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 หนังสือเลมน้ีแบงออกเปน 9 บท 

ประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญ คือ สวนแรก เปนการนํา
เสนอถึงแบบแผน (Pattern) ของเมืองในเอเชียตะวัน
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ออกเฉียงใต โดยเฉพาะตัวอยาง เมืองสิงคโปร ฮองกง และกัวลาลัมเปอร สวนที่สอง 
เปนการอธิบายถึงกระบวนการ (Processes) ในแงมุมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศท่ีกระทบกับการอยูอาศัย อตุสาหกรรมและการบริโภค การรวมศูนยกบัการกลาย
เปนเมือง รวมทั้งการสรางการใชสอยของระบบท่ีวางในเมือง และสวนที่สาม เกี่ยวของ
กับนโยบาย (Policy) ซึ่งเปนการอธิบายถึงปจจัยที่สําคัญสอง ประการคือ เรื่องธรรมา
ภิบาลและระบบตลาด ซึ่งสงผลตอการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเมือง ในแตละบท
ของหนังสือเลมมีสาระสําคัญ ดังนี้
 บทที่ 1 เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดกลาวถึงสภาพการเปล่ียนแปลง
ของเมอืง ขอมลูในเชงิสถติ ิและการคาดการณ ซึง่เปนเนือ้หาทีจ่ะนาํเขาสูประเดน็สําคญั

สามสวนคือ แบบแผน กระบวนการ และนโยบาย ในบทนี้ไดตั้งขอสังเกตตอประเด็น
ทาทายในการศกึษาเมืองอยู 5 ประเด็น ไดแกเรือ่ง แนวโนม (Trends) การเปลีย่นแปลง
เคลือ่นไหวของเมือง (Movements) ความสมัพนัธทีเ่กีย่วกบัคน พืน้ที ่เวลา (Relation-
ships) นโยบาย (Policy) และ การนําความรูที่ไดจากประเด็นที่กลาวมาสูกรอบทฤษฎี
และเคร่ืองมือใหม (Theory and applied tools)
 บทที่ 2 สิ้นสุดยุคเมืองในโลกท่ี 3 สูภูมิศาสตรเมืองใหม  เปนการอธิบายถึง
แนวคิดและปรากฏการณทีเ่กดิขึน้กับเมืองในเอเชียตะวันออกฉียงใต และไดยกตัวอยาง
เมอืง จากาตา เปนกรณศีกึษา ทีม่ลีกัษณะรวมตวักนั (Convergence) และแตกตวัออก
ไป (Divergence) ซึ่งมีพัฒนาการเกิดขึ้นแตกตางกันไปในแตละยุค ซึ่งสงผลตอองค
ประกอบ และกิจกรรมของเมือง

 บทที่ 3 เมืองศูนยกลาง สิงคโปร ฮองกง และกัวลาลัมเปอร เปนการอธิบาย

ถึงบริบทของเมืองศูนยกลางที่สามารถเชื่อมภูมิภาคตาง ๆ เขาดวยกันได (Global city) 
โดยตัวอยางของทั้งสามเมือง ถูกอธิบายดวยความสําคัญของตลาดทุนทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการเปลี่ยนผานของเมืองที่เกิดขึ้น

 บทท่ี 4 เมอืงหลวง และเมืองรอง การเติบโตของเมืองท่ีเกิดขึน้ในภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีแบบแผนท่ีใกลเคียงกันคือ มีเมืองหลวงเปนเมืองขนาดใหญที่สุด 

รวมศูนยในการบริหารเมืองและทางเศรษฐกิจ และมีเมืองรองที่โตเปนอันดับสองที่มี
ความหางกนัมาก (Primate city) ในบทนีใ้หความสาํคญักบัเศรษฐกจิเมอืง และประเด็น
การเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในภูมิภาค โดยไดยก
ตัวอยางเมืองในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
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 บทที ่5  เมอืงทีถ่กูครอบดวยความเปนเอกชน ซึง่อธบิายการเปล่ียนแปลงภายใต
การชี้นําการเปล่ียนแปลงโดยภาคเอกชน ทั้งนี้เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม
ในเมือง การถายทอดเทคโนโลยี รูปแบบท่ีพักอาศัยแนวต้ังที่มีราคาแพง การใชแอรใน
วิถีชีวิต การกําเนิดขึ้นของชนชั้นกลางใหมในเมือง
 บทที ่6 อตุสาหกรรมและการบรโิภค ในบทนีอ้ธบิายถงึเมอืงวา เปนแหลงของ
เศรษฐกิจภาคการคาและบริการ ซึ่งเมืองในยุคปจจุบันไดสรางระบบการคาปลีกขนาด
ใหญที่มีการแขงขันกันสูง เกิดการพัฒนาองคกรท่ีสรางระบบบริการเพ่ือสนองตอบตอ
ความตองการของผูบริโภค ซึ่งสงผลตอเมืองและผูคน
 บทท่ี 7 ทนุนยิมกับการกลายเปนเมอืง เปนการอธิบายถึงจุดเนนเร่ือง การสราง
ความเขมแข็งของระบบทุนนิยมที่สัมพันธกับการกลายเปนเมืองอยางรวดเร็ว ไดสราง
รูปแบบของตลาดใหม การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง และกลยุทธใน
การทําธุรกิจในเมืองตาง ๆ
 บทที่ 8 การใชประโยชนที่วางในเมือง เปนการอธิบายการจัดการใชพื้นที่ที่มี
คุณภาพรวมกัน (Share space) เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ซึ่งเปนส่ิง
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน รวมทั้งประเด็นเรื่องระบบขนสงมวลชน (Public 
transport) เปนสิ่งที่เมืองตองตระหนักถึง
 บทที่ 9 ธรรมาภิบาลและตลาด บทนี้เปนบทสงทายที่อธิบายถึงการบริหาร

เมืองโดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนสิ่งที่จะนําไปสูเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ตองคํานึงถึง การ
วางผังเมือง การใชที่ดินท่ีสอดคลองกับเศรษฐกิจของเมือง นโยบายการจํากัดขนาดของ
เมือง
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