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เมอืงท่ัวโลกต่างมกีารเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเรว็อนัเน่ืองมา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ (disruptive technology) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการใชช้วีติของคนเมอืงในยุคดิจทัิล จากผลการศึกษาอนาคตคนเมอืงในมหานคร
กรงุเทพท่ีได้ดําเนินการวจิยัไปแลว้ในปีท่ีผ่านมาชีใ้หเ้หน็ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมยั
ใหมใ่นดา้นตา่งๆ ในการใชช้วีติของคนเมอืงในหลายมติิ จงึเกดิคาํถามสาํคญัวา่เมอืงหลกั
ภมูภิาคซึ่งมบีทบาทเป็นศูนย์กลางการใหบ้รกิารในทกุด้านแก่ประชาชนท้ังในจงัหวดั
และภมูภิาคโดยรอบนัน้ จะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนีเ้ชน่เดยีวกนักบัมหานคร
กรงุเทพหรอืไม่

ในอดีต พ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีชนบทมีการบรโิภคท่ีแตกต่างกันอย่างค่อนข้าง
ชดัเจน เน่ืองจากการกระจายสินค้าทําได้อย่างไม่ท่ัวถึง ทําให้พื้นท่ีเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ทางเลือกสําหรบัการอปุโภคบรโิภคมากกวา่ เม่ือผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีชนบทต้องการ
สนิคา้บางอยา่งทีไ่มส่ามารถหาไดภ้ายในพื้นทีท่ีต่นเองอยูอ่าศยั กต็อ้งเดนิทางเขา้เมอืง
เพื่อมาซือ้สนิคา้ดงักลา่วกลบัไปอปุโภคบรโิภค หรอืรอใหม้ผีูค้า้ทีเ่รเ่อาสนิคา้จากในเมอืง
เขา้ไปขายจงึจะไดส้นิคา้เหลา่นัน้ แตใ่นปจัจบุนัในพื้นทีเ่มอืงบรวิารของเมอืงหลกัภมูภิาค
ซึ่งเปน็แหลง่ชมุชนเมอืงขนาดเลก็ด้ังเดิม จะพบเหน็ปรากฏการณข์องการขยายสาขา
ของการคา้สมยัใหม่ (modern trade) เชน่ รา้นสะดวกซือ้ และซเูปอรม์ารเ์กต็ขนาดเลก็
เข้ามาในพื้นท่ีและแทรกตัวอยู่รว่มกันกับการค้าด้ังเดิม (traditional trade) เชน่
ตลาดสด และตลาดนัด นอกจากน้ัน ตามเส้นทางการสัญจรหลกัจะพบเหน็สาขาของ
รา้นสะดวกซื้ออยู่ภายในสถานีบรกิารนํ้ามนั ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจวา่พฤติกรรมการบรโิภค
ของผู้คนท่ีอยู่อาศัยตามพื้นท่ีชานเมอืง เมอืงบรวิาร และพื้นท่ีก่ึงเมอืงของเมอืงหลกั
ภมูภิาคนัน้เปน็อยา่งไร แตกต่างจากในอดีตท่ีผา่นมาหรอืไม่ การค้าสมยัใหมใ่นรปูแบบ
ดงักลา่วเขา้มามบีทบาทมากนอ้ยเพยีงใดในการใชช้วีติของคนเหลา่นัน้ เชน่เดยีวกนักบั
ปรากฏการณ์ท่ีการค้าอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งมแีนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็ในประเทศ
ไทยเริม่เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ในแงข่องการกระจายสินค้า ทําให้พฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคเปลีย่นไป สง่ผลใหค้วามแตกตา่งในเชงิพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัมผีลเพยีงเลก็นอ้ย เปน็ตน้

คนเมอืง 4.0: อนาคตการซื้อของของคนเมอืง
ในเมืองหลักภมูิภาคของประเทศไทย
พรสรร วเิชยีรประดิษฐ์

งานวจิยัน ีเ้ปน็การศกึษาอนาคตของการ
ซ ือ้ ของคน เม อืง ใน เม อืงหล กัภ มู ภิ าค
ซึง่มกีรณศีกึษา ไดแ้ก่ เมอืงเชยีงใหม่ เมอืง
ขอนแกน่ และเมอืงหาดใหญ-่สงขลา โดย
ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ของคนเมอืง รวมถงึ
สถานการณแ์หลง่การซ ือ้ของในเมอืงหลกั
ภมูภิาคในปจัจบุนัไปพรอ้มๆ กบัการใช้
เครือ่งมอืการคาดการณเ์ชงิยทุธศาสตร์ เพือ่
นาํไปสูก่ารสรา้งภาพอนาคตของเมอืงหลกั
ภมูภิาคในมติขิองการซือ้ของ เพือ่พฒันาขอ้-
เสนอแนะเชงินโยบายตอ่ไป

จากการวเิคราะหส์ถานการณแ์หลง่
การซือ้ของของเมอืงหลกัภมูภิาคในปจัจบุนั
พบวา่ แตล่ะเมอืงมลีกัษณะการพฒันาทีค่ลา้ย
คลงึกนั กลา่วคอื มยีา่นชมุชนเมอืงเกา่ ยา่น
การคา้กลางใจเมอืง ยา่นชมุชนหอพกัโดยรอบ
มหาวทิยาลยั และยา่นชมุชนใหมช่านเมอืงเปน็
องคป์ระกอบสาํคญั การกระจายตวัของแหลง่
การซือ้ของมลีกัษณะทีห่ลากหลายขึ้นอยูก่บั
รปูแบบการต้ังถ่ินฐานของแต่ละเมอืง เมื่อ
รวบรวมขนาดพืน้ทีข่องแหลง่ซ ือ้ของทีส่าํคญั
โดยแบง่เปน็การคา้สมยัใหมแ่ละการคา้ดัง้เดมิ
พบวา่ แตล่ะเมอืงมพีืน้ทีข่องแหลง่ซือ้ของที่
เปน็การคา้สมยัใหมม่ากกวา่การคา้ดัง้เดมิ
เปน็จาํนวนมาก ซึง่คาํนวณไดป้ระมาณ 6-16
เทา่ตวั

จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพงึ
ประสงคไ์ดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
เปน็ 1) ยทุธศาสตรเ์พือ่รบัมอืการซือ้ของใน
อนาคตฐาน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน ยทุธศาสตรด์า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยทุธศาสตรด์า้นสิง่แวดลอ้ม และ
ยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ และ 2) ยทุธศาสตร์
เพือ่ดาํเนนิการสรา้งอนาคตพงึประสงค์ 3 ขอ้
ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งผูป้ระกอบการ
ในพืน้ที่ ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและฟื้ นฟู
เมอืง และยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งแหลง่งาน
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การศกึษาอนาคตของการซือ้ของคนเมอืงในเมอืงหลกั
ภมูภิาคของประเทศไทยในครัง้นี้ ได้ศกึษาในพื้นท่ีเมอืงหลกั
3 เมอืง ได้แก่ เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงขอนแก่น และเมอืง
หาดใหญ-่สงขลา โดยศกึษาพฤติกรรมการซื้อของคนเมอืง
รวมถึงสถานการณ์แหลง่การซื้อของในเมอืงหลกัภมูภิาค
ในปจัจบุนัไปพรอ้มๆ กับการใชเ้ครื่องมอืการคาดการณเ์ชงิ
ยุทธศาสตร์ ท่ีจะนาํไปสู่การสรา้งภาพอนาคตของเมอืงหลกั
ภมูภิาคในมติิของการซื้อของ เพื่อพฒันาเป็นข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายในการพฒันาเมอืงของประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป

ข้อค้นพบหลักของงานวจิยั
ในท่ีน้ีจะสรปุข้อค้นพบเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมการ
ซ้ือของของคนเมือง สถานการณ์แหล่งการซ้ือของใน
เมอืงหลกัภมูภิาค และภาพอนาคตของเมอืงหลกัภมูภิาคใน
มติิของการซื้อของ โดยมรีายละเอยีดโดยสรปุ ดังน้ี

1. พฤติกรรมการซื้อของของคนเมือง
ตลาดสดและรา้นค้าท่ัวไปตามแหล่งชมุชนเป็นแหล่ง

ซื้อของอปุโภคบรโิภคทีสํ่าคญั ในขณะที่ ซเูปอรเ์ซน็เตอรเ์ปน็
การค้าสมัยใหม่ท่ีมีบทบาทมากพอสมควร จากการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อของของครวัเรอืนในเมอืงหลกัภมูภิาค
ในปจัจบุนัด้วยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบวา่ มกีาร
ใชง้านตลาดสดและรา้นค้าท่ัวไปตามแหลง่ชมุชนสัปดาหล์ะ
หลายครัง้ ในขณะซเูปอรเ์ซน็เตอรเ์ป็นตัวแทนของการค้า
สมัยใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยม โดยมีการใชง้านสัปดาห์ละครัง้เป็น
สว่นใหญ่ โดยในภาพรวมทัง้สามเมอืงมพีฤตกิรรมการใชง้าน
ของคนเมอืงท่ีไมไ่ด้แตกต่างกันมากนัก แต่มขี้อสังเกต คือ
ในพื้นท่ีท่ีมคีวามหนาแน่นสูง คนเมอืงมแีนวโน้มท่ีจะนิยมใช้
บรกิารการค้าสมยัใหม่ เชน่ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซื้อ
รา้นค้าเงนิสดและบรกิารตนเองมากกวา่พื้นที่ที่มคีวาม
หนาแน่นน้อยกวา่

พบวา่ Platform Shopping เป็นชอ่งทางท่ีได้รบัความนิยม
มากทีส่ดุ โดยครวัเรอืนสว่นใหญท่ีม่ปีระสบการณก์ารใชง้าน
จะใชบ้รกิารด้วยความถ่ีประมาณสัปดาหล์ะ 1-5 ครัง้

ปัจเจกบุคคลในกลุ่มรายได้สูง และเจเนอเรชนัท่ีอายุ
นอ้ยกวา่ มแีนวโนม้ทีจ่ะกนิอาหารนอกบา้น ใชบ้รกิารสง่อาหาร
และซื้อของออนไลนด์ว้ยความถีม่ากกวา่ โดยจากการวเิคราะห์
ขอ้มูลการบรโิภคในระดับปจัเจกบุคคล พบวา่ เศรษฐสถานะ
และชว่งวยัท่ีแตกต่างกัน ทําใหแ้นวโน้มของพฤติกรรมการ
บรโิภคมคีวามแตกตา่งกนั ซึ่งเศรษฐสถานะเปน็ปจัจยัสาํคญั
ท่ีกําหนดทางเลือกในการบรโิภค และช่วงวยัเป็นปัจจัยท่ี
กําหนดวถีิชวีติ รวมถึงการเขา้ถึงเทคโนโลยดิีจทัิล ซึ่งส่งผล
มาสู่พฤติกรรมการบรโิภคดังกลา่ว

การซื้อของออนไลนม์ลัีกษณะท่ีใกล้เคียงกันทกุเมอืง
โดยไมข่ึน้อยูก่บัตาํแหนง่ของทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่เปน็ไปตามสมมต-ิ
ฐานทีว่า่การคา้อเิลก็ทรอนกิสจ์ะทาํใหค้วามตา่งของพื้นทีอ่ยู่
อาศัยลดน้อยลง โดยไมส่ามารถสังเกตเหน็แนวโน้มความ
แตกต่างท่ีชดัเจนระหวา่งเมอืงหรอืพื้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่าง
กันภายในเมอืง โดยเมื่อเปรยีบเทียบระหวา่ง TV Shopping
Platform Shopping และ Social Media Shopping แลว้

สถานการณ์การระบาดของโควดิ 19 ไม่ได้ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการอปุโภคบรโิภคของครวัเรอืนและปจัเจกบคุคล
มากนัก โดยเกินครึ่งของผู้ใหข้้อมูลใหคํ้าตอบวา่ไมไ่ด้มกีาร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทุกหัวข้อท่ีสอบถาม กล่าวคือ
การเดนิทางไปซือ้อาหาร การใชบ้รกิารสง่อาหารและทาํอาหาร
กนิเอง และการซือ้ของออนไลน์ แตพ่บแนวโนม้ทีน่า่สนใจ คอื
มผู้ีใหข้้อมูลจาํนวนไมน้่อยท่ีออกไปกินข้าวนอกบ้านน้อยลง
และทําอาหารกินเองมากขึ้น ซึ่งในระดับปัจเจกบุคคลพบวา่
กลุม่รายได้ท่ีสูงกวา่ และชว่งวยัท่ีอายุน้อยกวา่จะมอีสิระใน
การเปลีย่นพฤติกรรมท่ีมากกวา่ ซึ่งสามารถอธบิายได้ด้วย
เหตผุลเดียวกันกับข้อค้นพบก่อนหน้า และอาจเป็นเหตอุนั
เน่ืองมาจากในเมอืงหลกัภมูภิาคไมไ่ด้มมีาตรการลอ็กดาวน์
ที่เข้มข้นเหมอืนอย่างในมหานครกรงุเทพในชว่งเวลาท่ี
สํารวจข้อมูล

2. สถานการณ์แหล่งการซื้อของในเมืองหลัก
ภมูิภาค
แหล่งการซื้อของในเมืองหลักภมูิภาคมีความหลาก

หลายตามบทบาทของเมือง จากการวเิคราะหส์ถานการณ์
แหล่งการซื้อของของเมืองหลักภูมิภาคในปัจจุบัน พบวา่
แต่ละเมอืงมลีกัษณะการพฒันาท่ีคลา้ยคลงึกัน กลา่วคือ มี
ย่านชมุชนเมอืงเก่า ย่านการค้ากลางใจเมอืง ย่านชมุชน
หอพกั โดยรอบมหาวทิยาลยัและย่านชมุชนใหมช่านเมอืง
เป็นองค์ประกอบสําคัญ การกระจายตัวของแหลง่การซื้อ-
ของมกีารปะปนกันทั้งการค้าดั้งเดิมและการค้าสมยัใหม่
โดยมคีวามหลากหลายขึ้นอยู่กับรปูแบบการต้ังถ่ินฐานและ
บทบาททางเศรษฐกิจของแต่ละเมอืง อาทิ เมอืงเชยีงใหม่



และเมอืงหาดใหญ่-สงขลา มแีหลง่ซื้อของท่ีถกูพฒันาเพื่อ
นกัท่องเท่ียวบางกลุม่โดยเฉพาะ เมอืงขอนแก่นมบีทบาทใน
การเป็นแหลง่รวบรวมและกระจายสินค้าสู่เมอืงใกลเ้คียง
และเมอืงบรวิารท่ีชดัเจนกวา่อกีสองเมอืง เป็นต้น ในส่วน
ของการค้าอเิลก็ทรอนิกส์น้ันก็มคีวามหลากหลายในการให้
บรกิาร ท้ังท่ีเป็นแอปพลเิคชนัซื้อขายสินค้าและส่งอาหารใน
ระดับประเทศ แอปพลิเคชันส่งอาหารท่ีเป็นบรกิารเฉพาะ
ท้องถ่ินเองและโซเชยีลคอมเมริส์ท่ีเป็นกลุม่ตามความสนใจ
ในโซเชยีลมเีดียภายในท้องถ่ิน

การเข้าถึงแหล่งซื้อของแตกต่างกันตามการกระจกุ
กระจายของพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั ผลการวเิคราะหก์ารเขา้ถึงแหลง่
ซื้อของของคนเมอืง พบวา่ เมอืงเชยีงใหมท่ี่มกีารขยายตัว
ออกไปค่อนข้างมาก มพีื้นท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่หา่งไกลจากระยะ
บริการของตลาด (4 กม.) ท่ีใช้วิเคราะห์อยู่พอสมควร
แตกตา่งจากเมอืงขอนแกน่ทีเ่มอืงมคีวามกระชบั ทาํใหพ้ื้นที่
ส่วนใหญอ่ยูภ่ายในรศัมบีรกิารของตลาดท่ีมอียูม่ากในพื้นท่ี
ศูนย์กลางเมอืง ส่วนเมอืงหาดใหญ่-สงขลา เน่ืองจากเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีศูนย์กลางแยกกันอยู่ ทําให้พ้ืนท่ีระหวา่งเมืองท้ัง
สองและชานเมอืงมกีารเขา้ถึงตลาดท่ีจาํกัดมากกวา่ ในส่วน
การเขา้ถงึแหลง่ซื้อของทีเ่ปน็การคา้สมยัใหม่ รา้นสะดวกซื้อ
และซเูปอรม์ารเ์ก็ตขนาดเลก็มกีารกระจายตัวตามถนนสาย
สําคัญ ทําให้มีรศัมีบรกิารท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเมืองมากกวา่
ตลาด ส่วนศูนย์การค้าและหา้งสรรพสินค้าน้ัน มกัจะกระ-
จกุตวัอยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางเมอืงทาํใหพ้ื้นทีเ่มอืงทีก่ระจาย
ตัวออกไปอย่างเมอืงเชยีงใหม่ และเมอืงหาดใหญ่-สงขลา
มพีื้นท่ีท่ีอยู่นอกรศัมบีรกิาร 10 กม. ค่อนข้างมาก

3. ภาพอนาคตของเมืองหลักภมูิภาคในมิติ
ของการซื้อของ
อนาคตฐานของเมืองหลักภมูิภาคในมิติของการ

ซื้อของ เปน็ภาพท่ีใกล้เคียงกับมหานครกรงุเทพ แต่มปีระ-
เดน็ของการมพ้ืีนทีก่ารผลติสินคา้ภายในทอ้งถิน่เขา้มาเสรมิ
ภาพอนาคตฐานเป็นภาพอนาคตที่ถกูสรา้งบนฐานของ
สถานการณ์ท่ีทกุอย่างเป็นปกติ (Business as Usual)
ที่พฒันาจากแนวโน ้มสําค ัญที่มองเหน็อยู่ในป ัจจบุ ัน
จากการกวาดสัญญาณและการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
สามารถสรปุภาพอนาคตฐานได้ 11 ข้อ ดังน้ี (1) ครอบครวั
ในเมอืงจะมรีปูแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น (2) การซื้อของ
ออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติ (3) การเคลื่อนท่ีของสินค้า

จะมากกวา่การเคลื่อนท่ีของคน (4) รา้นค้าจะกมุชะตากรรม
ของผู้บรโิภคด้วยข้อมูลท่ีถกูจดัเก็บ (5) เน็ตเวริค์ของการ
แลกเปลีย่นขอ้มูลเฉพาะกลุม่จะเฟื่ องฟู (6) สังคมเสมอืนจะ
มบีทบาทมากกวา่สังคมจรงิ (7) การบรโิภคพื้นฐานจะเป็น
แบบแผนเดยีวกนัทัว่ประเทศ (8) สนิคา้ทาํมอืจะเปน็ทางเลอืก
เชงินันทนาการ (9) ค่านิยมรกัษโ์ลกจะมอีทิธพิลมากขึ้นใน
การเลอืกซื้อของ (10) การรวมกลุม่กันผลติอาหารเองจะ
เริม่เกดิขึ้นตามความสนใจ และ (11) การทอ่งเทีย่วมผีลทาํให้
เกิดภมูทัิศน์การค้าท่ีมลีกัษณะเฉพาะ

ท้ังนี้ จะพบวา่การเปลีย่นผา่นสู่ดิจทัิลจะมบีทบาทมาก
ข้ึน ในการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนเมืองในหลายมิติ
ท้ังในรปูแบบการซื้อขายสินค้า การจา่ยเงนิ การรวบรวม
ขอ้มลูพฤตกิรรมการบรโิภค หรอืแมก้ระทัง่การสรา้งความ-
เปน็ชมุชนของคนเมอืง ในขณะเดยีวกนั คา่นยิมทีห่ลากหลาย
มากขึ้นก็จะเป็นกรอบกํากับพฤติกรรมการบรโิภคท่ีจะมท้ัีง
กระแสหลกัท่ีใหค้วามสําคัญกับมาตรฐาน และกระแสรองท่ี
เน้นการเหน็รายละเอยีดของการผลติ ตามความสนใจของ
ผู้บรโิภคเอง

ความไม่แน่นอนของเมืองหลักภมูิภาคในมิติของ
การซ้ือของ คือ รูปแบบการบริโภคและลักษณะประชากร
ภาพอนาคตทางเลอืกถกูสรา้งขึ้นจากการไขวแ้กนท่ีมคีวาม
ไม่แน่นอนสูงและน่าจะมีผลกระทบในวงกวา้ง 2 แกนเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ “รปูแบบการบรโิภค” ซึ่งอาจเปลีย่นแปลง
ไปใน 2 ทิศทางท่ีตรงข้ามกัน ได้แก่ การบรโิภคแบบพึ่งพา
ตลาดโลก และการบรโิภคแบบหมุนเวยีนในท้องถ่ิน และ
“ลกัษณะการเคลื่อนย้ายไปสู่แหลง่งานของคนรุน่ใหม”่
ซึ่งมคีวามไมแ่น่นอนใน 2 ทิศทาง ได้แก่ กลุม่คนรุน่ใหมใ่น
เมืองหลักเพ่ิมสัดส่วนมากข้ึน และประชากรในเมืองหลัก
ลดลง ทําใหไ้ด้ฉากทัศน์ท้ังหมด 4 ฉาก คือ (1) เมืองน้อง
ของกรงุเทพ เป็นฉากท่ีมีการบรโิภคแบบพึ่งพาตลาดโลก
และกลุม่คนรุน่ใหมใ่นเมอืงหลกัเพิม่สดัสว่นมากขึ้น (2) เมอืง
อาณานคิมทนุใหญ ่ เปน็ฉากท่ีมกีารบรโิภคแบบพึ่งพาตลาด
โลก ในขณะท่ี ประชากรในเมอืงหลกัลดลง (3) เมืองตลาด
นัดทุกหนแห่ง เป็นฉากท่ีมีการบรโิภคแบบหมุนเวยีนใน
ท้องถ่ิน ในขณะท่ี ประชากรในเมอืงหลกัลดลง และ (4)
เมอืงฮอทของคนฮิป เปน็ฉากท่ีมกีารบรโิภคแบบหมุนเวยีน
ในทอ้งถิน่และกลุม่คนรุน่ใหมใ่นเมอืงหลกัเพิม่สดัสว่นมากขึ้น
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อนาคตท่ีพึงประสงค์ในมิติของการซื้อของ คือ เมืองท่ีมีความหลากหลายของคนและแหล่งซื้อของ จากการประเมิน
ฉากทัศน์และการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ พบวา่ ภาพอนาคตพงึประสงค์ท่ีสุดจากท้ัง 4 ฉาก คือ ฉากทัศน์ท่ี 4 เมืองฮอทของ
คนฮิป ซึ่งรา้นด้ังเดิมยังคงอยู่ได้ตามสภาพ มรีา้นใหม่ๆ เกิดขึ้นในย่านกลางเมอืงและตามหา้งสรรพสินค้า เพื่อดึงดดูกลุม่
คนรุน่ใหมว่ยัทํางาน สินค้าจะมลีกัษณะเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกับท่ีมหานครกรงุเทพเพราะเป็นผู้ประกอบการขนาดเลก็หรอืทนุ
ท้องถ่ิน มกีารเพิม่บรกิารใหม้คีวามหลากหลาย มรีา้นค้าเฉพาะทางเกิดขึ้นมากมาย ในขณะท่ี ตลาดแบบด้ังเดิมยังมบีทบาท
อยู่มาก รา้นค้าท่ีเป็นกลุม่ทนุท้องถ่ิน ได้รบัความนิยมและขยายสาขามากขึ้น เน่ืองจากผู้คนชื่นชอบท่ีจะบรโิภคสินค้าภายใน
ท้องถ่ินและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ิน ในฉากทัศน์น้ีการส่ังของออนไลน์เป็นเรื่องปกติ แต่ท่ีได้รบัความนิยมคือ กลุม่
ชอ้ปปิ้งภายในทอ้งถิน่ ซึง่ทาํใหแ้พลตฟอรม์ขนาดใหญม่กีารปรบัใหม้ฟีงักช์นัคดักรองสนิคา้ทีผ่ลติหรอืจดัสง่จากภายในทอ้งถิน่
เพิม่เตมิเขา้มา ทาํใหเ้กดิผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีผ่ลติสนิคา้เองขึ้นเปน็จาํนวนมาก สาํหรบังานบรกิารสง่อาหารจะมผีูใ้ชบ้รกิาร
จาํนวนมาก แพลตฟอรม์ใหญ่และผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยท่ีเชื่อมโยงกับรา้นค้ามีบทบาทท่ีใกล้เคียงกัน มีการเลือกใช้
บรกิารตามความเหมาะสมและความชื่นชอบของผู้บรโิภค และจากการท่ีมวียัแรงงานอยู่มาก ทําใหย้่านกลางเมอืงบางย่านได้
รบัการฟื้ นฟูเพื่อดึงดดูกลุม่ลกูค้าท่ีจะเดินทางมากินอาหาร ซึ่งยา่นเหลา่นีจ้ะมผีลพลอยได้ในการใชง้านเพื่อการท่องเท่ียวด้วย

ข้อเสนอเชงิยุทธศาสตร์
จากข้อค้นพบข้างต้น นํามาสู่ข้อเสนอเชงิยุทธศาสตร์ 3 ชดุ
เพื่อรบัมอืกับอนาคตฐานและสรา้งอนาคตที่พงึประสงค์ใน
ระยะยาว สําหรบัการซื้อของของคนเมืองในเมืองหลักใน
เมอืงหลกัภมูภิาคของประเทศไทย อนัได้แก่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ท้ังทางกายภาพและดิจทัิล

การลงทนุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเปน็ปจัจยัทีส่าํคญั
ในมิติของการส่งเสรมิเศรษฐกิจด้วยการค้า ถึงแม้ตลาด
แบบดั้งเดิมจะยังคงมบีทบาทมากสําหรบัการซื้อของใน
เมืองหลักภูมิภาค และก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่การค้าสมัยใหม่
และการค้าอเิลก็ทรอนิกส์จะมบีทบาทมากขึ้นเร ื่อยๆ
ในอนาคต จงึจาํเป็นต้องพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานท่ีเก่ียว-
ขอ้งใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ้น ซึ่งการพฒันาโครงสรา้งพื้น-
ฐานเหลา่นี้ไมไ่ด้ใหผ้ลบวกแก่การค้าสมยัใหมแ่ละการค้า
อเิลก็ทรอนกิสเ์ทา่นัน้ ยงัสง่ผลดตีอ่การคา้ดัง้เดมิในแงข่อง
การลดต้นทนุการขนส่งได้อกีด้วย

ระบบโลจสิตกิส์ทีม่ปีระสิทธภิาพ ประเทศไทยตอ้งการ
ระบบโลจสิติกส์ที่มปีระสิทธภิาพทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับท้องถ่ิน โดยในส่วนของการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ระหวา่งเมอืง ภาครฐัจงึควรมนีโยบายท่ีชดัเจนในการสรา้ง
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นโลจสิตกิสใ์นระดบัประเทศ เพื่อใหเ้กดิ
ประสิทธภิาพ เชน่ ศูนย์โลจสิติกส์รวม หรอืสนับสนุนใหภ้าค
เอกชนพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบใหญ่ท่ีวางเอาไว้ ซ่ึง
รวมถึงการเชื่อมต่อกับการขนส่งทางราง ทางนํ้า และทาง

อากาศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น สว่นการขนสง่สนิคา้ทีม่ขีนาด
เลก็ภายในเมอืงนั้นจาํเป็นต้องพจิารณาข้อกําหนดการใช้
ประโยชนท์ี่ดินเพิม่เติมจากที่มอียูใ่นปจัจบุนัใหม้กีารควบคมุ
ไมใ่หร้บกวนกิจกรรมอย่างอื่นภายในเมอืง โดยอาจกําหนด
ใหม้กีฎระเบยีบตา่งๆทีช่ดัเจนขึ้นสาํหรบัการประกอบกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้ เชน่ การมทีีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ
การป้องกันอคัคีภัย ฯลฯ เพื่อไมใ่หส้รา้งปัญหาเพิม่เติมให้
กับเมอืง

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจทิัลด้วยการสรา้งความมั่นใจ
โครงสรา้งพื้นฐานทางดิจทิัลจะเป็นปัจจยัสําคัญในการใช้
ชวีติในอนาคตของคนเมอืงในทกุมติิรวมถึงการซื้อของ
ภาครฐัจงึจาํเป็นต้องลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานที่จาํเป็น
และสรา้งเสถยีรภาพในการสื่อสารเพื่อตอบสนองการใชช้วีติ
ของประชาชน และตอ้งกาํกบัดแูล รวมถงึสง่เสรมิภาคเอกชน
ที่ใหบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางดิจทิัลใหม้กีารวจิยัและ
พฒันาอยู่เสมอ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคงและปลอดภัยในการ
ประกอบธรุกิจและการใชช้วีติของประชาชน

การส่งเสรมิความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละความเปน็
ส่วนตัว ในปัจจุบันการทําธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิสข์องประเทศไทยไดก้า้วหนา้มามากพอสมควร
ภาครฐัควรมสี่วนเข้ามาจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมด้วยการสรา้งมาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัในการทาํธรุกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและ
สรา้งความมั่นใจใหกั้บผู้บรโิภค เชน่ การเข้ารหสั โดยอาจ
จาํเป็นต้องส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เชน่ Block-



2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าและการสรา้งค่านิยมอนัพึงประสงค์
ในมิติต่างๆ
การพฒันาระบบมาตรฐานสินค้าจะทําใหผู้้บรโิภคมี

ความมั่นใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น และทําใหก้ารค้าขายใน
รปูแบบต่างๆ สะดวกขึ้น ยิง่ไปกวา่นัน้การทําใหร้ะบบมาตร-
ฐานที่มอียู่สื่อสารกับประชาชนได้งา่ยก็เป็นประเด็นสําคัญ
เนื่องจากมแีนวโน้มที่จะเกิดการบรโิภคตามค่านิยมที่หลาก
หลายมากขึ้น ผู้บรโิภคจะได้สามารถตัดสินใจเลอืกซื้อสินค้า
ตามความตอ้งการและคา่นยิมไดง้า่ยขึ้น นอกจากการพฒันา
ระบบมาตรฐานแลว้การสรา้งค ่าน ิยมที่ใส ่ใจส ุขภาพ
ค่านยิมการบรโิภคท่ียัง่ยนื และทักษะการแยกแยะความนา่-
เชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ก็เป็นประเด็นท่ีควรรณรงค์ เพื่อ
สรา้งสุขภาวะ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสรา้งภมู-ิ
คุ้มกันใหกั้บผู้บรโิภคในอนาคต ท่ีปรมิาณข้อมูลข่าวสารจะ
เพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ

เชน่ การใชพ้ลงังานในการผลติและการขนสง่ ความเปน็มติร
ต่อส่ิงแวดลอ้มของวสัดท่ีุใชผ้ลติบรรจภัุณฑ์ เป็นต้น

การสรา้งและสง่เสรมิคา่นยิมการบรโิภคทีใ่สใ่จสขุภาพ/
การบรโิภคท่ีย่ังยืน นอกจากการปรบัปรงุระบบมาตรฐาน
สินค้าแล้ว ภาครฐัควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความรูค้วาม
เข้าใจในการบรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพ เพื่อลดความเส่ียงในการ
เกดิโรค และจะเปน็ผลดตีอ่ระบบสาธารณสขุในภาพรวม และ
ควรส่งเสรมิใหเ้กิดค่านิยมการบรโิภคที่ยั่งยืนด้วยการ
ส่งเสรมิสินค้าใหใ้ชส้ินค้าที่ผลติในท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่ง
การลดการใชห้บีหอ่ทีจ่ะกลายเปน็ขยะโดยไมจ่าํเปน็ ฯลฯ เพื่อ
ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยลง

การส่งเสรมิทักษะการแยกแยะความน่าเชื่อถือของ
ขอ้มูลขา่วสาร การส่งเสรมิใหป้ระชาชนมทัีกษะการแยกแยะ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองก็เป็นอกี
ประเด็นท่ีสําคัญ เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของในอนาคต
จะมกีารแลกเปลีย่นข่าวสารกันในส่ือสังคมท่ีมากยิ่งขึ้นกวา่
ปัจจุบัน และการตัดสินใจก็จะมาจากข้อมูลเหล่าน้ัน เพื่อให ้
เกิดความเป็นธรรมของทั้งผู้ขายและผู้บรโิภคและป้องกัน
อาชญากรรมที่อาจแฝงมากับกิจกรรมการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ จึงจําเป็นท่ีประชาชนต้องมีทักษะดังกล่าว โดย
ภาครฐัอาจส่งเสรมิในมติิของการศึกษาและการประชา
สัมพนัธอ์ย่างกวา้งขวาง เพื่อสรา้งภมูคิุ้มกัน

3. ยุทธศาสตรก์ารฟื้ นฟูเมืองและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
การฟื้ นฟูเมอืง เปน็ปจัจยัสาํคญัในการนาํมาซึง่อนาคต

ท่ีพงึประสงค์ โดยเมอืงท่ีได้รบัการพฒันาหรอืฟื้ นฟูจะสรา้ง
โอกาสทางเศรษฐกิจได้มากกวา่ มีแรงดึงดูดสําหรบัธรุกิจ
การค้าและการบรกิาร สรา้งงานและเศรษฐกิจท้องถ่ินได้
ดกีวา่ ตลอดเวลาทีผ่า่นมาเมอืงหลกัภมูภิาคของประเทศไทย
ถงึแมจ้ะไดร้บัความสนใจในศกัยภาพดา้นตา่งๆ เชน่ การเปน็
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค การเป็นศูนย์กลางด้าน
การใหบ้รกิารสาธารณสุขระดับภมูภิาค การเป็นศูนย์กลาง
ดา้นการศกึษา ฯลฯ และไดร้บัการลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐาน
มากกวา่เมอืงรองและเมอืงเลก็ รวมถึงมกีารส่งเสรมิการ
ท่องเท่ียวอยู่บ้าง แต่ก็ไม่พบวา่มีการส่งเสรมิให้เกิดฟ้ืนฟู
เมืองอย่างจรงิจังและเป็นระบบ จึงต้องมีการดําเนินการ
ดําเนินการไปควบคู่กับการพฒันาเศรษฐกิจ ดังน้ี
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chain เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํธรุกรรมทัง้หมด เพื่อความ
โปรง่ใสและสรา้งความมั่นใจใหกั้บผู้ค้าและผู้บรโิภค รวมถึง
สามารถติดตามเพื่อจดัเก็บภาษไีด้อย่างมปีระสิทธภิาพ
นอกจากนั้นอยังมปีระเด็นที่ต้องมกีฎเกณฑ์สําหรบัการ
ควบคมุดแูลการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลการซื้อของอปุโภค
บรโิภคของประชาชน ซึ่งในอนาคตการเก็บขอ้มูลในรปูแบบ
นี้จะเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากธรุกรรมทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบ
ดจิทิลั ผูป้ระกอบการสามารถไดข้อ้มลูการอปุโภคบรโิภคของ
ลูกค้าได้อย่างงา่ยดาย โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีต้องคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัวของผู้บรโิภคเป็นสําคัญ

การจดัใหม้ีมาตรฐานอาหารปลอดภัย/มาตรฐาน
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภาครฐัควรรณรงค์ผ่าน
การศึกษาและการประชาสัมพนัธอ์ย่างกวา้งขวางทั้งสอง
ประเด็น โดยสมควรสรา้งระบบฉลากโภชนาการท่ีเข้าใจได้
งา่ยและท่ัวถึงในทุกผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีตราสัญลักษณ์
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานอาหารแตกตา่งกนัอยูม่ากมาย
ตามหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบทาํใหเ้กดิความสบัสนแกผู่บ้รโิภค
ดังน้ัน การดําเนินงานใหม้เีอกภาพและส่ือสารต่อภาคประ-
ชาชนได้งา่ย จึงเป็นประเด็นสําคัญท่ีต้องดําเนินการ และ
สมควรปรบัปรงุมาตรฐานสําหรบัสินค้าที่เป็นมติรต่อสิ่ง-
แวดลอ้มเพิม่เติม เพื่อใหป้ระชาชนได้เหน็ในเชงิประจกัษว์า่
สนิคา้ชนดิไหนไดร้บัมาตรฐานดงักลา่ว เพื่อเปน็ขอ้มลูในการ
ตดัสนิใจสาํหรบัการเลอืกบรโิภค โดยอาจมขีอ้มลูในหลายมติิ
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ท่ีได้จดัทําไวด้้วย ซึ่งต้องจดัใหม้กีลไกเพื่อการฟื้ นฟูย่านท้ัง
เชงิกฎหมายและการเงนิ เพื่อสนบัสนนุใหเ้กดิการลงทนุเพื่อ
ฟ้ืนฟูเมอืง ท้ังน้ี ภาครฐัจาํเป็นต้องเข้ามากํากับดแูลการ
ดําเนินการเพื่อใหเ้กิดพื้นที่เมอืงที่ดีและเป็นสาธารณประ-
โยชน์ไปพรอ้มๆ กัน นอกจากการสรา้งย่านท่ีดึงดูดด้วย
กลไกทางผังเมอืงแลว้ การส่งเสรมิใหเ้กิดการรวมกลุม่กัน
ของผู้ค้ารายย่อยก็เป็นประเด็นที่ควรส่งเสรมิเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ในการบรหิารจดัการ โดยภาครฐัควรสนับสนุนให้
ผู้ค้ารวมตัวกันเพ่ือจดทะเบียนเป็นสมาคม สหกรณ์ หรอื
อาจกําหนดให้เป็นองค์กรในรูปแบบอ่ืน เพ่ือให้เกิดกลไก
องค์กรชมุชนของผูค้้าขึ้น โดยใหม้สีถานะทางกฎหมาย และ
อาจจะมกีารใหส้ิทธปิระโยชนบ์างประการสําหรบัยา่นที่มกีาร
รวมกลุม่กันได้

การใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอาํนาจหน้าท่ีใน
การพัฒนาเศรษฐกจิมากขึน้ ปจัจบุนัอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทยในการพฒันาเศรษฐกจิ
มีอยู่อย่างจาํกัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเมอืงหลกัซึ่งเป็นระดับเทศบาลน้ัน ไมไ่ด้มอีาํนาจ
หนา้ทีใ่นการพฒันาเศรษฐกจิของเมอืงแตอ่ยา่งใด ซึ่งแตก-
ต่างจากการบรหิารจัดการเมืองในต่างประเทศ ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมกัถกูกําหนดใหม้บีทบาทในด้าน
ดงักลา่วดว้ย ในประเดน็นีจ้าํเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมกีารทบทวน
รายละเอยีดของการกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ินกันใหมใ่นภาพ
ใหญ่หากต้องการให้ท้องถ่ินเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งแหลง่งานภายใน
เมอืงได้สะดวกยิ่งขึ้น

ท่ีมาภาพ: โครงการคนเมอืง 4.0: อนาคตการซื้อของของ
คนเมอืงในเมอืงหลกั ภมูภิาคของประเทศไทย

การพัฒนาใหเ้ป็นเมืองท่ีใหโ้อกาสการทํางานสําหรบั
คนรุ่นใหม่ เมืองหลักภูมิภาคมีข้อได้เปรยีบสําคัญ คือ มี
มหาวทิยาลยัระดับภมูภิาคต้ังอยู่ในเมอืง แต่ปัจจบุัน พบวา่
คนรุน่ใหมส่่วนใหญเ่ดินทางออกไปทํางานนอกพื้นท่ี ภาครฐั
จงึจาํเปน็ตอ้งดาํเนนินโยบายสนบัสนนุในการสรา้งแหลง่งาน
เช่น การให้สิทธิประโยชน์กับบรษัิทท่ีสรา้งการจ้างงานใน
พื้นท่ีได้ในปรมิาณมากในพื้นท่ี โดยกําหนดพื้นท่ีเมอืงหลกั
ภมูภิาคใหเ้ป็นพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อทําใหเ้กิดการดึงดดูแหลง่
งานขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงต่อไปสู่การเพิม่ของประชากร
วยัแรงงานในพื้นที่ และการขยายตลาดการบรโิภคใหใ้หญข่ึ้น
ในอนาคต และนอกจากธรุกิจขนาดใหญ่แลว้การสรา้งพื้นท่ี
สาํหรบัการลองผดิลองถกูสาํหรบัคนรุน่ใหมท่ีม่คีวามตอ้งการ
เริม่กิจการภาคการค้าและการบรกิารในพ้ืนท่ี หรอืแม้แต่
ธรุกิจประเภทสตารท์อพั ก็เป็นประเด็นท่ีควรสนับสนุน โดย
หนว่ยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ สํานกังานนวตักรรมแหง่
ชาติ สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ฯลฯ ควรมี
ส่วนรว่มในกระบวนการดังกลา่ว

การสรา้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสรมิความ
หลากหลายของสินค้าและบรกิาร ภาครฐัควรส่งเสรมิการ
ผลติส ินค ้าท ี่ม คีณุภาพและม เีอกลกัษณ์ในท ้องถ ิ่น
และสนับสนุนใหม้กีารผลติสินค้าทางเลอืกที่มคีณุภาพและ
มเีอกลกัษณ์ เพื่อใหเ้กิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนภายในท้องถ่ิน
และสามารถสรา้งรายได้จากภายนอกได้ตามสมควร โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรว่มมอืกับชมุชนหรอืผู้ประกอบ
การรุน่ใหมท่ี่มคีวามสนใจ ดําเนินการพฒันาทักษะของกลุม่
ผู้ประกอบการ และควรมกีารส่งเสรมิใหเ้กิดผู้ประกอบการ
รายย่อยรุน่ใหม่ด้วยการดําเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยท่ีสนใจในการผลิตสินค้าท่ีแปลกใหม่ หรอืจดัให้มี
บรกิารในรปูแบบใหม่ๆ สามารถเข้าถึงสินเชื่อ บ่มเพาะ เพื่อ
ใหส้ามารถพฒันาเปน็กจิการทีเ่ตบิโต และเขา้สูต่ลาดไดง้า่ยขึ้น

การสรา้งย่านที่ดึงดดูและองค์กรผู้ค้าที่เข้มแข็ง
ควรใชผั้งเมอืงเป็นเครื่องมอืในการพฒันาและฟ้ืนฟูเมอืงท่ี
แทจ้รงิ โดยตอ้งใชผ้งัเมอืงใหเ้ตม็วตัถปุระสงค์ ตอ้งใหส้งัคม
เกิดความเข้าใจวา่ผังเมอืงรวมต้องทําหน้าที่เป็นพมิพเ์ขียว
ของเมอืง ท่ีจะชีนํ้าทิศทางสําหรบัการพฒันาพื้นท่ีเมอืงและ
โครงสรา้งพื้นฐานของเมอืง มากกวา่เปน็เครื่องมอืทางกฎ-
หมายท่ียุ่งยากสําหรบัการพฒันา รวมถึงจาํเป็นต้องสรา้ง
กลไกและแรงจงูใจต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาตามผงัเมอืง


