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วตัถปุระสงคข์องคูม่อื 

คูม่อืนีม้วีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
 

 เพือ่แสดงแนวทางการใหค้วามส าคัญตอ่ความเทา่เทยีมทางสงัคมในการวางและออกแบบ 

ผังเมอืงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะทีมุ่ง่เนน้เทคโนโลยแีละโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 เพือ่จัดท าแนวปฏบิัตสิ าหรับสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีซึง่จะน าไปสูก่าร 

วางผังเมอืงอยา่งมสีว่นรว่ม 

 เพือ่เสนอกรอบการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลกระทบตอ่ความเทา่เทยีมทางสงัคมของโครง- 

การอัจฉรยิะตา่งๆ 

 

คูม่อืเชงินโยบายนีใ้หข้อ้มลูเชงิลกึและขอ้เสนอแนะส าหรับนักวางผังเมอืงในการน าแนวทางที ่
มุง่เนน้การมสีว่นรว่มและความละเอยีดออ่นทางเพศมาปรับใชใ้นการสรา้งเมอืงอัจฉรยิะคูม่อืเชงิ
นโยบายนีอ้อกแบบมาส าหรับนักวางผังเมอืงระดับเทศบาลเมอืงและเจา้หนา้ทีง่านพัฒนามหานครที่
ตอ้งการด าเนนิโครงการ“อัจฉรยิะ"แบบมสีว่นรว่ม การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นวธิทีีม่ ี

ประสทิธภิาพในการบรรลเุป้าหมายและการค านงึถงึทกุฝ่ายมากยิง่ขึน้ คูม่อืนีจ้งึเนน้ย ้าถงึความ
จ าเป็นในการพจิารณาการมสีว่นรว่มมาใชใ้นโครงการเมอืงอัจฉรยิะและไดเ้สนอแนวทางการมสีว่น
รว่มทีอ่าจน าไปใชเ้พือ่ชว่ยใหบ้รรลเุป้าหมายนีไ้ด ้
 

แนวคดิเรือ่ง“สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืง” ไดน้ ามาใชอ้ยา่งจรงิจังในการสรา้งคูม่อืนี ้โดยเสนอ

แนวทางการปกครองทีด่แีละการด าเนนิตา่งๆของเมอืงทีช่ว่ยปกป้องสทิธใินทีด่นิและการด ารงชวีติ
ของคนจนในเมอืงและสนับสนุนขอ้เรยีกรอ้งของคนเหลา่นีใ้นการมสีว่นร่วมในการสรา้งเมอืง
อัจฉรยิะ นอกจากนีคู้ม่อืนีย้ังอาศัยมมุมองเรือ่งเพศภาวะในการทา้ทายสมมตฐิานกระแสหลักทีว่า่
“ประเด็นทางเพศภาวะนัน้เทา่กับ“ประเด็นของผูห้ญงิ”เทา่นัน้เองซึง่เป็นความเชือ่ทีม่องขา้มพลวตั

เชงิสมัพันธอ์ันซบัซอ้นของเพศภาวะ และผลสะสมจากเพศภาวะ เพศวถิเีชือ้ชาต ิรายได ้ชนชัน้ 
ความสามารถอาย ุฯลฯ อนัเกดิมาจากประสบการณ์ชวีติของชาวเมอืง ในขณะเดยีวกันภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งกับการวางผังเมอืงนัน้มเีพศชายเสยีโดยมาก ซึง่มผีลตอ่การจ ากดัการแสดงออกของ
ประสบการณ์ของคนกลุม่อืน่ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเมอืง 
 

คูม่อืเชงินโยบายนีเ้ป็นผลมาจากโครงการวจัิยเรือ่ง“การกลายเป็นเมอืงแหง่ผูป้ระกอบการและ 
อัตลกัษณ์ของผูช้ายในจังหวดัขอนแกน่ ประเทศไทย”1ซึง่ไดรั้บทนุจากกองทนุซดีแอนด ์
อนิโนเวชัน่(Seed and Innovation Fund) ของสถาบันสิง่แวดลอ้มสตอกโฮลม์ การวจัิยนีพ้บการ
สรา้งและการแสดงออกซึง่อัตลกัษณ์ทางเพศของผูช้ายในการก าหนดแนวความคดิและการด าเนนิ
โครงการเมอืงอัจฉรยิะโดยจดุมุง่หมายของการวจัิยคอืการหาเงือ่นไขทีม่อียูท่างสงัคมซึง่จ าเป็นตอ่
โครงการ การปรับเปลีย่นเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพอากาศท่ัวเอเชยี 
 

คูม่อืนีส้รา้งขึน้จากผลการวจัิยกรณีศกึษาเมอืงขอนแกน่ซึง่ไดม้ดี าเนนิงานโครงการเมอืงอัจฉรยิะ
ตน้แบบ(SCP)มาตัง้แตปี่2559 การด าเนนิงานเบือ้งตน้ของSCPในขอนแกน่เกีย่วกับโครงการระบบ

ขนสง่มวลชนรางเบา นอกจากนี ้ยังมแีนวคดิเรือ่ง “เขตเมอืงอัจฉรยิะ”(smart block) ซึง่มุง่เนน้การ

พัฒนาเชงิพืน้ทีใ่นเขตใจกลางเมอืง และแนวคดิการฟ้ืนฟธูรุกจิ “สรา้งสรรค”์เชน่  

 
1 ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการที:่ https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/entrepreneurial-urbanisation-and-masculine- identities-
in-khon-kaen-thailand/ 
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การสรา้งพืน้ทีท่ างานรว่มกันและรา้นคา้ สว่นการวางแผนปรับเปลีย่นอืน่ๆในดา้นการจราจรและการ
จัดการของเสยีก็ก าลังด าเนนิการ มกีารสมัภาษณ์ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ าคัญทางดา้นนโยบายและทาง
ภาคธรุกจิในขอนแกน่ และมกีารวเิคราะหข์า่วและเอกสารนโยบายเพือ่ท าความเขา้ใจตัวขบัเคลือ่น
นโยบายในการปรับเปลีย่นเป็นเมอืงอัจฉรยิะ นอกจากนี ้ยังไดส้มัภาษณ์คนกลุม่ตา่งๆ เชน่ ผูน้ า
ชมุชน คนขบัรถบรรทกุ ผูท้ีท่ างานในกจิการของครอบครัวทีต่ัง้อยูใ่นทีอ่ยูอ่าศัยนอกระบบ และ
เจา้ของอาคารพาณชิย ์ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบค าถามในเรือ่งความคาดหวงัจากการพัฒนาเมอืงและการ
เปลีย่นแปลงอาชพี ความรูส้กึสะเทอืนใจและความเครยีดในการด ารงชวีติทีเ่กดิจากการเตบิโตอยา่ง
รวดเร็วของเมอืงและกลไกการปรับตัวทีค่นยากจนในเมอืงน ามาใชเ้พือ่รับมอืกับการเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเร็ว มกีารใชค้ าพดูตัวอยา่งและเรือ่งราวของแตล่ะบคุคลจากกรณีศกึษาเมอืงขอนแกน่เพือ่
แสดงใหเ้ห็นถงึปัญหาและแนวทางแกไ้ขตา่งๆทีเ่กดิจากการน าแนวทางการมสีว่นรว่มมาใชใ้นการ
วางผังเมอืงอัจฉรยิะแมว้า่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งคูม่อืนีจ้ะมาจากขอนแกน่แตคู่ม่อืนีก็้มจีดุมุง่หมาย
เพือ่ใหข้อ้มลูเชงิลกึและขอ้เสนอแนะทีอ่าจน าไปใชใ้นบรบิทอืน่ๆ ไดโ้ดยท่ัวไป เพราะฉะนัน้ แมว้า่
การน าบทเรยีนเหลา่นีไ้ปใชจ้รงิจะแตกตา่งกันไปตามแตล่ะกรณ ีแตข่อ้เสนอแนะตา่งๆ 
ก็สามารถน าไปใชก้ับสถานการณ์อืน่ๆ ไดไ้มย่าก และขอ้เสนอแนะเหลา่นีส้ามารถใชเ้พือ่ชว่ยให ้
ผูป้ฏบิัตงิานในเมอืงไดค้ านงึถงึประเด็นความเทา่เทยีมทางสงัคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา
เมอืงอัจฉรยิะอยา่งเป็นระบบ 
 

เป้าหมายของเมอืงอจัฉรยิะทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่ม 
 
เป้าหมายหลักของเมอืงอัจฉรยิะทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มมดีังตอ่ไปนี:้ 

 จัดการและตอ่ตา้นความไมส่มดลุในกระบวนการพัฒนาตา่งๆทีก่ดีกันผลประโยชนข์องชมุชน 

ออกจากกระบวนการตัดสนิใจ 

 มุง่เนน้ท าใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีไมใ่หเ้กดิกระบวนการวางแผนทีด่ าเนนิการ

โดยไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืวางแผนโดยขาดความเชือ่มโยงทีไ่มค่ านงึถงึผลประโยชนข์อง 

กลุม่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมหรอืเศรษฐกจิ 

 สง่เสรมิและใหค้วามส าคัญอยา่งจรงิจังตอ่ความเห็นของผูท้ีอ่าจไมไ่ดรั้บผลประโยชนจ์าก 

การพัฒนา 

 ใหค้วามส าคัญตอ่ความเทา่เทยีมทางเพศในการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะและการจัดสรร

ทรัพยากร 

 ทศิทางการลงทนุใหมเ่พือ่สนับสนุนสทิธใินทีด่นิและการด ารงชวีติของคนจนในเมอืง 

แนวโนม้และผลจากการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะในประเทศไทย 
 
ประเทศไทยก็เหมอืนกับหลายๆ ประเทศทีน่ าแนวคดิ “เมอืงอัจฉรยิะ” มาใช ้ซึง่เห็นไดจ้ากเป้าหมาย
เชงินโยบายระดับชาตทิีจ่ะสรา้งเมอืงอัจฉรยิะ 100 เมอืงภายในปี 2567 (ดกูลอ่งขอ้มลูดา้นลา่ง) 

ยทุธศาสตรช์าตปัิจจบุันทีเ่รยีกวา่ “ไทยแลนด ์4.0” ไดข้บัเคลือ่นการผลกัดันเศรษฐกจิฐานความรู ้

ดว้ยความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นการถอยหา่งออกจากภาคอตุสาหกรรมมาเป็นภาคบรกิาร
ซึง่คาดวา่จะชว่ยพาประเทศไทยหลดุจากกับดกัรายไดป้านกลางได ้(Bangkok Post, 2020) เหตนุีจ้งึ

ไมน่่าแปลกใจทีน่โยบายตา่งๆจะใหค้วามสนใจในแนวคดิเมอืงอัจฉรยิะซึง่เสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาในเมอืงโดยใชก้ารแกไ้ขปัญหาดว้ยวธินีวตักรรมดจิทัิลเพือ่สรา้งงานและสง่เสรมิเศรษฐกจิไป
พรอ้มๆกัน 
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อยา่งไรก็ตามมกีารวพิากษ์วจิารณ์และขอ้กังวล 
ตา่งๆเกีย่วกับแนวคดิเมอืงอัจฉรยิะมากมายเนือ่ง 
จากไมม่คี านยิามของเมอืงอัจฉรยิะทีท่กุคนเห็น 
พอ้งกัน แนวคดินีจ้งึถกูน ามาใชโ้ดยไมม่คีวาม 
สอดคลอ้งกันและมกีารเลอืกใชต้ามบรบิททีแ่ตกตา่งกัน 
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายตา่งๆ กัน (Mosannenzadeh &  

Vettorato, 2014) แมว้า่แนวคดินีม้ักถอืกันวา่เป็นวธิแีก ้

ปัญหาในเมอืงทีย่ั่งยนืแตก็่มกีารตัง้ค าถามเกีย่วกับผลกระทบ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มในระยะยาวของโครงสรา้งพืน้ฐานแบบ 
อัจฉรยิะดว้ย(Colding et al.,2018) แผนการสรา้งเมอืงอัจฉรยิะ 

มักจะสรา้งเป้าหมายในการสรา้ง'เมอืงมาตรฐานระดับโลก' 

แตเ่มือ่น าแนวคดินีไ้ปใชใ้นบรบิททีม่ทีรัพยากร 
ไมเ่พยีงพอแผนตา่งๆจะยตุลิงอยา่งสิน้เชงิเมือ่เผชญิกับ 
ความเป็นจรงิ ศักยภาพ และบรบิททีเ่ป็นอยูนั่น้ๆ  
(Butsch et al., 2017; Kaika, 2017; Watson, 2015)  

การมุง่เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธิทีางเทคนคิอาจกอ่ 
ใหเ้กดิความเสีย่งในประเด็นการกดีกันกลุม่คน 
ออกจากกระบวนการตัดสนิใจ(Willis, 2019)กลุม่คนดังกลา่วเชน่เครอืขา่ยชมุชนคนจนทีข่าดความรู ้

ความเชีย่วชาญทางเทคนคิ นอกจากนีย้ังมปีระเด็นของปัญหาในการน าวธิกีารแกปั้ญหาโดยวธิทีาง
เทคนคิไปใชก้ับกลุม่คนทีไ่มคุ่น้เคย วธิกีารมสีว่นรว่มแบบดจิทัิล เชน่ ผูส้งูอาย ุ(Lee et al., 2020) 

เมอืงอัจฉรยิะอาจน าไปสูก่ารทีบ่คุคลใดๆจะเขา้ก ากับควบคมุพืน้ทีใ่นโครงการพัฒนาเมอืงและการ
ท าใหเ้มอืงสวยงามซึง่จะเป็นอปุสรรคตอ่การใชท้ีด่นิทีม่อียูเ่พือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและการเขา้ถงึโอกาส
ทางเศรษฐกจิส าหรับคนจนในเมอืง (Watson, 2015). 

นอกจากนีเ้มอืงอัจฉรยิะยงัสามารถปรับเปลีย่นแนวทางการปกครองเมอืงและใหด้เีสยียิง่กวา่วธิกีารมี
สว่นรว่มและการตัดสนิใจแบบประชาธปิไตยและมคีวามรับผดิชอบโดยด าเนนิการผา่นการสรา้ง
องคก์รปกครองหรอืหน่วยงานทีม่วีตัถปุระสงคเ์ป็นกรณีเฉพาะ (Benjamin, 2000) นอกจากนีย้ังมี

ค าถามเกีย่วกับการเฝ้าระวงัและประเด็นความเป็นสว่นตัวของพลเมอืง เนือ่งจากมกีารรวบรวมขอ้มลู
จากเซนเซอรจ์ านวนมาก (Halpern et al., 2013; Kitchin, 2015) ในบรบิทดังกลา่วนี้ มคีวามจ าเป็นที่

ตอ้งเขา้ใจแนวทางเรือ่ง'สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืง'และเขา้ใจประโยชนข์องแนวทางนีใ้นการ

ตา้นทานการพัฒนาเมอืงแบบเนน้ผูป้ระกอบการและเทคนคิเฉพาะทางทีก่ าลงัมอีทิธพิลมากขึน้ 
โดยแนวคดิเรือ่ง "สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืง" นัน้ Lefebvre เป็นผูเ้สนอขึน้ในปี พ.ศ. 2539 

(Lefebvre et al., 1996) และยังคงเป็นแนวคดิทีท่รงอทิธพิลในปัจจบุัน โดยแนวคดินีป้ระกอบดว้ย: 
 

 สทิธใินการเขา้ถงึ ครอบครองใช ้และเรยีกรอ้งสทิธใินพืน้ทีเ่ขตเมอืง 
 สทิธใินการมสีว่นรว่มในแสดงความคดิเห็นทางการเมอืงทอ้งถิน่ในดา้นตา่งๆ (Purcell, 2002) 

 
 

การเคลือ่นไหวทางสงัคมจ านวนมากในเมอืงตา่งๆ ในกลุม่ประเทศยากจนนัน้ไดใ้ชแ้นวคดิ 
"สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืง" ในการตอ่สูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ขี ึน้ การจา้งงานและสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นเคลือ่นยา้ยโดยสทิธเิหลา่นีอ้าจมคีวามทับซอ้นเชือ่มโยงกนัอยา่งมากส าหรับคน
ยากจนในเมอืงจ านวนมาก ยกตัวอยา่งเชน่ ผูอ้ยูอ่าศัยในชมุชนแออดัหรอืแรงงานนอกระบบของ
กลุม่ประเทศยากจนใชพ้ืน้ทีภ่ายในทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ใหเ้ขา้ถงึหรอืเพือ่ท างานนอกระบบภายในเมอืง 
(Idiculla & Madhav, 2021)แนวคดิเรือ่ง'สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืง'ยังถกูน าไปใชก้ับเมอืง

เมอืงอัจฉรยิะอาจนยิามไดว้า่เป็น 
“สถานทีท่ีผู่ก้ระท าการในภาคสว่น
ตา่งๆใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มลูเพือ่
ท าการตัดสนิใจใหด้ขี ึน้และเพือ่ให ้
มคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้” (McKinsey 
GlobalInstitute, 2018, หนา้ 22
ส าหรับบรบิทประเทศไทยนัน้ 

แนวคดิเมอืงอัจฉรยิะอาจน าไปใช ้

กับด าเนนิการไดใ้นเจ็ดภาคสว่น 
ไดแ้ก ่เศรษฐกจิการปรับเปลีย่น

เคลือ่นยา้ย พลังงาน การด ารงชวีติ 
ผูค้น การปกครอง และสิง่แวดลอ้ม 

(Bangkok Post,2020). 
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อัจฉรยิะโดยเรยีกวา่'สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืงอัจฉรยิะ'(Cardullo et al., 2019) ซึง่เป็นแนวคดิทีม่ี
จดุมุง่หมายเพือ่เรยีกคนืพืน้ทีใ่นพืน้ทีอ่ัจฉรยิะของเอกชนและสรา้งการเขา้ถงึขอ้มลูและการมสีว่น
รว่มในเมอืงดจิทัิล ส าหรับพลเมอืงทกุคนคูม่อืนีไ้ดค้ านงึถงึ"สทิธใินการมสีว่นรว่มในเมอืงอัจฉรยิะ"

ของทกุคน โดยเนือ้หาสว่นตา่งๆในคูม่อืนีจ้ะไดอ้ธบิายถงึเหตทุีต่อ้งมกีระบวนการ การท าใหเ้ป็น
เมอืงอัจฉรยิะแบบมสีว่นรว่มมากขึน้และเสนอแนวทางทีจ่ะน าประเด็นเรือ่งเพศภาวะและความเทา่
เทยีมทางสงัคมมาใชใ้นการวางผังเมอืง 

การท าความเขา้ใจเรือ่งเพศภาวะและความเทา่เทยีมทางสงัคมใน
เมอืงอจัฉรยิะ 
 

เมอืงอัจฉรยิะมศีักยภาพทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพืน้ฐานในเมอืงได ้แตก็่ยังมขีอ้วพิากษ์
เรือ่งการทีเ่ทคโนโลยแีละลักษณะการเนน้การลงทนุของโครงการเมอืงอัจฉรยิะหลายอยา่งทีไ่มใ่ห ้
ความสนใจ ความตอ้งการของกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม(Hollands, 2015)ในขณะที่

โครงการตา่งๆของเมอืงอจัฉรยิะโดยท่ัวไปมเีป้าหมายในการปรับปรงุคณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศัยก็
ตามแตก็่อาจจะเกดิการละเลยเรือ่งอทิธพิลของบรรทัดฐานและทัศนคตแิบบเดมิๆในภาคการพัฒนา
เมอืง(เชน่ในเรือ่งความเป็นผูน้ าการตัดสนิใจและโครงสรา้งระบบราชการตา่งๆ)ทีอ่าจเป็นอปุสรรค
ตอ่การท าใหเ้กดิผลลัพธท์ีเ่ป็นธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่กลุม่คนทีเ่ป็นคนชายขอบทางสงัคม 
หรอืคนชายขอบทางเศรษฐกจิอยูแ่ลว้ ยกตัวอยา่งเชน่ การทีเ่มอืงอัจฉรยิะมุง่เนน้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร(ICT)อาจจะไมไ่ดพ้จิารณาเรือ่งการเขา้ถงึเทคโนโลยทีีไ่ม่
เทา่เทยีมกันของผูค้นรวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่การด ารงชวีติบางอยา่ง(เชน่ผูท้ีก่ าลังจะไมม่ี
งานท าเนือ่งจากการใชร้ะบบอัตโนมัตหิรอืการใชเ้ทคโนโลยอีืน่ๆ) โดยหากไมม่กีารค านงึถงึเรือ่ง
เพศภาวะและความเทา่เทยีมทางสงัคมในโครงการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะอยา่งชดัเจนแลว้ การพัฒนา
ใหม่ๆ เหลา่นีก็้อาจจะท าไดแ้คต่อบสนองผลประโยชนข์องภาคธรุกจิและใหผ้ลประโยชนท์างการเงนิ
แกก่ลุม่คนทีม่ั่งคั่งเทา่นัน้ 
 
การวเิคราะหข์อ้มลูกจิกรรมการด ารงชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไปในบรบิทการเปลีย่นแปลงของเมอืงโดย
จ าแนกตามเพศนัน้มคีวามส าคัญตอ่การก าหนดนโยบายและโครงการทีค่ านงึถงึเพศภาวะและจะ
น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงไดใ้นทา้ยทีส่ดุ แผนการพัฒนาเชน่การวางผังเมอืงอัจฉรยิะสามารถชว่ย
ปรับแนวทางการก าหนดและการด าเนนิการกจิกรรมตา่งๆเชน่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ  
การปรับเปลีย่นเคลือ่นยา้ยและการเขา้ถงึพืน้ทีส่าธารณะได ้ตัวอยา่งการเปลีย่นแปลงแบบนีจ้ะ
สามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยการปรับรปูแบบพืน้ทีส่าธารณะผา่นการปรับโครงสรา้งพืน้ฐาน การปรับงาน
ตา่งๆทีม่อียูแ่ละความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีมือ่การเปลีย่นแปลงเหลา่นีเ้กดิขึน้การด ารงชวีติของ
ผูห้ญงิและผูช้ายในชมุชนทีม่รีายไดน้อ้ยจะถกูคกุคามหรอืสญูหายไปเพือ่หลกีทางใหก้ับการพัฒนา
เมอืงอัจฉรยิะ คนเหลา่นีจ้ะสามารถดิน้รนเพือ่หาโอกาสในการจา้งงานใหมต่ามสถานภาพทางการ
ศกึษาและทางสงัคมของพวกเขาไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหลายพืน้ทีข่องเอเชยี การท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพการหารายไดแ้ละการใชจ้า่ยตลอดจนการปรากฏตัวอยูใ่นทีส่าธารณะนัน้มักถกูมองวา่
เป็นกจิกรรมของผูช้าย (Chopra, Osella และ Osella, 2004; Rai, 2020)จากการศกึษาพบวา่เมือ่

ปรับเปลีย่นกจิกรรมดังกลา่วแลว้หรอืกระท่ังปรับออกไปความเป็นชายและความคดิทีว่า่การเป็น'

ผูช้ายทีม่คีวามสามารถ'คอือะไรจะไมค่งทนอยูต่อ่ไปไดซ้ ึง่อาจน าไปสูก่ารโตก้ลับอยา่งหนักเชน่

ความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิเพิม่ขึน้(ทัง้ในภาครัฐและเอกชน)ทัง้นีเ้พือ่สบืทอดการครอบง าและชดเชย

สถานะทางสงัคมทีเ่สยีไป (Srivastava, 2010; Hill et al., 2017) 
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เพราะฉะนัน้เมือ่บรูณาการขอ้ค านงึเรือ่งเพศภาวะเขา้เป็นสว่นหนึง่ของการวางผังเมอืงและผังเมอืง
อัจฉรยิะแลว้นัน้การยกประเด็นเกีย่วกับผูห้ญงิเป็นล าดับแรกๆและการค าถงึถงึผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง
กับผูช้าย ทัง้หมดนีล้ว้นมคีวามส าคัญทัง้ส ิน้ 
 

ผลกระทบจากการขาดการมสีว่นรว่มในการวางผงัเมอืงอจัฉรยิะ 
 

เนือ้หาสว่นนีป้ระกอบดว้ยการสรปุผลกระทบบางสว่นอันมสีาเหตมุาจากการขาดการบรูณาการอยา่ง
จรงิจังในการน ามาตรการการมสีว่นรว่มทางสงัคมมาใชใ้นการวางผังเมอืงอัจฉรยิะ(ปรับจาก
BCNEU,2021; Cities Alliance,2020;Willis,2019)หากไมม่กีารค านงึถงึประเด็นส าคญัในเรือ่งการเขา้ถงึ

และการมสีว่นรว่มของทกุฝ่ายการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะก็จะมคีวามเสีย่งดังตอ่ไปนี:้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอ่ใหเ้กดิโครงสรา้งองคก์รทีร่วบอ านาจหรอืขาดความรับผดิชอบ 

 

ไมก่อ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของพลเมอืงเพือ่การเปลีย่นแปลงและการมสีว่นรว่มขององคก์รประชาสงัคม 
 

น าไปสูค่วามไมเ่ทา่เทยีมในการเขา้ถงึขอ้มลูและความรูเ้กีย่วกบัแผนเมอืงอจัฉรยิะในหมูป่ระชาชน 
 

สง่ผลใหเ้กดิความไมเ่ทา่เทยีมในการเขา้ถงึทรัพยากรและโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืงอจัฉรยิะ (ในแง ่

ชนชัน้ เพศภาวะ อาย ุเชือ้ชาต ิและ/หรอืชาตพิันธุ)์ 
 

สง่เสรมิกจิกรรมหรอืสรา้งโครงการทีเ่พิม่ความเหลือ่มล ้าทางสงัคม เชน่ การขึน้ราคาขา้วของสิง่จ าเป็น
ตา่งๆ หรอืการขบัไลผู่อ้ยูอ่าศัยในเคหะสถานนอกระบบ 
 

 

ผลักไสแรงงานรายไดต้ า่และแรงงานนอกระบบผา่นการเปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบอตัโนมตัแิละการแปร
รปูการบรกิารในเมอืงใหเ้ป็นของเอกชนอยา่งรวดเร็ว 
 

ขบัเคลือ่นการพัฒนาทีท่ าใหพ้ืน้ทีส่าธารณะไมเ่ป็นมติรตอ่คนจนในเมอืง ผูพ้กิาร หรอืผูส้งูอาย ุหรอืท า
ใหค้นเหลา่นีไ้มส่ามารถเขา้ถงึได ้
 

น าการฟ้ืนฟเูมอืงหรอืการพัฒนาเชงิพืน้ทีอ่ ืน่ๆมาใชโ้ดยกอ่ใหเ้กดิการพลัดถิน่และการปรับพืน้ทีข่อง
ชมุชนทีม่รีายไดต้ ่าใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิในระยะยาว 
 

ผลด าเนนิงานดา้นสขุภาพสิง่แวดลอ้มมคีวามไมเ่ทา่เทยีมกนัในสว่นตา่งๆ ของเมอืง 
 

    มแีตค่นรวยทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากผลของโครงการพวกนี้ เคยเห็นแผนของเมอืงอัจฉรยิะ
ไหมมสีวนสวยงามและหา้งรา้นหรูๆ คดิวา่คนจนอยา่งเราจะไดใ้ชข้องพวกนีห้รอจะเป็นไง
ถา้เขาไมใ่หเ้ราเขา้สวนใครจะไปรูใ้ชไ่หม แนวคดิเมอืงอัจฉรยิะมันก็ดอียูห่รอกแตจ่ะดกีวา่

นีถ้า้เขามแีผนท าสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะกับวถิชีวีติเรา...เราไมข่ดัขวางการพัฒนา

เมอืงแตต่อ้งมทีีใ่หค้นจนไมอ่ยากไดห้รอกตกึสงูหรอืแฟลตพวกนัน้        

-สมัภาษณ์ผูน้ าชมุชนทีข่อนแกน่ 
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ในการทีจ่ะลดความเสีย่งเหลา่นีส้ าคัญวา่ตอ้งไดรั้บการมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจังจากผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่
ตา่งๆจ านวนมาก โดยตัง้แตเ่ริม่โครงการเพราะหากใหค้นเหลา่นีม้สีว่นรว่มก็จะสามารถชว่ยใหนั้ก
วางผังเมอืงเขา้ใจวา่การพัฒนาบางอยา่งจะใหป้ระโยชนห์รอืท าใหเ้กดิการกดีกันคนบางกลุม่โดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจอยา่งใดอยา่งหนึง่ไดอ้ยา่งไร เนือ้หาสว่นตอ่ไปนีจ้ะใหแ้นวทางการด าเนนิการสรา้งการมี
สว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่ใหก้ารวางแผนทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ สามารถ
บรรลผุลได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนนิการสรา้งการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่ให้
บรรลผุลการวางผงัเมอืงทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่ม2 
 

วธิกีารวางแผนทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่ม และข ัน้ตอนและกจิกรรมการออกแบบ 
 

ข ัน้ตอนที ่1: ก าหนดกลุม่ผูเ้ขา้รว่ม: เลอืกบคุคลจากชมุชนเป้าหมาย 
→ ดคู าแนะน าใน “การท าแผนผัวและการก าหนดกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี” 

ข ัน้ตอนที2่:หาเจา้หนา้ทีฝ่่ายอ านวยการและออกแบบกระบวนการการมสีว่นรว่มของชมุชน 

→ ดหูัวขอ้ “แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่ม” 

 

 
2 เนือ้หาสว่นนีพ้ฒันามาจากงานของ Barquet et al. (รอตพีมิพ)์ 

แมค่า้ขายของขา้ง

ทางทีเ่ชยีงใหม ่
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ข ัน้ตอนที ่3: ด าเนนิกจิกรรมใหช้มุชนมสีว่นรว่ม: ผูอ้ยูอ่าศัยไดรั้บโอกาสทีจ่ะสือ่สารกับ

ผูป้ฏบิัตงิานในเรือ่งผลประโยชนแ์ละความยากล าบากใจจากโครงการ และท าการออกแบบ
แนวทางการแกปั้ญหารว่มกัน 

→ โปรดด ู“ภาคผนวก” หัวขอ้ รายการค าถาม 

 

ข ัน้ตอนที4่:การสือ่สาร:ก าหนดวา่จะสือ่สารผลลัพธก์ลับไปยังผูท้ีม่สีว่นรว่มในกระบวนการ

วางแผนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
→ใหแ้น่ใจวา่กระบวนการทีด่ าเนนิการทัง้หมดและความรูท้ีไ่ดส้รา้งขึน้มามกีารบันทกึเป็น

ลายลักษณ์อักษรอยา่งชดัเจนและมคีวามโปรง่ใส เปิดเผยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดในเมอืง
ไดท้ราบ 

การก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี การท าแผนผงั และการมสีว่นรว่ม 
 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเมอืงอัจฉรยิะบรรลวุตัถปุระสงค ์(ดังเชน่เดยีวกับโครงการประเภทอืน่ ๆ) 
จ าเป็นตอ้งใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดม้สีว่นรว่ม คูม่อืนีเ้สนอแนวทางวธิกีารวเิคราะหผ์ูม้สีว่นได ้
เสยีสามขัน้ตอน:1)การก าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี2)การท าแผนผังผูม้สีว่นไดเ้สยีและ3)การมสีว่นรว่ม
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

ค านยิามกวา้งๆของผูม้สีว่นไดเ้สยีคอืกลุม่หรอืบคุคลใดๆทีอ่าจสง่ผลกระทบหรอืไดรั้บผลกระทบ
จากกระบวนการ ประเด็นปัญหา หรอืวตัถปุระสงคข์องการด าเนนิการใดๆ (Freeman, 2010) Weible 

(2006 หนา้ 96) กลา่ววา่การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีมักจะด าเนนิการดว้ยการถามค าถามตอ่ไปนี:้  

“ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีจ่ะใชป้ระกอบในการวเิคราะหค์อืใครบา้ง ผูม้สีว่นไดเ้สยีมคีวามสนใจและความเชือ่

อยา่งไรบา้ง ใครควบคมุดแูลทรัพยากรทีส่ าคัญตา่งๆ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสรา้งพันธมติรกับกลุม่ใดบา้ง
และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีใชก้ลยทุธแ์ละชอ่งทางใดเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย”ค าถามเหลา่นีค้วรใชเ้พือ่
ก าหนดวา่จะใหใ้ครมสีว่นรว่มในกระบวนการวางแผนบา้ง 
 

1. การก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ขัน้ตอนแรกทีต่อ้งด าเนนิการคอืการก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งโดยก าหนดตามกลุม่
ประเภทผูม้สีว่นไดเ้สยีและบทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กลุม่และบทบาทนีจ้ะก าหนดตาม
วตัถปุระสงคแ์ละสิง่ทีก่ าลงัมุง่เนน้ในกระบวนการวางนโยบายหรอืในโครงการการพัฒนาเชน่
โครงการการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ 
 

 กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีควรเป็นตัวแทนของภาคสว่นหลักๆ ของสงัคมเชน่ เจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงาน
ของรัฐ ตัวแทนภาคการเมอืง ตัวแทนชมุชนภาคประชาสงัคมภาคสว่นการคา้สถาบันการศกึษาสือ่
และองคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รขา้มชาต ิ
 

 บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

แมว้า่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะเป็นตัวแทนไดเ้พยีงกลุม่เดยีว แตก็่สามารถมหีลายบทบาทได ้ใน SCP 
นัน้บทบาทตา่งๆ หลายอยา่งอาจมคีวามเชือ่มโยงเกีย่วขอ้งกัน เชน่ ผูม้อี านาจตัดสนิใจ 
ผูด้ าเนนิการ ผูป้ระสานงาน ผูใ้หค้วามรู ้นักการเงนิ ผูว้ ิง่เตน้ และผูม้อี านาจควบคมุดแูลตา่งๆ 
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2. การท าแผนผงัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

เมือ่ก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแลว้ควรสรา้งแผนผังทีต่า่งกันสองอยา่ง:แผนผังหนึง่แสดงถงึการเป็น

ตัวแทนของกลุม่ และอกีแผนผังหนึง่แสดงถงึอทิธพิล 

 

ตารางที1่แสดงตัวอยา่งการท าแผนผังผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีช่ ีใ้หเ้ห็นการเป็นตัวแทนกลุม่โดยปรับ
แผนผังตามโครงสรา้งการปกครองของเมอืงขอนแกน่ สงัเกตวา่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจเป็นตัวแทน
กลุม่เพยีงกลุม่เดยีว แตอ่าจมบีทบาทหลายอยา่งแมจ้ะสามารถก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
หลากหลายแตส่ ิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการสรา้งความสมดลุในเรือ่งบทบาทตา่งๆ 
 
ตารางที ่1 ตัวอยา่งการท าแผนผังผูม้สีว่นไดเ้สยีตามการเป็นตัวแทนกลุม่ 
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การท าแผนผังทีส่องเนน้แสดงถงึอทิธพิลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี แผนภาพหลากส ี(Burgers & 
Farida, 2015) จะชว่ยวเิคราะหไ์ดว้า่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ก) มอีทิธพิลตอ่การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ
มากแคไ่หน (เชน่การตัดสนิใจเรือ่งโครงสรา้งเรือ่งพลวตัตา่งๆ)และ ข)พวกเขาไดรั้บผลจากการ
พัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ(เชน่การก ากับควบคมุทรัพยากรและการเขา้ถงึผลประโยชน)์มากแคไ่หน(รปูที่
1).ผลลัพธจ์ากวธิกีารวเิคราะหน์ีจ้ะชว่ยใหเ้ราประเมนิไดว้า่แผนผังผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดนั้บรวมผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีม่อีทิธพิลหรอืไดรั้บผลมากทีส่ดุไวใ้นแผนแลว้หรอืยัง 
 

แผนภาพแสดงใหเ้ห็น 1) ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ และแสดง 2) ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ 
 
 รปูที ่1. แผนภาพหลากส ีแหลง่อา้งองิ: Barquet et al. (รอตพีมิพ)์ 
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3. การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ขัน้ตอนทีส่ามในการวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอืการประเมนิระดับการมสีว่นรว่มหรอืการเขา้รว่มที่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่ตอ้งมหีรอืประสงคท์ีจ่ะม(ีรปูที2่)โดยขัน้นีจ้ะตอบค าถามตอ่ไปนี:้มผีูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยีใดบา้งทีจ่ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมในขัน้ตอนตา่งๆทัง้นีเ้พือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ าเป็นผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีตอ้งการมสีว่นรว่มมากแคไ่หนและในลักษณะใด? และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีควรมสีว่นรว่มมาก
นอ้ยเพยีงใดและเมือ่ใด 
 

รปูที ่2 ระดับการมสีว่นรว่ม (ปรับจากงานของ Basco-Carrera et al., 2017 หนา้ 100) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นใหญแ่ลว้เขา[ภาครัฐ]ไมไ่ดเ้ชญิกลุม่แมเ่ขา้ประชมุ[เกีย่วกับการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ]

เรานะทีไ่ดรั้บผลกระทบมอียูค่รัง้หนึง่เราพยายามเขา้ประชมุแต่เขาไมใ่หเ้ขา้ในหอ้งประชมุ
เราก็ตอ่วา่เขาและบอกวา่กลุม่เราไดรั้บผลกระทบท าไมไมใ่หเ้ราร่วมหารอื เขากลับไปเชญิ
แตค่นนอกพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดรั้บผลกระทบแบบเรามารว่ม 
-สมัภาษณ์ผูน้ าชมุชนทีข่อนแกน่ 
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เมือ่ไดก้ าหนดและท าแผนผังผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรวมทัง้ก าหนดการมสีว่นรว่มทีต่อ้งการจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่แลว้ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดรั้บผลกระทบจะชว่ยปรับเปลีย่นกระบวนการตัดสนิใจ
ตา่งๆและคนเหลา่นีก็้จะกลายเป็น"ผูร้ว่มตัดสนิใจ"ได(้รปูที2่)ดว้ยเหตนุีก้ารออกแบบรปูแบบการมี
สว่นรว่มตอ้งด าเนนิการดว้ยความระมัดระวงั เพือ่สรา้งพืน้ทีก่ารมสีว่นรว่มทีส่ะดวกใจส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมตา่งๆ ทัง้นีค้วรเชญิกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบใหไ้ดร้ว่มวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นความเสมอภาค
ทางสงัคมและออกแบบการพัฒนาใหมด่ว้ยวธิทีีเ่สมอภาคมากขึน้ เนือ้หาสว่นตอ่ไปนีจ้ะน าเสนอ
แนวทางทีเ่ป็นประโยชนบ์างประการเพือ่ชว่ยผูด้ าเนนิการในการจัดกกิรรมการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 
 

การวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นความเทา่เทยีมทางสงัคมของโครงการ
อจัฉรยิะ 
 

สว่นนีเ้สนอค าแนะน าในการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นความเทา่เทยีมทางสงัคมของโครงการอัจฉรยิะ
ในขัน้ตอนหลัก2ขัน้ ในขัน้แรกนัน้จะสรปุแนวทางการมสีว่นรว่มในการรวบรวมขอ้มลูทีจ่ะชว่ยใหเ้ห็น

ผลกระทบทางสงัคมของการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ ส าหรับขัน้ทีส่องจะใหเ้อกสารเป็นแนวทางเพือ่
ชว่ยผูด้ าเนนิการจัดการขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมมาดว้ยวธิงีา่ยๆโดยการแสดงประเภทของผลกระทบใน
ดา้นตา่งๆ ของโครงการเมอืงอัจฉรยิะ 
 

แนวทางทีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มในการรวบรวมขอ้มูลเพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบดา้น
ความเทา่เทยีมทางสงัคม 
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้ควรไดข้อ้มลูจากกลุม่ตา่งๆในเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความแมน่ย าในการ
วเิคราะหค์วามตอ้งการทีห่ลากหลายและผลกระทบดา้นความเทา่เทยีมทางสงัคมของประชากรกลุม่
ตา่งๆ ขอ้ควรพจิารณาหลักสามประการดา้นลา่งนีจ้ะชว่ยจัดล าดับความส าคัญส าหรับพัฒนากลยทุธ์
การรวบรวมขอ้มลู 
 

การท าความเขา้ใจบรรทดัฐานและการสรา้งความไวว้างใจ 
ขัน้ตอนแรกในการสรา้งกระบวนการรวบรวมขอ้มลูแบบเนน้การมสีว่นรว่มคอื การหาวธิทีีเ่อือ้ตอ่การ
สรา้งและการมสีว่นรว่มทีส่ าคัญๆ ได ้สิง่ส าคัญคอืตอ้งพจิารณาบรรทัดฐานตา่งๆ พฤตกิรรมและ
พลวตัของกลุม่ประชากรตา่งๆ เพือ่สรา้งแนวทางการมสีว่นรว่มทีจ่ะท าใหก้ลุม่คนตา่งๆ รูส้กึสะดวก
ใจทีส่ดุ (Escobar et al., 2017).การด าเนนิการอาจจะเกีย่วกับการเลอืกคนทีจ่ะท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยทีผู่ใ้หข้อ้มลูอาจรูส้กึสบายใจทีจ่ะตอบค าถามจากคนทีพ่วกเขาคุน้เคยมากกวา่ หรอืคนทีรู่ ้
ดใีนเรือ่งนัน้ๆ หรอืคนทีม่คีวามเห็นอกเห็นใจตอ่สถานการณ์ของพวกเขา (Vigil et al., 2020) 

เพราะฉะนัน้จงึเป็นเรือ่งส าคัญทีผู่เ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจะตอ้งคดิค านงึถงึอัตลกัษณ์และความนกึคดิ
ตา่งๆของตนเองเกีย่วกับชมุชนทีต่นเองก าลังพยายามเก็บรวบรวมขอ้มลูเพราะสิง่เหลา่นีอ้าจสง่ผล
กระทบตอ่พลวตัของอ านาจระหวา่งผูส้มัภาษณ์และผูใ้หส้มัภาษณ์ นอกจากนีอ้ัตลกัษณ์และจดุยนื
ของผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูก็ยังมอีทิธพิลตอ่แนวทางการตัง้ค าถามเมือ่ตอนเก็บขอ้มลูตลอดจนมี
อทิธพิลตอ่ค าตอบจากผูใ้หข้อ้มลู ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูตอ้งมคีวามยดืหยุน่เพยีงพอในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีม่ขีอ้จ ากัดตา่งๆ(เชน่ผูท้ีม่ขีอ้จ ากัดในการเคลือ่นไหว ผูท้ีท่ างานไมเ่ป็นเวลา

แน่นอน ผูท้ีท่ าการดแูลบรบิาลผูอ้ืน่ฯลฯ)สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยใหเ้กดิความสะดวกใจและการใหค้วาม

เคารพตอ่ชมุชนตา่งๆทีม่สีว่นรว่มในกระบวนการซึง่เป็นสิง่ส าคัญในการสรา้งความไวว้างใจระหวา่ง
กัน 
 



    การสรา้งการมสีว่นรว่มพัฒนาเมอืงอจัฉรยิะ: คูม่อืเชงินโยบาย 16 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณ(เชน่การรวบรวมขอ้มลูทางสถติ)ิชว่ยใหเ้ห็นภาพรวมแนวโนม้และชว่ยจ าแนก

ประเภทของขอ้มลูในหัวขอ้ทีก่ าหนด(เชน่ขอ้มลูแยกเพศ)แตจ่ะใชร้ะเบยีบวธินีีเ้พยีงอยา่งเดยีวก็ไม่

เพยีงพอในการแสดงใหเ้ห็นประสบการณ์และการรับรูข้องบคุคลและชมุชนของพวกเขา เพราะฉะนัน้
ระเบยีบวธิเีชงิคณุภาพจงึมบีทบาทส าคัญในการศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสงัคมหลายแงม่มุและเป็น
ระเบยีบวธิทีีด่กีวา่ในการหาผลกระทบดา้นความเทา่เทยีมทางสงัคมตา่งๆ(WorldBank,2013หนา้12)

วธิกีารเก็บขอ้มลูตา่งๆเชน่ การสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่จะใหข้อ้มลูเชงิลกึยิง่ข ึน้ โดยมุง่เนน้
ประสบการณ์ของแตล่ะคนโดยถอืเป็นสิง่ส าคัญในการท าความเขา้ใจ ความตอ้งการทีห่ลากหลาย
ของชมุชนเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นความเทา่เทยีมทางสงัคมของการพัฒนา
เมอืงอัจฉรยิะ 
 

การสมัภาษณ์รายบคุคลเป็นวธิกีารส าคัญในการเก็บขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกับประสบการณ์ของผูค้น
และส าคัญตอ่ความเขา้ใจประเด็น และ/หรอืปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ 

โดยทีผู่ใ้หข้อ้มลูสามารถบอกความเห็นของพวกเขาเกีย่วกับการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะและแบง่ปัน
ประสบการณ์หรอืความเห็นวา่การพัฒนาบางอยา่งอาจสง่ผลกระทบตอ่พวกเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

การสนทนากลุม่ เป็นกลยทุธก์ารเก็บรวบรวมขอ้มลูซึง่ด าเนนิการโดยการจัดกลุม่ ผูใ้หข้อ้มลูเป็น
กลุม่เล็กๆเพือ่ใหค้นในกลุม่ไดอ้ภปิรายประเด็นใดประเด็นหนึง่หรอืมากกวา่นัน้ ปกตแิลว้การสนทนา
กลุม่สามารถใชเ้พือ่หาหัวขอ้ใชส้ าหรับการสมัภาษณ์รายบคุคลตอ่ไปแตก่ารสมัภาษณ์กลุม่นีย้ัง
สามารถชว่ยในการอภปิรายกันในเรือ่งความทรงจ าและประเด็นหรอืขอ้กังวลของชมุชนทีก่ลุม่ใด
กลุม่หนึง่ไดม้ปีระสบการณ์ก็ได(้Segnestam,2014)วธิกีารนีม้ปีระโยชนใ์นการเก็บรวบรวม

ประสบการณ์ของชมุชนหรอืความเห็นเกีย่วกับการพัฒนาของเมอืงอัจฉรยิะ นอกจากนีใ้นการ
ด าเนนิการสนทนากลุม่ยอ่ยนัน้ส ิง่ทีอ่าจจะส าคัญอยา่งหนึง่คอืการจัดกลุม่สนทนาแยกตาม 
อัตลกัษณ์ทีแ่ตกตา่งของผูใ้หข้อ้มลูทัง้นีจ้ะเป็นการป้องกันการทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่จะพดูมากกวา่
คนอืน่ๆในการอภปิรายหรอืหลกีเลีย่งการมสีว่นรว่มในการอภปิรายได ้ตัวอยา่งเชน่การจัดกลุม่
ผูห้ญงิและผูช้ายเป็นกลุม่สนทนาแยกตามเพศก็ชว่ยใหผู้เ้ขา้สนทนาไดก้ลา่วถงึประสบการณ์ทาง
เพศในประเด็นใดประเด็นหนึง่ได(้ผูห้ญงิบางคนอาจรูส้กึไมส่บายใจทีจ่ะเสนอมมุมองหรอื

ประสบการณ์บางอยา่งของตนเองตอ่หนา้ผูช้ายฯลฯ)หลักการท่ัวไปก็คอืเราตอ้งไมใ่หค้นทีม่องวา่

ตนเองมอี านาจมากหรอืนอ้ยกวา่ผูอ้ ืน่ไดอ้ยูก่ลุม่เดยีวกัน 
 

ตอ้งเนน้เรือ่งจรยิธรรมใหม้คีวามส าคัญสงูสดุในระหวา่งขัน้ตอนการออกแบบการวจัิยและชว่ง
ด าเนนิการวจัิย ขอ้ควรค านงึถงึในเรือ่งจรยิธรรมทีส่ าคัญไดแ้ก ่การรับทราบและใหค้วามยนิยอม 
(กลา่วคอื ผูเ้ขา้ร่วมการวจัิยรับทราบอยา่งชดัเจนเกีย่วกับวตัถปุระสงคข์องการศกึษาวจัิยรวมทัง้

ทราบวา่ขอ้มลูจะเขา้รว่มการวจัิย)ผูเ้ขา้รว่มการวจัิยตอ้งทราบสทิธใินความเป็นสว่นตัวหรอืความลับ

ความเป็นธรรมตา่งๆ(กลา่วคอืจะตอ้งมกีารค านงึถงึความสมัพันธเ์ชงิอ านาจระหวา่งผูว้จัิยกับ

ผูเ้ขา้ร่วมวจัิยอยา่งถีถ่ว้น)และนอกจากนีย้ังตอ้งรับทราบเรือ่งการปกป้องขอ้มลูดว้ย 
 

กลยทุธก์ารสุม่ตวัอยา่ง 
การสุม่ตัวอยา่ง ผูใ้หข้อ้มลูมคีวามส าคญัในการก าหนดประเภทและขอบเขตของค าตอบทีจ่ะไดรั้บ ดังนัน้จงึ
เป็นเรือ่งส าคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพัฒนากลยทุธก์ารสุม่ตวัอยา่งทีค่รอบคลมุเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลู
ประสบการณ์ทีแ่ตกตา่งกนัของกลุม่ตา่งๆ(เชน่กลุม่ผูช้ายกลุม่ผูห้ญงิและกลุม่ทีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศทีไ่มอ่งิ

ความตา่งชายหญงิ)และกลุม่ยอ่ยๆภายในกลุม่หลัก(เชน่ผูห้ญงิ/ผูช้ายยา้ยถิน่ฐานขา้มชาตแิละผูห้ญงิ/ผูช้าย

ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ยา้ยถิน่ฐานขา้มชาต)ิ (Vigil et al., 2020) วธิกีารและกลยทุธก์ารเกบ็ขอ้มลูตา่งๆ เชน่การ

สมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ตอ้งค านงึถงึผูค้นทีม่คีวามแตกตา่งทางอตัลกัษณ์น่ันคอืการสุม่ตัวอยา่งจะตอ้ง
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รวมผูท้ีม่เีพศภาวะ ชาตพิันธุต์า่งๆ กนั ผูท้ีม่สีถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมและอายตุา่งกนั เป็นตน้ การให ้
ความส าคญัการสุม่ตัวอยา่งทีค่รอบคลมุและหลากหลายจะชว่ยใหแ้น่ใจไดว้า่ผูท้ีม่กัจะถกูท าใหเ้ป็นกลุม่ชาย
ขอบหรอืถกูมองขา้มในกระบวนการตดัสนิใจจะไดแ้สดงความคดิเห็นของพวกเขาไดซ้ ึง่จะชว่ยสะทอ้นความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชากรกลุม่ตา่งๆ ไดแ้มน่ย ายิง่ขึน้ 
 

ตารางที ่2. ตัวอยา่งแบบฝึกคัดเลอืกผูใ้หส้มัภาษณ์เพือ่ใหไ้ดส้ดัสว่นของผูใ้หข้อ้มลูตามอตัลักษณ์ทางสงัคม3 

ไดแ้ก ่อาย ุความสามารถ อตัลกัษณ์ทางเพศ ชาตพิันธุ ์
 

 ผูใ้หส้มัภาษณ์จากกลุม่ผูม้ ี
รายไดน้อ้ย 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จากกลุม่ผูม้ ี
รายไดป้านกลาง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จากกลุม่ผูม้ ี
รายไดส้งู 

ผูส้งูอาย*ุ ผูใ้หญ ่ วัยรุน่ ผูส้งูอาย ุ ผูใ้หญ ่ วัยรุน่ ผูส้งูอาย ุ ผูใ้หญ ่ วัยรุน่ 
Women          

Men           

Other / 
non-
binary 

         

 

*60 ปีขึน้ไป  

**18-59 ปี  

***<18 ปี 

ตารางที ่3 ตัวอยา่งการฝึกหาองคป์ระกอบการสนทนากลุม่ทีมุ่ง่เนน้อตัลักษณ์อนัหลากหลาย 

 กลุม่ทีม่แีตผู่ช้าย กลุม่ทีม่แีตผู่ห้ญงิ กลุม่เพศอืน่ๆ (เชน่ผูท้ีม่อีตัรลักษณ์

ขา้มเพศ) 

กลุม่ชนชัน้ (เชน่

กลุม่ผูม้รีายได ้
นอ้ย กลาง สงู) 

4*คน  4 คน  4 คน  

กลุม่ชาตพิันธ ์(เชน่

กลุม่ชาตพิันธช์น
กลุม่นอ้ย และกลุม่
ชาตพิันธช์นกลุม่
หลกั) 

4 คน  4 คน  4 คน  

กลุม่อาย ุ(เชน่ 

ผูส้งูอาย ุผูใ้หญ ่
วัยรุน่) 

4 คน  4 คน  4 คน  

กลุม่ผูพ้กิาร (เชน่ 

บคุคลทีม่คีวาม
พกิารทางรา่งกาย
หรอืพกิารทาง
จติใจ) 

4 คน  4 คน  4 คน  

 

*จ านวนตา่งๆก าหนดโดยครา่วๆและสมาชกิในกลุม่ยังสามารถรวมกลุม่คนรากหญา้ทีเ่ป็นตัวแทน
หรอืเป็นผูส้นับสนุนกลุม่ประชากรนีไ้ด ้
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ภาคผนวก1:แบบวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นความเทา่เทยีมทางสงัคม
ของโครงการอจัฉรยิะ 

เนือ้หาสว่นนีใ้ชเ้ป็นแบบฟอรม์หรอืแนวค าถามเรือ่งการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีส าหรับใช ้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูวจัิยดว้ยวธิสีนทนากลุม่หรอืสมัภาษณ์ 

ข ัน้ตอนที ่1 
ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงรายการการ
พัฒนาเมอืงอจัฉรยิะทัง้หมดใน
คอลัมนท์ีส่อง คณุสามารถพมิพ์
แบบฟอรม์นีใ้นกระดาษขนาด เอ 3 
และใชก้ระดาษโพสตอ์ทิแปะเพิม่

ขอ้มลูแตล่ะชอ่งได ้

ข ัน้ตอนที ่2 
ใชร้ะเบยีบวธิทีีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้เพือ่
พจิารณาวา่กจิกรรมการพัฒนาเมอืง
อจัฉรยิะแตล่ะครัง้เป็นประโยชนต์อ่

ผูค้นจากกลุม่ตา่งๆ ในเมอืงหรอืไม ่ให ้
ค านงึถงึอปุสรรคหรอืผลลัพธด์า้นลบ

วา่จะเกดิกบักลุม่ตา่งๆ หรอืไม ่ 
มคี าถามทีจ่ะแนะน าใหใ้ชเ้ป็นแนวทาง

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการ
สมัภาษณ์หรอืการสนทนากลุม่ใน

ภาคผนวก 2 

ข ัน้ตอนที ่3 
ท าการปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี
เพือ่คดิใหมแ่ละออกแบบการพัฒนา
ใหม่ๆ  เพือ่ท าแผนทีค่ านงึถงึทกุกลุม่
คนมากขึน้หรอืสรา้งกลไกแกไ้ข

ผลกระทบทางสงัคมทีไ่มพ่งึประสงค ์

พจิารณาวธิทีีค่ณุจะสามารถ
ออกแบบการพฒันาใหมเ่พือ่
ค านงึถงึกลุม่คนทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง

มากกวา่หนึง่กลุม่  
(เชน่ ท าอยา่งไรให ้ผูห้ญงิทีม่ี
รายไดน้อ้ยและเป็นคนพกิาร

เขา้ถงึบรกิารขนสง่สาธารณะได)้ 

พจิารณาวา่จะมอีปุสรรคใด
หรอืไมท่ีอ่าจเกดิกบักลุม่คนกลุม่
ตา่ง ๆ ในแงข่องการสรา้งการจา้ง
งาน การเขา้ใชป้ระโยชนจ์ากการ

พัฒนา  
การควบคมุก ากบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีส่รา้งขึน้ ความ

เปราะบางตอ่การไดรั้บผลกระทบ
ทางสิง่แวดลอ้มจากการพัฒนา 
และดวูา่มตีัวแทนกลุม่ในระดับ
การวางแผน ลองคดิดวูา่คณุจะ
ท าการพัฒนาไดโ้ดยค านงึถงึ

กลุม่ตา่งๆ อยา่งไร 

คดิพจิารณาแตล่ะคอลัมนโ์ดย
ละเอยีดในแงข่องการสรา้ง

ผลประโยชนใ์หแ้ตล่ะกลุม่คน 
ซึง่อาจเป็นการสรา้งโอกาสใน

การจา้งงาน การเขา้ใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐาน การควบคมุก ากบั
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่รา้งขึน้ 
ความเปราะบางตอ่การไดรั้บ
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจาก
การพัฒนา และการมตีวัแทนรว่ม
ในหน่วยงานทีท่ าการวางแผน
และในต าแหน่งทีม่อี านาจ (ดู

ภาคผนวก 2) 
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ตารางที4่.สรา้งการพัฒนาและประสบการณ์จากกลุม่ผูใ้ชต้า่งๆตวัอยา่งการพัฒนาเมอืงอจัฉรยิะทีไ่ดม้าจาก
แผนปฏบิตักิารเมอืงอจัฉรยิะในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(ASEAN Smart Cities Network, 2018) 

 
 

โครงการ
พัฒนาเมอืง
อจัฉรยิะดา้น

ตา่งๆ 

ใสร่ายการ
รายละเอยีด
การพัฒนา
เมอืงอจัฉรยิะ
ของคณุ  
(มตีัวอยา่ง
บางสว่น
ดา้นลา่ง) 

 

คนทีม่ภีมูหิลังตา่งกนัจะรูส้กึอยา่งไรกบัการพัฒนานี ้

เพศภาวะ
และเพศ
สภาพ 

กลุม่ชน

ชัน้ 

กลุม่อาย ุ กลุม่
ชาติ
พันธ ์

กลุม่ผู ้
พกิาร 

กลุม่อืน่ๆ 

พืน้ทีส่าธารณะ การพัฒนาเชงิ
พืน้ที ่การสรา้ง

ทางเดนิเทา้ 

      

การขนสง่ การจัดการ

การจราจร การ

จัดหาการ
บรกิารขนสง่

สาธารณะแบบ
ใหม ่

      

ความปลอดภยั เซ็นเซอร์

ส าหรับคนเดนิ
ขา้มถนน 

 

      

สาธารณสขุ คลงัขอ้มูล
สาธารณสขุ 

      

ขยะของเสยี        

พลังงาน        

น ้า        

การทอ่งเทีย่ว        

การมสีว่นรว่ม
ของชมุชน 

       

การแกปั้ญหา
ดว้เทคโนโลยี
สารสนเทศ /
การปรับเปลีย่น
ขอ้มลูไปเป็น
ดจิทิลั 

 

       

การจัดการ
ความเสีย่งจาก

ภยัพบิตั ิ

       

บรกิาร
สาธารณะอืน่ๆ 

       

การจัดการ
ทรัพยากรอืน่ๆ 
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ภาคผนวก2:ค าถามแนะน าส าหรบัการท าแผนเมอืงอจัฉรยิะทีเ่นน้
การมสีว่นรว่ม 
 

ค าถามเหลา่นีป้รับมาจากแนวทางการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสงัคมทีอ่อกแบบโดย Cities Alliance 

(2020) และกลุม่ World Bank (2013) โดยปรับใหเ้หมาะสมกับบรบิทของเมอืงอัจฉรยิะ รายการ

ค าถามนีเ้ป็นค าถามแนะน าเบือ้งตน้ และค าถามอาจไมค่รบถว้นสมบรูณ์ทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะหค์วาม
เทา่เทยีมทางเพศและความเทา่เทยีมทางสงัคมในทกุบรบิทของเมอืงได ้ในสว่นนีแ้มว้า่จะมกีาร
แสดงความแตกตา่งส าหรับ "ชายและหญงิ" อยูบ่า้งแลว้ แตท่า่นก็ยังสามารถทีจ่ะเปลีย่นค าถามตาม

แบบฝึกการท าแผนผังผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามความเหมาะสมได ้
 
 

1. การด ารงชพี (หมายถงึ การท ามาหากนิ) 
 

อาจจะมคีวามแตกตา่งในเรือ่งผลกระทบของการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะตอ่การจา้งงานส าหรับกลุม่คน
ตา่งๆ(ขึน้อยูก่ับเพศชนชัน้เชือ้ชาตอิายคุวามพกิาร) เนือ่งจากพวกเขามตี าแหน่งงานทีต่า่งกันมากใน
ตลาดแรงงาน 
 

 ในภาคสว่นทีม่กีารพัฒนานัน้ อัตราสว่นของผูช้ายหรอืผูห้ญงิทีไ่ดรั้บการจา้งงานมคีวามไม่

สมดลุหรอืไม ่(เชน่ ภาคสว่นการขนสง่ ICT และภาคสว่นการกอ่สรา้งมผีูช้ายเสยีโดยมาก)? 

 ในภาคสว่นทีม่กีารปรับเปลีย่นแลว้ ผูห้ญงิและผูช้ายมทัีกษะเดยีวกันหรอืไม?่ 

 ผูช้ายและ/หรอืผูห้ญงิถกูจ ากัดการใชป้ระโยชนจ์ากการพัฒนา อันเนือ่งมาจาก

ลักษณะการท างานอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืไม ่เชน่ ขอ้จ ากัดทีเ่กดิจากหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบในครัวเรอืน (เชน่ บทบาทการดแูลบา้น) การขาดการเขา้ถงึทรัพยากร มี

บทบาทจ ากัดในการตดัสนิใจ หรอือืน่ๆ? 

 การพัฒนามผีลกระทบตอ่คณุภาพของงานส าหรับผูช้ายและผูห้ญงิหรอืไม ่(เชน่ 

ชอ่งวา่งเรือ่งรายได ้การเขา้ถงึประกันสงัคม)? 

 หากการพัฒนาสง่ผลใหค้นตกงานแลว้ มันจะมผีลกระทบตอ่ผูช้ายและผูห้ญงิที่
ท างานอยา่งไร? 

 การพัฒนาจะชว่ยแกปั้ญหาการสญูเสยีงานส าหรับผูท้ีท่ างานในรปูแบบการ
ใหบ้รกิารแบบดัง้เดมิหรอืแบบทางเลอืกหรอืไม ่(เชน่ ผูใ้หบ้รกิารขนสง่นอกระบบ 

เชน่ คนขบัรถสองแถว4 ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการผลักดันใหม้รีปูแบบอคีอมเมริซ์
รวมศนูย)์? 

 
 

2. การเขา้ถงึ (ความสามารถในการเขา้ใชแ้ละไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร) 

กลุม่คนทีแ่ตกตา่งกัน (ตามเพศ กลุม่ชนชัน้ เชือ้ชาต ิอาย ุความทพุพลภาพ) มรีะดับการเขา้ถงึสนิคา้

และบรกิารทีแ่ตกตา่งกัน และการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะอาจจะไมส่ามารถเขา้ถงึทกุคนไดอ้ยา่ง 
เทา่เทยีมกัน การเปลีย่นแปลงคา่บรกิารสาธารณะในเมอืงอาจสง่ผลกระทบไมเ่หมอืนกันตอ่กลุม่คน
ทีแ่ตกตา่งกัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับบทบาทของสองกลุม่คอืผู ้ผลติหรอืผูบ้รโิภคในดา้นตา่งๆ ของโครงการ
เมอืงอัจฉรยิะ 
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o คนกลุม่ใดคอืคนสว่นใหญท่ีใ่ชบ้รกิารซึง่เกดิจากการพัฒนา (เชน่ ผูช้ายและผูห้ญงิจากกลุม่

รายไดบ้างกลุม่) 

o การพัฒนาไดก้อ่ใหเ้กดิพืน้ทีท่ีค่นจากทกุกลุม่รูส้กึปลอดภัยและรูส้กึวา่เขา้ถงึไดห้รอืไม ่ถา้ไม ่

อปุสรรคคอือะไร 

o หากมกีารก าหนดหรอืยกเลกิคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูใ้ชบ้รกิารบางอยา่ง การก าหนด
หรอืยกเลกิคา่ธรรมเนยีมคาดวา่จะกดีกันหรอืสง่เสรมิคนบางกลุม่ในการใชบ้รกิาร
เหลา่นีห้รอืไม ่การด าเนนิการเชน่นีจ้ะสง่ผลตอ่ความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศหรอื ความ
ไมเ่ทา่เทยีมทางสงัคมอืน่ๆ หรอืไม ่(เชน่ การใหเ้อกชนเป็นผูจั้ดหาน ้าใชท้ าใหผู้ห้ญงิ

ตอ้งเดนิเป็นระยะทางไกลๆ เพือ่ไปตกัน ้าจากแหลง่น ้าสาธารณะ)? 

o การพัฒนาจะท าใหก้ารเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ

ทรัพยากรธรรมชาตขิองผูช้ายและผูห้ญงิเปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่หากเป็นเชน่นัน้การ

เปลีย่นแปลงนีจ้ะสง่ผลตอ่ความสมัพันธท์างเพศอยา่งไร 

o ตัวอยา่งเชน่ กลุม่หนึง่จะมสีทิธิเ์ขา้ถงึมากกวา่กลุม่อืน่ ซึง่จะน าไปสูค่วามไมส่มดลุของอ านาจ

ในการควบคมุทรัพยากรและ / หรอืการมอี านาจเหนอืกวา่ในพืน้ทีบ่างพืน้ทีห่รอืไม่? 

o คนบางกลุม่ในสงัคมและภายในครัวเรอืน (เชน่ สมาชกิชายและหญงิในครัวเรอืน) มี

รปูแบบการบรโิภคทีแ่ตกตา่งกันอันเนือ่งมาจากการมลี าดับความส าคัญ ความ
ตอ้งการ และการมสี ิง่ทีท่ดแทนได ้หรอืไม?่ 

o ยกตัวอยา่งเชน่ ผูห้ญงิมสีัดสว่นของภาระงานบา้นทีไ่มส่มดลุ โดยอาจเป็นเพราะผูห้ญงิมี

ความตอ้งการและไดล้ าดบัความส าคัญทีแ่ตกตา่งจากกลุม่อืน่ในการเขา้ถงึทรัพยากร (เชน่ 

ความตอ้งการแหลง่น ้าทีด่เีพือ่ใหท้ างานบา้นได)้ 

o การเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้หรอืบรกิารมผีลกระทบตอ่สมาชกิในครัวเรอืน
นอกเหนอืจากหัวหนา้ครัวเรอืนหรอืไม ่(เชน่ เมือ่มองไปไกลกวา่เรือ่งทีม่ักถอืกันวา่

หัวหนา้ครัวเรอืนคอืผูช้าย และค านงึถงึสมาชกิคนอืน่ๆ ทีเ่ป็นผูห้ญงิ เด็ก ผูส้งูอาย ุ
ดว้ย) โดยดผูลกระทบในแงข่องการใชเ้วลา งานบา้น และ การเขา้ถงึสาธารณะสขุ

และการศกึษา และอืน่ๆ? 

o แทนทีจ่ะมองวา่ครัวเรอืนเป็นหน่วยเดยีว ใหพ้จิารณาดวูา่พลวตัภายในครัวเรอืนนัน้มี
อทิธพิลตอ่การเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารอยา่งไร (เชน่ การยา้ยครัวเรอืนทีย่ากจนจาก

ในเมอืงไปอยูน่อกเมอืงอาจท าใหค้า่เดนิทางในระดับครัวเรอืนสงูขึน้ และผูห้ญงิมี
สว่นรว่มในการท างานลดลงเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืน (Coelho et al., 2012)) 

 
 

3. การควบคมุ(ไมใ่ชแ่คก่ารเขา้ถงึแตเ่ป็นการมสีว่นในการตัดสนิใจวา่จะใชท้รัพยากร

อยา่งไรดว้ย) 
 

 การปรับเปลีย่นชว่ยหรอืขดัขวางการเขา้ถงึ การใช ้ความเป็นเจา้ของ และการควบคมุ

ทรัพยส์นิของคนบางกลุม่หรอืไม ่(เชน่ การขบัไลผู่อ้ยูอ่าศัยในชมุชนแออัดนอกระบบหรอื

การไลผู่ข้ายอาหารรมิทางออกจากทีข่ายเพือ่ฟ้ืนฟปูรับปรงุและกอ่สรา้งอสงัหารมิทรัพย์

เอกชน เชน่ หา้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหาร)? 
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 แผนการพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะสง่เสรมิสทิธใินทีด่นิและการด ารงชวีติของคนจนใน
เมอืงหรอืไม?่ การปรับเปลีย่นจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการสะสมความมั่ง
คั่งของกลุม่บางกลุม่หรอืไม?่ 

 การบังคับควบคมุสนิทรัพยส์าธารณะขดัขวางใหค้นบางกลุม่ไมไ่ดรั้บประโยชนจ์าก
การพัฒนาหรอืไม?่ 

 การพัฒนาไดท้ิง้คนทีม่ทัีกษะและความสามารถแบบเดมิๆ ไวข้า้งหลังหรอืไม?่ 

 การพัฒนาสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพันธท์างสงัคมและเครอืขา่ยของกลุม่ที่
เปราะบางหรอืไม?่ 

 ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไวจ้ะคกุคามความปลอดภัยของขอ้มลูของคนบางกลุม่หรอืไม่ 
(เชน่ การใชร้ะบบการจดจ าใบหนา้เพือ่พัฒนา 'ความปลอดภัย' ก็สามารถน าไปสู่

ความปลอดภัยสาธารณะทีต่า่งกันของแตล่ะเพศได)้ ? 
 

4. สิง่แวดลอ้ม 

 
 การพัฒนาท าใหเ้กดิมลพษิกระจกุในพืน้ทีบ่างแหง่ในเมอืงหรอืไม่? มลพษินีส้ง่ผลกระทบ

คนงานหรอืผูอ้ยูอ่าศัยบางกลุม่มากกวา่กลุม่อืน่ๆ หรอืไม?่ 

 การพัฒนา (เชน่ การสรา้งพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีว การพัฒนาระบบราง ฯลฯ) น าไปสู่

การปรับพืน้ทีใ่หก้ลายเป็นแหลง่เศรษฐกจิหรอืการถกูบังคับใหย้า้ยออกของ
ครัวเรอืนทีม่รีายไดน้อ้ยหรอืไม?่ 

 การพัฒนาบางอยา่ง (เชน่ การพัฒนาสวนสาธารณะ) กระจกุตัวอยูใ่นพืน้ทีบ่างเขต
ของเมอืงจนท าใหป้ระชากรบางกลุม่เขา้ถงึพืน้ทีนั่น้ไดน้อ้ยลงหรอืไม?่ 

 คนงานทีจ่า้งโดยโครงการพัฒนานีไ้ดรั้บการคุม้ครองป้องกันสขุภาพเพยีงพอและมี

ประกันสงัคมหรอืไม ่(เชน่ พนักงานเก็บขยะหรอืคนงานจราจร)? 

 วสัดทุีใ่ชส้ าหรับตดิตัง้ระบบอัจฉรยิะนัน้มาจากแหลง่ทีย่ั่งยนืและมจีรยิธรรมใน
กระบวนการผลติหรอืไม?่ 

 คนกลุม่ตา่งๆ สามารถเขา้ถงึงานทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทีไ่ดส้รา้งขึน้มาหรอืไม ่
ยกตัวอยา่งเชน่ มคีนทีถ่กูบังคับใหอ้อกจากงานเพราะวา่ม ี'การปรับเปลีย่นไปสู่

ความเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม' หรอืไม?่ 

 มกีารกระจายผลดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งไมเ่ทา่เทยีมกันในเมอืงหรอืไม ่(เชน่ ทีต่ัง้
ของเตาเผาขยะและอตุสาหกรรมรไีซเคลิอาจกอ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่พืน้ทีท่ีค่นเก็บขยะ
มรีายไดน้อ้ยคนอาศัยอยูไ่ด ้(WIEGO, 2021)? 

 

 
5. การมสีว่นรว่มของประชาชนและการวางแผน 

 

 มตีัวแทนคนกลุม่ตา่งๆ (แยกตามเพศ กลุม่ชนชัน้ เชือ้ชาต ิอาย ุและความทพุพล

ภาพ) ในกระบวนการวางแผนหรอืไม?่ 

 คนกลุม่ตา่ง ๆ มตีัวแทนในหน่วยงานทีท่ าการวางแผนหรอือยูใ่นกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ
หรอืไม?่ ไดใ้หค้วามส าคัญตอ่ความเห็นของพวกเขาอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่
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 กลุม่คนและองคก์รภาคประชาสงัคมระดับรากหญา้มตีัวแทนในหน่วยงานทีท่ าการ
วางแผนหรอืในกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญหรอืไม?่ 

 คนกลุม่ตา่ง ๆ มเีวลาท างานอาสาและกจิกรรมทางการเมอืงหรอืไม ่จะท าอยา่งไรใหพ้วกเขา

ท าอยา่งนีเ้พือ่ใหเ้ขามสีว่นรว่มได?้ 

 คนกลุม่ตา่ง ๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกับแผนและความคบืหนา้ของเมอืงอัจฉรยิะได ้

หรอืไม ่อะไรบา้งทีอ่าจเป็นอปุสรรคใหพ้วกเขาเขา้ถงึไมไ่ด?้ 

 รปูแบบทีไ่ดเ้ลอืกไวส้ าหรับกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน (เชน่ รปูแบบ

ดจิทัิล) เป็นอปุสรรคตอ่การมสีว่นรว่มของบางกลุม่ เชน่ ผูห้ญงิ ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ

หรอืไม ่

 การพัฒนาทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้นัน้ไดค้รอบคลมุสะทอ้นแนวความคดิของประชากรในเมอืงทกุ

กลุม่ไดอ้ยา่งเพยีงพอหรอืไม?่ 

 มกีลไกในการเก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะจากคนทกุกลุม่หลังจากด าเนนิการการ
พัฒนาหรอืไม?่ 

 ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูแยกเพศและผลลพัธแ์ละผลกระทบทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจใหเ้กดิขึน้ 
โดยมผีลใหปั้ญหาความไมเ่ทา่เทยีมทางสงัคมรนุแรงขึน้ หรอืไม?่ 
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