






คํานํา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับ ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา 

ฟวเจอรเทลส แล็บ ภายใตบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด 

(MQDC) ไดจัดทํารายงาน เร�อง "อนาคตของการใชชีวิต" (Future of Living) เพ�อ

นําเสนอขอมูลสถิติสําคัญบทวิเคราะหสถานการณปญหา และปจจัยขับเคล�อนสําคัญที่

สงผลตอรูปแบบการใชชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณภาพอนาคตของการ

ใชชีวิตในบริบทประเทศไทย เพ�อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคต

ที่พึงประสงคในประเทศไทย เพ�อนําเสนอตอภาคสวนที่เก่ียวของสําหรับพัฒนาที่อยู อาศัย

และสภาพความเปนอยู ของมนุษย และวางกลยุทธเพ�อใหผู คนในประเทศมีความมั่นคง

ในการดํารงชีวิต และพรอมรับมือถึงการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ในอนาคต

ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน

ดานขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของ สามารถนําขอมูลไปใชในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานดานการใชชีวิตของผูคนในประเทศไทยใหสอดรับ 

กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป

National Innovation Agency (Public Organization) and FutureTales Lab 

by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) have 

produced the “Future of Living” report to highlight key statistics and 

review the current situation and driving forces that will shape future 

living in Thailand, so people can prepare for any changes and work for 

the country’s desirable future. The report will be presented to relevant 

sectors to develop residences and people’s well-being and to craft 

strategy to build security for the country and people’s lives, so they 

can prepare for any future changes and challenges.

The research team would like to thank the experts from various agencies 

who have supported us with information and opinions that have hugely 

assisted the research. We greatly hope that this study will be useful 

to all relevant sectors, as they can apply its information to formulate 

policy and to design and implement action plans for Thai ways of life 

to accommodate any future changes. 
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วิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษยนั้นถูกกําหนดและผูกพันดวยเร�องราวในอดีต ทั้งสภาพสังคม 

วัฒนธรรม ศาสนา และความเช�อ รวมถึงสภาพแวดลอมภายนอก เชน สภาพภูมิอากาศ 

สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน ปจจุบันมนุษยใชเวลาอยูในบานเฉลี่ยมากถึง 11.4 ชั่วโมงตอวัน 

ดังนั้นบานจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิต การเขามาของเทคโนโลยีทําใหบานมีความ 

ทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยมากกวา 43% ของผูคน คิดวาเทคโนโลยีอัจฉริยะนั้นจําเปนสําหรับ

ที่อยูอาศัย โดยชวยใหพวกเขามีความสะดวกสบายในการใชชีวิตภายในบาน นอกจากบานแลว

ยังมีอุปกรณอัจฉริยะอ�นๆ ที่สามารถเช�อมตอพวกเขาเขากับสิ่งตางๆ รอบตัว ทําใหการใชชีวิต

ประจําวันนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาในปจจุบันมีอุปกรณสวมใสอัจฉริยะ

บนโลกอยูมากกวา 800 ลานชิ้น มากกวาคร่ึงหนึ่งคือนาฬ�กาอัจฉริยะที่ชวยเหลือผูสวมใสให

เขาถึงขอมูลดานสุขภาพของตนเอง ทั้งสามารถชวยประหยัดเวลาของแพทยในการวินิจฉัยโรค

มากถึง 15 ชั่วโมงตอสัปดาห และเพ่ิมประสิทธิภาพของการออกกําลังกายใหสูงข้ึนอีก 20% 

ผลจากการที่วิถีชีวิตมีความเช�อมตอกับโลกเทคโนโลยีเหลานี้มากข้ึน ทําใหมนุษยมีอายุที่

ยืนยาวมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบันมนุษยมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 72.2 ป มากกวา 70 ปที่แลวถึง 24 ป

อยางไรก็ตามราคาของที่อยูอาศัยและที่ดินในปจจุบันมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน�อง เน�องจาก

ที่ดินนั้นมีอยูจํากัดโดยเฉพาะในเมืองหลวง เชน กทม. ซ่ึงราคาของที่ดินใน กทม. เพ่ิมข้ึน 8% 

ตอปโดยเฉลี่ย โดยยานสยามราชดําริ-ชิดลม มีมูลคาสูงสุดถึง 1 ลานบาทตอตารางวา เม�อเทียบ

กับรายไดเฉลี่ยของประชากรซ่ึงอยูที่ประมาณ 280,000 บาทตอป และเศรษฐกิจของประเทศที่

โตเพียง 25% ตอปเทานั้น ดังนั้นเม�อเทียบกับคาใชจายสําหรับที่อยูอาศัยที่เพ่ิมข้ึน 8% ตอป

จึงทําใหในอนาคตผูคนจะไมสามารถถือครองสินทรัพยที่ดินของตนเองได ขอจํากัดเหลานี้

เปนปจจัยท่ีสําคัญไมแพความสะดวกสบายที่จะกําหนดอนาคตของการอยูอาศัยและปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตของเราในอนาคต ดังนั้นการมองอนาคตจึงมีความสําคัญในการกําหนดรูปแบบของ

การใชชีวิตอนาคตเพ�อเตรียมการกับอนาคตที่เปนไปไดทุกรูปแบบ

800,000,000

11.4
ผูคนใชเวลา

ช่ัวโมง ภายใน
ท่ีอยูอาศัย

ช้ิน ของอุปกรณสวมใสอัจฉริยะบนโลก
wearables in the world. 

สถานการณในปจจุบัน
CURRENT SITUATIONS

People spend 

hours at home.   

280,000 
รายไดเฉล่ียของคนไทย

บาทตอป

Thailand’s per capita 
annual income is

baht



Human ways of life are defined by background, social condition, 

culture, religion and beliefs, and external environment such as climate 

and geography. People currently spend an average of 11.4 hours at 

home each day. Therefore, homes are critical in our lives. New technology 

is making homes more modern. More than 43% of respondents think 

smart technology is necessary for houses since it makes homelife 

more convenient. There are also smart gadgets that link people with 

objects around them, making daily life more efficient. Furthermore, 

there are more than 800 million smart wearables, of which over half 

are smart watches that help their wearers get health information. 

They can also reduce doctors’ diagnosis time by 15 hours per week 

and boost exercise efficiency by 20%. Stronger connection to technology 

like this can extend life expectancy from 72.2 years today, which is 

24 years longer than those living 70 years ago.

However, the price of homes and land is currently on a continuous 

rise due to limited supply, especially in capital cities like Bangkok. 

Average land prices in Bangkok have been rising by 8% per year; 

land in Siam & Ratchadamri-Chidlom is about 1 million baht/square 

wah, while per capita annual income is about 280,000 baht and the 

world’s annual economic growth is only 2.5%. Therefore, comparing 

income with annual growth in house prices of 8%, people may no 

longer be able to afford their own residential property. In addition 

to convenience, these constraints are a key factor in shaping future 

ways of life. Foresight can therefore play a crucial role in shaping 

ways of life to accommodate any future. 

24
อายุขัย
เฉล่ียเพ่ิมข้ึน

ป

ราคาท่ีดิน
เพ่ิมข้ึน ตอป

%

43
ตองการเทคโนโลยี
สําหรับการเปนอยู%

needs technology for living.

Land price rises by per year.

years.

Average lifespan has increased by
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เรากําลังอาศัยอยูในโลกท่ีมีความซับซอนข้ึนกวาในอดีต ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม
สุขภาพ คานิยม ความเปนอยู ส่ิงเหลาน้ีสรางการเปล่ียนแปลง และสรางผลกระทบตอวิถีชีวิต

We are living in a more complex world than our ancestors in terms of economy, society,
environment, health, value, and well-being. These changes shape our ways of life.

URBANIZATION
การเติบโตของสังคมเมือง 

ECONOMIC RECESSION
สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย

ENVIRONMENTAL CRISIS
วิกฤตดานส่ิงแวดลอม

ขับเคล �อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แตในขณะเดียวกันก็สรางใหเกิดปญหา

ทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู คน

Urbanization has driven 

economic growth while 

bringing social and 

environment problems 

and affecting people’s 

ways of life.

ทําให ต นทุนการใชชีวิตสูงข้ึน ผู คน

ตางตองเรงรีบ เรงแขงขัน ถึงแมจะมี

เทคโนโลยีที่ เข ามาอํานวยความสะดวก

สบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานและการใชชีวิต แตก็แลกมาดวย

ตนทุนและค าใช จ  ายที่ เพิ่มข้ึน

Recession increases the cost 

of living and brings fast-paced 

lifestyles. Although technology 

has made life easier and raised 

efficiency in work and living, it 

is at the expense of rising cost.

เกิดจากเศรษฐกิจบริโภคนิยม และ

วิถีชีวิตที่ เปล่ียนไป ทําให  เกิดการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเกินขีดจํากัด

ในขณะเดียวกันก็เกิดการสรางขยะและ

มลพิษที่ส งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ในระยะยาว

Environmental crisis brought 

by consumerism and changing 

lifestyles leads to the overuse 

of natural resource, with waste 

and pollution causing long-term 

environmental impacts.



การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเขามาเปล่ียนวิถีชีวิตของผูคน ท้ังในสังคมเมืองและในสังคมชนบท 
อนาคตของการใชชีวิตจึงกําลังถูกเรงใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงเหลาน้ี

These changes have altered urban and rural ways of life. 
Future ways of life will change to respond to these trends.

DEMOGRAPHIC CHANGE
การเปล่ียนแปลง
ของโครงสรางประชากร

SOCIAL VALUE
คานิยมทางสังคม
ท่ีแตกตาง

ADVANCE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีข้ันสูง

ประชากรไทยมีสัดสวนผู สูงอายุมากข้ึน 

และประเทศกําลังเข าสู สังคมผู สูงวัย 

ทําใหมีอัตราการพึ่งพิงที่ เพิ่มข้ึน สงผล

ตอระบบเศรษฐกิจและความสามารถ

ในการแข งขัน และระบบสวัสดิการ

Demographic change with 

greater numbers of older 

adults and the arrival of an 

aging society increases the 

dependency ratio, affecting 

the economy, competitiveness, 

and the welfare system.

เกิดจากความแตกตางทางพฤติกรรม

และความคิดของคนแตละช วงวัย 

(Generation Gap) รวมถึงสภาพ

แวดลอมทางเศรษฐกิจ ความเปนอยู  

และการเข ามาของเทคโนโลยี

Differences in social values 

are caused by generation 

gaps, economic conditions, 

different ways of life and 

the arrival of technology. 

เข  ามาสรางการเปลี่ยนแปลงใน

วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู บริโภค

แตในขณะเดียวกันก็ทําให  เกิดความ

ไมเทาเทียมกันในการเขาถึง ทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถ

ในการเรียนรู  ใช งานเทคโนโลยี

Advanced technology changes 

consumers’ lifestyles and 

behaviors while creating 

economic and social inequality 

in access to knowledge for 

using technology.



สัญญาณการเปล่ียนแปลง (Signals of Change) คือ
เหตุการณหรือแนวโนมท่ีกอตัวและเกิดข้ึน โดยกําลังจะสราง
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต

Signals of Change are events or incoming 

and established trends that bring 

significant changes. 

เทคโนโลยีสมารทโฮม (Smart Home) จะมีต นทุนที่ลดลงเขาถึงงาย 

ชวยใหเกิดการเช�อมตอสิ่งตางๆ ภายในบานให มีความสะดวกสบายและ

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน และยังสามารถใหคําแนะนํารวมถึงแจงเตือนและควบคุม

เหตุการณตางๆ ภายในบาน ผานการเช�อมตอกับอุปกรณดิจิทัลชนิดอ�น 

เชน สมารทโฟน หรืออุปกรณสวมใสอัจฉริยะ นอกจากนี้ เทคโนโลยี

การพิมพสามมิติที่ก าวหนาข้ึน ยังสามารถเอื้อใหสรางที่อยู อาศัยได

รวดเร็ว ทันตอความตองการที่ เพิ่มข้ึนในอนาคต

Smart homes will have lower costs and be more 

accessible, making it easier and faster to connect 

appliances and systems. They will also give advice 

and warnings and control devices in the home through 

connecting with other digital gadgets such as 

smartphones or smart wearables. Through advanced 

3D-printing technology, houses will also be built 

faster and respond to rising demand in the future. 

The pandemic has prompted the public health 

sector to adopt medical innovations including 

broader digitalization, covering aspects such as 

robotics in healthcare and telemedicine, which 

will reduce inequality in access to healthcare.  

Smart Homes and 3D-Printed Houses

การเกิดโรคระบาดเปนตัวเรงที่ทําใหภาคสาธารณสุขเกิดการนํานวัตกรรม

การรักษาใหมๆ มาใชงาน รวมถึงการปฏิรูปทางดิจิทัลใหมีความทั่วถึง

และครอบคลุมการนําเทคโนโลยีมาใช ในการรักษา เช น การใชหุ นยนต

หรือปญญาประดิษฐ (Robotics in Healthcare) และการรักษาทางไกล 

(Telemedicine) เพ�อลดความเหล�อมลํ้าในการเข าถึงการรักษาของ

ประชาชน

Robotics in Healthcare

สัญญาณการเปล่ียนแปลง

SIGNALS
OF CHANGE
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People’s lives will be driven by data. Cyber privacy 

will be given as much attention as privacy in the real 

world. Data ownership will raise concern as gadgets 

in the future will be able to access data about 

lifestyles, behavior, and health, making people feel 

their privacy has been invaded. Anyone who holds 

this data will have influence over the data owner 

by knowing about their lives.

Our lives are being modernized by incorporating 

the digital world. Small digital gadgets with important 

roles include smart wearables such as watches or 

glasses. Sensors or microchips can access information 

from our bodies and make life more convenient.  

วิถีชีวิตของเรากําลังถูกความเปนดิจิทัลผสมผสานเขามา และปรับเปลี่ยน

วิถีชิวิตของเราใหมีความทันสมัย สิ่งเล็กๆ ที่กลายเปนดิจิทัลนั้นคือ

อุปกรณสวมใสอัจฉริยะ (Smart Wearables) เช น นาฬ�กา แวนตา 

ตลอดจนเซ็นเซอร หรือไมโครชิพที่สามารถเขาถึงขอมูลของรางกายเราได 

อุปกรณเหลานี้สรางความสะดวกสบายใหกับชีวิตของเรา

Smart Wearables

วิถีชีวิตจะถูกขับเคล�อนดวย “ขอมูล” ความเปนสวนตัวในโลกไซเบอร 

จะไดรับความใสใจไมนอยไปกวาในโลกความเปนจริง ความกังวลของ

ผู ที่ เปนเจาของขอมูลจะเกิดข้ึน เพราะอุปกรณในอนาคตจะสามารถเขาถึง 

ความเปนสวนตัวของตนเองไดถึงระดับวิถีชีวิต พฤติกรรม และสุขภาพ 

ทําใหเรารู สึกถูกคุกคามความเปนสวนตัวมากเกินไป (Privacy Invasion) 

นอกจากนี้ เจาของขอมูลเหลานี้ยังจะกลายเปนผู มีอิทธิพลในการกําหนด

ชีวิตของผู ที่ ให ข อมูลเหลานั้นดวย

Privacy Invasion 24/7



Design concepts for homes, public spaces, and 

cities will change. Universal Design focused on 

physical use may not be enough. It will have to also 

focus on co-living through digital technology and 

new kinds of service platform that give convenience 

and elevate people’s lives.

Land is a limited resource on the earth while population 

continues to rise, increasing demand for homes and 

their price. Renting is, therefore, attractive for those 

with lower purchasing power. This approach also 

accommodates population changes such as the rise 

in the number of older adults who need specific and 

accessible residences like retirement homes. 

Growing urbanization raises land prices. It is necessary, 

therefore, to allocate and make the fullest and most 

efficient use of land resources including the use of 

space. If high demand leads to high land prices, 

the idea of sharing space will take off. 

แนวคิดการออกแบบที่อยู อาศัย พื้นที่สาธารณะ และเมืองจะปรับเปลี่ยนไป 

การออกแบบอยาง Universal Design ที่ เน นการใชงานทางกายภาพ

อาจไมเพียงพอ ตองคํานึงถึงความสําคัญของการเช�อมโยงและผสมผสาน

ความแตกตางทางสังคมและวิถีชีวิต ใหผสมกลมกลืนและอยู ร วมกันอยาง

ลงตัว (Co-living) โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอรมบริการรูปแบบ

ใหมมาชวยอํานวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Universal Design for Inclusiveness

การเติบโตของสังคมเมืองทําใหที่ดินที่มีจํากัดมีราคาที่ เพิ่มสูงข้ึน จึงจําเปน

ตองมีการจัดสรรและใช ประโยชนทรัพยากรที่ดินใหคุ มคาที่สุด เช น 

ใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด (Efficient Use of Space) หรือในกรณี

ที่พื้นที่นั้นมีความตองการการใชงานสูง แตมีราคาแพงจึงทําให  เกิดการ

แบงปนพื้นที่ เกิดข้ึน (Sharing Space)

Sharing Space and Efficient Use of Space

ที่ดินเปนสินทรัพยที่มีอยู อยางจํากัดบนโลก ในขณะที่ประชากรของโลก

ที่เพิ่มข้ึนตลอดเวลาทําใหความตองการที่อยู อาศัยเพิ่มข้ึน เปนเหตุใหราคา 

ที่อยู อาศัยนั้นเพิ่มข้ึนเชนกัน การเชาอยู จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดของ

ผู ที่มีรายไดน อย รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร 

การเพิ่มข้ึนของจํานวนผู สูงอายุที่ตองการที่อยู อาศัยรูปแบบเฉพาะและ

เข าถึงได (Retirement Home)

Shift to Rental Lifestyles



Apart from changing behavior, the pandemic crisis 

will embed in people’s minds the idea that life is 

always insecure. People will also develop a culture 

of preparedness such as wearing masks, being 

concerned about hygiene, and having emergency 

savings. 

Concern over hygiene in the pandemic has revived 

consumption of single-use plastic as safer than reusable 

items. Plastic ban campaigns will have limited success 

because people will prioritize their health and safety 

over environment crisis, which seems remote.

This is a start of changes in people’s behaviors and 

social environment. As a lesson from the pandemic, 

social distancing is a measure likely to be enforced 

in the long term, leading to changes in lifestyle and 

finally bringing new ways of life.

ผลที่ตามมาจากความไมแนนอนของวิกฤตโรคระบาดนั้น ยังนําใหเกิดการ

กลับมาของการใชพลาสติกชนิดใชคร้ังเดียว ซึ่งมีความปลอดภัยมากกวา

วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได (Reusable) การรณรงคใหงดใชพลาสติกจะ

ไมประสบความสําเร็จ เพราะผู คนจะคํานึงถึงความปลอดภัยดานสุขภาพของ

ตนเองกอนภาวะวิกฤตดานสิ่งแวดลอมซึ่งมองวาเปนเร�องไกลตัว

Return of Plastic World

นอกจากวิกฤตโรคระบาดจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแลว ยังฝงรากลึก

ลงไปในระบบความคิดของผู คนวาความไมปลอดภัยในการดํารงชีวิตนั้น

สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา รวมถึงผู คนจะมีคานิยมหรือวัฒนธรรม

ที่ปกปองและเตรียมการตอการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน (Culture of 

Preparedness) เช น การสวมหนากากอนามัย ความกังวลเร�อง

ความสะอาด รวมถึงการสํารองเงินไวใชยามฉุกเฉิน เปนตน

Culture of Preparedness

เป นจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางพฤติกรรมของผู คนและ

สภาพแวดลอมทางสังคม ดวยบทเรียนที่ เกิดจากวิกฤตโรคระบาด 

“การเวนระยะหางทางสังคม” จึงเปนมาตรการที่มีความเปนไปไดวาจะ

มีการบังคับใชในระยะยาวซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

นําไปสู การใชชีวิตและการออกแบบวิถีการอยู อาศัยในรูปแบบใหม

Social Distancing



ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ

DRIVERS
OF CHANGE

การเปลี่ยนผานสู  โลกยุคดิจิทัลเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยมีอินเทอรเน็ต

เปนปจจัยเรงที่สําคัญ ความเปนออนไลนทําใหทุกภาคสวนตองปรับตัว

เข าสู ยุคดิจิทัล ทั้งปรับตัวดวยตัวเองและถูกสภาพแวดลอมบังคับ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําใหวิถีการใชชีวิตของเราเปลี่ยนไป แพลตฟอรม

ออนไลนที่ครอบคลุมทุกอยาง ทั้งการเดินทาง การส�อสาร ความบันเทิง 

หรือแมกระทั่งการเขาถึงปจจัยสี่ โดยภาคสวนที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด

คือภาคธุรกิจออฟไลนตางๆ โดยสังเกตไดวามีจํานวนไมนอยที่ตองปดตัวลง 

ธุรกิจมีมูลคาสูงๆ ของโลกกลายเปนธุรกิจเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล

และแพลตฟอรมออนไลนทั้งสิ้น และสิ่งเหลานี้กําลังแทรกซึมวิถีการดําเนิน

ชีวิตผานอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Wearables) ซึ่งชวยใหเราสามารถ

เช�อมตอ สิ่งตางๆ ไดรวดเร็วและงายดาย ผสานกับดําเนินธุรกิจจากหลาย

ภาคสวนในการใชชีวิต ทั้งทางการแพทยซึ่งสามารถใช แพลตฟอรมกับ 

อินเทอรเน็ตและหุ นยนตในการบริการได (Robotics in Healthcare) 

บานอัจฉริยะ (Smart Home) สังคมไรเงินสด (Cashless Society) 

รวมถึงรูปแบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงเปนแบบออนไลน อุปกรณเหลานี้

เขาถึง “ขอมูล" ระดับปจเจกบุคคลได อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไปสู 

ยุคดิจิทัลนั้นถึงแมจะมีข อดีอยู มากแตก็ เป นดาบสองคมไดเช นเดียวกัน 

เม�อทุกอยางถูกบันทึกเปนขอมูลแลว ใครจะเปนเจาของขอมูลเหลานั้น 

แลวเรามั่นใจไดแคไหนวาทั้งขอมูลและการดําเนินชีวิตของเราจะปลอดภัย 

(Privacy Invasion)

Digitalization has taken place in a short period with 

the internet as major catalyst. The digital age makes 

every sector adapt to digitalization, willingly or not. 

This development has changed our lifestyles. Online 

platforms cover everything including transport, 

communication, entertainment, and even access to 

the 4 necessities. The most affected sector is offline 

business, which has seen increased closures. The 

world’s most valuable businesses are now in digital 

technology and online platforms. They also penetrate 

people’s life via smart wearables that help us connect to 

anything faster and easier. They can integrate business 

activities from several areas of life and medicine, sharing 

platform with the internet and robotics in healthcare, 

smart homes, cashless society, and offline-going-online 

services. These gadgets have access to individual 

data. The transition to the digital age has pros and 

cons. When everything is recorded as data, questions 

arise over who should own it and how we can secure 

it and live free from invasions of privacy. 

Digitalization of Life

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ (Drivers of change) คือ ปจจัยหรือกลุม
สัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีสรางการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเปนแนวขับเคลื�อนไปสูภาพอนาคต

Drivers of Change are factors or groups of major 

signals significantly shaping change and the direction 

of future developments.   



Our lives are being defined by ongoing changes in 

population structure, society, beliefs, and technology. 

These are driving factors that alter people’s lifestyles 

and living patterns. 

Current lifestyles markedly differ from previous ways 

of life without smartphones, internet, and digital 

technology. Social media was not mainstream media 

that drove social movements and rapid change. 

Urbanization was restricted and transport was less 

convenient and accessible. 

These changes, however, have had good effects for 

essential public health infrastructure and the integration 

of many fields to create business opportunities such as 

innovative medical companies that address challenges 

in uncertain situations.

Changes, therefore, are catalysts for adjustments in 

lifestyle and living. When considering the changes we 

are facing such as differences in each generation’s 

ideas, individualism that increases childless single 

households, growth of urbanization that changes 

living patterns, medical advances that prolong life 

expectancy, and acceptance of gender diversity, 

our future of living will be mixture of diversity and 

differences in terms of generation, attitude, values, 

and technology. 

Let’s imagine the day in the future when Thailand is 
a fully aging society. Most older adults lack children to 
take care of them and so become vulnerable. Families 
have wide generation gaps with different lifestyles. 
Digital technology becomes basic living infrastructure. 
We will see the design of space and facilities with new 
kinds of platform in homes that help residents divided 
by generation, attitudes, and values live together. 

Living Design for Inclusiveness
วิถีชีวิตของเรากําลังถูกทาทายดวยการเปลี่ยนแปลงรอบดาน ไมวาจะเปน 

การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากร การเปลี่ยนแปลงดานสังคม 

การเปลี่ยนแปลงดานความเช�อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

สิ่งเหลานี้ล วนเปนปจจัยขับเคล�อนสําคัญที่ทําให รูปแบบการดําเนินชีวิต

และความเปนอยู ของเราเปลี่ยนไป 

ลองเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบันกับคนในอดีต ในยุคที่เรายัง

ไมมีสมารทโฟนและอินเทอรเน็ต "ดิจิทัล" ยังไมไดกลายเปนทุกสิ่งทุกอยาง

ในการใชชีวิต ส�อสังคมออนไลน (Social Media) ไมไดเปนส�อกระแสหลัก

ที่สามารถกระตุนใหเกิดการเคล�อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดอยาง

รวดเร็ว สังคมเมือง (Urbanization) ไมไดเติบโตและกระจายตัวไปในทุกพื้นที่ 

การเดินทาง (Mobility) ไมไดสะดวกรวดเร็วและเขาถึงงายอยางในปจจุบัน 

จะเห็นไดวารูปแบบการดําเนินชีวิตและความเปนอยู ของเราไดรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนเปนอยางมาก

อยางไรก็ตาม บทเรียนการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆ เกิดข้ึนคือ 

เป นปจจัยเร งสําคัญในการสงเสริมศักยภาพดานสาธารณสุขซึ่งเป น

โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ การบูรณาการจากหลากหลายสาขาเพ�อสราง

โอกาสทางธุรกิจ เช น เกิดบริษัทดานนวัตกรรมทางการแพทยสมัยใหม

ที่สามารถตอบโจทยการใชชีวิตที่ เต็มไปดวยความไมแนนอนนี้ ได 

การเปลี่ยนแปลงจึงเปนเสมือนตัวเรงให เกิดการปรับตัวของรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตและความเปนอยู  เม�อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เรากําลังเผชิญ

อยู ในปจจุบัน เชน ความแตกตางทางแนวคิดของคนแตละชวงวัย คานิยม

แบบปจเจกที่ทําใหเกิดครอบครัวเด่ียวที่ไมมีบุตรมากยิ่งข้ึน การเติบโตของ

สังคมเมืองที่เปลี่ยนรูปแบบการอยู อาศัย ความกาวหนาทางการแพทยทําให

เราอายุยืนยาวข้ึน รวมถึงการเปดกวางและยอมรับความแตกตางทางเพศสภาพ 

อนาคตของวิถีชีวิตของเราจึงผสมผสานระหวางความแตกตางที่หลากหลาย 

ไมวาจะเปนความแตกตางดานชวงวัย ทัศนคติ คานิยม และเทคโนโลยี

ลองจินตนาการถึงอนาคตในวันที่ประเทศไทยกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุ

อยางเต็มข้ัน ผู สูงอายุสวนใหญไมมีลูกหลานดูแลและกลายกลุ มเปราะบาง 

ครอบครัวประกอบดวยสมาชิกแตละชวงวัยที่มีความแตกตางในวิถีชีวิต 

เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเปนโครงสรางพื้นฐานของที่พักอาศัยและในการใชชีวิต

เราจะได เห็นการออกแบบการใชพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบาน 

แพลทฟอรมบริการรูปแบบใหมที่จะชวยใหคนหลากหลายชวงวัยที่มีความคิด 

ทัศนคติ คานิยมที่แตกตางกัน สามารถอยู ร วมกันไดอยางลงตัว



ปจจัยขับเคล�อนนี้มีปรากฎใหเห็นมาสักระยะแลว และกําลังจะมีมากข้ึนเร�อยๆ 

สังเกตจากราคาที่ดินซึ่งเปนสินทรัพยที่มีปริมาณจํากัด ซึ่งราคาของที่ดิน

พุ งสูงตามความตองการ โดยเฉพาะยานที่มีทําเลที่ดี ในอนาคตนั้นถาไมมีการ

ปฏิรูปการใชที่ดินหรือการกระจายอํานาจเพ�อสรางความเจริญใหกับชนบท 

การขยายตัวของเมืองจะมาพรอมกับภาระของคนที่ ไมสามารถเปนเจาของ

ที่อยู อาศัยได อาจเกิดโครงการการเชาอยู ตลอดชีวิตเพ�อสรางที่อยู อาศัย

ใหกับประชาชน ผูที่เปนเจาของที่ดินผูกขาดอํานาจในการพัฒนาที่ดินตลอดจน 

การพัฒนาเมือง และมีอิทธิพลตอการกําหนดวิถีชีวิตของผู คน เกิดความ

เหล�อมลํ้าสูงข้ึน นอกจากนี้การที่ไมสามารถจายคาที่อยู อาศัยของตนเองได

ยังทําใหเกิดการออกแบบพื้นที่บางอยางเพ�อตอบสนองความตองการของ

คนกลุ มนี้ เชน การใชพื้นที่ร วมกัน (Sharing Space) ในอนาคตการใช

พื้นที่ร วมกันจะมีมากข้ึน ทั้งที่อยู อาศัยและพื้นที่การทํางาน สําหรับคนที่มี

ความสามารถพอในการจายคาที่อยูอาศัยของตนเองอาจไดพื้นที่ขนาดเล็กลง

กวาปจจุบัน และจําเปนตองใชพื้นที่ทุกตารางนิ้วใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(Efficient Use of Space)

This driving force has been visible for some time and 

will become more important as we can see the price 

of land, which is a limited resource. Land price is 

based on demand, especially in prime locations. 

In the future, if there is no land use revolution of 

decentralization to rural areas, urbanization will 

mean residents cannot afford their assets. There 

may be a shift to rental lifestyles for people to have 

homes. Landowners may have monopoly power 

over land development and urban development and 

determine people’s ways of life, leading to more 

serious inequality. Unaffordability of private property 

may lead to shared spaces becoming more common 

for living and working. Purchasers may get less 

space than currently and have to use space as 

efficiently as possible. 

Unaffordable for Basic Needs



Uncertainty about the future affects the present. 

Living in uncertainty has changed our ways of life. 

First affected is the government sector, which must 

adapt and launch measures to respond to changes, 

such as the Emergency Situation Law and Social 

Distancing policy, which may become new social 

norms to reduce problems from physical and biological 

fragility. And this causes every sector to adapt to 

the new social context. For example, the digital 

revolution will play an important role in life. Lower 

confidence in consumption and lifestyles that avoid 

human interaction may affect mental and emotional 

health. Environmental threats and climate change 

and uncertainty in life will also affect people’s 

behavior and mindsets.

ความไมแนนอนในอนาคตนั้นสงผลกระทบในปจจุบันและตอเน�องถึงอนาคต

แนนอน การใชชีวิตอยู บนความไมแนนอนเหลานี้ทําให วิถีชีวิตของเรา

เปลี่ยนแปลงไป และภาคสวนแรกที่ไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนนี้คือ

ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐจะตองปรับตัวและออกแบบมาตรการที่ตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ การใช พรก. ฉุกเฉิน และมาตรการ Social 

Distancing อาจกลายเปนเร�องปรกติใหมของสังคมเพ�อบรรเทาปญหา

ที่ เกิดจากความเปราะบางทั้งทางภายภาพและชีวภาพ ผลกระทบสืบเน�องจาก

มาตรการภาครัฐนั้นทําใหทุกภาคสวนตองปรับตัวใหเขากับบริบทใหมของ

สังคม เชน การปฏิรูปดวยระบบดิจิทัลจะเขามามีบทบาทสําคัญในการใชชีวิต 

ความเช�อมั่นในการอุปโภคบริโภคที่ลดลง และพฤติกรรมการใชชีวิตที่เลี่ยง

การปฏิสัมพันธ ซึ่งเสี่ยงตอปญหาดานสุขภาพจิตและปญหาทางอารมณ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศที่อ อนไหวและ

ไมแนนอนของการดํารงชีวิตเหลานี้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแลว 

ยังฝงรากลึกลงไปในระบบความคิดของผู คนดวยเชนกัน

Living with Vulnerability







1 INEQUALITY
AS A FRIEND

ความเหลื�อมล้ํายังเปนปจจัยท่ีขับเคลื�อนใหเกิดการปล่ียนแปลงและเปนปญหาสําคัญในสังคม 
ในอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปไกลก็จริง แตเปนการพัฒนาเพื�อจุดประสงคทางการคา
และมีราคาแพงทําใหคนไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีพ้ืนฐานได อีกท้ังรัฐบาลยังไมลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานเพื�อแกปญหาความเหลื�อมล้ํา ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนย่ําแย 
ไมมีเงินซ้ือเทคโนโลยีเพื �อความสะดวกสบายและไมมีกําลังจายคาท่ีพักอาศัย ทําใหตอง
อาศัยในหองเชาขนาดเล็กและใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด

Inequality will be driving force for change and social problems. 
Although digital technology is advanced, it is only used for 
business. Its high price excludes ordinary people from easily 
obtaining it. Moreover, the government does not invest in 
infrastructure to solve inequality, which becomes worse 
as people cannot afford technology for their convenience 
and homelife. They have to stay in small, rented rooms and
make the best of it.



สังคม 

คุณภาพชีวิตของคนบางกลุมเทาน้ันท่ีดี เพราะท้ังวิถีดิจิทัล
และการออกแบบน้ันสรางมาเพื�อการคา ประชาชนสวนมาก
ตองอยูกับความไมแนนอน ผูคนตองด้ินรนดวยตนเอง 
ความเปนอยูและท่ีอยูอาศัยตอบความตองการของคน
กลุมใดกลุมหน่ึง แตไมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให
คนอื�นๆ อยางท่ัวถึง

Quality of life of some groups is good 
since digitalization and design are used 
for commercial purposes. Most people have 
to live with uncertainty and struggle on 
their own. Housing only meets the needs 
of a few people and fails to elevate quality 
of life for the rest.

เศรษฐกิจ 
การกระจายรายไดของภาครัฐลมเหลว ทําใหปจจัยการ
เขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานน้ันจํากัด ผูคนไมสามารถมีท่ีอยู
อาศัยของตนเองได หรือบุคคลใดท่ีพอมีกําลังจายก็จะ
ไดเพียงท่ีอยูอาศัยขนาดเล็กและแออัด นอกจากน้ียังถูก
ซ้ําเติมดวยสถานการณเศรษฐกิจท่ีเลวรายดวยเชนกัน

The government’s income distribution 
fails, so access to infrastructure is limited. 
People cannot afford homes. Those who 
can will have small and compact residences. 
They have also suffered in the economic 
downturn. 

คุณคา 

ผูคนสวนมากกลายเปนคนท่ีทํางานเล้ียงชีพรายวัน
หาเชากินค่ํา คิดวาการใชชีวิตท่ีดีน้ันไมสามารถเกิดข้ึน
ไดจริง รอคอยปาฏิหาริย ไมพัฒนาตนเอง คนท่ีมีท่ีอยู
อาศัยหรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกลายเปนคนเอารัดเอาเปรียบ
ชนช้ันลาง

Most people have to earn a living on 
a daily basis and see good quality of life 
as unattainable. They wait for a miracle 
and do not develop themselves. Those 
with good homes or quality of life will 
take advantage of other classes.  

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลตางๆ น้ันสรางความสะดวก
สบาย แตไมมีกฏระเบียบท่ีมากพอ เปนเครื�องมือเอารัด 
เอาเปรียบคุกคามประชาชน ผูกขาดโดยกลุมธุรกิจกลุมเดียว 
และมีชองโหวใหมิจฉาชีพนํามาใชเปนเครื�องมือคุกคามผูคน

Technology and digital gadgets will create 
convenience but will not be adequately 
regulated. They will exploit people, put 
them at risk, and only some groups of 
businesses will have power over them. 
There will also be loopholes for criminals 
to use them to threaten people’s security. 

SOCIETY ECONOMY

TECHNOLOGY VALUES



2ONLY FOR
THE PRIVILEGED

เศรษฐกิจของโลกโดยรวมจะเติบโต ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกาวกระโดดชวยใหเราสามารถ
เขาถึงส่ิงตางๆ ไดอยางงายดาย แตการไดมาซ่ึงเทคโนโลยีท่ีกาวกระโดดน้ันแลกมาดวยตนทุน
ท่ีสูง ทําใหการเขาถึงเทคโนโลยีจากประชาชนท่ัวไปน้ันทําไดยากกวาปกติ บุคคลท่ีสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีเหลาน้ีไดจําเปนตองมีรายไดสูง หรือเรียกไดวามีเฉพาะคนรวยเทาน้ันท่ีจะไดอภิสิทธ์ิน้ี 
ไดท้ังความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน และท่ีอยูอาศัยท่ีมีประสิทธิภาพ แตสําหรับ
คนท่ีไมมีกําลังจายก็จําเปนตองอยูกับชีวิตท่ีไมมีคุณภาพตอไป

The global economy has significantly developed and highly 
advanced digital technology helps us gain access to everything easily. 
However, acquiring highly advanced digital technology has high costs. 
Therefore, it is difficult for common people to gain access, which is 
a privilege for the rich. People on high incomes will be able to 
afford daily comfort and efficient homes, while others will 
have to live with low quality of life.  



สังคม 

คุณภาพการใชชีวิตสูง เนื �องจากการพัฒนาท้ังทางดาน
เทคโนโลยี และการออกแบบท่ีอยูอาศัย รวมถึงพฤติกรรม
ในชีวิตประจําวันท่ีมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง 
ท่ีอยูอาศัยมีความล้ําสมัย ออกแบบมาอยางดีเพื�อใหคน
ทุกกลุมสามารถใชงานไดและเปนมิตรตอผูใชงาน โดยผูมี
รายไดสูงจะมีโอกาสในการเขาถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา

Quality of living is high due to advances 
in technology, residential design, changing 
daily routines, and state-of-the-art and 
user-friendly home design for all kinds of 
residents. People on high incomes will have 
better access to this kind of residence 
and quality of life. 

เศรษฐกิจ 
โครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยี และท่ีอยูอาศัยน้ันมีราคาแพง
เพราะการลงทุนท่ีสูง ทําใหบุคคลท่ีมีเงินจายส่ิงเหลาน้ีจะมี
โอกาสและตนทุนทางชีวิตท่ีดีกวา คนดอยโอกาสตองรอ
การชวยเหลือจากภาครัฐเทาน้ัน

Infrastructure, technology, and housing 
are expensive due to high investment 
costs. People who can afford them have 
better opportunities and disproportionate 
resources. The underprivileged have to 
rely on government aid.  

คุณคา 

ผูคนสวนมากในสังคมมีความคิดวาเงินคือพระเจา เพราะ
ผูท่ีมีกําลังจายไดมากกวาท้ังการเขาถึงท่ีอยูอาศัยท่ีมี
คุณภาพ และการเขาถึงปจจัยทางเทคโนโลยี จะกลายเปน
ผูท่ีมีอิทธิพล เปนชนช้ันแนวหนาท่ีไดรับการยอมรับทาง
สังคมมากกวาผูท่ีมีรายไดนอย

The idea that money is god is embedded 
in people’s mind since those with higher 
purchasing power can access high-quality 
homes. Access to technology will also 
empower people to be elite and more 
accepted by society than those with low 
incomes.   

เทคโนโลยี 

วิถีดิจิทัลไดรับการพัฒนาถึงข้ันสูงสุด มีการลงทุนในการ
พัฒนาอุปกรณอัจฉริยะตางๆ ใหมีความสะดวกสบาย 
ตอบโจทยคนท่ีมีรายไดสูงเปนหลัก และไมมีเทคโนโลยี
ราคาถูกสําหรับผูมีรายไดนอย

Digital life has evolved to the highest level 
and investment has been poured into the 
development of smart gadgets to create 
convenience for people on high incomes. 
However, there is no cheap technology 
for people on low incomes. 
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LOW-COST
LIFESTYLE3

ความสามารถในการเขาถึงสินคาและบริการเปนส่ิงท่ีสําคัญในชีวิต แตการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
จํานวนมากและการกระจายรายไดท่ีไมท่ัวถึง ทําใหภาครัฐจําเปนตองยื�นมือเขามาชวยเหลือดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสวัสดิการตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีอยูอาศัย เนนใหมีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการ ทําใหประชาชนสามารถมีท่ีพักขนาดยอมเปนของตนเองได และใหบริการ
เครือขายทางดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิต แตการชวยเหลือจากภาครัฐอาจเรียกไดวา
เนนปริมาณ แตไมเนนคุณภาพ ถึงแมจะมีความสะดวกสบายแตอาจไมไดยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยรวม

Gaining access to goods and services is vital to people’s lives but huge 
population growth and unequal income distribution cause government 
to provide basic infrastructure and welfare, especially housing. 
The government will focus on providing enough supply 
for people’s demand, which will help people to have 
their own small home. The government will also 
provide enough basic digital networking services. 
Government provision, however, may focus on 
quantity not quality, providing convenience 
without greatly uplifting quality of life.   



สังคม 

การออกแบบท่ีอยูอาศัยสามารถตอบโจทยความตองการ
คนทุกกลุมวัยได มีเทคโนโลยีในการสรางความสะดวก
สบายพอสมควร ถึงแมวาปจจัยพ้ืนฐานจะมีราคาถูก
แตอาจขาดคุณภาพ เนื�องจากตองการสรางการเขาถึง
จํานวนมาก คุณภาพชีวิตท่ีไดจึงไมดีเทาท่ีควร

Home design may accommodate the needs 
of all groups of people with technology to 
create convenience. Basic utilities are cheap 
for mass access but may lack quality so 
quality of life may not significantly 
improve. 

เศรษฐกิจ 
ท่ีอยูอาศัยและการบริการพ้ืนฐานมีราคาเขาถึงได ทุกคน
สามารถเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ รวมถึงท่ีอยู
อาศัยได ซ่ึงอาจจะเกิดจากมาตรการชวยเหลือจากทาง
ภาครัฐท่ีใหผู คนมีท่ีอยูอาศัย

Homes and basic services are affordable, 
so everyone gains access, potentially 
including homes that result from state 
sectoral aid. 

คุณคา 

ผูคนมีคานิยมเนนปริมาณ ไมเนนคุณภาพ เนนของถูก 
ไมเนนของดี เนื�องมาจากการเขาถึงปจจัยพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพน้ันมีตนทุนท่ีสูง

People value quantity over quality. They 
like items that are cheap rather than good 
quality, because high-quality utilities and 
technology may be expensive. 

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีและอุปกรณอัจฉริยะตางๆ ไดรับการพัฒนา
เพื�ออํานวยความสะดวกสบาย แตคุณภาพของเทคโนโลยี
เปนเพียงแคระดับพอใช ซ่ึงไมสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิต รวมถึงอาจมีการนําเทคโนโลยีไปใชในทางท่ีผิด

Technology and smart gadgets will be 
developed for comfort and convenience, 
but with merely acceptable quality, so 
they may not help improve quality of life. 
They might also be abused. 

SOCIETY ECONOMY

TECHNOLOGY VALUES



ภาพอนาคตน้ีอาจเปนส่ิงท่ีเราทุกคนอยากใหเกิดข้ึนจริง คือการมีท่ีอยูอาศัยท่ีเรียกวาบาน
ท่ีมีท้ังความอบอุนจากครอบครัวหลายชวงวัย และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีชวยใหผูคนทุกกลุม
มีความสะดวกสบายในการใชชีวิต ท้ังเปนตัวชวยเหลือดานการสื�อสาร สรางความเขาใจและ
เชื�อมผูคนตางวัยใหมีกิจกรรมรวมกัน นอกจากน้ีราคาของท่ีอยูอาศัยและอุปกรณอัจฉริยะ
มีราคาไมแพง ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงได มีคุณภาพชีวิตท่ีดีปลอดภัย สะดวกสบาย และ
มีความสุขในทุกชวงวัยของชีวิต

People can aspire to have homes full of warmth with several generations 
and modern technology to create convenience and help them communicate, 
connect, and enjoy activities together. Home and smart gadgets are 
affordable so everyone can have good quality of life with comfort, 
safety, and happiness in every phase of life.

THIS IS
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สังคม 

คุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจ ไมมีความเส่ียง
หรือความกังวลตอสถานการณท่ีไมแนนอน มีโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีครอบคลุมคนทุกกลุม การออกแบบท่ีอยูอาศัย
ผสมผสานเทคโนโลยีอยางลงตัว ชวยใหคนทุกกลุม
เกิดความสะดวกสบายภายในท่ีอยูอาศัย

Good quality of physical and mental health, 
living without worry from uncertainty, 
availability of infrastructure for all groups 
of people, design of home with the 
assistance of technology for everyone 
to feel comfortable at home.  

เศรษฐกิจ 
คนทุกกลุมสามารถเขาถึงปจจัยในการดํารงชีวิต ท้ัง 
ท่ีอยูอาศัยและส่ิงของจําเปนในการใชชีวิต คาท่ีพักอาศัย
มีราคาไมสูง การกระจายรายไดท่ัวถึง เศรษฐกิจดําเนินไป
ดวยการขับเคลื�อนจากวิถีดิจิทัลท่ีเพ่ิมข้ึน

All groups of people can access 
the essentials of life, from housing 
to daily essentials. Residences are 
affordable, income distribution is equal, 
and the economy is further driven by 
digitalization.  

คุณคา 

ความเปนอยูและการใหคุณคาแกคนทุกกลุมถูกสะทอน
ออกมาจากการออกแบบท่ีครอบคลุมคนทุกกลุม ทุกวัย 
ไมจํากัดเพศหรืออายุ ผูคนมีทักษะทางดิจิทัลประหน่ึง
เปนทักษะในการดํารงชีวิต

Inclusion of all kinds of people is reflected 
in Universal Design that encompasses all 
kinds of life, genders, and generations. 
Digital skills will become life skills. 

เทคโนโลยี 

มีเทคโนโลยีท่ีชวยใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงผูคนและ
ส่ิงตางๆ ไดมากข้ึน การสื�อสารระหวางบุคคลและอุปกรณ
อัจฉริยะ ราบรื�น ไรรอยตอ กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ถูกปรับใหเขากับวิถีดิจิทัล

Technology is available to help people 
gain more access to other groups of 
people and objects. Communication with 
gadgets is smart, smooth, and seamless, 
and daily activities are adapted to digital 
lifestyles. 
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• Nation's leading apartment resource, Forrent.com 

• Production builders: Falling behind in the smart home trend?, levven.com 

• 29 Wearable Technology Industry Statistics, Trends & Analysis, Brandon Gaille 

• Latest trends in medical monitoring devices and wearable health technology, Alicia Phaneuf 

• Life expectancy at birth, World Bank Group 

• Treasury Department, Ministry of Finance
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