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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 “ตลาด”  เปนรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยท่ีมีมาแตดั้งเดิม  ความสําคัญของตลาด
ไมเพียงแตเปนศูนยกลาง  (Central  Place)  การใชสอยเพื่อแลกเปลี่ยนสินคา  และบริการเทานั้น 
แตเปนแหลงพบปะแลกเปล่ียนขาวสารของคนในชุมชนนั้น ๆ อีกดวย  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, 
หนา 326)  ตลาดกําเนิดข้ึนในสมัยสุโขทัยแตปรากฏเดนชัดสมัยอยุธยาในรูปตลาดน้ําและตลาดบก
โดยเฉพาะตลาดน้ํามีความสําคัญในฐานะตลาดเอก  ท่ีมีอยูรอบเมือง  (ปรีดา ศรีชลาลัย, 2512, 
หนา 54-59)  เนื่องจากวิถีชีวิตของผูคนสมัยนั้นมีความจําเปนตองผูกพันอยูกับแมน้ําลําคลอง  
ท้ังทางดานการคมนาคมและการติดตอคาขาย  โดยตลาดนํ้าและตลาดบกท่ีกลาวมีท้ังเปนตลาดประจํา
และตลาดไมประจํากลาวคือจะติดตลาดจําหนายสินคาเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้นในแตละวัน 
ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้คือพัฒนาการของ “ตลาดนัด” ปจจุบัน (คมขํา  ดีวงษา, 2531, หนา 23) 

 ตลาดนัดเขามามีบทบาทกับสังคมไทยมาชานานและลักษณะของตลาดนัดก็มีการเปล่ียนแปลง

ไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย  แตในตลาดนัดยังคงความงดงาม 
ความมีชีวิตชีวา  มีผูคนท่ีหลากหลายและสีสันท่ีเกิดข้ึนในแตละแหงก็ยังมีความแตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอม  ความหลากหลายนี้เองนําไปสูความนาสนใจ  ในการศึกษาวิวัฒนาการการเกิดตลาดนัด
ในอดีตท่ีเปนลักษณะของวิถีชีวิตชุมชนจนถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
 นักเศรษฐศาสตรไทยกลุมหนึ่งไดพิจารณาในแงประวัติศาสตรและวิวัฒนาการ

ทางการคาไทยแลวสามารถแบงยุคทางการคาในสังคมไทยออกเปน  3  ยุคคือ  ยุคสมบูรณาญาสิทธิราช 
ยุค พ.ศ. 2475-2500  และยุค พ.ศ. 2501- ปจจุบัน  (อํานวย  เพชรณรงค, 2521, หนา 149-167)  
การคาขายในสังคมไทยไดดําเนินการคาขายผานพัฒนาการทางการคามาในทุกยุคทุกสมัยจนถึง

ยุคปจจุบัน  ซ่ึงพอจะกลาวโดยสรุปไดดังนี ้
 ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย  การคาระหวางประเทศถูกผูกขาดโดยพระคลังสินคากิจการผลิต
และกิจกรรมการคาของคนไทยแท ๆ มีแตกิจกรรมยอย ๆ บทบาทการผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคา
ไดส้ินสุดลงเม่ือประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 
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 ยุค พ.ศ.2475-2500  หรือยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง  การผลิตและการคา
ในประเทศไทยไดขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ  พอคาคนจีนเริ่มรวมตัวกันอยางเหนียวแนนไดมี
การจัดต้ังสมาคมพอคาจีน  รวมทั้งผูกขาดกิจกรรมการคาในแตละแขนง เงินทุนมีความสําคัญข้ึน
และเปนตัวช้ีขาดทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 
 ยุค พ.ศ. 2501-ปจจุบัน  หลัง พ.ศ. 2500  เงินทุนตางประเทศไหลเขาสูประเทศไทย
อยางหนาแนน  รัฐบาลดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุน  สงผลใหเกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
โดยการลงทุนจากเอกชนตางชาติมากข้ึนทุกที 
 จากยุคตาง ๆ ท่ียกมานี้พิจารณาไดวาแมอาชีพคาขายจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบท
แหงพัฒนาการทางเศรษฐกิจการคาของแตละยุคสมัย  เหตุการณตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงผานพนไปแลว 
แตความนาสนใจยังคงอยูและเปนเร่ืองท่ีคนไทยควรจะใหความสําคัญเพราะถือเปนวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมไทย  
 ตลาดนัดรูปแบบใหมในปจจุบันเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  เมื่อประมาณ 
10 – 15  ป  ท่ีผานมา  ตลาดนัดในฐานะของศูนยรวมและศูนยกลางของการซ้ือขายสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค  ตลาดนัดมีการปรับเปล่ียนไปตามสภาพของเศรษฐกิจ  สังคม  ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและความตองการของผูบริโภคตลอดมา  ถาจะกลาวถึงการศึกษาเรื่องตลาดนัด
เพื่อนํามาเผยแพรหลายคนต้ังคําถามตามมาเสมอวาจะศึกษาไปเพื่ออะไร  ศึกษาไปแลวมีประโยชน
อยางไร  อาจเปนเพราะคนมองตลาดเปนเรื่องธรรมดาที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน  จึงไมนาให
ความสนใจเทาไรนัก  เรื่องนี้ผูวิจัยเองก็เขาใจแตที่ตองศึกษาเรื่องนี้เพราะผูวิจัยมีความผูกพันกับ
ตลาดนัดและเช่ือวาตลาดนัดมีเร่ืองท่ีนาสนใจมากกวาท่ีหลายคนคิด  การท่ีผูวิจัยศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทรในสาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  จึงมีความเช่ือวาตลาดนัดเปนอีกสังคมหนึ่ง
ท่ีนาสนใจท่ีจะทําการศึกษาและพัฒนา  เหมือนท่ีนักวิจัยหลายคนเคยศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนกลุมตาง ๆ
แลวนํามาเผยแพร  สังคมตลาดนัดในปจจุบันมีผูคนมากมายมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ   
ผูคนท่ีเขาไปทํากิจกรรมในตลาดนัดแตละแหงก็มีความหลากหลายสรางความมีชีวิตชีวาใหกัน

ตลาดนัดทําใหสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีวางเปลาในวันท่ีไมมีการจัดตลาดนัดกลับมามีชีวิตอยางไมนาเช่ือ     
  กรอบแนวคิดในการศึกษาตลาดนัดนั้น  ท่ีผานมามีคอนขางนอย และสวนใหญจะศึกษา

ในเชิงปจจัยในการเลือกซื้อสินคาในตลาดนัดของผูบริโภคเทานั้น  สวนวิวัฒนาการของตลาดนัด
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไปและวิถีชีวิตของกลุมคนในตลาดนัด

ยังมีคนศึกษานอยมาก  แนวคิด โครงสรางและองคประกอบของตลาดนัดมีประโยชนมากในการศึกษา
ตลาดนัดเชิงมานุษยวิทยา  เพราะเปนแนวคิดที่มีลักษณะครอบคลุมหลายประเด็น  (holistic)  เชน 
ประเด็นเร่ืองหนาท่ี  (function)  ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจ
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กับตลาดนัด  โครงสรางของตลาด  ความสัมพันธของคนในตลาด ขนาดของตลาดนัด ลักษณะ
เวลาเปด-ปดของตลาดนัด  คุณลักษณะของสินคา  วิถีชีวิตของพอคา  แมคา  การดํารงอยูของกลุมคน
ในตลาดนัดที่แตกตางจากกลุมคนในอาชีพอื่น ๆ ศึกษาวิวัฒนาการของคนในตลาดนัดที่เปน
องคประกอบหลักของการเกิดข้ึนของตลาดนัด  ในอดีตท่ีมีความสัมพันธอันดีกับวิถีชีวิตของชุมชน
จนถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและกาวเขาสูการเปนธุรกิจตลาดนัดอยางเต็มตัวและ

ศึกษาปจจัยการเกิดข้ึน  การดํารงอยู  โครงสรางของตลาดนัดและวิถีชีวิตของกลุมคนในตลาดนัด
ไดแก  ผูซ้ือ  ผูขาย  และผูจัดการระบบตลาดนัด  ซ่ึงจะเห็นไดจากธุรกิจตลาดนัดเปนอีกหนึ่งธุรกิจ
ท่ีนาจับตามอง  ดวยสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  ความสําเร็จของตลาดนัดคือการเขาถึงผูบริโภค   
เลือกเองไดทุกชิ้น  สัมผัสและพูดคุย  ทําใหเขาใจความตองการของผูบริโภคและตอบสนองได
อยางสูงสุด  นอกจากความเปนตลาดนัดแลววิถีชีวิตของพอคาแมคาที่มีการดํารงอยูอยางเรียบงาย
ท่ีแตกตางจากกลุมคนในอาชีพอ่ืน ๆ ก็มีความนาสนใจท่ีจะศึกษาไมนอยเชน  เวลากลางวันท่ีผูคน
ตองทํางานตามเวลาคือเร่ิมงานตอนเชาแตสําหรับคนอีกกลุมหนึ่งแลวช่ัวโมงทํางานของพวกเขา

กลับตางออกไป  ชวงเวลาท่ีถือเปน  “นาทีทอง”  ในการประกอบอาชีพของเขาคือชวงท่ีคนสวนใหญ 
เลิกงาน   

    อาชีพท่ีกําลังจะกลาวถึงคืออาชีพคาขายหรือพอคาแมขายในตลาดนัดนั้นเอง  ซ่ึงปจจุบัน
ถือเปนอาชีพท่ีนาสนใจศึกษาโดยเฉพาะในยุคน้ํามันแพงเชนนี้  อาชีพนี้จะดีหรือไมขึ้นอยูกับ
การจับจายใชสอยและสภาพเศรษฐกิจ  อาชีพที่ตองฝากชีพจรไวกับงานและเงินของคนอื่น
เปนอาชีพท่ีพบเห็นท่ัวไปในสังคมเมืองใหญและท่ีสําคัญตลาดนัดเปนแหลงสรางงาน  สรางรายได  
สรางอาชีพใหม ๆ จํานวนมาก  ตลาดนัดจึงถือไดวาเปนแหลงทําเงินท่ีดี  แตเนื่องจากตลาดนัดไมมี
ผูใหความสนใจศึกษามากนัก  ทั้งที่ในปจจุบันตลาดนัดมีความสําคัญกับสังคมไทยมากขึ้นทุกวัน
สังเกตไดจากปจจุบันมีตลาดนัดเกิดข้ึนมากมาย นอกจากตลาดนัดจะเปนพื้นท่ีแหงกิจกรรมซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินคาของผูคนจํานวนมากแลว  ยังเปนพื้นท่ีท่ีมีการพบปะสังสรรคของผูคนในรูปแบบตาง ๆ 
ที่นาสนใจ  การศึกษาตลาดนัดจึงมิใชเพียงการศึกษาราคาสินคาและประเภทของสินคาที่นํามา
ขายเทานั้น  แตเปนการศึกษาในเชิงมานุษยวิทยา  เปนลักษณะของการศึกษาท่ีครอบคลุมหลายประเด็น 
ผูวิจัยตองการจะบอกเลาเรื่องราวของชาวตลาดนัดและเอกลักษณของตลาดนัด  เปนการศึกษา
เชิงวัฒนธรรมที่จะทําใหเห็นภาพและเขาใจความสัมพันธระหวางคน  ความคิด  ความเชื่อ  และ
วิถีชีวิตประจําวันของคนท่ีเกี่ยวพันกับตลาดนัดดวย  ตลาดนัดมีความสําคัญอยางไรในวิถีชีวิตของคน 
ผูคนกลุมคนใดบางที่เขาไปทํากิจกรรมในตลาดนัด  ชีวิตของคนในตลาดนัดมีการดิ้นรนตอสู 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมมีผลอยางไรในวิถีตลาดนัด  เหลานี้ลวนเปนคําถามสําคัญในการทําวิจัย
คร้ังนี้  การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
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เพื่อเปนกรณีศึกษาและเผยแพรตอไป  หวังวาการศึกษานี้คงมีประโยชนแกผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษาคนควา
ไดนําไปเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 
   
1.2  ปญหาการวิจัย 
 
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้จะเห็นไดวาตลาดนัดและผูคนท่ีเขาไปทํากิจกรรมในตลาดนัด

มีความสําคัญพอที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาเพื่อเผยแพร  เพราะในแงของสังคมแลวตลาดนัด
เปนแหลงรวบรวมผูคนท้ังผูคาและผูบริโภคโดยเฉพาะสังคมของชาวตลาดนัดซ่ึงมีความแตกตางจาก

คนกลุมอ่ืน ๆ เชนเวลาในการดําเนินชีวิตการทํางาน  เปนอาชีพท่ีฝากชีพจรในการหารายไดไวกับเงิน
และงานของคนอ่ืน  สวนในดานเศรษฐกิจตลาดนัดก็ถือไดวาเปนแหลงใชจายเงินในระดับรากหญา   
ระดับชุมชน  ระดับคนใชแรงงาน  พนักงานโรงงาน  หรือแมแตคนในระดับขาราชการและคนช้ันกลาง    
พอคาแมคาในตลาดนัดจะเปนผูบอกไดวาชวงนี้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางไรโดยวัดจาก

กําลังซ้ือของผูบริโภคในแตละวันและท่ีเปนปญหาอยางมากในขณะน้ีก็คือปญหาราคาน้ํามันท่ีมี

ราคาสูงขึ้นทุกวัน  เพราะอาชีพคาขายในตลาดนัดมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเดินทางไปขาย
ตามตลาดตาง ๆ น้ํามันเช้ือเพลิงจึงถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมากกับอาชีพคาขาย  ราคาน้ํามัน
ยิ่งสูงข้ึนเทาไรตนทุนในการคาขายก็เพิ่มมากข้ึนเชนกัน  เหลานี้เองที่นําไปสูการศึกษา  ชาวตลาดนัด
มีการดําเนินชีวิตอยางไรในสถานการณปจจุบัน  มีปญหาอยางไรกับการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
คาขายของตน  เพราะบุคคลเหลานี้ก็ควรไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐเชนกัน
ในฐานะคนไทยท่ีตองเสียภาษีเหมือนกับบุคลในอาชีพอ่ืน ๆ   
 ปญหาที่ไมมีใครสนใจที่จะศึกษาทั้งที่สังคมของชาวตลาดนัดเปนสังคมขนาดใหญ

มีความผูกพันและไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ราคาสินคา
และคาครองชีพท่ีสูงข้ึนทุกวันเชนกันกับสังคมของคนในกลุมอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีมักจะไดรับความสนใจ
และมักมีการเรียกรองขอความชวยเหลือจากภาครัฐเปนประจําเชนคนช้ันแรงงาน  กรรมกร  เกษตรกร
ชาวไรชาวนา  เปนตน  แตชาวตลาดนัดออกมาเรียกรองหรือภาครัฐเคยมีนโยบายที่จะชวยเหลือ
ชาวตลาดนัด  ชาวตลาดนัดยังมีความคิด ความรูสึกท่ีอยากจะแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศ  แนวความคิดท่ีหลากหลาย  ในสังคมชาวตลาดนัดบางคร้ังเปนความรูสึกท่ีออกมาจาก
ความรูสึกของคนทํางานในระดับรากหญา  แตไมเคยมีสักคร้ังท่ีไดถูกนําเสนอ  ท้ังท่ีชาวตลาดนัดก็
เปนผูมีสิทธิเทาเทียมกับคนไทยในอาชีพอ่ืน ๆ สิทธิในการเปนคนไทยคนหน่ึงสิทธิในการเลือกต้ัง
ลงคะแนน  สิทธิในดานการเมืองและสวัสดิการในดานตาง ๆ ท่ีคนไทยคนหนึ่งพึงมี  แตวันนี้คนกลุมนี้
ตองดิ้นรนเพื่อตอสู  ไมเคยมีสวัสดิการใดเลยที่ภาครัฐจะมอบใหกับชาวตลาดนัด  เพียงเพราะวา
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พวกเขาเปนพอคาแมคาเปนคนช้ันลาง  ไมเคยมีประกันสังคม  บัตรประกันสุขภาพ  หรือความคิด
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกลุมนี้บาง  ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่องนี้ก็หวังวาจะมีผูใหความสนใจใสใจ
กับคนอาชีพนี้บาง  ผลของการวิจัยยังสามารถท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนคนไทยกลุมหนึ่งใหดีข้ึนไดอีกทางหน่ึงดวยเพราะคนกลุมนี้ก็ถือไดวาเปนสวนหน่ึง

ของสังคมไทยเชนกันและงานวิจัยคร้ังนี้ยังจะนําเสนออีกดานหนึ่งท่ีคนชอบเดินตลาดนัดยังไมเคยรูเลย

นั่นคือวิวัฒนาการของตลาดนัด  ตลาดนัดเกิดข้ึนไดอยางไรใครเปนคนคิดและเกิดคร้ังแรกไดอยางไร   
ท้ังท่ีปจจุบันใครไมเคยเดินตลาดนัดหรือไมเคยใชบริการของตลาดนัดเลยคงเปนเร่ืองแปลก  ตลาดนัด
มีท่ัวไป  มีทุกวัน  อาจจะเปนที่เดิมหรือเปลี่ยนที่ไปบางในแตละวัน  แตก็ยังคงความเปนตลาดนัด
อยูอยางนี้และผูวิจัยเช่ือวาตลาดนัดจะอยูคูกับสังคมคนไทยไปอีกนานและนับวันจะยิ่งเพิ่มความสาํคัญ

มากข้ึนทุกวันตามสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  การดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีตองแขงกับเวลา 
ตลาดนัดจึงเปนทางเลือกท่ีดีสําหรับคนทํางานทุกคน  ดังนั้น การศึกษาตลาดนัดในคร้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะทํา
ความเขาใจกับความเปล่ียนแปลงของตลาดนัดและวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบันโดยเฉพาะสังคม

ของชาวตลาดนัด 
     ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษาเร่ืองราวของตลาดนัดท่ัวไปและจะมุงศึกษา

ปฏิสัมพันธของสังคมชาวตลาดนัดโดยจะเนนท่ีตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง   การใชตลาดนัดในฐานะ
ท่ีเปนแหลงประกอบอาชีพ  พื้นที่แหงความเพลิดเพลินในการบริโภคและพื้นที่แหงการตอรอง 
ในการศึกษาคร้ังนี้จะเปนจุดเร่ิมตนในการศึกษามิติตาง ๆ ในตลาดที่นอกเหนือไปจากกิจกรรม
การซ้ือขายและมูลคาเศรษฐกิจ  หากแตจะใหผูท่ีสนใจมีโอกาสมองตลาดในมิติของสังคมวัฒนธรรม   
นอกจากนี้การท่ีจะกลาวถึงปญหาของการศึกษาเร่ืองตลาดนัดท่ีหลายคนไมเคยท่ีจะต้ังคําถามเลย  
การศึกษาเพิ่มเติมใหลึกซึ้งขึ้นดวยการตั้งคําถามใหม ๆ เชน  ทําไมปจจุบันสินคาชื่อดังหลายคาย
ใชตลาดนัดเปนสถานท่ีเปดตัวและโฆษณา  ทําไมนักการเมืองตองไปหาเสียงท่ีตลาดนัดท้ังท่ีไมเคยมี
นโยบายอะไรเกี่ยวกับพอคาแมคาในตลาดนัดเลย  ทําไมตองคิดวาผูที่มีอาชีพคาขายในตลาดนัด
เปนผูท่ีมีการศึกษานอย  ขาดทักษะ  ขาดโอกาสในการทํางานดานอ่ืน ๆ และพอคาแมคาดําเนินชีวิต
กันอยางไร ท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนปญหาและเปนการต้ังคําถามใหกับงานวิจัยท่ีจะเนนการเก็บขอมูล
ภาคสนาม  สังเกตและมีสวนรวมซ่ึงอาจจะทําใหพบเร่ืองราวของตลาดนัด  วิถีชีวิตของชาวตลาดนัด  
เร่ืองราวของพอคาแมคาและบทบาทของตลาดนัดกับสังคมไทยมีอะไรมากกวาท่ีคิด 
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1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.3.1  เพื่อศึกษาววิัฒนาการและเอกลักษณของตลาดนัด 
 1.3.2  เพื่อศึกษา  การดําเนินชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา 

จังหวดัชลบุรี 
 

 1.4  ขอบเขตของงานวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัมุงเนนศึกษาวิวฒันาการของตลาดนัดและการดาํเนินชีวิตของชาวตลาดนัด

คลองถมแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 1.4.1  ผูวิจัยจะทําการศึกษาในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551  โดยผูวิจัย
จะทําการศึกษาดวยตัวเองในฐานะท่ีผูวิจัยมีอาชีพคาขายอยูในตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  จึงทําให
งายตอการเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ 
  1.4.2  ดานเนื้อหาของการศึกษาวิวัฒนาการของตลาดนัด  ผูวิจัยจะทําการศึกษาจากผูมี
ประสบการณ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยการศึกษาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดมี
เอกสารอางอิงชัดเจนเพราะถือเปนขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีไมสามารถท่ีจะผิดพลาดได   การศึกษา
ในข้ันตอนนี้  จะเปนการศึกษาระบบตลาดนัดในลักษณะกวาง ๆ (overview)  วาในดานประวัติศาสตร
หรืออดีตท่ีผานมา  ตลาดนัดมีการพัฒนามาอยางไร  มีผลกระทบอะไรบางหลังจากสังคม
มีการเปล่ียนแปลงไป  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  ขอมูลสวนใหญจะเปนขอมูลท่ีมีอยูแลว
จากหนังสือประวัติศาสตรและงานวิจัยท่ีทํามาแลวหรืองานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคคลายกัน 

 1.4.3  ศึกษาวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
การศึกษาวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดจะทําการศึกษาในหลายมิติและเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนตอการศึกษา

ในครั้งนี้โดยจะนําเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังมาประกอบ
ในการพิจารณาดวย  เชน  การศึกษา  เช้ือสายทางชาติพันธุ  รายได  เงินทุน  อายุ  ภูมิลําเนา  การเขาสู
อาชีพคาขาย  คานิยม  ความเช่ือ  ขนาดของการคาและประเภทของสินคา  ลักษณะการดําเนินชีวิต
ของแตละคน  เปนตน  

 1.4.4  ศึกษาชาวตลาดนัดแหลมฉบังท่ีมีความสัมพันธกับมิติในดานตาง ๆ เชน  มิติทางดาน
เศรษฐกิจ  มิติทางดานสังคมและความสัมพันธของชาวตลาดนัด  มิติทางดานความเช่ือและมิติทางดาน
ครอบครัว 
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1.5  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 การศึกษาตลาดนัดในครั้งนี้จะศึกษาเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะทําใหเห็นภาพและเขาใจ

ความสัมพันธระหวางคน  ความคิด  ความเช่ือและวิถีชีวิตประจําวันของคนท่ีเกี่ยวพันกับตลาดนัดดวย 
ตลาดนัดมีความสําคัญอยางไรกับสังคมไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในยุคปจจุบัน  ผูคนกลุมใดบาง
ท่ีเขาไปทํากิจกรรมในตลาดนัด  การดําเนินชีวิตของพอคาแมคาในตลาดนัดมีการดิ้นรนตอสู  ตอรอง
และแสวงหาทางเลือกในการประกอบอาชีพอยางไร  การเปล่ียนแปลงของสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ 
มีผลอยางไรในวิถีชีวิตของชาวตลาดนัด  เหลานี้เปนคําถามในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

 “ตลาดนัด”  จะจัดข้ึนเฉพาะวันและสถานท่ีท่ีกําหนดอาจเปนเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห
และจะเปนเชนนั้นตลอดไปจนเปนท่ีรูจักของคนในชุมชน  ตลาดลักษณะนี้มีอยูท่ัวไปทั้งในชนบท
และตัวเมืองใหญ  ใกลท่ีชุมชนในเขตท่ีเปนเมืองอุตสาหกรรมคนในละแวกน้ันไดจับจายซ้ือของกัน
สะดวก  สวนขนาดของตลาดน้ันข้ึนอยูกับความเจริญของชุมชนเปนสําคัญ  สินคาท่ีพอคาแมคา
นํามาวางขายจะมีสารพัดอยางเหมือนกับสินคาในตลาดสดและมีสินคาหลายอยางที่ในตลาดสด

ไมมีขาย  เพราะจะมีผูนํามาวางขายเฉพาะวันท่ีมีตลาดนัดเทานั้น  นอกจากนี้แลวตลาดนัดยังมี
ความหลากหลายของสินคา  ความหลากหลายของผูคนท่ีมาใชบริการตลาดนัด  รวมถึงความหลากหลาย
ของพอคาแมคาท่ีมาอยูรวมกัน  จากท่ีกลาวมาบางคนอาจจะนึกไมถึงวาตลาดนัดทุกวันนี้
มีความหลากหลายมาก  การใชชีวิตผานไปวัน ๆ ไมมีใครสนใจความเปนตลาดนัดแมวาตนเองจะพ่ึงพา
ตลาดนัดอยูเปนประจําทุกวันเชน  อาหารการกิน  เคร่ืองใชไมสอย  แตใครเลยจะสนใจวาตลาดนัด
ทุกวันนี้มีความสําคัญกับสังคม  ชุมชนแคไหน  ส่ิงที่ทุกคนรูก็คือวันนี้มีนัดท่ีนี่เทานั้น  แตถาไดศึกษากัน
อยางจริงจังถึงวิวัฒนาการการเกิดข้ึนของตลาดนัดในอดีตท่ีมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนในชนบท  
มีการพึ่งพาอาศัยกันระหวางผูคาและผูบริโภคเพราะตลาดนัดนั้นบางคร้ังผูคาก็มีโอกาสที่จะเปนผูซ้ือ  
ผูบริโภคบางครั้งก็มีโอกาสเปนผูขายไดเชนกัน  ตลาดนัดจึงเปนแหลงที่ใชแลกเปลี่ยนสินคา
ของท้ังสองฝาย  วันนี้วิวัฒนาการของตลาดนัดเดินตามการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน  ผูคนท่ีเกี่ยวของ
กับตลาดนัด  สินคา  ก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปบาง  แตความเปนตลาดนัดก็ยังคงเปนตลาดท่ีมีวิถีชีวิต
ของกลุมคนในตลาดนัดท่ีตองดําเนินชีวิตหมุนเวียนไปตามพื้นท่ีและชุมชนตาง ๆ การศึกษาครั้งนี้
จะเปนการศึกษาอีกดานหนึ่งของตลาดนัดท่ีคนเดินตลาดนัดอาจไมเคยรูวาตลาดนัดท่ีเห็นกันทุกวันนี้

มีความเปนมาอยางไร  พอคาแมคาที่อยูในตลาดนัดอยูกินกันอยางไรนําสิ้นคามาจากไหน  
เปนการเพิ่มเสนหใหกับตลาดนัดมากข้ึนและผูท่ีชอบเดินตลาดนัดก็จะไดรูจักตลาดนัดมากข้ึนดวย  
นอกจากนี้ตลาดนัดยังมีสินคาท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน  ผลการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปสูการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของกลุมคนท่ีมีความสัมพันธกับตลาดนัดและเปนการพัฒนาการตลาดที่นําไปสู

การประชาสัมพันธสินคาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนทองถ่ินไดอีกทางหนึ่งดวย 
 นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของตลาดนัดแลวยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่นาสนใจ

ท่ีพบในการศึกษาเร่ืองตลาดนัดและวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังอีก  ไดแก  ประเด็น
ท่ีเปนความนาสนใจเฉพาะคนแตละกลุม  เชน  ประเด็นบทบาทของพอคาแมคา  ผูจัดตลาดนัดและ
บุคคลท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับตลาดนัดท่ีมีความสัมพันธกับตลาดนัดหรือความสัมพันธแบบไมเปนทางการ

ของคนกลุมตาง ๆ ในตลาดนัด  มีการชวยเหลือกันในดานเศรษฐกิจ  เชนขอยืมเงินเวลาขาดแคลน 
ชวยกันขายของ  การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมของตลาดนัดก็ไมแตกตางจากสังคม
ในกลุมอาชีพอ่ืน ๆ มากนัก  ปญหาตาง ๆ ของผูท่ีเขามาทํากิจกรรมในตลาดนัดก็มีเหมือนในสังคมอื่น ๆ 
เชนการทะเลาะกันในหมูพอคาแมคา  ปญหาทางสังคม  ปญหาอาชญากรรมตาง ๆ ก็มีใหเห็นบอยคร้ัง
ในตลาดนัด  เพราะตลาดนัดเปนแหลงท่ีรวบรวมคนจํานวนมากในวันท่ีมีนัด  

 อีกประเด็นท่ีจะทําการศึกษาเพิ่มเติมนอกจากประเด็นหลักท่ีทําการศึกษาแลวก็คือ  
ผลกระทบจากภายนอกท่ีทําใหเกิดปญหากับอาชีพพอคาแมขายในตลาดนัดก็มีความนาสนใจเชน   
ปญหาน้ํามันแพงท่ีสงผลกระทบตอคนท่ัวไปมีผลอยางไรกับอาชีพนี้บาง  ปญหาเศรษฐกิจ  การเมือง 
สังคมสงผลอยางไรบางกับอาชีพพอคาแมคาตลาดนัด  ปญหาหนี้สินก็เปนปญหาใหญ  เหลานี้เปนปญหา
ท่ีเกิดข้ึนกับสังคมสวนใหญ  การศึกษาคร้ังนี้จะทําใหทราบถึงการปรับตัวของพอคาแมคาใหอยูใน
สังคมไดอยางไร 

 ท่ีกลาวมาก็คือสวนหนึ่งท่ีจะทําการศึกษา  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม  ผูวิจัยทําการศึกษา
เพื่อใหเขาใจสภาพตาง ๆ ของตลาดนัดและผูท่ีมีกิจกรรมในตลาดนัดดังนี้    

  1)  ศึกษาขอมูลเร่ืองตลาดนัด วิวัฒนาการและเอกลักษณของตลาดนัด 
  2)  ศึกษาวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังและความสัมพันธของกลุมคน
ท่ีทํากิจกรรมในตลาดนัด 
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.6.1  เปนประโยชนแกผูท่ีมีความสนใจขอมูลเร่ืองตลาดนัดหรือนําไปเปนแนวทาง
ในการจัดตลาดนัดและเปนขอมูลใหผูท่ีมีความสนใจในอาชีพคาขายไดศึกษา   
 1.6.2  ทําใหทราบวิวัฒนาการของตลาดนัดและการดําเนินชีวิตของพอคาแมคาซึ่งถือวา
เปนกลุมอาชีพท่ีมีความสําคัญตอสังคมไทยและเปนกลุมคนท่ีมีขนาดใหญกลุมหนึ่ง 
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 1.6.3  ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของชุมชนจนถึงระดับประเทศ
เพราะอาชีพคาขายตลาดนัดมีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนโดยวัดจากกําลังซ้ือ

ของประชาชนและความนิยมของประชาชนท่ีมีตอสินคาในแตละประเภทท่ีมีจําหนายในตลาดนัด 
 1.6.4  ทําใหทราบความมีเสนหหรือเอกลักษณของตลาดนัด ท่ีทําใหตลาดนัดยังคงเปนท่ีนิยม

ของคนไทยมาจนถึงปจจุบัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  วิวัฒนาการ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  

วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ในการศึกษา
วิวัฒนาการคร้ังนี้จะทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงของตลาดนัดวามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง

เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป 
 1.7.2  วิถีชีวิต  หมายถึง  แนวทางการดําเนินชีวิตชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  นับต้ังแต

วิธีการประกอบอาชีพ  วิธีกินอยู  วิธีแตงกาย  วิธีทํางาน  วิธีการลงทุน  วิธีพักผอน  วิธีแสดงอารมณ 
วิธีจราจรและขนสง  วิธีการดูแลครอบครัว วิธีอยูรวมกันเปนหมูคณะ  วิธีแสดงความสุขทางใจ  และ
หลักเกณฑการดําเนินชีวิต  

 1.7.3  ตลาดนัด  หมายถึง  ตลาดท่ีจัดข้ึนเฉพาะวันและสถานท่ีท่ีกําหนดอาจเปนเพียงวัน
ใดวันหนึ่งในสัปดาหและจะเปนเชนนั้นไป  จนเปนท่ีรูจักของคนในชุมชน  ตลาดนัดก็คือแหลงท่ีมี
การซื้อขายสินคามีการกําหนดนัดหมาย  วัน  เวลา  สถานที่ที่แนนอน  และมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปตามสถานท่ีตาง ๆ ในหนึ่งสัปดาหอาจซํ้ากันบางในบางวันแตไมเกินสองวัน  และ
มีความหลากหลายของสินคาท่ีแตกตางจากตลาดสดท่ัวไป 
 1.7.4  ชาวตลาดนัดเปดทายขายของคลองถมแหลมฉบัง  หมายถึง  กลุมคนท่ีทํากิจกรรม
คาขายแลกเปล่ียนและใหบริการในตลาดนัดดังนี้  

  1)  กลุมพอคาแมคาท้ังท่ีเปนผูคาประจําและขาจร 
  2)  กลุมท่ีทําหนาท่ีเปนผูจัดตลาดนัด  เชน  เจาของตลาด  ผูจัดการตลาด  ลูกจาง

ท่ีทําหนาท่ีใหบริการในตลาดนัด  
  3)  กลุมท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับตลาดนัด  เชน  วินมอเตอรไซค  คนรับฝากรถ  คนเกบ็ขยะ  

ชางไฟฟา  เปนตน 
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  1.7.5  ผูจัดตลาดนัด  หมายถึง  ผูจัดวางแผนผังการวางสินคา  ใหใครขาย  ตรงบริเวณไหน  
ดูแลไมใหผูขายขัดแยงกันในเร่ืองพ้ืนท่ีขาย  ซ่ึงจะเปนชวงแรก ๆ ของตลาดนัด  หลังจากนั้นทุกคน
จะจับจองที่ตรงบริเวณนั้นเปนของตนเองคือทุกครั้งที่มีการจัดนัดจะมาขายตรงนี้  สวนผูมาใหม
ผูจัดระบบ  ก็ตองหาท่ีใหมให  นอกจากนี้ผูจัดการระบบตลาดนัด  ยังเปนผูไดรับผลประโยชนจาก
การเก็บคาหัวเตียง  หรือคาเชาท่ีวางขายสินคาดวย   

 1.7.6  ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง  หมายถึง  ตลาดนัดเปดทายขายของท่ีตั้งอยูขางปมน้ํามัน
ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  (ปตท.)  เปดขายวันจันทรและวันพฤหัสบดี  ตั้งแตเวลา  
13.00 น. - 22.00 น.  สถานท่ีตั้ง  ริมถนนสุขุมวิท  ระหวางอาวอุดม  พัทยา  ส่ีแยกทาเรือแหลมฉบัง    
อยูในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    
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