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โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social
Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สำ�คัญ (Mega trend) ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สังคม (Social)
เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) สิ่งแวดล้อม (Environment) และนโยบายภาครัฐ (Political) รวมถึง
สะท้อนภาพความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ กับพืน้ ที่ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม สิง่ แวดล้อม ความเป็นอยู่
และวิถีชีวิต 2) เพื่อศึกษาและจัดทำ�ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
(Social Foresight) ของจังหวัดพะเยา ในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งกำ�หนดนโยบายและแผนการดำ�เนินงานการพัฒนา
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภาพอนาคต 3) เพื่อสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำ�คัญของการ
เตรียมความพร้อมสำ�หรับรับมือการเปลีย่ นแปลงในอนาคต และกระบวนการร่วมกันมองภาพอนาคตภายใต้โครงการนี้
ประกอบด้วยเทคนิควิธีที่สำ�คัญ 5 วิธี ได้แก่ การสำ�รวจสภาพแวดล้อมเชิงลึก การสร้างวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และสร้าง
ฉากทัศน์ การพยากรณ์ย้อนหลัง และการวิเคราะห์แบบอุโมงค์ลม ซึ่งแต่ละเทคนิควิธีนำ�มาซึ่งการออกแบบกิจกรรมที่
ประสานการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายในจังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบว่า ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีใ่ นจังหวัดพะเยามีปจั จัยเร่ง (Drivers) ทีส่ �ำ คัญ
อย่างน้อย 30 ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยถูกมองว่ามีผลกระทบและความไม่แน่นอนเฉพาะด้าน และในกระบวนการร่วมกัน
มองภาพอนาคตโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเชิงพืน้ ทีแ่ ละผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สองปัจจัยเร่งทีถ่ กู เลือกให้เป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ดุ ต่อการ
มองภาพอนาคตคือ สุขภาพจิตและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งได้ถูกนำ�มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และสร้าง
ฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ (กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา) และฉากทัศน์ที่พึงระวัง (กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะทุนนิยม) อันนำ�ไปใช้เป็น
กรอบในการรวบรวมและวิเคราะห์เรื่องเล่าและตรรกะเกี่ยวกับภาพอนาคตและศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสูอ่ นาคตด้วยเทคนิคการพยากรณ์ยอ้ นหลัง และการวิเคราะห์และจัดลำ�ดับกลยุทธ์
และแนวทางปฏิบัติด้วยเทคนิคอุโมงค์ลม เพือ่ นำ�มาจัดทำ�เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ในท้ายที่สุด

บทนำ�

(Introduction)

ความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐ
ในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ งั้ ด้านบวกและด้านลบ เพือ่ ให้พนื้ ทีแ่ ละเมืองเกิดการพัฒนาอย่าง
มั่นคง รวมถึงได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation) จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากในฐานะเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส และความเสมอภาคในสังคม
ความเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีร่ ปู แบบใหม่ๆ ทัง้ ใน
ระดับชุมชนและเมือง รวมถึงเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยบางครั้งก่อตัวขึ้นเป็นปัญหาและโจทย์
เร่งด่วนทีร่ อการแก้ไข เพือ่ ให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการพัฒนาในพืน้ ที่ รวมถึงการออกแบบแนวทาง
แก้ปัญหาโดยอาศัยนวัตกรรมเชิงสังคม สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมีแนวคิดในการนำ�การมอง
อนาคต (Foresight) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่
การมองอนาคต เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเมินประเด็นความไม่แน่นอน
(uncertainties) เพื่อรับรู้และคาดการณ์ภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อการ
กำ�หนดทิศทาง (direction setting) ในการวางแผนยุทธศาสตร์ กำ�หนดทางเลือกและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทสี่ อดคล้อง
กับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social
Foresight) จึงมีเป้าหมายในการนำ�เครื่องมือการมองอนาคตมาใช้ในการออกแบบภาพอนาคตเชิงพื้นที่ในกรอบระยะ
เวลา 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำ�ไปสู่การกำ�หนดนโยบายและ
แผนการดำ�เนินงานการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญ (Mega trend) ที่จะส่ง
ผลกระทบต่อพื้นที่ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สังคม (Social)
เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) สิ่งแวดล้อม (Environment) และ
นโยบายภาครัฐ (Political) รวมถึงสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
2. เพื่อศึกษาและจัดทำ�ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดพะเยา ในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้ง
กำ�หนดนโยบายและแผนการดำ�เนินงานการพัฒนานวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับภาพอนาคต
3. เพื่อสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำ�คัญของการเตรียมความ
พร้อมสำ�หรับรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1

กระบวนการ/วิธีการจัดทำ�ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) เชิงพื้นที่
1. ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

1.1 กำ�หนดแนวคิด ขอบเขตในการศึกษาและแผนการดำ�เนินงานของโครงการ
1.2 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้และวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�
ภาพการมองอนาคต (Foresight) ในระดับพื้นที่
1.3 ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้และวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับบริบท
การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
1.4 ออกแบบระเบียบวิธี (methodology) การจัดทำ�ภาพอนาคตของจังหวัดพะเยา โดยอาศัยกระบวนวิธีที่
หลากหลายและเหมาะสมตามหลักวิชาการประกอบกัน อย่างน้อย 3 วิธเี พือ่ ให้เกิดการนำ�ข้อมูลทีห่ ลากหลาย
สร้างสรรค์และเชื่อถือได้มาประกอบการพัฒนาภาพอนาคต
1.5 พัฒนาและจัดทำ�ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ที่ เพือ่ การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social
Foresight) ของจังหวัดพะเยา ภายใต้กรอบ 10 ปี โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สะท้อนปัญหา ประเด็น
สำ�คัญ และแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ กับบริบทเชิงพืน้ ที่ โดยอาศัยเครือ่ งมือการวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงอย่าง Horizon Scanning หรือ Trend Analysis ออกแบบแนวทางการรวบรวมข้อมูลและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาประเด็นสำ�คัญ และแนวโน้มความเปลีย่ นแปลง โดยดำ�เนินการ
กับผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำ�นวนไม่น้อยกว่า 30 คน ทั้งจาภาครัฐ
ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียผ่านกระบวนการการมีสว่ นร่วม (Participatory Process)
เพื่อให้ได้ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
1.6 จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อแบบร่างของภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
จำ�นวน 1 ครัง้ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่อภาพอนาคตทีไ่ ด้รบั การออกแบบ และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน
1.7 สรุปผลการรับฟังความเห็นตามข้อ 1.6 เพื่อนำ�มากำ�หนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
และพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการดำ�เนินงานในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม (Social
Innovation) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
1.8 จัดทำ�วิดที ศั น์ภาพอนาคต โดยมีความคมชัด Full HD ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทงั้ ภาพและเสียง ความยาวประมาณ
3 นาที หรือตามที่สำ�นักงานเห็นสมควร
1.9 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะในวงกว้าง โดยรูปแบบของการจัดงานที่
มีทั้งการบรรยายและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำ�นวน 1 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 80 คน
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2. ระเบียบวิธี/เครื่องมือ

การศึกษาภาพอนาคตของจังหวัดพะเยามีเป้าหมายสำ�คัญ คือ การจัดทำ�ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
เชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมของจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้า (พะเยา 2030) ดังนั้น แนวทาง
การศึกษาจึงจะนำ�ชุดเครือ่ งมือทีส่ ถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (2562, หน้า 48) ได้แนะนำ�ไว้ส�ำ หรับโจทย์เฉพาะด้าน
ที่ 2 (การสร้างวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนผ่าน) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือ 3 รูปแบบ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์
การสร้างฉากทัศน์ และการพยากรณ์ย้อนหลัง มาดำ�เนินงานภายหลังการสำ�รวจปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) เพื่อ
ให้เกิดการจัดทำ�ภาพอนาคตทีผ่ า่ นกระบวนการสร้างความคิดและจินตนาการ (Ideation) ทีอ่ ยูบ่ นฐานของการออกแบบ
อนาคตมากกว่าการวิเคราะห์และนำ�เสนอข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการดำ�เนินงานตามลำ�ดับ ดังต่อไปนี้
1. การสำ�รวจปัจจัยขับเคลื่อน
ในขัน้ ตอนนี้ คณะผูว้ จิ ยั เลือกใช้เทคนิค STEEP เนือ่ งจากเป็นกรอบการวิเคราะห์ทคี่ รอบคลุมมิตสิ �ำ คัญของ
อนาคตจังหวัดพะเยา โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนในการวิเคราะห์ตามลำ�ดับดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หน่วยงาน
ราชการ ฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด เป็นต้น
2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากค่าสถิติ โดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลัง
1 - 10 ปี ขึ้นอยู่กับจำ�นวนปริมาณข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ไว้
3) นำ�ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวมาสร้างกราฟ หรือแผนภาพ และวิเคราะห์แนวโน้มจากอดีตถึงปัจจุบัน
4) หากข้อมูลยังไม่เพียงพอ อาจสร้างเครื่องมือสำ�หรับการสำ�รวจข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำ�มาประกอบ
การวิเคราะห์ภาพอนาคตได้ เช่น แบบสอบถามออนไลน์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก social media เป็นต้น
5) นำ�ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นต่อการสร้างวิสัยทัศน์ของจังหวัด
พะเยา 2030 (อาจพิจารณาใช้เทคนิคเดลฟายตามความเหมาะสม)
2. การสร้างวิสัยทัศน์
โดยหลักการ การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) เป็น
กระบวนการกลุ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์กร ชุมชน
หมู่ ค ณะ มี ส่ ว นร่ ว มในการกำ � หนดภาพอนาคตที่ พึ ง ประสงค์
ตลอดจนร่วมกันคิดแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ภาพนั้น ดังนั้น
ขั้นตอนนี้จึงจะเปิดโอกาสให้กับกระบวนการกลุ่มที่จะเป็นการจัด
เวทีการมีส่วนร่วมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีขั้นตอน
ย่อยดังนี้
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1) คณะผู้วิจัยจัดให้มีกระบวนการระดมความคิดเห็นที่ควบคู่กันไปใน 2 ลักษณะ ดังนี้
การจัดเวทีสาธารณะ

การจัดกิจกรรมออนไลน์

1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมเวที จำ�นวน 30 คน ที่มีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาจังหวัดพะเยาและสามารถเป็น
ตัวแทนของคนพะเยาได้อย่างครอบคลุม

1. สร้างเพจบน social media โดยอาจใช้ชื่อ
“พะเยาที่เราต้องการ/พะเยาที่เราฝัน/พะเยา2030”

2. จัดเวทีการสนทนากลุ่ม ที่แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น
4 - 5 กลุ่ม เพื่อทำ�การแลกเปลี่ยนในประเด็นภาพ
อนาคตของพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้า

2. จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น การสร้างแฮชแท็ก
การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ การจัดกิจกรรม
ประกวดภาพวาด ฯลฯ

2) นำ�ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นทั้ง 2 ลักษณะมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อดึงคำ�สำ�คัญที่
จะนำ�มาใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ได้
3) นำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการจัดกิจกรรมสู่สาธารณะผ่านช่อ งทางออนไลน์ เพื่อ รับ ฟั ง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมขั้นตอนต่อไป
3. การสร้างฉากทัศน์
ในขณะที่วิสัยทัศน์คือสถานการณ์ในอนาคตที่พึงประสงค์ ฉากทัศน์ให้ความสำ�คัญกับความไม่แน่นอน
และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนให้สภาวการณ์ปัจจุบันไปสู่อนาคต (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม,
2562, หน้า 77) ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงจะเป็นการระบุและวิเคราะห์ฉากทัศน์ทางเลือกที่จะนำ�ไปสู่การกำ�หนดกลยุทธ์หรือ
นโยบายเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงไปพะเยาใน 10 ปีขา้ งหน้าได้ ซึง่ การแลกเปลีย่ นเพือ่ วิเคราะห์ฉากทัศน์นจี้ �ำ เป็นต้อง
อาศัยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทีผ่ วู้ จิ ยั จะดำ�เนินการตามขัน้ ตอนของกระบวนการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์
7 ขั้นตอน (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม, 2562,หน้า 85-93) ดังต่อไปนี้
1) กำ�หนดหัวข้อหรือประเด็นคำ�ถาม
2) เลือกขอบเขตเวลา
3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อฉากทัศน์
4) กำ�หนดทางเลือก
5) สร้างเข็มทิศฉากทัศน์แห่งอนาคต
6) สร้างเรื่องเล่าสำ�หรับแต่ละฉากทัศน์
7) วิพากษ์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน์
ทั้งนี้ รูปแบบของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติและเครื่องมือที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้รับการ
ออกแบบขึ้นระหว่างการดำ�เนินงานขั้นที่ 2 และ 3 แต่จำ�นวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกกำ�หนดไว้ไม่เกิน 30 คน เพื่อให้
กระบวนการดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. การพยากรณ์ย้อนหลัง
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เน้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำ�หนด
เป้าหมายในอนาคตและกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อว่าจะเป็นกระบวนการที่จะสามารถ
ให้รายละเอียดมโนทัศน์แห่งอนาคตที่พึงประสงค์และช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการดำ�เนินการและความท้าทาย
ระหว่างห้วงเวลาในปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน้ ขัน้ ตอนนีจ้ งึ จะเป็นกิจกรรมทีเ่ ชิญตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทีม่ บี ทบาท
สำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพะเยามาร่วมกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติที่จะได้รับ
การออกแบบในเชิงรายละเอียดต่อไป
3. ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมในกระบวนการศึกษา

ในการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จังหวัดพะเยาดังที่ได้นำ�เสนอในส่วนของข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทั่วไปเชิงพื้นที่ของจังหวัด คณะผู้วิจัยพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาดว่าจะมีบทบาทสำ�คัญในการมองภาพอนาคตจังหวัด
พะเยาร่วมกันได้จำ�นวนหนึ่ง ดังนี้
3.1 ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมุมมองต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยามา
อย่างยาวนาน และกลุ่มคนเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในจังหวัดพะเยาผ่าน
กลไกของแต่ละภาคส่วนหรือในบางครั้งก็เป็นกลไกเชิงบูรณาการ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพะเยา
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-นามสกุล

นายชัยวัฒน์  จันธิมา
นายพรเทพ  อินทะชัย
รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย
นายวิษณุ  สรรค์พฤกษ์สิน
นางธิดา  ไกรนรา
นางมุกดา  อินต๊ะสาร
นายจรัส  สุทธิกุลบุตร
นายสุเมธ  เตชะกุลวิโรจน์
นายณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร
นายนฤมิต  สมัคร
นางสาวจุฬาสินี  โรจนคุรกำ�จร

สังกัด/หน่วยงาน

พะเยาทีวี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา
สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
เครือข่ายสร้างบ้านแป๋งเมือง
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พะเยา จำ�กัด
หอการค้าจังหวัดพะเยา
หอการค้าจังหวัดพะเยา
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา
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บริบทและสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วม Social Foresight Workshop ของจังหวัดพะเยา
เมื่อพิจารณาบริบท 5 ด้านตามการวิเคราะห์ STEEP คณะผู้วิจัยได้เชิญตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแต่ละด้านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการมองภาพอนาคตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และสามารถ
สรุปจำ�นวนและสัดส่วนของผูเ้ ข้าร่วมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ทัง้ หมด จำ�นวน 70 คน สามารถแยก
สัดส่วนได้ดังนี้
สัดส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมจากภายนอกมหาวิทยาลัย
อื่นๆ

3%
เครือข่ายชุมชน

ภาครัฐ

63%

34%

สัดส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมจากภายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์

6%

นิสิต

56%

บุคลากร/พนักงาน

38%

3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์
ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์กระบวนการและผลการศึกษา
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1. ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปเชิงพื้นที่ของจังหวัด
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดพะเยา คณะผู้วิจัยได้นำ�กรอบการวิเคราะห์
STEEP มาใช้ก�ำ หนดแนวทางการศึกษา โดยได้แบ่งการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงเพือ่ การคาดการณ์อนาคต (Foresight)
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านเศรษฐกิจ
(Economics) ด้านสิ่งแวดล้อม(Environment) และ ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ (Political) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ด้านสังคม (Social)
		 - ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาอยูท่ างภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทางวัดจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตร พืน้ ที่ 6,335
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่   ร้อยละ 51.89 ของพื้นที่   ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ หรือมี
เทือกเขาล้อมรอบทัง้ ทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และ ทางตอนกลางของจังหวัด มีทวิ เขาผีปนั น้�ำ โอบล้อม
ถือเป็นกำ�แพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำ�คัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ� ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก
ดอยขุนแม่ตา และดอยขุนแม่ต๋อม
เขตการปกครอง ประกอบด้วย 9 อำ�เภอ
1. อำ�เภอเมืองพะเยา
2. อำ�เภอดอกคำ�ใต้
3. อำ�เภอจุน
4. อำ�เภอเชียงคำ� 
5. อำ�เภอเชียงม่วน
6. อำ�เภอปง
7. อำ�เภอแม่ใจ
8. อำ�เภอภูซาง
9. อำ�เภอภูกามยาว  
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา
มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300 ถึง 1,500 เมตร จาก
ระดับน้ำ�ทะเล
ที่มา : http://www.phayao.go.th/2021/history.html (สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2563)
7

ร้อยละของจำ�นวนประชากรจังหวัดพะเยาจำ�แนกตามอายุ
4 ช่วงอายุ ปี 2553-2561

- สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากค่าสถิติ

ประชากรในจังหวัดพะเยามีจำ�นวนประมาณ 475,215 คน ในปี 2561 จำ�แนกตามอายุ 0-14 ปี, 15-59 ปี และ
60 ปีขึ้นไป ได้จำ�นวนดังแผนภาพที่ 1

30

จำ�นวนประชากรจังหวัดพะเยาจำ�แนกตามอายุ 2553-2561
400,000

344,518

345,496

336,491

350,000

330,731

324,168

318,214

40

20
10
312,637

0

300,000

ป
2553

250,000

150,000

50,000

ป
2556

ป
2557

20-39 ป

ป
2558

ป
2559

40-59 ป

ป
2560

ป
2561

60-79 ป

94,243

แผนภาพที่ 2 ร้อยละของจำ�นวนประชากรจังหวัดพะเยาจำ�แนกตามอายุ 4 ช่วงอายุ ปี 2553-2561
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ร้อยละของการหย่าร้าง

62,165

68,457

76,738

81,219

85,347

89,865

73,441

68,978

66,000

64,889

63,915

63,174

62,361

yr
2553

yr
2555

yr
2557

yr
2558

yr
2559

yr
2560

yr
2561

0

60
50

47.41

วัยเด็ก (0-14 ป)

วัยแรงาน (15-59 ป)

30

วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)

2 per. Mov. Avg (วัยเด็ก (0-14 ป))

20

2 per. Mov. Avg (วัยเด็ก (0-14 ป))

2 per. Mov. Avg (วัยแรงาน (15-59 ป))

10

2 per. Mov. Avg (วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป))
แผนภาพที่ 1 จำ�นวนประชากรจังหวัดพะเยาจำ�แนกตามอายุ 3 ช่วงอายุ ปี 2553-2561
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยเด็กจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนประชากรวัยผูใ้ หญ่จนถึงวัย
สูงอายุจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ เมือ่ จำ�แนกให้มกี ลุม่ อายุละเอียดขึน้ เป็น 4 กลุม่ อายุ พบว่า กลุม่ อายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป กำ�ลัง
จะมีเส้นกราฟตัดกับกลุ่มอายุ 0-19 ปี แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพะเยาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (ดูแผนภาพที่ 2)

45.72

50.24

48.06

46.46

45.12
46.81

40

8

ป
2555

0-19 ป

200,000

100,000

ป
2554

45.52

40.5

0

yr
2553

yr
2554

yr
2555

yr
2556

yr
2557

yr
2558

yr
2559

yr
2560

yr
2561

แผนภาพที่ 3 ร้อยละของการหย่าร้าง ปี 2553-2561
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ในแผนภาพที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดพะเยามีแนวโน้มการหย่าร้างเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ซึ่งข้อมูลนี้
เป็นการย้ำ�ว่าสังคมครอบครัวจังหวัดพะเยาจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีสภาพครอบครัวเดี่ยวในอนาคต
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จำ�นวนผู้มีงานทำ�ที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ� จำ�แนกตามอาชีพ จังหวัดพะเยา ปี 2561
อาชีพ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
เสมียน
ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ
รวม

จำ�นวน (คน)

95,906
38,485
28,212
18,222
14,527
9,433
7,669
7,195
4,329
223,979

ร้อยละ

43
17
13
8
7
4
3
3
2
100

40,000
30,000

27,141

34,094

20,000
10,000
-

6,371

9,045

957

6,578

6,041

15 -19

20 -24

25 -29

8,967

12,141

16,013

6,803

7,637

6,097

6,353

7,458

30 - 34

30 - 39

40 - 44

45 - 49

50 -54

แรงงานในระบบ

4,692

55 - 59

3,178
60 and
over

แรงงานนอกระบบ

แผนภาพที่ 4 จำ�นวนแรงงานนอกระบบเทียบกับแรงงานในระบบ จังหวัดพะเยา ปี 2561
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
แม้วา่ ใน ตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่าจำ�นวนแรงงานทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกร และการประมงมีจ�ำ นวนมาก
ในปี 2561 แต่เมื่อดูภาพย้อนหลัง ในปี 2550-2560 กลับพบว่า จำ�นวนแรงงานที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และ
การประมงมีจำ�นวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่อาชีพอิสระ และธุรกิจการค้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์นี้จะ
ส่งผลให้จังหวัดพะเยาเปลี่ยนสภาพจากสังคมเกษตรกรรม เป็นสังคมที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบอาชีพที่อยู่
นอกระบบมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 4 ที่จำ�นวนแรงงานนอกระบบมีมากกว่าแรงงานในระบบในทุกช่วงอายุ

26,549

29,901

ร้อยละของการศึกษาของแรงงานนอกระบบเทียบกับแรงงานในระบบ
จังหวัดพะเยา ปี 2561
120
100

96.17

94.87

86.85

80

82.42
68.53

64.82

31.47

35.18

60
40
20
0

3.83

5.13

ไมมี
การศึกษา

ต่ำกวา
ประถม

38.60

13.15

ประถม

มัธยมตน

แรงงานในระบบ

61.40

สาย
สามัญ

สาย
อาชีวะ

67.94

32.06

สาย
วิชาการ

57.56

42.44

17.58

สาย
วิชาชีพ

สายวิชา
การศึกษา

แรงงานนอกระบบ

แผนภาพที่ 5 ร้อยละของการศึกษาของแรงงานนอกระบบเทียบกับแรงงานในระบบ จังหวัดพะเยา ปี 2561
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
สำ�หรับการศึกษาของแรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยาส่วนมากอยูใ่ นระดับต่�ำ กว่าประถมศึกษา จนถึงระดับ
ประถมศึกษา
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2. ด้านเทคโนโลยี (Technology)
		 - การสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น

		 - เทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดพะเยา

ตารางที่ 2 ร้อยละจำ�นวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552 - 2561
ปี พ.ศ.

จำ�นวนประชากร

การใช้คอมพิวเตอร์

การใช้อินเตอร์เน็ต

การมีโทรศัพท์มอ
ื ถือ

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

502,803
550,513
504,158
505,415
506,742
392,935
392,483
391,492
617,649
632,857

26.4
25.4
26.1
26.2
23.8
24.1
20.1
18.5
16.3
17.7

18.5
17.8
20.0
19.6
18.4
18.9
20.0
25.6
28.0
31.6

55.1
56.8
53.9
54.2
57.8
57.1
59.9
55.9
55.8
50.7

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ต่างๆ
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ค่ารักษาพยาบาลและรายจ่ายส่วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและสื่อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

2524
2560

2562

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา

หัตถกรรมผักตบชวา
โครงการถนนไร้เงินสด
เทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ
Application “KWAN PHAYAO”
ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Registration)
โรงบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ฝายพับได้
โดรนบินพ่นน้ำ�หมักชีวภาพ
Food Panda
เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด
การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้ง

โดรนบินพ่นน้ำ�หมักชีวภาพ

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำ�แนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และขนาดของครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน

ปี พ.ศ.

2561

ที่มา : การสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายการ

			 ระยะเวลานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา

2553

2555

2559

2561

11,202

11,484

13,101

12,752

4,096
2,564
164
428
2,151
470
1,329

4,874
2,024
124
375
2,247
520
1,319

5,125
2,465
253
539
2,476
546
1,696

5,227
2,647
197
454
2,069
473
1,685

สำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา และสถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดพะเยา ได้คิดค้นสูตรน้ำ�หมักชีวภาพ ผลิตจากสุราพื้น
บ้านผสมใบยาสูบ วิธีการฉีดพ่นน้ำ�หมักชีวภาพ จะใช้นวัตกรรม
อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ลดการ
สูญเสียน้ำ�หมัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดพ่นสารแบบ
ดั้งเดิม สอดรับกับนโยบายเกษตรยุค 4.0 ของรัฐบาล ผลผลิตทาง
การเกษตรจะไม่มีสารพิษตกค้าง ทำ�ให้ปลอดภัยกับตัวเกษตรกร
ผู้ใช้และผู้บริโภค ถือเป็นการใช้โดรนเพื่อการเกษตรครั้งแรกใน
จังหวัดพะเยา
ที่ ม า : https://www.technologychaoban.com
(วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562)

ที่มา : การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดพะเยา, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (2563)
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โครงการถนนไร้เงินสด

สถาบันการเงินของรัฐในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มรณรงค์ใน
โครงการถนนไร้เงินสด โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่ใช้บริการร้านค้า
บริเวณรอบถนนชายกว๊านพะเยา จ่ายค่าบริการสินค้าใช้คิวอาร์โค้ด
ในการจ่ายค่าสิ่งของแทนการใช้เงินสด
ทีม่ า : https://www.77kaoded.com (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

Application “KWAN PHAYAO”

จังหวัดพะเยาร่วมกับสำ�นักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Fam Trip เปิดตัว Application
“KWAN PHAYAO” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาในรูปแบบ Application AR (Augmented
Reality) เป็น App. ที่จะพาสัมผัสท่องเที่ยวเมืองพะเยาได้อย่างทั่วถึงและยังมี feature ซึ่งทุกท่านจะล่องเรือท่องเที่ยว
ไปตามกว๊าน และกดสแกนภาพ จากนั้นจะเห็นภาพจำ�ลอง เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่
ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทีม่ า : https://apps.apple.com/th/app/kwan-phayao/id1445259067?l=th (14ธันวาคม 2561)
ตูล
้ งทะเบียนอัตโนมัตด
ิ ว
้ ยตนเอง (Self Registration)

ทางโรงพยาบาลพะเยาได้พัฒนานวัตกรรมตู้ลงทะเบียน
อัตโนมัติ (Self Registration) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร รองรั บ การใช้ บ ริ ก ารให้ แ ก่
ผูป้ ว่ ยร้อยละ 90 ในปัจจุบนั โดยผูร้ บั บริการจะใช้เวลาเพียงประมาณ
30 วินาทีเท่านั้น ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษา ตรวจสอบ
สิ ท ธิ และพิ ม พ์ ใ บนำ � ทางด้ ว ยตนเองอั ต โนมั ติ เป็ น เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว สิทธิการรักษา
แล้วลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามแผนกผู้ป่วยนอกที่นัดได้ทันที
และสำ�หรับผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมีประวัตกิ ารรักษาเดิมในโรงพยาบาลพะเยา
ที่มา: https://pr.moph.go.th/ (25 สิงหาคม 2562)
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เทคโนโลยีการแปรรูปขยะด้วยวิธเี ชิงกลชีวภาพ

Food Panda

เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด

“เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำ�หรับการผลิตข้าวฮางงอก” และ “เครื่องอบแห้งแบบถัง
ทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด” วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำ�ห้วยร่องสัก

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด การ
ขยะชุมชนแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม ทั้งการคัดแยก
การกำ � จั ด และการนำ � กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
ลดระยะเวลาในการหมั ก เหลื อ เพี ย ง 1 เดื อ น โดยอาศั ย
เทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตั้ง (Vertical
Agitators) ซึ่งจะทำ�ให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาส
สัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ทำ�ให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการ
ขยะชุมชุนแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม ทั้งการคัดแยก
การกำ � จั ด และการนำ � กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มา : https://up.ac.th/th/News_ReadV17.aspx?itemID=15548&title=% (18 ตุลาคม 2560)
โรงบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

จังหวัดพะเยากับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า นำ�ร่องสร้างโรงบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการ
บำ�บัดน้ำ�โดยสารตกตะกอนเฉียบพลัน เพื่อลดปริมาณน้ำ�เสียไหลลงสู่กว๊านพะเยา โดยจะขยายผลเพื่อทำ�การติดตั้งใน
บริเวณลำ�น้ำ�สาขาที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา และแหล่งน้ำ�เสื่อมโทรมในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการเสื่อมโทรมของน้ำ�

ทีม่ า : https://mgronline.com/science/detail/9620000064965 (8 กรกฎาคม 2562)
ทีม่ า : http://news.ch3thailand.com/local/65524 (วันที่ 23 มี.ค. 61)
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หัตถกรรมผักตบชวา

เการนำ�ความรูใ้ นการทำ�หัตถกรรมจากผักตบชวามา
ฝึกสอนให้กบั กลุม่ แม่บา้ นตำ�บลสันป่าม่วง เป็นอาชีพเสริมให้
แก่ชาวบ้านหลังฤดูท�ำ นาโดยเริม่ จากการสอนชาวบ้านนำ�ก้าน
ผักตบชวามาจักสานเป็นของชำ�ร่วยและเปลญวน ซึง่ ใช้วธิ กี าร
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนมาก โดยการนำ�เอาก้านผักตบชวามาตากให้แห้ง
และสานขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ
ที่มา: www.museumthailand.com/uat/en/1776/
storytelling/หัตถกรรมผักตบชวา
ฝายพับได้

เป็นการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากตัวอย่างอ่างเก็บน้ำ�ประแสร์ จังหวัดระยอง มาพัฒนาต่อยอดประตูน้ำ�
กว๊านพะเยา เพือ่ เพิม่ ระดับเก็บน้�ำ เดิมของประตูน� 
้ำ โดยมีเป้าหมายสำ�หรับประโยชน์ดา้ นการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง
รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ�  และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ�สำ�หรับอุปโภค
บริโภค ใช้เป็นแหล่งน้ำ�ดิบสำ�หรับการผลิตน้ำ�ประปาอีกด้วย
ที่มา : https://kaset1009.com/th/articles (30 ตุลาคม 2561)

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics)
		 - ภาพรวมทางเศรษฐกิจ

สำ�หรับผลผลิตมวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อปี (บาทต่อหัวต่อปี) ของจังหวัดพะเยาพบว่ามีคา่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2551 มีผลผลิตมวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อปี อยู่ที่ 54,566 บาทต่อหัวต่อปี และในปี 2561 อยู่ที่   97,306 บาท
ต่อหัวต่อปี  (แผนภาพที่ 6) โดยอยู่ในอันดับที่ 47 ของประเทศ

การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้ง

เนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ในชุมชน การอบแห้งข้าวเปลือก
ด้วยเครื่องอบแห้ง ช่วยลดเวลาในการตากแดดแบบเดิม
จาก 3 วัน เหลือ 1 วัน ลดแรงงานในการอบแห้งและเพิ่ม
คุณภาพข้าว ได้แก่ ข้าวมีการแตกหักลดลง ข้าวใสมันวาวขึ้น
เนื้ อ สั ม ผั ส ดี มี ก ลิ่ น หอม สามารถลดจำ � นวนมอดข้ า วได้
อย่างเห็นได้ชัด
ที่มา : https://www.technologychaoban.com
(4 สิงหาคม พ.ศ.2562)

GDP จังหวัดพะเยา
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แผนภาพที่ 6 ผลผลิตรวมจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2551-2561
ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน), 2562
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2558

ตารางที่ 4 ผลผลิตมวลรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2551-2561
ปี พ.ศ.

GDP (บาทต่อหัว)

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

54,566
55,370
65,705
66,959
76,120
77,971
76,416
79,156
82,594
87,858
97,306

20

4.7

4.27
2.46

1.9 2.1

3.73
2.48

1.75

1.4

2.2 2.39

-0.65

เชียงราย

พะเยา

แพร

กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

นาน

แผนภาพที่ 7 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560
ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน), 2562
		 - ด้านการเกษตร

1. จำ�นวนเกษตรกรจังหวัดพะเยา
จำ�นวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558-2561 พบว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีจำ�นวน
เพิ่มขึ้นมากทุกปี โดยที่จังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2558-2561 มีจำ�นวน 68,879, 72,562, 76,035, 78,912 และ 80,997
ตามลำ�ดับ (แผนภาพที่ 8)
100,000
80,000

พะเยา
2558

2559

2560

60,000

32,711
17,331
79,156
413
2.46

33,999
17,586
82,594
412
1.47

36,017
18,803
87,858
410
6.92

40,000

ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน), 2562

5.71

5.2

ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในปี 2558-2560

ผลผลิตมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำ�ปี (ล้านบาท)
ผลผลิตมวลรวมจังหวัดที่แท้จริง (แบบปริมาณลูกโซ่:CMVs) (ล้านบาท)
ผลผลิตมวลรวมจังหวัดต่อหัวต่อปี (บาทต่อหัวต่อปี)
ประชากร (1,000คน)
อัตราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ

2560

6.92

สำ�หรับภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ในปี 2558-2560 จากผลผลิตมวลรวมของจังหวัดพะเยา (Gross
Provincial Product: GPP) พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มีผลผลิตมวลรวม 31,711 ล้านบาท และในปี 2560 มีค่า
เพิ่มขึ้น เป็น 36,017 ล้านบาท (ตารางที่ 5) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดพะเยาในภาพรวม
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2560 พบว่า จังหวัดพะเยามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ
6.92 ในขณะที่ลำ�ดับที่สอง คือ จังหวัดเชียงราย มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ ร้อยละ 5.2 (แผนภาพที่ 7)

ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2559

68,879

72,562

76,035

2557

2558

2559

78,912

80,997

83,078

2560

2561

2562

20,000
0

แผนภาพที่ 8 จำ�นวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557-2562
ที่มา : สถิติเกษตรและประมง สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2562
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2. Smart Farmer และ Young Smart Farmer
จำ�นวน Smart Farmer, Young Smart Farmer ในปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่า มีเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer
จำ�นวน 180 ราย เท่ากัน รวม 540 ราย และ เกษตรกรที่เป็น Young Smart Farmer จำ�นวน 40, 40 และ 32 ตามลำ�ดับ
รวม 112 ราย
200
150

Smart Farmer

100

Young Smart Farmer

50
0
2560

2561

2562

แผนภาพที่ 9 จำ�นวนสมาชิกของ จำ�นวน Smart Farmer, Young Smart Farmer ในปี พ.ศ. 2560-2562
ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2562
3. สถิติการใช้ที่ดิน
จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,959,412 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จำ�นวน 1,503,193 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 37.96 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด เมือ่ จำ�แนกตามพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในปี พ.ศ. 2560 พบว่า จังหวัดพะเยามีพนื้ ทีน่ ามาก
ที่สุดจำ�นวน 730,449 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น จำ�นวน 361,424 ไร่ และ พื้นที่พืชไร่ จำ�นวน 307,471 ไร่
ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 สถิติการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2557-2560
ประเภทเนื้อที่

ปี 2557

เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
ที่นา
ที่พืชไร่
ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น
ที่สวนผักและไม้ดอก

3,959,412
2,008,648
1,502,795
730,297
307,406
361,387
24,617

ปี 2558

3,959,412
2,008,836
1,502,914
730,365
307,243
361,338
25,016

ปี 2559

3,959,412
2,001,862
1,503,981
730,267
307,607
361,609
24,993

ที่มา: สถิติเกษตรและประมง สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2562
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ปี 2560

3,959,412
1,989,206
1,503,193
730,449
307,471
361,424
24,865

4. ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตภาคการเกษตรที่สำ�คัญของจังหวัด ประกอบไปด้วย ข้าว ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ มันสำ�ปะหลัง ยางพารา ลิน้ จี่ ถัว่ เขียวผิวมัน ลำ�ไย ยาสูบ กระเทียม หอมแดง
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีปริมาณการผลิตมากและมีคุณภาพสูง ยางพารา ลำ�ไย
ลิ้นจี่ และพืชไร่ต่างๆ มีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาจังหวัดจึงมีแนวโน้ม
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพือ่ สร้างจุดเด่นและลดต้นทุนการผลิตเพือ่ สินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ  โดยจังหวัดพะเยาเลือก “ข้าวหอมมะลิปลอดภัย/GAP” เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สำ�คัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา
ข้าวนาปี ในปี พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จังหวัดพะเยามี
เนื้อที่ 622,640, 624,180 และ 625,670 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 590,064, 599,666 และ
613,878 ไร่ และมีผลผลิต 275,846, 307,144 และ 314,240 ตัน ตามลำ�ดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปี พ.ศ. 2559- 2561 พบแนวโน้มการปลูก
ข้าวเพิ่มขึ้นและผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นทุกปีตามลำ�ดับ (แผนภาพที่ 10)
ข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จังหวัดพะเยามี
เนื้อที่ 622,640, 624,180 และ 625,670 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 590,064, 599,666 และ
613,878 ไร่ และมีผลผลิต 275,846, 307,144 และ 314,240 ตัน ตามลำ�ดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ปี พ.ศ. 2559- 2562 พบแนวโน้มการ
ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นและผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นทุกปีตามลำ�ดับ (แผนภาพที่ 11)
ข้าวนาปี
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แผนภาพที่ 10 พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตข้าวนาปี ในปี พ.ศ. 2553-2561
ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวนาปี

“ลิน้ จีแ่ ม่ใจพะเยา” คือ ลิน้ จีพ่ นั ธุฮ์ งฮวย มีลกั ษณะผลใหญ่
ทรงยาวรี เปลือกบางสีแดงอมชมพู หนามสั้นและห่าง เนื้อผลแห้ง
กรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ�  รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ที่ปลูกในเขต
พืน้ ทีอ่ �ำ เภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (19 พ.ค. 2562 ) “การทำ�การเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”
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ทีม่ า : กองบรรณาธิการ TCIJ 24 พ.ค. 2562 (https://www.
tcijthai.com/news/2019/24/current/9066)
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เมื่อ 19 พฤษภาคม 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 4 รายการ “จำ�ปาดะสตูล
มะม่วงน้ำ�ดอกไม้สระแก้ว ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง และลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” ทำ�ให้ล่าสุดมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
แล้วรวม 107 สินค้าจาก 69 จังหวัด

แผนภาพที่ 11 พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ. 2553-2562
ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. การวิเคราะห์ศักยภาพทางการเกษตร
“ข้าวหอมมะลิปลอดภัย/GAP” เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ �ำ คัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา  โดยจังหวัดพะเยาเลือก
“ข้าวหอมมะลิปลอดภัย/GAP” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา

การจัดตัง้ สมาพันธ์เกษตรกรรมยัง่ ยืนพะเยา ร่วมขับเคลือ่ นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม
SDGsPGS วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (http://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=18856)

ที่มา : เปิดงานวันหอมมะลิโลก (ออนไลน์). (2562) สืบค้นจากhttps://www.khaosod.co.th/economics/
news_3059545
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จำ�นวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม (ล้านบาท)

		 - ด้านอุตสาหกรรม

ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา มีโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ (สะสม) ในปี 2552-2563  พบว่า มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น โดยในปี
2552 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจำ�นวน
220 โรง และในปี 2562 มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 278 โรงงาน (แผนภาพที่ 12)  
โดยมีจำ�นวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2552
จากจำ�นวนทุน 2,837.8 ล้านบาท เป็นจำ�นวนทุน 4,879.9 ล้านบาท
และในปี 2562 (แผนภาพที่ 13) โดยมีปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น จากปี 2552 จากจำ�นวนทุน 1,939.3 ล้านบาท เป็นจำ�นวน
ทุน 4,306.3  ล้านบาทและในปี 2563 (แผนภาพที่ 14)

2,837.8 2,892.6 2,999.9

2552

สำ�หรับการจ้างงานพบว่าในปี 2552 มีการจ้างงานเพิ่ม 18,812 คน แต่ในปี 2553 - 2558 มีการจ้างงาน
งานลดลง และมีเพิ่มขึ้นในปี 2559 - 2563 โดยในปี 2563 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 5,213 คน (แผนภาพที่ 15) สำ�หรับ
อัตราเงินเฟ้อพบว่ามีอัตราลดลง โดยในปี 2553 มีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 10.3 และในปี 2563 ลดลงเหลือร้อยลง 1.0
(แผนภาพที่ 16) สำ�หรับการจำ�นวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่าในปี 2552 - 2556 มีจำ�นวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่
เพิ่มขึ้นจากในปี 2552 จำ�นวน 956 คัน แต่ในปี 2556 มีจำ�นวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่สูงสุด จำ�นวน 3,150 คัน
(แผนภาพที่ 17) และจำ�นวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่า มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 10,964 - 14,816 คัน
(แผนภาพที่ 18)
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2562F 2562F 2563F
(ณ มิ.ย. (ณ ก.ย. (ณ ก.ย.
2562) 2562) 2562)

แผนภาพที่ 12 จำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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2562F 2562F 2563F
(ณ ก.ย. (ณ ธ.ค. (ณ ธ.ค.
2562) 2562) 2563)

ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน (ล้านบาท)

1,939.3

2552
2552

2556

แผนภาพที่ 13 จำ�นวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

จำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรม (โรง)
223

3,908.7

4,694.9 4,825.2 4,860.5 4,909.1 4,855.6 4,879.9
4,513.7
4,262.2

2,247.6

2553

2,585.2
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3,148.1

2555

3,863.8
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4,247.6 4,415.1 4,352.1 4,264.4
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4,982.8
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4,226.2 4,189.0 4,306.3

2562F 2562F 2563F
(ณ ก.ย. (ณ ธ.ค. (ณ ธ.ค.
2562) 2562) 2563)

แผนภาพที่ 14 ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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การจ้างงานส่วนเพิ่ม (คน)

จำ�นวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (คัน)

18,812
10,181
-967

1,213 -5,649 -72,663 -4,710 -14,183
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(ณ ก.ย. (ณ ธ.ค. (ณ ธ.ค.
2562) 2562) 2563)

แผนภาพที่ 17 จำ�นวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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2562) 2562) 2563)

แผนภาพที่ 15 การจ้างงานส่วนเพิ่มในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

จำ�นวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (คัน)

11,656

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละ)

14,816
13,830
13,873 14,030

11,117 11,689 10,964 11,235 11,519 11,749 11,761 12,020
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แผนภาพที่ 18 จำ�นวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 16 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในจังหวัดพะเยา ในปี 2552-2563
ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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		 - ด้านการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญในจังหวัดพะเยา ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและวัฒนธรรม จำ�นวน 12 แห่ง
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จำ�นวน 7 สถานที่ การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ จำ�นวน 18 สถานที่ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และวิถพี ทุ ธ จำ�นวน 30 สถานที่ และการท่องเทีย่ วด้านกีฬาและนันทนาการ จำ�นวน 11 สถานที่ โดยมีจ�ำ นวนนักท่องเทีย่ ว
เพิ่มขึ้นในปี 2552 มีจำ�นวน 25,736 คน ในขณะที่ในปี 2563 คาดว่าจะมีจำ�นวน 304,594 คน (แผนภาพที่ 19) และ
มีจำ�นวนผู้โดยสารผ่านสถานีขนส่งเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2552-2555 มีจำ�นวน 2,371,664-2,40,191 คน และลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในขณะที่ในปี 2563 คาดว่าจะมีจำ�นวนผู้โดยสารผ่านสถานีขนส่ง 469,271 คน (แผนภาพที่ 20)
จำ�นวนนักท่องเที่ยว (คน)

124,514

148,535

215,162 223,852

272,015 287,007
239,922 263,349

295,722 295,722 304,594

ที่มา : https://travel.mthai.com/news/203160.html
(15 กุมภาพันธ์ 2562)

25,736 45,893
2552

2553

2554

2555

เทศกาลประเพณีที่สำ�คัญของจังหวัดพะเยา
1. งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำ�เมือง
2. งานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีเมือง
3. งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง
4. งานวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงคำ� 
5. ประเพณีปู่จาพญาลอ
6. ประเพณีตานตุงไทลื้อ
7. ประเพณีสรงน้ำ�พระธาตุจอมทอง
8. ประเพณีแปดเป็งนมัสการพระเจ้าตนหลวง
9. พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำ�เมือง
10. งานประเพณีไหว้พระธาตุวัดป่าแดงบุญนาค
11. ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ� กว๊านพะเยา
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2562F 2562F 2563F
(ณ ก.ย. (ณ ธ.ค. (ณ ธ.ค.
2562) 2562) 2563)

แผนภาพที่ 19 จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยา ในระหว่างปี 2552-2563
ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน), 2562

ที่มา : https://khunnaiver.blogspot.com/2018/11/9update-Chiangkham-hotels-resort-Homestay.html
(2561)

จำ�นวนผู้โดยสารที่ผ่านสถานีขนส่ง (คน)
2,371,664 2,418,606 2,354,298 2,420,191 2,238,497
1,778,184

1,341,704
834,904 804,892
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478,799 474,011 474,011 469,271

2561

2562F 2562F 2563F
(ณ ก.ย. (ณ ธ.ค. (ณ ธ.ค.
2562) 2562) 2563)

แผนภาพที่ 20 จำ�นวนผู้โดยสารที่ผ่านสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ในระหว่างปี 2552-2563
ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน), 2562
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		 - โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ

1. ถนนทางหลวงแผ่นดิน
มีถนนเส้นทางหมายเลข 3A (R3A) เป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง จีน-ลาว-ไทย เป็นเส้นทางเชื่อม
กรุงเทพฯ สู่คุนหมิง นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองพะเยา และจะเปิดใช้ในเดือนสิงหาคม 2563

3. ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้สุดของจังหวัดเชียงราย คือ ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
(มหาชน) จำ�นวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดย
การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟา้ หลวงเชียงรายมาจังหวัดพะเยาใช้
เวลาประมาณ 1.30 ชม

ที่มา : http://164.115.25.123/pagth/index.php?psend=pagth_home&id=7
ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/413272 (2 พฤศจิกายน 2562)
ถนนผังเมืองรวม “พะเยา”
พร้อมเปิดใช้ ส.ค. 63

2. รถไฟ
สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดที่จะเดินทางมาจังหวัดพะเยา ได้แก่
สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเส้นทางรถไฟ ทางเดี่ยว
ขนาด 1.00 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 533.94
กิโลเมตร

4. ด่านศุลการกร
ด่านศุลกากรบ้านฮวก ตัง้ อยูต่ �ำ บลภูซาง อำ�เภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ฝั่งตรงข้าม คือ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เป็นช่องทาง
ที่ราษฎรของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อค้าขาย
กั น ได้ ทุ กวั น ตั้ ง แต่ เวลา 06.00 - 18.00 น. ของทุ กวั น
จุดผ่านแดนไทย-ลาว มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง ได้แก่
บ้ า นฮวก ตำ � บลภู ซ าง อำ � เภอภู ซ าง เป็ น เขตติ ด ต่ อ กั บ
บ้านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ส.ป.ป.ลาว
ทีม่ า : https://www.77kaoded.com/news/punnavit/255157
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำ�เภอภูซาง
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
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4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
		 - อากาศ : คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา

		 - น้ำ� : ปริมาณน้ำ�และคุณภาพน้ำ�

ประเด็นผลกระทบสูง ได้แก่ น้ำ�แล้ง และน้ำ�ท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูก
ข้าว และแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ลุ่มน้ำ�อิง เช่น ปี 2559 กว๊านพะเยา ประสบภาวะแล้งจัด
ทีส่ ดุ ในรอบ 70 ปี จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทัง้ ระบบในกว๊านพะเยาอย่างรุนแรงก่อ
ให้เกิดการสูญเสียปริมาณน้� 
ำ สัตว์น�้ำ เศรษฐกิจ และพืชน้�ำ ทีเ่ ป็นแหล่งวางไข่และอนุบาล
สัตว์น�้ำ ขนาดเล็กในกว๊านพะเยา อ้างอิงจาก : สำ�นักงานทรัพยากรน้�ำ แห่งชาติ / ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาประมงน้ำ�จืดเขต 1 (พะเยา)

ประเด็นผลกระทบสูง ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 10 (PM10) และ 2.5 (PM2.5)
ไมครอน ที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานหลายวัน และหลายปี
เนื่องจากการเผาป่าและพื้นที่โล่ง (มากกว่า 80% ของพื้นที่เผา หรือ hot spot เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน
แห่งชาติ) อ้างอิงจาก สำ�นักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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		 - ดิน
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ข้อมูลจาก สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา กรมชลประทาน, 2563
แผนภาพที่ 23 สถานการณ์น้ำ� จังหวัดพะเยา ปี 2550 - 2563
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สถานการณ์ PM10 ในจังหวัดพะเยา
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ทรัพยากรดินและทีด่ นิ โดยรวมประสบปัญหาความเสือ่ มโทรมของดิน อันเนือ่ ง
มาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ ลม ฝน อุณหภูมิ หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
รวมทัง้ เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ทตี่ ดั ไม้ท�ำ ลายป่าและเปิดป่าเพือ่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ
การชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพืน้ ทีด่ อนทีม่ กี ารทำ�เกษตรกรรมในพืน้ ทีล่ าดชัน
การใช้ดินอย่างไม่ถูกต้องหลักวิชาการและขาดการบำ�รุงรักษา นอกจากนี้เป็นการสูญ
เสียทรัพยากรดินในพืน้ ทีป่ า่ ซึง่ เป็นการสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ จากของรัฐเป็นของเอกชน ใน
หลากหลายลักษณะการถือครอง ได้แก่ กลุม่ ทีม่ สี ทิ ธิในการจำ�หน่ายจ่ายโอน (ยกเว้นกรณี
ข้อจํากัดห้ามโอน) ได้แก่ โฉนด และ น.ส. 3 และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการจําหน่ายจ่ายโอน
(ยกเว้นทางมรดก) ได้แก่ น.ค.3, กสน.5, ส.ท.ก.1, 2 และ ส.ป.ก. 4-01
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		 - ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นผลกระทบสูง ได้แก่
1. การปลูกยางพาราในพื้นที่รวมขนาดใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่อำ�เภอ
ภูกามยาวและอำ�เภอเชียงคำ�
2. การขุดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ในเขตพื้นที่ตำ�บลสระ อำ�เภอเชียงม่วน
ซึ่งขณะนี้ได้ยุติการดำ�เนินการแล้วและปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำ�
ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำ�บลสระ
3. การขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ซอโรพอดในพื้นที่ต้นน้ำ�ยม อำ�เภอ
เชียงม่วน ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งเดียวนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
การพบซากฟอสซิสไดไนเสาร์
4. การส่งเสริมคุณค่าการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นกยูงไทย ในเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ชุมชนรอบป่าอนุรักษ์ เริ่มต้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเวียงลอ (ข่วงนกยูง) และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วไปในจังหวัดพะเยา
โดยความร่วมมือของนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานอนุรักษ์
จังหวัดพะเยา แหล่งทุนวิจยั และภาคีเครือข่ายการอนุรกั ษ์นกระดับชาติ
และนานาชาติ

		 - มลภาวะ : ยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นผลกระทบสูง ได้แก่ คุณภาพน้�ำ เสือ่ มโทรมในกว๊านพะเยา (ตามผล
การติดตามคุณภาพน้ำ�ของสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2)

1) การเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภาครัฐระดับสูงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาการดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นปีแรกที่ตั้งเป็นจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
พบว่า จังหวัดพะเยามีผู้ว่าฯ มาแล้ว 25 คน และระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20.17 เดือน หรือเกือบ 2 ปี
โดยผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งได้นานที่สุด คือ นายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนแรก ในขณะ
เดียวกัน เมื่อพิจารณาระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งรายบุคคล พบว่า ผู้ว่าฯ จำ�นวน 10 จาก 24 คน (ไม่นับผู้ว่าฯ ที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งอยู่ในปัจจุบัน จำ�นวน 1 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำ�นวนผู้ว่าฯ ทั้งหมด ดำ�รงตำ�แหน่งไม่ถึง 1 ปี
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (เดือน)
1

นายสัญญา

2

นายอรุณ

3

นายสุดจิตร

4

นายศักดา

5

นายทองคำ

6

นายสวัสดิ์

7

นายสวัสดิ์

8

นางนิพัทธา

9

นายกำพล

10 นายสันต
11 นายพิพัฒน

23

ข้อมูลที่รวบรวมและนำ�เสนอนี้เป็นข้อมูลในช่วงระหว่าง พ.ศ.2553-2563 หรือข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีเกี่ยวกับ
การเมืองและนโยบายภาครัฐในจังหวัดพะเยา (Policy and Politics) โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกเฉพาะข้อมูลสำ�คัญบางประเด็นที่
จะช่วยในการทำ�ความเข้าใจการเมืองและนโยบายในจังหวัดพะเยาได้ในเบือ้ งต้น อันจะช่วยในการออกแบบกระบวนการ
ร่วมมองภาพอนาคตของสังคมพะเยาภายใต้โครงการนี้ได้
		 - บริบทและสถานการณ์ด้านนโยบายภาครัฐของจังหวัดพะเยา

นโยบายภาครัฐถือเป็นส่วนสำ�คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาจังหวัด ซึง่ ข้อมูลสำ�คัญทีน่ �ำ มาใช้ประกอบการพิจารณา
บริบททางนโยบายของภาครัฐในจังหวัดพะเยามีประเด็นหลักด้วยกัน ได้แก่ การดำ�รงตำ�แหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยาและรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา ทีจ่ ะช่วยให้เห็นความต่อเนือ่ งของนโยบายภาครัฐได้ในระดับหนึง่ และการได้รบั
จัดสรรงบประมาณของจังหวัดพะเยา ที่จะช่วยให้เห็นทรัพยากรที่ถูกใช้ในการดำ�เนินงานตามนโยบายภาครัฐ
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12 นายสมศักดิ์
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17 นายเชิดศักดิ์
18 นายพงษศักดิ์
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19 นายไมตรี
20 นายชูชาติ
21 นายศุภชัย
22 นายณรงคศักดิ์

8

23 นายประจญ
24 นายณรงคศักดิ์
25 นายกมล
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23

11

15 นายธนเษก

5. ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ (Political)

49
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แผนภาพที่ 24 ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (เดือน)
ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์จังหวัดพะเยา (phayao.go.th) เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ค. 63
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การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การดำ�รงตำ�แหน่งของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยเมื่อ
พิจารณาจากแผนภาพที่ 25 พบว่า ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 24.7 เดือน หรือประมาณ 2 ปี ซึง่ นานกว่า
ระยะเวลาเฉลีย่ ของการดำ�รงตำ�แหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยาประมาณ 4 เดือน อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาระยะเวลา
การดำ�รงตำ�แหน่งรายบุคคล พบว่า จำ�นวน 21 จาก 33 คน (ไม่นับรองฯ ที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ในปัจจุบันจำ�นวน 2 คน)
หรือคิดเป็นร้อยละ 63.63 ของจำ�นวนรองฯ ทั้งหมด ดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 2 ปี
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (เดือน)
1

นายอุทัย

2

นายธวัช

3

นายกวี

4

รอยตรีสมพร

5

นายสวัสดิ์

6

นายทองใบ

7

นายประพฤติ

8

นายมานพ

9

นายโสภณ

11
11

13
11
11

10 นายนรินทร

13 นายผดุง
14 นายบวร

11
11

15 นายสมพงษ
16 นายสุกิจจา
17 นายอดุลย
18 นางสาวเรืองวรรณ
20 นายดำรง
21 นายวรชัย

13

22 นายพงษศักดิ์
23 นายกาจพล
24 นายนิมิต
25 เรืออากาศตรีสุวิชา

11
11
11

26 นายสรธร
27 นายประจญ
28 นายปานทอง
29 นายวุฒิชัย
30 วาที่รอยตรี ณรงค
31 นายพงษพันธ
32 นายชุติเดช

7

12
11

35

23

47

6,302.93

4,807.52

1,000

35
35

4,945.66

2,766.92
3,128.39

1,997.53

2,000

23
23

4,958.25

4,776.19

3,000

23

1,435.09

1,304.01

0
2553

59

24

5,569.84

4,000

23
33

31

2554

2555

2556

2557

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (ลานบาท)
62

2558

2559

2560

2561

2562

2563

Linear (งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (ลานบาท))

แผนภาพที่ 26 งบประมาณที่จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ปีงบประมาณ 2553-2563
ที่มาของข้อมูล : สำ�นักงบประมาณ (www.bb.go.th) เข้าถึงเมื่อ 13 มิ.ย. 63

33

แผนภาพที่ 25 ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (เดือน)
ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์จังหวัดพะเยา (phayao.go.th) เข้าถึงเมื่อ 25 พ.ค. 63
38

7,000

5,000

23

23

19 นายสมศักดิ์

งบประมาณที่จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ปีงบประมาณ 2553-2563

6,000

11 นายพจน
12 นายอรุณ

2) การจัดสรรงบประมาณจังหวัดพะเยา
ในช่วง 10 ปียอ้ นหลัง (ปีงบประมาณ 2553-2563) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีให้กบั จังหวัดพะเยา
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ดูแผนภาพที่ 26)

69

		 - บริบทและสถานการณ์ทางการเมืองของจังหวัดพะเยา

การวิเคราะห์และนำ�เสนอข้อมูลบริบทและสถานการณ์ทางการเมืองจังหวัดพะเยา จะอิงอยูก่ บั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเลือกตั้งที่ได้เป็นผลการศึกษาของ ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a) เป็นหลัก
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นได้ทั้งในส่วนของการเมืองเชิงพื้นที่ พฤติกรรมของนักการเมือง พฤติกรรมทาง
การเมืองที่สะท้อนผ่านการเลือกตั้งของคนพะเยา และรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง โดยใน 3 หัวข้อแรกจะแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2544 จนถึงการเลือกตั้งทั่วไป
ในปี พ.ศ. 2562 แต่หัวข้อสุดท้ายจะนำ�เสนอเฉพาะรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป
ในปี พ.ศ. 2562 เท่านัน้ เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาทีร่ ปู แบบการสือ่ สารมีความชัดเจน หลากหลาย และน่าสนใจ ทัง้ นี้ ข้อมูล
บริบททางการเมืองทีน่ �ำ เสนอในหัวข้อนีต้ ดั ย่อมาจากงานของ ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล
(2563a) ที่ทำ�การศึกษาการเลือกตั้งทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2562
39

1) การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. พะเยา ส่วนใหญ่จะเป็นการกำ�หนดเขตเลือกตั้ง
แบบ 3 เขต คือ (ดูตารางที่ 7) ด้วยเหตุผลทีว่ า่ อำ�เภอภายในแต่ละเขตเป็นพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกันและมีการคมนาคมสะดวก และ
การแบ่งเขตเลือกตัง้ ลักษณะนีเ้ ป็นเขตเลือกตัง้ เดิมทีใ่ ช้มาตัง้ แต่การเลือกตัง้ พ.ศ. 2544 (ยกเว้นการเลือกตัง้ ใน พ.ศ. 2550
ที่มีการกำ�หนดให้จังหวัดมีเพียงแค่เขตเลือกตั้ง) ดังนั้น ในการเลือกตั้งช่วงหลัง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ทั้งจาก
พรรคการเมืองเดิมและพรรคการเมืองใหม่สามารถสร้างฐานคะแนนเสียงสนับสนุนได้ก่อนการประกาศพระราชกฤษฎี
การเลือก เนื่องจากการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

85

90
80
60
50

เขตเลือกตั้ง

40

แผนที่

30
ภูซาง

2544
2548

100

70

ตารางที่ 7 แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 2562
การเลือกตั้ง
(พ.ศ.)

2) จำ�นวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไป
การเลือกตั้งฯ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 มีจำ�นวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมากที่สุด นับตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพะเยา และ อ.แม่ใจ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เชียงคำ� อ.จุน และ กิ่งอ.ภูซาง
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ดอกคำ�ใต้ อ.ภูกามยาว อ.ปง
และ อ.เชียงม่วน

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

ภูกามยาว

เมืองพะเยา

13

21

10

เชียงคำ
แมใจ

20

30

0

จุน

2548

ปง

ดอกคำใต

เชียงมวน

เขตเลือกตั้งที่ 3

2550

2554

2562

แผนภาพที่ 27 จำ�นวนผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2548-2562
ที่มา: ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)

ภูซาง

เขตเลือกตั้งที่ 1

เชียงคำ
แมใจ

2550

ภูกามยาว

เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด

เมืองพะเยา

จุน
ปง

ดอกคำใต

เชียงมวน

2554
2557
2562

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพะเยา และ อ.แม่ใจ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เชียงคำ� อ.จุน และ อ.ภูซาง
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ดอกคำ�ใต้ อ.ภูกามยาว อ.ปง
และ อ.เชียงม่วน

ภูซาง

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

เชียงคำ
แมใจ
ภูกามยาว

เมืองพะเยา

จุน
ปง

ดอกคำใต

เชียงมวน

ทั้งนี้ ปัจจัยสำ�คัญของจำ�นวนผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 ที่มีจำ�นวนสูงมากขึ้นนั้น
เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง เป็นรูปแบบวิธีการระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งทำ�ให้
พรรคการเมืองต้องส่งตัวแทนลงสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนจึงจะสามารถได้รับคะแนนแบบระบบบัญชี
รายชื่อ โดยมีความแตกต่างจากวิธีการระบบผสมแบบคู่ขนานที่ใช้มาตั้งแต่การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540
และ 2550 ที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อแยกออกจากกัน ดังนั้นการส่งผู้สมัครฯ ในแต่ละเขตอาจ
ไม่ได้หวังผลในการชนะการเลือกตั้งในเขตนั้น แต่หมายถึงผลคะแนนที่จะถูกนับในการคำ�นวณสัดส่วนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนแบบบัญชีรายชือ่ จนนำ�มาสูก่ ารเกิดกระแสข่าวว่ามีพรรคการเมืองว่าจ้างให้บคุ คลลงสมัครรับเลือกตัง้
ในเขตต่างๆ เพื่อหวังผลการเก็บคะแนนจากผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้พรรคการเมืองของตนในการคำ�นวณให้
สมาชิกผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

เขตเลือกตั้งที่ 3

ที่มา : ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)

40

41

3) พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนพะเยา
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 พบว่าจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ ทั้งนอกเขต
และในเขตจำ�นวน 391,849 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 308,616 คน คิดเป็นร้อยละ 78.76 และมีจำ�นวนผู้มีใช้สิทธิ์
ทั้งนอกเขตและในเขต จำ�นวนบัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด
จากจำ�นวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548,
พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่าในการเลือกตั้งฯ จังหวัดพะเยาครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด (ดังแผนภาพ
ที่ 28) ทั้งนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก โดยแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 จะบัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เช่นกัน ในขณะเดียว
จำ�นวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดก็มีจำ�นวนลดลงจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2557 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ มี
ความต้องการในการเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในเลือกตั้งครั้งนี้

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเสีย และไม่ประสงค์ลงคะแนน ในแต่ละเขต
เลือกตั้งพบว่า ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาที่สุด คือ เขต 1 ร้อยละ 80.94 รองลงมา คือ เขต 3 ร้อยละ 78.76 และ เขต 2
ร้อยละ 77.21 (ตามตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเสีย และไม่ประสงค์ลงคะแนน แต่ละเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

1
2
3

80.94
77.21
78.76

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

9.83
4.68
6.64

1.58
1.35
1.1

ที่มา: ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)
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61.83

และเมื่อเทียบเป็นรายเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 (ยกเว้นการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ที่มีเขต
เลือกตั้งทั้งจังหวัด) สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเสีย และไม่ประสงค์ลงคะแนน
กรณีได้ดังนี้
100

10.56

2.18

4.82

4.56
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2.43
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2.87

1.27

60

2544
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40

ผูใชสิทธิ์

บัตรเสีย

vote no

แผนภาพที่ 28 ร้อยละของจำ�นวนประชากรผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเสีย และไม่ประสงค์ลงคะแนน
ที่มา : ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)
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แผนภาพที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
ในแต่ละเขต พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562
ที่มา : ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)
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กรณีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่าทุกเขตเลือกตั้งฯ ของจังหวัดพะเยาตั้งแต่การเลือกตั้ง พ.ศ.2554 จำ�นวน
ผู้มาใช้ 70 สิทธิ์เกินร้อยละ โดยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำ�นวนมากที่สุด โดยเฉพาะการเลือกตั้ง
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 สูงถึงร้อยละ 80.94 (ดังแผนภาพที่ 29)
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แผนภาพที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
ในแต่ละเขต พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562
ที่มา : ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)
กรณีบัตรเสีย ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความเข้าใจของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ พบว่าจำ�นวนบัตรเสียของการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2544 มีจำ�นวนมากที่สุดโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 10.58 ดังแผนภาพที่ 30 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมากจากการเปลี่ยนรูปแบบ
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้มีการเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 บัตร ซึ่งใน
การเลือกตัง้ พ.ศ. 2562 ก็พบได้วา่ จำ�นวนบัตรเสียทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการเลือกตัง้ พ.ศ. 2554 เป็นผลจากการเปลีย่ นระบบ
การเลือกตั้ง และการไม่มีชื่อผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ โดยพบว่าเขต 1 (ในการเลือกตั้งพ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562)
และเขต 3 (พ.ศ. 2544 และ 2548) มีจำ�นวนบัตรเสียสูงสุดสูงสุด
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แผนภาพที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของบัตรไม่เลือกผู้ใดในเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
ในแต่ละเขต พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562
ที่มา : ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563a)
กรณีบตั รไม่เลือกผูใ้ ด ในการเลือกตัง้ สามารถแสดงถึงนัยยะทางการเมืองได้ เช่น การไม่เห็นด้วยกับการจัดการ
เลือกตั้งขององค์กรการ หรือการไม่มีผู้สมัครที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนใจเลือกในการเลือกตั้งครั้งนั้น แต่จากข้อมูลเปรียบ
เทียบในการเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นมา (แผนภาพที่ 31) สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ มีจ�ำ นวนบัตรดังกล่าว
ลดลงในทุกเขตเลือกตั้งฯ ทั้งนี้นอกจากจะสะท้อนความต้องการในการเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในเลือกตั้ง
ครัง้ นีอ้ ย่างชัดเจนของผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ แล้ว ยังเป็นผลสะท้อนจากการทีผ่ มู้ ใี ช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ฯ ต้องการเห็นการเปลีย่ นแปลง
ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และท้องถิ่นของตน โดยมั่นใจว่าคะแนนเสียงของตนจะมีผลต่อการคำ�นวณที่นั่ง
ของ ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมด้วย หลังจากที่การเลือกตั้งไม่ได้
จัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2557
อย่างไรก็ตามสาเหตุที่สำ�คัญอีกประกาศหนึ่ง อาจเป็นผลจากรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นำ�มาสู่การที่
พรรคการเมืองส่งผูส้ มัครลงเลือกตัง้ ฯในแบบแบ่งเขตเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ หมายความว่าผูม้ สี ทิ ธิใ์ นจังหวัดพะเยามีตวั เลือก
ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
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4) การสื่อสารทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง
จากรูปแบบ และวิธีการของผู้สมัครที่มีลักษณะทางการนั้น สามารถเห็นถึงความชัดเจนของเป้าหมายใน
การสือ่ สารทางการเมืองของผูส้ มัครในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ฯ กับผูม้ สี ทิ ธิล์ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ ฯ ตามคุณสมบัติ
กลุ่มอายุตามโครงสร้างประชากร ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สื่อสารการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งฯ ของของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต
จังหวัดพะเยา ในการเข้าถึงประชากรกลุ่มต่าง ๆ ตามคุณสมบัติกลุ่มอายุตามโครงสร้างประชากร
วิธีการสื่อสารทางการเมืองที่เป็นทางการ

27 - 35 ปี

การแจกเอกสาร
การใช้พาหนะต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง
การปิดแผ่นป้ายโฆษณา กรณีแผ่นติดประกาศ
เกี่ยวกับเลือกตั้ง
การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเลคทรอนิกส์
อื่นๆ กรณีวิทยุกระจายเสียง

36 - 59 ปี

1. ประเด็นหลักของสภาวการณ์และศักยภาพเชิงพื้นที่ของพะเยา : Future of Living

คณะผูว้ จิ ัยได้ท�ำ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพเชิงพืน้ ทีข่ องพะเยา บนฐานของข้อมูล
ที่ได้รวบรวมไว้ โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1) ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ Key issues ของจังหวัดพะเยา

กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มอายุ
18 - 26 ปี

2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (Key issues)
		 เชิงพื้นที่ของจังหวัด

60 ปีขึ้นไป

เกษตร

Technology

Slow Life

แรงงาน

Learning

Smart City

ผู้สูงอายุ

Living

Life Long Learning

สุขภาพดี

Wellness

Zero west

การท่องเที่ยว

Well being

ทุนมนุษย์

วัยเกษียณ

เกษตรปลอดภัย

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

อื่นๆ กรณีการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
ที่มา : ดารารัตน์ คำ�เป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล (2563b)

2) นำ�คำ�สำ�คัญที่ได้มาจัดกลุ่มคำ� ได้ดังนี้
Future of City

Future of Learning

Phayao Well-being

Future of Living

Future of well-being

Phayao Learning City

Future of smart

Future of Wellness

Living Well-being

3) นำ�กลุ่มคำ�ที่ได้มาอภิปรายและลงความเห็นร่วมกันว่า สภาวการณ์และศักยภาพเชิงพื้นที่ของพะเยาคือ
ประเด็นใด ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า “การใช้ชีวิต (Living)” สามารถเป็น Key issue หรือสภาวการณ์และศักยภาพ
(Key issues) เชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ที่จะนำ�มาใช้ในการร่วมมองภาพอนาคตทางสังคมในจังหวัดพะเยาต่อไปได้
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2. สภาวการณ์และศักยภาพเชิงพื้นที่ของพะเยาภายใต้ประเด็น Future of Living

จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ในเชิงทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา
มี 2 ลุม่ แม่น�้ำ ใหญ่ คือ ลุม่ แม่น�้ำ เจ้าพระยาและลุม่ แม่น�้ำ โขงตอนบน ซึง่ เป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ทำ�ให้คนจังหวัดพะเยาไม่ต้องแสวงหาอนาคตในเมืองใหญ่ และจังหวัดพะเยายังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทำ�ให้จังหวัดพะเยาสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้หลายรูปแบบ ในเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยายังมี
ทรัพยากรทีเ่ ป็นต้นทุนทางภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ สามารถนำ�ไปบูรณาการกับเทคโนโลยีอจั ฉริยะ (Smart
Technology) และบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Issue) ต่อยอดเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เชื่อมโยง
กับต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ จังหวัดพะเยายังมีทรัพยากร
บุคคลซึ่งเป็นต้นทุนมนุษย์ที่ดี ต้นทุนมนุษย์ถูกหล่อหลอมด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของพะเยา ตั้งแต่ยุคสมัยที่เป็น
อำ�เภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย รวมถึงการมีพรมแดนใกล้กับประเทศจีน จังหวัดพะเยายังมีการรวมกลุ่มของชุมชน เช่น
กลุ่มสร้างบ้านแปงเมือง กลุ่มอาชีพ 14 กลุ่มรอบกว๊านพะเยา การรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ  ซึ่งมีศักยภาพที่จะทำ�ให้
จังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งความสุขสมบูรณ์ (Well Living) หรือ Phayao Well-Living
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพะเยาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เช่น การเกิด
พรรคการเมืองใหม่ ทีถ่ งึ แม้วา่ จำ�นวนเสียงจะไม่พอทีจ่ ะทำ�ให้ผสู้ มัครจากพรรคการเมืองใหม่ได้รบั เลือกเป็นสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร แต่กท็ �ำ ให้ประชาชนได้เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ นัน่ คือ การสือ่ สารภายในของคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามเป็น
ระบบมากขึ้น คนรุ่นใหม่มีความเป็นพลเมืองที่มีลักษณะตื่นตัว (Active Citizen) มีความเป็นพลเมืองที่ใฝ่รู้ (Learning
Citizen) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อันเกิดจากแพลตฟอร์ม การสื่อสารที่เข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้น ผู้คนรับรู้สิ่งที่
เกิดขึน้ ร่วมกัน ความเป็นพลเมืองทีม่ ลี กั ษณะตืน่ ตัว และมีความเป็นพลเมืองทีใ่ ฝ่รู้ จะกลายเป็นต้นทุนของจังหวัดพะเยา
อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้จังหวัดพะเยาแตกต่างจากเมืองอื่นกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบขนส่งที่ก้าวหน้ามาก
ทำ�ให้คนสามารถทำ�งานจากที่ไหนก็ได้ ความสะดวกเช่นนี้จะทำ�ให้คนเลือกมาอยู่ในจังหวัดพะเยามากขึ้น

มุมมองในเรื่อง Future of Living ของจังหวัดพะเยา พิจารณาได้
ในหลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นสุขภาพ คนพะเยาให้ความสำ�คัญกับ
สุขภาพมากที่สุด หากจังหวัดพะเยามีโครงสร้างที่ดีในเรื่อของสุขภาพ เช่น
โรงพยาบาลดี หรือศูนย์การแพทย์ที่ดี จะช่วยให้เมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่และ
ดีขึ้น ประเด็นการศึกษา การมีมหาวิทยาลัยพะเยา ทำ�ให้เมืองมีความ
เข้ ม แข็ ง ด้ า นการศึ ก ษามากขึ้ น เมื่ อ คนในจั ง หวั ด พะเยาร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงทำ�ให้เกิดการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับศูนย์เรียน
รู้จำ�นวนมาก และปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เมืองถูกขับเคลื่อนไปด้วยความรู้
และจะเป็นปัจจัยทีท่ �ำ ให้คนนอกจังหวัดพะเยาอยากมาอยู่ ประเด็นคุณภาพ
ชีวิต หรือ Quality of Life ในจังหวัดพะเยา ที่ไม่มีการจราจรที่ติดขัด มีค่า
ใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งจังหวัดพะเยาก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ค่าครองชีพต่ำ�  (Low Cost Living) ประเด็นเรื่องความปลอดภัย (Safety)
คือ จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่ปลอดภัย ทำ�ให้ชีวิตคนในจังหวัดมีความสุข
ไม่กังวลมากนัก ประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยที่เป็น Future of Living ของ
จังหวัดพะเยาเช่นกัน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบขนส่งที่
ก้าวหน้ามาก ทำ�ให้คนสามารถทำ�งานจากที่ไหนก็ได้ ความสะดวกเช่นนี้
จะทำ�ให้คนเลือกมาอยู่ในจังหวัดพะเยามากขึ้น
กล่าวโดยสรุป สำ�หรับจังหวัดพะเยา ด้วยปัจจัยทางทรัพยากร สังคม สภาพเศรษฐกิจ แม้ว่าจังหวัดพะเยา
จะเป็นเมืองรอง แต่ในอนาคตจะสามารถพัฒนาเมืองรองอย่างจังหวัดพะเยาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
ประเด็นความท้าทาย คือ การมีส่วนร่วมในการมองภาพอนาคตการใช้ชีวิต (Future of Living) ในระดับนโยบายของ
จังหวัด ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชน หอการค้า หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น
การร่วมกำ�หนดมูลค่าผลิตผลด้านการเกษตร หรือเกษตรอินทรีย์ ผ่านการจัดตั้งสมาพันธ์ด้านเกษตรอินทรีย์ หรือการ
กำ�หนดทิศทางด้านอื่น
ดังนัน้ การกำ�หนด Future of Living จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างคนกับคน หน่วยงานกับหน่วยงาน
รวมถึงในระดับผู้กำ�หนดนโยบาย เพื่อคุณภาพชีวิตของคนพะเยาและอนาคตของจังหวัดพะเยาในท้ายที่สุด โดยคณะ
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และสรุปประเด็นสำ�คัญ (Focus areas) ทีเ่ ป็นปัจจัยสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ (critical success factors)
ของอนาคตจังหวัดพะเยาไว้ 5 ประเด็น ได้แก่
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		 - การเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในพะเยา (Learning and Living in Phayao)

การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สำ � คั ญ ในการลดความเหลื่ อ มล้ำ � ด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความเหลื่ อ มล้ำ � ด้ า นสั ง คม
ความเหลื่อมล้ำ�ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ในการสำ�รวจของสำ�นักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย หรือ
UNDP การสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG 4) เป็นเรื่องที่จำ�เป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนก่อนปี พ.ศ. 2573 (สำ�นักงาน
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย, 2563)
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคนให้มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (Thanosawan, 2012)
อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะในการแก้ปญ
ั หา ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงปัญหาชุมชนและสังคม โดยรวมเรียกว่าคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Global citizenship)
อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการเตรียมความพร้อมของคนใน
ประเทศไทยให้สามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังยุคโควิด-19
ในฐานะที่จังหวัดพะเยาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก และเป็นจังหวัดที่มีฐานวัฒนธรรมและชุมชนที่เข้มแข็ง
(ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และคณะ, 2551) การมองภาพอนาคตทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนใน
จังหวัดพะเยามีผลการวิจัยเรียงตามเครื่องมือการวิเคราะห์ภาพอนาคต
นอกจากนี้ ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียจำ�นวน 7 คน พบว่า มี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28%
ที่มองว่าการเข้าถึงการเรียนรู้ หรือการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของคนในจังหวัดพะเยา จะทำ�ให้ภาพอนาคตของจังหวัด
เป็นไปในทิศทางที่ดีขนึ้ เนื่องจาก การศึกษาจะทำ�ให้ความเหลื่อมล้ำ�ลดลงตามไปด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียคนที่ A และ B
กล่าวว่า
มันควรจะเป็นในเรื่องของการแบ่งปันมากกว่าว่าถ้าเกิดในระดับสังคมอย่างนี้ เมื่อผู้ที่
มีทักษะสูง มีความรู้สูง มีรายได้สูงควรจะแบ่งปันกลุ่มที่มี กลุ่มที่ด้อยโอกาสมากกว่า
อันนี้จะมีการเชื่อมต่อเหมือนมหาลัยพะเยาที่ทำ�ให้กับชุมชนทำ�ให้กับท้องถิ่น ว่าตัวเอง
ก็แบ่งปันในส่วนขององค์ความรู้ ติดอาวุธทางปัญญา สร้างความยั่งยืนอะไรพวกนี้
ได้ประโยชน์มากกว่า
ผู้มีส่วนได้เสียคนที่ A

50

ถ้าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
และลดความเหลือ่ มล้� 
ำ การเข้าถึงแหล่งเรียนรูไ้ ด้อย่างสะดวก จะเป็นคำ�ตอบของการลด
ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถใช้ชุมชนเป็นฐาน เพราะชุมชนใน
จังหวัดพะเยาเข้มแข็ง และให้ความรู้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ
ผู้มีส่วนได้เสียคนที่ B

		 - เทคโนโลยีกับการใช้ชีวิตในพะเยา (Technology and Living in Phayao)

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งขึ้นเป็นลำ�ดับที่ 72 โดยแยกออกจากจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2520 สภาพของตัวเมืองพะเยาเป็นบริเวณทีอ่ ยูต่ ดิ กว๊านพะเยาซึง่ เป็นแหล่งน้�ำ สำ�คัญของภาคเหนือ เนือ่ งจากตัวจังหวัด
พะเยาเป็นการยกฐานะมาจากอำ�เภอที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำ�ให้ประชากรในตัวเมืองไม่หนาแน่นมาก โดยในจังหวัด
มีประชากรจำ�นวน 472,356 คน นอกจากนั้นสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพะเยาประกอบด้วยที่ราบสูงและภูเขา
มีเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของพื้นที่จังหวัด รวมถึงมี
สภาพที่เป็นป่าไม้และพื้นที่การเกษตรจำ�นวนมาก ทำ�ให้การพัฒนาในระยะแรกของจังหวัดพะเยาในด้านกายภาพ เช่น
การกระจายตัวของเมือง และการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างช้าๆ และในระยะเริ่มต้นมีการใช้เทคโนโลยีไม่มากนัก
โดยจุดเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของจังหวัดพะเยาคือการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา บริเวณ
พื้นที่ตำ�บลแม่กา อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อปี พ.ศ. 2543 ทำ�ให้มีประชากรที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่
เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก รวมถึงมีประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และเมื่อ
มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในปี พ.ศ. 2553 และเพิ่มจำ�นวนรับนิสิต ก็ทำ�ให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของประชากรและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในจังหวัดมากขึ้น รวมถึงทำ�ให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นสอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร เทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม เป็นต้น
จากการที่เมืองพะเยาและชุมชนเมืองในอำ�เภออื่น ๆ ของจังหวัดพะเยา เป็นเมืองขนาดเล็ก และยังมีสภาพ
การอยู่อาศัยที่ไม่หนาแน่น ทำ�ให้ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าลักษณะของการใช้ชีวิตในเมืองกับการใช้ชีวิตในชนบทของพะเยา
แตกต่างกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในด้านของการใช้เทคโนโลยีนั้น ยังพบว่ามีความเหลื่อมล้ำ�อยู่มากระหว่างคน
ในเมืองกับคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลจากเมือง และระหว่างคนทีม่ รี ายได้มาก กับคนทีม่ รี ายได้นอ้ ย นอกจากนัน้ โครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของจังหวัดพะเยา เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ก็ยงั ไม่ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด
โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอก ทำ�ให้เกิดการกระจุกตัวของการใช้เทคโนโลยีอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในส่วน
ของการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เช่นเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านเกษตร การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น เป็นต้น
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านั้น จะกระทบต่อการใช้ชีวิตของคน
ในจั ง หวั ด พะเยาอย่ า งแน่ น อน โดยจะกระทบกั บ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้
การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่
ของผูค้ นในพะเยาทัง้ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความสะดวก
สบาย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต นอกจากนั้นเทคโนโลยีจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในจังหวัดพะเยามากขึ้นตามการพัฒนา
ของเทคโนโลยีและการขยายตัวของเมือง แต่จากแนวโน้มอัตรา
การเพิ่มจำ�นวนประชากรที่ลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมี
ผลทำ�ให้เทคโนโลยีที่นำ�มาใช้ในพะเยาต้องมีความเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาการใช้ชีวิตของกลุ่ม
คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยาด้วย
		 - วัฒนธรรมกับการใช้ชีวิตในพะเยา (Culture and Living in Phayao)

จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในระดับพื้นที่ของจังหวัดพะเยาและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการระดมความคิดเห็นในที่ประชุมในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งและส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตของผู้คนทั่วไปในจังหวัดพะเยา วัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับทุกมิติของ
การดำ�เนินชีวิตของผู้คนในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. วัฒนธรรมกับมิติทางเศรษฐกิจ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยาเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งอารยธรรมทีม่ คี วามเจริญ
รุ่งเรืองในฐานะอาณาจักรโบราณที่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่ง
ชี้ความเจริญรุ่งเรืองของการดำ�รงชีวิตและความมีอารยธรรมของ
ความเป็นเมืองเก่าอย่างชัดเจน โบราณสถาน วัดเก่า หลักศิลาจารึก
และโบราณวัตถุทถี่ กู ขุดค้นพบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา ทำ�ให้เกิดความ
น่าสนใจสำ�หรับผูท้ สี่ นใจศึกษาประวัตศิ าสตร์และรากเหง้าของชุมชน
เมืองพะเยา สร้างรายได้ให้กับผู้คนที่มีบทบาทหรือมีอาชีพรองรับ
การเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนบนฐาน
ของการเรียนรู้วัฒนธรรม
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2. วัฒนธรรมกับมิติทางสังคม
ด้ ว ยความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ ข องผู้ ค นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พะเยา ทำ�ให้เกิดความแตกต่างของภาษาท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น  
การแต่งกายประจำ�ชาติพันธุ์ ประเพณีและความเชื่อของชาติพันธุ์
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เกิดการสร้างรูปแบบของการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างของชาติพันธุ์ได้อย่างลงตัว ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนั้นสามารถสร้างแรงดึงดูด
ผู้คนที่สนใจความงดงามและคุณค่าของชาติพันธุ์ต่างๆ ให้เข้ามาใช้
ชีวติ และเกิดกระบวนการขับเคลือ่ นสังคมและเศรษฐกิจบนฐานของ
วัฒนธรรม
3. วัฒนธรรมกับมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นจังหวัดสองลุ่มน้ำ�  กล่าวคือ ลุ่มน้ำ�โขง และลุ่มน้ำ�
เจ้าพระยา ประกอบกับต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อให้เกิด
พื ช พรรณธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ ป่ า ที่ ห ลากหลาย ก่ อ ให้ เ กิ ด การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำ�รงชีพในวิถีท้องถิ่น จังหวัด
พะเยามีตน้ ทุนธรรมชาติสงู มากจนเข้าไปอยูใ่ นวิถชี วี ติ ประจำ�วันของ
ผูค้ น เช่น อาหารพืน้ บ้าน เครือ่ งใช้ สมุนไพรหรือยารักษาโรค และอืน่ ๆ
วัฒนธรรมจึงเป็นแรงผลักสำ�คัญทีม่ อี ทิ ธิพลและผลกระทบสูงต่อการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในจังหวัดพะเยา ในปัจจุบนั
และต่อเนือ่ งถึงอนาคตอีก 10 ปีขา้ งหน้า วัฒนธรรมยังคงมีความสำ�คัญ มีความเข้าถึงและเข้าไปอยูใ่ นวิถชี วี ติ นอกจากนี้
มีแนวโน้มของการสร้างเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม (culture based economy) เพิ่มมากขึ้นด้วยความสามารถของ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารและความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารของผู้คนจังหวัดพะเยาและนอก
พื้นที่จังหวัดพะเยา
		 - สวัสดิภาพกับการใช้ชีวิตในพะเยา (Well-being and Living in Phayao)

Well-being คือการมีชวี ติ ทีด่ ี การมีสขุ ภาวะทีด่ ี การมีสขุ ภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะทางสังคม และสิง่ แวดล้อม
ที่ดี  โดยมีการศึกษาของรัซและฮาร์เตอร์ (Rath and Harter, 2010a: 6, 2010b: 1) ได้เสนอองค์ประกอบของความอยู่ดี
มีสุขที่เป็นสากลว่าประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ (1) ความอยู่ดีมีสุขทางอาชีพ (Career Wellbeing) หมายถึง ความอยู่ดีมี
สุขทางด้านอาชีพหรือหน้าที่การงาน ความอยู่ดีมีสุขทางด้านอาชีพเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดความอยู่ดีมีสุขใน
ด้านอื่นๆ ตามมา (2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม (Social Wellbeing) หมายถึง การมีสังคมมีความรัก และมีเพื่อนพ้อง
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เป็นเรื่องที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นสุขในชีวิต บุคคลที่มีความอยู่ดีมีสุขทางสังคมจะมีความใกล้ชิดที่จะช่วยพวกเขาให้
ไปสู่ความสำ�เร็จมีความสุขในชีวิตและมีสุขภาพที่ดี (3) การอยู่ดีมีสุขทางการเงิน   (Financial Wellbeing) หมายถึง
การมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง หรือตามสภาพ ความเป็นอยู่มีการจัดการสภาพทางการเงินอย่าง
ชาญฉลาด และมีอิสระทางการเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละครั้ง (4) ความอยู่ดีมีสุขทางร่างกาย (Physical Wellbeing)
หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ และ (5) ความอยู่ดีมีสุขทางสภาพแวดล้อม (Community Wellbeing) หมายถึง
การอยู่อาศัยในชุมชนและสภาพแวดล้อมที่มีสภาพที่ดีมีความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยและมีความภาคภูมิใจต่อชุมชน
ที่อาศัย
จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งน้ำ�ที่สำ�คัญได้แก่ กว๊านพะเยา
หนองเล็งทรายและแม่น้ำ�อิง ทำ�ให้พะเยาเป็นเมืองอาหารและเป็นเมืองเกษตรเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมีตระหนักถึงการผลิตและการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย โดยมีการจัดตัง้
สมาพันธุเ์ กษตรยัง่ ยืนของจังหวัดพะเยา ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการผลิตสินค้าอินทรีย์ มีกลุม่ พะเยาเวลเนสทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
กับการอยูด่ กี นิ ดีของคนในจังหวัดพะเยา โดยคนในจังหวดพะเยามีอารยะธรรมทีห่ ลากหลาย ทุกคนจากทุกภาคสามารถ
ใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น มีคนอีสานอพยพมาก็กลายเป็นอีสานล้านนา มีไทลือ้ มีกลุม่ คนจีน (จากบทสัมภาษณ์
คุณจรัส) นอกจากนั้นระบบคมนาคมขนส่งในเมืองและระหว่างจังหวัด ก็มีความสะดวกมีการเชื่อมโยงถนนสายต่างๆ
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และประเทศจีน นอกจากนั้นประชาชนได้รับการบริการ มีสาธารณูปโภคที่
พอเพียง มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ ในตัวเมืองก็มสี วนสาธารณะหลายแห่งเช่นกว๊านพะเยา สถานีวจิ ยั
ประมงที่เป็นสถานที่สำ�หรับทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทางด้านค่าครองชีพ (cost of living)
ในจังหวัดพะเยา เช่นค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภค และค่าอาหารในจังหวัดพะเยามีค่าค่อนข้างต่ำ�เมื่อเทียบๆ กับ
จังหวัดอื่นๆ รวมทั้งมีวิถีชีวิตที่เป็นคนในชนบท ซึ่งสถาบันครอบครัวมีผ ลต่อสุขภาพจิต สมาชิกในครอบครัวมีความรัก
มีความห่วงใย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

		 - การทำ�งานกับการใช้ชีวิตในพะเยา (Working and Living in Phayao)

ข้อมูลบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อที่ 2.1. ได้แสดงให้เห็นว่า จังหวัด
พะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับการทำ�งานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยไม่ได้จำ�กัดเพียงการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้ของการเกิดอาชีพใหม่มากขึ้นผ่านการนำ�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องมาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน เช่น ผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
Start-up ทีเ่ ติบโตจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือแม้กระทัง่ ผูป้ ระกอบการทางสังคมทีใ่ ห้บริการทางสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

การทำ �งานในรู ป แบบที่ ห ลากหลายเหล่ านี้อ ยู่ บ นฐานของ
การเติบโตและพัฒนาตนเองของแรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยา
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานหลักในพื้นที่และเป็นกลุ่มแรงงานที่ต้องสร้าง
สมดุลระหว่างการทำ�งานกับการใช้ชีวิตของตน ยกตัวอย่างเช่น บุคคล
หนึ่งอาจมีอาชีพหลักคือเกษตรกร แต่ในช่วงระหว่างการทำ�งานหรือช่วง
เว้นว่างจากการทำ�งานก็ต้องดูแลครอบครัวที่อาจมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้
ที่ต้องการการดูแล อยู่ที่บ้าน ในขณะที่อีกบุคคลหนึ่งทำ�อาชีพหลักคือ
รับจ้างทัว่ ไปและมีอาชีพรองคือขายของออนไลน์ ซึง่ ช่วงเวลาการทำ�งาน
ทัง้ สองอาชีพมีความยืดหยุน่ มาก จึงทำ�ให้ตอ้ งบริหารจัดการเวลาเพือ่ ให้
เกิดความสมดุลระหว่างช่วงเวลาการทำ�งานกับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
ในปัจจุบัน กรณีตัวอย่างเหล่านี้มีความหลากหลายอย่างมาก และใน
อนาคต ด้วยแนวโน้มของสถานการณ์ 5 ด้านตามการวิเคราะห์ STEEP
คาดการณ์ได้ว่า ความหลากหลายของอาชีพในจังหวัดพะเยาในอีก 10
ปีข้างหน้า จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่
ไปกับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยานั่นเอง

จะเห็นได้วา่ ด้านสวัสดิภาพกับการใช้ชวี ติ ในจังหวัดพะเยาเป็นปัจจัยขับเคลือ่ น (Driving Force) ทีค่ นในจังหวัด
พะเยาเห็นว่ามีความสำ�คัญสูงกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ เนื่องจากด้านสวัสดิภาพจะมีความเกี่ยวเนื่องและมีความเชื่อมโยง
ครอบคลุมกับทุกๆ มิติในการดำ�รงชีวิตในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าของคนในจังหวัดพะเยา
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แนวโน้ม / สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
(Trend) และการจัดทำ�ข้อมูล

ในช่วงแรกของหัวข้อที่ 2 เป็นการนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดพะเยา โดยได้มีการนำ�เอาชุดแรงผลักของสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จำ�นวน 50 ปัจจัย มาคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพะเยา แล้วนำ�มากำ�หนดเป็น
แนวโน้มหรือประเด็นความท้าทายสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา (Trend) และแนวโน้ม
/ประเด็นความท้าทายสำ�คัญของประเทศ / โลกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยา (Megatrend)
และในช่วงท้ายจะเป็นการนำ�เสนอกระบวนการสำ�รวจข้อมูลเชิงลึกและการระดมความคิดเห็นทีค่ ณะนักวิจยั ได้ด�ำ เนินการ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงที่มาของข้อมูลที่ได้และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการดังกล่าวในเบื้องต้น

ทั้งนี้ หลักคิดสำ�คัญประกอบการพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวโน้มและประเด็นความท้าทายสำ�คัญต่อการ
เปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีใ่ นจังหวัดพะเยา คือ นักวิจยั ได้น�ำ ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการสำ�รวจสภาพแวดล้อมเชิงลึก
ที่ต้องพิจารณาสัญญาณ 3 รูปแบบ ได้แก่ H1 สัญญาณที่เด่นชัดอย่างมากในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ H2 สัญญาณ
ที่มีแนวโน้มจะเกิดในอนาคตระยะสั้นและระยะปานกลาง และ H3 สัญญาณที่จะมีความสำ�คัญอย่างมากในระยะยาว
(ดูรูปภาพที่ 7)

2.1		 แนวโน้ม / ประเด็นความท้าทายสำ�คัญ
				 ต่อการเปลีย
่ นแปลงสำ�คัญเชิงพืน
้ ทีข
่ อง
				 จังหวัดพะเยา
สำ � นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (2562) ได้ นิ ย ามว่ า
“แนวโน้ ม (Trend)” หมายถึ ง “ทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงใน
ด้านต่างๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงภายในระยะสั้นนับจาก
ปัจจุบัน (3-5 ปี) หรือระยะปานกลาง (6-10 ปี)” ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้น�ำ นิยามดังกล่าวมาเป็นกรอบสำ�หรับการพิจารณาแนวโน้มหรือ
ความท้าทายสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญของจังหวัดพะเยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 วิธีการวิเคราะห์ Trend

การวิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นความท้าทายสำ�คัญต่อการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีท่ สี่ �ำ คัญของจังหวัดพะเยา
อาศัยได้นำ�เอาชุดปัจจัยที่เป็นแรงผลักสำ�หรับการมองภาพอนาคต (Driving Force Cards) จำ�นวน 50 ปัจจัย ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ สรุป และจัดทำ�โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นชุดข้อมูลตั้งต้น จากนั้น
นำ�ปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณาประกอบกับข้อมูลจากการดำ�เนินโครงการ 4 ชุดด้วยกัน ได้แก่ (1) ชุดข้อมูลจากเอกสาร
และสถิติที่ได้นำ�เสนอไว้ในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้ (2) ข้อมูลการประเมินผลกระทบ / ความสำ�คัญของปัจจัยจาก
แบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่เป็นผู้ประเมิน (3) ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่
(4) ข้อมูลการประเมินความไม่แน่นอนของปัจจัยจากแบบสอบถามทีน่ กั วิจยั ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านเป็นผูป้ ระเมิน
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รูปภาพที่ 7 สัญญาณของการสำ�รวจสภาพแวดล้อมเชิงลึก
ที่มา : Institute of Risk Management (2018). Horizon Scanning: A Practitioner’s Guide. หน้า 8.

จากข้อมูลและหลักคิดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
คณะนั ก วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กแนวโน้ ม ที่ สำ � คั ญ ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ที่ สำ � คั ญ ของจั ง หวั ด พะเยาให้
เหลือเพียง 30 ปัจจัย ที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่และ
เหมาะสมต่อการนำ�ไปจัดกิจกรรมในกระบวนการประชุม
เชิงปฏิบัติการในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ต่อไป ทั้งนี้
สามารถอธิ บ ายแต่ ล ะปั จ จั ย โดยจำ � แนกตามมิ ติ ข อง
การวิเคราะห์ STEEP ได้ดังต่อไปนี้
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2.1.2 ด้านสังคม (Social)

2.1.3 ด้านเทคโนโลยี (Technology)

จากการประเมินความไม่แน่นอนของแรงผลักโดยนักวิจัย พบว่า แรงผลักที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุด คือ
การตอบสนองความต้องการลูกค้า (Need for Customization) และช่องว่างระหว่างวัย (Rising generation gap)
โดยมีระดับความคิดเห็นที่เท่ากันอยู่ที่ 3.2 รองลงมาคือ บทบาทของชนพื้นเมืองดิจิทัล (Role of digital natives)
ระดับ 3

จากการประเมินความไม่แน่นอนของแรงผลักโดยนักวิจัย พบว่า แรงผลักที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุด คือ
วิทยาการหุน่ ยนต์ (Robotics) ระดับ 4 รองลงมาคือ รถไฟความเร็วสูง (High-speed trains) และการเรียนรูข้ องเครือ่ งจักรกล
(Machine learning) โดยมีระดับความคิดเห็นที่เท่ากันอยู่ที่ 3.8

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 11 คนประเด็นเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนทางด้านสังคมที่มีผลต่อ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้าได้ข้อมูลดังตารางที่ 10 พบว่า แรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เป็นแรงขับเคลื่อนที่คาดว่าจะมีผลต่ออนาคตจังหวัดพะเยาในระดับมากที่สุด คือ ระดับ 4.80
รองลงมาคือ สังคมสูงวัย (Aging Society) ระดับ 4.30 และบทบาทของชนพื้นเมืองดิจิทัล (Role of digital natives)
ระดับ 4.20

ตารางที่ 10 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนด้านสังคมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตจังหวัด
พะเยาในปี 2030
ปัจจัยขับเคลื่อน ด้านสังคม (DF)

สังคมสูงวัย (Aging Society)
ความต้องการความเป็นธรรม (Demand for fairness)
ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ (Income inequality)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สุขภาพจิต (Mental Wellbeing)
การตอบสนองความต้องการลูกค้า
(Need for Customization)
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันฯ
(Non-communicable Diseases)
ช่องว่างระหว่างวัย (Rising generation gap)
บทบาทของชนพื้นเมืองดิจิทัล (Role of digital natives)
ความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างเมืองและชนบท
(Rural and Urban Divide)
รวม
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ระดับความคิดเห็น
ต่อความสำ�คัญ
(ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่)

ระดับความคิดเห็น
ต่อความไม่แน่นอน
(นักวิจัย)

4.30
3.70
3.80
4.80
4.10
4.10

1.4
2.8
2.4
2
2.6
3.2

4.10

2.6

3.90
4.20
3.70

3.2
3
3

4.07

2.62

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 11 คนประเด็นเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปีขา้ งหน้าได้ขอ้ มูลดังตารางที่ 11 พบว่า แรงขับเคลือ่ นเกีย่ วกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(Renewable energy technology) และการใช้อนิ เทอร์เน็ตในอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�รงชีวติ (Internet of
Things) เป็นแรงขับเคลือ่ นทีค่ าดว่าจะมีผลต่ออนาคตจังหวัดพะเยาในระดับมากทีส่ ดุ โดยมีระดับความคิดเห็นทีเ่ ท่ากัน
คือ ระดับ 4.50 รองลงมาคือ บิก๊ ดาต้า (Big Data) และระบบโครงข่ายบล็อกเชน (Blockchain) โดยมีระดับความคิดเห็น
เท่ากันอยูท่ ่ี 4.40

ตารางที่ 11 แสดงระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยขับเคลือ่ นด้านเทคโนโลยีทค่ี าดว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตจังหวัด
พะเยาในปี 2030
ปัจจัยขับเคลื่อน ด้านเทคโนโลยี (DF)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
บิ๊กดาต้า (Big Data)
ระบบโครงข่ายบล็อกเชน (Blockchain)
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)
เทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy efficiency technology)
รถไฟความเร็วสูง (High-speed trains)
การใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�รงชีวิต (Internet of Things)
การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine learning)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(Renewable energy technology)
วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
รวม

ระดับความคิดเห็น
ต่อความสำ�คัญ
(ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่)

ระดับความคิดเห็น
ต่อความไม่แน่นอน
(นักวิจัย)

3.80
4.40
4.40
4.30
4.30

3.4
2.6
2.4
3
3

3.40
4.50

3.8
2.2

3.90
4.50

3.8
2.8

3.40
4.09

4
3.1
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2.1.4 ด้านเศรษฐกิจ (Economics)

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 11 คนประเด็นเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้าได้ข้อมูลดังตารางที่ 12 พบว่า แรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร (Agriculture and food industry) เป็นแรงขับเคลื่อนที่คาดว่าจะมีผลต่ออนาคตจังหวัดพะเยาในระดับ
มากที่สุด คือ ระดับ 4.50 รองลงมาคือ สังคมไร้เงินสด (Cashless society) การทำ�งานรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น
(Flexible work) และอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ (Health and wellness industry) มีระดับความคิดเห็น
อยู่ที่ 4.40

จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 11 คนประเด็นเกีย่ วกับแรงขับเคลือ่ นทางด้านเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่ออนาคต
จังหวัดพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้าได้ข้อมูลดังตารางที่ 13 พบว่า แรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) เป็นแรงขับเคลื่อนที่คาดว่าจะมีผลต่ออนาคตจังหวัดพะเยาในระดับมากที่สุด คือ
ระดับ 4.70 รองลงมาคือ ภัยแล้ง (Droughts) มีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 4.60 และภาวะโลกร้อน (Global Warming)
และการจัดการของเสีย (Waste management) มีระดับความคิดเห็นเท่ากันอยู่ที่ 4.30

จากการประเมินความไม่แน่นอนของแรงผลักโดยนักวิจัย พบว่า แรงผลักที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุด คือ
แรงงานที่มีทักษะสูง (Highly skilled workforce) ระดับ 3.4 รองลงมาคือ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ   (Automation) และ
นโยบายสวัสดิการ (Welfare policies) โดยมีระดับความคิดเห็นที่เท่ากันอยู่ที่ 3.2

จากการประเมินความไม่แน่นอนของแรงผลักโดยนักวิจัย พบว่า แรงผลักที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุด คือ
ภาษีมลพิษ / ภาษีสิ่งแวดล้อม (Pollution tax / Green tax) และความเป็นธรรมในการใช้น้ำ� (River governance) โดย
มีระดับความคิดเห็นที่เท่ากันอยู่ที่ 3.8 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use
governance) ระดับ 3.6

ตารางที่ 12 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตจังหวัด
พะเยาในปี 2030

ตารางที่ 13 แสดงระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยขับเคลือ่ นด้านสิง่ แวดล้อมทีค่ าดว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตจังหวัด
พะเยาในปี 2030

ปัจจัยขับเคลื่อน ด้านเศรษฐกิจ (DF)

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(Agriculture and food industry)
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ  (Automation)
ค่าครองชีพ (Cost of living)
สังคมไร้เงินสด (Cashless society)
การทำ�งานรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น (Flexible work)
อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่
(Health and wellness industry)
แรงงานที่มีทักษะสูง (Highly skilled workforce)
อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ
(Retail and service industry)
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy)
นโยบายสวัสดิการ (Welfare policies)
รวม
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2.1.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ระดับความคิดเห็น
ต่อความสำ�คัญ
(ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่)

ระดับความคิดเห็น
ต่อความไม่แน่นอน
(นักวิจัย)

4.50

1.6

3.60
4.20
4.40
4.40
4.40

3.2
3
2.6
2.8
2

4.10
3.80

3.4
3

4.20
4.20
4.18

2.8
3.2
2.76

ปัจจัยขับเคลื่อน ด้านเศรษฐกิจ (DF)

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภัยแล้ง (Droughts)
โรคระบาด (Pandemics)
ความเป็นธรรมในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
(Land-use governance)
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก / มลพิษทางอากาศ
(PM 2.5 / Air pollution)
ภาษีมลพิษ / ภาษีสง่ิ แวดล้อม (Pollution tax/ Green tax)
ความเป็นธรรมในการใช้น้ำ� (River governance)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
อุทกภัย (Floods)
การจัดการของเสีย (Waste management)
รวม

ระดับความคิดเห็น
ต่อความสำ�คัญ
(ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่)

ระดับความคิดเห็น
ต่อความไม่แน่นอน
(นักวิจัย)

4.30
4.60
4.10
4.00

2
2.4
2.6
3.6

4.20

2.4

3.80
4.10
4.70

3.8
3.8
2.8

4.20
4.30
4.23

2.6
3
2.9
61

2.1.6 ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ (Political)

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 11 คนประเด็นเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้าได้ข้อมูลดังตารางที่ 14 พบว่า ความไม่แน่นอน / การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(Political instability / transition) เป็นแรงขับเคลือ่ นทีค่ าดว่าจะมีผลต่ออนาคตจังหวัดพะเยาในระดับมากทีส่ ดุ คือ ระดับ
4.60 รองลงมาคือ คอร์รัปชั่น (Corruption) และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role of local governments)
โดยมีระดับความคิดเห็นเท่ากันอยู่ที่ 4.30
จากการประเมินความไม่แน่นอนของแรงผลักโดยนักวิจัย พบว่า แรงผลักที่มีความไม่แน่นอนมากที่สุด คือ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (Ethnic conflict) สงครามการค้าระหว่างประเทศ (International trade war) และบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role of local governments) โดยมีระดับความคิดเห็นที่เท่ากันอยู่ที่ 3.8
ตารางที่ 14 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านสังคมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตจังหวัด
พะเยาในปี 2030

ปัจจัยขับเคลื่อน ด้านสังคม (DF)

แผนพัฒนาชาติระยะยาว (Long-term national plan)
คอร์รัปชั่น (Corruption)
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ (Ethnic conflict)
ระบอบระหว่างประเทศ (International regimes)
สงครามการค้าระหว่างประเทศ (International trade war)
ความไม่แน่นอน / การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(Political instability / transition)
ความรุ่งเรืองของจีน (Rise of China)
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Role of local governments)
บทบาทของสหรัฐอเมริกา (Role of the U.S)
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม / การประท้วง
(Social movement / protests)
รวม
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ระดับความคิดเห็น
ต่อความสำ�คัญ
(ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่)

ระดับความคิดเห็น
ต่อความไม่แน่นอน
(นักวิจัย)

3.80
4.30
2.50
3.30
3.80
4.60

3
3.2
3.8
3.2
3.8
3.6

4.00
4.30

2.6
3.8

3.40
3.50

3.2
3.2

3.75

3.34

2.2		 แนวโน้ ม / ประเด็ น ความท้ า ทายสำ � คั ญ
				 ของประเทศ / โลกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
				 การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด พะเยา
				 (Megatrend)
Megatrends หรือแรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐศาสตร์
มหภาคในระดับโลกที่จะทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรมและการเปลี่ ย นแปลงการดำ� รงชี วิ ต ของผู้ ค นหรื อ เป็ น
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ของโลกที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
แนวโน้ ม ของอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ และจำ � เป็ น สำ � หรั บ
ภาคธุรกิจ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำ�วัน รวมถึง
ชีวิตการทำ�งานและการใช้ชีวิต จะมีความสำ�คัญอย่างมากต่อปัจจัย
ขับเคลื่อนของการดำ�รงชีวิตของผู้คนในอนาคต จากการทบทวนรายงานการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจหลาย
แห่งได้กล่าวถึง Megatrends ทีส่ �ำ คัญ อาทิ การเปลีย่ นแปลงอำ�นาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก การขาดแคลน
ทรัพยากร ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การกลายเป็นเมือง
หรือมหานครอย่างรวดเร็ว การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรไปสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ การเกิดโลกไร้พรมแดนและการเติบโต
ของเศรษฐกิจใหม่แบบก้าวกระโดด การเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 การเป็นปัจเจกบุคคล เป็นต้น ซึง่ เมือ่ นำ�มา
พิจารณาถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่า Megatrends ที่น่าจะส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตของผู้คนในจังหวัดพะเยา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การขาดแคลนทรัพยากร ผลกระทบของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเมื่อนำ� Megatrends ทั้ง 5 ด้าน มาวิเคราะห์ถึงปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต พบว่ามีความสัมพันธ์กันดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
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ตารางที่ 15 Megatrends ที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในจังหวัดพะเยา

1. ความต้องการความเท่าเทียม (Demand for fairness)
2. ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ (Income inequality)
3. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
4. สุขภาพจิต (Mental Wellbeing)
5. ช่องว่างระหว่างวัย (Rising generation gap)
6. บทบาทของคนรุ่นดิจิทัล (Role of digital natives)
7. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
8. บิ๊กดาต้า (Big Data)
9. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)
10. การใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดํารงชีวิต (Internet of Things)
11. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(Renewable energy technology)
12. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
13. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(Agriculture and food industry)
14. สังคมไร้เงินสด (Cashless society)
15. การทำ�งานรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น (Flexible work)
16. อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่
(Health and wellness industry)
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การเปลีย
่ นแปลงทางสังคม

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
และการเปลีย
่ นแปลง
สภาพแวดล้อม

การขาดแคลนทรัพยากร

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี

แรงผลักที่สำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ของจังหวัดพะเยา

การเปลีย
่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสูส
่ ง
ั คมผูส
้ ง
ู
อายุ

การเปลีย
่ นแปลงทางสังคม

Megatrend
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
และการเปลีย
่ นแปลง
สภาพแวดล้อม

การขาดแคลนทรัพยากร

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี

แรงผลักที่สำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ของจังหวัดพะเยา

การเปลีย
่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสูส
่ ง
ั คมผูส
้ ง
ู
อายุ

Megatrend

17. อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ
(Retail and service industry)
18. เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy)
19. สภาวะโลกร้อน (Global Warming)
20. ภัยแล้ง (Droughts)
21. การระบาดใหญ่ (Pandemics)
22. ฝุน่ ละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร
/ มลภาวะอากาศ (PM 2.5 / Air pollution )
23. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
24. การจัดการของเสีย (Waste management)
25. แผนพัฒนาชาติระยะยาว (Long-term national plan)
26. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption)
27. สงครามการค้าระหว่างประเทศ
(International trade war)
28. ความไม่แน่นอน / การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(Political instability / transition)
29. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Role of local governments)
30. การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement)
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2.3		 การสำ � รวจข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และการระดม
				 ความคิดเห็น
กระบวนการสำ�รวจข้อมูลเชิงลึกและการระดมความคิดเห็น
ที่ ค ณะนั ก วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การจนถึ ง ปั จ จุ บั น สามารถสรุ ป ได้ ต าม
เครือ่ งมือทีไ่ ด้ออกแบบไว้ในบทที่ 1 จำ�นวน 4 เครือ่ งมือ โดยเครือ่ งมือ
ทีไ่ ด้มกี ารดำ�เนินงานและมีผลการศึกษาเบือ้ งต้นแล้ว คือ (1) การสำ�รวจ
สภาพแวดล้อมเชิงลึก (2) การสร้างวิสัยทัศน์ และ (3) การสร้างและ
วิเคราะห์ฉากทัศน์ ส่วนเครื่องมือลำ�ดับที่ 4 อยูใ่ นแผนการดำ�เนินงาน
ระยะต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระยะที่

2

กิจกรรมหลัก /
เครื่องมือ
การมองอนาคต

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล

ตารางที่ 16 ภาพรวมความก้าวหน้าของการสำ�รวจข้อมูลเชิงลึกและการระดมความคิดเห็น
ระยะที่

1
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กิจกรรมหลัก /
เครื่องมือ
การมองอนาคต

การสำ�รวจสภาพ
แวดล้อมเชิงลึก

เทคนิค / เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล

1) การวิจัยเอกสาร
2) การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
3) แบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ
(ประเมินความสำ�คัญ) และ
นักวิจัย (ประเมินความไม่
แน่นอน)

ข้อมูลที่ได้

• การเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง 10 ปี
• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
• ผลการประเมินความสำ�คัญของ
แรงผลัก
• ผลการประเมินความไม่แน่นอน
ของแรงผลัก
• แรงผลักที่สำ�คัญของจังหวัด
พะเยา 30 ปัจจัย

ผลผลิตหลัก

ชุดคำ�อธิบายบริบท
และแนวโน้มสำ�คัญ
ที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ที่สำ�คัญของ
จังหวัดพะเยา

ผลผลิตหลัก

การวิเคราะห์และ
สร้างฉากทัศน์

1) การระดมความคิดเห็นใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2) การสร้างคำ�และภาพ
เปรียบเปรย
3) การเลือกฉากทัศน์ที่
อยากอยู่และไม่อยากอยู่

• ชุดแรงผลักที่ได้รับการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ
• แรงผลักที่มีความสำ�คัญมากที่สุด
2 ปัจจัย
• คำ�อธิบายขั้วตรงข้ามของ
ความไม่แน่นอนของ 2 แรงผลัก
ที่ได้รับเลือก
• 4 ฉากทัศน์ของภาพอนาคต
จังหวัดพะเยา
• คำ�อธิบายภาพสถานการณ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้แต่ละ
ฉากทัศน์
• ฉากทัศน์ที่ถูกเลือก 2 ฉากทัศน์

ภาพอนาคตที่ได้
จากกระบวนการ
ร่วมมองภาพอนาคต
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสร้างวิสัยทัศน์

1) แบบสอบถาม online
(3 คำ�สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ
อนาคตพะเยา)
2) การระดมความคิดเห็นใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
3) การสร้างคำ�และภาพ
เปรียบเปรย

• ความคิดเห็นของคนพะเยาต่อ
ทิศทางอนาคตของจังหวัดพะเยา
• ภาพและคำ�เปรียบเปรยอนาคต
การใช้ชวี ติ ในจังหวัดพะเยา
• ภาพและคำ�เปรียบเปรยประเด็น
สำ�คัญของอนาคตการใช้ชวี ติ ใน
จังหวัดพะเยา

ข้อมูลสำ�หรับ
การพัฒนาวิสยั ทัศน์
ในขั้นตอนต่อไป

2.3.1. การสำ�รวจข้อมูลเชิงลึกและการระดมความคิดเห็น

ในการพัฒนาภาพอนาคตจังหวัดพะเยา คณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 3 ระยะ (ดังแสดงในตาราง
ข้างล่าง) โดยในระยะที่ 1 เป็นการดำ�เนินงานทีเ่ น้นการทำ�ความเข้าใจบริบทและแนวโน้มสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
เชิงพืน้ ทีข่ องจังหวัดพะเยา เพือ่ สร้างชุดคำ�อธิบายบริบทและแนวโน้มสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีข่ อง
จังหวัดพะเยา โดยผลผลิตที่ได้จากระยะนี้ได้ถูกนำ�ไปพัฒนาเป็น Driving force cards จำ�นวน 30 การ์ด ที่ได้นำ�ไปใช้
ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ส่วนระยะที่ 2 เป็น
การดำ�เนินงานเพื่อสร้างกระบวนการร่วมมองภาพอนาคต อันจะนำ�ไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์และการสื่อสารสู่สาธารณะ
ในระยะที่ 3 ต่อไป

ข้อมูลที่ได้

การพยากรณ์ยอ้ นหลัง กิจกรรมที่คาดว่าจะดำ�เนินการ ข้อมูลทีค่ าดว่าจะได้รบั
3
1) การสนทนากลุ่มกับ
• ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตทีไ่ ด้
(แผนการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ถูกสร้างขึน้
ดำ�เนินงาน
2) แบบสอบถาม online กับ
• ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ขั้นต่อไป)
สาธารณะเพื่อรวบรวม
ต่อแนวทางดำ�เนินงานเพือ่ พัฒนา
ความคิดเห็นต่อภาพอนาคต อนาคตจังหวัดพะเยา
ที่ได้จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3) แบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อ
ภาพอนาคตและแนวทาง
การพัฒนาสู่ภาพอนาคต
การสือ่ สารสูส่ าธารณะ 1) การจัดเวทีนำ�เสนอภาพ
อนาคต
2) การแสดงนิทรรศการ

• ความคิดเห็นต่อภาพอนาคต
จังหวัดพะเยา

วิสัยทัศน์และ
แนวทางการพัฒนา
สู่อนาคตที่ผ่าน
การร่วมมองภาพ
อนาคตจังหวัด
พะเยา

ภาพอนาคตที่ผ่าน
ความคิดเห็นของ
สาธารณะ
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2.3.2. การสำ�รวจสภาพแวดล้อมเชิงลึก (Deep Horizon Scanning)

คณะนักวิจยั ได้ท�ำ การสำ�รวจสภาพแวดล้อมเชิงลึกผ่าน 3 วิธกี ารด้วยกัน ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ และการระบุปัจจัยขับเคลื่อนที่สำ�คัญ ตามลำ�ดับ โดยแต่ละวิธีการมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์และใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น เอกสารราชการ หนังสือ งานวิจัย ฐานข้อมูลเปิด เป็นต้น จากนั้น คณะนักวิจัยได้นำ�ข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นสำ�คัญสำ�หรับการวิเคราะห์และระบุปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็น Trend และ Megatrend
2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่
ในกระบวนการนีท้ างคณะผูว้ จิ ยั ได้เข้าสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญเชิงพืน้ ที่ โดยมีกระบวนการขัน้ ตอนในการดำ�เนินงาน
คือ (1) การคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญ (2) การจัดทำ�แบบสัมภาษณ์ (3) การลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ (4) การสรุปผล
ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำ�เนินงานดังนี้
1) การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
คณะผูว้ จิ ยั ได้มกี ารประชุมหารือเพือ่ วิเคราะห์และคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญในการการสัมภาษณ์ โดยมีหลักการ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์และมุมมองต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยามาอย่างยาวนาน และกลุ่มคน
เหล่านีย้ งั เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสำ�คัญในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะในจังหวัด โดยแบ่งผูเ้ ชีย่ วชาญตามด้านการวิเคราะห์
คือ ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ (Political) (STEEP) จำ�นวน 10 คน
2) การจัดทำ�แบบสัมภาษณ์
หลังจากที่ได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญแล้ว คณะผู้วิจัย
ได้ระดมความคิดเห็นจัดทำ�แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดพะเยา
ต่อปัจจัยกำ�หนดอนาคตของจังหวัดพะเยา โดยนำ�ข้อมูลจาก
เอกสารที่ได้รวบรวมไว้และคู่มือปัจจัยขับเคลื่อน (Driving
Forces) มาจัดทำ�แบบสัมภาษณ์ มีกระบวนการขั้นตอนดังนี้

(1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในจังหวัดและเอกสารประกอบ
การอบรม Foresight Training จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2) คณะนักวิจัยได้ระดมความคิดเห็นและมีการดัดแปลงปัจจัยขับเคลื่อน (Driving forces) เพื่อให้เข้า
กับบริบทของจังหวัดพะเยา โดยแบบสัมภาษณ์โครงการพะเยา Foresight 2030 ได้แบ่งออกเป็น
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นการให้ระดับคะแนนความสำ�คัญต่อปัจจัยขับเคลื่อนตามด้านการวิเคราะห์ คือ
ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment) ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ (Political) (STEEP) ด้านละ 10 ปัจจัย รวมจำ�นวน
50 ปัจจัย ใน 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ได้
กล่าวไว้ในตอนที่ 1 โดยจะประกอบด้วย ปัจจัยขับเคลื่อน / แรงผลัก ความหมาย และผลกระทบของ
แรงผลัก
(3) คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.เมธี พยอมยงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2) ผศ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
3) ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนานุกูล คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(4) คณะผู้วิจัยได้ประชุมหารือและแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิและนำ�แบบ
สัมภาษณ์ไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ต่อไป
3) การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ใน
ตอนที่ 1 ของแบบสัมภาษณ์ โดยมีนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลในภาพรวมของโครงการและอธิบายกระบวนการ
สัมภาษณ์ ความหมายของปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) เพื่อทำ�ความเข้าใจระหว่างทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีชุดคู่มือคำ�อธิบายปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) ประกอบด้วย (แบบสัมภาษณ์และชุดคู่มือคำ�อธิบาย อีกทั้ง
ได้ซกั ถามรายละเอียดแต่ละปัจจัย และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถให้ขอ้ เสนอแนะได้ในแต่ละปัจจัย เพือ่ นำ�ข้อมูลไปประกอบ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำ�คัญต่อไป
4) การสรุปผลข้อมูล
หลังจากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญเชิงพืน้ ทีแ่ ล้ว คณะนักวิจยั ได้น�ำ ข้อมูลมาสรุปผลเป็น
สองส่วนเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการดำ�เนินงานในกิจกรรมต่อไป
3. การระบุปัจจัยขับเคลื่อนที่สำ�คัญต่ออนาคตจังหวัดพะเยา
คณะนักวิจัยได้ทำ�การระบุปัจจัยขับเคลื่อนที่สำ�คัญต่ออนาคตจังหวัดพะเยาโดยอาศัยข้อมูลและบริบทต่างๆ
ของจังหวัดพะเยา แล้วได้นำ�มากำ�หนดเป็นแนวโน้มภายใน (Trend) และภายนอก (Megatrend) จังหวัดพะเยา
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2.3.3. การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning)

คณะนักวิจัยได้ทำ�การสำ�รวจและระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างวิสัยทัศน์อนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา
โดยอาศัย 3 วิธีการด้วยกัน ได้แก่ การสำ�รวจคำ�สำ�คัญจากคนในจังหวัดพะเยา การวาดภาพอนาคตจังหวัดพะเยา และ
การสร้างคำ�และภาพเปรียบเปรยวิสัยทัศน์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.3.3.1. การสำ�รวจคำ�สำ�คัญจากคนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้จดั หาข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ นำ�ไปประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของการจัดกลุม่ คำ�เพือ่ ใช้
ในกิจกรรมการเปรียบเปรยภาพอนาคต คือ จัดทำ�แบบสำ�รวจความคิดเห็นสำ�หรับภาพอนาคตของจังหวัดพะเยา ภายใต้
หัวข้อ “The Future of Living in Phayao 2030”

2.3.3.2. การสร้างคำ�และภาพเปรียบเปรยประเด็นสำ�คัญ (Focus Areas / Critical Success Factors)
หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ให้สัมภาษณ์และการให้คำ�สำ�คัญ (Keywords) ทั้งจากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดพะเยา และนำ�มาจัดกลุ่มคำ�เพือ่ ใช้ในการทำ� กิจกรรมการสร้างคำ�เปรียบเปรยอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัด
พะเยา ได้ 5 กลุ่มตามศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยาที่ อันประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ (Learning) 2. สวัสดิภาพ
(Well-being) 3. เทคโนโลยี (Technology) 4. การทำ�งาน (Working) และ 5. วัฒนธรรม (Culture) โดยมีผลการระดม
ความคิดเห็นในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1) การเรียนรู้ (Learning)

ในส่วนของการเสนอคำ�สำ�คัญของแต่ละท่าน ทางคณะผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างคำ�บางส่วนมา เช่น การจราจร
ปลอดภัย เมืองปลอดมลพิษ พะเยาน่าอยู่ ท่องเที่ยวเกษตร อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ใส่ใจผู้สูงอายุ เกษตรยั่งยืน
ปลอดภัย สังคมสงบสุข เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข ทันสมัย
Slow life บ้านเมืองสะอาด สังคมผูส้ งู อายุ เศรษฐกิจดี แหล่งท่องเทีย่ วเยอะ พอเพียง เทคโนโลยีเด่น การคมนาคมสะดวก
นวัตกรรม เอือ้ อาทร ไร้อาชญากรรม สวนพฤกษศาสตร์ ทัง้ นีย้ งั มีค�ำ ทีม่ จี �ำ นวนการการตอบกลับซ้�ำ ๆ กัน คือ สงบ พะเยา
สะอาด ปลอดภัย และมีความสุข

“Learning เปรียบเหมือนเป็นการเรียนรู้และเพื่อให้เกิด การเจริญ
เติบโต ทางความคิด ทางพฤติกรรม ทางปัญญาที่จะทำ�ให้อยู่กับสังคม มีชุด
ประสบการณ์ สูเ่ นือ้ หาในการเรียนให้มาสร้างวิชา สร้างปัญญาจากการเรียนรู้
ซึ่งการเรียนรู้ของชาวจังหวัดพะเยาจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ท่ีจะงอกงามไป
สู่สติปัญญา”

จำ�นวนความถี่
2) สวัสดิภาพ (Well-being)

10

9

8
6

7

7

6

“สวัสดิภาพ (well-being) เปรียบเหมือนกับสถาบันครอบครัว ชุมชน
สังคม ที่มีการดูแล รักษา เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้เจริญก้าวหน้าไปใน
ระยะยาว ที่ต้องคิดบวก และจะทำ�ให้จิตใจอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป”

4
2

3) เทคโนโลยี (Technology)

0
สงบ

พะเยาสะอาด

ปลอดภัย

แผนภาพที่ 32 จำ�นวนความถี่คำ�สำ�คัญ
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มีความสุข

“เทคโนโลยี เปรียบเหมือนกับรถไฟ เพราะเทคโนโลยีเปรียบเสมือนกับ
เครือ่ งมือหนึง่ ในการอำ�นวยความสะดวกในการใช้ชวี ติ ของผูค้ น และมีความ
ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ สามารถเข้าถึงผู้คน
ได้ง่ายขึ้น เชื่อมโยงถึงสถานที่ต่างๆ เหมือนกับถ้าใครตามไม่ทันเทคโนโลยี
ก็เหมือนกับตกขบวนรถไฟได้”
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4) การทำ�งาน (Working)

“ในสั ง คมปั จ จุ บั น มี อ าชี พ ที่ ห ลากหลาย สั ง คมที่ จ ะพั ฒ นาก้ า วไป
ข้างหน้าได้ต้องมีฟันเฟืองในการขับเคลื่อน ที่เป็นภาพของการทำ�งานที่
หลากหลายอาชีพ ในความหลากหลายของอาชีพจึงเปรียบเหมือนต้นไม้
ต้นหนึง่ ทีม่ รี าก ดูดซับน้�ำ และอาหาร มีล�ำ ต้น กิง่ ใบ จนนำ�มาสูก่ ารออกดอก
ออกผลของต้นไม้ต้นหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันในแต่ละอาชีพ
สามารถสร้างความสมดุลในการประกอบอาชีพ ไม่ได้เน้นไปในอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งที่เยอะเกินไป ก็ทำ�ให้ต้นไม้นั้นไม่สมบูรณ์ได้ ถ้าต้นไม้ต้นหนึ่ง ถูกแดด
เยอะเกินไปหรือได้รับอาหารน้อยเกินไป ก็จะไม่ออกดอกออกผล ฉะนั้น
ความสมดุลของแต่ละอาชีพที่เกิดขึ้นในสังคม จะทำ�ให้ต้นไม้หรือสังคม
งอกงาม เหมือนกับต้นไม้ต้นนี้ที่ออกดอกออกผล เจริญเติบโต”

5) วัฒนธรรม (Culture)

กลุ่ม Culture 1 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “วัฒนธรรมเปรียบเหมือนกับชีวิต
เป็นสิ่งที่เรียงร้อยดวงใจ คือ อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรม เข้าด้วยกัน อีกทั้ง
เป็นเรื่องของภาษา ประเพณี การสืบทอด กาย ใจ และสิ่งแวดล้อมที่สุดท้าย
แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานของชีวิต เป็นองค์ความรู้เพื่อสู่ความสมบูรณ์
ของประเทศชาติ”

กลุ่ม Culture 2 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “เปรียบวัฒนธรรมเหมือนตลาด
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ภาษา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ตลาด
จึงเปรียบเหมือนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนที่มีวัฒนธรรมไม่
เหมือนกัน เช่น การใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกัน ความแตก
ต่างในการนับถือศาสนา หรือประเพณีที่มีการรวมกันของจารีตประเพณีใน
การสืบทอดกันมา”
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2.3.4. การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario
Building and Analysis)

การสร้ า งและวิ เ คราะห์ ฉ ากทั ศ น์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การใน
ระหว่างการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมองภาพอนาคตจังหวัด
พะเยา โดยได้มกี ารดำ�เนินการตามลำ�ดับขัน้ ตอน 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1.การเลือกปัจจัยขับเคลื่อน 2 ปัจจัย 2.การมองภาพขั้วตรงข้าม
ของปัจจัยขับเคลื่อน 3.การสร้างฉากทัศน์ และ 4.การเลือก
ฉากทัศน์ที่อยากอยู่และไม่อยากอยู่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) ที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดพะเยา จำ�นวน 2 ปัจจัย
ในการเลือกปัจจัยขับเคลือ่ น คณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ 1.กิจกรรมภายในกลุม่ เพือ่ พูดคุย
กันว่าปัจจัยขับเคลือ่ น (Driving Forces) ไหนทีก่ ลุม่ คิดว่าจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของจังหวัดพะเยามากทีส่ ดุ จำ�นวน
2 ปัจจัย และ 2.กิจกรรมการโหวต (Vote) เพื่อเลือกปัจจัยขับเคลื่อนในภาพรวม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมภายในกลุ่ม เพื่อเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของจังหวัดพะเยา จำ�นวน 2 ปัจจัย ได้ข้อสรุปดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้ปัจจัยขับเคลื่อนคือ
1. ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ (Income inequality) ได้ให้ความเห็นว่า รายได้มวลรวมของจังหวัดพะเยา
อาจจะอยูเ่ หนือเส้นเล็กน้อย แต่ถา้ นำ�ไปเปรียบเทียบเรือ่ งการกระจายรายได้แล้ว รายได้มวลรวมของจังหวัด
พะเยาพอเอาไปจัดสรรแล้ว จะเห็นความเหลื่อมล้ำ�ทางด้านรายได้อย่างชัดเจน และ 90% รายได้ของคน
ในจังหวัดพะเยาอยู่ต่ำ�กว่าเส้นดัชนีความยากจน
2. สุขภาพจิต (Mental Wellbeing) ได้ให้ความเห็นว่า เราอาจจะคิดว่าสุขภาพจิตของคนพะเยาอาจจะดี
ทุกคน พะเยาอยู่ดีมีสุข แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยอดของเรื่องสุขภาพจิตของคนภาคเหนือ ส่วนใหญ่แล้ว
มีอัตราการฆ่าตัวตาย ทั้งสำ�เร็จและไม่สำ�เร็จอยู่ในอัตราสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องสุขภาพจิตของคนใน
พื้นที่จังหวัดพะเยาเองด้วย และอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในระยะยาว
กลุ่มที่ 2 ได้ปัจจัยขับเคลื่อนคือ
1. สุขภาพจิต (Mental Wellbeing) ได้ให้ความเห็นว่า ทางกลุ่มมีความเห็นที่คล้ายกับกลุ่มที่ 1 มีส่วนเสริม
ซึ่งกันและกัน และสัญญาณอ่อนๆ เราคิดว่าเราอาจจะไม่เป็นอะไร แต่หลายคนที่เราพบเจอ เริ่มเป็นโรค
ซึมเศร้ากันหมด เพราะอาจจะมาแบบที่เราไม่รู้ตัวค่อยๆเข้ามาจากการเสพสื่อสังคมออนไลน์ ผู้คนที่เรา
พบเจอ พูดจาไม่เข้าหูกัน ก็เริ่มรับไม่ไหว ทำ�ให้สุขภาพจิตเริ่มพังไปแบบที่เราไม่รู้ตัว เช่นในโรงเรียน ไม่ได้
มีครูสุขภาพจิต มีครูแนะแนวแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มที่
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2. บทบาทของคนรุ่นดิจิทัล (Role of digital natives) ได้ให้ความเห็นว่า ทางกลุ่มได้มีการพูดคุยว่าจังหวัด
พะเยามีของดีมากมาย มีการเกษตร การท่องเที่ยวที่เยอะ แต่การนำ�ไปประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ยัง
ไม่คอ่ ยมี จึงอยากจะเชือ่ มโยงคำ�ว่ากลุม่ คนกับช่องว่างระหว่างวัยมาเชือ่ มกัน และตัวดิจทิ ลั คือ เจ้าของหรือ
ผูป้ ระกอบการถ้าส่วนใหญ่ทเี่ ป็นผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นในเชิงภูมปิ ญ
ั ญามักจะเป็นคนดัง้ เดิม แต่จะไม่ชนิ กับ
การใช้ดิจิทัลในการทำ�การแล้ว ทางกลุ่มจึงอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเหลือและน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นที่
แต่ละคนออกมา Live สด ขายของกันมากขึ้น จึงเป็นเรื่องของสัญญาณอ่อนๆ ที่เราสามารถจะเชื่อมเข้า
ด้วยกัน ให้ผผู้ ลิตผลิตของออกมาขาย ส่วนเราเป็นคนขายให้ แบบนีจ้ ะเป็นสัญญาณทีด่ ที จี่ ะส่งผลต่อจังหวัด
พะเยา
กลุ่มที่ 3 ได้ปัจจัยขับเคลื่อนคือ
1. การจัดการของเสีย (Waste management) ได้ให้ความเห็นว่า การจัดการของเสียมีวิธีการจัดการที่
หลากหลายทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบนิเวศและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ มีผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน เช่น
แนวทางการจัดการของเสียของเทศบาลเมืองน่าน โดยให้ชุมชนจัดการของเสียในครัวเรือน บริเวณ
หน้าบ้านของตนเองให้สะอาดในทุกๆ วัน จึงได้รับรางวัลในด้านการจัดการของเสีย
2. สงครามการค้าระหว่างประเทศ (International trade war) ได้ให้ความเห็นว่า จังหวัดพะเยามีด่าน
บ้านฮวกที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว เวียดนามหรือประเทศจีน ทำ�ให้เกิดการค้าระหว่างประเทศได้
กลุ่มที่ 4 ได้ปัจจัยขับเคลื่อนคือ
1. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (Agriculture and food industry) ได้ให้ความเห็นว่า จังหวัดพะเยา
เป็นพืน้ ที่ที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง มีพนื้ ฐานทางด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน ถ้าเราเติมคุณค่าลงไปใน
ระบบเกษตร ไม่วา่ จะเป็น ระบบการผลิต การตลาด หรือทุกระบบครบวงจร ทัง้ ต้นน้� 
ำ กลางน้� 
ำ และปลายน้� 
ำ
จะทำ�ให้ภาคการผลิตซึ่งเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมอาหารมีความมั่นคง และจังหวัดพะเยาจะเป็นพื้นที่ที่
สามารถรองรับผลผลิตทางด้านการเกษตรได้ทกุ ประเภทและทุกชนิดและจะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทีส่ ามารถส่งออกได้ และจะเป็นเป้าทีใ่ หญ่โตและเป็นแหล่งผลิตทีม่ คี วามสำ�คัญ เพียงแต่วา่ ต้องนำ�
เอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเติมคุณค่าเข้าไปและจะกลายเป็น
ระบบการผลิตที่มีความสำ�คัญ จังหวัดพะเยาจะมีความมั่งคง
และสามารถเชื่อมโยงไปถึงทุกๆ ด้าน ทุกๆ มิติ

2. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ) ได้ให้ความเห็นว่า
เนื่องจากจังหวัดพะเยามีภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว จึงนำ�
เอาสิง่ ทีม่ อี ยูม่ าเผยแพร่ผา่ นทางเทคโนโลยี ทุกคนมีสอื่ โซเซียล
มีเดีย เช่น Facebook Line Instagram สามารถติดตามข่าวสาร
โดยเลื่อนเข้าสู่แอปพลิเคชัน ไม่ต้องลงพื้นที่ในการติดตาม
งานจริง แค่มีมือถือเราก็สามารถติดตามงานได้ เราไม่ต้องไป
ดูขั้นตอนกระบวนการในพื้นที่จริงได้ แต่เราสามารถอ่านใน
อินเทอร์เน็ตได้ นั่นก็คือเราสามารถนำ�เอาภูมิปัญญามาสร้าง
เป็นความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนภายในจังหวัด และสิง่ ทีจ่ งั หวัดจะได้หลังจากการเปลีย่ นแปลงในครัง้ นีค้ อื มีสอื่
ในการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลูกหลานสามารถเรียนรู้ที่จะทำ�งาน เรียนรู้ที่จะทเกษตรกรรม
ได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงผลักดันภาคการเกษตรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วย
กลุ่มที่ 5 ได้ปัจจัยขับเคลื่อนคือ
1. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. การเคลือ่ นไหวทางสังคม (Social movement) ได้ให้ความเห็นของสือ่ สังคมออนไลน์และการเคลือ่ นไหว
ทางสั ง คมไว้ ว่ า ก่ อ นอื่ น ต้ อ งถามคนในจั ง หวั ด พะเยาหรื อ ยั ง ว่ า พร้ อ มที่ จ ะรั บ การเปลี่ ย นแปลงไหม
การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่สุดก็คือคนในพื้นที่จังหวัดพะเยา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้าคนภายในจังหวัด
ไม่ยอมรับหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถทำ�ได้และสิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือปัญญา สิ่งที่ดีๆ ก็จะ
ตามมาเอง
กิจกรรมที่ 2 คือ การโหวตเพื่อเลือกปัจจัยขับเคลื่อนในภาพรวม
หลังจากเมื่อเราได้ประเด็นปัจจัยขับเคลื่อนภายในกลุ่มมาแล้ว จำ�นวน 2 ปัจจัย นักวิจัยก็ได้นำ�เข้าสู่กิจกรรม
ที่ 2 คือ การโหวตเพื่อเลือกปัจจัยขับเคลื่อนในภาพรวม โดยมีจำ�นวนปัจจัยขับเคลื่อนทั้งหมด จำ�นวน 30 ปัจจัย
ซึ่งผลที่ได้จากการโหวตเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) อันดับ 1 คือ สุขภาพจิต (Mental Wellbeing)
อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (Agriculture and food industry) และมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ไม่ได้รับการ
โหวต จำ�นวน 5 ปัจจัย คือ การใช้อนิ เทอร์เน็ตในอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�รงชีวติ (Internet of things) วิทยาการ
หุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ (Retail and Service industry) การทำ�งานรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น
(Flexible Work) และการระบาดใหญ่ (Pandemics)
2. การมองภาพขั้วตรงข้ามของปัจจัยขับเคลื่อนที่ถูกเลือก
เมื่อได้แรงผลักหรือปัจจัยขับเคลื่อน จำ�นวน 2 ปัจจัยมาแล้ว คณะผู้วิจัยได้นำ�แรงผลักนั้นมาจัดทำ�ขั้วตรงข้าม
ซึ่งผลที่ได้คือ
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ราเริงแจมใส กลาแสดงออกสงบสุขทางใจ การอยูรวมกัน
กิจกรรมครอบครัว จิตสาธารณะ เขาอกเขาใจตัวเองและผูอื่น
การจัดการอารมณ วุฒิภาวะทางสังคม

สุขภาพจิต

อาหารและการเกษตร
Global
Fast Food
สารเคมี
บริษัททำ
Smart farm
Mass Product
คนมีที่ดินรวย
พื้นที่การเกษตรหายไป
ศูนยจัดการการปลูก

อาหารและการเกษตร

สุขภาพจิต

Local
กินของพะเยา
Healthy
ตอบโจทยวิถี
ปุยอินทรีย
อาหารคือวัฒธรรม
ทำเอง
อาหารปลอดภัย
ปลูกเฉพาะที่
คุณภาพการผลิต
ปญญาดั้งเดิม ผลผลิตของพะเยา
พื้นที่การเกษตรของชุมชน

ความคาดหวัง ภาวะซึมเศรา ไมรักตัวเอง
ไมยอมรับตัวเอง ไมเชื่อมั่นในตัวเอง การวิตกกังวล
การทำรายตัวเอง ฆาตัวตาย กินนอยนอนไมพอ

แผนภาพที่ 33 ขั้วตรงข้ามของปัจจัยขับเคลื่อนที่ถูกเลือก
1. กลุม่ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร กลุม่ ที่ 1 ได้กล่าวว่า “ประเด็นทีจ่ ะมาเล่ามีให้ฟงั อยู่ 7 ประเด็น
ในขั้วตรงข้าม ซึ่งอาจจะไม่ใช่ในทางบวกหรือลบ แต่ว่าจะเป็นขั้วตรงข้ามกัน คือ 1.ร้านอาหารแบบ localization หรือ
Globalization Localization ทีอ่ าหารมาจากท้องถิน่ หรือดัง้ เดิม และ Globalization เป็นอาหารทีเ่ รารับวัฒนธรรมมาจาก
ต่างวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น KFC McDonald อาหารเกาหลี เวียดนามต่างๆ 2.เราจะเลือกทานอาหารแบบ Fast food
หรือ Healthy 3. ด้านการเกษตร เราจะใช้สารเคมีหรือปุย๋ อินทรีย์ 4.เราจะผลิตสินค้าทางการเกษตร หาตลาดและขัน้ ตอน
ทุกอย่างเอง หรือให้บริษัทเข้ามาควบคุมและช่วยในทุกกระบวนการหรือเปล่า ซึ่งในปัจจุบัน ก็มีตลาดของซีพีที่จะเข้า
มาโลดแล่นในการเกษตรเหล่านี้ในทุกๆ กระบวนการของการเกษตร 5.ด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตร ว่าจะทำ�แบบ
mass production ที่ผลิตมาและก็ขายเลย ณ ตรงนั้นหรือไม่ แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ จะสามารถรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจ
บริหารจัดการตัง้ แต่ตน้ น้� 
ำ กลางน้�ำ และปลายน้�ำ ไปสูผ่ บู้ ริโภคได้อย่างไรบ้าง 6.การผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้
ให้มีสินค้าปลูกเฉพาะถิ่น ที่ไหนก็สามารถปลูกได้ หรือมีการกำ�หนดปริมาณการปลูกว่าพื้นที่ไหนควรปลูกอะไร เท่าไหร่
เพือ่ จะให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดและอุปทานของตลาด 7.วิธกี ารในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ว่าจะเลือกใช้วิถีปัญญาดั้งเดิมหรือจะนำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ เป็น smart city smart farm”
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2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร กลุ่มที่ 2 ได้กล่าวว่า “อาหารในอนาคตของจังหวัดพะเยาจะ
ต้องกินของพะเยา เป็นของพะเยา ตราบใดที่คนในพะเยาไม่กินของของพะยา ก็ไม่ใช่พะเยา สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ การ
กินอาหารต้องตอบโจทย์ในทันที วิถีของจังหวัดพะเยาคือ อาหารเป็นวัฒนธรรม ฉะนั้นก็ต้องสืบวัฒนธรรม เป็นอาหาร
ที่มีความปลอดภัยเนื่องจาก ถ้าเราย้อนถึงการเกษตร การเกษตร อาหารจะมีความสัมพันธ์กัน ภูมินิเวศน์ของจังหวัด
พะเยาเป็นสิ่งที่หายาก คือ ต้นกำ�เนินเราคือลุ่มน้ำ�  ถ้าเราไม่เอาน้ำ�  หนอง ดิน ทรายมาลง ฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้าง
อาหารและระบบการเกษตรให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศก็ได้ เรียกว่าการตลาดนำ�การผลิต แต่ตอ้ งเอาคุณค่านำ�การผลิต
ก็จะได้อาหารที่มีคุณภาพดีและสุขภาพดี ในเรื่องของพื้นที่ ในอนาคต คนหลายๆ เชื้อชาติที่จะมาอยู่ในพะเยาใน
เส้นทางต่างๆ เช่น ทางอากาศ ทางลอดใต้ดิน ถนนต่างๆ พื้นที่การเกษตรหายไป ณ วินาทีนี้น่าจะเกิน 60% ซึ่งเหลืออยู่
ไม่มาก เพราะฉะนัน้ การเกษตรทีจ่ ะทำ�ในอนาคต คนทีไ่ ปทำ�ต้องเห็นความสำ�คัญของคนในพืน้ ที่ ขณะเดียวกันก็สามารถ
สร้างรายได้ได้ ดั้นนั้นในอนาคตคนที่มีที่ดินเท่านั้นที่รวย เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรมี 10% ในอนาคตพะเยา
เกษตรกรจะมีไม่ถงึ 20% อีกทัง้ ในอนาคต การนำ�เข้าอาหารจากต่างถิน่ ในปัจจุบนั เรามีการนำ�เข้าอาหารจากต่างถิน่ มาก
เช่น หมู ในอนาคตจึงจำ�เป็นที่จะต้องมีการทำ�ปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น”
3. กลุ่มสุขภาพจิต กลุ่มที่ 1 ได้กล่าวว่า “การมอง 2 ขั้นใน 2 มิติ คือ แรงที่มากระทำ�ที่เกิดขึ้นก็มีทั้งบวก (+)
และลบ (-)
ในด้านลบ (-) คือ มีภาวะกดดันจากสังคม จนทำ�ให้เกิดภาวะเครียด ถูกคาดหวัง มีชีวิตการทำ�งานแบบ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Auto Bot) ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล เกิดการทำ�ร้ายตนเอง ปิดกั้นตนเองจากสังคม ไม่เข้าสังคม
จนเกิดภาวะซึมเศร้า
ในด้านบวก (+) คือ คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็จะมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีสติในการแก้ไขปัญหา
รู้จักใช้เหตุผลและมีความสงบสุขทางใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานคือตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ซึ่งมองว่าการทำ�กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานตั้งแต่สถาบันครอบครัวขึ้นไปก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี”
4. กลุ่มสุขภาพจิต กลุ่มที่ 2 ได้กล่าวว่า “ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เรามองว่า มีทั้งระดับเริ่มต้นไป
จนถึงสมองเสื่อม เป็นกลุ่มงาน จิตเภท คือ มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย (Panic) มีอาการซึมเศร้าเล็กๆ น้อยๆ และสุดท้ายคือ
จิตเภทสมองเสือ่ ม เราได้มองใน 2 ด้านคือ ด้านลบ (-) คนเหล่านีจ้ ะไม่ยอมรับตัวเอง มีทงั้ คนทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั แต่ถา้ รูต้ วั
ก็จะเกิดการยอมรับได้ แต่ถา้ ไม่รตู้ วั ก็จะเกิดอีกเหตุการณ์ คือ มีความหวาดระแวงและไม่เชือ่ มัน่ ในตัวเอง กินน้อย อ่อนแอ
และส่วนใหญ่จะก้าวร้าว บางคนเก็บตัวและความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างไม่ดี และนำ�ไปสูก่ ารฆ่าตัวตาย ในด้านบวก (+)
การช่วยเหลือของเขาจะเป็นจิตสาธารณะ เป็นที่ปรึกษาได้ ชอบคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ อะไรที่เราไม่กล้าแสดง
เขามักที่จะกล้าแสดงออก การเข้าอกเข้าใจและให้กำ�ลังใจผู้อื่น เขามักจะเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาที่ดี ทักษะ จิตสาธารณะดี
การจัดการกับอารมณ์ตา่ งๆ หรือวุฒภิ าวะทางอารมณ์เขาสามารถทีจ่ ะจัดการได้ดถี า้ รูต้ วั แต่หากว่าไปถึงขัน้ สมองเสือ่ ม
ต้องอาศัยแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ”

77

3. การสร้างฉากทัศน์
หลังจากทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียร่วมพูดคุยเพือ่ แลกเปลีย่ นประเด็นกันภายในกลุม่ และได้ประเด็นขัว้ ตรงข้ามของ
ปัจจัยขับเคลือ่ น (Driving Forces) แล้ว จึงเข้าสูก่ ระบวนการ 2 ขัน้ ตอนสุดท้าย คือ 1. การสร้างฉากทัศน์ และ 2. การเลือก
ฉากทัศน์ที่อยากอยู่และไม่อยากอยู่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างฉากทัศน์ คณะนักวิจัยได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลือกเข้ากลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประเด็นภายในกลุ่ม จำ�นวน 4 กลุ่ม หรือ 4 ฉากทัศน์ คือ (1) สุขภาพจิตดี-อาหารและเกษตรวิถีชุมชน (2) สุขภาพจิตดีอาหารและเกษตรแบบทุนนิยม (3) สุขภาพจิตไม่ดี-อาหารและเกษตรวิถีชุมชน (4) สุขภาพจิตไม่ดี-อาหารและเกษตร
แบบทุนนิยม และมีการนำ�เสนอภาพเปรียบเปรยของแต่ละฉากทัศน์ดังแสดงในแผนภาพที่ 34 และมีคำ�อธิบาย
สถานการณ์ภายใต้แต่ละฉากทัศน์ดังต่อไปนี้

ราเริงแจมใส กลาแสดงออกสงบสุขทางใจ การอยูรวมกัน
กิจกรรมครอบครัว จิตสาธารณะ เขาอกเขาใจตัวเองและผูอื่น
การจัดการอารมณ วุฒิภาวะทางสังคม

1. สุขภาพจิตดี-อาหารและเกษตรวิถีชุมชน
ทางกลุ่มได้กล่าวว่า “กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา หมายความว่า กิน คือ อาหารทาง
การเกษตร มีผกั ปลา ข้าว และอยูด่ ี คือ คนมีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ี อยูร่ ายล้อมกับความมัน่ คงทาง
อาหาร ในขณะทีเ่ ค้าอยูแ่ ละมีความสุข ได้มกี ารร้องเพลงของพะเยา ของอำ�เภอได้
คนในอนาคตต้องเป็นเช่นนั้น”

2. สุขภาพจิตดี-อาหารและเกษตรแบบทุนนิยม
ทางกลุ่มได้กล่าวว่า “มีเกษตรกร ที่เป็นผู้ผลิต กำ�เนิดผลผลิต และมีนายทุน
ที่ทำ�อุตสาหกรรมด้านการเกษตรขนาดใหญ่ที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิตอีกที ในรูป
จึงมีเกษตรกรถือเงินและผลผลิตของเขาในการแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเหล่านั้นมีความสุขกับการ
แลกเปลี่ยนสินค้าด้วยกัน”

สุขภาพจิต

อาหารและการเกษตร
Global
Fast Food
สารเคมี
บริษัททำ
Smart farm
Mass Product
คนมีที่ดินรวย
พื้นที่การเกษตรหายไป
ศูนยจัดการการปลูก

อาหารและการเกษตร

สุขภาพจิต
ความคาดหวัง ภาวะซึมเศรา ไมรักตัวเอง
ไมยอมรับตัวเอง ไมเชื่อมั่นในตัวเอง การวิตกกังวล
การทำรายตัวเอง ฆาตัวตาย กินนอยนอนไมพอ

แผนภาพที่ 34 ภาพฉากทัศน์
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Local
กินของพะเยา
Healthy
ตอบโจทยวิถี
ปุยอินทรีย
อาหารคือวัฒธรรม
ทำเอง
อาหารปลอดภัย
ปลูกเฉพาะที่
คุณภาพการผลิต
ปญญาดั้งเดิม ผลผลิตของพะเยา
พื้นที่การเกษตรของชุมชน

3. สุขภาพจิตไม่ดี-อาหารและเกษตรวิถีชุมชน
ทางกลุ่มได้กล่าวว่า “ภาพฉากทัศน์ของกลุ่ม คือ ตุ่มที่มีรอยรั่ว ในตุ่มมีดอกบัว
ที่อยู่ข้างล่างตุ่ม หมายความว่า ภาคการเกษตรที่มีน้ำ�เป็นปัจจัยในการผลิต
เติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ บางปีน้ำ�แล้ง บางปีน้ำ�ท่วม ซึ่งส่งผลต่อการผลิต ทำ�ให้
ภาคเกษตรกรประสบปัญหาภาวะขาดน้ำ�บ้าง รั่วไปกับพิษยาทั้งหลาย ทำ�ให้ผล
ทางการเกษตร การผลิตทีอ่ าจจะได้ก�ำ ไรติดลบ ดังนัน้ จะทำ�อย่างไรให้ดอกบัวทีอ่ ยู่
ใต้ตมุ่ โผล่ขนึ้ มาจากตุม่ จึงต้องยกระดับการผลิตขึน้ มาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ส่งผลให้เกษตรกรที่ผลิต มีกำ�ไร มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากขึ้น”

4. สุขภาพจิตไม่ดี-อาหารและเกษตรแบบทุนนิยม
ทางกลุ่มได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มได้ตกผลึกความคิดได้ว่าภาพฉากทัศน์นี้เป็น
การตลาดแบบนายทุนเข้ามาและสุขภาพจิตย่ำ�แย่ จึงได้รูปออกมาเป็นรูปหมูที่
ถูกนายทุน สูบพื้นที่การเกษตรของผู้คนออกไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เหลือหูหมูที่มี
เพียงข้างเดียว” เป็นหมูที่ถูกนำ�มาเปรียบเปรยกับอาหาร Fast Food และมีหูที่
แหว่งไป”
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ประเด็นสำ�คัญในการบรรยายภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในพะเยา 2030

ตารางที่ 17 ตารางการเปรียบเทียบภาพอนาคตในแต่ละฉากทัศน์

สภาพสังคม
ฉากทัศน์ที่ 1
สุขภาพจิตดี อาหารและเกษตร
วิถีชุมชน

ประชาชนในพื้นที่มีความสุข การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
กับการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่แบบวิถีพอเพียง พอมี
ยังคงมีการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม พอกิน
ขนบธรรมเนียมของชาว
พะเยา

การเกษตรแบบทำ�เอง ปลูกเอง
ผลิตเองโดยคนในพื้นที่
มีการทำ�การเกษตรอินทรีย์

ฉากทัศน์ที่ 2
สุขภาพจิตดี อาหารและเกษตร
แบบทุนนิยม

ประชาชนในพื้นที่มีความสุข
กับการใช้ชีวิตแบบทุนนิยม
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนในพื้นที่

มีนายทุนเป็นผู้นำ�ในพื้นที่
เพื่อทำ�การเกษตรหรือผลิต
อาหารแปรรูป โดยมีอุปกรณ์ /
เครื่องมือที่ช่วยในการผลิต

ฉากทัศน์ที่ 3
สุขภาพจิตไม่ดี อาหารและเกษตร
วิถีชุมชน

ฉากทัศน์ที่ 4
สุขภาพจิตไม่ดี อาหารและเกษตร
แบบทุนนิยม
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การใช้ชีวิต

ลักษณะการทำ�เกษตรกรรม
และการผลิตอาหาร

การใช้ชีวิตแบบมีนายทุน
เป็นคนกำ�หนดปัจจัยทั้ง
การค้าขาย การผลิต
คนรุ่นใหม่นิยมทานอาหาร
จานด่วน (อาหารขยะ)
มากกว่าที่จะทำ�เอง

ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่ม การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
ชอบที่จะให้นายทุนเข้ามา อยู่แบบวิถีพอเพียง พอมี
ทำ�อุตสาหกรรมในขณะที่ พอกิน
บางกลุ่มยังใช้ชีวิตแบบวิถี
ดั้งเดิม และมีความวิตก
กังวลว่ากลุ่มนายทุนจะนำ�
การผลิตทั้งหมด

การเกษตรแบบทำ�เอง ปลูกเอง
ผลิตเองโดยคนในพื้นที่
มีการทำ�การเกษตรอินทรีย์
แต่ยังพบปัญหาเรื่องการใช้น้ำ�

ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่ม
ชอบที่จะให้นายทุนเข้ามา
ทำ�อุตสาหกรรมในขณะที่
บางกลุ่มยังใช้ชีวิตแบบวิถี
ดัง้ เดิม และมีความวิตกกังวล
ว่ากลุ่มนายทุนจะนำ�
การผลิตทั้งหมด

การเกษตรและการผลิตอาหาร
นิยมใช้อุปกรณ์ / เครื่องจักร
เป็นตัวผลิตเป็นส่วนใหญ่
กลุ่มแรงงานเป็นส่วนน้อย

การใช้ชีวิตแบบมีนายทุน
เป็นคนกำ�หนดปัจจัยทั้ง
การค้าขาย การผลิต
คนรุ่นใหม่นิยมทานอาหาร
จานด่วน (อาหารขยะ)
มากกว่าที่จะทำ�เอง

ประเด็นสำ�คัญในฉากทัศน์
(influencing areas)

เนื้อหาในฉากทัศน์
(aspects)

คุณภาพชีวิต

-

สภาพแวดล้อมทางสังคม
มลพิษทางอากาศ
รูปแบบครอบครัว
รูปแบบวิถีชีวิต
สุขภาพจิต

รูปแบบการทำ�เกษตรกรรม
และอาหาร

-

อุตสาหกรรม เครื่องจักร
ลักษณะการผลิต
พื้นที่ในการทำ�แหล่งผลิต
ปัจจัยการผลิตที่สำ�คัญ/ผลกระทบ (น้ำ� ดิน ฯลฯ)

เทคโนโลยี นวัตกรรม

-

เครื่องทุ่นแรง
รถไฟฟ้าความเร็วสูง
ผู้ประกอบการรายใหญ่/รายย่อย
สินค้าท้องถิ่น

การท่องเที่ยว

- เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
- ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ

4. การเลือกฉากทัศน์ที่อยากอยู่และไม่อยากอยู่
จากฉากทัศน์ทงั้ 4 ทีไ่ ด้น�ำ เสนอ คณะนักวิจยั ได้ให้ผเู้ ข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเลือกให้คะแนนกับฉากทัศน์
ทีต่ นเองอยากจะอยู่ (สติกเกอร์สเี ขียว) และไม่อยากจะอยู่ (สติกเกอร์สแี ดง) และผลการระดมความคิดเห็นสามารถสรุป
ได้ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
ฉากทัศน์

สุขภาพจิตดี-อาหารและเกษตรวิถีชุมชน
สุขภาพจิตดี-อาหารและเกษตรแบบทุนนิยม
สุขภาพจิตไม่ดี-อาหารและเกษตรวิถีชุมชน
สุขภาพจิตไม่ดี-อาหารและเกษตรแบบทุนนิยม

คะแนน “อยากอยู่”

คะแนน “ไม่อยากอยู่”

34
3
0
0

0
0
7
30
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การพัฒนาและออกแบบภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัด

การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและออกแบบภาพอนาคตเชิงพื้นที่ของจังหวัด
พะเยาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
3.1		 ปัจจัยเร่งและความไม่แน่นอน (Drivers and Uncertainties)
- ปัจจัยเร่ง (Drivers)

ในการดำ�เนินการสอบถามระดับความคิดเห็นของปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) ที่สำ�คัญของจังหวัด
พะเยา ทางคณะนักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 53 คน ที่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2563 ดังแสดงในรูปภาพที่ 18 และ 2) การระดมความคิดเห็นผ่านบอร์ดนิทรรศการซึ่งสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของสาธารณะที่ Tops Plaza เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ดังแสดงในรูปภาพที่ 19 โดยมีประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำ�นวน 133 คน ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสรุประดับความคิดเห็นได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 18

รูปภาพที่ 19 การโหวตเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) ในการระดมความคิดเห็น
ผ่านบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมการนำ�เสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น
ในการโหวตปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) ทางคณะผู้วิจัยได้แจกสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการโหวตให้กับ
ผูเ้ ข้าร่วมคนละ 3 ดวง เพือ่ เลือกปัจจัยทีค่ าดว่าจะเป็นตัวกำ�หนดอนาคตทีส่ �ำ คัญของจังหวัดพะเยา จำ�นวน 3 ปัจจัย และ
มีการนับผลคะแนนจากจำ�นวนการโหวตของแต่ละปัจจัยนั้นๆ ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 จำ�นวนการโหวตปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) ที่สำ�คัญของจังหวัดพะเยา
Workshop
(คน)

ประชาชนทั่วไป
(คน)

1. ความต้องการความเท่าเทียม (demand for fairness)

4

14

2. ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ (income inequality)

4

9

3. สื่อสังคมออนไลน์ (social media)

9

7

4. สุขภาพจิต (mental well-being )

20

10

5. ช่องว่างระหว่างวัย (rising generation gap)

3

3

6. บทบาทของคนรุ่นดิจิทัล (role of digital natives)

9

2

7. ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence )

5

5

8. บิ๊กดาต้า (big data)

7

3

9. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security)

1

7

10. การใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิต
(internet of things)

0

9

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces)

รูปภาพที่ 18 การโหวตเลือกปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็น
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Workshop
(คน)

ประชาชนทั่วไป
(คน)

11. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology)

7

18

12. วิทยาการหุ่นยนต์ (robotics)

0

7

13. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(agriculture and food industry)

14

29

14. สังคมไร้เงินสด (cashless society)

3

10

15. การทำ�งานรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น (flexible work)

0

8

16. อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่
(health and wellness industry)

1

20

17. อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ (retail and service industry)

0

5

18. เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy)

1

14

19. สภาวะโลกร้อน (global warming)

1

1

20. ภัยแล้ง (droughts)

2

22

21. การระบาดใหญ่ (pandemics)

0

18

22. ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร/
มลภาวะอากาศ (PM 2.5 / air pollution )

1

26

23. เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (sustainable development goals)

7

14

24. การจัดการของเสีย (waste management)

4

39

25. แผนพัฒนาชาติระยะยาว (long-term national plan)

3

11

26. การทุจริตคอร์รัปชั่น (corruption)

1

41

27. สงครามการค้าระหว่างประเทศ (international trade war)

0

11

28. ความไม่แน่นอน / การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(political instability/transition)

0

9

29. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(role of local goverments)

0

13

30. การเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)

0

28

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces)
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จากการสอบถามของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็น (Workshop) จำ�นวน 53 คน ใน
ประเด็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) จำ�นวน 30 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อน
สุขภาพจิต (Mental Wellbeing) เป็นปัจจัยเร่งที่มีผลต่อจังหวัดพะเยามากที่สุด โดยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 20 คน
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (Agriculture and food industry) โดยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 14 คน
และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับ บทบาทของคนรุ่นดิจิทัล (Role of digital natives) มีระดับความคิดเห็น
เท่ากันอยู่ที่ 9 คน
จากการสอบถามของกลุ่มประชาชนทั่วไป จำ�นวน 133 คน ในประเด็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Force) จำ�นวน 30 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนการทุจริตคอร์รัปชั่น (corruption) เป็น
ปัจจัยเร่งที่มีผลต่อจังหวัดพะเยามากที่สุด โดยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 41 คน รองลงมา คือ การจัดการของเสีย (waste
management) โดยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 39 คน และ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (agriculture and food
industry) ระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 29 คน
- ความไม่แน่นอน (Uncertainties)

ความไม่แน่นอน (Uncertainties) หมายถึง ความไม่แน่นอนของแรงผลักทีเ่ ต็มไปด้วยความเป็นไปได้มากมาย
ในอนาคต ซึ่งทำ�ให้คาดการณ์ได้ยากว่าแรงผลักนั้นจะมีแนวโน้มเช่นใดในอนาคต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงผลักนี้
ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพียงลักษณะเดียว จากความหมายดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้น�ำ เสนอความไม่แน่นอนของ
ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces) จำ�นวน 30 ปัจจัย ดังนี้

1. ความต้องการความเท่าเทียม (demand for fairness)
จะมีการแก้ปัญหาความเป็นธรรมอย่างจริงจังจากรัฐบาลหรือไม่? ประเด็นนี้ฝังรากลึก
เป็นวัฒนธรรมชุมชนที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ? จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ ?

2. ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ (income inequality)
การให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันจะเป็นเครือ่ งมือในการลดความเหลือ่ มล้�ำ ด้านรายได้
ได้อย่างไร และต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ?
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3. สื่อสังคมออนไลน์ (social media)
จะมีการออกฎหมายควบคุมปริมาณการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ได้หรือไม่ ? และอิทธิพล
ของโซเซียลมีเดียจะกินระยะเวลายาวนานเพียงใด ?

8. บิ๊กดาต้า (big data)
ข้อมูลขนาดใหญ่มีผลต่อวิธีการทำ�งานและวิถีชีวิตของคนในจังหวัดพะเยาอย่างไร ?

4. สุขภาพจิต (mental well-being)
เราสามารถให้ความรูแ้ ก่คนในพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตนเอง
ได้หรือไม่ ? และเราสามารถผลักดันวาระนี้เป็นวาระสำ�คัญในการบริหารพื้นที่พะเยาหรือไม่ ?

9. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security)
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่มมี ากพอทีจ่ ะป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และเกิดความ
เสียหายต่อระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนในจังหวัดพะเยา

5. ช่องว่างระหว่างวัย (rising generation gap)
เมือ่ อัตราการเกิดลดลง ช่องว่างระหว่างวัยจะลดลงหรือไม่ ? ช่องว่างระหว่างวัยจะทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่หรือไม่ ?

10. การใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิต (internet of things)
เทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดพะเยา
หรือไม่ ?

6. บทบาทของคนรุ่นดิจิทัล (role of digital natives)
กลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัยไปมากจะทำ�ให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมในท้องถิ่นหรือไม่ ? กลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถด้านเทคโนโลยีท่ี
ล้ำ�สมัยจะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำ�การเมืองท้องถิ่นหรือไม่ ?

11. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology)
มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างแพร่หลายในพื้นที่และจะส่งผลต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพลังงานรูปแบบเดิมหรือไม่ ?

7. ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
AI ถูกนำ�มาใช้ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�รงชีวติ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำ�ไปใช้
ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกอย่างไร ?

12. วิทยาการหุ่นยนต์ (robotics)
หุน่ ยนต์สามารถเข้ามาแทนทีง่ านทีค่ นในจังหวัดพะเยาหรือไม่ งานไหนทีห่ นุ่ ยนต์สามารถ
ทำ�แทนได้ ?
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13. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (agriculture and food industry)
การทำ�การเกษตรในจังหวัดพะเยามีการใช้ปจั จัยการผลิตสูงเช่น ปุย๋ สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ในปริมาณมาก คุณภาพน้�ำ เสียจากการเลีย้ งปลานิล รวมทัง้ สภาพอากาศแปรปรวน สภาวะภัยแล้ง  
ส่งผลทำ�ให้ผลผลิตได้น้อยและราคาตกต่ำ�  โดยปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังหรือไม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านลบหรือไม่ ?

18. เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy)
จังหวัดพะเยามีการใช้เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจแบบแบ่งปันมากขึน้ ในอนาคต
อย่างไร ? จากการประเมินความไม่แน่นอนจากผู้วิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความไม่แน่นอน
อยู่ที่ 2.8

14. สังคมไร้เงินสด (cashless society)
หากต้องการทำ�ให้จังหวัดพะเยาเป็นสังคมไร้เงินสด ผู้สูงอายุ ผู้ขายค้าปลีกควรมี
การปรับตัวหรือไม่  และควรมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้ให้กับผู้สูงอายุและ
ร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างไร ?

19. สภาวะโลกร้อน (global warming)
กระบวนการควบคุมหรือกระบวนการตัดสินใจต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีการแทนที่ด้วยกระบวนการใหม่หรือไม่ ? และสภาวะโลกร้อนที่มี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจะสามารถถูกควบคุมได้หรือไม่ ?

15. การทำ�งานรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น (flexible work)
การระบาดของโควิด 19 หรือโรคระบาดอื่นๆ ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำ�เนิน
ชีวิต และเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ทำ�งาน โดยสามารถทำ�งานที่บ้านได้

20. ภัยแล้ง (droughts)
ในปีที่กำ�ลังจะมาถึงนั้น ภัยแล้งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ ? และมีแนวทาง
เทคโนโลยี และนโยบายในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของภัยแล้งหรือไม่ ?

16. อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ (health and wellness industry)
อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยูข่ องจังหวัดพะเยาจะได้รบั การพัฒนารองรับสังคม
ผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ?

21. การระบาดใหญ่ (pandemics)
โลกจะเป็นอย่างไรในยุคหลัง COVID-19 และ ชีวิตในวิถีสิ่งปกติใหม่หรือ New normal
จะเป็นอย่างไร ? และหลังจากวิกฤต COVID-19 อาจจะมีโรคระบาดใหม่เกิดขึน้ มาอีกหรือไม่ และ
จะเกิดขึ้นและรับมืออย่างไร ?

17. อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ (retail and service industry)
อุตสาหกรรมค้าปลีกรายย่อยในจังหวัดพะเยาจะหดหายไปหรือไม่ รัฐบายมีนโยบาย
อย่างไรในการช่วยเหลือธุรกิจเหล่านี้ ?

22. ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร/มลภาวะอากาศ
(PM 2.5 / air pollution)
ในปีทกี่ �ำ ลังจะมาถึงนัน้ ปัญหามลพิษอากาศจะทวีความรุนแรงมากขึน้ หรือไม่ ? และจะ
มีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามลพิษอากาศ หรือไม่ ?
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23. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals)
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนัน้ มีก�ำ หนดให้ส�ำ เร็จในระยะเวลาอีก 10 ปีขา้ งหน้า จะเป็น
ไปได้หรือไม่และมีความคืบหน้าในการดำ�เนินการของแต่ละประเทศเพียงใด ? และรัฐบาลของ
ประเทศมีการนำ�เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปบรรจุเป็นนโยบายหรือนำ�ไปใช้ในการบริหาร
จัดการประเทศหรือไม่ ?

28. ความไม่แน่นอน / การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง (political instability/transition)
ระเบียบชาติที่เกิดจากการแบ่งสันปันส่วนอำ�นาจภายในประเทศที่ไม่เท่าเทียมได้
ลดทอนประโยชน์ของคนพะเยาอย่างไร ? และความไม่แน่นอนทางการเมืองจะแย่ลงไปอีกหรือไม่
ในอนาคตอันใกล้นี้ ?

24. การจัดการของเสีย (waste management)
อะไรคือสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้เราเป็นสังคมไร้ขยะได้อย่างสมบูรณ์ ? และวิธกี ารจัดการขยะ
ในเมืองปัจจุบัน มีปัญหาอย่างไร ?

29. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (role of local goverments)
องค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ที่ สุ ด กั บ ประชาชนและมี ค วามรู้
ความเข้าใจความต้องการของประชาชนมากที่สุด ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ของท้องถิ่นจะได้รับ
การยอมรับอย่างแท้จริงจากรัฐบาลกลางหรือไม่ ?

25. แผนพัฒนาชาติระยะยาว (long-term national plan)
ความร่วมมือในการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาชาติระยะยาวมักจะขาดหายไปในหลาย
ประเทศ ทำ�อย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้ ? และแผนเหล่านี้เป็นไปตามความตั้งใจหรือไม่ ?

30. การเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)
กลไกทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญจะช่วยป้องกันไม่ให้การเคลื่อนไหวทางสังคมใน
จังหวัดพะเยาต้องใช้วิธีนอกกฎหมายได้หรือไม่ ? และเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และการประท้วงเกิดขึ้นมากขึ้นหรือน้อยลงทั่วโลก ?

26. การทุจริตคอร์รัปชั่น (corruption)
ปัญหาการคอร์รปั ชัน่ จะถูกแก้ไขได้หรือไม่ ? และภายใต้เทคโนโลยีและความไม่เท่าเทียม
ในสังคม การคอร์รัปชั่นจะมีความซับซ้อนและแก้ได้ยากขึ้นหรือไม่ ?

27. สงครามการค้าระหว่างประเทศ (international trade war)
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ส่งผลต่อจังหวัดพะเยาอย่างไร ? และ
เมือ่ ประเทศทีอ่ อ่ นแอกว่าถูกคาดหวังให้เลือกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการเลือกนัน้
คืออะไร ?

3.2		 ประเด็นหลัก / ตรรกะของภาพอนาคต (Scenario Logics)
จากกระบวนการที่ได้จัดทำ�ในช่วงต้นของโครงการ คณะผู้วิจัยพบว่า ภาพอนาคตของจังหวัดพะเยา 2030
เป็นภาพของการใช้ชีวิตร่วมกันภายในพื้นที่ที่ประกอบด้วยฉากทัศน์ที่สำ�คัญ 2 ฉากทัศน์ด้วยกัน ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ 1
กินดีอยูด่ วี ถิ พี ะเยา และ ฉากทัศน์ที่ 2 กินอยูไ่ ม่สขุ ทุกข์เพราะทุนนิยม โดยทัง้ สองฉากทัศน์เกิดขึน้ จากสองแรงผลักสำ�คัญ
คือ สุขภาพจิตกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และในขณะเดียวกัน คณะผูว้ จิ ยั พบ 5 สภาวการณ์และศักยภาพเชิงพืน้ ที่
ที่สำ�คัญภายใต้ภาพอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อให้การมองภาพอนาคตมีความชัดเจนและละเอียด
มากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงได้นำ�ผลการศึกษาที่ได้ไปจัดนิทรรศการเพื่อระดมความคิดเห็นจากสาธารณะ และนำ�ข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นประเด็นหลักและตรรกะของภาพอนาคตในแต่ละฉากทัศน์ในหัวข้อนี้
3.2.1. ตรรกะและเรื่องเล่าของฉากทัศน์ที่ 1 กินดีอยู่ดีวิถีพะเยา

จากการจัดกิจกรรมการนำ�เสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะความคิด
เห็นในประเด็นของภาพอนาคตลงบนบอร์ด ซึ่งสามารถนำ�มาสรุปประเด็นตรรกะและเรื่องเล่าได้ดังต่อไปนี้
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ประเด็นตรรกะและเรื่องเล่าที่ได้จากบอร์ด
แสดงความคิดเห็น

จากข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดพะเยา ต่อฉากทัศน์ที่ 1 “ กินดีอยูด่ วี ถิ พี ะเยา” พบว่า คนใน
จังหวัดอยากให้พะเยาเป็นเมืองวัฒนธรรม เป็นเมืองที่สงบสุข
ไม่วุ่นวาย มีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่เรียบง่าย พอเพียง ผู้คนกินดี
อยู่ดี มีงานทำ�ที่ดี มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
อาหารปลอดภัย มีความมัน่ คงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
มีเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารพิษต่างๆ การเกษตรต้องปลอดภัยกับ
ธรรมชาติและผู้คน มีใจเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
คนบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าอยากสนับสนุนคนว่างงานให้มาทำ�เกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ในการดำ�รง
ชีวิตมีเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นจุดเด่นของพะเยา และให้เศรษฐกิจและการค้าขายของคนในจังหวัดดีขึ้น
อีกทั้งให้คนพะเยาสร้างรายได้จากการเกษตร โดยส่งเสริมการออกสินค้า / ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือนำ�สินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ ออกสู่ตลาดในประเทศ และตลาดนอกประเทศมากขึ้น และส่งเสริมการค้า
ออนไลน์
สุดท้ายนี้คนพะเยาอยากให้มีการศึกษาที่ดี ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน การอยู่ดีกินดี จะต้องเริ่มจาก
การให้คนพะเยาเข้าถึงการศึกษาทีด่ แี ละมีมาตรฐาน เพือ่ สร้างพืน้ ฐานทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้สามารถ
เปิดรับวิทยาการความรู้ และมีนสิ ยั รักในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ จากนัน้ จึงจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาตนเองโดยองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุน ส่งเสริม จัดหา เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำ�ในภาพรวม ทัศนคติคน
จะนำ�ไปสู่การพัฒนาส่วนรวม
3.2.2. ตรรกะและเรื่องเล่าของฉากทัศน์ที่ 2 กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะทุนนิยม

จากการจัดกิจกรรมการนำ�เสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะความคิดเห็น
ในประเด็นของภาพอนาคตลงบนบอร์ด ซึ่งสามารถนำ�มาสรุปประเด็นตรรกะและเรื่องเล่าได้ดังต่อไปนี้
ประเด็นตรรกะและเรื่องเล่าที่ได้จากบอร์ดแสดงความคิดเห็น

จากข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา ต่อฉากทัศน์ที่ 2 “กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะ
ทุนนิยม” พบว่า คนพะเยาไม่อยากให้มีนายทุนเข้ามา เพราะจะทำ�ให้คนพะเยามีแต่ความขัดแย้ง ไม่สงบสุข เพราะ
นายทุนเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป ทำ�ให้ผู้ค้ารายย่อยไม่สามารถอยู่ได้ และต้องเข้ามาเป็นแรงงานในระบบ คนพะเยา
จึงอยากสนับสนุนคนในพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรเองเพือ่ ลดการถูกเอาเปรียบ และควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีก�ำ ลังในการต่อรอง
ราคา เพิ่มมูลค่าของสินค้า
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ทัง้ นี้ การทีม่ นี ายทุนเข้ามามีทงั้ ผลดีและผลเสีย ซึง่ ถ้าอยาก
ให้ พ ะเยาเจริ ญ ขึ้ น ก็ ต้ อ งให้ น ายทุ น เข้ า มาลงทุ น ในจั ง หวั ด
แต่นายทุนควรเข้ามาช่วยพัฒนาจังหวัดควบคู่ไปด้วยด้วย ถ้าทำ�
ข้อตกลงที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันก็จะช่วยพัฒนาจังหวัดได้
อี ก ทั้ ง นายทุ น ที่ มี คุ ณ ธรรมจะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนได้ รั บ ประโยชน์
การจั ด ให้ มี ก ฎหมายควบคุ ม ในส่ ว นของการแบ่ ง รายได้ ใ ห้
เท่ า เที ย มให้ คุ้ ม กั บ ค่ า แรง รายได้ หรื อ การกำ �หนดมาตรการ
เกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ จะทำ�ให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์
จากการลงทุนมาตอบแทนสังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
3.2.3. ศักยภาพเชิงพืน
้ ทีข
่ องพะเยาภายใต้ประเด็น
Future of Living

ในการมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดพะเยาได้
ใน 5 ประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้นำ�ประเด็นดังกล่าวไปจัดกิจกรรมการ
ระดมความคิดเห็นจากสาธารณะเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เพื่อ
ให้สาธารณะได้ร่วมกันมองและบรรยายประเด็นทั้ง 5
รูปภาพที่ 20 การเสนอแนะความเห็นในประเด็นของศักยภาพ 5 ประเด็น
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การเรียนรู้ (Learning)
ผลการจัดกิจกรรมพบว่า อยากให้จงั หวัดพะเยามีการพัฒนาการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง จากภาครัฐ
เอกชน หน่วยงานต่างๆ ในการที่จะมองเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มีพื้นฐานการศึกษาที่
แน่นขึน้ กว่าเดิม มีการเรียนการสอนทีม่ กี ารส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษามีความก้าวไกลทันสมัย มีอปุ กรณ์
อำ�นวยความสะดวก มีอินเทอร์เน็ต มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนพะเยาให้
ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบต่อ
อีกทัง้ คนพะเยายังอยากให้เกิดการพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้คนพะเยามีสว่ นร่วมในเรือ่ งการพัฒนาศึกษาการเมือง
ของสังคม เพือ่ กำ�หนดวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยใหม่ พะเยาจะเป็นเมืองแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทางเกษตรวัฒนธรรมและ
นวัตกรรม โดยความรู้ความสามารถของคนพะเยา และการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ทุกภาคส่วนจะทำ�ให้การพัฒนาสามารถยกระดับไปด้วยกันทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดพะเยา
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2. วัฒนธรรม (Culture)
ผลการจัดกิจกรรมพบว่า พะเยาเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ดี มีประเพณีที่หลากหลายอยู่คู่พะเยามานานจึงอยาก
ให้มกี ารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ สืบสานอนุรกั ษ์ความเป็นอยูม่ ปี ระเพณีเทศกาลงานบุญ จัดกิจกรรมให้คนพะเยา
ตระหนักรู้อยากให้ช่วยให้คนพะเยาตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพะเยา และเพื่อทำ�ให้คนพะเยาภูมิใจใน
ความเป็นพะเยา และประเพณีที่ดีงาม และอยากให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดนำ�สู่ต่างประเทศ
อีกทั้งคนพะเยาเองยังต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติอื่นอื่น เพราะจะทำ�ให้เรานั้นอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้น
เพราะเราได้รู้จักวัฒนธรรมของชนชาติอื่น อยากให้นำ�วิชาหน้าที่พลเมืองบรรจุเป็นหลักสูตรชัดเจน ในพื้นที่ปราชญ์ชาว
บ้านรวมตัวศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และอยากให้รักษาวัฒนธรรมให้ลูกหลานไว้ศึกษาเรียนรู้สืบไป การส่งเสริม
วัฒนธรรมดั้งเดิมภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นผลิตตภัณฑ์หรือการบริการเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมความเป็น
อยู่ที่เรียบง่ายพึ่งพาตนเองได้
3. การทำ�งาน (Working)
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีความต้องการให้คนพะเยาประกอบอาชีพสุจริต มีอาชีพทีด่ ี มีงานทีด่ ี มีชวี ติ ความ
เป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ มีความปลอดภัย ดังนัน้ จึงควรมีการให้ความรูเ้ รือ่ งอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของผูค้ นให้มคี ณ
ุ ภาพ อนาคต
ของคนในจังหวัดพะเยาจะได้มอี าชีพทีส่ จุ ริตและทุกคนมีงานทำ� มีงานทีม่ น่ั คง และมีอาชีพทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้ การส่งเสริม
อาชีพทีห่ ลากหลายในแต่ละหมูบ่ า้ นและเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งก็เป็นอีกหนึง่ แนวทาในการพัฒนาจังหวัดพะเยา
อีกทั้ง คนพะเยามีความคิดว่าควรเพิ่มโอกาสในการทำ�งานของลูกหลานพะเยา เพราะปัจจุบันนี้นักศึกษา
จบมาไม่มีงานทำ�  และการเข้ามาของนายทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เนื่องจากอนาคตรูปแบบดังกล่าวจะเป็นการกระจาย
ความเจริญและทำ�ให้เกิดตำ�แหน่งงานรองรับมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง สถานที่เพื่อการกีฬาต่างๆ ทำ�ให้มี
ตำ�แหน่งให้คนในจังหวัดเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องเข้าไปหางานในกรุงเทพมหานครแต่จำ�เป็นต้องมีมาตรการเพื่อควบคุม
4. เทคโนโลยี (Technology)
ผลการจั ด กิ จ กรรมพบว่ า คนพะเยาอยากให้ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นการคมนาคมให้ ทั น สมั ย ขึ้ น และอำ � นวย
ความสะดวกในการใช้ชวี ติ และอยากให้จงั หวัดพะเยามีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกมากขึน้ เพือ่ ใช้ในการเดินทางและจะทำ�ให้
ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า สนามบิน อยากเห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวไกลมากยิ่งขึ้นที่มนุษย์
สามารถใช้งานได้จริงหรือมีหนุ่ ยนต์ทชี่ ว่ ยอำ�นวยความสะดวกต่อมนุษย์และสัตว์ได้ โดยทีม่ นุษย์ไม่ตอ้ งลำ�บาก มีการใช้
เทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนา มีเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกชุมชน
คนพะเยาต้องการรถสาธารณะราคาจับต้องได้ กระจายตัวทัว่ จังหวัดแบบญีป่ นุ่ เกาหลี ผูค้ นไม่ควรถูกผลักภาระให้
จำ�เป็นต้องมีรถส่วนตัว เป็นหนี้ ทัง้ นีร้ ถสาธารณะต้องตรงเวลาและมีจ�ำ นวนมากพอจะรองรับความต้องการทุกสวนสะอาด
ปลอดภัยมีระบบทีช่ ดั เจน อยากให้เทคโนโลยีครอบคลุมทางการทีป่ ลอดภัยในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวมากขึน้ และควรระมัดระวังเรือ่ ง
social bully เพราะเทคโนโลยีสอ่ื สังคมเป็นพืน้ ทีอ่ สิ ระของอารมณ์ความคิดแต่ยงั ขาดความปลอดภัย คนพะเยาส่วนใหญ่
อยากให้มี Wi-Fi ทุกทีใ่ นจังหวัด และคนจังหวัดพะเยายังระบุวา่ อยากเห็นว่าพะเยามีระบบไฟฟ้าทีด่ ขี น้ึ
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อีกทัง้ การมีเทคโนโลยีการท่องเทีย่ วการคมนาคมเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ชาวพะเยาพัฒนาไปได้ไกล และอาจทำ�ให้เรือ่ ง
การท่องเที่ยวและการคมนาคมดีขึ้น มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องนำ�มาใช้ในบางจุดที่ควรใช้และผสมผสานกับวิถี
ความเป็นอยู่เดิมจะทำ�ให้การพัฒนาจังหวัดพะเยาน่าอยู่และทันสมัยไปพร้อมกัน เช่น มีการตรวจสุขภาพประชาชนใน
พื้นที่แบบใช้เทคโนโลยีและการทานอาหารที่ปลอดภัย
5. สวัสดิภาพ (Well-being)
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า คนพะเยาอยากให้เมืองพะเยามีสวนสนุกเพิม่ ขึน้ และอยากให้เมืองพะเยามีพญานาค
ที่กว๊านพะเยามากขึ้น มีการแบ่งปันเอื้ออารี อยู่ดีกินดี อาหารปลอดภัย สุขภาพดี มีความรักสามัคคี อยากให้ร้านอาหาร
มีการตรวจเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเข้มข้น
อีกทัง้ คนพะเยายังอยากให้พะเยาไม่เดือดร้อนจาก Global warming มากเกินไป และการส่งเสริมกิจกรรมทีด่ ี
ต่อกายและใจ คนพะเยายังอยากให้มเี ครือ่ งมือแพทย์ทท่ี นั สมัยเหมือนต่างประเทศ มีการใช้หนุ่ ยนต์ทางการแพทย์ และ
สวัสดิการหรือการบริการทีเ่ อือ้ ต่อการรักษา และมีการใช้ไอทีในการตรวจสุขภาพเด็กผูใ้ หญ่ผสู้ งู อายุคณ
ุ ภาพชีวติ ต้องดีขน้ึ
3.3		 ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
				 เชิงสังคม (Social Foresight) เชิงพื้นที่ 10 ปีข้างหน้า
ในการวิเคราะห์ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการพยากรณ์ย้อนหลัง
เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดูรูปภาพที่ 21) และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา
(ดูรูปภาพที่ 22)

รูปภาพที่ 21 การเสนอแนะความคิดเห็น
การพยากรณ์ ย้ อ นหลั ง จากผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย

รูปภาพที่ 22 การเสนอแนะความคิดเห็นการพยากรณ์ย้อนหลัง
จากประชาชนทั่วไป
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3.3.1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ภาพอนาคตภายใต้ฉากทัศน์ที่ 1 กินดีอยู่ดีวิถีพะเยา

หลังจากกิจกรรมระดมความคิดเห็นใน 2 ช่วงดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลบนบอร์ดนิทรรศการ
มาวิเคราะห์และพบว่า ความคิดเห็นต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ฉากทัศน์ท่ี 1 มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน โดยมี
ประเด็นที่ได้รับการเอ่ยถึงในหลากหลายประเด็น เช่น การพัฒนาการคมนาคม การเกษตรสมัยใหม่ การอนุรักษ์ / ฟื้นฟู
/ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
แผนภาพ การพยากรณ์ย้อนหลัง (Back casting) ฉากทัศน์ที่ 1 กินดีอยู่ดีวิถีพะเยา
2021

2023

1. มีศนู ย์กลางตลาดของจังหวัด แลกเปลีย่ น
พืชผลการเกษตร
2. มีส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุก
กลุ่มวัย
3. มีแผนการบริหารจัดการน้ำ�และขยาย
ระบบชลประทานแหล่งน้ำ� 
4. มีเทคโนโลยีด้านการเกษตร และด้าน
การจั ด การภาษี ที่ ดี ก ว่ า เดิ ม ทั น สมั ย
ทันโลกที่ก้าวไกล
5. อยากให้มีระบบจัดการขยะด้วยเพราะ
บางหมู่บ้านต้องใช้วิธีการเผาอยู่

1. มีรถโมบายส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์
2. การเสริมสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัย
3. ศูนย์กระจายและรวบรวมสินค้าเกษตร
พะเยา สู่กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ
4 . มีสวนสนุก สวนสัตว์ส�ำ หรับการท่องเทีย่ ว
5. มี ห น่ ว ยงานรองรั บ การเติ บ โตด้ า น
การเกษตร
6. มีเครื่องจักรยนต์อุปกรณ์ที่ทันสมัย

2022

1. มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบเศรษฐกิ จ
ชุมชนระดับตำ�บล
2. การพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง
ที่รวดเร็วขึ้น
3. เมืองพะเยาเป็นเมืองสังคมผู้สูงอายุ
4. มีธรรมชาติที่สวยงาม
5. มีการแยกน้ำ�เน่าเสียและน้ำ�สะอาด
6. ให้มกี ารช่วยการพัฒนาผลทางการเกษตร
และคุณภาพเกษตรกร
7. อยากให้ใส่ใจผูส้ งู อายุให้มากๆ เนือ่ งจาก
ทุ ก วั น นี้ มี ป ริ ม าณผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น
ด้วยเรื่อยๆ
8. อยากให้พะเยามีท่าเรือสัญจร
9. ส่งเสริมจุดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณี
ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
10. ทุ ก คนมี ค วามเท่ า เที ย มกั น ไม่ ดู ถู ก
หรือเอาเปรียบกัน
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2025

2027

1. เมืองแห่งการท่องเที่ยว พร้อมเส้นทาง
การท่องเที่ยวในทุกอำ�เภอ
2. มีฐานข้อมูลของจังหวัดที่ครอบคลุมใน
ทุกด้าน
3. การบริหารนวัตกรรมจัดการระบบผู้สูง
อายุ แบบครบวงจร
4. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย
5. มีสนามบิน สถานีรถไฟฟ้าในการเดินทาง
ไปที่ต่างๆ
6. มี หุ่ น ยนต์ ใ นการใช้ แ รงงานแทนคน
มากขึ้น เพื่อจะได้ลดการทำ�งานของคน
เพื่อคนจะได้มีเวลาพักผ่อน
7. มีสวนผักออร์แกนิค ในทุกครัวเรือน

2024

1. เยาวชนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมรักบ้านเกิด
พร้อมพัฒนาบ้านเกิดในทุกๆ มิติ
2. การเสริมสร้างรายได้และการออมเงินใน
ครัวเรือน
3. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัย
4. มีระบบสวัสดิการชุมชน
5. มีสวนสาธารณะทุกหมู่บ้าน
6. คนในจังหวัดมีกินมีใช้
7. ถนนในจังหวัดดีขึ้น ไม่ขรุขระ ในชุมชน
ถนน เรียบ ปลอดภัยสำ�หรับผู้ขับขี่

2026

1. ถนนเลี่ยงเมือง ถนนสำ�หรับการขนส่ง
ครอบคลุมทุกอำ�เภอเชื่อมโยงกัน
2. มีหอ้ งสมุดประชาชน ทีใ่ ช้งานได้จริงและ
มีฐานข้อมูลความรูร้ องรับทุกแขนง และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาได้
ตลอดชีวิต   
3. ลดความเหลื่ อ มล้ำ � ทางฐานะ ทุ ก คน
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การคมนาคม
ที่ทั่วจังหวัดสะดวก
4. มี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและสั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว

2029

1. ลดช่องว่างระหว่างวัย
2. น้ำ�ท่วม ภัยแล้งหมดไป
3. สุขภาวะทุกช่วงวัยมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั่วถึง
4. มีมาตรการป้องกันภัยพิบตั ิ ปัญหาน้�ำ ท่วม
5. มีการสร้างเขือ่ นกักเก็บน้� ำ เพือ่ ลดปัญหา
น้ำ�ท่วมรวมถึงการเก็บน้ำ�ไว้ใช้ในยาม
จำ�เป็น
6. การทุจริตคอร์รัปชั่นที่น้อยลง
7. อากาศดี น้ำ�เพียงพอต่อการใช้

1. ระบบการเงินที่ไร้เงินสด E- BANKING
2. เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการผลิต
3. ระบบขนส่งมวลชนจากอำ�เภอสู่จังหวัด
รถพลังงานไฟฟ้าพร้อมสถานีเติมพลังงาน
4. มีพลังงานธรรมชาติที่สะอาด
5. ทุกครัวเรือนปลอดหนี้
6. อยากให้มอี าหารทีด่ ี การเกษตรปลอดภัย

2028

1. การใช้อินเตอร์เน็ตฟรีทั้งจังหวัด
2. นำ�สายไฟฟ้าลงดิน อินเตอร์เน็ตรวดเร็ว
3. จั ง หวั ด พะเยาเป็ น เกษตรอิ น ทรี ย์ ทั้ ง
จังหวัด
4. สร้ า งศู น ย์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทางข้ า ม
ในประเทศหรือนอกประเทศ  
5. มีการใช้เทคโนโลยีทนั สมัย และใช้หนุ่ ยนต์
แทนมนุษย์

2030

1. เมืองพะเยาปลอดขยะ
2. ยานยนต์ไร้คนขับ
3. มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี แต่ยังคง
รักษาความเป็นพะเยาไว้
4. มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่
ล้ำ�สมัยผู้คนจะอยู่เคียงข้างธรรมชาติ
และเทคโนโลยี
5. การป้องกันการตัดไม้ทำ�ลายป่า
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3.3.2. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ภาพอนาคตภายใต้ฉากทัศน์ที่ 2 กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะ
ทุนนิยม

หลังจากกิจกรรมระดมความคิดเห็นใน 2 ช่วงดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลบนบอร์ดนิทรรศการ
มาวิเคราะห์และพบว่า ความคิดเห็นต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ฉากทัศน์ท่ี 2 มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน โดยมี
ประเด็นที่ได้รับการเอ่ยถึงในหลากหลายประเด็น เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ปัญหาการครอบงำ�เศรษฐกิจโดยนายทุนยักษ์ใหญ่ เป็นต้น
แผนภาพ การพยากรณ์ย้อนหลัง (Back casting) ฉากทัศน์ที่ 2 กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะทุนนิยม
2021

2023

1. จัดการขยะชุมชนไม่ได้
2. การแย่งทรัพยากรน้ำ�
3. สุขภาพร่างกายเกษตรกรแย่ลง
4. ใช้สารเคมีในการเกษตรมากขึ้น ทำ�ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. เกิดภาวะเรือนกระจก
6. การเผาขยะ ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม

1. รับจ้างทำ�นา / ชาวนาขาดทักษะ พึง่ ตนเอง
ไม่ได้
2. ธุรกิจอาหารจานด่วนของต่างประเทศ
3. สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เปลี่ยนไป
สู่สังคมโดดเดี่ยว
4. ภาวะซึมเศร้า เครียดพิษเศรษฐกิจ
5. สังคมที่มีการแข่งขันกันสูง
6. อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นค้าขายดีขึ้นถือ
วัฒนธรรมเหมือนเดิม

2022

1. ขาดแคลนอาหารปลอดภัย
2. มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. นโยบายรัฐบาลทีเ่ น้นแจก ไม่สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชน
4. อาชีพฟรีแลนซ์ขยายตัว
5. เกิดมลพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและ
ทำ�ให้โลกร้อน
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2025

2027

1. วัฒนธรรม อัตลักษณ์เปลี่ยนไป
2. สุ ข ภาพของคนที่ นิ ย มทานอาหารจากกลุ่ ม
ทุนนิยมจะแย่ลง โรคติดต่อจะมีมากขึ้น
3. เกิดการควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอด
4. ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ถูกทอดทิ้ง
5. ค่าใช้จา่ ยสูงกว่ารายได้ เพราะค่านิยมเปลีย่ นไป
ทำ�ให้ครัวเรือนมีหนี้สินมากขึ้น
6. หากทุนนิยมเข้ามาอาจทำ�ให้ระบบทีเ่ ข้ามาใหม่
สามารถพัฒนาประเทศให้ตามชาติตะวันตกทัน
7. การให้มีมาตรการที่เด็ดขาดสำ�หรับการลงทุน
ที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เด็ดขาดเป็นกฎหมาย
8. เอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถูกลืม
9. ธรรมชาติ ใ นจั ง หวั ด พะเยาไม่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์
10. ชุมชนในจังหวัดพะเยาจะมีการแข่งขันทาง
ธุรกิจสูง คนจะมาทำ�งานในเมืองมากขึ้น

2024

1. ทำ�การเกษตรเชิงเดี่ยวในทุกพื้นที่
2. การขยายตัวของยาเสพติด ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3. น้ำ�เสียจากเมือง ไหลสู่กว๊านพะเยา
4. การปล่อยน้�ำ เสียของโรงงานอุตสาหกรรม
5. เกิดภัยแล้งน้�ำ เน่าเสียสัตว์น�้ำ ลดน้อยลง
6. ออกกฎหมายที่ ดี ใ ห้ พ ะเยามี ก าร
ตรวจสอบมากขึ้น
7. ควรลดกาปล่อยน้ำ�เสียและไม่ควรใช้
สารเคมีการเกษตร
8. มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

2026

1. สถาบันครอบครัวเสื่อมสภาพ
2. มีร้านสะดวกซื้อในทุกพื้นที่
3. ประชากรภาคการเกษตรมีการลดลง
4. มีทำ�ลายธรรมชาติปล่อยของเสียลงน้ำ�
5. เกิดมลพิษทางอากาศ
6. ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
7. การตลาดของรากหญ้าลำ�บาก
8. มีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาทำ�ให้ร้านค้า
เล็กๆ หมดทางทำ�มาหากิน

2029

1. สังคมมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น
2. กลุ่ ม ทุ น ผลิ ต พื ช เชิ ง เดี่ ย วเพื่ อ ส่ ง ไป
ประเทศจีน
3. เกิดครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
4. เศรษฐกิจจะย่ำ�แย่
5. นายทุ น ส่ ว นมากมั ก จะเป็ น เห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนตัว
6. รายได้ของคนในจังหวัดลดน้อยลง

1. เกิดช่องว่างทางสังคม
2. เกษตรกรรายย่อยถูกกำ�จัดออกไปโดย
กลุ่มทุนขนาดใหญ่
3. ยอดผู้ ป่ ว ยสุ ข ภาพจิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก
อำ�เภอ
4. เกิดความแบ่งแยกและไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างคนรวยและคนจน
5. คนในสั ง คมเกิ ด ความเหลื่ อ มล้ำ � กั น
มากขึ้น

2028

1. เทคโนโลยีเป็นตัวกำ�หนดชีวิต
2. คนทำ�อาชีพเกษตรน้อยลง ทำ�ให้พื้นที่
ทางการเกษตรเป็นของกลุ่มนายทุน
3. เศรษฐกิจและความเป็นอยู่แย่ลง
4. มี เ ทคโนโลยี ม ากขึ้ น ทำ � ให้ ภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านหายไป
5. การทำ�เกษตรกรน้อยลงเพราะเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้น
6. เกิดการผูกขาดทางสินค้าราคา
7. คนในจังหวัดขาดรายได้

2030

1. ที่ดินเป็นของนายทุน
2. ถูกผูกขาดพลังงานทุกประเภท ไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
3. เกิดการกดราคาในด้านต่างๆ คนในพืน้ ที่
เสียสิทธิและเสรีภาพ
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3.4		 กลยุทธ์ / แนวทางปฏิบต
ั ิ (Strategy and Action) ในการผลักดันภาพอนาคต
การวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติในการผลักดันภาพอนาคต ทางคณะผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลแนวทางการดำ�เนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา มาวิเคราะห์และทำ�การคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 แนวทางแล้วนำ�มาจัดทำ�
กิจกรรมสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มประชาชนทั่วไป
3.4.1. แนวทางปฏิบัติสู่ฉากทัศน์ที่ 1 กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา

โดยภายใต้ฉากทัศน์ที่ 1 กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ดังแสดงในรูปภาพที่ 25 และ
แผนภาพที่ 35 - 36 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ร้อยละความสำ�คัญของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 1
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47.8

40.0
30.0
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16.1

10.0
0.0

23.7

16.1
4.8

2.2
1. สงเสริมและพัฒนา
การผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ
/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ
(ขาวหมอมะลิ/ลำไย/ลิ้นจี่/
แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ
/พืชผัก/พืชสมุนไพร)

14.0

2. สงเสริมการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ระดับมาก

12.9
3.8

2.2

3. สรางอาชีพเพื่อรายได
และการออมของ
ครอบครัว

4. สงเสริมการจัดการ
ระบบสุขภาวะของ
ประชาชนทุกกลุมวัย
สรางสรรคสังคม
สุขภาพดี วิถีพะเยา

ระดับปานกลาง

9.7

5. พัฒนาการบริหาร
จัดการขยะ

ระดับนอย

แผนภาพที่ 35 ร้อยละความสำ�คัญของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 1
ร้อยละความเป็นไปได้ของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 1
45.0
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35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

รูปภาพที่ 25 การโหวตเลือกความสำ�คัญและความเป็นไปได้
ของแนวทางการดำ�เนินงาน ฉากทัศน์ที่ 1

42.5
31.2
29.0

30.130.6

1. สงเสริมและพัฒนา
การผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ
/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ
(ขาวหมอมะลิ/ลำไย/ลิ้นจี่/
แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ
/พืชผัก/พืชสมุนไพร)

2. สงเสริมการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ระดับมาก

29.0

25.8

9.1

3.8

38.7

34.4
31.7

4.8
3. ศึกษาออกแบบเพื่อ
วางผังแมบทใหสอดคลอง
กับผังเมืองเพื่อพัฒนา
เมืองและเมืองชายแดน
ใหมีความนาอยูปลอดภัย
และสงเสริมเศรษฐกิจดวย
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งกอสรางประกอบ

ระดับปานกลาง

10.2

4. สรางและพัฒนา
บุคลากรบริการทาง
ดานสุขภาพรองรับ
บริการทางการแพทย

7.0
5. พัฒนาการจัดการ
ระบบสุขภาวะชุมชน

ระดับนอย

แผนภาพที่ 36 ร้อยละความเป็นไปได้ของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 1
100
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3.4.2. แนวทางปฏิบัติสู่ฉากทัศน์ที่ 2 กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะทุนนิยม

โดยภายใต้ฉากทัศน์ที่ 2 กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะทุนนิยม สามารถรวบรวมความคิดเห็นได้ดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 26 และแผนภาพที่ 37 - 38 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ร้อยละความสำ�คัญของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 2
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0.0

39.8

36.0
27.427.4

27.4

26.3
24.2

13.4

1. สงเสริมและพัฒนา
การผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ
/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ
(ขาวหมอมะลิ/ลำไย/ลิ้นจี่/
แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ
/พืชผัก/พืชสมุนไพร)

32.8
29.6

8.6

2. สงเสริมการผลิต
เกษตรอินทรีย (ขาว)

ระดับมาก

11.3

3. พัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรและ
ผูประกอบการเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแขงขัน

ระดับปานกลาง

28.5

11.3

4. สงเสริมการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร

7.0

5. ศึกษาออกแบบพรอม
วางผังแมบทใหสอดคลอง
กับผังเมืองเพื่อพัฒนา
เมืองและเมืองชายแดน
ใหมีความนาอยู ปลอดภัย
และสงเสริมเศรษฐกิจดวย
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งกอสรางประกอบ

ระดับนอย

แผนภาพที่ 37 ร้อยละความสำ�คัญของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 2
ร้อยละความเป็นไปได้ของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 2
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รูปภาพที่ 26 การโหวตเลือกความสำ�คัญและความเป็นไปได้
ของแนวทางการดำ�เนินงาน ฉากทัศน์ที่ 2

15.0

18.3

21.5
34.9

18.3

27.4
24.2

25.3
21.5

19.4

29.6
23.122.6

8.6

10.0
5.0
0.0

1. สงเสริมและพัฒนา
การผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ
/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ
(ขาวหมอมะลิ/ลำไย/ลิ้นจี่/
แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ
/พืชผัก/พืชสมุนไพร)

2. สงเสริมการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ระดับมาก

3. สงเสริมการจัดการ
ระบบสุขภาวะของ
ประชาชนทุกกลุมวัย
สรางสรรค สังคม
สุขภาพดี วิถีพะเยา

ระดับปานกลาง

4. พัฒนาสรางความ
เขมแข็งของกลุมอาชีพ

5. พัฒนาการบริหาร
จัดการขยะ

ระดับนอย

แผนภาพที่ 38 ร้อยละความเป็นไปได้ของแนวทางการดำ�เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ฉากทัศน์ที่ 2
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1.1. อนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา 2030 : Livable, Connected and Smart

โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social
Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สำ�คัญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า รวมถึงสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่
2) เพือ่ ศึกษาและจัดทำ�ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมของจังหวัดพะเยา
ในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งกำ�หนดนโยบายและแผนการดำ�เนินงานการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับภาพอนาคต
3) เพื่อสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำ�คัญของการเตรียมความพร้อมสำ�หรับรับมือการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยกระบวนการร่วมกันมองภาพอนาคตประกอบด้วยเทคนิควิธที สี่ �ำ คัญ 5 วิธี ได้แก่ การสำ�รวจ
สภาพแวดล้อมเชิงลึก การสร้างวิสยั ทัศน์ การวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์ การพยากรณ์ยอ้ นหลัง และการวิเคราะห์แบบ
อุโมงค์ลม ซึ่งแต่ละเทคนิควิธีนำ�มาซึ่งการออกแบบกิจกรรมที่ประสานการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายในจังหวัด
พะเยา

ภาพอนาคตของจังหวัดพะเยาที่ปรากฏอย่างชัดเจนผ่านกระบวนการร่วมมองภาพอนาคตภายใต้โครงการนี้
คือ “จังหวัดพะเยาที่ผู้คนอยู่อาศัยเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ (Livable) ภายใต้วิถีชีวิตที่มีการเชื่อมต่อ
ทุกระดับระหว่างคน ชุมชน เทคโนโลยี และทรัพยากรภายในจังหวัด (Connected) และสามารถเรียนรู้และสร้างรายได้
บนฐานเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart)” ซึ่งการมุ่งไปสู่ภาพอนาคตดังกล่าวจะเป็น
ไปได้เมื่อมีการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในจังหวัดพะเยา 5 ประเด็นหลักของการพัฒนา ดังต่อไปนี้

4.1. บทสรุปภาพอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในจังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบว่า ภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยามีปัจจัยเร่ง (Drivers) ที่
สำ�คัญอย่างน้อย 30 ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยถูกมองว่ามีผลกระทบและความไม่แน่นอนเฉพาะด้าน และในกระบวนการ
ร่วมกันมองภาพอนาคตโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเชิงพืน้ ทีแ่ ละผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สองปัจจัยเร่งทีถ่ กู เลือกให้เป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ดุ
ต่อการมองภาพอนาคตคือ สุขภาพจิตและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งได้ถูกนำ�มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และ
สร้างฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ (กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา) และฉากทัศน์ที่พึงระวัง (กินอยู่ไม่สุข ทุกข์เพราะทุนนิยม) อันนำ�ไปใช้
เป็นกรอบในการรวบรวมและวิเคราะห์เรือ่ งเล่าและตรรกะเกีย่ วกับภาพอนาคตและศักยภาพเชิงพืน้ ทีข่ องจังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสูอ่ นาคตด้วยเทคนิคการพยากรณ์ยอ้ นหลัง และการวิเคราะห์และจัดลำ�ดับกลยุทธ์
และแนวทางปฏิบัติด้วยเทคนิคอุโมงค์ลม เพือ่ นำ�มาจัดทำ�เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคมในพืน้ ที่จังหวัดพะเยาได้ในท้ายที่สุด บทสรุปและความเป็นไปได้ของภาพอนาคตจังหวัดพะเยาจากงานวิจัยนี้ คือ
การพัฒนาทุนด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนที่โดดเด่นของจังหวัดพะเยาให้ขายได้ หรือ “เศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม” เช่น
อาหารพื้นเมืองแปรรูป อัดกระป๋อง เค้กปลานิล หรือ การข้ามกลุ่มทุนวัฒนธรรม (Cross-economic culture) เพื่อให้
เกิดสิ่งใหม่ เช่น การนำ�ผ้าทออินทร์ฐานมาทำ�กระเป๋าผ้าด้นมือ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มาจากชุมชนหลากหลายอาชีพ
เพื่อทำ�  SME โดยมีมหาวิทยาลัย หรือภาคีเครือข่าย เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเอกชน เป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้
พื้นฐานให้ชุมชนแต่ละพื้นที่ในจังหวัดพะเยา และเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชุมชนในจังหวัดพะเยา ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จะทำ�ให้เกิดการกินดีอยู่ดี ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ได้ตัวตนเอง และพึ่งพากันและกันได้
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แผนภาพที่ 39 ประเด็นหลักของการพัฒนาอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา
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4.1.2. การเรียนรู้ (Learning) กับการใช้ชีวิตในจังหวัด
พะเยา

จากฉากทัศน์ “กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา” พบว่า คนพะเยาจากทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้
หรือ Learning โดยการเรียนรู้ส่งผลต่อการเติบโตทั้งทางความคิดและ
พฤติกรรม ในอันที่จะทำ�ให้คนในจังหวัดพะเยาอยู่กับร่วมกับสังคมได้
อย่างกลมกลืน และยังเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาจังหวัดพะเยา  
การศึกษาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต คือ การศึกษาแบบดัง้ เดิม (เห็นหน้ากัน)
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของคนพะเยาเป็นฐาน เนื้อหาการเรียนรู้ไม่จำ�เป็นต้องเป็นเรื่อง
วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นการบูรณาการรอบด้าน เช่น
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ หรือภาษากับเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์กับการเกษตร เมื่อการศึกษาในจังหวัด
พะเยาพัฒนา จะลดความเหลื่อมล้ำ�  และเมื่อคนในจังหวัดพะเยานำ�องค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นจะนำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด รวมถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เช่น โครงการระเบียง
กว๊าน โครงการพะเยา เมืองแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และ การมีกรมพัฒนาฝีมอื แรงงานทีเ่ ข้มแข็ง อีกทัง้ การจัดกิจกรรม
เช่น งานล้าลาลอยจากภาคเอกชน ยังเป็นปัจจัยเร่งให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
4.1.3. เทคโนโลยี (Technology) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

จากฉากทัศน์ทพี่ งึ ประสงค์ (กินดีอยูด่ ี วิถพี ะเยา) ของการใช้ชวี ติ ในจังหวัดพะเยาพบว่า คนพะเยาให้ความสำ�คัญ
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสารจะเป็นปัจจัยเร่งให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยในจังหวัดพะเยาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และนำ�เทคโนโลยีมาใช้
ในการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพและทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
โดยการใช้ชีวิตของคนพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นแบบ Smart Living and Safety หรือการดำ�รงชีวิต
อัจฉริยะที่มีความปลอดภัย ซึ่งการดำ�รงชีวิตอัจฉริยะ คือ การที่เมืองมีการพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกโดยคำ�นึงถึง
หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข
ในการดำ�รงชีวิต เทคโนโลยีที่จะถูกนำ�มาใช้มากขึ้นคือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงที่เข้ามามีบทบาทในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การค้า การบริการ การซื้อขายสินค้า และจะทำ�ให้เมืองพะเยามีเศรษฐกิจอัจฉริยะ หรือ
Smart Economy ซึง่ จะเป็นเมืองทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการเกษตรจะเป็นแบบเกษตรอัจริยะ หรือมีการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การผลิตมาใช้เพิม่ มากขึน้ แต่จะมีการใช้แรงงานในการเกษตรลดลงเนือ่ งจากมีผสู้ งู อายุมากขึน้ ในขณะทีป่ ริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรจะเพิ่มมากขึ้น และความหลากหลายของชนิดของผลผลิตทางการเกษตรก็จะเพิ่มมากขึ้น
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จังหวัดพะเยาจะมีการใช้ทรัพยากรภายในพืน้ ทีม่ ากขึน้ เช่น การรวมกลุม่ ของเกษตรกรและมีการใช้เครือ่ งจักร
กลการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกัน หรือมีกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน และมีการรวมกลุ่มกันพัฒนาเกษตรแบบปลอดภัย
หรืออินทรียท์ จี่ ะทำ�ให้พนื้ ทีจ่ งั หวัดพะเยามีผลผลิตทางการเกษตรทีป่ ลอดภัยในปริมาณทีม่ ากขึน้ รวมถึงการนำ�นวัตกรรม
และองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษามาเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและต่อยอดไปสู่อาหารสุขภาพหรืออาหาร
ทางการแพทย์ อาหารเพื่อผู้สูงอายุ อาหารสำ�หรับคนที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม นอกจากนั้นจะมีการซื้อขายสินค้า
เกษตรปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำ�มาใช้โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ทำ�งานจากเมืองใหญ่กลับมาพัฒนาภูมิลำ�เนาตัวเองโดยผสมผสานกับวัฒนธรรมในพื้นที่
เกิดเป็นลักษณะของเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) หรือเมืองที่มีความชัดเจนในการนำ�ความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนาเมือง หรือชุมชน ดังนัน้ การกินดีอยูด่ ี วิถพี ะเยา จึงต้องมีการพัฒนาพลเมืองให้เป็น พลเมืองอัจฉริยะ
หรือ Smart People ซึง่ พะเยาเองมีจดุ แข็งทีม่ สี ถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ทีแ่ ละผูบ้ ริหารเมืองก็ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนอย่าง
มากแล้ว เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หรือ ฟินเทค (FinTech)
สังคมไร้เงินสด และโซเชียลมีเดีย ก็จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีชีวิต
ในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินและการซื้อขายสินค้า โดยในอนาคตน่าจะมีนวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายถูกลง
เทคโนโลยีที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โดย
เฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถรักษาคุณสมบัติที่สำ�คัญของวัตถุดิบที่นำ�มาแปรรูปเป็น
อาหาร เช่น เทคโนโลยี High Pressure Processing เทคโนโลยีการสกัดสารสำ�คัญ
จากพืช และสมุนไพร เช่น Supercritical fluid extraction ซึ่งจะทำ�ให้สารสกัดที่ได้มี
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมากกว่าวิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำ�ละลาย
อินทรีย์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอื่นๆ น่าจะมี
การนำ�มาใช้ในพื้นที่มากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัย
ในผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารก็น่าจะสามารถวิเคราะห์ในพื้นที่ได้
โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการในพื้นที่อื่นๆ ก็จะทำ�ให้พะเยาสามารถ
ไปสู่ฉากทัศน์ กินดีอยู่ดี วิถีพะเยา ได้
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4.1.4. วัฒนธรรม (Culture) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

กระบวนการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา 2030 ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้คนที่มีความหลากหลาย
ในรูปแบบการใช้ชวี ติ และความหลากหลายทางมิตเิ ศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมภายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา ประกอบกับ
มุมมองจากผู้คนภายนอกจังหวัดพะเยา ก่อให้เกิดผลสรุปร่วมในการคาดหวังภาพอนาคตของจังหวัดพะเยาในปี 2030
ให้เป็น จังหวัดพะเยาที่ผู้คนอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจภายใต้วิถีที่เอื้อเฟื้อ เรียบง่าย สงบ และ
แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์
ภาพอนาคตวัฒนธรรมกับการใช้ชวี ติ ในจังหวัดพะเยานัน้ ยังคงดำ�เนินไปบนฐานความเชือ่ ศรัทธา วิถปี ฏิบตั ทิ ี่
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำ�วันที่สั่งสมมานานนับแต่อดีตสืบสาน สืบทอด ส่งต่อมาและแสดงออกมาในรูปแบบ
ของคำ�ว่า วิถีชีวิต หรือ ภูมิปัญญา หรือ ประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และความเชื่อทาง
จิตวิญญาณ วัฒนธรรมบนฐานความศรัทธาและความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณยังคงเป็นส่วนหนึ่ง ยังคงเป็น
ส่วนสำ�คัญในการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในจังหวัดพะเยาในอนาคต ปี 2030  เช่น ประเพณีสรงน้�ำ พระเจ้าตนหลวง และสรงน้�ำ
พระธาตุในวัดต่างๆ ประเพณีสงกรานต์และการรดน้ำ�ดำ�หัว ประเพณีตานข้าวใหม่ และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

4.1.5. สวัสดิภาพ (Well-being) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

จากฉากทัศน์ภาพอนาคตพะเยาในอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี 2030 เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับ
2 ฉากทัศน์คือ ฉากทัศน์กินดีอยู่ดีวิถีพะเยา และฉากทัศน์กินดีอยู่ไม่สุขทุกข์เพราะทุนนิยม แสดงให้เห็นว่าทุกคนให้
ความสำ�คัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย สามารถดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข คือ การมีชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดี
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการดำ�รงชีวิต แบบ
Smart Living and safety ดังนี้
(1) ความอยู่ดีมีสุขทางอาชีพ (Career Wellbeing)  หรือหน้าที่การงาน ความอยู่ดีมีสุขทางด้านอาชีพเป็น
พื้นฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในด้านอื่นๆ ตามมา ซึ่งการอยู่ดีกินดีอาจจะต้องเริ่มจากการให้คนพะเยา
เข้าถึงการศึกษาทีด่ สี นับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ เนือ่ งจากประชากรในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรแต่เกษตรกรที่ทำ�การเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นอาจจะต้องหาแนวทางในการส่งเสริมให้
คนรุน่ ใหม่สนใจในการทำ�การเกษตรมากขึน้ ซึง่ การเกษตรในอนาคตอาจจะต้องเป็นการทำ�การเกษตรแบบ smart farming
มีการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆ เข้ามาจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ�  เช่น การวางแผน
การผลิต วางแผนการตลาด และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
(2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม (Social Wellbeing) การมีสังคมมีความรัก และมีเพื่อนพ้อง เป็นเรื่องที่มีผล
ต่อความรู้สึกเป็นสุขในชีวิต บุคคลที่มีความอยู่ดีมีสุขทางสังคมจะมีความใกล้ชิดที่จะช่วยพวกเขาให้ไปสู่ความสำ�เร็จ
มีความสุขในชีวติ และมีสขุ ภาพทีด่ ี ในอนาคตสังคมของคนในจังหวัดพะเยา จะมีผสู้ งู อายุมากขึน้ ผูส้ งู อายุอาจอยูโ่ ดดเดีย่ ว
หรือถูกทอดทิ้ง อาจจะต้องหากิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้มีการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งจัดระบบบริการสาธารณะ public service ให้ทุกคนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
ส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยสร้างสรรค์สังคม สุขภาพดี วิถีพะเยา

วัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่มีความสำ�คัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้คนในจังหวัดพะเยาในอนาคต
ปี 2030 เนื่องจากวัฒนธรรมบนฐานความเชื่อและศรัทธา ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาและจิตวิญญาณ ยังคงเป็นวิถีปฏิบัติ
หลักในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะกำ�หนดพฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ของผูค้ นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันวัฒนธรรม
บางอย่างอาจต้องแปรเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน หรือยืดหยุ่นได้ เนื่องจากผู้คนมีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้ชีวิตภายใต้ปัจจัย
ของการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งวัฒนธรรมที่ยังคงดำ�รงอยู่ และวัฒนธรรมที่อาจมีการ
ปรับเปลี่ยน ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนสำ�คัญของผู้คนในจังหวัดพะเยาที่จะเลือกเอาวัฒนธรรมใดๆ นั้นมาสร้างรายได้จาก
การประกอบอาชีพบนฐานวัฒนธรรม (cultural economy) เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงานเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งรายได้และสร้าง
เศรษฐกิจให้กับผู้คนและท้องถิ่นได้อย่างดี    
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(3) การอยู่ดีมีสุขทางการเงิน (Financial Wellbeing)
การมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองหรือตามสภาพ
ความเป็นอยูม่ กี ารจัดการสภาพทางการเงิน อย่างชาญฉลาดและ
มีอิสระทางการเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ทางด้านค่าครองชีพ
(cost of living) ในจังหวัดพะเยา เช่น ค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภค
และค่าอาหารในจังหวัดพะเยามีค่าค่อนข้างต่ำ�เมื่อเทียบๆ กับ
จังหวัดอื่นๆ รวมทั้งมีวิถีชีวิตที่เป็นคนในชนบท แต่ในอนาคตอีก
10 ปีข้างหน้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทุกคนสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้สะดวก ค่าครองชีพของคนในจังหวัด
พะเยาอาจจะเพิ่มขึ้น อาจจะต้องมีโครงการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
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(4) ความอยู่ดีมีสุขทางร่างกาย (Physical Wellbeing)
การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกำ�ลังกาย
อย่างสม่ำ�เสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนอย่าง
เพียงพอจังหวัดพะเยามีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งในตัวเมืองก็มี
สวนสาธารณะหลายแห่ง เช่น กว๊านพะเยา สถานีวิจัยประมง ที่เป็น
สถานที่สำ�หรับทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งมีแนวความเป็นเมือง
อาหารและเป็นเมืองเกษตรเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีตระหนักถึง
การผลิตและการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัยโดยเน้นการทำ�การเกษตร
แบบอินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตอาหาร แบบ Localization ที่
อาหารมาจากท้องถิ่นหรือดั้งเดิม ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา

4.2. โอกาสและความท้าทายของภาพอนาคตที่พึงประสงค์
ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่ได้จากกระบวนการร่วมมองภาพอนาคตในจังหวัดพะเยาดังได้อธิบายไปแล้วใน
4.1 ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่ผู้คนในจังหวัดพะเยามีสุขภาพจิตที่ดีและอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรพัฒนาขึ้น
บนฐานวิถีชุมชนคนพะเยา และเมื่อพิจารณาโอกาสและความท้าทายของฉากทัศน์นี้ สามารถสรุปได้ดังแสดงในตาราง
ที่ 19 ข้างล่างนี้

(5) ความอยูด่ มี สี ขุ ทางสภาพแวดล้อม (Community Wellbeing) การอยูอ่ าศัยในชุมชนและสภาพแวดล้อมที่
มีสภาพทีด่ มี คี วามปลอดภัยในทีอ่ ยูอ่ าศัยและมีความภาคภูมใิ จต่อชุมชนทีอ่ าศัย อาจะส่งเสริมให้มรี ะบบ smart mobility
มีบริการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการทุกคนเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง นอกจากนั้นอาจจะต้องมี
โครงการเกี่ยวกับการกำ�จัดขยะ น้ำ�เสีย ควัน ฝุ่นและมลพิษทางอากาศ

4.1.6. การทำ�งาน (Working) กับการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา

ภาพอนาคตการทำ�งานในจังหวัดพะเยา 2030 จะมีลกั ษณะของการกระจายตัวกันประกอบอาชีพในชุมชนและ
ท้องถิน่ ของตน โดยผูค้ นจะไม่ได้มเี พียงอาชีพเดียวเพือ่ สร้างรายได้ในการดำ�รงชีพ และส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักเกีย่ วกับ
การเกษตรและอาชีพรองที่อยู่บนฐานของทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหาร การผลิตสินค้าหัตถกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน จะมีคนจำ�นวนหนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพของ
ตนเองและมีความพร้อมที่จะนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาใช้ในการสร้างอาชีพแบบใหม่ในจังหวัดพะเยา เช่น
นักบินโดรนเพื่อการเกษตร ที่ปรึกษาการตลาดบนสื่อโซเซียล เป็นต้น ซึ่งอาชีพเล่านี้สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อ
การยังชีพของพวกเขาได้
การประกอบอาชีพข้างต้นไม่เพียงทำ�ให้คนพะเยามีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต แต่ยังทำ�ให้คนพะเยาไม่
จำ�เป็นต้องเดินทางออกนอกชุมชนท้องถิ่นของตน เช่น คนจากอำ�เภอจุนไม่จำ�เป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่ในอำ�เภอเมือง คน
จากพะเยาไม่จำ�เป็นต้องย้ายไปเชียงใหม่ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้คนได้อาศัยกับครอบครัวและชุมชนที่คุ้นเคย ได้ดูแลและ
เอือ้ เฟือ้ ซึง่ กันและกัน มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิน่ ของตนเอง และทำ�ให้มคี วามสุขกับการใช้ชวี ติ
ในจังหวัดพะเยาได้ในท้ายที่สุด
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แผนภาพที่ 40 โอกาสและความท้าทายของภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของจังหวัดพะเยา
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ตารางที่ 19 โอกาสของภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของจังหวัดพะเยา
โอกาส

1. การพัฒนาระบบคมนาคมที่สำ�คัญ
2 ระบบ ได้แก่ รถไฟรางคู่ และ
ทางด่วน ที่ได้รับอนุมัติแล้วและ
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. สภาพสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทรต่อกันและมักจะรู้จักและ
เป็นเครือข่ายการทำ�งานร่วมกัน
ได้ง่าย
3. เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
การนำ�มาประยุกต์ใช้พื้นที่จังหวัด
พะเยามากขึ้น
4. ทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเชื่อของ
ชุมชนที่รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ
หรือทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เข้มแข็ง และเกิดรายได้  โดยไม่มี
อายุเป็นอุปสรรค
5. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัด
พะเยามีภูมิประเทศที่ประกอบด้วย
ภูเขา น้ำ� ป่าไม้ที่หลากหลาย ดิน
เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็น
ฐานให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การท่อง
เที่ยว
6. ทุนมนุษย์ จังหวัดพะเยามีทรัพยากร
มนุษย์ที่ค่อนข้างมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตัวเองนอกระบบการศึกษา
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7. การย้ายกลับถิ่นฐานของคนพะเยา
จากเมืองใหญ่มากขึน้ ทำ�ให้มกี ารนำ�
ความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์
จากที่อื่นกลับมาพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่
8. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสารทำ�ให้คนสามารถทำ�งาน
และสร้างรายได้จากทุกที่โดยไม่
จำ�เป็นต้องอยู่ในเมือง
9. การเปิดด่านชายแดนและการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเชือ่ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ทำ�ให้พะเยาเป็นพื้นที่
เชือ่ มโยงการค้าและเส้นทางคมนาคม
ทางบกที่สำ�คัญ
10. การมีสถาบันอุดมศึกษาคือ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ช่วยในการ
สนับสนุนความรู้และด้านวิชาการที่
จะนำ�ไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่
จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ประเด็นโอกาสของภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของจังหวัดพะเยา ทั้ง 10 ข้อ
มีความสัมพันธ์กับภาพอนาคตทั้ง 5 ด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) การพัฒนาระบบคมนาคมที่สำ�คัญ 2 ระบบ ได้แก่ รถไฟรางคู่ และ ทางด่วน ที่ได้รับอนุมัติแล้วและอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง
Technology : การพัฒนาระบบคมนาคมทางบกที่สำ�คัญและผ่านพื้นที่จังหวัดพะเยาในอนาคตจะ
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงทำ�ให้
การเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ
มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
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Technology : การพัฒนาระบบคมนาคมทางบกที่สำ�คัญและผ่านพื้นที่จังหวัดพะเยาในอนาคตจะ
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงทำ�ให้
การเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ
มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
Well-being : การพัฒนาระบบคมนาคมที่สำ�คัญ 2 ระบบ คือ รถไฟรางคู่ และทางด่วน ส่งผลทำ�ให้
การดำ�รงชีวติ ของคนในจังหวัดดีขนึ้ ทำ�ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยทำ�ให้มกี ารเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถติดต่อค้าขายกับจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ดี ระบบคมนาคมที่สะดวกขึ้น
จะทำ�ให้เกิดช่องทางการขนส่งคนและสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่น่าอยู่ก็จะเกิดขึ้น
ตามมา
Working : การพัฒนาระบบคมนาคมจะทำ�ให้เกิดการจ้างงานระหว่างเมืองกับเมือง การเคลื่อนย้าย
กำ�ลังคนวัยทำ�งานที่มีพลวัตมากขึ้น
2) สภาพสังคมทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ อาทรต่อกันและมักจะรูจ้ กั และเป็นเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันได้งา่ ย
Learning : การทำ�งานเป็นเครือข่ายจะทำ�ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันและกันตลอดเวลา
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้น
Culture : วัฒนธรรมที่เอื้ออาทรต่อกัน จะทำ�ให้เกิดการเชื่อมโยงทุกระดับ ได้แก่ ระดับคนกับคน
คนกับเทคโนโลยี เป็นต้น ซึง่ ทำ�ให้จงั หวัดพะเยาเป็นสังคมทีส่ งบสุข และเป็นสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
อีกทัง้ สภาพสังคมทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ อาทรต่อกันและมักจะรูจ้ กั และเป็นเครือข่ายการทำ�งาน
ร่วมกันได้ง่ายเป็นโอกาสที่เอื้อให้เกิดการยอมรับ สืบสาน และเผยแผ่แบ่งปันวัฒนธรรมในสังคมที่
เอือ้ อาทรต่อกันได้โดยง่ายและส่งต่อถึงการนำ�วัฒนธรรมบางอย่างไปต่อยอดเพือ่ สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีคุณภาพดีขึ้น
Well-being : สภาพสังคมที่มีการอาศัยอยู่ร่วมกับอย่างเอื้ออาทร มีการทำ�งานเป็นเครือข่ายร่วมกัน
ส่งผลทำ�ให้ความเป็นอยูร่ วมทัง้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ มีการดูแลเอาใจใส่เหมือนอยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน  
มีการดูแลกันประดุจญาติมิตร มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3) เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการนำ�มาประยุกต์ใช้พื้นที่จังหวัดพะเยา
มากขึ้น
Technology : พื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการทำ�
การเกษตรปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น และคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
หันมาทำ�อาชีพการเกษตรมากขึน้ ในอนาคตจึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยาทีจ่ ะมีการนำ�เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
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Well-being : การนำ�เทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการทำ�การเกษตรในจังหวัดพะเยา ส่งผล
ทำ�ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ เนือ่ งจากอาชีพส่วนใหญ่ของคนในจังหวัดพะเยาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร มีวิถีการทำ�การเกษตรแบบดั้งเดิม ดังนั้นการนำ�เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมาใช้
ตัง้ แต่ตน้ น้� 
ำ กลางน้� 
ำ ปลายน้� 
ำ จะส่งผลทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ และสามารถนำ�ผลผลิต
ทางการเกษตรไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทำ�ให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น
Working : เทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ เมื่อได้ถูกนำ�มาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาอาชีพในจังหวัดพะเยา จะส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นรูปแบบและวิธกี ารทำ�งานทีจ่ ะช่วย
เพิ่มกำ�ลังการผลิตและคุณภาพของผลผลิตได้ และในบางกรณีอาจเป็นการสร้างอาชีพใหม่ขึ้นใน
จังหวัดได้
4) ทุนวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ความเชือ่ ของชุมชนทีร่ วมกลุม่ กันประกอบอาชีพหรือทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เข้มแข็ง
และเกิดรายได้  โดยไม่มีอายุเป็นอุปสรรค
Learning : การมีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลาย และมีการรวมกลุม่ อย่างเข้มแข็ง ทำ�ให้เกิดการทำ�กิจกรรม
ต่อเนื่อง ส่งผลให้พะเยาเหมาะจะเป็นเมืองสุดท้ายสำ�หรับวัยเกษียณ
Culture : วิถีชีวิตที่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อการประกอบอาชีพหรือทำ�กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยไม่มีอายุเป็นอุปสรรคนั้น เป็นโอกาสที่ช่วยเอื้อให้วัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนถูกเผยแผ่สืบสาน
ไปยังคนรุน่ ใหม่ได้อย่างสะดวก บนพืน้ ฐานทีท่ งั้ คนรุน่ ก่อนและคนรุน่ ใหม่นนั้ ให้ความสำ�คัญเพือ่ เป็น
หลักในการสร้างรายได้รว่ มกันอย่างลงตัว อีกทัง้ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมเก่าให้สามารถ
ถูกนำ�มาใช้เป็นวัฒนธรรมใหม่ทเี่ หมาะสมต่อการใช้ชวี ติ ได้อย่างทันต่อสภาวการณ์สงั คม โดยเฉพาะ
ต่อการสร้างรายได้
Well-being : จังหวัดพะเยามีทุนทางวัฒนธรรมที่หลายหลาย มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ
เช่น กลุ่มจักรสาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มไทยลื้อ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผักตบชวา กลุ่มผลิตสินค้าต่างๆ
ส่งผลทำ�ให้สงั คมมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนในจังหวัดพะเยาจึงดีขนึ้
Working : กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องก่อให้เกิดการทำ�งานที่หลากหลาย และการตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ได้ถูกนำ�มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทาง
วัฒนธรรมที่จะสร้างรายได้สำ�หรับใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยาได้
5) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยามีภูมิประเทศที่ประกอบด้วย ภูเขา น้ำ�  ป่าไม้ที่หลากหลาย ดิน
เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นฐานให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การท่องเทีย่ ว
Culture : ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมบนฐาน
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผูค้ น ซึง่ ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างสอดคล้องและตรงไปตรงมา
ในการดำ�เนินชีวิตของผู้คน
115

Well-being : จังหวัดพะเยามีต้นทุนทางธรรมชาติที่ดี เช่น มีแหล่งน้ำ�สำ�คัญหลายแหล่ง เช่น
กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย ซึง่ มีผลต่อการทำ�การเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี ส่งผลทำ�ให้สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ตลอดทั้งปี
Working : การทำ�งานในจังหวัดพะเยา 2030 จะอยู่บนฐานของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และนำ�ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างยั่งยืน โดยจะมีทั้งการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและด้านการเกษตรที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
6) ทุนมนุษย์ จังหวัดพะเยามีทรัพยากรมนุษย์ที่ค่อนข้างมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองนอกระบบการศึกษา
Technology : คนทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
ความต้องการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองมากขึ้น และมีหน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำ�กัด ทำ�ให้ในอนาคตคนอาจจะเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบน้อยลงแต่สามารถสร้างรายได้จากความรู้ที่หาได้จากนอกระบบการศึกษา
Culture : วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมนั้น ดังนั้นการที่
จังหวัดพะเยามีทรัพยากรมนุษย์ทมี่ งุ่ มัน่ ในการพัฒนาตนเองนัน้ จึงเอือ้ และส่งผลให้เกิดกระบวนการ
สืบสาน เผยแพร่ หรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมภายใต้การพัฒนา
ตนเองของผู้คนในสังคม
Working : ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองของคนในจังหวัดพะเยา จะส่งผลให้การทำ�งานในจังหวัด
พะเยา 2030 เต็มไปด้วยผูค้ นทีแ่ ม้จะมีความรูค้ วามสามารถทีห่ ลากหลายแต่กเ็ ป็นความรูแ้ ละทักษะ
ที่สอดรับกับการทำ�งานเพื่อยังชีพในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
7) การย้ายกลับถิ่นฐานของคนพะเยาจากเมืองใหญ่มากขึ้น ทำ�ให้มีการนำ�ความรู้ เทคโนโลยีประสบการณ์
จากที่อื่นกลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
Learning : การย้ายกลับถิ่นฐานทำ�ให้เกิดการนำ�เข้าความรู้และประสบการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่และเกิดความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้จากภายนอก
พื้นที่จังหวัดพะเยามากขึ้นได้
Technology : การทีเ่ มืองใหญ่มกี ารแข่งขันสูง ค่าครองชีพสูง หางานได้ยาก และมีปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
จะทำ�ให้เกิดการย้ายของคนจากเมืองใหญ่กลับถิ่นฐานภูมิลำ�เนามากขึ้น และคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถช่วยยกพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได้
Working : การย้ายกลับถิน่ ฐานทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้ นีจ้ ะส่งผลต่อกำ�ลังแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้
การปรับตัวของผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละรับฟังประสบการณ์ใหม่ อันจะทำ�ให้
เกิดการสร้างอาชีพหรือการทำ�งานรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้นได้
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8) การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการสือ่ สารทำ�ให้คนสามารถทำ�งานและสร้างรายได้จากทุกทีโ่ ดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องอยู่ในเมือง
Learning : เทคโนโลยี ICT จะช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและแหล่งเรียนรู้ที่กระจายตัวอยู่
ทั่วพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
Technology : การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการสือ่ สารทำ�ให้คนสามารถทำ�งาน
และสร้างรายได้โดยไม่จำ�เป็นเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เหมือนเช่นในอดีต จึงเป็นโอกาสของ
เมืองพะเยาทีจ่ ะมีคนนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างรายได้ เช่น การจำ�หน่ายออนไลน์ผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยหรือสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา
Working : การใช้เทคโนโลยี ICT ในการทำ�งานจะทำ�ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้าและบริการ
ได้โดยง่าย อีกทัง้ ยังช่วยในการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรูถ้ งึ สินค้าและบริการต่างๆ ได้มากขึน้
ผ่านสื่อโซเชียล
9) การเปิดด่านชายแดนและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำ�ให้พะเยาเป็น
พื้นที่เชื่อมโยงการค้าและเส้นทางคมนาคมทางบกที่สำ�คัญ
Working : การเปิดด่านชายแดนเป็นโอกาสของการค้าและการคมนาคมที่สำ�คัญ โดยจะส่งผลให้
เกิดความต้องการกำ�ลังแรงงานทัง้ ในเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณมากขึน้ และขณะเดียวกัน ธุรกิจ
รูปแบบใหม่ก็จะเกิดขึ้นจากการเปิดด่านนี้
10) การมีสถาบันอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยพะเยาทีช่ ว่ ยในการสนับสนุนความรูแ้ ละด้านวิชาการทีจ่ ะนำ�ไป
สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่
Learning : การมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพะเยา ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในอันที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำ�กิจกรรมร่วมกัน โครงการใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นบน
พื้นที่จังหวัดพะเยาจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
Technology : การมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยาในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชนในมิตติ า่ งๆ ของจังหวัด
พะเยาได้เป็นอย่างดี
Culture : มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานทีม่ งุ่ มัน่ ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการดำ�เนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาตั้งแต่แรกต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต จึงเอื้อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างชัดเจนรวมถึงประเด็นทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นพะเยาด้วยเช่นกัน
Well-being : การทีจ่ งั หวัดพะเยามีสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลทำ�ให้มกี ารสร้างคน
สร้างงาน และทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำ�องค์ความรู้ไปพัฒนาด้านต่างๆ ได้
Working : สถาบันอุดมศึกษาจะช่วยให้การทำ�งานในจังหวัดพะเยามีการเปลีย่ นแปลงไปในลักษณะ
ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและกำ�ลัง
การผลิตได้
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ตารางที่ 20 ความท้าทายของภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของจังหวัดพะเยา
ความท้าทาย

1. การรุกคืบของนายทุนรายใหญ่ เช่น
ฟาสต์ฟดู้ ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่
เป็นต้น
2. โครงสร้างประชากรในจังหวัดพะเยา
ที่เป็นสังคมสูงวัย ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง
3. มลพิษที่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เช่น การเกษตร ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพของคนพะเยา
4. ทักษะด้านดิจิทัลของคนพะเยาที่ยัง
มีอยู่ในวงจำ�กัด
5. ความไม่แน่นอนทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นและระดับจังหวัด เช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
ของภาครัฐบ่อยครั้ง ทำ�ให้นโยบาย
การดำ�เนินงานไม่ต่อเนื่อง
6. การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด / mindset
ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งทำ�ให้
เกิด generation gap สูงขึ้น
7. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ทำ�ให้รายได้
ของประชาชนลดลงและมีภาวะ
หนี้สิน ภาวะเครียด และเกิดปัญหา
ทางสังคมอื่นๆ
8. การทำ�การเกษตรที่ใช้สารเคมีเกิน
ความจำ�เป็นและไม่ปลอดภัยยังคง
มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
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ประเด็นหลักของการพัฒนาสู่ภาพอนาคต
Learning

Tech

Culture

Well-being

Working

โอกาส

ประเด็นหลักของการพัฒนาสู่ภาพอนาคต
Learning

Tech

Culture

Well-being

Working

9. การเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ
ของภาครัฐของคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่
ในเมือง เช่นด้านสุขภาพ ยังมีข้อ
จำ�กัดอยู่มาก
10. ภาวะโรคระบาด เช่น Covid 19
ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และ
การประกอบอาชีพของประชาชน
เช่น ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยว
จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ประเด็นความท้าทายของภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ของจังหวัดพะเยา ทัง้ 10 ข้อ
มีความสัมพันธ์กับภาพอนาคตทั้ง 5 ด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) การรุกคืบของนายทุนรายใหญ่ เช่น ฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ เป็นต้น
Culture: การรุกคืบของนายทุนรายใหญ่จะส่งผลให้วถิ ชี วี ติ แบบดัง้ เดิมเปลีย่ นแปลงไป และวัฒนธรรม
ชุมชนอาจสูญหายได้ หากขาดการจัดการความท้าทายที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตนธรรมที่ตั้งอยู่บน
ฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ที่อาจ
เปลี่ยนไปเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดขีดจำ�กัด และก่อให้เกิดความสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Well-being : การที่มีนายทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทำ�ให้วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด
พะเยาเปลี่ยนแปลงไป เดิมมีการบริโภคอาหารพื้นเมือง แต่เมื่อมีอาหารฟาสต์ฟูดเข้ามาส่งผลทำ�ให้
มีการบริโภคอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น   
Working : ในระหว่างที่กลุ่มทุนรายใหญ่รุกคืบเข้ามาในจังหวัดพะเยา อาชีพดั้งเดิมที่เคยมีจะค่อยๆ
เลือนหาย และในท้ายที่สุด บางอาชีพจะต้องล้มเลิกและไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดำ�รงชีพได้อีกต่อไป
2) โครงสร้างประชากรในจังหวัดพะเยาที่เป็นสังคมสูงวัย ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง
Learning : การเรียนรูข้ องผูค้ นระหว่างวัยเป็นประเด็นท้าทายทีจ่ ะส่งผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ภายในสังคมสูงวัยได้
Well-being : ในอนาคตประชากรในจังหวัดพะเยาจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้น อาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตลดลง หากผู้สูงวัยไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อาจจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้
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3) มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การเกษตร ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนพะเยา
Technology : มลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร ทำ�ให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดิน
และน้ำ�  จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หากไม่มกี ารนำ�เทคโนโลยีทมี่ คี วามปลอดภัยมาใช้ หรือไม่มเี ทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาก็จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนพะเยาตามมา
Well-being : มลพิษจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทางการเกษตร เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทีม่ ากขึน้ โดยไม่มกี ารป้องกัน ส่งผลทำ�ให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรมากขึน้ อาจจะ
มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค
Working : ในขณะทีก่ ารทำ�งานเป็นสิง่ สำ�คัญต่อการใช้ชวี ติ ในจังหวัดพะเยา มลพิษจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหากมลพิษเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ จะส่ง
ผลต่อสุขภาพในการประกอบอาชีพได้โดยง่าย เช่น โรคจากสารเคมีทางการเกษตร โรคจากฝุ่นควัน
ขนาดเล็ก เป็นต้น
4) ทักษะด้านดิจิทัลของคนพะเยาที่ยังมีอยู่ในวงจำ�กัด
Learning : เมื่อการเรียนรู้ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ จะทำ�ให้เกิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ไร้
ขอบเขต และหากทักษะด้านดิจิทัลของคนพะเยายังอยู่ในวงจำ�กัด จะส่งผลต่อการเข้าถึงการเรียนรู้
และการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้
Technology : ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบางพื้นที่ยังขาดทักษะด้านดิจิทัลทำ�ให้ขาด
โอกาสในการเรียนรู้และการสร้างรายได้ และอาจเกิดช่องว่างของการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้
Working : หากผูใ้ ช้งานมีทกั ษะด้านดิจทิ ลั ทีเ่ พียงพอ ช่องทางดิจทิ ลั เป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ของการทำ�งาน
ซึง่ สามารถสร้างมูลค่าสูงได้ ในทางตรงกันข้าม คนทีไ่ ม่สามารถพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของตนเองได้
จะส่งผลต่อการมีงานทำ�หรือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจได้
5) ความไม่แน่นอนทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของ
ภาครัฐบ่อยครั้ง ทำ�ให้นโยบายการดำ�เนินงานไม่ต่อเนื่อง
Well-being : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการดำ�รงชีวิตของคนในพื้นที่ โดยอาจมีการ
ขัดแย้งกันทางด้านความคิด การเปลีย่ นแปลงนโยบาย และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ให้กับกลุ่มคนในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำ�งบประมาณโครงการต่างๆ อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้
6) การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด/mindset ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งทำ�ให้เกิด generation gap สูงขึ้น
Learning : ช่องว่างระหว่างวัยเป็นความท้าทายทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างคนต่างวัยใน
จังหวัดพะเยา 2030 ได้ เนื่องจากหากไม่มีการจัดการที่ดีเพียงพอ ความแตกต่างเหล่านี้อาจกลาย
เป็นความขัดแย้งที่ไม่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ และจะทำ�ให้การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
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Culture : ช่องว่างทางความคิดหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นใหม่อย่างมาก
อาจทำ�ให้เกิดอุปสรรคในการเผยแผ่ สืบสาน หรือใช้ประโยชน์วฒ
ั นธรรมในชีวติ ประจำ�วันได้ และจะ
ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่อาจมีความแตกต่างอย่างมากจากวิถีเดิม
Working : การทำ�งานและประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยาจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง
คนต่างวัย ดังนัน้ หากช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้รบั การจัดการทีด่ ี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
และการสร้างรายได้ของผู้คนได้
7) สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ทำ�ให้รายได้ของประชาชนลดลงและมีภาวะหนี้สิน ภาวะเครียด และเกิดปัญหา
ทางสังคมอื่น ๆ
Learning : เมือ่ เศรษฐกิจตกต่� 
ำ ผลกระทบอันหนึง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างชัดเจนคือการหยุดเรียนกลางคัน
สำ�หรับนักเรียนและนักศึกษาคือการหลุดออกจากการศึกษาในระบบ สำ�หรับวัยทำ�งานจะส่งผลให้
แรงงานเกิดความท้อแท้และเหนื่อยล้าเกินกว่าจะเรียนรู้ได้
Well-being : สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ทำ�ให้รายได้ของประชาชนลดลง ส่งผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ลดลง ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างต่อเนื่องและเป็นลูกโซ่   
Working : ความเครียดทีเ่ กิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่�ำ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้ โดยกลุ่มอาชีพที่พอจะประคองตัวได้จะยังคงดำ�เนินไป แต่กลุ่มอาชีพที่ไม่สามารถ
อยู่รอดได้จะต้องตกอยู่ในภาวะการว่างงานและความเครียด ซึ่งทำ�ให้เขาเหล่านั้นไม่พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพใหม่ได้
8) การทำ�การเกษตรที่ใช้สารเคมีเกินความจำ�เป็นและไม่ปลอดภัยยังคงมีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
Technology : การทำ�การเกษตรที่ใช้สารเคมีเกินความจำ�เป็นเป็นความท้าทายที่สำ�คัญ เนื่องจากมี
การพัฒนาเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรที่สามารถกระจายสารเคมีในพื้นที่มากๆ โดยใช้ระยะเวลา
น้อย ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดผลเสียต่อทั้งผู้บริโภค ตัวเกษตรกรเอง และสภาพแวดล้อม
Well-being : การทำ�การเกษตรในปัจจุบันและอนาคตจะมีปัญหามากขึ้นเนื่องจากการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำ�  ดิน ส่งผลทำ�ให้จะต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น
รายได้ลดลง อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
Working : สารเคมีที่มากเกินจำ�เป็นในการเกษตรส่งผลต่ออาชีวอนามัยของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของคนส่วนใหญ่ในจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อต้นทุนและคุณภาพของผลผลิตอัน
ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดพะเยาได้
9) การเข้าถึงทรัพยากรและการบริการของภาครัฐของคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมือง เช่นด้านสุขภาพ ยังมีข้อ
จำ�กัดอยู่มาก
Well-being : การเข้าถึงบริการของรัฐยังมีความแตกต่างกันระหว่างประชากรทีอ่ ยูใ่ นเมืองและชนบท
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นควรมีมาตรการในการส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมกัน
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10) ภาวะโรคระบาดเช่น Covid 19 ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น
ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยว
Learning : ภาวะโรคระบาดส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียนรูอ้ ย่างมากทัง้ ในเชิงช่องทางและรูปแบบ
การเรียนรู้ ซึ่งหากความท้าทายนี้ไม่ได้รับการจัดการที่ดี จะส่งผลต่อการชะงักงันของการเรียนรู้ใน
พื้นที่ได้
Well-being : การระบาดของโรค เช่น Covid 19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้าง ทำ�ให้ส่งผล
กระทบต่อรายได้ทั้งทางภาคผลิตและภาคบริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรฐกิจของคนประเทศในทุก
อาชีพ ทำ�ให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  
Working : การประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในแง่ของการปรับ
รูปแบบและช่องทางการทำ�งาน ซึง่ หากกลุม่ คนหรืออาชีพใดไม่สามารถปรับตัวได้หรือภาวะโรคระบาด
ไม่ได้รับการจัดการที่ดี จะก่อให้เกิดภาวะการว่างงานและการขาดรายได้ของผู้คนจำ�นวนมาก
4.3. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำ�เนินงานการพัฒนานวัตกรรมเพือ
่ สังคมในพืน
้ ที่
จากกระบวนการทัง้ หมด สามารถนำ�มาสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำ�เนินงานการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสังคมในพื้นที่ ได้ 5 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงกับทุนทางสังคม วัฒนธรรม แลทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำ�เป็นต้องเชื่อมโยงกับทุนทางสังคม วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่จะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับการใช้ชีวิตของคนพะเยาและในขณะ
เดียวกันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดพะเยามีรากฐานทุนวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพ
ด้วยโอกาสและความท้าทายจาก 4.2 จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะนี้จำ�เป็นต้องนำ�เอาโอกาสต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านต่างๆ การคมนาคมระบบราง ศักยภาพและความมุ่งมั่นของทุนมนุษย์ และความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เป็นต้น มาพิจารณาร่วมกับความท้าทายทีส่ �ำ คัญ เช่น ช่องว่างระหว่างวัย ทักษะด้านดิจทิ ลั ทีจ่ �ำ กัด และมลพิษ
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต :
1) การเปิดเส้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานการทำ�กิจกรรมในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เช่น เส้นทาง
ท่องเที่ยวบ้านต๋อม หรือ เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมปลูกผักกลับบ้าน หรือกิจกรรม
ทำ�อาหารพืน้ มือแปรรูป ซึง่ นอกจากนักท่องเทีย่ วจะได้ทอ่ งเทีย่ วภายในประเทศแล้วยังได้วชิ าชีพกลับไปด้วย
2) การส่งเสริมการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุในจังหวัดพะเยา ด้วยทุนทางสังคมที่สงบ และมีวัฒนธรรมที่
เรียบง่าย แต่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องและหลากหลาย
3) การยกระดับระบบสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่นด้วยการเชื่อมโยงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ เป็นระบบสวัสดิการแบบบูรณาการตามศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้
ครอบคลุมการกินดีอยู่ดีของคนพะเยาตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต

ข้อเสนอแนะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างเมืองกับชนบท ความแตกต่าง
ระหว่างวัย และความเหลื่อมล้ำ�ทางดิจิทัล
ในขณะที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยามากขึ้น ช่องว่างของการพัฒนายังยึดโยง
อยู่กับความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างเมืองกับชนบท ความแตกต่างระหว่างวัย ความเหลื่อมล้ำ�ทางดิจิทัล และการเชื่อมโยง
ระหว่างวัยเป็นแนวทางที่สำ�คัญอันหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้

แผนภาพที่ 41 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำ�เนินงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่
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ด้วยโอกาสและความท้าทายจาก 4.2 จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะนี้จำ�เป็นต้องจัดการ 1. บริหารจัดการเพื่อการ
กระจายอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจสู่ระดับท้องถิ่นทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และประเด็นบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสมอภาค เท่าเทียมกับองค์กรปกครองส่วนกลาง  2. การสร้างระบบนิเวศการดำ�เนินชีวิตร่วมกัน
อย่างพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างคนรุน่ ก่อนกับคนรุน่ ใหม่ ประกอบด้วย โครงสร้างของการพัฒนาระดับท้องถิน่ ระบบและ
กลไกในการขับเคลือ่ นสังคมระดับท้องถิน่ และกิจกรรมในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งประกอบด้วยคนรุน่ ก่อนและคนรุน่ ใหม่ทมี่ บี ทบาท
หน้าที่ร่วมกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม การเรียนรู้ และการทำ�งาน
โครงการที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต :
1) การนำ�คนสองวัยมาเรียนรู้ร่วมกันผ่านโครงการ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย
ไม่เน้นเพียงเขตเมือง แต่ขยายไปทั่วจังหวัด
2) การสร้างต้นแบบในองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการแบบร่วมกันระหว่างคนรุน่ ก่อนกับคนรุน่ ใหม่
3) การเสนอปรับแก้กฎหมายเพือ่ เพิม่ บทบาทหน้าทีแ่ ละอำ�นาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เพิม่ มากขึน้
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ� ลดความไม่เสมอภาคในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะที่ 3 การส่งเสริมให้มีการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับรายได้ของ
คนในพื้นที่
การส่งเสริมให้มกี ารนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับรายได้ของคนในพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากเป็นโจทย์ส�ำ คัญอย่างยิง่ ของจังหวัดพะเยา ซึง่ การพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สังคมในพืน้ ทีจ่ �ำ เป็น
ต้องตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตของคนพะเยาได้
ด้วยโอกาสและความท้าทายจาก 4.2 จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะนี้จำ�เป็นต้องจัดการยกระดับทักษะการใช้
เทคโนโลยีและการเรียนรูท้ างเทคโนโลยีของคนทุกกลุม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพือ่ ให้เป็นเกษตรปลอดภัย
และการแปรรูปเพิ่มมูลค่า และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงด้านการตลาด
โครงการที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต :
1) การพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้สำ�หรับคนทุกกลุ่ม
2) การพัฒนาเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและลดการใช้สารเคมี
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3) การพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่
หรือต่อยอดจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) การพัฒนาแพลทฟอร์มเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร และผู้ที่ต้องการผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่
จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง
5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น
โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร และห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยผลผลิตทางการเกษตร
และมาตรฐานอาหาร

ข้อเสนอแนะที่ 4 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) หรือธุรกิจเกื้อกูลสังคม
(Inclusive Business) ในพื้นที่
ควรมีการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) หรือธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive
Business) ในพื้นที่เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้น และควรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) เพื่อดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมรับผลประโยชน์บนพื้นฐานของความสามารถที่ชุมชนต่างๆ มีอยู่จากการใช้ทุนของชุมชน
ด้วยโอกาสและความท้าทายจาก 4.2 จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะนี้จำ�เป็นต้องจัดการโดยมีการยกระดับรายได้
และความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
โครงการที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต :
1) การพัฒนาผูป้ ระกอบการธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprises) หรือธุรกิจเกือ้ กูลสังคม (Inclusive Business)
ในพื้นที่
2) การพัฒนาธุรกิจที่สามารถให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
3) การพัฒนาการทำ�เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งให้มีรถโมบายที่จำ�หน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงผลิตผลอินทรีย์ได้
4) การพัฒนาส่งเสริมและยกระดับสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชน
5) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการเชิงนิเวศ เชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมในแต่ละชุมชน
6) การสร้างพื้นที่ทดลอง (sandbox) ให้กับผู้ประกอบการทางสังคมระยะเริ่มต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาระบบนิเวศสำ�หรับนวัตกรรมเพื่อสังคม
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ข้อเสนอแนะที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาคนทุกกลุ่มในพื้นที่ให้มีทักษะใหม่ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
ควรส่งเสริมการพัฒนาคนทุกกลุ่มในพื้นที่ให้มีทักษะใหม่ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น และบางอาชีพอาจจะหายไป
ด้วยโอกาสและความท้าทายจาก 4.2 จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะนี้จำ�เป็นต้องจัดการกำ�ลังคนให้สามารถรับ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก และสร้างคุณภาพชีวิตให้ตนเองและชุมชนได้ผ่านทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในบทที่ 4 ที่แสดงให้เห็นว่าคนในจังหวัดพะเยารับรู้ว่าการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาเมือง และชุมชนของตนเอง
โครงการที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต :
1) โครงการพะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ UNESCO ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา และเทศบาลเมือง
พะเยากำ�ลังดำ�เนินการอยู่
2) โครงการพะเยา เมืองอัจฉริยะ เนื่องจากเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นรากฐานพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ
ดังนั้นโครงการต่อจากเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงควรเป็นโครงการเมืองอัจฉริยะ ที่นำ�เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยให้เกิดการคมนาคมที่สะดวก รวมถึงมีการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดพะเยาให้น่าอยู่

จากแผนภาพที่ 42 จะเห็นได้วา่ ปัจจัยขับเคลือ่ นภาพอนาคตทีค่ นพะเยาคาดหวังให้เกิดขึน้ ได้แก่ 1.การเรียนรู้
(Learning)   2.สวัสดิภาพ (Well-being) 3.เทคโนโลยี (Technology) 4.การทำ�งาน (Working) และ 5.วัฒนธรรม
(Culture) โดยปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดภาพอนาคต คือ ภาพของความกินดี อยู่ดีวิถีพะเยา มีการอยู่ร่วมกันด้วย
ความเข้าใจและสอดประสานกัน โดยมีสาธารณูปโภคทีพ่ ร้อมรองรับความต้องการในอนาคต ซึง่ เมือ่ คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ทัง้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อภาพอนาคตและภาพอนาคตทีอ่ าจเกิดขึน้ แล้ว คณะผูว้ จิ ยั ได้ระดมสมองและสังเคราะห์วธิ รี บั มือกับ
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถสรุปวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วย 1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่เชื่อมโยงกับทุนทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 2) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่ลดความ
เหลื่อมล้ำ�ระหว่างเมืองกับชนบท ความแตกต่างระหว่างวัย และความเหลื่อมล้ำ�ทางดิจิทัล 3) การส่งเสริมให้มีการนำ�
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับรายได้ของคนในพืน้ ที่ 4) การพัฒนาผูป้ ระกอบการธุรกิจเพือ่ สังคม
(Social Enterprises) หรือธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive Business) ในพื้นที่ และ 5) การส่งเสริมการพัฒนาคนทุกกลุ่ม
ในพื้นที่ให้มีทักษะใหม่ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น โครงการพะเยา เมืองอัจฉริยะ เนื่องจากเมืองแห่งการเรียนรู้
เป็นรากฐานพัฒนาเมืองไปสูเ่ มืองอัจฉริยะ ทีน่ �ำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการคมนาคมทีส่ ะดวก รวมถึงมีการให้ความรู้
เรื่องสุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยาให้น่าอยู่

แผนภาพที่ 42 ผังความเชื่อมโยงภาพอนาคตของจังหวัดพะเยา
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