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 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจบุนัพืน้ท่ีกึ่งชนบทในจงัหวดัอดุรธานี เป็นสงัคม
ท่ีมีวิถีชีวิตผสมผสานกันระหว่างการเป็นเกษตรกรกับการเป็นผู้ขายสินค้า 
กล่าวคือ ยงัคงไวซ้ึ่งความเป็นเกษตรกร แตส่วมอีกบทโดยการเป็นผูค้า้รายย่อย
ขายสินคา้ในตลาดชุมชน อย่างไรนัน้ กิจกรรมดงักล่าว เป็นแหล่งหารายไดท่ี้
ส าคญั และจดัอยู่ในประเภทของการคา้ปลีกแบบดัง้เดมิ มีความเรียบง่ายและไม่
ซับซ้อน ผู้คา้มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสูง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม และการเมืองทอ้งถ่ิน 
 
ค าส าคัญ: ตลาดชมุชน, สงัคมกึ่งชนบท, การท ามาหากิน, 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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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ในอดีตเป็นดินแดนท่ีอยู่
ห่างไกลจากศูนยก์ลางการปกครองท าให้การดูแลจากรัฐบาลกลางไม่ทั่ วถึง 
ตลอดจนขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณในการบริหารประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจและ
การคา้ในภาคอีสานค่อนขา้งท่ีจะหยุดนิ่งหรือมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน โดยงานศึกษาชิน้ส าคญัเก่ียวกับความเป็นมาของ
ภาคอีสาน คือ สวุิทย ์ธีรศาสวตั (2557) และเติม วิภาคยพ์จนกิจ (2557) เป็นตน้ 
ส่วนอสัมภินพงศ ์ฉัตราคม (2538) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า ในอดีตคนอีสานมีความ
ยากล าบากในท ามาหากินและการค้า เน่ืองจากภาคอีสาน มีทั้งปัญหาด้าน 
การคมนาคมท่ียากล าบาก ปัญหาเรื่องการเก็บภาษี และอนัตรายจากโจรผูร้า้ย
สูง ท าใหเ้ขตอีสานเกือบจะไม่มีการคา้กับภายนอกเขตเลยในช่วงก่อนท่ีจะมี  
การสรา้งทางรถไฟในปี พ.ศ.2436 

การศกึษาของประนชุ ทรพัยสาร ไดฉ้ายใหเ้ห็นภาพถึงความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจของอีสานท่ีส าคญั คือ หลังจากมีการปฏิรูประบบการคมนาคม 
โดยการสรา้งทางรถไฟ ท าใหก้ารขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึน้ ส่งผลใหก้ารคา้ขาย
ขยายตวัมากขึน้ โดยเฉพาะสินคา้ทางการเกษตรท่ีถูกผลิตขึน้จากคนในภูมิภาค 
(ประนุช ทรัพยสาร, 2551: 42) การคา้ในอีสานจึงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
การคา้ขายกับคนภายนอกและการคา้ระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน เม่ือเวลา
ผ่านพน้มาจนถึงปัจจุบนั คงไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าในปัจจุบนัสังคมไทยและ
สงัคมอีสาน สว่นใหญ่ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปมาก ตามการพฒันากระแสหลกั
ของสงัคมโลก ซึ่งแทบจะไมเ่ห็นเคา้ของวิถีชีวิตในอดีตมากนกั  

กระนัน้ก็ตามบางส่วนของสงัคมอีสานโดยเฉพาะสงัคมเกษตรกึ่งชนบท 
ยงัสามารถตา้นทานกระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตันไ์ดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่ง
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ยงัมีวิถีการเกษตรแบบยงัชีพ ผนวกกับการคา้ขายแบบเรียบง่าย เพ่ือหารายได้
หล่อเลีย้งครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจชุมชน เป็น
ฟันเฟืองส าคญัในการสรา้งรายไดแ้ละพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับคนในชุมชน 
เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีหมนุเวียนอยู่ในระบบการคา้ในชมุชน เป็นปัจจยั
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาในดา้นตา่งๆ ตามมา ตลอดจนการคา้ในชมุชนยงัเป็น
สญัลกัษณข์องการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมในการด ารงอยู่ของคนในสังคมกึ่ง
ชนบทอีกดว้ย 

อดุรธานี เป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งค  าว่า “อดุรธานี” มีความหมาย
วา่ “เมืองทิศเหนือ” เดมิมีช่ือวา่ “บา้นเด่ือหมากแขง้” มีภมูิศาสตรเ์ป็นท่ีราบกวา้ง
ใหญ่ ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) โดยพลตรีพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวง - 
ประจกัษศ์ิลปาคม (สถาบนัราชภฏัอุดรธานี, 2546: 1 - 3) ในอดีตสงัคมของชาว
อดุรธานี เป็นสงัคมท่ีเนน้การท าการเกษตรแบบยงัชีพ ส่วนใหญ่แลว้จะนิยมท า
นา เน่ืองจากตอ้งเก็บขา้วไวบ้ริโภค โดยมีปัจจยัเกือ้หนนุท่ีส าคญั อาทิ เป็นท่ีราบ 
สภาพดิน และแหล่งน า้ อย่างไรนัน้เม่ือระยะเวลาเปล่ียนผ่านในช่วง 20 ปีท่ีผ่าน
มาจนถึงปัจจุบนัถึงแมว้่าจงัหวดัอุดรธานี จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิด
การขยายตวัของเมืองอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากการเกิดขึน้ของหา้งสรรพสินคา้
ขนาดใหญ่ท่ีมีความเป็นสมัยใหม่ บริษัทหา้งรา้นและท่ีพักอาศยัก็เกิดขึน้เป็น
จ านวนมาก การจราจรท่ีติดขัด เป็นตน้ ซึ่งภาพท่ีเห็นดงักล่าวก็เป็นภาพเฉพาะ
ในตวัเมืองหรือศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีความเจรญิมากกว่าพืน้ท่ีท่ีห่างออกไป 

แต่บริเวณท่ีห่างออกไปในอ าเภอรอบนอกท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าว่า สังคมกึ่ง
ชนบท ผูค้นยงัมีวิถีชีวิตคงไวซ้ึ่งการท าการเกษตรแบบกึ่งยงัชีพ พืชท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั พืชผกัตา่งๆ ท่ีเห็นเป็นหลกั คือ การปลูกขา้ว เน่ืองจาก
เป็นอาชีพท่ียึดถือกันมาจากคนรุ่นก่อนและเพ่ือตอ้งการมีขา้วไวส้  าหรบับริโภค
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ในครวัเรือน นอกจากนัน้ก็มีอีกกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งสรา้งรายไดแ้ละเป็นท่ีนิยม 
คือ การคา้ขายสินคา้ในตลาดท่ีอยู่ใกลก้ับชุมชนของตน ซึ่งสองประเด็นถือว่า
เป็นยทุธศาสตรใ์นการท ามาหากินท่ีส าคญั การคา้ขายสินคา้ในตลาดชมุชน ถือ
ไดว้่าเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถเห็นไดใ้นหลายรูปแบบและเห็นได้
โดยทั่วไป เป็นอาชีพท่ีอิสระและสรา้งรายไดท้างเลือกใหก้ับผูค้นท่ีตอ้งท ามาหา
กินและต่อสู้กับปัญหาท่ีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว เพ่ือให้
ตนเองและครอบครวัมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ในสงัคม 
 จากความส าคญัดงักล่าว จงึน ามาสูก่ารศกึษาของบทความชิน้นี ้ท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการศึกษาประเด็นเก่ียวกับผูข้ายสินคา้ในตลาดชุมชน บริเวณอ าเภอรอบ
นอกเขตพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานี โดยศกึษารูปแบบ ยทุธศาสตรก์ารคา้ และวิถีชีวิต
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท ามาหากินว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึง
สถานการณข์องวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมกึ่งชนบท และสามารถน าผลการศึกษา
ไปใชเ้ป็นขอ้เสนอในการพฒันาและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจในกิจกรรมการคา้
ของผูข้ายสินคา้ในชุมชนใหต้รงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนา
ชมุชนอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 เพ่ือศกึษารูปแบบ ยทุธศาสตรก์ารคา้ และวิถีการท ามาหากินของผูข้าย
สินคา้ในตลาดชมุชน พืน้ท่ีสงัคมกึ่งชนบท จงัหวดัอดุรธานี 
  
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 ผูข้ายแบบดัง้เดิม หมายถึง บคุคลท่ีเป็นผูข้ายสินคา้ ในตลาดชมุชนท่ีมี
รา้นคา้ขนาดเล็ก หรือแผงวางสินคา้ มีการจดัตกแต่งรา้นและการวางสินคา้ไม่
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เป็นระเบียบ ระบบการบริหารจัดการไม่มีความซับซ้อน และมีการพึ่งพา
เทคโนโลยีนอ้ย สินคา้บางสว่นเป็นสินคา้ท่ีตนเองหาไดห้รือผลิตขึน้มาเอง 
 ตลาดชมุชน หมายถึง สถานท่ีส าหรบัขายสินคา้ และพบปะกนัระหว่าง
ผูซื้อ้และผูข้ายสินคา้ ตัง้อยู่ภายในชุมชน มีผูข้ายสินคา้แบบดัง้เดิมเป็นคนใน
ชมุชนหรือละแวกใกลเ้คียง น าสินคา้เขา้มาขายใหก้ับลูกคา้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน
ในชมุชนเดียวกนั 
 สงัคมกึ่งชนบท หมายถึง เป็นพืน้ท่ีและสงัคมท่ีผสมผสานระหว่างความ
เป็นเมืองกับความเป็นชนบท และเป็นพืน้ท่ีบริเวณอ าเภอรอบนอก หรือพืน้ท่ีท่ี
ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา ใชก้รอบเนือ้หาตามแนวคิดปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาชนบท ซึ่งใหค้วามส าคญัในแนวทางการพฒันาเพ่ือการ
พึ่งพาตนเอง (วิเชียร ตนัศิริคงคล, 2550) และแนวคิดการคา้ขา้งถนน การคา้ขาย
และการตัง้กิจการขนาดเล็กแบบเรียบง่าย (พัชรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสุพรรณ, 
2555) มาเป็นขอบเขตในการศกึษา ซึ่งจะกลา่วถึงรายละเอียดในประเดน็ตอ่ไป 
 2) ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขอบเขตจากผู้ขาย
สินคา้ในตลาดชุมชนสังคมกึ่งชนบท (พืน้ท่ีท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อดุรธานี) รวมจ านวน 5 ตลาด ไดแ้ก่ 1) ตลาดสดบา้นดงุ อ าเภอบา้นดงุ 2) ตลาดผา้
บา้นดงุ อ าเภอบา้นดงุ 3) ตลาดรว่มศรทัธาพอ่ปู่ ศรีสทุโธ อ าเภอบา้นดงุ 4) ตลาดสด
บา้นทบักงุ อ าเภอหนองแสง และ 5) ตลาดสดบา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ  
 ทัง้นี ้ในจ านวน 5 ตลาดดงักลา่ว ผูเ้ขียนไดก้ าหนดพืน้ท่ีและกลุม่ตวัอยา่ง
แหง่ละ 6 คน รวมจ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีแบบไมเ่จาะจง  
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กรอบแนวคิด 
 แนวคิดในการศึกษาครัง้นีมี้อยู่ 2 แนวคิดส าคญั คือ แนวคิดปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท (วิเชียร ตันศิริคงคล , 2550) และ
การคา้ขา้งถนน (พชัรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสพุรรณ, 2555)  
 แนวคิดปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท เป็นการ
เสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือการพึ่งพาตนเอง ท่ีเนน้การพฒันาชนบทเป็นส าคญั 
โดยใหป้ระชาชนในชนบทสามารถพึ่งพาตนเอง หลดุจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
จากสงัคมเมือง และใหป้ระชาชนในชนบทมีส่วนรว่มในการพฒันาชนบท โดยรฐั
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรในชนบทมีปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัเป็นของตนเอง และใช้
ปัจจยัการผลิตนัน้หารายไดใ้หก้ับครอบครวัได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการพฒันาท่ีมา
จากกลไกของรฐัในส่วนกลาง หรือไม่ตอ้งพึ่งพาเงินทนุของนายทนุในสงัคมเมือง 
(วิเชียร ตนัศริิคงคล, 2550) อยา่งไรนัน้การพฒันาในแนวทางดงักล่าว อาจท าใน
รูปของสหกรณ ์การรวมกลุ่มหรือกระบวนการตลาด ท่ีเปิดพืน้ท่ีใหค้นในชนบท
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้
 แนวคิดการค้าข้างถนน สะท้อนว่าการค้าข้างถนนเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประชาชนท่ีต้องดิน้รนเพ่ือเอาตัวรอด ซึ่งเป็นกิจกรรมการค้าท่ี
สามารถเขา้มาท าไดง้่าย ไม่มีอปุสรรคกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็นทกัษะ เงินทนุ และ
ทรพัยากร จงึสามารถตัง้กิจการไดง้่าย (พชัรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสพุรรณ, 2555) 
ซึ่งจากทั้งสองแนวคิดดังกล่าว หากวิเคราะห์ในภาพกว้างจะเห็นได้ว่าเป็น
แนวคิดท่ีเสนอใหช้าวบา้นตามชนบท หรือในสังคมกึ่งชนบททั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรูจ้กัท ามาหากินมากขึน้หรือคิดมากกว่าการท าเกษตร ขยนั ดิน้รน 
และหารายไดเ้พิ่มขึน้ เพ่ือใหต้นเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และ
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เพ่ือใหส้ังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผูเ้ขียนจึงน าประเด็นดงักล่าวมาเป็น
กรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นี ้
 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 เพ่ือใหก้ารศกึษาเป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุวก้่อนหนา้ ผูเ้ขียนได้
แบง่ประเดน็ในการทบทวนวรรณกรรม ออกเป็น 2 ประเดน็ กลา่วคือ ประเด็นแรก 
คือ สงัคมอีสาน: ความแตกตา่งในการนิยามความเป็นเมืองกบัชนบท ประเด็นท่ี
สอง คือ การคา้ปลีกแบบดัง้เดมิในตลาดชมุชน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 ประเดน็แรก สงัคมอีสาน: ความแตกตา่งในการนิยามความเป็นเมืองกับ
ชนบท 
 ปัจจุบนันี ้อาจกล่าวไดว้่าประเทศไทย ในการท่ีจะแยกว่าสงัคมใดเป็น
สังคมเมือง สังคมใดเป็นสังคมชนบท เป็นสิ่งท่ียากพอควร เน่ืองจากไม่ได้มี
แนวคิดหรือขอ้ทฤษฎีใดตายตวัท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ แต่ตามหลัก
วิชาการแลว้ พอท่ีจะสามารถกล่าวถึงไดด้งันี ้
 ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หน้ิยมว่า “เมือง” 
คือ เขตซึ่งเป็นท่ีชมุนมุและเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางจงัหวดั ซึ่งในครัง้ก่อน ถา้เป็น
เมืองใหญ่ หมายถึง เขตในก าแพงเมือง (2546: 875) สว่น “ชนบท” คือ บา้นนอก, 
เขตแดนท่ีพน้จากเมืองหลวงออกไป (2546: 344) ซึ่งเป็นค านิยามท่ีสั้น ท าให้
ความหมายไมช่ดัเจนมากนกั สว่นงานของทศันา พฤตกิารกิจ (2558) ไดชี้ใ้หเ้ห็น
ถึงความแตกตา่งของสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท คือ 1) สงัคมเมือง เป็นบริเวณท่ี
มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก เป็นศูนยก์ลางความเจริญต่างๆ 
ปัญหาของสงัคมเมืองมักจะเป็นเรื่องของความเส่ือมโทรมดา้นจิตใจของคนใน
สังคม 2) สังคมชนบท เป็นเขตท่ีมีผู้คนอาศัยต่อหน่วยพืน้ท่ีน้อย มีชีวิตความ
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เป็นอยู่อย่างง่ายๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึน้อยู่กับ
การเกษตรเป็นส าคัญ ปัญหาของสังคมเป็นเรื่องของรายได ้สุขอนามัย และ
การศึกษา นอกจากนีท้ศันา ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่าดว้ยกระบวนการพฒันาทาง
เศรษฐกิจในหว้งเวลาปัจจบุนั ท าใหเ้กิดภาพเลือนรางถึงความแตกตา่ง เน่ืองจาก
เกิด “สงัคมกึ่งชนบท” เป็นการผสมผสานกนัระหว่างความเป็นเมืองกบัชนบทเขา้
ดว้ยกนั ท าใหไ้มใ่ชท่ัง้เมืองและไมใ่ช่ชนบท 
 จากนิยามดงักล่าว ซึ่งในมุมของผูเ้ขียนขอใหน้ิยาม “สงัคมกึ่งชนบท”  
ไวว้่า เป็นบริเวณท่ีไม่ใช่ศูนยก์ลางความเจริญ ไม่ใช่เมืองหลวง และไม่ใช่เขต
เมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ศาลากลางของแต่ละจงัหวดั แต่ก็มีความเจริญอยู่บา้งในระดบั
หนึ่ง ความเป็นสมยัใหม่บางอย่างสามารถเขา้ไปถึง เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร 
สินคา้และบริการ ผูค้นสว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งหากชีช้ดัตามบทความชิน้นี ้
คือ พืน้ท่ีท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี เน่ืองจากมองว่าเป็นพืน้ท่ี
ท่ีเกิดการผสมผสานกนัของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความเป็นเมืองตามกระแส
พฒันา แตย่งัคงหลงเหลือกลิ่นอายของความเป็นสงัคมเกษตรกรรมแบบเลีย้งชีพ
อยูด่ว้ยในหว้งเวลาเดียวกนั 
 ประเด็นท่ีสอง การคา้ปลีก หรือการคา้รายย่อยแบบดัง้เดิมในตลาด
ชมุชน 
 “ตลาดชุมชน” เป็นสถานท่ีส าหรบัขายสินคา้ ท่ีตัง้อยู่ในชุมชน เพ่ือใช้
ส  าหรบัท ากิจกรรมพบปะกันระหว่างผูข้ายสินคา้ หรือพ่อคา้ - แม่คา้ กับผูซื้อ้
สินคา้ โดยส่วนใหญ่นิยมท าการแลกเปล่ียนระหว่างสินคา้ กับเงินตรา ทัง้สอง
กลุ่มส่วนใหญ่จะมีภูมิล  าเนาในชุมชนเดียวกันหรือในละแวกใกลเ้คียง โดยผูซื้อ้
สินคา้ จะน าสินคา้ไปใช้เพ่ือประโยชนต์่อตนเองและสมาชิกในครัวเรือน ซึ่ง
กิจกรรมในลกัษณะนีเ้รียกไดว้า่เป็นกิจกรรมการคา้ปลีกแบบดัง้เดมิ 
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โดยนิยาม “การคา้ปลีก หรือการคา้รายย่อย” วารุณี ตนัติวงศว์าณิช 
(2558: 2) และค านาย อภิปรชัญาสกลุ (2557: 2) ไดใ้หน้ิยามไวส้อดคลอ้งกนั คือ 
กิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้และ/หรือบริการ เพ่ือส่งมอบให้กับ
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (final consumer) เพ่ือใชส้่วนตวั โดยผูค้า้ปลีกจะซือ้สินคา้
จากคนอ่ืนหรือท าขึน้มาเองก็ได ้แต่ตอ้งขายสินคา้ใหก้ับผู้บริโภคคนสุดท้าย
เทา่นัน้ สว่นการคา้ปลีกแบบดัง้เดิม กฤษณ ์ทพัจฬุา (2558: 111) ไดใ้หน้ิยามว่า 
หมายถึง รา้นโชวห์่วย หรือรา้นขายของช า มีลกัษณะเป็นหอ้งแถว หรือเป็นรา้น
ขนาดเล็กท่ีมีพืน้ท่ีไม่มากนกั การตกแตง่รา้นไม่ทนัสมยั การจดัวางสินคา้ไม่เป็น
หมวดหมู่ การด าเนินงานเป็นลักษณะแบบครอบครัว มีความคล่องตัวในการ
ตดัสินใจ ไม่มีการน าเทคโนโลยีขัน้สงูมาใช ้ทัง้นีเ้ม่ือเช่ือมโยงทัง้ 2 ส่วน ผูเ้ขียน
สรุปว่า “การคา้ของผูข้ายสินคา้รายย่อยแบบดัง้เดิม หรือการคา้ปลีกในตลาด
ชุมชน” หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ขายสินค้าให้กับผู้ซือ้สินค้า ท่ีผู้ซือ้จะน า
สินคา้ไปใช้ประโยชนส์  าหรับตนเองและครัวเรือน โดยมีสถานท่ีท ากิจกรรม
ดงักล่าว เป็นตลาดในชุมชนท่ีมีการจดัรา้นและสินคา้แบบเรียบง่าย และสินคา้
บางสว่นนัน้เป็นสินคา้ท่ีถกูผลิตขึน้มาจากผูข้ายเอง 

ประเด็นงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิในงานของพัชรี พิจิตร และป่ินวดี  
ศรีพรรณ (2555) เรื่องเศรษฐกิจขา้งทาง: ยทุธศาสตรก์ารด ารงชีพของคนคา้ขาย
รมิถนน ซึ่งมุง่เนน้ศกึษารูปแบบการคา้นอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกระบบ ท่ีเป็น
รา้นคา้ขนาดเล็ก ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่า การค้าข้างถนนถือเป็น
ยุทธศาสตรก์ารด ารงชีพของผูค้า้ท่ีมีฐานะในระดบัยากจนและเลือกใชก้ารคา้
เพ่ือหารายไดเ้พิ่ม เพ่ือเลีย้งตนเองและครอบครวั ซึ่งทัง้ 2 ยงัชีใ้หเ้ห็นว่า “การคา้
ข้างถนน” เป็นปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรคข์องประชาชนท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ 
รวมถึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนท่ีต้องดิน้รนเพ่ือเอาตัวรอด  
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จากวิกฤตการณใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น ราคาพืชผลตกต ่า ภัยแลง้และความอด
อยาก และงานอีกชิน้ท่ีมีความนา่สนใจ คือ งานของพรชยั นาคสีทอง และอภิเชษฐ 
กาญจนดฐิ (2557) ศกึษาเรื่องปฏิสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาในระบบเศรษฐกิจชุมชน: มองผ่าน “ตลาดนดั” ผลการศึกษาชี ้
ว่า ตลาดนดัท่ีเกิดขึน้ท าใหท้ัง้ผูผ้ลิต ผูข้าย ผูบ้ริโภค และผูร้บับริการ โดยผูค้น
เหล่านีใ้ชพื้น้ท่ีตลาดนดัเป็นศนูยก์ลางของการพบปะสงัสรรค ์โดยใชกิ้จกรรมซือ้
ขายแลกเปล่ียนสินคา้และวัฒนธรรมการบริโภคเป็นตวัเช่ือมประสาน กระทั่ง
กลายเป็นเครือข่ายระบบเศรษฐกิจชมุชน 

ส่วนงานศึกษาของนกัวิชาการต่างประเทศ อย่างกรณีของ Petrescu & 
Bhatli (2013) มองความส าคญัของตลาดชุมชนว่า เป็นการคา้ท่ีเป็นชัน้ล่างสุด
ของพีรามิด (Bottom of the Pyramid) ซึ่งตลาดชุมชนมักถูกมองว่าเป็นสถานท่ี
เก่าแก่ เป็นร่องรอยของการคา้สมัยเก่า เป็นสถานท่ีชุมนุมทางสังคม และเป็น
ตลาดส าหรบัเกษตรกรในยุคปัจจบุนั นอกจากนีต้ลาดชุมชนยงัเป็นสถานท่ีท่ีใช้
ท  าประโยชนไ์ดห้ลากหลายจึงก่อใหเ้กิดการพบปะเพ่ือกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
การซือ้สินคา้ท่ีตลาดชุมชนก็เป็นสิ่งท่ีส  าคญั ผูซื้อ้มีความต่ืนเตน้ในการมองหา
สิ่งของท่ีนา่สนใจเปรียบเสมือนการลา่สมบตั ิและการเขา้สงัคม การมีปฏิสมัพนัธ์
กัน ซึ่งประสบการณท่ี์สนุกสนานนีไ้ม่สามารถหาไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป 
ดา้น Hansson & Brembeck (2015) ชีใ้หเ้ห็นถึงจุดเด่นของตลาดชุมชนว่า ตลาด
ชมุชนเป็นสถานท่ีท่ีมีเสน่หน์่าหลงใหล ทัง้การจดัวางสินคา้มีรูปแบบท่ีแปลกตา
ไมต่ายตวัและมีสินคา้ท่ีสามารถตอ่รองราคาไดร้ะหว่างผูซื้อ้กบัผูข้าย นอกจากนี้
งานของทัง้สองยงัใหน้  า้หนกัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของเมืองและท่ีตัง้ของตลาด
ชุมชนจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้คนท่ีมาตลาดในการเลือกซือ้สินค้าและ
บรกิาร 
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ดงันัน้ จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากทัง้นกัวิชาการไทยและ
ตา่งประเทศ สรุปไดว้า่ กิจกรรมการคา้ในตลาดชมุชนเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพียงแตมี่
ส่วนส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งหารายไดเ้ท่านัน้ แต่ตลาด
ชมุชนยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีสรา้งปฏิสมัพนัธด์า้นสงัคมและวฒันธรรมร่วมดว้ย ท่ีถือว่า
เป็นปัจจัยกระตุน้และดึงผู้คนในชุมชนให้เข้าสู่วิถีของการเป็นผูค้า้ขายสินค้า 
เป็นเสน้ทางหนึ่งของการด ารงชีวิต ซึ่งก็ส าคญัไมน่อ้ยกวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในบทความนี ้ผูเ้ขียนไดแ้บง่ผลการศกึษา เรื่อง “ตลาดชมุชนในสงัคมกึ่ง
ชนบท: วิถีการท ามาหากินของคนอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี ” สรุป
ประเดน็ไดด้งันี ้
 1) ภาพเชิงกว้างของคนอีสานกับการท ามาหากิน 
 ในงานศึกษาของสุวิทย ์ธีรศาศวตั (2560) เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนอีสาน
เหนือ: พฒันาการจากสมยัเก่าถึงสมยัปัจจบุนั ไดร้ะบวุา่จดุเปล่ียนของเศรษฐกิจ
ไทย ระหว่างสมยัเก่ากับสมยัใหม่ คือ การประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 นบัจากนัน้มาเศรษฐกิจไทยรวมทัง้ภาคอีสานก็
เปล่ียนจากเดิมไปอย่างสิน้เชิง อย่างชนิดหนา้มือเป็นหลงัมือ จากเพ่ือยงัชีพมา
เป็นมุง่เนน้การผลิตเพ่ือตอบสนองตอ่อิทธิพลของทนุนิยมและบริโภคนิยม 
 กลา่วไดว้า่ ตัง้แตไ่ทยประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 1 ในปี พ.ศ.2504 เป็นตน้มา เศรษฐกิจไทยมีการพฒันาในหลายๆ ดา้น 
โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ท าใหค้นไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ 
ยากจนนอ้ยลง (สมชย จิตสุชน, 2557: 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจระบุชัดเจนถึง
ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการผลิตในภาคเกษตรกรรมของไทยเขา้สู่การผลิตเชิง
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พาณิชยอ์ย่างเต็มตวั มีการสรา้งเข่ือนชลประทานอเนกประสงคท์ าใหมี้ระบบกัก
เก็บน า้ท าใหส้ามารถท าการเกษตรไดใ้นฤดแูลง้ (จามะรี เชียงทอง, 2560: 56) จาก
การพฒันาดงักล่าวส่งผลใหใ้นภาพรวมของประเทศเกิดการขยายตวัของชุมชน
เมืองอย่างรวดเร็ว และพื ้นท่ีของชนบทลดลง แน่นอนว่าภาคอีสานก็ได้รับ
ผลกระทบจากการพฒันาไมแ่ตกตา่งกนั จึงตอ้งปรบัตวัเขา้กบันวตักรรมใหมข่อง
การพฒันาท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพหรือการท ามาหากิน 
 ชาวอีสานในปัจจุบนัหากจะระบุอย่างแน่ชัดว่าคนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพอะไรนั้น คงเป็นเรื่องยากแก่การส ารวจศึกษาและท าความเข้าใจ แต่
อย่างไรนัน้หากจะอธิบายใหส้อดรบักับวตัถุประสงคข์องการศึกษาในบทความ
ชิน้นี ้ผู้เขียนก็ขอสรุปว่า อาชีพของคนอีสาน โดยเฉพาะท่ีมีภูมิล  าเนาในเขต
ชนบทหรือกึ่งชนบทก็พบว่า ส่วนใหญ่นัน้ยงัยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็น
หลกั เช่น การท านา การปลูกออ้ย มนัส าปะหลัง ปลูกผกัและผลไมน้านาชนิด 
อย่างไรนัน้การเป็นเกษตรกรหรือการท่ีปลกูอะไรก็ตาม ก็จะไม่ทิง้หรือละเลยการ 
ปลกูขา้วเป็นส่วนหลกั ท่ียดึถือและปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา  

อย่างไรนั้นอาจฟังดูเป็นเรื่องแปลกว่า อาชีพหลักกลับไม่ใช่งานหรือ
กิจกรรมท่ีสรา้งรายไดห้ลกัใหก้ับตนเองและครอบครวั เน่ืองจากผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีเรียกว่าขา้วนัน้ ท่ีไดร้บัในแต่ละรอบปีการผลิต มีราคาท่ีไม่สูงมากนัก 
สรา้งรายไดท่ี้ไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงและผนัผวนไปกบักลไกตลาดท่ีตนไม่
สามารถควบคมุได ้ดงันัน้เกษตรกรชาวอีสานบางส่วน จึงผนัตวัมาเป็นพ่อคา้ - 
แม่คา้ ในช่วงท่ีว่างเวน้จากการท าการเกษตร โดยการหาสินคา้ท่ีตนเองผลิตขึน้
เองบา้งบางส่วน อีกบางส่วนอาจซือ้มาจากท่ีอ่ืน แลว้น ามาขายต่อใหก้ับคนใน
ชมุชน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนั่งขายสินคา้ในพืน้ท่ีท่ีเป็นตลาดในละแวกท่ีไม่ห่างจาก
ชุมชนท่ีอาศยัของตน เพราะสะดวกในการเดินทาง เพ่ือหารายไดใ้หก้ับตนเอง
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และครอบครวั ซึ่งกิจกรรมเสริมท่ีเกิดขึน้ กลบัพบว่าเป็นงานท่ีสรา้งรายไดห้ลัก
ใหก้บัครอบครวั 
 
 2) ชาวนา - ผู้ค้าขายในตลาดชุมชน: วิถกีารท ามาหากินแบบยังชีพ 
 ปัจจุบนั ผูค้นในจังหวัดอุดรธานีท่ีอาศัยในพืน้ท่ีสังคมกึ่งชนบท จาก
การศกึษาพบว่า การท ามาหากินมีความผสมผสานกนัระหว่างการเป็นเกษตรกร
ชาวนา ผนวกกับการสวมบทผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชน ลักษณะนีผู้้เขียน
เรียกว่า “ชาวนา - ผูค้า้ขาย” สืบเน่ืองจากเม่ือรายไดจ้ากการเกษตร ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพของตนเองและครอบครัว จึงหันเหและผันตัวมาเป็นพ่อคา้ - 
แมค่า้ หาสินคา้มาขายเพ่ือเป็นแหลง่รายไดอี้กสว่น  

ดงัเช่นในกรณีของนางส าราญ นนัทิตา (2560: สมัภาษณ)์ ผูข้ายสินคา้
ในตลาดสดบา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอดุรธานี ไดเ้ล่าใหฟั้งว่า “ก่อน
หนา้นีต้นเองมีอาชีพท านาเป็นหลกั แตห่ากหมดหนา้นา หรือช่วงเวลารอการเก็บ
เก่ียว ตนเองก็จะหาสินคา้มาขายในตลาด ท าไปท ามารายไดจ้ากการคา้ขาย
ค่อนขา้งดี ซึ่งหากจะรอแต่รายไดจ้ากการขายขา้วท่ีไดจ้ากการท านาเพียงอย่าง
เดียวคงไมเ่พียงพอตอ่การใชจ้่ายในครวัเรือน ทัง้การสง่ลกูเรียนหนงัสือ คา่น า้ คา่
ไฟฟ้า และอ่ืนๆ อีก โดยสินคา้ท่ีขาย อาทิ หมยูอ น า้พรกิ กะปิ แจว๋บอ่ง ไขไ่ก่ ปลา
รา้ ปลาเค็ม ปลาแหง้” สอดคลอ้งกับนางกฤษณา ศรีเรืองสา (2560: สมัภาษณ)์ 
ผูข้ายพานบายศรีในพืน้ท่ีละแวกป่าค าชะโนด หรือชาวบา้นในพืน้ท่ีเรียกวา่ “เมือง
ค าชะโนด” ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูวา่ “ตนเองมีอาชีพท านา ท าสวน ซึ่งท าเป็นประจ าทกุ
ปี แต่รายได้หลักของตนเองนั้นมาจากการค้าขาย คือ การท าพานบายศรี
พญานาคขาย เน่ืองจากตนเองอาศยัใกลเ้มืองค าชะโนด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั จึงมองเห็นโอกาสในการหารายไดใ้หก้บัครอบครวั โดยการท าพานบายศรี
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พญานาคขายใหก้บัผูค้นท่ีมาสกัการะบชูาพญานาคท่ีมีความโดดเดน่กว่าดอกไม้
ธูปเทียน ซึ่งตนเองสามารถขายไดโ้ดยเฉล่ียในวันปกติประมาณ 1,000 - 2,000 
บาท หกัตน้ทนุคา่วสัดแุลว้น่าจะเหลืออยู่ประมาณวนัละ 400 - 500 บาท/วนั ถือ
วา่ก าไรสว่นนีเ้ป็นรายไดห้ลกัของครอบครวั”  

ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของผูข้ายสินคา้ในตลาดชุมชนนัน้ ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนา เน่ืองจาก
เป็นอาชีพท่ีส าคญัตอ่วิถีชีวิต บรรพบรุุษ พอ่ - แม ่ไดส้ง่ตอ่มาและตนเองก็ยึดถือ
ปฏิบตัิตาม แต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสรา้งรายไดท่ี้เพียงพอต่อการ
น ามาเป็นค่าใชจ้่ายในครวัเรือน ดงันัน้ในช่วงท่ีว่างเวน้หรือช่วงเวลาท่ีไม่ไดท้  า
การเกษตร จึงผันตวัมาเป็นพ่อคา้ - แม่คา้ โดยการน าสินค้ามาขายในตลาด
ละแวกชุมชน อย่างไรนัน้การคา้ขายแบบนี ้อาจกล่าวไดว้่าเป็น “พ่อคา้ - แม่คา้ 
แบบชั่วคราว” เน่ืองจากไมไ่ดท้  าการคา้ขายเป็นประจ าตลอดทัง้ปี 
 ในการเป็นชาวนากับผูค้า้ขายลกัษณะนี ้ยศ สนัตสมบตัิ (2539 อา้งใน 
จามะรี เชียงทอง, 2560: 165) เขาเรียกว่า “ชาวนาผูยื้ดหยุ่น” และไดแ้สดงใหเ้ห็น
ว่า ชาวนามิไดมี้การปลูกขา้วเพียงอย่างเดียวหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างเดียวอีกตอ่ไป หากแตย่งัตอ้งรบัจา้งในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร 
หรือกระทั่งท าการคา้เล็กๆ นอ้ยๆ ตระเวนเดินทางคา้ขายตามหมู่บา้นหรือตาม
ตลาดนดั เพ่ือเดินทางไปประกอบอาชีพคา้ขาย ซึ่งเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัอีก
แหลง่หนึ่งส าหรบัเกษตรกร 
 
 3) การก่อตัว และการคงอยู่ของตลาดชุมชน 
 ภายใตว้ิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมหนึ่งๆ ย่อมไม่สามารถผลิตสิ่งของท่ีมี
ความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตดว้ยตนเองไดท้ัง้หมด ดงันัน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การซือ้ - ขาย การแลกเปล่ียน จึงเกิดขึน้ ท าใหต้ลาดเป็นพืน้ท่ีพบปะกันระหว่าง
ฝ่ายผูข้ายท่ีมีสินคา้มาเสนอใหก้บัฝ่ายผูซื้อ้ท่ีมีเงินมาแลกเปล่ียนกนั 
 ดา้นการก่อตวัของตลาดชุมชนในจงัหวดัอุดรธานี ทัง้ 5 แห่ง พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นตลาดท่ีถูกจัดตั้งขึน้จากหน่วยงานภาครัฐ คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ซึ่งหน่วยงานดงักล่าวไดก้่อตัง้ตลาดชุมชนขึน้มา เพ่ือเป็นแหล่ง
สรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชุมชน ตวัอย่างท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) ตลาดสดบา้นดงุ เป็น
ตลาดท่ีไดร้บัการขบัเคล่ือนการก่อตัง้ในช่วงแรกโดยผูน้  าในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากทอ้งถ่ินตอ้งการใหช้าวบา้นมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นหลัก
แหล่ง เป็นแหล่งรายได ้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพืน้ท่ี และมองว่าเป็นการพัฒนา
ชุมชนไปในตวั 2) ตลาดสดบา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จังหวัดอุดรธานี เป็น
ตลาดท่ีก่อตัง้ขึน้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี เน่ืองจากก่อนหนา้นีใ้น
ชมุชนยงัไมมี่ตลาด ชาวบา้นนิยมน าสินคา้มาขายตามพืน้ท่ีรมิทาง ซึ่งเป็นอนัตราย
ตอ่พ่อคา้ - แม่คา้ ลกูคา้ และผูค้นท่ีสญัจรไปมา ทางหน่วยงานทอ้งถ่ินจงึไดก้่อตัง้
ตลาดขึน้ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและปลอดภัย และ 3) ตลาดสด
บา้นทบักุง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี การก่อตวัก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากสอง
ตลาดขา้งตน้ ซึ่งจดุเดน่ของตลาดแหง่นี ้คือ มีท าเลท่ีตัง้ท่ีดี เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
มีผูค้นสญัจรไปมาค่อนขา้งมาก ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อาทิ น า้ตกธารงาม 
น า้ตกคอยนาง และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม ซึ่งเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ี
ส าคญัของชาวอดุรธานี 
 กระนัน้ก็ตามตลาดชุมชน ท่ีเราเห็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีเท่านั้นท่ีเป็นฝ่าย
ผลกัดนัและก่อตัง้ตลาดชุมชนขึน้มา เพราะมีตลาดบางแห่งถูกสรา้งขึน้มาโดย
คนทั่วไปท่ีไม่ไดม้าจากหน่วยงานของรฐั อาทิ ตลาดร่วมศรทัธาพ่อปู่ ศรีสุทโธ 
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อ าเภอบา้นดงุ จงัหวดัอดุรธานี ซึ่งตลาดตัง้อยูใ่กลบ้ริเวณพืน้ท่ีค  าชะโนด สถานท่ี
ศกัดิส์ิทธส์  าคญัของจงัหวดัอดุรธานี “วงัพญานาค” และ “เรื่องเลา่ผีจา้งหนงั” ซึ่ง
ตลาดแห่งนีมี้นายศกัดิ์ชยั ฉัตรสกุลเพ็ญ เป็นผูก่้อตัง้ เป็นนกัธุรกิจทอ้งถ่ิน แต่
ในชว่งหลงั หนว่ยงานทอ้งถ่ินก็ไดเ้ขา้ไปดแูล สนบัสนนุ กิจกรรมของผูข้ายสินคา้
ในตลาดอยู่บา้ง เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
 เห็นไดว้่า การก่อตวัของตลาดชุมชน มีทัง้เหมือนและแตกต่างกัน แต่
จากการลงพื ้นท่ีศึกษาพบว่า สิ่งท่ีเห็นกันมากท่ีสุด คือ ตลาดแต่ละแห่ง มี
นโยบายมุ่งเนน้และสนับสนุนใหค้นในชุมชนน าสินคา้ ผลิตภัณฑท่ี์ผลิตไดใ้น
ชุมชนออกมาจ าหน่าย ซึ่งหากส าเร็จนโยบายดงักล่าว จะสามารถสรา้งรายได้
ใหก้บัคนในชมุชน ทัง้ผูผ้ลิตสินคา้ปฐมภมูิในชมุชนกบัพ่อคา้ - แมค่า้ท่ีเป็นคนใน
ชมุชนดว้ย 
 ทัง้นี ้ตลาดชุมชนท่ีถูกสรา้งขึน้มา นอกจากจะเป็นแหล่งสรา้งรายไดท่ี้
ส าคญัใหก้บัคนในชมุชนแลว้ ในงานศกึษาของจิรวฒุิ หลอมประโคน (2560: 19) 
ยังชีใ้หเ้ห็นว่า ตลาดชุมชนยังท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เป็น
พืน้ท่ีในการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างคนในชมุชน ตัง้แตเ่รื่องการเมืองไปจนถึง
เรื่องชาวบา้น จะเห็นไดว้่าบทบาทของตลาดชุมชน เป็นมากกว่าสถานท่ีขาย
สินคา้และมีความส าคญักับผูค้นไม่ว่าจะยุคสมัยใด ท าใหต้ลาดไม่เคยหายไป
จากสงัคม 
 

4) รูปแบบ และยุทธศาสตรก์ารค้าในตลาดชุมชน 
 งานศึกษาของพัชรี  พิจิตร และป่ินวดี ศรีสุพรรณ (2555) ได้ศึกษา
เศรษฐกิจข้างทาง: ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของคนค้าขายริมถนน นั้น ซึ่งใน
ภาพรวมของงานแลว้เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การคา้ขายท่ีเรียบง่าย รา้นคา้ขนาด
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เล็ก ใชพื้น้ท่ีนอ้ยในการตัง้รา้น ลงทุนต ่า ใชแ้รงงานของตนเองและครอบครวัเป็น
หลกั งานชิน้ดงักลา่วทัง้สองคน ไดว้ิเคราะหแ์ละจดัรูปแบบการคา้ขา้งทาง ออกเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีหนึ่ง การเรข่ายของตามส่ีแยกไฟแดง ใชย้ทุธศาสตร์
การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ผู้ซือ้ไม่ต้องเสียเวลาจอดรถเพ่ือเลือกซื ้อสินค้า 
ประเภทท่ีสอง การตัง้แผงลอยหรือรถเข็นในริมทางหรือบนบาทวิถีในพืน้ท่ีเมือง 
ประเภทท่ีสาม การตัง้แผงลอยชั่วคราวในพืน้ท่ีสาธารณะนอกชุมชนมีลักษณะ
เป็นตลาดย่อย และประเภทท่ีส่ี การตัง้แผงลอยชั่วคราวในพืน้ท่ีไหล่ทาง จากการ
จ าแนกรูปแบบการคา้ในขา้งตน้ เม่ือดใูนภาพรวมแลว้ การเขา้สูว่ิถีการเป็นผูข้าย
สินคา้มีบางส่วนท่ีใกลเ้คียงกับงานของผูเ้ขียนในชิน้นี ้แต่ในอีกดา้นเน่ืองจาก
การคา้ขา้งทางกบัการคา้ในตลาดชมุชน ดว้ยสภาพสถานท่ีและการเขา้ใชพื้น้ท่ีท่ี
แตกตา่งกนั ผูเ้ขียนจงึของแบง่รูปแบบการคา้ในตลาดชมุชน ดงัตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางที ่1 รูปแบบการคา้ในตลาดชมุชน 
ล าดับ รูปแบบการค้า ลักษณะโดยสังเขป 

1 ร้านค้าขนาดเล็ก เป็นห้องแถว ส่วน
ใหญ่ผูข้ายสินคา้จะเป็นฝ่ายขายสนิคา้
เทา่นัน้ ไมไ่ดผ้ลติสนิคา้เอง 

เป็นรา้นคา้ที่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีโดยรอบ
ตลาดชุมชน แยกออกจากโครงสรา้ง
หลกัของตลาด ส่วนใหญ่ขายสินคา้
เบ็ดเตลด็ 

2 แผงลอยถาวร สว่นใหญ่ผูข้ายสินคา้จะ
เป็นฝ่ายที่ผลิตสินค้าและขายด้วย
ตนเอง 

เป็นร้านค้าที่มีการสร้างแผงลอย
ขึน้มาอยา่งถาวร และมีความแข็งแรง 
ด้านล่างของแผงลอยสามารถเก็บ
สินค้าได้ อยู่ในโครงสรา้งหลักของ
ตลาด 
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ตารางที ่1 รูปแบบการคา้ในตลาดชมุชน (ตอ่) 
3 แผงลอยชั่วคราว สว่นใหญ่ผูข้ายสินคา้

จะเป็นฝ่ายที่ผลิตสินคา้และขายด้วย
ตนเอง 

แยกเป็น 2 สว่น คือ มีแผงลอยแต่ไม่
ถาวร แผงลอยไม่มีความแข็งแรง  
ท าแบบเรียบง่ายจากไมท้ี่หาไดท้ั่วไป 
และแบบไมม่ีแผงลอย 

  
จากตารางดงักล่าวจะเห็นไดว้่า รูปแบบการคา้ในตลาดชุมชน สามารถ

จ าแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่  
1) รา้นคา้ขนาดเล็ก เป็นหอ้งแถว ซึ่งรูปแบบนีส้ว่นใหญ่ รา้นคา้

จะมีลกัษณะเหมือนกับรา้นขายของช าทั่วไป รา้นจะตัง้อยู่ภายนอก หรือพืน้ท่ี
โดยรอบของโครงสรา้งหลกัของตลาดชมุชน หมายความว่า รา้นคา้ท่ีเป็นหอ้งแถว 
จะถูกแยกออกจากพืน้ท่ีจ  าหน่ายสินค้าภายในตลาด แต่อยู่ไม่ห่างจากตัว
โครงสรา้งหลกัของตลาดมากนกั ซึ่งอาจมีเพียงถนนหรือบาทวิถีกัน้เท่านัน้ โดย
สว่นใหญ่จะจ าหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ดท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัทั่วไป  

2) แผงลอยถาวร รูปแบบนีจ้ะเป็นรา้นคา้ท่ีถูกจัดสรรพืน้ท่ีให้
จ  าหน่ายสินคา้ภายในโครงสรา้งหลักของตลาด มีพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีจ าหน่าย
สินคา้แน่นอน ซึ่งจากการศกึษาในครัง้นี ้พบว่า แผงลอย ส่วนใหญ่สรา้งดว้ยปนู 
ก่ออิฐ มีโครงสรา้งอย่างมั่นคง ดา้นล่างถกูออกแบบมาไวส้  าหรบัใหผู้ข้ายสินคา้ 
สามารถเก็บสินคา้หรือทรพัยส์ินไดด้ว้ย และ 3) แผงลอยชั่วคราว รูปแบบนีท่ี้พบ
จะมีอยู่ 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) “มีแผงลอย” ผูข้ายสินคา้จะนิยมวางสินคา้ไวต้ามแผง
ลอยท่ีสรา้งขึน้มาแบบไม่ถาวร ซึ่งอาจท าดว้ยไมไ้ผ่ หรือตน้ไมข้นาดเล็ก ท าเป็น
ชัน้วาง เป็นแคร่ไม ้มีโครงสรา้งท่ีไม่แข็งแรงมากนัก รวมถึงอาจมีแผงลอยท่ีท า
จากเหล็กสามารถถอดประกอบได ้เคล่ือนยา้ยไดอ้ย่างสะดวก (2) “ไมมี่แผงลอย” 
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รูปแบบนีผู้ข้ายสินคา้จะวางสินคา้ เพ่ือใหลู้กคา้เลือกซือ้ โดยไม่มีแผงลอย ซึ่ง
อาจมีเส่ือ กระสอบปุ๋ ย หรือผา้ใบปรูอง เพ่ือวางสินคา้ 
 ซึ่งจากการส ารวจและจดัเก็บขอ้มลูในกลุ่มตวัอย่าง ในประเด็นรูปแบบ
การคา้ของผูข้ายสินคา้ในตลาดชมุชนดงักล่าว จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ราย 
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกลุ่มตวัอย่างอยู่ในประเภทท่ีสอง คือ ผูข้าย
สินคา้จะมีแผงลอยถาวร ส าหรับเป็นพืน้ท่ีในการจ าหน่ายและจัดเก็บสินค้า 
รองลงมาจะเป็นการมีรา้นคา้ขนาดเล็ก และแผงลอยชั่วคราวนอ้ยท่ีสดุ ประมาณ
รอ้ยละ 60, 25 และ 15 ตามล าดบั การพิจารณาขอ้มูลตวัเลขแบบรวดเร็วนี ้ท า
ใหพ้อเห็นภาพถึงความแตกต่างถึงรูปแบบการคา้ท่ีผูข้ายสินคา้ส่วนใหญ่เลือก
นิยมท ากิจกรรมทางการคา้อยู่ในประเภทท่ีสอง ซึ่งเป็นแผงลอยถาวรนัน้ มีเหตุ
ปัจจัยท่ีส าคัญมาจากสองส่วนดว้ยกัน คือ 1) ดา้นผู้ขายสินคา้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมและสะดวกในการจ าหน่ายสินค้า และจัดเก็บสินคา้ 2) ดา้น
ลูกคา้ ลูกคา้สามารถเดินดูและเลือกซือ้สินคา้ได้อย่างสะดวก มีหลังคาจาก
โครงสรา้งหลกัของตลาดช่วยปอ้งกนัไดท้ัง้แดด และฝน จากสองสว่นประกอบกัน 
จึงกล่าวในเชิงเปรียบเทียบไดว้่ารูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากกว่ารูปแบบอ่ืน 
ทั้งนี ้จากรูปแบบการค้าข้างต้น สามารถจ าแนกประเภทของสินค้าในการ
จ าหนา่ย ออกเป็น 2 ประเภทกวา้งๆ ดงันี ้ 
 ประเภทท่ีหนึ่ง “ประเภทอาหาร” อาทิ อาหารปรุงส าเร็จรูปพร้อม
รบัประทาน ขนมครก ขา้วตม้มดั หมูป้ิ่ง ไขป้ิ่ง ไก่ยา่ง ไก่ทอด แมลงทอด ปลาหมกึ
ยา่ง น า้ป่ัน อาหารสด ผกัและผลไมน้านาชนิด อาหารป่า ขา้วสาร ฯลฯ ยทุธศาสตร์
การขายของเหลา่นีจ้ะเนน้ความสด ใหม ่และสะอาดเป็นหลกั เม่ือลกูคา้ซือ้ไปแลว้
สามารถรับประทานได้เลย โดยไม่ต้องมีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัย  
และประเภทท่ีสอง “ประเภทไม่ใช่อาหาร” อาทิ พานบายศรีพญานาค พวงกญุแจ 
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ของท่ีระลึก เสือ้ผา้ กิ๊ฟช็อป จกัสาน เครื่องมือและอุปกรณท์างการเกษตรขนาด
เล็ก อาทิ เสียม จอบ มีด ฯลฯ ซึ่งในตลาดแต่ละแห่งอาจมีสินคา้เฉพาะท่ีคนใน
ชมุชนผลิตขึน้มาขายเอง โดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณเ์ดน่ในพืน้ท่ี ซึ่งไม่มีขาย
โดยทั่วไป นอกจากนัน้ ยทุธศาสตรก์ารคา้ขายของผูข้ายสินคา้ จะด าเนินกิจกรรม
ทุกกระบวนการในการคา้ขายอย่างเอกเทศ ท าใหก้ารแข่งกนัในตลาดชมุชนแห่ง
เดียวกนัมีคอ่นขา้งสงู ซึ่งจากการศกึษาพบว่า ในบางครัง้พ่อคา้ - แม่คา้ ท่ีมีการ
จ าหน่ายสินคา้อย่างเดียวกนั ไดมี้การตดัราคาสินคา้ ลดราคาสินคา้ของตนใหถู้ก
กวา่คูแ่ขง่ เพ่ือแยง่ลกูคา้กนัดว้ย  
 อย่างไรนัน้ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายทัง้สองประเภทขา้งตน้ นอกเหนือจากเป็น
กิจกรรมแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขายแล้ว ยังได้เห็นภาพถึงกิจกรรม
ความสมัพนัธ์ในชุมชน โดยเห็นถึงรูปแบบการสรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชุมชนท่ี
ไม่ใช่เฉพาะพ่อคา้ - แม่คา้ในตลาดเท่านัน้ กล่าวคือ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาด
ชุมชน ผูข้ายสินคา้ท่ีจ  าหน่ายนัน้ ไม่ไดผ้ลิตเองทัง้หมด บางส่วนอาจรบัมาหรือ
มอบหมายว่าจา้งใหญ้าติพ่ีนอ้งหรือคนอ่ืนในชุมชนเป็นผูผ้ลิต ส่วนตนเองเป็นผู้
จ  าหน่าย ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนีจ้ะเป็นสิ่งหนุนเสริมใหร้ายไดก้ระจายตัวใน
ชมุชนมากยิ่งขึน้ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจในชมุชน ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวคิดการ
พัฒนาเพ่ือการพึ่ งตนเองอย่างยั่ งยืนของวิเชียร ตันศิริคงคล (2550) ท่ีให้
ความส าคญักับการหารายไดใ้หก้ับครอบครวั ท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้และใหค้น
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาการพฒันาท่ีมาจากกลไกของรฐัในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว 
 ทัง้นีก้ารจากศึกษาในประเด็นนีเ้ห็นไดว้่า ผูข้ายสินคา้ในตลาดชุมชน  
มีรูปแบบในการขายสินคา้ จะเป็นการคา้ขายสินคา้ในตลาดชมุชนท่ีเป็นรา้นแบบ
เล็กๆ มีสินคา้ไม่หลากหลายมากนกั การจดัวางและจดัเรียงสินคา้ไม่เป็นระเบียบ



 

ปีที ่4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

203 ตลาดชุมชนในสังคมกึง่ชนบท: วิถกีารท ามาหากินของคนอีสาน 
กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

เรียบรอ้ย อาจมีการตัง้เป็นกองๆ หรือมัดๆ ไวเ้ป็นกลุ่มๆ ส่วนการตัง้ราคาขาย
สินค้าขึน้อยู่กับดุลพินิจของผู้ขายเอง ด้านการบริหารจัดการไม่มีการน า
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัจ าหน่าย อาจมีเพียงเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องช่วย
ในการค านวณเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนิยมมารวมกลุ่มกันหลายๆ คน 
กลายเป็นตลาดในระดบัชมุชนดงัท่ีกลา่วก่อนหนา้ สว่นการซือ้ขายสินคา้ท่ีพบนัน้ 
จะซือ้ขายกนัเป็นเงินสด ไม่มีการคา้งช าระ บางรา้นมีขอ้ความแปะว่า “หา้มเซ็น” 
(ค้างช าระ) เน่ืองจากเป็นการค้าในระดับปลีกย่อย พ่อค้า - แม่ค้ามีเงินทุน
หมุนเวียนไม่มากนกั รวมถึงสินคา้ท่ีน ามาขายก็มีราคาท่ีไม่สูง ท าใหมี้ก าไรต่อ
หน่วยท่ีค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่เหมาะท่ีลูกคา้จะคา้งช าระ ซึ่งก็จะเป็นท่ีทราบกันดี 
กระนัน้ก็ตามหากเป็นลูกคา้ท่ีเป็นญาติพ่ีนอ้งท่ีมีความสนิทสนมกัน อาจใหค้า้ง
ช าระไดใ้นชว่งระยะเวลาท่ีไมน่านมากนกั เน่ืองจากโดยพืน้ฐานแลว้ผูค้นในสงัคม
กึ่งชนบท จะมีความใกลช้ิด มีความผกูพนั และเกรงอกเกรงใจกนัสงู 
 รายไดท่ี้ผูข้ายสินคา้ หรือพ่อคา้ - แม่คา้ ไดร้บัจากการคา้ขายถือไดว้่า
เป็นรายไดห้ลกัของครอบครวั เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากส่วนอ่ืน ซึ่งถือว่าสงู
มาก ดงัเช่นกรณีของนางบวัทอง นามบญุ และนางภาวิณี คนัธี ผูค้า้ในตลาดสด
บา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอดุรธานี ไดใ้หข้อ้มลูท่ีตรงกนัว่า ก่อนท่ีจะ
มาขายสินคา้ในตลาดชุมชนแห่งนี ้ทัง้สองเคยประกอบอาชีพท านามาก่อน แต่
ราคาขา้วสารตกต ่า ขายไดร้าคาไมดี่ สวนทางกบัคา่ใชจ้่ายท่ีตอ้งลงทนุไปกบัการ
ท านา ท าให้ตนเองตอ้งหันมาประกอบอาชีพค้าขายในตลาด ซึ่งท าไปท ามา
รายไดจ้ากการคา้ขายค่อนขา้งมาก อย่างไรนัน้ก็ยังท านาอยู่ แต่ไม่ไดท้  ามาก
เหมือนเดมิ ซึ่งจะท านาเพียงเพ่ือใหมี้ขา้วไวบ้ริโภคเท่านัน้ (บวัทอง นามบญุ และ
ภาวิณี คนัธี, 2560: สมัภาษณ)์ ซึ่งขอ้มลูในประเด็นดงักล่าวนี ้ก็ไม่แตกตา่งจาก
พ่อคา้ - แม่คา้ส่วนใหญ่รายอ่ืนๆ มากนกั ดงันัน้กล่าวไดว้่าเกษตรกรชาวนา ยงั
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ท านาอยู่ในทกุๆ ปี แตก็่นิยมท ามาหากินดว้ยการคา้ขายดว้ย แตจ่ะขายอะไรนัน้ 
ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ความช านาญ ทกัษะ และแหลง่วตัถดุิบท่ีตนเองมี 
 ดงันัน้ การเปิดพืน้ท่ีใหค้นในชุมชนสามารถน าสินคา้มาขาย เป็นการ
สรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชุมชน และเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัชุมชนได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนงานคา้ขาย ซึ่งเป็นอาชีพอิสระท่ีสามารถท าไดง้่าย และ
สินคา้/วตัถุดิบบางส่วนยงัสามารถผลิตเองได ้จึงไม่ตอ้งมีการลงทุนมากนกั แต่
ส  าหรบัเกษตรกรชาวนาอาชีพนี ้สามารถสรา้งรายไดท่ี้ดีใหก้บัครอบครวั และถือ
เป็นยทุธศาสตรก์ารด ารงชีวิตอย่างหนึ่งในการต่อสูก้บัความอยากจน และดิน้รน
เพ่ือใหต้นเองและครอบครวัมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
 
 5) ความสัมพันธร์ะหว่างผู้ขายสินค้ากับคนในชุมชน 
 ในมิตดิา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้า้ขายสินคา้กบัคนในพืน้ท่ีชมุชนนัน้ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสูงมาก 
เน่ืองจากสว่นใหญ่ก็เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนท่ีตัง้ของตลาด ซึ่งคนในชมุชนก็มี
ลักษณะการเป็นเครือญาติกันสูง รวมถึงในบางครั้งชุมชนกับตลาดก็ได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของผู้คนในชุมชน จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธท่ี์ดีของพ่อคา้ - แม่คา้ กับคนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ ในกรณี
ของตลาดสดบ้านทับกุง ซึ่งนายสาคร ก่ิงมิ่งแห พ่อค้าขายยาสมุนไพรและ
เครื่องส าอาง ไดก้ล่าวว่า ตนเองเป็นคนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นท่ีตัง้ของตลาด และ
ขายของอยู่ท่ีตลาดนีม้าแลว้ 5 ปี เห็นทางตลาดไดร้่วมกันจดักิจกรรมเป็นประจ า
กับชุมชน และส่วนราชการอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เช่น โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภยั มั่นใจสู่ผูบ้ริโภค เป็นตน้ ท าให้
พ่อคา้ - แม่คา้กบัคนในชมุชนมีความรูส้ึกผกูพนักนั แม่คา้ก็อยากหาสินคา้ดีๆ มา
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ขายใหก้บัลกูคา้ ลกูคา้ก็อยากมาซือ้ของดีๆ กบัแม่คา้ในตลาด (สาคร ก่ิงมิ่งแห, 
2560: สัมภาษณ)์ ซึ่งคลา้ยกับกรณีตลาดสดบา้นดุง ซึ่งนางสาธิต โคตรชมภู 
แม่คา้ขายน า้เตา้หู ้ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัระหว่างตลาดกบัชมุชนว่า ตลาดแห่ง
นีเ้ป็นตลาดท่ีอยู่คู่กับชุมชนมานาน เป็นแหล่งสรา้งรายไดท่ี้สุจริตใหก้ับพ่อคา้ - 
แม่คา้ และเป็นสถานท่ีในการสรา้งความสมัพันธแ์ละมิตรภาพท่ีดีใหก้ับคนใน
ชุมชน (สาธิต โคตรชมพู, 2560: สัมภาษณ์) ซึ่งข้อมูลท่ีสะท้อนดังกล่าวอาจ
สืบเน่ืองมากจาก ภูมิหลงัของการก่อตวัและการด ารงอยู่ของตลาดท่ีตอ้งอาศัย
กลไกในการขับเคล่ือนท่ีส าคัญจากคนในชุมชน หรือแม้แต่นโยบายของ
หนว่ยงานทอ้งถ่ินในการจดัตัง้ตลาดชมุชนในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งตา่งตอ้งไดร้บัการ
สนับสนุนจากคนในชุมชนอยู่ดี เน่ืองเพราะหากคนในชุมชนต่อต้านหรือไม่
สนบัสนนุ นโยบายการพฒันาก็ไม่บรรลผุล ในมมุกลบัหากเกิดการยอมรบัตลาด
ท่ีถกูสรา้งขึน้มา จะกลายเป็น “ตลาดของคนในชมุชน โดยคนในชมุชน เพ่ือคนใน
ชมุชน” อยา่งแทจ้รงิ 
 กล่าวไดว้่า ผู้ขายสินคา้ในตลาดชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนใน
ชมุชน เน่ืองจากตลาดท่ีเป็นพืน้ท่ีส าหรบัการตัง้รา้นคา้และพืน้ท่ีในการท ามาหา
กินของตนเอง เป็นกลไกในการเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกิจในชมุชนดว้ย ก่อใหเ้กิด
กระบวนการทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบ ระหว่างผู้ขาย
สินคา้กับผู้ซือ้สินคา้ นอกจากนั้นตลาดกับชุมชนยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
อยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัอย่างแน่นแฟ้น 
 

6) ผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น 
 ตามท่ีกล่าวก่อนหนา้ ผูข้ายสินคา้ในตลาดชมุชนมีปฏิสมัพนัธก์บัคนใน
ชมุชนในทุกระดบัค่อนขา้งสูง และเป็นไปในทิศทางท่ีดี แตถ่ึงกระนัน้ก็ตามจาก
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การศึกษาพบว่า เม่ือกลุ่มผู้ขายสินค้าในตลาดได้รับประโยชน์จากการได้
กรรมสิทธ์ิในการเขา้มาขายสินคา้ในตลาดชมุชน ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน ์
รวมถึงรายไดจ้ากการคา้ขาย ก็ไดร้บัในสดัส่วนท่ีสูง เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้
จากแหล่งอ่ืน ท าใหผู้ข้ายสินคา้ตอ้งรกัษาสิทธ์ิการขายสินคา้ในตลาดไว ้ไม่ให้
บคุคลอ่ืนไดเ้ขา้มาขายสินคา้ในพืน้ท่ีของตน หรือมาเป็นคูแ่ข่งในการขายสินคา้
ในพืน้ท่ีเดียวกนั  
 ดงันัน้ เม่ือมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง “อ านาจ การตอ่รอง และการ
จดัสรรผลประโยชน”์ ก็ปรากฏขึน้เหมือนเงาสะทอ้นตามตวั โดยเฉพาะอ านาจ
ของกลุ่มหรือฝ่ายการเมืองท้องถ่ิน ท่ีถือกรรมสิทธ์ิในการบริหารจัดการตลาด
ชุมชน ผ่านกฎและกติกาท่ีตนเป็นฝ่ายสรา้งขึน้ เน่ืองจากตลาดชุมชนส่วนใหญ่
แลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้มา และเป็น
หน่วยงานท่ีเขา้ไปก ากับดแูล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกมากนกั หากการเมืองในตลาด
ชมุชนจะเกิดขึน้ 
 ดงัในงานของปธาน สวุรรณมงคล ท่ีไดศ้กึษาการเมืองทอ้งถ่ิน: การเมือง
ของใคร โดยใคร และเพ่ือใคร ซึ่งงานชิน้นีไ้ดชี้ใ้หเ้ห็นอย่างชัดเจนว่า การเมือง
เป็นสิ่งท่ีด  ารงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมมนุษย ์โดยเฉพาะการเมืองทอ้งถ่ิน 
สว่นสาเหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ทัง้ผลประโยชนข์อง
ส่วนรวม ของกลุ่ม และของปัจเจกบุคคล (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 16 - 17) 
ดังนั้นในประเด็นนี ้ผู้เขียนขอตีความว่า ในเม่ือการค้าขายในตลาดชุมชนมี
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง จงึท าใหเ้กิดความเก่ียวพนัในรูปแบบ
ระบบอปุถมัภร์ะหว่างฝ่ายผูข้ายสินคา้ กบักลุม่การเมืองทอ้งถ่ินหรือนกัการเมือง
ในทอ้งถ่ิน ซึ่งรวมถึงผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน ท่ีมีบทบาทต่อการจัดสรรกรรมสิทธ์ิ
พืน้ท่ีในตลาดชมุชน 
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 ทัง้นีใ้นเชิงกวา้งเห็นว่า ตลาดในชมุชนหากมองตามระบบ กลไกท่ีก าลงั
ด าเนินอยู่นัน้ มีการบรหิารคอ่นขา้งดี มีการจดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีประกาศหลกัเกณฑท่ี์โปรง่ใสในการใหส้ิทธ์ิผูค้นทั่วไปใหส้ามารถเขา้
มาขายสินคา้ในตลาดได ้โดยเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานทอ้งถ่ิน และกฎ
ของกระทรวงมหาดไทย ในการใชพื้น้ท่ีสาธารณะประโยชน ์เพ่ือใหค้นในพืน้ท่ีได้
ประโยชนม์ากท่ีสดุ  

แต่อย่างไรนัน้เหรียญย่อมมีสองดา้น กล่าวคือ การศึกษาในอีกแง่มุม
หนึ่งพบว่า ตลาดบางแห่งมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดความคิดเห็น
ท่ียอ้นแยง้ในรูปแบบของการบริหารจัดการ ระหว่างผูข้ายสินคา้ท่ีไดส้ิทธ์ิ และ
ฝ่ายคนทั่วไปท่ีอยากไดส้ิทธ์ิในการเขา้มาขายสินคา้ในตลาดชุมชน กบัผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีอ านาจในการชีน้  าและก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ ไม่ว่าจะ
เป็นการขึน้ราคาค่าเช่าพืน้ท่ี กฎเกณฑใ์นการคดัเลือกผู้ท่ีจะใหส้ิทธ์ิในการน า
สินคา้เขา้มาขายสินคา้ในตลาด ประเภทและสดัส่วนของสินคา้ การพิจารณาต่อ
สญัญาท าใหเ้กิดการเล่นพรรคเล่นพวก เอนเอียงช่วยเหลือญาติพ่ีนอ้ง ตลอดจน
การมีผลประโยชนท์บัซอ้น  

ส่งผลใหต้ลาดชุมชนกลายเป็น “พืน้ท่ีทางการเมืองทอ้งถ่ิน” และเป็น
ฐานเสียงส าคญัของนกัการเมืองทอ้งถ่ินดว้ย เกิดความไม่โปรง่ใสในการบริหาร
จัดการดา้นงบประมาณของตลาด เน่ืองจากดังท่ีกล่าวก่อนหน้าว่าตลาดใน
ชุมชนส่วนใหญ่นัน้ เกิดจากการก่อตัง้ การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล
โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าใหเ้กิดกลุ่มผลประโยชนข์ึน้ภายในตลาด 
สร้างระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ขายสินค้ากับนักการเมืองท้องถ่ิน และหาก
ผลประโยชนไ์ม่ลงตวั ก็เป็นเชือ้ไฟน าไปสู่ความขัดแยง้กัน เกิดความแตกแยก 
ส่วนการบริหารอาจถึงขัน้ยกเลิกสิทธ์ิในการเขา้ขาย เปล่ียนประเภทตลาด อาทิ 
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จากตลาดสดท่ีจ าหน่ายสินค้าบริโภคเป็นหลัก มาเป็นตลาดขายเสือ้ผ้า ซึ่ง
แน่นอนว่าผูข้ายสินคา้ย่อมเกิดความไม่พอใจ จนกลายเป็นปัญหาความขัดแยง้
ในระดบัทอ้งถ่ินตามมา เพราะจากความเห็นแก่ตวัของคนบางกลุ่ม (ค  าบอกเล่า
ของผูข้ายสินคา้ในตลาดชมุชนแหง่หนึ่ง) 
 
อภปิรายผลการศึกษา 
 จากผลการศกึษา “ตลาดชมุชนในสงัคมกึ่งชนบท: วิถีการท ามาหากินของ
คนอีสาน กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี” ท่ีพบว่า ชาวอดุรธานีท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมกึ่ง
ชนบท มีการประกอบอาชีพเกษตรกรท านา แต่การท านานั้นสร้างรายได้ท่ีไม่
แน่นอน และไม่เพียงพอต่อการใชจ้่าย ท าใหต้อ้งต่อสูแ้ละดิน้รน เพ่ือหารายได้
ใหก้บัครอบครวัผ่านกิจกรรมอ่ืนดว้ย บางส่วนตอ้งผนัตวัมาเป็นพ่อคา้ - แม่คา้ หา
สินคา้มาในตลาดชมุชน สินคา้บางสว่นเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีตนเองสามารถ
ผลิตเองได ้ท าใหมี้ตน้ทนุสินคา้ท่ีต  ่า และสามารถสรา้งรายไดท่ี้รวดเร็วกว่าอาชีพ
ดา้นการเกษตร การคา้ขายในชุมชนจึงขยายวงกวา้งออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกับงาน
ศึกษาของนภาพร อติวานิชยพงศ ์(2557) ท่ีไดร้ะบุว่า ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือ
ปัจจบุนั คนอีสานยงัคงดิน้รนท ามาหากินในทกุรูปแบบ และไปในทกุท่ีซึ่งมีงานให้
ท า คนชนบทอีสานเป็นผูท้  าการผลิตท่ีผสมสานกันระหว่างการผลิตเพ่ือเอาไวกิ้น
เหมือนในอดีตกับการผลิตเพ่ือขายอย่างเขม้ขน้ และพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตของพวกเขา  

ส่วนดา้นการก่อตวัของตลาดในชมุชนนัน้ สืบเน่ืองมาจากการคา้ขายเพ่ือ
หารายไดใ้หก้บัครอบครวั เม่ือมีผูข้ายสินคา้เพิ่มจ านวนมากขึน้ เพ่ือใหกิ้จกรรมการ
คา้ขายมีความเป็นระเบียบและปลอดภยั ส่วนราชการในพืน้ท่ีจึงใหก้ารสนบัสนุน
การก่อตัง้ตลาดภายในชุมชนขึน้ เพ่ือเป็นแหล่งสรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชมุชน ซึ่ง
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ลกัษณะของการก่อตวัของตลาดในชุมชนท่ีกล่าวมานัน้ สอดรบักับขอ้เสนอของ 
สนุิตย ์เหมนิล (2560) ท่ีไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงพลวตัการก่อตวัของตลาดแหง่หนึ่งในจงัหวดั
อุดรธานี โดยระบุว่าการก่อตวัของตลาดในชุมชน นอกเหนือจากมีจุดเริ่มตน้จาก
คนในชมุชนแลว้ ตอ้งไดร้บัแรงผลกัดนัท่ีส าคญัจากหน่วยงานภาครฐั ท่ีมีแนวคิด
ใหก้ารสนบัสนนุและส่งเสริมใหช้าวบา้นมีรายไดอ้ย่างมั่นคง ซึ่งในช่วงแรกอาจใช้
ศาลากลางหมู่บา้นและต่อมาจึงมีการสรา้งอาคารท่ีมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงป้องกนั
แดดและฝนได ้การคา้ขายและเศรษฐกิจในชมุชนจงึขยายตวัมากยิ่งขึน้ 
 ถัดมาเป็นเรื่องของรูปแบบและยุทธศาสตรก์ารคา้ รูปแบบในการขาย
สินค้าของผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชน จะมีร้านค้าแบบเล็กๆ มีสินค้าไม่
หลากหลาย การจัดวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย อาจตัง้เป็นกองๆ หรือ
มดัๆ และมีการขายแบบไม่ตอ้งพึ่งเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมการคา้ขายเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้มีสภาพคล่องสงู ในท่ีน่ีหมายความว่าเป็นงานท่ีสามารถหาเงินไดร้วดเร็ว
กว่าอาชีพอ่ืน ส่วนดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูข้ายสินคา้กับคนในชมุชน พบว่า
มีความสมัพนัธก์บัคนในชมุชนในระดบัท่ีสงูมาก เน่ืองจากผูข้ายสินคา้ส่วนใหญ่
ตา่งก็เป็นคนในชมุชนและมีความเป็นเครือญาตกิันสงู ซึ่งแตล่ะชมุชนท่ีเป็นท่ีตัง้
ของตลาดลว้นมีอตัลกัษณเ์ป็นของตนเอง จนบางครัง้สามารถน าอตัลกัษณท่ี์มี
มาประดิษฐ์สรา้งเป็นสินคา้ทางวัฒนธรรมของชุมชนได ้โดยในประเด็นนีส้่วน
หนึ่งคลา้ยกับขอ้เสนอของสพุรรณี อินทรแ์กว้ (2558) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกับการคา้
ในตลาดแบบดัง้เดิมว่า มีรูปแบบการคา้ขายท่ีเรียบง่าย มีลกัษณะเป็นหอ้งแถว
และตลาดสด ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคม และมักจะเป็น
สถานท่ีท่ีผูซื้อ้ผูข้ายตกลงซือ้ขายสินคา้และบริการโดยตรง จงึเป็นกิจกรรมท่ีสรา้ง
รายไดใ้หก้ับคนในสังคมไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งสุพรรณี ยังชีใ้หเ้ห็นว่า กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้จะเห็นถึงความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ ความสนิทสนม 
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ทกัทายซกัถามสารทุกขส์ขุดิบกันในหมู่ผูค้นในชมุชน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปแบบยืดหยุ่น สอดรบักับขอ้คิดเห็นของค านาย อภิปรชัญาสกุล (2557) 
ท่ีวา่ ผูค้า้หรือตลาดในชมุชน จะเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน/สงัคม มีความคุน้เคยกัน
ระหวา่งผูค้า้กบัลกูคา้ และมีความเป็นกนัเองในการสนทนา 
 ประเด็นสุดทา้ยตลาดชุมชนกับการเมืองในท้องถ่ิน หากพิจารณาใน
ดา้นท่ีว่า “ท่ีใดมีผลประโยชน ์ท่ีนัน้ย่อมมีการเมือง” ดงันัน้การคา้ขายในตลาด
ชุมชน คงหนีไม่พน้เรื่องผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและการเมืองในทอ้งถ่ินดว้ย 
จากการท่ีตลาดชมุชนส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ซึ่งองคก์รดงักล่าวสามารถออกกฎ กติกาในการบริหารจัดการ 
ตลอดจนใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหพ้ระเดช พระคณุกบัผูข้ายสินคา้คนใดคน
หนึ่งได้ และบางส่วนยังเป็นท่ีแสวงหาผลประโยชน์และเป็นฐานเสียงของ
นกัการเมืองในพืน้ท่ี อย่างไรนัน้อีกมุมหนึ่งผูข้ายสินคา้ก็หวงัใชร้ะบบอุปถัมภ์
จากนักการเมืองท้องถ่ิน เพ่ือใหต้นเองไดร้บัประโยชนด์ว้ย สอดคลอ้งกับงาน
ศึกษาของอรรถจักร สัตยานุรกัษ์ (2558) ท่ีระบุว่าระบบอุปถัมภใ์นอ านาจรัฐ
ทอ้งถ่ิน กลายเป็นการสรา้งโอกาสในการท ามาหากิน ดว้ยการปรับตวัเพ่ือให้
ประกอบการตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ถึงแมว้า่ผลประโยชนท่ี์ชาวบา้นไดจ้ากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะนอ้ยกว่าก็ตาม นอกจากนี ้ยงัชีใ้หเ้ห็นว่าระบบอุปถัมภ์
จะยงัคงมีส่วนในการก าหนดการเมืองในชนบทดว้ย ซึ่งในมุมนีผู้เ้ขียนเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง เน่ืองจากตลาดชุมชนกับการเมืองในท้องถ่ินเป็นเรื่องการใช้พื ้นท่ี
สาธารณะในการแสวงหา “ผลประโยชนร์่วม” หรือ “ก าไร” เป็นหลกั ซึ่งจะแยก
ผลประโยชนอ์อกจากการเมืองคงเป็นเรื่องท่ีล าบากยิ่ง 
 จากการท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ สรุปวิเคราะหไ์ดว้่า แมว้่าการท านาจะ
ยงัคงอยู่คู่สงัคมกึ่งชนบท ในพืน้ท่ีจงัหวัดอุดรธานี แต่วิถีชีวิตท่ีตอ้งดิน้รนและ
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ต่อสูก้ับการท ามาหากิน เพ่ือปากทอ้งของตนเองและครอบครวันัน้ ท าใหผู้ค้น
บางส่วนไดเ้ลือกท่ีจะมีกิจกรรมการคา้ขายสินคา้แบบเรียบง่ายในตลาดชมุชน ท่ี
ผูค้า้ไมต่อ้งใชท้กัษะในการบริหารจดัการท่ีสงูมากนกั ท าใหมี้ผูค้นเลือกท าอาชีพ
นีค้่อนขา้งมาก เพ่ือหารายไดม้าจุนเจือครอบครวั ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการคา้
ขา้งถนนของพชัรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสพุรรณ (2555) ท่ีเห็นวา่การท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกับการคา้ขายท่ีมีความไม่ซบัซอ้น เป็นยุทธศาสตรท์างเศรษฐกิจของ
ประชาชนท่ีต้องดิน้รนเพ่ือเอาตัวรอด ซึ่งสามารถเข้ามาท าได้ง่ายโดยไม่มี
อปุสรรคกีดขวางโดยเฉพาะทกัษะดา้นเงินทนุ และทรพัยากร  

อย่างไรนั้นกิจกรรมทางการค้ากลับเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับ
ครอบครวั การคา้ขายในตลาดชุมชน จึงเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งรายไดใ้หก้ับคนใน
ชมุชนและเป็นการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหค้นในชมุชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ สอดคลอ้งแนวคิดการพฒันาเพ่ือ
การพึ่งพาตนเอง ท่ีเสนอโดยวิเชียร ตนัศริคิงคล (2550) ไดร้ะบวุา่การพฒันาท่ีให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ้และหลุดพน้จากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจาก
สงัคมเมือง ตลอดจนการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันานัน้ จะเป็นส่วน
ส าคัญให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึน้ โดยในประเด็นนีผู้้เ ขียนเห็นด้วยกับ
ขอ้เสนอขา้งตน้ เน่ืองจากผูค้า้ในตลาดชุมชน อาทิ กฤษณา ศรีเรืองสา บวัทอง 
นามบญุ และภาวิณี คนัธี ตา่งก็มองว่าการคา้ขายในตลาดชมุชน เป็นกิจกรรมท่ี
ท าง่ายและเป็นแหลง่รายไดท่ี้ส าคญัใหก้บัตนเองและครอบครวั  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การค้าขายในตลาดชุมชนมาจากเหตุผล 
เรื่องปากทอ้ง เพ่ือหารายไดใ้หก้ับครอบครัว ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัในระดับ
สว่นกลาง หรือส่วนภมูิภาค ท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชมุชน ควรเขา้มา
ประสานความรว่มมือกบัชาวบา้นและหนว่ยงานในระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาองค์
ความรู ้ทักษะทางการค้า รวมถึงสรา้งพืน้ท่ี สรา้งตลาดชุมชน สรา้งแหล่งหา
รายไดใ้หก้บัชาวบา้น ซึ่งสิ่งนีจ้ะท าใหส้งัคมทอ้งถ่ิน มีการพฒันาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ต่อไป การศึกษาครัง้นี ้เป็นการเลือก
ศึกษาเฉพาะการคา้รายย่อยในตลาดระดบัชุมชน พืน้ท่ีสงัคมกึ่งชนบท จงัหวัด
อดุรธานีเท่านัน้ ดัง้นัน้เพ่ือใหเ้ห็นภาพกวา้งมากยิ่งขึน้ ควรมีการศกึษาการท ามา
หากินในรูปแบบอ่ืน ส่วนด้านการค้ารายย่อยแบบดั้งเดิม ควรศึกษาในทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นการคา้ในตลาดนดั ตลาดถนนคนเดิน หาบเร่/แผงลอย รถ
ตลาด/รถเข็น โชวห์่วย/รา้นขายของช า เป็นตน้ ว่าแต่ละส่วนผูค้นมีวิถีชีวิตและ
การด ารงอยู่อย่างไรในยุคปัจจุบนั ซึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ
ชมุชนและการท ามาหากินไดอ้ย่างรอบดา้นมากยิ่งขึน้ 
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