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จากอดีตท่ีผ่านมา การพฒันาเมอืงหลกัภมูภิาคเกิดขึ้นตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติเป็นหลกั โดยงานวจิยั “คนเมือง 4.0: อนาคตการทํางานในเมืองหลัก
ของประเทศไทย” ชิน้นีส้งัเคราะหช์ว่งการพฒันาออกเปน็ 4 ชว่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ ชว่งที่ 1
จากสันโดษสู่สัญจร (ก่อน พ.ศ. 2514: ก่อนแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 3) พฒันาผ่านการ
สรา้งชอ่งทางการเชื่อมต่อด้วยถนนและรถไฟ ชว่งท่ี 2 จากคอกลมสู่คอปก (พ.ศ.
2515-2529: แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3-5) พฒันาผา่นการกําหนดความเปน็ศนูยก์ลาง
ราชการและสถาบันอดุมศึกษาในระดับภูมิภาค ชว่งท่ี 3 จากชนบทเรยีบงา่ยสู่เมือง
ซบัซอ้น (พ.ศ. 2530-2549: แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 6-9) พฒันาผ่านการลงทนุใน
รปูแบบต่างๆ และธรุกิจท่ีเติบโตข้ึนในแต่ละพื้นท่ี และชว่งท่ี 4 จากท้องถ่ินภิวตัน์สู่
ดิจทัิลภิวตัน์ (พ.ศ. 2551-ปัจจบุัน: แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 10 ถึงปัจจบุัน) พฒันาจาก
การเปลีย่นแปลงการเชื่อมต่อท้ังทางกายภาพและบนโลกออนไลน์

จวบจนถงึปจัจบุนั เมื่อฐานเศรษฐกจิในประเทศไทยเตบิโตและไดข้ยายการเชือ่มตอ่
ท้ังในรปูแบบกายภาพและออนไลน์ การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของเมอืงต่างๆ ท่ัว
ประเทศไทยได้กระจายออกไปในวงกวา้งขึ้น กระบวนการเมอืงจงึไมไ่ด้เกิดขึ้นเพยีงแต่
ในมหานครกรงุเทพ แตย่งัรวมถงึพื้นทีเ่มอืงหลกัระดบัภมูภิาคอื่นๆ เชน่ เมอืงเชยีงใหม ่
เมอืงขอนแกน่ เมอืงหาดใหญ-่สงขลา รวมไปถงึเมอืงอื่นๆ อกีมากมาย เมื่อเมอืงเหลา่นี้
เริม่เติบโต พื้นท่ีเมอืงในจงัหวดัต่างๆ จงึเริม่กลายเปน็แหลง่งานและแหลง่การพฒันา
ทางเศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคมากขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง แหลง่งานดงักลา่วยงัมาพรอ้มกบั
งานบรกิารในระดบัทีส่งูขึ้นเพื่อเอื้อใหก้จิกรรมตา่งๆ ในเมอืงเกดิขึ้นไดอ้ยา่งราบรื่นและ
มปีระสิทธภิาพสูงขึ้น นอกจากน้ี บางเมอืงท่องเท่ียวยังกลายเป็นแหลง่ทํางานของ
แรงงานดิจทัิลไรถ่ิ้นฐาน (digital nomad) สําหรบัชาวต่างชาติ และการทํางานผ่าน
ระบบออนไลนท่ี์ได้รบัการเรง่ด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ 19 ยงัเอื้อใหค้นวยั
แรงงานบางส่วนสามารถทํางานผา่นระบบออนไลน์ ยา้ยกลบัไปอยูท่ี่เมอืงท้องถ่ินของ
ตน โดยยงัทาํงานใหบ้รษิทัในมหานครกรงุเทพหรอืทีอ่ื่นๆ ไดอ้ยู่ กลายเปน็แรงผลกัดนั
ใหเ้มอืงหลกัต่างๆ มโีอกาสเติบโตในรปูแบบท่ีต่างไปจากเดิม

การพฒันาเมอืงหลกัต่อ
การทำงานในอนาคต
วา่น ฉันทวลิาสวงศ์

การเช ื่อมต่อทั้งในรปูแบบกายภาพและ
ออนไลนท์าํใหก้ารเปลีย่นแปลงทางกายภาพ
ของเมืองต่างๆ ท่ัวประเทศไทยได้กระจาย
ออกไปในวงกวา้งขึ้น และกระบวนการเมอืง
(urbanization) ไมไ่ด้เกิดขึ้นเพยีงแต่ใน
มหานครกรงุเทพ แต่ยังรวมถึงพื้นท่ีเมอืง
ใหญใ่นระดบัภมูภิาคอื่นๆ ดว้ยเชน่กนั กลาย
เปน็แรงผลกัดนัใหเ้มอืงหลกัตา่งๆ มี โอกาส
ในการเติบโตในรปูแบบที่ต่างไปจากเดิม
งานวจิยัชิน้นี้เป็นงานวจิยัต่อเนื่องมาจาก
โครงการคนเมอืง 4.0: อนาคตการทํางาน
(มหานครกรงุเทพ) ภายใต้กรอบงานวจิยั
“คนเมอืง 4.0” โดยงานวจิยัต่อเน่ืองชิน้น้ี
มคํีาถามวจิยั คือ สถานการณก์ารทํางานใน
เมืองหลักของประเทศไทยในปัจจบุันและท่ี
อาจจะปรากฏในอนาคตเป็นอย่างไร โดยมี
กรณศีกึษาคอื เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงขอนแกน่
และเมอืงหาดใหญ่-สงขลา

จากกระบวนการคาดการณ์อนาคต
เชงิยุทธศาสตร์ พบวา่ แต่ละเมอืงมภีาพ
อนาคตพงึประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้
ยทุธศาสตร์ ในระดบัประเทศตอ้งเปดิโอกาส
ใหเ้กิดความยืดหยุ่นเป็นทางเลอืกสําหรบั
เมอืงหลกัตา่งๆ แตส่าํหรบัยทุธศาสตรร์ะดบั
เมอืงควรมุง่เปา้หมายเดยีว เพือ่ใหแ้ตล่ะเมอืง
มคีวามสามารถและศักยภาพในการบรหิาร
จดัการพื้นที่ของตนอย่างเหมาะสมตาม
บรบิทส่งผลใหก้ารพฒันามศีักยภาพและ
ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น
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งานวจิยันี้สืบเนื่องมาจากการศึกษาของโครงการ
คนเมอืง 4.0: อนาคตการทาํงาน (มหานครกรงุเทพ)¹ ภายใต้
กรอบงานวจิยั เรื่อง “คนเมอืง 4.0” โดยมองสถานการณ์
ผลกระทบและโอกาสในการพฒันาในเมอืงหลกัท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลงของอนาคตการทํางาน โดยมุง่ศกึษาเมอืง
เชยีงใหม่ เมอืงขอนแกน่ และเมอืงหาดใหญ-่สงขลา ในฐานะ
ตวัแทนเมอืงหลกัภมูภิาค ดว้ยการทบทวนวรรณกรรม การลง
สาํรวจพื้นที่ การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสาํรวจคนเมอืง 4.0
การวเิคราะหข์้อมูลจากสํานักงานสถิติแหง่ชาติ และการจดั
ประชมุเชงิปฏบิตักิารกบัภาคแีละตวัแทนกลุม่ตา่งๆ ในแตล่ะ
เมือง อน่ึง งานวจิยัชิน้น้ีนอกจากจะมองแรงงานในด้าน
เศรษฐกิจแล้ว ยังศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
เมอืง เพื่อตอบโจทยท้ั์งการจา้งงานและวถีิชวีติของแรงงาน
ท่ีเปลีย่นไป ส่งผลใหบ้ทบาทและวถีิการใชเ้มอืงย่อมเปลีย่น
แปลงตามเชน่กัน

อนึ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งงานกบัคนในฐานะแรงงาน
และเมอืงในฐานะแหลง่งานนั้นไมส่ามารถแยกออกจากกัน
โดยเด็ดขาดได้ ทําใหอ้นาคตของงานคือ อนาคตของเมอืง
การวางแผนนโยบายสู่อนาคตจงึควรมุง่เน้นการพฒันา
คณุภาพชวีติคนเมอืง สอดคลอ้งกบักระบวนการและบทบาท
ของเมอืง และเลง็เหน็ถึงความสัมพนัธร์ะหวา่งแรงงานและ
พืน้ทีเ่มอืง ในระดบัประเทศควรผลกัดนัโครงสรา้งการกระจาย
อาํนาจในการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อเปิดโอกาสใหเ้มอืงหลกั
ต่างๆ สามารถสรา้งยุทธศาสตรแ์บบมุง่เป้าหมายเดียวตาม
แต่ทนุท่ีมอียู่เดิมในเมอืงน้ันๆ ไมว่า่จะเป็นทนุทางมนุษย์ ทนุ
ทางสังคม ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางส่ิงแวดลอ้ม ทนุทาง
ธรุกิจขนาดยอ่ยและทนุทางธรุกิจขนาดใหญ่ แนวทางยุทธ-
ศาสตรใ์นทัง้ 2 ระดบันี้ จะเปน็การเตรยีมรบัมอืตอ่การเปลีย่น
แปลงการทํางาน และรปูแบบการวา่จา้งในอนาคตฐาน และ
เป็นการดําเนินการเพื่อมุง่สู่อนาคตพงึประสงค์อย่างมี
ประสิทธภิาพ เปน็ธรรม และยัง่ยนื โดยขอ้เสนอเชงินโยบาย
สําหรบัการพฒันาเมอืงหลกัต่อการทํางานในอนาคตฉบบันี้
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) สัญญาณการเปลีย่นแปลงจาก
ปจัจบุนัสูอ่นาคต 2) การทาํงานและเศรษฐกจิในอนาคตฐาน
ของเมืองหลัก 3) การทํางานและเศรษฐกิจในอนาคตพึง
ประสงคข์องเมอืงหลกั 4) ขอ้เสนอเชงินโยบายในระดบัเมอืง
และ 5) ข้อเสนอเชงินโยบายในระดับประเทศ เพื่อรองรบั
การพฒันาสู่ภาพอนาคตพงึประสงค์ของแต่ละเมอืง ดังน้ี

สัญญาณการเปล่ียนแปลง
จากปจัจบุนัสู่อนาคต
การศกึษาพบสัญญาณการเปลีย่นแปลงของเมอืงหลกัจาก
ปจัจบุนัสูอ่นาคตในมติกิารพฒันาเศรษฐกจิ การจา้งงาน การ
ทํางานและแรงงาน ท้ังส้ิน 9 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทของเมอืง
2) ฐานเศรษฐกจิของเมอืงและรายไดข้องคนเมอืง 3) ลกัษณะ
แรงงานในเมอืง 4) รปูแบบและชอ่งทางการรบังาน 5) พื้นท่ี
ในการทํางาน 6) การยา้ยถ่ินฐานและการทํางาน 7) สภาพ-
แวดลอ้ม ความเส่ียง และการดแูลคนทํางานในเมอืง 8) การ
แขง่ขนักบัเมอืงทัว่โลก และ 9) นโยบายการดาํเนนิงานภาครฐั
ท่ีเก่ียวขอ้ง

1. บทบาทของเมอืง เปน็มติิสําคัญท่ีส่งผลต่องานใน
เมอืงหลกัภมูภิาค เชือ่มตอ่มายงัแรงงานทีส่มัพนัธก์บับทบาท
นัน้ๆ ทีผ่า่นมา ความเปน็ศนูยก์ลางราชการและศนูยก์ลางการ
เดนิทาง เปน็แรงขบัเคลื่อนการทาํงานทีส่าํคญัของเมอืงหลกั
ในประเทศไทย และแนวโนม้ความสําคัญของบทบาทดังกลา่ว
ก็ยังคงมีการเติบโตอยู่ แต่สําหรบัความเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาท่ีเคยเปน็แหลง่งาน แรงงาน และดึงดดูประชากรเขา้สู่
เมือง กําลังเผชญิหน้ากับความท้าทายครัง้ใหญ่ท่ีบังคับให้
ตอ้งปรบัตวัรองรบัการเรยีนไดย้า้ยเขา้สูร่ะบบออนไลนแ์ละ
ตอ้งเตรยีมความสามารถในการแขง่ขนัขา้มพรมแดนมากขึ้น
ขณะเดยีวกนั บทบาททีจ่ะมคีวามสาํคญัมากขึ้นคอื ศนูยก์ลาง
การท่องเท่ียวและการเย่ียมเยือน และศูนย์กลางโครงสรา้ง
พื้นฐานดจิทิลัทีม่คีวามตอ้งการทีก่าํลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็
จากความไรพ้รมแดนของโลกทีม่สีงูข ึ้นอยา่งตอ่เนื่อง
ท้ังในเชงิกายภาพและบนโลกออนไลน์

2. ฐานเศรษฐกิจของเมอืงและรายได้ของคนเมอืง
องิกบัฐานเศรษฐกจิและการเตบิโตของภาคเศรษฐกจิคอ่นขา้ง
มาก เชื่อมโยงไปยงัผลติภัณฑ์มวลรวม การจดทะเบยีนธรุกิจ
และสถานประกอบการในเมอืง ท้ังน้ี ด้วยขอ้มูลดังกลา่วอยู่
ในระดับจังหวดัเป็นหลัก จึงไม่สามารถทําความเข้าใจอย่าง
ลกึซึ้งในระดับเมอืงได้ แต่การวเิคราะหภ์าพรวมชีใ้หเ้หน็วา่ท้ัง
3 เมอืง มสัีดส่วนของภาคการบรกิารและการค้าขายท่ีสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง กลายเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเมือง
เฉกเชน่เดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในมหา-
นครกรงุเทพตลอดหลายทศวรรษทีผ่า่นมา ทัง้นี้ เมื่อวเิคราะห ์
ขอ้มูลจากผลการสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0 ท่ีมุง่ศึกษา
ความสัมพันธจ์ากระดับความเป็นเมืองแล้ว รายได้จากการ
ทาํงาน รายจา่ย และความเหลื่อมลํ้าในเมอืงปรากฏอยา่งเดน่ชดั
โดยพื้นท่ีท่ีอยูใ่นใจกลางเมอืงยิง่มคีวามเหลื่อมลํ้าทางรายได้
สูงกวา่พื้นท่ีชานเมอืง (แผนภมูท่ีิ 1) ในขณะเดียวกัน เมื่อ
เปรยีบเทียบระหวา่งเมอืง พบวา่ ประชากรในเมอืงเชยีงใหม่
ทีอ่าจดมูกีจิกรรมทางเศรษฐกจิทีแ่ขง็แรงกลบัมรีายไดเ้ฉลีย่
ตํ่ากวา่เมอืงขอนแก่นและหาดใหญ่-สงขลา ท้ังท่ีรายจา่ยสูง
กวา่เปน็อยา่งมาก อนมุานเปน็ความเหลื่อมลํ้าทีเ่กดิจากพลวตั
การทอ่งเทีย่วทีไ่มส่มัพนัธก์บัความเปน็อยูข่องคนเมอืง
มากนัก (แผนภมูท่ีิ 2)

1 วา่น ฉันทวลิาสวงศ์ และ อภิวฒัน์ รตันวราหะ. (2563). คนเมอืง 4.0:
อนาคตชวีติเมอืงในประเทศไทย โครงการย่อยท่ี 3 การทํางานในเมอืง.
พบใน https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=91



เมืองหลักท่ีมีชอ่งทางการทํางานมากกวา่ 1 ชอ่งทางตาม
นิยามของเศรษฐกิจก๊ิก ในชว่งก่อนสถานการณ์โควดิ 19
มีสัดส่วนเพียงรอ้ยละ 16 ของจํานวนผู้มีงานทําในเมือง
เชยีงใหม่ รอ้ยละ 6 ในเมอืงขอนแก่น และรอ้ยละ 20 ใน
เมืองหาดใหญ่-สงขลา แต่ในชว่งการแพรร่ะบาดโควดิ 19
กลับมีสัดส่วนท่ีลดลง เหลือรอ้ยละ 10 ในเมืองเชยีงใหม่
รอ้ยละ 5 ในเมอืงขอนแกน่ และรอ้ยละ 10 ในเมอืงหาดใหญ-่
สงขลา โดยสว่นมากเปน็การลดจากงานหลายชอ่งทาง เหลอื
เพยีงชอ่งทางเดยีว ชีใ้หเ้หน็วา่การทาํงานหลากหลายชอ่งทาง
ท่ีสามารถชว่ยสรา้งความยืดหยุ่นต่อคนเมอืงมากขึ้น

5. พ้ืนท่ีในการทํางาน เปน็การเปลีย่นแปลงท่ีชีใ้หเ้หน็
วา่อสิระในการทํางานมสีูงขึ้นเชื่อมโยงกับพื้นที่ทํางานใน
แต่ละเมือง โดยสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ 19 เป็น
ปจัจยัเรง่สาํคญัทีท่าํใหค้นเริม่ทาํงานในพื้นทีท่ีต่นตอ้งจดัหา
ด้วยตัวเองอย่างเหน็ได้ชดั (แผนภมูท่ีิ 5) โดยรปูแบบการ
ทํางานที่เปลีย่นไปนี้จะส่งผลกระทบต่อลกัษณะเนื้อเมอืง
ท่ีจะลดบทบาทศนูยก์ลางท่ีเกิดจากแหลง่งานลง ส่งผลต่อ-
เนื่องไปยังธรุกิจบรกิารที่สนับสนุนแรงงานในแหลง่งาน
ดังกลา่วโดยรอบ แต่ในขณะเดียวกัน พื้นท่ีอยู่อาศัยอาจมี
โอกาสทางธรุกจิมากยิง่ขึ้น กระจายโอกาสในการหารายไดใ้ห ้
ไมก่ระจกุอยู่ในตัวเมอืงเชน่เดิม

3. ลักษณะแรงงานในเมือง มคีวามสอดคลอ้งกัน
กับฐานเศรษฐกิจของเมอืง โดยแรงงานภาคการบรกิารขั้น
พื้นฐานโดยเฉลีย่ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมามสูีงขึ้น เพื่อรองรบั
ความต้องการของแรงงานจากภาคอื่นๆ เชน่ ภาคการผลติ
ภาคการค้าขาย หรอืภาคการบรกิารขั้นเสรมิ เป็นต้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน แรงงานในทกุภาคเศรษฐกิจยังมคีวามหลาก
หลายมากย่ิงข้ึน ท้ังในอายุ สัญชาติ และระดับการศึกษา
เมื่อวเิคราะหข์อ้มูลจากผลการสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0
(แผนภมูท่ีิ 3) พบวา่ ในคนท่ีมงีานทําอย่างน้อย 1 งานมี
ต้ังแต่ระดับอายุ 15-90 ปี ในด้านการศึกษา เมอืงเชยีงใหม่
มแีรงงานทีม่กีารศกึษาสงูสดุในระดบั ปวส. ปรญิญาตรี และ
ปรญิญาตรขีึ้นไป อยูเ่พยีงรอ้ยละ 44.24 สว่นเมอืงขอนแกน่
มสัีดส่วนอยู่ท่ีรอ้ยละ 55.64 และเมอืงหาดใหญ่-สงขลามี
รอ้ยละ 49.21 ถงึแมว้า่ทัง้ 3 เมอืงจะเปน็ศนูยก์ลางการศกึษา
หลกัในภมูภิาคก็ตาม อนมุานได้ถึงประเด็นปญัหาสมองไหล
ของเมอืงหลกัภมูภิาคในไทยท่ียังไมไ่ด้รบัการศึกษามากนัก

4. รปูแบบและชอ่งทางการรบังาน กําลงัเปลีย่นไป
ดว้ยแนวโนม้ความแพรห่ลายของเศรษฐกจิกิก๊และเศรษฐกจิ
แพลตฟอรม์ทีม่สีงูขึ้นอยา่งตอ่เนื่องในระดบัโลก ทัง้ยงัไดร้บั
การเรง่จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ 19 อีกด้วย
ท้ังนี้ จากการสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0 พบวา่ ประชากร
เมอืงในเมอืงหลกัภมูภิาคไทยสว่นมากยงัคงรบังานจากการ
สมคัรเองหรอืบอกต่อเป็นหลกัอยู่ การรบังานผ่านแพลต-
ฟอรม์ยังมอียู่น้อย (แผนภมูท่ีิ 4) นอกจากน้ี เมื่อสอบถาม
เก่ียวกับจาํนวนงานและชอ่งทางการหารายได้ คนเมืองใน

3

แผนภมูิท่ี 1 รายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการทํางานแบง่ตามลําดับ
ความเปน็เมอืง (การสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0)

แผนภมูิท่ี 2 รายจา่ยเฉล่ียต่อเดือนจากการทํางานแบง่ตามลําดับ
ความเปน็เมอืง (การสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0)
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แผนภมูท่ีิ 3 ระดับการศกึษาสูงสุด กระจายตามอายุและรายได้สุทธิ
ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมงีานทําอยา่งน้อย 1 งาน
ชว่งก่อนสถานการณ์โควดิ (การสํารวจโครงการ
คนเมอืง 4.0)

แผนภมูิท่ี 4 สัดส่วนของวธีิการรบังานและหางานในเมอืง
(การสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0)

แผนภมูิท่ี 5 สัดส่วนของลักษณะสถานท่ีทํางานของคนทํางาน
ในเมอืง (การสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0)

6. การย้ายถ่ินฐานและการทํางานท่ีผ่านมาเชื่อมโยง
กับการทํางานเป็นอย่างมาก นับเป็นการย้ายถ่ินฐานเชิง
เศรษฐกิจ แต่ในปัจจบุันเมอืงหลกัประเทศไทย พบวา่ ผู้คน
ยา้ยเขา้เพื่อแสวงหาประสบการณแ์ละวถิชีวีติใหม่ๆ มสีดัสว่น
ท่ีเป็นประจกัษ์ย่ิงข้ึน เชื่อมโยงไปยังการมองรปูแบบการ
พฒันาเมอืงที่ควรเพ ิม่ข ีดความสามารถในการดึงดดู
ประชากรใหม่ๆ ท่ีมบีทบาทท้ังทางตรงและทางออ้มต่อการ
สรา้งงานใหแ้ก่แรงงานในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น (แผนภมูท่ีิ 6)

แผนภมูิท่ี 6 สัดส่วนของเหตผุลในการยา้ยถ่ินฐานมาเปน็
ประชากรอยูอ่าศัยในเมอืง (การสํารวจโครงการ
คนเมอืง 4.0)
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7. สภาพแวดล้อม ความเส่ียง และการดแูลคนทํางาน
ในเมอืง ดว้ยการเตบิโตของเมอืงมาพรอ้มกนักบัความถดถอย
ของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (แผนท่ีท่ี 1 ซา้ย) ซึ่งเป็น
แรงดึงดดูสําคัญต่อการย้ายถิ่นฐานเชงิวถิีชวีติมคีวาม
ท้าทายมากขึ้น นโยบายส่ิงแวดลอ้มในเมอืงจะเชื่อมโยงกับ
โอกาสทางเศรษฐกิจโดยตรง ในขณะเดียวกัน ความซบัซอ้น
ของการบรหิารความเสีย่งภยัตา่งๆ ทา่มกลางสภาวะโลกรวน
ทีจ่ะทวคีวามรนุแรงมากขึ้นในอนาคต (แผนทีท่ี่ 1 ขวา) สง่ผล
ใหก้ารบรหิารจดัการเมอืงเพื่อลดความเส่ียงภัยต่างๆ ใหแ้ก่
แรงงานในเมอืงจาํเป็นจะต้องเข้าใจองค์รวมที่กวา้งกวา่
ขอบเขตการปกครองของเทศบาลหน่ึงๆ ท้ังน้ี ความเข้าใจ
ในเขตพื้นที่เมอืงจะต้องขยายขอบเขตการรว่มมอืใหค้รอบ
คลมุการดแูลแรงงานเมอืงท่ีกระจายตัวอยู่ต้ังแต่ชานเมอืง
และเมอืงบรวิารจนถึงเมอืงชัน้ในด้วยเชน่กัน

8. การแขง่ขนักบัเมอืงทัว่โลก เร ิม่มคีวามสาํคญัมากขึ้น
เมื่องานไมจ่าํเป็นจะต้องยึดติดกับพื้นท่ีตลอดไป ท้ังน้ี เมอืง
หลักท่ีศึกษาท้ัง 3 เมือง พบประเด็นท่ียังไม่ตอบโจทย์ต่อ
ผู้ย้ายถ่ินฐานและต้องการความสนใจจากภาครฐัมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการทํางาน
และปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ทัง้นี้ ประเดน็ดา้น
การเชื่อมต่อสื่อสารและด้านสังคมและการอยู่อาศัยโดย
ภาพรวมถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ีด่มีากแลว้ แตอ่าจจะยงัขาดบาง
ประเด็นย่อยๆ เชน่ ความสะดวกในการเดิน/ปั่ นจกัรยานใน
ระดับยา่น เครอืขา่ยสังคมหรอืชมุชนรองรบัท่ีผูย้า้ยถ่ินฐาน
จากเมอืงอื่นสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น (ตารางท่ี 1)

แผนท่ีท่ี 1 พ้ืนท่ีแสดงความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นรม่ไม้รอบเมือง และพ้ืนท่ีนํ้าท่วมซํ้าซาก รอบเมืองเชยีงใหม่
เมืองขอนแก่น และเมืองหาดใหญ่-สงขลา
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ปัจจยัดึงดดูรองในระดับเมือง ความสำคัญต่อ
การย้ายถ่ินฐาน

ผลเฉล่ียการประเมินสถานภาพปัจจบุันของเมือง
เชยีงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่-สงขลา

ปัจจยัด้านการเชื่อมต่อส่ือสาร (connectivity)
1. สามารถเข้าถึงเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตท่ีเรว็และเสถียร 4.29 4.00 4.11 4.27
2. มคีวามสะดวกในการเดินทางข้ามจงัหวดั/ประเทศ 4.35 4.16 4.17 4.29
3. มคีวามสะดวกในการเดินทางภายในเมอืง 4.46 4.26 4.18 4.37
4. มคีวามสะดวกในการเดิน/ป่ันจกัรยาน ในระดับย่าน 4.02 4.03 3.72 3.82

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการทำงาน (workability)
5. มค่ีาครองชพีท่ีเหมาะสมกับรายได้ 4.56 3.52 3.63 3.86
6. มค่ีาใชจ้า่ยในด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับรายได้ 4.57 3.59 3.72 3.85
7. มแีรงงานคณุภาพท่ีสามารถสรา้งเครอืข่าย/
ทำงานรว่มกัน

4.13 3.47 3.61 3.74

8. มโีอกาสทำงานท่ีตนสนใจ 4.41 3.72 3.82 3.82
9. เป็นแหลง่ท่ีมอีงค์กรสนับสนุนการทำงาน/ประกอบ
ธรุกิจ เชน่ แหลง่บ่มเพาะธรุกิจสตารท์อพั
หน่วยงานวจิยั

3.94 3.29 3.43 3.49

ปัจจยัด้านสังคมและการอยู่อาศัย (livability)
10. มกีารศึกษาท่ีมคีณุภาพและเข้าถึงได้ 4.39 3.99 4.22 4.18
11. มบีรกิารสาธารณสุขท่ีมคีณุภาพและเข้าถึงได้ 4.59 4.04 4.25 4.15
12. มอีาหารท่ีมคีณุภาพ หลากหลาย และเข้าถึงได้ 4.49 4.23 4.20 4.27
13. มคีวามปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สิน 4.64 4.19 4.12 4.13
14. มเีครอืข่ายสังคมหรอืชมุชนรองรบัท่ีเข้าถึงได้ 4.19 3.75 3.81 3.85
15. มสัีงคมท่ียอมรบัในความหลากหลาย 4.21 3.96 4.04 4.00
16. มกิีจกรรมและพื้นท่ีนันทนาการในเมอืง 3.94 3.59 3.57 3.68
17. มวีฒันธรรมท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ 3.88 3.65 3.57 3.64

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน (sustainability)
18. มลีกัษณะภมูอิากาศท่ีตนเองชอบ 4.35 3.74 3.78 3.84
19. มคีวามอดุมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

(นำ้ ดิน ป่าไม้ สัตว)์
4.29 3.77 3.61 3.74

20. มลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม
(มลพษิทางอากาศ นำ้ ขยะ)

4.45 3.58 3.66 3.60

21. ความสามารถในการรบัมอืกับความเส่ียงภัยทาง
ธรรมชาติ

4.44 3.71 3.87 3.81

ตารางท่ี 1 ผลเฉล่ียการประเมินความสําคัญต่อการย้ายถ่ินฐาน และสถานภาพปัจจบุันของปัจจยัต่างๆ ในเมืองเชยีงใหม่ เมืองขอนแก่น
และเมืองหาดใหญ่-สงขลา (การสํารวจโครงการคนเมอืง 4.0)

หมายเหต:ุ คําตอบเรยีงลาํดับจาก 5 สําคัญมากท่ีสุด/สถานภาพดีมาก จนถึง 1 สําคัญน้อยท่ีสุด/สถานภาพแย่มาก

9. นโยบายการดาํเนนิงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานในทางออ้มชีใ้ห ้
เหน็นโยบายสําคัญท่ีกําลงัดําเนนิการอยู่ รวมถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ซึ่งมุ่งส่งเสรมิธรุกิจระดับย่อย พัฒนาเมืองหลักภูมิภาค
และการเพิม่ความคุม้ครองทางสงัคม มากไปกวา่นี้ กรมการสง่เสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย ยงัคงเดนิหนา้ดาํเนนิการสง่เสรมิองคก์ร
ปกครองส่วน ภมูภิาคและท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี การดําเนินการส่วนมาก
ยังไมเ่ดินหน้าสู่การปฏิรปูเชงิโครงสรา้งท่ีสําคัญ คือ 1) โครงสรา้งการตัดสินใจ
2) กลไกการบรหิารการคลัง และ 3) ช่องทางการทํางานข้ามขอบเขตการ
ปกครอง เพื่อท่ีเมอืงหลกัต่างๆ จะสามารถพฒันาแนวทางการขับเคลื่อนเมอืง
ของตนเองได้อยา่งอสิระมากยิง่ขึ้น พรอ้มต่อการแขง่ขนัและการสรา้งพนัธมติร
ภายใต้โลกท่ีเมอืงจะมบีทบาทสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
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จะตอ้งมองไกลไปถงึความสมัพนัธก์บัเมอืงตา่งๆ ในระดบัโลก
ด้วยเชน่เดียวกัน การคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขัน
การดึงดูดการลงทุน ท้ังจากภายในและภายนอกเมือง และ
การสง่เสรมิการแขง่ขนัระดบัโลกจะสง่เสรมิใหเ้กดิความหลาก
หลายในพื้นท่ี อนัจะนํามาซึ่งโอกาสการทํางาน การหารายได้
และคณุภาพเศรษฐกิจในเมอืงท่ีเอื้อต่อคณุภาพชวีติของคน
ท่ีดีขึ้นจะเปน็ความท้าทายสําคัญของเมอืงหลกัในประเทศ

4. ความเปราะบางท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีเติบโต
ข้อกังวลทีจ่ะมคีวามสาํคญัมากยิง่ขึ้นคอืความเหลื่อมลํ้าและ
ความเปราะบางของคนท่ีหลากหลายในสังคม ท้ังท่ีเกิดจาก
การขับเคลื่อนเมอืงด้วยเทคโนโลยีอาจทําใหค้นได้รบัโอกาส
ไมเ่ท่ากัน และท่ีเกิดจากอายุของแรงงานและความต้องการ
ความยดืหยุน่ในสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนมากยิง่ขึ้น ส่งผล
กระทบทางลบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่กลุม่คนจนและคนเปราะ
บางหลากหลายมติใินเมอืง โดยมติคิวามเปราะบางทีเ่กีย่วขอ้ง
กับอนาคตการทํางานในเมอืงหลกั รวมถึง สังคมสูงวยัและ

ความจาํเป็นในการหาเลีย้งชพีหลงัวยัเกษยีณ การทํางานท่ี
หลากหลายเพื่อเสรมิสรา้งความยืดหยุ่นในชอ่งทางรายได้
และสวสัดิการและคณุภาพชวีติแรงงานที่จะชว่ยคุ้มครอง
คณุภาพชวีติของคนท่ีกําลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจเมอืงต่อไป

5. ธรรมชาติดึงดดูคนท่ีตามมาด้วยมลพิษท่ีผ่านมา
พื้นท่ีทางธรรมชาติและความอดุมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเข้าถึงได้เป็นข้อน่าดึงดูดสําคัญ ท่ีทําให้คนจากมหานคร
กรงุเทพและจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในเมอืงหลกั
ตา่งๆ ทัง้นี้ ความทา้ทายทีจ่ะมสีงูขึ้นในอนาคตของเมอืงหลกั
คือ เมื่อพื้นท่ีเมอืงมคีวามหนาแนน่มากขึ้นความเปน็เมอืงจะ
ผลกัพื้นท่ีสีเขียวออกหา่งไปมากขึ้นเชน่กัน นอกจากน้ี การ
ท่ีมคีนเมอืงเพิม่มากขึ้นก็จะมกีารใชท้รพัยากรและการสรา้ง
มลพิษมากข้ึนตาม เพราะการขับเคล่ือนระบบต่างๆ ของ
เมอืงลว้นมสี่วนในการสรา้งมลพษิสู่ธรรมชาติทั้งสิ้น
และในขณะเดยีวกนั ความทา้ทายจากสภาวะโลกรอ้นจะสรา้ง
ความท้าทายต่อการบรหิารจดัการเมอืงท่ีซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น
ท่ามกลางภัยพบิัติต่างๆ

การทํางานและเศรษฐกิจในอนาคตฐานของเมอืงหลัก
จากการศึกษาพบสัญญาณการเปล่ียนแปลงข้างต้น ปัจจยัท่ีมีความไม่แน่นอนตํ่าและผลกระทบกลางถึงสูงเป็นปัจจยันําไปสู่
การจนิตนาการภาพอนาคตฐานมปีระเด็นสําคัญ ได้แก่

1. คนในจาํเปน็ตอ้งออก คนนอกไมจ่าํเปน็ตอ้งเขา้ เกีย่ว
เนื่องกบัอนาคตฐานของตลาดแรงงานและทกัษะของแรงงาน
เปน็หลกั ถงึแมว้า่จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัจะไมใ่ชค่าํตอบเพยีงอยา่ง
เดยีวในการพฒันาเศรษฐกจิเมอืง แตก่เ็ปน็ปจัจยัสาํคญัหนึ่ง
ทีจ่ะชว่ยใหร้ะบบเศรษฐกจิในทอ้งทีห่มนุเวยีนตอ่ไปและคอย
ขบัเคลื่อนการพฒันาเมอืงหลกัในอนาคต ท้ังน้ี หากไมม่กีาร
แก้ไขจะยงัคงมชีอ่งวา่งระหวา่งแรงงานและตลาดแรงงานใน
ท้องถ่ิน ผลกัดันใหค้นในท้องท่ีต้องออกไปเรยีนหรอืทํางาน
ท่ีอื่นเปน็จาํนวนมาก ในขณะท่ี แรงงานทักษะบนโลกดิจทัิล
จากทีอ่ ื่นอาจเลอืกหรอืไมเ่ลอืกมาอยูท่ีเ่มอืงหลกัเหลา่นีก็้
เปน็ไดเ้พราะคนกลุม่น ีม้อีสิระในการเลอืกถิน่ฐานมาก
ในขณะเดียวกัน ความเปน็ศูนยก์ลางของเมอืงจะต้องพึ่งพา
การทาํงานบนแพลตฟอรม์มากขึ้นอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบ
โจทยว์ถิชีวีติของคนเมอืงหลกัทีเ่ขา้สูก่ระบวนการดจิทิลัอยา่ง
รวดเรว็ เพิม่ชอ่งวา่งทางดจิทิลัระหวา่งความตอ้งการในตลาด
งานบรกิารในเมอืงและแรงงานบนแพลตฟอรม์อกีรปูแบบ
หนึ่ง

2. เทคโนโลยรีดุหนา้ แตค่ณุคา่เดมิไมร่ัง้ทา้ย เทคโนโลย ี
เปน็เครื่องมอืท่ีเปลีย่นวถีิชวีติ วธิกีารทํางาน วธิกีารรบัจา้ง
และวธิกีารหารายได้อย่างมาก ดิจทัิลภิวตัน์ และเศรษฐกิจ
แพลตฟอรม์จงึเปน็ปจัจยัขบัเคลื่อนท่ีสําคัญ ส่งผลใหค้นใช้
พื้นทีเ่มอืงเกา่ในรปูแบบทีห่ลากหลายมากขึ้น ในขณะเดยีวกนั
คนยงัคงถวลิหาบรรยากาศทางกายภาพของเมอืงทีจ่ะเปน็
เสน่หข์องพื้นท่ีอยู่ ดังน้ัน การพฒันาเมอืงและแหลง่งานใน
เมอืงหลกัจงึจาํเปน็จะตอ้งคาํนงึถงึขัว้การพฒันาทีจ่ะตอ้ง
ดาํเนนิการควบคูก่นัระหวา่งการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เมอืงอจัฉรยิะ รวมถึงการตอบโจทยแ์รงผลกัดันใหคํ้านึงถึง
คณุค่าด้ังเดิมในพื้นท่ีด้วยเชน่กัน

3. ธุรกิจท้องถ่ินด้ินรนกับการแข่งขันระดับโลก การ
พฒันาและใชง้านเทคโนโลยทีีส่งูขึ้นอยา่งตอ่เนื่องมผีลตอ่
การตดัสนิใจยา้ยถิน่ฐานและเลอืกเมอืงเพือ่อยูอ่าศยัและทาํงาน
ส่งผลใหเ้มอืงหลกัต่างๆ ไมส่ามารถมองบทบาทของตนผ่าน
การเป็นเมืองหลักในประเทศไทยเพยีงอย่างเดียว แต่จาํเป็น
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POLICY BRIEF

การเลอืกภาพอนาคตที่พงึประสงค์เกิดจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของภาคีขับเคล่ือนเมือง โดยแต่ละ
เมอืงมภีาพพงึประสงค์แตกต่างกันออกไปตามทนุเดิมของ
แต่ละเมอืง ไมว่า่จะเป็นทนุทางมนุษย์ ทนุทางสังคม ทนุทาง
วฒันธรรม ทนุทางสิง่แวดลอ้ม ทนุทางธรุกจิขนาดยอ่ย และ
ทนุทางธรุกิจขนาดใหญ่ ดังน้ี

อนาคตพึงประสงค์สําหรบัเมืองเชยีงใหม่
ภาพมดงานหลอ่เลีย้งเมอืง (hyper-localization)

เพราะเมอืงเชยีงใหมม่กีารขับเคลื่อนด้วยภาคประชาสังคม
ค่อนข้างสูงอมกีารรวมกลุม่เพ ื่อรว่มกันพฒันาสังคม
สิ่งแวดลอ้มและการปกครองในท้องถิ่นใหม้ปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น ทนุทางสังคมเหลา่นีจ้งึกลายเปน็ส่วนสําคัญท่ีทําให ้
เมอืงเชยีงใหมม่คีวามพรอ้มและพงึประสงค์ในการเป็น
ท้องถ่ินภิวตัน์

อนาคตพึงประสงค์สําหรบัเมืองขอนแก่น
ภาพหมอ่นไหมทักษะสูง (hyper-specialization)

เพราะเมอืงขอนแก่นมคีวามตื่นตัวต่อการพฒันาทาง
เทคโนโลยสูีง ท้ังยงัมกีารเติบโตอยา่งต่อเนื่องของแรงงาน
บรกิารขั้นเสรมิทักษะสูง แต่ในขณะเดียวกัน ธรุกิจรายย่อย
ในขอนแกน่อาจยงัมไีมห่นาแนน่มากนกั การไดร้บัการสง่เสรมิ
จากส่วนกลางในโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
ต่างๆ จงึยังคงสําคัญกับเมอืงขอนแก่น

1) ผ้ึงงานต่อชวีติพืชพรรณ (hyper-connectivity) เปน็
ฉากทีแ่รงงานบรกิารยงัตดิทีแ่ละแนวทางการพฒันายงัมา
จากส่วนกลางของระดับประเทศ เศรษฐกิจและการทํางาน
ของเมอืงหลกัจะเปน็เสมอืนเฟอืงหนึ่งในระบบหว่งโซก่ารผลติ
ของโลกจาํเปน็จะตอ้งมกีารเช ื่อมตอ่คมนาคมขนสง่สงู
2) หมอ่นไหมทักษะสูง (hyper-specialization) เปน็ฉาก
ท่ีแรงงานบรกิารไม่ติดพื้นท่ี แข่งขันกันไรพ้รมแดนบนโลก
ออนไลน์ และแนวทางการพัฒนายังมาจากส่วนกลางของ
ประเทศ เศรษฐกจิและการทาํงานของเมอืงหลกัจะตอ้งมุง่เนน้
ความสามารถบางอยา่งท่ีพเิศษกวา่ท่ีท่ีอื่นในโลก เพื่อใหเ้มอืง
ยงัสามารถดงึดดูแรงงานทีม่ศีกัยภาพในการแขง่ขนัในโลก
ดิจทัิลได้ 3) หิง่หอ้ยคอยต้อนรบั (hyper-attraction) เปน็
ฉากท่ีแรงงานบรกิารแขง่ขนักันไรพ้รมแดนบนโลกออนไลน์
และเมอืงมคีวามสามารถในการกาํหนดและดาํเนนิการตาม
ทิศทางการพฒันาของตนเองได้ เศรษฐกิจและการทํางานใน
เมอืงหลกัจะเปน็เพยีงเมอืงทอ่งเทีย่วเยีย่มชมของแรงงาน
ดิจทัิลระยะส้ันแบบชัว่คราว และ 4) มดงานหล่อเล้ียงเมอืง
(hyper-localization) เป็นฉากท่ีแรงงานบรกิารยังติด
พื้นท่ี และเมอืงมคีวามสามารถในการกําหนดและดําเนินการ
ตามทศิทางการพฒันาของตนเองได้ เศรษฐกจิและการทาํงาน
ในเมอืงจะสามารถมลีกัษณะเปน็ระบบนเิวศทีค่อ่นขา้งสมบรูณ์
และยัง่ยนืในรปูแบบของตนได้

การทํางานและเศรษฐกิจในอนาคตพึงประสงค์ของเมอืงหลัก
ปจัจยัท่ีมผีลกระทบสูงและความไมแ่น่นอนสูง 2 ปจัจยั คือ โลกาภิวตัน์ของแรงงานบรกิารเมื่อเทคโนโลยก้ีาวขา้มพรมแดน
(globotics workers and telemigration) และอสิระในการบรหิารและการพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน (governance of local
economy) นํามาสรา้งภาพอนาคต พงึประสงค์สําหรบัเมอืงหลกัประเทศไทยได้ท้ังหมด 4 ฉาก คือ



อนาคตพึงประสงค์สําหรบัเมืองหาดใหญ่
ภาพมดงานหลอ่เลีย้งเมอืง (hyper-localization)

เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคบรกิารขั้นพื้นฐาน
ไมไ่ด้เติบโตจากการท่องเท่ียวเป็นหลกั หากแต่เกิดจากการ
เกษตรของสวนยางพาราและอตุสาหกรรมที่อยู่รายลอ้ม
เมอืง ฉะน้ัน ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการแข่งขัน
บนแพลตฟอรม์ออนไลนอ์าจมไีมส่งูนกั แตด่ว้ยภาครฐัระดบั
ท้องถ่ิน ยังเป็นแรงผลกัดันใหเ้ครอืข่ายต่างๆ ภายในพื้นท่ี
ใหส้ามารถส่งเสรมิเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นเข้มแข็ง
มากข้ึน จงึทําให้เมืองหาดใหญ่ประสงค์ในภาพการพฒันา
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

อนาคตพึงประสงค์สําหรบัเมืองสงขลา

ภาพหิง่หอ้ยคอยตอ้นรบั (hyper-attraction) เพราะ
เมอืงสงขลามธีรุกจิรายยอ่ยเหลอือยูไ่มม่าก แตต่วัเมอืงกลบั
มเีสน่หแ์ละความน่าดึงดดูจากทนุทางวฒันธรรรมเป็นทนุ
เดมิ ศกัยภาพในการดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว คนไรถ้ิน่ฐานดจิทิลั
หรอืแรงงานบรกิารขั้นเสรมิจงึมอียู่สูงกวา่ การขับเคลื่อน
เมอืงสงขลา สามารถดงึทนุทางวฒันธรรมมาสง่เสรมิความ
สามารถในการแข่งขันเพื่อดึงแรงงานขั้นเสรมิท่ีมทัีกษะสูง
เข้ามาในเมอืงได้
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ขอ้เสนอเชงินโยบายในระดับเมอืง
จากการเลอืกภาพอนาคตพงึประสงค์ท่ีหลากหลายของแต่ละ
เมือง ยุทธศาสตรร์ะดับเมืองควรเป็นยุทธศาสตรแ์บบมุ่ง
เปา้หมายในฉากทัศน์เดียว เพราะ ทรพัยากรในการพฒันามี
จาํกัด โดยอาจมกีารกระจายความเส่ียงไปยงัฉากทัศนอ์ื่นบา้ง
เลก็นอ้ย ทัง้นี้ ขอ้เสนอเชงินโยบายทีเ่ปน็ฐานในการเลอืกของ
เมอืงหลกัต่างๆ ประกอบด้วย

1. จากทนุใหญ่สู่คนยอ่ย
ประกอบด้วยขอ้เสนอเชงินโยบาย 3 ด้าน ได้แก่

1.1 การรเิริม่หนว่ยงานการลงทนุเพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิ
ท้องถ่ิน (local economic development finance) เปน็
หนว่ยงานเพือ่คอยสนบัสนนุและใหท้นุแกธ่รุกจิรายยอ่ยอยา่ง
เปน็รปูธรรมผสานกนักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาและฟื้ นฟู
เมือง โดยหน่วยงานเชน่น้ีจาํเป็นจะต้องมีความรูใ้นด้านการ

ลงทุน และไฟแนนซ์ สามารถอา่นเอกสารประกอบการทาง
ธรุกิจได้ หน่วยงานน้ีจะชว่ยใหภ้าครฐั หรอืกลุ่มภาคประชา
สงัคม สามารถชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการรายยอ่ยและรายจิว๋ใน
ท้องถ่ินผ่านการรว่มลงทุนโดยภาครฐั ส่งเสรมิให้กลุ่มคน
ยอ่ยๆ ทีป่ระกอบธรุกจิรมิถนนมชีอ่งทางการขอทนุ ชว่ยสรา้ง
เศรษฐกจิการจา้งงานระดบัยอ่ยใหก้บัเมอืง พฒันายา่นควบคู่
กับเศรษฐกิจของยา่นได้อยา่งเปน็รปูธรรม

1.2 การส่งเสรมิและชว่ยประสานงานใหเ้กิดเครอืขา่ย
ธุรกิจรายยอ่ยในเมอืง เมอืงและการรวมกลุม่ของธรุกิจราย
ยอ่ย หรอืคนทํางานสาขาต่างๆ ยงัมคีวามต้องการสังคมท่ี
ส่งเสรมิและสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกันอยู่ การชว่ย
เหลอืกนัของธรุกจิรายยอ่ยเหลา่นีจ้ะสง่ผลดตีอ่ธรุกจิและ
การจา้งงานในพื้นท่ีในระยะยาว ควรมกีารรวบรวมขอ้มูลของ
เครอืขา่ยเหลา่นีใ้นเมอืงเพื่อเอื้อใหผู้้ท่ีเพิง่ยา้ยถ่ินฐานมาใหม่
สามารถเข้าถึง ติดต่อ และเริม่มีส่วนรว่มในเครอืข่ายได้โดย
งา่ยด้วยเชน่กัน

1.3 การพัฒนาศักยภาพการประกอบการของธุรกิจ
รายยอ่ยในพ้ืนท่ี การสนับสนุนในเชงิกระบวนการของธรุกิจ
รายยอ่ยจะชว่ยสรา้งประสทิธภิาพและความสามารถในการ
แขง่ขนัของธรุกิจนัน้ๆ ท้ังในด้านมาตรฐานของผลผลติ การ
เขา้ใจตลาด กระทัง่การบรหิารจดัการคลงัสนิคา้และบรหิารคน
เป็นต้น โดยอาจเกิดจากท้ังภาครฐัท้องถ่ิน ภาคเอกชนราย
ใหญ่ เครอืข่ายธรุกิจรายย่อยในเมืองจากกลยุทธท่ี์ผ่านมา
หรอืกระทัง่ประชาชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถดว้ยกนัเอง
เพื่อใหเ้ศรษฐกจิและธรุกจิในเมอืงใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนั
ทัดเทียมกับตลาดโลกท่ีเขา้มาผ่านระบบออนไลน์ได้

2. จากเมอืงท่ีจดืจางสู่เมอืงท่ีน่าสรา้งชวีติ
ประกอบด้วยขอ้เสนอเชงินโยบาย 2 ด้าน ได้แก่

2.1 การพัฒนาเมอืงนา่อยูใ่นดา้นสาธารณปูการพ้ืนฐาน
ตา่งๆ ทีค่รบครนัตอบรบักบับรบิทใหมด่ว้ยรปูแบบการทาํงาน
ของคนเมอืงเปลีย่นไป สาธารณปูการตา่งๆ อาจจะตอ้งขยาย
ความครอบคลมุถงึพื้นทีส่าํหรบักจิกรรมอื่นๆ ดว้ย เชน่ พื้นที่
สําหรบัการนัง่ทํางานท่ีพรอ้มใหเ้ชื่อมต่อออนไลน์ พื้นท่ีคอม-
พวิเตอร์ หรอืเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้คนในกลุ่มชายขอบและ
กลุม่ยอมจาํนน² สามารถเขา้ถึงอนิเทอรเ์นต็ เครือ่งมอืดิจทัิล
และความรูใ้หม่ๆ ได้อย่างท่ัวถึง นอกจากน้ี ยังควรรวมถึง
การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะอื่นๆ ใหค้นท่ัวไปสามารถประกอบ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิได้ เชน่ พื้นทีร่มิทางเทา้ สวนสาธารณะ
พื้นท่ีเหลอืจากการใชง้านของภาครฐั และพื้นท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้
เสนอไวใ้นงานวจิยัโครงการคนเมอืง 4.0 อนาคตการทํางาน
ในปท่ีีผ่านมา³

2 กลุม่ชายขอบ (marginals) และกลุม่ยอมจาํนน (laggards) คือ กลุม่ในมติิ
การรบัเทคโนโลยีเข้ามาใชท้้ายท่ีสุดในสังคมหน่ึงๆ มักจะเป็นกลุ่มท่ีต้องยอม
จาํนนใชเ้ทคโนโลยี เนื่องจากทางเลอืกเดมิของตนไดร้บัการแทนทีด่ว้ยเทคโนโลยี
ใหมไ่ปโดยส้ินเชงิ

3 วา่น ฉันทวลิาสวงศ์ และ อภิวฒัน์ รตันวราหะ. (2563). คนเมอืง 4.0:
อนาคตชวีติเมอืงในประเทศไทย โครงการย่อยท่ี 3 การทํางานในเมอืง.
พบใน https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=91
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2.2. การรกัษาและพัฒนาส่ิงแวดลอ้มภายในและรอบ
เมืองให้มีคุณภาพทางธรรมชาติท่ีดี การพัฒนาเมืองท่ี
สอดคลอ้งกับความยั่งยืนทางธรรมชาติจงึเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี
นอกจากจะชว่ยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังชว่ย
ดงึดดูแรงงานกลุม่ลํ้าสมยั4 ทีใ่หค้วามสาํคญัตอ่ความยัง่ยนื
ทางธรรมชาติมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ข้อกําหนดอาคารและ
กฎเกณฑ์การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ ควรคํานึงถึงผล
กระทบทางสิง่แวดลอ้ม การลดการใชพ้ลงังาน และการฟื้ นฟู
ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นหลกั เพื่อใหเ้มอืงสามารถ
เพิม่แรงดึงดดูแรงงานและคนเมอืงที่เหน็ความสําคัญต่อ
ประเด็นเหลา่น้ี

3. จากการทํางานแบ่งส่วนสู่การรว่มสรา้ง
ระบบนิเวศ

ประกอบด้วยข้อเสนอเชงินโยบาย 3 ด้าน ได้แก่
3.1 การพัฒนาชอ่งทางการเข้าถึงภาครฐัใหง้า่ยและ

มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ การสื่อสารโครงสรา้งการบรหิารจดัการ
ของภาครฐั ใหก้ารติดต่อส่ือสาร การเรยีกรอ้ง หรอืการขอ
ความชว่ยเหลอืในด้านต่างๆ เป็นไปได้งา่ย สะดวก ส่งผลให้
ประชาชนต้องการดําเนนิการควบคู่กันกับภาครฐัในท้องถิ่น
มากขึ้น ท้ังน้ี ชอ่งทางการเข้าถึงภาครฐัควรมอีย่างหลาก
หลาย ไมจ่าํกัดอยู่เพยีงรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง ชว่ยใหภ้าค
รฐัแสดงถึงความเปิดรบัความหลากหลายและเสรมิสรา้ง
ประสิทธภิาพการเข้าถึงอย่างแท้จรงิ

3.2 การปรบับทบาทภาครฐัทอ้งถิน่เปน็กระบวนกรใน
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจในท้องถ่ิน กลยุทธสํ์าคัญในการ
เสรมิสรา้งระบบนเิวศการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งทีแ่ละสง่เสรมิ
ใหก้ารจา้งงานและคณุภาพชวีติแรงงานดขีึ้น ควรเปน็บทบาท
ของภาครฐัทอ้งถิน่เปน็กระบวนกร (facilitator) มกีจิกรรม
ในเชิงรุกสําหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติของ
คนทํางาน รวมไปถึง การสรา้งความยั่งยืนของเมอืง ชว่ย
ประสานงานด้านต่างๆ เป็นผู้ชว่ยเหลือในด้านการเงนิตาม
ยุทธศาสตรจ์ากทุนใหญ่สู่คนย่อยข้างต้น หรอืกระท่ังเป็น
ผู้รวมแหลง่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการด้าน
ต่าง ๆ ของท้องถ่ิน

3.3 การสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมกลุม่จากภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ การสรา้งพื้นท่ีหรอืเวทีใน
การพูดคยุ รบัฟงั และตอ่ยอดอยา่งสรา้งสรรคใ์นแตล่ะพื้นท ี่
ยอ่มจะชว่ยใหเ้มอืงหลกัตา่งๆ สามารถพฒันาอยา่งเทา่เทยีม
และเปน็ธรรมกบัคนหลากหลายฝา่ย ลดการทาํงานแบบแบง่
ส่วนแบ่งองค์กร ท้ังยังชว่ยสรา้งระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ
และการทํางานใหดี้ยิ่งขึ้น

4 กลุม่ลํ้าสมยั (mavericks) คือกลุม่ต้น ๆ ในการรบัเทคโนโลยีใหม่
แนวความคิดใหม่ หรอืวถีิชวีติแบบใหม่

ขอ้เสนอเชงินโยบายในระดับประเทศ
เพือ่เอือ้ใหภ้าครฐัทอ้งถิน่ในเมอืงหลกัตา่งๆ สามารถทีจ่ะดาํเนนิ
การไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มทีางเลอืกในการพฒันาเมอืงของ
ตนเพื่อประชาชนในเมืองน้ันๆ นโยบายระดับประเทศจงึควร
มุง่เน้นการกระจายอาํนาจและเปดิโอกาสใหเ้กิดความยดืหยุน่
สําหรบัเมืองหลักต่างๆ โดยข้อเสนอเชงินโยบายท่ีจะเอ้ือให้
เกิดความยดืหยุน่ดังกลา่ว ประกอบด้วย

1. จากผู้กําหนดชะตาสู่ผู้เปดิทางเลือกอนาคต
ประกอบด้วยขอ้เสนอเชงินโยบาย 3 ด้าน ได้แก่

1.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานกายภาพเพ่ือการเชื่อมตอ่
ดิจทัิล การพฒันาและคอยปรบัปรงุระบบโครงสรา้งพื้นฐาน
ท้ังในการคมนาคมขนส่ง และการติดต่อส่ือสารเปน็กลยุทธ์
สําคัญท่ีจะชว่ยสรา้งบรบิทแวดล้อมให้เมืองหลักต่างๆ ท่ัว
ประเทศมศีกัยภาพในการเลอืกทศิทางอนาคตของแตล่ะเมอืง
ได้อยา่งเท่าเทียม

1.2 เปดิใหท้อ้งถิน่สามารถพัฒนาพ้ืนทีท่ดลองนโยบาย
ของตน กลไกเชงินโยบายเพื่อใหภ้าครฐัส่วนท้องถ่ินสามารถ
สรา้งแซนด์บอกซท้ั์งในเชงินโยบายและเชงิกฎหมาย จะชว่ย
เสรมิสรา้งใหน้วตักรรมทางนโยบายสามารถเกิดจากท้องถ่ิน
ไดม้ากขึ้น ทอ้งถิน่สามารถทดลองโครงการหรอืนโยบายตา่งๆ
เชน่ นโยบายสนับสนุนทางการเงนิต่อธรุกิจรายยอ่ยในพื้นท่ี
ใจกลางเมอืง เปน็ต้น โดยนวตักรรมเชงินโยบายเหลา่น้ีควร
เปน็ไปตามศกัยภาพและความตอ้งการของเมอืงนัน้ๆ ไดอ้ยา่ง
เปน็อสิระ

1.3 เปดิใหท้้องถ่ินกูย้มืงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือ
จดัสรรและลงทุนในรูปแบบของตนเอง เพ่ือให้เมืองต่างๆ
สามารถเลอืกดําเนินการตามทิศทางอนาคตผ่านอสิระในการ
จัดสรรงบประมาณของตน โดยในช่วงต้ังต้นการจัดสรร
งบประมาณในทอ้งถิน่มขีอ้จาํกดัสาํคญัคอื รายไดร้ะดบัทอ้งถิน่
มน้ีอย ส่วนกลางจงึควรทําหน้าท่ีเปน็ผู้ใหกู้ง้บประมาณก่อน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโครงการขนาดใหญ่



11

5 วา่น ฉันทวลิาสวงศ์ และ อภิวฒัน์ รตันวราหะ. (2563). คนเมอืง 4.0:
อนาคตชวีติเมอืงในประเทศไทย โครงการย่อยท่ี 3 การทํางานในเมอืง.
พบใน https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=91

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“คนเมอืง 4.0: อนาคตการทํางานในเมอืงหลักของประเทศไทย”

โดย อ.วา่น ฉันทวลิาสวงศ์

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2565)

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

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com

2. จากผู้ตามเทคโนโลยีสู่ผู้สรา้งทางเลือกทาง
เทคโนโลยี

ประกอบด้วยข้อเสนอเชงินโยบาย 3 ด้าน ได้แก่
2.1 พัฒนามาตรฐานโครงสรา้งดจิทิลัของภาครฐัและ

ส่งเสรมิทุนทางดิจทัิล การพฒันาโครงสรา้งดิจทัิลท่ีอยู่บน
ระบบออนไลนแ์ละออฟไลนท์ีม่มีาตรฐานจะชว่ยใหก้ารทาํงาน
และการบรหิารจดัการโครงการภาครฐัอยูใ่นฐานขอ้มลูดจิทิลั
ท่ีมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถเข้าถึงได้ตามระดับ
ความลบั ความรบัผดิชอบ หรอืความเปดิเผยตา่งๆ สง่ผลให้
การทํางานภาครฐัท้องถิ่นเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพท่าม
กลางสังคมการทํางานท่ีไรถ่ิ้นฐานมากยิ่งขึ้น

2.2 สรา้งกลไกการถ่วงดลุเทคโนโลยีนานาชาติเพ่ือ
ส่งเสรมิเศรษฐกจิและความเปน็อยูท่ีด่แีทนการใชเ้ทคโนโลยี
โดยปรยิาย การศกึษา มองหาโอกาส และยุทธศาสตรใ์นการ
ต่อรองกับบรษัิทเทคโนโลยีแพลตฟอรม์นานาชาติ เพื่อให้
แรงงานในเมอืงหลกัภมูภิาคมทีางเลอืกต่อระบบเทคโนโลยี
ต่างๆ และมชีว่งเวลาในการหากลยุทธใ์นการรบัมอืต่อเทค-
โนโลยีน้ันๆ เป็นอีกปัจจยัสําคัญท่ีจะชว่ยสรา้งเสถียรภาพ
และลดทอนความเหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยีระหวา่งแรงงาน
ระดับต่างๆ ภายในประเทศได้

2.3 สรา้งกลไกการตอ่รองเพ่ือดงึทนุมนษุยเ์ขา้สู่ประ-
เทศแทนการขายแรงงานราคาถูก ภาครฐัส่วนกลางควร
ปรบัใหยุ้ทธศาสตรแ์รงงานเป็นไปตามยุทธศาสตรด์้าน
แรงงาน นโยบายสรา้งแรงจงูใจและลดกาํแพงการจา้งแรง-
งานนานาชาติ จากงานวจิยัคนเมอืง 4.0: อนาคตการทาํงาน5
ในปทีีผ่า่นมา โดยควรคาํนงึถงึรปูแบบและระบบในการพฒันา
ทนุมนุษย์ของกลุม่ชายขอบและกลุม่มวลชนเพื่อใหก้ลุม่
เหลา่น้ีสามารถฉวยโอกาสแหง่การทํางานและหารายได้ผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ก่อน

3. จากข้อมูลท่ีเลือนรางสู่ข้อมูลท่ีประโยชน์
หลากหลาย

ประกอบด้วยข้อเสนอเชงินโยบาย 2 ด้าน ได้แก่
3.1 พัฒนาโครงสรา้งฐานขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดเชงิ

พ้ืนท่ี เวลา และมิติต่างๆ ของชวีติ การพฒันาโครงสรา้ง
ของฐานขอ้มลูจาํเปน็จะตอ้งเหน็ถงึรปูแบบการใชง้านขอ้มลู
ความสามารถในการนําไปวเิคราะห์ ตลอดจนประโยชน์ท่ี
สามารถนาํไปใชเ้พื่อบง่ชีน้โยบายที่สําคัญทั้งในเชงิพื้นที่และ
เวลาได้ ในอกีด้านหน่ึง จาํเป็นจะต้องคํานึงถึงวธิกีารในการ
เก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการทํางานและงบประมาณที่จาํกัดด้วย
โดยขอ้มลูบางสว่นอาจจาํเปน็จะตอ้งเกดิจากการสาํรวจกลุม่
ตัวอย่าง เกิดจากการทําสํามะโนข้อมูลจากการลงทะเบียน
เป็นต้น

3.2 เปิดฐานข้อมูลในเมืองหลักเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาในระดบัทอ้งถิน่ การพฒันาฐานขอ้มลูทีจ่ะเอื้อตอ่การ
ลงทุน การย้ายถ่ินฐาน ราคาการอยู่อาศัย ข้อมูลการรวม
กลุม่ของชมุชน หรอืกระทัง่ขอ้มลูกลุม่ผูม้คีวามสนใจทีห่ลาก
หลาย จะเป็นส่วนสําคัญท่ีจะชว่ยดึงดดูทนุมนุษย์เข้าสู่พื้นท่ี
เมอืงหลกัต่างๆ ได้ชดัเจนขึ้น และจะเป็นกลไกสําคัญในการ
เสรมิสรา้งใหป้ัจจยัดึงดดูรองมปีระสิทธภิาพสูงขึ้น เชน่ มี
แรงงานคณุภาพท่ีสามารถสรา้งเครอืข่าย/ ทํางานรว่มกัน
และการเปน็แหลง่ทีม่อีงคก์รสนบัสนนุการทาํงาน/ ประกอบ
ธรุกิจของแต่ละเมอืง
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