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The New Urban Crisis (2017)
By Richard Florida
Silvia Gugu
Fifteen years after his bestseller, “The Rise of the Creative Class And
How It’s Transforming Work, Leisure, Community And Everyday Life”, Richard
Florida makes a u-turn. The urban theorist, writer, professor and Director of
Cities at the Martin Prosperity Institute of the University of Toronto built a
consulting empire on his deeply resonating message about city regeneration
and success in a postindustrial, globalizing world. He is now focusing on the
unintended consequences of his sermon and untangling the dark externalities
of urban achievement.
Responding to critiques that accused his creative class theory of
focusing only on the elites at the expense of the majority of the population,
he admits in his 2017 book, “The New Urban Crisis: How Our Cities Are
Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class—
and What We Can Do About It” that the same forces fueling urban growth
also generate mounting inequality. Most of the book is dedicated to showcasing
the author’s research on the dimensions and forces at work in this paradox,
with one last chapter left to put forward a list of policy solutions.

160 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 2/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

What motivated Richard Florida’s change of heart? Back in 2002, in
The Rise of the Creative Class, he had suggested that growth is spurred by
the concentration of the creative class. This innovative, knowledge-based
elite, representing roughly a third of the population, chose to settle in areas
that catered to its potential. The ingredients proposed by Florida for developing
a creative place were the famous 3T – talent, technology and tolerance, which
translated into investments in cultural and technological infrastructure, as well
as amenities conducive to an active and participative lifestyle (experiential
activities). This place-based development model, which justified a vast array
of legacy projects, proved extraordinarily seductive to mayors all over the
world. Florida did warn of the inequality dangers posed by an approach that
focused policy on an elite representing only 30% of the population, and critics
promptly amplified this concern. It wasn’t until now though that he attempted
to deliver a comprehensive response to this problem.
“The New Urban Crisis” starts by proclaiming a full-blown metastasis
of urban polarization (p.xvi), reflected by spiking concentrations of wealth and
the quasi-complete dissolution of middle class neighborhoods. Captured by
an index that aggregates economic segregation, wage inequality, income
inequality, and housing unaﬀordability, this phenomenon is “positively and
significantly correlated with the size and density of metros, their concentrations
of high-tech industry, their share of creative-class workers and college
graduates, and their levels of economic output, income, and wages” (p. 187188). In other words, it is the dark byproduct of urban prosperity.
After an introductory chapter, the author shows how a handful of
superstar cities concentrate disproportionate shares of high value industries
and wealth, leaving the others behind, in a “winner-take-it-all” dynamic that
creates sharp regional inequalities. Apart from that, he notes, these very
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alpha-cities are falling victims to their own success, developing extreme
inequality, which ultimately slows down growth. As the creative class moves
in, competing for the most desirable neighborhoods, housing becomes
unaﬀordable for everybody else, because of staggering diﬀerences in income
and wages. He then discusses how patterns of gentrification further contribute
to the gap between poor and rich neighborhoods.
Chapters 5-7 illustrate the new American class geography. Moving
from aggregated to more granular data that captures neighborhood dynamics,
Florida maps spatial divisions according to income, education and occupation.
He distinguishes between the creative, working and service class. The
patchwork patterns emerging from his analysis, he shows, are shaped by the
creative class control of the advantageous locations – in proximity to the urban
cores, transit, knowledge-based institutions and natural amenities. This pushes
the working and service classes away from conveniences, giving birth to
concentrated pockets of poverty. In turn, these neighborhoods cannot sustain
good schools, and adequate services financed by local property taxes.
In Chapter 8, the author sketches the grim picture of mounting suburban
poverty, crime and the opioid epidemic. Chapter 9 captures the extreme of
the urban crisis, by providing a brief incursion in the developing world.
The last chapter discusses policy solutions towards a more inclusive
urbanism. He suggests replacing property taxes with land value tax (tax on
undeveloped land) or local tax increment transfers (redistributing tax revenues
from new development among the neighborhood residents) to fight opposition
to new construction. Diverting a larger share of the gas taxes towards mass
transit would help cluster people and economic activity closer together.
Redirecting the home mortgage tax credit from homeowners to low income
renters should discourage suburbanization and prevent people from being

162 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 2/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

burdened by housing costs. Citing New Deal policies that turned low paying
blue collar jobs into middle class salaries, Florida also suggests increasing
the pay of service workers, bringing minimum wage to reflect the local cost
of living, and a universal basic income. To help bring down inequality at global
level, he calls for directing foreign aid to cities rather than nation-building.
After the painstaking critique of the inequality fueled by clustered and
concentrated urban development, readers may find it surprising that Florida’s
resolve is strategic investment in “more clustered and concentrated urban
development” (p. 189), which, the author admits, will be both expensive and
unpopular. However, in defending his theory, Florida is set to convince his
audience that clustering can work for and not against us, if redistributive
measures are put in place. And this, he is again forced to admit, is highly
implausible under a Republican government.
Unlike the rest of the book, which shows a systematic eﬀort to
thoroughly dissect urban inequality, the last chapter is not supported by any
compelling data teased out in graphs and charts. The author makes no attempt
to convince us that his policy solutions have worked elsewhere in similar
contexts, or that they would even stand a chance to be adopted in the US.
Why, for example, doesn’t the availability of public transportation seem to
tame down inequality in London or Paris? Furthermore, arguing for deregulation
while warning against “too much vertical sprawl”, “deadened condo canyons”
(p. 193), and warning that “urban economies are powered not by extreme
residential density and huge towers, but by the mid-rise, mixed-used density
that promotes mixing and interaction” (p. 193) will not leave the reader with
a clear path to follow. Pleading for aﬀordable housing policies just to admit
that they “are admirable, but they can be costly and ineﬃcient” (p. 202) is
bound to have a similar eﬀect. Moreover, Florida informs that aﬀordable homes
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are actually more available in sprawling suburbs than dense urban areas, with
housing costs almost double in the latter (p. 190). This is unlikely to sell his
proposed reform of redirecting homeowner subsidies that “stimulate
suburbanization” towards aﬀordable rentals; after all, property ownership is
instrumental in social mobility, and rentals are not.
Even more discouragingly, Florida’s suggestions are intertwined with
pessimist reflections on the futility of his hopes under Donald Trump’s
presidency. He confesses that his initial aspiration to pen a national urban
policy was replaced by a 180-degree twist towards more decentralization and
local leadership, and reliance on the private sector, state and city governments.
He does not hesitate to link geographical class divides to inflammatory political
consequences such as the rise to power of populists like mayor Rob Ford
and Donald Trump or phenomena like Brexit. His New Urban Crisis Index is
“positively and significantly associated with the share of votes for Clinton in
2016 and negatively associated with the share of Trump votes” (p.188),
suggesting that the growing poverty in the suburbs is fueling more antiprogressive sentiment than inequality in urban centers.
If its last chapter may seem half-baked, the book is accomplishing its
goal of depicting urban inequality and its relationship with urban growth. Its
data provides a lot for researchers to pick on. As for Richard Florida’s
impressive following of mayors and urban planners, it is bound to deliver a
very clear message of what is going wrong in creative cities and what the
consequences may be.
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Happy City: Transforming our Lives
through Urban Design (2013)
By Charles Montgomery
พงษพิศิษฐ หุยากรณ
หนังสือเลมนี้ไดยกเรื่องราวการออกแบบพัฒนาเมืองมาพูดถึงไดอยาง
นาสนใจ ภายใตหัวขอหลักของการสรางเมืองแหงความสุข การเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของคนเมืองผานการใชแนวคิดดานการออกแบบเมือง (Urban Design) ขอดีอยางหนึง่
ของมันก็คือ การอธิบายเรื่องราวและการใชภาษาที่เขาใจงาย ทําใหสามารถเขาถึง
ผูอ า นหมูม ากไดโดยทีพ่ วกเขาไมจาํ เปนทีจ่ ะตองมีพนื้ ฐานความรูเ รือ่ งการออกแบบ
เมือง การวางผังเมือง หรือการพัฒนาเมืองมากนัก แตในขณะเดียวกันเรื่องราว
ในหนังสือ Happy City ก็สามารถจุดประเด็นเรื่องราวและใหความรูแกผูที่กําลัง
ศึกษาหรือทํางานในสายอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองไดดวยเชนกัน
อาจจะเปนเพราะเหตุทว่ี า ผูแ ตงเปนนักขาว เนือ้ หาของหนังสือเลมนีจ้ งึ ไดรบั
การถายทอด ผานการเลาเรื่องสั้นเกี่ยวกับโครงการเพื่อความสุข (Happiness
Program) ในเมืองที่นาสนใจจากทั่วโลก เชนเมืองในสหรัฐอเมริกา แคนาดา
โคลัมเบีย เปนตน นอกจากนัน้ Charles ยังเขียนหนังสือโดยใชอารมณรว มในฐานะ
ผูอ ยูอ าศัยในเมืองคนหนึง่ ทีป่ ระสบปญหาตางๆ ไมตา งจากตัวพวกเราเอง หนังสือ
Happy City ถูกแบงออกเปน 13 บท มีการตัง้ ชือ่ บทไดนา สนใจไมวา จะเปน “นายก
ของเมืองแหงความสุข” “ความเทาเทียม” หรือ “บทสงทายที่เปนแคการเริ่มตน”
และผูแ ตงยังพูดถึงมุมมองการสงเสริมเมืองแหงความสุขผานผูค นทีม่ ตี าํ แหนงหนาที่
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หลากหลายตั้งแต ชาวบาน นักออกแบบ จนถึงนายกเทศมนตรีของเมืองอีกดวย
กรณีตวั อยางทีย่ กมาก็มตี งั้ แตเรือ่ งทีส่ ามารถทําไดงา ยๆ ดวยตัวเราเอง จนถึงเรือ่ ง
ระดับชุมชนและเรื่องใหญระดับเมืองเชนกัน ยังไดมีการใหขอมูลเพิ่มเติมเชน
หนังสือ วารสาร เว็บไซต สมาคม ที่เราสามารถสืบคนและเขาไปอานเรื่องราว
เพิ่มเติมไดอยางละเอียดอีกดวย
Charles ไดตั้งคําถามถึงเมืองในปจจุบันทั่วโลก อันเปนผลลัพธจากการ
พัฒนาเมืองทีใ่ หความสําคัญกับการพึง่ พาการขับขีร่ ถยนตเปนหลัก ซึง่ ไดทาํ ใหเมือง
กลายสภาพเปนสถานทีส่ าํ หรับรถยนตมากกวาทีจ่ ะเปนเมืองทีเ่ ราอยูแ ลวมีความสุข
ปลอดภัยและสนุกสนาน ปรากฏการณการโตของเมืองที่เติบโตโดยการขยายตัว
เมืองออกไปอยางไมไดรับการควบคุม หรือมิไดมีการสรางระบบขนสงสาธารณะ
ที่ เ พี ย งพอต อ ความต อ งการ และการพั ฒ นาเมื อ งที่ ถู ก ควบคุ ม โดยกลไกทาง
การตลาดเปนหลัก ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน และชองวางระหวางชนชั้น
กลุม คน กลุม เชือ้ ชาติ ทีท่ าํ ใหผคู นในเมืองลดความสัมพันธทด่ี ตี อ กันในชุมชนเมืองไป
เกิดวิกฤตทางดานจราจร การแบงแยกชนชัน้ ทางสังคม เกิดพืน้ ทีใ่ นเมืองทีไ่ มนา ดึงดูด
และอันตรายตอผูคนมากขึ้นเรื่อยๆ และ Charles คอยๆ พยายามที่จะเสนอ
ทางออกที่เปนไปไดผานกรณีศึกษาที่หลากหลาย
อยางไรก็ตาม เปนทีน่ า เสียดายทีก่ รณีตวั อยางสวนใหญและมุมมองหลักของ
หนังสือยังอยูในกรอบของชีวิตในชาติตะวันตกและประเทศที่พัฒนาแลวเปนหลัก
ทําใหอาจจะเปนการยากทีจ่ ะนําบางเรือ่ งราวในหนังสือมาปรับใชในประเทศทีก่ าํ ลัง
พัฒนา หรือชาติตะวันออก ไดเหมาะสม หรือไดโดยงาย ทัง้ นีใ้ นเนือ้ หาของหนังสือ
Happy City มีประเด็นที่นาสนใจและมีความเปนไปไดที่จะมาปรับใชหรือนํามา
ถกเถียงในบริบทของประเทศไทยดังนี้
1) เมืองโบโกตา โคลัมเบีย ซึ่งถูกยกมาพูดถึงในบทแรก นายกของเมือง
แหงความสุข ผูแตงไดไปลองตามติดชีวิตของ นาย Enrique Peñalosa อดีตนายก
แห ง เมื อ งโบโกต า ที่ ไ ด ส ร า งความเปลี่ ย นแปลงแก ตั ว เมื อ งโบโกต า จนได รั บ
การยกยองไปทั่วโลก โครงการหลักของ Enrique คือการทําใหถนนกลับมามีผูคน
มีชีวิตชีวาและปลอดภัยที่จะเดินหรือปนจักรยานเองไดทั้งเด็กเล็ก จนถึงผูสูงอายุ
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เขาไดเริ่มจากการปดถนนในบางชวงเวลา บางวันของสัปดาห จนถึงขั้นถาวร
นายก Enrique ยังเปนผูนํากิจวัตรการปนจักรยานดวยตัวเอง เปนแบบอยางแก
คนเมืองดวยการลงมือทํา รวมถึงการนําเสนอและพัฒนาระบบรถบัสเพือ่ เปนขนสง
มวลชนอีกดวย ปจจัยหลักทีท่ าํ ใหเรือ่ งราวของเมืองโบโกตานัน้ ประสบความสําเร็จ
และไดรับการพูดถึงมากมายนั้น คงเปนเพราะการลงมือทําจริงของผูนําทองถิ่น
ที่ไดใชชีวิตแบบคนเมือง เปนผูเดิน ผูปนจักรยานและผูใชระบบขนสงมวลชน
ดวยตัวเอง สิ่งนี้ทําใหโครงการถูกออกแบบมาโดยฟงเสียงของประชาชนและ
ตอบสนองตอความจําเปนอยางแทจริงนั่นเอง
2) เมืองโคเปนเฮเกน เดนมารก Charles ไดยกตัวอยางการออกแบบ
ปรับปรุงสวนทีไ่ มคอ ยมีใครมาใชงาน ใหกลายเปนแหลงสังสรรคและทีพ่ กั ผอนของ
ผูคนทุกกลุม ไมวาจะเปนเด็ก ผูปกครอง คูรัก เจาของสัตวเลี้ยง ผูสูงอายุ จนถึง
แมกระทัง่ กลุม คนทีม่ กั จะถูกทอดทิง้ เชน คนไรบา น นักดืม่ เปนตน สิง่ สําคัญในเรือ่ งนี้
คือความพยายามของนักออกแบบหรือเจาของโครงการทีจ่ ะตองเขาไปพูดคุย และ
รวมมือกับผูใชทั้งหลายเหลานี้อยางเทาเทียมกัน เพื่อที่จะแสวงหาประเด็นสําคัญ
ที่ตองไดรับการลงทุนเพื่อทําใหสวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะเหลานั้น เชน
ห อ งน้ํ า ที่ ไ ม เ พี ย งพอ การแบ ง พื้ น ที่ สํ า หรั บ คนจู ง สุ นั ข ม า นั่ ง ที่ ด อ ยคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัยและการสองสวาง ฯลฯ ผูเขียนยังเนนย้ําถึงเรื่องพึงระวังของ
การพัฒนาพืน้ ที่ ซึง่ สวนใหญจะใหความสําคัญกับพืน้ ทีท่ มี่ กี ารกระจุกตัวของชนชัน้
ที่มีปากมีเสียงกอน ทั้งๆ ที่นาจะกลับกัน และอันตรายของการเกิด Gentrification
หรือการแทนทีข่ องผูอ ยูอ าศัยในพืน้ ที่ ทีม่ กั จะเกิดตามมาหลังจากมีการพัฒนาพืน้ ที่
ในเมือง สงผลใหราคาที่ดินรวมถึงคาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น จนทําใหมีการเปลี่ยนมือ
เจาของที่ดินหรือเจาของอาคาร จนกดดันใหคนที่อยูอาศัยอยูกอนตองออกอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดในที่สุด
3) โครงการจักรยานเพื่อการเชื่อมตอระหวางสถานีขนสงมวลชน เมือง
ปารีส ฝรั่งเศส ผูแตงพูดถึงโครงการนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เชื่อมตอเมือง การเคลื่อนที่ของคนเมืองโดยไมตองพึ่งรถยนตสวนตัว ซึ่งในหลาย
ประเทศแมวาจะมีการสรางระบบขนสงมวลชนที่คอนขางดีแลว แตก็ยังไมมีผูใช
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เพียงพอ เหตุผลหลักทีท่ าํ ใหเปนเชนนัน้ ก็เพราะโครงการเหลานัน้ มักจะไมไดคาํ นึงถึง
ความสะดวกในการเชือ่ มตอระหวางระบบทีแ่ ตกตางกันไดดเี พียงพอ หรือการทีส่ ถานี
เหลานั้นจะไมใชจุดหมายปลายทางของผูใชระบบ แตตองมีการเดินเทา ตอรถเมล
แท็กซี่ หรือขึน้ รถจักรยานยนตแบบในบานเราก็ตาม จนทําใหไมมคี วามสะดวกและ
คนโดยสวนใหญกจ็ ะยังเลือกทีจ่ ะใชรถยนตสว นตัวอยูด ี กลับมาทีโ่ ครงการจากปารีส
ไดมกี ารติดตัง้ สถานีจกั รยานไวตามสถานีรถไฟฟา รถไฟใตดนิ หรือปายรถเมล เพือ่
ทีจ่ ะใหผใู ชระบบสามารถเชาในราคาถูก เพือ่ เดินทางเชือ่ มตอกับระบบอืน่ หรือเพือ่
ใชขบั ขีไ่ ปใหถงึ จุดหมายปลายทางได โดยระบบนีม้ คี วามสะดวกเปนอยางมากเพราะ
สามารถใชบัตรเดินทางรถไฟใตดินปลดล็อกจักรยานและจายคาเชาไดเลย
4) เปนเรือ่ งทีน่ า สนใจมากที่ Charles พูดถึงเมืองพอรทแลนด สหรัฐอเมริกา
ซึง่ มักจะไดรบั การยกยองวาเปนเมืองทีด่ ี ทีอ่ ยูอ าศัยไดโดยไมตอ งใชรถยนตสว นตัว
แตผูเขียนกลับยกตัวอยางของกลุมอาสาสมัครในละแวกที่อยูอาศัยหนึ่งแทนที่
จะพูดถึงระบบขนสงมวลชนของพอรทแลนด อาจจะเปนเพราะเรือ่ งนีเ้ ปนตัวอยาง
ที่ดีมากของการเริ่มลงมือทําดวยตัวเราเอง เพื่อละแวกบานที่นาอยูและมีความสุข
กลุม อาสาสมัครเริม่ จากเจาของบานเพียงไมกค่ี นทีต่ อ งการจะปรับปรุงและพัฒนาบาน
ของพวกเขาใหนาอยู ดวยโครงการงายๆ หลากหลายโครงการดวยกัน เชน
การระบายสีและวาดรูปบนสามแยกหรือสีแ่ ยกใหผขู บั ขีต่ ระหนักถึงความปลอดภัย
และชะลอความเร็วรถลง การติดตั้งตูสวัสดิการเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน (พืชผล
หนังสือเกา ของใช เปนตน) การสรางหองนั่งเลนขนาดเล็กในสวนเพื่อใหคน
ในละแวกเขามาใชกนั หลายโครงการในระยะเริม่ ตนอาจจะผิดตอกฎหมายควบคุม
ทางดานผังเมือง แตพวกเขาก็สามารถรวมตัวและสงเรื่องประทวงตอสภาเมือง
จนสามารถปรับเปลี่ยนกฎใหเอื้อประโยชนตอความเปลี่ยนแปลงได ปจจุบันกลุม
อาสาสมัครสามารถรวมตัวกันเปนองคกรอาสาสมัครขนาดใหญเพื่อออกแบบ
พั ฒ นาย า นละแวกที่ อ ยู อ าศั ย ของพวกเขา รวมถึ ง กระตุ น และให ค วามรู ด า น
การออกแบบ พัฒนาชุมชนที่ทําไดงายและรวดเร็วแกชุมชนอื่นอีกดวย
5) เมืองแวนคูเวอร แคนาดา เมืองที่ผูแตงอาศัยอยูในปจจุบันไดถูกยกมา
พูดถึงหลายครั้งตลอดทั้งเลม โดยสวนใหญจะพูดถึงความนาดึงดูดของเมืองที่มี
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ความหนาแนนที่พอดี กระชับ และมีความหลากหลายทาง กิจกรรม วัฒนธรรม
และเชือ้ ชาติ สิง่ ทีเ่ ราสามารถเรียนรูไ ดจากกรณีของเมืองแวนคูเวอรกค็ อื ความสําคัญ
ของการพัฒนายานในเมืองที่ตองมีการใชประโยชนอาคารที่ผสมและคํานึงถึง
การพัฒนาโดยมีระบบขนสงมวลชนเปนหลัก (Transit Oriented Development)
ทีน่ อกจากจะชวยในเรือ่ งของการเดินทางดวยเทาทีส่ ะดวกแลว ยังสรางเสนหด งึ ดูด
ใหแกยา นนัน้ ๆ อีกดวย เราสามารถปรับปรุงพัฒนายานทีใ่ ชประโยชนทด่ี นิ แบบเดียว
ใหกลายเปนแบบผสมได เชน การอนุญาตใหสามารถปรับเปลี่ยนโรงจอดรถเปน
หองเชา การปรับพืน้ ชัน้ แรกเปนการใชประโยชนเชิงพาณิชยกรรม โดยเฉพาะ คาเฟ
รานชํา รานอาหาร เพื่อกอใหเกิดความหนาแนนของประชากรที่พอเหมาะแกการ
ใชระบบขนสงมวลชนไปพรอมกัน
หนึ่งในแกนหลักของหนังสือก็คือความเชื่อมโยงกันระหวางปฏิสัมพันธ
ของคนเมืองและความสุขในเมืองที่มีความเกี่ยวของกันเปนอยางมาก โดยเมือง
ทีถ่ กู ออกแบบใหสามารถเอือ้ ตอการเกิดประสบการณเชิงบวกของการมีปฏิสมั พันธ
ระหว า งผู ค นได นั้ น จะเป น เมื อ งที่ ผู อ ยู อ าศั ย มี ค วามสุ ข เป น อย า งมาก รวมถึ ง
ความเปนจริงทีว่ า การออกแบบเมืองแหงความสุขนัน้ จริงๆ แลวอาจจะไมใชเรือ่ งที่
เปนไปไมไดหรือเรื่องที่ยากมาก แตกลับเปนเรื่องงายๆ ที่เริ่มจากตัวเราเอง
ละแวกบานของเรา จนถึงชุมชนของเราทีจ่ ะตองหันกลับมาใหความสําคัญกับมนุษย
เปนอันดับแรกเทานั้นเอง
โดยสรุปแลว หนังสือ Happy City อาจจะไมใชคูมือเพื่อการออกแบบเมือง
แหงความสุขที่ครบถวนหรือสามารถใหทางออกแกทุกพื้นที่ได ถึงกระนั้นหนังสือ
เลมนี้ก็เปนการจุดประเด็นและกระตุนความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยให
ความสําคัญกับความสุขของผูอยูอาศัยในเมือง รวมถึงยังใหความเพลิดเพลินและ
ความสุขใจแกผอู า นไดเหมาะสมกับชือ่ หนังสือเลมนีเ้ ชนกัน ทายทีส่ ดุ นีข้ อยกคําพูด
ของ Charles ที่วา “เมืองที่ผูคนจะมีความสุขนั้น คือเมืองที่มีความเทาเทียมกัน
ความเทาเทียมนี้อาจจะไมใชในดานสถานะการเงิน สถานะทางสังคม แตเปน
ความเทาเทียมในการเขาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองตางหาก”

á¹Ð¹íÒË¹Ñ§Ê×Í
Book Review

Enlivenment — Towards a
fundamental shift in the concepts of
nature, culture and politics (2013)
By Andreas Weber
Stefan Sylla
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The world, as we know it, as our grandparents, parents and teachers
have explained it to us, the world that we believe in seems to come to its
end: climate change, species extinction, economic crises, famine, armed
conflicts, ... These are not just empty phrases but serious matters supported
by numerous reports and long-term observations. For example, the “Living
Planet Report 2016” of the Worldwide Foundation for Nature (WWF) presents
heavy evidence that we are facing the 6th large species extinction of the Earth’s
history, caused by the exponential increase of human pressure on the planet.
What has happened? How have we come this far, that life on Earth
and, with that, humanity is at stake? And: is there anything we can do about
it? Is it enough to find technical or political solutions for these problems, or
are we dealing with a systematic error that is nested within modern civilization?
Andreas Weber (PhD, Biologist and Philosopher) asks these pressing
questions in his book “Enlivenment”. For sure, he is not the first one, his book
might be found in a long shelf with other books about “Global Change”, “The
Anthropocene”, “Climate Change”, etc. However, already the subtitle indicates
that he will be looking at these questions from an uncommon perspective:
“Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics”.
Weber summarizes the “multiple crises” that humanity is currently facing
under the term “crisis in global sense-making”. He profoundly deduces that
this crisis is not simply caused e.g. by economic inequalities or lack of
education, but that it is deeply rooted in the structures of modern scientific
thought, the way we are looking at and understanding reality. Modern science
was brought forth by a complex mix of influences, dominated by Newtonian
thought and, later on, Darwinism. At the heart of it stands the claim that there
is only one reality which is “objective reality”. Therefore, Weber refers to modern
science as the “Science of dead matter” as it systematically excludes
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โลกทีเ่ รารูจ กั กันอยางทีต่ ายาย พอแม และครูบาอาจารยไดบอกเลาใหเราฟง
โลกที่เราศรัทธานั้น ดูเหมือนวากําลังจะเดินหนาสูจุดจบแลว ดวยเหตุการณ
สภาพอากาศแปรปรวน การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตตางๆ วิกฤตเศรษฐกิจมากมาย
สภาวะอดอยาก ความขัดแยงและสงคราม ฯลฯ สิ่งเหลานี้ไมไดเปนเพียงขอความ
เลื่อนลอย แตหากเปนเหตุการณที่นาวิตกกังวลเปนอยางมาก จะเห็นไดจากผล
การวิจัยที่นับไมถวน บวกกับการเฝาสังเกตการณอันยาวนาน ตัวอยางจากผล
การรายงาน “Living Planet Report 2016” ของ The Worldwide Foundation for
Nature (WWF) ชี้ใหเห็นถึงหลักฐานที่มีความนาจะเปน วาเรากําลังเผชิญหนากับ
วิกฤตการณการสูญพันธุครั้งใหญนับเปนครั้งที่ 6 ของประวัติศาสตรโลก สาเหตุ
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ
บนโลกอยางรวดเร็ว
มันเกิดอะไรขึ้น เรามาถึงในจุดที่สิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลกรวมถึงมนุษยกําลัง
เผชิญกับการสูญพันธุไ ดอยางไร เราสามารถจะทําอะไรไดบา งไหม มันเพียงพอไหม
ที่จะหาทางออกจากปญหาเหลานี้จากการแกไขเรื่องการเมือง หรือจากการใช
เทคโนโลยี หรือวาเรากําลังเผชิญอยูก บั ความผิดพลาดทีฝ่ ง รากลึกอยูใ นความเจริญ
รุงเรืองแหงยุคปจจุบัน
Andreas Weber (นักชีววิทยาและนักปรัชญา) ไดตั้งคําถามที่เปนกรณี
เรงดวนเหลานี้ในหนังสือของเขา ชื่อ “Enlivenment” แนนอนวาเขาไมใชคนแรก
ที่ตั้งคําถามทํานองนี้ หนังสือของเขานาจะอยูรวมกับหนังสือตางๆ บนชั้นหนังสือ
ทีย่ าวเหยียด ทีพ่ ดู เกีย่ วกับเรือ่ ง “Global Change”, “The Anthropocene”, “Climate
Change” ฯลฯ แตจะเห็นไดวา เพียงแคชอื่ หนังสือของเขา ไดแสดงใหเห็นวาเขานัน้
มี มุ ม มองต อ ป ญ หาที่ แ ตกต า งออกไป ซึ่ ง มุ ง ไปยั ง การเปลี่ ย นทิ ศ ทางที่ สํ า คั ญ
ในแนวคิดที่มีตอธรรมชาติ วัฒนธรรม และการเมือง
Weber สรุปใจความเกีย่ วกับวิกฤตการณทเ่ี พิม่ ความรุนแรงขึน้ เทาทวีคณ
ู ไววา
มนุษยชาติกาํ ลังเผชิญหนาอยูก บั สภาวะ “crisis in global sense-making” ในขณะนี้
เขายังไดสรุปอยางมีใจความสําคัญอีกวา วิกฤตนี้ไมเพียงแตมีสาเหตุมาจาก
การไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจและการขาดการศึกษาเทานั้น แตมันเกิดจาก
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subjectivity, the felt human experience of life. The consequences are alarming:
“[...] Science, society and politics have for the last 200 years lost their interest
in understanding actual, lived and felt human existence. [...] Should it be so
surprising, then, that the survival of life on our planet has become the most
urgent problem?” (p. 11). Separating reality through statistical analysis and
algorithms has become the most common way of “creating” knowledge in
modern science. From that perspective, whatever science “touches”, becomes
dead matter. This “ideology of non-living” neglects life by not valuing the
human experience of lived reality.
These critical insights of Weber’s presentations are pointing to the
question, why, after 30 years of “sustainable development”, we are still
consuming the biosphere of the planet, at an even higher rate than ever
before. Here, Weber introduces the term “bioeconomics” and argues that
economics, the major driving force behind global change and human pressure
on the Earth, is deeply related with the concepts of biological science. The
idea of the “homo economicus”, the human “struggle for existence” was
inspired by Darwinism. It is not by accident that the terms “eco-logy” and
“eco-nomy” seem to share a similar heritage. Even though there are numerous
new findings questioning these rather orthodox concepts (Weber cites multiple
examples especially from biology), this ideology, that couples biological and
economic thought, still is, maybe more than ever, the world-ruling framework
of how things are being done. The ideal of “universal competition” gives
justification to the ever ongoing theft of life-giving resources and the destruction
of the biosphere. Meaningful structures of human- and human-nature
interactions are replaced by monetary transactions and, ultimately, inner
emptiness.
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การฝงรากลึกในโครงสรางของกรอบความคิดทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ทัศนคติ
และความเขาใจตอโลก วิทยาศาสตรสมัยใหมถกู ขับเคลือ่ นไปขางหนาดวยอิทธิพล
ทีซ่ บั ซอนตางๆ จากแนวความคิดของ Newtonian และเวลาตอมา Darwinism โดย
หัวใจหลักของมันกลาวอางวา ความเปนจริงที่เปนรูปธรรมคือความเปนจริงเพียง
หนึ่งเดียวเทานั้น ดวยเหตุนี้ทําให Weber มองวาวิทยาศาสตรสมัยใหม คือ
วิทยาศาสตรของสิ่งที่ตายไปแลว เนื่องดวยการมองอยางเปนระบบที่แบงแยก
จากกั น ไร ซึ่ ง ความเป น นามธรรมที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความรู สึ ก ความสั ม พั น ธ จ าก
ประสบการณชีวิตของมนุษย ผลพวงของมันเปนที่นากังวลอยางยิ่งใน 200 ป
ใหหลังมานี้ วิทยาศาสตร สังคม และการเมือง ไดสูญเสียความเขาใจและใสใจตอ
การดํารงชีวติ อยูแ ละการรับรูถ งึ การดํารงอยูข องมนุษย มันควรเปนทีน่ า ประหลาดใจ
หรือไม ที่สิ่งมีชีวิตที่ยังคงอยูรอดบนโลกใบนี้ไดกลายเปนปญหาที่นาเปนหวงที่สุด
(หนา 11) การแบงแยกความเปนจริงผานการวิเคราะหเชิงสถิติ และการแกปญหา
ในเชิงคณิตศาสตร ไดกลายเปนวิธีที่นิยมมากที่สุดในการใชหาความรูความเขาใจ
ในวิทยาศาสตรสมัยใหม จากแงมุมนั้น อะไรก็ตามที่วิทยาศาสตรเขาไปเกี่ยวของ
ก็จะกลายเปนสิ่งที่ไรชีวิตและจิตวิญญาณ อุดมคติแบบ non-living นี้ไมแยแสและ
ใหคุณคาใดๆ ตอประสบการณชีวิตและความรูสึกนึกคิดของมนุษย
ขอวิพากษที่ลึกซึ้งเหลานี้ของ Weber ไดชี้ใหเห็นถึงปญหาที่วา ทําไมเรายัง
คงผลาญทรัพยากรที่มีชีวิตบนโลกอยางตอเนื่อง แถมยังมากขึ้นกวาเดิม ถึงแมวา
เราไดสงเสริม “sustainable development” มากวา 30 ปแลวก็ตาม Weber ทําให
เราได รู จั ก กั บ คํ า ว า “bioeconomics” และได โ ต แ ย ง ว า เศรษฐกิ จ เป น ป จ จั ย
ขับเคลือ่ นหลักทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังเหตุการณโลกแปรปรวน และการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสิ้นเปลืองของมนุษย ซึ่งมีความเกี่ยวของกับแนวคิดของ biological science
อยางมาก แนวคิดแบบ “homo economicus” และความคิดที่วา มนุษยนั้นตอง
ดิน้ รนตอสูเ พือ่ ความอยูร อด นัน้ ไดอทิ ธิพลมาจาก Darwinism มันไมใชเรือ่ งบังเอิญ
ที่คําวา “eco-logy” และ “eco-nomy” นั้นมีที่มาคลายๆ กัน ถึงแมวาจะมีผลวิจัย
ทางวิทยาศาสตรใหมๆ ออกมาสนับสนุนวา ความคิดเหลานีเ้ ปนความคิดทีต่ กยุคสมัย
ไปแลวก็ตาม (Weber ไดยกตัวอยางของผลวิจยั โดยเฉพาะในหัวขอเกีย่ วกับชีววิทยา)
ทัศนคตินี้ที่รวมเอาแนวความคิด biological กับ economic เขาไวดวยกัน ก็ยังคง
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Clearly, Weber’s book does not give the impression that it aims to be
a harsh critic or an attack on mainstream science and global economy. It is
rather guided by a sense of deep concern, care and an ardent search for
profoundly new ways of living. It is not pointing towards a complete replacement
and revolution of existing structures, but an enhancement that will correct for
its flaws.
“Enlivenment”, the title of his book is a word creation of one of his
colleagues, based on the term “to enliven”, which means “to give life, action
or spirit to something, to make it more interesting, lively or enjoyable” (MerriamWebster Dictionary). It suggests to focus social, scientific and political activity
on the question of how to nourish “life”, e.g. to produce more meaning,
participatory experience and beauty. Enlivenment is permanently present like
a lighthouse throughout the whole book, and around that Weber starts to
carefully weave a fine web that includes his own ideas and those of many
other renown authors, of how a future society, science and an economy,
where humans are nourishers of the biosphere instead of exploiters, could
look like. With a well-founded and knowledgeable account of existing thought,
experiences and frameworks Weber presents a set of diverse building blocks
that could be a foundation of a life-enriching humanity: Commons &
commoning, biopoetics, first-person science, biospheric house-holding, reembodied thinking, wild naturalism, shared experience, empirical subjectivity,
interbeing, nature writing, to name just a few. By presenting various examples,
he shows that “Enlivenment” is not a totally new idea but that it is actually
already being practiced in diﬀerent ways all around the world.
Even though it is a hard task to formulate something that is outside
current frameworks of scientific and economic thought, Weber masters to
shed light onto a path into an almost completely unknown world. Therefore,
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เปนกรอบและกฎที่ควบคุมการกระทําสิ่งตางๆ บนโลกนี้ แนวความคิดแบบ
“universal competition” ใหสิทธิในการฉกฉวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่เปน
แหลงกําเนิดของสิ่งมีชีวิตสูการลมสลายของสรรพชีวิตทั้งปวง ความสัมพันธ
อันแนนแฟนระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษย สัตว และธรรมชาติ
ไดถูกแทนที่ดวยการใชเงินตราจนในที่สุดเหลือแตเพียงความวางเปลาภายใน
อันที่จริงแลวหนังสือของ Weber ไมไดใหความรูสึกวาเขามีความประสงค
จะวิพากษวจิ ารณอยางรุนแรงหรือพูดโจมตีวทิ ยาศาสตรและเศรษฐกิจโลกปจจุบนั
แตมนั ถูกเรียบเรียงขึน้ จากความหวงใยและใสใจเพือ่ แสวงหาวิธใี หมในการดํารงชีวติ
อยางมีคุณคา ไมไดมุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง หรือปฏิวัติโครงสราง
ทางวิทยาศาสตรและเศรษฐกิจ แตเพือ่ การพัฒนาแกไขขอผิดพลาดของมันมากกวา
ชือ่ หนังสือ “Enlivenment” มาจากเพือ่ นทีท่ าํ งานของเขาตัง้ ให ซึง่ มีทมี่ าจาก
“to enliven” ที่แปลวา ที่ใหชีวิต หรือ จิตวิญญาณแกสรรพสิ่ง ทําใหบางอยางเปน
ทีน่ า สนใจมากขึน้ มีชวี ติ ชีวาหรือสนุกสนาน (Merrian-Webster Dictionary) มันแนะ
ใหเราหันมาสนใจในกิจกรรมทางสังคม วิทยาศาสตร และการเมือง ในบริบทของ
คําถามที่วา จะใหสิ่งเหลานี้ดูแลหลอเลี้ยงชีวิตอยางไร ตัวอยางเชน สรางคุณคา
ความหมายแกชีวิตมากขึ้น มีปฏิสัมพันธระหวางกัน และชื่นชมความงามในชีวิต
เนื้อหาในหนังสือ Enlivenment ทั้งเลม เปรียบเสมือนกับแสงสองทางที่ Weber
ไดเชื่อมโยงความคิดเห็นของตัวเองกับของผูแตงทานอื่นๆ ที่เปนที่รูจักทั้งหลายไว
อยางรอบคอบ ในบริบทที่วา สังคม วิทยาศาสตร เศรษฐกิจในอนาคต ที่ซึ่งมนุษย
จะเปนผูบํารุงรักษาสรรพชีวิตบนโลก แทนที่จะเปนผูทําลายลาง ควรเปนอยางไร
ดวยแนวคิดที่เกิดจากแหลงความรู ความคิดเห็น ประสบการณตางๆ ที่เขามี
ไดแสดงใหเห็นวามันมีวิธีตางๆ นานา ที่สามารถใชเปนรากฐานใหชีวิตมนุษย
มีความหมายมากขึ้น ดังเชน Commons & Commoning, biopoetics, first-person
science, biosheric house-holding, re-embodied thinking, wild naturalism, shared
experience, empirical subjectively, interbeing, nature writing ฯลฯ จากที่เขา
ยกตัวอยางมานั้น เขาแสดงใหเห็นวา Enlivenment ไมใชความคิดแปลกใหมอะไร
ซึ่งจริงๆ มันก็ถูกนํามาใชกันอยูแลวทั่วโลกดวยวิถีที่ตางกันออกไป
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in some parts, reading his book is challenging and it feels like being in a foggy
landscape with some short glimpses of a bright, sunlit spot. In that sense his
book also pictures the depth of the cultural shift that he suggests: it will not
be another technological solution or a political revolution, but it will be a deep
turn in our way of thinking, in the way we are looking at reality. It will be a
fundamental shift, because our current way of thinking has been shaped for
at least the last 200 years by the dominating paradigms of Newtonian thought,
Darwinism and economic Liberalism.
Weber’s book encourages the reader to dare stepping out onto these
untrodden paths of new thought, where we can learn again to recognize the
truly essential, the living in this world. More than that, Weber manages to
carefully formulate a dynamic web of ideas that are well-founded enough to
act as a guidepost towards a future science and society, which builds up,
instead of contributing to the ever-widening destruction not only of the planet,
but of humanity itself. His book is a profound contribution to bring about an
end of being separated from nature (“more-than-human world”) towards a
poetic, embodied and truly felt relationship with the Earth.
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ถึงแมวาจะเปนการยากที่จะคิดคนอะไรบางอยางที่อยูนอกกรอบความคิด
เดิมของวิทยาศาสตรและเศรษฐกิจ แต Weber ก็สามารถกาวขามความยากนั้นได
และยังไดเผยหนทางทีแ่ ทบจะไมมใี ครรูจ กั เลย ดวยเหตุนเี้ อง เวลาอานหนังสือของ
เขาในบางชวงบางตอนจึงคอนขางทาทาย รูสึกเหมือนอยูทามกลางหมอกหนา
ที่สามารถมองเห็นแคจุดเล็กของแสงอาทิตยเพียงชวงสั้นๆ เทานั้น ดวยความรูสึก
เชนนี้ สะทอนใหเห็นวาหนังสือของเขานํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ในเชิงลึก ที่ไมใชการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการปฏิวัติทางการเมือง
แตเปนการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ และมุมมองตอการมองโลก มันจะเปนการเปลีย่ นแปลง
ครั้ ง สํ า คั ญ ครั้ ง ใหญ เนื่ อ งจากวิ ธี คิ ด ของเราที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด ของ
Newtonian, Darwinism และ Economic Liberalism มากวา 200 ปที่ผานมานี้
หนังสือของ Weber กระตุนใหผูอานกลาที่จะกาวเดินในทางสายใหม
หนทางทีเ่ ราจะไดเรียนรูจ ะทีย่ อมรับและเขาใจสิง่ มีชวี ติ บนโลกทีเ่ ปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ
อีกครั้งหนึ่ง มากไปกวานั้น Weber ยังไดสรางโยงใยแนวคิดที่สรางสรรคอยาง
รอบคอบและดีพอจนสามารถนํามาเปนไกดนําทางที่คอยๆ พัฒนาขึ้นใหกับ
วิทยาศาสตรและสังคมในอนาคต แทนที่จะสนับสนุนการขยายตัวของการทําลาย
มนุษยชาติและโลกใบนี้ หนังสือของเขานับเปนการสนับสนุนสงเสริมอยางลึกซึ้ง
ใหเลิกใชชวี ติ แบบแบงแยกตัดขาดจากธรรมชาติ (“more-than-human world”) และ
ใหอยูอ ยางเปนหนึง่ เดียวกับธรรมชาติดว ยจิตสํานึกและมีความสัมพันธอยางจริงใจ
ตอโลก

