






คํานํา

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์วิจัยฟวิเจอร์เทลส์ แล็บ
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี 
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยฟวิเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน
เร่ือง “อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living) เพ่ือนํา
เสนอข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และ
ปจัจัยขับเคลือ่นสําคัญทีส่่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต 
รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบท
ประเทศไทย เพ่ือเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและ
การออกแบบอนาคตท่ีพึงประสงค์ในประเทศไทย เพ่ือนําเสนอ
ต่อภาคส่วนท่ีเ ก่ียวข้อง สําหรับพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และวางกลยุทธ์เพ่ือให้ประเทศ
ผู้คนในประเทศมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต และพร้อมรับมือ
ถึงการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

 ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและความคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัย
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
ดําเนินงานด้านการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศไทยให้สอดรับ
กับการเปล่ียนแปลงในอนาคตต่อไป
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สถานการณ์ในปจัจุบัน
 วิถีชีวิตความเปน็อยู่ของมนุษย์น้ันถูกกําหนด และผูกพันด้วยเร่ืองราวในอดีต ท้ังสภาพสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และ
ความเช่ือ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศและสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันมนุษย์ใช้เวลาอยู่ในบ้าน
มากถึง 11.4 ช่ัวโมงในแต่ละวัน ดังน้ันบ้านจึงเปน็ปัจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต การเข้ามาของเทคโนโลยีทําให้บ้านมีความ
ทันสมัยมากย่ิงข้ึน โดยมากกว่า 43% ของผู้คนคิดว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะน้ันจําเปน็สําหรับท่ีอยู่อาศัย โดยช่วยให้พวกเขา
มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตภายในบ้าน นอกจากบ้านแล้วยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถเช่ือมต่อพวกเขาเข้ากับ
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียังพบว่าในปจัจุบันมีอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ
บนโลกอยู่มากกว่า 800 ล้านช้ิน มากกว่าคร่ึงหน่ึง คือนาฬิกาอัจฉริยะท่ีช่วยเหลือผู้สวมใส่ให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
ของตนเอง ท้ังสามารถช่วยประหยัดเวลาของแพทย์ในการวินิจฉัยโรคมากถึง 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการออกกําลังกายให้สูงข้ึนอีก 20% ผลจากการท่ีวิถีชีวิตมีความเช่ือมต่อกับโลกเทคโนโลยีเหล่าน้ีมากข้ึนทําให้มนุษย์
มีอายุท่ียืนยาวมากข้ึน ซ่ึงในปจัจุบันมนุษย์มีอายุขัยเฉล่ียถึง 72.2 ป ีมากกว่า 70 ปีท่ีแล้วถึง 24 ปี

 อย่างไรก็ตามราคาของท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินในปัจจุบันน้ันมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากท่ีดินน้ันมีอยู่จํากัด
โดยเฉพาะในเมืองหลวงเช่น กรุงเทพ ฯ ซ่ึงราคาของท่ีดินในกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึน 8% ต่อปีโดยเฉล่ีย โดยย่าน สยาม-
ราชดําริ-ชิดลม มีมูลค่าสูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวา เม่ือเทียบกับรายได้เฉล่ียของประชากร ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 280,000 
บาทต่อป ี และเศรษฐกิจของประเทศท่ีโตเพียง 2.5% ต่อป ี เท่าน้ัน ดังน้ันเม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายสําหรับท่ีอยู่อาศัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
8% ต่อปีจึงทําให้ในอนาคตผู้คนจะไม่สามารถถือครองสินทรัพย์ท่ีดินของตนเองได้ ข้อจํากัดเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีสําคัญไม่แพ้
ความสะดวกสบายท่ีจะกําหนดอนาคตของการอยู่อาศัยและปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของเราในอนาคต ดังน้ันการมองอนาคต
จึงมีความสําคัญในการกําหนดรูปแบบของการใช้ชีวิตอนาคตเพ่ือเตรียมการกับอนาคตท่ีเป็นไปได้ทุกรูปแบบ

800
ล้านช้ิน
ของเทคโนโลยี
สวมใส่อัจฉริยะบนโลกภายในท่ีอยู่อาศัย

11.4 ช่ัวโมง

ผู้คนใช้
เวลา 8%

ราคาท่ีดิน

ต่อปี

เพ่ิมข้ึน 

43 %
สําหรับการเป็นอยู่

ต้องการ
เทคโนโลยี 280,000 

รายได้
ของคนไทย

บาทต่อปี24
อายุไขเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึน
ปี
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เรากําลังอาศัยอยู่ในโลกท่ีมีความซับซ้อนข้ึนกว่าในอดีต ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ค่านิยม ความเปน็อยู่ ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความเปล่ียนแปลง
และสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต (The Way of Living)

ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเข้ามาเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้คน ท้ังในสังคมเมืองและในสังคม
ชนบท อนาคตของการใช้ชีวิต (Future of Living) จึงกําลังถูกเร่งให้ตอบสนอง
ต่อความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี

การเติบโตของสังคมเมือง 
(Urbanization) 

การเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างประชากร 
(Demographic Change) 

สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย
(Economic Recession) 

ค่านิยมทางสังคม
ท่ีแตกต่าง 
(Social Value) 

วิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม
(Environmental Crisis) 

เทคโนโลยีข้ันสูง
(Advanced Technology) 
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ขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่
ในขณะเดียวกันก็สร้างให้เกิดปัญหา
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
เปล่ียนรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คน

ประชากรไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากข้ึน 
และประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
ทําให้มีอัตราการพ่ึงพิงท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขัน และระบบสวัสดิการ

เกิดจากความแตกต่างทางพฤติกรรม
และความคิดของคนแต่ละช่วงวัย 
(generation gap) รวมถึงสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ 
และการเข้ามาของเทคโนโลยี

เข้ามาสร้างความเปล่ียนแปลงใน
วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค
แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง ท้ังในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถใน
การเรียนรู้ใช้งานเทคโนโลยี

ทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตสูงข้ึน  ผู้คน
ต่างต้องเร่งรีบ เร่งแข่งขัน ถึงแม้จะมี
เทคโนโลยีท่ีเข้ามาอํานวยความสะดวก
สบาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานและการใช้ชีวิต แต่ก็แลกมา
ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน

เกิดจากเศรษฐกิจบริโภคนิยมและ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินขีดจำกัด 
ในขณะเดียวกันก็เกิดการสร้างขยะและ
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว



 เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม (Smart Home) จะมีต้นทุนท่ีลดลงเข้า
ถึงง่าย ช่วยให้เกิดการเช่ือมต่อส่ิงต่าง ๆ ภายในบ้านให้มีความ
สะดวกสบาย และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน และยังสามารถให้คําแนะนํา
รวมถึงแจ้งเตือนและควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่าน
การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลชนิดอ่ืน เช่น สมาร์ทโฟนหรือ
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ นอกจากน้ีเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
ท่ีก้าวหน้าข้ึนยังสามารถท่ีจะสร้างท่ีอยู่อาศัยได้รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต

สัญญาณความเปล่ียนแปลง (Signal of Change) คือเหตุการณ์ 
หรือแนวโน้มท่ีก่อตัวและเกิดข้ึนโดยกําลังจะสร้างให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต

Smart Home and 3D-Printed Houses

 การเกิดโรคระบาดเป็นตัวเร่งท่ีทําให้กับภาคสาธารณสุข
เกิดการนํานวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ มาใช้งาน รวมถึงการปฏิรูป
ทางดิจิทัลให้มีความท่ัวถึงและครอบคลุม ทําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การรักษา เช่นการใช้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (robotics in
healthcare) และการรักษาทางไกล (telemedicine) ในการลด
ความเหล่ือมลํา้ของการเข้าถึงการรักษาด้วยของประชาชน

Robotics in Healthcare

 วิถีชีวิตของเรากําลังถูกความเป็นดิจิทัลผสมผสานเข้ามา 
และปรับเปล่ียนวิถีชิวิตของเราให้มีความทันสมัย ส่ิงเล็ก ๆ
ท่ีกลายเป็นดิจิทัลนั่นคืออุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (smart 
wearable) เช่น นาฬิกา แว่นตา ตลอดจนเซ็นเซอร์ หรือไมโครชิพ 
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลของร่างกายเราได้ อุปกรณ์เหล่าน้ี
สร้างความสะดวกสบายให้เรากับชีวิต

Smart Wearable

 วิถีชีวิตจะถูกขับเคล่ือนด้วย “ข้อมูล” ความเปน็ส่วนตัวในโลก
ไซเบอร์จะได้รับความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าในโลกความเป็นจริง 
ความกังวลของผู้ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลจะเกิดข้ึน เพราะอุปกรณ์
ในอนาคตจะสามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของตนเองได้ถึง
ระดับวิถีชีวิต พฤติกรรมและสุขภาพ ทําให้เรารู้สึกถูกคุกคาม
ความเป็นส่วนตัวมากเกินไป (privacy invasion) นอกจากน้ี
เจ้าของข้อมูลเหล่าน้ียังจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในการกําหนดชีวิต
ของผู้ท่ีให้ข้อมูลเหล่าน้ันด้วย

Privacy Invasion 24/7

 แนวคิดการออกแบบท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีสาธารณะและเมืองจะ
ปรับเปล่ียนไป การออกแบบอย่าง Universal Design ท่ีเน้นการ
ใช้งานทางกายภาพอาจไม่เพียงพอ ต้องคํานึงถึงความสําคัญ
ของการเช่ือมโยงและผสมผสานความแตกต่างทางสังคมและ
วิถีชีวิต ให้ผสมกลมกลืนและอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว (Co-living) 
โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใหม่มาช่วย
อํานวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Universal Design for Inclusiveness
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 การเติบโตของสังคมเมืองทําให้ท่ีดินท่ีมีจํากัดมีราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
จึงจําเป็นต้องมีการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีดินอย่าง
คุ้มค่าท่ีสุด เช่น ใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Efficient Use of 
Space) หรือในกรณีท่ีพ้ืนท่ีน้ันมีความต้องการการใช้งานสูง แต่มี
ราคาแพงจึงทําให้เกิดการแบ่งปนัพ้ืนท่ีเกิดข้ึน (Sharing Space)

Sharing Space 
and Efficient Use of Space

 ท่ีดินเปน็สินทรัพย์ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดบนโลก  ในขณะท่ีประชากร
ของโลกท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ทําให้ความต้องการท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน
เป็นเหตุให้ราคาท่ีอยู่อาศัยน้ันเพ่ิมข้ึนเช่นกัน  การเช่าอยู่จึงเป็น
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ของผู้ท่ีมีรายได้น้อย (Leased Standard of
Living) รวมถึงการรองรับความเปล่ียนแปลงเชิงประชากร 
อย่างการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู้สูงอายุท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยรูปแบบ
เฉพาะและเข้าถึงได้ (Retirement Home)

Leased Standard of Living

 ผลท่ีตามมาจากความไม่แน่นอนของวิกฤตโรคระบาดน้ัน
ยังนําให้เกิดการกลับมาของการใช้พลาสติกชนิดใช้คร้ังเดียว
ซ่ึง มีความปลอดภัยมากกว่า วัส ดุ ท่ี นําก ลับมา ใ ช้ ให ม่ ไ ด้
(reusable) การรณรงค์ให้งดใช้พลาสติกจะไม่ประสบความ
สําเร็จเพราะผู้คนจะคํานึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของตนเอง 
ก่อนภาวะวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงไกลตัว

Return of Plastic World

 นอกจากวิกฤตโรคระบาดจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแล้ว
ยังฝงัรากลึกลงไปในระบบความคิดของผู้คนว่าความไม่ปลอดภัย
ในการดํารงชีวิตน้ันสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา รวมถึงผู้คน
จะมีค่านิยมหรือวัฒนธรรมท่ีปกป้องและเตรียมการต่อการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึน (culture of preparedness) เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย ความกังวลเร่ืองความสะอาด รวมถึงการสํารอง
เงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วย

Culture of Preparedness

 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปล่ียนแปลงทั้งทางพฤติกรรมของ
ผู้คน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้วยบทเรียนท่ีเกิดจากวิกฤต
โรคระบาด “การเว้นระยะห่างทางสังคม” จึงเป็นมาตรการท่ีมี
ความเป็นไปได้ว่าจะมีการบังคับใช้ในระยะยาวซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต นําไปสู่การใช้ชีวิตและการออกแบบ
วิถีการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่

Social Distancing
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 การเปล่ียนผ่านสู่โลกยุคดิจิทัลเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
โดยมีอินเทอร์เน็ตเปน็ปัจจัยเร่งท่ีสําคัญ ความเปน็ออนไลน์
ทําให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ท้ังปรับตัวด้วย
ตัวเองและถูกสภาพแวดล้อมบังคับ การปล่ียนแปลงคร้ังน้ี
ทําให้วิถีการใช้ชีวิตของเราเปล่ียนไป แพลตฟอร์มออนไลน์
ท่ีครอบคลุมทุกอย่าง ท้ังการเดินทาง การส่ือสาร ความ
บันเทิงหรือแม้กระท่ังการเข้าถึงปจัจัย 4 โดยภาคส่วนท่ีจะ
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือภาคธุรกิจออฟไลน์ต่าง ๆ  โดย
สังเกตได้ว่ามีจํานวนไม่น้อยท่ีต้องปิดตัวลง ธุรกิจมีมูลค่า
สูง ๆ ของโลกกลายเปน็ธุรกิจเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และแพลตฟอร์มออนไลน์ท้ังส้ินและส่ิงเหล่าน้ีกําลังแทรกซึม
วิถีการดําเนินชีวิตผ่านอุปกรณ์อัจฉะริยะ (smart wearable) 
ซ่ึงช่วยให้เราสามารถเช่ือมต่อส่ิงต่าง ๆ ได้รวดเร็วและ
ง่ายดาย ผสานกับดําเนินธุรกิจจากหลายภาคส่วนของการ
ใช้ชีวิต ท้ังทางการแพทย์ซ่ึงสามารถใช้แพลตฟอร์มกับ
อินเทอร์เน็ตและหุ่นยนต์ในการบริการได้ (robotics in 
healthcare) บ้านท่ีควบคุมได้ด้วยโทรศัพท์ (smart 
home) สังคมไร้เงินสด (cashless society) รวมถึง
รูปแบบการบริการท่ีเปล่ียนแปลงเป็นแบบออน ไ ล น์
อุปกรณ์เหล่าน้ีเข้าถึง “ข้อมูล” ระดับปัจเจกบุคคลได้ 
อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลนั้นถึงแม้
จะมีข้อดีอยู่มาก แต่ก็เป็นดาบสองคมได้เช่นเดียวกัน
เม่ือทุกอย่างถูกบันทึกเป็นข้อมูลแล้ว ใครจะเป็นเจ้าของ
ข้อมูลเหล่าน้ันแล้วเราม่ันใจได้แค่ไหนว่าท้ังข้อมูลและการ
ดําเนินชีวิตของเราจะปลอดภัย (privacy invasion)

ปจัจัยขับเคล่ือน (Driving Forces) คือ ปจัจัยหรือกลุ่ม
สัณญานความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีสร้าง
ความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ และเปน็ส่ิงท่ีจะขับเคล่ือน
ไปสู่ภาพอนาคต

Digitalization of Life

 วิถีชีวิตของเรากําลังถูกท้าทายด้วยความเปล่ียนแปลง
รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้าง
ประชากร ความเปล่ียนแปลงด้านสังคม ความเปล่ียนแปลง
ด้านความเช่ือ รวมถึงความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี
ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยขับเคล่ือนท่ีทําให้รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเปล่ียนแปลงไป 

 ลองเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันกับคนใน
อดีต ในยุคท่ีเรายังไม่มีสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต “ดิจิทัล” 
ยังไม่ได้กลายเป็นทุกส่ิงทุกอย่างในการใช้ชีวิต ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ไม่ได้เป็นส่ือกระแสหลักท่ีสามารถ
กระตุ้นให้เกิดการเคล่ือนไหวและความเปล่ียนแปลงทางสังคม
ได้อย่างรวดเร็ว สังคมเมือง (Urbanization) ไม่ได้เติบโต
และกระจายตัวไปในทุกพ้ืนท่ี การเดินทาง (Mobility) ไม่ได้
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 ความไม่แน่นอนในอนาคตน้ันส่งผลกระทบท้ังในปัจจุบัน
และต่อเน่ืองถึงอนาคตแน่นอน การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่
แน่นอนเหล่าน้ีทําให้วิถีชีวิตของเราเปล่ียนแปลงไปและ
ส่ิงแรกท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนน้ีก็คือภาครัฐ 
ซ่ึงภาครัฐจะต้องปรับตัวและออกแบบมาตรการท่ีตอบสนอง
ต่อความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี การใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ
มาตรการ Social Distancing น้ีอาจกลายเปน็เร่ืองปกติ
ใหม่ของสังคมเพ่ือบรรเทาปัญหาท่ีเกิดจากความเปราะบาง
ท้ังทางภายภาพและชีวภาพ ผลกระทบสืบเน่ืองจาก
มาตรการภาครัฐน้ันทําให้ทุกภาคส่วนน้ันต้องปรับตัว
เข้ากับบริบทใหม่ของสังคม เช่น การปฏิรูปด้วยระบบดิจิทัล
จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการใช้ชีวิต ความเช่ือม่ันในการ
อุปโภคบริโภคท่ีลดลง และพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเล่ียงการ
ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงเส่ียงต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหา
ทางอารมณ์  รวมถึงความเปล่ียนแปลงทางด้านส่ิงแวดล้อม
และสภาพอากาศความอ่อนไหวต่อความไม่แน่นอนของ
การดํารงชีวิตเหล่าน้ีนอกจากจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแล้ว
ยังฝงัรากลึกลงไปในระบบความคิดของผู้คน

Living with Vulnerability

 ปัจจัยขับเคล่ือนน้ีมีปรากฎให้เห็นมาสักระยะแล้ว และ
กําลังจะมีมากข้ึนเร่ือย ๆ สังเกตจากราคาท่ีดินซ่ึงเป็น
สินทรัพย์ท่ีมีปริมาณจํากัด  ซ่ึงราคาของท่ีดินพุ่งสูงตาม
ความต้องการ โดยเฉพาะย่านท่ีมีทําเลท่ีดี ในอนาคตน้ัน
ถ้าไม่มีการปฏิรูปการใช้ท่ีดิน หรือการกระจายอํานาจเพ่ือ
สร้างความเจริญให้กับชนบท การขยายตัวของเมืองจะมา
พร้อมกับภาระของคนท่ีไม่สามารถเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยได้ 
อาจเกิดโครงการ การเช่าอยู่ตลอดชีวิต (Leased 
Standard of Living) เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชน 
ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินอาจผูกขาดอํานาจในการพัฒนาท่ีดิน
ตลอดจนการพัฒนาเมือง และมีอิทธิพลต่อการกําหนด
วิถีชีวิตของผู้คน เกิดความเหล่ือมลํา้สูงข้ึน นอกจากน้ีการ
ท่ีไม่สามารถจ่ายท่ีอยู่อาศัยของตนเองได้ยังทําให้เกิดการ
ออกแบบพ้ืนท่ีบางอย่าง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
คนกลุ่มน้ี เช่น การใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน (Sharing Space)
ในอนาคตการใช้พ้ืนท่ีร่วมกันจะมีมากข้ึน ท้ังท่ีอยู่อาศัยและ
พ้ืนท่ีของการทํางาน สําหรับคนท่ีมีความสามารถพอใน
การจ่ายท่ีอยู่อาศัยของตนเอง อาจได้พ้ืนท่ีขนาดเล็กลงกว่า
ปจัจุบัน และจําเปน็ต้องใช้พ้ืนท่ีทุกตารางน้ิวอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด (Efficient Use of Space)

Unaffordable for Basic Needs

สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายอย่างในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการดําเนินชีวิตและความเปน็อยู่ของเราได้รับผลกระทบ
จากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปน็อย่างมาก 

 ความเปล่ียนแปลงจึงเปน็เสมือนตัวเร่งให้เกิดการปรับ
ตัวของรูปแบบการดําเนินชีวิตและความเปน็อยู่ เม่ือพิจารณา
ความเปล่ียนแปลงท่ีเรากําลังเผชิญอยู่ในปจัจุบัน อาทิ ความ
แตกต่างทางแนวคิดของคนแต่ละช่วงวัย ค่านิยมแบบปัจเจก
ท่ีทําให้เกิดครอบครัวเดียวท่ีไม่มีบุตรมากย่ิงข้ึน การเติบโต
ของสังคมเมืองท่ีเปล่ียนรูปแบบการอยู่อาศัย ความก้าวหน้า
ทางการแพทย์ทําให้เรามีอายุยืนยาวข้ึน รวมถึงการเปดิกว้าง
และยอมรับความแตกต่างทางเพศ ภาพอนาคตของวิถีชีวิต
ของเราจึงเปน็ผสมผสานระหว่างความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านช่วงวัย ทัศนคติ ค่านิยม และ
เทคโนโลยี

 ลองจินตนาการถึงอนาคต ในวันท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มข้ัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีลูกหลาน
ดูแลและกลายเป็นกลุ่มเปราะบาง ครอบครัวประกอบด้วย
สมาชิกแต่ละช่วงวัยท่ีมีความแตกต่างในวิถีชีวิตอย่าง
แตกต่าง เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเปน็โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ท่ีพักอาศัยและการใช้ชีวิต เราจะได้เห็นการออกแบบ
การใช้พ้ืนท่ีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบ้าน แพลทฟอร์ม
บริการรูปแบบใหม่ ท่ีจะช่วยให้คนหลากหลายช่วงวัยท่ีมี
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมท่ีแตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกัน

  อย่างไรก็ตามบทเรียนการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีก็ยังมี
ส่ิงดี ๆ เกิดข้ึนคือเป็นปัจจัยเร่งสําคัญในการส่งเสริม
ศักยภาพด้านสาธารณสุขซ่ึงเปน็โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
การบูรณาการจากหลากหลายสาขาเพ่ือสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ เช่น เกิดบริษัทด้านนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ 
ท่ีสามารถตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความ
ไม่แน่นอนน้ีได้
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 ภาพอนาคตคตน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนอยากให้เกิดข้ึนจริง คือการมีท่ีอยู่อาศัยท่ีเรียกว่าบ้าน ท่ีมีท้ังความอบอุ่นจาก
ครอบครัวจากหลายช่วงวัย และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีช่วยให้ผู้คนทุกกลุ่มมีความสะดวกสบายในชีวิต ท้ังเป็นตัวช่วยเหลือ
ด้านการส่ือสารสร้างความเข้าใจ และเช่ือมผู้คนต่างวัยให้มีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากน้ีราคาของท่ีอยู่อาศัยและอุปกรณ์
อัจฉริยะมีราคาท่ีไม่แพง ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีความสุข
ในทุกช่วงวัยของชีวิต

This is comfy!
Scenario 1

 

10 อนาคตของการใช้ชีวิต
FUTURE OF LIVING

สังคม คุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีความเส่ียงหรือความกังวลต่อสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม การออกแบบของท่ีอยู่อาศัยผสมผสานเทคโนโลยีอย่างลงตัว ช่วยให้คนทุกกลุ่มมีความสะดวกสบายภายในท่ีอยู่อาศัย

เศรษฐกิจ คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงปัจจัยในการดํารงชีวิต ท้ังท่ีอยู่อาศัยและส่ิงของจําเป็นในการใช้ชีวิต ค่าท่ีพักอาศัยมีราคาไม่สูง 
การกระจายรายได้ท่ัวถึง เศรษฐกิจดําเนินไปด้วยการขับเคล่ือนจากวิถีดิจิทัลท่ีเพ่ิมข้ึน

เทคโนโลยี มีเทคโนโลยีในการช่วยให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผู้คนและส่ิงต่าง ๆ ได้มากข้ึน การส่ือสารระหว่างบุคคลและอุปกรณ์
อัจฉริยะ ราบร่ืน ไร้รอยต่อ กิจกรรมในชีวิตประจําวันถูกปรับให้เข้ากับวิถีดิจิทัล

คุณค่า การเป็นอยู่และการให้คุณค่าแก่คนทุกกลุ่มถูกสะท้อนออกมาจากการออกแบบท่ีครอบคลุมคนทุกกลุ่มทุกวัย ไม่จํากัดเพศหรือ
อายุ ผู้คนมีทักษะทางดิจิทัลเป็นเหมือนทักษะในการดํารงชีวิต



Low-cost Lifestyle
 ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าและบริการเป็นส่ิงท่ีสําคัญในชีวิต แต่การเพ่ิมข้ึนของประชากรจํานวนมาก และ
การกระจายรายได้ท่ีไม่ท่ัวถึงทําให้รัฐจําเป็นต้องย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสวัสดิการต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีอยู่อาศัย เน้นให้มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ ทําให้ประชาชนสามารถมีท่ีพักขนาดย่อมเป็น
ของตนเองได้ และให้บริการเครือข่ายทางดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิต แต่การช่วยเหลือของรัฐอาจเรียก
ได้ว่า เน้นปริมาณ แต่ไม่เน้นคุณภาพ ถึงแม้จะมีความสะดวกสบายแต่อาจไม่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 

Scenario 2
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สังคม การออกแบบท่ีอยู่อาศัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการกับคนทุกกลุ่มวัยได้ มีเทคโนโลยีในการสร้างความสะดวกสบายพอ
สมควร ถึงแม้ว่าปัจจัยพ้ืนฐานจะมีราคาถูกแต่อาจขาดคุณภาพ เพ่ือสร้างการเข้าถึงจํานวนมาก คุณภาพชีวิตท่ีได้เลยไม่ดีเท่าท่ีควร

เศรษฐกิจ ท่ีอยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานมีราคาเข้าถึงได้  ทุกคนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ รวมถึงท่ีอยู่
อาศัยได้ ซ่ึงอาจจะเกิดจากมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐท่ีให้ผู้คนมีท่ีอยู่อาศัย

เทคโนโลยี เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัจฉะริยะต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย แต่คุณภาพของเทคโนโลยีเป็น
เพียงแค่ระดับพอใช้ซ่ึงไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจมีการนําเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิด

คุณค่า ผู้คนมีค่านิยมเน้นปริมาณ ไม่เน้นคุณภาพ เน้นของถูก ไม่เน้นของดี เน่ืองมาจากการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพอาจมีต้นทุนท่ีสูง



Only Privilege
 เศรษฐกิจของโลกถูกพัฒนาอย่างเติบโต ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีก้าวกระโดดช่วยให้เราสามารถเข้าถึง
ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่การได้มาซ่ึงเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดดน้ันแลกมาด้วยต้นทุนท่ีสูง ทําให้การเข้าถึงเทคโนโลยี
จากประชาชนท่ัวไปน้ันทําได้ยากกว่าปกติ บุคคลท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้ จําเปน็ต้องมีรายได้สูง หรือเรียกได้ว่า
มีเฉพาะคนรวยเท่าน้ันท่ีจะได้อภิสิทธ์ิน้ี ได้ท้ังความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน และท่ีอยู่อาศัยท่ีมีประสิทธิภาพ แต่สําหรับ
คนท่ีไม่มีกําลังจ่ายก็จําเปน็ต้องอยู่กับชีวิตท่ีไม่มีคุณภาพต่อไป

Scenario 3
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สังคม คุณภาพการใช้ชีวิตสูง เน่ืองจากการพัฒนาท้ังทางด้านเทคโนโลยี และการออกแบบท่ีอยู่อาศัย รวมถึงพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ท่ีอยู่อาศัยมีความลํา้สมัย ออกแบบมาอย่างดีเพ่ือให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้และ
เปน็มิตรต่อผู้ใช้งาน โดยผู้มีรายได้สูงจะมีโอกาสในการเข้าถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า

เศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และท่ีอยู่อาศัยน้ันมีราคาแพงเพราะการลงทุนท่ีสูง ทําให้บุคคลท่ีมีเงินจ่ายส่ิงเหล่าน้ีจะมี
โอกาสและต้นทุนทางชีวิตท่ีดีกว่า คนด้อยโอกาสต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าน้ัน

เทคโนโลยี วิถีดิจิทัลได้รับการพัฒนาถึงข้ันสูงสุด มีการลงทุนในการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ให้มีความสะดวกสบาย ตอบโจทย์
คนท่ีมีรายได้สูงเป็นหลัก และไม่มีเทคโนโลยีราคาถูกสําหรับผู้มีรายได้น้อย

คุณค่า ผู้คนมีความคิดว่า เงินคือพระเจ้า เพราะผู้ท่ีมีกําลังจ่ายได้มากกว่าท้ังการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ และการเข้าถึงปัจจัย
ทางเทคโนโลยี จะกลายเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพล เป็นชนช้ันแนวหน้า หรือ Elite ท่ีได้รับการยอมรับทางสังคมมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย



 ความเหล่ือมลํ้ายังเป็นปัจจัยท่ีขับเคล่ือนให้เกิดการปล่ียนแปลงและเป็นปัญหาสําคัญในสังคม  ในอนาคตเทคโนโลยี
ดิจิทัลพัฒนาไปไกลก็จริงแต่เป็นการพัฒนาเพ่ือจุดประสงค์ทางการค้า และมีราคาแพง ทําให้คนไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีพ้ืนฐานได้ ซํ้ายังรัฐบาลไม่ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทําให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนยํ่าแย่ ไม่มีเงินซ้ือเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย และไม่มีกําลังจ่ายค่าท่ีพักอาศัยทําให้ต้องอาศัยในห้องเช่า
ขนาดเล็กและใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Scenario 4
Inequality as a Friend 
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สังคม คุณภาพชีวิตของคนบางกลุ่มเท่าน้ันท่ีดี เพราะท้ังวิถีดิจิทัลและการออกแบบน้ันสร้างมาเพ่ือการค้า ประชาชนส่วนมากต้องอยู่
กับความไม่แน่นอน ผู้คนต้องด้ินรนด้วยตนเอง ความเป็นอยู่และท่ีอยู่อาศัยตอบความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่ไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง

เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ของภาครัฐล้มเหลว ทําให้ปัจจัยการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันจํากัด ผู้คนไม่สามารถท่ีจะมีท่ีอยู่อาศัย
ของตนเองได้ หรือบุคคลใดท่ีพอมีกําลังจ่ายก็จะได้เพียงท่ีอยู่อาศัยขนาดเล็กและแออัด ซํ้ายังถูกซํ้าเติมด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจท่ี
เลวร้ายภายนอกด้วย

เทคโนโลยี เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ  น้ันสร้างความสะดวกสบาย แต่ไม่มีกฏระเบียบท่ีมากพอ  เปน็เคร่ืองมือเอารัดเอาเปรียบ
คุกคามประชาชน ผูกขาดโดยกลุ่มธุรกิจกลุ่มเดียว และมีช่องโหว่ให้มิจฉาชีพนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือคุกคามผู้คน

คุณค่า ผู้คนส่วนมากกลายเป็นคนท่ีหาเช้ากินคํ่า คิดว่าการใช้ชีวิตท่ีดีน้ันไม่สามารถเกิดข้ึนได้จริง รอคอยปาฏิหาริย์ ไม่พัฒนาตนเอง
คนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยหรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกลายเปน็คนเอารัดเอาเปรียบชนช้ันล่าง 
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