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ความเปน็เมอืงของประเทศไทยในปจัจบุนัทัง้ในมติขิองการบรโิภคและการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิไมไ่ดเ้กดิขึ้นเพยีงเฉพาะในกรงุเทพมหานคร แตแ่ผข่ยายครอบคลมุไปทัว่ประเทศ
แลว้ กระน้ันก็ตาม งานวจิยัและงานวางแผนพฒันาเมอืงท่ีผ่านมาโดยมากยังมุง่เน้น
ไปท่ีมหานครกรุงเทพ ซ่ึงสะท้อนและตอกยํ้าภาพการกระจุกตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง โดยเฉพาะการลงทนุพฒันาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ
ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาพื้นท่ีเมืองหลวง แม้วา่หลายสิบปีก่อนเคยมีงานศึกษาเก่ียวกับ
เมอืงหลกัเมอืงรองอยู่บ้างเพื่อใชว้างแผนนโยบายพฒันาพื้นท่ีระดับชาติ แต่งานวจิยั
ชว่งหลงัไมไ่ด้ใหค้วามสําคัญกับภาพรวมของเมอืงเหลา่น้ีเท่าใดนัก งานวจิยัท่ีมอียู่ใน
ปัจจุบันโดยมากก็มุ่งไปในประเด็นการพฒันาระดับชมุชน หรอืไม่ก็เป็นงานท่ีปรกึษา
และเนน้การขบัเคลื่อนเชงิปฏบิตัิ งานวจิยัพื้นฐานทีว่เิคราะหภ์าพรวมเกีย่วกบัเมอืงหลกั
เมืองรองของไทยจงึมีอยู่น้อย โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมการใชช้วีติ
ปัจจยัเชงิท่ีต้ังและพื้นท่ีของเมือง

บทสรปุเชงินโยบายฉบับนี้นําเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอเชงิยุทธศาสตร์
สําหรบัการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค บทสรปุน้ีสังเคราะห์มาจากผลการวเิคราะห์
ความเป็นเมืองของประเทศไทยในมิติต่างๆ และผลการสํารวจและวเิคราะห์รปูแบบ
การใชช้วีติของผู้คนในเมืองในแต่ละลําดับศักด์ิและในพื้นท่ีเมืองแต่ละชัน้ภูมิ รวมท้ัง
ผลการคาดการณ์ชวีติในอกี 20 ปีข้างหน้า ซึ่งได้จากกรณีศึกษา 3 แหง่ คือเชยีงใหม่
ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา

การพฒันาเมอืงหลกั
ในภมูิภาคของไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิวฒัน์ รตันวราหะ
ภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

งานวจิยันีไ้ดแ้สดงใหเ้หน็ภาพความเปน็เมอืง
จากขอบเขตที่กวา้งกวา่นยิามเชงิพื้นที่ตาม
ขอบเขตการปกครองทีใ่ชก้นัมาแตเ่ดมิ โดย
ใชด้ชันดีา้นการบรโิภคในการกาํหนดขอบเขต
ของพื้นท่ีเมอืงท่ัวประเทศไทย งานวจิยัยัง
พบวา่ เมอืงในประเทศไทยมขีนาดและลาํดบั
ศักดิ์เปลีย่นแปลงไปบ้างตามปัจจยัที่ใชใ้น
การวเิคราะห์ แตใ่นภาพรวมยงัแทบไมเ่ปลีย่น
แปลงไปจากเดิม มหานครกรงุเทพยังคง
เป็นเมอืงโตเดี่ยวอและความเหลื่อมลํ้าเชงิ
พืน้ทีย่งัคงมอียูเ่ชน่เดมิ แตก่ารวเิคราะหด์ว้ย
ขอ้มลูระดบัเมอืงทาํใหเ้หน็ความแตกตา่งจาก
เมื่อใชข้้อมูลระดับจงัหวดั

ในภาพรวมอชวีติเมอืงหลกัภมูภิาค
เปน็ไปตามแนวโนม้กรงุเทพภวิตัน์ คอื มกีาร
เปลีย่นแปลงไปตามปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้น
ในกรงุเทพมหานครมาก่อน แนวโน้มกลุ่ม
หนึ่งเปน็ไปตามการเปลีย่นแปลงของประเทศ
ไทยโดยรวม นบัต้ังแต่แนวโนม้สังคมสูงวยั
การบรรจบกนัของเทคโนโลยรีะดบัฐานราก
เชน่ ระบบอตัโนมติั ปัญญาประดิษฐ์และชวี
สังเคราะห์ ดิจทัิลภิวตัน์ ไปจนถึงปจัจยัด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอและ
แนวคิดเสรนิียมในกลุม่คนรุน่ใหม่ แนวโน้ม
อกีกลุม่หนึ่งเป็นการเปลีย่นแปลงในด้าน
ความเปน็เมอืงโดยเฉพาะ ทัง้ชานเมอืงภวิตัน์
และการพฒันาพื้นที่กึ่งเมอืงอและดิจทิัล
ภวิตันข์องโครงสรา้งพื้นฐานเมอืง แนวโนม้
เหลา่นีถ้อืเปน็ปจัจยัขบัเคลื่อนสาํคญัในการ
ฉายภาพอนาคตฐานในระยะสัน้และระยะกลาง
ทีม่คีวามไมแ่นน่อนตํ่า
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ระดบัความเปน็เมอืงและลาํดบัศกัดิข์องเมอืง
สามารถกาํหนดไดด้ว้ยชัน้ภมูคิวามหนาแนน่
ของพ้ืนท่ี
การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิสงัคมและเทคโนโลยทีาํให้
วถิชีวีติคนไทยเปลีย่นแปลงไปมากทัง้ในเชงิพฤตกิรรมและ
ในเชงิพื้นที่ การวดัระดบัความเปน็เมอืงตามนยิามดัง้เดมิดว้ย
จาํนวนประชากรเมอืงในทะเบยีนราษฎรเ์พยีงอยา่งเดยีวจงึ
ไม่สะท้อนภาพความเป็นเมืองในปัจจุบัน โครงการวจิยัน้ีจงึ
เสนอแนวทางการวดัความเป็นเมืองด้วยนิยามอ่ืน โดยใช้
ตาํแหนง่และพื้นทีบ่รกิารของสิง่อาํนวยความสะดวกในการ
บรโิภคแบบเมอืงแทนขอบเขตเทศบาล เชน่ รา้นสะดวกซื้อ
รา้นกาแฟ และระบบอนิเทอรเ์นต็ ผลการวเิคราะหด์ว้ยแนวทาง
ดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่จาํนวนคนเมอืงของไทยในปจัจบุนั
น่าจะเกินรอ้ยละ 70 ของประชากรท้ังหมดแลว้ ชมุชนท่ีเดิม
นยิามวา่อยูใ่นพื้นทีช่นบทกม็พีฤตกิรรมการบรโิภคแบบเมอืง
มากขึ้น

ในการวดัระดบัความเปน็เมอืงในแตล่ะพืน้ที่ ผูว้จิยัไดแ้บง่
พื้นท่ีประเทศไทยท้ังหมด เปน็กรดิขนาด 4 ตารางกิโลเมตร
แลว้คาํนวณความหนาแนน่ของประชากรและการใชท้ีด่นิ
ในแต่ละกรดิและแบง่พื้นท่ีท้ังหมดเปน็ 10 ชัน้ภมูิ ตามระดับ
ความหนาแนน่ ผลปรากฏวา่ มหานครกรงุเทพเปน็เพยีงเมอืง
เดียวท่ีมพีื้นท่ีท้ัง 10 ชัน้ภมูิ ส่วนเมอืงหลกัภมูภิาคท้ัง 3 แหง่
มพีื้นท่ีอยู่ 8 ชัน้ภมูิ ส่วนเมอืงรองและพื้นท่ีชนบทก็มชีัน้ภมูิ
ความหนาแน่นท่ีลดหล่ันลงไป ข้อมูลในตารางท่ี 1 แสดงให้
เหน็วา่ สัดส่วนของคนไทยจาํนวนมากถึงรอ้ยละ 74 ยงัอาศยั
อยู่ในพื้นท่ีความหนาแน่นตํ่าถึงปานกลาง (ตํ่ากวา่ 1,000
คน/ตร.กม.) ชัน้ภูมิท่ีแบ่งมาน้ีสามารถใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
วเิคราะหแ์ละวางแผนเชงินโยบายดา้นการพฒันาเมอืง
ของไทยต่อไปได้ ท้ังในงานวจิยัพื้นฐานและการวางนโยบายท่ี
เกีย่วขอ้งกบัดา้นความหนาแนน่ของพืน้ที่ เนื่องจากความหนา
แนน่เปน็ปจัจยัสาํคญัทีม่นียัสาํคญัตอ่ระดบัการใหบ้รกิาร
พื้นฐาน พฤติกรรมการใชช้วีติ และรปูแบบการใชท้รพัยากร
หรอืแมแ้ต่ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม

การจดัและเลือกกลุม่เมอืงเพ่ือการวจิยัและ
วางแผนนโยบายควรคํานึงถึงอตัราการเติบโต
ของเมอืง
งานวจิยัและนโยบายดา้นการพฒันาพื้นทีข่องไทยทีผ่า่นมา
มกัแบง่กลุม่ตามภาพเชงิทวลิกัษร์ะหวา่งพื้นทีเ่มอืงกบัชนบท
หรอืไมก่ต็ามขนาดและลาํดบัศกัดิข์องเมอืงตามจาํนวน
ประชากร งานวจิยัครัง้นีเ้สนอใหก้ารวจิยัและวางแผนนโยบาย
เมอืงตอ่จากนีไ้ปควรเพิม่มติดิา้นการเตบิโตของประชากรและ
เศรษฐกิจด้วย เน่ืองจากการเติบโตของเมอืงมกัสัมพนัธกั์บ
รปูแบบวถิชีวีติและความเปน็อยูข่องผูค้นในเมอืง รวมทัง้ ระดบั
ความจาํเปน็และทศิทางทีเ่หมาะสมของนโยบายการลงทนุ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีต่อ้งแปรผนัไปตามระดบัการ
เติบโตของเมอืง

ในงานน้ี ผู้วจิยัสามารถแบ่งเมืองในประเทศไทยออก
เปน็ 3 กลุม่ คือ (1) เมอืงโต มอีตัราการเติบโตของประชากร
เฉลีย่สูงกวา่รอ้ยละ 0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เปน็เมอืงใหญ่ เชน่
เมอืงหลวงและเมอืงหลกั (2) เมอืงทรง มอีตัราการเติบโต
เฉลีย่ระหวา่งรอ้ยละ -0.5 ถึง 0.5 ต่อปี ส่วนใหญ่เปน็เมอืง
ขนาดกลางและเล็ก และเป็นพ้ืนท่ีชนบทท่ีอยู่ระหว่างการ
พฒันา และ (3) เมอืงหด มอีตัราการเตบิโตลดลงเฉลีย่ในอตัรา
ทีต่ํ่ากวา่รอ้ยละ -0.5 ตอ่ปี สว่นใหญเ่ปน็เมอืงขนาดกลางและ
เลก็ ตารางท่ี 2 แสดงใหเ้หน็วา่ ประชากรไทยกวา่รอ้ยละ 55
อาศยัและใชช้วีติอยูใ่นเมอืงทรงและเมอืงหด จงึเปน็โจทยด์า้น
การพฒันาประเทศท่ีสําคัญและละเลยไมไ่ด้ต่อจากน้ีไป

ปญัหาเอกนครและความเหล่ือมลํ้าเชงิพ้ืนท่ี
ยงัเปน็ความท้าทายสําคัญของไทย
ผลการวเิคราะหก์ระจายตวัของลาํดบั-ขนาดเมอืงยนืยนั
ความรูแ้ต่ไหนแต่ไรท่ีวา่ มหานครกรงุเทพมลีกัษณะเปน็เอก-
นคร โดยมขีนาดประชากร จาํนวนนิติบุคคล และมูลค่าการ
ลงทนุของนิติบุคคลท่ีใหญ่กวา่เมอืงลาํดับสองกวา่ 10 เท่า
8 เท่า และ 14 เท่าตามลาํดับ นอกจากน้ี การวเิคราะหก์าร
เปลีย่นแปลงของความเหลื่อมลํ้าดว้ยจาํนวนและมลูคา่การ
ลงทนุนิติบุคคลในระดับจงัหวดัและระดับเมอืง พบวา่ ความ
เหลื่อมลํ้าเชงิพื้นทีใ่นภาพรวมไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่ง
มีนัยสําคัญ ท้ังในระดับจงัหวดัและระดับเมือง จงึสามารถ
อนมุานได้วา่ ความเหลื่อมลํ้าเชงิพื้นท่ีของประเทศไทยไมน่า่จะ
ดีขึ้นในอนาคต เน่ืองจากจาํนวนและมูลค่าการลงทนุของนิติ
บคุคลมกับง่ช ีถ้งึโอกาสและศกัยภาพในการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคตของแต่ละพื้นท่ี การท่ีความเหลื่อมลํ้าใน
ดา้นนีไ้มล่ดลง แสดงวา่โอกาสยิง่นอ้ยลงทีเ่มอืงเลก็เมอืงรอง
และเมอืงทรงเมอืงหดจะกลบัมาแขง่ขนัและเติบโตได้

ขอ้ค้นพบจากงานวจิยั
จากงานวจิยั 3 ส่วนเก่ียวกับ (1) ลาํดับศักด์ิของเมอืง ชัน้ภมูขิองพื้นท่ีเมอืง และความเหลื่อมลํ้าเชงิพื้นท่ี (2) วถีิชวีติคนเมอืง
หลกัในภมูภิาค และ (3) ภาพอนาคตชวีติเมอืงในภมูภิาค ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัเชงินโยบายสาํหรบัการพฒันาเมอืงหลกัในภมูภิาค
มดัีงน้ี



ขนาดและความหนาแนน่ของเมอืงมผีลตอ่
รปูแบบการใชช้วีติในเมอืง
ผลการสาํรวจแบบสอบถามยนืยนัสมมตฐิานทีว่า่ รปูแบบการ
ใชช้วีติของคนเมอืงแปรผนัไปตามขนาดเมอืงและความหนา
แน่นตามชัน้ภมูพิื้นท่ี เชน่ ในด้านการอยูอ่าศัย ครวัเรอืนใน
เมอืงทีม่ขีนาดใหญก่วา่และมคีวามหนาแนน่มากกวา่จะมขีนาด
ท่ีอยูอ่าศัยท่ีเลก็ลง มกีารเชา่มากขึ้น และใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิล
มากขึ้น ครวัเรอืนในเมอืงใหญ่มกัใชพ้ื้นท่ีสาธารณะน้อยกวา่
เมอืงขนาดเลก็กวา่ ในขณะท่ี ระดับความเปน็ชมุชนขึ้นอยูกั่บ
ความหนาแนน่ตามชัน้ภมูขิองพื้นทีเ่มอืง ไมไ่ดข้ึ้นอยูก่บัขนาด
เมอืง แสดงใหเ้หน็วา่ แมผู้้คนจะอยูใ่นเมอืงขนาดใหญ่ แต่ก็
สามารถเลอืกอยูอ่าศยัและใชช้วีติในพื้นท่ีท่ีทําใหรู้ส้กึถึงความ
เปน็ชมุชนได้ ในด้านการเดินทาง ครวัเรอืนในพื้นท่ีความหนา
แนน่สงูจะยิง่ครอบครองรถยนตน์อ้ยลง และเดนิทางดว้ยการ
เดินเท้าหรอืพาหนะแบบไรเ้ครื่องยนต์มากขึ้น ในขณะท่ี ผู้คน
ในเมอืงหลกัและเมอืงรองเดนิทางโดยรถจกัรยานยนตส์งู
ท่ีสุด

นอกจากนี้ ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยแสดงใหเ้หน็
วา่นอกเหนอืจากรายไดแ้ละขนาดครวัเรอืนทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรม
โดยตรงแลว้ ลาํดับศักด์ิ ขนาดเมอืง และความหนาแน่นของ
เมอืงมผีลตอ่พฤตกิรรมของคนเมอืงทัง้โดยตรงและในเชงิ
ปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กลา่วคือ ระดับรายได้เปน็ปจัจยั
หลกัทีม่ผีลตอ่รปูแบบพฤตกิรรมการใชช้วีติ แตร่ะดบัอทิธพิล
ดงักลา่วจะเพิม่ขึ้นหรอืลดลงตามขนาดเมอืงและความหนา
แน่นของพื้นเมอืง

จากผลการวเิคราะหด์งักลา่วสามารถอนมุานไดถ้งึ
ความสาํคญัของการลงทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในเมอืง
ในแต่ละขนาดและพื้นท่ีเมอืงแต่ละชัน้ภมูิ เนื่องจากโครงสรา้ง
พื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกเปน็ปจัจยัสาํคญัทีม่ผีล
กระทบโดยตรงต่อการกระจกุตัวของประชากรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละเมอืงและแต่ละพื้นท่ี อกีท้ัง ยงัมี
ผลโดยตรงตอ่รปูแบบพฤตกิรรมการใชช้วีติของคนเมอืง
รปูแบบดงักลา่วยอ่มมนียัสาํคญัดา้นการใชท้รพัยากรทีย่ัง่ยนื
และดา้นความเปน็ธรรมทางสงัคม ซึง่ถอืเปน็โจทยส์าํคญัของ
การพฒันาเมอืงในอนาคต อยา่งไรกต็าม เนื่องจากลาํดบัศกัดิ์
และขนาดของเมอืงแทบเปลีย่นแปลงไมไ่ดใ้นระยะสัน้และ

3

ตารางท่ี 1 ชัน้ภมูิความหนาแน่นของพ้ืนท่ีเมืองท่ัวประเทศไทย

ตารางท่ี 2 สัดส่วนของประชากรไทยในเมืองโต เมืองทรง และเมืองหด

หมายเหต:ุ คํานวณด้วยข้อมูลจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความหนาแน่นประชากร
(ต่อกรดิ 4 ตร.กม.)

จำนวนชอ่งกรดิ
(ขนาดกรดิ
2x2 กม.)

จำนวนประชากร
ท้ังหมดในชัน้ภมูิ

(ต่อ)

จำนวนประชากร
เฉล่ีย (คน)

จำนวนประชากร
สูงสุด (คน)

จำนวนประชากร
ตำ่ สุด (คน)

1: 1-600 101,826 10,845,435 106.51 599 1
2: 601-1,200 16,560 14,149,774 854.45 1,200 600
3: 1,201-2,000 7,972 12,158,594 1,525.16 2,000 1,201
4: 2,001-4,000 4,144 11,081,926 2,674.20 3,998 2,001
5: 4,001-6,000 820 3,971,583 4,843.39 6,000 4,001
6: 6,001-10,000 494 3,765,356 7,622.17 9,994 6,003
7: 10,001-20,000 365 5,054,603 13,848.22 19,923 10,003
8: 20,001-30,000 119 2,832,458 23,802.16 29,993 20,040
9: 30,001-40,000 29 975,710 33,645.17 39,772 30,081
10: >40,000 11 549,801 49,981.90 54,471 43,688

รวมท้ังส้ิน 132,340 65,385,240 494.07 54,471 1

กลุ่มเมือง จำนวนเมือง สัดส่วนของ
จำนวนเมือง (%)

จำนวนประชากร
(คน)

สัดส่วนของประชากร
(%)

เมอืงโต 245 29.9 29,612,707 44.7
เมอืงทรง 191 23.3 12,794,935 19.3
เมอืงหด 383 46.8 23,779,085 35.9

รวม 819 100.0 66,186,727 100.0
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ระยะกลาง จดุยุทธศาสตรข์องการพฒันาเมอืงท่ีมนัียต่อวถีิ
ชวีติคนเมอืงและนยัเชงิดา้นประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรจงึ
อยู่ท่ีความหนาแน่นของพื้นท่ีเมือง โดยเฉพาะการกระจุกตัว
ของส่ิงอาํนวยความสะดวกในชวีติประจาํวนัภายในยา่น

ความท้าทายสําคัญของเมืองหลัก:
โลกรวน เทคโนโลยีพลิกผัน ความเหล่ือมลํ้า
งานวจิยันี้ย ังคาดการณ์ภาพอนาคตของเมอืงหลกัใน
ภมูภิาค เพื่อพฒันายทุธศาสตรใ์นการพฒันาทีเ่ตรยีมพรอ้ม
รบัมอืกับความท้าทายระดับประเทศและระดับโลกที่นัย
สําหรบัการพัฒนาเมือง ได้แก่ ภาวะโลกรวนอันเน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงด้านภมูอิากาศ การพฒันาเทคโนโลยรีะดับ
ฐานรากทีพ่ลกิผนัระบบเศรษฐกจิสงัคม และความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมอืง

การคาดการณ์แบ่งเป็นภาพอนาคตฐานในระยะสั้น
และภาพอนาคตทางเลือกในระยะยาว ภาพอนาคตฐานเน้น
ปัจจยัตามแนวโน้มปัจจบุันที่มผีลกระทบสูงต่อการใชช้วีติ
ของคนเมืองในภูมิภาค ซึ่งมักเป็นไปแนวโน้มของประเทศ
ไทยโดยรวม นับต้ังแต่สังคมสูงวยั การบรรจบกันของ
เทคโนโลยรีะดบัฐานราก เชน่ ระบบอตัโนมตัิ ปญัญาประดษิฐ์
และชวีสังเคราะห์ กระแสดิจทัิลภิวตัน์ ไปจนถึงวกิฤติด้าน
ภมูอิากาศและแนวคิดเสรนิียมในกลุม่คนรุน่ใหม่ นอกจากน้ี
ยังมกีารเปลีย่นแปลงในด้านกายภาพของเมอืงโดยเฉพาะ
ท้ังการพฒันาพื้นท่ีชานเมืองและก่ึงเมือง (peri-urban)
และดิจทัิลภิวตัน์ของโครงสรา้งพ้ืนฐานเมือง ท้ังน้ีท้ังน้ัน
เมอืงหลกัในภมูภิาคอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของแนวโนม้ “กรงุเทพ
ภิวตัน”์ กลา่วคือ ชวีติคนเมอืงและแนวทางการพฒันาเมอืง
หลกัมกัเปลีย่นแปลงไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในกรงุเทพ
มหานครมาก่อน

สําหรบัในการสรา้งฉากทัศน์ระยะยาว ผู้วจิยัจงึเลือก
ปัจจยัสองประการท่ีคาดวา่น่าจะทําใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง
สําคัญอยา่งมากต่อการใชช้วีติและการใชท้รพัยากรในเมอืง
หลัก แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงวา่จะเกิดข้ึนจรงิหรอืไม่ใน
อนาคต ปจัจยัแรกคือรปูแบบการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เมอืง ซึง่แบง่เปน็แบบสนีํ้าตาลทีส่ื่อถงึการใชท้รพัยากรอยา่ง

ส้ินเปลืองอและแบบสีเขียวท่ีส่ือถึงการใชท้รพัยากรอย่าง
ประหยัดและหมุนเวยีน ตัวอย่างในด้านการเดินทางแบบสี
นํ้าตาลคือ การใชร้ถยนต์ส่วนตัวแบบใชเ้ครื่องยนต์สันดาป
ภายในดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการเดินทางแบบสีเขียว
คือการใชร้ะบบขนส่งมวลชนที่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแหลง่
พลงังานทดแทน เป็นต้น

ปจัจยัทีส่องทีก่าํหนดภาพอนาคตทางเลอืกของเมอืง
หลกัคือvรปูแบบและขอบเขตของเครอืข่ายในการใชช้วีติ
ซ ึ่งแบ่งเป็นแบบยึดติดที่ตั้งกับแบบเชื่อมโยงไรร้อยต่อ
ทั้งในด้านการขนส่งเดินทางและในด้านดิจทิัลที่เอื้อใหผู้้คน
สามารถทํางานและดํารงชวีติในเมอืงหลกัเมอืงรองเพื่อได้
รบัประโยชน์จากขนาดและความหลากหลายของกิจกรรม
ต่างๆ โดยไมต้่องอาศัยอยู่ในเมอืงหลวง ปัจจยัน้ีมผีลโดย
ตรงต่อการตัดสินใจในการใชช้วีติของคนเมือง และความ
หนาแนน่ของประชากรและกิจกรรมในแต่ละชัน้ภมูพิื้นที่และ
ลาํดับศักด์ิของเมอืงในประเทศไทย

เมื่อนาํปจัจยัขบัเคลื่อนทัง้สองมาไขวก้นัแลว้ สามารถ
สรา้งฉากทัศนร์ะยะยาวได้ 4 ภาพ ฉากทัศนท่ี์ 1 บงึมกักะสัน
เป็นภาพอนาคตที่โครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงยังเป็น
สีนํ้าตาล ซึ่งทําใหเ้กิดปัญหาด้านประสิทธภิาพและความ
ยั่งยืน ในการใชท้รพัยากร ในขณะเดียวกัน เครอืข่ายในการ
ใชช้วีติและประกอบธรุกิจยังเป็นแบบยึดติดที่ตั้ง และใน
ภาพรวมยังเชื่อมต่อไมม่ากนักกับพื้นที่ในเมอืงอื่นหรอืใน
เมอืงเดียวกัน ฉากทัศน์ท่ี 2 แม่นํ้าโขง โครงสรา้งพื้นฐานใน
ฉากทัศน์นี้ไมแ่ตกต่างจากฉากทัศน์ที่ 1 เนื่องจากมกีาร
ลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานสีเขยีวไมม่ากพอท่ีจะปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมในการใชช้วีติของผู้คนในเมอืงมากเท่าใดนัก
จงึยังคงมกีารใชท้รพัยากรอย่างส้ินเปลอืง ไมย่ั่งยืนและไม่
เป็นธรรม จดุท่ีแตกต่างจากฉากทัศน์แรกคือ การใชช้วีติท่ี
เชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างมาก ทั้งในด้านการติดต่อ
สื่อสารผ่านระบบดิจทิัลและการเดินทางด้วยเครื่องบินและ
รถไฟ ฉากทัศน์ท่ี 3 ทะเลน้อยพัทลงุ เป็นภาพอนาคตท่ีมี
การลงทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสีเขียวในเมอืงทั้งใน
ระดบัอาคาร ไปจนถงึสิง่อาํนวยความสะดวกและสาธารณปู-
โภคต่างๆ ซึ่งได้รบัการพฒันาและปรบัเปลีย่นครัง้ใหญ่ใหม้ี
การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพและมคีวามประหยัด
มากยิ่งขึ้น แต่ความเชื่อมต่อในฉากทัศน์นี้ยังไมสู่งมาก
เน่ืองจากความสามารถในการเข้าถึงดิจทัิลยังไมค่รอบคลมุ
ทกุเมอืง ทกุพืน้ทีใ่นเมอืงและทกุกลุม่คนในสงัคม ฉากทศันท์ี่ 4
มหาสมุทรแปซฟิกิ ในภาพอนาคตน้ีมกีารพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานสีเขียวอย่างเต็มที่ไปทั่วประเทศไทยและมกีารเชื่อม
ต่อกันทั้งในด้านสื่อสารและด้านการขนส่งเดินทางในระดับ
ประเทศ ระดับภมูภิาคและระดับโลก อาคารได้ปรบัเปลีย่น
และรื้อสรา้งเป็นอาคารฉลาดและยั่งยืนมากขึ้น ระบบอนิ-
เทอรเ์น็ตของสรรพสิ่งที่เชื่อมต่ออปุกรณ์ภายในบ้านและ
สาธารณูปโภคนอกบ้านที่เพิม่ประสิทธภิาพการใชง้านและ
ใชท้รพัยากรได้อย่างดี



ข้อเสนอเชงิยุทธศาสตร์
จากขอ้ค้นพบขา้งต้นงานวจิยันีเ้สนอยุทธศาสตรส์องชดุท่ี
มุง่สรา้งภาพอนาคตระยะยาวทีพ่งึประสงคใ์นเมอืงหลกัของ
ประเทศไทย ยุทธศาสตรแ์รกคือ การกระจายการลงทนุใน
การพฒันาเมอืง เพื่อลดการกระจกุตัวท่ีมหานครกรงุเทพ
และลดความเหลื่อมลํ้าเชงิพื้นที่ไปพรอ้มกับการกระจาย
อาํนาจเพื่อเปิดใหร้ฐับาลท้องถิ่นสามารถกําหนดนโยบาย
การลงทนุและการบรหิารจดัการเมอืงบนเส้นทางที่อาจ
แตกต่างจากเมอืงหลวง ยุทธศาสตรท่ี์สองคือ การลงทนุ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานแบบสีเขียว ท้ังในระดับเมอืงและ
ในระดับยา่นในรปูแบบท่ีทําใหก้ารใชท้รพัยากรมคีวามยัง่ยนื
มากยิ่งขึ้นโดยไมทํ่าใหผ้ลติภาพลดลง
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1. ยุทธศาสตรก์ระจายการลงทนุและอาํนาจ
การพัฒนาเมอืงไปยงัท้องถ่ิน

การลงทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและรปูแบบการพฒันา
เมอืงหลกัทีผ่า่นมากาํหนดโดยหนว่ยงานในกรงุเทพฯ
และเปน็ไปตามทศิทางของกรงุเทพฯ การกระจกุตวัทีม่หานคร
กรงุเทพของการลงทนุพฒันาเมอืงและอาํนาจในการตดัสนิใจ
ถอืเปน็ปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลสบืเนื่องตอ่อนาคตของชวีติ
คนเมอืงในภมูภิาค ยทุธศาสตรส์าํคญัในการพฒันาเมอืงหลกั
จงึขึ้นอยูก่บัการกระจายการลงทนุพฒันาเมอืงออกจากเมอืง
หลวงไปพรอ้มกบัการกระจายอาํนาจในการตดัสนิใจ
องค์ประกอบหลกัของยุทธศาสตรน้ี์มดัีงน้ี

ภาพอนาคตที่พงึประสงค์จากเกณฑ์ด้านการใช้
ทรพัยากรและการสรา้งความมั่งคั่งคือฉากทัศน์ที่มกีาร
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสีเขียวและเครอืข่ายการใชช้วีติ
เปน็แบบเชื่อมโยงอยา่งไรร้อยต่อ ฉากทัศนน์ีใ้หค้วามสําคัญ
กับการลงทนุด้านโครงสรา้งพื้นฐานในเมอืงหลกั กลา่วคือ
หากสามารถพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหม้ปีระสิทธภิาพ
ยั่งยืนและท่ัวถึง ก็จะทําใหค้นเมอืงหลกัมคีณุภาพชวีติท่ีดี
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเมอืง
สีเขียวและการเชื่อมต่อทางดิจทัิลจะกระตุ้นการพฒันาฐาน

เศรษฐกิจ ซึ่งจะกําหนดวา่เมอืงในอนาคตจะเติบโตต่อไปจะ
ฟื้ นตวักลบัขึ้นมาใหมห่รอืวา่จะถดถอยลงไป ไมว่า่จะเปน็เมอืง
ลาํดับศักดิ์ไหนหรอืขนาดไหนก็ตาม ในขณะเดียวกัน
ตําแหน่งที่ตั้งของการลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานก็ยังจะมี
ผลต่อการเติบโตและกระจายตัวของประชากรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหวา่งพื้นท่ีเมอืงชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้-
นอกอการเลอืกตําแหน่งและรศัมกีารใหบ้รกิารโครงสรา้ง
พื้นฐานจงึจะมผีลต่อการเติบโตและถดถอยของพื้นท่ีเมอืง
รวมถึงชวีติคนเมอืงในพื้นท่ีแต่ละย่านอกีด้วย

นโยบายและแผนระดบัชาตติอ้งเพ่ิมสัดส่วนการลงทนุ
พัฒนาเศรษฐกจิและพ้ืนทีเ่มอืงหลกั นโยบายและแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมระดับชาติต่อจากนีไ้ปควรมุง่เพิม่ไมเ่พยีง
มูลค่าแต่ต้องเพิม่สัดส่วนการลงทนุพฒันาเมอืงหลกัใหม้าก
ขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจและด้านกายภาพ ด้วยขนาดและความ
หลากหลายดา้นประชากรและเศรษฐกจิของกรงุเทพฯ
รวมถงึ การรวมศนูยข์องการบรหิารรฐักจิและการลงทนุของ
ภาคเอกชน จงึเป็นไปได้ยากมากท่ีภาพอนาคตของชวีติคน
เมอืงหลกัจะแตกตา่งจากเมอืงหลวงภายใน 20 ปขีา้งหนา้ แต่
ถา้หากการลงทนุในบรกิารสาธารณะยงัคงกระจกุตวัอยูใ่น
มหานครกรงุเทพ ก็จะยิง่ทําใหเ้มอืงหลวงยงัคงเติบโตต่อไป
ในขณะที่ เมอืงหลกักจ็ะเตบิโตไดไ้มม่ากและเมอืงรองเมอืงเลก็
จาํนวนมากก็จะยิง่ถดถอยและหดตัวลงไป อนาคตทางเลอืก
ท่ีอาจทําใหเ้มอืงหลกัเติบโตได้จนลดความเหลื่อมลํ้าเชงิพื้นท่ี
ของประเทศไดจ้งึเปน็ตอ้งเปน็ปจัจยัเชงินโยบายทีท่าํใหเ้มอืง
หลกัมสัีดส่วนการลงทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานท่ีมากกวา่
เมอืงหลวงอยา่งมนัียสําคัญ

การกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ิน การกระจายอาํนาจในการ
ตดัสนิใจไปยงัทอ้งถิน่ถอืเปน็นโยบายทีอ่าจทาํใหเ้มอืงหลกั
หลุดพ้นจากกระแสกรงุเทพภิวตัน์ได้บ้าง เน่ืองจากรฐับาล
ท้องถ่ินอาจตัดสนิใจลงทนุและบรหิารจดัการสาธารณปูโภค
และสาธารณูปการในรูปแบบท่ีแตกต่างจากกรุงเทพฯ ได้
กระน้ันก็ตาม แมว้า่การกระจายอาํนาจอาจเกิดขึ้นได้จรงิ แต่
ด้วยขอ้จาํกัดด้านการคลงัและด้านการเมอืง ผูน้าํท้องถ่ินอาจ
เลอืกทีจ่ะไมล่งทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสเีขยีวและ
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2. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน
เมอืงสีเขยีว

ภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์องเมอืงหลกัในอนาคตคอืเมอืง
ทีม่โีครงสรา้งพื้นฐานสเีขยีวและมรีะบบการเดนิทางและ
ตดิตอ่สื่อสารทีท่าํใหผู้ค้นมเีครอืขา่ยการประกอบอาชพีและ
ใช้ชีวติท่ีเป็นอิสระ ยุทธศาสตรสํ์าคัญในส่วนน้ีจึงอยู่ท่ีการ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสเีขยีวใหเ้กดิขึ้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
ไปพรอ้มกบัการลงทนุในระบบเครอืขา่ยดจิทิลัและการเดนิ
ทางทีเ่อ ื้อตอ่การใชช้วีติและการดาํเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งไร้
พรมแดน

เมืองไฟฟ้า สําหรบันโยบายในระยะกลางและระยะยาว
องคป์ระกอบสาํคญัของโครงสรา้งพื้นฐานเมอืงสเีขยีวใน
อนาคตคอืการเปลีย่นแปลงการใชพ้ลงังานทัง้ในอาคาร
ในการขนสง่เดนิทางและในกระบวนการผลติใหเ้ปน็ระบบไฟฟา้
ใหไ้ด้มากท่ีสุด ปจัจยัสําคัญคือ นโยบายภาครฐั แนวโน้มการ
พฒันาและความนยิมในรถยนตไ์ฟฟา้เกดิขึ้นอยา่งชดัเจนแลว้
ในระดับโลก ประกอบกับนโยบายสนับสนุนของกลุม่ประเทศ
ยุโรปและราคานํ้ามนัท่ีเพิม่สูงขึ้นออนัเน่ืองมาจากสงครามใน
ยูเครน จะยิง่ทําใหผู้บ้รโิภค ผูผ้ลติและรฐับาลมุง่เนน้ไปท่ียาน
ยนต์ไฟฟ้ามากยิง่ขึ้น

เครอืขา่ยดิจทัิลเพิม่เติม แต่ลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานแบบ
เดมิเหมอืนกบัทีผ่า่นมา ในทางกลบักนั หนว่ยงานภาครฐัสว่น
กลางอาจเปน็ผูว้างแผนดาํเนนิการและรว่มลงทนุในการ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีฉ่ลาดและยัง่ยนืในเมอืงหลกัก็
เปน็ได้ ดงันัน้ การกระจายอาํนาจจงึอาจไมใ่ชเ่งือ่นไขทีเ่พยีงพอ
สาํหรบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงไปสู่
รปูแบบท่ียัง่ยนืมากกวา่เสมอไป แต่อยา่งนอ้ยก็เปน็เงือ่นไขท่ี
ขาดไมไ่ดข้องการกาํหนดอนาคตของเมอืงหลกัในภมูภิาคท่ี
แตกต่างจากกรงุเทพมหานคร

การลงทนุในขนส่งมวลชนจะพลกิผนัอนาคตเมอืงหลกั
การขนสง่มวลชนเปน็โครงสรา้งพืน้ฐานทีอ่าจทาํใหก้ารใชช้วีติ
ของคนเมอืงหลกัมโีอกาสเปลีย่นไปอยา่งมากถา้มกีารกระจาย
การลงทุนและอํานาจไปสู่ท้องถ่ิน มูลค่าการลงทุนในระบบ
ขนสง่มวลชนในมหานครกรงุเทพมากกวา่เมอืงหลกัเมอืง
รองอย่างเปรยีบเทียบไม่ได้ แม้วา่เมืองหลักบางแห่งอาจมี
แผนพฒันาระบบขนส่งมวลชนอยูบ่า้ง แต่ถือวา่นอ้ยมากเมื่อ
เปรยีบเทียบกับกรงุเทพฯ การกระจายอํานาจอาจเพ่ิมทาง
เลอืกในการตัดสินใจลงทนุในระบบขนส่งมวลชนในเมอืงหลกั
ใหม้ากขึ้น เนื่องจากตน้ทนุการลงทนุในระบบขนสง่มวลชนมกั
สงูเกนิกวา่ความสามารถดา้นการคลงัของรฐับาลทอ้งถิน่
ในกรณนีี้ ทางออกคอื การรว่มลงทนุกบัภาคเอกชนในรปูแบบ
รว่มลงทนุหรอื PPP

ระบบการบรหิารเมอืงแบบมหานคร ดว้ยขอบเขตความ
เปน็เมอืงทีแ่ทจ้รงิไดข้ยายไปเกนิกวา่เขตเทศบาลนครแลว้
การบรหิารจดัการเมอืงในเมอืงหลกัควรเปน็แบบภาคมหา
นครท่ีมีกลไกในการวางแผน พฒันาและบรหิารจดัการด้าน
บรกิารพื้นฐานของเมอืงทีก่วา้งกวา่ขอบเขตการปกครอง
ระดับเทศบาลแต่แคบกวา่ระดับจงัหวดั ดังนัน้ ในระยะส้ันและ
ระยะกลางจงึควรศกึษาและผลกัดนัทางการเมอืงใหเ้กดิกลไก
การบรหิารจดัการแบบ “เชยีงใหมม่หานคร” “ขอนแก่นมหา
นคร” หรอื “สงขลา/หาดใหญม่หานคร” โดยอาจจดัตัง้องคก์ร
ในลักษณะคล้ายกับกรงุเทพมหานครและเมืองพทัยา และมี
พนัธกจิในการบรหิารจดัการเมอืงทีค่รอบคลมุพื้นทีเ่มอืง
ท้ังหมดท่ีกวา้งกวา่เขตเทศบาลเมือง แต่ไม่ครอบคลุมท้ัง
จงัหวดั ดังในกรณีขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืผู้วา่
ราชการจงัหวดั หรอือาจจดัตัง้สภามหานครทีม่ตีวัแทนมาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีเมอืงเดียวกัน

การสนบัสนนุงานวจิยัพ้ืนฐานเกีย่วกบัเมอืงหลักเมอืง
รอง นโยบายด้านการส่งเสรมิงานวจัิยของประเทศควรให้
ความสําคัญกับเมืองหลักเมืองรองมากข้ึน แม้วา่หน่วยงาน
ท่ีใหท้นุสนบัสนนุงานวจิยัในปจัจบุนัได้เริม่ใหค้วามสําคัญกับ
การพฒันาเมอืงหลกัเมอืงรองมากขึ้นก็ตาม แต่ไมค่วรจาํกัด
อยูเ่พยีงเฉพาะการดาํเนนิโครงการวจิยัเชงิขบัเคลื่อนเพยีง
อยา่งเดียว การวจิยัเชงิปฏิบติัและขบัเคลื่อนแมเ้ปน็เรื่องท่ีดี
และสมควรสนบัสนนุ แตก่ย็งัจาํเปน็ตอ้งมกีารสรา้งความรูใ้น
ระดับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานและภาพเชงิระบบท่ีเปน็กรอบ
ยุทธศาสตรใ์หญ่ของการขับเคล่ือนไปพรอ้มกัน การให้ทุน
วจิยัจงึควรเพิม่สัดส่วนของงานวจิยัระดับพื้นฐานด้วย



ระบบพลังงานหมุนเวยีนในเมอืง ยานยนต์ส่วนบุคคล
และกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรมแมใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าก็
ถอืวา่ไมย่ัง่ยนืเทา่ใดนกัในดา้นการใชท้รพัยากร ตราบใดทีแ่หลง่
พลงังานไฟฟา้ยงัคงผลติกา๊ซเรอืนกระจกและมผีลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยกวา่
รอ้ยละ 50 มาจากก๊าซธรรมชาติ จึงทําให้การปรบัเปล่ียน
โครงสรา้งพื้นฐานในเมอืงเปน็ระบบไฟฟ้าไมไ่ด้ทําใหก้ารปลด
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและมลพษิเปน็ศนูยอ์ยา่งแทจ้รงิ
นโยบายท่ีสําคัญในส่วนน้ีจงึอยูท่ี่การส่งเสรมิการผลติและใช้
พลงังานหมนุเวยีนใหไ้ดม้ากขึ้น แตเ่นื่องจากโครงสรา้งพืน้ฐาน
ด้านน้ีต้องใชร้ะยะเวลาในการออกแบบและพฒันา อกีท้ัง ยงั
ตอ้งใชง้บประมาณลงทนุสงูมากในการรื้อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐานขึ้นใหม่ จงึควรเริม่ดําเนนิการใหเ้รว็ท่ีสุดอยา่งนอ้ยใน
เชงินโยบายและมาตรการสนบัสนนุ ในมตินิี้ เมอืงหลกัในภมูภิาค
มขีนาดท่ีเหมาะสมกับการเปลีย่นผา่นไปสู่โครงสรา้งพื้นฐาน
ทีใ่ชร้ะบบพลงังานหมนุเวยีน เพราะมขีนาดไมใ่หญม่ากเหมอืน
มหานครกรงุเทพและไมเ่ลก็เกนิไปทีจ่ะคุม้คา่และคุม้ทนุ
จงึเปน็ทางเลอืกในการทดลองโครงการและขยายขนาดตอ่ไป

การมุง่พัฒนาระบบขนส่งมวลชนท่ีเหมาะสม รถยนต์
ส่วนตัวยงัก่อใหเ้กิดการจราจรติดขดั การสรา้งถนนเพิม่ขึ้น
เท่าใดก็ไมเ่พยีงพอ การเปลีย่นจากรถยนต์สันดาปภายในเปน็
รถยนต์ไฟฟ้าก็ไมส่ามารถแก้ไขปญัหาดังกลา่วได้ อกีท้ัง การ
ส่งเสรมิรถยนต์ไฟฟ้ายงัมนัียด้านความเปน็ธรรม เน่ืองจาก
คนจาํนวนมากไมส่ามารถซื้อรถยนตไ์ฟฟา้สว่นบคุคลได้
ดังน้ัน ยุทธศาสตรสํ์าคัญคือ การลงทนุพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟา้จากแหลง่พลงังานทดแทนในเมอืง
หลกั

ท้ังน้ี เมอืงหลกัในภาพรวมมคีวามหนาแน่นปานกลาง
ถงึตํ่าและแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมกัอยูช่านเมอืงในขณะทีแ่หลง่งาน
กระจุกตัวอยู่กลางเมือง การพฒันาขนส่งมวลชนแบบราง
แมถ้กูต้องตามหลกัการ แต่มกัไมคุ่ม้ทนุและคุม้ค่า เน่ืองจาก
มต้ีนทนุการก่อสรา้งและบรหิารจดัการสูง อกีท้ัง ยงัมคีวาม
ยดืหยุน่ในการใหบ้รกิารท่ีมกัไมส่อดคลอ้งกับความต้องการ
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ของคนเมอืงท่ีต้องการความยดืหยุน่และหลากหลายมากขึ้น
ในอนาคต ทางออกท่ีเหมาะสมกวา่คือ การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาระบบรถประจาํทางให้ดีย่ิงข้ึนกวา่เดิม ในระยะส้ันจงึ
ควรยกระดับระบบขนส่งมวลชนท่ีมอียูแ่ลว้ในปจัจบุนั ไมว่า่จะ
เปน็รถแดงท่ีเชยีงใหมห่รอืสองแถวในเมอืงอื่น บรกิารขนส่ง
มวลชนเหลา่นีม้ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาใหด้ขีึ้นกวา่เดมิไดด้ว้ย
ระบบการบรหิารจดัการและเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใหเ้กิดระบบ
ขนสง่มวลชนตามความตอ้งการหรอืออนดมีาน (on-demand)
ตามแนวคดิการตอบสนองความตอ้งการสว่นบคุคลในการใช้
ขนสง่มวลชนสาธารณะ (personalization of mass transit)
สว่นในระยะยาว ควรดาํเนนินโยบายบรูณาการระบบการขนสง่
มวลชนทกุดา้นเขา้ดว้ยกนั โดยใหค้วามสาํคญักบัการใชแ้พลต-
ฟอรม์ดจิทิลัในการสรา้งระบบบรกิารการสญัจรตามความ
ต้องการหรอื “มาส” (Mobility-as-a-service: MaaS)

ดจิทิลัภวิตันท์ีจ่า่ยได้ เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ของประเทศ
ไทยมคีวามครอบคลมุดี แมใ้นพื้นท่ีหา่งไกลก็มสัีญญาณสูง
ปญัหาสาํคญัจงึอยูท่ีต่น้ทนุในการเขา้ถงึ เมื่อคนจนไมส่ามารถ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูได้ ประเดน็สาํคญัในเรือ่งดจิทิลั
ภวิตันจ์งึอยูท่ีค่วามเหลื่อมลํ้าในการเขา้ถงึบรกิารพื้นฐาน
ด้านดิจทัิล ด้วยเหตน้ีุ การส่งเสรมิการเขา้ถึงการบรกิารอนิ-
เทอรเ์นต็ความเรว็สูงในราคาท่ีจา่ยได้จงึควรเปน็นโยบายเรง่
ดว่นในระยะสัน้ อยา่งไรกต็าม โครงการพืน้ฐานดา้นดจิทิลัของ
ประเทศไทยในปจัจบุนัครอบครองและดาํเนนิการโดยภาค
เอกชนเป็นหลัก การกระจายอาํนาจไปสู่ท้องถ่ินอาจไม่มีผล
โดยตรงในดา้นความครอบคลมุเชงิพื้นทีข่องการบรกิาร
ดจิทิลั กระนัน้กต็าม นโยบายดา้นการเขา้ถงึดจิทิลัจงึควรเปน็
องคป์ระกอบสาํคญัของยทุธศาสตรก์ารกระจายการลงทนุ
และอํานาจไปยังท้องถ่ิน โดยอาจให้เงนิอุดหนุนกับท้องถ่ิน
เพื่อตดิตัง้และใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็สาํหรบัประชาชนทัว่ไป
รวมถงึการพฒันาระบบหอ้งสมดุสาธารณะทีม่บีรกิารดา้น
ดิจทัิลท่ีท่ัวถึง เปน็ต้น
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พ้ืนท่ีก่ึงเมอืง คือ จดุยุทธศาสตร์ ในเชงิพื้นท่ีเงื่อนไข
สาํคญัของการเปลีย่นผา่นของเมอืงสูอ่นาคตทีพ่งึประสงค์
อยูท่ีก่ารเพิม่ความหนาแนน่ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิสงัคม
ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม เพือ่ใหก้ารลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีว
มีความคุ้มทุนและคุ้มค่า ความหนาแน่นในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึง
การเพิม่ความแออดั แต่หมายถึงการเพิม่การกระจุกตัวของ
ประชากรและกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยไมล่ดทอนคณุ-
ลกัษณะอืน่ทีจ่าํเปน็สาํหรบัการใชช้วีติในเมอืง ในประเดน็นี้ พืน้ที่
ก่ึงเมอืง (peri-urban) ท้ังในภาคมหานครและในเมอืงหลกั
ถือวา่เปน็พื้นท่ียุทธศาสตร์ เน่ืองจากโครงสรา้งพื้นฐานแบบ
เดมิยงัไมไ่ดพ้ฒันาเตม็พื้นที่ จงึยงัมโีอกาสทีจ่ะพฒันาใหด้ขีึ้น
ได้ โดยไม่ต้องรื้อถอนโครงสรา้งพื้นฐานเดิมมาก ในขณะท่ี
พื้นทีเ่มอืงชัน้ในมกัประสบกบัอปุสรรคในการพฒันาใหม่
(redevelopment) เน่ืองจากมต้ีนทนุสูงในการรื้อถอนและ
สรา้งโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ การวางแผนพฒันาเมอืง
และการควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิจงึควรใหค้วามสาํคญั
กับการพฒันาพื้นท่ีก่ึงเมอืงใหม้ปีระสิทธภิาพและยัง่ยนืมาก
ขึ้น มใิชเ่พยีงเพื่อการขยายพื้นท่ีเมอืงออกไปเรือ่ยๆ ตามแนว
คิดและแนวทางท่ีใชม้าจนถึงปจัจบุนั

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“คนเมอืง 4.0:

อนาคตภาพรวมชวีติเมอืงหลักในภมูภิาคของประเทศไทย”
โดย รศ. ดร.อภิวฒัน์ รตันวราหะ

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2565)

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