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เมอืงคอืจดุศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีม่ปีระชากรจาํนวนมากหลัง่ไหลเขา้มาอยา่ง
ไมข่าดสายพรอ้มกบัความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่พิม่ขึ้น กระบวนการกลายเปน็เมอืง ทาํให ้
มหานครกรงุเทพมจีาํนวนทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึ้นอยา่งตอ่เนื่องและมรีปูแบบทีห่ลากหลาย
ไมว่า่จะเปน็บา้นไมร้มินํ้า ตึกแถว หมูบ่า้นจดัสรร ทาวน์เฮาส์ อะพารต์เมนต์ หอพกั
รวมไปถึง บา้นสังกะสีในไซต์ก่อสรา้ง ฯลฯ ท่ีอยูอ่าศัยเหลา่น้ีลว้นทํางานรว่มกับองค์-
ประกอบทางกายภาพอื่นของเมอืงในการกําหนดวถีิการใชช้วีติประจาํวนัของคนเมอืง

ในชว่งประมาณ 10 ปท่ีีผ่านมามกีารเปลีย่นแปลงสําคัญประการหน่ึง คือ มกีาร
พฒันาคอนโดมเินยีมในสดัสว่นทีม่ากขึ้น ทัง้โดยภาครฐัและภาคเอกชนคอนโดมแีนวโนม้
ทีจ่ะกลายเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัประเภทหลกัของคนเมอืงทกุกลุม่ฐานรายไดใ้นอนาคต
การอยูอ่าศยัท่ีเปลีย่นจากแนวราบเปน็แนวต้ัง นบัเปน็ปรากฏการณสํ์าคัญท่ีเพิง่เกิดขึ้น
กับคนเมอืงในประเทศไทย ซึ่งจะทําใหค้วามสัมพนัธร์ะหวา่งคน บา้น และเมอืงแตกต่าง
ไปจากในอดีต

ปรากฏการณก์ารอยูอ่าศยัแนวตัง้ (vertical living) ทีแ่บง่พืน้ทีก่ารใชช้วีติของ
คนใส่ไวภ้ายในกลอ่งปดิขนาดเลก็ซอ้นชัน้กัน เปน็ตึกสูงภายในรัว้คอนโดกระจายตัวอยู่
ท่ัวเมอืง และปรากฏการณ์กระบวนการดิจทัิล (digitalization) ท่ีทําใหผู้้คนใชช้วีติ
ปจัเจกได้สะดวกขึ้น เชื่อมต่อกับคนไกลและตัดขาดจากคนใกลไ้ด้มากขึ้น ถือเปน็การ
เปลีย่นแปลงสําคัญของมหานครกรงุเทพ งานวจิยัน้ีมองปรากฏการณ์ดังกลา่ววา่เปน็
สภาวะการแตกเปน็เศษเส่ียงของพ้ืนท่ีและสังคมเมอืง (fragmentation of urban
spatial and social fabric) ทําใหช้วีติคนเมอืงไมย่ดึโยงกับผู้คนและสถานท่ีอยา่ง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลเชงิลบต่อคณุภาพชวีติ สุขภาพกาย และสุขภาพจติของคนเมอืง
รวมถึงเปน็อปุสรรคในการพฒันาเมอืง ท้ังในด้านของประสิทธภิาพ ความยัง่ยนื และ
ความเปน็ธรรม สภาวะดงักลา่วจะทาํใหค้นเมอืงมคีวามเปราะบางทางสงัคม เมอืงมคีวาม
เปราะบางเชงิกายภาพ สง่ผลใหม้หานครกรงุเทพมคีวามสามารถในการรบัมอืกบัอนาคต
รปูแบบต่างๆ ตํ่าลง

คนเมอืง 4.0: อนาคตชวีติเมอืงในประเทศไทย
การอยู่อาศัยของมหานครกรงุเทพ
อ.ภัณฑิรา จลูะยานนท์
ภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ยุทธศาสตรท่ี์จาํเป็นในทุกฉากทัศน์

1. การบูรณาการพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีส่วน
กลาง พื้นที่สีเขียวของเมอืงและที่อยู่
อาศัยแนวตั้งใหเ้ป็นระบบเดียวกันและ
เข้าถึงได้สะดวก

2. การใชเ้ทคโนโลยีก่อสรา้งสมัยใหม่ เพื่อ
ชว่ยเพิม่ความยดืหยุน่ในการปรบัเปลีย่น
ผังหอ้งของคอนโดมเินียม

3.ผการสนับสนุนการอยู่อาศัยระยะยาวใน
ที่อยู่อาศัยแนวตั้งสําหรบัคนทกุกลุม่
รายได้

4. การส่งเสรมิการอยู่อาศัยใหส้ามารถอยู่
แบบครอบครวัได้

5. การจดัการความปลอดภยัดา้นขอ้มลูและ
ความเป็นส่วนตัวในที่พกัอาศัยแนวตั้ง
ท้ังในระดับอาคารและระดับหอ้งท่ีจะเกิด
ขึ้นจากการเข้ามามบีทบาทของ IoT

6. การจดัการเหตฉุกุเฉนิในอาคารสงู รวมถงึ
การจดัการเมื่อเกดิการขดัขอ้งของระบบ
IoT

7. การรบัมอืกบั Living space as a service
8. การจดัเก็บขอ้มูลผูอ้ยูอ่าศยั/อาคารเปน็

ระบบดิจทัิล (BIM/BIM City)
9. การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักบั

นติิบุคคลในการจดัเก็บขอ้มูลผูอ้ยูอ่าศยั
เพื่อการบรหิารจดัการและดําเนินการ
นโยบายด้านต่างๆ อย่างมปีระสิทธภิาพ

10. การสนบัสนนุคอนโดสเีขยีวสูก่ารพฒันา
ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มและส่งเสรมิ
สุขภาวะของผู้อยู่อาศัย

11. การจดัการระบบโลจสิติกส์ในการขนส่ง
สินค้าและบรกิารสู่หอ้งในคอนโด
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การอยู่อาศัยในภาพอนาคตฐาน
(baseline futures)
ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ท่ีจะเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างแน่นอน
หากแนวโน้มของปัจจยัที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยแนวตั้งยังมลีกัษณะ
เชน่เดียวกับในปจัจบุนัและดําเนนิต่อไปโดยไมม่ผีูเ้ปลีย่นเกม มดัีงต่อไปนี้

1. เมืองจะเต็มไปด้วยคอนโดท่ีเก่าลงและคอนโดท่ีถูกทุบท้ิงแล้วสรา้ง
ใหมเ่พ่ือการอยูอ่าศยัทีฉ่าบฉวย คอนโดสว่นมากจะเสื่อมสภาพลงตามอายุ
การใชง้านและคอนโดที่ไมส่ามารถบํารงุรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดีได้จะถกู
สับเปลีย่นเปน็ผูอ้ยูอ่าศยักลุม่ใหมท่ี่มฐีานรายได้ลดลง ส่งผลเปน็ลกูโซใ่ห้
สภาพคอนโดเส่ือมโทรมลงกวา่เดิม
2. คนเมอืงจะไมป่ระกอบอาหารทานเองและพ่ึงพาบรกิารทางอาหารจาก

เมืองมากขึ้น หอ้งคอนโดท่ีมขีนาดเลก็ลงฟังก์ชนัของครวัท่ีถกูลดทอน
และไมเ่อื้อต่อการประกอบอาหารจะทําใหค้นเมอืงส่วนมากพึ่งพาบรกิาร
อาหารนอกบา้นเปน็หลกั ส่งผลใหม้ภีาระค่าใชจ้า่ยในการอยูอ่าศยัในเมอืง
สูงขึ้นและมคีวามเส่ียงต่อการบรโิภคอาหารท่ีไมเ่หมาะสมมากขึ้น
3. เดก็คอนโดแทบจะไมไ่ดเ้ลน่นอกบา้น แตท่านขา้วจากนอกบา้นทกุวนั

หอ้งคอนโดท่ีไมเ่ชื่อมต่อกับพื้นดิน ทําใหเ้ด็กมโีอกาสออกไปเลน่นอกบา้น
อยา่งอสิระได้นอ้ยลง ในขณะเดียวกัน ความลาํบากในการประกอบอาหาร
ในคอนโด ทาํใหผู้ป้กครองไมม่โีอกาสทาํอาหารทีป่ลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ
ใหเ้ด็กทานได้และต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้านเป็นหลกั ทําใหม้ภีาระทาง
การเงนิสูงขึ้น
4. คนเมืองจาํนวนมากจะแก่ตัวและใชช้วีติอยู่ในคอนโดคนเดียว

แนวโน้มที่เด่นชดัของการเข้าสู่สังคมสูงวยัของประเทศไทย รวมถึง
ทัศนคติปัจเจกนิยมท่ีเพิม่สูงขึ้น ทําใหค้นอยู่เป็นโสดมากขึ้น ส่งผลใหม้ี
คนแก่จาํนวนมากอาศัย โดยไมม่คีรอบครวัดแูลและต้องใชช้วีติด้วยการ
พึ่งพาตนเองเป็นหลกัมากขึ้นในอนาคต
5. คอนโดจะกลายเป็นโรงแรมข้างบ้านท่ีมีคนแปลกหน้าหมุนเวยีนเข้า

มาพักหอ้งติดกันในระยะส้ันแล้วจากไป โลกาภิวตัน์ของอสังหารมิทรพัย์
ทําใหค้อนโดในกรงุเทพฯ มรีาคาสูงขึ้นและกลายเป็นเป้าหมายของการ
ลงทนุเพื่อปลอ่ยเชา่ในระยะส้ัน ส่งผลใหค้อนโดมโีอกาสท่ีจะกลายสภาพ
เปน็จดุรวมของทีพ่กัระยะสัน้ทีป่ะปนกบัหอ้งทีค่นจาํนวนหนึ่งเลอืกซื้อเปน็
บ้านอยู่อาศัยระยะยาว
6. ดจิทิลัแพลตฟอรม์เพ่ือการเชา่จะเปน็ทีน่ยิมมากขึน้ เศรษฐกจิแบง่ปนั

ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นและขนาดของหอ้งคอนโดที่เลก็ลงจะส่งผลใหผู้้คน
นิยมการเชา่มากยิ่งขึ้น การแบ่งปันทรพัยากรในการใชช้วีติประจาํวนัจะมี
สดัสว่นทีส่งูขึ้น และดจิทิลัแพลตฟอรม์ทีม่าชว่ยเสรมิความสามารถในการ
เชา่และยืมสิ่งของจะมบีทบาทสําคัญและอาจเกิดชอ่งวา่งทางโอกาสใน
การเข้าถึงทรพัยากรเพื่อการอยู่อาศัยในกลุม่คนที่ไมส่ามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้
7. พ้ืนท่ีรบันํ้าชานเมืองจะมีคอนโดเกิดข้ึนจาํนวนมาก แต่ไม่มีบรกิาร

สาธารณะอยู่ใกล้คอนโด คอนโดท่ีเกิดข้ึนรอบสถานีรถไฟฟ้าท่ีแผ่ขยาย
ไปสู่ชานเมอืงจะเต็มไปด้วยคนทํางานในเมอืงที่ไมส่ามารถสู้ราคาที่อยู่
อาศยักลางเมอืงได้ แต่โดยรอบไมม่กีารพฒันาสาธารณปูการและบรกิาร
สาธารณะสําหรบัการใชช้วีติ



3

ฉากทัศน์ของภาพอนาคตระยะยาว
และอนาคตท่ีพึงประสงค์
การเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมอืงย่อมมปีัจจยั
ขบัเคลื่อนทีม่คีวามไมแ่นน่อนสงูอยูใ่นระบบดว้ย งานวจิยัน ี้
ได้นาํปจัจยัขบัเคลื่อนท่ีมคีวามไมแ่นน่อนสูงและมผีลกระทบ
สูงต่อการเปลีย่นแปลงการอยู่อาศัยแนวตั้งมาสรา้งเป็น
ภาพอนาคตทางเลอืก (alternative futures) ได้แก่
1. แกนรปูแบบและขนาดของครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น

แนวโน้ม 2 ด้าน คือ “อยู่เด่ียว” ภาพท่ีคนเมอืงส่วนมากจะ
อาศัยอยู่คนเดียว และ “อยู่รว่ม” ซึ่งเป็นภาพท่ีคนเมอืงส่วน
มากจะอาศัยอยู่รว่มกับผู้อื่น อาจเป็นเพื่อน ครอบครวัหรอื
ผู้อื่นท่ีมวีถีิชวีติท่ีอยู่รว่มกันได้
2. แกนทิศทางการพัฒนากายภาพเมือง โดยแบ่งออก

เป็นแนวโน้มท่ีเมอืงจะพฒันาโดยการ “ดึงกลบัสู่กลางเมอืง
(urban reconcentration)” ซึ่งหมายถึงพื้นท่ีในเมอืงท่ี
ใชง้านไมเ่ต็มศักยภาพจะถกูเพิม่ความหนาแน่นและพฒันา
เปน็อาคารสูงมากขึ้นและ “แผข่ยายสู่ชานเมอืง (suburba-
nization)” เปน็ภาพทีพ่ ืน้ทีก่ลางเมอืงจะยงัคงความหนาแนน่
เชน่ในปัจจบุัน แต่การพฒันาจะเกิดขึ้นมากในชานเมอืง

แกนของปัจจยัท้ัง 2 ทําใหไ้ด้ฉากทัศน์ภาพอนาคต
ทางเลอืก 4 ฉาก ได้แก่ 1) รงัไหมในชัน้คอนกรตี 2) โพรง
นกฮูกในป่าดิบ 3) เหลา่กระตายในถํ้าใต้ทะเลทราย และ 4)
เมอืงนกกระจาบ ดังในภาพท่ี 1

จากการวเิคราะหจ์ดุแขง็และความท้าทายเพื่อประเมนิ
ฉากทัศน์ท้ัง 4 ฉาก ผ่านหลกัการของความเป็นธรรม ความ
ยัง่ยนื และประสทิธภิาพ ไดข้อ้สรปุวา่ฉากทศันเ์มอืงนกกระจาบ
เปน็ภาพอนาคตอนัพึงประสงค์ (preferable future) ของ
มหานครกรงุเทพ โดยมภีาพสําคัญคือ ผู้คนอาศัยอยู่ใกล้
แหลง่งานในท่ีอยูอ่าศยัแนวต้ังรว่มกับสมาชกิครอบครวั ซึ่ง
อาจเปน็ครอบครวัแบบดัง้เดมิหรอืครอบครวัสมยัใหม่ มกีาร
แบ่งหน้าท่ี พื้นท่ี และทรพัยากรกันเชน่เดียวกับนกกระจาบ
สังคมท่ีอยู่ด้วยกันเป็นครอบครวัใหญ่ และแบ่งพื้นท่ีในรงั
เพื่อใชร้ว่มกันอย่างเป็นสัดส่วน ท่ีดินในเมอืงท่ีไมถ่กูใชง้าน
อย่างเต็มศักยภาพจะถกูปรบัเป็นอาคารสูงที่มกีารใชง้าน
แบบผสมผสาน ด้านลา่งเป็นสํานักงาน สถานท่ีราชการ
รา้นคา้ และดา้นบนเปน็คอนโดอยูอ่าศยั คอนโดประกอบดว้ย
หอ้งขนาดเลก็สาํหรบัครอบครวั พรอ้มพืน้ทีส่ว่นกลางทีห่ลาก
หลายและมจีาํนวนมาก มรีาคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ คนใน
คอนโดมสีงัคมละแวกบา้นทีเ่หนยีวแนน่ มขีองสว่นตวันอ้ยลง
และพึ่งพาทรพัยากรและบรกิารสาธารณะใกลบ้้านมากขึ้น

ภาพท่ี 1 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 4 ฉาก
ท่ีมา: ภัณฑิรา จลูะยานนท์. (2563). คนเมอืง 4.0: การอยู่อาศัยในเมอืง.



6. นโยบายสรา้งคอนโดท่ีไมม่องขา้มพื้นท่ีกินเพื่ออยูแ่ละ
พื้นท่ีอยูเ่พื่อกิน เพื่อใหกิ้จกรรมการประกอบอาหารเกิดขึ้นได้
ในชวีติประจาํวนั

7. นโยบายส่งเสรมิใหเ้กิดการพฒันาโครงการอยูอ่าศัยใน
เมอืงทีเ่อื้อใหท้กุคนมพีื้นทีอ่ยูอ่าศยัในยคุทีพ่ื้นทีเ่พื่อการอยู่
อาศัยกลายเปน็บรกิารท่ีต้องจา่ย เพื่อใหค้นทกุกลุม่มโีอกาส
เข้าถึงพื้นท่ีพกัผ่อนและใชช้วีติในเมืองอย่างมีคุณภาพ โดย
ไมข่ึ้นอยูกั่บระดับรายได้

สว่นการเพิม่ความหนาแนน่และสนบัสนนุการอยูอ่าศยั
แบบรวมหมู่ ซึ่งเปน็วธิกีารสําหรบัอนาคตพงึประสงค์นาํมาสู่
ยุทธศาสตร์ 2 ประการ คือ ยุทธศาสตรท่ี์หน่ึง ส่งเสรมิการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารสู่การสรา้งเมอืงทันใจ และ ยุทธ-
ศาสตรท่ี์สอง สรา้งระบบนิเวศการอยูอ่าศัยแบบรวมหมู่
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นโยบายสําคัญจากภาพอนาคต
การวเิคราะหแ์นวทางยทุธศาสตรเ์พื่อผลกัดนัเมอืงสูภ่าพ
อนาคตพงึประสงคน์าํมาสูข่อ้เสนอเชงิยทุธศาสตรห์ลกั
สาํหรบัอนาคตการอยูอ่าศยัของคนเมอืงดงัทีไ่ดก้ลา่วไป
ขา้งต้น ซึ่งก็คือ ยุทธศาสตรป์ลกูเมอืงใหเ้ปน็บา้น: เติมเต็ม
และเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัองคป์ระกอบเมอืงเชงิพ้ืนท่ี
และเชงิสังคม เพ่ือสรา้งมหานครกรงุเทพใหเ้ปน็ “บา้น” ท่ี
น่าอยูใ่นระยะยาวของคนเมอืง ซึ่งมเีปา้หมายสําคัญคือ ลด
ความเปน็เมอืงชัว่คราวทีม่พีื้นทีแ่ละสงัคมแยกจากกนัเปน็
เศษเส่ียงของมหานครกรงุเทพ โดย 1) ปอ้งกันผลกระทบ
เชงิลบของภาพอนาคตฐาน 2) เพิม่ความหนาแนน่กลางเมอืง
เพื่อส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารใหคุ้ม้ค่า และ 3)
สนบัสนนุการอยูอ่าศยัแบบรวมหมูเ่พื่อใหค้นพึ่งพากนัได้
มากขึ้น โดย 1) เชื่อมโยงกับอนาคตฐาน ส่วน 2) และ 3)
เชื่อมโยงกับอนาคตทางเลอืก

วธิกีารเหลา่นีเ้ปน็พื้นฐานสาํคญัทีจ่ะทาํใหเ้มอืงกลาย
เปน็บา้นทีน่า่อยูแ่ละคนเมอืงมคีวามประสงคจ์ะใชช้วีติระยะ
ยาวในเมอืงมากขึ้น เนื่องจากทําใหก้ารใชช้วีติของคนเมอืง
สะดวกสบาย ลดภาระค่าใชจ้า่ยเขา้ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทีห่ลากหลายไดง้า่ยและทนัทว่งทมีโีอกาสในการทาํงานสงูขึ้น
ซึ่งเปน็พื้นฐานความต้องการท่ัวไปท่ีทําใหค้นยา้ยเขา้มาอยูใ่น
เมอืง และจะทําใหค้นเมอืงมโีครงขา่ยทางสังคมท่ีเขม้แขง็ให้
พ ึ่งพายามเดอืดรอ้นสรา้งความรูส้กึมัน่คงสบายใจและ
ปลอดภัยในการใชช้วีติในเมอืงใหญ่มากขึ้น เหลา่น้ีเปน็ปจัจยั
สําคัญท่ีทําใหค้นมโีอกาสเลอืกอาศัยอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงเปน็
ระยะเวลายาวขึ้น โดยผลจากการศึกษาผ่านพลวตัระบบของ
การอยูอ่าศยัแนวตัง้ในงานวจิยันีช้ีใ้หเ้หน็วา่ การอยูอ่าศยัระยะ
ยาวส่งผลดี คือ 1) ลดอตัราเรง่การเส่ือมโทรมของอาคาร 2)
พื้นทีส่ว่นกลางและพื้นทีส่าธารณะไดร้บัการพฒันาและดแูล
รกัษาใหม้คีณุภาพดี และ 3) ชะลอการขยายตัวของเมอืงไปสู่
ชานเมอืง ซึ่งสง่ผลเชงิบวกตอ่คณุภาพชวีติดา้นอื่นของ
คนเมอืง รวมถึงประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากร
เมอืงอกีหลายประการในพลวตัระบบของการอยูอ่าศยัแนวตัง้

การปอ้งกนัผลกระทบเชงิลบของภาพอนาคตฐานมี
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ได้แก่

1. นโยบายสนบัสนนุการบาํรงุรกัษาอาคารในระยะยาว เพื่อ
ใหค้อนโดไมเ่ส่ือมโทรม

2. นโยบายพฒันาระบบการเชา่รปูแบบใหมที่ส่รา้งความ
มัน่ใจ สําหรบัทกุฝ่าย ท้ังผู้เชา่ ผู้ใหเ้ชา่ และเพื่อนบา้น

3. นโยบายสรา้งมาตรฐานท่ีส่งเสรมิใหห้อ้งคอนโดขนาด
เลก็ ไมคั่บแคบ จนส่งผลต่อสุขภาวะกายและใจ มส่ิีงอาํนวย
ความสะดวกท่ีพอดีและมคีณุภาพ

4. นโยบายสรา้งพื้นท่ีสําหรบัคนเมอืงทกุรุน่ทกุวยัในท่ีอยู่
อาศยัแนวตัง้ทีเ่ปน็พื้นทีส่ว่นกลาง เพื่อทดแทนขนาดหอ้ง
คอนโดทีห่ายไป

5. นโยบายสง่เสรมิมาตรการทีท่าํใหค้นทีอ่าศยัอยูค่นเดยีว
ในคอนโดรูสึ้กปลอดภัย สบายใจ และไมรู่สึ้กโดดเด่ียวในการ
ใชช้วีติในเมอืง โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตรเ์พ่ือผลักดันเมืองสู่ภาพอนาคตพึงประสงค์
ยุทธศาสตรท่ี์ 1

ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารสู่การสรา้งเมอืงทันใจ (instant city)

ทีด่แูลการเขา้ถงึทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนตอ้งหางบประมาณ
มาลงทนุพฒันาที่อยู่อาศัยขึ้นมาใหม่ เป็นชานเมอืงที่ไกล
แหลง่งาน
5. นโยบายส่งเสรมิพ้ืนทีป่ระกอบธรุกจิขนาดเลก็ใกลบ้า้น

ภาครฐัควรมมีาตรการสนบัสนนุภาคเอกชนใหม้กีารพฒันา
พื้นที่ เพื่อการประกอบธรุกิจสําหรบัผู้อยู่อาศัยในคอนโด
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการเงนิหรอืการลดหย่อน
ภาษเีงนิได้ใหก้ับเจา้ของกิจการที่อาศัยอยู่ใกลส้ถานที่เปิด
กจิการ โดยเนน้ใหเ้จา้ของกจิการเปน็ผูอ้ยูอ่าศยัจรงิและเปน็
ธรุกิจที่ส่งเสรมิการมคีณุภาพชวีติที่ดีใหก้ับคนในคอนโด
เชน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นซกัรดี รา้นขายของสด รา้น
ขายยา รา้นพมิพง์าน ผูป้ระกอบกจิการเหลา่นีจ้ะเปน็คนกลุม่
แรกท่ีมโีอกาสจะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยระยะยาวต่อไป

ยุทธศาสตร์ 1.2 สาธารณูปการใกล้ตัว

1. นโยบายสนับสนุนใหม้ีพ้ืนที่สําหรบัสาธารณูปการ
บรเิวณชัน้ลา่งของคอนโด ภาครฐัควรสนบัสนนุภาคเอกชน
ใหพ้ฒันาคอนโดใหม้สี่วนพื้นท่ีสํานกังานหรอืพาณชิยกรรม
รวมอยู่ด้วยในชัน้ลา่ง และภาครฐัเองควรเป็นต้นแบบของ
การดาํเนนินโยบายพฒันาทีด่นิของสถานทีร่าชการสว่นหนึ่ง
ใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยแนวต้ังกลางเมอืง โดยชัน้ลา่งยังคงเป็น
สถานท่ีใหบ้รกิารสาธารณะเชน่เดิมอยู่ เชน่ สํานักงานเขตท่ี
ทําการไปรษณยี์ หอ้งสมุดสาธารณะ โรงเรยีน สถานอีนามยั
เป็นต้น
2. นโยบายวางแผนสรา้งความหลากหลายของสาธาร-

ณูปการ ใต้คอนโดในระดับย่าน ภาครฐัจาํเป็นต้องวางแผน
และจดัสรรจาํนวน ขนาดและประเภทของสาธารณูปการใน
เมอืงใหเ้หมาะสมกับจาํนวนประชากรที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในค
อนโด การเก็บข้อมูลจาํนวนประชากรที่อาศัยอยู่จรงิใน
คอนโดดว้ยเทคโนโลยอียา่งแมน่ยาํ จงึเปน็สิง่แรกทีต่อ้งเริม่
ดาํเนนิการการพฒันาคอนโดของภาครฐัใหม้สีาธารณปูการ
ที่ครบครนัรวมอยู่เป็นอกีแนวทางหนึ่งที่อาจจะชว่ยใหก้าร
กระจายตัวเกิดขึ้นอยา่งท่ัวถึง ตอบโจทยค์วามต้องการของ
คนเมอืงและรองรบัการใชช้วีติระยะยาวของคนทกุวยัอย่าง
ครอบคลมุ โดยภาครฐัสามารถวางแผนรว่มมอืกับภาค
เอกชนที่จะมาพฒันาคอนโดในย่านบรเิวณเดียวกันใหม้ี
ส่วนรว่มในการพฒันาสาธารณูปการประเภทที่ไมซ่ ํ้ากัน
เพื่อใหท้ัง้ยา่นมบีรกิารสาธารณะทีห่ลากหลายและครอบคลมุ

ยุทธศาสตร์ 1.1 บ้านใกล้งาน
1. นโยบายเพ่ิมความสามารถทางการเงนิในการเข้าถึง

ท่ีอยู่อาศัยกลางเมือง ภาครฐัควรใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิ
และการคลงัสนับสนุนใหค้นที่มคีวามไมม่ั่นคงทางรายได้
สามารถเชา่คอนโดใกลท่ี้ทํางานหรอืขนส่งสาธารณะท่ีทําให้
เดินทางไปทํางานได้สะดวกและไมแ่ทรกแซงตลาดอสังหา-
รมิทรพัย์ โดยเริม่จากการเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนบรหิาร
งบประมาณ กําหนดเงื่อนไขท่ีชดัเจนสําหรบัการชว่ยเหลอื
ทั้งเรื่องระยะเวลาและจาํนวนเงนิที่สนับสนุน นอกจากน้ี
ภาครฐัอาจใชว้ธิสีรา้งแรงจงูใจใหบ้รษิทันายจา้งชว่ยสนับ-
สนุนการอยู่อาศัยใกลท่ี้ทํางานใหกั้บลกูจา้ง

2. นโยบายลดความเส่ียงในการสูญเสียท่ีอยู่อาศัยกลาง
เมอืงจากการพัฒนาใหม่ กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ยทีท่าํงานบรกิาร
ขัน้พื้นฐานและอาศยัอยูใ่นชมุชนแออดัหรอืเชา่ตกึแถวกลาง
เมอืงอยู่เป็นกลุม่ที่เดิมที่อาศัยอยู่ใกลแ้หลง่งานมากที่สุด
แต่มคีวามเส่ียงต่อการสูญเสียท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุดจากการ
พฒันาเมอืง ภาครฐัควรมมีาตรการคุ้มครองความมั่นคง
ด้านท่ีอยู่อาศัย โดยสนับสนุนใหก้ารพฒันาท่ีจะเกิดขึ้นใหม่
มทีี่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งสําหรบัคนกลุม่เดิมที่เคยอยูใ่นพื้นท่ี
ผ่านการใช้มาตรการทางผังเมือง เช่น มาตรการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ (planned unit developments)
3. นโยบายสนับสนุนการใชป้ระโยชน์ที่ดินหนาแน่นตํ่า

กลางเมืองใหคุ้้มค่า กลางมหานครกรงุเทพมท่ีีดินจาํนวน
มากที่ยังใชง้านไมเ่ต็มศักยภาพ ทั้งที่ดินของภาครฐัและ
เอกชน ภาครฐัควรเริม่เป็นตัวอย่างในการพฒันาที่ดินให้
หนาแนน่ขึ้น โดยยงัคงมกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิเดมิอยูร่ว่มกนั
การใชง้านแบบผสมผสานและมท่ีีอยู่อาศัยในราคาเข้าถึงได้
ใหค้นเมอืงเชา่ในระยะยาว เชน่ ท่ีดินของการรถไฟแหง่ประ-
เทศไทย สถานทีร่าชการ หรอือาจสนบัสนนุทีด่นิเอกชน เชน่
ตลาด ลานจอดรถ ใหพ้ฒันาท่ีอยู่อาศัยเป็นอาคารสูงด้าน
บนเพิม่เติม
4. นโยบายสนบัสนนุใหค้อนโดเปน็ส่วนหนึ่งของคลงัทีอ่ย ู ่

อาศยัคนเมอืง นโยบายทีผ่า่นมาในอดตีแสดงใหเ้หน็ชอ่งโหว่
ของนโยบายเพือ่การเขา้ถงึทีอ่ยูอ่าศยัคอื การพฒันาอสงัหา-
รมิทรพัย์ ซึ่งภาคเอกชนถกูตดัขาดจากความพยายามในการ
จดัการปญัหาการเขา้ถึงที่อยูอ่าศยัของคนเมอืงโดยภาครฐั
อย่างส้ินเชงิ นโยบายในอดีตบ่งบอกวา่ภาครฐัมองคอนโด
เป็นสินค้าท่ีชว่ยกระตุ้นการเติบโตของ GDP และมุง่แก้ไข
ปญัหาการขายสนิคา้นีใ้หห้มดไดเ้รว็ทีส่ดุ ในขณะที่ หนว่ยงาน
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2

สรา้งระบบนิเวศการอยูอ่าศัยแบบรวมหมู่ (ecosystem of collectiveness)

ยุทธศาสตร์ 2.1 อยูค่อนโดกับครอบครวัได้
1. นโยบายส่งเสรมิการออกแบบคอนโดใหม้หีอ้งหลาก

หลายขนาดและยดืหยุน่ ปญัหาคอนโดหอ้งเลก็ในปจัจบุนัท่ีไม่
เอื้อต่อการอยูอ่าศยัรว่มกันหลายคน ส่งผลใหก้ารอยูอ่าศยั
ระยะยาวเกิดขึ้นได้ยาก ภาครฐัและเอกชนจาํเปน็ต้องรว่มมอื
กนัในการออกแบบหอ้งคอนโดทีม่ขีนาดใหญข่ึ้น สามารถปรบั
รปูแบบการใชง้านได้ หรอืออกแบบสรา้งหอ้งแบบสัง่ตดั
(tailor made) ซึ่งเทคโนโลยก่ีอสรา้งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
มศีกัยภาพทีจ่ะทาํใหเ้กดิการออกแบบในลกัษณะดงักลา่วได้
อกีทัง้ ภาครฐัควรสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ดังกลา่วใหเ้ขา้สู่ตลาดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถใชง้านได้
2. นโยบายสนบัสนนุการอยูอ่าศยัแบบครอบครวัขยาย

สมยัใหมใ่นเมอืงแนวต้ัง การอยูแ่บบครอบครวัขยายท่ีมผู้ี-
สงูวยัเปน็วถิคีรอบครวัทีเ่ปน็ลกัษณะเดน่ของสงัคมไทยท่ี
ควรได้รบัการสานต่อในสังคมเมอืงแนวต้ัง ผู้สูงวยับางกลุม่
สามารถชว่ยดแูลหลานได้ และจะเปน็ผูม้บีทบาทสําคัญในการ
เชื่อมโยงครอบครวัอื่นทีอ่าศยัอยูใ่นคอนโดใหรู้จ้กักนัมาก
ยิง่ขึ้น สว่นผูส้งูวยัทีจ่าํเปน็ตอ้งไดร้บัการดแูลกจ็ะไดอ้ยูใ่กลช้ดิ
ลกูหลานมากขึ้น ลดภาระการจา้งคนดแูล และสามารถเขา้ถึง
บรกิารสาธารณสุขได้งา่ยในยามฉกุเฉิน ในขณะเดียวกัน เด็ก
กจ็ะไดร้บัการเลีย้งดโูดยพอ่แมแ่ละญาตผิูใ้หญอ่ยา่งใกลช้ดิ
ภาครฐัควรสนบัสนนุการออกแบบหอ้งท่ีเอื้อต่อการอยูอ่าศยั
ของผูส้งูอายุ มพี ื้นทีเ่ลน่สาํหรบัเดก็ พื้นทีส่ว่นกลางท่ี
เหมาะสมกับผู้สูงวยั รวมไปถึงพื้นท่ีสีเขยีว
3. นโยบายพัฒนาฐานขอ้มูลและแพลตฟอรม์ส่งเสรมิการ

อยูอ่าศัยแบบ co-living ท่ีน่าเชื่อถือและปลอดภัย ภาครฐั
ควรจดัทาํแพลตฟอรม์หาเพื่อนรว่มบา้นสาํหรบักลุม่คนท่ี
ตอ้งการลดภาระคา่ใชจ้า่ยผา่นการอยูอ่าศยักบัผูอ้ื่นทีม่คีวาม
ตอ้งการใกลเ้คยีงกนั โดยเปน็แพลตฟอรม์ทีม่คีวามนา่เชื่อถอื
มกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีด่มีารองรบักอ่นการดาํเนนิการ
จรงิ เพื่อรบัประกันความปลอดภัย ท้ังในด้านขอ้มูลดิจทัิล
และปอ้งกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึ้นหลงัจากผูใ้ชง้านเริม่อาศยั
รว่มกัน

ยุทธศาสตร์ 2.2 กระชบัความสัมพันธ์ชมุชน
แนวต้ังในระดับยา่น

1. นโยบายสนับสนุนความรว่มมือระหวา่งนิติบุคคลและ
คณะกรรมการคอนโดที่อยู่ในย่านเดียวกัน การอยู่รว่ม
ระหวา่งคอนโดแต่ละแหง่ภายในย่านเป็นจดุเริม่ต้นท่ีจะชว่ย
ใหย้่านที่มกีลุม่คอนโดใหมเ่กิดขึ้นและมกีารรวมตัวกันของ
คนแปลกหน้าจาํนวนมาก กลายเป็นย่านที่มปีฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกันมากขึ้น สํานักงานเขตควรเป็นผู้เริม่สรา้งโอกาส
ใหก้ลุม่คนที่บรหิารโครงการคอนโดที่อยู่ใกลเ้คียงกันได้
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ที่เกี่ยวกับการพฒันาคณุภาพชวีติ
รว่มกันผ่านการพฒันาย่านก่อน แลว้จงึขยายวงไปสู่ผู้อยู่
อาศัยคนอื่นในแต่ละคอนโด นโยบายนี้จะทําใหเ้กิดความ
รว่มมอืจากกลุม่คนที่ใหญ่ขึ้นและมคีวามหลากหลายขึ้น
และจะเป็นจดุเริม่ต้นในการรว่มมอืกันพฒันาพื้นท่ีแบบลา่ง
ขึ้นบน (bottom-up) สรา้งความน่าอยู่ท้ังในบ้านและนอก
บ้าน และสามารถรว่มมอืกันสรา้งความเปลีย่นแปลงใหกั้บ
ย่านได้
2. นโยบายส่งเสรมิการเปิดและเชื่อมต่อพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ของคอนโดบางส่วนเข้าด้วยกันเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ภาครฐั
ควรมมีาตรการจงูใจใหภ้าคเอกชนผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ออกแบบโครงสรา้งพื้นฐานและการใชพ้ื้นที่ที่เอื้อใหก้าร
เปิดพื้นที่สู่สาธารณะสามารถดําเนินการได้จรงิตั้งแต่เริม่มี
การพฒันาโครงการ โดยอาจจดัทําแนวทางการออกแบบ
พื้นท่ีวา่งรอบอาคารคอนโดท่ีเชื่อมต่อกับโครงการท่ีพฒันา
กอ่นหนา้อยา่งเปน็ระบบ รวมถงึตอ้งวางกฎระเบยีบเบื้องตน้
ในการใชง้านพื้นทีแ่บบแปลงรว่มกนัใหช้ดัเจน เพื่อลดปญัหา
ท่ีอาจเกิดขึ้นระหวา่งคอนโดในชมุชน
3. นโยบายส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการตัดสินใจบรหิาร

จดัการพื้ นที่สาธารณะรอบคอนโดด้วยแพลตฟอรม์ท่ี
ทันสมัย การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะในระดับย่านแบบมส่ีวน
รว่ม เป็นปัจจยัสําคัญในการสรา้งความสัมพนัธร์ะหวา่ง
กลุม่ผู้อยู่อาศัยในย่านและทําใหก้ารพฒันาเกิดความยั่งยืน
ขึ้น ภาครฐัจาํเป็นต้องสนับสนุนการมสี่วนรว่มด้วยการ
พฒันาแพลตฟอรม์รปูแบบใหมท่ี่ชว่ยใหก้ารตัดสินใจและ
บรหิารจดัการพื้นที่เมอืงรว่มกันของคนที่อาศัยในคอนโด
เปน็ไปอยา่งสะดวก ทนัสมยั และนา่ดงึดดู นอกจากนี้ แพลต-
ฟอรม์ดังกลา่วควรปรบัและพฒันาอย่างต่อเนื่องใหเ้ป็นไป
ตามความต้องการและวถีิชวีติของกลุม่คนท่ีหลากหลาย



4. นโยบายสนับสนุนการสรา้งความกลมกลืนกับชุมชน
เดิมที่อยู่รอบคอนโด คอนโดหลายแหง่พฒันาในพื้นที่ที่มี
ชมุชนเดมิ ซึ่งอาจมรีะบบนเิวศของการอยูอ่าศยัแบบรวมหม ู ่
ท่ีดีอยู่แลว้ ภาครฐัโดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถ่ินควรมี
ส่วนชว่ยในการสรา้งความสัมพนัธร์ะหวา่งกลุม่คนที่อาศัย
อยู่เดิมกับกลุม่คนท่ีย้ายเข้ามาใหมใ่หไ้ด้มโีอกาสพบปะแลก
เปลีย่นกัน เพื่อใหเ้กิดความรว่มมอืในการตัดสินใจเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับย่านมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอท่ีกลา่วมาท้ังหมด ต้ังแต่นโยบายเพื่อรบัมอื
กับภาพอนาคตฐาน จนถึงยุทธศาสตรเ์พื่อเตรยีมพรอ้มสู่
อนาคตพงึประสงค์ของการอยู่อาศัย ลว้นเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี
กทม. ควรเริม่ดําเนินการ เพื่อพฒันามหานครกรงุเทพให้
กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ในระยะยาวของคนทกุกลุม่ทกุวยั
อยา่งไรก็ตาม กทม. จาํเปน็ต้องมกีลยุทธใ์นการสรา้งความ
รว่มมอืที่ทันสมยั มฐีานข้อมูลที่แมน่ยํา เป็นสาธารณะ
ปลอดภัยและพรอ้มนําไปใชง้าน เพื่อใชเ้ป็นฐานในการรว่ม
สรา้งความเข้าใจในการพฒันาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
นําไปสู่ความรว่มมอืในการสานต่อยุทธศาสตรด์้วยภาค-
เอกชนและประชาสังคมต่อไป หากระบบการขับเคลื่อน
ดังกลา่วมเีสถียรภาพท่ีดีและปรบัตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม อนาคตการอยู่อาศัยของมหานครกรงุเทพท่ีมุง่
เน้นการสรา้งบ้านที่มอบคณุภาพชวีติที่ดีใหค้นเมอืงก็จะ
เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตรห์ลกัได

ท่ีมาภาพ: @te-lensfix-380994 และ @martinpechy
จาก Pexels

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“คนเมือง 4.0: การอยู่อาศัยในเมือง”

โดย อ.ภัณฑิรา จลูะยานนท์

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

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