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โลกก าลังเข้าสู่ยุคของคนเมือง เมื่อประชากรส่วนใหญ่ของโลกกลายเป็นคนเมืองไปแล้วในปี 2014 

ประชากรโลกกว่าร้อยละ 54 หรือกว่า 3.9 พันล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมือง และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 

ประชากรเมืองจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 66 หรือกว่า 6.3 พันล้านคน นั่นหมายความว่า ในอีก 35 ปีข้างหน้า โลก

จะมีประชากรเมืองเพ่ิมมากขึ้นถึง 2.4 พันล้านคน ทั้งนี้ ทวีปเอเชียกับแอฟริกาจะมีอัตราการขยายตัวของ

ความเป็นเมืองมากท่ีสุด โดยกระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองที่จะเกิดข้ึนในอนาคตประมาณร้อยละ 90 

จะเกิดขึ้นในสองภูมิภาคนี ้

ประเทศไทยอยู่ในกระแสการขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างน้อยตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ในปี 2014 

ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองประมาณ 33 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของประชากรทั้งหมด 

ในช่วงระหว่างปี 2010 – 2015 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่า

อัตราเฉลี่ยของโลกท่ีร้อยละ 0.9 ค่อนข้างมาก และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของเอเชียตะวันออก ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.0 

เล็กน้อย มีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรเมืองของไทยจะเพ่ิมขึ้นอีกกว่า 11 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นเป็น 

44 ล้านคน นั่นหมายความว่าในอนาคตประชากรไทยกว่าร้อยละ 73 จะกลายเป็นคนเมือง 

การขยายตัวของความเป็นเมืองน ามาซึ่งโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

น้อย 3 ประการ ประการแรก เมืองจะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยตรง มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 

2025 เมืองทั่วโลกจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ 

การศึกษาเศรษฐกิจเมืองในอาเซียนพบว่า เมื่อถึงปี 2030 การขยายตัวของความเป็นเมืองของอาเซียนจะสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนถึง 930 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประการที่สอง การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติ

ต่างๆ อาทิ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสร้างความเท่าเทียม การเพ่ิมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ การ

ส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการค้า  

บทสรุปผู้บริหาร 
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ประการที่สาม การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นโอกาสในการสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองและ

วัฒนธรรมใหม่ในหลายๆ ด้าน เช่น เมืองที่เป็นประชาธิปไตย (Democratic City) เมืองที่นับรวมทุกคน 

(Inclusive City) และเมืองที่พัฒนาอย่างฉลาด (Smart City) 

ในโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับการขยายตัวของความเป็นเมือง คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ 

สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพ่ือมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยการใช้กรอบ  

“มองเทรนด์ห้ามิต”ิ (Five Dimensions Analysis) และได้ผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง: พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นพลังขับเคลื่อนการขยายตัวของความเป็น

เมืองที่ทรงพลังมากที่สุด เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีค่าจ้างสูงกว่าจะดึงดูดแรงงานจากภาค

เกษตรกรรมที่มีค่าจ้างถูกให้เข้าสู่เมืองมากขึ้น นอกจากนี้ ความเป็นสมัยใหม่ ในทุกๆ ด้านของเมือง ไม่ว่าจะ

เป็น สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริการของรัฐ ระบบสาธารณสุข การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวม

ไปถึงสินค้าและบริการ  ยังเป็นอีกหนึ่งแรงที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากชนบทเข้าสู่เมืองมากยิ่งขึ้น 

มิติที่สอง: ตัวเร่ง คณะผู้วิจัยพบว่า ตัวเร่งที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเมืองประกอบด้วย 1) การลงทุน

ในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 2) เทคโนโลยีดิจิทัลและโมบายอินเทอร์เน็ต 3) โลกแห่งการเชื่อมต่อคมนาคมขนส่ง 

4) เทคโนโลยีใหม่ 5) การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของบรรษัทข้ามชาติ 6) การเติบโตของเมืองขนาดกลาง 

และ 7) การเกิดข้ึนของชนชั้นกลางใหม่ 

มิติที่สาม: ความต้องการพ้ืนฐาน คณะผู้วิจัยพบว่า ความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคมักไม่ค่อย

เปลี่ยนแปลง แต่อาจปรับไปตามข้อจ ากัดและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในด้านหนึ่ง คนเมืองยัง

ต้องการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อชีวิตเมือง เช่น ที่อยู่อาศัย การคมนาคม การสาธารณสุข ในอีกด้าน

หนึ่ง วิถีชีวิตแบบเมืองก็ท าให้ความต้องการพ้ืนฐาน การให้ความส าคัญ และการให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ 

เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การที่ครอบครัวขนาดเล็กลงท าให้การซื้อบ้านเดี่ยวไม่จ าเป็นอีกต่อไป ปัญหาการจราจร

ท าให้คนเมืองต้องมองหาการเดินทางทางเลือกมากยิ่งขึ้น โรคภัยไข้เจ็บแบบใหม่ที่มาพร้อมกับวิถีชีวิตในเมือง 

ความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่มาเติมเต็มตลอดเวลา หรือการยอมรับคุณค่าใหม่และปฏิเสธคุณค่าแบบ

ดั้งเดิม เป็นต้น 
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มิติที่สี่: โอกาสเกิดใหม่ คณะผู้วิจัยพบว่า วิถีชีวิตในเมืองท าให้ เกิดกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายและ

โอกาสในการท าการตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดชั้นกลางระดับล่าง ตลาดคนโสด ตลาดคนหลากหลายทางเพศ 

ตลาดแรงงานต่างด้าว ตลาดคนเมืองรุ่นใหม่ และตลาดคนเมืองเสมือน เป็นต้น  

มิติที่ห้า: ความคิดบันดาลใจ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่างธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในไทย โดย

ตัวอย่างธุรกิจที่คณะผู้วิจัยเลือกมาน าเสนอมีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการสัญจรในเมือง ธุรกิจที่

สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคทางปัญญา ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จาก

เมืองสร้างสรรค์ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคน ธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณภาพ 

และธุรกิจที่มองเห็นความหลากหลายของชีวิตเมือง  
 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้จัดท าแบบส ารวจ “คนเมืองในสังคมไทยปี 2020” ขึ้นเพ่ือศึกษาพฤติกรรม

และทัศนคติของคนเมือง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 539 คน การส ารวจดังกล่าวนี้ได้ให้ข้อค้นพบที่

น่าสนใจและท าให้เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และทัศนคติของคนเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจากการ

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของความเป็นเมืองด้วยกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” บวกกับ

ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ “คนเมืองในสังคมไทยปี 2020”  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการขยายตัวของเมืองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ต้อง

มองเห็นภาพการขยายตัวของความเป็นเมืองบนฐานข้อมูล และต้องมีการติดตามข้อมูลอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะ

ช่วยให้การตัดสินใจเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพ มองเห็นช่องว่างทางการตลาด รวมไปถึงช่วยให้ผู้ประกอบการ

เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเองได้ ที่ผ่านมา ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการขนาด

เล็กคือมักไม่มีเงินทุนในการวิจัยและการตลาดโดยตรง แต่คณะผู้วิจัยเสนอว่า การประยุกต์ข้อมูลการบริโภค

ทางอ้อม แม้ไม่อาจให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กน าไปใช้ใน

การตัดสินใจท าธุรกิจของตนเองให้ดีขึ้นได้  

2. ส าหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่และขนาดเล็ก เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่จะเป็นกุญแจไปสู่

ความส าเร็จ โดยทั่วไปการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าธุรกิจอยู่แล้ว แต่เทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจที่เติบโตพร้อมกับแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง เนื่องจากวิถี

ชีวิตคนเมืองจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลในแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเข้าสังคม การพักผ่อน 

ฯลฯ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่กลางเมือง ท าให้ผู้ประกอบการที่จะท าธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการ
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ขยายตัวของเมืองยากที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อ

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากที่สุด ในขณะที่ต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาถูกลงเรื่อยๆ 

คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์และได้ข้อสรุปว่าธุรกิจที่จะเติบโตและเป็นธุรกิจยอดนิยมในสังคมเมืองได้แก่ 

 ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการคมนาคมและการสัญจรในเมือง เช่น ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่อ านวยความสะดวก

แก่ผู้เช่ามากกว่าที่เคยเป็น บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน (ร้านจักรยาน 

เสื้อผ้าจักรยาน) 

 ธุรกิจที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น ร้านอาหารที่มีดีไซน์และคอนเซ็ปตเ์ฉพาะตัว   

 ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคทางปัญญา เช่น Co-working Space ที่เป็นแหล่งรวมตัว

ของคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน (เช่น สนใจในเรื่องเทคโนโลยีสามมิติ สนใจในเรื่องธุรกิจเพ่ือสังคม  

เป็นต้น) ร้านบอร์ดเกมส์ แกลอรี ร้านหนังสือทางเลือก 

 ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเมืองสร้างสรรค์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของเมือง โรงแรมบูทีคที่ใช้อัตลักษณ์ของย่านเก่า 

 ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนเมือง เช่น ธุรกิจท าสวนที่ช่วยให้คนผ่อนคลายความเครียด ธุรกิจสปา   

 ธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณภาพ เช่น การบริการบัตรเครดิตที่รวมบัตรทุก

ใบไว้ในบัตรเดียวกัน บริการให้ค าปรึกษาและออกแบบระบบเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ    

 ธุรกิจที่มองเห็นความหลากหลายของชีวิตเมือง เช่น สินค้าและบริการส าหรับแรงงานต่างด้าว สินค้า

และบริการของกลุ่มคนเพศหลากหลาย   

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ  อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต่ า การเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก การขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ไม่สามารถ

ยกระดับการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการได้ ฯลฯ ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอง

หาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ที่อยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรม และมีความยั่งยืน  การมองเห็น ปรับตัว และมองหาโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมือง 

เป็นฐานส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนโมเดลการพัฒนาเพื่อแข่งกับนานาชาติในอนาคต  

 





 

1 

 

 

 

 

ในมุมหนึ่ง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยใหม่ของโลก คือประวัติศาสตร์ของการขยายตัวของเมือง 

(Urbanization) ประสบการณ์จากการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดศตวรรษที่ 20 บอกเราว่า ไม่มีเศรษฐกิจใดในโลก

ที่เจริญเติบโตและพัฒนาไปเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยปราศจากการขยายตัวของความเป็นเมือง และใน

ศตวรรษที่ 21 การขยายตัวของความเป็นเมืองจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทรงพลังมากที่สุด เมื่อ

ประชากรโลกเกินกว่าครึ่งได้เข้ามาอยู่ในเมืองแล้ว และการขยายตัวของความเป็นเมืองในช่วง 3 ทศวรรษที่จะ

ถึงนี้ยังคงด าเนินไปอย่างเข้มข้น 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับการ

ขยายตัวของความเป็นเมือง โดยในส่วนแรก จะฉายภาพรวมของกระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองที่

เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย รวมถึงชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายต่อสังคมเศรษฐกิจไทย ต่อจากนั้น

จะเป็นการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่มาพร้อมกับการขยายตัวของความเป็นเมืองโดยใช้กรอบการ

วิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ”  ร่วมกับการส ารวจแบบแผนพฤติกรรมและทัศนคติของคนเมืองที่คณะผู้วิจัยได้

จัดส ารวจขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

1.1 นิยามของ ‘การขยายตัวของความเป็นเมือง’ 

โดยนิยาม การขยายตัวของความเป็นเมืองหมายถึง การย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองของประชากร 

ซึ่งนิยามนี้เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกพ้ืนที่ ‘เมือง’ และ ‘ชนบท’ ออกจากกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในกรณี

ของประเทศไทย ‘เขตเมือง’ ถูกนิยามไว้ว่าเป็นพื้นที่ใน ‘เขตเทศบาล’ และประชากรเมือง หมายถึง ประชากร

ที่อยู่ในพ้ืนที่เทศบาลเท่านั้น ส่วนประชากรชนบท หมายถึงประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ปราโมทย์ , 

สุรีย์พร และปัทมา, 2550)  การวิเคราะห์การขยายตัวของความเป็นเมืองตามนิยามนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งใน

การท าให้เห็น ‘ขนาดความเป็นเมือง’ (decree of urbanization) ในเชิงปริมาณ ซึ่งก็คืออัตราส่วนประชากรที่

อาศัยอยู่ในเมืองได้เป็นอย่างดี  

1 
สถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัว 
ของความเป็นเมือง ระดับโลก ระดับภูมิภาค  
และระดับประเทศ 
 

1 
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ทว่า การวิเคราะห์ตามแนวทางข้างต้นก็มีข้อจ ากัดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องวิเคราะห์เมื อง

สมัยใหม่ที่วิถีชีวิต สถานะ และค่านิยมของเมืองไม่ได้จ ากัดอยู่ในพ้ืนที่เมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่

นอกเขตเมืองด้วย  

ในทางสังคมวิทยา การนิยามการขยายตัวของความเป็นเมืองให้ความส าคัญกับมิติด้านวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเป็นส าคัญ โดยนิยามความเป็นเมืองในฐานะของวิถีชีวิต (Urbanism as a way of life) ซึ่งเชื่อว่า 

คนเมืองมีค่านิยมและพฤติกรรมเฉพาะตนที่ต่างจากชนบท เช่น ความเป็นปัจเจกบุคคล การยอมรับความ

หลากหลาย ลักษณะการปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน ฯลฯ การวิเคราะห์ตามแนวทางนี้ช่วยให้เห็น ‘ความเป็นเมือง’ 

ที่เกิดขึ้นข้ามพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ในประเทศพัฒนาแล้ว การแยกเขตเมืองและชนบทตามพ้ืนที่จะท าได้ยากมาก

ขึ้นเรื่อยๆ เพราะวิถีชีวิตของผู้คนในทั้งสองพ้ืนทีไ่ม่แตกต่างกันมากนัก (ปรีชา คุวินพันทร์, 2547)  ยิ่งในอนาคต 

ความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศจะยิ่งท าให้การแบ่งเขตระหว่างเมืองกับชนบทในเชิงเขตพ้ืนที่

พร่าเลือนยิ่งขึ้น คนชนบทจะมีสถานะเป็น ‘คนเมืองเสมือน’ (virtual urban people) เพราะถึงแม้จะอยู่

อาศัยในเขตชนบท แต่เขามีความคิด พฤติกรรม รสนิยมและความเชื่อเหมือนคนในเมือง  (วรากรณ์  

สามโกเศศ, 2556) 

อีกวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการใช้วิเคราะห์การขยายตัวของความเป็นเมืองคือ การพิจารณา

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยนิยามว่า ‘เมือง’ คือพ้ืนที่การผลิตของอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม และประชากร

เมือง คือประชากรที่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ปราโมทย์ , สุรีย์พร และปัทมา, 2550) ด้วยนิยาม

เช่นนี้ การวัดขนาดการขยายตัวของความเป็นเมืองจึงท าได้ด้วยการวัดจ านวนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม

และพิจารณาการเปลี่ยนผ่านในภาคเกษตรกรรม (agricultural transformation) ไปพร้อมๆ กัน   

การขยายตัวของความเป็นเมืองยังสามารถมองได้จากมิติ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ (creative 

economy) ได้อีกด้วย เนื่องจากเมืองมักจะมีสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เ อ้ือต่อการท างานเชิง

สร้างสรรค์มากกว่าชนบทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เครือข่าย เงินทุน บุคลากร ความคิด และแรง

บันดาลใจ  ในประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็น

หัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และฐานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้วนแต่อยู่ในเมือง

ทั้งสิ้น    

ดังนั้น การศึกษาความเป็น ‘เมือง’ จึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว หากแต่ต้องใช้มุมมองและข้อมูลที่

หลากหลายประกอบกันเพ่ือให้เห็นภาพ ‘เมือง’ และ ‘คนเมือง’ อย่างรอบด้าน รายงานฉบับนี้จะน า ‘มุมมอง’ 
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ต่อเมืองที่หลากหลายมาใช้ในการวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับการขยายตัวของ

ความเป็นเมือง 

1.2 สถานการณ์และแนวโนม้การขยายตัวของความเป็นเมืองระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

1.2.1 สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลกและระดับภูมิภาค: เราก าลังเข้าสู่โลกของคนเมือง 

ปี 2007 เป็นปีแรกที่ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองมีจ านวนมากกว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ใน

ชนบท นับแต่นั้น ประชากรส่วนใหญ่ของโลกก็เป็นประชากรเมืองมาโดยตลอด  ข้อมูลจากงานศึกษาของ 

องค์การสหประชาชาติ (2014) ชี้ว่า โลกได้ผ่านกระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างต่อเนื่องตลอด

ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ  ในปี 1950 โลกมีประชากรเมืองเพียงแค่ร้อยละ 

30 เท่านั้น ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ถือว่าเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบท แต่ในปี 2014 

ประชากรร้อยละ 54 ของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองแล้ว รายงานฉบับเดียวกันนี้คาดการณ์ว่าในปี 2050 

ประชากรเมืองของโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 66 โดยจะมีประชากรกว่า 6.3 พันล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมือง

จากประชากรโลกที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 9.2 พันล้านคน หากเทียบกับตัวเลขปัจจุบันที่โลกมีประชากรเมือง

อยู่ 3.9 พันล้านคน นั่นหมายความว่า ในอีก 35 ปีข้างหน้า โลกจะมีประชากรเมืองเพ่ิมข้ึนมากถึง 2.4 พันล้าน

คน 

ภาพที่ 1 จ านวนประชากรเมืองเทียบกับประชากรชนบทในโลก ปี 1950 – 2050 

 

ที่มา: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision (United Nations, 2014) 

ปี 
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 ระดับของความเป็นเมืองแตกต่างหลากหลายตามพ้ืนที่ ในปี 2014 ทวีปอเมริกาเหนือมีความเป็นเมือง

มากที่สุด โดยร้อยละ 82 ของประชากรอาศัยอยู่ในเมือง รองลงมาได้แก่ ลาตินอเมริกา-แคริบเบียน และยุโรป 

โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และ 73 ตามล าดับ ในขณะที่เอเชียและแอฟริกายังมีประชากรอยู่ในเมืองค่อนข้างน้อยโดย

เปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 48 และ 40 ตามล าดับ   

 อย่างไรก็ตาม ทวีปเอเชียกับแอฟริกาจะมีอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองมากที่สุด โดย

กระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองในอนาคตประมาณร้อยละ 90 ของโลกจะเกิดขึ้นในแอฟริกาและ

เอเชีย องค์การสหประชาชาติ (2014)  คาดการณ์ว่าในปี 2050 เอเชียจะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองมากถึง

ร้อยละ 64 ส่วนแอฟริกาอยู่ที่ร้อยละ 56 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองภูมิภาคจะยังคงมีระดับความเป็นเมืองน้อยกว่า

พ้ืนที่อ่ืนๆ ในโลก แม้จะมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ก็ตาม 

 

ภาพที่ 2 จ านวนประชากรเมือง ปี 1950 – 2050 

 

ที่มา: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision (United Nations, 2014) 
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ภาพที่ 3 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองในแต่ละทวีป ปี 1950 – 2050 

ที่มา: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision (United Nations, 2014) 

 

การมองแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมืองสามารถจ าแนกตามระดับรายได้และการพัฒนา 

ได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มประเทศรายได้สูงแล้วเป็นกลุ่มที่มีระดับการขยายตัวของความเป็นเมืองสู งที่สุดในปัจจุบัน 

โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 80 และในปี 2050 คาดการณ์ว่า ระดับของความเป็นเมืองของประเทศในกลุ่มนี้จะอยู่ที่

ร้อยละ 87 การขยายตัวของความเป็นเมืองของประเทศรายได้สูงเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่

การปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ก็ยังด าเนินไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 

20 (United Nations, 2013) จากภาพที่ 4 จะเห็นว่า ในปี 1950 กลุ่มประเทศรายได้สูง1มีระดับของความเป็น

เมืองที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว (ร้อยละ 57) และค่อยเพ่ิมระดับเรื่อยมา ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ยังมีระดับความเป็น

เมืองค่อนข้างต่ ามาก  

ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงเป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับความเป็นเมืองสูงเป็นอันดับสองใน

ปัจจุบัน โดยมีระดับของความเป็นเมืองอยู่ที่ร้อยละ 63 โดยกระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองของ

                                                           
1ประเทศรายได้สูง หมายถึง ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า 12 ,736 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง หมายถึง 
ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวระหว่าง 4,125 – 12,735 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง หมายถึง ประเทศที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อหัวระหว่าง 1,045 – 4,124 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และประเทศรายได้น้อย หมายถึง ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่า 1 ,045 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
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ประเทศกลุ่มนี้เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และเริ่มเข้มข้นมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 เมื่อเศรษฐกิจ

ขยายตัวมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ระดับของความเป็นเมืองของประเทศกลุ่มนี้จะเพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ 79  

ประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างและประเทศรายได้น้อยมีระดับของความเป็นเมืองค่อนข้างน้อย

โดยเปรียบเทียบ โดยมีระดับความเป็นเมืองในปี 2014 อยู่ที่ร้อยละ 39 และร้อยละ 30 ตามล าดับ อย่างไร 

ก็ตาม กลุ่มประเทศเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองในสามทศวรรษข้างหน้าด้วยเช่นกัน 

การประมาณการพบว่า ในปี 2050 กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างจะมีระดับของความเป็นเมืองอยู่ที่

รอ้ยละ 57 ส่วนกลุ่มประเทศรายได้น้อยจะมีระดับของความเป็นเมืองอยู่ที่ร้อยละ 48 

  

ภาพที่ 4 การขยายตัวของความเป็นเมือง จ าแนกตามระดับรายได้ ปี 1950 – 2050 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision (United Nations, 2014) 

ปี 
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ล้อมกรอบ 1: การขยายตัวของความเป็นเมืองในประวัติศาสตร์ 

 อังกฤษเป็นประเทศแรกที่เข้าสู่กระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างเข้มข้นในช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 18 หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมขยายไปยังภาคพ้ืน

ทวีปยุโรป ภาคพ้ืนทวีปจึงเริ่มเกิดกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเมือง 

 สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าสู่กระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19  แม้จะ

เริ่มต้นช้ากว่ายุโรป แต่กระบวนการเข้าสู่ความเป็นเมืองของสหรัฐอเมริกามีความเข้มข้นกว่า ปัจจุบัน

ประชากรกว่าร้อยละ 80 ของสหรัฐอเมริกาอาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ และสร้างรายได้คิดเป็นกว่า 

ร้อยละ 85 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ส่วนยุโรป แม้จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง

กว่าร้อยละ 73 แต่มีเพียงแค่ร้อยละ 60 เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ อีกร้อยละ 13 อยู่ในเมือง

ขนาดเล็ก 

 ลาตินอเมริกาเป็นอีกภูมิภาคที่มีความเป็นเมืองสูงในปัจจุบัน โดยกระบวนการขยายตัวของความ 

เป็นเมืองในภูมิภาคนี้เริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การขยายตัวของความ

เป็นเมืองของลาตินอเมริกามักถูกยกให้เป็นตัวอย่างของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่ไม่มีคุณภาพ

และสร้างปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการจราจร ประชากรล้นเมือง มลพิษ และความ

ล้มเหลวของการวางผังเมือง 

 เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน เป็นภูมิภาคที่มีกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเมืองเข้มข้นมาก

ที่สุดในปัจจุบัน ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ประชากรในเมืองของจีนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 

50 ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้มากกว่ากระบวนการเข้าสู่ความเป็นเมืองของอังกฤษในศตวรรษที่ 18 ถึง 100 

เท่าในเชิงปริมาณ และ 10 เท่าในเชิงของความเร็ว 

 กระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียไม่เพียงมีนัยส าคัญต่อ

ประเทศนั้นๆ เท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อดุลอ านาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกด้วย 

กล่าวคือ เอเชียจะมีความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของโลก กระบวนการขยายตัว

ของความเป็นเมืองในเอเชียที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นกระบวนการที่มีพลวัตสูงยิ่ง การ

เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยเป็นทั้งโอกาสดังเช่นที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเคย

ท าส าเร็จ และเป็นความเสี่ยงดังที่ลาตินอเมริกาล้มเหลว 
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1.2.2 สถานการณ์และแนวโน้มในอาเซียน: คนอาเซียนเป็นคนเมืองรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้ 

หากไม่นับสิงคโปร์ที่มี พ้ืนที่ขนาดเล็กและมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองทั้งหมด และบรูไนซึ่งเป็น

ประเทศที่มีประชากรจ านวนน้อยมากจนไม่อาจนับเป็นเมือง ประเทศที่เหลือในอาเซียนถือว่ายังมีประชากร

อาศัยอยู่ในเขตเมืองน้อย โดยในปี 2013 มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 36  ของ

ประชากรทั้งหมดเท่านั้น2 กระนั้น เมืองยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน

เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ่ืน โดยเศรษฐกิจของเมืองคิดเป็นกว่าร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ทั้งหมดของอาเซียน  

กลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในกระแสการขยายตัวของความเป็นเมืองเช่นเดียวกับกระแสของภูมิภาค 

และกระแสของโลก การศึกษาของ Woetzel et.al. (2014) คาดการณ์ว่า ในปี 2030 อาเซียนจะมีประชากร

เมืองเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 43 ของประชากรทั้งหมด กล่าวอีกอย่างคือ ในอาเซียนจะมีคนอพยพจากชนบทเข้าสู่

เมืองมากถึง 93 ล้านคนในช่วง 15 ปีข้างหน้านี้ ไม่เพียงเท่านั้น นอกจากจ านวนประชากรแล้ว เศรษฐกิจของ

เมืองจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 76 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของอาเซียน  

ภาพที่ 5 การขยายตัวของความเป็นเมืองของอาเซียน ปี 2013 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014)  

                                                           
2 ชุดข้อมูลน ามาจาก Woetzel et.al. (2014) ซึ่งมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติที่
น าเสนอในช่วงต้นของรายงาน  คณะผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลชุดนี้ในการอธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสามารถฉายภาพในรายละเอียดของอาเซียนได้
ดีกว่า อีกทั้ง ในแง่ของแนวโน้มภาพรวม ข้อมูลทั้งสองชุดเองไม่ได้ขัดแย้งกัน     

สัดส่วนคนเมือง (%) 
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1.2.3 สถานการณ์และแนวโน้มในประเทศไทย: คนไทยก าลังอยู่ในวิถีคนเมือง 

สถานการณ์และแนวโน้มความเป็นเมืองของประเทศไทยเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาว่าด้วยการวัดระดับความเป็นเมือง (ปราโมทย์, สุรีย์พร และปัทมา, 2550) การ

ศึกษาวิจัยที่ผ่านมามักให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน อันเป็นผลมาจากแหล่งข้อมูลชั้นต้น ข้อสมมติ และระเบียบวิธีก าร

เก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน รายงานฉบับนี้จะใช้ข้อมูลหลากหลายชุดเพ่ือชี้ให้เห็นระดับและแนวโน้มการขยายตัว

ของความเป็นเมืองในประเทศไทย  

ข้อมูลสถิติจากธนาคารโลก (World Bank) ชี้ว่า ในปี 2013 ประเทศไทยมีประชากรเมืองประมาณ

ร้อยละ 48 ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเป็นจ านวน 32.5 ล้านคน จากภาพท่ี 6 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย

อยู่ในกระแสของการขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ทว่ายังไม่ค่อยรวดเร็วนัก ต่อมา

ในช่วงระหว่างปี 1970 - 1998 ประชากรเมืองเริ่มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ก่อนที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่

ปี 1999 เป็นต้นมา หากกล่าวเฉพาะในรอบ 5 ปีหลังสุด (ปี 2009 – 2013) อัตราการเพิ่มของคนเมืองของไทย

อยู่ที่ร้อยละ 3.4 หรือเฉลี่ยแล้วมีคนย้ายจากชนบทเข้าสู่เมืองเป็นจ านวนกว่า 940,000 คนต่อปีในช่วงเวลานี้  

ภาพที่ 6 สัดส่วนประชากรเมืองในประเทศไทย ปี 1960 – 2013 

 

  

 

 

 

ที่มา: World Bank Data 

 

ข้อมูลชุดที่สองเป็นขององค์การสหประชาชาติ รายงานของ United Nations (2014) ระบุว่า ในปี 

2014 ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองประมาณ 33 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 49 ของประชากร

ทั้งหมด โดยในช่วงระหว่างปี 2010 – 2015 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.7  

ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 0.9 ค่อนข้างมาก และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของเอเชียตะวันออก ซึ่งอยู่

ปี 

สัดส่วนคนเมือง (%) 
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ที่ร้อยละ 2.0 เล็กน้อย เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน การขยายตัวของความเป็นเมืองของไทย

ถือว่าอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค (ร้อยละ 1.4) และอยู่ในระดับต้นๆ ของภูมิภาค รายงานฉบับเดียวกันยัง

คาดการณ์ด้วยว่า ในปี 2050 ประชากรเมืองของไทยจะเพ่ิมขึ้นอีกกว่า 11 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นเป็น 44 ล้าน

คน นั่นหมายความว่าในอนาคตประชากรไทยกว่าร้อยละ 73 จะกลายเป็นคนเมือง 

ข้อมูลชุดที่สามคือ McKinsey Global Institute Cityscope database3 ซึ่งท าการศึกษาเมืองที่

ประชากรมากกว่า 200,000 คนทั่วโลก พบว่า ในปี 2013 ประเทศไทยมีเมืองที่มีประชากรมากกว่า 200 ,000

คนขึ้นไปทั้งหมด 32 เมือง4 และประชากรที่อยู่ในเมืองเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมด 24.5 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 

ร้อยละ 38 ของประชากรทั้งประเทศ  ในปี 2030 คนเมืองที่อยู่ใน 32 เมืองนี้จะเพ่ิมขึ้นเป็น 33 ล้านคน ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 49 ของประชากรทั้งประเทศ หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีคนเมืองเพ่ิมขึ้นอีกราว 

9.5 ล้านคน กระจายเข้าไปอยู่ในเมืองทัง้ 32 เมืองนี้  

แม้จะให้รายละเอียดที่แตกต่างกัน ทว่าข้อมูลข้างต้นฉายภาพใหญ่ให้เห็นว่า ประเทศไทยอยู่ในกระแส

การขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง (ค่อน

ไประดับบน) (เปรียบเทียบกับภาพที่ 4) ส่วนในอนาคต ประเทศไทยจะอยู่บนกระแสของการขยายตัวของ

ความเป็นเมืองเช่นเดียวกับแนวโน้มของโลกและภูมิภาค  

 

1.3 โอกาสและความท้าทายต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 แม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่าโมเดล

การพัฒนาแบบเดิมเริ่มมาถึงขีดจ ากัด เมื่อต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต่ า 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก การขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

                                                           
3McKinsey Global Institute Cityscope database เป็นข้อมูลที่ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษายักษ์ใหญ่ของโลกเก็บข้อมูล
ชั้นต้นเกี่ยวกับเมือง 2600 เมืองทั่วโลกและสร้างข้อมูลตามสมมติฐานของตนเอง จุดเด่นของข้อมูลชุดนี้คือ การให้ความส าคัญเฉพาะเมืองที่
คาดว่าจะเจริญเติบโตสูงในอนาคต แต่ในด้านกลับ จุดเด่นนี้กลับกลายเป็นจุดด้อย เนื่องจากการให้ความส าคัญเฉพาะเมืองที่คาดว่าจะ
เจริญเติบโตสูง ท าให้มีการละเลยเมืองที่เหลือเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลชุดนี้ถูกน าไปใช้อ้างอิงในงานวิชาการและบทความที่ ได้รับ
การยอมรับในเวทีโลกหลายชิ้น อาทิ Dobbs, Richard &  Remes (2013) Trends : The Shifting Urban Economic Landscape, What 
Does It Mean for Cities?, Washington, DC. © World Bank. และ Park (2012) The Most Dynamic Cities of 2025, Foreign Policy 
เป็นต้น    
4เมืองทั้ง 32 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ บุรีรัมย์ จันทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ขอนแก่น ล าปาง ลพบุรี นครปฐม 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ หนองคาย นนทบุรี ปทุมธานี พะเยา อยุธยา ภูเก็ต ราชบุรี ระยอง ร้อยเอ็ด สกลนคร 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี อุดรธานี   
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ไม่สามารถยกระดับการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการได้ ฯลฯ ประเทศไทยจ าเป็นอย่ างยิ่งที่

จะต้องมองหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ที่อยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับ

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และมีความยั่งยืน (TDRI, 2014)  การมองเห็น ปรับตัว และมองหาโอกาสจากการ

ขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นฐานส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนโมเดลการพัฒนาเพ่ือแข่งกับนานาชาติ

ในอนาคต  

 รายงานในส่วนนี้จะชี้ให้เห็นโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยที่มาพร้อมกับแนวโน้มการ

ขยายตัวของความเป็นเมือง 

โอกาสและความท้าทายประการที่หนึ่ง : เมืองจะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ใน

ศตวรรษที่ 21  ในประวัติศาสตร์ ไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศรายได้น้อยมา

เป็นประเทศรายได้ปานกลางและรายได้สูงโดยที่ไม่มีการเติบโตของความเป็นเมือง เนื่องจากโดยธรรมชาติเมือง

มีความเข้มข้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าชนบทอยู่แล้ว เศรษฐกิจเมืองไม่เพียงแต่มีมูลค่าสูงกว่า

เศรษฐกิจของชนบทเท่านั้น แต่เทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองยัง

ส่งผลใหแ้รงงานมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น และท าให้ค่าจ้างแรงงานในเมืองสูงขึ้นด้วย 

 

ภาพที ่7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 1950 – 2010 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014) 
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อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกระบวนการขยายตัวที่เกิดขึ้นในอดีตและที่

ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ผ่านมา เมืองมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเนื่อง (sustain growth) แต่อาจไม่ได้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยตรง (Annez & Buckley, 2009) 

ทว่า ในศตวรรษที่ 21 การขยายตัวของความเป็นเมืองจะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยตรง  เนื่องจาก

การขยายตัวของความเป็นเมืองที่ก าลังเกิดขึ้นนี้มีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

หากเปรียบเทียบกับการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เริ่มต้นขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในต้น

ศตวรรษที่ 18 การขยายตัวของความเป็นเมืองในศตวรรษท่ี 21 มีความเร็วมากกว่า 10 เท่า และใหญ่กว่า 100 

เท่าในเชิงปริมาณ ภายใต้สถานการณ์นี้ การศึกษาของ Dobbs et.al. (2012) พบว่า ภายในปี 2025 เมืองทั่ว

โลกจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 

65 ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การศึกษาเศรษฐกิจเมืองในอาเซียนพบว่า เมื่อถึงปี 2030 การ

ขยายตัวของความเป็นเมืองของอาเซียนจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นถึง 930 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(Woetzel et.al., 2014)   

หากใช้ระดับความเป็นเมืองของประเทศรายได้สูงเป็นเกณฑ์ จะเห็นว่าประเทศไทยยังมีโอกาสอยู่มาก

ที่จะคว้าโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความท้าทายส าคัญคือ ประเทศไทย

จะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนอย่างไร  

โอกาสและความท้าทายประการที่สอง: ความเป็นเมืองจะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ

และสังคมในหลากมิติ  

การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) การขยายตัวของความเป็นเมืองช่วยให้ผลิตภาพการผลิต

เพ่ิมขึ้นด้วย การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมในชนบทสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการในเมืองโดยตัว  

มันเองเป็นการย้ายแรงงานจากภาคที่มีผลิตภาพการผลิตต่ าไปสู่ ภาคที่มีผลิตภาพการผลิตที่สูงอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ เครือข่ายและความหนาแน่นของเมืองท าให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economies of scale) 

ของการใช้ทรัพยากรมากกว่าชนบทซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า  การศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว 

เมืองที่มีประชากร 200,000 แสนคนจะมีผลิตภาพการผลิตมากกว่าเมืองที่มีประชากร 100 ,000 คนอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 2 – 8 เลยทีเดียว (Woetzel et.al., 2014) 

ความเท่าเทียม (equality) การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นโอกาสส าคัญในการสร้างความเท่า

เทียมกันในเชิงเศรษฐกิจผ่านการจ้างงาน เศรษฐกิจและการลงทุนที่กระจุกตัวภายในพ้ืนที่เมืองสร้างงานใหม่ๆ 
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และให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าเศรษฐกิจในชนบทอย่างเทียบไม่ได้ นอกจากผลกระทบทางด้านการจ้างงานแล้ว 

ชีวิตเมืองยังสนับสนุนความครอบคลุมในมิติของการเข้าถึงเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ ด้วย  

อย่างไรก็ตาม เมืองให้เพียงแต่ ‘โอกาส’ เท่านั้น แต่ไม่ได้รับประกันความส าเร็จ ในทางตรงกันข้าม เมืองอาจ

เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบท และ

ความเหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานเมืองในภาคการผลิตที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ความยืดหยุ่น (resilience) การขยายตัวของความเป็นเมืองจะมีบทบาทส าคัญในการท าให้เศรษฐกิจมี

ความยืดหยุ่นอย่างน้อยในสามด้าน ด้านที่หนึ่ง การขยายตัวของความเป็นเมืองช่วยบรรเทาปัญหาการขาด

แคลนประชากรวัยท างานอันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่สร้างความตึงเครียดให้กับเศรษฐกิจ เพราะ

เมืองช่วยปลดปล่อยแรงงานผู้หญิงซึ่งแต่เดิมมีบทบาทน้อยในภาคเกษตรให้เข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงาน

มากขึ้น และในภาวะที่เศรษฐกิจไร้พรมแดน เมืองไม่เพียงแต่ดึงดูดประชากรชนบทในประเทศตัวเองเท่านั้น  

แต่ยังดึงดูดแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในชนบทของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ด้านที่สอง ประชากรเมืองที่มากข้ึนย่อมมี

ผลท าให้การบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้นด้วย การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นโอกาสที่ดีในการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่พ่ึงพิงการส่งออกเป็นหลัก (Morales, 2014) ด้านที่

สาม การที่ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุหลักมาจากเมือง ดังนั้น การวางแผนเพ่ือรองรับปัญหา

สิ่งแวดล้อมในอนาคตจะเกิดขึ้นในระดับเมืองเช่นกัน         

นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ( Innovation & Entrepreneurship) การคิดค้นนวัตกรรมใหม่มัก

เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีตลาดและโอกาสที่ใหญ่พอส าหรับการลงทุน ในด้านหนึ่ง เมืองเป็นตลาดผู้บริโภคที่

ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากท่ีสุด นอกจากนี้ ข้อจ ากัดและความซับซ้อนของวิถีเมืองยังสร้างโจทย์และ

ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไมรู่้จบ ในอีกด้านหนึ่ง เมืองเป็นศูนย์รวมของความรู้ เทคโนโลยี และคนที่มีความสามารถ

สูง (talents) องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้ที่ผ่านมา เมืองเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและผู้ประกอบการมาโดยตลอด  

การเชื่อมต่อ (connectivity) ในภาพใหญ่ เรามักคุ้นชินว่าเศรษฐกิจโลกคือการเชื่อมต่อทางการค้า

การลงทุน และเทคโนโลยีระหว่างประเทศกับประเทศ แต่จริงๆ แล้วเศรษฐกิจโลกคือการเชื่อมต่อระหว่างเมือง

กับเมืองเป็นหลัก เพราะการเชื่อมต่อที่มีความส าคัญทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณมักจะเกิดขึ้นในเมือง

บางเมืองเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่อาศัยการขนส่งทางเรือมักกระจุกอยู่ที่เมือง

ท่า หรือในแต่ละประเทศจะมีเมืองเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศและท าการ

เชื่อมต่อกับตลาดเงินที่อ่ืนๆ  
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โอกาสและความท้าทายประการที่สาม: การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นโอกาสในการสร้าง

พื้นที่ทางการเมืองและวัฒนธรรมใหม่ๆ นอกจากโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจแล้ว การขยายตัวของ

ความเป็นเมืองยังมีความท้าทายในมิติทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างน้อย 3 ด้าน 

เมืองที่เป็นประชาธิปไตย (democratic city) งานวิชาการกระแสหลักมักชี้ว่า การขยายตัวของความ

เป็นเมืองมีความสัมพันธ์กับความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีนัยส าคัญ (Barro, 1999) เมืองเปรียบเสมือน ‘โรง

ละครประชาธิปไตย’ ที่ตัวแสดงทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายสามารถเข้ามาต่อรอง

ผลประโยชน์ของตนได้  ในประเทศที่มีการกระจายอ านาจไปยังรัฐบาลท้องถิ่น  เมืองมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง

ในการสร้างความมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง อาทิ การมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายของเมือง การ

ปราบปรามคอร์รัปชั่นภายในท้องถิ่น  ในประเทศที่มีอ านาจการปกครองแบบรวมศูนย์ การพัฒนาและความ

เข้าใจประชาธิปไตยสามารถเกิดข้ึนได้จากความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรภายในเมือง (Lama-Rewal & 

Zérah, 2011) กล่าวอีกอย่างคือ การขยายตัวของความเป็นเมืองจะท าให้คนที่เคยถูกกีดกันออกไปจากพ้ืนที่

ทางการเมืองถูกนับรวมเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ทางการเมืองด้วย ในแง่มุมนี้ เมืองจึงเป็นโอกาสและความท้าทายที่

ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

เมืองที่นับรวมทุกคน (inclusive city)  การพัฒนาเมืองในประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่มักตอบโจทย์

เฉพาะคนที่มีก าลังซื้อสูง ในขณะที่ละเลยคนชายขอบของสังคม เช่น คนรายได้น้อย คนพิการ คนด้อยโอกาส 

เป็นต้น สภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดความตึงเครียดภายในเมือง และส่งผลต่อศักยภาพของเมืองและคุณภาพชีวิต

ของคนเมืองเอง อาทิ การเกิดสลัม การเกิดแหล่งเสื่อมโทรม การเบียดบังพ้ืนที่ทางสาธารณะเพ่ือใช้ท ามาหากิน 

ฯลฯ 

ในอนาคตหากเราต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของเมืองและใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของความ

เป็นเมืองอย่างเต็มที่ การออกแบบเมืองส าหรับทุกคนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

พิจารณาว่า การขยายตัวของความเป็นเมืองในประเทศก าลังพัฒนามักก่อให้เกิดแรงงานนอกระบบ (informal 

workers) เป็นจ านวนมาก คนกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองในระดับรากฐานเท่านั้น (เช่น 

มอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถแท็กซี่ที่ช่วยท าให้เมืองขับเคลื่อน หรือร้านขายอาหารตามสั่งราคาถูกที่ท าให้คนมี

รายได้ไม่มากนักสามารถยังชีพในเมืองได้) แต่จะเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการก าหนดรูปแบบของเมืองด้วย   

เมืองที่ฉลาดกว่า (smarter city) ความท้าทายส าคัญของการพัฒนาเมืองในอนาคตคือ เมืองจะ

ขยายตัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีการวางแผนให้ขยายตัวอย่างฉลาดด้วย ภายใต้แรงกดดันทางด้าน
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ประชากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นมากข้ึน เมืองจะต้องให้บริการพ้ืนฐานแก่สมาชิกเมืองอย่างมีคุณภาพ

และท่ัวถึง  ในขณะเดียวกัน ต้องมีความโปร่งใส มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม และ

ใช้พลังงานสะอาด  หากจะบรรลุเป้าหมายข้างต้น เมืองจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยมี

เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของเมือง เมืองที่ฉลาดใน

อนาคตจะเป็นเมืองที่เทคโนโลยีเหล่านี้ฝังตัวเข้าไปอยู่ในทุกๆ การท างานของเมือง (Caragliu & Nijkamp, 

2009) สมาชิกเมืองจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีอ านาจเพ่ิมมากขึ้น (empower) และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมืองผ่านการเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองโดยตรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

การลงทุนเพ่ือพัฒนาเมืองให้ฉลาด นอกจากจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว โดย

ตัวมันเองยังเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะสั้นด้วย มีการประมาณการว่าภายในปี 2020 

เมืองต่างๆ ทั่วโลกจะต้องลงทุนในสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือสร้างเมืองให้ฉลาดคิดเป็นมูลค่ากว่า  

4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (Dept Business, 2013) 
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ในการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง 

คณะผู้วิจัยจะใช้กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมา

จากกรอบการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ trendwatching.com (2014) (ดังแสดงให้

เห็นในภาพที่ 8) ร่วมกับการส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่าง 539 คน (ดังภาคผนวก) ทั้งนี้ การ

วิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิต”ิ ให้ความส าคัญกับห้ามิติดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 8 กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” 

 

ที่มา: พัฒนาต่อยอดจาก trendwatching.com (2014) 

 

(1) พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Drivers of Change) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาค และการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กินเวลายาวนานหลายปี ปัจจัยเหล่านี้มิใช่การ

มองเทรนด์ห้ามิติ 2 
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เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้คนโดยตัวของมันเอง หรืออาจมิใช่โอกาสทางธุรกิจโดยตัวของมัน

เอง แต่เป็นพลังเบื้องหลังที่มีส่วนส าคัญในการก่อรูปหรือก ากับทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส าคัญอัน

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกอีกต่อหนึ่ง รวมทั้งช่วยเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสทางธุรกิจ

ให้เกิดข้ึนตามมา 

(2) ตัวเร่ง (Triggers) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เช่น รสนิยม นโยบายรัฐ เหตุการณ์ทาง

การเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ รวมถึงเทคโนโลยี ที่เป็นตัวเร่งให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหนึ่งสามารถ

ขยายตัวในวงกว้างได้รวดเร็วขึ้น 

(3) ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายความต้องการและความปรารถนาขั้นพ้ืนฐานของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอัน

เนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้ความต้องการพ้ืนฐานของผู้คน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสังคมจ าเป็นต้องปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้

อย่างไร 

(4) โอกาสเกิดใหม่ (Emerging Opportunities) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายโอกาสเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นเพ่ือถม ‘ช่องว่าง’ ที่ถูกสร้างขึ้นจากแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าและบริการใหม่ อาชีพใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ เป็นต้น ตัวอย่างที่

ส าคัญได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับช่องว่างแห่งความคาดหวัง (expectation gap) ของผู้บริโภค ระหว่าง

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการกับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็น ‘ขุมทอง’ ของการท าความเข้าใจแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง 

(5) ความคิดบันดาลใจ (Inspiration Idea)   

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งส ารวจแง่คิดและแรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ในการรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาทั้งของต่างประเทศและไทย ทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว  

ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการปรับตัวและนวัตกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจในแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งช่วยเพ่ิมมุมมองทางธุรกิจให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น รวมถึงสร้างแรง

บันดาลใจในการประกอบธุรกิจใหม่หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วย 
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2.1 พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมืองที่ทรงพลังมากที่สุด เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคบริการที่มีค่าจ้างสูงกว่าจะดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีค่ าจ้างถูกให้เข้าสู่เมืองมากขึ้น ในแง่นี้ 

งานวิชาการบางชิ้นจึงวัดความเป็นเมืองผ่าน ‘อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม’ (ปราโมทย์, สุรีย์พร และปัทมา, 

2550) 

ปัจจุบันแรงงานไทยส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมแล้ว ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ

ระบุว่า ในปี 1990 แรงงานไทยที่อยู่นอกภาคเกษตรคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 36.7 ของแรงงานทั้งหมดเท่านั้น 

ในขณะที่ภาคเกษตรยังคงรองรับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่ระดับร้อย 63.3 แต่ในปี 2012 สัดส่วน

แรงงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 57.9 ส่วนแรงงานภาคเกษตรมีสัดส่วนลดลงเหลือแค่ร้อยละ 42.1 

ของแรงงานทั้งหมดเท่านั้น จากภาพที่ 9 จะเห็นว่า ตลอดช่วงระยะเวลาระหว่างปี 1990 – 2012 แรงงานไทย

ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ     

 

ภาพที่ 9 จ านวนผู้มีงานท าของไทย จ าแนกตามลักษณะงาน ปี 1960 – 2013 

 

 

 

 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ อ้างถึงใน แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงนอกภาคเกษตรไทย (กรวิทย์ ตันศรี, 2557) 

 

  

ปี 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรและนอกภาค

เกษตร โดยใช้ชั่วโมงการท างานเป็นฐานในการค านวณ เนื่องจากแรงงานไทยมีลักษณะไม่เป็นทางการสูง ผู้ที่มี

อาชีพอยู่ในภาคเกษตรมักจะประกอบอาชีพในฤดูเพาะปลูกเท่านั้น เมื่อสิ้นฤดูเพาะปลูกก็จะเข้าสู่เมืองเพ่ือ

ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบว่า ตลอดสามทศวรรษท่ีผ่านมา สัดส่วนชั่วโมงการท างานของแรงงานไทย

ในภาคเกษตรลดลงมาโดยตลอดจากระดับร้อยละ 70 ในปี 1985 เหลือเพียงแค่กว่าร้อยละ  30 ในปี 2010 

เท่านั้น ในขณะสัดส่วนชั่วโมงการท างานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมค่อยๆ เพ่ิมขึ้นตลอดช่วงเวลา

เดียวกัน 

ภาพที ่10 สัดส่วนชั่วโมงการท างานของแรงงานไทย จ าแนกตามลักษณะงาน ปี 1985 – 2010 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: The Thai Economy: Success and Challenges (TDRI, 2014) 

 

 กระบวนการเปลี่ยนผ่านในภาคเกษตรกรรม (agricultural transformation) 

กระบวนการเปลี่ยนผ่านในภาคเกษตรกรรมเป็นผลต่อเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 

เมื่อแรงงานอพยพจากภาคเกษตรเข้าสู่เมือง พวกเขาไม่ได้ตัดขาดจากภาคเกษตรกรรมโดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่

แรงงานเหล่านี้มักจะส่งเงินกลับไปยังครอบครัวที่ยังอยู่ในภาคเกษตร เงินบางส่วนจะถูกน าไปลงทุนใน

เทคโนโลยีการเกษตรที่ดีกว่าเดิม อาทิ เครื่องจักร ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ผลที่ตามมาคือ ผลิตภาพการผลิตในภาค

เกษตรจะเพ่ิมขึ้นท าให้ความต้องการแรงงานในภาคเกษตรลดลงและท าให้เกิดแรงงานส่วนเกินในชนบท 

แรงงานส่วนเกินเหล่านี้ก็จะอพยพเข้าสู่เมืองเพ่ือหาโอกาสและงานที่ดีกว่าต่อไป  

ปี 
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เมื่อแรงงานเข้าสู่เมืองและมีรายได้มากข้ึน ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามรายได้

และวิถีชีวิต ส่วนใหญ่แล้วสัดส่วนรายจ่ายของคนเมืองมักเป็นค่าอาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

รายจ่ายด้านอาหารของคนเมืองที่เพ่ิมมากขึ้นจะช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตร ที่สุดแล้ว เมื่อเกษตรกรมี

รายได้เพ่ิมขึ้นก็จะน าเงินไปลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต แรงงานส่วนเกินจึงออกจากภาคเกษตรกรรม

และย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ้นผ่านกลไกนี้อีกทางหนึ่ง (Woetzel et.al., 2014) 

ตัวอย่างรูปธรรมของการเปลี่ยนผ่านในภาคเกษตรกรรม คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต 

จากภาพที่ 11 จะเห็นว่า ในปี 2014 จ านวนรถแทรกเตอร์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกมีจ านวน 446,507 

คัน จากที่มีเพียงแค่ 53,779 คันเท่านั้นในปี 1990 หรือ เพ่ิมข้ึนกว่า 8 เท่าในรอบ 24 ปี 

 

ภาพที่ 11 จ านวนแทรกเตอร์ที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ปี 1990 – 2014 

 

 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2558)  

 ความเป็นสมัยใหม่ของเมือง (modernization) 

นอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้ว สิ่งหนึ่ งที่เมืองแตกต่างจากชนบท คือ ความเป็นสมัยใหม่ 

(modernization) ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริการของรัฐ ระบบสาธารณสุข การศึกษา 

การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงสินค้าและบริการ ดังนั้น เมืองจึงมีโอกาสมากกว่าชนบทอย่างเทียบ

กันไม่ได้ ถึงท่ีสุดแล้ว ความแตกต่างทางด้านโอกาสเหล่านี้จะดึงดูดผู้คนให้ออกจากชนบทเข้าสู่เมืองมากยิ่งข้ึน 

ปี 

จ ำนวนรถแทรกเตอร์ (คัน) 
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ส าหรับประเทศไทย ความเป็นสมัยใหม่ของเมืองของปรากฏชัดเจนที่สุดในกรณีการขยายตัวของ

กรุงเทพมหานคร กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (2550 ) เสนอว่า สาเหตุที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยวของ

ประเทศไทยเนื่องจากการกระจุกตัวทางด้านการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 – 3 (พ.ศ. 2504 – 2519) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพฯ 

เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ประปา การคมนาคมขนส่ง การจัดตั้งสถานศึกษา และการสาธารณสุข 

แม้ต่อมาภายหลังจะมีความพยายามกระจายการพัฒนาสู่ส่วนอื่นๆ แต่การพัฒนาก็ยังอยู่ภายใต้แนวคิดท่ีเชื่อว่า 

กรุงเทพฯ คือ ศูนย์กลาง 

นอกจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้ว กรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมอีกด้วย ถนน

สายหลักทุกสาย รถไฟเกือบทุกขบวน และเรือขนส่งแทบทุกล าล้วนมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไม่ว่าใครจะเดินทางไปที่ไหน เหนือ-ใต้-ตะวันออก-ตะวันตก 

ล้วนแต่ถูกออกแบบมาให้ผ่านกรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน อาทิ สถาบันการศึกษาชั้นน า

ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หรือโรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเครื่องมือทาง

การแพทย์ครบครันก็ล้วนแต่อยู่ในกรุงเทพฯ ในด้านการเมืองและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เป็นเวทีส าคัญในการ

ต่อรองทางการเมืองระดับชาติมาโดยตลอด จะเห็นว่า ไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดของประเทศก็ตาม การ

ประท้วงมักจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เสมอ   

ในส่วนของเมืองในต่างจังหวัด แม้จะไม่ชัดเจนเท่ากรุงเทพฯ ทว่า เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ชนบท เมืองใน

ต่างจังหวัดไทยมีลักษณะของความเป็นศูนย์กลางและความเป็นสมัยใหม่ในด้านต่างๆ เช่นเดียวกั น ภาวิน  

ศิริประภานุกูล (2555) ชี้ว่า กลุ่มคนจนที่อยู่ในชนบทเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้ าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐที่มี

คุณภาพได้ เนื่องจากบริการพ้ืนฐานที่มีคุณภาพมักกระจุกอยู่ในเขตเมือง หรือในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมี

ตัวอย่างรูปธรรมอ่ืนๆ ให้เห็น อาทิ การจัดอันดับคุณภาพโรงเรียนมักพบว่า โรงเรียนที่อยู่ในเมืองจะมีคุณภาพ

ด้านการศึกษาดีกว่าโรงเรียนในชนบท (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) หรือการที่เด็กในชนบท

ไม่มีอาหารบ ารุงร่างกายและของเล่นกระตุ้นพัฒนาการจนเป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กชนบทมีระดับสติปัญญา (IQ) 

และความฉลาดทางอารมณ์น้อยกว่าเด็กในเมือง (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) เป็นต้น   

กล่าวโดยสรุป ความเป็นสมัยใหม่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดการขยายตัว

ของความเป็นเมืองในประเทศไทยมากว่า 5 ทศวรรษ  ที่ผ่านมา การกระจุกตัวของทรัพยากรและการพัฒนาท า
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ให้การขยายตัวของความเป็นเมืองเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และหัวเมืองในส่วนภูมิภาค แม้ส่วนใหญ่จะกระจุกใน

กรุงเทพฯ มากกว่า (อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายรัฐ และพลวัตของการขยายตัวของความเป็นเมือง

ที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตจะท าให้เมืองในต่างจังหวัดขยายตัวและมีบทบาทมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ – โปรดดู

หัวข้อ ‘ตัวเร่ง’)    

 

2.2 ตัวเร่ง 

 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐเป็นตัวเร่งส าคัญที่จะท าให้เมืองขยายตัวในอนาคต Dobbs, 

Manyika และ Roxberg (2013) ประเมินการเติบโตของเมืองทั่วโลกพบว่า ระหว่างปี 2013 - 2030 การลงทุน

ในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐทั่วโลกจะมีมูลค่ามากถึง 57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุน

ในสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (น้ าประปาและไฟฟ้า) และการลงทุนทางด้านโครงข่ายการคมนาคมและการสื่อสาร 

งานศึกษาอีกชิ้นในโครงการวิจัยเดียวกันได้วิเคราะห์ความต้องการใช้น้ าประปาและการสร้างท่าเรือท่ีจะเกิดขึ้น

ในอนาคตพบว่า ภายในปี 2025 เมืองขนาดใหญ่จะต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 50 ของที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นนี้ส่งผลให้เมืองทั่วโลกต้องลงทุนด้านการผลิตน้ าประปาคิดเป็นเงินกว่า 480 

พันล้านเหรีญสหรัฐฯ ในส่วนของการสร้างท่าเรือ เมืองต่างๆ ทั่วโลกจะต้องลงทุนสร้างท่าเรือเพ่ิมขึ้นรวมกัน

กว่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงจะเพียงพอต่อปริมาณการขนส่งสินค้าในปี 2025 (Dobbs et.al., 2012) 

แม้ตัวเลขข้างต้นจะเป็นการประมาณแบบหยาบๆ ทว่าก็ช่วยพอเห็นขนาดการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

หากรัฐลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของความเป็นเมืองและจ านวนประชากร

ที่เพ่ิมขึ้น การขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานจะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลาตินอเมริกา

เป็นตัวอย่างของภูมิภาคที่มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอจนก่อให้เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจ 

งานวิจัยของธนาคารโลกพบว่า ลาตินอเมริกาลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ    

1.5 – 3 เท่า อีกทั้งยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนด้วย (Fay & Morrison, 2007) 

การขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานก่อให้เกิดปัญหารูปธรรมมากมาย เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สลัม 

ปัญหาการจราจร ฯลฯ 
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ปัจจุบันประเทศไทยยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่เพียงพอและจ าเป็นที่จะต้องลงทุนเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือไม่ให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะมาพร้อมกับแนวโน้มการขยายตัว

ของความเป็นเมือง งานวิจัยของ Woetzel et.al. (2014) ชี้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วมูลค่าโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน

ของประเทศพัฒนาแล้วจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 70 ของจีดีพี ในขณะที่ระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยอยู่เพียงแค่

ร้อยละ 51 เท่านั้น หากประเทศไทยต้องการให้โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอกับการขยายตัวของความเป็นเมือง 

ในระหว่างปี 2013 – 2030 ไทยจะต้องลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าที่ลงทุนในระหว่างปี 1992 – 2011 

ถึง 3 เท่า  

 

ภาพที่ 12 มูลค่าโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในอาเซียน ปี 2012 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014) 
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ภาพที่ 13 การประมาณการลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ถึงร้อยละ 70 ของจีดีพี 
ของประเทศในอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014) 

การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในระบบรางจะส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัว

ของเมืองอย่างมีนัยส าคัญ SCB SME (2550) ประเมินว่า การลงทุนระบบรางจะท าให้เกิดการย้ายถิ่นที่อยู่

อาศัยในระยะยาว ซึ่งเป็นไปได้ใน 3 กรณี ได้แก่ กรณีแรก ผู้อยู่อาศัยนอกเขตโครงข่ายระบบรางมีแนวโน้มที่จะ

ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในโครงข่ายระบบรางเพ่ือใช้ประโยชน์จากบริการคมนาคมขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  กรณีที่สอง ประชาชนจะย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังแหล่งประกอบอาชีพของตนที่เป็น

เมืองสถานีจอดของรถไฟ และกรณีสุดท้าย ประชาชนที่ต้องการพ านักในเมืองซึ่งอาจไม่ใช่แหล่งงานของตน แต่

ด้วยความประทับใจลักษณะพิเศษของบางพ้ืนที่ (ซึ่งอยู่ในโครงข่ายระบบราง) จึงมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นฐานไป

อยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ แล้วใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเพ่ือไปท างานในแต่ละวัน เช่น คนที่ท างานใน

กรุงเทพฯ แต่อยากพักอยู่ในเมืองตากอากาศหัวหินชายทะเล อาจจะย้ายตนเองมาหัวหินและเดินทางไปท างาน

ที่กรุงเทพฯ ด้วยรถไฟ เป็นต้น 

บทความข้างต้นยังได้ส ารวจกรณีศึกษาการสร้างรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศพบว่า การสร้างรถไฟ

ความเร็วสูงมีผลท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองกระจายออกไปจากเมืองหลักมากยิ่งขึ้น 

เช่น รถไฟความเร็วสูง TGV สายปารีส-ลียง  (Paris-Lyon) ซึ่งมีความกังวลในช่วงเปิดให้บริการใหม่ๆ ว่า รถไฟ

ความเร็วสูงสายนี้จะดึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากลียงซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็ก เข้าสู่ปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวง 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าเมืองลียงได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง และค่อยๆ กลายเป็นแหล่งลงทุน

ทางธุรกิจที่ส าคัญแห่งหนึ่ง 
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กรณีที่คล้ายกันคือการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่สเปน ก่อนที่จะมีการสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง 

เมือง ซิอุดัด เรอัล (Ciudad Real) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ในมลรัฐคาสไทล์-ลามังกา (Castile La Mancha) ของ

ประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงมาดริด (Madrid) และเมืองเซบียา (Seville) ซิอุดัด เรอัลไม่ได้เป็นทั้งเมือง

ท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรม แต่เป็นเพียงเมืองหนึ่งซึ่งไกลความเจริญ โดยห่างไกลจากทางหลวงสายหลัก

ถึง 50 กิโลเมตร (แม้ว่าซิอุดัด เรอัลจะเคยมีท่าอากาศยานเปิดให้บริการอยู่ แต่ก็ต้องปิดตัวลงไปเนื่องจาก

จ านวนผู้ใช้บริการที่ต่ ามาก) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงและใช้เมืองซิอุดัด เรอัลเป็นจุดผ่าน

ส่งผลให้ซิอุดัด เรอัลกลายสภาพจากชนบทที่ตัดขาดจากความเจริญภายนอกมาเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการ

เติบโต ข้อมูลชี้ว่าภายหลังจากการเปิดให้บริการของรถไฟความเร็วสูงในปี 1992 ประชากรของเมือง  

ซิอุดัด เรอัลเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 3 เท่า โดยจ านวนของคนท้องถิ่นที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดในเมืองดังกล่าวได้เพ่ิมข้ึน

ทุกๆ ปีอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ซิอุดัด เรอัลยังได้กลายสภาพเป็นแหล่งที่พักอาศัยของผู้คนต่างถิ่นซึ่งมีงาน

ประจ าอยู่ในเมืองหลวงมาดริดอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป เครือข่ายระบบรางช่วยสนับสนุนให้เกิด “เมืองชั้นรองรายทาง” (Big Intermediate 

City) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองใหญ่ 2 แห่ง เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยเครื่องบินที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เครือข่ายระบบรางจะสร้างความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ ( locational advantages) ในแง่ที่ว่า 

ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างเมืองหลักต่างๆ สามารถหยุดพักที่เมืองชั้นรองรายทางได้ ประสบการณ์ในสเปน

และฝรั่งเศสชี้ว่า ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างเมืองหลักต่างๆ และหยุดพักที่เมืองชั้นรองรายทางคิดเป็นกว่า  

ร้อยละ 50 ของจ านวนผู้โดยสารทั้งหมด    

 ในกรณีของไทยพบว่า แม้ยังไม่มีการสร้างเครือข่ายระบบราง แต่เมื่อค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การ

คมนาคมของไทยยังขาดประสิทธิภาพและสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างมากจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่

รัฐบาลจะลงทุนในเรื่องนี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขยายตัวของความเป็นเมืองและการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของไทยอย่างมีนัยส าคัญ (ดูล้อมกรอบท่ี 2)  
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ล้อมกรอบ 2: ประเทศไทยกับการลงทุนระบบราง 

 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่พ่ึงการคมนาคมทางถนนเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ประเมินว่า การขนส่งทางถนนคิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของการขนส่ง

ภายในประเทศของไทย โดยประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าโดยใช้ถนนคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจีดีพี การมีต้นทุนขนส่งสินค้าที่ค่อนข้างสูงส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ประเทศโดยรวมสูงไปด้วย    

 เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศพัฒนาแล้ว ปริมาณถนนในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับที่

น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ แม้จะใช้ถนนเป็นช่องทางหลักของการคมนาคมภายในก็ตาม (ดูภาพท่ี ก-1) 

 ในปี 2556 ประเทศไทยใช้ระบบรางในการขนส่งภายในประเทศเพียงแค่ร้อยละ 2.2 ของการขนส่งโดยรวม

ภายในประเทศเท่านั้น แม้ระบบรางจะเป็นระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 ประเทศไทยมีความหนาแน่นของระบบรางน้อยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ในอนาคตประเทศไทย

สามารถลงทุนในระบบรางเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศได้ ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และคณะ (2555) เสนอว่า การลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงเพ่ือ

เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนจะท าให้ไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางการ

คมนาคมของภูมิภาค 

 

ภาพที่ ก-1 ความหนาแน่นของถนนและระบบรางประเทศในอาเซียนและประเทศพัฒนาแล้ว 

 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014) 
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 โลกแห่งการเชื่อมต่อทางการคมนาคมขนส่ง 

ในทางกายภาพ การคมนาคมและการขนส่งคือปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่จะ

ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิต แนวโน้มการขยายตัวของเมือง และการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจเกิดใหม่ล้วนมาพร้อมกับการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การคมนาคมขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพจะเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคให้คึกคักมากขึ้น รายงานนี้จะใช้การเปลี่ยนแปลงใน

อุตสาหกรรมการบินเพื่อชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการคมนาคมขนส่ง 

ในอดีต การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วโดยเครื่องบินเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก โดยมีแค่คนบางกลุ่ม

เท่านั้นที่มีโอกาสได้เดินทางโดยวิธีนี้ แต่ในปัจจุบัน เทรนด์นี้ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด  คนรุ่นใหม่

ก าลังถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกลุ่มคนที่เดินทางโดยใช้เครื่องบินมากที่สุด ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุ

ว่า ในปี 1970 ทั่วโลกมีผู้โดยสารเครื่องบินเพียงแค่ 310 ล้านคนเท่านั้น แต่ในปี 2014 ทั่วโลกมีผู้โดยสาร

เครื่องบินมากถึง 3,200 ล้านคน ข้อมูลชุดเดียวกันระบุว่า ในปี 2014 ประเทศไทยมีผู้โดยสารเครื่องบินจ านวน

มากถึง 44 ล้านคน จากที่มีเพียงแค่ 760,000 คนในปี 1970 หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 57 เท่าภายในเวลา 4 ทศวรรษ     

หากพิจารณาเฉพาะภายในประเทศ จ านวนเที่ยวบินในประเทศก็เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ภาพที่ 15  

ชี้ว่า จ านวนเที่ยวบินภายในประเทศของไทยเพ่ิมข้ึนกว่า 2 เท่าในรอบ 10 ปี โดยเพ่ิมข้ึนจาก 196,597 เที่ยวใน

ปี 2005 เป็น 417,174 เที่ยวในปี 2014 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายสนามบินจะเห็นว่า สนามบินของหัวเมืองใน

ภูมิภาคก็มีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกัน  

ภาพที่ 14 จ านวนเที่ยวบินภายในประเทศ ปี 2005 - 2014 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมการบินพลเรือน, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

จ ำนวนเที่ยวบิน 
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 เทคโนโลยีดิจิทัล 

หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้เมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง คือ 

ความสามารถในการปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเมือง McWilliams (2015) ท าการศึกษากลุ่มคน

เมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของลอนดอนพบว่า คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ท างานที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยมี

อุปกรณ์ในการท างานเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ทว่าในปี 2012 งานที่พวกเขา

ท ามีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของเศรษฐกิจอังกฤษ และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 15.8 ในปี 2025 งานวิจัยนี้

ยังพบด้วยว่า คนท างานสร้างสรรค์ในอังกฤษไม่ใช่คนที่ผลิตเทคโนโลยีเองเหมือนอย่างในสหรัฐอเมริกา แต่คน

กลุ่มนี้มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมาก พวกเขาใช้ความช านาญที่มีท างานบนโลกออนไลน์ 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถท าก าไรได้ดีที่สุด       

ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ ข้อมูลจากส านักงานสถิติ

แห่งชาติระบุว่า ในปี 2013 คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแค่เพียงร้อยละ 28.9 เท่านั้น โดยคนที่อาศัยอยู่ในเขต

เมือง (กรุงเทพฯ และเขตเทศบาล) จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเมืองอย่างมีนัยส าคัญ 

ภาพที่ 15 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ปี 2013 

 

 

 

 

 

ที่มา: ผลส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

 

ในด้านหนึ่ง อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ต่ าสะท้อนถึงความไม่พร้อมของคนไทยในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล แต่ในอีกด้านหนึ่ง ‘ช่องว่างดิจิทัล’ ขนาดใหญ่กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีกว่าในการสร้างเศรษฐกิจที่มี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน เนื่องจากลักษณะเด่นของเทคโนโลยีดิจิทัลคือ สามารถแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็วและ

มีอัตราการขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องใช้เวลา ‘ถึง 5 ปี’ (ปี 1991 – 1996) 

ในการท าให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากร้อยละ 0.7 มาเป็นร้อยละ 10 แต่ว่าใช้เวลา ‘เพียงแค่ 5 ปี’ เช่นกัน    
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(ปี 1997 – 2001) ในการท าให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากร้อยละ 10 มาเป็นร้อยละ 50 (World Bank Data, 

2015) 

นอกจากจะแพร่ขยายอย่างรวดเร็วแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีลักษณะของความเป็น ‘เทคโนโลยี

อเนกประสงค์’ ด้วย กล่าวคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถท าได้เกือบทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ภาค

เกษตรกรรมที่เป็นภาคการผลิตดั้งเดิมไปจนถึงภาคการเงินและภาคการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 โมบายอินเทอร์เน็ต 

ในขณะที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศพัฒนาแล้วเติบโตมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (laptop) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศก าลังพัฒนา (ที่อัตราการ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังต่ า) จะเกิดขึ้นในรูปแบบของโมบายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ‘การปฏิวัติดิจิทัล’ หรือ การที่

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าของทั้งสองพ้ืนที่จึงแตกต่างกันไปด้วย 

โมบายอินเทอร์เน็ตท าให้วิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่อยู่ในโลกของการเชื่อมต่ออย่างเข้มข้น (hyper- 

connected world) ซึ่งเป็นโลกที่สิ่งต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนกับคน คนกับ

อุปกรณ์ และระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง จนท าให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลจ านวนมากระหว่างกันในเวลา

อันรวดเร็ว นิตยสาร Economist (2014) เสนอว่า โลกแห่งการติดต่อเชื่อมโยงอย่างเข้มข้นเป็นเงื่อนไขทาง

วัฒนธรรมที่ภาคธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจ าเป็นต้องปรับตัว โดยปรากฎการณ์นี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจ

ขนาดเล็กให้มีโอกาสเจริญเติบโตและเชื่อมโยงกับตลาดที่ใหญ่ขึ้น และห่วงโซ่อุปทานในระดับข้ามชาติจะไม่ถูก

จ ากัดอยู่แค่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กระแสนี้ก็สร้างความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องรับมือเช่นกัน ไม่

ว่าจะเป็น ความปลอดภัยของข้อมูล และการจัดการข้อมูลจ านวนมหาศาล เป็นต้น  

นอกจากนี้ โลกของการเชื่อมต่ออย่างเข้มข้นยังท าให้การส่งผ่านแบบแผนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ระหว่างเมืองกับชนบทเป็นไปอย่างรวดเร็ว โมบายอินเทอร์เน็ตจะท าให้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ชนบทมีความคิด 

พฤติกรรม รสนิยมและความเชื่อเหมือนคนในเมืองมากข้ึน วรากรณ์ สามโกเศศ (2556) เรียกคนกลุ่มนี้ว่า ‘คน

เมืองเสมือน’ และเห็นว่า ในอนาคตคนกลุ่มนี้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญในสังคมไทย  

 รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 พบว่า ปัจจุบันผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตไทยส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังใช้

งานเฉลี่ยยาวนานที่สุดด้วย ในขณะที่อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิม (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคล , 

คอมพิวเตอร์พกพา) อยู่ในล าดับรองลงมา 
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ภาพที่ 16 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และจ านวนชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน  

เปรียบเทียบตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 

(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส,์ 2557) 

 

 เทคโนโลยีใหม่ในเมือง 

หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ภาคธุรกิจประสบความส าเร็จในโลกยุคใหม่คือ การมองเห็นว่าเทคโนโลยีใดจะ

เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและเตรียมปรับมาใช้ในธุรกิจของตัวเอง อย่างไรก็ตาม การจะรู้ชัดว่าเทคโนโลยีเป็น

เทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็นเรื่องท่ียากล าบาก และเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจ 

Manyika et.al. (2013) ชี้ว่า เทคโนโลยีแห่งอนาคตจะต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 4 ประการ คือ มี

การพัฒนาภายในตนเองสูง (เช่น คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่มีสมรรถนะสูงขึ้นตลอดเวลา) สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก และมีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้กรอบคิดนี้ งานวิจัยข้างต้นได้ระบุเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในปี 

2025 ไว้ 12 เทคโนโลยี ดังแสดงในภาพที่ 17   
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การท างานของเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ได้เป็นการท างานแบบแยกขาด ทว่าเป็นการท างานที่หนุน

เสริมซึ่งกันและกัน เมืองจึงเป็นแหล่งที่ดึงศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาได้มากที่สุด เพราะเมืองเป็น

ศูนย์กลางของเทคโนโลยีเหล่านี้ในตัวเอง จงึท าให้ใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและเครือข่ายได้ง่าย   

 

ภาพที่ 17 เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy 

(Manyika et.sl., 2013) 

 

 ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของบรรษัทข้ามชาติ 

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของคนเมืองมากยิ่งขึ้น บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยหัน

มาใช้เมืองเป็นฐานในการลงทุนแทนที่การใช้ประเทศเป็นฐานในการลงทุนแบบเดิม Dobbs, Manyika และ 

Woetzel (2013) ท าการวิจัยบรรษัทที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญฯ ทั่วโลกพบว่า ในปี 2010 โลกมีบรรษัท

ที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญอยู่ทั้งสิ้น 7,941 แห่ง โดยบรรษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว 

(ร้อยละ 73) แต่ระหว่างปี 2010 – 2025 คาดว่า โลกจะมีบรรษัทที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญฯ เพ่ิมขึ้นอีก

กว่า 7,000 แห่ง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึนนี้จะอยู่ในเมืองใหญ่ในประเทศก าลังพัฒนา  
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ภาพที่ 18 จ านวนบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จ าแนกตามระดับการพัฒนา  
ปี 2010 และปี 2015 

 

ที่มา: Urban world: The shifting global business landscape (Dobbs, Manyika &Woetzel., 2013) 

 

ไม่เพียงแต่บรรษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน เมืองแต่ละเมืองเองต้องสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือแย่งเงินลงทุนด้วยเช่นกัน World Economic Forum (2014) เห็นว่า ในการ

รับมือกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่จะเป็นไปในอนาคต แต่ละประเทศจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของเมืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ านาจเพ่ือให้

เมืองได้ตัดสินใจด้วยตนเองในด้านต่างๆ อาทิ การตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การมีนโยบายเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศของตนเอง รวมไปถึงการเลือกผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่คนเมืองเห็นว่าเหมาะสมด้วย 

Dadlder (2015) ชี้ว่า ในปัจจุบันการที่เมืองมีอ านาจทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นส่งผลให้นโยบายเศรษฐกิจ 

(ระหว่างประเทศ) ของเมืองเริ่มมีอิทธิพลมากกว่านโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติในทางปฏิบัติแล้ว เมืองขนาดใหญ่

บางเมือง อาทิ เซี่ยงไฮ้และเซาเปาโล มีการตั้งส านักงานนโยบายระหว่างประเทศของเมืองเพ่ือท างานร่วมกับ

หน่วยของระดับประเทศ เขายังชี้ด้วยว่า อิทธิพลของเมืองที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจในระดับชาติอาจไม่

จ าเป็นต้องแสดงออกอย่างชัดเจน แต่ซ่อนรูปอยู่ในนโยบายระดับชาติ เช่น การที่นโยบายเศรษฐกิจของ 

เมืองหลวงอย่างโตเกียว ปารีส และลอนดอนหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับนโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 

และอังกฤษ เป็นต้น  
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 เมืองขนาดกลางคืออนาคต 

ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่จะเกิดขึ้นใน 2 -3 ทศวรรษข้างหน้า 

คือ เมืองขนาดกลาง (medium weight city) จะมีการขยายตัวที่เร็วกว่าเมืองขนาดใหญ่  ทั้งนี้คาดการณ์ว่า 

ในอีก 10 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางทั่วโลกจะเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยภายในประเทศ

ตนเอง และในปี 2025 เศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียว 

(Dobbs et.al., 2011) 

เมืองขนาดกลางสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ระดับ คือ เมืองขนาดกลางปกติ (ประชากร 2 – 5 ล้าน

คน)  เมืองขนาดกลางค่อนไปทางเล็ก (ประชากร 7.5 แสน – 2 ล้านคน) และเมืองขนาดกลางค่อนไปทางจิ๋ว  

(ประชากร 2 – 7.5 แสนคน) โดยทั่วไปแล้ว งานวิชาการที่วิเคราะห์เรื่องเมืองขนาดกลางส่วนใหญ่จะใช้เมือง

ขนาดกลางปกติเป็นหน่วยหลักในการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นการนิยามโดยอ้างอิงจากเมืองทั่วโลก (UN, 2014) 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การให้ความส าคัญกับเมืองขนาดกลางค่อนไป

ทางเล็กและเมืองขนาดกลางค่อนไปทางจิ๋วจะช่วยให้เห็นพลวัตของเศรษฐกิจได้ดีกว่า 

ข้อมูลจาก McKinsey Global Institute Cityscope Database ระบุว่า ประเทศไทยมีเมืองตั้งแต่

ขนาดกลางค่อนไปทางจิ๋วขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 34 เมือง โดยมีกรุงเทพฯ เพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่จัดว่าเป็นมหานคร 

(ประชากรมากกว่า 5 ล้านคน) ที่เหลือเป็นเมืองขนาดกลางค่อนไปทางเล็กและเมืองขนาดกลางค่อนไปทางจิ๋ว 

และไม่มีเมืองขนาดกลางปกติเลย อาศัยฐานข้อมูลนี้ Woetzel et.al. (2014) คาดการณ์ว่า ในระหว่างปี 2013 

– 2030 เศรษฐกิจหัวเมืองในส่วนภูมิภาคของไทยหลายเมืองจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่ากรุงเทพฯ และสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
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ภาพที่ 19 การเติบโตของเมืองขนาดกลางในประเทศไทย ปี 2013 - 2030 

 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014) 

ปฐมาภรณ์ นิธิชัย (2555) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในต่างจังหวัดไทยพบว่า ในช่วง

ระหว่างปี 2001 - 2010 เศรษฐกิจในต่างจังหวัดของไทยมีความส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศมาก

ขึ้น ในปี 2010 เศรษฐกิจในต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 61 ของเศรษฐกิจประเทศ จากที่คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 

54  ในปี 2001  นอกจากนี้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่ากรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยขนาดเศรษฐกิจในต่างจังหวัดในปี 2010 เพ่ิมขึ้นเป็น 2.3 เท่าของขนาดเศรษฐกิจในปี 2001 

ในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพ่ิมขึ้นเป็น 1.7 เท่าของขนาดเศรษฐกิจในปี 2001 

ผลการวิจัยข้างต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(2010) ที่พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2002 - 2009 การเพ่ิมขึ้นของผู้บริโภคที่เป็นคนเมือง (urban consumer) 

กว่าร้อยละ 75 เกิดขึ้นนอกกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์นี้จะยังคงด าเนินต่อไปใน

อนาคต  

หนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหัวเมืองในต่างจังหวัดคือ การค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับเมืองที่มีการขยายตัวสูงในภูมิภาค เช่น ระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ 

หนองคายกับฮานอย มุกดาหารกับจีนตอนใต้ เป็นต้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ (2557) ระบุว่า การค้าชายแดนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปี โดยในปี 2013 การค้า

ชายแดนมีมูลค่าสูงถึง 9.24 แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2008 ร้อยละ 28.5 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ 5.08 ต่อปี รายงานฉบับเดียวกันนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า เมืองชายแดนของไทยมีศักยภาพในการเติบโตอีก

มาก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังเป็นด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดนที่

เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ แต่เมืองเหล่านี้ยังไม่มีฐานการผลิตหลักในพื้นที่  

ในอนาคต การค้าชายแดนจะเป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองในส่วนภูมิภาคและเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากภาครัฐตั้งเป้าที่จะท าให้การค้าชายแดนขยายตัวให้ได้ถึงร้อยละ 15 ต่อ

ปี โดยมีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนหลายนโยบาย เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ

การค้าชายแดน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบราง  

 แม้เมืองขนาดกลางจะเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่ามหานครอย่าง

กรุงเทพฯ จะหมดความส าคัญ เพียงแค่กรุงเทพฯ เติบโตได้ตามศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ก็จะสร้างโอกาส

และมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากมีฐานที่ใหญ่อยู่แล้ว 

 การเพิ่มข้ึนของชนชั้นกลางใหม่ 

ผู้อพยพเข้าเมืองมิได้มีสถานะเป็นเพียงผู้ย้ายถิ่น แต่พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมด้วย พวก

เขากลายเป็นชนชั้นกลางใหม่ที่มีรายได้มากพอที่จะซื้อของใช้จ าเป็นและเหลือเงินส าหรับใช้ฟุ่มเฟือยได้บ้าง 

หรือกล่าวได้ว่า พวกเขาก าลังเปลี่ยนแบบแผนวิถีชีวิตและวิถีการบริโภคไปเป็นผู้บริโภคในสังคมเมือง งานวิจัย

พบว่า ชนชั้นกลางใหม่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนพอๆ กับรายได้ที่พวกเขามีเลยทีเดียว โดยสาเหตุที่พวกเขามี

สัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ที่สูง เนื่องจากพวกเขามักจะจับจ่ายในสินค้าและบริการที่อ านวยความสะดวกในชีวิต

เมือง อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์พกพา เตาไมโครเวฟ ฯลฯ (EIC, 2010) 

มีการคาดการณ์ว่า ในทศวรรษข้างหน้าจะเกิดชนชั้นกลางใหม่เพ่ิมขึ้นอีกราว 1 พันล้านคนทั่วโลก 

หรือเพ่ิมข้ึนอีกกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปัจจุบัน โดยคนกลุ่มนี้จะใช้จ่ายมากถึง 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ภายในปี 2025 (Dobbs et.al. 2012)  ส่วนในอาเซียน การศึกษาพบว่า ปี 2013 อาเซียนมีคนชั้นกลาง

ประมาณ 81 ล้านครัวเรือน และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 163 ล้านครัวเรือนในปี 2030 กล่าวเฉพาะประเทศไทย ชน

ชั้นกลางใหม่จะเพ่ิมข้ึนมากถึง 7 ล้านครัวเรือนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ (Woetzel et.al., 2014) 

การคาดการณ์ข้างต้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนไทยในรอบ 

10 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี 2013 ครัวเรือนไทยทั้งประเทศมีรายได้เฉลี่ย 
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25,194 บาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2002 ที่อยู่ท่ีระดับ 13,736 บาทเกือบๆ 2 เท่า ในส่วนของรายจ่าย ครัวเรือนมี

รายจ่ายโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 10,889 บาทในปี 2002 เป็น 19,061 บาทในปี 2013  

ภาพที่ 20 จ านวนครัวเรือนชนชั้นกลางใหม่ในประเทศในอาเซียนปี 2013 และปี 2030 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Southeast Asia at the crossroads: Three paths to prosperity (Woetzel et.al., 2014) 

 

2.3 ความต้องการพื้นฐาน 

ความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่อาจปรับไปตามข้อจ ากัดและ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในด้านหนึ่ง คนเมืองยังต้องการเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ

ชีวิตเมือง อาทิ ที่อยู่อาศัย การศึกษา การคมนาคมขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

เป็นต้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง สภาพแวดล้อมภายในเมืองกลับกดดันให้เกิดสภาพแวดล้อมและข้อจ ากัดในการใช้

ชีวิต เช่น ความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น การขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะ ปัญหาการจราจรที่เลวร้าย

ลง ความเครียดที่เพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงการต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่อาจมีรสนิยม วิธีคิด และคุณค่าที่ต่างไปจาก

ตน ฯลฯ  นอกจากนี้ ความต้องการพ้ืนฐานบางอย่างอาจเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป 

เช่น ความต้องการมีตัวตนในโลกออนไลน์ เป็นต้น 

รายงานในส่วนนี้จะส ารวจความต้องการพ้ืนฐานที่ปรับเปลี่ยนไปตามข้อจ ากัดและสภาพแวดล้อมของ

เมืองบางประการ เพ่ือแสดงให้เห็นมิติความต้องการพื้นฐานของคนเมืองดังที่กล่าวไปข้างต้น 
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  ความต้องการที่อยู่อาศัย 

ปัญหาส าคัญที่เมืองทุกเมืองต้องเผชิญคือ การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ในอดีตปัญหานี้อาจจ ากัดเฉพาะ

แค่กลุ่มคนรายได้น้อยเท่านั้น ทว่าปัจจุบันปัญหาได้ลุกลามมาถึงคนชั้นกลางเช่นเดียวกัน เนื่องจากรายได้ของ

ชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นไม่ทันกับราคาที่อยู่อาศัยในเมือง  ปัญหานี้ได้รับการคาดหมายว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆ เมื่อระดับของการขยายตัวของความเป็นเมืองสูงขึ้น Kolko (2014) ศึกษาราคาบ้านและรายได้ของชน

ชั้นกลางในสหรัฐอเมริกาพบว่า มีบ้านเพียงแค่ครึ่งหนึ่งในตลาดเท่านั้นที่ตั้งราคาเหมาะกับรายได้ของชนชั้น

กลางอเมริกัน 

แนวคิดดั้งเดิมมักมองว่า รัฐควรมีบทบาทหลักในการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ปานกลางและมี

รายได้น้อย แต่ปัญหาที่ตามมาคือ รัฐมักจัดหาที่อยู่อาศัยในย่านราคาถูกที่ขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ต่างๆ อาทิ การคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ การศึกษา และการบริการสาธารณะอื่นๆ ส่งผลให้ประชากรที่อาศัย

อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวมักจะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Kwak, 2013) ในกรณีของไทย แม้ ‘โครงการ

บ้านเอ้ืออาทร’ จะประสบความส าเร็จในด้านของการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับคนรายได้น้อย แต่ก็ยังตอบโจทย์

ด้านคุณภาพไดไ้ม่ดีนักเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างบ้านที่ทุกคนจ่ายได้ และ

สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรมากขึ้น ธุรกิจนี้สามารถท าก าไรได้จริงหากน าความคิดสร้างสรรค์ และ 

องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในด้านของการก่อสร้างและการบริหารจัดการมาใช้ (Arieff; 2011)  

รูปธรรมที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ การออกแบบบ้านที่เหมาะกับค่านิยมและวิถีชีวิตคนเมืองสมัยใหม่ 

Felino (2015) เสนอว่า บ้านส าหรับคนเมืองยุคใหม่ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีขนาดใหญ่อีกต่อไป เพราะคนเมืองมี

แนวโน้มที่จะมีครอบครัวที่เล็กลง โดยหนึ่งครอบครัวอาจมีสมาชิกเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น (พ่อ แม่ และลูก) 

ในขณะที่คนที่เลือกอยู่เป็นโสด ไม่มีลูก และคนที่อยู่กับคนรักเพศเดียวกันก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

เงื่อนไขเช่นนี้ คนเมืองจะยอมแลกพ้ืนที่ใช้สอยในบ้านกับการเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและราคาบ้านที่ถูกลง  

นอกจากโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปแล้ว คนเมืองรุ่นใหม่ยังมีค่านิยมและเหตุผลทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างจากคนรุ่นก่อน พวกเขาเลือกที่จะแชร์ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก รถ และอ่ืนๆ แทนที่จะ
ครอบครองเป็นเจ้าของ แนวโน้มการแบ่งปันทรัพย์สินนี้จะท าให้เกิด ‘บ้านที่อยู่กันหลายครอบครัว’ (multi-
family housing หรือ cooperative housing) ขึ้น บ้านแบบนี้คือบ้านที่ผู้อาศัยเป็นเจ้าของห้องนอนและ
ห้องน้ า แต่มีการแชร์พื้นที่สอยพ้ืนที่ส่วนกลางเช่นห้องครัว สถานที่ท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับ
คนอ่ืนในพื้นท่ีอาคารใหญ่  
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การส ารวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า ในปี 2005 ยอดขายบ้านเดี่ยวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยยอดขาย 1.7 ล้าน

หลังต่อปี แต่หลังจากนั้นตกลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงแค่ 600,000 หลังในปี 2013 ในขณะที่บ้านที่อยู่กัน

หลายครอบครัวกลับมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 33 ของบ้านทั้งหมด

ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกัน การส ารวจในเชิงลึกพบว่า  การมีบ้านเดี่ยวไม่ใช่ความฝันของหนุ่มสาว

อเมริกันอีกต่อไป แต่นิยมอยู่ในย่านที่มีการใช้พ้ืนที่แบบปะปน (mix used area) มากกว่า โดยพวกเขาจะเลือก

ที่พักที่ใกล้ศูนย์กลางเมืองที่สามารถนั่งท างานหรือสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงในร้านอาหารและร้านกาแฟได้

โดยสะดวก (Frizell, 2015) 

ส าหรับประเทศไทย การศึกษาภายใต้โครงการ ‘กรุงเทพฯ 250’ ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

(UDDC) (2558) พบว่า ในอนาคตความต้องการที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในเขตเมืองชั้นในจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขนาดของครอบครัวที่เล็กลง ลักษณะเช่นนี้จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่

ทางแนวตั้งในบริเวณชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร การศึกษาของ UDDC 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก สถิติชี้ว่า ตั้งแต่ปี 

2008 เป็นต้นมา อาคารชุด (คอนโดมิเนียม, อพารท์เมนท์ หรือหอพัก) เติบโตขึ้นอย่างมากในกรุงเทพมหานคร 

โดยในปี 2008 กรุงเทพฯ มีการจดทะเบียนอาคารชุดรวมเพียงแค่ 146,403 ยูนิตเท่านั้น แต่เพ่ิมขึ้นเป็น 

333,980 ยูนิตในปี 2014 หรือเติบโตกว่า 2 เท่าตัวในระยะเวลา 6 ปี โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้อยู่อาศัยประเภท

นี้ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นคือ การที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง (กรมที่ดิน, 

2556 อ้างถึงใน Homewithdream, 2558)  

ข้อมูลการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ชุดเดียวกันนี้ยังชี้ด้วยว่า ต่างจังหวัดมีการเติบโตของอาคารชุด

เช่นเดียวกัน ในปี 2008 ต่างจังหวัดมีการจดทะเบียนอาคารชุดรวมเพียงแค่ 73,870 ยูนิตเท่านั้น และเพ่ิมขึ้น 

233,381 ยูนิตในปี 2014 หรือเติบโตกว่า 3 เท่าในระยะเวลา 6 ปี แม้จ านวนอาคารชุดในต่างจังหวัดโดยรวม

จะยังน้อยกว่ากรุงเทพฯ แต่หากพิจารณาการเติบโตแล้วจะเห็นว่า ต่างจังหวัดมีการเติบโตของอาคารชุด

มากกว่ากรุงเทพฯ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปรากฏการณ์นี้คล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมืองใน

ต่างจังหวัดที่สูงกว่ากรุงเทพฯ 

การซื้อคอนโดมิเนียมถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองรุ่นใหม่ที่อายุน้อย ท างาน ต้องการความสะดวก 

รวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตสูง การส ารวจของคณะผู้วิจัยพบว่า กว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ระบุว่าตนเองอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมมีอายุต่ ากว่า 40 ปี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 60 ปี ไม่มีใคร

ระบุเลยว่าตนเองอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ในท านองเดียวกัน ผลการส ารวจพบว่ากว่าร้อย 86 ของกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ระบุว่าตนเองอาศัยอยู่อพาร์ทเมนท์มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี และมีกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในอพาร์

ทเมนต์เพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่อายุมากกว่า 40 ปี  

 

 การคมนาคม 

 เมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้น การคมนาคมจะเป็นปัญหาแรกๆ ที่คนเมืองต้องเผชิญ การคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความต้องการพื้นฐานที่คนเมืองต้องการ 

 Padam และ Singh (2001) ชี้ว่า การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาจราจร
ด้วยเหตุผล 3 ประการ ประการแรก ประชากรเมืองที่เพ่ิมมากขึ้นจะท าให้จ านวนเที่ยวการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น
โดยตรง ประการที่สอง ความเป็นเมืองที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้นจะท าให้การเดินทางโดยเฉลี่ยของ
คนเมืองในชีวิตประจ าวันมีความถ่ีมากข้ึน เช่น ในหนึ่งวันอาจต้องเดินทางไปท าธุระในที่ต่างๆ หลายที่ เป็นต้น 
ประการสุดท้าย การขยายตัวของเมืองในเชิงกายภาพจะท าให้ระยะเดินทางโดยเฉลี่ยของคนเมืองยาวขึ้น 
เนื่องจากผู้คนจ านวนมากต้องเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่เมืองเพ่ือท างาน  

 นอกจากนี้ การคมนาคมภายในเมืองไม่ได้หมายถึงแค่การสัญจรของบุคคลเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึง
การสัญจรของสินค้าและบริการต่างๆ ภายในเมืองด้วย เช่น อาหาร เอกสาร ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ ดังนั้น
ปัญหาการคมนาคมภายในเมืองจึงรวมถึงปัญหาการไหลเวียนของสินค้าและบริการภายในเมืองด้วย  ปัญหานี้
ท าให้เกิดความต้องการในการขนส่งสินค้าและบริการที่มีความรวดเร็วขึ้น 

 ในประเทศไทย คนที่อยู่ ในเมืองใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาจราจรเป็นอย่างมาก ข้อมูลจาก
กรุงเทพมหานคร (2558) ระบุว่า กรุงเทพฯ มีปริมาณการขนส่งรวมประมาณ 17 ล้านเที่ยวต่อวัน โดยกว่า 10 
ล้านเที่ยวเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ ไม่เพียงเท่านั้น กรุงเทพฯ ยังถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพของถนนต่ า 
เพราะมีพ้ืนที่ถนนเพียงแค่ร้อยละ 8 เท่านั้น (ในขณะที่เมืองที่มีการจราจรคล่องตัวควรมีพ้ืนที่ถนนประมาณ
ร้อยละ 20 -25)  สภาพเช่นนี้ท าให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการจราจรแย่เป็นอันดับที่สี่ของโลก จึงไม่เป็นที่น่า
แปลกใจที่การส ารวจของโครงการวิจัยจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71 เห็นว่าปัญหาการคมนาคมเป็นปัญหา
ส าคัญที่สุดของเมือง โดยเป็นปัญหาส าคัญอันดับที่สองรองจากปัญหามลพิษ (ร้อยละ 74) ดังนั้น การคมนาคม
ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นความต้องการพื้นฐานที่คนกรุงเทพฯ ต้องการเป็นล าดับต้นๆ 

 ในประเทศพัฒนาแล้ว การตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคมของคนเมืองมัก
อยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การใช้รถยนต์น้อยลง โดยหันมาเดินเท้าและการใช้การคมนาคมทางเลือกเพ่ิมข้ึน ตัวอย่างรูปธรรมของการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านการคมนาคม คือ ‘เทรนด์จักรยาน’ ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่
ทั่วโลก ในยุโรป ข้อมูลการส ารวจในปี 2012 ชี้ว่า ประเทศที่นิยมรถยนต์อย่างสเปนและอิตาลี มียอดขาย
รถจักรยานเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ กระทั่งแซงหน้ายอดขายรถยนต์ใหม่ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลก
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ครั้งที่ 2 (Calamur, 2013) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท าให้แทบทุกประเทศในยุโรปมียอดขายจักรยานสูงกว่า
รถยนต์ (ยกเว้น เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก) ไม่ต้องพูดถึงว่า ส าหรับหลายๆ เมืองในยุโรป อาทิ ปารีส 
อัมสเตอร์ดัม และเมืองในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย จักรยานไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไปแล้ว หากแต่เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตด้วยซ้ า (Hallahan, 2013)  

 ในสหรัฐอเมริกา แม้คนส่วนใหญ่จะยังใช้รถยนต์เป็นพาหนะในปัจจุบัน แต่การศึกษาของ Byrnes 
(2011) พบว่า การใช้จักรยานเป็นพาหนะเพ่ือเดินทางภายในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกากว่า 55 เมือง เพ่ิมข้ึน
ถึงร้อยละ 70 ในช่วงระหว่างปี 2000 – 2009 (Byrnes, 2011) ในขณะที่การท าวิจัยเทรนด์เมืองของ BMW 
Guggenheim Lab ในปี 2014 เองพบว่า  ในเมืองนิวยอร์กเทรนด์เกี่ยวกับจักรยานเป็นเทรนด์ติดอันดับที่ 13 
จาก 100 เทรนด์ยอดนิยมในเมือง โดยคนเมืองรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงาน หรือเครือข่ายการ
สัญจรระบบรางมากกว่าที่จะซื้อบ้านและรถยนต์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนเมืองรุ่นก่อน 

 ส าหรับประเทศไทย จ านวนผู้ใช้จักรยานจะเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบหลายปีที่ผ่านมา จนจักรยาน
เป็นเทรนด์ของคนเมืองกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ซึ่งเทรนด์นี้สอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคทีพ่บว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22 ใช้จักรยานในการเดินทางหรือคิดจะใช้จักรยานในอนาคต   

 อย่างไรก็ตาม จักรยานยังคงมีสถานะเพียงแค่ทางเลือกของคนส่วนน้อยเท่านั้น ด้วยโครงสร้างที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้คนจ านวนมากไม่มีทางเลือกมากนัก และจ าเป็นต้องเผชิญกับความยากล าบากในการ
เดินทางอย่างเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น ในอนาคตการตอบโจทย์ความต้องการด้านคมนาคมของคนไทย (คนกรุงเทพฯ) 
จะเน้นไปที่การพัฒนาระบบขนส่งปลายทางที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย เพ่ือรองรับการใช้ระบบการ
ขนส่งทางรางที่เป็นรูปแบบการเดินทางหลักในชีวิตประจ าวัน โดยมีทางเลือกส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพของ
ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เป็นทางการ (Informal / Para-transportation) เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถ
แท็กซี่ให้มีมาตรฐาน รวมถึงการน าเทคโนโลยี ICT มาเป็นเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการ (ศูนย์
ออกแบบและพัฒนาเมือง, 2558) 

 ส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ แม้โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคมนาคมเดิมจะถูกสร้างไปแล้ว และยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีจะช่วยให้เราใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
ระบบการหาที่จอดรถอัจฉริยะ  ไฟถนนที่เชื่อมโยงกับการเดินทางช่วยประหยัดพลังงาน ฯลฯ เทคโนโลยีที่
เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต ก าลังค่อยๆ เปลี่ยนการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้ไป 
นอกจากนี้นวัตกรรมใหม่ เช่น รถยนต์อัจริยะขนาดเล็กที่จะมาแทนที่รถยนต์ขนาดใหญ่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมทางความคิดอย่างการแชร์รถยนต์หรือจักรยานผ่านแอปพลิเคชันจะช่วยลด
การใช้รถและบรรเทาปัญหาการจราจรลงได้   
 

 สาธารณสุข 
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วิถีการชีวิตของคนเมืองเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีเวลาจ ากัด 
การรับประทานนอกบ้านและไม่สามารถก าหนดวัตถุดิบและวิธีการปรุงได้ การขาดพ้ืนที่และเวลาออกก าลังกาย 
ฯลฯ วิถีชีวิตเช่นนี้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ มากมาย เช่น โรคอ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาทางสุขภาพที่พบ
บ่อยมากที่สุดของคนเมืองในปัจจุบัน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี 2014 ทั่วโลกมีคนที่น้ าหนัก
เกินมาตรฐานมากถึง 1.9 พันล้านคน และมี 600 ล้านคนที่เป็นโรคอ้วนในปัจจุบัน โดยมากโรคอ้วนจะพบใน
ประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ในประเทศก าลังพัฒนา คนที่ป่วยเป็นโรคอ้วนก าลังเพ่ิมจ านวนมากขึ้น
เรื่อยๆ เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในเมือง (WHO, 2014)  

โรคเครียดและโรคซึมเศร้าเป็นอีกตัวอย่างของความเจ็บป่วยที่มีต้นตอมาจากชีวิตเมือง เนื่องจากความ
วุ่นวายในสังคมเมืองมักจะท าให้คนเมืองอึดอัด แปลกแยก และเต็มไปด้วยความเครียด  การวิจัยโดยใช้
ฐานข้อมูลจ านวนมาก (meta-analysis) พบว่า คนเมืองมีความเสี่ยงในการเป็นโรควิตกกังวล (anxiety 
disorder) โรคอารมณ์แปรปรวน (mood disorder) มากกว่าคนในชนบทถึงร้อยละ 20 และร้อยละ 40
ตามล าดับ ในขณะที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคจิตเภท (schizophrenia) มากกว่าคนชนบทถึง 2 เท่า (Adli, 2011) 

รายงานสุขภาพคนไทย (2557) พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของคนไทย มีภาวะน้ าหนักเกิน และ 1 ใน 10 
ของคนไทยถือว่าเป็นคนอ้วน โดยในระยะ 2 ทศวรรษ (ปี 1991 - 2009) คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราของ
ภาวะน้ าหนักเกินเพ่ิมขึ้น 2 เท่า (จากร้อยละ 17.2 เป็นร้อยละ 34.7) และภาวะอ้วนเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก
ร้อยละ 3.2 เป็นร้อยละ 9.1) รายงานฉบับเดียวกันนี้ยังชี้ด้วยว่า วิถีชีวิตแบบคนเมือง (การท างานที่ใช้แรงงาน
น้อยลง การเดินทางคมนาคมติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบาย) ท าให้คนไทยมีการเคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรม
ทางกายลดลง แต่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์หรือโทรศัพท์มากขึ้น หากไม่นับเวลา
นอน (ประมาณ 8.4 ชั่วโมง) โดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลากับการท ากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากถึง 
13.3 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ใช้เวลากับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมากโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 2.3 ชั่วโมงต่อวัน
เท่านั้น นอกจากนี้ เมืองยังมีสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย แม้คนเมืองจะมี
จ านวนชนิดและประเภทของอาหารที่มีการจ าหน่าย (availability) หลากหลาย อีกทั้งการเข้าถึงอาหาร 
(accessibility) ก็มีความครอบคลุมสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารในตลาดมักเป็นอาหารที่ 
‘ไม่ดีต่อสุขภาพ’5  
 ในส่วนของสุขภาพจิต ข้อมูลสถิติชี้ว่า ในปีช่วงระหว่างปี 2012 – 2014 มีผู้มาเข้ารับบริการผู้ป่วยใหม่
ของโรงพยาบาลจิตเวชของรัฐโดยเฉลี่ยกว่าปีละ 85 ,000 คน โดยตัวเลขนี้ไม่นับรวมผู้ป่วยที่ไม่ได้มาท าการ
รักษาและผู้ป่วยที่ท าการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน (จากกรมสุขภาพจิต , 2557) ทั้งนี้ หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้
คนป่วยคือสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตแบบคนเมือง ปังปอนด์ รักอ านวยกิจและพิริยะ ผลพิรุฬห์ (2550) 
ท าการศึกษาเชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,402 คนพบว่า ความไม่สบายใจของคนเมืองอาจเกิดจาก

                                                           
5 อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในที่นี้ หมายถึง มีปริมาณน้ าตาล ไขมัน และโซเดียมเป็นส่วนประกอบสูง 
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ปัญหาความแออัดและการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังพบว่าคนเมืองมีความพึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าคนชนบท ซึ่ง
สาเหตุดังกล่าวนี้อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทางลบต่อความสบายใจของคนเมือง  

 ด้วยสถานการณ์ข้างต้น ปัญหาสุขภาพจึงเป็นปัญหาที่คนเมืองเริ่มหันมาใส่ใจเพ่ิมมากขึ้น แบบส ารวจ
พฤติกรรมคนเมืองของโครงการพบว่า แม้คนเมืองจะไม่ได้มองปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด แต่
คะแนนเฉลี่ยก็จัดอยู่อยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนสูง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 4.07 จาก 5 คะแนน 

 ความต้องการด้านสุขภาพและสาธารณสุขจะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่กลางเมือง 
(New urban industries) หลากหลายประเภท อาทิ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ และ
สันทนาการที่ไม่เน้นความเร่งรีบ มีความผ่อนคลายจะเกิดขึ้นเพ่ือลดปัญหาด้านสุขภาพจิต สถานบริการการ
ออกก าลังกายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี หรือในด้านโภชนาการที่ผู้คนหันมาเอา
ใจใส่ด้านสุขภาพมากขึ้น ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจะเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย 
ในขณะทีก่ารปลูกผักไร้สารพิษจะกลายเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรทางเลือกกลางเมือง  

 

 เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และสาธารณูปโภคทางปัญญา 
 การขยายตัวของเมืองจะท าให้เกิดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่กลางเมืองมากมาย แต่ด้วยข้อดี 
(ศูนย์รวมความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ ตลาดขนาดใหญ่ และผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อ) และ
ข้อจ ากัด (พ้ืนที่ใช้สอยน้อย แข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบเก่าเข้มข้นและอ่ิมตัว) ท าให้อุตสาหกรรมใหม่ที่
เกิดขึ้นกลางเมืองส่วนใหญ่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) หรือเศรษฐกิจที่ใช้
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนในการผลิต 
 อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์จะเป็นแรงขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมือง  และเป็น
ภาคอุตสาหกรรมที่ เติบโตเร็วที่สุดในหลายที่  รายงานเรื่อง The Creative Impact of the Creative 
Industries in the Amricas (2014) ชี้ว่า ในปี 2011 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 10 ของเศรษฐกิจทั้งประเทศ ซึ่งสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
(manufacturing)  ทว่าความแตกต่างคือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในสหรัฐอเมริกาเริ่มอ่ิมตัวแล้ว แต่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปอีกมาก  ในสหราชอาณาจักร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็
เติบโตมากเช่นเดียวกัน ในช่วงระหว่างปี 2008 – 2012  มูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 
สหราชอาณาจักรสูงถึงร้อยละ 15.6 ในขณะที่มูลค่าเพ่ิมโดยเฉลี่ยของเศรษฐกิจโดยรวมมีเพียงแค่ร้อยละ 5.4 
เท่านั้น (UK Department for Culture, Media & Sport, 2015)  

 เมืองที่จะเกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้นได้จะต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เอ้ือให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ
จากความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือดึงดูดคน โดยเฉพาะชนชั้นสร้างสรรค์ (creative class) ให้เข้ามาอยู่ในเมืองให้ได้ 
หนังสือ The Art of making Creative city ของ Charles Landry ได้น าเสนอตัวเลขอันเป็นปรากฎการณ์
ใหม่ที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมและทัศนคติของคนวัยท างานทั่วโลก นั่นคือ ในทศวรรษ 1990 กว่าร้อยละ 80 ของ
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คนเลือกบริษัทและงานก่อนเมือง แต่ปัจจุบัน คนกว่าร้อยละ 64 คนเลือกเมืองก่อนเลือกงาน (ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ, 2553) ดังนั้น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงสัมพันธ์กับความต้องการพ้ืนฐานของกลุ่มชนชั้น
สร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญ 
 Florida (2002) ชี้ว่า ชนชั้นสร้างสรรค์มีวิถีชีวิตที่เรียกว่า ‘วัฒนธรรมข้างถนน’ (street level 
culture) คนกลุ่มนี้ต้องการประสบการณ์ที่หลากหลายที่ฝังตัว (ingenious) อยู่ในชีวิตประจ าวันพวกเขา 
ตัวอย่างรูปธรรมคือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ท าให้พวกเขาท างานที่ไหนก็ได้ ร้านกาแฟหรือร้านขายเครื่องดื่มที่เป็น
แหล่งพบปะของศิลปินและปัญญาชน พิพิธภัณฑ์และแกลลอรีที่ท าให้การเข้าถึงศิลปะท าได้ง่าย โรงละครที่มี
การแสดงละครและเพลงให้เสพ นอกจากนี้ พวกเขายังชอบท ากิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ เช่น เดินทางท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน วิ่ง ปีนเขา ฯลฯ เมืองที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้จะดึงดูดชนชั้นสร้างสรรค์
ให้มารวมตัวกัน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในเมือง  
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2553) ชี้ว่า ปัจจัยที่จ าเป็นล าดับต้นๆ ในการสร้างเมืองที่ตอบโจทย์
คนท างานสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงผู้คนด้วยเส้นทางสัญจร (Street Life), การเป็นศูนย์รวมของสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง แหล่งความรู้, การมีพ้ืนที่สาธารณะที่ท าให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม การมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมารองรับ และต้องก้าวข้ามไปถึงการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญา เช่น  หอ้งสมุด  พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ความรู้เฉพาะทาง  ห้องแล็ปมาตรฐาน ฯลฯ 
 การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
สามารถเข้ามาบทบาทส าคัญได้ เนื่องจากมีความได้เปรียบในการตอบโจทย์ความต้องการของชนชั้นสร้างสรรค์
อย่างน้อย 3 ประการ ประการแรก ความต้องการของชนชั้นสร้างสรรค์มีความหลากหลายมากจนภาครัฐไม่
สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ประการที่สอง รัฐเหมาะกับการให้บริการสินค้าและบริการบางประเภท
เท่านั้น เช่น ห้องสมุด พ้ืนที่สาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้  และพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ แต่ไม่เหมาะกับสินค้า
และบริการที่ต้องแข่งขัน มีความยืดหยุ่น ใช้นวัตกรรม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ร้านอาหาร สถานที่
ท างาน บริการท่องเที่ยว ฯลฯ ประการที่สาม ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานของชนชั้นสร้างสรรค์มากกว่า จึงสามารถออกแบบสินค้าและบริการ
ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ดีกว่า ตัวอย่างรูปธรรมในกรณีนี้เช่น ร้านหนังสือ ห้องสมุด และร้านดนตรีเฉพาะทาง แกลอรี
ขนาดเล็ก การบริการพ้ืนที่ให้คนที่มีความสนใจคล้ายกันได้ท างานร่วมกัน (Coworking space ) เป็นต้น 
 

 ประสบการณ์ใหม่ 
Clark (2012) ชี้ว่า การบริโภคของคนเมืองไม่ใช่เป็นการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน

ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการบริโภคเชิงประสบการณ์และเชิงวัฒนธรรม คนเมืองยุคใหม่จะมีความ
ตระหนักในตัวเองเพ่ิมขึ้น เชื่อมต่อมากขึ้น รู้เท่าทันมากขึ้น และพวกเขาต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่
ตลอดเวลา 
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โดยทั่วไป ความต้องการของคนเมืองจะมีลักษณะที่โดดเด่น 3 ประการ ประการแรกคือ ความเร็ว 
เนื่องจากชีวิตคนเมืองเป็นชีวิตที่คุ้นเคยกับความรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทในชีวิต Trendwatching (2009) เสนอว่า การต้องการความรวดเร็วของคนเมืองปัจจุบันพัฒนาไปถึง
ขัน้ของการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นแบบ ‘ทันที’ จนเกิดเป็นกระแสที่เรียกว่า Nowism ซึ่งก็คือ การที่
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจที่ได้บริโภค ‘ประสบการณ์แบบทันที’ เช่น ต้องการซื้อสินค้าในวันวาง
จ าหน่ายเป็นวันแรก หรือการบริโภคข่าวสารและติดตามข้อมูลไปพร้อมๆ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น 
นอกจากนี้ คนเมืองยังมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมในการตอบสนองและแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ
แบบทันทีอีกด้วย ไม่ต้องพูดถึงว่า พวกเขายังมีสถานะเป็นผู้ผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์เป็นจ านวนมากที่
สามารถน าไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้ ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบโจทย์ด้านความเร็วของ
ชีวิตเมือง 

ประการที่สองคือ ความแปลกใหม่ ความหลากหลายในชีวิตของคนเมืองส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่
ชอบอะไรเดิมๆ ที่ขาดสีสัน แต่จะชอบสิ่งแปลกใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ พวกเขาอยากเห็น สัมผัสใช้
บริการ ซื้อสินค้าที่ดูมีชีวิตชีวา มีลูกเล่น Bayus (2005) เสนอว่า สาเหตุที่คนเมืองต้องการความแปลกใหม่อยู่
เสมอ เพราะความแปลกใหม่ของวันนี้สามารถกลายเป็นความปกติธรรมดาในวันพรุ่งนี้ได้ ตัวอย่างที่สอดคล้อง
กับค าอธิบายดังกล่าวเช่น ในปีทศวรรษ 1950 การที่รถยนต์มีเครื่องปรับอากาศถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก 
แต่ว่ากลับกลายเป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคนต้องมีในทศวรรษต่อมา หรือการใช้แท็บเลตอาจเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเมื่อ 
2-3 ปีที่แล้ว แต่กลับกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน ในโลกยุคใหม่ การที่ผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้พบเจอกับ
ความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จะยิ่งท าให้ความคาดหวังของพวกเขาเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ระยะเวลาในการเปลี่ยน
ผ่านจากความแปลกใหม่ไปสู่ความปกติจะย่นเวลาลง  

ประการที่สาม คุณภาพและความพิเศษ เมื่อคนเมืองมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นพวกเขามีความยินดีที่จะจ่าย
ในราคาที่สูงขึ้นเพ่ือคุณภาพและความพิเศษของสินค้าและบริการ การยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพ่ือแลกกับ
คุณภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองเท่านั้น แต่การบริโภคสินค้าเหล่านี้ยังเป็นการ
แสดงออกซึ่งสถานะและตัวตนทางสังคมด้วย  ดังนั้นเอง สินค้าและบริการจ าเป็นต้องมีการปรับตัว โดยการใส่
ลูกเล่น สีสัน ความพิเศษ หรือนวัตกรรมเพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของสินค้า และสามารถสะท้อนตัวตน
ผู้บริโภคด้วย (พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล, 2558) 

 ลักษณะความต้องการของคนเมืองข้างต้น สอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็นคนเมืองของโครงการ
อยู่หลายประการ เช่น กลุ่มตัวอย่างอย่างกว่าร้อยละ 61 ระบุว่า ตนเองรับประทานอาหารที่ร้านหรูหรือร้านที่
ขายประสบการณ์แปลกใหม่อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง นอกจากนี้ แบบส ารวจยังพบด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างกว่า
ร้อยละ 69 ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากคุณภาพสินค้าเป็นส าคัญ และจากค าถามปลายเปิดที่สอบถามแบรนด์
สินค้าและบริการในดวงใจพร้อมให้เหตุล ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ค าตอบที่น่าสนใจและหลากหลาย ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า คนเมืองนั้นให้ความส าคัญกับการออกแบบ (design) และคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญใน
การเลือกแบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ นอกจากนั้นคนเมืองยังเลือกแบรนด์สินค้าที่สามารถแสดงถึงความ
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เป็นตัวตน (characteristics) ของพวกเขาด้วย โดยตัวอย่างแบรนด์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ อาทิเช่น 
Apple, iRobot, allbyor, IKEA, UNIQLO, AIS, NIVEA, PEPSI, MUJI, SONY, Starbucks, Golden Place, 
CONVERSE, GOOGLE เป็นต้น 

นอกจากนี้ ความต้องการประสบการณ์และคุณค่าใหม่ของคนเมืองสามารถมองได้จากมุมมองด้านวิถี
ชีวิตเมืองได้ด้วยเช่นกัน OBMI (2015) นิยามว่า วิถีชีวิตแบบเมืองคือ วิถีชีวิตที่มีลักษณะของความหลากหลาย 
(diversity) ซับซ้อน (complexity) ผสมผสาน (mixed society) การให้ความหมายกับความเป็นพลเมือง 
(civic meaning) และมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange) ดังนั้น สินค้าและบริการที่คนเมืองใช้
จะต้องตอบสนองวิถีชีวิตแบบนี้ นิตยสาร Fastcodesign (2015) ได้สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและนัก
ออกแบบเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่พบว่า โจทย์ของการออกแบบในปัจจุบันคือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้
คนเมืองสามารถรับประสบการณ์เมืองได้อย่างเต็มที่ โดยได้ยกตัวอย่างเทรนด์การออกแบบที่น่าสนใจไว้หลาย
ประการ อาทิ การออกแบบออฟฟิศให้มีลักษณะคล้ายห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ หรือการออกแบบร้านอาหารให้
มีลักษณะคล้ายห้องนั่งเล่นภายในบ้าน เป็นต้น  

 

 คุณค่าใหม่ 
 โดยธรรมชาติ สังคมเมืองจะมีลักษณะเปิดกว้างให้กับวิถีชีวิตทางเลือกมากกว่าสังคมชนบท ดังนั้น 
แนวโน้มส าคัญประการหนึ่งของคนเมืองคือการเป็นปัจเจกชนและเป็นเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น เมื่อเมืองขยายตัว
และกลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่หลากหลาย รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันมาก
ขึ้นตามรายได้ รสนิยม ความเชื่อและอุดมคติ ปัจเจกจะมุ่งการแสวงหาและพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะของตนขึ้นมาจน
เกิดวิถีชีวิตทางเลือกใหม่มากมาย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (2558) นิยามลักษณะเช่นนี้ว่า ‘ความปกติ
ใหม่ของเมือง’ (Urbanite’s New Normal) ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่ส าคัญของเมืองในอนาคต  

ในระดับโลก สังคมมีแนวโน้มที่จะเป็นเสรีและเคารพสิทธิของปัจเจกบุคคลมากข้ึนเรื่อยๆ ดังจะเห็นว่า 
หลายพฤติกรรมที่เคยผิดกฎหมายหรือถูกมองว่าผิดปกต ิเช่น การท าแท้ง การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน การ
ใช้ยาเสพติดบางชนิด ได้กลายมาเป็นทางเลือกของสังคมหลายแห่งไปแล้ว ในขณะที่ประเด็นที่มีความแหลมคม
มากๆ เช่น การท าการุณยฆาต การอุ้มบุญ ฯลฯ ก าลังกลายเป็นที่ถกเถียงว่าสามารถเป็นทางเลือกใหม่ของ
ปัจเจกบุคคลได้หรือไม่ การเป็นเสรีนิยมของเมืองไม่ได้หมายความว่าคนเมืองทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับทุก
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น  แต่การถกเถียงในประเด็นเหล่านี้มักจะเป็นส่วนส าคัญของชีวิตเมือง และจะมีส่วน
ท าให้ปัจเจกบุคคลมีความอดทนต่อความแตกต่างมากขึ้น ไม่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาจะเห็นอย่างไรก็ตาม 
(Trendwatching, 2011)  

การเปลี่ยนแปลงในคุณค่าใหม่ของคนเมืองในแต่ละประเด็นอาจไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเดิมของสังคม การศึกษาพบว่า คนไทยกว่าร้อยละ 44 เป็นผู้ยึดหลักประเพณีนิยมแบบ
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ดั้งเดิม (traditionalist) ที่เชื่อว่า วิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวิถีที่ดีที่สุด และไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
ตัวเลขข้างต้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ยึดหลักประเพณีของโลก (ร้อยละ 12) และใน
ประเทศอ่ืนๆ เช่น ออสเตรเลีย (ร้อยละ 10) จีน (ร้อยละ 25) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 18) (GFK, 2015 อ้างถึงใน 
นิตยสารมาร์เก็ตเทียร์, 2558)   

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาที่ผ่านมาชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของเมืองจะท าให้คนไทยมีความ
เป็นเสรีนิยมเพ่ิมมากขึ้น อภิชาติ จ ารัสฤทธิ์รงค์ และอรทัย หรูเจริญพรพานิช (2550) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศ
ของคนเมืองในประเทศไทยพบว่า วัฒนธรรมเมืองยอมรับพฤติกรรมทางเพศอย่างเสรีนิยมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น 
การยอมรับความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ต้องผูกมัด การอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งงาน รวมไปถึงการยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ งานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่า สาเหตุส าคัญของพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีนิยมคือ วิถีชีวิตเมืองให้
ความเป็นอิสระแก่คนเมืองมากกว่าวิถีแบบดั้งเดิมในชนบทที่ต้องอยู่ในการควบคุมของกรอบและประเพณี  

การหลอมรวมอย่างเข้มข้นของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายจะท าให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi-
culture) ผู้ประกอบการมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึงนวัตกรรมที่ รองรับสังคมแนว
ใหม่ อาทิ สินค้าและบริการส าหรับคู่รักเพศเดียวกัน การตลาดเชิงชาติพันธุ์ เป็นต้น 

 

2.4 โอกาสเกิดใหม่ 

การขยายตัวของความเป็นเมืองเปิดโอกาสใหม่ๆ มากมาย ในด้านหนึ่ง ประชากรเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น
ย่อมท าให้ขนาดตลาดและผู้บริโภคขยายใหญ่ตามไปด้วย ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้ว
ย่อมมีโอกาสในการขยายธุรกิจถ้าหากเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเมืองรุ่นใหม่  ในรายละเอียด การ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความหลากหลาย เทคโนโลยี ฯลฯ ย่อมก่อให้เกิด
โอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

รายงานในส่วนนี้จะส ารวจโอกาสที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของความเป็นเมืองที่น่าสนใจเพ่ือ
สะท้อนให้เห็น ‘ความเป็นไปได้’ ใหม่ๆ ของชีวิตเมือง  ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองด้านการตลาดที่เป็นผล
มาจากวิถีชีวิตของชนชั้นกลาง  

 

 ชนชั้นกลางใหม่ – ชนชั้นกลางระดับล่าง 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การขยายตัวของความเป็นเมืองจะท าให้ชนชั้นกลางใหม่กลายเป็นกลุ่มคนที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ
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เป็นของตัวเอง เนื่องจากพวกเขาเพ่ิงมีรายได้ในระดับที่มากพอที่จะซื้อสินค้าเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต
เป็นครั้งแรกๆ  

Dobbs (2012) ชี้ว่า รูปแบบการใช้จ่ายของชนชั้นกลางใหม่จะมีลักษณะคล้าย ‘เส้นโค้งรูปตัวเอส’ (S-
Curve) กล่าวคือ ในช่วงแรกท่ีรายได้เพ่ิมขึ้น การใช้จ่ายของชนชั้นกลางจะยังไม่มากนัก (ฐานของตัวเอส) และ
จะมีสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่ขายได้ในช่วงฐานนี้ แต่เมื่อรายได้เพ่ิมข้ึนไปจนถึงระดับหนึ่ง สัดส่วนการใช้จ่าย
ของชนชั้นกลางจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้กราฟมีลักษณะค่อนข้างชัน (ล าตัวของตัวเอส) โดยจะมีสินค้าบาง
ประเภทที่ขายได้ในช่วงนี้ และเมื่อรายได้สูงมากแล้ว สัดส่วนการใช้จ่ายต่อรายได้จะลดลงอีกครั้ง (หัวของตัว
เอส) การเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของชนชั้นกลางจะให้ผู้ประกอบการสามารถท านายแนวโน้มของตลาดและ
วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ เช่น ผู้ประกอบการบางรายอาจใช้กลยุทธ์ เข้าตลาดก่อนเพ่ือชิงความได้เปรียบ 
ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายอาจใช้กลยุทธ์รอให้ตลาดโตในระดับหนึ่งจึงค่อยเข้าสู่ตลาด เป็นต้น     

ภาพที่ 21 ตัวอย่างรูปแบบการจับจ่ายของชนชั้นกลางเส้นโค้งรูปตัวเอส 

 เปรียบเทียบตู้เย็นและเครื่องซักผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Urban world: Cities and the rise of the consuming class (Dobbs, et.al., 2012) 

AC Nielsen ร่วมกับ Mckinsey and Company ได้ท าการศึกษาแบบแผนการบริโภคของชนชั้น

กลางใหม่ในในอาเซียน โดยพุ่งเป้าศึกษาไปที่สินค้า 3 อย่างได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า และ

ผ้าอ้อมเด็ก แม้จะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุม แต่การศึกษาก็สะท้อนให้เห็นลักษณะส าคัญบางประการ

ของแบบแผนการบริโภคของชนชั้นกลางใหม่ในประเทศไทย ประการแรก ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เนื่องจากรายได้ของคนไทยอยู่ในช่วงที่การใช้จ่ายในสินค้า

 รำยได้ต่อหัว                              

(พันเหรียญสหรัฐ) 
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ประเภทนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น การประมาณการพบว่า ถ้าหากรายได้ของคนไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 คนไทยจะใช้

จ่ายในผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.34 ประการที่สอง เมื่อพิจารณาเป็นรายเมืองแล้ว แต่ละเมืองจะ

มีการเติบโตของสินค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เช่น หากไม่นับกรุงเทพฯ แล้ว เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการ

เติบโตของผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูง (อยู่อันดับที่ 15 ของเมืองในอาเซียน) แต่เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า 

ขอนแก่นกลับเป็นเมืองที่มีการเติบโตสูงกว่า ในขณะที่เมืองที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างเชียงรายกลับติดหนึ่งใน 

สิบห้าเมืองของอาเซียนที่ตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเติบโตสูง ประการที่สาม ตลาดผ้าอ้อมเด็กเป็นตลาดที่

เติบโตได้ไม่ดีนักในประเทศไทยเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืนในอาเซียน (Woetzel et.al., 2014)  ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า 

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศเพ่ือนบ้าน  

 การวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2010) ท าการศึกษารูปแบบการ

บริโภคของชนชั้นกลางเมืองไทยพบว่า โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และตู้เย็น เป็นสินค้ากลุ่มแรกๆ ที่คนเมืองซื้อ

เมื่อพวกเขามีรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 50 คนเมืองจะเริ่มซื้อสินค้าเหล่านี้เมื่อพวกเขามีรายได้ 

5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน เมื่อรายได้สูงขึ้นเป็น 15,000 – 30,000 บาท ก็จะเริ่มมองหาสิ่งอ านวยความ

สะดวกในชีวิตมากขึ้น สินค้าที่คนเมืองซื้อหาในช่วงรายได้นี้ ได้แก่ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเมื่อรายได้มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป คนเมืองจะเริ่มมองหาสินค้าและบริการที่

ใช้แสดงสถานะของตนมากยิ่งขึ้น สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ รถยนต์ และเตาไมโครเวฟ 

 ความเข้าใจแบบแผนการบริโภคของชนชั้นกลางใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ภาคธุรกิจมองเห็นตลาดสินค้า

ทางตรงเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์เพ่ือท าความเข้าใจตลาดสินค้าอ่ืนๆ ทางอ้อมได้ ตัวอย่างเช่น การที่

งานวิจัยสรุปว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เชียงใหม่จะเติบโตสูง อาจช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านซักรีดที่เชียงใหม่ หรือการมองเห็นว่า โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าชิ้นแรกๆ ที่ชนชั้น

กลางระดับล่างซื้อ ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการเปิดร้านขายอุปกรณ์เสริมส าหรับมือถือ เป็นต้น ในกลุ่ม

ตลาดบน แบบแผนพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ น่าจะเป็นข้อมูลประกอบการท าธุรกิจล้างและดูแลรถยนต์ที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมือง (ในต่างจังหวัดและเมืองอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน) ที่ผู้บริโภคเริ่มมีก าลังซื้อสูงขึ้น ดัง

จะเห็นว่า มีผู้ประกอบการไทยจ านวนหนึ่งเริ่มไปเปิดธุรกิจลักษณะนี้ในประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ ข้อมูล

การบริโภคในสินค้าหนึ่งยังสามารถเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจผู้บริโภคในด้านอ่ืนๆ ได้ อาทิ หากมองเห็นว่า 

ขอนแก่นเป็นเมืองที่ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเติบโตสูงอาจช่วยจุดประกายให้ค้นหาพฤติกรรมหรือลักษณะพิเศษ

อ่ืนๆ ของผู้บริโภคเมืองขอนแก่น (อาจตั้งสมมติฐานว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เป็นต้น)  
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 การประยุกต์แบบแผนข้อมูลการบริโภคทางอ้อม แม้ไม่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคที่สมบูรณ์ แต่

อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่มีทุนในการท าวิจัยการตลาดของตนเองสามารถ

น าไปใช้ในการตัดสินใจท าธุรกิจของตนเองได้  

 ตลาดคนโสด 

คนเมืองมีแนวโน้มที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้น Goldman Sach (2015) ท าการส ารวจชีวิตการแต่งงาน

ของคนเมืองในสหรัฐอเมริกาพบว่า อัตราการแต่งงานของคนอายุ 18 – 30 ปีลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วง

ปลายทศวรรษ 1960 โดยในปี 1968 คนอเมริกันที่แต่งงานเมื่ออายุ 18 – 30 ปีคิดเป็นกว่าร้อยละ 56 ของ

ประชากรในกลุ่มนี้ แต่ในปี 2012 ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น นอกจากนี้ การส ารวจยัง

พบด้วยว่า คนอเมริกันแต่งงานช้าลงอย่างมีนัยส าคัญ  ในทศวรรษ 2010 อายุเฉลี่ยของคนอเมริกันที่แต่งงาน

อยู่เพียงแค่ 23 ปีเท่านั้น แต่ในทศวรรษ 2010 ตัวเลขดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็น 30 ปี และคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นอีกใน

อนาคต เมื่อถามถึงการมีบุตรพบว่า คนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีลูกน้อย และเลื่อนอายุการมีลูกออกไปอย่าง

เห็นได้ชัด ในปี 2010 สัดส่วนของคนมีลูกเมื่ออายุ 20 - 25 ปีคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของปี 1970 เท่านั้น  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ สอดคล้องกับการส ารวจของโครงการที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 89 ซึ่งส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี ระบุว่า ตนเองมีสถานะโสด    

 ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดตลาดคนโสดเช่นเดียวกัน เพราะโครงสร้างครอบครัวของสังคมไทยได้

เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา ข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า 

แม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว คือ มีพ่อแม่ลูก แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 56.1 

ในปี 2002 เหลือร้อยละ 50.0 ในปี 2013 ขณะที่การอยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.5 เป็น  

ร้อยละ 13.4 ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาลักษณะครอบครัว ข้อมูลสถิติชี้ว่าครอบครัวที่อยู่กันสองคน 

เฉพาะสามีและภรรยาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13.3 ในปี 2002 เป็นร้อยละ 15.5 ในปี 

2005 ในขณะที่ครอบครัวที่อยู่ครบทั้งสามีและภรรยาและลูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงจากร้อยละ 34.9 

เหลือเพียงแค่ร้อยละ 27.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นวิถีชีวิตและทัศนคติในเรื่องครอบครัว

ของคนไทยมีแนวโน้มปรับไปใกล้เคียงกับคนเมืองรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมมากขึ้น 

 วิถีชีวิตของคนโสดและครอบครัวขนาดเล็กก่อให้เกิดโอกาสมากมาย มีการประมาณว่า ในปี 2012 

ตลาดคนโสดในสหรัฐอเมริกามีมูลค่ามากถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (Bureau of Labor Statistics 
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อ้างถึงใน Klinenberg, 2012) ตลาดที่เติบโตเช่นนี้ท าให้ธุรกิจใหม่ๆ เป็นจ านวนมากถูกออกแบบมาเพ่ือ

ตอบสนองต่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ (ดูล้อมกรอบ 3)   
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ล้อมกรอบ 3: สินค้าและบริการส าหรับคนโสด (American Express, 2014) 

 คนโสดรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ชื่นชอบที่จะ

ตกแต่งคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนต์ ดังนั้น ตลาดคอนโดมิเนียมและห้องเช่าขนาดเล็กจะ

เติบโตเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม 

 การเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้อง

ปรับตัวในเรื่องสินค้าและบริการ เช่น โรงแรมส าหรับการพักคนเดียว แพ็คเกจทัวร์ส าหรับ

ท่องเที่ยวคนเดียว เป็นต้น 

 ธุรกิจร้านอาหารจะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตคนโสดมากยิ่งขึ้น ปริมาณและราคาอาหารจะถูก

แบ่งสัดส่วนใหม่ให้เหมาะกับการรับประทานคนเดียว การจัดโต๊ะในร้านอาหารจะเผื่ อที่นั่ง

ส าหรับลูกค้าเดี่ยวมากยิ่งขึ้น และจะสร้างพ้ืนที่ให้ลูกค้าท่ีมาทานอาหารได้มีปฏิสัมพันธ์กัน 

 ตลาดสัตว์เลี้ยงจะเติบโต เนื่องจากคนโสดจะลงทุนด้านเวลาและทรัพยากรให้กับสัตว์เลี้ยง

แทนที่การลงทุนในบุตร สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่เหมาะกับการเลี้ยงในพ้ืนที่แคบจะได้ รับความ

นิยม อุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงจะถูกพัฒนาและออกแบบมาอย่างหลากหลาย ไม่ต่างจากของที่

พ่อแม่ซื้อให้ลูก ข้อมูลจากไทย พีบีเอส (2558) ระบุว่า ในประเทศเกาหลีใต้ มีการประมาณ

การว่าวิถีชีวิตคนโสดจะท าให้อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจะเติบโตจาก 1 ล้านล้านวอน (29 ,000 

ล้านบาท) ในปี 2014 เป็น 6 ล้านล้านวอน (171,596 ล้านบาท) ในปี 2020 หรือเติบโตกว่า  

6 เท่า ภายในระยะเวลา 6 ปี  

 ธุรกิจจับคู่มีแนวโน้มที่จะเติบโต เนื่องจากคนที่เป็นโสดไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะโสด

ตลอดไป การส ารวจตลาดพบว่า ธุรกิจจับคู่ส าหรับคนอายุ 50 ขึ้นไปในสหรัฐอเมริกาเติบโตถึง 

3 เท่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ การจับคู่ไม่จ าเป็นต้องหมายถึงการจับคู่เพ่ือใช้ชีวิต

แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการจับคู่เพ่ือท ากิจกรรมที่คนโสดแต่ละคนมีความสนใจ

ร่วมกัน 
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 ตลาดคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ความเป็นอิสระในชีวิตเมืองท าให้กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตทางเลือกเติบโตมากขึ้นเรื่อย กลุ่ม LGBT 

(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) เป็นตลาดความสนใจเฉพาะ (Niche Market) ที่มีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสูง ในภาพรวม ผู้บริโภคเหล่านี้มีความสามารถในการจ่ายสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่

มีรายได้สูง แต่ไม่มีภาระทางด้านครอบครัว ในปี 2013 American Marketing Association ได้รายงานการ

ส ารวจพบว่า ผู้บริโภคกลุ่ม LGBT ในสหรัฐอเมริกามีอ านาจในการบริโภคสูงกว่า 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อีก

ทั้งยังมีการส ารวจพบว่าผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีความถี่ในการจับจ่ายใช้สอยและความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์มากกว่า

ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคโดยทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริโภคในกลุ่ม LGBT ไม่ได้จ ากัดที่คนรักเพศเดียวกัน

เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้ที่สนใจและส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมโดยรวมด้วย  

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2558) รายงานว่า การพิจารณาผ่านร่างกฎหมายรับรอง

การแต่งงานของเพศเดียวกันทั่วประเทศจะท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBT เติบโต เช่น ธุรกิจการจัดงาน

แต่งงานของกลุ่ม LGBT ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 82,500 ล้าน

บาท) ในขณะที่ธุรกิจศักยภาพส าหรับกลุ่มนี้ ได้แก่ สินค้าในหมวด Hospitality สินค้าของขวัญของช าร่วย 

และของที่ระลึก สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าเครื่องประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น  

หัวใจส าคัญของการขายสินค้าให้กลุ่ม LGBT คือ การสื่อสารให้เห็นว่าสินค้าและบริการที่น าเสนอแก่

พวกเขานั้นเป็นไปอย่างเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยก เช่น ในธุรกิจโรงแรมเมื่อคู่รักเพศเดียวกันจองห้องพักท่ีเป็น

เตียงเดี่ยว โรงแรมจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเช่นเดียวกับที่ปฏิบัตต่อลูกค้าคู่รักชายหญิง หากบริษัทที่เป็นเจ้าของ  

แบรนด์สินค้า/บริการ สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นมิตรกับกลุ่ม LGBT ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อความ 

ภาพลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเสมอภาคระหว่างกลุ่ม LGBT และกลุ่มที่ไม่ใช่ LGBT การสนับสนุนชุมชน ฯลฯ จะ

ท าให้คนกลุ่มนี้เกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดี 

 

 ตลาดแรงงานต่างด้าว 

หนึ่งในแนวโน้มการวิเคราะห์การตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว คือการท าการตลาดโดยค านึงถึงความ

หลากหลายของชาติพันธุ์ (ethnics marketing) โดยพยายามเปลี่ยนความแตกต่างหลากหลายของชาติพันธ ุ ์ให้

เป็นโอกาสทางธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกา การท าการตลาดที่ค านึงถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ ก าลังได้รับ
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ความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากชาวฮิสปานิก (Hispanic) ซึ่งเคยเป็นคน ‘ชายขอบ’ ของสังคมก าลังมีบทบาท

มากขึ้น (AC Nielsen, 2011)  

หากประยุกต์การท าการตลาดโดยค านึงความหลากหลายของชาติ แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ

มากที่สุด ข้อมูลของส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าวระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ทั้งสิ้น

กว่า 1.4 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่ามากที่สุดกว่า 1 ล้านคน รองลงมาคือแรงงานชาวกัมพูชา

ประมาณ 2 แสนคน และอันดับสามคือแรงงานชาวลาวประมาณเกือบ 60,000 หมื่นคน ส่วนใหญ่เข้ามาเป็น

แรงงานไร้ฝีมือทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ การก่อสร้าง และเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขข้างต้นเป็น

ตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบเท่านั้น การประเมินอย่างไม่เป็นทางการพบว่า ประเทศไทยอาจมีแรงงาน

ต่างด้าวมากถึง 4-5 ล้านคน  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้ท า

การส ารวจพบว่าในปี 2550 แรงงานต่างด้าวสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยประมาณกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดย

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยประมาณร้อยละ 7-10 และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหักับภาคการเกษตรของ

ไทยประมาณร้อยละ 4-5  

นอกจากจะมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แรงงานต่างด้าวเหล่านี้

ยังได้เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย ขวัญชีวัน บัวแดง (2554) ศึกษาการปรับตัวทางสังคมและ

วัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าพบว่า ในด้านเศรษฐกิจ ผู้ย้ายถิ่นจ านวนหนึ่งสามารถ

ยกระดับสถานภาพจากการท างานในระดับล่างสุด เช่น จากแรงงานในไร่นา เป็นชาวนา กรรมกรก่อสร้าง

รายวัน ไปเป็นผู้รับเหมาขนาดเล็ก รับช่วงท างานที่ใช้ฝีมือ เช่น ช่างสี ช่างไม้ ฯลฯ หรือจากแรงงานล้างจาน

เสิร์ฟอาหารในร้านอาหาร เลื่อนหน้าที่ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกุ๊ก และภายหลังเป็นกุ๊ก และจากกุ๊ก กลายเป็นเจ้าของ

กิจการเอง (ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก) ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า แรงงานย้ายถิ่นบางคนสามารถสร้าง

ธุรกิจจากความต้องการในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการอยู่การกินของชาติพันธุ์

ตนเอง จนสามารถมีสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคงข้ึนได้ 

ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แรงงานต่างด้าวไม่ใช่กลุ่มคนที่ไม่มีก าลังซื้อ หากแต่เป็นกลุ่มคนที่ก าลังไต่

ฐานะทางเศรษฐกิจของตนและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ (คล้ายชนชั้นกลางระดับล่าง) หากภาค

ธุรกิจสามารถเข้าใจลักษณะและความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้  ก็จะสามารถเปิดประตูไปสู่ตลาดที่มีฐาน

ผู้บริโภคที่มีก าลังซื้ออีกหลายล้านคน ที่ผ่านมา ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมองเห็นตลาดนี้และเริ่มปรับกลยุทธ์เพ่ือ

ช่วงชิงลูกค้ากลุ่มนี้แล้ว เช่น ธนาคารกสิกรไทยได้ปรับให้ตู้เอทีเอ็มในจังหวัดสมุทรสาคร  (ซึ่งเป็นจังหวดที่มี

แรงงานพม่าอยู่เป็นจ านวนมาก) ให้มีบริการภาษาพม่าควบคู่ไปกับภาษาไทย ผลที่ตามมาคือตู้เอทีเอ็มของ

กสิกรไทยได้รับความนิยมจากแรงงานพม่ามาก ตลาดมือถือเป็นอีกตลาดที่มีการปรับตัวเพ่ือรองรับลูกค้ากลุ่มนี้
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เช่น การที่ดีแทคและเอไอเอสต่างพิมพ์โฆษณาเป็นภาษาพม่าเพ่ือแจกจ่ายตามแหล่งอาศัยชาวพม่าในจังหวัด

สมุทรสาคร เชียงราย (อ าเภอแม่สาย) และตาก นอกจากนี้ ดีแทคยังได้เปิดบริการต่างๆ เป็นภาษาพม่าด้วย  

ไม่ว่าจะเป็นคอลล์เซ็นเตอร์ บริการดาวน์โหลดเสียงรอสาย การให้บริการดาวน์โหลดเพลงพม่า และล่าสุดคือ 

การให้บริการสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาพม่า  (Positioning Magazine, 2015)  

ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก สินค้าที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่าเป็นสินค้าที่ได้รับความ

นิยม  ธันวา สิริเมธี (2554) ลงพื้นที่ส ารวจตลาดมหาชัยพบว่า ตลาดมหาชัยมีร้านค้าและบริการส าหรับคนพม่า

โดยเฉพาะหลายอย่าง ตั้งแต่ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า ร้านดอกไม้ (คนนิยมซื้อไปไหว้พระ) ร้านซ่อม

วิดีโอ ร้านตัดผม  และที่ขาดไม่ได้คือ ร้านขายหมากและร้านน้ าชา ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชาวพม่า

หลายกลุ่มชาติพันธุ์  บทความชิ้นเดียวกันนี้ยังสังเกตพฤติกรรมในรายละเอียดพบว่า  แม้แรงงานจากพม่าจะ

เดินทางมาท างานในเมืองไทยนานหลายปี แต่พวกเขาเหล่านี้กลับยังคงด ารงวิถีชีวิตประจ าวันตามวัฒนธรรม

เดิมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย หลังจากเลิกงานแล้ว ผู้ชายจะนุ่งโสร่ง ส่วนผู้หญิงจะนุ่งซิ่น  ซึ่งโสร่ง

และซิ่นที่เลือกซื้อมาใส่ก็จะต้องเป็นสไตล์เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง  เช่น โสร่งของชาวมอญจะนิยมใช้สี

แดง ชาวพม่าจะนิยมใช้สีฟ้า เป็นต้น  นอกจากนี้ ความนิยมกินหมากก็ยังไม่เสื่อมคลาย ท าให้ร้านขายหมาก

เป็นร้านค้ายอดนิยมที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดแห่งนี้  แต่ร้านใดจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับ

ฝีมือการปรุงเลือกวัตถุดิบและการผสมผสานเครื่องปรุงต่างๆ เข้าด้วยกัน หากร้านไหนรสชาติถูกปากคน 

ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าแน่นร้าน ร้านขายหมากยอดนิยมบางร้านสามารถขายหมากราคาค าละบาทอย่างต่ าวันละ 

500 ค าเลยทีเดียว   

นอกจากตอบโจทย์ด้านวัฒนธรรมแล้ว สินค้าและบริการส าหรับแรงงานต่างด้าวอาจเป็นสินค้าที่ตอบ

โจทย์ปัญหาที่พวกเขาเจอในชีวิตประจ าวันได้ด้วยเช่นกัน อาทิ บริการจัดการด้านเอกสารแรงงาน บริการโอน

เงินกลับประเทศบ้านเกิด บริการโรงเรียนส าหรับบุตรหลานที่ต้องการเรียนทั้งภาษาดั้งเดิมและภาษาไทย 

บริการฝึกทักษะอาชีพเพ่ือกลับไปประกอบกิจการในประเทศบ้านเกิด  ที่ผ่านมา การให้บริการในธุรกิจเหล่านี้

พอมีอยู่บ้างแล้ว แต่จ านวนไม่น้อยมักโดนวิจารณ์ว่าด าเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบแรงงาน 

ต่างด้าวที่อ านาจต่อรองน้อยกว่า ในอนาคตเมื่อกลไกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มด าเนินการอย่าง

เต็มรูปแบบ ปัญหาการเอาเปรียบแรงงานจะกลายเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายส าคัญของไทยและเพ่ือนบ้านใน

อาเซียน (ILO, 2013) ดังนั้น ตลาดเหล่านี้จึงยังคงเปิดกว้างส าหรับผู้ประกอบการที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐาน 

คุณภาพ และความเป็นธรรม  
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 ตลาดคนเจเนอรเ์รชั่นเอ็ม (M – Millienial)  

 คนเจเนอร์เรชั่นเอ็ม หรือ กลุ่มมิลเลนเนียล หมายถึงกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี คนกลุ่มนี้บางที

เ รี ย ก ว่ า  Echo Boomers ซึ่ ง เ ป็ น ลู กหล านของกลุ่ ม  Baby boomer Generation โ ด ยทั่ ว ไ ป  คน 

เจเนอร์เรชั่นเอ็มคือคนเมืองรุ่นใหม่ที่มีพ้ืนฐานครอบครัวค่อนข้างดี เนื่องจากรุ่นพ่อแม่สร้างความม่ันคงทางการ

เงินไว้ระดับหนึ่งแล้ว ส่งผลให้พวกเขามีฐานะและมีการศึกษาที่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังเติบโตมา

พร้อมๆ กับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ท าให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจนเทคโนโลยี

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ภูมิหลังทางสังคมเช่นนี้ท าให้กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มมีมุมมองที่แตกต่างกับคนกลุ่ม

อ่ืน มีความต้องการทีแ่ตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างมาก (ดูล้อมกรอบท่ี 4)  

การบริโภคของกลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มมีความเฉพาะตัวในแทบๆ ทุกสินค้าและบริการ ดังนั้น การศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จึงมักแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ตัวอย่างเช่น Barton 

et.al. (2012) ท าการศึกษากลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มในสหรัฐอเมริกากว่า 4,000 คนพบว่า กลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่มี

พฤติกรรมในการรับประทานอาหารแตกต่างจากกลุ่มคนรุ่นก่อน  ผู้บริโภคกลุ่มนี้นิยมทานอาหารนอกบ้าน 

และพวกเขามีสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มค่อนข้างสูง  เมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นก่อน 

นอกจากนี้ พวกเขายังนิยมรับประทานอาหารในช่วงที่ไม่ใช่เวลาปกติ โดยผลส ารวจพบว่า กลุ่มคนเจเนอร์เรชั่น

เอ็มรับประทานอาหารในช่วงที่ไม่ใช่เวลาปกติมากกว่าคนรุ่นก่อนถึง 2 เท่า ทั้งนี้ ‘ช่วงเวลาแห่งความสุข’ ของ

คนกลุ่มนี้คือมือ้ดึกซ่ึงพวกเขาใช้รับประทานอาหารกับเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานมากกว่าที่จะเป็นครอบครัว  

อีกตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนคือ  การซื้อ

เสื้อผ้า การศึกษาชิ้นข้างต้นชี้ว่า กลุ่มคนเจเนอร์เรชั่นเอ็มในสหรัฐอเมริกาซื้อเสื้อผ้ามากกว่าคนรุ่นก่อนอย่าง

เห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายที่ซื้อเสื้อผ้ามากกว่าคนรุ่นก่อนถึงเกือบ 4 เท่า ที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคกลุ่มนี้ 

(ทั้งชายและหญิง) มีความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่นที่พวกเขาเลือกเป็นอย่างดี อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบ

แบรนด์เสื้อผ้าที่ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิง (unisex) มากกว่าที่แบรนด์ที่มีการแบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 

กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มยังนิยมเข้าร้านที่ให้ประสบการณ์และการบริการแปลกใหม่  เช่น การมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

แฟชั่นคอยให้ค าปรึกษาประจ าร้าน เป็นต้น 

ข้อมูลข้างต้นนี้สอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมบริโภคของโครงการที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างกว่า 

ร้อยละ 97 รับประทานอาหารนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 31 ที่

รับประทานอาหารนอกบ้านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งขึ้นไป การส ารวจยังพบด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างคนเมืองมี

สัดส่วนรายจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงที่สุด โดยคิดเป็นกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ (และสอดคล้องกับผล
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การส ารวจที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 61 ระบุว่า ตนเองรับประทานอาหารที่ร้านหรูหรือร้านที่ขาย

ประสบการณ์แปลกใหม่อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง ดังที่รายงานไปก่อนหน้านี้)   

การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็มในภาพรวมช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถี

ชีวิตของคนเมืองรุ่นใหม่ได้ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหารอาจเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ ปรับรูปแบบ

อาหารให้เป็นลักษณะกึ่งทางการ ปรับเปลี่ยนเวลาบริการให้เหมาะกับผู้บริโภค มีพ้ืนที่พิเศษไว้คอยบริการ

ส าหรับลูกค้าที่มากับเพ่ือนและต้องการความเป็นส่วนตัว ฯลฯ  

อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าคนเมืองรุ่นใหม่ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีความเหมือนกัน แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความ

แตกต่างกันในรายละเอียดอย่างมาก ความแตกต่างส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วย ในด้านพฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร แม้กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มส่วนใหญ่อาจจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยเหมือนๆ 

กัน แต่รสนิยมและความชื่นชอบของแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกัน เช่น กลุ่มแก๊ดเจ็ตกูรู (gadget guru) ซึ่ง

ไม่ให้ความส าคัญกับวิธีการปรุงอาหาร พวกเขามีแนวโน้มจะชื่นชอบร้านอาหารชื่อดัง และให้ความส าคัญกับ

รสชาติ ความรวดเร็ว และความคุ้มค่า ในขณะที่กลุ่มคลีนและกรีน (green & clean) อาจจะให้ความส าคัญกับ

สุขภาพเป็นอันดับแรก ดังนั้น การเลือกร้านอาหารจะค านึงถึงวัตถุดิบ วิธีการปรุง และตัวเลขแคลอรี่ของ

อาหารที่รับประทาน  ส่วนกลุ่มฮิพ (hip-ennial) ที่มีความสุขจากการแสวงหาความแปลกใหม่อยู่เสมอ มี

แนวโน้มจะชอบอาหารรสชาติดีที่มีความพิเศษในตัวเอง เช่น มีกรรมวิธีการปรุงแบบพิเศษที่หาทานได้ยาก 

บรรยากาศร้านเป็นมิตรเหมาะกับการนั่งคุยหรือนั่งท างาน ตกแต่งอย่างมีสไตล์และดูสะอาดตลอดเวลา เป็นต้น 

(Barton et.al. , 2012) 
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ล้อมกรอบ 4 : โครงสร้างความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปของคนเมืองยุคใหม่ในสหรัฐอเมริกา 

                    (Goldman Sach, 2015) 

 ความแตกต่างระหว่างคนเมืองรุ่นใหม่ (กลุ่มคนเมืองที่เกิดหลังปี 1980) กับคนเมืองรุ่นเก่า (กลุ่มคน

เมืองที่เกิดก่อนปี 1980) คือ โครงสร้างความต้องการ (the hierarchy of needs) หรือการจัดล าดับ

ความส าคัญของสิ่งของที่พวกเขาต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับคนเมืองรุ่นก่อน คนเมืองรุ่นใหม่ให้

ความส าคัญกับการเข้าถึง (access) มากกว่าความเป็นเจ้าของ (ownership) 

 รายงานส ารวจพบว่า มีคนเมืองรุ่นใหม่เพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่เห็นว่ารถยนต์มีความส าคัญมากกับ

ชีวิต กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 บอกว่า พวกเขาจะซื้อรถยนต์ถ้าหากว่ามันมีความจ าเป็นในชีวิต แต่ทุก

วันนี้พวกเขาไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการมีรถยนต์หรือไม่มีรถยนต์ ในขณะที่ร้อยละ 30 ระบุว่า 

พวกเขาไม่คิดจะซื้อรถยนต์เลยในอนาคตอันใกล้  

 เมื่อถามถึงกระเป๋าแบรนด์เนม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 บอกว่า เป็นสิ่งส าคัญส าหรับพวกเขา แต่ไม่ใช่

สิ่งที่เร่งด่วนนัก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 ระบุว่า พวกเขาไม่มีความคิดที่จะซื้อกระเป๋า  

แบรนด์เนมเลย มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เห็นว่า กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นสิ่งส าคัญมากๆ 

 เมื่อถามถึงโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ระบุว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพวกเขา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เร่งด่วน

นัก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ไม่เคยมีความคิดจะซื้อโทรทัศน์เลย มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 

15 เท่านั้นที่เห็นว่า โทรทัศน์เป็นสิ่งส าคัญมากๆ 

 กลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ยึดติดกับแบรนด์น้อยลง กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 60 ระบุว่า พวกเขาไม่ได้ซื้อของ

ที่มีแบรนด์เสมอไป โดยเห็นว่าปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าคือคุณภาพและความคุ้มค่า ผล

ส ารวจนี้สอดคล้องกับการส ารวจของโครงการที่พบว่า มีคนเมืองเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่เห็นว่า ยี่ห้อ

เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าของตน 
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 คนเมืองเสมือน 

 การเกิดขึ้นของคนเมืองเสมือนเป็นเรื่องใหม่ที่นักวิชาการก าลังให้ความสนใจ Richard Frolida ผู้

บุกเบิกแนวความคิดเรื่องชนชั้นสร้างสรรค์ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันชนชั้นสร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้

เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นในชนบทด้วย6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่มีสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานครบครัน มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสวยงาม อาทิ ภูเขา ทะเลสาบ ไม่ไกล (หรือเดินทางได้ง่าย) จาก

ศูนย์กลางเมืองจนเกินไป และชนบทที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย สาเหตุที่ชนชั้นสร้างสรรค์ท างาน

ในชนบทมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้พวกเขาท างานจากท่ีไหนก็ได้ ในขณะที่โครงข่ายการคมนาคม

ที่ราคาถูกและสะดวกสบายก็ท าให้การเข้าไปในเมืองเพ่ือประชุมงานหรือพบปะผู้คนท าได้ง่าย นอกจากนี้ 

ชนบทบางพ้ืนที่ยังมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการท างานสร้างสรรค์ด้วย เช่น ธรรมชาติที่สวยงามและการอยู่ใกล้

แหล่งความรู ้เป็นต้น เขายังชี้ด้วยว่า ในอนาคตเศรษฐกิจชนบทจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 

และข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (ท่ีเกิดข้ึนที่อ่ืนๆ) มาปรับใช้กับทรัพยากรและข้อจ ากัดของท้องถิ่นที่ชนชั้นสร้างสรรค์เลือก (Frolida, 

2014)   

 การเกิดขึ้นของคนเมืองเสมือนไม่ได้เกิดเฉพาะในฝั่งผู้ผลิตเท่านั้น ดังที่กล่าวไปแล้วว่า เทคโนโลยี

ดิจิทัลและโลกของการเชื่อมต่ออย่างเข้มข้นท าให้การส่งผ่านแบบแผนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างเมืองกับ

ชนบทเป็นไปอย่างรวดเร็ว โมบายอินเทอร์เน็ตจะท าให้คนชนบทดั้งเดิม ซึ่งแม้ไม่ใช่คนในสังกัดชนชั้น

สร้างสรรค์ มีความคิด พฤติกรรม รสนิยม ความเชื่อ และแบบแผนการบริโภคเหมือนคนเมืองมากขึ้น กระทั่ง

ความหมายของค าว่า ‘คนชนบท’ อาจไม่ใช่คนชนบทในความหมายดั่งเดิมอีกต่อไป 

 ในประเทศไทย อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2557) ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนบทของไทยในช่วง 

20 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ผนวกตนเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจตลาดนอกภาค

เกษตรไปอย่างกว้างขวางแล้ว โดยส่วนใหญ่แรงงานได้เข้ามาเป็นแรงงานนอกระบบในเมือง จนท าให้สังคม

ชาวนาที่ท าการผลิตและมีความสัมพันธ์แบบ ‘ชาวนา’ แทบไม่มีเหลืออยู่แล้วในสังคมไทย งานวิจัยชิ้นนี้ยัง

เสนอด้วยว่า คนชนบทในเวลานี้มีส านึกเกี่ยวกับตนเองและการมองโลกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  พวกเขามี 

แบบแผนการบริโภคท่ีทัดเทียมกับคนอื่นมากขึ้น และตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางท ามาหากินกับ

สังคมโดยรวมมากข้ึน  

                                                           
6 Richar Frolida คือ ผู้เร่ิมต้นพัฒนามโนทัศน์เร่ืองชนชั้นสร้างสรรค์ในหนังสือเร่ือง The Rising of Creative Class ซึ่งตีพิมพ์คร้ังแรกในปี 

2002 หลังจากตีพิมพ์หนังสือ เขาได้ศึกษาเร่ืองชนชั้นสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาเร่ืองชนชั้นสร้างสรรค์ในชนบทเป็นหนึ่งใน
ประเด็นล่าสุดที่เขาให้ความสนใจ  
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 McCann Truth Central (2014) ส ารวจศึกษาพฤติกรรมและแนวคิดของคนสังคมชนบทในกลุ่มคน

เจนวาย (อายุ 17 – 23 ปี) ในประเทศไทย โดยใช้จังหวัดจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนพ้ืนที่ในการศึกษาพบว่า 

กลุ่มคนหนุ่มสาวในชนบทมี ‘อุดมคติแบบเมือง’ มากยิ่งขึ้น พวกเขาเป็นพลังส าคัญในการน าอิทธิพลของชีวิต

คนเมืองสมัยใหม่สู่ชนบท โดยการน าเทคโนโลยีทันสมัยและการเชื่อมต่อสมัยใหม่มาสู่ครอบครัวและชุมชน  ใน

ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ให้อิสระกับพวกเขาในการออกจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากขึ้น  นอกจากนี้ การส ารวจยัง

พบด้วยว่า กลุ่มเจนวายมีพฤติกรรมและความต้องการที่คล้ายคลึงกับคนเมืองมากขึ้น แม้พวกเขาจะบริโภค

เนื้อหาคนละแบบก็ตาม (ดูล้อมกรอบ 5)  
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ล้อมกรอบ 5: ‘ดิจิทัล’ กับ ‘ชนบท [หากไม่ระบุเป็นอื่นที่มาคือ รายงานเรื่อง Mind The Gap | When Rural Meets Digital: 

A Truth Perspective (McCann Truth Centra, 2014) 

 การพัฒนาอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้กลุ่มเจนวายใน

ชนบทซึมซับอุดมการณ์และพฤติกรรมการเชื่อมต่อ (being connected) ของคนยุคใหม่ทั่วโลก และก่อให้เกิด 

‘วัฒนธรรมดิจิทัล’ ในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ในชนบทขึ้น 

 โครงสร้างความต้องการของคนรุ่นใหม่ในชนบทเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน แต่เดิมรถจักรยานยนต์เป็นสิ่งที่วัย รุ่นชนบท 

ทุกคนต้องการและต้องมีตลอดมา เพราะนอกจากจะจ าเป็นในการใช้ชีวิต ยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเติบโตจาก 

‘เด็ก’ เป็น ‘วัยรุ่น’ อีกด้วย แต่ทุกวันนี้มือถือสมาร์ทโฟนได้กลายมาเป็นสินค้าท่ีวัยรุ่นในชนบทต้องการมากท่ีสุด จนมี

ค ากล่าวว่า ‘smartphone is the new motorbike’ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อาจเทียบเท่าได้กับการที่คนเมืองรุ่น

ใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองให้ความส าคัญกับการมีรถยนต์น้อยลง 

 สื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟสบุ๊ค คือช่องทางในการเปิดโลกแทนที่โทรทัศน์ คนรุ่นใหม่ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการ

ติดต่อกับเพ่ือน บริโภคสื่อ นอกจากนี้ พวกเขายัง ‘ติดไลค’์ (Like-aholic) เช่นเดียวกับคนเมืองทั่วไปด้วย 

 ในด้านหนึ่ง คนรุ่นใหม่ในชนบทใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือไล่ตามความทันสมัยที่อยู่ในเมืองในมิติต่างๆ เช่น ละคร ข่าว

บันเทิง เพลง ความงาม แฟชั่น อาหาร ฯลฯ แต่ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาก็ยังมี ความสนใจในเนื้อหาและรูปแบบ

เฉพาะตัว ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ คนดังออนไลน์ที่มาจากชนบท  คนกลุ่มนี้สร้างเนื้อหา ‘จริงๆบ้านๆ’ ไม่ต้อง

สวยหล่อเหมือนกับดาราในทีวีก็ได้ แต่ก็กลายเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในวงกว้างได้ ตัวอย่างเช่น sexy pancake  

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นความเชื่อมร้อยระหว่างเมืองกับชนบทมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่ได้รับความนิยมจากคน

ชนบทถึงจุดหนึ่งก็อาจเป็นที่สนใจของคนเมืองในเมืองก็เป็นได้  

 ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ คนเมืองกับคนชนบทมีความสนใจร่วมกันมากขึ้นจนหลายครั้งการแยกเมืองออกจากชนบท

ท าได้ไม่ชัดเจน ตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีนี้คือ สื่อบันเทิง หากพิจารณามิวสิควีดีโอยอดนิยมโดย Google Trend 

(2014) จะเห็นว่า มิวสิควิดีโอที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปี 2014 (เพลงภูมิแพ้กรุงเทพฯ โดย

นครินทร์ กิ่งศักดิ์ และตั๊กแตน-ชลดา) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปินเพลงร็อคกับนักร้องลูกทุ่ง  
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2.5 ความคิดบันดาลใจ 

การขยายตัวของความเป็นเมืองก่อให้เกิดความเป็นไปได้ต่างๆ มากมาย เพราะเมืองเป็นศูนย์กลางของ

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหลาย อาทิ ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี รวมไปถึง

เป็นศูนย์รวมของผู้บริโภคที่ทั้งมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น

เพ่ือตอบสนองความต้องการและความหลากหลายของวิถีชีวิตคนเมือง 

 ความคิดบันดาลใจในต่างประเทศ 

 Pizza Patrón 

Antonio Swad ก่อตั้งร้านพิซซ่าเพ่ือขายให้กับชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสปานิกโดยเฉพาะ เขามองเห็น

ว่า ชาวฮิสปานิกที่ไม่ชอบความรู้สึกที่ตนเองก าลังถูกขายของ เช่น การจัดรายการลดราคาสินค้าอย่าง

ตรงไปตรงมาซึ่งเป็นวิธีแบบวัฒนธรรมของคนอเมริกันกระแสหลัก ส่งผลห้การท าการตลาดแบบเดิมไม่ได้ผล 

เขาจึงคิดวิธีสื่อสารกับลูกค้าแบบใหม่ที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกเป็นมิตรและไว้วางใจ เช่น การท าการตลาดด้วยการให้

ลูกค้าใช้เงินเปโซ (เงินของประเทศเม็กซิโก) ซื้อพิซซ่าได้ หรือการแถมพิซซ่าให้กับผู้บริโภคที่สั่งอาหารเป็น

ภาษาสเปน เป็นต้น  ปัจจุบัน Pizza Patrón กลายเป็นแบรนด์พิซซ่ายอดนิยมชองชาวอเมริกันเชื้อสาย 

ฮิสปานิก โดยมีมูลค่ามากว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (www.pizzapatron.com) 

 bring.BUDDY 

โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทดีเอชแอล (DHL) บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่และกลุ่มนักศึกษาการ

ออกแบบในประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายเพ่ือลดปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่และลดการปล่อยก๊า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางขนส่งสินค้าของดีเอชแอล โดยให้ผู้คนที่สัญจรในเมืองแต่ละวันไม่ว่าจะด้วย

จักรยาน รถยนต์ รถเมล์ หรือรถราง ท าหน้าที่รับและส่งของระหว่างทางสัญจรของพวกเขา ผ่านระบบการ 

แจ้งเตือนของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งพวกเขาได้ระบุเส้นทางการสัญจรไว้ และเมื่อท าหน้าที่ขนส่ง

สินค้าได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พวกเขาจะได้รับคะแนนสะสมเพ่ือใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าต่างๆ เป็นการตอบแทน

(www.dhl.com) 

 MeineErnte 

ในปัจจุบันประชากรโลกเพ่ิมจ านวนขึ้นด้วยอัตราที่รวดเร็ว หลายชุมชนเมืองทั่วโลกหันมาท า 

“เกษตรกรรมในเมือง” ปลูกผักและผลไม้ในราคาถูกเพ่ือบริโภคในพ้ืนที่ การท าเกษตรกรรมในเมืองประสบ

ความส าเร็จมานานนับทศวรรษในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศญี่ปุ่น จีน และคิวบา สร้างแรง

บันดาลใจให้เกิดกิจกรรมลักษณะเดียวกันในอีกหลายประเทศ ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางการเงินของ

https://d-school-blog.hpi-web.de/?p=929
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ประเทศเยอรมนี บริษัท MeineErnte ได้น าแนวคิดการท าเกษตรกรรมในเมืองมาท าเป็นธุรกิจ โดยการปล่อย

เช่าที่ดินใกล้เมืองให้กับกลุ่มบุคคลหรือชุมชนเพ่ือท าการเกษตร และจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ให้ 

อาทิเช่น แตงกวา มันฝรั่ง แครอท และมะเขือเทศ  ผู้เช่าที่ดินเพ่ือการเกษตรนี้ใช้เวลาไม่มากในแต่ละวันเพ่ือ

ดูแลพืชผลของตน สิ่งที่พวกเขาได้รับจึงไม่ใช่แค่การได้บริโภคผักและผลไม้ในราคาถูกเท่านั้น แต่คือการได้

ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย โมเดลธุรกิจในลักษณะนี้ประสบความส าเร็จไม่น้อยในประเทศเยอรมนี และมี

บริษัทที่ด าเนินกิจการในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี (www.meine-ernte.de) 

 Zip Car 

Zip Car คือบริการให้เช่ารถยนต์รูปแบบใหม่ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้เช่ามากยิ่งขึ้น  บริษัท  

Zip Car จะให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเพ่ือรับบัตร Zipcard ที่สามารถปลดล็อครถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก ของบริษัท

ได้ เมื่อต้องการใช้บริการ ลูกค้าจะต้องจองรถผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ จากนั้นก็น าบัตร Zipcard 

ไปปลดล็อกรถยนต์ที่บริษัทจอดทิ้งไว้ ณ จุดต่างๆ ทั่วเมือง เมื่อใช้เสร็จก็น ารถยนต์ ไปจอด ณ จุดจอดที่ทาง

บริษัทก าหนดไว้ (www.zipcar.com) 

 Wallaby 

Wallaby เป็นบริการบัตรเครดิตพิเศษที่ช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ ที่

ต้องเผชิญกับปัญหาในการคิดค านวณรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่บัตรเครดิตเสนอให้ โดยผู้ใช้สามารถใส่

ข้อมูลบัตรเครดิตของตัวเองเข้าไปในบัตร Wallaby และใช้บัตร Wallaby แทนบัตรเครดิตได้เลย เมื่อต้องการ

ซื้อสินค้า บัตร Wallaby จะประมวลผลข้อมูลจากบัตรต่างๆ ที่ผู้ใช้มี และน าเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อ

ว่าต้องการใช้โปรโมชั่นของบัตรใบไหนในการซื้อสินค้า (www.walla.by) 

 Meet and Seat program by KLM 

Meet and Seat program เป็นวิธีการใหม่ที่สายการบิน KLM เสนอเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารใช้ใน

การเลือกที่นั่ง โดยผู้โดยสารที่ ใช้วิธีการนี้ในการเลือกที่นั่งจะถูกระบบสุ่มให้ไปนั่งกับคนที่มีความชื่นชอบ

เหมือนกัน โดยใช้สื่อสังคมอย่าง เฟซบุ๊ก หรือ ลิงค์อิน เป็นฐานข้อมูล แม้วิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของ

ผู้โดยสารที่ต้องนั่งข้างคนที่ตัวเองไม่ถูกใจ แต่ก็มีข้อวิจารณ์เช่นกันว่า การนั่งกับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันอาจ

น าไปสู่การสนทนาที่มากเกินความจ าเป็น และกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีส าหรับการเดินทาง อย่างไรก็ตาม 

นักการตลาดเชื่อว่า วิธีการเช่นนี้จะถูกน าไปใช้ในอีกหลายอุตสาหกรรมในอนาคต 

(www.klm.com/travel/ru_en/prepare_for_travel/on_board/your_seat_on_board/meet_and_s

eat.htm) 

 

http://www.klm.com/travel/ru_en/prepare_for_travel/on_board/your_seat_on_board/meet_and_seat.htm
http://www.klm.com/travel/ru_en/prepare_for_travel/on_board/your_seat_on_board/meet_and_seat.htm
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 eSalon 

eSalon เป็นบริการธุรกิจเสริมความงามที่มุ่งตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการบริการย้อมสีผมที่มีคุณภาพ 

และมีลักษณะเฉพาะตัว eSalon เปิดบริการเว็บไซต์ที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปขอค าปรึกษาในเรื่องสีผม และ

เลือกผสมสีผมที่ตนเองต้องการทางเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ทางบริษัทจะส่งสีผมที่มีผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้ผสม และได้รับการรับรองจากห้องแล็ปว่ามีคุณภาพมาให้ลูกค้าถึงบ้าน (www.esalon.com) 

 InterFlora UK 

ในปี 2010 Interflora บริการส่งดอกไม้ชื่อดังสัญชาติอังกฤษซึ่งมีสาขามากมายทั้งในและต่างประเทศ 

เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ และแคนาดา ได้ออกแคมเปญทางการตลาดผ่านสื่อ  

โซเชียลมีเดีย ให้ก าลังใจผู้ใช้ “ทวิตเตอร์” โดยการส่งดอกไม้ให้พวกเขา กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อและ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจเข้ากับชุมชนออนไลน์ ภายใต้แคมเปญนี้ Interflora  เฝ้าติดตามผู้ใช้ 

ทวิตเตอร์ เพ่ือมองหาผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ก าลังต้องการก าลังใจ จากนั้นจึงติดต่อโดยตรงไปยังผู้ใช้เหล่านั้น ขอที่อยู่

และจัดส่งช่อดอกไม้ไปให้เพ่ือสร้างความประหลาดใจ บริษัทเชื่อว่าการจะประสบความส าเ ร็จในการท า

การตลาดบนโลกออนไลน์จะต้องอาศัยความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคและการตอบสนองต่อผู้บริโภค

อย่างเป็นมนุษย์ (www.interflora.co.uk) 

 DKNY 

ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2014 DKNY แบรนด์สินค้าแฟชั่นและน้ าหอมชื่อดัง วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าหอมชื่อ 

“DKNY My NY” ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสปิริตความเป็นเมืองของนครนิวยอร์ก น้ าหอมรุ่นนี้ถูกผลิตเพ่ือ 

เฉลิมฉลองนครนิวยอร์ก เมืองซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนที่ใดในโลก และสะท้อนเรื่องราว ความฝัน และความ

หลงใหลของผู้หญิงในนิวยอร์ก น้ าหอม DKNY MY NY นี้ วางจ าหน่ายภายใต้แผนการตลาดใหญ่ที่ชื่อว่า “real 

New Yorkers” ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยคนนิวยอร์กจริงๆ (www.dkny.com) 

 718 Made in Brooklyn 

Jeff Mayer นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ 718 Made in Brooklyn บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การ

จัดแสงภายใน ประติมากรรม และการตกแต่งบ้าน ได้แรงบันดาลใจในการก่อตั้งบริษัทจากสภาพแวดล้อมของ

เมืองที่เขาอาศัยอยู่ ชื่อ 718 Brooklyn มาจากรหัสไปรษณีย์ของย่านบรู๊คลินนั่นเอง งานออกแบบของเขาใช้

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในพ้ืนที่ เช่น ป้ายทางด่วน ป้ายจราจร และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นต้น สะท้อน

แนวคิดการน าชีวิตบนท้องถนนของนิวยอร์กมาอยู่ภายในบ้านนั่นเอง (www.seven-one-eight.com/) 
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 Absolute Vodka 

Absolute ผู้ผลิตว๊อดก้าชื่อดังรายใหญ่ของโลก ริเริ่มแคมเปญการออกชุดเครื่องดื่มในแนวคิด “เมือง” 

(city edition) ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มต้นจากการออกแคมเปญโฆษณา Absolute LA ท าให้บริษัท

ตระหนักว่าผู้บริโภคต้องการบริโภคสินค้าที่สะท้อนรากของตนเอง เหมือนการเชียร์ทีมกีฬาบ้านเกิด น ามาสู่

การออกแคมเปญต่อๆ มาที่ชูจุดเด่นของเมืองต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ด้วยการออกแบบโฆษณาเฉพาะส าหรับ

เมืองนั้น แคมเปญนี้ได้ถูกน ากลับมาใช้อีกครั้งในปี 2009 โดยนอกจากการออกแบบโฆษณาโดยเฉพาะแล้ว ยังมี

การท ารสชาติเฉพาะเพ่ือเฉลิมฉลองความเป็นเมืองนั้นๆ โดยดึงเอาความนิยมในวัตถุดิบหรือลักษณะบาง

ประการของเมืองนั้นมาเป็นรสชาติ เช่น เมืองนิวส์ออลีน เป็นรสมะม่วงและพริกไทย เมืองลอสแองเจลลิส เป็น

รสผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ทับทิมและบลูเบอร์รี่  เมืองบรู๊คลิน เป็นรสแอปเปิ้ลและขิง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการออกชุดเครื่องดื่มในแนวคิด “เมือง” ส าหรับเมืองใหญ่ๆ อ่ืนๆ ทั่วโลกอีกด้วย เช่น เบอร์ลิน 

มอสโก เป็นต้น (www.absolut.com) 
 

 Christian Dior 

ในปี 2010 Christian Dior แบรนด์ดังระดับโลกได้ออกคอลเลคชั่นสินค้าเฉพาะส าหรับร้าน Christian 

Dior สาขาเซี่ยงไฮ้ซึ่งเปิดขึ้นใหม่ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีขายเฉพาะที่สาขาเซี่ยงไฮ้เท่านั้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Dior 

Blue ประกอบด้วยสินค้าทั้งสิ้น 12 รายการ หนึ่งในนั้นคือ โทรศัพท์มือถือ Dior สีฟ้า ประดับด้วยคริสตัลไพลิน 

ส าหรับชาวเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะ (www.dior.com) 

 POD 39 

POD 39 เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก เน้นการออกแบบเพ่ือรองรับคนโสด หรือนักเดินทางที่

เดินทางคนเดียวโดยเฉพาะ การออกแบบห้องพักจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการใช้พ้ืนที่ แต่ก็ไม่ละทิ้งความ

สะดวกสบาย เช่น wifi ตู้เก็บสัมภาระ ห้องน้ าในตัว ทั้งนี้ โรงแรมได้เตรียมพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับนักเดินทางที่

ต้องการพูดคุยกับคนอ่ืนๆ เช่น ห้องเล่นเกม บาร์ที่ออกแบบมาให้พูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะ เป็นต้น

(www.thepodhotel.com/pod-discount-hotel-locations) 

 

 

 

http://www.absolut.com/
http://www.thepodhotel.com/pod-discount-hotel-locations
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 Eenmaal  

Eenmaal เป็นร้านอาหารชั่วคราว (pop up store) ในเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับลูกค้า

ที่มารับประทานอาหารคนเดียวเท่านั้น โดยทุกโต๊ะในร้านจะถูกออกแบบให้นั่งได้คนเดียวและมีความเป็น

ส่วนตัวสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ Eenmall ต้องการน าเสนอไม่ใช่การบริการเฉพาะลูกค้ากลุ่มท่ีมีพฤติกรรมในการ

รับประทานอาหารคนเดียว แต่ยังต้องการขายประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าที่ไม่เคยรับประทาน

อาหารคนเดียวด้วย (www.eenmaal.com) 

 

 ความคิดบันดาลใจในไทย 

 Fab Café Bangkok 

แฟบ คาเฟ่ เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่อยู่ในรูปแบบของร้านกาแฟ ร้านนี้เปิดบริการ

ให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปใช้บริการได้ ตั้งแต่สั่งเครื่องดื่มและกาแฟมาดื่มสังสรรค์ และเปิดพ้ืนที่ให้

บุคคลทั่วไปพาคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กไปหัดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามความคิดและจินตนาการได้ทุก

รูปแบบ ผู้ก่อตั้งเป็นอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม 3 คนได้แก่ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ สมรรถพล ตาณพันธุ์ และ 

ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์  ที่อยากหารูปแบบธุรกิจที่ให้นักศึกษาและให้คนที่คิดจะผลิตงานสร้างสรรค์ มีแหล่งรองรับ

ที่ท างานออกมาได้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ นอกจากจะให้บริการด้านเครื่องพิมพ์ 3 

มิติแล้ว แฟบ คาเฟ่ยังมีผู้รู้คอยให้ค าแนะน า หรือถ้าชิ้นงานยากมากๆ ก็สามารถขอให้ที่ปรึกษาจาก ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาช่วยได้ (www.fabcafe.com/bangkok) 

 Summer Street Seafood 

Summer Street Seafood เป็นร้านขายอาหารทะเลปิ้งย่างที่ใช้แนวคิดเรื่อง Food truck ซึ่งเป็น 

เทรนด์อาหารที่ก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้มาใช้ จุดเด่นของ Summer Street คือการน าดีไซน์มาใช้ออกแบบ

ร้านค้า (รถบรรทุกขนาดเล็ก) ให้มีสไตล์ พร้อมๆ กับการออกแบบโต๊ะและเก้าอ้ี ให้ดูเก๋ และเหมาะกับพ้ืนที่ที่

จ ากัด ร้าน Summer Street เน้นบรรยากาศนั่งกินดื่มแบบแฮงเอาท์ริมถนนหลังเลิกงาน พูดคุยกับกลุ่มเพ่ือน

เพลินๆ ก่อนกลับบ้าน โดยผู้ก่อตั้งได้แรงบันดาลใจหลักๆ มาจากการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และวัฒนธรรม

ของคนที่นั่น ที่นิยมมานั่งกินดื่มที่ร้านเหล้าสไตล์ Izakaya กันอย่างคึกคักหลังเลิกงาน จึงน าไอเดียนั้นมา

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร กิ น ปิ้ ง ย่ า ง แ บ บ ไ ท ย ๆ  (www.facebook.com/pages/ 

SummerStreet/1615933711964393?sk=timeline) 

 

http://www.eenmaal.com/
http://www.facebook.com/pages/SummerStreet/161593371196
http://www.facebook.com/pages/SummerStreet/161593371196
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 Samsen 5 Lodge Bangkok 

Samsen 5 Lodge Bangkok เป็นโรงแรมกึ่งออฟฟิศของคุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ ที่ออกแบบโดย

ค านึงถึงความงามทางสถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย และสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของโรงแรมคือ การน าอาคาร

จอดรถเก่าที่ถูกทิ้งร้างในย่านเมืองเก่าที่ดูเหมือนจะหมดประโยชน์มาเปลี่ยนเป็นทุนทางธุรกิจ ด้วยการ

ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมสีเขียวที่พ่ึงพาธรรมชาติมากที่สุด ด้วยการออกแบบที่กลมกลืนกับย่านเก่าใน

กรุงเทพฯ และการใช้ ‘สีเขียว’ เป็นจุดขาย ส่งผลให้ Samsen 5 Lodge Bangkok เป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยว

เลือกพักแทบจะตลอดทั้งปี แม้จะเป็นโรงแรมขนาดเพียง 3 ห้องนอนก็ตาม  นอกจากนี้ โรงแรม Samsen 5 

Lodge Bangkok ยังเป็นออฟฟิศและเสมือนเป็นโชว์รูมของบริษัท Supergreen Studio บริษัทออกแบบของ

คุณวรพันธ์ อีกด้วย (www.samsen5lodgebangkok.com) 

 บ้านไทยนาโน เฮ้าส์ 

บ้านไทยนาโน เฮ้าส์ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยใน

ประเทศไทยที่ราคาแพง ใช้แรงงานมาก ไม่ประหยัดพลังงาน และไม่ทนทานต่อภัย พิบัติทางธรรมชาติที่มี

แนวโน้มจะเกิดมากยิ่งขึ้น เช่น พายุและแผ่นดินไหว โดยได้พยายามคิดค้นนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ที่เป็นการ

ก่อสร้างแบบโครงสร้างเปลือกบาง (Thin Shell Structure) รูปทรงกลม มน มีโครงสร้างเหล็กทั้งหลัง ใช้ผ้าใบ

แบบพิเศษเป็นไม้แบบ (Formwork) และใช้โฟม (PU Foam) เป็นฉนวนต้านทานความร้อนภายนอกอาคาร 

(External Insulation Finish System) ท าให้บ้านไทยนาโน เฮ้าส์ นั้นก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัด แข็งแรง

ปลอดภัย และประหยัดพลังงานมากกว่าการก่อสร้างบ้านแบบเดิม (www.thainanohouse.com)  
 

 The Jam Factory 

The Jam Factory เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่ในย่านคลองสานให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของคนรัก

ศิลปะ โดยปรับปรุงโกดังเก่าที่ถูกทิ้งร้างไว้กว่า 30 ปี ให้ร่วมสมัยขึ้น ภายในโครงการ นอกจากจะเป็นออฟฟิศ 

โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ ร้านหนังสือ และร้านกาแฟแล้ว The Jam Factory ยังประกอบด้วยพ้ืนที่อีก 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 

ห้องแสดงงาน ( Indoor Gallery) เป็นพ้ืนที่แสดงงานหลักส าหรับงานศิลปะหลากแขนง ทั้งการแสดง

นิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาด และเวิร์กช็อปงานศิลปะต่างๆ ส่วนที่สองคือ สนามหญ้ากลางแจ้ง (Courtyard) 

พ้ืนที่จัดการแสดงและอีเวนต์ที่น่าสนใจ ส่วนสุดท้ายคือ ริมทางเดิน (Side Walk) เป็นพ้ืนที่จัดงานทั่วไป 

กิจกรรมที่มีข้ึนทุกเดือนคือ The Farmer Market เป็นการร่วมมือกันระหว่าง The Jam Factory กับ Farmer 

Market จั ดตลาดนั ดออร์ แกนิ กและสิ นค้ าท ามื อ  เ พ่ือ เป็ น พ้ืนที่ ให้ ผู้ ผ ลิ ตพบผู้ บ ริ โ ภค โดยตร ง 
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(www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok) 
 

 ร้านปลูกป่ัน 

ปลูกปั่น คือร้านน้ าผักผลไม้ปั่นเพ่ือสุขภาพ ด าเนินกิจการในกรุงเทพฯ ที่มองเห็นเทรนด์สุขภาพและ 

เทรนด์การปั่นจักรยานของคนเมือง จึงได้รวบรวมสองสิ่งนี้เป็นจุดเด่นในการด าเนินธุรกิจ บริการแปรรูปผัก 

ผลไม้ และธัญพืชเป็นน้ าปั่นและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปลูกพืชด้วยวิธีที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลผลิตจากสวนเล็กๆ ในร้านปลูกปั่นเอง จัดส่งให้แก่ผู้รักสุขภาพในกรุงเทพฯ 

โดยเฉพาะสมาชิกนักปั่น ผู้รักการปั่นจักรยาน ประมาณ 20-25 คน จากหลากหลายอาชีพ เช่น นักศึกษา นัก

ดนตรีอาชีพ นักออกแบบ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิศวกร และนักจิตวิทยา เป็นต้น ผลักเปลี่ยนกันมาปั่นส่งน้ า

ตามเวลาและเส้นทางที่แต่ละคนสะดวก ธุรกิจนี้จึงได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากกลุ่มคนรักสุขภาพและรักการ

ปั่นจักรยาน (www.pukpun.com) 
 

 Selectism 

แบรนด์เสื้อผ้าจักรยานของไทยสไตล์ Urban Cycling Wear ที่ออกแบบมาเพ่ือคนปั่นจักรยานใน

ชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่า คนกรุงเทพฯ หันมาใช้จักรยานมากขึ้น แต่ว่ าเสื้อผ้าที่เหมาะ

ส าหรับการปั่นเพ่ือไปท างานต่อในชีวิตประจ าวันยังมีให้เลือกไม่มากนัก เสื้อผ้าของ Selectism ใช้เนื้อผ้า

เดียวกับเสื้อผ้าส าหรับนักปั่นจักรยานคุณภาพสูง เนื้อผ้าท าจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ซึ่งระบายอากาศและเหงื่อ

ได้ไว แห้งเร็ว แต่ออกแบบให้ดูล าลอง เรียบง่าย เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจ าวันคล้ายเสื้อผ้าทั่วไป  

ตอบโจทย์นักปั่นในเมืองได้เป็นอย่างดี (www.facebook.com/selectism.urbancyclingwear) 
 

 ANGL Bike 

ANGL Bike คือจักรยานส าหรับคนเมือง แบรนด์ของคนไทย ออกแบบมาเพ่ือสร้างวิถีจักรยานในเมือง

ที่ปั่นสนุกและปลอดภัย จักรยาน ANGL bike ถูกออกแบบเพ่ือการปั่นจักรยานในชีวิตประจ าวันของคนเมือง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพฯ ที่ต้องการความคล่องแคล่ว ต้องเผชิญกับเส้นทางที่ซอกแซก ไม่ราบเรียบ อาจ

มีหลุมมีบ่อ มีพ้ืนผิวจราจรหลายรูปแบบ และยังไม่มีเส้นทางจักรยานที่ดีมากนัก จักรยานจึงถูกออกแบบมาเพ่ือ

ตอบโจทย์เหล่านี้ เช่น มีฐานล้อสั้น มีวงเลี้ยวแคบแต่มั่นคง ท่อด้านบนที่กดต่ าขึ้นลงสะดวกแต่วิ่งเป็นเส้นตรง

ช่วยลดแรงสะเทือนของถนน มั่นคงในการควบคุมรถในทางตรง และไหลลื่นได้ดีในการปั่นบนทางเรียบตรง

ยาวๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย มีเสน่ห์ ไม่โอ้อวด แต่ใช้ได้ยาวนาน ออกแบบมา

ทั้งสิ้น 7 ขนาด เหมาะกับสรีระนักปั่นที่แตกต่างกัน (www.anglbike.com) 

 

http://www.pukpun.com/
http://www.facebook.com/selectism.urbancyclingwear
http://www.anglbike.com/
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 ‘บุรีรัมย์โมเดล’ สร้างกีฬา สร้างเมือง 

ในอดีต บุรีรัมย์เป็นแค่เมืองทางผ่านและมีจุดดึงดูดเพียงแค่ปราสาทหินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันบุรีรัมย์

ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยแผนการสร้างเมืองให้เป็นเมืองกีฬา การเกิดขึ้นของสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นับเป็นหมุดหมายส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเมืองบุรีรัมย์ การมีทีมฟุตบอลชั้นน าของประเทศ

ท าให้เมื่อใดที่ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีนัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของคู่แข่ง คนบุรีรัมย์จ านวนไม่น้อยจะเดินทาง

มาให้ก าลังใจนักเตะจนแน่นสนาม ไม่เว้นแม้แต่คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่ืน ที่เดินทางเพ่ือมา

ชมฟุตบอล พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของสนามนิว ไอ-โมบาย สเตเดียม ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ดี

ที่สุดในประเทศ (คล้ายคลึงกับสโมสรชั้นน าของโลกที่มีการเปิดทัวร์สนามฟุตบอล) หลังจากประสบความส าเร็จ

จากกีฬาฟุตบอล บุรีรัมย์ได้สร้างสนามแข่งรถที่มีชื่อว่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (Buriram 

United International Circuit : BRIC) ซึ่งเป็นสนามแข่งรถมาตรฐานที่สามารถใช้จัดการแข่งขันระดับโลกได้

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว   
 

 Secant  

Secant (ซีแคนท์) เป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายส าหรับสาวหล่อโดยเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจาก 

เครื่องแต่งกายผู้หญิงและผู้ชายในหลายด้าน ตั้งแต่แนวคิดที่เน้นเรื่องการออกแบบฟังก์ชั่นและดีไซน์ที่

เหมาะสมกับสรีระ ช่วยในการอ าพรางหน้าอกให้แบนราบแต่ไม่อึดอัด เพ่ิมความมั่นใจให้รูปร่างดูสมาร์ทขึ้น 

โดยเน้นการพรางที่ไม่รัดซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพและไม่เพ่ิมอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็ง นอกจากนี้ เสื้อผ้าของ 

Secant ถูกออกแบบมาให้มีขนาดและไซส์ที่เหมาะสมกับช่วงความยาวและสรีระของสาวหล่ออย่างแท้จริง  

ท าให้ Secant ได้รับการตอบรับจากเหล่าสาวหล่อเป็นอย่างดี (www.secant.co.th) 
 

 แคมเปญ Go Thai. Be free 

แคมเปญ Go Thai. Be free. เป็นแคมเปญการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน

นิวยอร์ก มีเป้าหมายเชิญชวนกลุ่มคู่รักเพศเดียวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  ในคลิปโฆษณาชุด Go 

Thai. Be free. ซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกอากาศไปทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอเมริกาใต้นั้น ได้น าเสนอ

มุมมองการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งส าหรับคู่รักเพศเดียวกัน ให้เดินทางมาสัมผัสกับกลิ่นอายทางวัฒนธรรม

ของไทย พบกับความสวยงาม  สะดวกสบายกับที่พักสุดหรูหรา ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ที่คู่รัก

สามารถเป็นอิสระในการเปิดเผยตัวตนออกมา  นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนิวยอร์ก 

http://women.sanook.com/
http://women.sanook.com/health/
http://www.secant.co.th/
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ยังได้ตั้งเว็บไซต์ส าหรับโครงการนี้เพ่ือน าเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันทราบถึง

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสังคมเพศหลากหลายในประเทศไทยด้วย เพ่ือให้พวกเขาสบายใจได้ว่าประเทศไทยเป็น

มิตรต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน (http://gothaibefree.com) 

 All Thai Taxi  

จากข่าวคราวของแท็กซี่ทั้งหลายที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติเชิงลบ“นครชัยแอร์” ผู้ให้บริการรถทัวร์

ชื่อดังของประเทศไทย จึงเห็นโอกาสและเปิดตัวบริการใหม่รถแท็กซี่ภายใต้แบรนด์ All Thai Taxi โดยน าเอา

จุดอ่อนของแท็กซี่ในปัจจุบันมาสร้างจุดแข็งทางการตลาดให้กับตนเอง เช่น การไม่ปฏิเสธผู้โดยสารไม่ว่ากรณี

ใดๆ การมีพนักงานขับรถที่มีมาตรฐานและมีให้เลือกทั้งชายและหญิง การใช้รถใหม่ที่เป็นรถประหยัดพลังงาน 

มีมิเตอร์และเครื่องรูดบัตรเครดิตสามารถออกใบเสร็จได้ (www.allthaitaxi.com) 
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แม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่า

ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ เนื่องจากโมเดลการพัฒนาแบบเดิมต้อง

เผชิญกับข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต่ า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ที่รุนแรงในตลาดโลก การขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ไม่สามารถยกระดับการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้าและบริการได้ ฯลฯ  

แนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมืองที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนับเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้

ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลการพัฒนาแบบใหม่ที่อยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การ

ยกระดับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และมีความยั่งยืน การมองเห็น ปรับตัว และมองหาโอกาสจากการ

ขยายตัวของความเป็นเมืองจะช่วยท าให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนโมเดลการพัฒนาเพ่ือแข่งขันกับนานาชาติได้ใน

อนาคต 

 

3.1 สถานการณ์และความท้าทาย 

กระบวนการขยายตัวของความเป็นเมืองเกิดขึ้นตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษ

ที่ 20 ในปี 1950 โลกมีประชากรเมืองเพียงแค่ร้อยละ 30 เท่านั้น ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 

ถือว่าเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบท แต่ในปี 2007 เป็นปีแรกที่ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองมีจ านวน

มากกว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในชนบท นับแต่นั้น ประชากรส่วนใหญ่ของโลกก็เป็นประชากรเมืองมาโดย

ตลอด ในปี 2014 ประชากรร้อยละ 54 ของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองแล้ว มีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 โลกจะ

มีประชากรเมืองกว่าร้อยละ 66 หรือกว่า 6,300 ล้านคนจากประชากรโลกทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 9.2 

พันล้านคน หากเทียบกับตัวเลขปัจจุบันที่มีประชากรเมืองอยู่ที่ 3.9 พันล้านคน นั่นหมายความว่า ในอีก 35 ปี

บทสรุป: โอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมือง 3 
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ข้างหน้า โลกจะมีประชากรเมืองเพ่ิมขึ้นมากถึง 2.4 พันล้านคน จ านวนคนเมืองที่เพ่ิมข้ึนนับว่ามีขนาดใหญ่มาก 

เมื่อพิจารณาว่าในปี 1950 ประชากรทั้งโลกมีเพียงแค่ 2.5 พันล้านคนเท่านั้น  

 ระดับของความเป็นเมืองแตกต่างหลากหลายตามพ้ืนที่ ในปี 2014 ทวีปอเมริกาเหนือมีความเป็นเมือง

มากที่สุด โดยร้อยละ 82 ของประชากรอาศัยอยู่ในเมือง รองลงมาได้แก่ ลาตินอเมริกา-แคริบเบียน และยุโรป 

อยู่ที่ร้อยละ 80 และ 73 ตามล าดับ ในขณะที่เอเชียและแอฟริกายังมีประชากรอยู่ในเมืองค่อนข้างน้อยโดย

เปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 48 และ 40 ตามล าดับ   

 ทวีปเอเชียกับแอฟริกาจะมีอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองมากที่สุด โดยกระบวนการขยายตัว

ของความเป็นเมืองในอนาคตประมาณร้อยละ 90 ของโลกจะเกิดขึ้นในแอฟริกาและเอเชีย มีการคาดการณ์ว่า

ในปี 2050 เอเชียจะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองมากถึงร้อยละ 64 ส่วนแอฟริกาอยู่ที่ร้อยละ 56 อย่างไร 

ก็ตาม ทั้งสองภูมิภาคจะยังคงมีระดับความเป็นเมืองน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ในโลก แม้จะมีการขยายตัวของความ

เป็นเมืองมากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ก็ตาม 

ประเทศไทยก าลังอยู่ในกระแสของการขยายตัวของความเป็นเมืองเช่นเดียวกับโลกและภูมิภาค ในปี 

2014 ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองประมาณ 33 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 49 ของประชากร

ทั้งหมด โดยในช่วงระหว่างปี 2010 – 2015 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองของไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.7  

ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 0.9 ค่อนข้างมาก และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของเอเชียตะวันออก ซึ่งอยู่

ที่ร้อยละ 2.0 เล็กน้อย เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน การขยายตัวของความเป็นเมืองของไทย

ถือว่าอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค (ร้อยละ 1.4) และอยู่ในระดับต้นๆ ของภูมิภาค โดยเป็นรองเพียงแค่ลาว 

(ร้อยละ 3.1) เท่านั้น มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2050 ประชากรเมืองของไทยจะเพ่ิมข้ึนอีกกว่า 11 ล้านคน หรือ

เพ่ิมข้ึนเป็น 44 ล้านคน นั่นหมายความว่า ในอนาคตประชากรไทยกว่าร้อยละ 73 จะกลายเป็นคนเมือง 

การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยอย่างน้อย 3 ประการ 

ดังนี้  

ประการที่หนึ่ง เมืองจะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยตรง มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 

เมืองทั่วโลกจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การศึกษา

เศรษฐกิจเมืองในอาเซียนพบว่า เมื่อถึงปี 2030 การขยายตัวของความเป็นเมืองของอาเซียนจะสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนถึง 930 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ประการที่สอง การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติ

ต่างๆ อาทิ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การสร้างความเท่าเทียม การเพ่ิมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ การ

ส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการค้า  

ประการที่สาม การขยายตัวของความเป็นเมืองเป็นโอกาสในการสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองและ

วัฒนธรรมใหม่ในหลายๆ ด้าน เช่น เมืองที่เป็นประชาธิปไตย เมืองที่นับรวมทุกคน และเมืองที่พัฒนาอย่าง

ฉลาด 

เมื่อพิจารณาขนาดของความเป็นเมืองในปัจจุบันและที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยยังมี

โอกาสอยู่มากท่ีจะคว้าโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความท้าทายส าคัญคือ 

สังคมเศรษฐกิจไทยจะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างไร  

 

3.2 มองเทรนด์ห้ามิติ  

คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพ่ือมองหาโอกาสและความเป็นไปได้

ใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยการใช้กรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) และได้ผลลัพธ์ในมิติ

ต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง: พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

คณะผู้วิจัยพบว่า พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการ  

ขยายตัวของความเป็นเมืองมีท้ังสิ้น 3 ปัจจัย ดังนี้ 

 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการเป็นพลังขับเคลื่อนการขยายตัวของความเป็นเมืองที่ทรงพลังมากที่สุด เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคบริการที่มีค่าจ้างสูงกว่าจะดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีค่าจ้างถูกให้เข้าสู่เมืองมากข้ึน 

การเปลี่ยนผ่านในภาคเกษตรกรรม เมื่อแรงงานอพยพจากภาคเกษตรเข้าสู่เมือง พวกเขาไม่ได้ตัดขาด

จากภาคเกษตรกรรมโดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้มักจะส่งเงินกลับไปยังครอบครัวที่ยังอยู่ในภาคเกษตร 

เงินบางส่วนจะถูกน าไปลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีกว่าเดิม อาทิ เครื่องจักร ปุ๋ย ผลที่ตามมาคือ ผลิต
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ภาพการผลิตในภาคเกษตรจะเพ่ิมขึ้น ความต้องการแรงงานจะลดลง ส่งผลให้เกิดแรงงานส่วนเกินในภาค

เกษตร แรงงานส่วนเกินจะอพยพเข้าสู่เมืองเพ่ือหาโอกาสและงานที่ดีกว่าต่อไป 

ความเป็นสมัยใหม่ของเมือง นอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่เมืองแตกต่างจากชนบท

อย่างส าคัญคือ ความเป็นสมัยใหม่ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริการของรัฐ ระบบ

สาธารณสุข การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงสินค้าและบริการ เมืองจึงมีโอกาสมากกว่า

ชนบทอย่างเทียบกันไม่ได้ และความแตกต่างทางด้านโอกาสเหล่านี้จะดึงดูดผู้คนให้ออกจากชนบทเข้าสู่เมือง

มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างรูปธรรม เช่น หากนักเรียนและนักศึกษาต้องการเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ การ

ย้ายเข้าสู่เมืองก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพมักจะอยู่ในเมือง  

มิติที่สอง : ตัวเร่ง  

คณะผู้วิจัยพบว่า ตัวเร่งที่ส่งผลต่อทิศทางการขยายตัวของความเป็นเมืองมีทั้งสิ้น 6 ปัจจัย ดังนี้   

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ ซึ่งเป็นตัวเร่งส าคัญที่จะท าให้เมืองและเศรษฐกิจเมืองขยายตัว

ในอนาคต การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว ยังเป็นการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย มีการประเมินว่า การเติบโตของเมืองทั่วโลกจะท าให้

เกิดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐทั่วโลกมากถึง 57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับประเทศไทย มีการ

ประเมินว่า หากไทยไม่ต้องการที่จะสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะมาพร้อมกับแนวโน้มการขยายตัวของ

ความเป็นเมือง รัฐต้องลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นอีก 3 เท่าของที่เคยลงทุนมาในอดีต จึงจะเพียงพอต่อ

การรองรับการขยายตัวของความเป็นเมือง 

เทคโนโลยีดิจิทัลและโมบายอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ของเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้เมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง 

ในปี 2013 คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 28.9 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย

เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ในด้านหนึ่ง อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ต่ าสะท้อนถึงความไม่พร้อมของ 

คนไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ในอีกด้านหนึ่ง ‘ช่องว่างดิจิทัล’ ขนาดใหญ่กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีกว่า

ในการสร้างเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน เนื่องจากลักษณะเด่นของเทคโนโลยีดิจิทัลคือ สามารถแพร่

ขยายได้อย่างรวดเร็วและมีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุก

ภาคส่วนของเศรษฐกิจ 
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เทคโนโลยีใหม่ หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ภาคธุรกิจประสบความส าเร็จในโลกยุคใหม่ คือการมองเห็นว่า

เทคโนโลยีใดจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและเตรียมปรับมาใช้ในธุรกิจของตัวเอง การทบทวนวรรณกรรม

วิชาการที่เกี่ยวข้องพบว่า ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมาย อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(big data) เทคโนโลยีคลาวด์ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เครื่องพิมพ์สามมิติ รถยนต์อัจฉริยะ ฯลฯ 

โดยเมืองจะเป็นแหล่งที่ดึงศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ออกมาได้มากที่สุด เพราะเมืองเป็นศูนย์กลางของ

เทคโนโลยีเหล่านี้ในตัวเอง จึงท าให้ใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดและเครือข่ายได้ง่าย   

การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของบรรษัทข้ามชาติ ในอนาคตบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะหันมา

ใช้เมืองเป็นฐานในการลงทุนแทนที่การใช้ประเทศเป็นฐานในการลงทุนแบบเดิม มีการคาดการณ์ว่าระหว่างปี 

2010 - 2025 โลกจะมีบรรษัทที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญฯ เพ่ิมขึ้นอีกกว่า 7 ,000 แห่ง โดยส่วนใหญ่ของ

บริษัทเหล่านี้จะอยู่ในเมืองใหญ่ในประเทศก าลังพัฒนา การส ารวจแนวโน้มในต่างประเทศยังพบด้วยว่า ใน

อนาคต แต่ละประเทศจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของเมือง

ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอ านาจเพ่ือให้เมืองได้ตัดสินใจด้วยตนเองในด้านต่างๆ อาทิ การ

ตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของตนเอง รวมไปถึงการเลือกผู้น าที่

มีวิสัยทัศน์ที่คนเมืองเห็นว่าเหมาะสมด้วย  

การเติบโตของเมืองขนาดกลาง ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่จะ

เกิดข้ึนใน 2 -3 ทศวรรษข้างหน้าคือ เมืองขนาดกลาง (medium weight city) จะมีการขยายตัวที่เร็วกว่าเมือง

ขนาดใหญ่  ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางทั่วโลกจะเติบโตสูงกว่าอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยภายในประเทศตนเอง และในปี 2025 เศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะมีสัดส่วนร้อยละกว่า 

50 ของเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียว ในส่วนของประเทศไทยพบว่า ในทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจในต่างจังหวัด

ของไทยมีความส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศมากขึ้น ในปี 2010 เศรษฐกิจในต่างจังหวัดคิดเป็น

ร้อยละ 61 ของเศรษฐกิจประเทศ จากที่คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 54  ในปี 2001  นอกจากนี้เศรษฐกิจใน

ต่างจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยขนาดเศรษฐกิจในต่างจังหวัดใน

ปี 2010 เพ่ิมขึ้นเป็น 2.3 เท่าของขนาดเศรษฐกิจในปี 2001 ในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเพ่ิมขึ้นเป็น 1.7 เท่าของขนาดเศรษฐกิจในปี 2001 ที่น่าสนใจคือ การค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือน

บ้านจะเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของเมืองในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับเมืองที่มีการขยายตัวสูงใน

ภูมิภาคเอเชีย เช่น ระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ หนองคายกับฮานอย มุกดาหารกับจีนตอนใต้  หาดใหญ่

กับปีนัง เป็นต้น ข้อมูลชี้ว่า การค้าชายแดนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปี โดยในปี 2013 มีมูลค่าสูง
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ถึง 9.24 แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2008 ร้อยละ 28.5 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.08 ต่อปี เมือง

ชายแดนของไทยมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังเป็น

ด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ แต่ยังไม่มีฐานการผลิต

หลักในพ้ืนที่ มีการคาดการณ์ว่า การค้าชายแดนจะเป็นตัวเร่งการขยายตัวของเมืองในส่วนภูมิภาคและ

เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนหลาย

นโยบาย เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม รวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบราง  

การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางใหม่ การขยายตัวของความเป็นเมือง ไม่ใช่แค่การอพยพย้ายถิ่นเท่านั้น แต่

ยังหมายถึงการที่คนจ านวนมากก าลังเปลี่ยนแบบแผนวิถีชีวิตและวิถีการบริโภคไปเป็นผู้บริโภคในสังคมเมือง

ด้วย ชนชั้นกลางใหม่จะเป็นก าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนรายจ่ายต่อ

รายได้สูง ในประเทศไทย การเกิดชนชั้นกลางใหม่เริ่มเป็นที่ประจักษ์ชัดบ้างแล้ว ข้อมูลสถิติชี้ว่า ในปี 2013 

ครัวเรือนไทยทั้งประเทศมีรายได้เฉลี่ย 25,194 บาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2002 ที่อยู่ที่ระดับ 13,736 บาทเกือบๆ 

2 เท่า ในส่วนของรายจ่าย ครัวเรือนมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเพ่ิมขึ้นจาก 10,889 บาทในปี 

2002 เป็น 19,061 บาทในปี 2013 มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2025 ประเทศไทยจะมีชนชั้นกลางใหม่

เพ่ิมข้ึนมากถึง 7 ล้านครัวเรือน  

มิติที่สาม: ความต้องการพื้นฐาน 

ความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดเฉียบพลัน แต่อาจปรับไปตาม

ข้อจ ากัดและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ความต้องการพื้นฐานของคนเมืองในด้านต่างๆ มีดังนี้  

 ด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาส าคัญท่ีเมืองทุกเมืองต้องเผชิญคือ การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ในอดีตปัญหา

นี้อาจจ ากัดเฉพาะแค่กลุ่มคนรายได้น้อยเท่านั้น ทว่าปัจจุบันปัญหาได้ขยายตัวมาถึงคนชั้นกลาง

เช่นเดียวกัน เนื่องจากรายได้ของชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นไม่ทันกับราคาที่อยู่อาศัยในเมือง  ปัญหานี้

ได้รับการคาดหมายว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อระดับของการขยายตัวของความเป็น

เมืองสูงขึ้น นอกจากนี้ การจะตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของคนเมืองไม่ได้มีสูตรส าเร็จ

ตายตัว แต่จ าเป็นต้องมีความหลากหลายและต้องเข้าใจวิถีและความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเมือง

เป็นอย่างดีด้วย เช่น การสร้างบ้านเล็กส าหรับคนโสด บ้านส าหรับครอบครัวที่เล็กลง บ้านส าหรับ

ผู้สูงอายุ และบ้านส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ให้คุณค่ากับการแบ่งปัน เป็นต้น 
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 ด้านการคมนาคม เมื่อเมืองขยายตัวและมีคนมาอยู่มากข้ึน การคมนาคมจะเป็นปัญหาแรกๆ ที่คน

เมืองต้องเผชิญ การคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่ง

ในความต้องการพ้ืนฐานที่คนเมืองต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ การคมนาคมภายในเมืองไม่ได้

หมายถึงแค่การสัญจรของบุคคลเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการสัญจรของสินค้าและบริการต่างๆ 

ภายในเมืองด้วย เช่น อาหาร เอกสาร ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ ดังนั้นปัญหาการคมนาคมภายใน

เมืองจึงรวมถึงปัญหาการไหลเวียนของสินค้าและบริการภายในเมืองด้วย ปัญหานี้ท าให้เกิดความ

ต้องการในการขนส่งสินค้าและบริการที่มีความรวดเร็วขึ้น 

 ด้านการสาธารณสุข ชีวิตของคนเมืองเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การต้องใช้ชีวิตอย่างเร่ง

รีบ มีเวลาจ ากัด การต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การขาดพ้ืนที่และเวลาออก

ก าลังกาย ฯลฯ วิถีชีวิตเช่นนี้ก่อให้เกิด ‘โรคคนเมือง’ ใหม่ๆ อาทิ โรคอ้วน โรควิตกกังวล โรค

อารมณ์แปรปรวน และโรคจิตเภท เป็นต้น สภาพแวดล้อมเช่นนี้ท าให้เกิดความต้องการทางด้าน

สาธารณสุขใหม่ที่กลายมาเป็นวิถีชีวิตของคนเมือง และจะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ใหม่กลางเมืองหลากหลายประเภท อาทิ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ และ

สันทนาการที่ไม่เน้นความเร่งรีบและมีความผ่อนคลาย จะเกิดขึ้นเพ่ือลดปัญหาด้านสุขภาพจิต 

สถานบริการการออกก าลังกายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี  หรือใน

ด้านโภชนาการที่ผู้คนหันมาเอาใจใส่ด้านสุขภาพมากขึ้น ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจะเพ่ิมขึ้นทั้งใน

เชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย ในขณะที่การปลูกผักไร้สารพิษจะกลายเป็น

อุตสาหกรรมการเกษตรทางเลือกกลางเมือง เป็นต้น 

 เมืองสร้างสรรค์และสาธารณูปโภคทางปัญญา อุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกลางเมืองส่วนใหญ่เป็น

ลักษณะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) หรือเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร  วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนในการผลิต แต่เมืองที่จะเกิดอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ข้ึนได้จะต้องเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เอ้ือให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือดึงดูดคน โดยเฉพาะชนชั้นสร้างสรรค์ให้เข้ามาอยู่ในเมืองให้ได้ เมืองจึงจ าเป็นต้องมีสินค้า

และบริการ รวมไปถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลที่ท าให้

พวกเขาท างานที่ไหนก็ได้ ร้านกาแฟหรือร้านขายเครื่องดื่มที่เป็นแหล่งพบปะของศิลปินและ

ปัญญาชน พิพิธภัณฑ์และแกลลอรีที่ท าให้การเข้าถึงศิลปะท าได้ง่าย โรงละครที่มีการแสดงละคร

และเพลงให้เสพ รวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น เดินทาง

ท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน วิ่ง ปีนเขา ฯลฯ    
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 ประสบการณ์ใหม่ การบริโภคของคนเมืองไม่ใช่เป็นการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการ

พ้ืนฐานทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการบริโภคเชิงประสบการณ์และเชิงวัฒนธรรมด้วย 

โดยทั่วไป ความต้องการของคนเมืองจะมีลักษณะที่โดดเด่น 3 ประการ คือ ความเร็ว  ความ

แปลกใหม่ และคุณภาพและความพิเศษ นอกจากนี้ ความต้องการประสบการณ์และคุณค่าใหม่

ของคนเมืองสามารถมองได้จากมุมมองด้านวิถีชีวิตเมือง มีลักษณะของความหลากหลาย  ซับซ้อน 

ผสมผสาน การให้ความหมายกับความเป็นพลเมือง และมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ดังนั้น สินค้า

และบริการที่คนเมืองใช้จะต้องตอบสนองวิถีชีวิตแบบนี้ อาทิ การออกแบบออฟฟิศให้มีลักษณะ

คล้ายห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ การออกแบบร้านอาหารให้มีลักษณะคล้ายห้องนั่งเล่นภายในบ้าน 

หรือผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ตอบโจทย์ความเป็นพลเมืองให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(การที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเป็นการแสดงออกซ่ึงความเป็นพลเมืองรูปแบบหนึ่ง)  

 คุณค่าใหม่ สังคมเมืองจะมีลักษณะเปิดกว้างให้กับวิถีชีวิตทางเลือกมากกว่าสังคมชนบท ดังนั้น 

แนวโน้มส าคัญประการหนึ่งของคนเมืองคือการเป็นปัจเจกชนและเป็นเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น เมื่อ

เมืองขยายตัวและกลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่หลากหลาย รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคน

จะมีความแตกต่างกันมากข้ึนตามรายได้ รสนิยม ความเชื่อและอุดมคติ ปัจเจกจะมุ่งการแสวงหา

และพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะของตนขึ้นมาจนเกิดวิถีชีวิตทางเลือกใหม่มากมาย อาทิ การยอมรับความ

หลากหลายทางเพศ การยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์  กลุ่มคนติดเกม ฯลฯ  การ 

หลอมรวมอย่างเข้มข้นของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายจะท าให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi-

culture) ผู้ประกอบการมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ รวมไปถึงนวัตกรรมที่

รองรับสังคมแนวใหม่ อาทิ สินค้าและบริการส าหรับคู่รักเพศเดียวกัน การตลาดเชิงชาติพันธุ์ การ

แข่งขัน e-sport เป็นต้น 

มิติที่สี:่ โอกาสเกิดใหม่  

คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่า การขยายตัวของความเป็นเมืองเปิดโอกาสใหม่ๆ 

มากมาย ในด้านหนึ่ง ประชากรเมืองที่เพ่ิมมากข้ึนย่อมท าให้ขนาดตลาดและกลุ่มผู้บริโภคเดิมขยายใหญ่ตามไป

ด้วย ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วย่อมมีโอกาสในการขยายธุรกิจถ้าหากเข้าใจพฤติกรรม

การใช้จ่ายของคนเมืองรุ่นใหม่  ในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ความหลากหลาย เทคโนโลยี ฯลฯ ย่อมก่อให้เกิดตลาดและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย อาทิ 
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 ตลาดชนชั้นกลางใหม่ การขยายตัวของความเป็นเมืองจะท าให้ชนชั้นกลางใหม่กลายเป็นกลุ่ม

คนที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการ  

ใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง เนื่องจากพวกเขาเพ่ิงมีรายได้ในระดับที่มากพอที่จะ

ซื้อสินค้าเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตเป็นครั้งแรกๆ หากภาคธุรกิจท าความเข้าใจรูปแบบ

การใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ได้ก็จะสามารถเข้าถึงก าลังซื้อที่มีศักยภาพในอนาคตได้  

 ตลาดคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ความเป็นอิสระในชีวิตเมืองท าให้กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต

ทางเลือกเติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ กลุ่ม LGBT เป็นตลาดความสนใจเฉพาะ (Niche Market) ที่มี

การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสูง ในภาพรวม ผู้บริโภคเหล่านี้มีความสามารถ

ในการจ่ายสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง แต่ไม่มีภาระทางด้านครอบครัว  

 การตลาดที่ค านึงถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ การศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวไม่ใช่

กลุ่มคนที่ไม่มีก าลังซื้อ หากแต่เป็นกลุ่มคนที่ก าลังไต่ฐานะทางเศรษฐกิจของตนและมี

ศักยภาพที่จะเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ (คล้ายชนชั้นกลางระดับล่าง) หากภาคธุรกิจสามารถ

เข้าใจบริบททางวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้ได้ ก็จะสามารถเปิดประตูไปสู่ตลาดที่มี

ฐานผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้ออีกหลายล้านคน 

 ตลาดคนเจเนอร์เรชั่นเอ็ม หรือกลุ่มมิลเลนเนียล หมายถึงกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 22-29 ปี 

ซึ่งเป็นลูกหลานของกลุ่ม Baby boomer Generation  โดยทั่วไป คนเจเนอร์เรชั่นเอ็มคือ

คนเมืองรุ่นใหม่ที่มีพ้ืนฐานครอบครัวค่อนข้างดี นอกจากนี้ พวกเขายังเติบโตมาพร้อมๆ กับ

เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ท าให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจนเทคโนโลยี

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ภูมิหลังทางสังคมเช่นนี้ท าให้กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มมีมุมมองที่

แตกต่างกับคนกลุ่มอ่ืน และมีความต้องการที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างมาก การบริโภค

ของกลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็มมีความเฉพาะตัวในแทบทุกสินค้าและบริการ ดังนั้น การท าความ

เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จึงมักแยกตามประเภทสินค้าและ

บริการ  

 คนเมืองเสมือน เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกของการเชื่อมต่ออย่างเข้มข้นท าให้การส่งผ่าน 

แบบแผนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างเมืองกับชนบทเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในด้านหนึ่ง ก็

ส่งผลให้ชนชั้นสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นในชนบทด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบครันและมีสิ่งแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติสวยงาม แต่ในอีกด้านหนึ่ง คนชนบทที่ไม่ใช่ชนชั้นสร้างสรรค์  ก็มีความคิด 

พฤติกรรม รสนิยม ความเชื่อ และแบบแผนการบริโภคเหมือนคนเมืองมากข้ึน การผลิตสินค้า

และบริการเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มนี้จะอยู่ในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยี เทรนด์ และ

นวัตกรรมของคนเมืองในภาพใหญ่ มาปรับใช้กับทรัพยากรและข้อจ ากัดของท้องถิ่นที่กลุ่ม

ผู้บริโภคอยู่ 

 

มิติที่ห้า: ความคิดบันดาลใจ  

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่างธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในไทยที่เกิดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิต 

คนเมือง โดยอาจจัดหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้ 

 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการสัญจรในเมือง  เช่น บริการรถเช่ารูปแบบใหม่ 

Zipcar ที่ผสมผสานความต้องการรถยนต์ที่ลดลงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ,  bring.BUDDY 

ธุรกิจขนส่งสินค้าที่ใช้ประโยชน์จากการสัญจรของผู้คน,  All Thai Taxi บริการแท็กซี่รูปแบบ

ใหม่ที่น าเสียงบ่นของผู้โดยสารแท็กซี่มาเป็นโจทย์ในการบริการ , ANGL Bike จักรยานที่

ออกแบบส าหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ เป็นการเฉพาะ  

 ธุรกิจที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น Meet and Seat program by KLM ที่สร้างความ

ประทับใจให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดที่นั่งให้กับคนที่สนใจในสิ่งที่คล้ายกัน , Ennmaal 

ร้านอาหารที่ขายประสบการณ์การรับประทานอาหารคนเดียว , Summer Street Seafood 

ร้านขายอาหารทะเลปิ้งย่างที่ใช้แนวคิดเรื่อง Food truck มาใช้ท าร้านอาหาร  

 ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคทางปัญญา เช่น Fab Café Bangkok แหล่งเรียนรู้

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่อยู่ในรูปแบบร้านกาแฟ, The Jam Factory โครงการพัฒนา

พ้ืนที่ในย่านคลองสานให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของคนรักศิลปะ ศิลปิน และร้านหนังสือ

ทางเลือก  

 ธุรกิจที่ ใช้ประโยชน์จากเมืองสร้างสรรค์  เช่น Absolute Vodka ออกชุดเครื่องดื่ม 

(collection) ที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศพ้ืนถิ่นแต่ละเมือง และน าชื่อเมืองมาตั้งชื่อเครื่องดื่ม

แต่ละแบบ , 718 Made in Brooklyn บริษัทออกแบบเฟอร์นิ เจอร์ที่ ใช้ อัตลักษณ์ของ 

ย่านบรู๊คลินมาออกแบบเฟอร์นิเจอร์, บุรีรัมย์ เมืองที่สร้างอัตลักษณ์ผ่านกีฬา   
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 ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคน เช่น MeineErnte บริการให้คนเมืองมาเช่าที่ดินเพ่ือปลูกผัก 

โดยมีอุปกรณ์และค าแนะน าให้พร้อม, Interflora ท าการตลาดโดยติดตามทวิตเตอร์ของคน

ทั่วไป แล้วสังเกตดูว่าใครที่ก าลังมีปัญหา ท้อแท้ และก าลังต้องการก าลังใจ ทางร้านจะส่ง

ดอกไม้ไปให้ 

 ธุรกิจที่ขายประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณภาพ เช่น Wallaby บริการบัตรเครดิต

พิเศษที่ช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ, eSalon บริการธุรกิจ

เสริมความงามที่มุ่งตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการบริการสีผมที่มีคุณภาพและมีความเฉพาะตัว 

 ธุรกิจที่มองเห็นความหลากหลายของชีวิตเมือง เช่น Pizza Patrón ร้านพิซซ่าที่ขายพิซซ่า

ให้กับชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสปานิกโดยเฉพาะ, Secant แบรนด์เสื้อผ้าทอมที่มองเห็นช่องว่าง

ของตลาดและออกแบบเสื้อผ้าส าหรับทอมเป็นการเฉพาะ 

 

 นอกจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ท าแบบส ารวจ “ชีวิตคนเมืองใน

สังคมไทยปี 2020” โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มคนเมืองจ านวน 539 คน ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการท าแบบ

ส ารวจดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

 ปัญหามลพิษและการคมนาคมเป็นปัญหาส าคัญที่สุดของเมือง  โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่า

ปัญหามลพิษเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด (ร้อยละ 74) รองลงมาคือการคมนาคม (ร้อยละ 71) 

และการขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะ/พ้ืนที่สีเขียว (ร้อยละ 52) และเมื่อพิจารณาโดยจ าแนก

ตามภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มองว่าปัญหา

มลพิษ การคมนาคม การขาดแคลนพ้ืนที่สาธาณะ/พ้ืนที่สีเขียว เป็นปัญหาส าคัญโดยมี

สัดส่วนมากกว่าภาคอ่ืนๆ  

 คนเมืองต้องการระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สีเขียว  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าเมืองที่พักอาศัยในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการขั้น

พ้ืนฐานได้ในระดับมาก (ร้อยละ 45) แต่เมื่อสอบถามว่ายังมีส่วนใดบ้างที่เมืองยังตอบสนอง

ความต้องการพ้ืนฐานได้ไม่เพียงพอ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าเมืองยังขาดแคลนระบบขนส่งมวลชน 

แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สีเขียว 

 คนเมืองให้ความส าคัญกับครอบครัวมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ

ครอบครัวเป็นคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (4.37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) รองลงมาคือการมีเวลา

ว่าง/เวลาส่วนตัว (4.18 คะแนน) และความรู้/การศึกษา (4.12 คะแนน) 
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 คนเมืองรับประทานอาหารนอกบ้าน  กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 97 รับประทานอาหารนอก

บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 31 ที่รับประทานอาหารนอก

บ้านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งขึ้นไป ที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 57 รับประทาน

อาหารที่ร้านหรูหรือร้านที่ขายประสบการณ์แปลกใหม่อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง  

 คนเมืองยึดติดกับแบรนด์น้อยลง มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่เห็นว่า แบรนด์เป็น

ปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้าของตน 

 อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนคือปัจจัยที่ห้า เมื่อถามว่า อะไรคือสามสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ระบุว่าอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ 

สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 56) และ สบู่และแชมพู (ร้อยละ 22) ตามล าดับ 

 คนเมืองเห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน แต่ยังลงทุนไม่หลากหลาย กลุ่มตัวอย่าง

กว่าร้อยละ 67 เห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน แต่มีเพียงแค่ร้อยละ 30 เท่านั้น

ที่มีการลงทุนที่หลากหลาย 

 คนเมืองให้ความส าคัญกับการออกแบบ (design) และคุณภาพของสินค้า จากค าถาม

ปลายเปิดที่สอบถามแบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ค าตอบที่

น่าสนใจและหลากหลาย ซึ่งอาจสรุปได้ว่า คนเมืองนั้นให้ความส าคัญกับการออกแบบ 

(design) และคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญในการเลือกแบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ 

นอกจากนั้นคนเมืองยังเลือกแบรนด์สินค้าที่แสดงถึงความเป็นตัวตน (characteristics) ของ

คนๆ นั้น ด้วย โดยตัวอย่างแบรนด์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ อาทิเช่น Apple, iRobot, 

allbyor, IKEA, UNIQLO, AIS, NIVEA, PEPSI, MUJI, SONY, Starbucks, Golden Place, 

CONVERSE, GOOGLE เป็นต้น   

 ธุรกิจใหม่ในสังคมเมือง เมื่อสอบถามกลุ่มคนเมืองว่ามองเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรใน

แนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง กลุ่มผู้เข้าร่วมการส ารวจระบุว่าธุรกิจใหม่ที่น่าจะ

เป็นไปได้ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ สินค้า handmade ขายสินค้าออนไลน์ 

ธุรกิจ Logistics ร้านอาหาร บริการส่งอาหาร Delivery และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
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3.3 โอกาสและการขยายตัวของความเป็นเมือง 

 จากการวิเคราะห์เทรนด์การขยายตัวของความเป็นเมืองด้วยกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” ท าให้เราเห็น

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ตัวเร่ง ความต้องการพ้ืนฐานของคนเมือง โอกาสเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับสังคม

เมือง รวมไปถึงตัวอย่างธุรกิจรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนเมืองทั้งของไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์ดังกล่าว

ข้างต้นไม่เพียงแต่ท าให้เราเข้าใจการขยายตัวของเมืองและคนเมืองมากข้ึน หากแต่ยังท าให้เรามองเห็นช่องว่าง

และโอกาสที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตคนเมืองด้วย ส าหรับกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี้  

1. ผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการขยายตัวของเมืองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ต้อง

มองเห็นภาพการขยายตัวของความเป็นเมืองบนฐานข้อมูลและต้องมีการติดตามข้อมูลอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะ

ช่วยให้การตัดสินใจเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพ มองเห็นช่องว่างทางการตลาด รวมไปถึงช่วยให้ผู้ประกอบการ

เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น คนจ านวนไม่น้อยอาจมองว่า

แรงงานต่างด้าวไม่เพียงแต่ไม่มีก าลังซื้อเท่านั้น ซ้ ายังเป็นปัญหาของสังคมเศรษฐกิจไทยด้วย แต่งานวิจัยกลับ  

ชี้ว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อและเป็นตลาดที่มีศักยภาพ  หรือสังคมไทยมักมีมายาคติ

เกี่ยวกับวิถีชนบทว่าเป็นวิถีที่มีความสงบเรียบร้อย ผู้คนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ในขณะที่การศึกษาทั้งใน

ต่างประเทศและในประเทศไทยต่างยืนยันตรงกันว่า คนที่อยู่ในชนบทเป็นคนเมืองเสมือนที่มีศักยภาพท้ังในการ

เป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้บริโภค     

 ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการขนาดเล็กคือ มักไม่มีเงินทุนในการวิจัยและการตลาดโดยตรง แต่

คณะผู้วิจัยเชื่อว่า การประยุกต์ข้อมูลการบริโภคทางอ้อม แม้ไม่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคที่สมบูรณ์ แต่

อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กน าไปใช้ในการตัดสินใจท าธุรกิจของตนเองให้ดีขึ้นได ้ 

2. ส าหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่และขนาดเล็ก เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่จะเป็นกุญแจไปสู่

ความส าเร็จ โดยทั่วไปการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าธุรกิจอยู่แล้ว แต่เทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจที่เติบโตพร้อมกับแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง

ด้วยเหตุผล 3 ประการ 

ประการแรก วิถีชีวิตของคนเมืองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองที่อยู่ในเมือง หรือคนเมืองเสมือน ต่างจ าเป็นต้อง

พ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลในแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเข้าสังคม การพักผ่อน ฯลฯ การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น  
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ประการที่สอง เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่กลางเมือง 

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ การท างานแบบ co-working space การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รถยนต์อัจฉริยะ ที่จอด

รถอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การเชื่อมต่อของสิ่งของ พลังงานทดแทน ฯลฯ ล้วนแต่ถูกพัฒนาในรูปแบบ

ดิจิทัล ผู้ประกอบการที่จะท าธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการขยายตัวของเมืองจึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัล    

ประการที่สาม เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ชนชั้นสร้างสรรค์สามารถใช้ประโยชน์มากที่สุด 

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากที่สุด ในขณะที่ต้นทุนในการเข้าถึง

เทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาถูกลงเรื่อยๆ 

จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย ต่อไปนี้คือธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในกระแสการขยายตัวของความเป็น

เมอืง 

 ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการคมนาคมและการสัญจรในเมือง เช่น ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่อ านวย

ความสะดวกแก่ผู้เช่ามากกว่าที่เคยเป็น บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ

จักรยาน (ร้านจักรยาน เสื้อผ้าจักรยาน) 

 ธุรกิจที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น ร้านอาหารที่มีดีไซน์และคอนเซ็ปต์เฉพาะตัว   

 ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคทางปัญญา เช่น Co-working Space ที่เป็นแหล่ง

รวมตัวของคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน (เช่น สนใจในเรื่องเทคโนโลยีสามมิติ สนใจในเรื่อง

ธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นต้น) ร้านบอร์ดเกมส์ แกลอรี ร้านหนังสือทางเลือก 

 ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเมืองสร้างสรรค์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบโดยใช้ประโยชน์จากอัต

ลักษณ์และวัฒนธรรมของเมือง โรงแรมบูทีคที่ใช้อัตลักษณ์ของย่านเก่า 

 ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนเมือง เช่น ธุรกิจท าสวนที่ช่วยให้คนผ่อนคลายความเครียด 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิต ธุรกิจสปา    

 ธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณภาพ เช่น การบริการบัตรเครดิตที่รวม

บัตรทุกใบไว้ในบัตรเดียวกัน ธุรกิจการบริการแบบจุดเดียวจบ (one-stop service) ธุรกิจให้

ค าปรึกษาและออกแบบระบบเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ     

 ธุรกิจที่มองเห็นความหลากหลายของชีวิตเมือง เช่น สินค้าและบริการส าหรับแรงงานต่างด้าว 

สินค้าและบริการของกลุ่มคนเพศหลากหลาย   
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 นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว การขยายตัวของความเป็นเมืองยังได้น าพาโอกาสใหม่ในการประกอบ

อาชีพมาด้วย คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นท่ามกลาง

กระแสการขยายตัวของความเป็นเมือง รวมถึงได้ระบุถึงทักษะที่คนรุ่นใหม่จะต้องมีเพ่ือการประกอบอาชีพ

เหล่านี้ด้วย 

 สถาปนิกผังเมือง 

การขยายตัวของความเป็นเมืองจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนพัฒนาเมือง การออกแบบ 

ผังเมืองให้อยู่ในความเรียบร้อยสวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัย ใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ทั้งยังตอบสนองต่อผู้ใช้งานจะเกิดขึ้นได้ภายใต้

ความรู้ทางวิชาการของสถาปนิก ดังนั้น ท่ามกลางแนวโน้มการขยายตัวของเมือง สถาปนิกผังเมืองจะเป็นอาชีพ

ที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุดอาชีพหนึ่ง ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบเมือง  

การวางแผนเมือง ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นท่ีตนก าลังออกแบบ   

 นักออกแบบสามมิติ 

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ชนชั้นสร้างสรรค์ใช้งานมากที่สุดในอนาคต โดย

จะเป็นระบบการผลิตที่สามารถน าไปใช้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ งานหล่อโลหะ งาน

สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม การศึกษา การแพทย์ และกระทั่งการผลิตในครัวเรือน ดังนั้น นักออกแบบสาม

มิติจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้จะต้องมีทักษะทางด้านซอฟต์แวร์ส าหรับงาน 

เขียนแบบ ต้องเข้าใจเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ มีความเชี่ยวชาญแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ

งานเขียนแบบทั่วไป    

 ภัณฑารักษ์ 

ความต้องการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางปัญญาจะท าให้ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือ

นิทรรศการ รวมถึงการดูแลวัตถุจัดแสดง มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น การท าหน้าที่ภัณฑารักษ์ส าหรับงานแสดง

พิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ นอกจากจะต้องมีพ้ืนฐานในเรื่องประวัติศาสตร์หรือเนื้อหาที่ใช้จัดแสดงแล้ว  ยัง

จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ในการจัดการพิพิธภัณฑ์  การออกแบบการจัดแสดง เพ่ือให้ความรู้ที่ต้องการสื่อ

กลายเป็นเรื่องสนุก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เรื่องการผลิตสื่อและการเลือกใช้สื่อในการจัดแสดงอีกด้วย 
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 ทนายด้านความสัมพันธ์ 

สังคมเมืองในยุคใหม่นั้นมีรูปแบบและหน่วยความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากสมัยก่อนอย่างมาก ส่งผลให้

เกิดรูปแบบและปัญหาความสัมพันธ์ใหม่ๆ เช่น การอยู่โดยไม่แต่งงาน การหย่าร้างเพ่ิมมากขึ้น การแต่งงาน

ของคนเพศเดียวกัน ฯลฯ อาชีพทนายความที่เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่จะมี

บทบาทส าคัญมากขึ้น ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ นอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้ว จะต้องมี

ความรู้จิตวิทยาเชิงความสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์ด้วย เพ่ือที่จะช่วยสนันสนุนการตัดสินใจต่างๆ ของ

ทนาย ไปจนถึงการปฏิบัติตัวของทนายกับลูกความ 

 นักพัฒนาแอปพลิเคชนั  

คนเมืองรุ่นใหม่เป็นคนที่เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หาก

ผู้ประกอบการหรือธุรกิจใดต้องการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเช่นกัน 

อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชันจะเป็นอาชีพที่มีความต้องการเป็นอย่างมาก ทักษะที่จ าเป็นของอาชีพนี้คือ ความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ 

นอกจากนี้ ยังต้องมีความเข้าใจการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction Design) เพ่ือให้การออกแบบสามารถตอบสนองได้ทั้งการใช้งานและความสวยงาม 

 นักปลูกผักออร์แกนิค 

เทรนด์สุขภาพเมืองก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่หัน

มาออกก าลังกายและบริโภคอาหารคลีนมากขึ้น เทรนด์สุขภาพดังกล่าวนี้จะท าให้ธุรกิจเกี่ยวกับผักออร์แกนิค

เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่กลางเมืองที่จะเกิดขึ้นมากมาย ผู้ที่ต้องการเป็นนักปลูกผักออร์นิคต้องมีความรู้

เกี่ยวกับผักออร์แกนิคทั้งกระบวนการ เนื่องจากกระบวนการปลูกผักออร์แกนิคนั้นปราศจากการใช้สารเคมี 

การปลูกผักออร์แกนิคจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ท าให้ผู้ปลูกจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ

ปลูกผักตั้งแต่เริ่มต้น นับตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การผสมและบ ารุงดิน การป้องกันแมลงศัตรูพืช ไปจนถึง

การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  

 ล่าม AEC 

การขยายตัวของความเป็นเมืองในต่างจังหวัดและการค้าชายแดนจะท าให้ความต้องการล่ามภาษา

ท้องถิ่นของ AEC เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประกอบอาชีพล่าม AEC นอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะ
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ทางด้านภาษาแล้ว ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านสังคมและวัฒนธรรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อควรและไม่

ควรปฏิบัติในแต่ละประเทศ รวมถึงติดตามข้อมูลต่างๆ รอบด้านอย่างสม่ าเสมอ เนื่องด้วยเนื้อหาที่ต้องแปล

อาจเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ หรือการแพทย์ ที่มักมีศัพท์ทางเทคนิคหรือศัพท์

เฉพาะทาง  

 นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล 

ระบบเศรษฐกิจเมืองยุคใหม่ที่พ่ึงพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจะท าให้ความ

มั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตยิ่งมีความส าคัญขึ้น อาชีพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูลจึงเข้ามามีส่วน

ส าคัญในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงสาธารณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในระดับส่วนตัว  

และองค์กร ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น circuit boards, 

processors, chips, คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันและการท า

โปรแกรม 
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1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม “ชีวิตคนเมืองในสังคมไทยปี 2020”นี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการให้กลุ่ม

ตัวอย่างท าแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ surveymokey.com ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

โดยในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 539 คน อย่างไรก็ตาม ในการตอบแบบสอบถาม กลุ่ม

ตัวอย่างอาจไม่ได้ตอบค าถามหมดทุกข้อ ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละข้อจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย 

แบบสอบถาม “ชีวิตคนเมืองในสังคมไทยปี 2020” แบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หนึ่ง: ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายถึงข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ และภูมิล าเนา 

ส่วนที่สอง: พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ฐานะทางการเงิน ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน ภาระทางการเงิน สิ่งส าคัญ

ในชีวิต พฤติกรรมการซื้อสินค้า เป็นต้น 

ส่วนที่สาม: วิถีชีวิตและทัศนคติของคนเมือง  โดยในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ การ

วางแผนชีวิตในเมือง แบบแผนชีวิตในเมือง ปัญหาของเมือง และทัศนคติอ่ืนๆ 

 

2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 539 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.2) ขณะที่อายุ
และสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งมีอายุในช่วง 22-30 ปี (ร้อยละ 57.7) และส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะโสด (ร้อยละ 88.7) ส าหรับการศึกษาจะอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.3) ใน

ภาคผนวก 
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ส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม กว่าร้อยละ 38.0 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีข้อพึงสังเกตว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นนักเรียนและนักศึกษาในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 21.5 ) 

ในด้านรายรับต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.3 มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001-
30,000 บาท ขณะที่ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบถามอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12.6)  
 

ภาพที่ 22 เพศ อายุ และสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 23 การศึกษาและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 24 รายรับต่อเดือนและภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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3. พฤติกรรมในการบริโภคและวิถีชีวิต 

3.1 การใช้อินเทอร์เน็ต 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างยินดีตอบค าถามในชุดนี้ทั้งสิ้น 480 

คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 59 คน 

ส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 33.8 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3-5 ชั่วโมงต่อวันและมี

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันอยู่ถึงร้อยละ 28.8 จากผลการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีผู้ตอบ

แบบสอบถามคนใดเลยที่ตอบว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสาเหตุก็เนื่องจากการจัดท าแบบสอบถามนี้เป็นการท า

แบบออนไลน์ทั้งหมด 

ส าหรับค าถามการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) โซเชียลมีเดียที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ  

เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 97.7) รองลงมาคือ ไลน์ (ร้อยละ 94.0) และ ยูทูบ (ร้อยละ 84.4) ตามล าดับ ในจ านวนนี้ มี

ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียประเภทอ่ืนๆ ด้วย อาทิ Pinterest, tumblr, Whatsapp และ vine เป็นต้น  

เมื่อถามถึงความถี่ในการใช้อินเทอร์ เน็ตเพ่ือซื้อและขายสินค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบมีการใช้

อินเทอร์เน็ตในการซื้อและขายสินค้าไม่บ่อยนัก โดยร้อยละ 47.3 มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อและขายสินค้า

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนกว่าร้อยละ 15.6 ที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อหรือ

ขายสินค้าเลย เมื่อดูรายละเอียดการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพพบว่า อาชีพอิสระและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมี

แนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อขายสินค้ามากกว่าอาชีพอ่ืน และเมื่อถามถึงรายละเอียดของการใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อขายสินค้าพบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบราคาและคุณภาพสินค้า (ร้อยละ 74.0 ) 

และซื้อสินค้าออนไลน์ (ร้อยละ 73.5) ซึ่งน่าสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือขายสินค้า

ออนไลน์ไม่สูงมากนัก (ร้อยละ 16.7)  

ภาพที ่25 ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในหนึ่งวัน และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

 

 
 

 

0%

7%

34%

31%

29%

ไมใ่ช้เลย

น้อยกวา่ 3 ช ั่วโมง

3-5 ช ั่วโมง

6-8 ช ั่วโมง

มากกวา่ 8 ช ั่วโมง

0%

97%

40%

94%

84%

68%

7%

ไมใ่ช้สือ่สงัคม…

ใช้เฟซบุก๊

ใช้ทวติเตอร์

ใช้ไลน์

ใช้ยูทูบ

ใช้อนิสตาแกรม

อืน่ๆ (โปรด…
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ภาพที่ 26 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายสินค้า 

 

 
ตารางท่ี  1 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายสินค้า แยกตามอาชีพ 

 
ข้าราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

เจ้าของธุรกิจ

ส่วนตัว 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
อาชีพอิสระ 

ไม่ใช้เลย 20% 5% 20% 16% 11% 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 53% 41% 50% 51% 37% 

1-3 ครั้งต่อเดือน 27% 43% 27% 29% 39% 

4-7 ครั้งต่อเดือน 0% 5% 4% 4% 6% 

8-10 ครั้งต่อเดือน 0% 3% 0% 0% 3% 

มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 0% 3% 0% 1% 4% 

 
  

16%

47%

31%

4%

1%

1%

ไมใ่ช้อนิเทอร์เน็ตในการซื้อ
ขายสนิคา้

น้อยกวา่ 1 คร ัง้ตอ่เดือน

1-3 คร ัง้ตอ่เดือน

4-7 คร ัง้ตอ่เดือน

8-10 คร ัง้ตอ่เดือน

มากกวา่ 10 คร ัง้ตอ่เดือน
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ภาพที่ 27 รายละเอียดในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายสินค้า 

 
 

3.2 ฐานะทางการเงิน 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย และภาระทางการเงิน  มีผู้ตอบ

แบบสอบถามยินดีตอบค าถามในชุดค าถามนี้ทั้งสิ้น 465 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 74 คน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 56.3) และมีส่วนหนึ่งที่มีรายรับน้อย

กว่ารายจ่าย (ร้อยละ 16.3) และเมื่อถามถึงวิธีการเก็บออมเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เก็บออมเงินโดย

การฝากธนาคาร (ร้อยละ81.7) รองลงมาเป็นลงทุนในกองทุนรวม (ร้อยละ 31.2) และซื้อหุ้น (ร้อยละ 21.1) 

ตามล าดับ นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งมีการออมเงินโดยการซื้อสลากออมสิน และซื้อประกันชีวิต

ด้วย เมื่อดูรายละเอียดวิธีการเก็บออมเงิน พบว่าการออมเงินโดยลงทุนในกองทุนรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุ

มากขึ้น โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในวัยต่ าว่า 22 ปีที่ออมเงินในกองทุนรวมเลย ในขณะที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามในช่วงอายุ 52-60 ปี มีการออมเงินผ่านกองทุนรวมสูงถึงร้อยละ 43 

เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย หากสมมติให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายรับเพ่ิมขึ้น 2 เท่าจากที่

ได้รับอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 88.4 จะออมเงินเพิ่มข้ึน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า

ร้อยละ 62.4 จะเดินทางท่องเที่ยว และจ านวนหนึ่งจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (ร้อยละ 29.0)  

ส าหรับค าถามเรื่องภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีภาระ

ทางการเงิน (ร้อยละ 35.7) และมีกลุ่มหนึ่งตอบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบิดามารดา (ร้อยละ 33.8) และ 

ต้องเช่าที่พักอาศัยหรือค่าผ่อนบ้าน (ร้อยละ 32.9) ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งมีภาระในการ

จ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการช าระค่าอินเทอร์เน็ต  

  

9.6%

73.5%

16.7%

74.0%

ไมใ่ช้เลย

ซื้อสนิคา้ออนไลน์

ขายสนิคา้ออนไลน์

ตรวจสอบราคาและคุณภาพ
สนิคา้
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ภาพที่ 28 ฐานะการเงิน และวิธีการเก็บออมเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 วิธีการเก็บออมเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 

 ต่ ากว่า 22 ปี 22-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

ไม่มีเงินเก็บออม 28% 7% 7% 5% 0% 
ฝากธนาคาร 70% 52% 43% 37% 43% 

ซื้อหุ้น 2% 14% 12% 15% 14% 
ลงทุนในกองทุนรวม 0% 18% 22% 25% 43% 

ซื้อทองค าหรือวัตถุมีค่าอ่ืนๆ 0% 6% 8% 10% 0% 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 0% 3% 8% 8% 0% 
 

ภาพที่ 29 พฤติกรรมการใช้จ่ายหากสมมติให้มีรายรับเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

 

 

88%

22%

10%

17%

29%

62%

14%

16%

ออมเงนิเพิม่ขึน้

ซ้ือบา้น

ซ้ือรถ

ซ้ืออาหารทีคุ่ณภาพดีขึน้

เริม่ธุรกจิใหม่

เดนิทางทอ่งเทีย่ว

ซ้ืออุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์

ซ้ือสนิคา้สุขภาพหรือสนิคา้เสรมิ
ความงาม

56%

27%

16%

รายรบั
มากกวา่
รายจา่ย

รายรบัเทา่กบั
รายจา่ย

รายรบัน้อย
กวา่รายจา่ย

13%

82%

21%

31%

11%

7%

ไมม่ีเงนิเก็บออม

ฝากธนาคาร

ซื้อหุน้

ลงทุนในกองทุนรวม

ซื้อทองค าหรือวตัถุมีคา่อืน่ๆ

ซื้ออสงัหารมิทรพัย์
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ภาพที่  30 ภาระทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

3.3 ทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต 

ในค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต มีผู้ตอบแบบสอบถามยินดีตอบค าถามข้อนี้ทั้งสิ้น 465 

คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 74 คน ค าถามข้อให้ผู้ ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความส าคัญของ

ตัวเลือกแต่ละข้อ ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามเลือก “ให้ความส าคัญมากที่สุด” ข้อดังกล่าวจะได้คะแนน 5 คะแนน 

แต่ถ้าเลือก “ให้ความส าคัญน้อยที่สุด” ข้อดังกล่าวจะได้ 1 คะแนน ดังนั้นยิ่งค าตอบข้อใดได้คะแนนเฉลี่ยสูง ก็

แปลว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับสิ่งดังกล่าวมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับครอบครัวมากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 

(4.37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) รองลงมาคือการมีเวลาว่าง/เวลาส่วนตัว (4.18 คะแนน) และความรู้/

การศึกษา (4.12 คะแนน) ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพ่ือ

สังคมไม่สูงนัก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.78 และ 3.15 ตามล าดับ  

ภาพที่ 31 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต 

 

หมายเหต:ุ คะแนนเต็ม 5 โดย 5 คือให้ความส าคญัมากท่ีสุด และ 1 ให้ความส าคญัน้อยที่สุด 

36%

33%

13%

18%

12%

34%

ไมม่ีภาระทางการเงนิ

คา่เช่าทีพ่กัอาศยัหรือคา่ผอ่นบา้น

คา่ผอ่นรถยนต์

หน้ีสนิ

คา่เลา่เรียนและเล้ียงดูบุตรหลาน

คา่เลี้ยงดูบดิามารดา

3.90

4.18

4.07

4.00

4.37

4.12

2.78

3.15

ฐานะการเงนิ

เวลาวา่ง/เวลาสว่นตวั

สุขภาพ

ความส าเร็จในอาชีพการงาน

ครอบครวั

ความรู-้การศกึษา

กจิกรรมทางศาสนา

กจิกรรมเพือ่สงัคม
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3.4 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วม

ท าแบบสอบถามยินดีตอบค าถามชุดนี้ทั้งสิ้น 393 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 146 คน 

เมื่อถามถึงปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ

คุณภาพสินค้าและบริการมากที่สุด (ร้อยละ 68.7) รองลงมาคือ ราคา (ร้อยละ 20.9) โดยให้ความส าคัญกับ

โปรโมชั่น (ร้อยละ 3.3) ยี่ห้อ (ร้อยละ 3.5) และบริการหลังการขาย (ร้อยละ 1.5) ค่อนข้างน้อย  

เมื่อสอบถามถึงสถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อสินค้าใน

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (ร้อยละ 79.4) ขณะที่การซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (เช่น 7-11 หรือแฟมิลี่มาร์ท) 

ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน (ร้อยละ 66.7) ส าหรับการซื้อสินค้าที่ตลาดได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 (ร้อยละ 

34.1) รองลงมาคือการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 26.0)  เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบข้อมูลที่

น่าสนใจหลายประการ เช่น ยิ่งมีรายได้มากข้ึน ก็ยิ่งนิยมเลือกซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าและที่คอมมูนิตี้มอลล์

มากขึ้น ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จะนิยมซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อมากที่สุด  ส าหรับช่อง

ทางการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้น ยิ่งมีรายได้เพ่ิมขึ้น จะยิ่งมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แต่

เมื่อมีรายได้ถึงระดับหนึ่ง สัดส่วนการซื้อสินค้าออนไลน์จะลดลง  

เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวเองกับกลุ่ม

เพ่ือน (ร้อยละ 42.7) รองลงมาคือท่องเที่ยวเองกับครอบครัว (ร้อยละ 32.8) น่าสนใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่

นิยมท่องเที่ยวแบบซื้อแพ็คเก็จทัวร์เท่าใดนัก โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2  

เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ต้องการที่ยังไม่มีขายในท้องตลาด ซึ่งเป็น

ค าถามปลายเปิด พบความเห็นที่น่าสนใจดังนี้ 

หมวดสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ อาหารออร์แกนิค เครื่องฟอกอากาศแบบ

พกพา หุ่นยนต์ท าความสะอาด อาหารสุขภาพ เครื่องส ารองแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ขนส่งสาธารณะที่

สะดวกและปลอดภัย 

หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องช่วยนอนหลับ บริการส่งอาหารและสินค้าสุขภาพ

ถึงบ้าน เครื่องออกก าลังกายที่ใช้พ้ืนที่น้อย บริการตรวจสุขภาพออนไลน์ 
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หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อความบันเทิง  ได้แก่ บริการจองตั๋วคอนเสิร์ต สวนสนุกที่ทันสมัย 

โปรแกรมดูหนัง-ทีวีออนไลน์ เกมที่ส่งเสริมปัญญา 

หมวดสินค้าหรือบริการด้านการเงิน ได้แก่ บริการให้เงินกู้ส าหรับผู้มีรายได้น้อย บัตรเติมเงินที่

สามารถใช้กับระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบ ที่ปรึกษาด้านการเงินส าหรับผู้ลงทุนรายย่อย บริการด้าน

การให้ค าปรึกษาทางการเงินที่ไม่หวังผลก าไร one stop service ส าหรับซื้อกองทุนรวมโดยเปิดบัญชีครั้งเดียว

ซื้อได้ทุกกองทุนทางออนไลน์ ร้านสะดวกซ้ือที่สามารถรับฝากเงินได้ 

หมวดสินค้าหรือบริการเสริมความงาม ได้แก่ เสื้อเปลี่ยนสีได้ ร้านทดลองเสื้อผ้าให้เช่าแบบรายเดือน 

เครื่องเปลี่ยนสีผิว ครีมที่ไม่มีสารอันตรายในราคาที่เหมาะสม เครื่องตรวจวัดสารเคมีในเครื่องส าอางค์ 

สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับบุตรหลาน ได้แก่ หลักสูตรการเรียนทางออนไลน์ที่มีคุณภาพ ห้องสมุด

เคลื่อนที่ สถานที่ที่เล่นปลอดภัยใกล้ธรรมชาติ บริการวางแผนการศึกษา โรงภาพยนตร์ส าหรับเด็ก แหล่ง

เรียนรู้ส าหรับเด็ก 

หมวดสินค้าหรือบริการด้านความรู้และการศึกษา ได้แก่ เครื่องช่วยถอดเทป ร้านอุปกรณ์เครื่อง

เขียน 24 ชั่วโมง แหล่งการหาความรู้เฉพาะทาง e-book ที่มีคุณภาพ เงินกู้ของรัฐในระดับบัณฑิตศึกษา ร้าน

หนังสือที่ให้บริการเข้าไปอ่านหนังสือและเรียนวาดภาพออนไลน์ สารคดีแบบ 3D App ทดสอบทางการศึกษา 

หอดูดาวและจักรวาล สถาบันภาษาท่ีได้คุณภาพราคาไม่แพง 

และเมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ยังไม่พอใจในคุณภาพ ซึ่งเป็นค าถาม

ปลายเปิด พบความเห็นที่น่าสนใจดังนี้ 

หมวดสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป รถโดยสารประจ าทาง 

Smart Phone การให้บริการของรถแท็กซ่ี ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ร้านอาหารริมทาง อินเทอร์เน็ต 

หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สถานที่ออกก าลังกาย ร้านขายยา 24 ชั่วโมง การบริการ

ของโรงพยาบาล ผักและผลไม้ตามห้างสรรพสินค้า  

หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อความบันเทิง ได้แก่ ที่นั่งในโรงภาพยนตร์ คุณภาพของหนังสือพิมพ์แจก

ฟรี ทีวีดิจิทัล  
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หมวดสินค้าหรือบริการด้านการเงิน ได้แก่ บัตรเครดิต ระยะเวลาปิดท าการของธนาคารที่เร็วเกินไป 

ระบบ e-banking ที่ยังมคี่าธรรมเนียม  

หมวดสินค้าหรือบริการเสริมความงาม ได้แก่ ยาแต้มสิว ผลิตภัณฑ์ช าระร่างกายที่ดูรายละเอียดแล้ว

มีสารเคมีมาก ร้านท าผม สินค้าควบคุมความมันบนใบหน้า 

สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับบุตรหลาน ได้แก่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน โรงเรียนที่สอน

ให้เด็กเครียดมากเกินไป ไม่ได้สอนให้มีจินตนาการ ของเล่นเด็ก ขนมส าหรับเด็ก 

หมวดสินค้าหรือบริการด้านความรู้และการศึกษา  ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

พิพิธภัณฑ์ หนังสือเรียน คุณครูแนะแนว ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนกวดวิชา 

 

ภาพที่ 32 ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 

ภาพที่ 33 สถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า 

 

  

21%

69%

3%

4%

2%

ราคา

คุณภาพ

โปรโมชั่น

ยี่ห้อ

บรกิารหลงัการขาย

79%

34%

67%

20%

11%

17%

26%

ห้างสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่

ตลาด

รา้นสะดวกซ้ือ

รา้นคา้ขนาดเล็กใกลบ้า้น

รา้นคา้ขนาดเล็กใกลท้ีท่ างาน

คอมมูนิตี้มอลล์

ช่องทางออนไลน์
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ตารางท่ี 3 สถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า จ าแนกตามระดับรายได้ 

 
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001-
30,000 
บาท 

30,001-
50,000 
บาท 

50,000-
100,000 

บาท 

มากกว่า 
100,000 

บาท 

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 46% 58% 66% 76% 73% 
ตลาด 27% 24% 24% 26% 27% 

ร้านสะดวกซ้ือ (เช่น 7-11, 
แฟมิลี่มาร์ท) 

53% 46% 52% 42% 46% 

ร้านค้าขนาดเล็กใกล้บ้าน 19% 15% 13% 6% 18% 

ร้านค้าขนาดเล็กใกล้ 
ที่ท างาน 

7% 8% 9% 10% 0% 

คอมมูนิตี้มอลล์ 8% 9% 21% 14% 36% 
ช่องทางออนไลน์ 18% 19% 20% 24% 9% 

 

 

ภาพที่  34 ลักษณะในการท่องเที่ยว 

 

  

3%

18%

33%

43%

2%

ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเลย

ทอ่งเทีย่วเองคนเดียว

ทอ่งเทีย่วเองกบัครอบครวั

ทอ่งเทีย่วเองกบักลุม่เพ่ือน

ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะทวัร์ (ซ้ือ
แพ็คเกจทวัร์)
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4. วิถีชีวิตและทัศนคติของคนเมือง 

4.1 การวางแผนชีวิตในเมือง 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการวางแผนชีวิตในเมือง มีผู้ เข้าร่วมตอบแบบสอบถามยินดีตอบ

ค าถามในชุดนี้จ านวนทั้งสิ้น 383 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 156 คน   

เมื่อถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการอยู่อาศัยในเขตเมือง ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในเขต

เมืองมานานกว่า 10  ปี (ร้อยละ 80) ส าหรับเหตุผลในการเลือกพ านักอาศัยในเขตเมืองกว่าร้อยละ 56 ตอบว่า

เพราะเป็นภูมิล าเนาเกิด  

เมื่อสอบถามถึงลักษณะที่อยู่อาศัยในเมือง ร้อยละ 36 ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว 

รองลงมาคือทาวน์เฮาส์และทาวน์โฮม และอพาร์ทเมนท์ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามอาชีพ

แล้วพบว่า เจ้าของธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว ในขณะที่ผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ อาศัยอยู่ใน

บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮม ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

จากผลการส ารวจครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทาง "ไปและกลับ" จากที่

ท างานในแต่ละวันเฉลี่ยน้อยกว่าวันละ 30 นาที  (ร้อยละ 38) แต่เมื่อพิจารณาในรายภูมิภาคแล้ว พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยน้อยกว่าวันละ 30 นาที ส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ขณะที่ผู้ที่

อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ใช้เวลาเดินทางไปและกลับจากที่ท างานเฉลี่ยน้อยกว่าวันละ 30 นาทีมีอยู่

เพียงร้อยละ 28 และผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ใช้เวลาเดินทางไปและกลับจากที่ท างานมากกว่า

วันละ 1 ชั่วโมงมีมากถึงร้อยละ 47 

เมื่อสอบถามถึงความสามารถของเมืองในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานต่างๆ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าเมืองที่พักอาศัยในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้ใน

ระดับมาก (ร้อยละ 45) แต่ก็มีจ านวนหนึ่งที่ยังเห็นว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ในระดับปานกลาง 

โดยเมื่อสอบถามว่ายังมีส่วนใดบ้างที่เมืองยังตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานได้ไม่เพียงพอ จากค าถาม

ปลายเปิดสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่เมืองยังตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานได้ไม่เพียงพอได้แก่ ระบบขนส่ง

มวลชน แหล่งเรียนรู้ ห้างสรรพสินค้า และพ้ืนที่สีเขียว  

และเมื่อสอบถามถึงความต้องการในการย้ายที่พ านักอาศัยในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 

50 ต้องการย้ายที่พ านักอาศัย และเมื่อพิจารณารายละเอียดโดยจ าแนกตามอาชีพแล้วพบว่า พนักงาน
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บริษัทเอกชนมีความต้องการย้ายที่พ านักอาศัยในอนาคตมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ส าหรับสาเหตุที่ต้องการย้ายที่

พ านักอาศัยในอนาคตนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 58 เห็นว่าเมืองที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันมีความวุ่นวาย

มากเกินไป นอกจากนั้น แบบสอบถามยังสอบถามถึงเมืองที่ต้องการย้ายไปอยู่ใหม่ ผู้ตอบแบบสอบได้ตอบ

ค าถามข้อนี้อย่างหลากหลายทั้งเมืองในประเทศและในต่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม ภูเก็ต 

ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี  นิวยอร์ค และมิวนิค เป็นต้น  

 

ภาพที่ 35 ระยะเวลาที่อยู่ในเขตเมือง และเหตุผลในการเลือกพ านักอาศัยในเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 ลักษณะที่อยู่อาศัยในเมือง 

 

 

  

36%

21%

13%

13%

15%

บา้นเดีย่ว

ทาวเฮาส์หรือ
ทาวน์โฮม

คอนโดมเินียม

ตกึแถว

อพาร์ทเมนท์

56%

27%

17%

ภมูลิ าเนาเกดิ

อาชีพการงาน

ความ
สะดวกสบาย
ในการใช้ชีวติ

4%

9%

8%

80%

ต ่ากวา่ 3 ปี

3-6 ปี

7-10 ปี

มากกวา่ 10 ปี
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ตารางท่ี 4 ลักษณะที่อยู่อาศัยในเมือง จ าแนกตามอาชีพ 

 
ข้าราชการหรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

อาชีพ

อิสระ 

คอนโดมิเนยีม 20% 9% 7% 13% 19% 

ตึกแถว 7% 28% 14% 12% 14% 

ทาวน์เฮาสห์รือทาวน์โฮม 24% 3% 11% 25% 25% 

บ้านเดี่ยว 32% 56% 47% 31% 31% 

อพาร์ทเมนท ์ 15% 3% 17% 17% 12% 

 

ภาพที่ 37 เวลาในการเดินทาง "ไปและกลับ" จากที่ท างานในแต่ละวันโดยเฉลี่ย 

 

 

  

38%

26%

17%

11%

7%

1.3%

น้อยกวา่ 30 นาที

30 นาทีถงึ 1 ช ั่วโมง

1-2 ชั่วโมง

2-3 ชั่วโมง

3-4 ชั่วโมง

มากกวา่ 4 ช ั่วโมง
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ตารางท่ี 5 เวลาในการเดินทาง "ไปและกลับ" จากที่ท างานในแต่ละวันโดยเฉลี่ย จ าแนกตามภูมิภาค 

 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้ ภาคเหนือ 

น้อยกว่า 30 นาที 28% 45% 35% 60% 54% 63% 

30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 25% 28% 41% 30% 15% 29% 

1-2 ช่ัวโมง 20% 17% 18% 8% 19% 6% 

2-3 ช่ัวโมง 16% 3% 0% 0% 12% 3% 

3-4 ช่ัวโมง 9% 7% 6% 0% 0% 0% 

มากกว่า 4 ช่ัวโมง 2% 0% 0% 3% 0% 0% 

 

ภาพที่ 38 ความสามารถของเมืองในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

 

  

13%

45%

32%

8%

2%

มากทีสุ่ด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีสุ่ด
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ภาพที่ 39 ความต้องการในการย้ายท่ีพ านักอาศัยในอนาคต จ าแนกตามอาชีพ 

 

 

ภาพที่ 40 สาเหตุที่ต้องการย้ายออกจากเมือง 

 

  

45%

47%

46%

54%

48%

ขา้ราชการหรือพนกังาน
รฐัวสิาหกจิ

เจา้ของธุรกจิสว่นตวั

นกัเรียน/นกัศกึษา

พนกังานบรษิทัเอกชน

อาชีพอสิระ

3%

58%

18%

7%

เงียบเหงาเกนิไป

วุน่วายเกนิไป

คา่ครองชีพสูง
เกนิไป

ไมม่ีอาชีพที่
เหมาะสม
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4.2 แบบแผนชีวิตในเมือง 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับแบบแผนชีวิตในเมือง มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามยินดีตอบค าถามในชุดนี้

ทั้งสิ้น 375 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 164 คน 

เมื่อสอบถามถึงความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 67 ตอบว่า

รับประทานอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละ 1-7 ครั้ง โดยมีเพียงร้อยละ 3 ที่ตอบว่าไม่ได้รับประทานอาหารนอก

บ้านเลย และเมื่อสอบถามถึงการใช้เวลาในสถานที่อ่ืนๆ นอกจากบ้านและที่ท างาน  (อาทิ ห้างสรรพสินค้า 

พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ) ในช่วงวัน "จันทร์-ศุกร์" ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาในสถานที่

เหล่านี้มากนัก โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันอยู่ร้อยละ 34  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงวัน "เสาร์ -

อาทิตย์" ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 37 จะใช้เวลาในสถานที่เหล่านี้เฉลี่ย 2-4 ชั่วโมงต่อวัน และ

เมื่อสอบถามถึงเรื่องการคมนาคม วิธีการเดินทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้คือรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 

36.3) รองลงมาคือ รถเมล์ (ร้อยละ 22.4) และรถไฟฟ้า-รถไฟใต้ดิน (ร้อยละ 21.9) นอกจากนั้นผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนหนึ่งยังเดินทางโดยรถตู้โดยสารด้วย  

ในค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีลักษณะของความเป็นคนเมือง ซึ่งมีผู้ยินดีตอบแบบสอบถามข้อนี้

ทั้งสิ้น 367 คน และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 172 คน ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของ

การวางแผนทางการเงิน (ร้อยละ 67) รองลงมาคือรับประทานอาหารที่ร้านหรูหรือร้านที่ขายประสบการณ์

แปลกใหม่อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง (ร้อยละ 57) และคิดว่าสินค้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดค่อนข้างน่าเบื่อ 

(ร้อยละ 26) ตามล าดับ  

ในค าถามเกี่ยวกับสถานที่ที่อยากให้มีมากขึ้นหรือมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งมีผู้ยินดีตอบแบบสอบถามข้อนี้

ทั้งสิ้น 367 คน และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 172 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 81 เห็นว่าควรมีบริการ

แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้านหนังสือ ให้มากขึ้นหรือมีบริการดีขึ้น รองลงมาคือบริการขนส่ง  

สาธารณะ (ร้อยละ 80) และพ้ืนที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม (ร้อยละ 79) ตามล าดับ

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่งยังเห็นว่าควรมีสถานที่ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นหรือมีคุณภาพดีขึ้นด้วย 

ได้แก่ สถานที่ออกก าลังกาย ห้องน้ าสาธารณะ สนามกีฬา โรงพยาบาล สถานปฏิบัติธรรม และคลินิกรักษาสัตว์ 

เมื่อสอบถามว่าหากไม่นับปัจจัยสี่ (อาหารพ้ืนฐาน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) อะไรคือสิ่งที่

ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน ในค าถามข้อนี้มีผู้ยินดีตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 364 คน และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 
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175 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ตอบว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ 

สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 56) และ สบู่และแชมพู (ร้อยละ 22) ตามล าดับ 

ภาพที่ 41 ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านใน 1 สัปดาห ์

 

 

ภาพที่ 42 การใช้เวลาในสถานที่อ่ืนๆ นอกจากบ้านและที่ท างาน 

 

 

 

 

 

 

  

11%

34%

32%

13%

6%

4%

ไมใ่ช้เวลานอกจาก
บา้นและทีท่ างานเลย

น้อยกวา่ 1 ช ั่วโมงตอ่
วนั

1-2 ช ั่วโมงตอ่วนั

2-3 ช ั่วโมงตอ่วนั

3-4 ช ั่วโมง

มากกวา่ 4 ช ั่วโมงตอ่
วนั

“วันจันทร์-ศุกร”์ “วันเสาร์-อาทิตย”์ 

3%

6%

19%

37%

22%

9%

3%

ไมใ่ช้เวลากบั
สถานทีเ่หลา่น้ีเลย

น้อยกวา่ 1
ช ั่วโมงตอ่วนั

1-2 ชั่วโมงตอ่วนั

2-4 ชั่วโมงตอ่วนั

4-6 ชั่วโมงตอ่วนั

6-8 ชั่วโมงตอ่วนั

มากกวา่ 8
ช ั่วโมงตอ่วนั

3%

64%

15%

8%

8%

ไมท่านเลย

1-7 คร ัง้

8-14 คร ัง้

15-21 คร ัง้

มากกวา่ 21 คร ัง้
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ภาพที่ 43 วิธีการเดินทาง 

 

 

ตารางท่ี 6 พฤติกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

กิจกรรม สัดส่วน (ร้อยละ) 

รับประทานอาหารที่ร้านหรูหรือรา้นท่ีขายประสบการณแ์ปลกใหม่อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง 51% 

ยินดีจ่ายเงินซื้อผลติภณัฑ์หรือบรกิารเสริมความงามในราคาสูง 14% 

เห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน เช่น การออมเงิน การลงทุนทางการเงิน 67% 

คิดว่าสินค้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดค่อนข้างน่าเบื่อ 26% 

มีสมาร์ทโฟนและซื้อแอปพลิเคชันเป็นประจ า 19% 

ใช้จักรยานในการเดินทางหรือคิดจะใช้จักรยานในอนาคต 22% 

ใช้บริการบ าบัดความเครียดและผอ่นคลาย เช่น นวดแผนไทย สปา โยคะ ฯลฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 17% 

 

22%

36%

6%

4%

22%

2%

1%

4%

รถเมล์

รถยนต์สว่นตวั

รถจกัรยานยนต์สว่นตวั

รถแท็กซี่

รถไฟฟ้า-รถไฟใตด้นิ

มอเตอร์ไซค์รบัจา้ง

จกัรยาน

เดนิ
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ภาพที่ 44 สถานที่หรือบริการในเมืองท่ีอยากให้มีมากขึ้นหรือมีคุณภาพดีขึ้น

 

 

ภาพที่ 45 สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน (ไม่นับรวมปัจจัย 4) 

  

23%

11%

81%

80%

79%

31%

14%

5%

รา้นอาหาร

รา้นสะดวกซ้ือ

แหลง่เรียนรู ้

บรกิารขนสง่สาธารณะ

พ้ืนทีส่าธารณะ

บรกิารอ านวยความสะดวกข ัน้
พ้ืนฐาน 

แหลง่ช้อปป้ิง

สถานบนัเทงิ

1%

4%

14%

22%

13%

56%

16%

80%

16%

6%

12%

อาหารฟาสต์ฟู้ด

อาหารหรู/อาหารตา่งประเทศส าหรบั
สงัสรรค์

ไอศกรีมและของหวานดีๆ

สบูแ่ละแชมพู

เครือ่งส าอาง

สมาร์ทโฟน

รถยนต์

อนิเทอร์เน็ต

บรกิารออกก าลงักายหรือฟิตเนส

บรกิารบ าบดัความเครียด นวด สปา

ประกนัสุขภาพหรือประกนัชีวติ
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4.3 ค่าใช้จ่าย 

ในชุดค าถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มีผู้ยินดีตอบค าถามทั้งสิ้น 372 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้

ข้อมูลจ านวน 167 คน  ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคืออาหาร

และเครื่องดื่ม (ร้อยละ 25) รองลงมาคือที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 19) และภาระหนี้สินระยะกลางและระยะสั้น 

(ร้อยละ 18) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามช่วงอายุแล้ว พบข้อมูลนี้สนใจดังนี้ หนึ่ง ช่วงวัยวัย 41-50 ปี 

จะมีภาระค่าที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนสูงสุด สอง ช่วงวัย 51-60 ปี จะมีภาระค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้าอุปโภคและ

กิจกรรมสันทนาการเป็นสัดส่วนสูงสุด และสาม ยิ่งอายุมากข้ึน หนี้สินระยะกลางและระยะสั้นยิ่งมีสัดส่วนเพ่ิม

สูงขึ้นตามไปด้วย 

ภาพที่ 46 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

 

  

25%

19%

7%

6%

12%

10%

5%

18%

อาหารและเครือ่งดืม่

ทีอ่ยู่อาศยั

สนิคา้อุปโภคทีจ่ าเป็น

เครือ่งส าอาง

เดนิทาง

กจิกรรมสนัทนาการ

อนิเทอร์เน็ต

หน้ีสนิระยะกลางและระยะส ัน้
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ตารางท่ี 7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จ าแนกตามช่วงอายุ 

 ต่ ากว่า 22 ปี 22-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

อาหารและเครื่องดื่ม 25% 26% 24% 21% 20% 

ที่อยู่อาศัย 19% 17% 21% 24% 10% 

สินค้าอุปโภคที่จ าเป็น 9% 7% 6% 8% 14% 

เครื่องส าอาง 6% 6% 5% 5% 4% 

เดินทาง 12% 12% 12% 10% 10% 

กิจกรรมสันทนาการ 9% 10% 10% 6% 17% 

อินเทอร์เน็ต 7% 5% 4% 4% 2% 

หนี้สินระยะกลางและระยะสั้น 12% 17% 19% 22% 23% 

 

4.4 ปัญหาของเมือง 

ในค าถามเรื่องปัญหาของคนเมือง มีผู้ยินดีตอบค าถามทั้งสิ้น 367 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล

ทั้งสิ้น 172 คน  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 74 ตอบว่าปัญหามลพิษเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด รองลงมาคือการ

คมนาคม (ร้อยละ 71) และการขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะ/พ้ืนที่สีเขียว (ร้อยละ 52) และเมื่อพิจารณาโดย

จ าแนกตามภูมลิ าเนา พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้  

- ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มองว่าปัญหามลพิษ การคมนาคม 

การขาดแคลนพ้ืนที่สาธาณะ/พ้ืนที่สีเขียว เป็นปัญหาส าคัญโดยมีสัดส่วนมากกว่าภูมภิาคอ่ืนๆ  

- ปัญหาด้านสุขภาพ และการเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (น้ า ไฟ และอินเทอร์เน็ต) ดูจะเป็น

ปัญหาส าคัญส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันออก ผู้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันออก

มองว่าเป็นปัญหาส าคัญในสัดส่วนสูงกว่ากว่าภูมิภาคอ่ืนๆ  

- ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยดูจะเป็นปัญหาส าคัญในภาคตะวันนออกเ ฉียงเหนือ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 10 เห็นว่าปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นปัญหา

ส าคัญ ซ่ึงสูงกว่าภูมิภาคอ่ืน 
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- ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาส าคัญในภูมิภาคอ่ืนๆ ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาค

กลาง  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามจากภาคใต้เห็นว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาส าคัญมากกว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามจากภาคอ่ืน 

ภาพที่ 47 ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของคนเมือง 

 

 

ตารางท่ี  8 ปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดของเมือง จ าแนกตามภาค 

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต ้ ภาคเหนือ 

มลพิษ 58% 41% 44% 41% 44% 40% 

สุขภาพ 27% 7% 33% 12% 17% 21% 

การคมนาคม 56% 37% 33% 32% 46% 45% 
ที่อยู่อาศัย 3% 4% 4% 10% 5% 6% 

แรงงานต่างด้าว 0% 0% 4% 2% 5% 2% 

การขาดแคลนพื้นที่
สาธารณะ/พื้นที่สีเขียว 

43% 26% 19% 22% 29% 36% 

การเข้าถึง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

1% 0% 4% 2% 0% 0% 

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

29% 30% 30% 27% 29 % 32 % 

 

74%

32%

71%

7%

2%

52%

2%

43%

มลพษิ

สุขภาพ

การคมนาคม

ทีอ่ยู่อาศยั

แรงงานตา่งดา้ว

การขาดแคลนพ้ืนทีส่าธารณะ/
พ้ืนทีสี่เขียว

การเขา้ถงึสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน

ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัย์สนิ
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4.5 การปรับตัวและโอกาส 

แบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ 

จากค าถามปลายเปิดที่สอบถามแบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ค าตอบที่

น่าสนใจและหลากหลาย ซึ่งอาจสรุปได้ว่า คนเมืองนั้นให้ความส าคัญกับการออกแบบ (design) และคุณภาพ

ของสินค้าเป็นส าคัญในการเลือกแบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ นอกจากนั้นคนเมืองยังเลือกแบรนด์สินค้า

ที่แสดงถึงความเป็นตัวตน (characteristics) ของคนๆ นั้น ด้วย โดยตัวอย่างแบรนด์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ 

อาทิเช่น Apple, iRobot, allbyor, IKEA, UNIQLO, AIS, NIVEA, PEPSI, MUJI, SONY, Starbucks, Golden 

Place, CONVERSE. GOOGLE เป็นต้น 

การรับมือกับ ”ความเป็นเมือง” ที่ขยายตัวขึ้น  

เมื่อสอบถามถึงการรับมือกับ ”ความเป็นเมือง” ที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด คณะผู้วิจัย

สามารถประมวลผลวิธีการรับมือกับความเป็นเมืองที่ขยายตัวขึ้นของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้  

- เลือกงานใกล้บ้าน 

- อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย 

- ระมัดระวังในการใช้ชีวิต 

- ยอมรับในความหลากหลาย 

- ซื้อที่อยู่อาศัยในเมือง 

- มองหาเมืองใหม่ท่ีไม่แออัด 

- พัฒนาตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

- ปรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 

โอกาสทางธุรกิจจาก ”ความเป็นเมือง” ที่ขยายตัว 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับสังคมเมือง ดังนี้ 

- ธุรกิจท่องเที่ยว 

- อสังหาริมทรัพย์ 

- สินค้า handmade 

- ขายสินค้าออนไลน์ 
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- ธุรกิจ Logistics 

- ร้านอาหาร 

- ที่พักอาศัย 

- ผู้สูงอายุ 

- ส่งอาหาร Delivery 

- ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 


