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บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร์การค้า และวิถี
การทามาหากินของผูค้ า้ ขายสินค้าในตลาดชุมชนว่าในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร โดย
เลือกพืน้ ที่ก่ึงชนบทในจังหวัดอุดรธานี มีวิธีการศึกษา คือ ศึกษาจากเอกสาร
และการเก็ บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็ นผู้ขายสิ นค้าในตลาดชุมชน
จานวน 30 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยนาข้อมูลมาจาแนกหมวดหมู่ ตีความเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ สร้าง
ข้อสรุป และนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์

บทความชิน้ นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ตลาดชุมชนในสังคมกึ่งชนบท กรณีศึกษา
จังหวัดอุดรธานี” (สุนิตย์ เหมนิล และณัฐศิริ พงศาวลี, 2561)
1
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์บงึ กาฬ)
e - mail: sunit.udru@gmail.com
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

182
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั พืน้ ที่ก่งึ ชนบทในจังหวัดอุดรธานี เป็ นสังคม
ที่ มี วิ ถี ชี วิ ตผสมผสานกันระหว่ างการเป็ นเกษตรกรกับการเป็ นผู้ขายสิ นค้า
กล่าวคือ ยังคงไว้ซ่งึ ความเป็ นเกษตรกร แต่สวมอีกบทโดยการเป็ นผูค้ า้ รายย่อย
ขายสินค้าในตลาดชุมชน อย่างไรนัน้ กิจกรรมดังกล่าว เป็ นแหล่งหารายได้ท่ี
สาคัญ และจัดอยู่ในประเภทของการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความเรียบง่ายและไม่
ซับซ้อน ผู้คา้ มี ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสูง ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม และการเมืองท้องถิ่น
คาสาคัญ: ตลาดชุมชน, สังคมกึ่งชนบท, การทามาหากิน, ภาคอีสาน
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Abstract
Implementation of this study was to inspect how commercial formats
and strategies included merchants’ livelihoods in present community markets
were. A semi-urban area in Udon Thani Province was selected as study site.
Documentary information and field survey was utilized to collect data. To
acquire effective data, in-depth interviewing through semi-structured interview
with 30 merchants of the community markets was utilized. All the data acquired
were: 1) analyzed, 2) divided into categories, 3) interpreted to assess affiliation,
4) summarized to construct conclusion, and 5) revealed through descriptive
analysis.
Results indicated that people’s livelihoods in semi-urban area of Udon
Thani Province was integrated by agriculture and distributors. In other words,
the people still had a persistence of farmers, but they also earned their living
as a retailer of the community markets. As a retailer, it made them earn a large
income. This type of retailers was also categorized into traditional retails that:
1) maintained simplicity, 2) was uncomplicated, and 3) the retailers had great
relation with people in the community through economic, social, cultural, and
local political aspects.
Keywords: Community Markets, Semi-urban area, Livelihoods,
Northeastern Thailand
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อภาคอี สาน ในอดี ตเป็ นดิ นแดนที่ อยู่
ห่างไกลจากศูนย์กลางการปกครองทาให้การดูแลจากรัฐบาลกลางไม่ท่ ัวถึ ง
ตลอดจนข้อจากัดด้านงบประมาณในการบริหารประเทศ ทาให้เศรษฐกิ จและ
การค้าในภาคอีสานค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยงานศึกษาชิน้ สาคัญเกี่ ยวกับความเป็ นมาของ
ภาคอีสาน คือ สุวิทย์ ธีรศาสวัต (2557) และเติม วิภาคย์พจนกิจ (2557) เป็ นต้น
ส่วนอสัมภิ นพงศ์ ฉัตราคม (2538) ได้ชี ใ้ ห้เห็ นว่ า ในอดี ตคนอี สานมี ความ
ยากลาบากในทามาหากิ นและการค้า เนื่ องจากภาคอี สาน มี ทั้งปั ญหาด้าน
การคมนาคมที่ยากลาบาก ปั ญหาเรื่องการเก็บภาษี และอันตรายจากโจรผูร้ า้ ย
สูง ทาให้เขตอีสานเกื อบจะไม่มีการค้ากับภายนอกเขตเลยในช่วงก่อนที่ จะมี
การสร้างทางรถไฟในปี พ.ศ.2436
การศึกษาของประนุช ทรัพยสาร ได้ฉายให้เห็นภาพถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของอีสานที่สาคัญ คือ หลังจากมีการปฏิรูประบบการคมนาคม
โดยการสร้างทางรถไฟ ทาให้การขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึน้ ส่งผลให้การค้าขาย
ขยายตัวมากขึน้ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่ถูกผลิตขึน้ จากคนในภูมิภาค
(ประนุช ทรัพยสาร, 2551: 42) การค้าในอี สานจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง
การค้าขายกับคนภายนอกและการค้าระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน เมื่อเวลา
ผ่านพ้นมาจนถึงปั จจุบนั คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในปั จจุบนั สังคมไทยและ
สังคมอีสาน ส่วนใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตามการพัฒนากระแสหลัก
ของสังคมโลก ซึ่งแทบจะไม่เห็นเค้าของวิถีชีวิตในอดีตมากนัก
กระนัน้ ก็ตามบางส่วนของสังคมอีสานโดยเฉพาะสังคมเกษตรกึ่งชนบท
ยังสามารถต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง
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ยังมีวิถีการเกษตรแบบยังชีพ ผนวกกับการค้าขายแบบเรียบง่าย เพื่อหารายได้
หล่อเลี ย้ งครอบครัว ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่ ขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จชุมชน เป็ น
ฟั นเฟื องสาคัญในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน
เนื่องจากปั จจัยทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการค้าในชุมชน เป็ นปั จจัย
ที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามมา ตลอดจนการค้าในชุมชนยังเป็ น
สัญลักษณ์ของการดารงชีวิตและวัฒนธรรมในการดารงอยู่ของคนในสังคมกึ่ง
ชนบทอีกด้วย
อุดรธานี เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งคาว่า “อุดรธานี” มีความหมาย
ว่า “เมืองทิศเหนือ” เดิมมีช่ือว่า “บ้านเดื่อหมากแข้ง” มีภมู ิศาสตร์เป็ นที่ราบกว้าง
ใหญ่ ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม (สถาบันราชภัฏอุดรธานี , 2546: 1 - 3) ในอดีตสังคมของชาว
อุดรธานี เป็ นสังคมที่เน้นการทาการเกษตรแบบยังชีพ ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทา
นา เนื่องจากต้องเก็บข้าวไว้บริโภค โดยมีปัจจัยเกือ้ หนุนที่สาคัญ อาทิ เป็ นที่ราบ
สภาพดิน และแหล่งนา้ อย่างไรนัน้ เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วง 20 ปี ท่ีผ่าน
มาจนถึงปั จจุบนั ถึงแม้ว่าจังหวัดอุดรธานี จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิด
การขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเกิดขึน้ ของห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ท่ีมีความเป็ นสมัยใหม่ บริษัทห้างร้านและที่พักอาศัยก็เกิดขึน้ เป็ น
จานวนมาก การจราจรที่ติดขัด เป็ นต้น ซึ่งภาพที่เห็นดังกล่าวก็เป็ นภาพเฉพาะ
ในตัวเมืองหรือศูนย์กลางของเมืองที่มีความเจริญมากกว่าพืน้ ที่ท่ีห่างออกไป
แต่บริเวณที่ห่างออกไปในอาเภอรอบนอกที่ผูเ้ ขียนใช้คาว่า สังคมกึ่ง
ชนบท ผูค้ นยังมีวิถีชีวิตคงไว้ซ่งึ การทาการเกษตรแบบกึ่งยังชีพ พืชที่สาคัญได้แก่
ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง พืชผักต่างๆ ที่เห็นเป็ นหลัก คือ การปลูกข้าว เนื่องจาก
เป็ นอาชีพที่ยึดถือกันมาจากคนรุ ่นก่อนและเพื่อต้องการมีขา้ วไว้สาหรับบริโภค
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ในครัวเรือน นอกจากนัน้ ก็มีอีกกิจกรรมที่เป็ นแหล่งสร้างรายได้และเป็ นที่นิยม
คือ การค้าขายสินค้าในตลาดที่อยู่ใกล้กับชุมชนของตน ซึ่งสองประเด็นถื อว่า
เป็ นยุทธศาสตร์ในการทามาหากินที่สาคัญ การค้าขายสินค้าในตลาดชุมชน ถือ
ได้ว่าเป็ นระบบเศรษฐกิ จชุมชนที่ สามารถเห็นได้ในหลายรู ปแบบและเห็ นได้
โดยทั่วไป เป็ นอาชีพที่อิสระและสร้างรายได้ทางเลือกให้กับผูค้ นที่ตอ้ งทามาหา
กิ นและต่อสู้กับปั ญหาที่ รายได้ไม่เพี ยงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว เพื่ อให้
ตนเองและครอบครัวมีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ่ีดีขนึ ้ ในสังคม
จากความสาคัญดังกล่าว จึงนามาสูก่ ารศึกษาของบทความชิน้ นี ้ ที่ผเู้ ขียน
ต้องการศึกษาประเด็นเกี่ ยวกับผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชน บริเวณอาเภอรอบ
นอกเขตพืน้ ที่จงั หวัดอุดรธานี โดยศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร์การค้า และวิถีชีวิต
ที่เกี่ ยวข้องกับการทามาหากิ นว่าในปั จจุบันเป็ นอย่างไร เพื่ อที่จะได้ทราบถึง
สถานการณ์ของวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมกึ่งชนบท และสามารถนาผลการศึกษา
ไปใช้เป็ นข้อเสนอในการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในกิจกรรมการค้า
ของผูข้ ายสินค้าในชุมชนให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร์การค้า และวิถีการทามาหากินของผูข้ าย
สินค้าในตลาดชุมชน พืน้ ที่สงั คมกึ่งชนบท จังหวัดอุดรธานี
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผูข้ ายแบบดัง้ เดิม หมายถึง บุคคลที่เป็ นผูข้ ายสินค้า ในตลาดชุมชนที่มี
ร้านค้าขนาดเล็ก หรือแผงวางสินค้า มีการจัดตกแต่งร้านและการวางสินค้าไม่
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เป็ นระเบี ยบ ระบบการบริ หารจัดการไม่ มี ความซับซ้อน และมี การพึ่ ง พา
เทคโนโลยีนอ้ ย สินค้าบางส่วนเป็ นสินค้าที่ตนเองหาได้หรือผลิตขึน้ มาเอง
ตลาดชุมชน หมายถึง สถานที่สาหรับขายสินค้า และพบปะกันระหว่าง
ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายสินค้า ตัง้ อยู่ภายในชุมชน มีผูข้ ายสินค้าแบบดัง้ เดิมเป็ นคนใน
ชุมชนหรือละแวกใกล้เคียง นาสินค้าเข้ามาขายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคน
ในชุมชนเดียวกัน
สังคมกึ่งชนบท หมายถึง เป็ นพืน้ ที่และสังคมที่ผสมผสานระหว่างความ
เป็ นเมืองกับความเป็ นชนบท และเป็ นพืน้ ที่บริเวณอาเภอรอบนอก หรือพืน้ ที่ท่ี
ไม่ได้อยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนือ้ หา ใช้กรอบเนือ้ หาตามแนวคิดปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท ซึ่งให้ความสาคัญในแนวทางการพัฒนาเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง (วิเชียร ตันศิริคงคล, 2550) และแนวคิดการค้าข้างถนน การค้าขาย
และการตัง้ กิจการขนาดเล็กแบบเรียบง่าย (พัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสุพรรณ,
2555) มาเป็ นขอบเขตในการศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นต่อไป
2) ขอบเขตด้ านพื้นที่ และกลุ่ มตั วอย่ าง กาหนดขอบเขตจากผู้ขาย
สินค้าในตลาดชุมชนสังคมกึ่งชนบท (พืน้ ที่ท่ีไม่ได้อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี) รวมจานวน 5 ตลาด ได้แก่ 1) ตลาดสดบ้านดุง อาเภอบ้านดุง 2) ตลาดผ้า
บ้านดุง อาเภอบ้านดุง 3) ตลาดร่วมศรัทธาพ่อปู่ ศรีสทุ โธ อาเภอบ้านดุง 4) ตลาดสด
บ้านทับกุง อาเภอหนองแสง และ 5) ตลาดสดบ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ
ทัง้ นี ้ ในจานวน 5 ตลาดดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้กาหนดพืน้ ที่และกลุม่ ตัวอย่าง
แห่งละ 6 คน รวมจานวน 30 คน โดยใช้วิธีแบบไม่เจาะจง
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กรอบแนวคิด
แนวคิดในการศึกษาครัง้ นีม้ ีอยู่ 2 แนวคิดสาคัญ คือ แนวคิดปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จที่ มี อิ ทธิ พลต่อการพัฒนาชนบท (วิ เชี ยร ตันศิริคงคล, 2550) และ
การค้าข้างถนน (พัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสพุ รรณ, 2555)
แนวคิดปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาชนบท เป็ นการ
เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่เน้นการพัฒนาชนบทเป็ นสาคัญ
โดยให้ประชาชนในชนบทสามารถพึ่งพาตนเอง หลุดจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
จากสังคมเมือง และให้ประชาชนในชนบทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยรัฐ
สนับสนุนให้เกษตรกรในชนบทมีปัจจัยการผลิตที่สาคัญเป็ นของตนเอง และใช้
ปั จจัยการผลิตนัน้ หารายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาการพัฒนาที่มา
จากกลไกของรัฐในส่วนกลาง หรือไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินทุนของนายทุนในสังคมเมือง
(วิเชียร ตันศิริคงคล, 2550) อย่างไรนัน้ การพัฒนาในแนวทางดังกล่าว อาจทาใน
รู ปของสหกรณ์ การรวมกลุ่มหรือกระบวนการตลาด ที่เปิ ดพืน้ ที่ให้คนในชนบท
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้
แนวคิดการค้าข้างถนน สะท้อนว่าการค้าข้างถนนเป็ นกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จของประชาชนที่ ต ้องดิน้ รนเพื่ อเอาตัวรอด ซึ่งเป็ นกิ จกรรมการค้าที่
สามารถเข้ามาทาได้ง่าย ไม่มีอปุ สรรคกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็ นทักษะ เงินทุน และ
ทรัพยากร จึงสามารถตัง้ กิจการได้ง่าย (พัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสพุ รรณ, 2555)
ซึ่งจากทั้งสองแนวคิ ดดังกล่าว หากวิ เคราะห์ในภาพกว้างจะเห็ นได้ว่ าเป็ น
แนวคิดที่เสนอให้ชาวบ้านตามชนบท หรือในสังคมกึ่งชนบททั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเกษตรกรรูจ้ กั ทามาหากินมากขึน้ หรือคิดมากกว่าการทาเกษตร ขยัน ดิน้ รน
และหารายได้เพิ่มขึน้ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมี ความเป็ นอยู่ท่ี ดีขึน้ และ
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เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผูเ้ ขียนจึงนาประเด็นดังกล่าวมาเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อให้การศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ก่อนหน้า ผูเ้ ขียนได้
แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรม ออกเป็ น 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรก
คือ สังคมอีสาน: ความแตกต่างในการนิยามความเป็ นเมืองกับชนบท ประเด็นที่
สอง คือ การค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในตลาดชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเด็นแรก สังคมอีสาน: ความแตกต่างในการนิยามความเป็ นเมืองกับ
ชนบท
ปั จจุบนั นี ้ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย ในการที่จะแยกว่าสังคมใดเป็ น
สังคมเมื อง สังคมใดเป็ นสังคมชนบท เป็ นสิ่ งที่ ยากพอควร เนื่ องจากไม่ได้มี
แนวคิดหรือข้อทฤษฎีใดตายตัวที่เป็ นที่ยอมรับโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง แต่ตามหลัก
วิชาการแล้ว พอที่จะสามารถกล่าวถึงได้ดงั นี ้
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้นิยมว่า “เมือง”
คือ เขตซึ่งเป็ นที่ชมุ นุมและเป็ นที่ตงั้ ของศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครัง้ ก่อน ถ้าเป็ น
เมืองใหญ่ หมายถึง เขตในกาแพงเมือง (2546: 875) ส่วน “ชนบท” คือ บ้านนอก,
เขตแดนที่พน้ จากเมื องหลวงออกไป (2546: 344) ซึ่งเป็ นคานิยามที่สั้น ทาให้
ความหมายไม่ชดั เจนมากนัก ส่วนงานของทัศนา พฤติการกิจ (2558) ได้ชีใ้ ห้เห็น
ถึงความแตกต่างของสังคมเมืองกับสังคมชนบท คือ 1) สังคมเมือง เป็ นบริเวณที่
มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันเป็ นจ านวนมาก เป็ นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ
ปั ญหาของสังคมเมืองมักจะเป็ นเรื่องของความเสื่อมโทรมด้านจิตใจของคนใน
สังคม 2) สังคมชนบท เป็ นเขตที่มีผู้คนอาศัยต่อหน่วยพืน้ ที่ น้อย มีชีวิตความ
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เป็ นอยู่ อย่ างง่ ายๆ ใกล้ชิ ด กั บธรรมชาติ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จขึ น้ อยู่ กั บ
การเกษตรเป็ นสาคัญ ปั ญหาของสังคมเป็ นเรื่องของรายได้ สุขอนามัย และ
การศึกษา นอกจากนีท้ ศั นา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยกระบวนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในห้วงเวลาปั จจุบนั ทาให้เกิดภาพเลือนรางถึงความแตกต่าง เนื่องจาก
เกิด “สังคมกึ่งชนบท” เป็ นการผสมผสานกันระหว่างความเป็ นเมืองกับชนบทเข้า
ด้วยกัน ทาให้ไม่ใช่ทงั้ เมืองและไม่ใช่ชนบท
จากนิยามดังกล่าว ซึ่งในมุมของผูเ้ ขียนขอให้นิยาม “สังคมกึ่งชนบท”
ไว้ว่า เป็ นบริเวณที่ไม่ใช่ศูนย์กลางความเจริญ ไม่ใช่เมืองหลวง และไม่ใช่เขต
เมืองที่เป็ นที่ตงั้ ศาลากลางของแต่ละจังหวัด แต่ก็มีความเจริญอยู่บา้ งในระดับ
หนึ่ง ความเป็ นสมัยใหม่บางอย่างสามารถเข้าไปถึง เช่น เทคโนโลยีการสื่ อสาร
สินค้าและบริการ ผูค้ นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งหากชีช้ ดั ตามบทความชิน้ นี ้
คือ พืน้ ที่ท่ีไม่ได้อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมองว่าเป็ นพืน้ ที่
ที่เกิดการผสมผสานกันของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความเป็ นเมืองตามกระแส
พัฒนา แต่ยงั คงหลงเหลือกลิ่นอายของความเป็ นสังคมเกษตรกรรมแบบเลีย้ งชีพ
อยูด่ ว้ ยในห้วงเวลาเดียวกัน
ประเด็นที่ สอง การค้าปลี ก หรือการค้ารายย่อยแบบดัง้ เดิมในตลาด
ชุมชน
“ตลาดชุมชน” เป็ นสถานที่สาหรับขายสินค้า ที่ตงั้ อยู่ในชุมชน เพื่อใช้
สาหรับทากิจกรรมพบปะกันระหว่างผูข้ ายสินค้า หรือพ่อค้า - แม่คา้ กับผูซ้ ือ้
สินค้า โดยส่วนใหญ่นิยมทาการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้า กับเงินตรา ทัง้ สอง
กลุ่มส่วนใหญ่จะมีภูมิลาเนาในชุมชนเดียวกันหรือในละแวกใกล้เคียง โดยผูซ้ ือ้
สินค้า จะนาสิ นค้าไปใช้เพื่ อประโยชน์ต่อตนเองและสมาชิ กในครัวเรื อน ซึ่ง
กิจกรรมในลักษณะนีเ้ รียกได้วา่ เป็ นกิจกรรมการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
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โดยนิยาม “การค้าปลีก หรือการค้ารายย่อย” วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช
(2558: 2) และคานาย อภิปรัชญาสกุล (2557: 2) ได้ให้นิยามไว้สอดคล้องกัน คือ
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการขายสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อส่งมอบให้กับ
ผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย (final consumer) เพื่อใช้ส่วนตัว โดยผูค้ า้ ปลีกจะซือ้ สินค้า
จากคนอื่ นหรือทาขึน้ มาเองก็ได้ แต่ตอ้ งขายสิ นค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
เท่านัน้ ส่วนการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม กฤษณ์ ทัพจุฬา (2558: 111) ได้ให้นิยามว่า
หมายถึง ร้านโชว์ห่วย หรือร้านขายของชา มีลกั ษณะเป็ นห้องแถว หรือเป็ นร้าน
ขนาดเล็กที่มีพืน้ ที่ไม่มากนัก การตกแต่งร้านไม่ทนั สมัย การจัดวางสินค้าไม่เป็ น
หมวดหมู่ การดาเนินงานเป็ นลักษณะแบบครอบครัว มีความคล่องตัวในการ
ตัดสินใจ ไม่มีการนาเทคโนโลยีขนั้ สูงมาใช้ ทัง้ นีเ้ มื่อเชื่อมโยงทัง้ 2 ส่วน ผูเ้ ขียน
สรุ ปว่า “การค้าของผูข้ ายสินค้ารายย่อยแบบดัง้ เดิม หรือการค้าปลีกในตลาด
ชุมชน” หมายถึง เป็ นกิ จกรรมที่ มี ผู้ขายสิ นค้าให้กับผู้ซื อ้ สิ นค้า ที่ ผู้ซื อ้ จะน า
สินค้าไปใช้ประโยชน์ส าหรับตนเองและครัวเรื อน โดยมี สถานที่ ท ากิ จกรรม
ดังกล่าว เป็ นตลาดในชุมชนที่มีการจัดร้านและสินค้าแบบเรียบง่าย และสินค้า
บางส่วนนัน้ เป็ นสินค้าที่ถกู ผลิตขึน้ มาจากผูข้ ายเอง
ประเด็นงานศึกษาที่เกี่ ยวข้อง อาทิ ในงานของพัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี
ศรีพรรณ (2555) เรื่องเศรษฐกิจข้างทาง: ยุทธศาสตร์การดารงชีพของคนค้าขาย
ริมถนน ซึ่งมุง่ เน้นศึกษารูปแบบการค้านอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกระบบ ที่เป็ น
ร้านค้าขนาดเล็ ก ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็ นว่า การค้าข้างถนนถื อเป็ น
ยุทธศาสตร์การดารงชีพของผูค้ า้ ที่มีฐานะในระดับยากจนและเลือกใช้การค้า
เพื่อหารายได้เพิ่ม เพื่อเลีย้ งตนเองและครอบครัว ซึ่งทัง้ 2 ยังชีใ้ ห้เห็นว่า “การค้า
ข้างถนน” เป็ นปฏิ กิริยาเชิ งสร้างสรรค์ของประชาชนที่ เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติ
รวมถึงเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของประชาชนที่ ต ้องดิน้ รนเพื่ อเอาตัวรอด
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จากวิกฤตการณ์ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ราคาพืชผลตกต่า ภัยแล้งและความอด
อยาก และงานอีกชิน้ ที่มีความน่าสนใจ คือ งานของพรชัย นาคสีทอง และอภิเชษฐ
กาญจนดิฐ (2557) ศึกษาเรื่องปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาในระบบเศรษฐกิจชุมชน: มองผ่าน “ตลาดนัด” ผลการศึกษาชี ้
ว่า ตลาดนัดที่เกิดขึน้ ทาให้ทงั้ ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค และผูร้ บั บริการ โดยผูค้ น
เหล่านีใ้ ช้พืน้ ที่ตลาดนัดเป็ นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ โดยใช้กิจกรรมซือ้
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมการบริโภคเป็ นตัวเชื่ อมประสาน กระทั่ง
กลายเป็ นเครือข่ายระบบเศรษฐกิจชุมชน
ส่วนงานศึกษาของนักวิชาการต่างประเทศ อย่างกรณีของ Petrescu &
Bhatli (2013) มองความสาคัญของตลาดชุมชนว่า เป็ นการค้าที่เป็ นชัน้ ล่างสุด
ของพีรามิด (Bottom of the Pyramid) ซึ่งตลาดชุมชนมักถูกมองว่าเป็ นสถานที่
เก่าแก่ เป็ นร่องรอยของการค้าสมัยเก่า เป็ นสถานที่ชุมนุมทางสังคม และเป็ น
ตลาดสาหรับเกษตรกรในยุคปั จจุบนั นอกจากนีต้ ลาดชุมชนยังเป็ นสถานที่ท่ีใช้
ทาประโยชน์ได้หลากหลายจึงก่อให้เกิดการพบปะเพื่อกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
การซือ้ สินค้าที่ตลาดชุมชนก็เป็ นสิ่งที่สาคัญ ผูซ้ ือ้ มีความตื่นเต้นในการมองหา
สิ่งของที่นา่ สนใจเปรียบเสมือนการล่าสมบัติ และการเข้าสังคม การมีปฏิสมั พันธ์
กัน ซึ่งประสบการณ์ท่ีสนุกสนานนีไ้ ม่สามารถหาได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
ด้าน Hansson & Brembeck (2015) ชีใ้ ห้เห็นถึงจุดเด่นของตลาดชุมชนว่า ตลาด
ชุมชนเป็ นสถานที่ท่ีมีเสน่หน์ ่าหลงใหล ทัง้ การจัดวางสินค้ามีรูปแบบที่แปลกตา
ไม่ตายตัวและมีสินค้าที่สามารถต่อรองราคาได้ระหว่างผูซ้ ือ้ กับผูข้ าย นอกจากนี ้
งานของทัง้ สองยังให้นา้ หนักเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเมืองและที่ตงั้ ของตลาด
ชุมชนจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจของผู้คนที่ มาตลาดในการเลื อกซื อ้ สิ นค้าและ
บริการ
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ดังนัน้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากทัง้ นักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ สรุปได้วา่ กิจกรรมการค้าในตลาดชุมชนเป็ นกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่มี
ส่วนสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนและเป็ นแหล่งหารายได้เท่านัน้ แต่ตลาด
ชุมชนยังเป็ นพืน้ ที่ท่ีสร้างปฏิสมั พันธ์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย ที่ถือว่า
เป็ นปั จจัยกระตุน้ และดึงผู้คนในชุมชนให้เข้าสู่วิถีของการเป็ นผูค้ า้ ขายสิ นค้า
เป็ นเส้นทางหนึ่งของการดารงชีวิต ซึ่งก็สาคัญไม่นอ้ ยกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สรุปผลการศึกษา
ในบทความนี ้ ผูเ้ ขียนได้แบ่งผลการศึกษา เรื่อง “ตลาดชุมชนในสังคมกึ่ง
ชนบท: วิ ถี การท ามาหากิ นของคนอี สาน กรณี ศึกษาจังหวัดอุดรธานี ” สรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี ้
1) ภาพเชิงกว้างของคนอีสานกับการทามาหากิน
ในงานศึกษาของสุวิทย์ ธี รศาศวัต (2560) เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนอีสาน
เหนือ: พัฒนาการจากสมัยเก่าถึงสมัยปั จจุบนั ได้ระบุวา่ จุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจ
ไทย ระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ คือ การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 นับจากนัน้ มาเศรษฐกิจไทยรวมทัง้ ภาคอี สานก็
เปลี่ยนจากเดิมไปอย่างสิน้ เชิง อย่างชนิดหน้ามือเป็ นหลังมือ จากเพื่อยังชีพมา
เป็ นมุง่ เน้นการผลิตเพื่อตอบสนองต่ออิทธิพลของทุนนิยมและบริโภคนิยม
กล่าวได้วา่ ตัง้ แต่ไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 เป็ นต้นมา เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทาให้คนไทยมีชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึน้
ยากจนน้อยลง (สมชย จิตสุชน, 2557: 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจระบุชัดเจนถึง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การผลิตเชิง
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พาณิชย์อย่างเต็มตัว มีการสร้างเขื่อนชลประทานอเนกประสงค์ทาให้มีระบบกัก
เก็บนา้ ทาให้สามารถทาการเกษตรได้ในฤดูแล้ง (จามะรี เชียงทอง, 2560: 56) จาก
การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศเกิดการขยายตัวของชุมชน
เมื องอย่ างรวดเร็ ว และพื ้นที่ ของชนบทลดลง แน่ นอนว่ าภาคอี สานก็ ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาไม่แตกต่างกัน จึงต้องปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมใหม่ของ
การพัฒนาที่เกิดขึน้ ในขณะนัน้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพหรือการทามาหากิน
ชาวอีสานในปั จจุบนั หากจะระบุอย่างแน่ชัดว่าคนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชี พอะไรนั้น คงเป็ นเรื่ องยากแก่ การส ารวจศึกษาและท าความเข้าใจ แต่
อย่างไรนัน้ หากจะอธิบายให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทความ
ชิน้ นี ้ ผู้เขี ยนก็ ขอสรุ ปว่า อาชี พของคนอี สาน โดยเฉพาะที่ มี ภูมิ ล าเนาในเขต
ชนบทหรือกึ่งชนบทก็พบว่า ส่วนใหญ่นนั้ ยังยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ น
หลัก เช่น การทานา การปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ปลูกผักและผลไม้นานาชนิด
อย่างไรนัน้ การเป็ นเกษตรกรหรือการที่ปลูกอะไรก็ตาม ก็จะไม่ทิง้ หรือละเลยการ
ปลูกข้าวเป็ นส่วนหลัก ที่ยดึ ถือและปฏิบตั สิ ืบต่อกันมา
อย่างไรนั้นอาจฟั งดูเป็ นเรื่ องแปลกว่า อาชีพ หลักกลับไม่ใช่งานหรื อ
กิจกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับตนเองและครอบครัว เนื่องจากผลผลิตทางการ
เกษตรที่เรียกว่าข้าวนัน้ ที่ได้รบั ในแต่ละรอบปี การผลิต มีราคาที่ไม่สูงมากนัก
สร้างรายได้ท่ีไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปกับกลไกตลาดที่ตนไม่
สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ เกษตรกรชาวอีสานบางส่วน จึงผันตัวมาเป็ นพ่อค้า แม่คา้ ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทาการเกษตร โดยการหาสินค้าที่ตนเองผลิตขึน้
เองบ้างบางส่วน อีกบางส่วนอาจซือ้ มาจากที่อ่ืน แล้วนามาขายต่อให้กับคนใน
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนั่งขายสินค้าในพืน้ ที่ท่ีเป็ นตลาดในละแวกที่ไม่ห่างจาก
ชุมชนที่อาศัยของตน เพราะสะดวกในการเดินทาง เพื่อหารายได้ให้กับตนเอง
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และครอบครัว ซึ่งกิจกรรมเสริมที่เกิดขึน้ กลับพบว่าเป็ นงานที่สร้างรายได้หลัก
ให้กบั ครอบครัว
2) ชาวนา - ผู้ค้าขายในตลาดชุมชน: วิถกี ารทามาหากินแบบยังชีพ
ปั จจุบนั ผูค้ นในจังหวัดอุดรธานีท่ี อาศัยในพืน้ ที่สังคมกึ่งชนบท จาก
การศึกษาพบว่า การทามาหากินมีความผสมผสานกันระหว่างการเป็ นเกษตรกร
ชาวนา ผนวกกับการสวมบทผู้ขายสิ นค้า ในตลาดชุมชน ลักษณะนี ผ้ ู้เขี ยน
เรียกว่า “ชาวนา - ผูค้ า้ ขาย” สืบเนื่องจากเมื่อรายได้จากการเกษตร ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชี พของตนเองและครอบครัว จึงหันเหและผันตัวมาเป็ นพ่อค้า แม่คา้ หาสินค้ามาขายเพื่อเป็ นแหล่งรายได้อีกส่วน
ดังเช่นในกรณีของนางสาราญ นันทิตา (2560: สัมภาษณ์) ผูข้ ายสินค้า
ในตลาดสดบ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้เล่าให้ฟังว่า “ก่อน
หน้านีต้ นเองมีอาชีพทานาเป็ นหลัก แต่หากหมดหน้านา หรือช่วงเวลารอการเก็บ
เกี่ ยว ตนเองก็ จะหาสินค้ามาขายในตลาด ทาไปทามารายได้จากการค้าขาย
ค่อนข้างดี ซึ่งหากจะรอแต่รายได้จากการขายข้าวที่ได้จากการทานาเพียงอย่าง
เดียวคงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ทัง้ การส่งลูกเรียนหนังสือ ค่านา้ ค่า
ไฟฟ้า และอื่นๆ อีก โดยสินค้าที่ขาย อาทิ หมูยอ นา้ พริก กะปิ แจ๋วบ่อง ไข่ไก่ ปลา
ร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง” สอดคล้องกับนางกฤษณา ศรีเรืองสา (2560: สัมภาษณ์)
ผูข้ ายพานบายศรีในพืน้ ที่ละแวกป่ าคาชะโนด หรือชาวบ้านในพืน้ ที่เรียกว่า “เมือง
คาชะโนด” ได้เปิ ดเผยข้อมูลว่า “ตนเองมีอาชีพทานา ทาสวน ซึ่งทาเป็ นประจาทุก
ปี แต่รายได้หลักของตนเองนั้นมาจากการค้าขาย คื อ การท าพานบายศรี
พญานาคขาย เนื่องจากตนเองอาศัยใกล้เมืองคาชะโนด ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญ จึงมองเห็นโอกาสในการหารายได้ให้กบั ครอบครัว โดยการทาพานบายศรี
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พญานาคขายให้กบั ผูค้ นที่มาสักการะบูชาพญานาคที่มีความโดดเด่นกว่าดอกไม้
ธูปเทียน ซึ่งตนเองสามารถขายได้โดยเฉลี่ยในวันปกติประมาณ 1,000 - 2,000
บาท หักต้นทุนค่าวัสดุแล้วน่าจะเหลืออยู่ประมาณวันละ 400 - 500 บาท/วัน ถือ
ว่ากาไรส่วนนีเ้ ป็ นรายได้หลักของครอบครัว”
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่า ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ของผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนนัน้ ยังประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนา เนื่องจาก
เป็ นอาชีพที่สาคัญต่อวิถีชีวิต บรรพบุรุษ พ่อ - แม่ ได้สง่ ต่อมาและตนเองก็ยึดถือ
ปฏิบตั ิตาม แต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสร้างรายได้ท่ีเพียงพอต่อการ
นามาเป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนัน้ ในช่วงที่ว่างเว้นหรือช่วงเวลาที่ไม่ได้ทา
การเกษตร จึงผันตัวมาเป็ นพ่อค้า - แม่คา้ โดยการนาสินค้ามาขายในตลาด
ละแวกชุมชน อย่างไรนัน้ การค้าขายแบบนี ้ อาจกล่าวได้ว่าเป็ น “พ่อค้า - แม่คา้
แบบชั่วคราว” เนื่องจากไม่ได้ทาการค้าขายเป็ นประจาตลอดทัง้ ปี
ในการเป็ นชาวนากับผูค้ า้ ขายลักษณะนี ้ ยศ สันตสมบัติ (2539 อ้างใน
จามะรี เชียงทอง, 2560: 165) เขาเรียกว่า “ชาวนาผูย้ ืดหยุ่น” และได้แสดงให้เห็น
ว่า ชาวนามิได้มีการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ยงั ต้องรับจ้างในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร
หรือกระทั่งทาการค้าเล็กๆ น้อยๆ ตระเวนเดินทางค้าขายตามหมู่บา้ นหรือตาม
ตลาดนัด เพื่อเดินทางไปประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ท่ีสาคัญอีก
แหล่งหนึ่งสาหรับเกษตรกร
3) การก่อตัว และการคงอยู่ของตลาดชุมชน
ภายใต้วิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมหนึ่งๆ ย่อมไม่สามารถผลิตสิ่งของที่มี
ความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตด้วยตนเองได้ทงั้ หมด ดังนัน้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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การซือ้ - ขาย การแลกเปลี่ยน จึงเกิดขึน้ ทาให้ตลาดเป็ นพืน้ ที่พบปะกันระหว่าง
ฝ่ ายผูข้ ายที่มีสินค้ามาเสนอให้กบั ฝ่ ายผูซ้ ือ้ ที่มีเงินมาแลกเปลี่ยนกัน
ด้านการก่อตัวของตลาดชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ทัง้ 5 แห่ง พบว่าส่วน
ใหญ่ เป็ นตลาดที่ ถูกจัดตั้งขึน้ จากหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ก่อตัง้ ตลาดชุมชนขึน้ มา เพื่อเป็ นแหล่ง
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ตัวอย่างที่สาคัญได้แก่ 1) ตลาดสดบ้านดุง เป็ น
ตลาดที่ได้รบั การขับเคลื่อนการก่อตัง้ ในช่วงแรกโดยผูน้ าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นต้องการให้ชาวบ้านมีสถานที่จาหน่ายสินค้าเป็ นหลัก
แหล่ง เป็ นแหล่งรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพืน้ ที่ และมองว่าเป็ นการพัฒนา
ชุมชนไปในตัว 2) ตลาดสดบ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็ น
ตลาดที่ก่อตัง้ ขึน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ เนื่องจากก่อนหน้านีใ้ น
ชุมชนยังไม่มีตลาด ชาวบ้านนิยมนาสินค้ามาขายตามพืน้ ที่รมิ ทาง ซึ่งเป็ นอันตราย
ต่อพ่อค้า - แม่คา้ ลูกค้า และผูค้ นที่สญ
ั จรไปมา ทางหน่วยงานท้องถิ่นจึงได้ก่อตัง้
ตลาดขึน้ เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย และ 3) ตลาดสด
บ้านทับกุง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี การก่อตัวก็ไม่ได้แตกต่างจากสอง
ตลาดข้างต้น ซึ่งจุดเด่นของตลาดแห่งนี ้ คือ มีทาเลที่ตงั้ ที่ดี เนื่องจากเป็ นสถานที่ท่ี
มีผคู้ นสัญจรไปมาค่อนข้างมาก ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ นา้ ตกธารงาม
นา้ ตกคอยนาง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ซึ่งเป็ นสถานที่พักผ่อนที่
สาคัญของชาวอุดรธานี
กระนัน้ ก็ตามตลาดชุมชน ที่เราเห็นอยู่ในปั จจุบนั ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในพื น้ ที่ เท่านั้ นที่ เป็ นฝ่ าย
ผลักดันและก่อตัง้ ตลาดชุมชนขึน้ มา เพราะมีตลาดบางแห่งถูกสร้างขึน้ มาโดย
คนทั่วไปที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ อาทิ ตลาดร่วมศรัทธาพ่อปู่ ศรีสุทโธ
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

198
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตลาดตัง้ อยูใ่ กล้บริเวณพืน้ ที่คาชะโนด สถานที่
ศักดิส์ ิทธ์สาคัญของจังหวัดอุดรธานี “วังพญานาค” และ “เรื่องเล่าผีจา้ งหนัง” ซึ่ง
ตลาดแห่งนีม้ ี นายศักดิ์ชยั ฉัตรสกุลเพ็ญ เป็ นผูก้ ่อตัง้ เป็ นนักธุรกิจท้องถิ่ น แต่
ในช่วงหลัง หน่วยงานท้องถิ่นก็ได้เข้าไปดูแล สนับสนุน กิจกรรมของผูข้ ายสินค้า
ในตลาดอยู่บา้ ง เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
เห็นได้ว่า การก่อตัวของตลาดชุมชน มีทงั้ เหมือนและแตกต่างกัน แต่
จากการลงพื ้นที่ ศึกษาพบว่ า สิ่ งที่ เห็ นกันมากที่ สุด คื อ ตลาดแต่ละแห่ ง มี
นโยบายมุ่งเน้นและสนับสนุนให้คนในชุมชนนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ใน
ชุมชนออกมาจาหน่าย ซึ่งหากสาเร็จนโยบายดังกล่าว จะสามารถสร้างรายได้
ให้กบั คนในชุมชน ทัง้ ผูผ้ ลิตสินค้าปฐมภูมิในชุมชนกับพ่อค้า - แม่คา้ ที่เป็ นคนใน
ชุมชนด้วย
ทัง้ นี ้ ตลาดชุมชนที่ถูกสร้างขึน้ มา นอกจากจะเป็ นแหล่งสร้างรายได้ท่ี
สาคัญให้กบั คนในชุมชนแล้ว ในงานศึกษาของจิรวุฒิ หลอมประโคน (2560: 19)
ยังชีใ้ ห้เห็นว่า ตลาดชุมชนยังทาให้เกิ ดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เป็ น
พืน้ ที่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างคนในชุมชน ตัง้ แต่เรื่องการเมืองไปจนถึง
เรื่องชาวบ้าน จะเห็นได้ว่าบทบาทของตลาดชุมชน เป็ นมากกว่าสถานที่ ขาย
สินค้าและมีความสาคัญกับผูค้ นไม่ว่าจะยุคสมัยใด ทาให้ตลาดไม่เคยหายไป
จากสังคม
4) รู ปแบบ และยุทธศาสตร์การค้าในตลาดชุมชน
งานศึ กษาของพัชรี พิ จิ ตร และปิ่ นวดี ศรี สุ พรรณ (2555) ได้ศึ กษา
เศรษฐกิ จข้างทาง: ยุทธศาสตร์การด ารงชี พของคนค้าขายริมถนน นั้น ซึ่งใน
ภาพรวมของงานแล้วเป็ นการศึกษาที่ม่งุ เน้นการค้าขายที่เรียบง่าย ร้านค้าขนาด
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เล็ก ใช้พืน้ ที่นอ้ ยในการตัง้ ร้าน ลงทุนต่า ใช้แรงงานของตนเองและครอบครัวเป็ น
หลัก งานชิน้ ดังกล่าวทัง้ สองคน ได้วิเคราะห์และจัดรูปแบบการค้าข้างทาง ออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง การเร่ขายของตามสี่แยกไฟแดง ใช้ยทุ ธศาสตร์
การเข้าถึ งผู้บริโภคโดยตรง ผู้ซื อ้ ไม่ต ้องเสี ยเวลาจอดรถเพื่ อเลื อกซื ้อสิ นค้า
ประเภทที่สอง การตัง้ แผงลอยหรือรถเข็นในริมทางหรือบนบาทวิถีในพืน้ ที่ เมือง
ประเภทที่สาม การตัง้ แผงลอยชั่วคราวในพืน้ ที่สาธารณะนอกชุมชนมีลักษณะ
เป็ นตลาดย่อย และประเภทที่ส่ี การตัง้ แผงลอยชั่วคราวในพืน้ ที่ไหล่ทาง จากการ
จาแนกรูปแบบการค้าในข้างต้น เมื่อดูในภาพรวมแล้ว การเข้าสูว่ ิถีการเป็ นผูข้ าย
สินค้ามีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับงานของผูเ้ ขียนในชิน้ นี ้ แต่ในอีกด้านเนื่องจาก
การค้าข้างทางกับการค้าในตลาดชุมชน ด้วยสภาพสถานที่และการเข้าใช้พืน้ ที่ท่ี
แตกต่างกัน ผูเ้ ขียนจึงของแบ่งรูปแบบการค้าในตลาดชุมชน ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 รูปแบบการค้าในตลาดชุมชน
ลาดับ
รูปแบบการค้า
ลักษณะโดยสังเขป
1 ร้านค้าขนาดเล็ ก เป็ นห้องแถว ส่วน เป็ นร้านค้าที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่โดยรอบ
ใหญ่ผขู้ ายสินค้าจะเป็ นฝ่ ายขายสินค้า ตลาดชุมชน แยกออกจากโครงสร้าง
เท่านัน้ ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง
หลักของตลาด ส่วนใหญ่ขายสินค้า
เบ็ดเตล็ด
2 แผงลอยถาวร ส่วนใหญ่ผขู้ ายสินค้าจะ เป็ นร้านค้าที่ มี การสร้า งแผงลอย
เป็ นฝ่ ายที่ ผลิ ต สิ น ค้า และขายด้ว ย ขึน้ มาอย่างถาวร และมีความแข็งแรง
ตนเอง
ด้านล่างของแผงลอยสามารถเก็ บ
สินค้าได้ อยู่ในโครงสร้างหลักของ
ตลาด
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ตารางที่ 1 รูปแบบการค้าในตลาดชุมชน (ต่อ)
3

แผงลอยชั่วคราว ส่วนใหญ่ผขู้ ายสินค้า แยกเป็ น 2 ส่วน คือ มีแผงลอยแต่ไม่
จะเป็ นฝ่ ายที่ผลิตสินค้าและขายด้วย ถาวร แผงลอยไม่ มี ความแข็ ง แรง
ตนเอง
ทาแบบเรียบง่ายจากไม้ที่หาได้ท่วั ไป
และแบบไม่มีแผงลอย

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รู ปแบบการค้าในตลาดชุมชน สามารถ
จาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่
1) ร้านค้าขนาดเล็ก เป็ นห้องแถว ซึ่งรูปแบบนีส้ ว่ นใหญ่ ร้านค้า
จะมีลกั ษณะเหมือนกับร้านขายของชาทั่วไป ร้านจะตัง้ อยู่ภายนอก หรือพืน้ ที่
โดยรอบของโครงสร้างหลักของตลาดชุมชน หมายความว่า ร้านค้าที่เป็ นห้องแถว
จะถูกแยกออกจากพื น้ ที่ จ าหน่ ายสิ นค้าภายในตลาด แต่อยู่ไม่ห่างจากตัว
โครงสร้างหลักของตลาดมากนัก ซึ่งอาจมีเพียงถนนหรือบาทวิถีกนั้ เท่านัน้ โดย
ส่วนใหญ่จะจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป
2) แผงลอยถาวร รู ปแบบนีจ้ ะเป็ นร้านค้าที่ถูกจัดสรรพื น้ ที่ ให้
จาหน่ายสินค้าภายในโครงสร้างหลักของตลาด มีพืน้ ที่หรือบริเวณที่จาหน่าย
สินค้าแน่นอน ซึ่งจากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า แผงลอย ส่วนใหญ่สร้างด้วยปูน
ก่ออิฐ มีโครงสร้างอย่างมั่นคง ด้านล่างถูกออกแบบมาไว้สาหรับให้ผขู้ ายสินค้า
สามารถเก็บสินค้าหรือทรัพย์สินได้ดว้ ย และ 3) แผงลอยชั่วคราว รูปแบบนีท้ ่ีพบ
จะมีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ (1) “มีแผงลอย” ผูข้ ายสินค้าจะนิยมวางสินค้าไว้ตามแผง
ลอยที่สร้างขึน้ มาแบบไม่ถาวร ซึ่งอาจทาด้วยไม้ไผ่ หรือต้นไม้ขนาดเล็ก ทาเป็ น
ชัน้ วาง เป็ นแคร่ไม้ มีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงมากนัก รวมถึงอาจมีแผงลอยที่ ทา
จากเหล็กสามารถถอดประกอบได้ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก (2) “ไม่มีแผงลอย”
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รู ปแบบนีผ้ ูข้ ายสินค้าจะวางสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกซือ้ โดยไม่มีแผงลอย ซึ่ง
อาจมีเสื่อ กระสอบปุ๋ ย หรือผ้าใบปูรอง เพื่อวางสินค้า
ซึ่งจากการสารวจและจัดเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นรู ปแบบ
การค้าของผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนดังกล่าว จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในประเภทที่สอง คือ ผูข้ าย
สินค้าจะมี แผงลอยถาวร ส าหรับเป็ นพื น้ ที่ ในการจ าหน่ายและจัดเก็ บสิ นค้า
รองลงมาจะเป็ นการมีรา้ นค้าขนาดเล็ก และแผงลอยชั่วคราวน้อยที่สดุ ประมาณ
ร้อยละ 60, 25 และ 15 ตามลาดับ การพิจารณาข้อมูลตัวเลขแบบรวดเร็วนี ้ ทา
ให้พอเห็นภาพถึงความแตกต่างถึงรู ปแบบการค้าที่ผูข้ ายสินค้าส่วนใหญ่ เลือก
นิยมทากิจกรรมทางการค้าอยู่ในประเภทที่สอง ซึ่งเป็ นแผงลอยถาวรนัน้ มีเหตุ
ปั จจัยที่ สาคัญมาจากสองส่วนด้วยกัน คือ 1) ด้านผู้ขายสินค้า เป็ นพื น้ ที่ ท่ี มี
ความเหมาะสมและสะดวกในการจ าหน่ายสิ นค้า และจัดเก็ บสินค้า 2) ด้าน
ลูกค้า ลูกค้าสามารถเดินดูและเลื อกซื อ้ สิ นค้าได้อย่างสะดวก มี หลังคาจาก
โครงสร้างหลักของตลาดช่วยป้องกันได้ทงั้ แดด และฝน จากสองส่วนประกอบกัน
จึงกล่าวในเชิงเปรียบเทียบได้ว่ารู ปแบบนีม้ ีความเหมาะสมมากกว่ารู ปแบบอื่น
ทั้งนี ้จากรู ปแบบการค้าข้างต้น สามารถจ าแนกประเภทของสิ นค้าในการ
จาหน่าย ออกเป็ น 2 ประเภทกว้างๆ ดังนี ้
ประเภทที่ หนึ่ ง “ประเภทอาหาร” อาทิ อาหารปรุ งส าเร็ จรู ปพร้อม
รับประทาน ขนมครก ข้าวต้มมัด หมูป่ ิ ้ง ไข่ปิ้ง ไก่ยา่ ง ไก่ทอด แมลงทอด ปลาหมึก
ย่าง นา้ ปั่น อาหารสด ผักและผลไม้นานาชนิด อาหารป่ า ข้าวสาร ฯลฯ ยุทธศาสตร์
การขายของเหล่านีจ้ ะเน้นความสด ใหม่ และสะอาดเป็ นหลัก เมื่อลูกค้าซือ้ ไปแล้ว
สามารถรับประทานได้เลย โดยไม่ต ้องมี ความกังวลใจเรื่ องความปลอดภัย
และประเภทที่สอง “ประเภทไม่ใช่อาหาร” อาทิ พานบายศรีพญานาค พวงกุญแจ
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ของที่ระลึก เสือ้ ผ้า กิ๊ฟช็อป จักสาน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขนาด
เล็ก อาทิ เสียม จอบ มีด ฯลฯ ซึ่งในตลาดแต่ละแห่งอาจมีสินค้าเฉพาะที่ คนใน
ชุมชนผลิตขึน้ มาขายเอง โดยสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เด่นในพืน้ ที่ ซึ่งไม่มีขาย
โดยทั่วไป นอกจากนัน้ ยุทธศาสตร์การค้าขายของผูข้ ายสินค้า จะดาเนินกิจกรรม
ทุกกระบวนการในการค้าขายอย่างเอกเทศ ทาให้การแข่งกันในตลาดชุมชนแห่ง
เดียวกันมีคอ่ นข้างสูง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในบางครัง้ พ่อค้า - แม่คา้ ที่มีการ
จาหน่ายสินค้าอย่างเดียวกัน ได้มีการตัดราคาสินค้า ลดราคาสินค้าของตนให้ถูก
กว่าคูแ่ ข่ง เพื่อแย่งลูกค้ากันด้วย
อย่างไรนัน้ สินค้าที่จาหน่ายทัง้ สองประเภทข้างต้น นอกเหนือจากเป็ น
กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนระหว่ างผู้ซื ้อกั บผู้ขายแล้ว ยังได้เห็ นภาพถึ งกิ จ กรรม
ความสัมพันธ์ในชุมชน โดยเห็นถึงรู ปแบบการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่
ไม่ใช่เฉพาะพ่อค้า - แม่คา้ ในตลาดเท่านัน้ กล่าวคือ สิ นค้าที่จาหน่ายในตลาด
ชุมชน ผูข้ ายสินค้าที่จาหน่ายนัน้ ไม่ได้ผลิตเองทัง้ หมด บางส่วนอาจรับมาหรือ
มอบหมายว่าจ้างให้ญาติพ่ีนอ้ งหรือคนอื่นในชุมชนเป็ นผูผ้ ลิต ส่วนตนเองเป็ นผู้
จาหน่าย ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนีจ้ ะเป็ นสิ่งหนุนเสริมให้รายได้กระจายตัวใน
ชุมชนมากยิ่งขึน้ เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการ
พัฒนาเพื่ อการพึ่ ง ตนเองอย่ างยั่ง ยื นของวิ เ ชี ยร ตันศิ ริ คงคล (2550) ที่ ให้
ความสาคัญกับการหารายได้ให้กับครอบครัว ที่สามารถพึ่งตนเองได้ และให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งพาการพัฒนาที่มาจากกลไกของรัฐในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นีก้ ารจากศึกษาในประเด็นนีเ้ ห็นได้ว่า ผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชน
มีรูปแบบในการขายสินค้า จะเป็ นการค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนที่เป็ นร้านแบบ
เล็กๆ มีสินค้าไม่หลากหลายมากนัก การจัดวางและจัดเรียงสินค้าไม่เป็ นระเบียบ
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เรียบร้อย อาจมีการตัง้ เป็ นกองๆ หรือมัดๆ ไว้เป็ นกลุ่มๆ ส่วนการตัง้ ราคาขาย
สิ นค้าขึ น้ อยู่ กั บดุล พิ นิ จ ของผู้ขายเอง ด้านการบริ หารจัดการไม่ มี การน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดจาหน่าย อาจมีเพียงเครื่องคิดเลขเป็ นเครื่องช่วย
ในการค านวณเท่ านั้น ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะนิ ยมมารวมกลุ่มกันหลายๆ คน
กลายเป็ นตลาดในระดับชุมชนดังที่กล่าวก่อนหน้า ส่วนการซือ้ ขายสินค้าที่พบนัน้
จะซือ้ ขายกันเป็ นเงินสด ไม่มีการค้างชาระ บางร้านมีขอ้ ความแปะว่า “ห้ามเซ็น”
(ค้างช าระ) เนื่ องจากเป็ นการค้าในระดับปลี กย่อย พ่อค้า - แม่ค ้ามี เงิ นทุน
หมุนเวียนไม่มากนัก รวมถึงสินค้าที่นามาขายก็มีราคาที่ไม่สูง ทาให้มีกาไรต่อ
หน่วยที่ค่อนข้างน้อย จึงไม่เหมาะที่ลูกค้าจะค้างชาระ ซึ่งก็จะเป็ นที่ทราบกันดี
กระนัน้ ก็ตามหากเป็ นลูกค้าที่เป็ นญาติพ่ีนอ้ งที่มีความสนิทสนมกัน อาจให้คา้ ง
ชาระได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก เนื่องจากโดยพืน้ ฐานแล้วผูค้ นในสังคม
กึ่งชนบท จะมีความใกล้ชิด มีความผูกพัน และเกรงอกเกรงใจกันสูง
รายได้ท่ีผขู้ ายสินค้า หรือพ่อค้า - แม่คา้ ได้รบั จากการค้าขายถือได้ว่า
เป็ นรายได้หลักของครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากส่วนอื่น ซึ่งถือว่าสูง
มาก ดังเช่นกรณีของนางบัวทอง นามบุญ และนางภาวิณี คันธี ผูค้ า้ ในตลาดสด
บ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ขอ้ มูลที่ตรงกันว่า ก่อนที่จะ
มาขายสินค้าในตลาดชุมชนแห่งนี ้ ทัง้ สองเคยประกอบอาชีพทานามาก่อน แต่
ราคาข้าวสารตกต่า ขายได้ราคาไม่ดี สวนทางกับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งลงทุนไปกับการ
ทานา ทาให้ตนเองต้องหันมาประกอบอาชี พค้าขายในตลาด ซึ่งทาไปทามา
รายได้จากการค้าขายค่อนข้างมาก อย่างไรนัน้ ก็ยังทานาอยู่ แต่ไม่ได้ทามาก
เหมือนเดิม ซึ่งจะทานาเพียงเพื่อให้มีขา้ วไว้บริโภคเท่านัน้ (บัวทอง นามบุญ และ
ภาวิณี คันธี , 2560: สัมภาษณ์) ซึ่งข้อมูลในประเด็นดังกล่าวนี ้ ก็ไม่แตกต่างจาก
พ่อค้า - แม่คา้ ส่วนใหญ่รายอื่นๆ มากนัก ดังนัน้ กล่าวได้ว่าเกษตรกรชาวนา ยัง
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ทานาอยู่ในทุกๆ ปี แต่ก็นิยมทามาหากินด้วยการค้าขายด้วย แต่จะขายอะไรนัน้
ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม ความชานาญ ทักษะ และแหล่งวัตถุดิบที่ตนเองมี
ดังนัน้ การเปิ ดพืน้ ที่ให้คนในชุมชนสามารถนาสินค้ามาขาย เป็ นการ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับชุมชนได้
เป็ นอย่างดี ตลอดจนงานค้าขาย ซึ่งเป็ นอาชีพอิสระที่สามารถทาได้ง่าย และ
สินค้า/วัตถุดิบบางส่วนยังสามารถผลิตเองได้ จึงไม่ตอ้ งมีการลงทุนมากนัก แต่
สาหรับเกษตรกรชาวนาอาชีพนี ้ สามารถสร้างรายได้ท่ีดีให้กบั ครอบครัว และถือ
เป็ นยุทธศาสตร์การดารงชีวิตอย่างหนึ่งในการต่อสูก้ บั ความอยากจน และดิน้ รน
เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ่ีดีขนึ ้
5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายสินค้ากับคนในชุมชน
ในมิตดิ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ า้ ขายสินค้ากับคนในพืน้ ที่ชมุ ชนนัน้
จากการศึ กษาพบว่ า ผู้ขายสิ นค้า มี ความสัม พันธ์กั บคนในชุ ม ชนสู ง มาก
เนื่องจากส่วนใหญ่ก็เป็ นคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่ตงั้ ของตลาด ซึ่งคนในชุมชนก็มี
ลักษณะการเป็ นเครื อญาติกันสูง รวมถึ งในบางครั้งชุมชนกับตลาดก็ ได้จัด
กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ ประโยชน์ข องผู้ ค นในชุ ม ชน จึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีของพ่อค้า - แม่คา้ กับคนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี อาทิ ในกรณี
ของตลาดสดบ้านทับกุง ซึ่งนายสาคร กิ่ งมิ่ งแห พ่อค้าขายยาสมุนไพรและ
เครื่องสาอาง ได้กล่าวว่า ตนเองเป็ นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นที่ตงั้ ของตลาด และ
ขายของอยู่ท่ีตลาดนีม้ าแล้ว 5 ปี เห็นทางตลาดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็ นประจา
กับชุมชน และส่วนราชการอื่น ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล เช่น โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย มั่นใจสู่ผบู้ ริโภค เป็ นต้น ทาให้
พ่อค้า - แม่คา้ กับคนในชุมชนมีความรูส้ ึกผูกพันกัน แม่คา้ ก็อยากหาสินค้าดีๆ มา
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ขายให้กบั ลูกค้า ลูกค้าก็อยากมาซือ้ ของดีๆ กับแม่คา้ ในตลาด (สาคร กิ่งมิ่งแห,
2560: สัมภาษณ์) ซึ่งคล้ายกับกรณี ตลาดสดบ้านดุง ซึ่งนางสาธิ ต โคตรชมภู
แม่คา้ ขายนา้ เต้าหู้ ได้กล่าวถึงความผูกพันระหว่างตลาดกับชุมชนว่า ตลาดแห่ง
นีเ้ ป็ นตลาดที่อยู่ค่กู ับชุมชนมานาน เป็ นแหล่งสร้างรายได้ท่ีสุจริตให้กับพ่อค้า แม่คา้ และเป็ นสถานที่ในการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีให้กับคนใน
ชุมชน (สาธิ ต โคตรชมพู , 2560: สัมภาษณ์) ซึ่งข้อมูลที่ สะท้อนดังกล่าวอาจ
สืบเนื่องมากจาก ภูมิหลังของการก่อตัวและการดารงอยู่ของตลาดที่ตอ้ งอาศัย
กลไกในการขับ เคลื่ อ นที่ ส าคัญ จากคนในชุ ม ชน หรื อแม้แต่ นโยบายของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดตัง้ ตลาดชุมชนในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่งต่างต้องได้รบั การ
สนับสนุนจากคนในชุมชนอยู่ดี เนื่ องเพราะหากคนในชุมชนต่อต้านหรื อไม่
สนับสนุน นโยบายการพัฒนาก็ไม่บรรลุผล ในมุมกลับหากเกิดการยอมรับตลาด
ที่ถกู สร้างขึน้ มา จะกลายเป็ น “ตลาดของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนใน
ชุมชน” อย่างแท้จริง
กล่าวได้ว่า ผู้ขายสิ นค้าในตลาดชุมชนมี ความสัมพันธ์ท่ี ดีกับคนใน
ชุมชน เนื่องจากตลาดที่เป็ นพืน้ ที่สาหรับการตัง้ ร้านค้าและพืน้ ที่ในการทามาหา
กินของตนเอง เป็ นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชนด้วย ก่อให้เกิด
กระบวนการทางเศรษฐกิ จแบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็ นระบบ ระหว่างผู้ขาย
สินค้ากับผู้ซื อ้ สิ นค้า นอกจากนั้นตลาดกับชุมชนยังมี การจัดกิ จกรรมร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ ทาให้เกิดความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น
6) ผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น
ตามที่กล่าวก่อนหน้า ผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนมีปฏิสมั พันธ์กบั คนใน
ชุมชนในทุกระดับค่อนข้างสูง และเป็ นไปในทิศทางที่ดี แต่ถึงกระนัน้ ก็ตามจาก
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การศึกษาพบว่ า เมื่ อกลุ่มผู้ขายสิ นค้า ในตลาดได้รับประโยชน์จ ากการได้
กรรมสิทธิ์ในการเข้ามาขายสินค้าในตลาดชุมชน ที่เป็ นพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์
รวมถึงรายได้จากการค้าขาย ก็ได้รบั ในสัดส่วนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
จากแหล่งอื่น ทาให้ผขู้ ายสินค้าต้องรักษาสิทธิ์ การขายสินค้าในตลาดไว้ ไม่ให้
บุคคลอื่นได้เข้ามาขายสินค้าในพืน้ ที่ของตน หรือมาเป็ นคูแ่ ข่งในการขายสินค้า
ในพืน้ ที่เดียวกัน
ดังนัน้ เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง “อานาจ การต่อรอง และการ
จัดสรรผลประโยชน์” ก็ปรากฏขึน้ เหมือนเงาสะท้อนตามตัว โดยเฉพาะอานาจ
ของกลุ่มหรือฝ่ ายการเมื องท้องถิ่ น ที่ ถือกรรมสิทธิ์ ในการบริหารจัดการตลาด
ชุมชน ผ่านกฎและกติกาที่ตนเป็ นฝ่ ายสร้างขึน้ เนื่องจากตลาดชุมชนส่วนใหญ่
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่เป็ นหน่วยงานที่จัดตัง้ ขึน้ มา และเป็ น
หน่วยงานที่เข้าไปกากับดูแล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก หากการเมืองในตลาด
ชุมชนจะเกิดขึน้
ดังในงานของปธาน สุวรรณมงคล ที่ได้ศกึ ษาการเมืองท้องถิ่น: การเมือง
ของใคร โดยใคร และเพื่อใคร ซึ่งงานชิน้ นีไ้ ด้ชีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเมื อง
เป็ นสิ่งที่ดารงอยู่และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น
ส่วนสาเหตุท่ีเกิดขึน้ เนื่องจากมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้ ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ของกลุ่ม และของปั จเจกบุคคล (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 16 - 17)
ดังนั้นในประเด็นนี ้ ผู้เขี ยนขอตี ความว่า ในเมื่ อการค้าขายในตลาดชุมชนมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทาให้เกิดความเกี่ยวพันในรู ปแบบ
ระบบอุปถัมภ์ระหว่างฝ่ ายผูข้ ายสินค้า กับกลุม่ การเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมือง
ในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่น ที่มีบทบาทต่อการจัดสรรกรรมสิทธิ์
พืน้ ที่ในตลาดชุมชน
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ทัง้ นีใ้ นเชิงกว้างเห็นว่า ตลาดในชุมชนหากมองตามระบบ กลไกที่กาลัง
ดาเนินอยู่นนั้ มีการบริหารค่อนข้างดี มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบ มีประกาศหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใสในการให้สิทธิ์ผคู้ นทั่วไปให้สามารถเข้า
มาขายสินค้าในตลาดได้ โดยเป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น และกฎ
ของกระทรวงมหาดไทย ในการใช้พืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อให้คนในพืน้ ที่ได้
ประโยชน์มากที่สดุ
แต่อย่างไรนัน้ เหรียญย่อมมีสองด้าน กล่าวคือ การศึกษาในอีกแง่มุม
หนึ่งพบว่า ตลาดบางแห่งมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความคิดเห็น
ที่ยอ้ นแย้งในรู ปแบบของการบริหารจัดการ ระหว่างผูข้ ายสินค้าที่ได้สิทธิ์ และ
ฝ่ ายคนทั่วไปที่อยากได้สิทธิ์ในการเข้ามาขายสินค้าในตลาดชุมชน กับผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ที่มีอานาจในการชีน้ าและกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะ
เป็ นการขึน้ ราคาค่าเช่าพื น้ ที่ กฎเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ท่ี จะให้สิทธิ์ ในการนา
สินค้าเข้ามาขายสินค้าในตลาด ประเภทและสัดส่วนของสินค้า การพิจารณาต่อ
สัญญาทาให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวก เอนเอียงช่วยเหลือญาติพ่ีนอ้ ง ตลอดจน
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ส่งผลให้ตลาดชุมชนกลายเป็ น “พืน้ ที่ทางการเมืองท้องถิ่น” และเป็ น
ฐานเสียงสาคัญของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย เกิดความไม่โปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของตลาด เนื่ องจากดังที่ กล่าวก่ อนหน้าว่าตลาดใน
ชุมชนส่วนใหญ่นนั้ เกิดจากการก่อตัง้ การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ทาให้เกิ ดกลุ่มผลประโยชน์ขึน้ ภายในตลาด
สร้างระบบอุ ปถั มภ์ระหว่ างผู้ ขายสิ นค้ากั บนักการเมื องท้องถิ่ น และหาก
ผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็เป็ นเชือ้ ไฟนาไปสู่ความขัดแย้งกัน เกิดความแตกแยก
ส่วนการบริหารอาจถึงขัน้ ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าขาย เปลี่ยนประเภทตลาด อาทิ
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จากตลาดสดที่ จ าหน่ายสิ นค้าบริโภคเป็ นหลัก มาเป็ นตลาดขายเสื อ้ ผ้า ซึ่ง
แน่นอนว่าผูข้ ายสินค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ จนกลายเป็ นปั ญหาความขัดแย้ง
ในระดับท้องถิ่นตามมา เพราะจากความเห็นแก่ตวั ของคนบางกลุ่ม (คาบอกเล่า
ของผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนแห่งหนึ่ง)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา “ตลาดชุมชนในสังคมกึ่งชนบท: วิถีการทามาหากินของ
คนอีสาน กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี” ที่พบว่า ชาวอุดรธานีท่ีอาศัยอยู่ในสังคมกึ่ง
ชนบท มี การประกอบอาชี พเกษตรกรทานา แต่การทานานั้นสร้างรายได้ท่ี ไม่
แน่นอน และไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทาให้ตอ้ งต่อสูแ้ ละดิน้ รน เพื่อหารายได้
ให้กบั ครอบครัวผ่านกิจกรรมอื่นด้วย บางส่วนต้องผันตัวมาเป็ นพ่อค้า - แม่คา้ หา
สินค้ามาในตลาดชุมชน สินค้าบางส่วนเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนเองสามารถ
ผลิตเองได้ ทาให้มีตน้ ทุนสินค้าที่ต่า และสามารถสร้างรายได้ท่ีรวดเร็วกว่าอาชีพ
ด้านการเกษตร การค้าขายในชุมชนจึงขยายวงกว้างออกไป ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของนภาพร อติวานิ ชยพงศ์ (2557) ที่ ได้ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็ นในอดีตหรือ
ปั จจุบนั คนอีสานยังคงดิน้ รนทามาหากินในทุกรูปแบบ และไปในทุกที่ซ่งึ มีงานให้
ทา คนชนบทอีสานเป็ นผูท้ าการผลิตที่ผสมสานกันระหว่างการผลิตเพื่อเอาไว้กิน
เหมือนในอดีตกับการผลิตเพื่ อขายอย่างเข้มข้น และพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตของพวกเขา
ส่วนด้านการก่อตัวของตลาดในชุมชนนัน้ สืบเนื่องมาจากการค้าขายเพื่อ
หารายได้ให้กบั ครอบครัว เมื่อมีผขู้ ายสินค้าเพิ่มจานวนมากขึน้ เพื่อให้กิจกรรมการ
ค้าขายมีความเป็ นระเบียบและปลอดภัย ส่วนราชการในพืน้ ที่จึงให้การสนับสนุน
การก่อตัง้ ตลาดภายในชุมชนขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่ง
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ลักษณะของการก่อตัวของตลาดในชุมชนที่กล่าวมานัน้ สอดรับกับข้อเสนอของ
สุนิตย์ เหมนิล (2560) ที่ได้ชีใ้ ห้เห็นถึงพลวัตการก่อตัวของตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัด
อุดรธานี โดยระบุว่าการก่อตัวของตลาดในชุมชน นอกเหนือจากมีจุดเริ่มต้นจาก
คนในชุมชนแล้ว ต้องได้รบั แรงผลักดันที่สาคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีแนวคิด
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งในช่วงแรกอาจใช้
ศาลากลางหมู่บา้ นและต่อมาจึงมีการสร้างอาคารที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงป้องกัน
แดดและฝนได้ การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนจึงขยายตัวมากยิ่งขึน้
ถัดมาเป็ นเรื่องของรู ปแบบและยุทธศาสตร์การค้า รู ปแบบในการขาย
สิ นค้าของผู้ ข ายสิ น ค้า ในตลาดชุ ม ชน จะมี ร ้านค้าแบบเล็ ก ๆ มี สิ นค้าไม่
หลากหลาย การจัดวางสินค้าไม่เป็ นระเบี ยบเรียบร้อย อาจตัง้ เป็ นกองๆ หรือ
มัดๆ และมีการขายแบบไม่ตอ้ งพึ่งเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมการค้าขายเป็ นแหล่ง
รายได้ท่ีมีสภาพคล่องสูง ในที่น่ีหมายความว่าเป็ นงานที่สามารถหาเงินได้รวดเร็ว
กว่าอาชีพอื่น ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายสินค้ากับคนในชุมชน พบว่า
มีความสัมพันธ์กบั คนในชุมชนในระดับที่สงู มาก เนื่องจากผูข้ ายสินค้าส่วนใหญ่
ต่างก็เป็ นคนในชุมชนและมีความเป็ นเครือญาติกันสูง ซึ่งแต่ละชุมชนที่เป็ นที่ตงั้
ของตลาดล้วนมีอตั ลักษณ์เป็ นของตนเอง จนบางครัง้ สามารถนาอัตลักษณ์ท่ีมี
มาประดิษฐ์สร้างเป็ นสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนได้ โดยในประเด็นนีส้ ่วน
หนึ่งคล้ายกับข้อเสนอของสุพรรณี อินทร์แก้ว (2558) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการค้า
ในตลาดแบบดัง้ เดิมว่า มีรูปแบบการค้าขายที่เรียบง่าย มีลกั ษณะเป็ นห้องแถว
และตลาดสด ซึ่งมีอิทธิ พลต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคม และมักจะเป็ น
สถานที่ท่ีผซู้ ือ้ ผูข้ ายตกลงซือ้ ขายสินค้าและบริการโดยตรง จึงเป็ นกิจกรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับคนในสังคมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสุพรรณี ยังชีใ้ ห้เห็นว่า กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการค้าจะเห็นถึงความเป็ นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ ความสนิทสนม
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ทักทายซักถามสารทุกข์สขุ ดิบกันในหมู่ผคู้ นในชุมชน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปแบบยืดหยุ่น สอดรับกับข้อคิดเห็นของคานาย อภิปรัชญาสกุล (2557)
ที่วา่ ผูค้ า้ หรือตลาดในชุมชน จะเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม มีความคุน้ เคยกัน
ระหว่างผูค้ า้ กับลูกค้า และมีความเป็ นกันเองในการสนทนา
ประเด็นสุดท้ายตลาดชุมชนกับการเมื องในท้องถิ่น หากพิจารณาใน
ด้านที่ว่า “ที่ใดมีผลประโยชน์ ที่นนั้ ย่อมมี การเมือง” ดังนัน้ การค้าขายในตลาด
ชุมชน คงหนีไม่พน้ เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในท้องถิ่นด้วย
จากการที่ตลาดชุมชนส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวสามารถออกกฎ กติกาในการบริหารจัดการ
ตลอดจนใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาให้พระเดช พระคุณกับผูข้ ายสินค้าคนใดคน
หนึ่ งได้ และบางส่ วนยังเป็ นที่ แสวงหาผลประโยชน์และเป็ นฐานเสี ยงของ
นักการเมืองในพืน้ ที่ อย่างไรนัน้ อีกมุมหนึ่งผูข้ ายสินค้าก็หวังใช้ระบบอุปถัมภ์
จากนักการเมืองท้องถิ่ น เพื่อให้ตนเองได้รบั ประโยชน์ดว้ ย สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของอรรถจักร สัตยานุรกั ษ์ (2558) ที่ระบุว่าระบบอุปถัมภ์ในอานาจรัฐ
ท้องถิ่น กลายเป็ นการสร้างโอกาสในการทามาหากิน ด้วยการปรับตัวเพื่ อให้
ประกอบการต่างๆ ได้อย่างสะดวก ถึงแม้วา่ ผลประโยชน์ท่ีชาวบ้านได้จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะน้อยกว่าก็ตาม นอกจากนี ้ ยังชี ใ้ ห้เห็นว่าระบบอุปถัมภ์
จะยังคงมีส่วนในการกาหนดการเมืองในชนบทด้วย ซึ่งในมุมนีผ้ เู้ ขียนเห็นด้วย
อย่างยิ่ ง เนื่ องจากตลาดชุมชนกับการเมื องในท้องถิ่ นเป็ นเรื่ องการใช้พื ้นที่
สาธารณะในการแสวงหา “ผลประโยชน์ร่วม” หรือ “กาไร” เป็ นหลัก ซึ่งจะแยก
ผลประโยชน์ออกจากการเมืองคงเป็ นเรื่องที่ลาบากยิ่ง
จากการที่กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ สรุ ปวิเคราะห์ได้ว่า แม้ว่าการทานาจะ
ยังคงอยู่ค่สู งั คมกึ่งชนบท ในพืน้ ที่จงั หวัดอุดรธานี แต่วิถีชีวิตที่ตอ้ งดิน้ รนและ
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ต่อสูก้ ับการทามาหากิน เพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัวนัน้ ทาให้ผูค้ น
บางส่วนได้เลือกที่จะมีกิจกรรมการค้าขายสินค้าแบบเรียบง่ายในตลาดชุมชน ที่
ผูค้ า้ ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการบริหารจัดการที่สงู มากนัก ทาให้มีผคู้ นเลือกทาอาชีพ
นีค้ ่อนข้างมาก เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดการค้า
ข้างถนนของพัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสพุ รรณ (2555) ที่เห็นว่าการทากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่มีความไม่ซบั ซ้อน เป็ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนที่ ต ้องดิ น้ รนเพื่ อเอาตัวรอด ซึ่งสามารถเข้ามาท าได้ง่ ายโดยไม่ มี
อุปสรรคกีดขวางโดยเฉพาะทักษะด้านเงินทุน และทรัพยากร
อย่ างไรนั้น กิ จ กรรมทางการค้า กลั บ เป็ นแหล่ ง รายได้ห ลั ก ให้ กั บ
ครอบครัว การค้าขายในตลาดชุมชน จึงเป็ นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนและเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องแนวคิดการพัฒนาเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ที่เสนอโดยวิเชียร ตันศิรคิ งคล (2550) ได้ระบุวา่ การพัฒนาที่ให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และหลุดพ้นจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิ จจาก
สังคมเมือง ตลอดจนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานัน้ จะเป็ นส่วน
สาคัญให้ชุมชนมี ความเข้มแข็ งมากขึน้ โดยในประเด็นนี ผ้ ู้เ ขี ยนเห็ นด้วยกับ
ข้อเสนอข้างต้น เนื่องจากผูค้ า้ ในตลาดชุมชน อาทิ กฤษณา ศรีเรืองสา บัวทอง
นามบุญ และภาวิณี คันธี ต่างก็มองว่าการค้าขายในตลาดชุมชน เป็ นกิจกรรมที่
ทาง่ายและเป็ นแหล่งรายได้ท่ีสาคัญให้กบั ตนเองและครอบครัว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย การค้าขายในตลาดชุมชนมาจากเหตุผล
เรื่องปากท้อง เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ควรเข้ามา
ประสานความร่วมมือกับชาวบ้านและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์
ความรู ้ ทักษะทางการค้า รวมถึงสร้างพื น้ ที่ สร้างตลาดชุมชน สร้างแหล่งหา
รายได้ให้กบั ชาวบ้าน ซึ่งสิ่งนีจ้ ะทาให้สงั คมท้องถิ่น มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะเพื่ อการศึกษาครัง้ ต่อไป การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการเลื อก
ศึกษาเฉพาะการค้ารายย่อยในตลาดระดับชุมชน พืน้ ที่ สงั คมกึ่งชนบท จังหวัด
อุดรธานีเท่านัน้ ดัง้ นัน้ เพื่อให้เห็นภาพกว้างมากยิ่งขึน้ ควรมีการศึกษาการทามา
หากิ นในรู ปแบบอื่ น ส่วนด้านการค้ารายย่ อยแบบดั้งเดิ ม ควรศึกษาในทุ ก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็ นการค้าในตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน หาบเร่/แผงลอย รถ
ตลาด/รถเข็น โชว์ห่วย/ร้านขายของชา เป็ นต้น ว่าแต่ละส่วนผูค้ นมีวิถีชีวิตและ
การดารงอยู่อย่างไรในยุคปั จจุบนั ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการทามาหากินได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึน้
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