
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

2.1  ความเปนมาและความสําคัญของตลาดนัด  
 

 ในอดีตสังคมมนุษยมีระบบเศรษฐกิจแบบเล้ียงตัวเอง  แตละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว
รับประทานในครัวเรือนของตนได  ขาวของเคร่ืองใชในครัวเรือนก็เปนส่ิงท่ีทําไดไมยาก  เพราะอาศัย
วัตถุดิบท่ีมีตามธรรมชาติเปนหลัก  แมแตเส้ือผาก็ทอข้ึนใชเอง  เม่ือสังคมพัฒนาข้ึน  และคนสามารถ
ผลิตพืชพันธุธัญญาหารตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชที่จําเปนไดในปริมาณท่ีมากเกินกวาความตองการ

จนเหลือเปนสวนเกิน  จึงนําผลผลิตสวนเกินนั้นไปแลกเปล่ียนกับส่ิงของหรืออาหารท่ีตนและครอบครัว
ไมสามารถผลิตข้ึนมาได  การแลกเปล่ียนนี้อาจเปนการแลกเปล่ียนระหวางหมูบานหรือระหวาง
เมืองท่ีอยูหางไกลออกไป  โดยอาศัยพอคาวัวหรือกองคาราวานหรืออาจจะนําผลผลิตนั้นไปแลกเปล่ียน
ดวยตนเอง  แหลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาในยุคสมัยนั้นจึงยังไมเปนสถานท่ีท่ีแนนอน  

 ตอมาเม่ือสังคมเจริญข้ึนเปนเมืองใหญ  มีสภาพและฐานะเปนสังคมเมือง  การใชเงินตรา
เร่ิมแพรหลาย  และการคาขายมีการขยายตัว  สงผลใหความตองการสินคาอุปโภคและบริโภคมีมากข้ึน
ตามไปดวย  จึงเกิดความจําเปนท่ีจะตองมีแหลงหรือสถานท่ีสําหรับซ้ือขายสินคาเหลานั้น  นั่นคือตลาด  
ซ่ึงมักจะเปนท่ีท่ีคนในสังคมหรือชุมชนนั้นรูจัก  และสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  รวมท้ังเปน
ศูนยกลางในการคมนาคมท้ังทางบกและทางนํ้า  ขนาดของตลาดจะใหญหรือเล็กเพียงใดก็ข้ึนอยูกับ
ขนาดของชุมชนท่ีตลาดนั้นต้ังอยูหรือจํานวนสินคาท่ีนํามาวางขายในตลาดแหงนั้น  นอกจากนี้แลว 
ลักษณะของตลาดยังข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและการต้ังถ่ินฐานของชุมชนนั้น ๆ เชน  ถาชุมชนใช
การคมนาคมทางน้ําเปนสําคัญ  ตลาดของชุมชนน้ันก็เรียกวา  “ตลาดน้ํา”  หรือถาใชการคมนาคมทางบก
ในการติดตอคาขายก็เรียกวา “ตลาดบก” ตลาดจึงเปนสถานท่ีท่ีแสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเปนอยู
ของคนในสังคมอีกดวย 

 ตลาดแบบสากล  หมายถึง  ตลาดที่มีรูปแบบและตนกําเนิดในประเทศทางตะวันตก 
อาณาจักรกรีซซ่ึงเปนแหลงวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณท่ีสําคัญของโลกเรียก  ตลาดวาอะกอรา 
(agora)  สวนโรมันเรียก  ตลาดวา  ฟอรัม  (forum)  ท้ังอะกอราและฟอรัมตางก็มีความคลายคลึงกัน
ในดานสถานที่ตั้งและหนาที่ใชสอยของตลาด  กลาวคือ  ตลาดมักตั้งอยูกลางเมือง  เปนที่พบปะ
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ของคนในชุมชนนั้นและชุมชนใกลเคียง  นอกเหนือไปจากเปนท่ีแลกเปล่ียนและซ้ือขายสินคากัน 
ลักษณะของตลาดในระยะแรกจะเปนแบบตลาดนัด  คือ  มีการซ้ือขายสินคากันเปนคร้ังคราว  หรือ
ตามวันท่ีกําหนด  ณ  สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง  สินคาท่ีนํามาซ้ือขาย  แลกเปล่ียนมักเปนสินคาตามฤดูกาล  
เชน  เส้ือขนสัตว  หนังสัตว  ฝาย  เมล็ดพืช  ซ่ึงสินคาเหลานี้พอคาอาจนํามาขายเพียงปละคร้ัง  
ไมไดวางขายอยางถาวร  สวนสินคาท่ีตองใช  ในชีวิตประจําวัน  เชน  อาหาร  นม  เนย  ไข  พวกพอคา
ตองนํามาขายกันเปนประจําทุกสัปดาห  

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดในยุโรปเร่ิมมีมากข้ึนในชวงคริสตศตวรรษท่ี  13  คือ 
เกิดยานตลาดท่ีเปนท้ังท่ีอยูอาศัยและสถานท่ีคาขายอยางถาวร  โดยไมเพียงแตจะมีตลาดยอยท่ีขายสินคา
เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันเทานั้นยังมีตลาดขายสงท่ีขายสินคาหลัก ๆ เชน  
ผาขนสัตว  ยา  เคร่ืองเทศ  เพื่อสงตอไปยังตลาดยอยตามเมืองตาง ๆ และสงออกไปยังตางประเทศ 
ตลาดท่ีมีลักษณะเชนนี้ในประเทศอังกฤษ  ไดแก  ตลาดคาผาในมณฑลยอรกเชียร  (Yorkshire)  
ซ่ึงเปนแหลงผลิตผาขนสัตวท่ีมีช่ือของอังกฤษในขณะน้ันการขยายตัวของตลาดมีมาตามลําดับ

นับตั้งแตปลายคริสตศตวรรษท่ี 18  เปนตนมา  ประกอบกับเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น
ในประเทศอังกฤษ  ก็ยิ่งทําใหมีสินคาท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน  และตองหาทางสงออก 
หรือจําหนายไปยังลูกคาหรือผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ  นั่นหมายถึงตองการหาตลาด
เพ่ือเปนแหลงระบายสินคาเหลานั้น  การขยายตัวของตลาด  เชนนี้บงบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของยุคสมัยไดเปนอยางดี  ตลาดใหญมักมีท่ีตั้งอยูตามเมืองสําคัญ ๆ ท่ีเปนศูนยกลางความเจริญ
ของประเทศ  เชน  ตลาดในกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ตลาดในกรุงอัมสเตอรดัม  ประเทศ
เนเธอรแลนด  และตลาดในกรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  สวนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดแก  
ตลาดในเมืองนิวยอรก  และบอสตัน  ในปจจุบันนี้  ตลาดใหญท่ีขายสงสินคาเฉพาะอยาง  ยังคงมีอยู
ตามเมืองใหญของประเทศตาง ๆ เชน  ลอนดอน  นิวยอรก  อัมสเตอรดัม  เซ่ียงไฮ  กรุงเทพมหานคร  
สิงคโปร  เปนตน 

 ตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอตามกาลเวลาและวิวัฒนาการของเมือง  ดังท่ีเกียรติ  จิวะกุล 
และคนอ่ืน ๆ (2552, หนา 23)  สรุปไวในการศึกษาตลาดกรุงเทพมหานครวา  ตลาดซ่ึงเปนแหลงบริการ
สินคาที่เปนอาหารการกินประจําวันและเครื่องใชไมสอยตาง ๆ ของกรุงเทพฯ  มีวิวัฒนาการ
ไปตามการขยายตัวของการตั้งถ่ินฐาน  โดยครั้งแรกจะเปนการคาขายโดยเรือพายหรือตลาดนํ้า
ตามริมแมน้ําลําคลองท่ีมีบานเมืองหนาแนนและเปล่ียนแปลงจากลักษณะของตลาดนัดมาเปนตลาด

ท่ีถาวรบริเวณริมคลองท่ีสําคัญ ๆ ตอมาการต้ังถ่ินฐานขยายตัวหางไกลจากแมน้ําลําคลองโดยเกาะกลุม
ตามแนวถนน  ถนนไดเขามามีบทบาทแทนแมน้ําลําคลองมากข้ึนทุกที  ตลาดและรานคาจึงปรากฏ
หนาแนนตามริมถนนและกระจุกตัวเปนยานการคาท่ีสําคัญ  ดังท่ีเห็นกันในปจจุบัน 
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 คําวา  “ตลาด”  มีความหมายกวางมากต้ังแตความหมายท่ีกวางท่ีสุด  ซ่ึงหมายถึงระบบอุปสงค
และอุปทานในเชิงเศรษฐกิจไปจนถึงความหมายของตลาดตามท่ีคนสวนใหญเขาใจซ่ึงเกี่ยวพันกับพื้นท่ี  
ดังท่ี  กิตติพร  ใจบุญ  (2549, หนา 21)  ไดใหความหมายวา  ตลาดเปนแหลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา
ของคนไทย  ไดมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา ท้ังในดานท่ีตั้ง  รูปแบบ  ตลอดจนประเภทของสินคา  
ตามสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ตลอดจน
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีซ่ึงเปล่ียนไปในแตละสมัย  
 กิจกรรมซ้ือขายแลกเปล่ียนนั้นดํารงอยูควบคูกับสังคมมนุษยมาชานานแลว  ท้ังนี้เพราะ
มนุษยเปนสัตวสังคม  ทําใหการซ้ือขายแลกเปล่ียนมีวิวัฒนาการมาจากเดิมท่ีเปนเพียงการแลกเปล่ียน
ในชุมชนไปสูการแลกเปล่ียนในระดับท่ีสูงข้ึน  ส่ิงท่ีนํามาซ้ือขายแลกเปล่ียนนั้นผูกพันกับปจจัยพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิตและพื้นฐานของการดํารงสังคม  ตลาดท่ีมีการพัฒนาไปตามการขยายตัวของสังคม
เมืองในยุคสมัยตาง ๆ 
 หลักฐานจากการบันทึกของมาโคโปโล  เม่ือคร้ังท่ีไดมาเยือนจีนไดกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางตลาดกับชีวิตความเปนอยูของชาวจีนวามีความครึกคร้ืนมาก  และท่ีสําคัญการตลาดและ
การคานี้เองเปนปจจัยใหเกิดภูมิปญญาพ้ืนถ่ินของชาวจีนมากมาย ไมวาจะเปนระดับเงินตรา  ระบบ
การชั่ง  ตวง  วัด  และระบบการผอนแรงโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรมาใชในการขนถายสินคา 
ยิ่งไปกวานั้น  ในสมัยตอมา  ตลาดยังนับไดวาเปนแหลงท่ีใชเพื่อการส่ือสาร  ประกาศ  เผยแพรขาวสาร
ในชุมชนและระหวางประชาชนกับรัฐ  แหลงแสดงมหรสพ  การแสดงประเภทปาหี่ตาง ๆ ยิ่งกวานั้น
ยังเปนแหลงพบปะสังสรรคของคนหลายวัย ทําใหเกิดการไปมาหาสู  และมีการปฏิสัมพันธทางสังคม 
ตลาดยังเปนแหลงท่ีผูคนไดมาน่ังดื่มชาตามโรงเตี๊ยม  เพื่อเสวนาพูดคุยและกอใหเกิดการละเลน
ชนิดตาง ๆ เพื่อเปนการผอนคลาย  ไมวาจะเปนหมากรุก  ทอดเตา ฯลฯ แมแตเด็กเล็ก ๆ และผูหญิง
ก็ชอบมาที่ตลาด  เพ่ือเลือกหาสินคานานาชนิด  ของเลนตลอดจนขาวปลาอาหารท่ีจะใชเปนเสบียง
ในครัวเรือน (ธนิต  ธนะกุลมาส, 2543, หนา 57-59 ) 
 งานของอัลเฟรด  เกลล  (Alfred  Gell)  ท่ีศึกษาตลาด  Dhorai  อยูเขต  Bastar  รัฐมัธยมประเทศ 
(ตอนกลางของอินเดีย)  ก็กลาวถึงความมีชีวิตชีวาในตลาด  พบวา  วันที่ไมมีตลาด  พื้นที่นั้น
แทบไมมีอะไรเลยแตในวันศุกรท่ีมีตลาดจะตางไปอยางส้ินเชิง  มีรถบรรทุกมาจอดทําใหรถติด  
ชาวสิกขมาจากทางเหนือ  ชนเผาตาง ๆ เดินทางมาจากทุกทิศทาง  เอาของปาของท่ีปลูกไดจากไรนา 
และของท่ีผลิตเองมาขายมีคนขายผักชาวฮินดู  ชางฝมือ  ชางปนหมอ  ชางทอผา  ชางตีเหล็ก  
มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  โลกท้ังโลกและเทพเจามารวมกันอยูในตลาด  ผูคนแตงตัวกัน
อยางสวยงาม  ผมใสน้ํามัน  ใสเคร่ืองประดับ  นุงสาหรีสวย ๆ เส้ือใหม  ผาโพกหัวใหม  เหมือนกับวา
ตลาดเปนงานพิธีอยางหน่ึง  ไมใชแคท่ีมีการคาขาย  ตลาดแหงนี้สรางความสัมพันธระหวางกลุมตาง ๆ 
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ในแบบท่ีไมไดเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของหมูบาน ตลาดแบงคนเปนกลุมและใชความสัมพันธ
ทางการผูกมัดคนเหลานี้เขาดวยกันและเปนสังคมกันจริง ๆ ตลาดเปนท่ีจัดงานแตง  การประชุม
เร่ืองระหวางหมูบาน  งานพิธี  งานแสดง  ตอรองคาสินสอด  คืนของเม่ือหยา  ทุกอยางเกิดท่ีตลาด 
คนท่ีจะหาคูก็ไปหาท่ีตลาด ชนเผา  (Tribals)  มากมายไปตลาดโดยแทบไมมีอะไรติดมือไปขายและ
ไมไดอยากซ้ืออะไร  แตไปเท่ียว 
 สําหรับผูหญิงของพวกชนเผาตาง ๆ แลวนี้คือตลาดเทียม  เพราะมันเปนเหตุใหพวกเธอ
ไดหาเร่ืองออกจากบานเนื่องดวยธรรมเนียมของกลุมท่ีหามไมใหผูหญิงออกจากบาน  ผูหญิงเหลานี้
จะหาอะไรแทบจะเนาแลวไปขาย  เพื่อใหไดเจอเพื่อน ญาติ ๆ และเพื่อนบาน  นับเปนโอกาสท่ีจะได
พบปะทางสังคมและไมตองอยูบาน  (วิลาวัณย  ฤดีศานต, 2525, หนา 470-491)  
 จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวา  ตลาดมิใชเปนเพียงสถานท่ีสําหรับดําเนินกิจกรรมซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินคาเทานั้น  ทวายังเปนพื้นท่ีแหงชีวิตท่ีมีการปะทะสังสรรคของผูคนในรูปแบบตาง ๆ
ท่ีนาสนใจ  หากปราศจากผูคนท่ีเขามาทํากิจกรรมตาง ๆ แลวพื้นท่ีตลาดก็เปนเพียงสถานท่ีวางเปลา
เทานั้น  ประเด็นท่ีนาสนใจก็คือมีปจจัยอะไรหรือกระบวนการอยางไรในการทําใหพื้นท่ีแหงหนึ่ง
กลายเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจและเปนท่ียอมรับของผูคน 
 กิตติพร  ใจบุญ  (2543,หนา 55-56)  ไดวิจัยงานศึกษาเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย
นับแตอดีตถึงปจจุบันและนําเสนอประเด็นงานเหลานี้พูดถึงการดํารงอยูและการปรับตัวของตลาด

ในลักษณะตาง ๆ นับต้ังแตการเสื่อมโทรมของตลาดนํ้าและการเฟองฟูขึ้นมาแทนที่ของตลาดบก
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงเสนทางคมนาคมและระบบขนสง  การขยายตัวของยานการคาและ
พัฒนารูปแบบของตลาดนัด  ลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีสงผลตอความเปล่ียนแปลงของตลาด 
ความสัมพันธระหวางตลาดกับเวลา  สินคา  และผูคนท่ีเขาไปเกี่ยวของ  ตลอดจนบทบาทสําคัญของ
ผูหญิงในตลาด  ทําใหเห็นภาพรวมของประเด็นการศึกษาเร่ืองตลาดนัด 
 อยางไรก็ตาม  กิตติพรเสนอวา  แมจะมีการพูดถึงการตอรองอํานาจของกลุมแมคาในตลาด 
แตก็ขาดงานท่ีศึกษาอํานาจของกลไกในระบบตลาดและเชื่อมโยงตลาดไปถึงอํานาจและศีลธรรม

ดังแนวคิดของ คารล  โปลันยี  ท่ีเห็นวา  ในยุโรปภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ระบบตลาดมีบทบาท
มาแทนท่ีระบบศีลธรรม  ตลาดสมัยใหมปฏิเสธระบบศีลธรรมเดิมในเรื่องประโยชนของสังคม 
ในระบบตลาดเสรีท่ีมีการแลกเปล่ียนโดยใชเงินเปนสื่อกลางมีการตั้งราคาตายตัว  (fixed  prices) 
เมื่อจายเงินแลวความสัมพันธก็สิ้นสุดลง  ไมมีพันธะในการพึ่งพากัน  (reciprocity)  อีกตอไป 
ตลาดจึงเปนสนามประลองในเชิงอํานาจผานคานิยมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  และการครอบงํา
เชิงวัฒนธรรม  การตลาดมีอํานาจในการกําหนด  “ความเปนอ่ืน”  โดยวาทกรรมการคาดวย 
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 ในประเด็นนี้  มิคาอิล  บันติน  (M.Baktin)  ไดเสนอวาตลาดเปนสถานท่ีอภิสิทธ์ิ  มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือตอการตานวาทกรรมอํานาจนํา  (antihegemonic  discourse)  ตลาดเปนสถานท่ีท่ีเผชิญหนากับ
แรงกดดันสองดานดวยกัน  ดานหนึ่งคือเร่ืองระบบชนช้ันและโครงสรางทางสังคมและอีกดานหน่ึง
คือการจัดการระบบของรัฐ  ดังนั้น  ตลาดจึงเปนพื้นท่ีซ่ึงสัมพันธกับอํานาจ เปนพื้นท่ีกลางท่ีอํานาจ
ทางการเมืองสงผานคานิยมของรัฐไปยังประชาชน  (ไมวาจะเปนในรูปของการจัดระเบียบพื้นท่ี 
จัดระเบียบการวางสินคา  ตรวจสอบคุณภาพสินคา  และเก็บภาษี)  แตในขณะเดยีวกนัตลาดก็เปนพืน้ท่ี
ท่ีเปดใหเกิดการตอรองและตอตานอํานาจท่ีเหนือกวา ผานการนินทา การพูดคุยแลกเปล่ียนขาวสาร
และการแสดงออกอยางอิสระของผูคนท่ีมาตลาด  เพื่อหลบเล่ียงจากความเปนจริงของชีวิต
ท่ีถูกจัดระเบียบไว  (Scott R. Hutson, 2000, pp. 123-149)  ดวยเหตุนี้บรรยากาศของพื้นท่ีตลาด
ซ่ึงมีความจอแจ  วุนวาย  สับสน  จึงดึงดูดใหผูคนจํานวนมากเฝารอการมาเดินตลาดนัดอยางใจจดใจจอ 
 

2.2  รูปแบบหรือประเภทของตลาด  
 

 “ตลาด”  สถานท่ีท่ีคนชอบก็ชอบ  คนไมชอบก็จะไมชอบ  บางคนก็ชอบมาก  คงเพราะ
เปนท่ีรวมสารพัดความหลากหลายท้ังของกินของใช  ของสดของแหง  ของหมักดองก็มี  อยางปลาเค็ม  
ปลารา  หอยดอง  อาหารกลุมนี้ท่ีวากันวารสชาติอรอยนัก  ตลาดแตละประเภท  มีสีสันเอกลักษณ
เฉพาะตัวแตกตางกันไป  ไมวาจะเปนตลาดสด  ตลาดนัด  ตลาดเชา  ตลาดน้ํา  ตลาดบก  ตลาดโตรุง 
หรือกระท่ังตลาดมืด  เปนอันรูกันในหมูผูบริโภควา  แตละตลาดนั้น รับใชความตองการของผูคน
ตางกันไปอยางไรบาง  เปนการเรียนรูอัตโนมัติเปนประสบการณ  และวิถีของแตละชุมชน  รูตัวอีกที 
ตลาดก็มาเปนสวนหนึ่งของชีวิตอยางหลีกเล่ียงไมได  เชามาอยากหาของกินแบบไมตองทํา         
ตองมาท่ีตลาดเชา  มีท้ัง  โจก  ขาวตม  กวยเตี๋ยว  ขาวมันไก  หมูปง  ปาทองโก  น้ําเตาหู  เปนเร่ืองธรรมดา
ของตลาดเชาท่ัว ๆ  ไป  พบเห็นไดท่ัวประเทศไทย  ตามดวยของหวานแบบกนิงาย ๆ  ขาวเหนยีวสารพดัหนา 
ขนมตาล  ขนมกลวย  ขนมช้ัน  หรือขนมไทยประเภททอง ๆ  ท้ังหลาย  ซ่ึงมักมีขาย  เพื่อซ้ือหาไปไหวพระ 
ไหวเจา ในตอนเชา ๆ และตกถึงทองในตอนสาย ๆ อาหารและขนม เหลานี้จะกินท่ีราน  หรือซ้ือไปกนิ
ท่ีบานก็สะดวกเชนกัน  อ่ิมแลวเดินเขาตลาดสดใกล ๆ  ไปหาซ้ือเนื้อสัตว  ผักสด  กลับไปปรุงเปนม้ือเท่ียง 
ม้ือคํ่าไดทันที  สมัยนี้ตลาดเชาแบบนี้  อาจไมไดไปรวมกับตลาดชุมชน  ตลาดเทศบาลท่ีเปนตลาดสดแลว 
แตอาจไปอยูตามขางทาง  ถาเปนในยานชุมชนเมือง  จําเปนตองมีรานแซนวิช  สลัด  ผลไมสด 
สําหรับคนทํางานท่ีรักสุขภาพ  แตเวลามีนอย  จากตลาดเชา  มาถึงตลาดอเนกประสงค  หรือเรียกวา
มีผูประสงคจะซ้ือ  และผูประสงคจะขาย  ไมวาจะเปนชุมชนอยูหางไกลอยางในชนบท  หรือในเมือง 
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ตลาดเอนกประสงคแบบนี้  บางก็มีชวงเชา  แตถามีชวงบายหรือตอนเย็น ๆ มักจะอยูในรูปแบบของ
ตลาดนัด  ท่ีไปกอตัวอยูใกล ๆ ชุมชนท่ีมีคนมากประชากรกระจุกตัวหนาแนน  

 ถาจะกลาวถึงตลาดนัดตอนชวงเยน็ ๆ พอคา  แมขาย  ท่ีติดตามชุมชนมาเปดเพิง  เปดแผง 
เปดโตะ  จะทยอยเร่ิมต้ังรานคา  ตั้งแตชวงบาย  ๆ โดยจะมารวมตัวกันสัปดาหละ  1  วัน  หรือ  2  วัน 
ก็คงแลวแตอุปสงคและอุปทานของผูซ้ือและผูขาย  สินคาท่ีคํานึงถึงความนิยมของผูซ้ือเปนหลักขายกนั
ตั้งแตของกิน  เชน  แกงถุง  สารพัดอยาง  หมูทอด  ไกยาง  น้ําพริก  ผักสด  จนถึงขาวของเคร่ืองใช  
กะละมัง  ถังน้ํา  ไมหนีบ  เส้ือผา  ชุดช้ันใน  บางตลาดครบวงจร  พรอมสรรพกระท่ังอะไหลมือถือ
และบัตรเติมเงินท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ตลาดนัดแบบนี้ไดรับความนิยมเพราะนําเสนอส่ิงของ
ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน  ถาเปนยานโรงงานหรืออพารทเมนท สินคาท่ีไดรับความนิยมเห็นจะเปน
กับขาว ผักสด ที่วางเปนจาน ๆ กอง ๆ 5 บาท  10  บาท  เหมาะสมแกความตองการในชีวิต
เพราะไมมีใครอยากซ้ือแตงกวาหรือมะเขือเทศเปนกิโลกรัม  ซ้ือกันแคพอกิน  แลวยิ่งตอนใกลตลาดวาย 
ราคาก็จะลดลงเหลือ  3  กอง  5  บาท  

 กิตติพร  ใจบุญ  (2549, หนา 57 -59)  กลาวถึงตลาดประเภทตาง ๆ ไดแก  ตลาดน้ํา-ตลาดบก 
ตลาดสด  หาบเร-แผงลอย  ตลาดนัด  ตลาดสินคาเฉพาะอยาง  และยานการคา  โดยงานศึกษาสวนใหญ
จะมีเนื้อหาหลักอยูที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งอาจแบงไดเปน  4  เรื่อง  คือ  สินคา  
ผูคนท่ีเกี่ยวของ  (ผูซ้ือ-ผูขาย)  เวลากับสถานท่ี  และระบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในตลาด  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  

 ตลาดน้ํา  เปนปรากฏการณของสังคมไทยภาคกลาง ท่ีมีแมน้ําลําคลองหลายสาย  เดมิผูกพนั
อยูกับวิถีชีวิตเกษตรกร  ท่ีนําผลผลิตทางการเกษตรมาซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน  บริเวณจุดตัดของคลอง 
เวลานัดติดตลาดสัมพันธกับวันขางข้ึนขางแรม  ซ่ึงก็สัมพันธกับการข้ึนลงของน้ํา  ตอมาเม่ือมีการตัดถนน 
ชุมชนก็ขยายตัวไปตามถนน  ตลาดนํ้าก็ตองปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อใหตอบสนองกับชุมชนแบบใหม 
เชน  มีสถานท่ีประจํา มีตัวอาคาร  มีเวลาขายท่ีแนนอน  มีลักษณะเปนตลาดประจํามากข้ึน  ในระยะหลัง
ก็มีกระแสทองเท่ียวตลาดน้ํา 

 ตลาดน้ํา  คือ  ตลาดท่ีพอคาแมคาพายเรือบรรทุกสินคามาขายในยานท่ีมีการเดินเรือพลุกพลาน  
เชน  บริเวณปากคลอง  หรือบริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูริมน้ํา  ตลาดน้ําในอดีตคงมีมากมายหลายแหง 
โดยเฉพาะในบริเวณภาคกลาง  เนื่องจากภูมิประเทศอุดมดวยแมน้ําลําคลองหลายสาย  ทั้งท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติ  และท่ีขุดข้ึนเพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงและขยายพื้นท่ีเพาะปลูก  ยานชุมชน
จึงมักอาศัยอยูริมนํ้าเปนสวนใหญ  ตลาดน้ําก็นาจะอยูคูกับชุมชนเหลานั้นดวย  ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  มีการขุดคลองในทุกรัชกาล  ดวยวัตถุประสงคเพื่อการคมนาคมและการปองกันบานเมือง
หรือเพื่อการยุทธศาสตร  ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี  4  และรัชกาลท่ี  5  ก็มีการขุดคลองเพ่ิมข้ึนอีกหลายสาย 
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เพ่ือใหการคมนาคมขนสงสินคาเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วท่ัวถึง  รวมทั้งเพื่อ  เปดพ้ืนท่ีการเพาะปลูก
ในบริเวณที่คลองขุดไปถึงดวย  ขณะเดียวกันเมืองหรือชุมชนก็ขยายตัวตามไปดวย  จึงทําใหเกิด
ตลาดน้ําสําคัญหลายแหง ตลาดน้ําท่ีสําคัญแหงแรกคือ ปากคลองตลาด ซ่ึงอยูระหวางปอมจักรเพชร 
และปอมผีเส้ือ  แมวาในระยะแรกเปนเพียงตลาดเล็ก ๆ แตเม่ือเวลาผานไป บานเมืองมีความเจริญข้ึน 
ตลาดที่เคยเปนตลาดน้ํามากอนก็กลายเปนตลาดบก  และเปนตลาดขายสงผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีสําคัญมากจนถึงปจจุบัน ตลาดน้ําในชวงสมัยตนรัตนโกสินทรนอกจากปากคลองตลาดแลว 
ก็ยังมีตลาดน้ําบางกอกนอย  ตลาดน้ําคลองบางหลวง  ตลาดน้ําวัดทอง  ตลาดน้ําวัดไทร  ตลาดน้ํา
วัดคลองดาวคะนอง  ตลาดน้ําคลองมหานาค  ตลาดน้ําคลองคูพระนครเดิม  ตลาดน้ําคลองดําเนินสะดวก 
ตลาดน้ําคลองโพธ์ิหัก  ตลาดน้ําอัมพวา  ตลาดทาคา  ตลาดน้ําบานกระแชง  รวมท้ังมีตลาดน้ําอ่ืน ๆ 
ตามคลองซอยท่ัวไป “นิราศพระประธม” ของสุนทรภู ซ่ึงเขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 แสดงใหเห็น
วิถีชีวิตของคนในยุคนั้นท่ีคาขายกันในเรือแพอยางคึกคัก สุนทรภูบรรยายภาพการคาขายในบริเวณ
ตลาดน้ําทางฝงธนบุรีวา บรรดาผูพายเรือคาขายในตลาดน้ําในอดีตสวนใหญคงเปนหญิงไทยและ
ชาวจีน  เนื่องจากชายไทยตองถูกเกณฑเขารับราชการ  สวนชาวจีนไดสิทธิในการเดินทางคาขาย
ไดท่ัวพระราชอาณาจักร  เพราะไมตองเขาเวรรับราชการเหมือนอยางชายไทย  ชาวจีนจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการขยายตลาดการคาภายในใหกวางขวางข้ึน     

   สินคาท่ีแมคาคนไทยนํามาขายสวนมากเปนผลผลิตทางการเกษตร  เชน  ผลไม  ปลาแหง  
เกลือ  น้ํามันมะพราว  ผาฝาย  สียอมผา  สวนพอคาชาวจีน นอกจากนําสินคาอุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไป
มาขายแลว  ยังนิยมนําสินคาจากตางประเทศ หรือสินคาประเภทฟุมเฟอยซึ่งนําเขามาจากจีน  เชน  
ใบชา  พัด  รม  กระดาษ  ธูป  ผาไหม  ผาแพร  เครื่องถวยชาม ผลไมแหง  มาขายดวย  นอกจากน้ี  
ยังมีเรือแพที่ขายสินคาเฉพาะอยาง ดังที่เห็นไดจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 วา มีแพขายแพรไหม  
แพขายถวยชาม  แพขายเกาอ้ี  ตุกตา  เส้ือปาน  เรือขายแตง  เรือขายมะเขือ  เรือขายมะมวง  เรือขาย
นอยหนา  เรือขายปูน  เรือขายขนมจีน  เรือขายน้ํามันมะพราว เรือขายหมากพลู  เรือขายปลาแหง  
เรือขายปลาสด  เรือขายผาเทศ  เรือขายของชํา  เรือขายขนมเบ้ือง เรือขายเคร่ืองเค็ม  เรือขายทุเรียน 
เรือขายมังคุด เรือขายหอย เรือขายแมงดา เรือขายเหลา เรือขายกะป เรือขายจาก  เรือขายถานไม  
เรือขายตุมขายอาง  เปนตน  ในปจจุบัน  ตลาดนํ้าลดความคึกคักจอแจลงไป เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอม  และการคมนาคมทางบกท่ีสะดวกและรวดเร็วกวาการคมนาคมทางน้ํา  จึงทําให
เกิดการถมคลองเพ่ือสรางถนน  อันมีผลใหวิถีชีวิตการทํามาหากินของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปดวย  
อยางไรก็ตาม  การคาขายในรูปแบบของตลาดน้ํายังคงไดรับการสนบัสนนุจากหนวยงานระดบัทองถ่ิน  
ตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐบาล  เพื่อเปนการสงเสริมใหราษฎรที่มีบานเรือนและ
เรือกสวนไรนาตามริมแมน้ําลําคลอง  ไดนําผลิตผลทางการเกษตร  ตลอดจนงานหัตถกรรมพื้นบาน  
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ออกมาจําหนายเปนการชวยเพิ่มพูนรายไดใหแกราษฎรอีกทางหนึ่ง  ตลาดน้ําในปจจุบันท่ียังคงมีอยู  
และเปนท่ีรูจัก  ไดแก  ตลาดน้ําคลองดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ตลาดน้ําวัดไทร  และตลาดนํ้า
ตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ (วราภรณ  จิวชัยศักดิ์, อินเทอรเน็ต, 2551) 

  ราตรี  โตเพงพัฒน  (2543, หนา 1)  กลาววาตลาดนํ้าเปนตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของสายนํ้าในวิถีชีวิตของคนไทยที่สวนใหญแลวดําเนินชีวิตและหาเล้ียงชีพดวยการเกษตร 
เม่ือการเกษตรไดผลผลิตออกมาแลวก็จะนําผลผลิตเหลานั้นมาซ้ือขายแลกเปล่ียนในสถานท่ีท่ีสะดวก

เหมาะสมแกการติดตอเดินทางซ่ึงก็คือในทองน้ํานั่นเอง 
  สกุณี  ณัฐพูลวัฒน  (2541, หนา 32-33)  ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงของตลาดนํ้าในปจจุบัน

กลาวถึงรูปแบบซ้ือขายในปจจุบันไมไดยึดติดกับตลาดเพียงอยางเดียว แตมีรานคา  หางสรรพสินคา
รานสะดวกซ้ือจํานวนมาก ตลาดน้ําจึงคอย ๆ หายไปตามกาลเวลา ท่ีเหลืออยูก็ตองปรับตัวใหเขากับ
สภาพการณปจจุบัน ตลาดน้ําหลายแหงปรับเปนสถานท่ีทองเท่ียวเพื่อรองรับคนตางพ้ืนท่ี 

  ตลาดบก  คือ  ตลาดที่มีแหลงทําเลหรือท่ีคาขายอยูบนบก ขนาดของตลาดข้ึนอยูกับชุมชน
หรือสถานท่ีท่ีตลาดนั้นต้ังอยู  รวมไปถึงประเภทของสินคาท่ีนํามาขาย  ตลาดบกท่ีมีขนาดใหญและ
เปนตลาดบกแหงแรกของกรุงรัตนโกสินทรคือ  ตลาดสําเพ็ง  ซ่ึงเปนท้ังชุมชนและยานธุรกิจการคา 
ชาวจีนท่ีตั้งรกรากอยูในยานสําเพ็งนี้  แตเดิมเคยอาศัยอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา  บริเวณทาเตียนและ
พื้นที่ใกลเคียงมากอน  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทรข้ึนเปนราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2325  และมีพระราชประสงคท่ีจะสรางพระบรมมหาราชวัง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวจีนเหลานั้นยายนิวาสสถานไปอยูที่สําเพ็ง  ซึ่งอยูนอกเขต
กําแพงพระนครทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต  สําเพ็งจึงกลายเปนแหลงรวมของคนจีนซ่ึงมีอาชีพ
คาขายเปนหลัก  และกลายเปนยานตลาดใหญซ่ึงเปนศูนยกลางของสินคาท่ีนําเขาจากประเทศจีน 
ความเจริญเติบโตทางดานการคาของสําเพ็งเห็นเดนชัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว  เม่ือมีการตัดถนนหลายสายผานบริเวณสําเพ็ง  พื้นท่ีของตลาดสําเพ็งจึงขยายไปอยางรวดเร็ว
ตามแนว ถนนท่ีตัดข้ึนใหม  และเกิดรานคาซ่ึงสวนใหญเปนของชาวจีนท้ังสองฟากถนน  ขายสินคา
หลากหลายชนิด ตั้งแตของเล็ก ๆ นอย ๆ ไปจนถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชขนาดใหญ  สําเพ็ง  จึงเปนตลาด
ท่ีขายสินคาท้ังแบบขายปลีกและขายสง  ตลาดท่ีสําคัญในยานน้ีคือ  ตลาดเกา  ท่ีมีท้ังอาหารสดและ
อาหารแหงครบครัน  ถนนหลายสายท่ีเกิดข้ึนจากการตัดถนน ในสมัยรัชกาลท่ี  5 นี้  ทําใหความเจริญ
ทางดานธุรกิจขยายตัวตามไปดวย และเกิดศูนยการคาเพิ่มข้ึนอีกหลายแหงในระยะตอมาท่ีสําคัญคือ  

       1)  บริเวณถนนเยาวราช  เปนแหลงสรรพสินคาช้ันนําในอดีต  สินคาสวนใหญ
มาจากประเทศจีน  เชน  ผลไมท้ังสดและแหง  ผาแพรพรรณ  ใบชา  ยาจีน  นอกจากนี้ยัง  มีภัตตาคาร 
หางขายทองรูปพรรณ  และสถานเริงรมย  
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        2)  บริเวณถนนพาหุรัด  เปนยานขายผาและเคร่ืองแตงกาย  สวนใหญเปนรานของ
ชาวอินเดียและปากีสถาน  

       3)  บริเวณถนนบางรัก เปนยานการคาขายของชาวตะวันตก  มีตลาดบางรัก
เปนตลาดใหญของบริเวณนี้  

       4)  บริเวณถนนบางลําพู  เปนยานขายสินคาพื้นเมืองของไทย  ตลาดท่ีสําคัญคือ 
ตลาดยอดพิมานหรือตลาดยอด  

 นอกจากนี้  ยังมีแหลงขายเครื่องสังฆภัณฑ  ซึ่งอยูบริเวณเสาชิงชาบนถนนบํารุงเมือง 
ท่ีเปนศูนยรวมของเคร่ืองใชของสงฆ  และของใชในกิจการทางศาสนาแหลงใหญของกรุงเทพฯ 
ตลาดบกอีกแหงหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาต้ังแตคร้ังกรุงรัตนโกสินทรตอนตนคือ  ตลาดทาเตียน  
ที่อยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงพระนคร  ในระยะแรกคงเปนการคาขายในลักษณะตลาดนํ้า  เพราะมีทําเล
ใกลน้ํา  เดิมเรียกวา  “ตลาดทองน้ํา”  ตอมาเม่ือบานเมือง  มีการพัฒนา  และมีการสรางถนนเพ่ิมมากข้ึน 
ตลาดทาเตียนจึงกลายเปนตลาดใหญที่สุดที่คาขายติดตอกับตลาดทางน้ํา  และเปนศูนยกลางของ
การขายสงไปยังหัวเมืองตามลุมแมน้ําทาจีน  แมน้ําเจาพระยา  และหัวเมืองทางภาคเหนือ  โดยมี
ตลาดทรงวาด  เปนศูนยกลางการคาสงใหแกหัวเมืองทางภาคใตและภาคตะวันออก  ตอมา
เม่ือการคมนาคมทางบกเจริญมากข้ึนจนการคมนาคม  ทางน้ําลดบทบาทลง  ตลาดทาเตียนก็ลดบทบาทลง
ดวยเชนกัน แตยังเปนแหลงขายสินคาจําพวกของชํา  และของแหงจากทะเลเปนสวนใหญ  สําหรับ
ตลาดบกท่ีมีขนาดใหญรองลงมา  และเปนแหลงผลิตสินคาดวยนั้น  ท่ีสําคัญไดแก  ตลาดบานหมอ 
(ทําหมอขาย)  บานพานถม  บานบาตร  บานดอกไม  (ทําดอกไมไฟ  พลุ  และตะไล)  บานดินสอ 
(ทําดินสอพอง)  บานนางเล้ิง  (ทําโอง)  บานทํากระดาษ บานบุ  (ทําขันน้ํา)  บานชางหลอ  บานขมิ้น 
(ทําผงขม้ิน)  บานตีทอง  ตลาดพลู  นอกจากนี้  ในอดีตยังมีตลาดขายอาหารเปนประเภท ๆ ไป  เชน 
ตลาดบนเชิงสะพานหันขายหมูและผัก  ตลาดเจาสัวเนียมหรือตลาดพระยาไพบูลย  ตลาดกรมภูธเรศ 
วัดเกาะ  และตลาดนอย ตลาดเหลานี้ขายอาหารจําพวกเนื้อสัตว  เชน  เปด  ไก  หมู  ของสดตาง ๆ 
สวนตลาดท่ีขายพวกผักผลไม  ไดแก  ตลาดทายวัง  ตลาดยอด  ตลาดหัวลําโพง  ตลาดบานทวาย 
ตลาดบานขม้ิน  ตลาดคลองมอญ  ในปจจุบันตลาดบกท่ียังคงรักษาหนาท่ีและบทบาทไดใกลเคียงกับ
ในอดีตคือ  ตลาดบางรัก  และตลาดเกาในยานสําเพ็ง  (วราภรณ  จิวชัยศักดิ์, อินเทอรเน็ต, 2551) 

  ตลาดสด  เปนตลาดท่ีมีพัฒนาการตอจากตลาดน้ํา มีระบบการจัดการ  เชน  การจัดระเบียบ
โซนขายสินคา  การดูแลเรื่องความสะอาด  และมีจํานวนผูคนเขามาเกี่ยวของมากขึ้น  จากเดิมที่มี
เพียงผูซื้อ-ผูชาย  ก็เพิ่มพวกลูกจาง  เด็กสงของ  คนขับรถรับจางตาง ๆ (เพชรี  จงกําเนิด, 2528,  
หนา 43-45) 
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 ตลาดสด  ในท่ีนี้จะกลาวถึงตลาดที่เกิดขึ้นบนบกและมีการขยายตัวไปตามการพัฒนา
เสนทางคมนาคม  ทํานองเดียวกับท่ีไดกลาวถึงในสวนของตลาดน้ํา  ลักษณะของตลาดสดไดรับ
การพัฒนาอยางมากเพ่ือใหสอดรับกับการปรับตัวเขาสูยุคสมัยและปรับปรุงประเทศในดานตาง ๆ
โดยมีการพัฒนาท้ังในดานรูปแบบ  การจัดระเบียบ  ความสะอาด  การบริหารดานสาธารณปูโภคตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการจัดสรางโรงอาคารถาวรยกพ้ืนสูงแบงเปนชองสําหรับจําหนายสินคา

ประเภทอาหารสด  อาหารแหง  ผัก  ผลไม  บริเวณโดยรอบของตลาดหรือดานหนาจะมีอาคารถาวร
จําหนายสินคาประเภทอื่น ๆ สวนใหญเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค  เชน  ดาย  ผา  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช 
ภาชนะตางๆและมีรานของชําแทรกอยูท่ัวไป  (เกียรติ จิวะกุล และคนอ่ืน ๆ, 2525, หนา 14-16)  
 หาบเร-แผงลอย  โดยนิยามแลว  “หาบเร”  คือกิจกรรมที่สามารถเคล่ือนยายได  ในขณะท่ี 
“แผงลอย”  นั้นอยูติดท่ี  สินคาหาบเร-แผงลอยมักเปนสินคาประเภทอาหาร  ขายใกลแหลงชุมชน 
สถานท่ีทํางาน  หรือยานธุรกิจตาง ๆ ในระยะหลังเปล่ียนมาขายสินคาท่ีไมใชอาหารมากข้ึน  เชน 
เส้ือผา  กระเปา  รองเทา  และมักจะไปขายตามตลาดนัดดวย  (ประชุม สุวัตถี  และคนอ่ืน ๆ, 2523, 
หนา 7-9)  ไดใหคําจํากัดความผูมีอาชีพคาขายหาบเรและแผงลอยวา  เปนบุคคลหรือกลุมบุคคล
ผูขายสินคาหรือบริการประเภทใดก็ตามโดยใชพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่งผูขายสินคาบริการ

บนทางเทา  หรือถนนสาธารณะ  ผูคาหาบเรและแผงลอยเปนผูคารายยอย  ท่ีทําการคาในเขตชุมชนเมือง  
สวนใหญมีรายไดไมมากนักจากการขายสินคาหรือบริการเล็ก ๆ นอย ๆ เฉลิมพล  ธรรมาวุธ 
(2542, หนา 19-20)  กลาววา  ในการลงทุนหาบเรและแผงลอย  ผูมีอาชีพนี้สวนมากลงทุนเพียงเล็กนอย  
เนื่องจากเปนผูคาขายรายยอยประเภทหาเชากินคํ่า  เงินท่ีนํามาลงทุนนั้นก็กูยืมมาหรือซ้ือสินคาเงินเช่ือ  

 ตลาดสินคาเฉพาะอยาง  สมัยกอนมีลักษณะเปน  “ยาน”  เชน  บานพานถม  บานบาตร 
บานดอกไม  ซ่ึงมักผลิตและขายสินคาเฉพาะอยางท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  ในปจจุบัน  
ยานขายสินคาเฉพาะอยางเปล่ียนแปลงไปเพราะมีการรับสินคากระจายไปขายในท่ีตาง ๆ ขณะเดียวกนั 
ก็มียานสินคาบางประเภทท่ีพัฒนาข้ึนเปนยานขนาดใหญ  เชน  โบเบ พาหุรัด  นอกจากนี้  ยงัมีตลาด
ขายสงสินคาการเกษตรประเภทตาง ๆ เชน  ตลาดกลางขาว  ยางพารา  ซ่ึงก็มีการศึกษาไวบางแลว  

  ยานการคา  เปนยานพาณิชยกรรม  ที่มีผูอยูอาศัยหนาแนน  หรือเปนยานที่คนนิยม
ไปจับจายสินคาและบริการเปนจํานวนมาก  ยานการคาในชวงแรก ๆ มีลักษณะเฉพาะและแบงกลุม
ตามชาติพันธุ  เชน  ยานสําเพ็งมีชุมชนชาวจีน  ใกล ๆ กันก็เปนรานของชาวอินเดียขายผา  นอกจากนี้ 
ยังมียานการคาของชาวตะวันตกบริเวณแพรงนรา  แพรงสรรพศาสตรดวย  ยานการคาแบบเดิมจะมี
ตลาดสดเปนศูนยกลางอยูขางในและมีรานคายอย ๆ รายรอบ  ในขณะท่ียานการคาสมัยใหม  คือ
ศูนยการคาในปจจุบันนั้น  จะมีบริการอยางอ่ืนท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขาย  เชน  ความบันเทิง  
(สุมนา  อยูโพธ์ิ, 2531, หนา 11) 
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  ยานการคาปรากฏต้ังแตสมัยเร่ิมต้ังกรุงรัตนโกสินทร  ดังหลักฐานในเอกสารของครอวฟอรด  
ซ่ึงกลาวถึงยานสําเพ็งวาเปนยานชุมชนชาวจีน  ยานนี้ไดรวมตลาดการคารูปแบบเดียวกันไวไดแก 
ตลาดสะพานหัน  ตลาดเกา  ตลาดนอย  สินคาท่ีนํามาจําหนายสวนใหญมาจากเมืองจีน  และมีรานคา
ของชาวอินเดียปนอยูในหมูรานคาของชาวจีนดวย  (กรมศิลปากร, 2515, หนา 100-105) 

  ตลาดนัด  คือ  ตลาดบกหรือตลาดนํ้าท่ีจัดใหมีข้ึนเฉพาะวันและสถานท่ีท่ีกําหนดอาจเปน
เพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาหและจะเปนเชนนั้นไปเร่ือย ๆ  จนเปนท่ีรูจักของคนในชุมชน  ตลาดลักษณะนี้
มีอยูท่ัวไปท้ังในชนบทและตัวเมืองใหญ  สําหรับสถานที่ท่ีใชเปนตลาดนัดสวนใหญจะใชบริเวณ
ลานวัด ขาง ๆ สวนสาธารณะหรือบนทางเทาริมถนนท่ีมีรถวิ่งผานไปมาเพ่ือใหผูสัญจรไปมาและ
คนในละแวกนั้นไดมาจับจายซื้อของกันสะดวก  สวนขนาดของตลาดนัดแตละแหงก็ขึ้นอยูกับ
ความเจริญของชุมชนนั้นๆเปนสําคัญ  สินคาท่ีพอคาแมคานํามาวางขายจะมีหลายชนิด  เชนเดียวกับ
สินคาท่ีวางขายในตลาดสด  อาจมีสินคาบางอยางท่ีในตลาดสดไมมี  ตลาดนัดเปนสถานท่ีซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินคาท่ีไมประจํา  หากพิจารณาความหมายน้ี  จะเห็นวารองรอยพัฒนาการของตลาดนัด
ในสังคมไทยน้ันมีมาแตโบราณ  เปนกิจกรรมการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาของผูคนในแตละชุมชน 
ซ่ึงกําหนดใหจัดข้ึนชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  ไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน  แตเปนท่ีรับรูกันในชุมชนนั้น ๆ 
อาจปรากฏในรูปของตลาดไมประจําหรือตลาดตามฤดูกาล  ท้ังท่ีเปนตลาดน้ําและตลาดบกก็ได 
ท้ังนี้  ความสําคัญของตลาดน้ําและตลาดบกข้ึนอยูกับสภาพภูมิศาสตรของชุมชน  ดังท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน  (สมรักษ ชัยสิงหกานานนท, 2549, หนา 36) 

ตลาดนัด  คําวา  “นัด”  แสดงนัยวาไมใชตลาดประจํา แตจัดในวันใดวันหนึ่ง  ชวงเวลาใด
เวลาหน่ึงเทานั้น  มีท้ังตลาดนํ้าและตลาดบก  งานศึกษาท่ีมีอยูจะเปนการศึกษาตลาดนัดขนาดใหญ 
เชน  ตลาดนัดสนามหลวง  จตุจักร  โดยเสนอวา  ตลาดประเภทนี้มักเกิดข้ึนจากการที่รัฐบาลตองการ
ใหมีสถานท่ีท่ีคนมาซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคากัน  สวนเหตุผลของการยายตลาดนัดก็คือ  ความเจริญเติบโต
ของเมือง  หรือความตองการใหเกิดศูนยกลางของเมืองตามยานชานเมืองมากขึ้น  ในระยะหลัง ๆ 
มีตลาดนัดรูปแบบใหม ๆ เกิดข้ึน  เชน  การเปดทายขายของ  ถนนคนเดิน  ตลาดนัดของคนทํางาน ฯลฯ 
แตยังมีผูศึกษาไวนอยมาก 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2534, หนา 277)  ใหความหมายไววา  ตลาดนัดเปนที่ชุมชน
เพื่อซ้ือขายของตามกําหนดเวลาท่ีนัดหมาย 
 สุธิวงศ  พงศไพบูลย  (2542, หนา 7156-7159) ใหความหมายสรุปไดวาตลาดนัดเปนสถานท่ี
ท่ีกําหนดเพื่อเปนท่ีชุมชนซ้ือขายของตาง ๆ ซ่ึงมิไดตั้งอยูเปนประจํา  ชาวบานในละแวกใกลเคียง
กําหนดวันและสถานท่ีข้ึนเองแบบหมุนเวียนสถานท่ีไปยังท่ีท่ีเหมาะสมจนครบทุกจุดแลวยอนกลับ

มาจัดท่ีแหงแรกใหม  หมุนเวียนอยูเชนนี้เปนประจําตลอดไป 
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 เกรียงศักดิ์  หลีเจริญ  (2519, หนา 2)  ไดกลาวไวสรุปไดวา  ตลาดนัดเปนแหลงรวบรวม
อาหารที่เหลือจากการบริโภคของชาวชนบท  เพื่อสงออกมาจําหนายยังตลาดในเมืองท่ีมีความตองการ
สินคาประเภทน้ี  จึงเกิดระบบการคาในทองถ่ิน  ซ่ึงพัฒนาเปนยานกลางท่ีใหบริการสินคาทางการเกษตร
เปนส่ือกลางประสานชองวางของความตองการสินคาตางประเภทของคนในเมืองกับชนบทและ

เปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในชนบทอีกดวย  
 ธานี  กุลแพทย  (2537, หนา 27-39)  กลาวถึงจุดกําเนิดของตลาดนัดแหงใหญไววา 
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  มีดําริใหจัดต้ังตลาดข้ึนในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและทุกจังหวัด
ทั่วประเทศในป พ.ศ. 2491 เพื่อใหประชาชนไดหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคายุติธรรม  
หรือ ในราคาที่รัฐควบคุมและเพ่ือปลูกฝงใหคนไทยรูจักการคาขายมากยิ่งข้ึน  จนเกิดเปนตลาดนัด
สนามหลวง  จนถึงป พ.ศ. 2525  ตลาดนัดสนามหลวงไดยุติลง  สนามหลวงแปรสภาพเปนสวนสาธารณะ  
สวนตลาดนัดที่ขึ้นมามีบทบาทแทนตลาดนัดสนามหลวงก็คือ  ตลาดนัดพหลโยธิน  ซึ่งตอมา
เปล่ียนช่ือเปน  “ตลาดนัดจตุจักร” 

 สรุป  ตลาด  หมายถึง  สถานท่ีท่ีเปนชุมชนหรือเปนท่ีชุมนุมเพ่ือซ้ือและขายสินคา  
ท้ังในรูปของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเปนประจํา เปนคร้ังคราว  หรือตามวันท่ีกําหนด  โดยท่ีตั้ง
ของตลาดอาจมีเพียงท่ีเดียวหรือหลายท่ีท่ีตั้งอยูใกลกันในบริเวณท่ีมีทําเลเหมาะสม  เชน  เปนศูนยกลาง
ของชุมชนและเหมาะจะเปนที่นัดพบหรือเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคน
ในชุมชนน้ัน ๆ  ดวยเหตุนี้เม่ือมีชุมชนอยู  ณ  ท่ีใด  ก็มักจะมีตลาดอยู  ณ  ท่ีนั้น  ตลาดจงึมีมาแตคร้ังโบราณ
ในทุกสังคม 

 สรุป ตลาดนัด  คือ  ตลาดท่ีจัดข้ึนเฉพาะวันและสถานท่ีท่ีกําหนดอาจเปนเพียงวันใดวันหนึ่ง
ในสัปดาหและจะเปนเชนนั้นไปเรื่อย ๆ จนเปนที่รูจักของคนในชุมชน  ตลาดนัดเปนแหลงท่ีมี
การซื้อขายสินคามีการกําหนดนัดหมาย  วัน  เวลา  สถานท่ีท่ีแนนอนและมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวยีนกนั
ไปตามสถานท่ีตาง ๆ ในหนึ่งสัปดาหอาจซํ้ากันบางในบางวันแตไมเกินสองวันและมีความหลากหลาย
ของสินคาท่ีแตกตางจากตลาดสดท่ัวไปดวย 

 นิยามศัพทท่ีใชกันในตลาด 
 ในการศึกษาเร่ืองตลาดนัด  การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณ
ระดับลึก  ใชการพูดคุยกับผูใหขอมูลโดยตรงและผูใหขอมูลคร้ังนี้ก็เปนอาชีพพอคาแมคาท่ีมีภาษา
เปนของตัวเองหรือที่เรียกกันวา  “ภาษาตลาด”  เพื่อใหการทําวิจัยครั้งนี้เขาถึงผูสนใจในทุกระดับ
จึงจะขอยกตัวอยางมาอธิบายพอสังเขปดังนี้ 
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 ตลาดติด  หมายถึง  ตลาดเมื่อเริ่มตั้ง  หรือเริ่มมีการคา  ในสมัยกอนเมื่อมีการคา
หลาย ๆ เจามาคาขายรวมกัน  เรียกวา  ตลาดเริ่มติดคนซื้อแลว  เมื่อตลาดติดดีแลวแสดงวาตลาด
มีคนซ้ือมากมีความคึกคักไปดวยพอคาแมคาและลูกคา 
 ตลาดวาย  หมายถึง  ชวงเวลาท่ีใกลจะเลิกทําการคา  
 เจา  หมายถึงคําท่ีใชเรียก พอคาแมคาหรือลูกคา  เชน  พอคาเจานี้  แมคาเจานี้  เจานั้น  เปนตน 
นอกจากนี้ยังใชเรียกพอคาแมคา  เจาเกา  เจาใหม 
 พอคาแมคาขาประจํา  หมายถึง  พอคาแมคาท่ีมีล็อกประจําเม่ือมาขายในวันนัดก็สามารถ
ท่ีจะมาลงสินคาไดเลยในท่ีของตัวเองโดยมีการจายคาล็อกเปนรายเดือน  แตจะตองมาลงสินคา
กอน 15.00 น. มิเชนนั้นผูจัดตลาดจะปลอยล็อกใหกับพอคาแมคาขาจรตอไป 
 พอคาแมคาขาจร  หมายถึง  พอคาแมคาท่ีไมมีล็อกประจํา หรือพอคาแมคาท่ีพึ่งเดินทาง
มาคาขายคร้ังแรกหรือมาคาขายเปนบางชวงเทานั้นจะไมมาทุกคร้ังท่ีมีการจัดนัดแตจะมาเฉพาะชวง

ท่ีขายดี  เชนตนเดือน  หรือชวงที่เงินเดือนเงินวิกออกเทานั้น  
 ลูกคาขาประจํา  หมายถึง  ลูกคาที่ไดมาซื้อสินคาเปนประจําสมํ่าเสมอมีความคุนเคย
กับพอคาแมคาเปนอยางดี 

 ลูกคาขาจร  หมายถึง  ลูกคาท่ีไมไดมาซ้ือสินคาเปนประจําสมํ่าเสมอ 
  ไดราคา  หมายถึง  การขายสินคาไดราคาตามท่ีพอคาแมคาตองการ  คือมีราคาสูงทําให

ไดผลกําไรมาก 
 เรียกราคา  หมายถึง  พอคาแมคากําหนดราคาไวสูงหรือราคาแพงกวาปกติการเรียกราคา

ข้ึนอยูกับเง่ือนไขประการสําคัญ  ไดแก  เทคนิคการขายของแมคาท่ีจะตัดสินใจวาจะเรียกราคากับ
ลูกคาอยางไร  ในสถานการณเชนใด  

 ตัดราคา  หมายถึง  การท่ีผูขายรายหนึ่งขายสินคาใหถูกลงกวาผูขายรายอ่ืน 
  ประเดิม  หมายถึง  การขายคร้ังแรกของพอคาแมคารายหน่ึง ๆ ลูกคาประเดิมหมายถึง 

ลูกคาท่ีมาซ้ือคนแรก  คําวา  “ประเดิมดี”  หมายความวาผูซ้ือทําการซ้ือไดอยางถูกใจผูขาย 
 เล  หมายถึง  การพยายามขายสินคาท่ีเหลืออยูนานใหหมด  เนื่องจากย่ิงเก็บนานก็จะยิ่ง

เส่ือมราคา  หรือถาเปนสินคาประเภทอาหารหรือผลไมถาเก็บไวก็จะเนาเสีย 
 เปดบิล  หมายถึง  การขายของคร้ังแรกคลายกับการประเดิม  แตการเปดบิลจะมองเปน

ระยะเวลาคือในการขายในวันนี้เปดบิลเร็วหรือชา  ถาวันไหนเปดบิลเร็วพอคาแมคาเช่ือวาวันนี้ 
จะคาขายดีแตถาเปดบิลชาพอคาจะอึดอัดหรือหงุดหงิดแลววันนี้จะขายไมดี 
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  ความหมายของการขาย  (Meaning  of  Selling) 
  คําวา  การขายนั้น มีผูใหคําจํากัดความไวหลายทาน  ซ่ึงพอจะยกมากลาว  ดังนี้  การขาย 
เปนการโอนเปล่ียนสินคาจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง  โดยไดรับมูลคาอันควรแกการพึงพอใจ
เปนส่ิงตอบแทน  การขาย  คือ  การแลกเปล่ียนส่ิงของกับเงินคณะกรรมการนิยามศัพทของสมาคม
การตลาดแหงสหรัฐอเมริกา  (The  American  Marketing  Association)  ไดศึกษาอยางรอบคอบ
ในการนิยามคําวา  “การขาย”  และไดกําหนดคํานิยามไววา  การขาย  คือกระบวนการท้ังทางตรง
และทางออมของการจูงใจผูซ้ือใหซ้ือสินคาหรือบริการหรือยินยอมกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงจะทําให

เกิดประโยชนทางดานการคาแกผูขาย”การขายทางตรง  หมายถึง  การขายแบบใชพนักงานขาย 
(personal  selling)  การขายทางออมหมายถึง  การขายแบบไมใชพนักงานขาย  (nonpersonal  selling)  
   จากความหมายดังกลาวแลวพอจะชี้ใหเห็นไดวา  การขายเปนการใหบริการ  ชักจูงใจ  
แกปญหาหรือสนองความตองการใหเกิดความพึงพอใจ  การติดตอส่ือสาร  และการใหการศึกษา  
ซ่ึงท้ังหมด  คือบทบาทของการขายน้ันเอง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  การขายเปนการใหบริการ  ผูท่ีประสงค
จะเปนนักขายตองเปนผูที่มีความสามารถวิเคราะหความตองการของลูกคา  ไดวา  ตองการอะไร  
จึงจะประสบความสําเร็จในการขาย  ส่ิงแรกที่นักขายจะตองทําคือ  การพิจารณาวาผูท่ีเราหมายตา
มุงหวังนั้นมีความตองการ มีความจําเปนอยางไร  แลวสนองตอบความตองการนั้น ๆ ดวยสินคา
หรือบริการที่เขาตองการใหได เหมือนกับท่ีหนวยงาน  มีคําขวัญเปนเคร่ืองเตือนใจพนักงานทุกคน
ใหระลึกอยูเสมอในขณะปฏิบัติงาน  เชน  “บริการทุกระดับประทับใจ”  “ธนาคารทหารไทยรับใช
ประชาชน”  เปนตน  การขายเปนการจูงใจลูกคา  นักขายท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพจะตองระลึกไว
เสมอวาเขาไมสามารถบังคับใหผูฟงเปนผูซ้ือได  จนกวาเขาจะทําใหผูมุงหวังมีสวนรวมในการขาย
แลวปลอยใหผูมุงหวังตัดสินใจเอง  ซ่ึงเปนการจูงใจใหเขาตัดสินใจซ้ืออยางที่เขาตองการ  การขาย
เปนการแกปญหาใหลูกคาหรือสนองความตองการ  ใหเกิดความพึงพอใจ  ปญหาในท่ีนี้คือปญหา
เกี่ยวกับความตองการของผูซ้ือ  เชน ควรซ้ือท่ีไหน  ซ้ืออะไร  อยางไร  ผูขายจะตองอธิบายใหลูกคา
เขาใจวาสินคาท่ีจะขายสามารถชวยแกปญหาใหแกลูกคาไดอยางไร  จึงจําเปนท่ีนักขายจะตองรูวิธี
แกปญหาใหแกลูกคาในทุกกรณี  เพ่ือท่ีจะไดจัดสรรสินคาและบริการมาบําบัดความตองการของ

ลูกคาไดทันการขายเปนการติดตอส่ือสาร นักขายท่ีดีตองมีความสามารถในการเปนนักส่ือสารท่ีดี
ในการถายทอดความรูสึกนึกคิด  ความรูเกี่ยวกับคุณภาพสินคาและประสิทธิภาพในการใชงาน
ใหแกลูกคา  โดยอธิบาย  และสาธิตวาสินคานั้น ๆ จะสามารถแกปญหาและสรางความพอใจใหแก
ลูกคาไดอยางไร  และนักขายเองตองคอยฟงดวยวาลูกคาจะรูสึกอยางไรในการรับฟงคําถามขอสงสัย
และคําตําหนิของลูกคาเพื่อท่ีจะใหลูกคารับคําตอบท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด  การขายเปนการให
การศึกษา  ลูกคาท่ัวไปไมทราบวาเขามีความจําเปน  หรือตองการสินคาใดจนกวาจะมีผูบอกหรือช้ีแนะ  
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จึงเปนหนาท่ีสําคัญท่ีนักขายจะตองชวยคนหาความตองการใหได  การกระทําดังนี้เหมือนกับนักขาย
เปนเสมือนครูผูอธิบาย  สาธิต  ใหความกระจาง  เปรียบเทียบ  และใหความรูแกลูกคานั่นเอง  (อัทธพร  
กิ่งนอก, อินเทอรเน็ต, 2551) 
 ความสําคัญของการขาย  (Importance  of  Selling) 

 การขายเปนอาชีพท่ีมีมานานท่ีสุดต้ังแตสมัยมนุษยยังนุงหมดวยหนังสัตว  และมีวิวัฒนาการ
จนมาถึงปจจุบัน  การขายจะปรากฏทุกระดับ  ฉะนั้น  ความสําคัญของการขาย พอท่ีจะสรุปไดดังนี้    
งานขายมีความสําคัญตอตนเอง  คนท่ีอยูรวมกันลวนตองมีการใชศิลปะการขายและความรูเกี่ยวกับ
วิชาการขาย  เพื่อความอยูรอดและดํารงอยูรวมกันอยางมีความสุข  เพราะคนเราใชวิชาการขายต้ังแต
เกิดจนตาย  เนื่องจากเปนวิชาท่ีวาดวยศิลปะของการจูงใจใหผูอ่ืนเกิดความคลอยตามความคิดของเรา
และสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดทําใหรูถึงความตองการความจําเปนของผูอ่ืนมีความเขาใจบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงความสามารถในการเขากับคนอ่ืนไดนี้  ถือเปนคุณสมบัติท่ีสังคมตองใช กันมากเพ่ือการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข  งานขายมีความสําคัญตอกิจการ  ทุกกิจการจะถือวาการขายเปนหัวใจของ
กิจการในวงการธุรกิจบางแหงถือวาพนักงานทุกคน  คือ  “พนักงานขาย”  เพราะพนักงาขาย  เปนผูมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการอยูรอดและความเจริญเติบโตของกิจการนโยบายและการดําเนินงานตาง ๆ 
ของกิจการ  การประเมินผลความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการจะพิจารณาดูวารานคานั้น  ขายสินคา
ไดมากนอยเพียงใดเปนหลักงานขายมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม  เพราะงานขายจะชวยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหดีข้ึน  ถาไมมีการขาย  กิจการก็อยูไมได  การผลิตก็จะไมเกิดข้ึน
ก็จะเกิดปญหาคนวางงานและปญหาตาง ๆ ก็จะตามมา  งานขายมีความสําคัญตอการคาระหวางประเทศ 
ปญหาเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศที่แตละประเทศ  ประสบอยูนั้นก็คือการขาดความสมดุล
ในการซ้ือขาย  ดังนั้น  ถาสามารถขายไดมากกวาซ้ือเขามาก็จะทําใหไมขาดดุลการคา  (อัทธพร 
 
   วิวัฒนาการของการขาย 

 คําวา  วิวัฒนาการหมายความวา การคลี่คลายไปในทางที่เจริญ  การขายมีวิวัฒนาการ
มาจากระบบการแลกเปล่ียนสินคา  (barter  system)  หรือระบบแลกของตอรองสินคา  ตอมา
เกิดปญหาหลายประการในระบบแลกของตอของ  เชน  ความตองการไมตรงกัน  สินคาเปนคนละชนิดกัน 
ไมสามารถกําหนดปริมาณไดอยางยุติธรรม  หรือความไมสะดวกในการนําสินคาไปแลกกับบุคคลอ่ืน
เพราะถาไมมีคนตองการก็ตองนํากลับมาอีก  ระบบการแลกเปล่ียนของตอของจึงพัฒนามาเปนระบบ
การใชเงินเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน  (medium  of  exchang)  ซ่ึงก็คือระบบการซื้อขายดวยเงิน 
(money  system)  การซ้ือขายในปจจุบันใชระบบการใหความเช่ือถือกันโดยผูขาย  ยอมใหผูซ้ือ
นําสินคาไปขายกอน  แลวชําระเงินที่หลัง  ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน  ระบบนี้เรียกวาระบบเครดิต 

กิ่งนอก, อินเทอรเน็ต, 2551) 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

26 

ซ่ึงมีบทบาทมากสําหรับการคาขาย ทําใหการคา  คลองตัว  และผูบริโภคยังปลอดภัย  ไมตองพกเงิน
สดติดตัว  วิวัฒนาการขายในประเทศไทย  เร่ิมต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  จนกระทัง่ถึงปจจบัุน 
มีความเจริญรุงเรืองตลอดมาเพราะผูปกครองประเทศ  และผูดําเนินการนโยบายในการบริหารประเทศ
ไดใหอิสระเสรีทางการคาแกผูประกอบธุรกิจท้ังในประเทศและผูประกอบการคาจากตางประเทศ 
ระบบการคาของไทยเปนระบบการคาแบบเสรี  (free  trade)  ตลาดสินคาในประเทศไทย  จึงมีสินคา
ใหผูบริโภคเลือกอยางมากมาย  ตลาดการคาจึงเปนตลาดของผูซ้ือ  (อัทธพร  กิ่งนอก, อินเทอรเน็ต, 
2551) 

 
2.3  วิวัฒนาการการเกิดขึ้นของตลาดนัด   
 

 สําหรับตลาดของไทยน้ันมีมาคูบานคูเมืองต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  สามารถ
มองเห็นความเรียบงายและความเปนอิสระในการตลาดสมัยนั้น  ประวัติศาสตรชาติไทยบันทึกไววา  
การคาและการแลกเปล่ียนสินคาหรือส่ิงของตอกันนั้นมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานี  ซ่ึงการคา
ในขณะน้ันอยูในสภาพลาหลังและอยูในวงจํากัด  กลาวกันวาการคาในสมัยนั้นเปนการแลกเปล่ียน
วัตถุส่ิงของกัน  มากกวาท่ีจะซ้ือขายสินคากันและกัน  เชน  ขาวแลกเกลือ  ปลาแลกเนื้อ  จากการวิเคราะห
หลักศิลาจารึกท่ีคนพบมีขอความวา 

“เม่ือชวงพอขุนรามคําแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี 
ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว 

เจาเมืองบเอาจกอบ ในไพรลูทาง 
เพื่อนจูงวัวไปคา ข่ีมาไปขาย 

ใครจักใครคาชาง คา ใครจักใครคามา คา 
ใครจักใครคาเงินคาทอง คา” 

 นักประวัติศาสตรใหความเห็นวา  กิจการการคาไดเร่ิมข้ึนแลวในขณะนั้น  โดยพอคาใชมา
เปนพาหนะนําสินคาไปเรขายและแลกเปลี่ยนกัน  เมื่อจําเปนตองไปคาขายในดินแดนไกล  หรือ
อาจจูงวัวไปคาขายดวย  ดั่งขอความท่ีไดจารึกไววา  “เพื่อนจูงวัวไปคา  ข่ีมาไปขาย” 
  สมัยสุโขทัย 

 นับต้ังแตสมัยสุโขทัยมาจนกระท่ังถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ตลาดคงยังไมมีรูปแบบ
ท่ีแนนอน  สถานท่ีท่ีใชจัดวางสินคาจะเปนสวนหนึ่งของบานเรือนท่ีพักอาศัย  หมายความวา  ท่ีพักอาศัย
เปนท่ีขายของดวย  โดยต้ังแครวางขายสินคาหนาบาน  และมีฝาทําเปนแผงกั้นไวสําหรับปด-เปด   
ตลาดบกท่ีเปนตลาดสดจะต้ังอยูในท่ีโลงแจง  ซ่ึงอาจเปนลานวัดหรือลานกลางหมูบาน  ตลาดแบบนี้
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มีลักษณะเปนแผงติดพ้ืนดิน  โดยใชใบตองปูรองสินคาไว  สวนตลาดน้ําสวนใหญใชเรือและแพ
เปนท่ีจัดวางสินคา  พวกพอคาแมคาจะพายเรือไปตามแมน้ําลําคลอง  คลองแยกและคลองซอยตาง ๆ
เพื่อเรขายสินคา  สวนที่เปนเรือนแพสวนมากจะจอดริมตลิ่งใชเปนทั้งที่อยูอาศัยและที่ขายสินคา
ไปในตัว  ท้ังตลาดบกและตลาดน้ําจะมีเปนยาน ๆ ไป  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรในสมัยสุโขทัย
ไดมีตลาดเกิดข้ึนแลว  เรียกวา  “ตลาดปสาน”  คําวา  “ตลาดปสาน”  มีรากคํามาจากภาษาเปอรเซียวา 
ปลาซา  (Plaza)  หมายถึง  ตลาดในท่ีโลงแจง  เปนแหลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาท้ังของชาวเมืองสุโขทัย
และชาวเมืองใกลเคียง  ในศิลาจารึกระบุไววา สินคาท่ีซ้ือขายกันใน  “ตลาดปสาน”  มีหลายประเภท 
ตั้งแตผลไม  เคร่ืองอุปโภคบริโภคตางๆและสัตวท่ีใชเปนแรงงานและเปนพาหนะ  เชน  วัวและมา    
ตลาดปสานน้ันต้ังอยูทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัย  ลักษณะของตลาดเปนลานกวาง ๆ เหมาะสําหรับ
เปนท่ีชุมนุมกันของผูซ้ือและผูขาย  รูปแบบของตลาดเชนนี้อาจจะเรียกไดวา  ตลาดบก  เพราะมีทําเล
ท่ีตั้งคาขายอยูบนบก  ตัวอยางตลาดในสมัยสุโขทัยท่ีปรากฏในหลักศิลาจารึก  เชน  ตลาดปาตอง
ขายใบตอง  ตลาดปาพราวขายมะพราว  ตลาดปาตะก่ัวขายโลหะตะกั่ว  จะเห็นไดวาตลาดมีลักษณะ
การขายสินคาเปนแหลง ๆ ไป  (นิตยสารการทองเท่ียว, อินเทอรเน็ต, 2551)  
   สมัยอยุธยา 

 ในสมัยอยุธยา  ตลาดยังอยูตามชุมชนเชนเดิม  แตรูปแบบของตลาดมีเพิ่มมากขึ้นคือ 
มีท้ังตลาดบก  ตลาดน้ํา  และตลาดนัด  นอกจากนี้  ยังเกิดยานตลาด  ซ่ึงหมายถึง  สถานท่ีหรือทําเล
ท่ีมีการคาขายท้ังแบบถาวรและแบบช่ัวคราว  คือมีท้ังการคาขายท้ังวันต้ังแตเชาจรดเย็น  และตลาด
ท่ีขายเฉพาะชวงเชาหรือเย็นเทานั้น  นอกจากนี้  ในยานตลาดยังมีการสรางโรงเรือนท่ีใชเปนสถานท่ี
คาขายและพักอาศัยดวย  ยานตลาดนี้มักตั้งอยูในที่ที่มีการคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวก  รานคา
ในยานตลาดจะขายสินคาตาง ๆ กันไป  ทําใหเกิดสังคมท่ีมีลักษณะการอยูรวมกันอยางพึ่งพาอาศัย 
ยานตลาดน้ีมีท้ังท่ีเปนตลาดบกและตลาดน้ํา  ยานตลาดบกท่ีสําคัญในสมัยอยุธยา  เชน  ยานปาขนม
เปนแหลงทําขนมขาย  มีขนมกรุบ  ขนมพิมพถ่ัว  ขนมสําปนนี  ยานปาเตียบเปนแหลงทําตะลุม 
ตะลุมกระจก  ตะลุมมุก  ตะลุมเขียนทอง  พาน-กํามะลอและพานหมาก  ยานปาถานขายผลไมตั้งแต
ชวงเชาถึงเย็น  ตลาดตีทองขายทองคําเปลว  ตลาดปาชมภูขายผา  ตลาดแฝดขายเครื่องใชภายใน
ครัวเรือน  ไหมลาวและไหมเขมร  ตลาดนอยตรงขามวัดพนัญเชิง  ขายไกและเปด  

 สําหรับตลาดนํ้าหรือตลาดท่ีคาขายในน้ําใชเรือแพเปนพาหนะต้ังรานคา  ก็เร่ิมมีมากข้ึน
ในสมัยอยุธยา  ในสมัยนี้มีตลาดนํ้าหลายแหง  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของกรุงศรีอยุธยา
เปนเกาะลอมรอบดวยแมน้ํา  การคมนาคมจึงตองอาศัยทางน้ําเปนสําคัญ  แหลงชุมชนและบานเรือน
ท่ีอยูอาศัยมักอยูริมแมน้ํา  การคาขายจึงตองอาศัยทางน้ําดวยเชนกัน ตลาดน้ําในสมัยอยุธยาท่ีปรากฏ
ในพงศาวดาร  ไดแก  ตลาดบางกะจะหนาปอมเพชร  ตลาดปากคลองคูจามใกลวัดพุทไธศวรรย 
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ตลาดคูไมรองริมคลองเมืองฝงเหนือและตลาดคลองวังเดิม  สวนตลาด-นัดซ่ึงจัดใหมีข้ึนเฉพาะวันท่ี
กําหนดก็คงมีอยู  ดวยเชนกัน  (นิตยสารการทองเท่ียว, อินเทอรเน็ต, 2551)  

  ตลาดนัดซ่ึงเปนสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนเร่ิมมีแพรหลายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
และตอนปลาย  ขุนวิจิตรมาตรา  บันทึกสภาพการคาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไวในหนังสือ  “ประวัติ
การคาไทย”  วา  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการคาขายรุงเรืองเฟองฟูมาต้ังแตสมัยพระเจาอูทอง  เพราะไดพบ
หลักฐานจากกฎหมายเกาวา  ในยุคนั้นมีการคาชนิดทุนเดียว มีหุนสวน  มีบัญชี  มีการซื้อขาย
ดวยเงินสดและเงินเช่ือ  โดยมีลูกจางเฉกเชนสมัยนี้เกือบทุกอยาง  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  ไทยมีวฒันธรรม
ทางการคามาแลวตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ  ไมไดทําการแลกเปลี่ยนสินคาอันเปนวิธีของมนุษย
ท่ีเพิ่งเจริญนั้นอยางเดียว  นอกจากนี้ยังกลาวถึงการคาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางไวอีกวา  
มีชนชาวตางประเทศเขามาทํามาคาขายจํานวนมากหลายชาติหลายภาษา  ดวยการนําสินคาของประเทศตน  
เขามาซ้ือขายแลกเปล่ียนกับสินคาพื้นเมืองไทย  ทําใหการคาภายในประเทศตองหมุนอนุโลม
ตามการคาตางประเทศยิ่งข้ึนตามลําดับชาวตางชาติท่ีเร่ิมเขามาคาขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง 
ก็คือชาติโปรตุเกส  ท่ีเขามาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ซึ่งเปนชวงที่ไทยกับจีน
มีการติดตอคาขายกันดวยเรือสําเภาแลว 
 กรุงศรีอยุธยามีสภาพเปนเกาะลอมรอบไปดวยแมน้ําและตั้งอยูไมไกลจากปากแมน้ํา

อันเปนท่ีชุมนุมของแมน้ําสําคัญ  3  สาย  คือ  เจาพระยา ปาสักและลพบุรีนั้น  มีสวนสนับสนุน
ใหอยุธยามีความเหมาะสมในการเปนศูนยกลางของอาณาจักร  ท้ังดานยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ   
ดานยุทธศาสตรนั้นเนื่องจากอยุธยาตั้งอยูกลางทุงโลงลอมดวยแมน้ําซึ่งสามารถใชธรรมชาติ

เปนปราการปองกันเมืองได  สวนดานเศรษฐกิจนั้นดวยสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหอยุธยา
เพาะปลูกพืชไดผลดีและอยางตอเนื่อง  เพราะมีน้ําใชในการเกษตรกรรมไดตลอดปและท่ีตั้งอยูไมไกล
จากปากแมน้ําทําใหอยุธยาเปนศูนยกลางการติดตอคาขายระหวางหัวเมืองตาง ๆ ไปพรอมกัน  
โดยเฉพาะหัวเมืองทางภาคใตชายฝงทะเลตะวันออกซ่ึงมีพอคาจากชาติเอเชีย  เชน  จีน  ลองเรือมา
คาขายเปนประจํา  การคาในอยุธยาจึงมีตลาดกลางซึ่งเปนแหลงคาขายสินคากับตางประเทศและ
หัวเมืองตาง ๆ  นอกจากนี้ยังมีตลาดภายในกระจายอยูท่ัวไปทั้งในและนอกเมืองอยุธยาซ่ึงเปนแหลงชุมชน  
เนื่องจากทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาลอมรอบดวยแมน้ําดังท่ีกลาวมาขางตนนั้น  ทําใหวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชาชนจําตองผูกพันกับแมน้ําลําคลองอยางไมมีทางเลือก  รวมไปถึงสถานท่ีซ้ือขายแลกเปลีย่น
สินคาท่ีเกิดข้ึนตามริมแมน้ําดวย  ท้ังนี้ไดปรากฏตลาดการคาจํานวนมากบริเวณริมฝงแมน้าํท่ีมี
ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน  ซ่ึงสอดคลองกับคําใหการของขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม  ท่ีประมาณการวา
มีเรือแพคาขายกระจายอยูตามริมฝงแมน้ํามากกวา  20,000 ลํา  (ปรีดา ศรีชลาลัย, 2512, หนา 22) 
สวนการคาในตลาดบกชวงนี้จะเปนยานการคาท่ีผลิตสินคาเฉพาะอยาง ท้ังสินคาประเภทอาหาร 
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เคร่ืองใช  เคร่ืองมือ  หัตถกรรม  ซ่ึงเปนการสืบทอดความรูความชํานาญในกลุมเครือญาติ  เชน  
ยานตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาขางตน   
    สมัยรัตนโกสินทร 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เมืองไทยเร่ิมมีการปรับตัวใหทันสมัย
ตามแบบตะวันตก  มีการสรางถนนและขุดคลองขึ้นใหมหลายสาย  เพื่อขยายอาณาเขตของเมือง
ใหกวางออกไป  ถนนท่ีตัดใหมในสมัยนั้น  ไดแก  ถนนตรง  ถนนเจริญกรุง  ถนนบํารุงเมือง  
ถนนเฟองนคร  สวนคลองที่ขุดในรัชกาลนี้คือ  คลองถนนตรง  คลองสีลม  คลองเจดียบูชา  
คลองภาษีเจริญ  คลองมหาสวัสดิ์  คลองดําเนินสะดวก  คลองบางล่ี  คลองวัดขุน  และคลองผดุงกรุงเกษม 
เม่ือเมืองขยายออกไปทางใดชุมชนก็มักจะตามไปดวยเสมอ  อาคารบานเรือนและรานคาท่ีสรางข้ึน
ในระยะน้ีมีรูปแบบการกอสรางท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  คือ  เปนตึกแถว  1  หรือ  2  ช้ัน  ท่ีมี
หลังคาสูงเสมอกัน 

  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  การคาขายไมไดจํากัดอยู เฉพาะแตในตลาดหรือ
ยานตลาดเทานั้น แตยังมีพอคาเรหรือพอคาคนกลางนําสินคาไปขายยังทองถ่ินท่ีหางไกลจากตลาด 
ซ่ึงชาวจีนเปนผูริเร่ิมการคาขายในลักษณะนี้กอนชนชาติอื่น  ชาวจีนเหลานี้เขามาตั้งหลักแหลง
ในเมืองไทยและยึดอาชีพคาขาย  โดยนําสินคาหลากหลายประเภท  เชน  สุรา  ฝน  ขนมจันอับ  ผัก 
ผลไม  ของชําตาง ๆ เชนเกลือ  หอม  กระเทียม  หมากพลู  กะป  น้ําตาล  เคียว  มีด  น้ํามันกาด 
กวยเตี๋ยว  เนื้อหมู  และเส้ือผา ไปขายยังหมูบานตาง ๆ สวนใหญแลวจะไปทางเรือ  เพราะขนสง
สินคาไดเปนจํานวนมาก  เปรียบเหมือนตลาดเคล่ือนท่ี  เม่ือพายเรือผานบานใดก็มักจะสงสัญญาณ 
เชน  บีบแตรหรือเปาเขาควาย  เพื่อบอกใหรูวาไดนําสินคา  มาขายแลว  

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เปนชวงระยะเวลาท่ีไทยเร่ิมติดตอคาขาย
กับประเทศตะวันตก  ชาวตะวันตกหรือท่ีชาวไทยเรียกวา  “ฝร่ัง”  เร่ิมเขามาต้ังรกรากในเมืองไทย 
โดยสวนใหญเปนพวกพอคา รานคาแหงแรกของพอคาชาวตะวันตก  คือ  หางฮันเตอรและเฮย 
ของนายฮันเตอร  พอคาชาวอังกฤษ  ซ่ึงขายสินคาท่ีเปนท่ีตองการของชาวตะวันตก หางนี้ตั้งอยู
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี  ตลาดของชาวตะวันตกในระยะนั้นจึงเปนรานคาท่ีเรียกวา  “หาง”  
ซ่ึงในเวลาตอมาก็เกิดข้ึนอีกหลายหาง  เชน  หางบอมเบย  หางมัทราส (นิตยสารการทองเที่ยว, 
อินเทอรเน็ต, 2551)   

  จะเห็นไดวารองรอยการพัฒนาการของตลาดนัดในสังคมไทยนั้นมีมาแตโบราณเปนกิจกรรม
การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาของผูคนในแตละชุมชน  ซ่ึงกําหนดใหจัดข้ึนชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอนแตเปนท่ีรับรูกันในชุมชนน้ัน  อาจปรากฏในรูปของตลาดไมประจําหรือ
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ตลาดตามฤดูกาล  ท้ังท่ีเปนตลาดน้ําและตลาดบกก็ได ท้ังนี้ ความสําคัญของตลาดบกและตลาดนํ้า
ข้ึนอยูกับสภาพภูมิศาสตรของชุมชน  ในแตละยุคสมัย  

 จนกระท่ังภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  ไดมีการพัฒนาการตลาดรูปแบบใหมเกิดข้ึน  คือ 
ตลาดนัดขนาดใหญตั้งอยูในทําเลใจกลางเมือง  หลังจากรัฐบาลจอมพล ป. ประกาศต้ังตลาดนัด
สนามหลวงขึ้นตามวัตถุประสงคดังกลาวแลวประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตางใหความสนใจมาใชบริการกันมากข้ึนเพราะเปนแหลงขายสินคาราคาถูกและสินคามีความหลากหลาย 
จนพ้ืนท่ีเพียงคร่ึงเดียวของทองสนามหลวงที่จัดตลาดนัดขณะนั้นไมเพียงพอกับความตองการของผูคน

ท่ีเพิ่มมากข้ึน  นอกจากน้ีทางราชการตองการใชพื้นท่ีดังกลาวในงานพระราชพิธีตาง ๆ เปนคร้ังคราว
จึงมีการยายตลาดนัดท่ีสนามหลวงไปยังพระราชวังอุทยานสราญรมยใน  และยายกลับมาท่ีสนามหลวง
อีกคร้ังกระท่ังป พ.ศ. 2525 ตลาดนัดสนามหลวงไดยุติลง  สวนตลาดนัดที่ขึ้นมามีบทบาทแทน
ตลาดนัดสนามหลวงก็คือ ตลาดนัดจตุจักรน่ันเอง 
 สาระสําคัญของการคาแตละสมัยพอสรุปไดดงันี ้

   สมัยสุโขทัย  
   ลักษณะการคา  เปนระบบการคาแบบเสรี  การคาในประเทศจัดตั้งรานคาติดตอกันไป

เปนกลุมเดียวกันหรือเปนแนวเดียวกัน  เรียกวาตลาดปสาน  ในปจจุบันเรียกวาศูนยการคา  การคา
กับตางประเทศ  กับประเทศจีน  คาขายชามสังคโลก  พอขุนรามคําแหงนาํชางจนีเขามาสอนใหคนไทย
จนชํานาญ 

 สมัยอยุธยา 
  ลักษณะการคาเปนระบบผูกขาด  พระเจาแผนดินทรงทําเองเปนสวนใหญ  การคาในประเทศ

มีการเก็บภาษีเขาพระคลังสินคา  การคาเจริญสูงสุดในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  การคา
กับตางประเทศ  โปรตุเกสเปนชาวยุโรปชาติแรก  ท่ีเขามาคาขาย  ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 2 สินคาท่ีซ้ือขายกันไดแกสินคาพื้นเมือง  พวกขาว  พริกไทย  ดีบุก  หนังโค  หนังกวาง 
ไมฝาง  หมาก  สินคาท่ีไทยท่ีนําเขาจากตางประเทศ  ไดแก  ผาแพร  ผาสักหลาด  ผาลาย  ปนเล็ก 
ปนส้ัน  สุรา  เคร่ืองถวยชาม  และของเบ็ดเตล็ด 

 สมัยธนบุรี 
 มีระยะเวลานอย  เพียง  15  ป  และอยูระหวางการกอบกูบานเมืองและฟนฟูประเทศ

หลังสงคราม ประกอบกับมีการรบกับพมามาตลอด การคาขายไมเจริญรุงเรือง  มีสําเภาจากจีนเขามา
คาขายและชาติอ่ืน ๆ คือ  อังกฤษ  อินเดีย  และมาเลเซีย 
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  การคาสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 ลักษณะการคาสมัย รัชกาลท่ี 1  ถึง รัชกาลท่ี 3  เปนการคาแบบผูกขาด  โดยการคาขาย

เปนของหลวง  เรียกวา  ระบบรัฐพาณิชย  จนถึง รัชกาลที่ 4  ไดยกเลิกไป  เพราะมีการทําสัญญา
ทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีระบบเก็บภาษี  รอยชักสาม  มีกรมพระคลัง  กรมทา  ในสมัย 
รัชกาลท่ี  5  มีการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนข้ึนในป พ.ศ. 2416  เปนสํานักงานกลางเก็บผลประโยชน
การคาขาย  มีการจัดระเบียบการคาโดยพระคลังสินคาเขามาดูแลสินคาบางชนิด  เชน  อาวุธยุทธภัณฑ
สินคาพื้นเมืองท่ีมีนอยและหายาก  มีการคากับตางประเทศ  สินคาท่ีไทยสงออกไดแก  เหล็ก  ดีบุก 
ทองแดง  ตะกั่ว  ไมสัก  ไมฝาง  ขาว  น้ําตาล  พริกไทย  ยาสูบ  สินคาเขาไดแก  ผาแพร  ใบชา 
กระดาษ  ตุกตา  ผาขนสัตว  เส้ือผา  เคร่ืองแกวและมีการยกเลิกระบบผูกขาดมาเปนการคาแบบเสรี
มีผลทําใหการคาเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 การดํารงอยูของตลาดนัด 
 ตลาดนัดจะสามารถดํารงอยูไดหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับความตองการของประชาชน

ในชุมชนทองถ่ินดวย ชุมชนตองเห็นความสําคัญของตลาดนัดท่ีเปนฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชน  แตอยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดพบนั้นทําใหมีความเชื่อวาแมจะมีหางสรรพสินคา
เกิดข้ึนมากมายเพียงใดท้ังในเมืองและในชุมชนชนบท  แตตลาดนัดท่ีอยูในเขตเมืองและในชุมชน
ชนบทก็ยังอยูไดเปนอยางดี   

  การกินอยูของคนไทยหนีตลาดไมพน  เพราะตลาดเปนแหลงจับจายอาหารทั้ง  ของสด 
ของแหง  และของสําเร็จรูป  ตลาดเปนแหลงรายไดของพอคาแมคา  นอกจากนั้น  ตลาดยังเปนสถานท่ี
แลกเปล่ียนขาวสารตามประสาชาวบาน  ชีวิตชีวาของตลาด  ทําใหผูบริโภคที่ไปเดิน  ไดชมอาหารตา
แถมกลับมาอีกดวยและตลาดนัดยังไดสะทอนเร่ืองราวในชุมชนไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมการกินอยู  สภาพภูมิอากาศ  และการแตงกาย   

  ตลาดนัด  บอกเลาเรื่องราวในทองถิ่นหนึ่ง ๆ ไดมากมาย  ถาไปเดินตลาดทางภาคใต 
จะเห็นมียอดออน ๆ ของมะมวงหิมพานต  ยอดจิก  ยอดหมุย  และอ่ืน ๆ วางขายอยูแทบทุกฤดูกาล 
นั่นเพราะทางใตนั้น  อากาศรอนชื้น  ฝนตกชุกและคนใตยังชอบกินเผ็ด  ในสํารับตองมีผักสดไว
กินแกลมแกเผ็ด  แตถามาเดินตลาดนัดลุมน้ําภาคกลาง ไมวาจะเปนตลาดนํ้า  หรือตลาดบนบกจะเห็นวา
อุดมไปดวยปลาสดปลาแหงสารพัดปลาจากแมน้ําลําคลอง  สวนตลาดนัดทางภาคอีสานบอกใหรูวา  
ความแหงแลงไมไดหมายถึงความอดอยากเสมอไป  เพราะไมวาผักริมรั้ว  แมลงในนา  ตัวหนอน
ตามตนไมก็มีวางขายใหเลือกซ้ือมาปรุงอาหารไดอยางเอร็ดอรอย  และท่ีสุดแลวแงมุมเล็ก ๆ ในตลาดนัด
แตละแหงยังแสดงใหเห็นวา  เมืองไทยยังคงอุดมสมบูรณ  นาอยู  และไมสิ้นหวังจนเกินไปนัก   
ตลาดนัดยังคงเปนสถานท่ี  ท่ีตอบสนองความตองการปจจัยในการดํารงชีวิตของมนษุยในชุมชนน้ัน ๆ 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหาร ไมวาจะยุคใดสมัยใด หรือ ประเทศไหนๆ จะกินจะซ้ือหาอะไรก็ตองไป
ตลาดนัดหรือตลาดสดอยูดีนั่นเอง  แตโลกเราก็หมุนเปล่ียนไปทุกวัน สังคมเปล่ียนคนก็เปล่ียนไปดวย
และยอมสงผลตอความเปนไปของ"ตลาดนัด"ดวยเชนกัน  (สุธี เทพสุริวงศ, 2547, หนา 44) 

  โครงสรางของตลาดนัด  ปรากฏการณที่พบในตลาดนัดแตละแหงลวนแตมีความหมาย 
มีหนาท่ีและเช่ือมโยงกันท้ังส้ิน  ไมวาจะเปนกล่ินเคร่ืองเทศ  ควันโขมง  หรือความเฉอะแฉะซึ่งก็บงช้ีถึง
สินคาท่ีขายอยูในตลาดนัดแตละแหง  ตลาดนัดของบางชุมชนนั้น ยังตั้งอยูริมน้ํา  จนทุกวันนี้  
ท้ังคนซื้อคนขายมากันทางน้ํา  อยางที่ตลาดสดขางวัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในอดีต 
พอตกบาย  พอคาแมคาก็เร่ิมทยอยพายเรือขนของข้ึนมาจัดวาง  ท้ังปลาสด  มะมวง  ไขเปด  กระถิน 
ชะอม ฯลฯ แลวพอบายคลอยสักหนอย ก็ถึงคราวคนซ้ือพายเรือมาซื้อหากัน  นับวันตลาดนํ้า
ก็จะสูญหายไปหรือถามีอยูก็กลายเปนแหลงสําหรับทองเท่ียวไปแลว    

  ตลาดนัดในทุกวันนี้สะทอนอะไร  ประการแรกเห็นจะเปนรูปแบบของตลาดเปล่ียนแปลงไป 
แมตลาดนัดหลายตอหลายแหงยังคงอยู  แตจะเริ่มเห็นตลาดติดแอรทั้งขนาดใหญ  ขนาดเล็ก
เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามยานชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง  ซูเปอรมารเก็ต  และมินิมารท 
ตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหมท่ีรวดเร็ว  เรงรีบ  ตองการความสะดวก ประหยัดเวลาไดเปนอยางดี 
เพราะบางแหงเปดขายตลอด  24  ชั่วโมงก็มี  ขณะเดียวกัน  ตลาดนัดแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู  
แตยายตัวเองออกไปอยูตามนอกเมืองท่ีชุมชนขยายตัวออกไปอยูเร่ือย ๆ  ตลาดนัดบางแหงท่ีชานเมืองนั้น 
มีขนาดใหญโตมาก  เหมือนจะดักคนซ้ือจากรอบนอกไวไมใหตองเขาเมือง  ส่ิงที่นาพิจารณาตอไปก็คือ 
สินคาในตลาดนัดมีการปรับรูปแบบในการขายเพื่อแขงขันกับหางขนาดใหญ  แถมตลาดสดติดแอร 
สินคาก็เหมือนกันไปหมด  ราวกับออกมาจากแปลงผัก  และไรนาเดียวกัน  แมแตพืชผลที่ไมไดมีอยู
ในฤดูกาล  ก็ยังมีวางขาย ตอบสนองความตองการไดอยางไมจบส้ิน  บอยคร้ังท่ีไดเห็นการวิเคราะห 
การคา  การเมือง  สังคม ไปพรอม ๆ กัน  รวมทั้งประวัติศาสตรและซูเปอรมารเกตใหญ ๆ อยางบ๊ิกซี 
(Big-C)  โลตัส  ( Lotus)  หรือคารฟู  (Carrefour)  ก็เปนประเด็นหนึ่ง  ท่ีเร่ิมเปนปญหากับรานคาเล็ก ๆ 
หรือ  "รานโชวหวย"  ของคนไทย  เพราะหางรานของตางชาติมาแยงลูกคาและเงนิหมนุเวยีนของไทย 
ออกไปนอกประเทศและก็ซ้ือสินคาแพงกวาในตลาดเมืองไทยอีกดวย  อีกไมนาน  ถาคนไทยไมรูจัก 
พิทักษไทยดวยการซื้อของไทยเงินของคนทั้งชาติไทย  ก็จะไหลออกนอกประเทศไปหมด  และ 
วันนั้นประเทศไทยก็จะไมเหลืออะไรเลย  วิธีส้ินชาติ  แบบทางเศรษฐกิจ  ก็เร่ิมจากการหลงใหลไดปล้ืม
กับของนอกน่ีเอง  หันมากินบัวลอยไขหวาน  ขนมช้ัน  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  ขาวเหนียวเปยก 
ขาวเหนียวถั่วดํา  เตาสวน  ลูกเดือย  หรือจะซื้อไกทอดแบบไทย ๆ เลือกนองก็เหมือนกัน  
ราคาตางกันมาก  คาลิขสิทธ์ิ  ของไก  35  บาท  คาไก  15  บาท  ท่ีเหลือเปนลิขสิทธ์ิ  ยี่หอ  20  บาท 
ไกแมคาท่ีถูกเพราะไมมีคา  ลิขสิทธ์ิ  ใบตองท่ีหอขนมไทยไมมีลิขสิทธ์ิ  เปนวัสดุธรรมชาติยอยสลาย
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ไดไมถึง  3  เดือน  ขนมตางชาติ  หอสวย  แพงเพราะยี่หอ  มีลิขสิทธ์ิเวลาหลนท่ีพื้นไมมีคนเก็บกวาด
จะใชเวลาในการยอยสลายนาน 

  สังคมมนุษยเปนสังคมท่ีอยูรวมกันเปนชุมชนมีการติดตอแลกเปล่ียนและสรางสรรคกิจกรรม
อันหลากหลายจากชุมชนหนึ่ง ๆ ตอเนื่องไปยังชุมชนอื่น  ในแตละชุมชนเองตางก็มีการผลิต 
ทั้งเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว  ทอผา  จักสาน  และอื่น ๆ อีกมากมาย  ตามแตสภาพทองถิ่นและวัตถุดิบ
ท่ีมีอยูในแตละท่ีนั้น  บางชุมชนก็ผลิตมากเกินความตองการ  ดังนั้น  เม่ือไดมีการนําผลผลิตเหลานั้น
ไปแลกเปล่ียนกับผลิตผลหรือวัตถุดิบอ่ืนท่ีตนเองขาด  การชุมนุมเพื่อแลกเปล่ียนผลผลิตของแตละชุมชน
จึงนับเปนกิจกรรมที่มีมานานคูกับสังคมมนุษย  หากดูจากวิวัฒนาการที่ไดศึกษามาในแตละยุค 
เร่ิมต้ังแตสุโขทัยในเร่ืองของการคาขายแลกเปล่ียนจะพบวา  ในยุคโบราณ  การพบประชุมกันเกิดข้ึน
ไดดวยการแลกเปล่ียนสินคาตอสินคา  ไมมีเงินตราหรือมาตราวัดอันเปนสากลในการแลกเปล่ียน 
ข้ึนอยูกับความพอใจและความใกลชิด  ผูกพันของพอคาแมคาแตละคน  ในสังคมไทยมีหลักฐาน
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการซ้ือขายแลกเปล่ียนในชวงปลายสมัยอยุธยาระบบเงินตราไดเร่ิมเขามา

แทนท่ีการแลกเปล่ียนส่ิงของ  แตการแลกเปล่ียนก็ยังคงเปนการแลกเปลี่ยนเพื่อยังชีพมากกวา
เพื่อการคาโดยตรง     

 
2.4  ทฤษฎีที่เก่ียวของในการศึกษาเรื่องตลาดนัด 
 

 2.4.1  ทฤษฎีการเปนศูนยกลาง  (Central – Place  Theory)  กรอบแนวคิดท่ีเกยีรติ  จวิะกลุ  
และคนอ่ืน ๆ (2525, หนา 14-16)  ใชอธิบายเร่ืองความเปลี่ยนแปลงของตลาด  จึงเปนทฤษฎีของ
การเปนยานศูนยกลางของตลาด  โดยมีการใหคําจํากัดความของ “ตลาด” วาเปนสถานท่ีแหงใดแหงหนึ่ง 
หรือหลายสถานที่ที่ตั้งอยูใกลกันในบริเวณใด  บริเวณหนึ่งที่มีทําเลเหมาะสม  เปนองคประกอบ
ของพ้ืนท่ีชุมชนในดานเปนยานศูนยกลาง  (central place)  มีหนาท่ีใชสอยเพ่ือการแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการเปนประจํา เปนเร่ืองของเศรษฐกิจ  การทํามาหากินและการจับจายใชสอยของประชาชน
ในพื้นท่ีชุมชนหนึ่ง 

 ทฤษฎีการเปนศูนยกลางของตลาด  ไดนําไปใชอธิบายเร่ืองความเปล่ียนแปลงของ “ตลาด” 
ในการศึกษาอีกหลายเลม  เชน  งานศึกษาของ ธานี  กุลแพทย (2537, หนา 13)  เร่ือง “บทบาทของ
ตลาดนัดจตุจักรท่ีมีตอชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล”  ซ่ึงไดกลาวถึงการยายตลาดนัดขนาดใหญ 
จากสนามหลวงไปยังพื้นที่ใหม  ซึ่งไดแก  ตลาดนัดจตุจักรในปจจุบันวา  เปนสาเหตุสําคัญ  
2  ประการ ประการแรกคือ  สนามหลวงเปนสถานท่ีประกอบพิธีสําคัญของประเทศการมีตลาดนัด
จึงทําใหสนามหลวงสกปรกทรุดโทรมและยังเปนแหลงกอใหเกิดอาชญากรรม  ประการที่สอง  
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การท่ีกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญ  การขยายตัวของเมืองเปนผลจากการหล่ังไหลของ
ประชากรที่อพยพเขามาทํางานในเมืองมากข้ึน  ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนในกรุงเทพฯ
ตองขยายสูพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯตลาดนัดจตุจักรจึงเกิดข้ึน 
 แนวคิดเรื่องการเปนศูนยกลางของตลาดนี้  นํามาอธิบายอยางเดนชัดในงานศึกษา
ของ สาริยา ศรีเชื้อ เรื่อง  “พัฒนาการยานการคาในกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาเขตบางกะป”  
ซ่ึงไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางของยานการคาไวอยางละเอียดชัดเจน 
สาริยา  ศรีเช้ือ  (2540, หนา 18-19)  ไดยกความหมายของคําวา  “ยานการคา” โดยอางถึงงานเขียน
จํานวนมาก  ท่ีกลาวถึงยานการคาท้ังในอดีตเร่ือยมาจนถึงปจจุบันวามักเปนสถานท่ีท่ีเปนศูนยกลาง
ของเมือง  อยูในเขตภูมิศาสตรท่ีมีประชาชนอยูอาศัยและเปนท่ีรวมของรานคาจํานวนมาก  นอกจากนี้ 
สาริยายังใชทฤษฎีของการเปนแหลงกลาง  มาอธิบายการพัฒนาการของยานการคาในพื้นท่ีศึกษาอกีดวย  
ท้ังยังใชแนวคิดเร่ืองลําดับศักดิ์ของการศูนยกลาง  (hierarchical  of  centres)  แนวคิดเร่ืองขอบเขต
การใหบริการยานการคาและแนวคิด เร่ืองความสัมพันธระหวางพื้นท่ี  (spatial  relation)  ในการพัฒนาการ
ของยานการคาในเขตบางกะป  วาเปนยานการคาที่มีการพัฒนาการควบคูมากับการพัฒนาและ
การเติบโตของเมือง  ซ่ึงมีองคประกอบท้ังรูปแบบดั้งเดิมและทันสมัย  นอกจากนี้การศึกษาของ
สาริยายังพบอีกวา  ในอดีตกาลตลาดสดเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหยานการคามีบทบาทเปนศูนยกลาง
การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการ  แตปจจุบันบทบาทของยานการคามีลักษณะควบคูกันระหวาง
การเปนศูนยกลางการจับจายและการพักผอนหยอนใจ  โดยมีหางสรรพสินคาเปนองคประกอบสําคัญ 
เนื่องจากความสะดวกสบาย ความทันสมัยและการประหยัดเวลาในชีวิตประจําวัน 

 แนวคิดของทฤษฎียานกลางในปจจุบันสืบเนื่องมาจากการศึกษาของวอลเตอร  คริสตอลเลอร 
(Walter  Christaller)  ชาวเยอรมันซ่ึงไดเสนอรูปแบบการแจกกระจายของการต้ังถ่ินฐานของเมือง
โดยเนนในเร่ืองขนาด  จํานวนและลักษณะการแจกกระจายของยานกลาง  ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนขอตกลง
เบ้ืองตนวา  ในท่ีราบอุดมคติ  (Isotopic  Plain)  ซ่ึงมีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบ มีความอุดมสมบูรณเทากนั 
การคมนาคมคลองตัวทุกทิศทาง  การแจกกระจายของประชากรเปนไปอยางสม่ําเสมอกันตลอดพ้ืนท่ี 
และถาเปนไปตามท่ีราบอุดมคตินี้มีลักษณะการแจกกระจายจะเปนไปตามทฤษฎียานกลาง

ซ่ึงมีใจความสําคัญดังนี้ 
      1)  หนาที่ทางเศรษฐกิจ  (function)  ของเมืองคือเปนยานกลางที่จัดหาสินคาและ

บริการตาง ๆ ใหแกบริเวณที่ใหบริการมากท่ีสุดและใชเวลาในการเดินทางจากบริเวณบริการมายัง
ยานกลางนอยท่ีสุด 
 2)  ความเปนยานกลางของเมืองข้ึนอยูกับจํานวนและขนาดของบริการท่ีศูนยกลาง
เมืองท่ีมีความเปนยานกลางมากจะอยูในลําดับศักยสูงกวาเมืองที่มีคาความเปนยานกลางนอย  
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คาความเปนยานกลางจะเกี่ยวของกับขนาดของบริเวณโดยรอบท่ีมาสนับสนุนยานกลาง  หรือเรียกวา 
“ขอบเขตของสินคา”  (range  of  goods)  ซ่ึงมี  2  ลักษณะคือ  

             (1)  ขอบเขตของสินคาขนาดเล็กท่ีสุด  (lower  limit)  เปนบริเวณโดยรอบ
ขนาดเล็กที่สุดที่จะสนับสนุนใหยานกลางตั้งอยูได ถายานกลางใดไมมีขอบเขตของสินคา
ขนาดเล็กท่ีสุดนี้แลวยานกลางนั้นก็ไมสามารถจะคงอยูได  อาจจะกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาขอบเขต
ของสินคาขนาดเล็กสุดก็คือจํานวนประชากรตํ่าสุดที่มาสนับสนุนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในยานกลางต้ังอยูไดนั่นเอง 
              (2)  ขอบเขตของสินคาขนาดใหญท่ีสุด  (upper  limit)  คือบริเวณไกลสุดท่ีประชากร

ในเขตนั้นสามารถเดินทางมาสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยานกลางหรือเปนบริเวณไกลสุด

ท่ียานกลางเสนอสินคาและบริการไปถึง 
       3)  ยานกลางในลําดับศักยสูงจะมีชนดิของสินคา  หางราน  บริษัท  ธุรกิจ  เขตบริการ 

และจํานวนประชากร มากกวายานกลางท่ีมีลําดับศักยต่ํากวา 
      4)  ยานกลางที่มีลําดับศักยต่ําจะมีสินคาและบริการที่มีความตองการสูงแตใน

ยานกลางที่มี ลําดับศักยสูงจะมีทั้งสินคาและบริการที่มีความตองการสูงและความตองการตํ่า
รวมอยูดวย  ลักษณะของสินคาและบริการท่ีมีความตองการตํ่าจะตองอาศัยจํานวนประชากรข้ันตํ่า
ท่ีมาสนับสนุนตลอดจนบริการท่ีมากกวาสินคาและบริการท่ีมีความตองการสูง 

      5)  บริเวณบริการจะเปนรูปหกเหล่ียมดานเทาซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดหมด
ทุกตําแหนง 

      6)  ลําดับศักยจะเปนไปตามหลัก  3  ประการ  คือ  
   (1)  หลักการตลาด  (Marketing  Principle) ลําดับศักย  จะเพิ่มเปน  3  เทา  คือ 
1-3-9-27  

             (2)  หลักการขนสง  (Transportation  Principle) ลําดับศักย  จะเพิ่มเปน  4  เทา 
คือ  1-4-16-64  

              (3)  หลักการบริหาร (Administrative  Principle)  ลําดับศักยจะเพิ่มเปน  7  เทา 
คือ 1-7-49-343 

      7)  สินคาและบริการแตละชนิดจะมีบริเวณบริการแตกตางกัน  ขนาดของบริเวณ
ข้ึนอยูกับ 

             (1)  ขนาดและความเปนยานกลาง 
   (2)  ลักษณะของการแจกกระจายของประชากร 
   (3)  อํานาจการซ้ือของประชากร 
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   (4)  ระยะทางตามความรูสึกทางเศรษฐกิจ 
   (5)  ปริมาณและราคาของสินคาท่ียานกลาง 

 การนําทฤษฎียานกลางไปใชในบางภูมิภาคอาจผิดเพี้ยนได วอลเตอรคริสตอลเลอร กลาววา 
ลักษณะท่ีทําใหการแจกกระจายของยานกลางไมเปนรูปหกเหล่ียมดานเทาคือ  ลักษณะของภูมิประเทศ
ท่ีไมราบเรียบ ความคลองตัวในการคมนาคม  ความอุดมสมบูรณของดินและทรัพยากรที่กระจาย
ไมสมํ่าเสมอกันตลอดพ้ืนท่ี (Christaller, 1966, p. 230)  และในสายตาของนักวิจารณอยาง เรยมอยด อี. 
(Raymond  E.) ใหทัศนะวา  ลักษณะการคมนาคม  ระดับของพื้นที่  ผลผลิตที่ไดจากพื้นที่  ชนิด
และจํานวนท่ีไดจากกิจกรรมการเกษตร รูปแบบการปกครองและการกระจายของหนวยงานยอยท่ีมี
ผลตอลักษณะการคาขายและการใหบริการ  ประวัติความเปนมาของการตั้งถ่ินฐานในอดีตเปนตัวดึงดูดใจ
ผูท่ีจะอพยพเขาไปใหม  การแพรกระจายของระบบอุตสาหกรรมบางอยางท่ีตองกระจายไปตามแหลง
วัตถุดิบ  เชน  การอุตสาหกรรมเหมืองแร  ปาไม  เปนตน  ตัวแปรเหลานี้ทําใหทฤษฎียานกลางผิดเพี้ยนได
เม่ือนํามาใชในภูมิประเทศจริงๆ ไดยกตัวอยางการศึกษาของ อุลแมน  (Ullman)  ในรัฐอิลลินอยส 
(Illinois) วาลักษณะของเสนทางคมนาคม ในรัฐนั้นทําใหบริเวณบริการแผขยายไปตามแนวถนน 
ลักษณะการกระจายของยานกลางจึงไมเปนรูปหกเหล่ียมดานเทา  (Murphy, 1966, pp. 79-81)   

 สรุปทฤษฎีการเปนศูนยกลาง  ใชในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของตลาดในสภาพ
สังคมไทย  สวนมากจะเปนการอธิบายท่ีสัมพันธกับการใชพื้นท่ีและสะทอนใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของเมือง  การไหลเวียนของสินคา ประเภทของผูคา  รวมถึงความสัมพันธทางโครงสราง
ของผูคาอยางหลวม ๆ จากทฤษฎีดังกลาวเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาเร่ือง “ตลาดนัดคลองถม
แหลมฉบัง”  แลวจะพบวา  “ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง”  ก็เปนศูนยกลางในการรวบรวม
ผูคนท่ัวทุกสารทิศท้ังท่ีอยูบริเวณใกลเคียงและท่ีหางออกไป  ไมวาใครจะทําหนาท่ีเปนผูขายหรือผูซ้ือ 
ก็จะมารวมตัวกันโดยมิไดนัดหมายตามวันเวลาที่มีนัดนั่นเอง  พื้นท่ีของตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง
จะอยูติดกับถนนสุขุมวิทซ่ึงเปนถนนในการเดินทางระหวางกรุงเทพฯและเมืองพัทยาซ่ึงถือไดวา

เปนถนนท่ีใชเปนเสนทางในการคมนาคมขนสงมีรถวิ่งผานอยูตลอดเวลา  ตลาดคลองถมแหลมฉบัง
จะตั้งอยูตรงขามกับทาเรือแหลมฉบังซึ่งเปนทาเรือขนสงน้ําลึกขนาดใหญและพื้นที่แหลมฉบัง

เปนพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินงานเพื่อจัดสรางใหเปนเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญและมีการดําเนินการ

กอสรางใหเปนชุมชนเมืองขนาดใหญดวยการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม  นอกจากนี้
ยังมีการกอสรางอาคารเคหะชุมชนแหลมฉบังเปนเขตเศรษฐกิจใหมในบริเวณชายฝง  ทะเลตะวันออก  
นอกจากบริเวณตลาดคลองถมแหลมฉบังจะอยูใจกลางของแหลมฉบังแลวนั้น  บริเวณโดยรอบของ
พื้นท่ีตลาดคลองถมแหลมฉบังก็เต็มไปดวยบานเชา  หองแถว  ท่ีเปนของชาวบานเจาของพื้นท่ีท่ีกอสราง
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เพื่อรองรับการเขามาของผูคนตางถ่ินท่ีเดินทางเขามาทํางานในเขตพื้นท่ีแหลมฉบังเปนจํานวนมาก   
ดังนั้นเม่ือถึงวันท่ีมีการจัดตลาดนัดคือวันจันทรและวันพฤหัสบดีพื้นท่ีท่ีเปนท่ีวางเปลามาหลายวัน

สถานท่ีบริเวณจัดตลาดนัดจะเปนท่ีโลงแจงไมมีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้นที่นี้เลย  แตพอถึงวันที่จัด
นัดสถานท่ีแหงนี้จะดูมีชีวิตชีวาข้ึนมาทันที  พอคาแมคาท่ีเดินทางมาจากท่ีตาง ๆ ก็จะเดินทาง
มารวมตัวกันท่ีตลาดนัดคลองถมแหลมฉบังแหงนี้เชน  แมคาผลไมท่ีเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี
หรือระยอง  พอคาแมคาท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ก็จะเปนสินคาจําพวกเคร่ืองมือชาง  เคร่ืองไฟฟา
สินคาจากคลองถม  บานหมอ  เปนตน  นอกจากพอคาแมคาที่เดินทางมาจากตางถิ่นแลวชาวบาน
ท่ีเปนคนในพื้นท่ีก็มีการนําสินคาที่มีในทองถิ่นของตนเองมาขายดวยเชนกัน  เชน  ชาวประมง
ท่ีนําสัตวทะเลจําพวก  กุง  หอย  ปู  ปลา  หรือบางคนท่ีทําอาหารอรอยก็ทําอาหารขายในตลาดนัด  
ดวยเชนกัน  สวนลูกคาท่ีเปนผูซ้ือก็จะเปนกลุมคนท่ีมาทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นั้นเอง 
 2.4.2  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนหรือทฤษฎีปริวรรตนิยม   (Exchange  Theory)  
เปนมหาทฤษฎี  (grand  theory)  อีกทฤษฎีหนึ่ง เปนทฤษฎีที่มีประโยชนมากเหมือนทฤษฎีหลัก  
คําวาการแลกเปล่ียนหรือการปริวรรต  มีความหมาย  เชน  การแลกสินคา  การยื่นหมูยื่นแมว  การลงแขก 
การเอาแรง  การแลกเปล่ียนเงิน  การแลกเปล่ียนคนกับส่ิงของ  การซ้ือขาย  การเชา  การจํานํา  หรือ
แมแตการขายฝาก  การตอรองราคา  การกําหนดราคา  การข้ึนราคา  การลดราคา  การเลหลัง 
 ในเร่ืองการแลกเปล่ียน  ส่ิงท่ีนาสนใจอีกอยางหน่ึง  คือ  สิ่งของที่ใชในการแลกเปล่ียน 
(materials of exchange)  ซ่ึงมีไดหลากหลายประเภท  อาทิ  วัตถุส่ิงของ  เงินทอง  ความคิด  ความรู 
ปญญา  คุณธรรม  ความเห็นใจ  ความเอาใจใส  ความเปนเพื่อน  ความเปนศัตรูและตอปญหาท่ีวา
สังคม  หรือระเบียบสังคม  เกิดข้ึนไดอยางไร  ทฤษฎีนี้ตอบในทํานองวา  สังคมเกิดจากการท่ีมนุษย
แตละคนมีส่ิงจําเปน  ในการดําเนินชีวิต  แตตัวเองไมมีความสามารถสนองความตองการจําเปนท้ังหมด  
จึงจําเปนตองเขาสัมพันธกับผูอ่ืน  เพื่อแลกส่ิงของกันและในการแลกส่ิงของกันตองสรางกฎระเบียบ
การแลกเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความยุติธรรม  นานวันเขา  ความสัมพันธกันก็กลายเปนกลุมใหญ    
กฎระเบียบของการแลกเปล่ียนก็เปนวัฒนธรรมของสังคม 
 ประเภทของการแลกเปล่ียน  ในสมัยกอนมนุษยอาจแลกเปล่ียนส่ิงของกันเปนหลัก  
เม่ือสังคมใหญข้ึนเจริญกาวหนาข้ึน  การแลกเปล่ียนกย็ิ่งซับซอนข้ึนมีหลายรูปแบบ  อาทิ  

       1)  แบงตามลักษณะความสัมพันธ 
       การแลกเปล่ียนโดยตรง  (direct  exchange)  ประเภทนี้อาจเปนการแลกเปล่ียน
ระหวาง  2  คน  หรือ  3  คน  หรือระหวางกลุม 
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       การแลกเปลี่ยนโดยออม  (indirect  or  structural  exchange)  นั้นคือผูมี
การแลกเปล่ียนไมไดเผชิญหนากัน  เชน  การแลกเปล่ียนระหวางองคการหรือสังคมกับสมาชิก  

       2)  แบงตามขนาดหรือจํานวนภาคี  อาทิ   
            ทวิภาคี  ไตรภาคี  จตุตถภาคี  เบญจภาคี  และพหุภาคี 
      3)  แบงตามส่ือ  (medium) 
             แลกเปล่ียนทางวัตถุ  (กายภาพ)  แลกเปล่ียนทางสังคม  แลกเปล่ียนทางจิต    

แลกเปล่ียนทางจิตวิญญาณ  (คุณธรรม) 
     4)  แบงตามองคการสังคม  แบงเปน  4  ประเภท  
            การแลกเปล่ียนในกลุมสังคม  (social  group)  แลกเปล่ียนในครอบครัว  (family)  

แลกเปล่ียนในชุมชน  (community)  และแลกเปล่ียนในองคการสหจร  (association) 
       5)  แบงตามสถาบันสังคม  (social  institution)  แบงเปน  10  สถาบัน   
             ครอบครัว  การศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  การเมือง  นันทนาการ  ภาษา    

อนามัย  การคมนาคมขนสง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 องคประกอบของการแลกเปล่ียน  การแลกเปลี่ยนทางสังคมจะเกิดขึ้นไดจะตองมี

องคประกอบอยางนอย  3  ประการ  คือ 
       1)  การกระทําระหวางกันทางสังคม  (social  interaction)  คือการมีคนอยางนอย 

2  คนข้ึนไปกระทําตอกัน  การกระทําตรงนี้คือ การแลกเปลี่ยนสิ่งของกันเชน  เพื่อนตอเพื่อน  
พอคากับลูกคา  พอกับลูก  แมกับพอ  เปนตน 

       2)  การแลกเปล่ียน  (exchange)  การแลกเปล่ียนก็ตองมีของสําหรับแลกเปล่ียน 
เชน  ของตอของ  ของกับเงิน  ใจกับใจ  คน  (เพื่อน)  กับคน  (เพื่อน)  ความรักกับความรัก 

      3)  ผลลัพธ  (product)  ผลลัพธอาจเปนไดหลายแบบ  เชน  ไดของ  ไดเงิน  
ไดความเห็นใจ  ไดคนรัก  ไดเพื่อน  ไดกําไร  ไดขาดทุน  ไดสินคา 

 การใชประโยชน  ทฤษฎีการแลกเปล่ียนมีประโยชนใชสอยอยางกวางขวาง  แตจะแบงกวาง ๆ 
3 ดาน  ดังแนวท่ีใชในทฤษฎีอ่ืนท่ีกลาวมาแลว 

       1)  ประโยชนทางวิชาการ  ประโยชนของทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ
แบงยอยออกเปน  3  ดาน  คือ  การสังกัป  การใชสรางทฤษฎีขนาดกลาง  และการใชทฤษฎีนําการวิจัย 
เหลานี้เปนประโยชนทางวิชาการเบ้ืองตนของสังกัปการแลกเปล่ียนทางสังคม  การสรางทฤษฎีและ
ใชนําการวิจัย   

       2)  ประโยชนในการประกอบอาชีพ  แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
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    (1)  ประเภทไมใชการคาธุรกิจ  มีหลายประการเชน   
ประการแรก  ไดแก  การนําความคิดที่วา  แตละคนแตละอาชีพตางมี

ความตองการหลายอยางท่ีตัวเองสนองไมได  จะตองเขาสัมพันธกับคนอ่ืน  อาชีพอ่ืน  ความจริงขอนี้
จะนําไปสูการสรางเครือขายอาชีพได 

 ประการท่ีสอง  ในการแลกเปล่ียนส่ิงของและหรือบริการกันอาจมีการตอรอง  
(bargain)  เพื่อใหไดประโยชนมากท่ีสุดได 

 ประการที่สาม  ในการรักษาความสัมพันธแลกเปลี่ยนระหวางคนอ่ืน
จําเปนตองสรางความเช่ือถือระหวางกัน  (mutual  trust)  เพื่อใหความสัมพันธราบร่ืนและยืนยาว 

 ประการท่ีส่ี  ผูใชทฤษฎีนี้ควรตระหนักวา  ส่ิงท่ีจะใชแลกเปล่ียนส่ิงของกัน
ระหวางอาชีพไดหลายอยาง  ดังไดกลาวไวแลวในตอนตนจึงควรนํามาใชประโยชน 

 ประการท่ีหา  คือการแลกเปล่ียนส่ิงของกันระหวางอาชีพ  ตางฝายจะตอง
ยึดถือบรรทัดฐานการแลกเปล่ียน  เพื่อรักษาความยุติธรรมระหวางกัน 

             (2) ประเภทธุรกิจการคา  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนมีประโยชนใชสอยตอวงการ
ธุรกิจการคาเปนอยางมาก  นอกเหนือจากประโยชนใชสอยที่กลาวมาแลวขางตนยังมีประโยชน
ในการจัดการภายในองคการ  อาทิ  การบริหารจัดการองคการใหเปนองคการเรียนรู  มีประสิทธิภาพ 
การสรางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน เปนตน  แลวยังสามารถใชประโยชนความรูนี้
ในการรักษาความพึงพอใจของลูกคาขององคการทําใหลูกคารูสึกไดรับรางวัลหรือผลประโยชน

อยางตอเนื่อง  ไมทอดท้ิงหรือละเลยการเอาใจใสและใหบริการ  ทําใหสามารถรักษาลูกคาเกาและ
สรางลูกคาใหม ๆ ได 

       3)  ประโยชนในการดําเนินชีวิต  เราสามารถใชประโยชนจากทฤษฎีแลกเปล่ียน
ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดหลายอยาง  อาทิ 

   ประการแรก  ในการสรางกลุมสังคมเชนกลุมเพื่อน  นี้คือความจริงท่ีวา  มนุษย
ไมสามารถดํารงตนอยูแตลําพัง  ตองอยูกันเปนกลุมกอน  การสรางกลุมเพื่อนก็คือการแลกเปล่ียน
ความเปนเพื่อนระหวางกันเอง 

   ประการท่ีสอง  การกระชับความสัมพันธใหเหนียวแนนดวยการชวยเหลือ 
เพื่อนเม่ือเพ่ือนตองการความชวยเหลือ 

   ประการที่สาม  การสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนดวยการใหความเขาใจ 
เห็นอกเห็นใจเม่ือเพ่ือนตกทุกขเดือดรอน  ทําใหเพื่อนคลายความทุกข 

   ประการที่สี่  การสรางครอบครัวดวยการแลกเปลี่ยนความรักระหวางเพศ 
ถึงขนาดตองการสมรสกันระหวางชายหนุมกับหญิงสาว 
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   ประการท่ีหา  การสรางความอบอุน  ม่ันคงในครอบครัวดวยการใหความรัก
ระหวางสมาชิกของครอบครัว  คือ  พอแม  ลูกและญาติ  ความรักในครอบครัวเปนความรักท่ีบริสุทธ์ิ 
สรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว 

   ประการสุดทาย  คือการปลูกจิตสํานึกรักชุมชน  มีจิตสาธารณะ  เสียสละ
เพื่อสวนรวม  ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  มีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติสุข 

 กลาวโดยสรุป   คําวาการแลกเปลี่ยน   องคประกอบของการเกิดการแลกเปลี่ยน  
การแลกเปล่ียนประเภทตาง ๆ แลวจึงกลาวถึงการใชประโยชนทฤษฎีนี้ท้ังสามดาน  คือ  ดานวิชาการ  
ดานการประกอบอาชีพและดานการดํารงชีวิตประจําวัน  ซ่ึงนับวา ทําใหเห็นภาพรวมท่ีชัดแจงของ
ทฤษฎีนี้  ผูสนใจอาจมองหาลูทางใชประโยชนเพิ่มเติมจากท่ีเสนอไวไดอีกมากซึ่งหากพยายาม
ก็จะทําใหประโยชนใชสอยของทฤษฎีนี้กวางขวางยิ่งข้ึน  โดยท่ีตลาดนัดคลองถมก็เกิดการแลกเปล่ียนกัน
อยางชัดเจนโดยการใชเงินตราเปนตัวกลางในการแลกเปล่ียนกันระหวางผูซ้ือและผูขายโดยท้ังผูซ้ือ

และผูขายก็ตองมีความพึงพอใจระหวางกัน  คือผูซ้ือก็ตองการจะซ้ือสินคาท่ีตนเองตองการในราคา
ท่ีเหมาะสมเชนกัน  ผูขายก็มีความพึงพอใจที่จะขายถาไดราคาที่ตนเองตองการอาจจะไดกําไร
บางจะมากหรือนอยก็อยูที่กระบวนการตอรองราคา  เมื่อทั้งสองฝายมีความพึงพอใจก็เกิด
การแลกเปลี่ยนขึ้น  นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนยังเกิดขึ้นระหวางผูจัดตลาดนัดกับพอคาแมคา
ดวยเชนกันคือในกรณีท่ีผูจัดจะเปนผูหาสถานท่ีในการจัดตลาดนัดเพื่อใหสถานท่ีดังกลาวเปนตลาดนัด

ท่ีมีกําลังซ้ือมาก ๆ เพื่อใหพอคาแมคาเขามาเชาท่ีเพื่อทําการคาขายในตลาดนัด  ผูจัดก็จะเปนผูกําหนด
ราคาคาเชาใหพอคาแมคาพึงพอใจถาพอคาแมคาพอใจเม่ือมาขายแลวยอดขายไดก็จะเชาท่ีตอไป   
แตถาตลาดมีกําลังซ้ือนอยพอคาแมคาก็ตองหาท่ีคาขายใหมเชนกัน 

  2.4.3  ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  การเปล่ียนแปลงของสังคมมีทฤษฏียอยซ่ึงเปนฐานของการอธิบายท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยนี้ 
คือ  ทฤษฏีวิวัฒนาการ  (Evolutionary  Theory)  ซ่ึงเห็นวาสังคมจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
จนถึงข้ันเจริญสูงสุด  คือความเจริญข้ึนตามแนวดิ่ง  ผูนําของทฤษฏีนี้ไดแก  กองด  (Comte)        
สเปนเซอร  (Spencer)  เดอรไคม  (Durkheim)  และพารสัน  (Parson)  ซ่ึงเห็นคลายกันวา  สังคมจะมี
วิวัฒนาการดวยตัวของมันเอง  คือ  จะเปล่ียนรูปจากงายไปสูรูปแบบท่ีมีความซับซอนมากขึ้น  
เดอรไคม  เนนการอธิบายในเร่ืองการยึดเหนี่ยวของสังคมวา  หากสังคมเปล่ียนรูปแบบการยึดเหนี่ยว
ก็จะเปล่ียนดวย  (เพ็ญแข  ประจนปจจนึก, 2528, หนา 90-92  และสมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2529, หนา 
70-71)  ทฤษฎีความสมดุล  (Equibrium  Theory)  ทฤษฏีนี้มีความเชื่อวา  โดยธรรมชาติสังคม
จะสรางสภาพความสมดุล  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่วา  สังคมพยายาม
สรางความสมดุลใหตัวมันเองอยูเสมอ ผูนําในทฤษฏีความสมดุล  ไดแก  อ็อกเบอรน  (Ogburn) 
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เลนสกี  (Lenski)  และโชดัก   (Chodak)  และทฤษฏีการพัฒนาหรือทฤษฏีความทันสมัย 
(Modernization  Theory)  ซ่ึงแนวคิดของทฤษฏีนี้สนับสนุนใหสังคมกําลังพัฒนาท้ังหลายรับวิทยาการ
สมัยใหม  เพื่อนํามาปรับปรุงสังคมของตนใหเปนเชนเดียวกับสังคมพัฒนาทางตะวันตก  โดยรูปแบบ
ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมจะยึดถือลักษณะของสังคมอุตสาหกรรมเปนรูปแบบ  (model)  และ
มีจุดมุงหมายปลายทางของการพัฒนาตองเปนไปอยางมีข้ันตอน  มิเชนนั้นแลวจะกอใหเกิดปญหา
ขึ้นอยางมาก  (เพ็ญแข  ประจนปจจนึก, 2528, หนา 92; ดํารง ฐานดี, 2532, หนา 28-29; Todaro, 
Michael, 1977, pp. 56-57)  ทฤษฏีท่ีกลาวมาลวนเปนพื้นฐานในการอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และสัมพันธกับเร่ืองท่ีศึกษา 
  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางและหนาท่ีของสังคม
ที่มีผลทําใหสวนตาง ๆ ของสังคม  เชน  ระบบตาง ๆ ทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  บางระบบ
ตองลดหนาท่ีลง  หรือเพิ่มหนาที่จากที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมองไดเปน  2  ระบบ  คือ 
ในระดับจุลภาค  คือ  การเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล  เชน  การเปล่ียนแปลงหนาท่ีหรือความสัมพันธ
ทางสังคมและในระดับมหภาค  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในสวนตาง ๆ ของสังคม  เชน  โรงเรียน
ทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนใหความรูแกเด็กแทนสถาบันครอบครัวหรือวัดท่ีเคยทําหนาท่ีแตเดิม  เปนตน 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท้ังสองระดับจะตองไปดวยกันหรือสอดคลองกัน  มิฉะนั้นจะเกิดความตึงเครียด 
หรือการลาหลังระหวางการเปล่ียนแปลงท้ังสองระดับ  (Ogburn, 1962, pp. 5-6 ; สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 
2529, หนา 26; ผองพันธุ มณีรัตน, 2521, หนา 90  และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก, 2528, หนา 90) 
  การเปล่ียนแปลงทางสังคมอาจเปนการเปล่ียนแปลงในระดับแคบ ๆ เชน  การเปล่ียนแปลง
ขนาดของชุมชน  ขนาดของครอบครัว  การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอยูหรือการเปล่ียนแปลง
ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม 
  ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  อาจแบงออกไดเปนสองสาเหตุ
อยางกวาง ๆ คือ  1)  สาเหตุภายนอกสังคม  หรือความกดดัน  (stress)  และ  2)  สาเหตุภายในสังคม
หรือความเครียด  (strains)  ซ่ึงมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมหลายประการไดแก  1)  ปจจัยทางนิเวศวิทยาหรือสภาพแวดลอมธรรมชาติ  ปรากฏการณ
ธรรมชาติบางอยาง  เชน  ความแหงแลง  น้ําทวม  อาจเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคือ 
มีการอพยพยายถิ่น  เปลี่ยนอาชีพ  เปนตน  2)  ประชากร  การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงเฉพาะอยางยิ่งในทางเศรษฐกิจ  เชน 
การปรับปรุงวิธีการผลิต  การกระจายผลผลิตซึ่งสงผลกระทบถึงระบบครอบครัว  และการอพยพ
เขาเมืองของชาวชนบทโดยเฉพาะวัยแรงงาน  ขณะที่ในชนบทเองจะเหลือเฉพาะคนแกและ

เด็กเปนสวนใหญ  3)  การประดิษฐและการคนพบหรือเทคโนโลยีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ 
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เขามาใชในสังคมเชน  การใชเครื่องจักรกล  ยานพาหนะสมัยใหม  เครื่องมือสื่อสาร  โทรศัพท 
โทรทัศน  วิทยุ  คอมพิวเตอร ฯลฯ มีผลใหการดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  การเดินทางและ
ดานอ่ืน ๆ เปล่ียนแปลงไปในทางสะดวกรวดเร็วข้ึนและคาใชจายเพิ่มขึ้น  4)  ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
ในเร่ืองการผลิต ระบบการผลิต  การแลกเปล่ียน  ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมเปล่ียนแปลงไป  5)  ความคิด  ความเช่ือ  คานิยมของคนในสังคม  เชน  ความเช่ือในเร่ืองโชคลาง 
การยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีเปล่ียนแปลงไป  รวมท้ังการมีคานิยมในทางวัตถุเพ่ิมมากข้ึน 
เปนตน  (จํานงค อติวัฒนสิทธ์ิ  และคนอ่ืน ๆ, 2533, หนา 197-198) 
  สรุปท่ีกลาวมาจะเห็นวาทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีสวนอยางมากในการศึกษา

เกี่ยวกับวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงของตลาดนัดและการดํารงอยูของตลาดนัดซึ่งในแตละยุค

ก็มีความแตกตางกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ เชน  จากสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหตลาดนัดมีการพัฒนารูปแบบของตัวเองใหเขากับยุคสมัยดังเชนในชวงป 2540 
มีวิกฤติทางดานเศรษฐกิจตลาดนัดรูปแบบใหมก็เกิดข้ึนในชวงนั้น  เชน  ตลาดนัดเปดทายขายของ 
ตลาดนัดคนเคยรวยเหลานี้จนพัฒนามาเปนตลาดนัดคลองถมในปจจุบัน  หลายคนตองเปล่ียนแปลง
ตนเองเพื่อใหอยูไดในสังคม  วิกฤติเศรษฐกิจเปนสาเหตุใหคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
มีการเปล่ียนอาชีพจากเคยเปนเจาของกิจการ  ลูกจาง  พนักงานโรงงาน  มีการเปล่ียนอาชีพมาเปน
พอคาแมคามาขายของตามตลาดนัดและหลายคนก็พอใจกับอาชีพอิสระน้ีจนยึดเปนอาชีพจนถึงปจจุบัน  
การเพิ่มข้ึนของประชากร  การอพยพยายถ่ิน  เขามาเปนแรงงานในเขตอุตสาหกรรมทําใหเขตอุตสาหกรรม
กลายเปนชุมชนขนาดใหญ  ตอมาจึงมีการจัดตลาดนัดขึ้นบริเวณเขตอุสาหกรรมเปนจํานวนมาก
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับประชากรที่เขามาทํางานในเขตอุตสาหกรรมไมตองเดินทางไกลและ

ยังเปนแหลงที่เพิ่มรายไดใหกับอาชีพคาขายดวย  ตอมาจึงมีตลาดนัดเกิดขึ้นแทบทุกวันในบริเวณ
ท่ีมีท่ีวางและเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ 
  จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลตอวิวัฒนาการของตลาดนัดเปนอยางมาก 
การขยายตัวของการตั้งถ่ินฐานเร่ิมจากการคาขายทางเรือหรือตลาดนํ้าท่ีเกิดข้ึนตามริมแมน้ํา  ลําคลอง
ท่ีมีการตั้งบานเรือนหนาแนนและตอมาถนนไดเขามามีบทบาทแทนแมน้ําลําคลองมากข้ึนตลาดและ

รานคาจึงปรากฏหนาแนนตามริมถนนและกระจุกตัวเปนยานการคาท่ีสําคัญ ๆ ดังท่ีเห็นอยูในปจจุบัน  
สวนรูปแบบการคาขายไดเปล่ียนจากเรือเร  แผลลอยและหางรานไดเปล่ียนเปนศูนยการคาขนาดใหญ 
สวนตลาดนัดก็มีการเปล่ียนแปลงตามสังคมท่ีเปล่ียนไป  ในอดีตตลาดนัดจะมีข้ึนตามหัวเมืองใหญ ๆ 
ชาวบานจะนําสินคาท่ีตัวเองผลิตไดในครัวเรือนและเปนสวนท่ีเหลือจากการบริโภคของตนออกมา

แลกเปล่ียนกันกับของท่ีตัวเองผลิตไมไดแตมีความจําเปนท่ีตองใชและตอมาก็เร่ิมมีการซื้อขายกัน

โดยใชเงินเปนตัวกลางในการแลกเปล่ียนแตสินคาก็ยังเปนสินคาท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน  จนกระท่ัง
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ในปจจุบันการซ้ือขายแลกเปล่ียนในตลาดนัดก็มีการเปล่ียนแปลงไปมากตลาดนัดในปจจุบันกลายเปน

ธุรกิจ  มีการจัดขึ้นกันทุกวันมีสินคาที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะกลาวไดวาที่ตลาดนัดมีทุกอยาง
ท่ีผูบริโภคตองการนั่นเอง 

  2.4.4  ทฤษฏีเครือขายสังคม  (Social  Network  Theory) 
  เครือขายสังคม  หมายถึง  กลุมของความสัมพันธที่บุคคลกลุมหนึ่งมีตอกันและกัน  
ลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ได  หรือ
อีกความหมายหนึ่งคือ  ชุดของการเช่ือมโยงซึ่งกันและกันระหวางบุคคล  ท่ีกอใหเกิดสายใยผูกพัน
ของครอบครัว  เพื่อนและคนรูจักในชวงชีวิตของคน  เครือขายสังคมอาจเปรียบไดกับภาพของจุดตาง ๆ 
ท่ีมีการเชื่อมโยงกันดวยเสนตรงหลาย ๆ เสนจุดคือบุคคลและเสนตรงคือสายสัมพันธ  บุคคลแตละคน
จึงเปนเหมือนจุดศูนยกลางท่ีมีสายสัมพันธกับจุดหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีสายสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ ตอไปอีก
ท่ีบุคคลตรงจุดศูนยกลางไมรูจัก 
  ความสัมพันธทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตาง ๆ ท่ีอยูในเครือขายสังคมน้ัน  
เปนความสัมพันธในทุก ๆ ดานที่บุคคลทั้งหมดในเครือขายสังคมมีตอกันทั้งระบบเศรษฐกิจ  
การแตงงาน  เครือญาติ  การเมือง  และอ่ืน ๆ สวนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมข้ึน  
ไดแก  การไปมาหาสู  การเยี่ยมเยียน  การปรึกษาหารือ  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เครือขายของสังคม
ของบุคคลหน่ึง ๆ  จึงเปรียบเสมือนส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  ขณะเดียวกัน
บุคคลนั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของส่ิงแวดลอมทางสังคมของบุคคลอ่ืน ๆ ในเครือขายสังคม  
ซ่ึงสามารถมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอ่ืนดวยเชนกัน 
  ความสัมพันธทางสังคมที่บุคคลมีตอกันและกันภายในเครือขาย  เมื่อเริ่มจากบุคคล
ท่ีเปนจุดศูนยกลางท่ีจะขยายวงกวางออกไปไดหลายปริมณฑลตามข้ันตอนของวงจรชีวิต  สถานภาพ
และบทบาทของบุคคลผูนั้น  จนเกิดปญหาข้ึนวาเม่ือจะทําการศึกษาเครือขายสังคม  จะมีวิธีการใดบาง
ท่ีจะชวยระบุขอบเขตของเครือขายสังคมนั้น 
  บารนส (Barnes. 1986, pp. 349-351; อางถึงใน ประดิษฐ  จิระเดชประไพ, 2540, หนา 88-90)  
เสนอแนวคิดในเชิงเครือขายวาความสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดเครือขายรวมและเครือขายยอย  
ซ่ึงเครือขายยอยก็คือความสัมพันธสวนหน่ึงในหลาย ๆ สวนของเครือขายรวม  โดยท่ีเครือขายนั้น
ตองต้ังอยูบนพื้นฐานหลักเกณฑเดียวกับเครือขายรวม  หลักเกณฑนี้อาจต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธ
ทางดานเศรษฐกิจ  เครือญาติ  การเมือง  หรือระบบยอยอ่ืน ๆ ของสังคม  เครือขายรวมเปรียบเสมือน
ระบบสังคมใหญและเครือขายยอยเปรียบเสมือนระบบสังคมยอย  ในการศึกษาเราอาจศึกษา
เครือขายยอยได  นอกจากนั้น บารนส  ยังไดเสนอเก่ียวกับ เครือขายตรงและเครือขายออม  โดยให
ความหมายเครือขายตรงวา  หมายถึง  การติดตอโดยตรงกับผูอ่ืน  ไดแก  ครอบครัว  ญาติพี่นอง 
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เพ่ือนบานและผูรวมงาน  ซ่ึงบุคคลเหลานี้มักมีการติดตอกันเสมอ  สวนเครือขายออมนั้น  บารนส
หมายถึงการเกี่ยวของติดตอของบุคคลท่ีมีตอผูอ่ืนทางออมโดยท่ีบุคคลท่ีเปนจุดศูนยกลางอาจไมรูจัก

บุคคลนั้นโดยตรง  แตสามารถติดตอผานสมาชิกที่อยูในเครือขายตรงของตนได  แนวความคิด
ของบารนสชวยใหเห็นเสนโยงใยความสัมพันธระหวางบุคคลไดชัดเจนวา  มีการติดตอกันอยางไร 
ผานใครบางแตจะไมเห็นความแนนแฟนของความสัมพันธดังกลาว  เพราะคนที่ติดตอโดยตรง
อาจไมใชคนท่ีรูจักที่อยูใกลชิดสนิทสนมก็ได   
  ในการวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดเครือขายสังคมมาวิเคราะหเกี่ยวกับสังคมของชาวตลาดนัด

ท่ีตองมีการติดตอส่ือสารกัน  มีการพึ่งพาอาศัยกัน  มีการอยูรวมกันเปนสังคมขนาดใหญ  มีการทํา
กิจกรรมรวมกันโดยมีหลักเกณฑของตลาดนัดเปนการจัดระเบียบใหบุคคลที่มีพื้นฐานทางสังคม

ท่ีแตกตางกันมาอยูรวมกันเปนเครือขายหนึ่งท่ีเกิดข้ึน  วิถีชีวิตของชาวตลาดนัดเกิดข้ึนเปนวงจรชีวิต
ของบุคคลกลุมหนึ่งที่มีการวนเวียนในแตละสัปดาหคือเมื่อถึงวันที่มีการจัดตลาดนัดพอคาแมคา

ก็จะมารวมกันเพื่อกอใหเกิดเปนตลาดนัดขึ้นโดยมีพอคาแมคาที่มารวมกันในวันนั้นและมีผูซื้อ

เปนบุคคลท่ีเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดเครือขายในการแลกเปลี่ยนกันเกิดข้ึนนอกจากจะมีผูซ้ือและ

ผูขายแลวในเครือขายของชาวตลาดนัดยังประกอบไปดวยคนจัดตลาดนัด  พนักงานเจาหนาท่ี
ท่ีคอยใหบริการเชนคนเดินล็อก  คนเดินไฟ  คนเก็บขยะ  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในตลาดนัด 
นอกจากนี้ยังมีการเช่ือมโยงจากเครือขายภายนอกเชน  วินมอเตอรไซค  คิวรถสองแถว  คนรับฝากรถ 
ท่ีกลาวมาท้ังหมดเม่ือมารวมกันก็จะเปนเครือขายขนาดใหญ  และในเครือขายสังคมของชาวตลาดนัด
ก็จะมีความสัมพันธกันรูจักกันพอคาแมคาท่ีมีแผงอยูใกลกันก็จะมีการพูดคุยกันหรือในบางคร้ังถามี

การสนิทสนมกันก็จะมีการชวยเหลือกันบางในบางโอกาส  มีการสอบถามความเปนอยูของกันและ
กันมีการชวยกันต้ังรานหรือเก็บราน  ขอยืมเงินเวลาขาดแคลน  ชวยกันขายของและขนของท่ีนํามาขาย 
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนขาวการเมือง  ขาวบันเทิงหรือแฟนละคร  นอกจากนีย้งั
มีเครือขายเงินกู  แชร  และการพนัน  ดังนั้นจะเห็นไดวาวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดก็เปนเครือขายหนึ่ง
ท่ีเกิดขึ้นอยูในสังคมเชนกัน   

 2.4.5  ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี 
  ประเสริฐ  แยมกล่ินฟุง  (2517, หนา 33-34)  มองสังคมเปนระบบหนึ่งที่ดํารงอยูตอไป 
แตการที่สังคมจะดํารงอยูไดจะตองมีโครงสรางเพ่ือทําหนาท่ีท่ีสําคัญ ๆ โดยท่ัวไปหนาท่ีท่ีสําคัญ ๆ
ของสังคมไดแกหนาท่ีในการผลิตอาหาร หนาท่ีในการใหกําเนิดสมาชิก  หนาท่ีในการอบรมขัดเกลา
ทางสังคมใหกับสมาชิกใหมท่ีมาแทนสมาชิกเกา  เปนตน  และเพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีเหลานี้บรรลุผล 
สังคมจะตองสรางโครงสรางหนาที่หรือสถาบันขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ดังกลาว  ขณะเดียวกันก็ชวย
แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการอยูรวมกันของสังคม  ในแงนี้สถาบันจึงทําหนาท่ีเสมือนกลไกท่ีทํา
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เพื่อประโยชนของสังคมและบุคคลท่ีอยูรวมกันของมนุษยซ่ึงการทําหนาท่ีในลักษณะดังกลาว

โดยท่ัวไปมีผลทําใหสังคมอยูในสภาพสมดุล  (equilibrium)  แตเนื่องจากสังคม  มีลักษณะเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา  ดังนั้นสภาพสมดุลดังกลาวจึงเปน  “สภาพสมดุลเคลื่อนที่”  (moving  equilibrium)  
ซ่ึงหมายถึง  การที่สถาบันของสังคมทุก ๆ สวนจะปรับตัวเขาหากันตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพแวดลอม  ภูมิศาสตร  โดยเปนไปในลักษณะท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  เชน  สถาบันครอบครัว
มีหนาท่ีในการอบรมขัดเกลาทางสังคมใหสมาชิกใหมรูและปฏิบัติตามระเบียบสังคม  อาทิ  การมี
ระเบียบวินัย  การควบคุมตนเอง  ซ่ึงการทําหนาท่ีดังกลาวของสถาบันครอบครัวโดยท่ัวไปก็จะมี
ลักษณะท่ีสนับสนุนการทําหนาท่ีของสถาบันการเมืองการปกครองท่ีมีหนาท่ีนอกจากทําใหสมาชิก

มีความมั่นคงภายนอกแลวยังตองทําหนาที่รักษาระเบียบกฎเกณฑของสังคมสวนรวมอีกดวย  
ดังนั้นการที่เด็กมีระเบียบวินัย  รูจักควบคุมตนเองไดทําใหการรักษาระเบียบกฎเกณฑทําไดงาย 
ในแงนี้แสดงใหเห็นวาสถาบันตาง ๆ ของสังคมตางปรับตัวเขาหากันในลักษณะทีส่นบัสนนุเกือ้กลูกนั 
อยางไรก็ตาม  ถาสถาบันของสังคมแตละสถาบันไมปรับตัวเขาหากันตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ไมทําหนาท่ีตอบสนองความตองการของสถาบันอ่ืน  โดยท่ัวไปก็อาจจะเกิดการขัดแยง  ความกดดัน 
ความตึงเครียดที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งในตอนแรก ๆ อาจเปนการเปลี่ยนแปลง
เล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีสมาชิกของสังคมจะไมไดสังเกต  ในท่ีสุดก็อาจนําไปสูการเปล่ียนแปลงท้ังสังคมได 
ตามทฤษฏีนี้ถือวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเริ่มตนในสวนใดสวนหนึ่งของสังคมหรือ

หลาย ๆ สวนพรอมกันก็ได 
  จากท่ีกลาวมานั้นเม่ือผูวิจัยนําทฤษฏีโครงสรางและหนาท่ีมาพิจารณาในการทําวิจัยเร่ือง

ตลาดนัดคลองถมและวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดในสังคมของชาวตลาดนัดก็มีโครงสรางหนาท่ี

ในการกอใหเปนตลาดนัดเชนกัน  ในสังคมของตลาดนัดก็จะประกอบไปดวย ผูจัดตลาดนัดท่ีทําหนาท่ี
เปนผูท่ีหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดตลาดนัด  เพราะในการจัดตลาดนัดแตละคร้ังจะตองมี
การลงทุนมากพอสมควร  การมองหาสถานท่ีเหมาะสมจึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหตลาดนัดนั้นอยูได 
กําลังซื้อถือวาสําคัญ  เมื่อตลาดนัดมีกําลังซื้อมากพอคาแมคาเขามาขาย  ทําใหกลายเปนตลาดนัด
ขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไปก็จะทําใหกําลังซ้ือเพิ่มข้ึนอีก  ในรูปโครงสราง
ของตลาดนัดนั้น  พอคาแมคาก็มีสวนเปนอยางมากท่ีทําใหตลาดนัดเกิดข้ึนไดดังนั้นผูจัดแตละคน
จะตองหาทีมงานที่เปนพอคาแมคาใหมีความหลากหลายของชนิดสินคา  เพื่อดึงดูดผูบริโภค
ใหมาใชบริการ  ไมวาจะเปนพอคาแมคาหรือผูจัดก็จะมีหนาท่ีของตนเอง  ผูจัดมีหนาท่ีในการจัด
ความเรียบรอยภายในตลาดนัด  ดูแลพอคาแมคาท่ีมีปญหาในเร่ืองการลงขายสินคาไมใหเกิดปญหากัน 
สวนพอคาแมคาก็มีหนาที่จัดเตรียมสินคามาขาย  และมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดนัด
ที่ผูจัดจะเปนผูควบคุมดูแลเพื่อใหเกิดความเรียบรอย  เชน  ผูจัดจะกําหนดโซนในการขายสินคา
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แตละอยางท่ีแตกตางกัน  อาหารก็จะอยูในโซนหนึ่ง  เส้ือผา  ของใช  ของเกา  สินคาคลองถมก็จะอยูใน
โซนของตนจะไมไปรวมกัน  เพื่อความสะดวกของผูบริโภคจะไดเลือกซื้อสินคาไดสะดวกข้ึน 
นอกจากนี้ก็จะมีเวลาในการลงสินคาของพอคาแมคาจะมีเวลาที่แนนอนในการมาลงสินคา  
ถาเลยจากเวลาที่กําหนดผูจัดสามารถท่ีจะนําพอคาแมคาท่ียังไมมีท่ีจําหนายสินคามาลงแทนได      

 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

  สุธี  เทพสุริวงศ  (2547, หนา 40-44)  ทําการวิจัยเรื่อง  “ตลาดนัด”  ตามโครงการแผน      
ภูมิทัศนภาคใต : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม  โดยใหความสําคัญของตลาดนัดในดานสังคม
วัฒนธรรมและดานเศรษฐกิจไวดังนี้ 
 ความสําคัญของตลาดนัดในดานสังคมวัฒนธรรม 
 ความสําคัญของตลาดนัดตอชุมชนในดานสังคมวัฒนธรรม  สามารถสรุปประมวลไดดังน้ี 
   1)  เสนหของตลาดนัด  คือ  ความหลากหลายของทรัพยากรตาง ๆ ทั้งทรัพยากร
ท่ีเกิดจากฝมือมนุษย  และทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีมนุษยไดไปเก็บมาใชประโยชน  ประกอบหรือแปรรูป
เปนสินคาตลอดจนถึงความสดของสินคาบางชนิด  เชน  พืชผัก  อาหารทะเล  ปลานํ้าจืด  เปนตน 
นอกจากนี้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของผูคนที่มาใชบริการของตลาดนัด  
ความแตกตางทางความคิด  ความเช่ือ  ภาษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมนั้นไมไดเปนส่ิงกีดขวาง
เสนทางของการแลกเปล่ียนซ้ือขายในตลาดนัดไดเลย 
    2)  สรางคานิยม  เดินตลาดนัดดีกวาเดินหางสรรพสินคา   เพราะตลาดนัด
เปนแหลงรวมสินคาทองถ่ินไทย  ปจจุบันสินคาทองถ่ินไดรับความนิยมมากข้ึน  เรียกกันวา  สินคา
โอ-ท็อป  (OTOP)  สินคาทองถ่ินไดรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีบรรจุภัณฑสวยงามไดกาวเขาไปสู
หางสรรพสินคา  ยกระดับสินคาทองถ่ินมากข้ึน  ทําใหราคาสูงข้ึนดวย  แตในขณะเดียวกันสินคา
ประเภทเดียวกัน  คุณภาพระดับเดียวกันที่อยูในตลาดนัดการตั้งราคาก็เปนราคาแบบชาวบาน

ท่ีพอมีกําลังซ้ือได  ฉะนั้นจึงกลาวไดวาถาอยากไดของดีราคาถูก  และเปนการสนับสนุนชาวบาน
โดยไมตองผานพอคาคนกลางก็สามารถมาหาซ้ือไดในตลาดนัด 
   3)  ตลาดนัดเปนแหลงปฏิสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขาย  เปนแหลงท่ีสรางเครือขาย
ความสัมพันธของชุมชนในระดับพื้นฐาน  ไดเปนลูกคาประจํา  มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  ตลาดนัด
กอใหเกิดบรรยากาศของญาติมิตรทางสังคม  การไดไปชวยงานการกันเม่ือมีงานบวชลูกบวชหลาน 
มีงานศพ  ก็ไดบอกงานบุญแกกันและกัน สรางความสัมพันธในแนวลึกและกวาง  นอกจากน้ีตลาดนัด
ยังสรางวัฒนธรรมการคาขายแบบเกื้อกูลกัน  มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของผูคนภายในตลาดนัด
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ท่ีแตกตางไปจากการจับจายสินคาในหางสรรพสินคา  นอกจากผูคนท่ีมาจับจายสินคากันแลว  พอคา 
แมคา  ผูขายสินคาในตลาดนัด  ยังชวยกันซ้ือขายแลกเปล่ียนกันเอง  หรือแจกจายแบงปนสินคา
ใหแกกันและกัน  สรางความสัมพันธระหวางผูขายดวยกันใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 
   4)  ตลาดนัดเปนแหลงท่ีสะทอนภาพการดํารงวิถีชีวิตชุมชน  ตลาดนัดเปนแหลงขอมูล
ขาวสารของชุมชน  เปนแหลงท่ีมีการสังสรรคนินทา  พอคาแมคา  ผูซ้ือผูขาย  พูดคุยกันสนุกสนาน
ท้ังเร่ืองละครโทรทัศน  ขาวสารการบานการเมือง  เร่ืองทุกอยางในตลาดนัดนั้นมีขอมูลเกือบท้ังหมด 
ซ่ึงเปนภาพความมีชีวิตชีวาในการดําเนินวิถีชีวิตชุมชนแบบไทย ๆ ท่ีจะตองใหมีการดํารงสืบทอด
เปนมรดกใหลูกหลานตอไป 
 5)  มีสินคาและรูปแบบการคาขายที่มีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น  รูปแบบการขาย
ท่ีไมตองอาศัยเครื่องมือชั่งตวงวัด  แตสามารถใชหนวยวัดของทองถ่ิน  ซ่ึงไมตองการความแมนยํา
ไมเนนการคํานวณน้ําหนัก  เชน  ตลาดนัดในคาบสมุทรสทิงพระ  มีสินคาทองถ่ิน  ไดแก  ผลิตภัณฑ
จากตาลโตนด  คือ  น้ําตาลแวน  มีวิธีการขายแบบการนับแวนขายรอยละ 10, 20  บาทข้ึนกับขนาด
ของนํ้าตาลแวน  การขายผักเปนกองหรือเปนกํา ๆ ละ  2  บาท  หรือ  5  บาท  การขายสินคามือสอง
ในตลาดนัดสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการขายแบกะดิน  กองสินคารวม ๆ กัน ใหผูซ้ือไดเลือก
ซ้ือทุกอยางช้ินละ  20  บาท  ซ่ึงผูเลือกซ้ือสินคาสามารถคัดคุณภาพไดเองตามความพึงพอใจ  รูปแบบ
การขายสินคาระบบนี้สะทอนจิตสํานึกของตลาดนัดวายังเห็นความสําคัญกับความรูสึก  ความสัมพันธ
ทางสังคมมากกวาการคํานึงถึงกําไรขาดทุนอยางเดียว 
  6)  ตลาดนัดเปนโครงสรางทางสังคมที่สําคัญของทองถิ่นในทองถิ่นที่หางไกล
ความเจริญ  นอกจากตลาดนัดเปนแหลงที่มีสรรพสินคาที่สนองความตองการแลว  ตลาดนัด
ยังกอใหเกิดความเจริญทางดานวัตถุประเภทสินคาฟุมเฟอยทั้งหลาย  บางคร้ังความสะดวกสบาย
จากการมีสินคาทุกอยางจําหนายในตลาดนัด ทําใหเกิดการทําลายภูมิปญญาพื้นบานไดโดยไมไดตั้งใจ  
เชน  ไมนิยมปลูกพืชผักกินเอง  เพราะมีผักหลายชนิดขายในตลาดนัด  เก็บไวไดในตูเย็น  ในเทศกาล
เดือนสิบในอดีต  2-3  ครอบครัวรวมกันทําขนมเพื่อแบงปนกันและนําไปแจกจายญาติผูใหญ 
ปจจุบันขนมท่ีใชในประเพณีเดือนสิบสามารถหาซ้ือไดจากตลาดนัด  และซ้ือในปริมาณท่ีพอไป
ทําบุญที่วัดตามประเพณีไมไดนําไปแจกจายใหกับญาติผูใหญดังเชนในอดีตแลว 

  7)  ตลาดนัดเปนแหลงเรียนรูและเปนภาพสะทอนทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ดาน 
เชนความสัมพันธของชุมชน  วิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปญญาชาวบาน  วัฒนธรรมชุมชน  เปนตน  
จึงเปนแหลงที่ควรใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา  มีสวนรวมกับผูปกครองในการเดินเลือกซื้อ  
การคาขายรวมถึงการถายทอดประสบการณสูกัน 
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  8)  ตลาดนัดเปนแหลงเรียนรูประสบการณในการจัดการดานการเงิน  สภาพ
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของพอคาแมคา  ผูขายสินคาในตลาดนัดท่ีตองหาเล้ียงครอบครัวใหสามารถ
อยูไดอยางปกติสุขนั้น  พอคาแมคา  ผูขายสินคาในตลาดนัดจะตองมีวิธีการจัดการสินคา  วิธีการ
เก็บออมเงิน  การจัดสรรการเงินในครอบครัว  ซ่ึงเปนวิธีการของการบริหารจัดการของรายปจเจกบุคคล
ท่ีสามารถเรียนรูกันไดและสามารถถายทอดกันไดโดยผานผูขายสินคาในตลาดนัดดวยกันหรือ

ผานไปสูบุตรหลานในครอบครัวของผูขายเอง  วิธีการบริหารจัดการเม่ือขายของเสร็จ  ก็จะจัดแบงเงิน
ไวเปนสวน ๆ สําหรับการลงทุน  สําหรับคาขนมของลูก  สําหรับคาน้ําคาไฟ เก็บไวสําหรับ
คารักษาพยาบาลของคนในครอบครัว  ซ่ึงผูขายสินคาในตลาดนัดก็มีวิธีการบริหารจัดการการเงิน
ของแตละคนเปนภูมิปญญาท่ีสามารถเรียนรูและถายทอดสูกันเพื่อนํามาปรับใชตามความเหมาะสม

กับตนเองและครอบครัว 
 ความสําคัญของตลาดนัดในดานเศรษฐกิจ 
 ความสําคัญของตลาดนัดตอชุมชนในดานเศรษฐกิจ  สามารถสรุปประมวลไดดังนี ้

 1)  ตลาดนัดเปนแหลงท่ีมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาทําใหเกิดสวนตางของ
ราคาซึ่งเปนผลกําไร  สรางรายไดใหแกผูคาขาย  ตัวอยางเชน  ผูขายผักผลไม  ที่ไปรับสินคา
มาจากตลาดหัวอิฐ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นํามาขายในตลาดนัดจังหวัดสงขลา  ยะลา  ปตตานี ฯลฯ 
ผูขายเหลานี้ไดอาศัยกําไรสวนตางจากราคาผักผลไมเปนรายไดนําไปเล้ียงครอบครัว 
 2)  ตลาดนัดเปนที่รองรับผูขายที่ไมมีสถานที่คาขายที่เปนหลักแหลงถาวร  
จึงตองคาขายแบบเรขายหมุนเวียนไปตามตลาดนัด  ผูยึดอาชีพคาขายในตลาดนัดเปนหลักหรือ
ผูขายสินคาท่ัวไป  เชน  เส้ือผาสําเร็จรูป  สินคามือสอง  เคร่ืองใชพลาสติก เปนตน สวนใหญไมมี
รานคาที่จัดตั้งเปนหลักแหลงถาวร แตจะมีรถยนตเปนยานพาหนะ 1 คัน ตระเวนขายสินคา
ในตลาดนัดตาง ๆ เดินทางไปถึงตลาดนัดต้ังแตเชามืด  ตั้งแผงลอย  ปจจุบันนี้แผงลอยไดประยุกตใช
แผงลอยท่ีสามารถพับเก็บได  เปนอุปกรณสําคัญของการคาขายแบบเรขายหมุนเวียน  เพราะจะนําติด
รถยนตไปยังตลาดนัดตาง ๆ ผูขายสินคาท่ัวไปนอกจากขายในตลาดนัดแลว  ยังสามารถไปขาย
ในเทศกาลของชุมชน  เชน  งานทอดกฐิน  งานทอดผาปา  งานฝงลูกนิมิต  เปนตน  
 3)  ตลาดนัดเปนที่รองรับสินคาที่เปนผลผลิตสวนเกิน  จากการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน ไดแลกเปล่ียนเปนรายไดสวนหนึ่ง  เพื่อสรางความม่ันคงใหกับสถาบันครอบครัวผูขาย
ในลักษณะนี้สวนใหญเปนผูขายสินคาในทองถ่ิน  เชน  ผูขายผักที่เพาะปลูกเอง  หรือเก็บจากธรรมชาติ 
หรือขนมพ้ืนบานท่ีผลิตข้ึนมาเอง  สรางรายไดเสริมแกครอบครัวอยางนอยสัปดาหละ 200-500 บาท
 4)  เปนแหลงสรางงานสรางรายไดแกผูทําหนาท่ีผูจัดการตลาดมีการจางงาน  เชน 
จัดเก็บ  คาเชาท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  เปนตน  ผูประมูลไดตลาดนัดรถไฟจะนะบอกวาเก็บคาเชา
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ท่ีไดครั้งละ  2,000-3,000  บาท  แตตองจางคนเก็บกวาดทําความสะอาดตลาดนัดและคาหองน้ํา
ในตลาดนัดเดือนละ  2,000-2,500  บาท  และตองเก็บเงินคาตลาดนัดใหกับเจาของท่ีดิน  (การรถไฟ
แหงประเทศไทย)  ตามราคาประมูลเดือนละ  มากกวา  10,000  บาท  
   5)  ตลาดนัดเปนแหลงตอบสนองความตองการสินคาของผูคนที่ตองการสินคา
บริโภคในครัวเรือน  ซ่ึงไมมีตลาดสดบริการตลาดนัดจึงเปนแหลงที่ตอบสนองความตองการ
ของผูคนในชุมชนท่ีหางไกลเมืองและความเจริญได  เพราะในตลาดนัดมีสินคาทุกชนิดใหเลือกซ้ือ
ไดเชนกัน แตอาจมีความแตกตางในเร่ืองคุณภาพและราคาท่ีถูกกวา  นอกจากนี้ตลาดนัดเปนแหลง
ท่ีตอบสนองความตองการสินคาที่แตกตางไปจากหางสรรพสินคาที่ทันสมัย  เชน  สินคามือสอง
ของดีราคาถูก  ผักผลไมพื้นบาน  ขนมพื้นบาน  เปนตน 
  6)  การแลกเปล่ียนซ้ือขายในตลาดนัดที่ไมไดมีเพียงเงินตราหรือราคาคางวด
ทางเศรษฐกิจเทานั้น  ความมีคุณคาทางวัฒนธรรมมองผานวิธีการทางเศรษฐกิจเกิดเปนปรากฏการณ
ในตลาดนัดดวย  สินคาของทองถ่ินท่ีผูขายสินคาในตลาดนัดมีวิธีการขายท่ีใหคุณคาทางน้ําใจมากกวา
ราคาทางเศรษฐกิจท่ียังมีวิธีการขายลักษณะท่ีขายเปนกอง  เปนกํา  ไมเครงครัดกับมาตรฐานการช่ังตวงวัด 
แตเปนการใหคุณคาทางจิตใจมากกวาและหากนําสินคาในตลาดนัดมาเปรียบเทียบกับสินคา

ในหางสรรพสินคา  การเปรียบเทียบกันชนิดสินคาตอสินคา  ราคา  ปริมาณ  คุณภาพ  และ
ความหลากหลายของสินคาคงจะเปนไปได  แตสิ่งที่เปรียบเทียบกันไมได  ก็คือระบบคุณคา
ทางดานวัฒนธรรม  ความสัมพันธของผูคนในชุมชนทองถ่ิน  ท่ีผูซื้อสามารถเจรจาตอรองกัน
ไดราคาจะถูกหรือแพงขึ้นอยูกับประสบการณของผูซื้อดวย  ความพึงพอใจของทั้งสองฝาย
ตองเกิดข้ึนกอนจะมีการซ้ือขาย บางคร้ังแจกบางแถมบางเปนการซ้ือขายท่ีมีคุณคาของความมีน้ําใจ
ใหกันและกันของผูซ้ือกับผูขาย บรรยากาศแบบนี้ในหางสรรพสินคาจะไมมีใหเห็น  เพราะพนักงาน
ท่ียืนขายไมมีอํานาจในการตัดสินราคาจึงไมตองตอรอง  ราคาตองเปนไปตามปายบอกราคา 
พนักงานท่ียืนขายเหมือนเคร่ืองจักรหรือหุนยนตท่ีรอรับคําส่ังอยางเดียว  และหางสรรพสินคายังทําให
ผูคนนิสัยเสีย  มัวเมาหลงใหลในวัตถุนิยมท่ีมากมายเกินความจําเปน  เพราะวาการเดินเลือกซ้ือสินคา
ท่ีจัดไวอยางสวยงาม  ทามกลางอากาศท่ีเย็นสบายดวยเคร่ืองปรับอากาศ  ทําใหผูคนเกิดความโลภ 
และความหลงในวัตถุ  โดยไมคํานึงถึงเงินในกระเปาตนเองท่ีมี  จึงทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีก 
เชน  ปญหาหนี้สิน  เปนตน  แตถาเดินจับจายสินคาในตลาดนัด  ขอจํากัดในเร่ืองของเวลา  อากาศ
ท่ีไมเปนใจทําใหตองรีบหาซ้ือแลวรีบกลับบานไมเถลไถลช่ืนชมสินคาใหนานเกินความจําเปน 
สวนนี้จึงชวยลดความอยากไดอยากมี  ใหรูจักประหยัด  รูจักพอ  เปนปรัชญาที่แฝงอยูกับการเดิน
ในตลาดนัดเพียงแตยังไมมีใครคิดคํานึงถึงสวนนี้เทานั้น 
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 7)  สภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของพอคาแมคา  ผูขายสินคาในตลาดนัด  ท่ีตองหา
เล้ียงครอบครัวใหสามารถอยูไดอยางปกติสุขนั้น  พอคาแมคา  ผูขายสินคาในตลาดนัดจะตองมีวิธีการ
จัดการสินคา  วิธีการเก็บออมเงิน  การจัดสรรการเงินในครอบครัวดวย  จึงจะทําใหตนเองและครอบครวั
อยูไดอยางมีความสุข  ตลาดนัดยังเปนแหลงท่ีมีการใชแรงงานในครัวเรือนในการแปรรูปสินคา 
การขนยายสินคา  ตลอดจนถึงไดชวยขายสินคาสรางความสัมพันธการชวยเหลือกันในครัวเรือน 
การถายทอดความรู  ภูมิปญญา  และวัฒนธรรมการคาขายสินคาของครัวเรือนในตลาดนัด  ซ่ึงอาจเปน
ความรูท่ีมิใชทฤษฏีท่ีไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการทางดานเศรษฐศาสตร  แตเปนประสบการณ
ท่ีไดมีการส่ังสมมาตลอดในชวงชีวิต 

  ธานี  กุลแพทย  (2537, บทคัดยอ)  ไดศึกษาบทบาทของตลาดนัดจตุจักรท่ีมีตอชุมชน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  พบวา  ตลอดระยะเวลา  12  ปเต็มของตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดแหงนี้
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเชนเดียวกันกับตลาดนัดท่ีเคยมีมาแตอดีตในสังคมไทย 
การดํารงอยูของตลาดนัดจตุจักรนั้น  จึงมีบทบาทตอชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม  และการเมือง  ในดานเศรษฐกิจนั้นทําใหชุมชนบริเวณจตุจักรและชุมชนบริเวณใกลเคียง
กลายเปนยานการคาใหมเกิดข้ึน  ขณะเดียวกันไดดึงดูดชุมชนในเขตปริมณฑลเขามามีสวนรวม
กิจกรรมโดยการสรางเครือขายทางดานการคา  ซ่ึงเปนผลโดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ผูรวมกิจกรรมในตลาดนัดจตุจักร  สวนทางสังคมและการเมืองนั้นทําใหชุมชนแหงนี้เปนศูนยรวม
ของประชาชนจํานวนมากซ่ึงเขามารวมกิจกรรมท้ังดานการคาพบปะแลกเปล่ียนขาวสาร  รวมท้ัง
การพักผอนและดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 เกรียงศักดิ์  หลีเจริญ  (2519, หนา 10-25)  ทําการวิเคราะหโครงสรางทางภูมิศาสตร
ของตลาดนัดหมุนเวียนในจังหวัดสตูล  ไดอธิบายถึงสาเหตุการเกิดตลาดนัดหมุนเวียนวา  โดยปกติ
ในการจัดต้ังรานคาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางหน่ึงอยางใดจะตองคํานงึถึงจาํนวนประชากรข้ันตํ่า

ที่มาสนับสนุนโดยพิจารณาจากขอบเขตของสินคา  ถาขอบเขตของสินคาขนาดใหญที่สุด
คลุมบริเวณบริการไดกวางกวาหรือเทากับขอบเขตของสินคาขนาดเล็กท่ีสุดแลวก็สามารถจัดต้ัง

รานคาประจําไดอยางถาวร  แตในกรณีท่ีขอบเขตของสินคาขนาดเล็กท่ีสุดคลุมบริเวณไดกวางกวา
ขอบเขตของสินคาขนาดใหญที่สุดซ่ึงลักษณะอาจพบในทองถ่ินท่ีมีการคมนาคมไมสะดวก  
ผูบริโภคไมสามารถเดินทางไปซื้อสินคาจากที่ไกล ๆ ได  เพราะตองใชเวลาในการเดินทางมาก  
การแจกกระจายของประชากรตอหนวยพื้นท่ีต่ําและความตองการสินคาไมสูงพอ  การจัดต้ังรานคา
ประจําไมสามารถกระทําได  ดังนั้นพอคาจึงตัดสินใจเรขายสินคาไปตามสถานท่ีตาง ๆ เพื่อใหบริการ
สินคาแกผูบริโภคไดอยางทั่วถึงโดยคํานึงถึงระยะทางและจํานวนครั้งของการเคล่ือนยาย  
ขอบเขตของสินคาจะผันแปรตามลักษณะของรายได ความยืดหยุนของความตองการ  และคาขนสง  
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ตลาดนัดบางแหงเปดไดเพียงสัปดาหละไมกี่วันเพราะรายไดของประชากรท่ีมาสนับสนุนอยูในข้ันตํ่า

และอัตราคาขนสงสูง 
 เอ็ม.เจ.เว็บเบอรและริชารด  ไซแมนสกี้  (M.J. Webber & Richard Symanski, 1973, 
pp. 213-216)  ไดสรุปลักษณะของตลาดนัดหมุนเวียนไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 
 1)  ตลาดนัดเปดทําการคาขายเพียงบางวันซ่ึงแตกตางไปจากรานคาประจําท่ีเปดทําการ
คาขายตอเน่ืองกันสัปดาหละ  6-7 วัน  และใชเวลาสําหรับการคาวันละ  8-12  ช่ัวโมง 
 2)  มีลักษณะการเคล่ือนยายเพ่ือนําสินคาไปขายตามตลาดนัดตาง ๆ โดยเฉพาะ
ในสังคมชนบทพอคาจะเคล่ือนท่ีบอยคร้ังกวาพอคาในเขตท่ีเศรษฐกิจพัฒนาแลว 
 3)  ตลาดนัดหมุนเวียนเปนแหลงสําหรับรวมกลุมของพอคาท่ีขายสินคาตางประเภทกัน 
และพอคามักทําหนาท่ีทางเศรษฐกิจหลายดาน 
 4)  ลักษณะของตลาดนัดหมุนเวียนเปนเพียงสวนประกอบของระบบการคา  ลําดับ
ศักยของตลาดนัดหมุนเวียนเกิดจากขอบเขตของสินคาแตละชนิดท่ีมีความแตกตางกนั  และในหมูบาน
อาจจะมีตลาดขนาดเล็กท่ีสุดหนึ่งแหงหรือมากกวานั้น  

 ริชารด  ไซแมนสกี้  และ เอ็ม.เจ.เว็บเบอร  (Richard Symanski & M.J. Webber, 1974, p. 209) 
ไดศึกษาการตัดสินใจเดินทางเพื่อขายสินคาในตลาดนัดตาง ๆ ของพอคาเร  พบวาระยะทาง
การเคล่ือนท่ีมีผลตอการตัดสินใจของพอคาเร  เขาไมเคล่ือนท่ีไปขายในตลาดนัดท่ีหางไกลไปมาก ๆ 
เพราะอัตราคาขนสงแพง  กําไรที่ไดจากการขายตํ่าเม่ือหักคาขนสงแลว  ดังนั้นเขาจึงเลือกเดินทาง
ไปขายในตลาดนัดใกล ๆ  
 พอลลี่  ฮิลและโรเบิรต เอช  (Polly Hill & Robert H.T. Smith, 1972, p. 350)  ไดศึกษา
พฤติกรรมของพอคาเรในตลาดนัดหมุนเวียน  การเรขายสินคาของพอคาในระบบตลาดนัดหมุนเวียน 
พบวา พอคาเรในทางเหนือของประเทศไนจีเรียมีการเคล่ือนยาย  2  ลักษณะ  คือ 
  1)  พอคาเรที่พักอาศัยอยูที่บาน  จะเดินทางไปคาขายในตลาดนัดตาง ๆ และ
กลับในวันเดียวกัน  พอคาประเภทนี้จะเลือกเดินทางไปยังตลาดนัดที่ไมไกลจากบานมากนักและ
เขาไมคํานึงถึงคาขนสง 
  2)  พอคาเรท่ีเคล่ือนยายไปตามระบบ  สวนมากจะเดินทางไกลและนอนคางในบรเิวณ
ตลาดนัดท่ีเขาจะขายในวันรุงข้ึน  สวนพอคาเรทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกานา  พบวา
พอคาท่ีขายของจํานวนนอยจะเดินทางและบรรทุกสินคาดวยรถบรรทุก  ไปยังตลาดท่ีเปดทําการคาขาย 
วันหนึ่ง ๆ เขาจะเดินทางประมาณ  25-50  ไมล  หากวันไหนกลับสูท่ีพักในวันรุงข้ึนก็ไมไปขายสินคา
แตจะพักผอน  ทํางานในไรนาหรือเดินทางไปซ้ือสินคาจากศูนยกลางใหญเพื่อจัดเตรียมไวสําหรับ
เรขายตอไป   
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  โรแนลด ยี.แนพพ  (Ronald G. Knapp)  ศึกษาลักษณะของพอคาเรในเขตเมืองของไตหวัน
พบวา  พอคาจะขนสงสินคาโดยบรรทุกดวยรถจักรยาน รถเข็นหรือหาบ สินคาท่ีนําไปขายสวนมาก
เปนพวก  ผักสด  ปลา เตาหู  (been  curd)  ไอศกรีม  ตะกราไมไผและสินคาจิปาถะอ่ืน ๆ นอกจากนี้
ยังมีรถเข็นขายอาหารพวกกวยเตี๋ยวและกาแฟ  ลักษณะของสินคาท่ีวางขายจะผันแปรไปตามฤดกูาล
เก็บเกี่ยวของเกษตรกร  (Kanpp, 1970, pp. 345-347) 

 ตลาดนัด  คือตลาดท่ีมีการกําหนดวันเปดซ้ือขายเปนบางวัน หรือบางเวลา  ตลาดเปนท่ีรวม
ของผูคนท้ังในชุมชนและตางชุมชนท่ีมุงมาสถานท่ีเดียวกันและในเวลาเดียวกัน  เพื่อแสวงหาอาหาร
และเครื่องใชสอยในการดํารงชีวิตเพราะวาตลาดนัดกอกําเนิดจากชุมชนท่ีมีขนาดเล็กบางใหญบาง 
แตละคนมีส่ิงของคนละอยางสองอยาง  เมื่อตองการส่ิงอ่ืนท่ีตนไมมีก็จะนําส่ิงของมาแลกเปล่ียนกัน 
อาจเปนการแลกเปล่ียนระหวางอาหารกับเคร่ืองใชสอยหรือระหวางสัตวพาหนะกับเครื่องใชสอย 
คร้ันเม่ือชุมชนหรือถ่ินฐานนั้น ๆ เจริญข้ึนจนถึงข้ัน  มีเงินตราใช  เชน  เงินพดดวง  ก็จะมีการประเมิน
คาสิ่งของที่จะแลกกับคาของเงินตรานั้น ๆ จึงทําใหเกิดคําวา “ซื้อ - ขาย” ฉะนั้น  จึงสรุปไดวา  
ตลาดนัดคือ  สถานท่ีหรือแหลงรวมผูคนท้ังหลายใหมาพบปะกันเพื่อซ้ือหาอาหารการกินและ
เคร่ืองใชสอยตาง ๆ ถึงแมวาสถานที่ตั้งและรูปแบบของตลาดนัดจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
แตตลาดนัดก็จะยังคงมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนในทุกสังคมตลอดไป  นอกจากนี้ตลาดนัด
ยังเปนท่ีท่ีทําใหทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางดีโดยดูไดจากกําลังซ้ือของผูบริโภค

ท่ีมาใชบริการตลาดนัด  วิถีชีวิตของพอคาแมคาท่ีข้ึนอยูกับพฤติกรรมการจับจายใชสอยและสภาพ
เศรษฐกิจ  อาชีพท่ีตองฝากชีพจรไวกับคน  เงิน  และงาน  (ของผูอ่ืน)  เปนอาชีพท่ีไมมีทฤษฏีตาม
หลักวิชาการแตอาศัยประสบการณท่ีถายทอดกันมาเปนชวง ๆ ส่ิงสําคัญของการคาขายตามตลาดนัด
ใหเจริญรุงเรือง  ไมวาจะขายอะไรก็ตาม  ตองเปนคนขยัน  เอาใจลูกคา  การศึกษาคร้ังนี้นอกจากจะ
เปนการนําเสนอแงมุมตาง ๆ ของตลาดนัดแลวยังเปนการศึกษาประวัติการคาในรูปแบบตลาดนัด
ท่ีอยูคูกับสังคมไทยมานาน  วิถีชีวิต  ของพอคาแมคาในอดีตและปจจุบันการศึกษาคร้ังนี้เปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ  ศึกษาตลาดนัดในเชิงสังคมวิทยา 
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