน 
ลำดับ สวัสดิการความช่วยเหลือที่ได้รบัอยู่

ในปัจจุบัน 
ตำแหน่งที่
ทำงาน
หลัก 

วิธีหลักในการเดินทางไปทำงาน ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าเดินทาง การมี
บัญชี
ธนาคาร 

การมี
บัตร 
เดบติ 

การมี
บัตร
เครดิต 

การมี
อินเทอร์เน็
ตแบงค์กิ้ง 

ความถี่การใชง้าน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 

มีห้องนอน
ส่วนตัว
  

มีพื้นที่
ส่วนตัวที่
ไม่ใช่
ห้องนอน 

CODE G - H -  I I I I J - - 

 1…บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
2…เบี้ยผู้สูงอายุ  
3…เบี้ยคนพกิาร  
4…ทุนการศึกษาจากสถานศึกษา  
5…เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
6…ประกันสังคม 
7…บำเหนจ็/บำนาญราชการ/บริษัท 
 
*ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ โปรดกรอก
สวัสดิการทุกประเภทที่ได้รับอยู่ใน
ปัจจุบัน 

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

การเดินทางส่วนบุคคล... 
1…รถยนต ์(เดินทางคนเดียว)  
2...รถยนต์ (มีคนร่วมทาง)  
3…รถจักรยานยนต์ 4…จักรยาน 5…เดิน 
ขนส่งสาธารณะ... 
6...รถเมล์/รถบัส/บขส. 7…รถสองแถว  
8...รถไฟ 9...เรือ 
ขนส่งกึ่งสาธารณะ... 
10...รถรับส่งหน่วยงาน/บริษัท/โรงเรียน  
11…รถแทก็ซ่ี 12…จักรยานยนต์รับจ้าง  
13…แอพลิเคชั่นเรียกรถ 
14…อื่นๆ 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) 
*สำหรับ
ยานพาหนะ
ส่วนตัว ระบุค่า
น้ำมัน (บาท/
เดือน) 

1...มี  
2…มี มากกว่า 1 บัญชี/บัตร 
(ระบุจำนวน?) 

ถ้ามี... 
1...ใช้งานประจำ (≥3 
ครั้งต่อสัปดาห์ 
2…ใช้งานปานกลาง (<3 
ครั้งต่อสัปดาห์)  
3…ใช้งานน้อย (< 1 ครั้ง
ต่อเดือน)  
4...มีแต่ไม่เคยใช้ 

1…มี 
00…ไม่มี 

1…มี 
00…ไม่มี 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

…             
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ส่วน ค. พฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือน 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเดินทาง (11 ข้อ) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว 
3.1. ครัวเรือนของท่านมีจำนวนยานพาหนะส่วนบุคคลในครอบครองต่อไปนี้จำนวนเท่าใด (00 ไม่มีเลย ข้ามข้อ 3.2) 

 รถยนต์ จำนวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จำนวน  คัน 

 จักรยาน จำนวน  คัน   อื่นๆ ระบ ุ จำนวน  คัน 
3.2. ในกรณีที่มีการครอบครองยานพาหนะ มียานพาหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นประจำเกือบทุกวัน จอดทิ้งไว้ มีการใช้

งานนานๆ คร้ัง (00 ไม่มีเลย) 

 รถยนต์ จำนวน  คัน   รถจักรยานยนต์ จำนวน  คัน 

 จักรยาน จำนวน  คัน   อื่นๆ ระบ ุ จำนวน  คัน 
3.3. สมาชกิในครัวเรือนของท่าน มีสมาชิกที่ต้องเดินทางไปทำงาน/ไปเรียน จำนวน...................... คน (00 ไม่มีเลย) 
3.4. โปรดระบุการครอบครองและการใช้งานยานพาหนะทั้งหมดในครัวเรือนของท่าน (เรียงลำดับจากคนัท่ีใช้มากที่สุด) 
ลำดับ ประเภทยานพาหนะส่วนตวั สมาชิกทา่นใด

เป็นเจ้าของ
รถ 

สมาชิกทา่นใด
เป็นผู้ใช้งานหลัก 

วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถ 

  CODE H (1, 3, 4) CODE A CODE A 1…ไปทำงาน 2…ไปโรงเรียน 3…ไปโรงพยาบาล 4…ไปซื้อ
ของ  

5…ไปเที่ยวพักผ่อน 6…ไปพบเพื่อน/เยีย่มญาติ 7…อื่นๆ 

1     

2     

3     

4     

5     

3.5. สมาชกิในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.6. สมาชกิในครัวเรือนมีผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
3.7. สมาชกิในครัวเรือนมีผู้ที่ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับขีจ่ำนวน  คน (00 ไม่มีเลย) 
พฤติกรรมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
3.8. ในครัวเรือนของท่านรวมถึงตัวท่าน มีสมาชกิที่ใช้บริการรถสองแถว  

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

3.8.1. มีสมาชิกที่ใช้รถสองแถวเพ่ือไปทำงานเป็นประจำ   คน 
3.8.2. มีสมาชิกที่ใช้รถสองแถวเพ่ือไปเรียนเป็นประจำ  คน 

3.9. ในครัวเรือนของท่านรู้จักรถสองแถวท่ีสามารถโทรให้มารับบริการได้หรือไม่  
 (00) ไม่มี    (1) มี  

3.10. สมาชกิในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองเคยใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบ้าง (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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กิจกรรม ความถี่ (CODE x) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อเดินทาง   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อสั่งอาหาร   

 ใช้บริการเรียกรถเพื่อส่งของ   

 อื่นๆ ระบ ุ   

 
3.11. สมาชกิในครัวเรือนของท่าน รวมถึงตัวท่านเองใช้บริการซิต้ีบัส เพ่ือวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
กิจกรรม ความถี่ (CODE x) ผู้ใช้บริการ (CODE A) 

 เดินทางไปทำงาน/ไปเรียน   

 เดินทางทั่วไปในเมือง   

 เดินทางไปสนามบิน   

 อื่นๆ ระบ ุ   

 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค (9 ข้อ) 
การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป 
4.1. สมาชกิในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซ้ือของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป  (CODE A) 
4.2. ครัวเรือนของคุณซ้ือของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูปจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ตำแหน่ง (พิกัด/สถานที่) ความถี่ (CODE X) วิธีการเดินทาง (CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    

 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)    

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสันรวมถึง
ซูเปอร์มาร์เก็ตภายในหา้งฯ ด้วย) 

   

 อื่นๆ ระบ ุ       

การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน (ของใช้ในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ) 
4.3. สมาชกิในครัวเรือนคนใดมักเป็นผู้เดินทางไปซ้ือของใช้ในชีวิตประจำวัน  (CODE A) 
4.4. ครัวเรือนของคุณซ้ือของใช้ในชีวิตประจำวันจากแหล่งต่อไปนี้ ด้วยความถี่และการเดินทางอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ) 
สถานที่ ตำแหน่ง (พิกัด/สถานที่) ความถี่ (CODE X) วิธีการเดินทาง (CODE H) 

 ตลาดสด    

 ตลาดนัด    

 ร้านค้าทั่วไปตามแหล่งชุมชน    

 รถเร่/รถพุ่มพวง    

 ร้านสะดวกซ้ือ    
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 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (เช่น บิ๊กซี เทสโกโลตัส)    

 ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส์ โลตัสตลาด)    

 ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (เช่น แม็คโคร)    

 ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบนิสัน)    

 อื่นๆ ระบ ุ       

การกินอาหารนอกบ้าน 
4.5. ครัวเรือนของคุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (หากอยู่คนเดียวให้หมายถึงตัว

คุณ หากอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้หมายถึงกรณีที่เดินทางไปด้วยกันมากกว่า 1 คน) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ความถี่ (CODE X) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบ ุ     

4.6. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของครัวเรือนของคุณ มักเกิดขึน้ในมื้อใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

มื้อ ความถี่ (CODE X) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบ ุ     

การซื้อของออนไลน ์
4.7. สมาชกิในครัวเรือนของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง) ซ้ือของทาง TV Shopping หรือซ้ือของออนไลนบ์้างหรือไม่ 
กิจกรรม กรณีไม่ซื้อ กรณีซื้อ 

ความถี่ (CODE x) ผู้ซื้อหลัก (CODE A) 

ซ้ือของทาง TV Shopping    

ซ้ือของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (เช่น Shopee 
Lazada) 

   

ซ้ือของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น FB Instagram)    

 
4.8. สินค้าที่ครัวเรือนของคุณมักซ้ือออนไลน์หรือทาง TV SHOPPING คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม    ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรบัประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซกัฟอก สบู่ ฯลฯ)   เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ   เครื่องสำอาง   เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก  เฟอร์นิเจอร ์   
 อื่นๆ ระบ ุ   

ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากโควดิ19 
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4.9. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 (กลางปี 2563) ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือของ
ครัวเรือนของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (ตอบทุกข้อ) 

พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ที่เปลีย่นไป 
เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X) 

4.9.1. การเดินทางไปซื้อของสดของแห้งและอาหารสำเร็จรูป  

4.9.2. การเดินทางไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวนั  

4.9.3. การทำอาหารกินเองในบ้าน  

4.9.4. การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

4.9.5. การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น  

4.9.6. การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร  

4.9.7. การซ้ือของออนไลน ์  

4.9.8. อื่นๆ ระบ ุ     

 
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่บริการสาธารณะ (สาธารณูปการ) (2 ข้อ) 

5.1. โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการแพทย์ของคุณหรือสมาชิกในครัวเรือนจากสถานที่ต่อไปนี้ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ หากในประเภทหน่ึงมีสมาชิกใช้ที่เคยใช้งานหลายคนให้ตอบข้อมูลของสมาชิกที่ด้วยความถี่มากที่สุด) 

สถานที่ ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ในการ
ใช้งาน 

สมาชิก
ผู้ใช้งานหลัก  

 (พิกัด/ชื่อสถานที่) CODE H (นาที/เท่ียว) (บาท/เท่ียว) CODE L CODE A 

 สถานีอนามยั/ศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

      

 โรงพยาบาลรัฐบาล/
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

      

 โรงพยาบาลเอกชน       

 คลินิกเอกชน       

 อื่นๆ ระบ ุ(เช่น ร้านขายยา)         

 

5.2. นอกจากบ้าน ท่ีทำงาน พ้ืนที่บริการสาธารณสุข และพื้นที่ทางการศึกษาแล้ว สถานที่ใดที่คุณชอบไปเป็นประจำใน
ชีวิตประจำวัน (ลำดับ 5 พื้นที่จากท่ีใช้งานบ่อยที่สุดก่อน) 

ลำดับ สถานที่  
 

กิจกรรมที่
ทำ 
 

ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้งาน 

สมาชิก
ผู้ใช้งาน
หลัก 

ความสะดวกใน
การเดินทางไปใช้
บริการ 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านเสริม
สวย 
สวนสาธารณะ  
หน้าปากซอย 
พิพิธภัณฑ์  

(เช่น… 
พบเพื่อน 
เดินเล่น 
ออกกำลัง
กาย เข้า
สังคม) 

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE L CODE A 5 สะดวกมากที่สุด 

⋮ 
1 สะดวกน้อยที่สุด 



296 

ห้องสมุดชุมชน 
บ้านเพื่อน 
ห้างสรรพสินค้า) 

1          

2          

3          

4          

5          



297 

(พิเศษ) ส่วน ค1. พฤติกรรมผู้สูงอายุในครัวเรือน 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ครัวเรือนมีคนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในครัวเรือน (6 ข้อ) (คนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
6.1. โดยปกติแล้วสมาชิกสูงอายุในครัวเรือนของคุณใช้เวลาในพื้นที่ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณกี่ชั่วโมง (หากไม่

มีพื้นท่ีส่วนกลางให้ข้ามข้อ 6.1.2-6.1.3 ) 
6.1.1. บริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยส่วนตัว ภายนอกอาคาร   ช่ัวโมง 
6.1.2. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ภายในอาคาร   ช่ัวโมง  
6.1.3. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ภายนอกอาคาร   ช่ัวโมง 
6.1.4. บริเวณพ้ืนที่นอกที่อยู่อาศัยหรือนอกโครงการอยู่อาศัย   ช่ัวโมง 

6.2. คุณคิดว่าสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของคุณเหมาะสมกับการใชง้านของสมาชิกผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด (หากไม่มี
พื้นที่ส่วนกลาง ไมต่้องตอบข้อ 6.2.2) 

6.2.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แยม่าก) 

6.2.2. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  (5 คือรองรับได้ดีมาก ⋯ 1 คือรองรับได้แยม่าก) 

6.3. ปัจจุบนัในบ้านของคุณมีการติดต้ังอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ (เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ลอ็คประตูอัตโนมัติ) 
หรือมีอุปกรณ์ดิจิทัลด้านสุขภาพแบบพกพา (เช่น นาฬกิาวัดการเต้นหัวใจ ที่วัดความดัน) ที่ผู้สูงอายุใช้งานอยู่
หรือไม่ จจุบันผู้สูงอายุในบ้านของคุณมีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลด้านสุขภาพหรือไม่ (เช่น นาฬิกาวัดการเต้นหัวใจ ท่ีวัด
ความดัน)  
 (00) ไม่มี    (1) มี ระบุช่ืออุปกรณ์     

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมืองและการเดินทาง 
6.4. ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้ามี เขาเดินทางอย่างไร 

 (00) ไม่มี   (1) มี เดินทางด้วยตนเอง ด้วยวิธี   (CODE H)  

 (2) มี และมีคนเดินทางด้วย ด้วยวิธี  (CODE H) ผู้ร่วมเดินทาง  (CODE A) 
6.5. ในครัวเรือนของคุณมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) ที่ยังขับรถเองอยู่หรือไม่  

 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอรไ์ซค์เอง  อื่นๆ ระบ ุ   
6.6. หากมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเกนิ 65 ปี สมาชิกคนดังกล่าวมักออกไปทำกิจกรรมทางสังคมหรือพักผ่อนในพื้นที่ใด

นอกบ้านเปน็ประจำบ้าง (นับเฉพาะสถานท่ีที่ไปไมต่่ำกว่าเดือนละ 2 ครั้ง ไม่รวมสถานท่ีที่ไปเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรม
เพื่อการหารายได้) 

ลำดับ สถานที่  
 

กิจกรรมที่ทำ 
 

ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

ความถี่
ในการ
ใช้งาน 

ผู้ที่
ติดตามไป
ด้วย(ถ้ามี) 

 1...ร้านกาแฟ 
2...ร้านอาหาร 
3...ร้านขายของหรือ
ให้บริการอื่นๆ ระบุ (เช่น 
ร้านเสริมสวย) 
4...บ้านเพื่อน  

1…ออกกำลังกาย/เล่นกีฬา 
2…พบปะพูดคุยกับคนรู้จัก 
3...เดินเล่น/นั่งเล่น 
4...พัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ 
5...กิจกรรมทางศาสนา 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE 
L 

CODE A 
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5...ตลาดสด/ตลาดนัด 
6...ห้างสรรพสินค้า/คอมมู
นิตี้มอลล ์
7...ศูนย์ชุมชน 
8...ห้องสมุด 
9...ฟิตเนส/สนามกีฬา/ลาน
ออกกำลังกาย 
10...พิพิธภัณฑ์/แกลอรี ่
11...สวนสาธารณะ 
12...วัด/โบสถ์/มัสยิด/ศาล
เจ้า และศาสนสถาน 
14...อื่นๆ ระบุ 

6...กิจกรรมชมรม ระบุ 
(เช่น คาราโอเกะ ทำอาหาร 
เล่นหมากรุก) 
7...กิจกรรมอาสา ระบุ (เช่น 
สอนหนังสือ ไกด์นำเท่ียว) 
8...อื่นๆ ระบุ 
*แต่ละสถานที่สามารถระบุ
ได้มากกวา่ 1 ตวัเลือก 

1         

2         

3         

4         

5         
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(พิเศษ) ส่วน ค2. พฤติกรรมเด็กเยาวชนในครัวเรือน 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ครัวเรือนมีคนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 

ตอนที่ 7 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในครัวเรือน (9 ข้อ) (คนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี) 
พฤติกรรมการอยู่อาศัย 
7.1. หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกลา่วใช้เวลาเล่นในพื้นที่ต่อไปนี้อย่างไร  
ลักษณะพื้นที่ สมาชิกคนที่ 1 สมาชิกคนที่ 2 สมาชิกคนที่ 3 สมาชิกคนที่ 4 

 อาย ุ ป ี อาย ุ ปี อาย ุ ปี อาย ุ ปี 

ความถี่ ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง  

ความถี ่ ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง  

ความถี่ ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง  

ความถี่ ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง  

CODE L (นาที) CODE L (นาที) CODE L (นาที) CODE L (นาที) 

บริเวณนอกอาคาร 
ของพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัว 

        

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในอาคาร 

        

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
ภายนอกอาคาร 

        

7.2. คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีพ้ืนที่เล่นในอาคารที่เพียงพอสำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

7.2.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.2.2. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.3. คุณคิดว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีพ้ืนที่เล่นนอกอาคารที่เพียงพอสำหรับเด็กมากน้อยเพียงใด 

7.3.1. บริเวณที่อยู่อาศัยส่วนตัว  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.3.2. บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง  (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 

7.4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้านของคุณกินอาหารนอกบ้านสปัดาห์ละกี่มื้อโดยประมาณ (รวมอาหารทีซ่ื้อสำเรจ็รูปจาก
ข้างนอกมาทานที่บ้าน ไม่นับรวมอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจดัหาให)้   มื้อ 

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในเมือง 
7.5. หากครัวเรือนของคุณมีบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ โปรดระบุรายละเอียดการใช้บริการด้านการศึกษา

จากสถานศึกษาของสมาชิกแต่ละคน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
สมาชิก
ลำดับ
ที่ 

ประเภทสถานศึกษา ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง 

สมาชิกผู้
เดินทางไป
ส่ง (ถ้ามี) 

 1...สถานรับเล้ียงเด็ก 2...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3...โรงเรียนอนุบาล 
4...โรงเรียนประถม 5…โรงเรียนมัธยมตน้ 6…โรงเรียนมัธยมปลาย 

7…ปวช/ปวส 8…มหาวิทยาลัย 9….อื่นๆ ระบ ุ

(พิกัด/ชื่อ
สถานที่) 

CODE H (นาที/
เท่ียว) 

(บาท/
เท่ียว) 

CODE A 

1       

2       

3       

4       

5       
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7.6. หากมีสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในบ้าน สมาชิกคนดังกลา่วมักไปเล่นที่ใดนอกบ้านบ้าง โปรดระบุสถานที่ที่

ไปบ่อยที่สุด 5 ลำดับ (รวมพื้นท่ีส่วนกลางนอกห้องพักอาศัยของอาคารชุดและพื้นท่ีส่วนกลางของหมูบ่้านจัดสรร ทั้งนี้ 
หากมีสมาชิกเด็กหลายคน ให้เลือกสมาชิกท่ีใช้เวลาเล่นนอกบ้านมากท่ีสุด 

ลำดับ สถานที่  
 

ขอบเขต ตำแหน่ง  วิธีการ
เดินทาง 

ระยะเวลา
เดินทาง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

ความถี่ใน
การใช้
งาน 

ระยะเวลาใช้
งานต่อครั้ง 

ผู้ติดตาม 
(ถ้ามี) 

 1…บ้านเพื่อน  
2…ห้างสรรพสินค้า  
3…สวนสาธารณะ/สวน 
4…ลานวัด  
5…สนามเด็กเล่น 
6…ซอย/ถนน 
7…อื่นๆ ระบ ุ

1…อยู่ใน
โครงการ 
2…นอก
โครงการ 

(พิกัด/
ชื่อ

สถานที่) 

CODE 
H 

(นาที/
เท่ียว) 

(บาท/เท่ียว) CODE L (นาที/ครั้ง) CODE A 

1          

2          

3          

4          

5          

7.7. คุณคิดว่าในชุมชนละแวกบ้านมพ้ืีนที่เล่นสำหรับเด็กที่เพียงพอมากเพียงใด โปรดระบุคะแนน 

7.7.1.     (5 คือครบครันมาก ⋯ 1 คือขาดแคลนมาก) 
7.8. ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ขวบ) ที่มักเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ (เป็นผู้โดยสาร) 

หรือไม่ 

 (00) ไม่มี   (1) มี  
7.9. ในครัวเรือนของคุณมีเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ไม่มีใบขับขี่ และขับรถหรือไม่ 

 (00) ไม่มี   ขับรถยนต์เอง   ขับรถมอเตอรไ์ซค์เอง  อื่นๆ ระบ ุ   
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ส่วน ง. ข้อมูลระดับบุคคล 

ตอนที่ 8 ความเป็นชุมชนทั้งในโลกกายภาพและโลกดิจิทัล (5 ข้อ) 

รายการข้อความเพ่ือการประเมิน 

8.1. กรุณาระบุความเห็น
ต่อข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

1. หากมองในภาพรวม คณุรูส้ึกชอบการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมชุมชนแบบนี้  

2. คุณรูส้ึกว่าคณุเป็นคนท่ีนี่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนนี้  

3. คุณสามารถแวะเวียนเข้าไปหาเพื่อนบ้านในท่ีพักอาศัยของเขาได้  

4. การเข้าสังคมและมีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ  

5. หากมีโอกาส คณุอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนนี้  

6. หากเพื่อนบ้านของคุณมีการวางแผนจะทำอะไรบางอย่างร่วมกัน คณุคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
ที่ “พวกเรา” กำลังจะทำ มากกวา่คิดว่าเป็น “พวกเขา” กำลังจะทำ 

 

7. หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกบับางเรื่อง คุณสามารถไปถามหรอืปรึกษาเพื่อนบ้าน
บางคนได ้

 

8. คุณเชื่อว่าเพื่อนบ้านของคุณจะใหค้วามช่วยเหลือคณุหากมีเหตุการฉุกเฉินเกิดขึ้น  

9. คุณคิดว่าคุณเป็นท่ีพึ่งพาของเพื่อนบ้านได้และคณุพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ของคุณเมื่อพวกเขาต้องการ 

 

10. คุณสามารถยืมของบางสิ่งหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งกับเพื่อนบ้านได้  

11. คุณต้องการทำงานส่วนรวมบางอย่างร่วมกับเพื่อนบ้านของคุณ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของบริเวณที่คุณอาศัยอยู ่

 

12. คุณรูส้ึกว่าคณุสนิทสนมและผูกพันกับเพื่อนบ้านของคุณ  

13. คุณมักจะหยุดทักทายและพดูคุยกบัเพื่อนบ้านอยู่เสมอ  

14. การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนี้ทำให้คุณรูส้ึกถึงความเป็นชุมชน รูส้กึมีสังคมในละแวก
บ้าน 

 

15. คุณรูส้ึกว่าโครงการที่คณุอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมปลอดภยั (ตอบเฉพาะกรณีที่ตั้งอยู่
ในโครงการ) 

 

16. คุณรูส้ึกว่าย่านที่คณุอยู่อาศัยเป็นสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย (กรณีทีต่ั้งอยู่ในโครงการให้ 
หมายถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ) 

 

8.2. หากคุณอาศัยอยู่ในโครงการที่มีร้ัวล้อมรอบ (เช่น หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด) คุณคิดว่าชุมชนของคุณคือบริเวณใด 
 ภายในรั้วโครงการบางส่วน (เช่น เฉพาะซอยที่บ้านคุณตั้งอยู่)  ภายในรั้วโครงการทั้งหมด   

 ภายในรั้วโครงการบางส่วนและนอกรั้วบางส่วน  ภายในรั้วโครงการทั้งหมดรวมถึงนอกรั้วบางส่วน   
8.3. หากคุณมีปัญหาคุณจะนกึถึงใครเพ่ือขอความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 

 ไม่ม ี   ครอบครัว (พ่อ แม่ พ่ี น้อง ภรรยา สามี)  เครือญาต ิ  เพื่อนสมัยเรียน  
 เพื่อนที่ทำงาน  คนละแวกบ้าน   อื่นๆ ระบุ     
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8.4. คุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุม่เฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้านหรือไม่ (หากไม่อยู่ให้ข้ามข้อ 8.5) 
 อยู ่ ไม่อยู่  

8.5. หากคุณอยู่ในกลุ่มไลน์/กลุม่เฟสบุ๊คของชุมชนละแวกบ้าน คุณเห็นด้วยกับข้อความนีม้ากน้อยเพียงใด  

รายการข้อความเพ่ือการประเมิน 

กรุณาระบุความเห็นต่อ
ข้อความต่อไปนี้ 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

⋮ 
1 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

1. คุณคิดว่า คณุและสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี้ เป็นเพื่อนบ้านกัน  

2. คุณคิดว่า หากมีเหตุฉุกเฉินในที่อยูอ่าศัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากสมาชิกใน
กลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนีไ้ด้ 

 

3. หากคุณต้องการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมบางอย่างในละแวกท่ีอยู่อาศัย คุณสามารถ
ขอความร่วมมือและน่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มไลน์/กลุ่มเฟสบุ๊คนี ้

 

 
ตอนที่ 9 การใช้งานที่อยู่อาศัยและความพึงพอใจ (10 ข้อ) 

การใช้พื้นที่ส่วนตัวในบ้าน 
9.1. หากคุณไม่มีพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดระบุระดับความต้องการพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้าน (5 คือต้องการมาก ถึง 1 คือไม่

ต้องการเลย)     
9.2. หากคุณมีพ้ืนที่ส่วนตัวในบ้าน โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพื้นที่ดังกล่าว (5 คือพึงพอใจท่ีสุด ถึง 1 คือไม่พึง

พอใจเลย) 
9.2.1. การระบายอากาศ   
9.2.2. ความเงียบสงบ     
9.2.3. ขนาดของพื้นที ่     

การประกอบอาหารและทานอาหาร 
9.3. ความถี่ในการประกอบอาหารทานเองในครัวเรือน  (CODE L) 
9.4. หากข้อ 9.3 ตอบ “4-7 (CODE L)” โปรดเลือกเหตุผลในการไม่ประกอบอาหารทานเองเป็นประจำ  

 ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหารที่เหมาะสม  ต้องการประหยัดเวลา    ต้องการประหยัดเงิน  
 ไม่มีแหล่งซื้อวัตถดุิบใกล้บ้าน   อื่นๆ ระบ ุ    

9.5. หากข้อ 9.3 ตอบ “4-7 (CODE L)” คุณต้องการประกอบอาหารทานเองบ่อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจบุันหรือไม่ 
 ต้องการ   ไม่ต้องการ  ไม่แน่ใจ 

9.6. สมาชกิในครัวเรือนคนใดเป็นผู้ประกอบอาหาร  (CODE A) 
9.7. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในพ้ืนที่ประกอบอาหาร (5 คือพึงพอใจที่สุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 

9.7.1. คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ    
9.7.2. ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ    
9.7.3. ขนาดของพื้นที ่      

ความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยและอืน่ๆ 
9.8. ความพึงพอใจต่อที่อยู่อาศัยในภาพรวม (5 คือพึงพอใจท่ีสุด ถึง 1 คือไม่พึงพอใจเลย) 
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9.8.1. คุณภาพของบ้านในภาพรวม       
9.8.2. การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในภาพรวม       
9.8.3. ขนาดพื้นท่ีภายในบ้านหรือภายในห้องชุด      
9.8.4. ขนาดพื้นท่ีภายนอกอาคาร (ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนท่ีส่วนกลาง)    
9.8.5. ขนาดและจำนวนของห้องน้ำ       
9.8.6. ขนาดระเบียง (กรณเีป็นอาคารชุด หอพัก แฟลต)      
9.8.7. ความเป็นส่วนตัว         
9.8.8. ความสงบจากมลภาวะทางเสยีง 
9.8.9. ความสว่างจากแสงธรรมชาต ิ       
9.8.10. ความปลอดภัย         

9.9. ในที่อยู่อาศัยของคุณมีห้องท่ีไม่มีการใช้งานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (หากไม่มี ให้ข้ามข้อ 9.10) 
 มี ระบุช่ือห้องและจำนวน ห้อง  จำนวน ห้อง ห้อง  จำนวน ห้อง 
 ไม่ม ี

9.10. ในกรณีที่บ้านของคุณมีห้องหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้งาน คุณมีแผนจะใช้งานห้องหรือพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างไรในอนาคต
อีก 5-10 ปีข้างหน้า  
 ไม่มีแผนจะเปลี่ยนการใช้งาน  
 มีแผนใช้งาน (โปรดเลือกข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้มากท่ีสุด 2 ข้อ) 

 เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าค้างแรมในระยะสั้น   เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเช่ารายปี 
 ปรับปรุงเป็นร้านขายของหรือร้านอาหาร    ปรับปรุงเป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัว  
 ปรับปรุงเป็นพื้นทีส่ำนักงาน    รอญาติหรือบุตรหลานกลับมาอยู่อาศัย  
 เก็บไว้เป็นห้องนอนรับแขก   อื่นๆ ระบุ     

ตอนที่ 10 การทำงานที่สร้างรายได้ (15 ข้อ) 
10.1. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณมีประสบการณ์ทำงานรวมทั้งสิ้นกี่ปี  ปี 
10.2. ในช่วง 1 ปีก่อนวิกฤตโควิด (พ.ศ. 2562) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
10.3. ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณทำงานที่สร้างรายได้กี่งาน  งาน 
10.4. ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงวิกฤตโควิด) คุณทำกิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ) 
 การเรียนรู้ในระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น ในโรงเรยีน กศน. เรียนออนไลน์แตไ่ด้ปรญิญา 
 การเรียนรู้นอกระบบ  ชม./สัปดาห์ เช่น เรียนพเิศษ เรียนออนไลน์แตไ่ม่มีปริญญา ทำแบบฝึกหัด
เอง 
 การฝึกงานหรือทำงานโดยไมม่รีายได ้  ชม./สัปดาห ์
 การให้บริการและดูแลสมาชิกในครัวเรือน  ชม./สัปดาห ์
 การให้บริการชุมชนและอาสาสมัคร  ชม./สัปดาห ์

ใน 1 ปีที่ผ่านมา (จากจำนวนงานที่สร้างรายได้ข้อ 10.3 และงานที่ไม่สร้างรายได้ 10.4) คุณทำงานอะไรบ้าง กรุณาระบุ
รายละเอียดแต่ละงานดังนี้ 
*หากปัจจบุันเป็นนักเรียน นกัศึกษา ใหต้อบการเรียนรู้เป็นงานอันดับแรก โดยถามเพียงข้อ 10.5-10.6 และ 10.9-10.13 ปรับคำว่าทำงานเป็นเรียน 
**หากมีการตอบ “รับจ้างทั่วไป” ให้ถามรายละเอียดของงานที่รับจ้าง แจงตามประเภทงาน/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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 งานที่ (แจงงานตามจำนวนงานท่ีตอบในข้อ 10.3 และ 10.4)  1 2 3 4 5 ⋯ 
ลัก

ษณ
ะง

าน
แล

ะก
าร

ทำ
งา

น 10.5. งานที่ทำ* ** (อธิบาย)       

10.6. อุตสาหกรรม  (อธิบายวา่บริการ/ผลิตอะไร เช่น แฟชัน่ น้ำแข็ง ส่งคน)       

10.7. สถานภาพการทำงาน  จ้างโดยรัฐบาล   จ้างโดยรัฐวิสาหกจิ 
 จ้างโดยเอกชน   จ้างโดยบุคคล   
 รับจ้างเองจากหลายเจา้ (ฟรแีลนซ์)  เป็นนายจ้าง  
 การรวมกลุ่ม   ธุรกิจสว่นตัวไม่มีลูกจา้ง  
 ธุรกิจครัวเรือนไม่มีค่าจ้าง  

      

10.8. หากเป็นงานทีเ่กิดจาก
การว่าจ้างใดๆ ให้ระบุ
วิธีการรับงาน 

 ผ่านการสมัครเอง   ผ่านการบอกต่อ   
 ผ่านนายหน้า/บริษัท  
 ผ่านพื้นที่รองานที่ชัดเจน เช่น วิน ตลาด  
 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

      

10.9. ลักษณะสถานที่ทำงาน  ในที่ที่ผู้ว่าจา้งจัดหาให้เป็นหลกัแหล่ง เช่น สำนักงาน บา้น
ผู้ว่าจ้าง  

 ขึ้นอยูก่ับผู้วา่จ้างไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ตามจุดหมาย ตาม
บ้าน ที่กอ่สร้าง 

 จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือ
ส่วนรวมที่ต้องเป็นสมาชิก เช่น บ้าน CO-WORKING 
SPACE 

 จัดหาดว้ยตนเองเป็นหลักแหล่งในพื้นที่สาธารณะ เช่น ข้าง
ถนน ตลาด 

 จัดหาดว้ยตนเองไม่เป็นหลักแหล่ง เช่น ร้านกาแฟ ข้างถนน 
ตลาดนัด 

      

10.10. สถานที่มักใช้เป็นที่
ทำงานหลัก 

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

      

10.11. องค์ประกอบการ
ทำงาน  

 จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาจึงจะทำงานได ้
 ต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นครั้งคราวจึงจะทำงานได้ 
 ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่หากมีจะเพิ่มประสิทธภิาพ

การทำงาน 
 การทำงานไม่ขึ้นกบัอินเทอร์เน็ตเลย  

      

เว
ลา

กา
รท

ำง
าน

 10.12. จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลีย่  ……...ชั่วโมง/สัปดาห ์       

10.13. กรอบเวลาการวา่จ้าง
งาน (หากยังทำอยู่ ไม่
นับรวมแผนที่จะออก
จากงานด้วยตนเอง) 

เร่ิมทำงานนี้ตั้งแต่ เดือน……... ปี……... 
 สิ้นสุดแล้วเมื่อ เดือน……... ปี……... 
 จนถึงปัจจุบัน แต่การว่าจ้างจะสิ้นสดุเมื่อ เดือน…… ปี…… 
 จนถึงปัจจุบัน และไม่มีกำหนดสิ้นสดุการทำงานที่ชัดเจน 

      

ค่า
แร

งใ
นก

าร
ทำ

งา
น 10.14. อัตราค่าจ้างของงาน

โดยเฉลีย่ของแต่ละงาน 
คิดเป็น… 

 ……...บาท/เที่ยวหรอืครั้ง  ……...บาท/โครงการ 
 ……...บาท/ชม.   ……...บาท/วัน  
 ……...บาท/สัปดาห ์  ……...บาท/เดือน  
 อื่นๆ (ระบุ)...  

      

10.15. ค่าจ้างที่ได้รบัเฉลี่ยของแต่ละงาน  ……...บาท/เดือน        
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ตอนที่ 11 การซื้อของและการบริโภค 
การกินอาหารนอกบ้าน 
11.1. คุณเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านที่สถานที่ต่อไปนี้ ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สถานที่ ความถี่ (CODE X) 

 ตลาดสด  

 ตลาดนัด  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้า  

 ร้านอาหารในระยะเดินเท้าจากแหลง่งาน/สถานศึกษา (ถา้ทำงานที่บา้นให้เป็น 0)  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้าจากบา้น  

 ร้านอาหารอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกระยะเดินเท้าจากแหล่งงาน/สถานศึกษา  

 ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 อื่นๆ ระบ ุ     

11.2. การเดินทางไปกินอาหารนอกบ้านของคุณ มักเกิดขึ้นในมือ้ใด ด้วยความถี่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
มื้อ ความถี่ (CODE X) 

 เช้า  

 กลางวัน  

 เย็น  

 อื่นๆ ระบ ุ     

11.3. สาเหตุที่ทำให้คุณเลือกเดินทางไปกินอาหารนอกบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไมยุ่่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มสีมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาหาร  ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกบัประกอบอาหารเอง  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้แหล่งงาน/สถานศึกษา  
 มีแหล่งอาหารอยู่ใกล้บ้าน    อื่นๆ ระบ ุ   

การสั่งอาหารด้วยบริการส่งอาหาร 
11.4. คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาที่บ้านหรือไม่ ด้วยความถี่

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

11.5. คุณเคยใช้บริการส่งอาหาร (GRAB/FOOD PANDA/LINE MAN/GOJEK ฯลฯ) มาท่ีทำงาน/สถานศึกษาหรือไม่ 
ด้วยความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.6. สาเหตุที่เลือกใช้งานบริการส่งอาหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีความสะดวก ไมยุ่่งยาก    ไม่มีเวลาประกอบอาหาร   
 ไม่มีเวลาเดินทางไปซื้ออาหาร    ไม่มสีมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาหาร   
 รวมค่าส่งแล้วราคายังถูกกว่าเมื่อเทียบกับประกอบอาหารเองหรอืเดินทางไปซื้อ  
 ห้องครัวที่บ้านไม่พร้อมประกอบอาหาร   มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ  
 ชอบความหลากหลายของอาหาร ไมจ่ำเจ  อื่นๆ ระบ ุ   

การซื้อของออนไลน ์
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11.7. คุณเคยซ้ือของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น SHOPEE LAZADA JD CENTRAL ฯลฯ) หรือไม่ ด้วยความถี่
อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.8. คุณเคยซ้ือของผ่านสื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) (เชน่ FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM ฯลฯ) หรือไม่ ด้วย
ความถี่อย่างไร 
 (0) ไม่เคยใช้บริการ   (1) เคย นานๆครั้ง  (2) ใช้เป็นประจำ ใช้โดยเฉลี่ย ครั้ง/สัปดาห ์

11.9. สินค้าที่คุณมักซ้ือออนไลน์คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาหาร/ขนมพร้อมกิน/เครื่องดื่ม   ของสดของแห้ง/วัตถุดิบสำหรบัประกอบอาหาร 
 ของใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ)  เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
 เครื่องประดับ  อาหารเสริม/เครื่องสำอาง เครื่องเขียน/อุปกรณ์ประกอบการทำงาน 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT    อุปกรณ์กีฬา/งานอดิเรก 
 เฟอร์นิเจอร ์     อื่นๆ ระบ ุ     

11.10. เวลาที่คุณซ้ือของออนไลน์ คุณให้ส่งสินค้าไปที่ใดเป็นหลัก 
 บ้าน   แหล่งงาน/สถานศึกษา  ร้านสะดวกซื้อ   อื่นๆ ระบ ุ  

  
11.11. สาเหตุที่ทำให้คุณซ้ือของออนไลน์ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก    ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซื้อของ 
 ไมม่ีสินค้าประเภทน้ันขายในเมืองที่อยู่อาศัย  ไมส่ะดวกท่ีจะเดินทาง 
 มีคนรับของที่จะมาส่งให้เสมอ   มีโปรโมชั่นดึงดดูใจ 
 สินค้ามีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ  ราคาถูกกว่าซื้อตามหน้าร้าน 
 อื่นๆ ระบ ุ    

ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากโควดิ19 
11.12. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 (ช่วงกลางปี 2563) ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือ

ของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (X)) 
11.13. พฤติกรรมการซ้ือของและการบริโภค 
พฤติกรรมการซื้อของและการบริโภค ความถี่ที่เปลีย่นไป 

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

11.13.1. การทำอาหารกินเองในบ้าน  

11.13.2. การเดินไปไปซ้ืออาหารมากินที่บ้าน  

11.13.3. การเดินทางไปกินอาหารนอกบา้น  

11.13.4. การสั่งอาหารดว้ยบรกิารส่งอาหาร  

11.13.5. การซ้ือของออนไลน ์  

11.13.6. อื่นๆ ระบ ุ     

ตอนที่ 12 การเดินทาง 
12.1.  ในแต่ละสัปดาห์คุณเดินทางไปที่ไหนบ้างเป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลการ

เดินทาง  
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ประเภทการเดินทาง สถานที่ ความถี่ใน
การเดินทาง 
(วัน/
สัปดาห์) 

วิธีการเดินทาง ราคาค่า
เดินทาง 
(บาท/เทีย่ว) 

เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที/เที่ยว) 

จำนวนผู้
ร่วมเดินทาง 
(คน) 

1...ไปทำงาน 2...ไปโรงเรียน  
3...ไปซื้อของ/ตลาด 4...ไปโรงพยาบาล  
5...ไปออกกำลังกาย/พักผ่อน  
6... ไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน 7...อื่นๆ 

  CODE H    

       

       

       

       

       

12.2. โปรดระบุปัจจัยในการเลือกวิธีในการเดินทางของท่าน 
 

ปัจจัย 

กรุณาให้คะแนนความสำคัญของปัจจยัต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจเลือกยานพาหนะในการเดินทางของคุณ 
5 สำคัญมากที่สุด - 1 สำคัญน้อยที่สุด 0 ไมม่ีความสำคัญเลย 

ปัจจัยดา้นราคา   

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูก  

ปัจจัยดา้นเวลา  

2. เดินทางสะดวกรวดเร็ว    

3. ไปถึงที่หมายตรงเวลา  

ปัจจัยดา้นขนาด  

4. ความจุมากเดินทางได้หลายคน   

ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพ  

5. มีความปลอดภยั  

6. มีความสะดวกสบาย ไม่ร้อน  

7. มีความเป็นส่วนตัว  

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อม  

8. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยดา้นคุณค่า  

9. ต้องการเป็นเจ้าของยานพาหนะ   

10. แสดงถึงระดับฐานะทางสังคม  

 
12.3. ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่เคยใช้   ไม่มีปญัหา 
 สภาพรถเก่า   ราคาแพงมากเกินไป   ความลา่ช้าในการให้บริการ  
 มีทางเลือกน้อย   เดินทางหลายต่อไมส่ะดวก  บริการไมสุ่ภาพ 
 อื่นๆ ระบ ุ     

12.4. หากท่านเคยใช้บริการรถสองแถวหรือรถซิต้ีบัส กรุณาตอบคำถาม 12.5-12.6 
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 12.5. ความพึงพอใจต่อบริการรถ
สองแถว (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 
1 ไม่พอใจอยา่งมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

12.6. ความพึงพอใจต่อบริการรถ
ซิต้ีบัส (ในกรณีที่เคยใช้
บริการ) 
1 ไม่พอใจอยา่งมาก 

⋮ 
5 พอใจอย่างมาก 

1. สภาพรถ   

2. ราคาค่าโดยสาร   

3. รายจ่ายค่าเดินทาง   

4. ความสะดวกสบายในการเดินทาง   

5. ความปลอดภยั   

6. ความรวดเร็วในการเดินทาง   

7. ความตรงต่อเวลา   

8. อื่นๆ   

12.7. ท่านเคยใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถหรือไม่ 

 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อถัดไป)  เคย  
12.8. หลังจากใช้บริการแอพลิเคชัน่เรียกรถ วัตถุประสงค์และวิธีการเดินทางของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (โปรด

ระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 
การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสอื    

การเดินทางไปซื้อของ    
การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน    
การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    
วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

12.9. ในช่วงล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของท่านเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร (โปรดระบุว่า เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) หรือ เหมือนเดิม (x)) 

วัตถุประสงค์การเดินทาง ความถี่ ราคาค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 

การเดินทางไปทำงาน/เรียนหนังสอื    
การเดินทางไปซื้อของ    

การเดินทางไปออกกำลังกาย/พักผ่อน    
การเดินทางไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน    

วิธีการเดินทาง    
การเดินทางด้วยรถส่วนตัว    
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

12.10. ในอนาคตข้างหน้า หากระบบขนส่งสาธารณะมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ ท่านจะใช้บริการหรือไม่  
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 
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1….ใช้ 2….ไม่ใช้ 3….ไม่แน่ใจ 

1. มีระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใตด้ิน  
2. บริการรบัส่งแบบประตสูู่ประตู (รบัส่งจากบ้านถึงที่หมาย)  

3. จองตั๋วการเดินทางล่วงหน้าไดเ้หมอืนสายการบิน  
4. ค่าเดินทางที่สามารถเหมาจ่ายเป็นรายเดือนได ้  
5. ราคาถูก และราคาเดียวกันทุกประเภท  
6. สามารถให้บริการผ่านแอพลเิคชั่นเรียกรถได ้  
7. ให้บริการโดยยานยนต์ไร้คนขับ  

8. ให้บริการโดยยานยนต์เครื่องยนตไ์ฟฟ้า  
12.11. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าการเดินทางของท่านจะเป็นอย่างไร  

รูปแบบการเดินทาง กรุณาระบุความคาดหวังของท่าน 
1….ใช้ 2….ไม่ใช้ 3….ไม่แน่ใจ 

1. รถสองแถว หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ   

2. รถส่วนตัว   
3. บริการแอพลเิคชั่นเรียกรถ  

 

ตอนที่ 13 รายได้และรายจ่าย (6 ข้อ) 
13.1. คุณมีรายได้ที่มาจากการทำงานด้วยตนเองจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 

00) 
 ค่าจ้างและเงินเดือน   บาท/เดือน (ซ้ำกับข้อ ) 
 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ    บาท/เดือน  
 กำไรสุทธิจากการทำเกษตร   บาท/เดือน 

13.2. คุณได้รับเงินที่เป็นการช่วยเหลือจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือจากบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บำเหน็จ/บำนาญ เงินสงเคราะห ์  บาท/เดือน 
 เงินชดเชย/ทดแทนการออกจากงาน  บาท/เดือน  
 เงินช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่างๆ  บาท/เดือน ระบุโครงการ:    (CODE G) 

13.3. คุณมีรายได้จากทรัพย์สินจากไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มตีอบ 00)  
 ค่าเช่าบ้าน/ที่ดินและทรัพยส์ินอื่น  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  บาท/เดือน 
 ดอกเบี้ยแชร์และการให้กู้ยมืเงิน  บาท/เดือน 

13.4. คุณมีรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคเร่ืองอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล   บาท/เดือน (ของใช้ การเดิน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้เฉพาะส่วนตัว) 
 อุปโภคบริโภคในระดับครัวเรอืน  บาท/เดือน (อาหาร ของใช้ หรือค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันในระดับ
ครัวเรือน) 



310 

 ค่าที่อยู่อาศัย การดูแล และคา่บริการ  บาท/เดือน (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า คา่จ้างแม่บ้าน ฯลฯ)  
 ค่าเดินทาง (ในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวให้ระบุเป็นค่าน้ำมัน)  บาท/เดือน 

13.5. คุณมีรายจ่ายเพ่ือการช่วยเหลือเร่ืองอะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไมม่ีตอบ 00) 
 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว  บาท/เดือน 
 เงินช่วยเหลือบุคคลนอกครอบครัว  บาท/เดือน 
 บริจาคเงิน/สิ่งของแก่องค์กรต่างๆ  บาท/เดือน 
 เงินทำบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  บาท/เดือน 

13.6. คุณมีรายจ่ายอ่ืนๆ อะไร เป็นจำนวนเท่าไหร่บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ หากไม่มีตอบ 00) 
 หนี้ค้างชำระในระบบ   บาท/เดือน 
 หนี้ค้างชำระนอกระบบ   บาท/เดือน 
 เบี้ยประกันตา่งๆ    บาท/เดือน 
 ภาษี/ค่าธรรมเนยีม/ค่าปรับ   บาท/เดือน 
 อื่นๆ     บาท/เดือน 
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ภาคผนวก ค การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 3 ครั้งต่อเมือง โดยในปัจจุบันจัดไปแล้ว 1 ครั้งต่อ
เมือง มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1: ประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและอนาคตฐาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขอคำแนะนำต่อยอดแนวความคิดพื้นฐานผ่านผัง
พลวัตระบบ 2) ร่วมกันประเมินสัญญาณการเปลี่ยนแปลงด้วยเมทริกซ์ผลกระทบและความไม่แน่นอน และ 3) 
ร่วมกันจินตนาการภาพอนาคตฐานของเมือง โดยกิจกรรมการประชุมนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง (180 
นาที) ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่จริงได้ ดังนั้นจึงได้
จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และจัดพ้ืนที่เพ่ือการทำงานเชิงปฏิบัติการด้วย IdeaFlip.com แทน 
นอกจากนี้ เนื่องจากต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่สามารถเชิญกลุ่มแรงงานบริการขั้น
พื้นฐานให้เข้าร่วมได้เช่นกัน การประชุมจึงเน้นกลุ่มตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนใน
การดำเนินงาน ข้อมูลพื้นฐานของการประชุมครั้งนี้มีดังปรากฏใน ตารางท่ี 60 ตารางท่ี 61 และ ภาพที่ 48 

ตารางที่ 60 รายละเอียด วัน เวลา สถานท่ี และจำนวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 
เมือง วันที่ เวลา สถานที ่ จำนวนผู้เข้าร่วม 
เชียงใหม ่ 28 เม.ย. 2564 13:00-16:00 ผ่านระบบออนไลน ์ 14 คน 
ขอนแก่น 28 เม.ย. 2564 9:00-12:00 ผ่านระบบออนไลน ์ 15 คน 
หาดใหญ่-สงขลา 29 เม.ย. 2564 9:00-12:00 ผ่านระบบออนไลน ์ 9 คน 

ตารางที่ 61 รายละเอียดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 
นาท ี กิจกรรม ผลลัพธ์จากกิจกรรม 

5 แนะนำตัวและการประชุม - 
20 แนะนำและทำความความรู้จักแตล่ะท่าน ทำความรู้จักผู้เข้าร่วม และข้อดีของเมืองที่แต่ละคนเล็งเห็น 

10 แนะนำงานวิจัยและอธิบายผังพลวัตระบบ - 
10 เพิ่มเตมิข้อเสนอแนะลงบนพลวัตระบบที่ทำไว ้ ข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุงพลวัตระบบต่อไป 

40 อธิบายแนวโน้มการเปลีย่นแปลง - 
เพิ่มและพดูคุยแนวโนม้การเปลี่ยนแปลง เพิ่มสัญญาณและแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

10 พัก - 
5 อธิบายวิธีการประเมินแนวโนม้ - 

40 ประเมินแนวโน้มสัญญาณการเปลีย่นแปลง ตารางการประเมินแนวโน้มสัญญาณการเปลี่ยนแปลง 
5 อธิบายภาพอนาคตฐาน - 
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30 จินตนาการภาพอนาคตฐาน ภาพอนาคตฐาน 

5 สรุปการประชุม - 

 

 
ภาพท่ี 48 เทมเพลตสำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้ที่ 1 

 

1.1. เมืองเชียงใหม ่
1.1.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 62 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เมอืงเชียงใหม่ 
ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ พ้ืนเพ วัย เพศ 
1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม ่ ย้ายมาด้วยงานราชการ 40-50 ชาย 
2 สถาปนิกด้านการพัฒนาเมือง คนเมืองเชียงใหม ่ 30-40 ชาย 
3 นักเคลื่อนไหว+การเมือง (เชียงใหม่กว่า) คนเมืองเชียงใหม ่ 30-40 หญิง 
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ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ พ้ืนเพ วัย เพศ 

4 นักเคลื่อนไหว+การเมือง (เชียงใหม่กว่า) ย้ายมาตอนเรียนมช. 30-40 หญิง 
5 การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องที ่
หอการค้าจังหวัด คนเมืองเชียงใหม ่ 40-50 ชาย 

6 หอการค้าจังหวัด คนเมืองเชียงใหม ่ 30-40 ชาย 
7 YEC หอการคา้ ย้ายตามพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก 30-40 ชาย 
8 CEA เชียงใหม ่ คนเมืองเชียงใหม ่ 40-50 หญิง 
9 การพัฒนา

แรงงาน 
สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด คนเมืองเชียงใหม ่ 30-40 ชาย 

10 สำนักแรงงานจังหวัด ย้ายมาด้วยงานราชการ 50-60 ชาย 

11 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด คนเมืองเชียงใหม ่ 40-50 หญิง 
12 คณะเศรษฐศาสตร์ มช. คนเมืองเชียงใหม ่ 30-40 หญิง 

13 ตัวแทน
คนทำงาน 

อาชีพอิสระ ย้ายมาตอนเรียนมช. 20-30 หญิง 
14 กำลังจะไปศึกษาต่อปรญิญาเอก ย้ายด้วยความสนใจ 30-40 หญิง 

1.1.2. จุดเด่นของเมือง 
 จากมุมมองของคนเชียงใหม่  

o เมืองมีความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตสมัยใหม่ และยังมีความเป็นดั้งเดิม 
o เมืองที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
o ผู้คนน่ารัก อัธยาศัยดี 
o เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย การผสมผสานของความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากล 
o เมืองศูนย์กลางของภาคเหนือ 

 จากมุมมองคนนอกที่มาอยู่เชียงใหม่ 
o ทรัพยากรธรรมชาติมีความสวยงาม 
o ประเพณีและวัฒนธรรม 

 
1.1.3. การวิเคราะห์พลวัตระบบ  

 ประเด็นเสนอแนะพิจารณาเพิ่มเติมในพลวัตระบบ  
o การกระจายรายได้ การเคลื่อนย้ายของคนที่เข้ามาเชียงใหม่ รายได้จะตกอยู่กับใคร แนวทาง

หนึ่งคือการรักษาเอกลักษณ์ของย่านต่าง ๆ ให้เป็นสิ่งดึงดูดใจ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ย่านและเกิดการะจายรายได้ถึงคนในระดับย่อย 

 แผนและนโยบาย (ตัวแทรกแซงที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพลวัตระบบ) 
o เมืองดึงดูดคนต่างถิ่นเข้ามา ระบบอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเข้ามาของคนต่างชาติ 

(โอกาสและความท้าทาย) 
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1.1.4. การกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมือง 

เมืองดึงดูดแรงงานไร้ถิ่นและธุรกิจใหม่มากขึ้น อย่างไรก็ดี อาจจะเผชิญความท้าทายในแง่ที่กลุ่มที่เข้ามาไม่ใช่
คนเชียงใหม่ เพียงแค่มาใช้พื้นที่เมืองและโอกาสของเมืองทำงานและนำเงินออกไป และผลประโยชน์
อาจจะไม่ค่อยตกลงกับคนในพ้ืนที่ เป็นความท้าทายที่จะทำอย่างไรให้เชียงใหม่อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

การศึกษาจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจสืบเนื่องที่ให้บริการบุคลากรและนักศึกษาโดยรอบ
มหาวิทยาลัยจะอยู่อย่างไร เช่น ร้านอาหาร หอพักนักศึกษา  

ความต้องการแรงงานช่างมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนอาชีวะมีน้อย แต่ตำแหน่งงานด้านช่างมีความ
ต้องการสูง  

การลงทุนด้านการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีมากขึ้น ผู้ลงทุนมองว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานราคาถูก 
โอกาสงานสำหรับคนเชียงใหม่มีไม่มาก ซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับคนเชียงใหม่ และคนเชียงใหม่ ก็ต้อง
ออกไปหางานที่อื่นอยู่ดี 

ค่าครองชีพเชียงใหม่ไม่ถูกขนาดนั้น  
co-working spaceไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนอแมด กลุ่มนอแมดจะเลือกใช้พื้นที่สาธารณะในเมือง คาเฟ่ใน

การนั่งทำงาน 
แรงงานทักษะสูงยังมีน้อย ไม่ตอบสนองและสนับสนุนกลุ่ม startup  
แรงงานในเมืองมีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจากเมืองมีความแออัดสูงจากกระบวนการเป็นเมือง คนจะย้ายออกไป

ทำงานที่ชานเมืองมากขึ้น ทำให้คนที่ทำงานและใช้จ่ายอยู่ในเมืองลดลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองอาจ
ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานด้วย ในขณะเดียวกัน กลุ่มนอแมดก็เลือกจะไปอยู่นอกเมืองมาก
ขึ้น เพื่อแสวงหาค่าครองชีพที่ต่ำกว่าในเมือง ในด้านการพัฒนา ในเมืองก็ไม่ต้องการให้ทุกอย่างราคาถูก 
เพราะจะทำให้คนในเมืองไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ เป็นความท้าทายว่าเมืองจะพัฒนาและสร้างการ
เติบโตอย่างไร และจะกำหนดตำแหน่ง (position) ใหม่เพ่ือให้เมืองเติบโตต่อไปได้ 

แนวโน้มการบริโภคอาหารสุขภาพในเมืองเพิ่มขึ้น เชียงใหม่มีศักยภาพด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร มี
ผู้ประกอบการภายนอกมาประกอบธุรกิจ เช่น ร้านอาหารมังสวิรัติ ที่มีการสร้างแบรนด์และการตลาดที่
ช่วยเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ เชียงใหม่มีร้านอาหารวีแกนต่อหัวประชากรมากที่สุ ดในโลก24 และมี supply 
chain มาจากเกษตรกรในพ้ืนที่เชียงใหม่ เช่น พ้ืนที่อำเภอพร้าว ที่มีการผลิตผักออแกนิก เกิดการสร้างงาน
ที่เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรที่เป็นจุดแข็งของเชียงใหม่ (วิถีชีวิตคนเมืองสร้างงานให้พ้ืนที่รอบนอก)  

กระแสการรักสุขภาพของคนในเมืองเชียงใหม่เพิ ่มขึ้น มีกิจกรรมการวิ่ง การรับประทานอาหารสุขภาพ 
ประกอบกับเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศดี อย่างไรก็ดี มีปัจจัยหน่วงสำคัญ คือ การเผาป่าและ
ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นปัจจัยขวางการเพ่ิมข้ึนของแนวโน้มดังกล่าว 

 
24 เพิ่มเติม คณุสมิต ทวีเลิศนิธิ บริษทันิธิฟู้ดส์ Let’s plant meat 
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ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสูงระบบมากขึ้น มีการณรงค์ให้กลุ่มอาชีพบริการพื้นฐาน เช่น แม่ค้าหาบเร่ 
เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น 

จากการระดมสมองสามารถสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมืองขอนแก่นที่มีผลต่อแนวโน้มสำคัญของเมืองได้ 
ดังตารางท่ี 63 

ตารางที่ 63 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการทำงานของคนเมืองเชียงใหม ่
มิต ิ ปัจจัยขบัเคลื่อน/ ปัจจยัหน่วง 

สังคม  
(Society) 

• นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ระยะสั้น <= 3 เดือน) 

• การย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง 

• เปลี่ยนงานบ่อย 

• ความสัมพันธ์ในครัวเรือนหลากหลายมากขึ้น 

• ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง 

• จำเป็นต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่หลากหลายขึ้น 

• ความย ื ดหย ุ ่ น ในการปร ับต ั วต ่ อสถานการณ์  
(resilience) 

• เป็นผู้ผลติไม่ใช่แค่ผู้บริโภคนวัตกรรม 

• ความสามารถในการปรับตัวของคนในเมือง 

• ค้นหาอัตลักษณ์ที่หายไปเพื่อสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม 

• ทรัพยากรต่าง ๆ เข้าถึงยากมากขึ้น 

• สังคมมีคนจากเช้ือชาติหลากหลายขึ้น 

• Digital Nomad +นักท่องเที่ยวย้ายถิ่นเลี่ยง PM2.5 

• ปริมาณ innovator ในพื้นที่ 

• คนสูงอายุมีมากขึ้น 

• การขยายตัวสู่ชานเมือง 

• แรงงานต่างชาติทักษะต่ำย้ายเข้า 

• มากขึ้น (ระยะยาว > 3 เดือน) 

• ประชากรเชียงใหม่มีบ้านหลังที ่สองนอกพื้นที ่จาก
มลพิษ PM2.5" 

• แรงงานในเมืองมีทักษะสูงขึ้น 

• แรงงานต่างชาติทักษะสูงย้ายเข้ามากขึ้น (ระยะยาว > 
3 เดือน) 

• แรงงานคนไทยทักษะสูงย้ายเข้ามากขึ้น (ระยะยาว > 
3 เดือน) 

• อาชีพใหม่ที่สร้างงานให้แก่คนเชียงใหม่ 

• โครงสร้างการคุ้มครองแรงงานประเภท Freelance (?) 

• การฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 

• กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวัยขึ้น 

• การเรยีนออนไลน์ 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

• Big Data 

• เมืองเชียงใหม่ 

• รถไฟรางคู่ 

• รถไฟความเร็วสูง 

• Omnichannel 

• การเชื่อมต่อออนไลน์ 5G 

• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

• FEEDER (mobility) 

• Blockchain/ Crypto currency  

• ระบบอาคารอัจฉริยะ 

• การพัฒนาพลังงานสะอาด 

• AI + Automation (ส ่งผลให ้แนวโน ้มการจ ้างงาน
ลดลง) 

• Plant-based meat 

• ระบบเมืองอัจฉริยะ 

• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

• WIFI สาธารณะ 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

• การท่องเท่ียว 

• ธุรกิจท้องถิ่นรายย่อยเพิ่มขึ้น 

• Inclusive growth (leave no one behind) 

• การลงทุนจากภายนอก 

• ทำงานผ่านแพลตฟอร์มทักษะสูง (ส่งงานออนไลน์) 

• การทำงานผ่านแพลตฟอร์มจับคู่ลูกค้าและผู้ให้บริการ 

• ภาคบร ิ ก าร เป ็ น  Comparative advantage ของ
เชียงใหม่ 

• เศรษฐกิจ สีเขียว 

• แรงงานต่างด้าวมาแบบถูกกฎหมาย 

• Co-working space (อาจจะลด) (hype) 

• Care economy เช ่น พยาบาล ผู ้ช ่วยพยาบาล ที่
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 

• ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเพิ่มขึ้น 

• ค่าแรงถูก 

• การขายของออนไลน์ 

• ความต้องการแรงงานช่าง (vocational education) 

• ธุรกิจการศึกษา 
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มิต ิ ปัจจัยขบัเคลื่อน/ ปัจจยัหน่วง 

• ผัก ผลไม้ ออแกนิก 

• สังคมไร้เงินสด 

• ธุรกิจแบ่งปัน (แชร์บ้าน แชร์รถ ฯลฯ) 

• ค่าครองชีพสูง 

• แรงงานต้องส่ือสารได้หลายภาษา 

• การตลาดชุมชนและออนไลน์ 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

• สภาวะอากาศผันผวนรุนแรง 

• ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 

• การลดลงของ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น 

• การสร้างขยะ 

• การเผาป่า 

• มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

• การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง 

• แม่น้ำ คลอง เน่าเสียมากขึ้น 

• มลพิษทางอากาศ 

• ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 

การเมือง 
(Politic) 

• การย้ายศูนย์ราชการภูมิภาค 

• ความสามารถในการรองรับธุรกรรมชาวต่างชาติ 

• Open Government รัฐโปร่งใส 

• ความสามารถในการปรับกฎหมายท้องถิ่น 

• รัฐปกครองอิสระ 

• การสร้างแรงจูงใจในการจดทะเบียนบริษัท 

• ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

• การสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน 

• การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

• ความตระหนักเร่ืองสิทธิและสวัสดิการ 

• ของแรงงาน 

• กฎหมายล้าสมัยไม่เอื้ออำนวย 

• ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• แรงงานรับรู้เรื่องสิทธิมากขึ้น 

• การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในท้องถิ่น 

• การประกอบอาชีพในพื้นที่สาธารณะ 

• เทศบัญญัติไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต 

• การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกวัย 

คุณค่า 
(Value) 

• การยอมรับในความหลากหลายของสังคม 

• ความเท่าเทียมทางเพศ 

• ความเป็นเชียงใหม่ 

• ความเป็นประชากรโลก 

• ท้องถิ่นนิยม 

1.1.5. การวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมือง 

จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อน สามารถสรุปกลุ่มปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างภาพอนาคตฐาน และภาพอนาคตทางเลือก โดยมีผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 49 
และภาพที่ 50 

 
ภาพท่ี 49 สัญญาณแนวโน้มที่ไม่ได้รับการประเมินหรือประเมินว่าไม่มีผลกระทบของเมืองเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 50 ผลการประเมินระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนของเมืองเชียงใหม่ 

1.1.6. การจินตนาการภาพอนาคตฐาน 

จากการประชุมกลุ่มร่วมกับผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปภาพอนาคตฐานที่เกิด
จากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต่ำ และมีผลกระทบสูง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 51 และตารางท่ี 64 
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ภาพท่ี 51 ผลการจินตนาการภาพอนาคตฐานของเมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 64 สรุปภาพอนาคตฐานของเมืองเชียงใหม่ 
ประเด็นหลัก รายละเอียด 

1. โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
ความท้าทาย
ใหม ่

• ความขัดแย้งของค่าครองชีพ ค่าครองชีพในเมืองสูง สุดท้ายคนก็ย้ายออกไปทำงานนอกเมือง 
รวมถึงกลุ่มทำงานออนไลน์ เช่น นอแมดก็อาจจะไปทำงานนอกเมืองมากขึ้น ทำให้เหลือคนอยู่
ในเมืองไม่มาก เมืองจะโตอย่างไร จะปรับตำแหน่งพื้นที่ในเมืองให้เป็นพ้ืนท่ีรองรับการท่องเที่ยว
อย่างเดียวหรือไม่ นัยของค่าครองชีพในเมืองสูง ก็คือการจะนำมาซึ่งรายได้และการจดัหา
บริการที่มีคณุภาพสำหรับเมือง มกีาร tradeoff  

• ภาคบริการปรับตัวด้วยการขายวฒันธรรม, วิถีชีวิตมากขึ้น งานในภาคบริการจะเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว และจะเน้นการขายสินค้าท่ีเป็นสินค้าวัฒนธรรมมากข้ึน  

• การอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมสูง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

• ภาคบริการสดัส่วนการจ้างงานเพิม่ขึ้น แต่สัดส่วน GPD ลดลง  
• ภาคบริการที่ถูกเลิกจา้งช่วงโควิดได้ลองกับไปทำงาน 2-3 ปี ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจกลับถิ่น

ฐานถาวร นำความรู้ทีไ่ด้จากเมืองมาสรา้งงานในท้องถิ่น กลายเป็นฐานการผลิตงานคราฟท์ 
(จากแรงงานท่ีถูก disrupt จากเทคโนโลยี) 

• การท่องเที่ยวรูปแบบใหม ่
• ส่งเสริมเมืองการศึกษาเป็นฐานใหก้ับ knowledge base economy สร้างมูลค่าเพิ่ม ฐาน

เงินเดือนสูงข้ึน ดึงดูดแรงงานทักษะสูง ประชากรเชียงใหม่สื่อสารไดห้ลายภาษา 
• ต่างชาติครองเมือง มาถือครองอสงัหาริมทรัพย์และธุรกจิบริการ 
• เกิดกลุม่ผู้อาศัยชาวจีนโยกย้ายมาเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน  
 

2. การพัฒนา
เมือง 

 

• ผลักดัน smart city 
• สร้าง infrastructure ที่เหมาะกับยุคสมยั 
• มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอบรบัคนท่ีย้ายมาทำงานระยะสั้น 
• มีข้อมูลเปดิของเชียงใหม่สำหรับการตัดสินใจมาอยู่ทีเ่ชียงใหม่ 
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• Big data > สร้างความเชื่อมั่น open government 
• ความเหลื่อมล้ำสูง 

3. การเมืองการ
ปกครอง 
(ภาครัฐ) 

 

• เกิดการใช้เทคโนโลยเีชิงควบคุมจากรัฐ เช่น fiscal recognition system 
• เชียงใหม่กลายเป็นรัฐอิสระ 

4. เครือข่ายทาง
สังคม (ภาค
ประชาสังคม) 

 

• soft power เน้นให้สร้างคนรุ่นใหม่ให้ตรงทักษะที่โลกต้องการ ดตูามจุดแข็งของเรา 
• การเมืองที่มีส่วนร่วมในการออกแบบเมือง 
• เกิด off-grid community 

5. บทบาทของ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล
ขับเคลื่อน
ชีวิตเมืองมาก
ขึ้น 

 

• การเรยีนการสอนเป็นแบบ Hybrid และผูส้อนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษามากข้ึน 
• แรงงาน -> Smart everything 
• Care economy (ขึ้นอยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก) เมือง -> Smart city และหวังว่าจะรักษา

สิ่งแวดล้อมไว้ได ้
• เชียงใหม่ 20 ข้างหน้า ผู้คนมี Digital literacy ที่เท่าทันการพัฒนากับเทคโนโลยี และปรับตัว

ได้อย่างรวดเร็วในทุกวัย  
• ดิจิทัลไลฟสไตล์ 5G เทคโนโลยเีปน็ส่วนหนึ่งของชีวิต ระบบชีวิตอัตโนมัติ มีนวัตกรมากข้ึน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่สงูขึ้น  
• เชียงใหม่จะมลีักษณะเป็นเมืองที่คอ่นข้าง ดิจิทัลไลฟส์ไตล์ คนเข้าถึงระบบดิจิทลัและออนไลน์

มากขึ้น เทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นสว่นหน่ึงของชีวิตผู้คน นวัตกรจะมมีากขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 

6. การประกอบ
อาชีพอิสระ
มากขึน้และ
เฉพาะเจาะจง
มากขึน้ ทั้งใน
งานบริการ
ขั้นพื้นฐาน
และส่งเสริม 

 

• ในอนาคตจะมีอาชีพรองรับแรงงานในช่วง 40+ และผู้สูงอายุมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคนิค
เฉพาะทางและอาชีพด้านการให้คำปรึกษา จะมีคนประกอบอาชีพอิสระ (freelance) ใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ท่ีเป็นเจ้าของประกอบธุรกิจด้วย
ตนเอง นายจ้าง/สถานประกอบการจะมีแนวโน้มและความนยิมจ้างงาน freelance เป็นช่วงสั้น 
ๆ มากขึ้น อาจจะมศีูนย์ให้คำปรึกษาด้านการอาชีพอิสระเฉพาะทาง โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกับด้าน
ออนไลน์และดิจิทลัเพิ่มมากข้ึน 

• นายจ้าง/ลูกจ้าง/ลูกค้าอาจจะเจอหน้ากันน้อยลง ในบางธุรกิจที่ให้บริการด้านออนไลนไ์ด้ เห็น
ว่าน่าจะมีกฎหมายที่เหมาะสมกับด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และตัวเมือง 

• คนสูงอายุมากข้ึน การทำงานของแรงงานคงต้องมีการ Up skill และ Re skill เป็นระยะๆ และ
ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยเีข้ามาชว่ยมากขึ้น เพราะทุกคนคงจะต้องเกษียณช้าลง จะมีอาชีพ
ของผู้สูงอายุ 

• คนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน 
• แรงงานต่างชาติเข้ามาแบบถูกกฎหมายมากขึ้น 
• อาชีพอิสระเฉพาะทาง มีแผนรองรับจากเครือข่ายในการสร้างศูนย์ อาชีพใดขาดแคลน 
• นายจ้าง ลูกจ้างเจอกันน้อยลง บรกิารผ่านออนไลน ์
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• ผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น / niche market  
• กฎหมาย ต้องอัพเดทตามยุคสมยั ท้ังคนรุ่นใหม่ คนต่างถิ่น คนต่างชาติ  

7. การ
เคลื่อนย้าย
ของผู้คนใน
เมืองมากขึน้ 

 

• การ relocation แรงงานทักษะสงู 
• แรงงานภาคเกษตรย้ายเข้ามาทำงานในภาคบริการมากข้ึน 
• Digital nomad อยู่แค่ช่วงเวลาทีส่ัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
• การเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงออกจากเชียงใหม่ 
• คนเชียงใหม่จะมีบ้านหลังที่ 2 มากขึ้น เนื่องจากมลพิษทางอากาศ และภยัธรรมชาติ 

(สิ่งแวดล้อม) 
• PM2.5 ความร่วมมือระหว่างอาเซยีน สร้างเศรษฐกิจทดแทนพืชเชิงเดี่ยว / เทคโนโลย ี
• ช่วง high season ของเชียงใหม่ลดลง เนื่องจาก PM2.5 

1.1.7. ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
• วิถีชีวิต (lifestyle) ที่หลากหลายของเมืองเชียงใหม่ มีส่วนสร้างงานที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

เช่น วิถีรักษสุขภาพ ที่เชื่อมโยงภาคเกษตร 
• คนเมืองเชียงใหม่เริ ่มมองหาเมืองที่ดึงดูดใจเชิงวิถี (มองหาบ้านหลังที่ 2 มากพื้นที ่อื ่นมากขึ้น) 

เนื่องจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำให้ความน่าดึงดูดใจของเมืองลดลง 
• ความเหลื่อมล้ำสูง ทุกเมืองกล่าวถึงเหมือนกัน โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนเมือง 

ทำให้คนได้รับโอกาสไม่เท่ากัน จากโอกาสในการเข้าถึงความรู้และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน 
• มีประเด็นเรื่องภาษา ที่จำเป็นต้องมีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนภาพความหลากหลายของผู้คน

หลายสัญชาติในสังคม รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในโลกที่มีการเชื่อมโยงสูง 
• ดนตรีเชียงใหม่ก็น่าสนใจแน่แง่การช่วยขับเคลื่อนเมืองและสร้างรายได้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะนักดนตรีที่เล่นตามร้านเหล้าแต่มักถูกมองข้ามอยู่บ่อย ๆ 
 

1.2. เมืองขอนแก่น 
1.2.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 65 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เมอืงขอนแก่น 

ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ พ้ืนเพ วัย เพศ 
1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ย้ายมาตอนเรียนมัธยม 50-60 ชาย 
2 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มข. ย้ายตามพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก 30-40 หญิง 
3 การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องที ่
หอการค้าจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 50-60 ชาย 

4 YEC หอการคา้ คนเมืองขอนแก่น 30-40 หญิง 

5 การพัฒนา
แรงงาน 

สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 50-60 หญิง 
6 สำนักแรงงานจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 50-60 หญิง 
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7 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 40-50 หญิง 
8 สำนักพม.จังหวัด ย้ายมาด้วยงานราชการ 40-50 หญิง 

9 คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มข. คนเมืองขอนแก่น 50-60 ชาย 
10 คณะเศรษฐศาสตร์ มข. คนเมืองขอนแก่น 40-50 ชาย 
11 ตัวแทน

คนทำงาน 
เจ้าของธุรกิจ co-working space ย้ายมาตอนเรียนมข. 30-40 หญิง 

12 ฟรีแลนซ ์ คนเมืองขอนแก่น 20-30 หญิง 
13 เจ้าของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและด้านการขนส่ง คนเมืองขอนแก่น 20-30 หญิง 

14 ขายของออนไลน์ขณะเรียนมหาวทิยาลัย คนเมืองขอนแก่น 20-30 ชาย 
15 กราฟฟิคดีไซนผ์่านแพลตฟอร์มออนไลน ์ ย้ายมาตอนเรียนมข. 20-30 ชาย 

1.2.2. จุดเด่นของเมือง 
 จากมุมมองของคนขอนแก่น 

o การแพทย์และการศึกษาเป็นจุดแข็งของเมือง เป็นเมืองศูนย์กลางของภาคอีสานและมี
ศักยภาพในการเติบโต  

o เมืองสงบ น่าอยู่ ไม่วุ่นวาย สะดวกสบาย 
o พลเมืองมีความตื่นตัว (active citizen) มีเครือข่ายการทำงานด้านสังคมที่เข้มแข็ง 
o เมืองมีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
o แรงงานรุ่นใหม่มีคุณภาพและแรงงานหาได้ง่าย 

 จากมุมมองคนนอกที่มาอยู่ขอนแก่น 
o เมืองมีความความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (สถานพยาบาล สถานศึกษา) 
o เมืองมีการเติบโต 
o เมืองมีความน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 

 
1.2.3. การวิเคราะห์พลวัตระบบ  

 ประเด็นเสนอแนะพิจารณาเพิ่มเติมในพลวัตระบบ  
o บทบาทของภาคราชการและการจ้างงาน 
o พ้ืนที่สาธารณะของเมืองในการทำงาน 
o แรงงานต่างชาติ แรงงานนอกระบบ และแรงงานสูงวัย ที่จะเข้ามาในงานบริการขั้นพื้นฐาน 

(basic service) 
 แผนและนโยบาย (ตัวแทรกแซงที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพลวัตระบบ) 

o ข้อกฎหมาย มีผลค่อนข้างมากต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างชาติและคนต่างถิ่น เช่น 
ประเทศไทยกฎหมายยังมีการสงวนบางอาชีพให้คนไทย ซึ่งคนไทยก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วใน
ปัจจุบัน 
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o มาตรการด้านภาษี การลดภาษีก็อาจจะสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนในเมือง หรือมีการ
อำนวยความสะดวกในกระบวนการด้านภาษีหรือจดทะเบียนธุรกิจ หากทำให้ง่ายและสะดวก
มากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยบวกในการดึงดูดการลงทุนจากภายนอก 
 

1.2.4. การกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมือง 

กลุ่มแรงงานขัน้พื้นฐานของเมืองมีความเปราะบางเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาในบริเวณริมทางรถไฟที่ทำให้ผู้
เช่าริมทางรถไฟต้องถูกยกเลิกสัญญาจ้างและเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้าน เนื่องจากหลายครัวเรือนไม่มี
ศักยภาพเพียงพอในการหาที่อยู่อาศัยราคาถูกในเมืองและเป็นพ้ืนที่แหล่งงาน  

อัตราการเกิดลดลง ประชากรของขอนแก่นลดลง จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง และอาจจะไม่สอดคล้องกับ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้ลงทุนไปแล้ว  

พลเมืองโลกมีการเคลื่อนย้ายไปเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของโลกมากขึ้น เป็นความท้าทายของเมืองขอนแก่นว่าจะมี
ศักยภาพในการดึงดูดพลเมืองโลกเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี เมืองขอนแก่นค่อนข้างมีความ
พร้อม ครบถ้วน และสะดวกสบาย จะสามารถดึงดูดใจให้คนต่างจังหวัด/ ต่างชาติย้ายเข้ามาเพ่ิมข้ึน 

On demand service เพิ่มขึ้น ผลจากโควิด 19 และกระบวนการดิจิทัลทำให้เร่งการเกิดบริการที่เข้าถึงความ
ต้องการของคนได้มากขึน้ เช่น food delivery และสร้างงานรูปแบบใหม่ให้กับคนในเมืองมากข้ึน 

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) เติบโตเพิ่มขึ้น มีโรงแรมขนาดเล็ก น่ารัก มีลูกเล่นเฉพาะ เป็นผลมาจากการ
เติบโตของงานอีเวนส์ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าพักโรงแรมลักษณะนี้ คือ กลุ่มศิลปิน นักร้อง นักแสดง รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่มีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่หลากหลาย 

คุณภาพชีวิตแรงงานขั้นพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง แม้เศรษฐกิจเมืองจะเติบโตเพิ่มขึ้น  ฐานค่าจ้างขั้นต่ำของ
จังหวัดขอนแก่นเท่ากับ 320 บาทต่อคนต่อวัน ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างชาติ ขึ้นอยู่กับนายจ้างที่
จะตอ้งเป็นผู้จัดหาที่อยู่อาศัยให้ 

ธุรกิจใหญ่ครอบงำธุรกิจเล็กมากขึ้น ธุรกิจใหญ่อาจจะมีทีมงานแรงงานทักษะสูงจากต่างถิ่นที่เข้ามาดำเนิน
ธุรกิจในเมือง การจ้างงานคนในเมืองอาจจะต่ำ โดยจะจ้างเฉพาะแรงงานทักษะพื้นฐาน แต่ไม่จ้างแรงงาน
ทักษะสูง นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับสูง อาจจะไม่มีแหล่งงานรองรับในเมือง และต้องไปทำงานในพ้ืนที่
อ่ืนมากขึ้น 

ผู้ประกอบการท้องถิ่นเผชิญการแข่งขันกับต่างประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากจีนที่อาจมีความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบในการผลิตและต้นทุน การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่น
จึงสำคัญ และจำเป็นต้องมีหน่วยงานมาช่วยส่งเสริม อย่างไรก็ดี ในเมืองขอนแก่นมีหน่วยงานในจังหวัดที่
ส ่ ง เสร ิมเศรษฐก ิจและนว ัตกรรมที่ สำค ัญ ได ้แก ่  TCDC ขอนแก ่น และอ ุทยานว ิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ ่งก็ถือเป็นทุนในสังคมที ่สำคัญที ่จะช่วยสนับสนุนขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นในเมืองได้ 

กลุ่ม start up เกิดข้ึนเป็นระลอก ไม่ต่อเนื่อง  
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Online market เพิ่มขึ้น เช่น ขอนแก่นลิงก์25 เป็นตลาดออนไลน์ของคนขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะ
ของการฝากร้านจากที่ต่าง ๆ ยังไม่มีการรวมร้านค้าของขอนแก่น  ช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มจะเป็นอีก
ช่องทางในการหารายได้ของคนรุ่นใหม่ 

แรงงานทักษะสูงจากภายนอกในเมืองเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ที่สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีส่วนขับเคลื่อนเมือง สังเกตจากมีจำนวนโปรแกรมเมอร์เพ่ิมขึ้น คนกลุ่มนี้
จะใช้พื้นที่เมืองขอนแก่นเป็นฐานในการทำงาน อาศัยเมืองขอนแก่นเป็นหลังบ้าน บริษัทด้านไอทีขนาด
ใหญ่ในขอนแก่น คือ INET มีพนักงานประมาณ 500-600 คน ลักษณะการการจ้างงานเป็นแบบ 
outsource มาทำงาน ทำให้มีแรงงานทักษะจากที ่ต ่าง ๆ เข้ามาในเมืองเพิ ่มขึ ้น กลายเป็นศูนย์ 
outsource ที่คนต่างถิ่นและคนท้องถิ่น  

การใช้พื้นที่สาธารณะในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการค้าขายอาหารบนถนน (street food) ที่มี
อยู่คู่กับเมืองมานาน เช่น ถนนคนเดิน คนรุ่นใหม่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น และคนในเมืองที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ถนนจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงแต่การเดินทางขนส่ง ปัจจัยขับเคลื่อน
สำคัญ คือ โหมดการเดินทางมีแนวโน้มจะเปลี ่ยนจากการใช้รถยนต์มาสู ่การใช้จักรยานหรือขนส่ง
สาธารณะมากขึ ้น และมีแนวโน้มจะใช้ถนนเพื ่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ ้น อย่างไรก็ดี 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนถนนในปัจจุบันยังขาดการจัดระเบียบ และไม่มีระบบการจัดการที่ดีมารองรับ  

ความเท่าเทียมทางเพศเพ่ิมขึ้น ในด้านการทำงาน พบว่า หลาย ๆ อาชีพมีความสมดุลระหว่างแรงงานเพศชาย
และหญิง หัวหน้าส่วนงานราชการเป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่งานให้บริการประเภท on-demand เช่น 
แกร็บ ผู้ให้บริการก็เป็นเพศหญิงมากข้ึน 

การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน (Education mismatch) ในพื้นที ่มากขึ ้น คนที่มีระดับ
การศึกษาสูง และจบการศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโน้มจะทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา หรือต่างจากที่
ศึกษามาในเมือง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตแรงงานที่อาจจะไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
ความต้องการแรงงานของเมือง  

จากการระดมสมองสามารถสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมืองขอนแก่นที่มีผลต่อแนวโน้มสำคัญของการ
ทำงานของคนเมืองขอนแก่นและเมืองขอนแก่นได้ ดังตารางที่ 66 

 
ตารางที่ 66 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการทำงานของคนเมืองขอนแก่น 

มิต ิ ปัจจัยขบัเคลื่อน/ ปัจจยัหน่วง 

สังคม  
(Society) 

• กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวยัมากขึ้น 

• สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น 

• ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง 

• คนขอนแก่นรุ่นใหม่กลับมาทำงานที่บา้นเกิดมากขึ้น 

• การขยายตวัของเมืองสู่ชานเมืองเพิ่มขึ้น 

• กระแสการฟื้นฟูยา่นเมืองเก่าเพิ่มขึ้น 

• บทบาทของกลุ่ม LGBTQ ในเมืองเพิ่มขึ้น 

• เมืองมีความหลากหลายเช้ือชาติมากขึ้น 

• แรงงานในเมืองในภาพรวมทักษะสูงขึ้น 

 
25 https://www.khonkaenlink.info/ 
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มิต ิ ปัจจัยขบัเคลื่อน/ ปัจจยัหน่วง 

• นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวระยะสั้น (3 
เดือน) เพิ่มขึ้น 

• แรงงานต่างชาติทักษะต่ำย้ายมาทำงานระยะยาว 
(มากกว่า 3 เดือน) เพิ่มขึ้น 

• แรงงานต่างชาติทักษะสูงย้ายมาทำงานระยะยาว 
(มากกว่า 3 เดือน) เพิ่มขึ้น 

• การย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้น 

• อัตราการเกิดของประชากรลดลง 

• คนไร้บ้านเพิ่มขึ้น 

• ความสัมพันธ์ในครัวเรือนหลากหลายมากขึ้น 

• คนรุ่นใหม่ทำงานราชการน้อยลง 

• แรงงานไทยทักษะสูงย้ายมาทำงานระยะยาว 
(มากกว่า 3 เดือน) เพิ่มขึ้น 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

• สังคมไร้เงินสดเพิ่มข้น 

• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

• accessibility สำหรับคนพิการ คนชรา 

• Smart home 

• การเชื่อมต่อออนไลน์ 5G 

• on-demand services 

• รถไฟความเร็วสูง 

• หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานขั้นพื้นฐาน 

• รถไฟรางคู่ 

• ระบบเมืองอัจฉริยะ 

• Global link 

• Digital /remote service 

• online platform  

• coworking space 

• paperless 

• Professional Freelance 

• Lazy / joy economy 

• Work from home 

• ระบบอาคารอัจฉริยะ 

• การพัฒนาพลังงานสะอาด 

• เทคโนโลยีทดแทนแรงงานในภาคการผลิตมากขึ้น 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

• ธุรกิจขนาดใหญ่ครอบงำธุรกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น  

• Wellness economy 

• MICE/ Expo 

• Food innovation 

• Education mismatch มากขึ้น  

• เศรษฐกิจสีเทา 

• Creative economy 

• ความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าในต่างประเทศ 

• พนันออนไลน์ 

• ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในขอนแก่น 

• เศรษฐกิจสีเขียว 

• ธุรกิจติวเตอร์และหอพักเพิ่มขึ้น 

• งานอิสระทำงานมากกว่า 1 ช่องทาง 

• การขายของออนไลน์ 

• สังคมไร้เงินสด 

• การลงทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น 

• การทำงานผ่านแพลตฟอร์มจับคู่ลูกค้าและผู้ให้บริการ 

• ธุรกิจท้องถิ่นรายย่อย 

• การเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ 

• การท่องเท่ียว 

• กำแพงราคาที่ดินในเขตเมืองและราคาที่ดิน ราคาถูก
ทำให้เกิดการกระจายผังเมืองแบบไร้ทิศทาง 

• ทำงานผ่านแพลตฟอร์มทักษะสูง (ส่งงานออนไลน์) 

• การให้สวัสดิการของผู ้จ้างแก่แรงงาน เช่น ที ่อยู่
อาศัย อาหาร เพิ่มขึ้น  

• งานรับจ้างเหมาช่วงเพิ่มขึ้นทำงานอิสระมากขึ้น 

• ธุรกิจ Hostel และโรงแรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 

• Co-working space 

• การจ้างงาน ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

• Kk Stock market Company 

• Cyber crime 

• ธุรกิจแบ่งปัน (แชร์บ้าน แชร์รถ ฯลฯ) 

• ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้น 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

• การก ่อขยะ electronics ขยะก ่อสร ้าง พลาสติก
เพิ่มขึ้น 

• การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ 

• ฝุ่น  

• การจัดการขยะ 

• น้ำท่วมทุ่ง น้ำท่วมเมือง 

• สภาวะอากาศผันผวนรุนแรง 

• อาหาร ไม่ปลอดภัย สารเคมี 

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

• การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 

• การสร้างขยะ 
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มิต ิ ปัจจัยขบัเคลื่อน/ ปัจจยัหน่วง 

• การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง 

• การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ 

• มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

• ภัยแล้งในภาคเกษตร 

การเมือง 
(Politic) 

• TOD / Compact City 

• เวทีประท้วง 

• การร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในท้องถิ่น 

• เมืองแห่งการเดิน/ Universal Design 

• การย้ายศูนย์ราชการภูมิภาค 

• ผังเมืองใหม่ 

• อิทธิพลจากต่างประเทศมากขึ้น 

• การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

• การประกอบอาชีพในพื้นที่สาธารณะ 

• แรงจูงใจในการจดทะเบียนบริษัท 

• ความสามารถในการรองรับธุรกรรมชาวต่างชาติ 

• ความตระหนักเร่ืองสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน 

• นโยบายการขนส่งทางราง ถนนและทางอากาศ
ความเร็วความถี่ ความสะดวกในการเชื่อมต่อ 

คุณค่า 
(Value) 

• ท้องถิ่นนิยม 

• การยอมรับในความหลากหลายของสังคม 

• คนรุ่นใหม่และเสรีภาพ 

• ความเป็นประชากรโลก 

• ความเท่าเทียมทางเพศ 

1.2.5. การวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมือง 

จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อน สามารถสรุปกลุ่มปัจจัยขับเคลื่อน
สำคัญในการสร้างภาพอนาคตฐาน และภาพอนาคตทางเลือก โดยมีผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 52 และภาพที่ 53  

 
ภาพท่ี 52 สัญญาณแนวโน้มที่ไม่ได้รับการประเมินหรือประเมินว่าไม่มีผลกระทบของเมืองขอนแก่น 
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ภาพท่ี 53 ผลการประเมินระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น 

1.2.6. การจินตนาการภาพอนาคตฐาน 

จากการประชุมกลุ่มร่วมกับผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปภาพอนาคตฐานที่เกิด
จากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต่ำ และมีผลกระทบสูง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 54 และตารางท่ี 67 
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ภาพท่ี 54 ผลการจินตนาการภาพอนาคตฐานของเมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 67 สรุปภาพอนาคตฐานของเมืองขอนแก่น 
ประเด็นหลัก รายละเอียด 

1. โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
ความท้าทาย
ใหม ่

 

• ธุรกิจขนาดเล็กเกิดมากข้ึน (ค้าขาย) เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ชอบเป็นลูกจ้างใคร และไม่ชอบ
ระบบที่การเติบโตช้า การทำธุรกิจทำให้มีรายได้เยอะกว่า มีความสุขมากกว่า มีการพัฒนา
มากกว่า เป็นนายตัวเอง (แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง การค้าไม่ติดที่) 

• ธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามา หน้าร้านลดลง ไปกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางมากขึ้น งานประเภท non-
tradable ยังคงอยู่ รวมถึงงานก่อสร้างและงานช่างที่อาศัยทักษะยังคงอยู่  

• ธุรกิจใหญ่จากในและต่างประเทศมีบทบาทมาก จ้างงานตำแหน่งสูง เงินเดือนสูง ไม่กี่ตำแหน่ง 
จ้างตำแหน่งสนับสนุนเยอะขึ้น แรงงานทักษะสูงย้ายออกจากพ้ืนท่ีเมือง 

2. การ
เคลื่อนย้าย
เข้าออกของ
คนในเมือง
มากขึน้ 

 

• การเติบโตของการใช้เทคโนโลยี การทำงานบนออนไลน์จะมากขึ้น เปลี่ยนโอกาสการทำงาน 
และงานจะไม่ติดที่มากขึ้น เกิดเป็น satellite office มากขึ้น ธุรกิจประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นและ
ดึงดูดใจมากข้ึน คนเข้ามาอยู่ในเมืองขอนแก่นมากขึ้น แต่เดิมงานของบางคนอาจไม่ได้ส่งเสริมให้
กลับมาอยู่ที่ขอนแก่น เช่น งานที่ปรึกษา แต่ปัจจุบันหลายคนเริ่มเป็น satellite office ทำงาน
ให้ลูกค้าทีก่รุงเทพแต่ตัวอยู่ที่ขอนแกน่ 

• กลุ่มที่หาเงินทุนมาจากที่ใดก็ได้ ก็จะเลือกเข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่ขอนแก่น  อันเป็นผลมาจาก
ความสะดวกสบายที่ดึงดูดเข้ามา คนรุ่นใหม่เสพความสะดวกสบายและมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำ
ในเมือง ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ตอบโจทย์ รถเมล์ฟรีมีน้อยและความถี่น้อย เลยไม่
ค่อยจูงใจให้เกิดการใช้ ถ้าปรับคนจะหันมาใช้บริการมากขึ้น 
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ประเด็นหลัก รายละเอียด 

• กลุ่มงานทักษะสูงเริ่มเข้ามาใช้พื้นที่ขอนแก่นเป็นฐานการทำงาน เกิดแหล่งงานที่ดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูงจากภายนอกเข้ามา รวมถึงการจ้างงานของคนมในพื้นที่ในลักษณะ outsource 

• นอกจากนี้ อีก 20 ปี เมืองจะมีประชากรมากขึ้นและมีความหลากหลายทางสังคมและเชื้อชาติ
มากยิ่งขึ้น การหลั่งไหลของการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดเล็กสู่ขอนแก่นและต่างชาติสู่
ขอนแก่น ต้องเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง การแพทย์การศึกษาและความเป็นศูนย์กลาง
ในทุกด้านจะเป็นแม่เหล็กให้ขอนแก่น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

• การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติไม่สามารถกลับมาได้ (แรงงานเก่าหายไป) ธุรกิจโต แต่ขาดแคลน
แรงงาน (ใช้กำลัง) แรงงานต่างด้าวเป็นหลัก และภาคการผลิต แรงงานมีแนวโน้มจะถูกทดแทน
ด้วยเทคโนโลยี 

•  

3. การพัฒนา
เมือง 

• ห้องประชุมขนาดเล็ก หรือ coworking space ยังมีน้อย อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า น่าจะมีเยอะ
ขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ของส่วนราชการที่เข้าถึงได้ยาก  

• ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้สูงและกลุ่มที่ตามไม่ทันเทคโนโลยี 
4. การทำงานมี

ความยืดหยุ่น
และต้องการ
ทักษะที่
หลากหลาย
มากขึน้ 

 

• อาชีพในอนาคตจะไม่ตายตัว แรงงานยุคใหม่ต้องมีทักษะหลากหลาย ตลาดเดิมแบบ mass จะ
เปลี่ยนไป แรงงานทักษะต่ำจะถูกทดแทนแทนด้วยเทคโนโลยี  

• งานภาคธุรกิจและบริการที ่มีการใช้ platform technology เข้ามาเป็นส่วนหนึ ่งของการ
ดำเนินการ รูปแบบของอาชีพปรับไปตามทักษะความสามารถ และอยู่บนฐานความต้องการของ
ตลาดเฉพาะที่มีขนาดเล็กลงแต่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ภาคการผลิตที่ผูกโยงกับเทคโนโลยีการ
ผลิต ทั้งหมด โอกาสของแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือเฉพาะด้าน ฐานอายุของแรงงานขยับสูงข้ึน 

• จะมีแรงงานท่ีมีทักษะด้านภาษา/IT เพิ่มมากข้ึน มีอาชีพหลากหลายเพิ่มมากขึ้น บุคคลประกอบ
อาชีพมากกว่า 1 อาชีพ ช่วงวัยแรงงานขยายมากขึ้น แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานมากขึ้น 

• ความหลากหลายของงานมีมากขึ ้น (โดยเฉพาะจาก on-demand services) Satellite & 
hybrid offices มีมากข้ึน คนขอนแก่น + คนนอกพ้ืนท่ี เข้ามาทำงานในขอนแก่นมากขึ้น 

• จากปัจจัยสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทิศทางในทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ใช้
แรงงานคุณภาพต่ำน้อยลง ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ขอนแก่นมีเศรษฐกิจภาคบริการสูง ชีวิตของ
แรงงานต้องปรับตัวให้มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน มีเอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการถึงจะ
อยู่รอดในระบบเศรษฐกิจโลกอีก 20 ปี  

• คนรุ่นใหม่ชอบความยืดหยุ่น รายได้กับค่าครองชีพสมดุลมากกว่ากรุงเทพ ทำงานผ่าน online 
platform  

• คนทำงานราชการน้อยลง ตำแหน่งงานราชการเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นลักษณะการจ้างเหมามากข้ึน 
• แรงงานนอกระบบจะมีมากข้ึนจากลักษณะงานท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
• Education mismatch 

1.2.7. ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
• อาชีพใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จะมีทั้งกลุ่ม 2 กลุ่มใหญ่ที่เป็นงานไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศก็ได้ ได้แก่ 

1) ธุรกิจออนไลน์ 2) กลุ่มงานครีเอทีฟ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ใช้ความคิดบ้าง ต้องประชุมกลุ่มย่อย ๆ 
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บ้าง เช่น งานผลิตภาพ Graphic หรือผลิต content (ตอนนี้กลุ่มพวกนี้อาจจะยังมีจำนวนไม่มาก เเต่
ภายใน 4-5 ป ีข ้างหน ้า จะม ีจำนวนเพ ิ ่มข ึ ้นอย ่างแน ่นอน ) ซ ึ ่ งย ังไม ่รวมกล ุ ่มน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มนี้ก็ต้องการพื้นที่เช่นกัน 

• สถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่ร่วมทำงานของขอนแก่น มีห้องสมุดสำหรับนักศึกษา เงียบๆ บรรยากาศ
ไว้อ่านหนังสือจริงจัง เเต่สำหรับบุคคลทั่วไปก็เข้าถึงได้ค่อนข้างยาก  

• ควรจะมีพื้นที่ส่วนกลางเเบบนี้ ในเมืองเลยก็ได้ เป็น zone co-working เเล้วก็ควรมี zone ห้องสมุด
ยืมกลับได้ วัตถุประสงค์ 1) ปัจจุบันนี้คนอ่านหนังสือเยอะ 2) คนต้องการพื้นที่นั่งทำงาน 3) ต้องการ
ห้องประชุมเล็ก 3-10 คน 4) สิ่งอำนวยความสะดวกในนั้น เช่น เครื่องดื่ม น้ำเปล่า ของทานเล่น) เเบ
บอยู่ในที่เดียวจบ เป็นสถานที่ให้คนมาเเลกเปลี่ยนความคิด เมืองขอนแก่น คือ เมืองการศึกษา 
นักศึกษาบางทีก็ไม่ได้ต้องการอยู่เเต่ในห้องสมุด มีเอกชนเข้ามาทำ เช่น TCDC เเต่สำหรับคนทั่วไปค่า
เข้าใช้บริการยังค่อนข้างสูง คนเข้าถึงยาก ก็อาจจะได้ใช้เเค่นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ หากจังหวัดเข้ามา
ทำส่วนนี้ น่าจะทำให้ได้ราคาเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย 

 

1.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
1.3.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 68 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เมอืงหาดใหญ่-สงขลา 
ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ พ้ืนเพ วัย เพศ 

1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครหาดใหญ ่ ย้ายมาด้วยงานราชการ 40-50 หญิง 
2 การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องที ่
หอการค้าจังหวัด คนเมืองสงขลา 30-40 ชาย 

3 YEC หอการคา้ + คร ู คนเมืองหาดใหญ ่ 30-40 หญิง 
4 การพัฒนา

แรงงาน 
สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด คนเมืองสงขลา 50-60 ชาย 

5 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด คนเมืองสงขลา 40-50 หญิง 
6 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ คนเมืองสงขลา 50-60 หญิง 
7 ตัวแทน

คนทำงาน 
ผู้ช่วยวิจัยในมอ. ย้ายมาตั้งแต่เรยีนมอ. 20-30 หญิง 

8 ขายของและทำงานออนไลนร์ะหวา่งเรียนมอ. คนเมืองหาดใหญ ่ 20-30 ชาย 
9 ฟรีแลนซ์งานเขียนและทำอาหารสง่ ย้ายมาตั้งแต่เรยีนมอ. 30-40 หญิง 

1.3.2. จุดเด่นของเมือง 
 จากมุมมองของคนหาดใหญ่-สงขลา 

o หาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ ก่อนหน้าโควิดมีความคึกคักทางเศรษฐกิจสูง ในขณะที่สงขลามี
ทรัพยากรธรรมาชาติที่สมบูรณ์ มีทะเล ชายหาด  

o หาดใหญ่-สงขลาเป็นเมืองชายแดน ติดต่อกับมาเลเซียและสิงคโปร์ 
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o ศูนย์กลางของภาคใต้ มีความโดดเด่นทั้งทางเศรษฐกิจ (หาดใหญ่) การศึกษา ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 

o เมืองสงขลาเป็นเมืองหลักท่ีมีความพร้อม และเป็นเมืองเก่า 
o วัฒนธรรมอาหารถิ่นมีความโดดเด่น (บะกุ๊ดเต๋ ติ่มซำ) เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของชุมชน

และต่างประเทศท้ังไทย มุสลิม ยุโรป จากความโดดเด่นของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพุวัฒนธรรม 
อย่างไรก็ดี มีความกังวลว่าอาหารถิ่นเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการต่อยอด 

o เป็นแหล่งอาหารของโลก เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและส่งออกโลก และ
สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล 

o เมืองการศึกษาที่ช่วยยกระดับการศึกษาของเมือง 
o คุณภาพชีวิตดี ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
o หาดใหญ่เป็นเมืองการค้า  
o เมืองหาดใหญ่-สงขลาเป็นเมืองการค้าและการลงทุน แต่อาจต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ 
o มีโอกาสในการพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ บุคลากรการแพทย์ระดับประเทศ 

โรงพยาบาลที่ทันสมัย 
 จากมุมมองคนนอกที่มาอยู่หาดใหญ่-สงขลา 

o เมืองเหมาะแก่การอยู่อาศัย สงบ สงขลาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
o เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ SME หลากหลาย 
o เป็นเมืองที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 
1.3.3. การวิเคราะห์พลวัตระบบ  

 ประเด็นเสนอแนะพิจารณาเพิ่มเติมในพลวัตระบบ: ไม่มีประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 แผนและนโยบาย (ตัวแทรกแซงที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพลวัตระบบ) : ไม่มีประเด็น

เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
1.3.4. การกวาดสัญญาณแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมือง 

กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มขับเคลื่อนเมืองมากขึ้น ทั้งในมิติของการเป็นแรงงานของผู้สูงอายุ และ
การเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นไปใน
ทิศทางท่ีด ี

สังคมบนโลกดิจิทัลของคนรุ่นใหม่มากขึ้น มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันมากขึ้น (มีรวมกลุ่มอาชีพหรือไม่) 

แรงงานในภาคการผลิตขาดแคลนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง การผลิตน้ำยาง ถุงมือแพทย์ เป็นต้น คนในจังหวัดสงขลาไม่ทำงานในภาคการผลิต มีกำลัง
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แรงงาน แต่แรงงานไม่เข้าสู่ภาคการผลิต (มีแรงงานส่วนเกินที่อาจจะต้องการทำงานงานในภาคบริการ แต่
แหล่งงานบริการในเมืองอาจจะไม่รองรับได้ทั้งหมด เกิด excess supply of labour) เป็นประเด็นของ
พ้ืนที่รอบนอกของเมือง 

แรงงานต่างชาติทักษะต่ำเพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงงานคนพื้นที่ในภาคการผลิต จึงจำเป็นต้องนำ
แรงงานต่างชาติเข้ามาเพ่ิมขึ้น และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่มากขึ้น เกิดเป็นชุมชนใหญ่ ซึ่งก็อาจจะมีความ
เสี่ยงในด้านสาธารณสุข การปันส่วนของการใช้สาธารณูปโภคและสาธารณูการต่าง ๆ ของคนสงขลาและ
แรงงานต่างชาติ อาจเกิดเป็นปัญหาได้ 

การลงทุนรายย่อย/ รายเล็กเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็กและมีราคาแพง 
ประกอบกับการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ยุ่งยาก
และอาจจะไม่จูงใจ 

ธุรกิจตอบโจทย์ความหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
การพัฒนาโดยคนนอกในเมืองมากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจบริบทของเมือง และอาจจะมีผลต่อจิตวิญญาณของ

เมือง 
ธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมากขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ และการเพิ่มขึ้น

ของธุรกิจดังกล่าวมีผลทำให้เกิดการรุกล้ำเขตธรรมชาติมากขึ้น และธรรมชาติมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมมาก
ขึ้น 

Health healing tourism เพิ่มขึ้น มีการรับนักท่องเที่ยวมารักษา บำบัด ฟื้นฟูมากขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่มี
จุดแข็งด้านการแพทย ์

การพัฒนาแรงงานทักษะสูงยังทำได้จำกัด การพัฒนาทักษะแรงงานในสงขลาส่วนใหญ่ยังถึงในระดับกึ่งทักษะ 
(semi-skill) ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะ
ทักษะเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสถานศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างมาก  

การค้าและพาณิชย์อยู่บนออนไลน์มากขึ้น ตลาดสำคัญ เช่น สันติสุข กิมหยง ค้าขายบนออนไลน์มากขึ้น ใน
อดีต นักท่องเที่ยวหรือคนจากกรุงเทพจะเดินทางมาซื้อของในเมือง ซึ่งผลของอออนไลน์อาจทำให้คน
เดินทางมาในพ้ืนที่น้อยลง ทำให้เอกลักษณ์ของการค้าขายแบบเดิมหายไป  

การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น รัฐกำลังดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งอุตสาหกรรมจะดึงดูดคนเข้ามาทำงาน
ที่จะนะ แต่อาจจะเข้ามาพักและใช้ชีวิตในพ้ืนที่เมืองหาดใหญ่-สงขลามากข้ึน 

เมืองหาดใหญ่ยังมีจุดแข็ง หาดใหญ่มีตลาดกิมหยง มีสตรีทฟู้ด และมีชื่อเสียงด้านอาหาร การเดินทางค่อนข้าง
สะดวกและยังเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายทั้งสินค้าและผู้คน มีสนามบินนานาชาติ  นักท่องเที่ยวเมื่อ
มาถึงสงขลาก็จะต้องมาท่ีหาดใหญ่ก่อน ที่มีความพร้อมทั้งอาหาร ของฝาก และท่ีพัก 

ความต้องการแรงงานเชิงปฏิบัติการ (อาชีวะ) เพ่ิมข้ึน หลักสูตรการเรียนการสอนจำเป็นต้องปรับให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับความต้องการในอนาคต ในเชิงโครงสร้าง การหลักสูตรการเรียนการ
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สอนของสายอาชีวศึกษาปรับได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่การศึกษาอุดมศึกษา 
สามารถปรับได้ง่ายและยืดหยุ่นมากกว่า 

ความต้องการทำงานและบริโภคในเมืองหาดใหญ่-สงขลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเมืองสงขลาหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา มี 5 มหาวิทยาลัย มีคนนอกเข้ามาเรียนและทำงานในพื้นที่จำนวนมาก โดยกว่าร้อยละ 50 เป็น
คนนอกพ้ืนที่ และเมืองหาดใหญ่-สงขลาก็ยังเป็นพื้นที่ท่ีมีโอกาสในการทำงาน 

ความรู ้สึกโหยหาอดีต (back to basic) มีมากขึ ้น วัฒนธรรมและเสน่ห์ดั ้งเดิมของเมืองจะถูกนำกลับมา 
หาดใหญ่-สงขลามีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงศาสนา เชื้อชาติ มีความเป็น
พหุวัฒนธรรม และมีแนวโน้มจะนำเอาเอกลักษณ์เมืองกลับมา 

จากการระดมสมองสามารถสรุปปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมืองขอนแก่นที่มีผลต่อแนวโน้มสำคัญของเมืองได้ 
ดังตารางท่ี 69 

 
ตารางที่ 69 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการทำงานของคนเมือหาดใหญ่-สงขลา 

มิต ิ ปัจจัยขับเคลื่อน/ ปัจจัยหน่วง 
สังคม  
(Society) 

• Local Social Network Group EX HatyaiZ 
• ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง 
• หุ่นยนต์แทนแรงงาน 
• การฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 
• การขยายตัวสู่ชานเมือง 
• นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ระยะสั้น <= 3 เดือน) 
• แรงงานต่างชาติทักษะต่ำย้ายเข้ามากขึ้น (ระยะ

ยาว > 3 เดือน) 
• การย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง 
• ความสัมพันธ์ในครัวเรือนหลากหลายมากขึ้น 
• แรงงานในเมืองมีทักษะสูงขึ้น 
• บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการเท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเมือง 
• สังคมมีคนจากเช้ือชาติหลากหลายขึ้น 

• ความต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น 
• แนวโน้มการมีบุตรลดลง 
• การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
• แรงงานคนไทยทักษะสูงย้ายเข้ามากขึ้น 

(ระยะยาว > 3 เดือน) 
• แรงงานต่างชาติทักษะสูงย้ายเข้ามากขึ้น 

(ระยะยาว > 3 เดือน) 
• กำลังแรงงานในภาพรวมสูงวัยขึ้น 
• Learning city 
• การจัดพื้นที่ (Zoning) ให้ชัดเจนมากขึ้น 
• จำเป็นต้องสามารถสื ่อสารด้วยภาษาที่

หลากหลายขึ้น 
• คนสูงอายุมีมากข้ึน 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
• การพัฒนาประชากรให้เข ้าถ ึงเทคโนโลย ีที่

ทันสมัย 
• ระบบเมืองอัจฉริยะ 
• การเช่ือมต่อออนไลน์ 5G 
• Local Delivery Service 

• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
• การพัฒนาพลังงานสะอาด 
• ระบบอาคารอัจฉริยะ 
• รถไฟรางคู ่
• รถไฟความเร็วสูง 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

• การขายของออนไลน์ 
• เมืองแห่งร้านกาแฟทางใต้ 

• Start-Up/ Co-Founder 
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มิต ิ ปัจจัยขับเคลื่อน/ ปัจจัยหน่วง 

• Outsource 
• ธุรกิจท้องถิ่นรายย่อย 
• เศรษฐกิจสีเขียว 
• Health Healing Tourism 
• ธุรกิจสีเทา 
• การท่องเที่ยวการทำงานผ่านแพลตฟอร์มจับคู่

ลูกค้าและผู้ให้บริการ 
• ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 
• Developer เพิ่มขึ้น 

• ก า ร ก ร ะจ ุ กต ั ว ข อ ง ธ ุ ร ก ิ จ - โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม 

• Co-working space 
• Crypto Investor 
• ธุรกิจแบ่งปัน (แชร์บ้าน แชร์รถ ฯลฯ) 
• ทำงานผ่านแพลตฟอร์มทักษะสูง (ส่งงาน

ออนไลน์) 
• การลงทุนจากภายนอก 
• สังคมไร้เงินสด 

 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

• การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
• ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 
• การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 
• การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ" 
• มีจิตสำนึกให้ม ีการปฏิบัต ิตนอยู ่ในระเบียบ 

กฎเกณฑ์ การรักษาความสะอาดมากข้ึน 
• ส่งเสริม green city  
• Local Delivery Service 

• การรุกล้ำพื ้นที ่ธรรมชาติในการพัฒนา
เอกชน 

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
• สภาวะอากาศผันผวนรุนแรง 
• มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
• ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่ถูกต้องต่อการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 
• โครงการ คลองเตย Link 

การเมือง 
(Politic) 

• การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
• แรงจูงใจในการจดทะเบียนบริษัท 
• ความสามารถในการรองรับ 
• ธุรกรรมชาวต่างชาติ 
• การย้ายศูนย์ราชการภูมิภาค 
• การบริหารจัดการและแผนการจัดการรายได้-

รายจ ่ายของท ้องถ ิ ่ นท ี ่ม ีความย ั ่ งย ืนและ
ประสิทธิผล 

• การมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายของ
ภาครัฐ 

• ความตระหนักเรื่องสิทธิและสวัสดิการของ
แรงงาน 

• การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
• การร ่วมม ือระหว ่างร ัฐและเอกชนใน

ท้องถิ่น 
• เอกชนเสนอโครงการและงบประมาณ 

คุณค่า 
(Value) 

• ความหลากหลายของศาสนา 
• ท้องถิ่นนิยม 
• ความเท่าเทียมทางเพศ 
• ความเป็นประชากรโลก 

• ค่านิยมความอิสระ 
• การคงเอกลักษณ์ของเมือง 
• การยอมรับในความหลากหลายของสังคม 
• ท้องถิ่นนิยม 

1.3.5. การวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเมือง 

จากการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อน สามารถสรุปกลุ่มปัจจัยขับเคลื่อน
สำคัญในการสร้างภาพอนาคตฐาน และภาพอนาคตทางเลือก โดยมีผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 55 และภาพที่ 56  
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ภาพท่ี 55 สัญญาณแนวโน้มที่ไม่ได้รับการประเมินหรือประเมินว่าไม่มีผลกระทบของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 
ภาพท่ี 56 ผลการประเมินระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

1.3.6. การจินตนาการภาพอนาคตฐาน 

จากการประชุมกลุ่มร่วมกับผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปภาพอนาคตฐานที่เกิด
จากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต่ำ และมีผลกระทบสูง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 57 และตารางท่ี 70 
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ภาพท่ี 57 ผลการจินตนาการภาพอนาคตฐานของเมือหาดใหญส่งขลา 

ตารางที่ 70 สรุปภาพอนาคตฐานของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
ประเด็นหลัก รายละเอียด 
1. เมืองจะถกู

ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมถึง
ในด้านการ
ทำงาน  

 

• สังคมจะกลายเป็นสังคมไรเ้งินสด 100% ในแง่ของแรงงาน ผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีความรู้ทาง
เทคโนโลยี (IT literacy) กลุ่มคนรุน่ใหม่ก็จะมีการทำงานท่ีหลากหลาย แรงงานรุ่นใหม่จะมีอายุ
น้อยลงมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงเทคโนโลยีและมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ไดม้ากขึ้น 
อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาจทำใหค้นบางกลุ่มที่ตามไม่ทันเทคโนโลยีเข้าไม่ถึง
โอกาส และเกิดความเหลื่อมล้ำเพิม่ขึ้น ในแง่สถาบัน การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี การออกกฎระเบยีบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเช่ือมโยงกับโลกมากข้ึน ในแง่การพัฒนาอาชีพ 
เช่น การขายของออนไลน์ จะพัฒนาสินค้าและมรีูปแบบการขายอยา่งไรที่มีความแตกต่างและมี
เอกลักษณ์  

• ใน 20 ปี จะต้องพัฒนาตามเทคโนโลยี ความกา้วหน้าทางด้านภาษา มีการทำงานกับคน
หลากหลายชาติ ศาสนา เวลาในการทำงานมีจำกัด งาน work from home มีเพิม่มากข้ึน 

• ตลาด online startup มากขึ้น 
• การใช้จ่าย-ไรเ้งินสด coin 
• นวัตกรรมการเกษตรมากขึ้น 
• เทคโนโลยีเพิ่มผลติภาพของการบริการและอุตสาหกรรม 

2. แรงงานใน
อนาคตจะต้อง
มีทักษะ
หลากหลาย
และยืดหยุ่น  

 

• การทำงานท่ีมีรายได้ทางเดียวอาจจะไมเ่พียงพอ และจะมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของรายได้ 
การออกแบบสวัสดิการจึงเป็นประเด็นสำคัญ 

• คนจะมีงานมากกว่า 1 งาน 
• แรงงานไทยมีทักษะเพิ่มขึ้น สถานประกอบการพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยสีูงขึ้น การพึ่งพา

แรงงานต่างด้าวลดลง  
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ประเด็นหลัก รายละเอียด 

• กลุ่มผู้สูงอายุ ตลาดงานรองรับต้องมีความชัดเจน ต้องมีการพัฒนาทักษะงานท่ีเหมาะกับ
ผู้สูงอายุ การให้ความรู้ที่เป็น IT literacy มีมากข้ึน กลุ่มวัยทำงาน การทำงานในลักษณะ gig 
economy มากขึ้น กลุม่เยาวชน สามารถพัฒนาทักษะทาง IT และสามารถสรา้งรายได้ให้กับ
ครัวเรือน คนจนในกลุม่เมืองเกดิขึน้ จากความแตกต่างของทักษะ 

• การ disrupt ของภัยพิบัติ โรคระบาด ฯ ทำให้แรงงานต้องมีความยดืหยุ่นสูง มภีูมิคุ้มกันในเรื่อง
ความมั่นคงทางด้านรายได้ เช่น ระบบการออม สวสัดิการของแรงงาน 

• แรงงานไร้ฝมีืออยู่ยาก 
• แรงงานต้องมีทักษะมากยิ่งขึ้น 
• แรงงานเปลี่ยนจากในระบบมาอยูน่อกระบบมากขึ้น 
• อุตสาหกรรมต้องการแรงงานน้อยลง เพราะใช้ AI 
• แข่งขันสูงขึ้น ทำงานในระบบน้อยลง 
• แรงงานทักษะสูงขึ้น แรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น งานอิสระ ท่ีใช้เทคโนโลยี แรงงานภาคเกษตรใช้

เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพิ่มผลิตภาพ 
• อุตสาหกรรมนำนวัตกรรมมาใช้ ลดการใช้แรงงาน แรงงานแข่งขันสูง 

3. การพัฒนา
เมือง 

 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT literacy จะช่วยพัฒนาให้แรงงานมีทักษะ การพัฒนากฎ 
ระเบียบทีส่อดคล้องกับความเป็นสากลและเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยน เรยีนรู้ซึ่งกันและกัน  

• การเป็นเมืองdigital & technology  
• ดึงจุดเด่นของเมือง (สุขภาพ การศึกษา ชายแดน) 
• เมืองอนาคต คงแนวคิด Green City /เมืองกระชับ Smart city เน้นสังคมดิจติอล -แผนงาน 

โครงการภาครัฐช้ีนำ 
• ดึงบทบาทของพื้นที่ให้ชัดขึ้น เช่น หาดใหญ่เน้น เมืองด้านสาธารณสขุ มีรพ มอ รพ.เอกชน /

ด้าน 
• ในอีก 20 ปีอาจจะทำท่ีบ้าน หรือ ร้านกาแฟ มากกว่าในออฟฟิศสถานศึกษา  
• เอกลักษณ์เมือง ศิลปะ 
• smart city 
• compact city ตามเง่ือนไขการบริหารจดัการเมือง 

4. โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
ความท้าทาย 

 

• ท่องเที่ยวอนุรักษ์มากข้ึน 
• การศึกษา โรงงาน ธุรกิจท่องเที่ยว เป็น main ในการกำหนดทิศทาง 
• อนาคตคงพัฒนาในเรื่องของการขายของออนไลน์มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูง 
• งาน outsource คนปฏิสมัพันธ์กันลดลง สื่อสารผ่านออนไลน์มากขึน้ share ข้อมูลมากขึ้น/

ประสานงานระหว่างกลุ่มง่ายขึ้น 

5. การ
เคลื่อนย้าย
ของผู้คน 

• คนต่างถ่ินเข้ามาอยู่มากข้ึน คนท้องถิ่นสงขลาหาดใหญล่ดลง 
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1.3.7. ข้อสังเกตเพิ่มเติม: ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2: ประเมินภาพอนาคตทางเลือกด้วยบุคลักษณ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อยืนยันอนาคตฐานจากการสังเคราะห์ผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 2) เพื่อเข้าใจลักษณะการใช้เมืองของบุคลักษณ์ (persona) ในเมืองต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน 3) ร่วมกันจินตนาการและอธิบายอนาคตทางเลือกที่พึงจะเกิดขึ้นในเมืองผ่านฉากอนาคตทางเลือกทั้ง 
4 และ 4) ร่วมกันเลือกอนาคตพึงประสงค์ของเมืองของตน นอกจากนี้ ยังให้ผู ้เข้าร่วมการประชุมกลับไป
จินตนาการวิถีชีวิตของบุคลักษณ์ที ่ตนเองรับผิดชอบในอนาคตทางเลือกที่หลากหลายเหล่านั้นด้วย โดย
กิจกรรมการประชุมนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง (180 นาที) ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
ระลอกที่ 3 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่จริงได้ ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom แทน 
นอกจากนี้ เนื่องจากต้องจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่สามารถเชิญกลุ่มแรงงานบริการขั้น
พื้นฐานให้เข้าร่วมได้เช่นกัน การประชุมจึงเน้นกลุ่มตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนใน
การดำเนินงานเป็นตัวแทนบุคลักษณ์ที่รวมถึงภาคแรงงาน ข้อมูลพื้นฐานของการประชุมครั้งนี้มีดังปรากฏใน 
ตารางท่ี 71 ตารางท่ี 72 ภาพที่ 58 และภาพที่ 59 

ตารางที่ 71 รายละเอียด วัน เวลา สถานท่ี และจำนวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 
เมือง วันที่ เวลา สถานที ่ จำนวนผู้เข้าร่วม 
เชียงใหม ่ 23 ก.ย. 2564 13:00-16:00 ผ่านระบบออนไลน ์ 10 คน 

ขอนแก่น 23 ก.ย. 2564 9:00-12:00 ผ่านระบบออนไลน ์ 10 คน 
หาดใหญ่-สงขลา 24 ก.ย. 2564 9:00-12:00 ผ่านระบบออนไลน ์ 7 คน 

ตารางที่ 72 รายละเอียดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 
นาท ี กิจกรรม ผลลัพธ์จากกิจกรรม 

5 แนะนำตนเองและกิจกรรม - 
20 ทำความรู้จักบุคลักษณ ์ รู้จักการใช้เมืองของบุคลักษณต์่าง ๆ ในหนึ่งวัน 
35 อธิบายอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก - 
10 พัก - 
80 จินตนาการอนาคตทางเลือก ภาพอนาคตทางเลือกของแตล่ะเมอืง 

20 เลือกอนาคตพึงประสงค์พร้อมอธิบายเหตผุล ภาพอนาคตพึงประสงค ์
หลังการประชุม จินตนาการการใช้เมืองในอนาคตทางเลือก การใช้เมืองของบุคลักษณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
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ภาพท่ี 58 เทมเพลตสำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้ที่ 2 (วิถีชีวิตในฉากทัศน์ทางเลือกอนาคต) 

 
ภาพท่ี 59 ภาพอนาคตทางเลือกสำหรับการประชุมเชิงปฏิบตัิการครัง้ที่ 2 
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2.1. เมืองเชียงใหม ่
2.1.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 73 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เมอืงเชียงใหม่ 

ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ วัย เพศ ตัวแทนบุคลักษณ ์
1 การพัฒนาเมือง นักเคลื่อนไหว+การเมือง (เชียงใหม่กว่า) 30-40 หญิง ผู้ประกอบการ 
2 นักเคลื่อนไหว+การเมือง (เชียงใหม่กว่า) 30-40 หญิง ฟรีแลนซ ์

3 การพัฒนา
เศรษฐกิจท้องที ่

YEC หอการคา้ 30-40 ชาย พนักงานบริษัททั่วไป 
4 CEA เชียงใหม ่ 40-50 หญิง พนักงานบริษัททั่วไป 

5 การพัฒนา
แรงงาน 

สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด 30-40 ชาย แรงงานขั้นพื้นฐาน 
6 สำนักแรงงานจังหวัด 50-60 ชาย แรงงานขั้นพื้นฐาน 
7 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด 40-50 หญิง ข้าราชการ 
8 คณะเศรษฐศาสตร์ มช. 30-40 หญิง พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 ตัวแทน
คนทำงาน 

อาชีพอิสระ (ดีเจ ทำโครงการ TEDxเชียงใหม่) 30-40 หญิง ฟรีแลนซ ์
10 ประธานเครือข่ายคลัสเตอรด์ิจิทัลเชียงใหม่ 40-50 ชาย ผู้ประกอบการดิจิทลั 

 

2.1.2. ตัวอย่างการอธิบายวิถีชีวิตของบุคลักษณ์ในปัจจุบัน 
ภาพท่ี 60 วิถีชีวิตของบุคลักษณ์ผูข้ับจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบันของเชียงใหม ่
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2.1.3. การจินตนาการภาพอนาคตทางเลือก และผลการเลือกภาพพึงประสงค์ 
ตารางที่ 74 ผลการจินตนาการภาพอนาคตทางเลือกของเมืองเชียงใหม่ 

 แรงงานเช่ือมโยงออนไลน์แต่บริการต้องการสัมผัสคน  

ท้อ
งถิ่

นบ
ริห

าร
จัด

กา
รง

บป
ระ

มา
ณ

ตน
เอ

ง 

มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (Hyper-localization) 
(4/7 คน) 

 ภาครัฐส่งเสริมให้เกดิความคล่องตวัของธุรกิจราย
ย่อยมากขึ้น สหภาพและการรวมกลุ่มของแรงงาน
ต่าง ๆ จะเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญ 

 เริ่มมีการรวมกลุ่มเพื่อรวมเงินจากคนในท้องถิ่น
สำหรับการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น เช่น 
SlowMoney ในสหรัฐอเมริกา 

 Economies of scale จะเป็นความท้าทายที่ฉาก
ทัศน์นี้ไม่เอื้อมากนัก 

 ปัจจุบันคนเชียงใหม่หันมาสนใจธรุกิจท้องถิ่นมาก
ขึ้นอยู่แล้ว หากประตูการพัฒนาท้องถิ่นเปิด ธุรกิจ
เหล่านี้จะไปไดไ้กลขึ้น 

ผ้ึงงานต่อชีวิตพืชพรรณ (Hyper-connectivity) 
(0/7 คน) 

 ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยขับ
เน้นเศรษฐกิจเด่นของเมือง คือ เรือ่งการท่องเที่ยว 
MICE อสังหารมิทรัพย ์

 มีการลงทุนใน space tech (ศูนย ์NARIT) หรือ
นวัตกรรมด้านอื่น ๆ 

 เมืองดึงดูดแรงงานทักษะกลางและสูงจากท่ัวโลกเข้า
มาทำงานในเมือง 

 เกิดการจา้งงานต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ีการไหลเข้ามา
ของแรงงานบริการขั้นพื้นฐานสู่เมอืงเชียงใหม่ 
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หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (Hyper-attraction) 
(2/7 คน) 

 ลักษณะอาจคล้าย digital nomads ที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน การวางนโยบายสนับสนนุให้คนท่ีย้ายเข้า
มาอยู่นานมสีิทธิและการสนับสนุนมากขึ้นจะเป็น
สิ่งจำเป็นให้แรงงานเหล่านี้อยู่ในเมือง 

 เมืองต้องพัฒนาให้น่าอยู่ เหมาะแก่ครอบครัว และ
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 เพิ่มความสามารถในการบริหารจดัการปัญหาและ
สนับสนุนโอกาสในพื้นที่ของเมืองมากขึ้น เช่น 
ปัญหา PM2.5 หรืออ่ืนๆ  

 ส่งเสริมความเป็นเชียงใหมผ่่านงาน craft และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

หม่อนไหมทักษะสูง (Hyper-specialization) 
(1/7 คน) 

 ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในการพัฒนาทักษะที่สำคัญ
ช่วยขับเน้นเศรษฐกิจเด่นของเมือง คือ ทักษะด้าน
บริการสุขภาพ (telemedicine และสวนดอก 
medical district) การบริหารการท่องเที่ยว 
Agritech การออกแบบงาน craft และทักษะพิเศษ
อื่นๆ 

 อาจก่อให้เกิด digital gap และ language barrier 
สำหรับแรงงานข้ันพ้ืนฐาน และผูส้งูอายุ ซึ่งไม่
สามารถเข้าถึงการพัฒนาหรือโครงการต่าง ๆ 

 อาจต้องพัฒนาระบบธุรกิจและการบริการใหม้ี
ลักษณะเป็น Hybrid มากขึ้น เพื่อรองรับการทำงาน
บริการออนไลน์ด้วย 

 แรงงานท้องถ่ินต้องแข่งขันกับแรงงานบริการระดับโลก  
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2.2. เมืองขอนแก่น 
2.2.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 75 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เมอืงขอนแก่น 

ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ พ้ืนเพ วัย เพศ 
1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครขอนแก่น ย้ายมาตอนเรียนมัธยม 50-60 ชาย 
2 การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องที ่
หอการค้าจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 50-60 ชาย 

3 การพัฒนา
แรงงาน 

สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 50-60 หญิง 

4 สำนักแรงงานจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 50-60 หญิง 
5 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด คนเมืองขอนแก่น 40-50 หญิง 

6 สำนักพม.จังหวัด ย้ายมาด้วยงานราชการ 40-50 หญิง 
7 คณะเศรษฐศาสตร์ มข. คนเมืองขอนแก่น 40-50 ชาย 
8 ตัวแทน

คนทำงาน 
ฟรีแลนซ ์ คนเมืองขอนแก่น 20-30 หญิง 

9 ขายของออนไลน์ขณะเรียนมหาวทิยาลัย คนเมืองขอนแก่น 20-30 ชาย 
10 กราฟฟิคดีไซนผ์่านแพลตฟอร์มออนไลน ์ ย้ายมาตอนเรียนมข. 20-30 ชาย 

 

2.2.2. ตัวอย่างการอธิบายวิถีชีวิตของบุคลักษณ์ในปัจจุบัน 
ภาพท่ี 61 วิถีชีวิตของบุคลักษณ์หมอนวดสุขภาพอิสระในปัจจุบันของขอนแก่น 
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2.2.3. การจินตนาการภาพอนาคตทางเลือก และผลการเลือกภาพพึงประสงค์ 
ตารางที่ 76 ผลการจินตนาการภาพอนาคตทางเลือกของเมืองขอนแก่น 

 แรงงานเชื่อมโยงออนไลน์แต่บริการตอ้งการสัมผัสคน  
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มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (Hyper-localization) 
(2/9 คน) 

 การจ้างงานในพ้ืนท่ียังคงมีอยู่แต่จะมีค่าใช้จ่ายใน
การย้ายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนจากข้างนอก
ลดลง ท้ังนี้ การลงทุนที่ไร้พรมแดนมากขึ้นอาจ
ส่งเสริมให้เกิดการย้ายทุนมากข้ึน 

 การลงทุนและธุรกิจตา่ง ๆ จะก่อให้เกิด social 
return on investment (SROI) มากขึ้นกว่าฉากที ่
3 แต่การลงทุนระดับย่อยอาจไม่เพียงพอต่อการ
เติบโต 

 อาจกลายเป็นเมืองสบาย ๆ เกษียณอายุ ที่ขนาด
เศรษฐกิจไม่โต แต่ยั่งยืนในพ้ืนท่ี ถ้าธุรกิจไหน
ต้องการเติบโตจริงๆ อาจจะต้องย้ายออก 

ผ้ึงงานต่อชีวิตพืชพรรณ (Hyper-connectivity) 
(0/9 คน) 

 ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยขับ
เน้นเศรษฐกิจเด่นของเมือง คือ เรือ่งการท่องเที่ยว 
MICE อสังหารมิทรัพย ์

 มีการลงทุนใน space tech (ศูนย ์NARIT) หรือ
นวัตกรรมด้านอื่น ๆ 

 เมืองดึงดูดแรงงานทักษะกลางและสูงจากท่ัวโลกเข้า
มาทำงานในเมือง 

 เกิดการจา้งงานต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ีการไหลเข้ามา
ของแรงงานบริการขั้นพื้นฐานสู่เมอืงเชียงใหม่ 
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หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (Hyper-attraction) 
(2/9 คน) 

 ท้องถิ่นลงทุนสร้างระบบนิเวศท่ีดึงดูดการลงทุนและ
วิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมอำนาจให้แก่
ประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น  

 เมืองต้องพัฒนาให้น่าอยู่ และให้อำนาจการบรหิาร
จัดการเมืองสอดคล้องกับการพัฒนา 

 ส่งเสริม local innovation มากขึน้ อาจเริ่มจาก
ภาคเอกชน/ประชาชนโดยมีการสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากภาครัฐ เพื่อให้นวัตกรรมเหลา่นั้นมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 พัฒนาเมืองและสังคมด้วยฐานวัฒนธรรมเมือง
ขอนแก่น 

หม่อนไหมทักษะสูง (Hyper-specialization) 
(5/9 คน) 

 ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในการพัฒนาทักษะที่สำคัญ
ช่วยขับเน้นเศรษฐกิจเด่นของเมือง คือ ทักษะในการ
บริหารจดัการคลังสินคา้ ทักษะหรอืความรู้ที่
จำเพาะกับความท้าทายและโอกาสในพื้นที่เขตร้อน 
เช่น การรักษาโรคที่มีเฉพาะพื้นท่ีเขตร้อน 

 อาจสร้างให้มีอาชีพหากหลายมากขึ้น แข่งขันด้วย
แรงงานทักษะที่มีราคาถูกกว่า 

 แรงงานต่างชาติอาจเข้ามาด้วย broker ที่เป็นระบบ
แพลตฟอร์มมากขึ้นแทนกลุ่มคน ทำให้เอกชน
สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาตไิดม้ากขึ้น 

 แรงงานท้องถิ่นต้องแข่งขันกับแรงงานบริการระดับโลก  
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2.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
2.3.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 77 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เมอืงหาดใหญ่-สงขลา 

ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ วัย เพศ ตัวแทนบุคลักษณ ์
1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครหาดใหญ ่ 40-50 หญิง ข้าราชการ 
2 การพัฒนา

เศรษฐกิจท้องที ่
หอการค้าจังหวัด 30-40 ชาย ผู้ประกอบการ 

3 YEC หอการคา้ + คร ู 30-40 หญิง พนักงานท่ัวไป 
4 การพัฒนา

แรงงาน 
สำนักงานการจดัหางานจังหวัด 40-50 หญิง แรงงานขั้นพื้นฐาน 

5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 50-60 หญิง แรงงานต่างชาติพื้นฐาน 
6 ตัวแทน

คนทำงาน 
ผู้ช่วยวิจัยในมอ. 20-30 หญิง ฟรีแลนซ ์

7 ฟรีแลนซ์งานเขียนและทำอาหารสง่ 30-40 หญิง ฟรีแลนซ ์

 

2.3.2. ตัวอย่างการอธิบายวิถีชีวิตของบุคลักษณ์ในปัจจุบัน 
ภาพท่ี 62 วิถีชีวิตของบุคลักษณ์แรงงานต่างชาติขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบันของหาดใหญ่-สงขลา 
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2.3.3. การจินตนาการภาพอนาคตทางเลือก และผลการเลือกภาพพึงประสงค์ 
ตารางที่ 78 ผลการจินตนาการภาพอนาคตทางเลือกของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 แรงงานเชื่อมโยงออนไลน์แต่บริการตอ้งการสัมผัสคน  
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มดงานหล่อเลี้ยงเมือง (Hyper-localization) 
(หาดใหญ่: 5/7 คน) 
(สงขลา: 1/7 คน) 

 มีการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาสังคมในท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมและธรุกจิในท้องถิ่นมาก
ขึ้น ท้ังธุรกิจอาหาร (อาหารปันรักษ์) การประมง 
และการพัฒนาเมืองเก่า (ภาคีคนรกัเมืองเก่าสงขลา) 
และอาจพัฒนาเมืองให้กลายเป็น creative city 
ด้วยการร่วมมือกับ CEA สงขลา 

 สง่เสริมภมูิปัญญาจากผู้สูงอายุในพื้นที่เพ่ือส่งเสรมิ
เสน่ห์ให้แก่เมือง เพื่อปรับตัวรับกบัสังคมผูสู้งวัย 

 เน้นการจดทะเบียนอุตสาหกรรมอาหารและพหุ
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปและสามารถขยายตลาด
จากท้องถิ่นสู่สากล 

ผ้ึงงานต่อชีวิตพืชพรรณ (Hyper-connectivity) 
(หาดใหญ่: 1/7 คน) 
(สงขลา: 1/7 คน) 

 ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยขับ
เน้นเศรษฐกิจเด่นของเมือง คือ ท่าเรือน้ำลึก ฐาน
การผลิตยานยนต์โดยรอบเมือง อุตสาหกรรม
ยางพารา การประมง การค้าชายแดน 

 อุตสาหกรรมรอบเมืองจะสามารถดึงดูดวิศวกรและ
ผู้บริหารคลังสินค้าตา่ง ๆ เข้ามาได้มากข้ึน  

 เกิดการจา้งงานต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ีการไหลเข้ามา
ของแรงงานบริการขั้นพื้นฐานข้ามชาติสู่เมือง
หาดใหญ ่
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หิ่งห้อยคอยต้อนรับ (Hyper-attraction) 
(หาดใหญ่: 1/7 คน) 
(สงขลา: 4/7 คน) 

 ผลักดัน data center ในระดบัเมอืงมากขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้การประกอบธุรกจิมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ดึงดูดด้วยอาหารที่เป็นเอกลักษณด์้วยวัตถุดิบใน
พื้นที่ เช่น การประมงและอื่น ๆ ทำให้ธุรกิจเหล่านี้
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย 

 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทั้งในเมือง
และโดยรอบเมืองจะทำให้เมืองมีโอกาสทาง
เศรษฐกิจในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกนั 

หม่อนไหมทักษะสูง (Hyper-specialization) 
(หาดใหญ่:0/7 คน) 
(สงขลา: 1/7 คน) 

 ภาครัฐส่วนกลางลงทุนในการพัฒนาทักษะที่สำคัญ
ช่วยขับเน้นเศรษฐกิจเด่นของเมือง คือ ทักษะหรือ
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม 

 จำเป็นจะต้องลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงาน
ระดับปฏิบัติการ ไมต่้องมุ่งเน้นทักษะระดับผู้จดัการ
โรงงาน ไม่เช่นนั้น ทักษะแรงงานเหล่านี้อาจถูก
แข่งขันด้วยแรงงานจากท่ีอืน่ผ่านระบบออนไลน ์

 อาจต้องดึงดูดแรงงานด้วยโครงสรา้งพื้นฐานท่ีเอื้อให้
สามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เช่น smart city, ระบบ logistics, green 
city เป็นต้น 

 แรงงานท้องถิ่นต้องแข่งขันกับแรงงานบริการระดับโลก  
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3: การระดมสมองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาสู่
อนาคตพึงประสงค์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีขับเคลื่อนจากหลากหลายภาคส่วนในแต่ละเมือง
ร่วมเสนอนโยบายเพื ่ออนาคตพึงประสงค์ของเมืองและการทำงานในเมือง  โดยกิจกรรมการประชุมนี ้มี
ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง (180 นาที) ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 จึงทำให้ไม่
สามารถลงพื้นที่จริงได้ ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom แทน นอกจากนี้ เนื่องจากต้อง
จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน จึงทำให้ไม่สามารถเชิญกลุ่มแรงงานบริการขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมได้
เช่นกัน การประชุมจึงเน้นกลุ่มตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนในการดำเนินงานเป็ น
ตัวแทนบุคลักษณ์ที่รวมถึงภาคแรงงาน ข้อมูลพื้นฐานของการประชุมครั้งนี้มีดังปรากฏในตารางที่ 79 และ
ตารางที่ 80 โดยการระดมสมองข้อเสนอเชิงนโยบาย แบ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ
ส่วนกลางระดับประเทศ 2) ภาครัฐระดับท้องถิ่น 3) ภาคประชาสังคม 4) ประชาชน 5) ภาคเอกชนรายย่อย 
และ 6) ภาคเอกชนรายใหญ่ โดยนโยบายและกิจกรรมที่ควรดำเนินการแบ่งลักษณะออกเป็น 4 ลักษณะตาม
ภาพที่ 63 ได้แก่ 1) กิจกรรมที่ต้องเริ่มดำเนินการ 2) กิจกรรมหรือแนวโน้มที่ต้องเร่ง 3) กิจกรรมหรือแนวโน้ม
ที่ต้องชะลอ 4) กิจกรรมที่ต้องเลิกดำเนินการ 

ตารางที่ 79 รายละเอียด วัน เวลา สถานท่ี และจำนวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3 
เมือง วันที ่ เวลา สถานที ่ จำนวนผู้เข้าร่วม 
เชียงใหม ่ 18 พ.ย. 2564 13:00-16:00 ผ่านระบบออนไลน ์  6 คน 
ขอนแก่น 18 พ.ย. 2564 9:00-12:00 ผ่านระบบออนไลน ์  10 คน 
หาดใหญ่-สงขลา 24 พ.ย. 2564 9:00-12:00 ผ่านระบบออนไลน ์  3 คน 

ตารางที่ 80 รายละเอียดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3 
นาท ี กิจกรรม ผลลัพธ์จากกิจกรรม 

20 สรุปผลการศึกษาเพิ่มเติม - 
30 ระดมสมองข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมนำเสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

30 นำเสนอพร้อมวิพากษ์และระดมสมองเพิ่มเติม 
10 พัก - 

60 เชื่อมโยงกิจกรรมที่ต้องเกิดก่อนเกดิทีหลังตาม
ความเหมาะสมและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 

ต่อยอดข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การมองย้อนกลับ 
(backcasting) 

30 นำเสนอและจบการประชุม 

 
ภาพท่ี 63 ลักษณะกิจกรรมสำหรบัการระดมสมองเชิงนโยบาย 
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3.1. เมืองเชียงใหม ่
3.1.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 81 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3 เมอืงเชียงใหม่ 

ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ วัย เพศ 
1 การพัฒนาเมือง นักเคลื่อนไหว+การเมือง (เชียงใหม่กว่า) 30-40 หญิง 
2 นักเคลื่อนไหว+การเมือง (เชียงใหม่กว่า) 30-40 หญิง 

3 การพัฒนาแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด 30-40 ชาย 
4 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด 40-50 หญิง 

5 คณะเศรษฐศาสตร์ มช. 30-40 หญิง 
6 ตัวแทนคนทำงาน ประธานเครือข่ายคลัสเตอรด์ิจิทัลเชียงใหม่ 40-50 ชาย 

 

3.1.2. ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ภาพท่ี 64 ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 82 ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเมืองเชียงใหม่ 
 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง ต้องชะลอ กิจกรรมที่ต้อง

เลิก 

ภา
ครั

ฐส
่วน

กล
าง

  • ปรับโครงสร้างการกระจายอำนาจ และปรับ
โครงสร้างหน่วยงานที่ถูกรวมอำนาจจาก
ศูนย์กลาง 

• ออกนโยบายและให้ทุนส่งเสริม
Tech/Green/Equity โดยให้อิสระท้องถิ่น
จัดการตนเอง 

• กองทุนเงินประกันการเลิกจา้ง ให้นายจา้งส่ง
เงินให้แก่รัฐเพื่อเป็นหลักประกันกรณีนายจ้าง
ปิดกิจการไม่มีเงินจ่าย 

• นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม เช่น พื้นทีป่่า 
และลด PM 

• ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นรายอำเภอตาม
สภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที ่

• บูรณาการจัดทำฐานข้อมูลรวม
ส่วนกลาง[Big Data] เพือ่นำไปสู่การ
ทำ Data Analytic 

•  •  
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 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง ต้องชะลอ กิจกรรมที่ต้อง
เลิก 

ภา
ครั

ฐร
ะด

ับท้
อง

ถิ่น
 • More direct communication with all 

agencies of local government (leading 
to collaboration/synergy) 

• ปรับ User Experience ให้ประชาชนทกุ
ระดับเข้าถึง / เข้าหาประชาชนมากขึ้น 

• หน่วยงานสว่นท้องถิ่นมีข้อมูลอพัเดท
คนหางานในพื้นที่เป็นปัจจุบัน หนว่ยงานด้าน
แรงงานจะได้ช่วยส่งเสริมการมีงานทำให้ตรง
เป้าหมาย" 

• Local job matching platform 

• ดำเนินการให้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้เข้าถึงชุมชนให้ทั่วถึง 

• ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มผู้รับงานไปทำ
ที่บ้าน กลุ่มงานฝีมือเช่น สถานที่ 
ความรู้ ทักษะ ความปลอดภยัในการ
ทำงาน 

•  • เลิกกฎเกณฑ์ท่ีไม่ 
practical 

• mindset บนลง
ล่าง 

ภา
คป

ระ
ชา

สัง
คม

 • สร้างระบบ platform 
• เพื่อทำงานร่วมกัน(pool data) 
• Monitor นโยบายและผลลัพธ์ เพือ่ความ

โปร่งใสและสร้างข้อเสนอแนะ 

• เช่ือมต่อรัฐกับประชาชนวางตัวเป็น
ผู้ช่วยภาครัฐ (มากกว่าตอ่ต้าน) 

•  • ยึดโยงการทำงาน
เฉพาะกลุ่ม 

ปร
ะช

าช
น • Public Space และ วงกาแฟวันอาทิตย์ 

• การมีฐานข้อมูลผล 
• การทดสอบวัดแวว 
• ความถนัดทางอาชพีรายบุคคลให้ทราบถึง

ทิศทางของความถนัด ทักษะ และความพร้อม
ทางอาชีพของประชากรกอ่นวยัทำงาน เพื่อจะ
เป็นการเตรียมกำลังแรงงานให้ถูกต้องตาม
ตลาดแรงงานและตามธุรกจิขนาดเล็ก-ใหญ่ใน
ท้องถิ่น 

• Upskill-Reskill การใช้เทคโนโลย ี
ภาษาตา่งชาต ิ

• ใช้บรกิารธุรกิจที่สนับสนุนทอ้งถิ่น 

•  •  

ภา
คเ

อก
ชน

 ธ
ุรก

จิร
าย

ย่อ
ยท

้อง
ถิ่น

 • Improve supply chain for all local 
businesses 

• HUB บริการและแลกเปลี่ยนความชว่ยเหลือ
ทางการตลาด 

• Sponsor กิจกรรมในจังหวัด 

• ออกแบบชุมชนสำหรับ 
entrepreneur การเข้าถึง 
Technology 

• ช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นในด้านเงิน 
ช่วยเหลือ คำปรึกษาและด้านบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 

•  •  

ภา
คเ

อก
ชน

 ธ
ุรก

จิร
าย

ให
ญ่

 • บริการทางวิชาการชว่ยสร้างกลยุทธ์ 
• สร้างธุรกิจที่ทำงานกบัท้องถิ่น 
• ค่าแรงเป็นธรรม 

• ประชาสัมพันธแ์ละสำรวจนายจ้าง
ขนาดกลาง-ใหญ ่ที่ให้งานกับ 
outsource (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน) 
เพื่อเร่งกำลังการผลิตและกระจาย
รายได้สู่ชุมชนให้มากขึ้น 

• โอกาสสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ 

•  •  

 
3.1.3. ผลสรุปการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การปรับตัวของโครงสร้างภาครัฐและส่วนราชการ 2) การพัฒนา
เศรษฐกิจเมือง 3) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ 4) เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของกลุ่ม ดังนี้ 

1) การปรับตัวของโครงสร้างภาครัฐและส่วนราชการ 

ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาส กฎระเบยีบบางอย่างของภาครัฐมีขั้นตอนมาก 
ยุ่งยาก และไม่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสของ
เอกชนรายใหญ่เข้ามาทำแทน  

ปรับโครงสร้างอำนาจรัฐส่วนกลาง ปรับโครงสร้างการใช้อำนาจของรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อความเป็นอิสระ
ของรัฐท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณต่างๆ ต้องผ่านรัฐกลางที่มีความล่าช้า ในบางกรณีเป็นการขัดขวางการ
แก้ปัญหาหรือการเสนอประเด็นที่เกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบัน  

การปรับรูปแบบการปกครองท้องถิ ่นให้กระชับมากขึ้น  การมีพ่อเมืองหลายคน (ผู้ว่าราชการ 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.) และมีอำนาจทับซ้อนกันและไม่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบ
เรื่องใด ทำให้การร้องเรียนหรือการเสนอโครงการต่างๆ มีความสับสนว่าต้องดำเนินการกับหน่วยใดจึงจะ
บรรลุผล การสร้างความเข้าในบทบาทของผู้นำให้กับประชาชนจึงสำคัญ และควรมีตัวกลางรับเรื่องต่างๆ แล้ว
ไปกระจายไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

การปรับการให้บริการและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของรัฐ ควรปรับการให้บริการประชาชนให้
เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ดี บทบาทภาคประชาสังคมในเชียงใหม่มักจะผ่านผู้นำชุมชนและผ่านภาคประชา
สังคม ไม่ผ่านรัฐมากนัก ทำให้ความไว้ใจระหว่างประชาชนและรัฐมีน้อยมาก จึงเป็นความท้าทายของรัฐที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนได้อย่างไร 

2) การพัฒนาเศรษฐกิจเมือง 

เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหลังโควิด 19 ในระยะแรกต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมตลาดคนเชียงใหม่ใช้ของคนเชียงใหม่ก่อน 
และการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ 

ส่งเสริมความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ มุ่งให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในห่วงโซ่อย่างเป็นธรรม
มากขึ้น เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรม สินค้าที่ขายให้นักท่องเที่ยวมีราคาแพง แต่ผลได้
ดังกล่าวกลับไม่ตกอยู ่กับเกษตรกรต้นน้ำ สะท้อนให้เห็นว่ามีผู ้ด ึงผลประโยชน์เหล่านั ้นไปในระหว่าง
กระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนนอกที่เข้าในห่วงโซ่และเก็บเอาผลประโยชน์ดังกลา่ว
ไปโดยตกกับคนในท้องถิ ่นเพียงเล็กน้อย ก็จะยิ ่งทำให้คนท้องถิ ่นมีความสามารถในการจับจ่ายน้อย ใช้
เทคโนโลยีได้น้อย การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจอื่นๆ ก็ยิ่งน้อย เข้าไม่ถึงตลาดและแหล่งงานใหม่  ก็ยิ่งเพ่ิม
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในภาคเกษตรเท่านั้น กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอ่ืนๆ 
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ก็มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง (middle class) ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จะผลักดันให้มีการนำเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อาจจะตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางและลดต้นทุนได้  

การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เป็นหลักประกันในการต่อยอดและพัฒนาของกลุ่มชายขอบ 
เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ โดยจัดทำแพลตฟอร์มกลางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เชียงใหม่ trust ของกลุ่ม
ประชาสังคมที่มีการรวมกลุ่มประชาสังคมและมีการรวมเงินของภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม กลุ่ม
ใดมีความโดดเด่นและน่าไว้ใจ ก็จะมีเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้กับกลุ่มนั้น 

ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ โดย 1) จัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานในท้องถิ่นและเชื่อมโยงข้อมูลข้าม
ฐานข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างชุมชนกับส่วนกลางมากขึ้น ปัจจุบันข้อมูลเป็นของเอกชนมากกว่า และ
ข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก็ยังไม่บูรณาการกัน ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำสมาร์ทฟาร์ม หากจะทำจะต้องคิดให้ครบทั้ง
องคาพยพโดยเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น นำข้อมูลที่
ได้มาคำนวณการผลิต วิเคราะห์ย้อนกลับว่าได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เช่น บล็อกเชน ที ่จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื ่อถือมากขึ ้น  และ 2) ให้แรงจูงใจเอกชนในการลงทุนใน
แพลตฟอร์มการทำงาน ปัจจุบันอาจจะยังไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะทำให้เอกชนลงทุนสร้างแพลตฟอร์ม มีแต่
ภาครัฐทำ ทำให้ความหลากหลายของการทำงานบนแพลตฟอร์มยังมีน้อย โดยเฉพาะงานบริการขั้นพ้ืนฐาน 

3) โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสารที่
สำคัญในปัจจุบัน ประกอบทุกอย่างเริ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงาน แต่ยัง
ไม่กระจายทั่วชุมชน อินเทอร์เน็ตที่รัฐส่วนกลางจัดหาให้ในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอและมีคุณภาพไม่ดีมากนัก 
ผู้ประกอบการรายย่อยบางรายยังเข้าไม่ถึง ควรให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านี้มากขึ้น เนื่องจากจะให้เอกชนลงทุน เอกชนจะคำนึงถึงความคุ้มทุนของการลงทุนเป็นสำคัญ ค่าบริการ
อาจจะสูง ดังนั้น ถ้า อปท. มองว่าการสื่อสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ก็น่าจะต้องเร่งผลักดัน 

4) เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ออกแบบชุมชนสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายย่อยมักจะมีทุนเริ่มแรกไม่มากนัก การ
ออกแบบชุมชนเพื่อผู้ประกอบการจะเป็นเหมือนเครือข่ายความช่วยเหลือกันระหว่างผู้ประกอบการ การลด
ต้นทุน สร้างความแข็งแรงของธุรกิจ เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง โดยเป็นการสร้างชุมชนเพื่ออนาคต โดยร่วมกัน
ออกแบบธุรกิจในแบบที่กลุ่มต้องการ  

เชื่อมโยงความร่วมมือกับรายใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบในการเชื่อมโยงและเข้าถึงโอกาส
จากเมืองหลวงและเมืองระหว่างประเทศได้ การส่งเสริมความร่วมมือของท้องถิ่นกับธุรกิจรายใหญ่จะช่วยดึง
โอกาสเข้ามาและกระจายประโยชน์และโอกาสเหล่านั้นมาสู่ผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น ลดการพึ่งพารัฐ
ส่วนกลาง และท้องถิ่นก็อาจจะมีโอกาสเชื่อมกับภายนอกได้โดยตรง ก็จะดึงโอกาสเข้ามาในท้องถิ่นโดยตรง 
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เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่ม ปัจจุบันการดำเนินงานยังคงยึดโยงการทำงานเฉพาะกลุ่ม แยกกัน
ทำ การยึดโยงเฉพาะเรื่องอาจจะไม่ดีและเป็นอุปสรรคของการทำงาน ภาคประชาสังคมในเชียงใหม่ควรร่วมมือ
กันมากข้ึน 

การสร้างชุมชนในการปรึกษาหารือ การสร้างพื้นที่พบปะอย่างไม่เป็นทางการที่เข้าถึงง่ายกว่าการ
จัดตั้งเป็นองค์กร รวมไปถึงการมีพื้นที่สาธารณะหรือ co-working space เช่น วงกาแฟวันอาทิตย์ ที่ใครก็ได้
สามารถเดินเข้าไปมีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนของกลุ่ม เกิดความเชื่อมโยงของคน 
รวมถึงเป็นพื้นที่รวบรวมบริการวิชาการแขนงต่างๆ ให้คนเข้ามาดึงข้อมูลไปใช้เพ่ือนำไปออกแบบกลยุทธ์ในการ
พัฒนา 

การเพิ่มพื้นที่สาธารณะในเมือง ต้องการพื้นที่สีเขียวกว้างๆ เช่น ลานสังคีตของ มช. สวนบวกหาด ที่
เป็นพื้นที่ให้คนไปทำกิจกรรมต่างๆ ตามวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เกิดการพบปะของกลุ่มคนที่มี
ความชอบคล้ายกันและสร้างแรงบันดาลใจ 

การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น คน
กลุ่มเล็กๆ เข้าถึงโอกาสและพัฒนากลายเป็นกลุ่มใหญ่ (bottom up) มากขึ้น กลุ่มชุมชนเล็กๆ ก็จะเป็นกลุ่ม
ก้อนใหญ่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชน นอกจากนี้ควรมีการสร้างแพลตฟอร์มและรวมข้อมูลเข้า
ด้วยกัน เช่น CM think tank รวมหลายๆ เรื่องเข้าด้วยกัน ผลักดันให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ 

 

3.2. เมืองขอนแก่น 
3.2.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 83 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3 เมอืงขอนแก่น 
ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ วัย เพศ 

1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครขอนแก่น 50-60 ชาย 
2 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มข. 30-40 หญิง 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องที่ 

หอการค้าจังหวัด 50-60 ชาย 

4 การพัฒนาแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด 50-60 หญิง 
5 สำนักแรงงานจังหวัด 50-60 หญิง 
6 สำนักงานการจดัหางานจังหวัด 40-50 หญิง 

7 คณะเศรษฐศาสตร์ มข. 40-50 ชาย 
8 ตัวแทนคนทำงาน ฟรีแลนซ ์ 20-30 หญิง 

9 ขายของออนไลน์ขณะเรียนมหาวทิยาลัย 20-30 ชาย 
10 กราฟฟิคดีไซนผ์่านแพลตฟอร์มออนไลน ์ 20-30 ชาย 



351 

 

3.2.2. ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ภาพท่ี 65 ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเมืองขอนแก่น 

ตารางที่ 84 ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเมืองขอนแก่น 
 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง แนวโน้มที่ต้องชะลอ ต้องเลิก 

ภา
ครั

ฐส
่วน

กล
าง

  • Regulatory Sandbox For target 
industry 

• Relocation Package BOI Tax priv, 
visa, etc 

• พัฒนาโครงข่ายถนน (การเดินทางทำงาน
ที่สะดวก) 

• ดึงงบจากส่วนกลางเพื่อสนับสนุน 
Ecosystem ของอุตสาหกรรม Hi-Tech, 
high touch 

• สนับสนุนและสงเสริมนโยบายเกีย่วกับ
ธุรกิจ, SME รายใหม่ๆ  

• สร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยงทุก
ภูมิภาค 

• เปิดโอกาสให้เอกชนมาบริหารในบาง
กิจการของรัฐ พร้อมมีนโยบายป้องกัน
การผูกขาดที่ชัดเจน 

•  •  
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 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง แนวโน้มที่ต้องชะลอ ต้องเลิก 
ภา

ครั
ฐร

ะด
ับท้

อง
ถิ่น

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านประปา ไฟฟา้ ต้อง
พร้อม 

• จัดสวัสดิการที่พกัอาศัย/ สวัสดกิารด้าน
การเดินทาง 

• creative public spaces 

• ตำรวจต้องเข้มแข็งมากขึ้น เช่น ด้านการ
กำกับจราจร และถนนหนทางต้องเอื้อต่อ
การจราจรที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 

• สร้างระบบขนส่งจากหมู่บา้นรอบๆ เมือง 
เพื่อเข้าออกเมืองสร้างโอกาสการทำงาน 

• จริงจังกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู-่เร่ือง
การรักษาความปลอดภัย-ความมั่นคงต่อ
สวัสดิภาพและทรัพย์สินของประชาชน" 

• พัฒนาความรู้ส่งเสริมคนในหน่วยงานและ
เทคโนโลยี ให้เท่าทันโลกสมัยใหม่อยู่
เสมอ 

• จริงจังกับการจัดการขยะ ความสะอาด 
และสิ่งแวดล้อม 

• การเพิ่มสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ 

• การลงทุนสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเดิมๆ 

•  
ภา

คป
ระ

ชา
สัง

คม
 • รวมกลุ่มคุย ตั้งคำถาม ให้ร่วมกำหนด

อนาคต 
• ภาครัฐส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมการพัฒนา

ภาคเอกชนในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับระเบียบ 
นโยบาย และกฎหมาย 

•  •  •  

ปร
ะช

าช
น • Buy Local  

• หน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน ให้สามารถประกอบ
อาชีพได้ จัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพ 
สนับสนุนแหล่งเงินทุน ส่งเสริมทางด้าน
ของการตลาด 

• ให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีทักษะสูง
มากขึ้น ปัจจุบันไม่รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพยีงพอ 

• ศึกษา trend ต่างๆ หาโอกาสธุรกิจ หรือ 
training เพื่อปรับ skill ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

•  •  

ภา
คเ

อก
ชน

 ธ
ุรก

จิร
าย

ย่อ
ยท

้อง
ถิ่น

 • ร่วมมือสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
ในระดับต่างๆ และด้านต่างๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

• พัฒนา/ส่งเสริมด้านระบบขนส่ง 
• สาธารณะในเมือง  
• การรวมกลุ่มเอกชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ

กลุ่มรายยอ่ยในการสร้างระบบ
แพลตฟอร์มการทำงาน/ประกอบการ/
บริการระดับท้องถิ่น" 

• Buy Local 

• สร้าง partnership กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อ
สร้าง ecosystem เช่น ร้านกาแฟ กับ 
โรงแรม หรือ ร้าน co-working 

•  •  
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 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง แนวโน้มที่ต้องชะลอ ต้องเลิก 
ภา

คเ
อก

ชน
 ธ

ุรก
จิร

าย
ให

ญ่
 • Hire Local 

• ศึกษาความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
รับ trend ของโลก 

• Relocation Advantage 
• ร่วมมือกับภาคการศึกษา เพือ่ผลิต

แรงงาน ในทักษะระดับต่างๆ และในด้าน
ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการตลาด และ
พร้อมรับ high-value industry 

•  •  •  

 
3.2.3. ผลสรุปการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แบ่งเป็น 5 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาความน่าอยู่ของเมือง 2) มาตรการดึงดูดการย้ายถิ่น 3) 

โอกาสทางเศรษฐกิจและการทำงาน 4) การปรับตัวของโครงสร้างภาครัฐและส่วนราชการ และ 5) การส่งเสริม
ความร่วมมือดังนี้ 

1) การพัฒนาความน่าอยู่ของเมือง  

การจัดการโครงสร้างพื ้นฐาน รวมถึง 1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่ครอบคลุมและทั ่วถึง 
โดยเฉพาะสาธารณูปโภคในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำ ไฟ ที่ปัจจุบันยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานส่วนกลาง การ
แก้ปัญหาล่าช้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรมีบทบาทในเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ด้วย 2) การพัฒนา
ถนนเพื ่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการทำงาน  และ 3) 
สนับสนุนการสร้างรถไฟความเร็วสูง และการเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะในเมือง  

การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อบ่มเพาะกลุ่มทักษะพิเศษ การจัดสรรพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับบุคคลทั่วไป
หรือนักศึกษาเข้าใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นพื้นที่เบ่มเพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะ (มุ่งหม่อนไหม) เช่น 
ขอนแก่นมีชื่อด้านผ้าไหม พ้ืนที่กลางนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่ให้ชาวบ้านที่ทำผ้าไหมและนักออกแบบได้มาพบกัน พ้ืนที่
นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนที่หลากหลายได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด เกิดชุดความคิดใหม่และ
ระบบนิเวศ (ecosystem) ที่มีความหลากหลายของกลุ่มคนใหม่ ร่วมกันผลักดันสิ่งที่โดดเด่นของเมืองและ
เชื่อมโยงกลุ่ม soft power ของเมืองให้ได้มาเจอกันมากข้ึน 

2) มาตรการดึงดูดการย้ายถิ่น 

การดึงดูดเชิงวิถีชีวิตมากขึ้นและการจูงใจให้เกิดการย้ายบริษัท  (relocation) การยกเว้นภาษี
อาจจะดึงดูดให้ทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยย้ายมาลงทุนในขอนแก่น ในลักษณะการเป็นการตั้งสาขาที่มี
การย้ายมาแต่เงินทุนและแรงงานระดับล่าง เนื่องจากเมืองอาจจะไม่ดึงดูดใจเชิงวิถีชีวิตแก่กลุ่มแรงงานหรือ
ผู้บริหารระดับสูงให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองขอนแก่นระยะยาว แต่ยังคงอยู่ในเมืองหลวง ดังนั้น การพัฒนาเมือง
เพื่อดึงดูดให้กลุ่มคนระดับสูงย้ายให้เข้ามาและสร้างประโยชน์เมืองมากขึ้น ควรมีการพัฒนาให้เห็นจุดเด่นของ
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การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองรองที่มีข้อได้เปรียบจากเมืองหลวง ยกตัวอย่างเช่น น้ำตาบมิตรผลย้ายเข้ามาตั้งบริษัทใน
ขอนแก่น และย้ายพนักงานระดับสูงเข้ามาด้วย ต่อไปบริษัทใหญ่ เช่น ปตท. สิงห์ หรือคนกลุ่มทักษะสูงและ
สร้างสรรค์ เช่น งานครีเอทีพ Music marketing ก็น่าจะตามมามากขึ้น หากเมืองสามารถตอบสนองความ
ต้องการและมีความน่าอยู่  

การขับเน้นทุนในเมืองให้โดดเด่น การพัฒนาที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สร้างแรงดึงดูดใจให้เกิดการย้ายถิ่นได้ ดังนั้น ควรมีการขับเน้นวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าสนใจของเมืองให้
โดดเด่น เช่น วัดวาอา ภูเขา วิถีชีวิต การขับเน้นการเป็นเมืองไมซ์ เป็นต้น 

การดูแลสภาพแวดล้อมเมือง ปัจจุบันเมืองเริ่มประสบปัญหาการจราจรติดขัด มีเขตการก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมในเมืองมากขึ้น ทำให้ขอนแก่นแทบจะไม่แตกต่างจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การพัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เป็นประเด็นสำคัญ 

3) โอกาสทางเศรษฐกิจและการทำงาน 

การรวมกลุ่มมธุรกิจรายย่อยผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกลุ่มอาชีพ  มุ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
โดยการสร้างแฟลตฟอร์มของกลุ่มบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการทำงานของแรงงานและ
การให้บริการลูกค้าในเมือง โดยพบว่ามีสัญญาณก่อนโควิด 19 ว่ามีนักธุรกิจรายย่อยในเมืองขอนแก่นมีแนวคิด
ในการสร้างแพลตฟอร์มให้บริการของตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารที่มุ่งให้บริการส่งอาหารให้กับลูกค้า 
กลุ่มขับเคลื่อนสำคัญในภาพรวมเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น กลุ่ม YEC เริ่มมีการขยายแนวคิดออกไปใน
วงกว้างไปในกลุ่มสินค้าประเภทอ่ืนด้วย 

การสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจรายย่อย กลุ่มธุรกิจรายย่อยและหน้าใหม่มักมีข้อจำกัดด้านเงินทุนใน
การพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ที่จะเป็นธุรกิจแห่งอนาคต 
ควรมีการจัดให้มีงบและกองทุนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้เข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนา เนื่องจากในพื้นที่มีผู้ที่มี
องค์ความรู้แต่ยังขาดแหล่งทุนในการต่อยอดและพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ทำงานที่บ้าน คนกลุ่มนี้ยังเข้าไม่
ถึงการช่วยเหลือในด้านเงินทุนเช่นกัน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในปัจจุบันยังมี จำกัด 
ทำให้ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการสนับสนุน แต่คนที่เคยได้รับการสนับสนุนก็อาจจะไม่ได้รับอย่างต่อเนื่อง
จากงบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (สอดคล้องกับปัจจัยที่ดึงดูดในของเมืองได้
น้อย คือ ยังไม่มีการสนับสนุนสตาร์ทอัพมากพอ)  

การส่งเสริมอาชีพในกลุ่มชายขอบ บางอาชีพมีอุปสรรคในการต่อยอด โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรมที่
มีปัญหารายได้ไม่สม่ำเสมอ เกิดภัยธรรมชาติ และยังขาดการบูรณาการ ดังนั้น ควรมีการสร้างรายได้และเพ่ิม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ การบริหารต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มชาย
ขอบที่อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในสังคม เช่น กลุ่มผู้บำบัดยาเสพติด  จำเป็นต้องปูพื้นฐานทักษะเพ่ือ
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รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการปรับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมแรงงาน
สูงวัยที่มีมากข้ึน อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุน 

เตรียมรับการขาดแคลนแรงงานบริการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มงานสกปรก ในอนาคตคนไทยจะ
ไม่ทำงานเหล่านี้ จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทบทวนแนวทางในการรองรับ
แรงงานต่างชาติมากข้ึนในอนาคต 

การผลักดันทักษะพิเศษที่แข่งขันได้ ทบทวนความสามารถของพ้ืนที่ว่ามีความรู้หรือทักษะพิเศษใดที่
ทำได้ดีและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและโลก โดยจำเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมคนกลุ่มทักษะพิเศษ
นี้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มทักษะด้านหุ่นยนต์ กราฟิก หรืออาชีพบริการขั้นสูง เช่น ไมซ์ งานไอที เป็นการค้นหา
โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีโอกาสจะเติบโตหรือจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนแรงงานประเภท
อ่ืนๆ ที่เป็นงานพ้ืนฐาน อาจจะให้ความช่วยเหลือแบบประคับประคองไปได้ แต่จะคาดหวังให้เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจน่าจะทำได้ยาก รัฐอาจจะช่วยสนับสนุนโอกาสของกลุ่มแรงงานล้ำหน้าที่ก้าวทันตามพลวัตและ
แข่งขันของโลก ส่วนกลุ่มแรงงานชายขอบรัฐอาจจะต้องช่วยเหลือแบบประคับประคอง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
และเพ่ิมโอกาสและทักษะไม่ให้หลุดไปจากระบบ 

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่ตลาดต้องการ เช่น ทักษะทางเทคโนโลยี 
ช่างยนต์ ช่างไฟ ปัจจุบันยังมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาทักษะแรงงานเหล่านี้น้อย หากมีการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานและแรงงานสามารถสอบผ่านตามมาตรฐาน ก็จะทำให้มีค่าจ้างเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานผ่านการหาจัดสวัสดิการด้านที่พักและการเดินทาง  ภาครัฐอาจ
ร่วมมือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการเรื่องรถรับส่งและจัดหาที่พักอาศัยให้ลูกจ้าง 

4) การปรับตัวของโครงสร้างภาครัฐและส่วนราชการ 

เพิ่มความยืดหยุ่นของการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายและการลดขั้นตอน หากต้องส่งเสริมและจูงใจ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเมือง อาจจะต้องพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้
ระเบียบที่สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ปัญหาสำคัญ คือความล่าช้าของกระบวนการติดต่อและ
ดำเนินการจากขั้นตอนจำนวนมาก ยกตัวอย่างระเบียบที่ควรปรับ เช่น การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ แต่ก็
เริ่มมีการดำเนินการลดขั้นตอน แต่ก็ยังทำได้จำกัด  

การเพิ่มทักษะบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ทักษะของ
การใช้เทคโนโลยีของทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้การดำเนินการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ท้องถิ่นจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่
เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันยังมีความล้าหลัง รวมถึงการ
ปรับแนวคิดการทำงานที่เปลี่ยนไปและปรับทัศนคติคนในหน่วยงานภาครัฐให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
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Regulatory sandbox สร้างระเบียบกฎหมายทดลองเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถดำเนินการพัฒนา
ที่ความคล่องตัว เช่น พื้นที่นำร่องของการใช้รถประจำทางอัตโนมัติ หากเดินรถโดยทั่วไปอาจจะผิดกฎหมาย 
ดังนั้น ควรมีการกำหนดกฎหมายเฉพาะที่ระบุว่าพื้นที่ใดสามารถดำเนินการอย่างไรได้ ให้มีกระบวนการที่
ชัดเจนว่าจะทำสิ่งใดได้ในพ้ืนที่ใดบ้าง 

การทบทวนการสนับสนุนกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ การทบทวนเรื่องความซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่เข้า
ไปสนับสนุนกลุ่มอาชีพและคนกลุ่มเดิม ทำให้ไม่สามารถค้นหาอัตลักษณ์ที่หลากหลายและชัดเจนจากกลุ่มคน
หลายกลุ่ม ไม่เกิดแนวความคิดใหม่  

5) การส่งเสริมความร่วมมือ 

การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มประชาสังคม การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ ้น โดยมุ ่งเน้นการมองอนาคต มองไปข้างหน้า  มองก้าวข้ามปัญหาเรื ่องร้องเรียนรายวัน ส่งเสริม
บรรยากาศในการพูดคุยถกเถียงเรื่องอนาคตมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่ม องว่าตัวเอง
เป็นผู้รับการช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียว ในขณะที่รัฐก็อาจจะเคยชินกับการเป็นผู้ให้ อาจจะต้องปรับบทบาทมา
เป็นผู้กระตุ้นและส่งเสริมตามความสามารถและความต้องการของประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
มากขึ้น 

สร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
เข้ามาดำเนินธุรกิจ แม้จะดูเหมือนเป็นการแข่งกันเองในท้องถิ่น แต่ก็เป็นการแข่งกันที่จะทำให้เกิดความ
เข้มแข็งไปด้วยกัน แล้วจึงมีความแข็งแกร่งไปแข่งกับระดับอ่ืนต่อไป (เช่น ระดับโลก) เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ยิ่ง
สามารถสร้างความโดดเด่นหลากหลาย ก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้น  

ส่งเสริมการจ้างในท้องถิ่นมากขึ้น (hire local) กลุ่มธุรกิจที่เข้ามาใช้ทรัพยากรในพื้นที่ควรต้องแบ่ง
สัดส่วนการจ้างงานท้องถิ่นมาบ้าง ธุรกิจควรมุ่งใส่ความเป็นท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่า เพ่ือนำไปสู่การสร้างงานเชิง
สร้างสรรค์และจ้างคนในพื้นที่ โดยเอาพ้ืนที่ขอนแก่นเป็นฐานผลิตหรือฐานจำหน่ายสินค้า  

 

3.3. เมืองหาดใหญ่-สงขลา 
3.3.1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ตารางที่ 85 รายการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เมอืงหาดใหญ่-สงขลา 

ที ่ กลุ่ม หน่วยงาน/อาชีพ วัย เพศ 
1 การพัฒนาเมือง เทศบาลนครหาดใหญ ่ 40-50 หญิง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องที ่ YEC หอการคา้ + คร ู 30-40 หญิง 
4 การพัฒนาแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มอ. 40-50 หญิง 
6 ตัวแทนคนทำงาน ผู้ช่วยวิจัยในมอ. 20-30 หญิง 
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3.3.2. ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ภาพท่ี 66 ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

ตารางที่ 86 ผลการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเมืองหาดใหญ่-สงขลา 

 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง ต้องชะลอ กิจกรรมที่ต้องเลิก 

ภา
ครั

ฐส
่วน

กล
าง

  • ภาครัฐส่วนกลางเร่ิมสร้างนโยบายใน
สร้างส่วนร่วมให้ภาคเอกชนบริษัทต่าง ๆ 
ดูสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

• เร่ิมวิเคราะห์ทุกมิติเมืองอย่างจริงจัง ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ 

• กิจกรรมต้องเลิกการจัดสรรงบประมาณ
ในระยะเพียงอย่างเดียว (ปรับเปลี่ยนแผน
ตามจริงไม่ได้) 

• ปรับ กม. ระเบยีบในแง่ให้โบนัสใหภ้าค
ประชาชนทำอะไรคืนให้สาธารณะ 

• สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเมือง-การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

• การใช้พลังงานสะอาดและทางเลือก 
• การจัด Zoning เมือง 
• โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
• โครงการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของเมือง 

•  •  
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 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง ต้องชะลอ กิจกรรมที่ต้องเลิก 
ภา

ครั
ฐร

ะด
ับท้

อง
ถิ่น

 • เร่ิมทำระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
สามารถเช่ือมโยง และช่องทางการเข้าถงึ 
ข้อมูลอยา่งโปร่งใส ชาวบา้นตรวจสอบได้ 
และไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

• ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่คนกลุม่
รายได้น้อยโดยไม่เพิ่มภาระให้เขา ทั้งนี้
ท้องถิ่นต้องจัดเตรียม 

• เร่ิมสร้างโครงสร้างเมืองเพื่อดึงดูดคนเก่ง
ให้อยู่ในพื้นที ่

• โครงการจัดทำผังเมืองน่าอยู่ให้ทุกคนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อยา่งเหมาะสมเช่น 
การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
สังคมผู้สูงอายุ:อารยสถาปัตย์ /กลุ่ม
เยาวชนและพื้นที่สันทนาการ/ วัยแรงงาน
กับสิ่งแวดล้อมการทำงานและทีอ่ยูอ่าศัย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

• การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นในการ
อนุรักษ ์

• เร่งสนับสนุนภาคธุรกิจ SME ทอ้งถิ่น
อย่างจริงจัง 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย
ของคนกลุ่มแรงงาน ชุมชนแออัด และทกุ
กลุ่ม สร้างความเท่าเทียม 

• ทำให้ฐานข้อมูลอพัเดตและปรับใช้ได้ง่าย 
• เร่งพัฒนาการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลภาครัฐสู่ประชาชน 
• จัดระบบสาธารณูปโภคให้มกีารกระจาย

เชิงพื้นที่มากขึ้น 
• ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่ถูกต้อง 
• โครงการนำร่องที่เป็นรูปธรรมให้กับ

ท้องถิ่น โดยมีต้นแบบภาครัฐในการ
ดำเนินการ 

• การขนส่งมวลชนสาธารณะให้กับคนใน
ท้องถิ่นด้วยราคาประหยัดและเข้าถึงได้
ง่าย การใช้รายได้ท้องถิ่นในการลงทุน
ร่วมกับรัฐบาลกลางในการจัดให้มีให้
ขนส่งมวลชนสาธารณะ  

•  • การแบ่งเขตชุมชน
แออัดที่เน้นฐานเสียง 
เลยทำให้ไม่สามารถ
จัดเตรียมบริการ
สาธารณะได้อยา่ง
เหมาะสม ตาม
หลักการ เพราะจะ
เกาะกลุ่มฐานเสียง 
เลยยังคงแออัด 

• โครงการที่ส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจเมือง-การ
ท่องเที่ยว 

ภา
คป

ระ
ชา

สัง
คม

 • การกำหนดทิศทางขนส่งมวลชน
สาธารณะที่ต้องการ  

• Go Green 
• กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตอ่

สิทธิและทรัพยากรในท้องถิ่นที่เป็นการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน- Common 
resources  

• โครงการใช้พลังงานทางเลือกที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปธรรม 

• โครงการจัดกระบวนการมีส่วนรว่มในการ
ตัดสินใจต่ออนาคตเมืองในฝัน 

• การจัดการโดยชุมชน  
• การสร้างกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้

ตระหนักและเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์
เมือง 

•  •  
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 กิจกรรมที่ต้องเร่ิม  แนวโน้มที่ต้องเร่ง ต้องชะลอ กิจกรรมที่ต้องเลิก 
ปร

ะช
าช

น • ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน(เริ่ม+เร่ง) 

• ความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงาน
สะอาดและทางเลือกต่อคุณภาพชวีิต 

• โครงการจัดกระบวนการมีส่วนรว่มในการ
ตัดสินใจต่ออนาคตเมืองในฝันที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของคนทั้งรุ่นปัจจุบันและคน
ในรุ่นหน้า  

• การกำหนดทิศทางขนส่งมวลชน
สาธารณะที่ต้องการ  

• เวทีเสวนาและการเข้าใจคุณค่าของ
เอกลักษณ์เมืองต่อวิถีชวีิตและเศรษฐกิจ 

• เร่งสร้างอาชีพและสร้างโอกาสที่
หลากหลายใหก้ับคนในท้องถิ่น 

• บางกลุ่มที่รอคอยภาครัฐช่วย เปลี่ยน
ทัศนคติ ให้รวมตัวร่วมแรงใจกันทำเน้น
ความเข้มแข็งโดยภาครัฐเป็นพี่เล้ียง 

• เร่งพัฒนาคนให้เข้าถึงเทคโนโลยี
โดยเฉพาะผู้สูงวัย 

•  •  
ภา

คเ
อก

ชน
 ธ

ุรก
จิร

าย
ย่อ

ยท
้อง

ถิ่น
 • การพูดคุย ระหวา่งท้องถิ่นประชาสังคม 

เอกชนหา DNA จังหวัด เด่น-ด้อย 
• ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน(เริ่ม+เร่ง) 
• โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงาน

สะอาด โดยกลไกใหแ้รงจูงใจด้านภาษี 
• การลงทุนร่วมกับรัฐท้องถิ่น  
• การให้การสนับสนุนกิจกรรมและใชก้ลไก

ภาษีในการจูงใจ  

• มีส่วนร่วม ในการแบ่งปันพื้นที่บางส่วน 
ให้เป็นPublic Space เปิดให้ประชาชน
มาร่วมกัน ทำกจิกรรม รวมทั้งค้าขาย 
และถ่ายทอดองค์ความรู ้

• ปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีปรับค่านยิม การ
ทำธุรกิจทีย่ืดหยุ่นขึ้น 

• โครงการ 
mega 
project 
ที่จะมีผล
ต่อการทำ
ให้เมือง
ขาดความ
เป็น
เอกลักษณ ์ 

•  

ภา
คเ

อก
ชน

 ธ
ุรก

จิร
าย

ให
ญ่

 • ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน(เริ่ม+เร่ง) 

• โครงการความร่วมมือกับธุรกจิขนาดเลก็
เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด และใช้กลไก
ให้แรงจูงใจด้านภาษ ี

• โครงการจัดพื้นที่ในสำหรับธุรกิจขนาด
ใหญ่และให้แรงจูงใจทางด้านภาษี รวมทั้ง
การรองรับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

• การลงทุนร่วมกับรัฐท้องถิ่น 
• การให้การสนับสนุนกิจกรรมและใชก้ลไก

ภาษีในการจูงใจ  

• เร่ง ส่งเสริม&พัฒนาพื้นที่ เขต
อุตสาหกรรมใหญ่ &สนับสนุนให้เป็น
logistics hub 

• จัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ท้องถิ่นสนับสนุน
ธุรกิจรายย่อยในท้องถิ่นให้เติบโตไป
ด้วยกัน 

• ธุรกิจรายใหญ่ มกัมาจากสว่นกลางมา
ลงทุนจะเห็นได้จากการยื่นขออนุญาต ที่
เน้นทำตาม กมแต่ในพื้นที่มกัมีค่านิยมที่
ผิดๆ ในอดีต เช่น เล่ียง EIA (ใหแ้รงจูงใจ
กลุ่มที่ทำเรื่องสาธารณะ) 

•  •  

 
3.3.3. ผลสรุปการระดมสมองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การปรับตัวขององค์กรภาครัฐ 2) การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพพลเมือง และ 4) การพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ดังนี้ 

1) การปรับตัวขององค์กรภาครัฐ 

การเชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตร การหาพันธมิตรในการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่นทั้งภาค
การศึกษา ภาคธุรกิจ โดยกำหนดให้ทุกวิสัยทัศน์จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านให้คำปรึกษา รวมถึงการร่วมมือ
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กับภาคเอกชน (public-private partnership - PPP) ในกิจกรรมที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เน้นการมีส่วน
ร่วม พัฒนานวัตกรรม พ่ึงพาองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา  

การจัดระเบียบข้อมูลของภาครัฐ ภาครัฐอัพเดทข้อมูล จัดระเบียบฐานข้อมูล ให้สามารถนำข้อมูลมา
ใช้ได้จริง 

เพิ่มความยืดหยุ่นในการอนุมัติงบประมาณ การจัดสรรงบในปัจจุบันต้องมีการตั้งงบสำหรับจัด
กิจกรรมแบบตายตัว แต่ในบางกรณีอาจมีจังหวะหรือเป็นโอกาสตามสมัยนิยม การจะของบประมาณสนับสนุน
ทำได้ยากเพราะไม่ได้เขียนของบไว้ก่อน การอนุมัติงบประมาณควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  

2) การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาเมืองต่อไป 

การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขนาดใหญ่ต้องของบประมาณจากส่วนกลาง แต่การขอ
งบประมาณก็ไม่ง่าย ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ของรัฐกลาง ควรมีการอะลุ้มอล่วยเพื่อให้อนุมัติเงินมาใช้ได้ง่ายขึ้น 
และยืดหยุ่น เช่น การพัฒนาเมืองแห่งการเดิน ฐานเดิมที่มีอยู่ต้องปรับปรุง แต่ถ้าจะเชื่อมโยงทำให้ดี แต่ต้องใช้
งบประมาณสูง 

การปรับปรุง (reform) และปรับภาพลักษณ์ (rebranding) เมือง ภาครัฐกับภาคเอกชนร่วมกัน
วางโครงสร้างเมือง ต้อง reform เมืองปรับโครงสร้างรายได้และงานเพ่ือดึงดูดคนเก่งให้อยู่ในเมือง รวมถึงการ
สื่อสารอัตลักษณ์เมืองที่ชัดเจนโดยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ พยายามหา DNA ของเมือง วิเคราะห์จุดเด่นจุด
ด้อยเมือง เน้นการพัฒนาคน การใช้เทคโนโลยี ทัศนของการคิด เช่น go green  

การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู ้มีรายได้น้อย เนื่องจากในปัจจุบันยังมีความโน้มเอียงในเรื ่อง
การเมือง คือการพัฒนาตามกลุ่มฐานเสียง การพัฒนาไม่เป็นไปตามหลักท่ีควรจะเป็น กลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็ควร
ได้รับโอกาสจากการพัฒนาด้วย โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อมของคนกลุ่มนั้น  

3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพพลเมือง 

เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ภาคประชาสังคมเป็นกระบอกเสียงที่ดี แต่ไม่มีพ้ืนที่ให้
แสดงความคิดเห็น รัฐควรเข้ามาเป็นตัวกลางและจัดพื้นที่ในลักษณะที่เป็นกันเอง ไม่มีกฎระเบียบที่วุ่นวาย เช่น 
การมีพื้นที่สาธารณะ หน้าเว็บไซต์แสดงความเห็น เพื่อรวมเสียงประชาชนให้มีช่องทางแสดงความเห็นได้มาก
ขึ้น  
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รวมผู้เชี ่ยวชาญหลายสาขาในการวางแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์เมืองทุกมิติอย่างจริงจัง วาง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการร่วม
วางแผนเพื่อการดำเนินงานที่สอดรับกัน โดยเฉพาะในกระบวนการรวางผังมือง 

การส่งเสริมความร่วมมือของพันธมิตร ภาครัฐท้องถิ่น เอกชน ประชาชน เป็นกลุ่มที่มองกันคนละ
มุม และได้รับผลกระทบต่างกัน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อปรับมุมมองไปในทิศทาง
เดียวกัน เปิดรับฟังข้อมูลของแต่ละฝ่าย และจำเป็นต้องค้นหาคนที่มีความรู้สึกร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเป็นตัวแทนของภาคส่วนนั้นได้จริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง 

ภาครัฐให้แรงจูงใจกับคนที่เรื่องสาธารณะมากขึ้น เช่น เชิญเอกชนมาดำเนินโครงการเพ่ือสาธารณะ
มากขึ้น ดึงคนท่ีมีกำลังทรัพย์มาลงทุนทำเรื่องสาธารณะมากข้ึน ระบบซากัสของศาสนาอิสลาม คนรวยแบ่งเงิน
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจเมือง 

การปรับตัวของภาคธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การปรับตัวของธุรกิจ ผลมาจากช่องว่าระหว่าง
ช่วงวัย (generation gap) อาจทำให้มีการดำเนินธุรกิจบนฐานความคิดแบบเดิม เช่น การค้าขายที่มีแต่หน้า
ร้านปัจจุบันอาจไม่พอ การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เข้าถึงตลาดที่ความหลากหลาย
และเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ  

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อยและขนาดใหญ่ ธุรกิจรายใหญ่มีระบบออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ฐานดังกล่าวอาจจะประโยชน์แก่เอื้อผู้ประกอบการรายย่อยด้วย โดยการ
เชื่อมโยงกัน แบ่งปันโครงสร้างพื้นฐาน เข้าหากันได้มากขึ้น โดยเฉพาะหาดใหญ่มีธุรกิจรายย่อยจำนวนมาก ถ้า
ปรับตัวได้ เมืองหาดใหญ่จะขยายการค้าได้มากข้ึน ปรับตัวและเติบโตในอีกรูปแบบหนึ่ง 


