บทวิจารณหนังสือ : เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต :
แบบแผน กระบวนการ และนโยบาย
THE CITY IN SOUTHEAST ASIA: PATTERNS, PROCESSES
AND POLICY
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ1

หนังสือเรือ่ ง “เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต : แบบแผน กระบวนการ และ
นโยบาย” เปนงานเขียนของ Peter J. Rimmer และ Howard Dick ซึง่ ไดใชประสบการณ
การทํางานดานการพัฒนาเมืองและภูมภิ าค ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากวา 17 ป ซึง่ ใช
มุมมองในการวิเคราะหในลักษณะสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) การนําเสนอภาพ
การเปลี่ยนแปลงของเมืองในเชิงภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร บริหารธุรกิจ
นโยบาย และการวิจยั หนังสือเลมนีเ้ หมาะสมหรับผูท สี่ นใจศึกษากระบวนการเปนเมือง
การปรับตัวเปลี่ยนแปลงเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยตีพิมพที่ NUS Press มหาวิทยาลัย
แหงชาติสิงคโปร ในป 2009 จํานวน 340 หนา
Peter J. Rimmer เปน ศาสตราจารย
ดาน Economic and Human Geographer ที่
มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (Canberra)
Howard Dick เป น ศาสตราจารย
ดานเศรษฐศาสตร ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศ
ออสเตรเลีย
หนั ง สื อ เล ม นี้ แ บ ง ออกเป น 9 บท
ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ สวนแรก เปนการนํา
เสนอถึงแบบแผน (Pattern) ของเมืองในเอเชียตะวัน
1

ผูชวยศาสตราจารย กลุมวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสารวิจัย มข : ปที่ 2 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2555 หนา 260-262
KKU Research Journal : Vol.2 No.2 Apirl-June 2012, pp. 260-262

บทวิจารณหนังสือ : เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต :
แบบแผน กระบวนการ และนโยบาย

261

ออกเฉียงใต โดยเฉพาะตัวอยาง เมืองสิงคโปร ฮองกง และกัวลาลัมเปอร สวนที่สอง
เปนการอธิบายถึงกระบวนการ (Processes) ในแงมุมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศทีก่ ระทบกับการอยูอ าศัย อุตสาหกรรมและการบริโภค การรวมศูนยกบั การกลาย
เปนเมือง รวมทั้งการสรางการใชสอยของระบบที่วางในเมือง และสวนที่สาม เกี่ยวของ
กับนโยบาย (Policy) ซึ่งเปนการอธิบายถึงปจจัยที่สําคัญสอง ประการคือ เรื่องธรรมา
ภิบาลและระบบตลาด ซึ่งสงผลตอการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเมือง ในแตละบท
ของหนังสือเลมมีสาระสําคัญ ดังนี้
บทที่ 1 เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดกลาวถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของเมือง ขอมูลในเชิงสถิติ และการคาดการณ ซึง่ เปนเนือ้ หาทีจ่ ะนําเขาสูป ระเด็นสําคัญ
สามสวนคือ แบบแผน กระบวนการ และนโยบาย ในบทนี้ไดตั้งขอสังเกตตอประเด็น
ทาทายในการศึกษาเมืองอยู 5 ประเด็น ไดแกเรือ่ ง แนวโนม (Trends) การเปลีย่ นแปลง
เคลือ่ นไหวของเมือง (Movements) ความสัมพันธทเี่ กีย่ วกับคน พืน้ ที่ เวลา (Relationships) นโยบาย (Policy) และ การนําความรูที่ไดจากประเด็นที่กลาวมาสูกรอบทฤษฎี
และเครื่องมือใหม (Theory and applied tools)
บทที่ 2 สิ้นสุดยุคเมืองในโลกที่ 3 สูภูมิศาสตรเมืองใหม เปนการอธิบายถึง
แนวคิดและปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ กับเมืองในเอเชียตะวันออกฉียงใต และไดยกตัวอยาง
เมือง จากาตา เปนกรณีศกึ ษา ทีม่ ลี กั ษณะรวมตัวกัน (Convergence) และแตกตัวออก
ไป (Divergence) ซึ่งมีพัฒนาการเกิดขึ้นแตกตางกันไปในแตละยุค ซึ่งสงผลตอองค
ประกอบ และกิจกรรมของเมือง
บทที่ 3 เมืองศูนยกลาง สิงคโปร ฮองกง และกัวลาลัมเปอร เปนการอธิบาย
ถึงบริบทของเมืองศูนยกลางที่สามารถเชื่อมภูมิภาคตาง ๆ เขาดวยกันได (Global city)
โดยตัวอยางของทั้งสามเมือง ถูกอธิบายดวยความสําคัญของตลาดทุนทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการเปลี่ยนผานของเมืองที่เกิดขึ้น
บทที่ 4 เมืองหลวง และเมืองรอง การเติบโตของเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีแบบแผนที่ใกลเคียงกันคือ มีเมืองหลวงเปนเมืองขนาดใหญที่สุด
รวมศูนยในการบริหารเมืองและทางเศรษฐกิจ และมีเมืองรองที่โตเปนอันดับสองที่มี
ความหางกันมาก (Primate city) ในบทนีใ้ หความสําคัญกับเศรษฐกิจเมือง และประเด็น
การเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในภูมิภาค โดยไดยก
ตัวอยางเมืองในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
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บทที่ 5 เมืองทีถ่ กู ครอบดวยความเปนเอกชน ซึง่ อธิบายการเปลีย่ นแปลงภายใต
การชี้นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาคเอกชน ทั้งนี้เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม
ในเมือง การถายทอดเทคโนโลยี รูปแบบที่พักอาศัยแนวตั้งที่มีราคาแพง การใชแอรใน
วิถีชีวิต การกําเนิดขึ้นของชนชั้นกลางใหมในเมือง
บทที่ 6 อุตสาหกรรมและการบริโภค ในบทนีอ้ ธิบายถึงเมืองวา เปนแหลงของ
เศรษฐกิจภาคการคาและบริการ ซึ่งเมืองในยุคปจจุบันไดสรางระบบการคาปลีกขนาด
ใหญที่มีการแขงขันกันสูง เกิดการพัฒนาองคกรที่สรางระบบบริการเพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของผูบริโภค ซึ่งสงผลตอเมืองและผูคน
บทที่ 7 ทุนนิยมกับการกลายเปนเมือง เปนการอธิบายถึงจุดเนนเรือ่ ง การสราง
ความเขมแข็งของระบบทุนนิยมที่สัมพันธกับการกลายเปนเมืองอยางรวดเร็ว ไดสราง
รูปแบบของตลาดใหม การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง และกลยุทธใน
การทําธุรกิจในเมืองตาง ๆ
บทที่ 8 การใชประโยชนที่วางในเมือง เปนการอธิบายการจัดการใชพื้นที่ที่มี
คุณภาพรวมกัน (Share space) เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ซึ่งเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน รวมทั้งประเด็นเรื่องระบบขนสงมวลชน (Public
transport) เปนสิ่งที่เมืองตองตระหนักถึง
บทที่ 9 ธรรมาภิบาลและตลาด บทนี้เปนบทสงทายที่อธิบายถึงการบริหาร
เมืองโดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนสิ่งที่จะนําไปสูเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ตองคํานึงถึง การ
วางผังเมือง การใชที่ดินที่สอดคลองกับเศรษฐกิจของเมือง นโยบายการจํากัดขนาดของ
เมือง
โดยสรุปแลวหนังสือเรื่อง “เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต : แบบแผน
กระบวนการ และนโยบาย” เปนหนังสือที่วิเคราะหภาพเมือง การเปลี่ยนแปลง แนว
โนม และประเด็นเรื่องวิถีชีวิตผูคนที่นาสนใจเลมหนึ่ง หากตองการหาโจทยวิจัยในการ
ศึกษาเมือง หรือตองการแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเมือง ตองไดอานหนังสือเลมนี้ซึ่ง
ขอดีอกี สวนหนึง่ คือ มีการรวบรวมองคความรู ประเด็นวิเคราะหวจิ ารณของปารมาจารย
เรื่องเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ควรอางอิงไวหลายคน เชน T.G. McGee, Mike
Douglass, Paul L. Knox, Peter J. taylor เปนตน
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