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Amidst the Urbanity
ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ
Yanin Chivakidakarn Huyakorn

วารสารสังคมศาสตรฉบับนี้มีการเปลี่ยนชื่อธีมประจําฉบับมา 2-3 ครั้ง
ถึงแมวา ในชวงทีเ่ ปดรับสมัครบทความวิชาการนัน้ จะมีการกําหนดขอบขายไวชดั เจน
วา “เมืองและความยั่งยืน” แตสวนตัวบรรณาธิการประจําฉบับเองก็ยังคิดวา
ถาจะศึกษาเรื่องเมืองในระดับลึกแลวบทความนาจะกาวขามคําสําคัญที่ใชกัน
อยางแพรหลายมาก เชนคําวา “ความยั่งยืน” ไปไดแลว ไมปฏิเสธวาการพัฒนา
อยางยั่งยืนเปนวาระของโลกและมีบทบาทกําหนดทิศทางการพัฒนาที่สําคัญยิ่ง
แตเมืองนั้นมีความเปนศูนยรวม มีความซับซอนผสมผสานในหลากหลายแงมุม
มากเลยทีเดียว ในมุมมองของปจเจก ของหนวยงาน ขององคกร หรือกระทั่งจาก
มุมมองของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เมือง ก็มี “รูปราง” ที่ตางกันไปและสงผลใหภาพเมือง
ในความคิดความฝนนั้นมีหนาตาที่ “ดี” ตางกัน การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนก็เปน
เพียงหนาตาแบบหนึ่งที่เปนที่ใฝฝนของคนกลุมหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งพลวัต
ความเปลีย่ นแปลงโดยทีไ่ มมกี ารตัง้ ธงชัดเจนตางหากทีค่ ดิ วา บทความทางวิชาการ
ในเลมนี้นาจะมาเพิ่มเติมสีสันใหกับงานศึกษาเรื่องเมืองใหมีมิติมากยิ่งขึ้น
เมื่อรวบรวมชุดบทความไดทั้งหมดก็พบจุดรวม จุดเชื่อมโยงของแตละงาน
ทีล่ ากถึงกันไดอยางนาสนใจ และยังมีความเกีย่ วของกับการพัฒนาเมืองอยางยัง่ ยืน
มากซึง่ เปนเรือ่ งทีย่ อดเยีย่ ม แตทเี่ ดนชัดกวานัน้ คือมิตขิ องคนทีโ่ ลดแลนอยูใ นพืน้ ที่
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เมืองตางๆ ในประเทศไทย ผลสุดทาย กองบรรณาธิการจึงขอใหชื่อวารสารฉบับนี้
วา “คนกลางเมือง” ที่มีประเด็นนาขมวดเอาไวบางประการ
ประเด็นแรกคือความหลากหลายของคนกลางเมืองในโลกโลกาภิวัตน
เมืองในภาพที่เปนพื้นที่ดึงดูดประชากรดวยแรงจูงใจหลากหลาย ไมวาจะเปนเชิง
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หากวาดภาพออกมาก็คงเปนภาพทีม่ สี สี นั มากมาย
อยางแนนอน ในสีสันเหลานั้นชุดบทความนี้พูดถึง คนกลางเมืองที่เคลื่อนยาย
มาจากตางถิ่น ไมวาจะเปนคนหนุมสาวจากประเทศเพื่อนบานที่อาจมาอาศัย
ในเมื อ งช ว งระยะหนึ่ ง ของชี วิ ต ผู สู ง อายุ ที่ เข า มาอาศั ย ในช ว งบั้ น ปลายชี วิ ต
นักทองเทีย่ วจากนอกพืน้ ทีท่ เี่ ขามามีเวลาทีด่ ใี นพืน้ ทีเ่ พียงชวงสัน้ ๆ ผูล ภี้ ยั กลุม ใหญ
ทีเ่ ขามาตัง้ ถิน่ ฐานสรางสังคมใหลกู ใหหลาน และคนไรบา นผูร อ นเรพกั แรมตามพืน้ ที่
สาธารณะของเมืองเรื่อยไป หากมีคําถามวาคนกลางเมืองคือใครบาง เชื่อวา
ชุดบทความในวารสารฉบับนีร้ ะบุและแสดงพลวัตเชิงพืน้ ทีแ่ ละเวลาของผูค นในเมือง
ไดในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ผานเรื่องราวของเมืองสงขลา บทความโดย ศุภชัย ชูศรี เรื่อง “กําเนิดและ
พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานบริเวณเขตชุมชนชาวจีนในเมืองเกาสงขลา” แสดง
ใหเห็นวากลุมคนกลางเมืองและพื้นที่เมืองนั้นๆ มีความลุมลึกดวยมิติของเวลา –
อดีต ปจจุบัน และอนาคต นับเปนประเด็นที่สอง กาลเวลาของคนนั้นสะทอน
ออกมาไดจากการศึกษาผังและกายภาพของเมือง อาจจะอุปมาอุปไมยไดวา
กาลเวลาของเมืองที่เดินไปขางหนานั้นเปรียบเสมือนการวาดภาพทับกันไปมาบน
กระดาษแผนเดิม หากสังคมเห็นความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร และ
การรักษาเรือ่ งราวของเมือง อันเปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาควบคูไ ปกับการอนุรกั ษ
แลว ในมุมมองนี้ ภาพวาดที่อุปมาวาเปนเมืองนั้นควรสะทอนใหคนรุนหลังไดเห็น
รากฐานความเปนมาของผูค นและสังคมทีส่ รางความเปนปจจุบนั ของเมืองโดยรวม
ไดดว ย มิใชเพียงวาดตอเติมใหมบางสวนตามตองการแตลม โครงสรางเดิมทิง้ เสียสิน้
ไมวาจะโดยเจตนาหรือไม
บทความของ ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ เรื่อง “Chiang Mai through
Gentrification Lens: Drawing linkage between tourism and social class changes
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of residents in the old city” และ “การยายถิ่นในกลุมผูสูงอายุ: การเปลี่ยนแปลง
ชีวิตจากชนบทเขาสูเมือง” โดย อิทธิพงษ ทองศรีเกตุ และคณะ เนนย้ําวาลักษณะ
ของประชากรที่เขามา “สราง” เมืองในปจจุบันนั้นคอยๆ เปลี่ยนไปและขึ้นอยูกับ
บริบทของแตละเมือง หากบทความของศุภชัยเปนตัวแทนการสรางเมืองของผูอ พยพ
บทความของญาณินคงเปนตัวแทนการสรางเมืองโดยนายทุนเพือ่ กลุม ชนชัน้ กลาง
จากตางประเทศในรูปแบบของนักทองเทีย่ ว ซึง่ สะทอนออกมาเปนภาพการเพิม่ ขึน้
ของที่พักราคาสูงอันอาจสงผลกระทบตอการมีอยูของที่พักสําหรับผูมีรายไดนอย
ภายในสีเ่ หลีย่ มเมืองเกาของเชียงใหมทก่ี าํ ลังเกิดขึน้ ในปจจุบนั และอีกบทความหนึง่
ภาพชุมชนเมืองในขอนแกนโดย อิทธิพงษและคณะ ทีว่ าดภาพแนวโนมกลุม ผูส งู อายุ
ทีย่ า ยเขามาอาศัยกลางเมืองมากยิง่ ขึน้ พรอมตัง้ คําถามถึงวิถขี องคนกลางเมืองวา
ตองปรับเปลี่ยนแปรผันเปนอยางไรในสังคมผูสูงอายุที่เปนทั้งปจจุบันและอนาคต
ของเมืองขอนแกน จะเปนเมืองที่คํานึงถึงผูสูงอายุมากขึ้นหรือไมอยางไร
ประเด็นทีส่ ามคือภาพตัวตนทีค่ นกลางเมืองแสดงออกเมือ่ อยูใ นพืน้ ทีต่ า งๆ
แมอาจจะไมใชประเด็นหลัก แตก็เปนประเด็นที่บทความของ สมัคร กอเซ็ม เรื่อง
“เมืองและความเปราะบางในกายปรารถนา” แสดงตัวอยางภาพความซับซอนของ
คนเมืองไดดีมาก โดยเลาเรื่องราวของแรงงานพนักงานนวดชายกลุมชาติพันธุ
ไทใหญในสถานบริการทางเพศในเขตเมืองเชียงใหม การแสดงออกเมือ่ พวกเขาอยู
ในแตละพืน้ ที่ ไมวา จะเปนทีท่ าํ งาน ทีผ่ อ นคลาย และบนพืน้ ทีเ่ สมือนจริงเชน social
network นั้นสะทอนถึงตัวตนและความปรารถนาทั้งของคนเองและที่สังคมเมือง
ตองการใหแสดงออกตางๆ กันไป และแนนอนวามีการเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา
ตามปฏิสัมพันธที่มีกับผูคนที่แตกตางและเวลาที่ผา นไป
ประเด็นสุดทาย คุณภาพชีวติ ของคนเมืองควรจะรวมถึงคนทุกคนแมจะเปน
กลุม คนทีต่ ดั สินใจตัดขาดจากสังคมแลวก็ตาม “คนไรบา นทีท่ อดทิง้ ครอบครัว ศึกษา
เฉพาะกรณี คนไรบานในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก” โดย พงศธร สรรคพงษ
เนนย้ําวาความเปนเมืองนั้นอยูคูกับคนไรบาน และมันสําคัญยิ่งที่เราจะตอง
ทํ า ความรู จั ก คนกลางเมื อ งกลุ ม นี้ เพราะไม ม ากก็ น อ ยพวกเขาขี ด เขี ย นสร า ง
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ภาพเมืองขึ้นมาดวยกัน และในมุมมองการพัฒนาสังคมแลวพวกเขาเปนกลุมที่
เปราะบางมากกลุมหนึ่ง
สุดทายนี้หวังวาชุดบทความนี้จะเปนการเนนย้ําถึงประเด็นการ “พัฒนา”
เมืองไมวาจะเปนไปในทางยั่งยืน สรางสรรค อัจฉริยะ 4.0 หรือ Green วา ไมวา
จะมีการเสนอนโยบายหรือโครงการอะไรก็ตาม อยาไดลืมรวม “ผูคน” ทุกกลุม
ผู ที่ เ ป น ผู ส ร า งเมื อ งและจิ ต วิ ญ ญาณของเมื อ งตั ว จริ ง ไว ใ นกระบวนการและ
ผลลัพธดวย

