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การวิจัยนี้ เป็นโครงการย่อยของโครงการ “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด 
และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน (The Origin and Evolution of Fresh Market, Market Fair, and 
Petty Traders in the Northeast of Thailand)” ของเมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพัฒนาการของเมืองนครพนม 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการการก่อเกิดตลาด
สดในเมืองนครพนม 3) เพ่ือวิเคราะห์ผู้ค้ารายย่อยและผู้ซื้อในตลาดเมืองนครพนม เป้าหมายของ
การศึกษาคือ ตลาดสดในนครพนม คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านอายุ ตลาดอายุรุ่นเก่า ได้แก่  ตลาด
เทศบาลนครพนม  ตลาดอายุรุ่นกลาง ได้แก่ ตลาดสดโชคอ านวย และตลาดใหม่ ได้แก่ ตลาดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพัฒนาการและก าเนิดตลาดสด ใช้วิธีการเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ส่วนการเก็บข้อมูลผู้ค้า
และผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ จากทั้งสามตลาด ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการเก็บข้อมูลผู้ค้าใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มก าหนดโควต้า ส่วนการเก็บข้อมูลผู้บริโภค ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  

ผลการศึกษาพบว่า บริเวณเมืองนครพนม เป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ อย่างไรก็ตาม 
กระแสธารของประวัติศาสตร์และผู้คนในอาณาจักรโบราณเหล่านั้นหลายด้านมีการขาดห้วง ไม่ได้
สืบเนื่องมาสู่ปัจจุบันทั้งหมด เมืองนครพนมในตอนต้นรัตนโกสินธุ์ เป็นที่อยู่ของประชากรประมาณ 
300 หลังคาเรือน การค้าขายของเมืองที่สืบเนื่องมาสู่ยุคปัจจุบัน เริ่มต้นเมื่อมีการอพยพเข้ามาของคน
จีนเมื่อประมาณ ไม่เกิน 100 ปีที่ผ่านมา 

การค้าขายและตลาด เกิดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งชุมชนโบราณ แต่การค้าขายและตลาดสด ที่
มีการเติบโตและสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน เริ่มมาจากการเข้ามาของพ่อค้าคนจีน อย่างไรก็ตามตลาดสด
ในเมืองนครพนม ได้รับแรงหนุนเนื่องจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามสองรอบ ได้แก่  สงครามอิน
โดจีน ที่ท าให้คนเวียดนามหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และสงครามเวียดนาม ที่มีการตั้งฐานทัพ
ของอเมริกาที่นครพนม และสืบเนื่องไปถึงการตั้งศูนย์ผู้อพยพหนีภัยสงครามที่นครพนม ตลาดสดของ
เมืองนครพนม เริ่มต้นจากการเป็นพ้ืนที่ค้าขายเล็ก ๆ ของผู้คนในท้องถิ่น ตั้งอยู่ข้างวัดโอกาส เมื่อมี
การค้าขายขยายตัวมากขึ้น ภายหลังจากการตั้งฐานทัพอเมริกา จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ ที่เป็นที่ตั้งใน
ปัจจุบัน เมื่อมีการปิดฐานทัพอเมริกา ตลาดสดก็ยังคงอยู่ และขยายตัวต่อเนื่องมาอีก โดยได้รับการ
หนุนเนื่องจากการขยายตัวจากการค้าขายชายแดน  

การศึกษาพัฒนาการและก าเนิดของตลาด ชี้ให้เห็นว่า ผู้ค้าขายในตลาดสดเทศบาลนครพนม 
เป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายเวียดนามได้เข้าไป มี
บทบาทหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนครพนมมากขึ้น ปรากฏการณ์เช่นนี้ ได้สะท้อนให้
เห็นความจริงสองด้าน ด้านแรกคือความสามารถของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในการสะสมทุน
ท่ามกลางข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้สะท้อนให้เห็นเงื่อนไข
อีกด้านท่ีคนไทยท้องถิ่นต้องเผชิญ และท าให้คนไทยท้องถิ่นไม่ได้เข้ามามีบทบาทหลักในการสะสมทุน
ในท้องถิ่น ส าหรับในตลาดสด คนที่เป็นเจ้าของแผงค้าหลัก ๆ เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ในขณะที่ 
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“ชาวบ้าน” หรือคนไทยท้องถิ่น เป็นเจ้าของแผงที่วางบนดินริมถนน เมื่อมีประชากรมากเพ่ิมข้ึน และ
เกิดตลาดสดใหม่ขึ้นนอกเมืองนครพนม แม้จะมีคนไทยท้องถิ่นเข้าไปเป็นผู้ค้าขายเพ่ิมขึ้น แต่ใน
ปัจจุบัน ต้องเผชิญกับการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกอาหาร และตลาดนัด และที่ส าคัญคือ ตลาดสดได้
เข้ามาอยู่ในล าดับศักย์ที่ต่ าสุด ในห้วงของห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารและการค้าขายแลกเปลี่ยนใน
ปัจจุบัน  

ผลการส ารวจผู้ค้าขายในตลาดสดนครพนม 3 ตลาดพบว่า ผู้ค้าขายในตลาดส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง และประกอบอาชีพการเกษตรมาก่อนที่จะประกอบอาชีพการค้า ผู้ค้าส่วนใหญ่ครอบครองแผง
ค้าขายขนาดพ้ืนที่ 2 – 4 ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่จ่ายค่าเช่าแผงน้อยกว่า 20 บาทต่อวัน ผู้ขายส่วน
ใหญ่รายงานว่า ยอดขายต่อวัน และก าไรในปัจจุบันลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแรกค้า นอกจากนั้น
ยังพบว่า รายได้หลักของครัวเรือนผู้ค้าขายส่วนใหญ่ เป็นรายได้ที่มาจากการค้าขายในตลาดสด ผู้
ค้าขายส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพการค้าขายในตลาดสดเพราะล าบาก ส าหรับผู้
ซื้อในตลาดสดพบว่า มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อ
อาหารเพ่ือไปบริโภคเองในครัวเรือน และรองลงมาคือซื้อไปจ าหน่าย สินค้าที่ซื้อประจ าส่วนใหญ่เป็น
ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหารทะเล  
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Abstract 
 This research is part of a research project titled The Origin and Evolution of 
Fresh Market, Market Fair, and Petty Traders in the Northeast of Thailand under the 
lead of Prof. Suwit Theerasasawat, and funded by Thailand Research Fund. The 
objectives of this research are 1) to study the evolution of Nakhon Phanom Town,      
2) to examine the origin and evolution of fresh food market of Nakhon Phanom Town, 
and 3) to study the food retailers and consumers of the fresh food market. Data 
collection concerned with the evolution of town and fresh market adopted qualitative 
methods, which key informants were interviewed and other related data was also 
gathered from documents. Whereas, data collection of food retailers and consumers 
adopted quantitative methods, structured questionnaire was employed. The stratified 
random sampling and quota sampling were used to select the food retailers and 
accidental sampling were used to select the consumers.  

 The study found that Nakhon Phanom use to be the place of ancient empire. 
However, there are raptures of trajectories of the evolutions; several ethnic groups and 
cultures were not evolved to present. During the early Rattanakonsin Reign, Nakhon 
Phanom town housed only about 300 households. Trading started to increase when 
Chinese moved into the Town which was just about 100 years ago. 

 Although trading has been since the origin of the ancient empire, the trading 
that evolved to present began from the Chinese. The impulse of trading of Nakhon 
Phanom Town was due to the Indo-China War that resulted in the fled of Vietnamese 
into Thailand, and the Vietnam War when American military was based in Nakhon 
Phanom, and the Laos migrants to escape the war. Fresh food market of Nakhon 
Phanom Town began from small market sided to Wat Okart temple. The increase of 
trading following to Vietnam War resulted in the relocation of the market at the present 
place. After the Vietnam War, the fresh food market continued to grow with the 
increase of broader trading. 

 The study revealed that most food retailers in Municipal fresh food market was 
dominated by Thais-Vietnamese. At present, Thais-Vietnamese also dominates the 
economy of Nakhon Phanom. The analysis reflects two contradictory of this 
phenomenon. On the one hand, Thai-Vietnamese were faced with restrictions the state 
imposed, but they were able to overcome these restrictions and managed to dominate 
the fresh food market and the economy of Nakhon Phanom Town. But on the other 
hand this also reflects that local Thai may have been walled, but perhaps with different 
sets of conditions. The result was that most local Thais were not able to accumulate 
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rise themselves into the control of modern economy. Within the fresh food market 
the Thais-Vietnamese were the owners of food retailer stands, while the local Thai are 
mostly roadside (spread out on ground). When the density of the population increase 
and new fresh food markets are established, although local Thai are able to be the 
owner of the food retailer stands, these markets were in a lower hierarchy of the 
supply chain. But both the local Thai and Thai Vietnamese food retailers are faced 
with the competition from modern food retailers.  

 This study found that most sellers of fresh food market are female, most of 
these sellers were farmers before they took this occupation. The sellers occupied 
about 2 – 4 square meters of the booth, and the rent of these booth costs them about 
20 bahts per day. Most sellers reported the drop of their sales compared with when 
they first enter into the food retailers. Earnings from fresh food market accounts for 
the biggest part of their household incomes. Most sellers do not want their children 
to continue with sellers of fresh food markets. In respect with the consumers, it is 
found that average age of these of them is about 40. Most of the consumers are female 
and they buy food for their household consumption. However a considerable 
proportion are also buying food to sell. Most food bought from the fresh food market 
are vegetable, fruits, meats and seafood.  
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บทที่ 1  

บทน ำ: ว่ำด้วยเรื่องของตลำด 

 
1. บทน ำ  

ตลาดหรือตลาดสด เมื่อก่อนอาจจะไม่เป็นที่สนใจของสาธารณะ หรือทางฝ่ายนโยบายมากนัก 
นักมานุษยวิทยาที่สนใจเรื่องตลาด เคยเน้นให้ความส าคัญอยู่ที่เรื่องการมีทักษะของการประกอบการ หรือ 
entrepreneurial skills  (ดูอย่างเช่น Geertz, 1973 ) และนักวิชาการส่วนหนึ่งให้ความสนใจศึกษา
ตลาดในแง่ที่เป็นย่าน หรือเป็นพ้ืนที่ย่อยที่เกิดหรือสร้างขึ้นภายในเมือง ที่มีหน้าที่เฉพาะด้าน ความสนใจ
ในแนวนี้ ได้ขยายไปถึงความพยายามที่จะอนุรักษ์ และเพ่ิมหน้าที่ตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาด้วย 
อย่างไรก็ตาม แม้ความสนใจเรื่องตลาดจะเป็นไปหลายแง่หลายมุม แต่น้ าหนักของความสนใจเหล่านี้ก็ยัง
ไม่มากนัก เมื่อเร็ว ๆ มานี้ (ต้นปี 2561) ได้มีเหตุการณ์ความขัดแย้งกันของผู้อยู่อาศัยใกล้ตลาดกับผู้ค้า
และผู้ซื้อ จนมีการทุบรถผู้ซื้อรายหนึ่งที่จอดรถขวางประตูบ้านเป็นข่าวปรากฏในสื่อสารมวลชน และ
สาธารณะเริ่มให้ความสนใจตลาดมากขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่า พ้ืนที่ตั้งของตลาดมี
ความส าคัญ ทั้งในฐานะเป็นแหล่งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ค้าและแหล่งอาหารให้กับชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ผู้คนไม่สามารถผลิตอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ได้เอง 

Max Weber (1947: 181) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้เสนอความคิดเกี่ยวกับเมืองไว้ว่า ชุมชน
ที่เรียกว่าจะเป็นเมือง (urban) ได้นั้น ต้องประกอบด้วยตลาด เพราะว่าตลาดคือสัญลักษณ์ของความเป็น
เมืองเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตชุมชน ที่ได้พัฒนามาถึงขั้นที่ผู้คนมีทักษะและความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน มี
การแบ่งงานกันท า เกิดเป็นอาชีพต่างๆ ตลาดมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ก็จะท าให้ชุมชนนั้นมีวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจที่คึกคัก มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของสินค้าและเงินทอง โลกของวัตถุ เครื่องอุปโภค บริโภคก็
จะหลากหลายมากมายยิ่งขึ้น ชีวิตของคนเมืองจึงขาดตลาดและการจับจ่ายสินค้าเพ่ืออุปโภค บริโภคไป
ไม่ได้ ตลาดจึงเป็นทั้งส่วนประกอบหนึ่งของระบบอาหารที่คนเมืองสร้างขึ้นมาและเป็นตัวก าหนดระบบ
การกินการอยู่ของผู้คนในเมือง ซึ่งต่างก็พ่ึงพาระบบดังกล่าวในการด ารงชีพ 

ตลาดสด ถือได้ว่ามีก าเนิดและมีพัฒนาการควบคู่กับสังคมไทยมาช้านาน ตลาดสด นอกจากจะ
เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านอาหารของผู้อยู่อาศัยในเมืองหรือชุมชนนั้นๆ แล้ว ตลาดสดยังถือ
ว่าเป็น “ตลาดชาวบ้าน” มากกว่าตลาดประเภทอ่ืน ๆ คือ ผู้ค้าขายในตลาดสด ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย 
มีทุนน้อย หรือบางครั้งผู้ค้าขายในตลาดสด ก็เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารโดยตรงด้วย ตลาดสดมีอยู่ในชุมชน
เมืองทุกชุมชน และเมื่อความเป็นเมืองขยายตัวออกไป ท าให้ตลาดสดขยายตัวติดตามออกไปด้วย 
กล่าวคือ จากการส ารวจสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลตลาดสดของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2542 พบว่ามีตลาด
ทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,158 แห่ง (ข้อมูลจากการส ารวจตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่าขณะนี้มีตลาดสดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) กระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน 1,533 
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แห่ง (ส่วนที่เหลือเป็นตลาดสดที่ไม่เข้าเกณฑ์ของกรมอนามัย) มีร้านอาหารและแผงลอยอีก จ านวน 
139,144 แห่ง (ผู้จัดการออนไลน์, 2555) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิติดังกล่าวนี้ น่าจะยังไม่ครอบคลุมกับ
ตลาดนัด หรือร้านขายของช าในหมู่บ้าน ตามตรอกซอกซอยที่ขายอาหารสดด้วย ซึ่งน่าจะมีอีกเป็นจ านวน
มาก และหากนับรวมกับธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสด อย่างเช่น การประกอบการด้านขนส่ง ห้อง
เย็น การถนอมอาหาร การแปรรูปและอ่ืน ๆ ก็จะเห็นได้ว่า ตลาดสดมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
สุขภาพและสังคมโดยรวมอย่างมาก 

ตลาดเป็นค าที่อยู่ในภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และตลาดสด ก็เป็นปรากฏการณ์ที่
ค่อนข้างเป็นเรื่องทั่วไปหรือเป็นเรื่องธรรมดา ในเศรษฐกิจสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ค าว่าตลาดในทาง
วิชาการ มีความหมายที่มากไปกว่าภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน และที่ส าคัญคือ ตลาดที่เป็น
ปรากฏการณ์ที่เราเห็นนั้น มีความซับซ้อน หรือมีเบื้องหลังที่มากไปกว่าที่ป รากฏให้เราเห็นมาก ใน
เบื้องต้น ค าว่าตลาด หมายถึง สถานที่ที่คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
Market place ค าดังกล่าวนี้ มีความหมายตรงกับตลาด ที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรมไทย ซึ่งหมายถึงที่
ชุมนุมซื้อขายของต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข  ตลาดหมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็น
ที่ชุมนุมจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือ
ปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2535) 

ส าหรับตลาดในทางวิชาการ ค าว่าตลาด ตรงกับ“market” ในภาษาอังกฤษ มีความหมายที่
ค่อนข้างเป็นนามธรรม ดังที่ อดัมส์   สมิท เคยพูดไว้ว่าหมายถึง “มือที่มองไม่เห็น” คือเป็นพลังหรือ
ความสัมพันธ์ที่มาจากสองฝ่าย คือฝ่ายที่เสนอขาย เรียกว่า supply และฝ่ายผู้ซื้อที่เรียกว่า demand 
การแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ค าว่าตลาด เป็นสถาบันทางสังคมแบบ
หนึ่ง ที่ควบคุมและก ากับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างมนุษย์ ตลาดในความหมายแบบนี้ จึงมี
ขอบเขตขยายออกไปกว้างขวาง อย่างเช่นการผลิตแล้วส่งมอบสินค้าของชาวนาให้แก่พ่อค้าคนกลาง ซึ่ง
สินค้าของเขาคือข้าว อาจจะกระจายไปถึงตลาดโลก และไปถึงผู้บริโภคที่อยู่ไกลจากตัวเขามาก 
ความสัมพันธ์แบบตลาดในลักษณะนี้ จึงเกี่ยวข้องกับพ่อค้าคนกลาง ผู้ส่งออกข้าว ผู้จ าหน่ายข้าวใน
ต่างประเทศและผู้บริโภค นอกจากนั้นความสัมพันธ์ตลาดแบบนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทาง
สังคมในวงกว้างขึ้นไปอีก เมื่อรัฐได้เข้ามามีบทบาทในการแทรกแซงราคาตลาด และชาวนาเป็นผู้เสียภาษี 
ที่น าไปสู่การจัดสรรเป็นสวัสดิการหรือเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  

ส าหรับในงานวิจัยนี้ เรามุ่งความสนใจไปที่ตลาดสด ซึ่งในเบื้องต้นก็คือ marketplace โดยเรามุ่ง
ความสนใจไปที่ประวัติศาสตร์ หรือพัฒนาการของตลาด อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ มุ่งค้นหาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และให้ข้อมูลนั้นเป็นผู้บอกเรื่องราวในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว แต่เราให้ความสนใจประเด็น
ทางสาธารณะในปัจจุบัน ที่ “ตลาด” ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่ง โดยเฉพาะ
ปรากฏการณ์การขยายตัวของห้างสรรพสินค้า การค้าปลีกแบบ modern trade และร้านสะดวกซื้อ ที่
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แพร่ขยายอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้เราต้องขยายความสนใจในการศึกษาออกไปนอก marketplace คือ
เราสนใจผู้ซื้อ ผู้ขายในตลาด แต่ในขณะเดียวกัน ก็สนใจว่า ตลาดสด มีบทบาทและรับใช้สังคม หรือมี 
“หน้าที่” อะไรในพัฒนาการที่ผ่านมา และหน้าที่เหล่านี้ จะยังคงมีอีกต่อไปหรือไม่ จะปรับเปลี่ยนไป
อย่างไรหากเราจะย้อนกลับไปพิจารณาในประวัติศาสตร์ ตลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มากับพัฒนาการของ
สังคมมนุษย์ที่มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกันรวมทั้งพัฒนาการความเป็นเมือง  ถึงแม้ว่าตลาดสดจะมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมตลอดทั้งเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมในหลายระดับ 
แต่การศึกษาวิจัยเรื่องตลาดสด ก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นใหญ่และไม่เป็นประเด็นสาธารณะที่กว้างขวางมาก
นัก 

โครงการวิจัยนี้ เป็นโครงการย่อยของโครงการ “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด 
และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน  (The Origin and Evolution of Fresh Market, Market Fair, and 
Petty Traders in the Northeast of Thailand)” ของเมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต 
โครงการนี้ สนใจค าถามที่ว่า การแลกเปลี่ยนค้าขายในตลาดสด ตลาดนัด มีความเชื่อมโยงเก่ียวกับแบบวิถี
การผลิตแบบไหน ผู้ให้บริการร้านค้าย่อย หรือผู้ผลิตสินค้ารายย่อย (petty commodity production) มี
วิธีการอย่างไรในการท าให้เขาสามารถด ารงอยู่ได้ ตลาดชาวบ้านและผู้ผลิตสินค้ารายย่อย จะมีพัฒนาการ
ต่อไปข้างหน้าอย่างไร หรือจะมีบทบาทต่อสังคมในอนาคตอย่างไร ส าหรับโครงการวิจัยก าเนิดและ
พัฒนาการตลาดสดเมืองนครพนม ที่เราก าลังจะน าเสนอต่อไปนี้เป็นผลการศึกษาโครงการวิจัยระยะที่ 1 
ซ่ึงรายงานจะครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ศึกษาคือ ตลาดสดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมในปีแรก  

เมืองนครพนม เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปิดหรือที่ตาบอด เนื่องด้วยมีพรมแดนที่ติดกับ 
สปป.ลาว ซึ่งพ้ืนที่ชายแดนบริเวณนี้ เคยมีปัญหาทางการเมืองมานานท าให้การค้าตามแนวชายแดนที่เคย
มีมาก่อนในอดีตหยุดชะงักลง ในยุคที่พ้ืนที่ส่วนอ่ืนของประเทศมีการขยายตัวของการค้าขายหรือความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากมีการสร้างทางรถไฟผ่านพ้ืนที่ของจังหวัดนั้นๆ  แต่จังหวัดนครพนม
กลับไม่ได้รับผลดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้อยู่ตามแนวพัฒนาเส้นทางรถไฟจากเหนือสู่ใต้ โดยมีกรุงเทพฯเป็น
จุดศูนย์กลาง ดังนั้นกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เมืองนครพนมจึงมีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างช้า 
กล่าวคือ การเป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรไม่มาก ส่งผลใหค้วามต้องการและการบริโภคสินค้าค่อนข้าง
น้อยตามไปด้วย  หากพิจารณาในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ในปี พ.ศ. 2527 นครพนมมีชุมชนในระดับ
เทศบาลเมืองเพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลเมืองนครพนม มีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 23,831 คน 
นอกนั้นเป็นชุมชนในระดับสุขาภิบาล 7 แห่ง ซึ่งมีจ านวนประชากร รวมกันเป็น 88,450 คน สุขาภิบาลที่
มีประชากรมากสุด ได้แก่ สุขาภิบาลธาตุพนม 16,652 คน สุขาภิบาลนาหว้า 10,060 คน ส่วนสุขาภิบาล
ที่เหลือ มีประชากรระหว่าง 4,122 คน ถึง 6,818 คน  (บังเอิญ  เจริญสุข, 2532: 46)  

อย่างไรก็ตามในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเช่น ในปี 
พ.ศ. 2553 มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 583,726 คน ในเขตอ าเภอเมืองมีประชากร จ านวน 128,313 
คน ในเขตเทศบาลมีประชากรทั้งสิ้น 40,581 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) และปี พ.ศ.2558 มี
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จ านวนประชากรทั้งสิ้น 715,399 คน ในเขตอ าเภอเมืองจ านวน 116,990 คน และในเขตเทศบาล จ านวน 
26,387 คน (แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม, 2561) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใหญ่อ่ืน เช่น ขอนแก่น 
อุดรธานี อุบลราชธานีแล้วการขยายตัวของเมืองและตลาดถือว่ามีแตกต่างกันมาก 

จากการศึกษาระบบชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปี 2527 ชุมชนของจังหวัดนครพนม จ าแนกได้ 2 ระดับ คือ  1) ชุมชนศูนย์กลาง
จังหวัด มีเพียงแห่งเดียวคือ เทศบาลเมืองนครพนม โดยมีหน้าที่เป็นชุมชนศูนย์กลางในระดับจังหวัด ทั้ง
ด้านการบริหาร เศรษฐกิจ บริการทางสังคมและการคมนาคมขนส่ง  2) ชุมชนศูนย์กลางอ าเภอ ได้แก่ 
ชุมชนสุขาภิบาล ท าหน้าที่โดยรวมคล้ายคลึงกัน คือเป็นศูนย์กลางการบริหาร เศรษฐกิจ และบริการทาง
สังคมในระดับอ าเภอและท้องถิ่น  โดยชุมชนศูนย์กลางของอ าเภอดังกล่าวจะพ่ึงพิงบริการในระดับสูงที่
เทศบาลเมืองนครพนมไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการให้แก่พ้ืนที่ได้  ประชากรก็จะหันไปใช้บริการ
ชุมชนที่มีขีดความสามารถสูงกว่าและอยู่ใกล้เคียง เช่นประชาชน มักจะเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการที่
จังหวัดสกลนคร อุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการในภาคอีสานแถบนี้  (บังเอิญ  เจริญสุข, 
2532: 46) การเป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรน้อย ถือเป็นส่งผลต่อความต้องการการบริโภคอาหารและ
การขยายตัวของตลาดสดก็มีน้อย กล่าวคือ ในเขตเทศบาลนครพนมนับตั้งแต่เกิดตลาดสดเทศบาลเป็น
ครั้งแรกในปี 2515 มีตลาดสดเกิดเพ่ิมขึ้นอีก 2 แห่ง แต่ตลาดทั้ง 3 แห่งก็ยังท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางซื้อ
ขายสินค้าที่เป็นของสดและเครื่องอุปโภค บริโภค ที่มิใช่เพียงคนท้องถิ่นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของสินค้าที่
ส่งไปเลี้ยงประชาชนชาวลาวจากแขวงค าม่วนซึ่งยังต้องพ่ึงพิงสินค้าจากประเทศไทย ดังนั้นตลาดเมือง
นครพนม จึงเปรียบเสมือนครัวข้ามแดนที่ต้องเลี้ยงผู้คนทั้งสองฝั่งโขงมายาวนาน 

ปัจจุบันนครพนมถูกจัดให้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าไป
ถึงประเทศจีนทางตอนใต้ โดยผ่านประเทศลาวและเวียดนาม รัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้า นโยบายของภูมิภาคและนโยบายของรัฐในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เช่น การสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) ท าให้การเดินทาง
ติดต่อค้าขายกันสะดวกมากขึ้น  การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าที่หลั่งไหลมาลงทุน
เพ่ือรองรับลูกค้าจาก สปป.ลาว  นอกจากนี้ เมื่อ ปี 2554 นครพนมได้ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่และกระจายสินค้าที่ผลิตออกสู่เส้นทาง
นครพนม ลาว เวียดนามและจีนตอนใต้  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท าให้เกิดโรงแรมที่พัก
และร้านอาหารเกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการวัตถุดิบในการท าอาหารเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
จากการมุ่งให้ความส าคัญกับทุนขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว การเกิด 
modern trade ที่มีสินค้าหลากหลายและได้มาตรฐานของปริมาณและคุณภาพ ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัยพร้อมกับการบริการที่ดี สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้า  ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผล
กระทบและการอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดอย่างไรจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 

 



5 
 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 

 งานวิจัยนี้จึงตั้งค าถามว่าท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งท ามาหากินของ
กลุ่มผู้ค้ารายย่อยได้รับผลกระทบหรือไม่ จะอยู่ได้อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง 

 

3.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของเมืองนครพนม  

3.2 เพ่ือศึกษาพัฒนาการการก่อเกิดตลาดสดภายใต้การเป็นพ้ืนที่ชายแดนของเมืองนครพนม 

3.3 เพ่ือวิเคราะห์ผู้ค้ารายย่อยและผู้ซื้อในตลาดเมืองนครพนม 

 

4.  กำรทบทวนวรรณกรรม 

4.1  แนวคิดเกี่ยวกับตลำด 

  “ตลาด” ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชยสถาน ระบุว่า หมายถึงที่ชุมนุมซื้อขายของ 
ต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติ สาธารณสุข  ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม
จ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว 
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว 
หรือตามวันที่ก าหนด (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในพระราชบัญญัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข ค าว่า ตลาด มีความหมายอย่างเดียวกับตลาดสด ซึ่งในภาษาที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันทั่วไป มักจะแยกตลาดสด ออกจากตลาดประเภทอ่ืนๆ แต่ถ้าในความหมายอย่างกว้าง 
ตลาด  หมายถึง สถานที่ที่เป็นชุมชน หรือเป็นที่ชุมนุมเพ่ือซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและ
สินค้าส าเร็จรูป เป็นประจ า เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือ
หลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีท าเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัด
พบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู่ ณ ที่ใด 
ก็มักจะมีตลาดอยู่ ณ ที่นั้น ตลาดจึงมีมาแต่ครั้งโบราณในทุกสังคม (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 
2547) 

  นอกจากนี้ตลาดยังหมายถึง สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีท าเลเหมาะสมเป็นองค์ประกอบของพ้ืนที่ชุมชนในด้านเป็นย่านศูนย์กลาง มี
หน้าที่ใช้สอยเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นประจ าเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ การท ามาหากิน และ
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ความรู้ และความคิดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ประชาชนแทบทุกชนชั้นมีส่วนร่วม
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ในการใช้สอย ตลาดจึงสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพที่ผสมผสานกันอยู่ 
รวมทั้งวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้งของกิจกรรมในพ้ืนที่ (เกียรติ จิวะกุล และ
คณะ, 2525) นอกจากนี้ตลาดยังเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทั้งใน
ด้านที่ตั้ง รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินค้าตามสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละยุค
สมัย (สันติ เศวตวิมล, 2544) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า ตลาดถือได้ว่าเป็นแหล่งพ้ืนที่ศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าในชีวิตประจ าวัน เรียกได้ว่า ปรากฏตัวอยู่ในประวัติศาสตร์ของทุกพ้ืนที่ที่มีผู้คน
อยู่อาศัย ที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมที่เกิดขึ้น  พ้ืนที่ตลาดอาจจะมีชื่อเรียกที่
แตกต่างกันตามแต่ละวัฒนธรรม เช่น ในภาคเหนือ อาจเรียก ตลาดว่า “กาด” และชื่อเรียกกาดอาจจะ
เป็นไปตามสถานที่หรืออาจจะเรียกตามเวลาท าการของกาดนั้น ด้วยการเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน ถือ
ได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่จ าเป็น มีความส าคัญและหน้าที่ที่ต้องรับใช้อยู่ในทุกสังคม ตลาดจึงเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับ
สังคมไทยมาช้านาน (กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, 2556) 

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา “ตลาด” จากมุมมองทางความคิดทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ที่ เน้นท าการศึกษา “ตลาด” ผ่านการผลิตสร้างวาทกรรมในบริบทต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนและ
วัฒนธรรม  การศึกษาแนวนี้จึงมองตลาด ในฐานะของการเป็นพ้ืนที่พบปะ โดยพิจารณาผ่านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างผู้คนหลากหลายกลุ่ม โดยให้ความส าคัญกับอัตลักษณ์และปฏิสัมพันธ์ ของผู้คนที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านอ่ืนๆ อาทิ ความคิด สินค้า และการให้ความหมายที่เป็นผลมาจากขยายตัวของ
กระแสโลกาภิวัตน์ (Pottie – Sherman, 2011) 

 

4.2  พัฒนำกำรของตลำด 

 สันติ เศวตวิมล (2544) ได้กล่าวถึงตลาดทั่วโลกว่าล้วนมีพัฒนาการมาจากตลาดนัด 
เพราะในอดีตสังคมมนุษย์เป็นแบบพ่ึงตนเอง ผลิตไว้รับประทานในครัวเรือน เมื่อผลิตได้ในปริมาณที่มาก
เกินกว่าความต้องการจึงน าผลผลิตส่วนเกินนั้นมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ จึงต้องมีการ
นัดวันกันเพ่ือซื้อขายสินค้าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าปกติ  เมื่อสังคมมี
ความเจริญขึ้นกลายเป็นเมือง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าบริโภคอุปโภคขยายตัวขึ้นและระบบการผลิต
แบบอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงเกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งหรือสถานที่ส าหรับซื้อขายสินค้า หรือตลาด 
ในสถานที่ที่คนในสังคมหรือชุมชนนั้นรู้จักและสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และเป็นศูนย์กลางการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดย่านตลาดที่เป็นทั้งท่ีอยู่อาศัยและสถานที่ค้าขายอย่างถาวร เกิดเป็นตลาด
ในหลายระดับเพ่ือขายส่งต่อเป็นทอดๆ การแลกเปลี่ยนนี้อาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้าน หรือ
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ระหว่างเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไป โดยอาศัยพ่อค้าวัวต่างถิ่น หรือกองคาราวาน หรืออาจจะน าผลผลิตนั้น 
ไปแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในยุคสมัยนั้น จึงยังไม่มีสถานที่ท่ีแน่นอน 

  ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้นเป็นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมือง การใช้เงินตรา
เริ่มแพร่หลาย และการค้าขายมีการขยายตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมีมากขึ้นตามไป
ด้วย จึงเกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งหรือสถานที่ส าหรับซื้อขายสินค้าเหล่านั้น นั่นคือ “ตลาด” ซึ่ง
มักจะเป็นที่ที่คนในสังคม หรือชุมชนนั้นรู้จักและสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนที่
ตลาดตั้งอยู่หรือจ านวนสินค้าที่น ามาวางขายในตลาดแห่งนั้น นอกจากนี้ลักษณะของตลาดยังขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนั้นๆ เช่น ถ้าชุมชนใช้การคมนาคมทางน้ าเป็นส าคัญ ตลาด
ของชุมชนนั้นจะเรียกว่า  “ตลาดน้ า”  หรือถ้าใช้การคมนาคมทางบก ในการติดต่อค้าขายจะ
เรียกว่า “ตลาดบก” ตลาดจึงเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในสังคม (เกียรติ   
จิวะกุล และคณะ, 2525) 

   จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเห็นว่าตลาดอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ในสมัย
สุโขทัยได้มีตลาดเกิดขึ้นแล้ว เรียกว่า “ตลาดปสาน” เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งของชาวเมือง
สุโขทัย และชาวเมืองใกล้เคียง สินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดปสาน มีหลายประเภท เช่น ผลไม้  เครื่อง
อุปโภคบริโภค รวมทั้งสัตว์ที่ใช้เป็นแรงงาน เป็นพาหนะ เช่น วัวและม้า ตลาดปสานตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของเมืองสุโขทัย ลักษณะของตลาดเป็นลานกว้างๆ เหมาะส าหรับเป็นที่ชุมนุมกันของผู้ซื้อและผู้ขาย 
รูปแบบของตลาดนี้อาจจะเรียกได้ว่า “ตลาดบก” เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งค้าขายอยู่บนบก (สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ, 2547) 

 ต่อมาในสมัยอยุธยา ตลาดยังอยู่ตามชุมชนเช่นเดิม แต่รูปแบบของตลาดมีเพ่ิมมากขึ้น
คือ มีทั้งตลาดบก ตลาดน้ า และตลาดนัด นอกจากนี้ยังเกิดย่านตลาดที่มีการค้าขายทั้งแบบถาวรและแบบ
ชั่วคราว คือ มีทั้งการค้าขายทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น และตลาดที่ขายเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็น เท่านั้น 
นอกจากนี้ในย่านตลาดยังมีการสร้างโรงเรือนที่ใช้เป็นสถานที่ค้าขายและพักอาศัย  ย่านตลาดจึงมักตั้งอยู่
ในที่ที่มีการคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก ร้านค้าในย่านตลาดจะขายสินค้าต่างๆ กันไป ท าให้เกิดสังคมที่
มีลักษณะการอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัย ย่านตลาดนี้มีทั้งที่เป็นตลาดบก และตลาดน้ า ส าหรับตลาดน้ า 
หรือตลาดที่ค้าขายในน้ าที่ใช้เรือแพเป็นพาหนะต่างร้านค้า เริ่มมีมากขึ้นในสมัยอยุธยา เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา เป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ า การคมนาคมจึงต้องอาศัยทางน้ าเป็นส าคัญ 
แหล่งชุมชนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมักอยู่ริมแม่น้ า การค้าขายจึงต้องอาศัยทางน้ า (เกียรติ  จิวะกุล และ
คณะ, 2525) 

   ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การค้าขายไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะแต่ในตลาดหรือย่านตลาด
เท่านั้น แต่ยังมีพ่อค้าเร่ หรือพ่อค้าคนกลาง น าสินค้าไปขายยังท้องถิ่นที่ห่างไกลจากตลาด ซึ่งชาวจีนเป็นผู้
ริเริ่มการค้าขายในลักษณะนี้ก่อนชนชาติอ่ืน ชาวจีนเหล่านี้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองไทยและยึดอาชีพ
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ค้าขาย โดยน าสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สุรา ฝิ่น ขนมจันอับ ผัก ผลไม้ เกลือ หอม กระเทียม หมาก
พลู กะปิ น้ าตาล เคียว มีด น้ ามันก๊าด ก๋วยเตี๋ยว เนื้อหมู และเสื้อผ้า ไปขายยังหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
ไปทางเรือ เพราะขนส่งสินค้าได้เป็นจ านวนมาก เปรียบเหมือนตลาดเคลื่อนที่ เมื่อพายเรือผ่านบ้านใดก็
มักจะส่งสัญญาณ เช่น บีบแตร หรือเป่าเขาควาย เพ่ือบอกให้รู้ว่าได้น าสินค้ามาขายแล้ว  (สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ, 2547) 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยมีการติดต่อ
ค้าขายกับประเทศตะวันตก ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทย โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า ร้านค้า
แห่งแรกของพ่อค้าชาวตะวันตกในเมืองไทย หรือตลาดของชาวตะวันตก ในระยะนั้นจึงเป็นร้านค้าที่
เรียกว่า “ห้าง” ในช่วงนี้ไทยยังคงมีสงครามกับดินแดนใกล้เคียง เมื่อฝ่ายไทยชนะสงครามก็มักจะกวาด
ต้อนผู้คนจากเมืองต่างๆ  เช่น คนลาว คนเขมร คนญวน ให้มาตั้งหลักแหล่งในกรุงเทพมหานครและตาม
หัวเมืองต่างๆ เชลยที่ถูกกวาดต้อนมานี้จะอาศัยรวมกันเป็นหมู่เหล่าตามเชื้อชาติของตน และสร้างชุมชน
ขึ้น จึงเกิดเป็นชุมชนลาว ชุมชนแขก ชุมชนมอญ ชุมชนเขมร รวมทั้งชุมชนของชาวจีนที่เข้ามาค้าขาย 
และตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละชุมชนต่างก็มีตลาดในชุมชนของตน โดยเรียกขานชื่อตลาดไป
ตามสัญชาติเป็นย่านๆ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2547) 

 ต้ังแต่รัชสมัยของรัฐกาลที่ 5 ไทยได้เริ่มปรับตัวไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก เนื่องจาก
ความจ าเป็นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากมหาอ านาจตะวันตกใช้ลัทธิจักรวรรดินิยมหาทาง
เข้ายึดดินแดนอ่ืนเพ่ือเป็นอาณานิคม  การปรับตัวสมัยนี้จึงเป็นการพัฒนาสภาพบ้านเมืองให้เป็นระเบียบ
สวยงาม มีการพัฒนาการคมนาคม มีการซ่อมแซมและตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานคร 
และเป็นผลให้เกิดการขยายแหล่งชุมชนไปตามเส้นทางบกเพ่ิมมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ เกิดแหล่งการค้า
ต่างๆ ทั้งย่านการค้าของชาวจีน ชาวตะวันตก และชาวไทย การกระจายตัวของย่านการค้าจึงเกิดการ
ขยายตัวตลาดสดเกิดขึ้นตามมา โดยลักษณะตลาดในช่วงนี้ได้ปรับปรุงเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีการปรับปรุงในด้าน
ต่างๆ ทั้งในด้านรูปแบบ การจัดระเบียบ ความสะอาด การบริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการสร้าง
โรงอาคารถาวรยกพ้ืนสูงและแบ่งช่องส าหรับจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด และสินค้าประเภทอ่ืนๆ 
(เกียรติ  จิวะกุล และคณะ, 2525) 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2502 – 2530 ได้ขยายตลาดสดและตึกแถวไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เป็น
รูปแบบอาคารตึกแถวริมถนนที่เป็นตึกแถวทรงกล่องเรียบ ๆ สร้างด้วยคอนกรีตสองถึงสามชั้น เว้นทางให้
เข้า - ออกไปยังตลาดสดที่ตั้งอยู่ด้านหลังตึก ตลาดสดและตึกแถวรูปแบบนี้ได้รับความนิยม จนกลายเป็น
แหล่งกระจายสินค้าให้กับท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว  ในช่วงทศวรรษ 2530 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่กิจการร้านค้า
ปลีก ตลาดสดมีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับความนิยมที่สุด เพราะเป็นช่วงที่การค้าก าลังขยายตัว ในขณะ
ที่กิจการร้านค้าสะดวกซื้อและแฟรนไชส์จากต่างประเทศก็ยังไม่แพร่หลายนัก ผลจากการพัฒนาประเทศ
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้ท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของชาวนาเข้ามาเป็นแรงงานเพ่ือหางานท าในเขตเมือง
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และแหล่งนิคมต่างๆ ตามมาด้วยการเกิดเป็นตลาดและร้านค้าที่มีผู้ประกอบการเป็นทั้งคนจีนและคนไทย 
(สุจินดา เจียมศรีพงษ,์ 2554) 

 ต่อมาในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2531 – 2534) ประเทศไทยได้รับ
กระแสการค้าแบบสะดวกซื้อและธุรกิจแฟรนซ์ไชส์จากต่างประเทศ มีการด าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ซี
พีออลล์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแรกที่ถนนพัฒน์พงศ์ เมื่อ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2532 จากนั้นได้ขยายการค้าไปยังย่านอ่ืนๆ  ต่อมาก็มีร้านสะดวกซื้อที่ด าเนินการโดย
บริษัทอ่ืน ๆ อาทิ แฟมิลี่มาร์ท เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ฯลฯ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว รุกเข้าไปยังแหล่งตลาดและแหล่งสัญจรต่างๆ  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 บริษัท ซีพีออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลว่าภายหลังจากที่ได้ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 12 ปี พบว่ามีร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นที่เปิดให้บริการทั่วประเทศอยู่ถึง 10,200 สาขา และเป้าหมายอีก 3 ปี จะเปิดให้ได้ 13,000 
สาขา (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อและธุรกิจแฟรนซ์ไชส์ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจค้าปลีก ท าให้ผู้ค้ารายย่อยที่มีกิจการร้านค้าในตลาดสดจ านวนหนึ่งต้องปิดกิจการหรือปรับเปลี่ยน
เป็นร้านสะดวกซื้อ  เนื่องจากผู้ซื้อเริ่มคุ้นเคยกับความทันสมัย ท าให้ผู้ค้ารายย่อยในธุรกิจค้าปลีกมีรายได้
ลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็ต้องเลิกกิจการ ผลกระทบดังกล่าวได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มจากพ้ืนที่กรุงเทพฯ และขยายไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด (สุจินดา เจียมศรีพงษ์, 2554) 

 จากการศึกษาของกิตติพร  ใจบุญ (2549) ปัจจุบันตลาดแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้  

 ตลำดน  ำ - ตลำดบก ตลาดน้ าเป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยภาคกลาง ที่มีแม่น้ าล า
คลองหลายสาย เดิมผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตเกษตรกร ที่น าผลผลิตทางการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน 
บริเวณจุดตัดของคลอง เวลานัดของตลาดสัมพันธ์กับวันข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งก็สัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ า 
ต่อมาเมื่อมีการตัดถนน ชุมชนก็ขยายตัวไปตามถนน ตลาดน้ าก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้ตอบสนอง
กับชุมชน แบบใหม่ เช่น มีสถานที่ประจ า มีตัวอาคาร มีเวลาขายที่แน่นอน มีลักษณะเป็นตลาดประจ า
มากขึ้น ในระยะหลังก็มีกระแสท่องเที่ยวตลาดน้ า 

 ตลำดสด เป็นตลาดที่มีพัฒนาการต่อจากตลาดน้ า มีระบบการจัดการ เช่น การจัด
ระเบียบโซนขายสินค้า การดูแลเรื่องความสะอาด และมีจ านวนผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากเดิมที่มี
เพียงผู้ซื้อ-ผู้ชาย มีเพ่ิมในส่วนของลูกจ้าง เด็กส่งของ คนขับรถรับจ้างต่างๆ 

 หำบเร่-แผงลอย  “หาบเร่” คือกิจกรรมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในขณะที่ “แผงลอย” 
นั้นอยู่ติดที่ สินค้าหาบเร่ – แผงลอย มักเป็นสินค้าประเภทอาหาร ขายใกล้แหล่งชุมชน สถานที่ท างาน 
หรือย่านธุรกิจต่างๆ ในระยะหลังเปลี่ยนมาขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมากขึ้น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
และมักจะไปขายตามตลาดนัดด้วย 

 ตลำดนัด ค าว่า “นัด” แสดงนัยว่าไม่ใช่ตลาดประจ า แต่จัดในวันใดวันหนึ่ง ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งเท่านั้น มีทั้งตลาดน้ าและตลาดบก งานศึกษาที่มีอยู่จะเป็นการศึกษาตลาดนัดขนาดใหญ่ เช่น 
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ตลาดนัดสนามหลวง จตุจักร โดยเสนอว่า ตลาดประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลต้องการให้มีสถานที่
ที่คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ส่วนเหตุผลของการย้ายตลาดนัดก็คือ ความเจริญเติบโตของเมือง 
หรือความต้องการให้เกิดศูนย์กลางของเมืองตามย่านชานเมืองมากขึ้น ในระยะหลังๆ มีตลาดนัดรูปแบบ
ใหม่ๆ เกิดข้ึน เช่น การเปิดท้ายขายของ ถนนคนเดิน ตลาดนัดของคนท างาน ฯลฯ  

 ตลาดนัด หมายรวมถึง ตลาดบก หรือตลาดน้ า ที่จัดให้มีขึ้นเฉพาะวันและสถานที่ที่
ก าหนด อาจเป็นเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ และจะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 
ตลาดลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไป ทั้งในชนบท และตัวเมืองใหญ่ ส าหรับสถานที่ที่ใช้เป็นตลาดนัด ส่วนใหญ่จะใช้
บริเวณลานวัด ข้างๆ สวนสาธารณะ หรือบนทางเท้าริมถนน ที่มีรถวิ่งผ่านไปมา เพ่ือให้ผู้สัญจรไปมา และ
คนในละแวกนั้น ได้มาจับจ่ายซื้อของกันสะดวก ส่วนขนาดของตลาดนัดแต่ละแห่ง ก็ข้ึนอยู่กับความเจริญ
ของชุมชนนั้นๆ เป็นส าคัญ สินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าน ามาวางขายจะมีสารพัดอย่าง เช่นเดียวกับสินค้า ที่
วางขายในตลาดสด อาจมีสินค้าบางอย่างที่ในตลาดสด ไม่มีวางขาย แต่จะมีผู้น ามาขาย เฉพาะในวันที่มี
ตลาดนัดเท่านั้น นอกจากนี้ ตลาดนัดบางแห่ง จะขายสินค้าเฉพาะอย่างเท่านั้น เช่น ตลาดนัดวัว ตลาดนัด
ควาย ก็จะขายเฉพาะวัวและควายเท่านั้น เวลาที่ขาย อาจมีเฉพาะช่วงเช้าครั้งหนึ่ง และช่วงเย็นอีกครั้ง
หนึ่ง หรืออาจจะขายทั้งวันก็ได้  

 ตลาดนัดเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนใน
พ้ืนที่ชนบทที่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างเบาบางและกระจาย และข้อจ ากัดด้านเวลาในการเดินทางไปใช้บริการ 
เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพ่ือการผลิต ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดในเขตเมืองได้บ่อยๆ 
ตลาดนัดในชุมชนจึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชนบทได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้
ตลาดนัดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจในสังคมเกษตรกรรม ประชาชนในชนบทของไทยจึงมีความ
ผูกพันกับตลาดนัดมาก ปัจจุบันแนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดนัดมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตอย่าง
แน่นอน เพราะตลาดนัดเป็นแหล่งที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในแง่ของผู้ซื้อมี
แรงจูงใจที่จะจับจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาถูกและสามารถต่อรองราคาได้ และสิ่งที่ส าคัญใน
ตลาดนัดคือมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายครบวงจร เหตุผลดังกล่าวนี้ ตลาดนัดจึงเป็นสิ่งตอบสนองของคนที่
มีรายได้น้อยและยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทยที่ต้องการมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถี
เศรษฐกิจของชุมชนที่ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชากร   

 ตลำดสินค้ำเฉพำะอย่ำง สมัยก่อนมีลักษณะเป็น “ย่าน” เช่น บ้านพานถม บ้านบาตร 
บ้านดอกไม้ บ้านหม้อ ซึ่งมักผลิตและขายสินค้าเฉพาะอย่างที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ในปัจจุบัน 
ย่านขายสินค้าเฉพาะอย่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการรับสินค้ากระจายไปขายในที่ต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็
มีย่านสินค้าบางประเภทที่พัฒนาขึ้นเป็นย่านขนาดใหญ่ เช่น โบ๊เบ๊ พาหุรัด นอกจากนี้ ยังมีตลาดขายส่ ง
สินค้าการเกษตรประเภทต่างๆ เช่น ตลาดกลางข้าว ยางพารา ซึ่งก็มีการศึกษาไว้บ้างแล้ว 

 ย่ำนกำรค้ำ เป็นย่านพาณิชยกรรม หรือเป็นย่านที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น หรือเป็นย่านที่
คนนิยมไปจับจ่ายสินค้าและบริการเป็นจ านวนมาก ย่านการค้าในช่วงแรกๆ มีลักษณะเฉพาะและแบ่งกลุ่ม
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ตามชาติพันธุ์ เช่น ย่านส าเพ็งมีชุมชนชาวจีน ใกล้ๆ กันก็เป็นร้านของชาวอินเดียขายผ้า นอกจากนี้ยังมี
ย่านการค้าของชาวตะวันตกบริเวณแพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ด้วย ย่านการค้าแบบเดิมจะมีตลาดสด
เป็นศูนย์กลางอยู่ข้างในและมีร้านค้าย่อยๆ รายรอบ ในขณะที่ย่านการค้าสมัยใหม่ คื อศูนย์การค้าใน
ปัจจุบันนั้น จะมีบริการอย่างอ่ืนที่นอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น ความบันเทิงต่างๆ  

 ปัจจุบันการค้าในย่านตลาดสด ตลาดน้ า ตลาดบก ได้มีการปรับตัวในเรื่องรูปแบบ 
สถานที่และสินค้าที่จ าหน่ายเป็นการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่
บทบาทก็ยังคงเดิม คือ การเป็นพื้นที่แห่งการซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่ในอีกบทบาทหนึ่งของสังคมที่น่าสนใจ
คือ การปรับตัวของตลาดสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางสังคม จนในปัจจุบันได้รับความนิยมเรียก
ได้ว่าเป็นกระแสการท่องเที่ยวตลาดที่สามารถแบ่งได้หลายลักษณะ คือ ตลาดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่จัดจ าลอง
บรรยากาศให้เป็นแบบวิถีชีวิตสมัยก่อนของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนริมน้ า หรือน า เสนอตลาดใน
ช่วงเวลาย้อนยุค เช่น ตลาดเพลินวาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตลาดน าคลองอ าเภอสระบัว 
จังหวัดอยุธยา และตลาดหรือย่านชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นศูนย์กลางและท าหน้าที่
แลกเปลี่ยนสินค้ามาก่อนตั้งแต่ในอดีต แต่ประสบปัญหาซบเซา และมีความพยายามในการปรับปรุงเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและน าเสนอเพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้ เช่นตลาดน้ าดอนหวาย เป็น
ตลาดโบราณริมแม่น้ าท่าจีนที่มีอายุนานกว่า 100 ปี ได้รับการรื้อฟ้ินวิถีดั้งเดิมจากกระแสโซเซียลและการ
โหยหาอดีตของผู้คน จนท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อมาตลาดเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวแบบท า
ให้เกิดตลาดในลักษณะเดียวกันนี้ในหลายๆ จังหวัด  

 

4.3  ตลำดในฐำนะท่ีเป็นพื นที่ (space/place)  

 ตลาดอาจจะมองได้ว่าเป็น “พ้ืนที่” ที่มีหน้าที่เฉพาะด้าน เป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมา
เพ่ือค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตาม ค าว่า “พ้ืนที่” ในทางสังคมศาสตร์ มีความหมายกว้างขวาง
กว่าพ้ืนที่ทางกายภาพ Lefebvre ซึ่งเป็นนักวิชาการชาวฝรั่งเศส เป็นนักวิชาการที่มีอิทธิพลทางความคิด
ในด้านนี้ เขาชี้ว่า พ้ืนที่นอกจากจะเป็นสภาพทางกายภาพ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้ว พ้ืนที่ยังเป็น 
“ผลผลิต” ของกระบวนการทางสังคม (production of space) การผลิตพ้ืนที่เป็นกระบวนการเดียวกัน
กับกระบวนการผลิตความหมาย (production of meanings) พ้ืนที่ ก็คื อ ห้ วงประจ าวัน  (the 
everyday) หรือห้วงเวลา ที่เป็นที่บรรจบของสิ่งที่ย้อนแย้งกัน พ้ืนที่ได้บรรจุเอาปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน 
(the everyday practices) ทั้ งมวลเข้าไปไว้ในนั้น ปฏิบัติการเหล่านี้  มีลักษณะกระจัดกระจาย 
ความสัมพันธ์ หรือกฎเกณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันเหล่านี้  จะไม่ปรากฏให้เห็น 
Lefebvre กล่าวว่า  

   “พ้ืนที่ (ทางสังคม) คือผลผลิต ..... พ้ืนที่ที่ถูกผลิตขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการคิดและ
การกระท า ..... นอกเหนือจากมันเป็นเครื่องมือส าหรับการผลิตแล้ว (พ้ืนที่) ก็เป็นเครื่องมือส าหรับการ
ควบคุม และดังนั้นจึงน าไปสู่การครอบง าของอ านาจด้วย” 
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   "(Social) space is a (social) product [...] the space thus produced also 
serves as a tool of thought and of action [...] in addition to being a means of production 
it is also a means of control, and hence of domination, of power." 

   นักสังคมศาสตร์ที่น าเอาแนวคิดเรื่องพ้ืนที่มาใช้ในการวิเคราะห์เมือง ที่ส าคัญคนหนึ่งคือ 
David Harvey (เดวิด ฮาร์วีย์) เขามองว่าการสร้างเมือง (city building) เป็นกลไกอันส าคัญของการ
สะสมทุนของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เขาได้กล่าวถึงการเริ่มต้นความสนใจในการศึกษาความคิดของ Karl 
Marx (คาร์ล มาร์กซ์) เมื่อเขาย้ายไปอยู่ที่ Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นช่วงคริสต์ทศวรรษที่
1970s เขาได้พบกับการประท้วงและความวุ่นวายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองของอเมริกาในขณะนั้น เหตุผล
อย่างหนึ่งของผู้ประท้วง เป็นการต่อต้านสงครามเวียดนาม  อย่างไรก็ตาม David Harvey ได้สังเกตเห็น
ว่า ช่วงทศวรรษดังกล่าว เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของอเมริกาและเศรษฐกิจของโลก เติบโตในอัตราที่สูง และ
ความเติบโตนี้ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับความไม่เท่าเทียมเขามองว่า การประท้วง ความวุ่นวาย ความไร้ระเบียบ  
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง ความจริงแล้ว มีสาเหตุมาจากคุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่เสื่อมถอยลง จนไม่
อาจจะทนต่อไปได้ คนส่วนใหญ่ใช้รายได้ของเขาที่ได้รับกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยเขามองว่า 
การสร้างเมืองเป็นเครื่องมือหรือนโยบาย ที่น ามาใช้ส าหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่เกิด over 
surplus ของทุน อย่างเช่นในยุคอาณาจักรที่ 2 ของฝรั่งเศส มีการสร้างเมืองปารีสขึ้นมาใหม่ แนวทางนี้ 
ท าให้แรงงานสามารถน ากลับมาใช้อย่างมีผลิตภาพ (productive use) คือ เกิดการจ้างงานและเกิดการ
ขยายตัวและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  ส าหรับในอเมริกาได้มีข้อเรียกร้องให้สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มี
รายได้น้อยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนสงคราม การตอบสนองข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ เป็นเหตุผลส าคัญท า
ให้เกิดการก่อสร้างและการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของเศรษฐกิจรูปแบบนี้เรียกว่า demand-led 
economy  
   นับตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1973 เป็นต้นมา ได้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่
เรียกว่า supply-led economy เศรษฐกิจแบบนี้  ปรากฏเมื่อ “เงิน” ในฐานะที่ เป็นทุน (money 
capital) ได้เข้ามามีบทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกฎใหม่ของการสะสมทุน เงินทุน 
เป็นทุนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็ว และการเคลื่อนย้ายดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องผ่อนคลายกฎของนานา
ประเทศ ที่เคยใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายทุนมาก่อน การเคลื่อนย้ายดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีระบบการเงิน
แบบใหม่ โดยเฉพาะระบบเครดิต เมื่อปลายทางของการลงทุนใหม่ ไม่มีการสะสมทุนที่เพียงพอมาก่อน ก็
จะต้องกู้ยืมจากประเทศตะวันตก และที่ส าคัญคือ เมื่อผู้บริโภค ได้รับประโยชน์น้อยลงจากการลงทุน ก็
จ าเป็นต้องมีการกู้ยืม เพ่ือน าไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ดังนั้นกฎใหม่ของการสะสมทุนขึ้นอยู่กับการ
เก็งราคาของทรัพย์สิน โดยเฉพาะที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด (perpetual) กฎดังกล่าวนี้ มี
แนวโน้มจะน าไปสู่วิกฤติถาวร คือจะมีภาวะที่ทุนและแรงงาน ไม่อาจจะน ามาใช้ให้เกิดผลิตภาพ 
(productive use) อยู่ตลอดเวลา และจะท าให้มีความจ าเป็นต้องลดมูลค่าของทุนและแรงงาน 
(devaluation) เพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่  
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  ส าหรับแนวคิดพ้ืนที่ของ David Harvey ได้รับอิทธิพลจาก Lefebvre โดยเขามองว่า การผลิต
(production) ของระบบทุนนิยม ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะสินค้า (commodity) ที่เราคุ้นเคยอยู่ทั่วไป แต่ทุน
นิยมได้ท าการผลิตพ้ืนที่ (production of space) ขึ้นมาด้วย  ค าว่าการผลิต เป็นค าที่คุ้นเคยอยู่แล้ว
ในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ค าดังกล่าวนี้  ให้ค าอธิบายหรือนิยาม
กระบวนการผลิตพ้ืนที่ แบบเดียวกับกระบวนการการผลิตอ่ืนๆ คือการน าเอาวัตถุดิบ มาผ่านกระบวนการ 
เพ่ือแปลงเป็นวัตถุที่สามารถน ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ เพ่ือความสะดวกสบาย 
ตลอดจนเพ่ือเป้าหมายอ่ืนๆ เป้าหมายสูงสุดของการผลิตในเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก็คือ การสะสมทุน 
การผลิตพ้ืนที่ก็มีเป้าหมายแบบเดียวกับการผลิตแบบอื่น ๆ  

 การน าเอาแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (space)  มาใช้ในการท าความเข้าใจตลาดสดในนครพนม 
เราอาจจะไม่ได้มุ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของการปรากฏตัวของตลาดสด อย่างไรก็ตาม 
แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ ได้ช่วยให้เราตระหนักว่า ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด เป็นส่วนหนึ่งของก าเนิด
และพัฒนาการของเมือง และมีความเกี่ยวโยงและแยกไม่ออก จากปรากฏการณ์ด้านอ่ืน ๆ อย่างเช่น การ
ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภคอาหารของคนในเมือง หรือกล่าว
อย่างที่สุดแล้ว การวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสดในเมือง จ าเป็นจะต้องตระหนักและเข้าใจ
ตลาดสด ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสะสมทุนในระบบทุนนิยมนั่นเอง และเกี่ยวโยงอย่างมากกับรัฐใน
ฐานะผู้มีอ านาจในการออกนโยบายก ากับและควบคุมพ้ืนที่นั้นๆ เช่น พ้ืนที่นครพนมเป็นพ้ืนที่ชายแดน 
จากอดีตจนปัจจุบัน มีการค้าขายข้ามแดนของคนสองฝั่งแม่น้ าโขง การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ง
ที่ 3  การเข้ามาของ modern trade ในขณะเดียวกันก็ถูกรัฐก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือรองรับคนแปลกหน้า 
เช่น การเข้ามาของค่ายทหารอเมริกา ค่ายผู้อพยพ และปัจจุบันนครพนมถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้เกิดการเข้ามาลงทุนในลักษณะนิคมอุตสาหกรรม  สิ่งเหล่านี้หากพิจารณาแล้วล้วน
เกี่ยวข้องกับอ านาจเชิงพ้ืนที่ที่โยงใยกับตลาดและระบบการบริโภคของคนในพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

4.4  ควำมม่ันคงทำงอำหำร 

 ความส าคัญของตลาดสดอย่างหนึ่งก็คือ เกี่ยวข้องกับอาหารของคนจ านวนมากในสังคม 
ดังนั้นแนวคิดที่จะช่วยให้เราเข้าใจตลาดสดอีกแง่มุมหนึ่งคือ เรื่องความม่ันคงด้านอาหาร (food security) 
แนวคิดดังกล่าวนี้ อาจจะไม่ได้เป็นแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่มีลักษณะเป็นแนวคิดข้าม
สาขา (trans-disciplinary) หรือสหวิทยาการ (interdisciplinary) ส าหรับนิยามค าว่า ความมั่นคงทาง
อาหารในระดับนานาชาติ ได้ถือเอานิยามที่ตกลงกันไว้ในการประชุมสูงสุดอาหารโลก (World Food 
Summit) ที่จัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2539 ดังนี้ 

 “ความมั่นคงทางอาหาร ในระดับปัจเจก ครัวเรือน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
โลก จะบรรลุได้ เมื่อสามารถเข้าถึงอาหาร ทั้งในทางกายภาพและในทางเศรษฐกิจ ได้ตลอดเวลา อย่าง
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เพียงพอ อย่างปลอดภัย และอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านอาหาร 
รสนิยมและชีวิต active healthy life” 

 ในส่วนพัฒนาการหรือความมั่นคงทางด้านอาหาร เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของทุนนิยม
มาตั้งแต่ต้น กล่าวคือ เมื่อเกิดการขยายของลัทธิการค้าและทุนนิยมอุตสาหกรรม ประเทศที่ด้อยพัฒนา
ทั้งหลายได้ผนวกเข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ โดยประเทศด้อยพัฒนาได้
กลายเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบส าหรับป้อนเข้าไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม และกลายเป็นแหล่ง
ระบายสินค้าที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรม กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ประเทศด้อยพัฒนาได้กลายเป็น
ประเทศที่ส่งผลิตผลทางด้านการเกษตร (ทั้งอาหารและมิได้เป็นอาหารโดยตรง) เข้าไปสู่การผลิตแบบ
อุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันก็กลายเป็นผู้บริโภคอาหาร ที่ผลิตออกมาจากระบบอุตสาหกรรมด้วย 

 ส าหรับแบบแผนหลัก ๆ ของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เมื่อพิจารณาโดยรวม
แล้ว แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ กลุ่มแรกมองว่า ความมั่นคงทางด้านอาหาร ขึ้นอยู่กับการผลิต คือสังคม
ต้องผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค ความส าเร็จทางด้านนโยบายของแนวคิด
ดังกล่าวนี้ รู้จักในนามของ “การปฏิวัติเขียว” (green revolution) แนวคิดดังกล่าวนี้ ก็คือการประยุกต์
เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ได้แก่ การชลประทาน ปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีการเกษตร และ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เข้ามาใช้ร่วมกับความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์ พืชใหม่ (high-yield 
varieties - HYVs) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ในพ้ืนที่มีอยู่อย่างจ ากัดเท่าเดิม สิ่งเหล่านี้ได้รวมกันไว้ เป็น
package ของการปฏิบัติทางการเกษตรแบบใหม่ และน าเข้าไปใช้ทดแทนวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิม ค าว่า
การปฏิวัติเขียวนี้ ได้มีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1968 โดย William S Gaud ซึ่งเป็นผู้บริหารของ 
USAID โดยการใช้ค าดังกล่าวนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการปะทะทางความคิดกับการปฏิวัติแดง (red revolution) 
ที่น ามาใช้โดยฝ่ายสังคมนิยม ที่ก าลังแพร่หลายอยู่ในขณะนั้น แต่ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการ
ปฏิวัติเขียวก็คือ Norman Borlaug ซึ่งได้รับรางวัลโนเบิลไพรซ์ ในปี ค.ศ. 1970 เนื่องด้วยงานและ
แนวคิดของเขาได้รับการยกย่องว่า ได้ช่วยชีวิตของผู้คนที่อดอยากอาหารในประเทศต่าง ๆ กว่าล้านชีวิต 
ด้วยการเพ่ิมผลผลิตทางด้านอาหารที่ได้กล่าวไว้ตอนต้น  

 กลุ่มที่สองมองว่า ความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นเรื่องของการทรงสิทธิ์และการเข้าถึง
อาหาร (entitlement and access) แนวคิดนี้พัฒนามาจากแนวคิดของอมาตยา เซน (Amartya Sen) 
โดยเฉพาะจากงานของเขาที่อธิบายเรื่องความอดอยากครั้งใหญ่ ที่ เกิดขึ้นในประเทศบังคลาเทศ ช่วง
ทศวรรษที่ 1950s โดยสรุป อมาตยา เซน มองว่า ปัญหาเกี่ยวกับความมั่งคงทางด้านอาหารอาจจะเกิดขึ้น
ได้ภายใต้สองเงื่อนไข ด้านแรกก็คือ เกิดขึ้นในภาวะที่ประชาชนมีเงิน หรือมีอ านาจซื้อ (หรือมีแรงงานที่จะ
แลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือแลกเป็นอาหาร) และมีอาหารที่เพียงพอส าหรับการบริโภค โดยรวม แต่ผู้ที่
ครอบครองอาหารไม่จ าหน่ายจ่ายแจกอาหาร หรือเกิดการกักตุนอาหารนั่นเอง ในการเกิดความอดอยาก
ครั้งใหญ่ที่ประเทศบังคลาเทศ (แคว้นเบงกอลในสมัยนั้น) ก็เกิดเพราะด้วยสาเหตุนี้ คือผู้ครอบครองอาหาร
เกิดการกักตุนเนื่องจากข่าวลือว่าจะไม่มีอาหาร แต่ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่อาจจะเกิดความอดอยากได้เช่นกัน
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ก็คือ ประชาชนไม่มีเงินที่จะซื้ออาหาร ปัญหาทั้งสองแบบนี้ อมาตยา เซน อธิบายว่าเป็นปัญหาของการ
ทรงสิทธ์ในการแลกเปลี่ยน (exchange entitlement) คือ มีเงินก็น าไปซื้ออาหารไม่ได้ หรือมีแรงงานที่
สามารถท างานได้ แต่ไม่มีการจ้างงานก็ท าให้ไม่มีรายได้ ที่จะไปซื้ออาหาร  

 กลุ่มที่สามมองว่า ความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
อาหาร หรือ food safety แนวคิดดังกล่าวนี้ ครอบคลุมถึงเรื่องการผลิตอาหาร ซึ่งในปัจจุบันการเร่งให้
เกิดความเพียงพอของปริมาณอาหารส าหรับบริโภค ท าให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือการน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้  ตลอดจนการยืดอายุของอาหารด้วยสารกันบูด  ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของ
มนุษย์  นอกจากนี้ความปลอดภัยด้านอาหาร ยังครอบคลุมถึงค่านิยมหรือพฤติกรรมด้านการบริโภคและ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  ในปัจจุบันปัญหาเรื่องอาหาร ไม่ได้จ ากัดอยู่กับเรื่องความเพียงพอของ
อาหารเพียงอย่างเดียว  แต่ในทางกลับกันการบริโภคเกินความพอดีและเกินความต้องการของร่างกาย ก็
จะส่งผลต่อสุขภาพด้วย อย่างเช่นการเกิดปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน ข้อตระหนักดังกล่าวนี้ ท าให้เกิด
มาตรการในการควบคุมส่วนประกอบอาหาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคนั่นเอง  

 เห็นได้ชัดเจนว่า แนวคิดเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร เกี่ยวข้องกับตลาดสดอย่างมาก 
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ จะไม่ครอบคลุมไปถึงการ
วิเคราะห์ว่า การผลิตอาหารจะเพียงพอหรือไม่ หรือสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงอาหารของประชาชนแค่ไหน และครอบคลุมไปถึงค าถามท่ีว่า อาหารที่คนบริโภคในปัจจุบัน มีความ
ปลอดภัยเพียงใด  อย่างไรก็ตามการศึกษาตลาดสดครั้งนี้ แม้จะเน้นเรื่องผู้ค้า ผู้บริโภค ก าเนิดและ
พัฒนาการตลาดสด ตลอดจนเส้นทางของสินค้า ก็อาจจะสามารถสะท้อนให้เห็นความมั่นคงทางด้าน
อาหารจากอีกแง่มุมหนึ่ง 

4.5  บทบำทหน้ำที่ของตลำดกับสังคม 

 1) ตลำดในแง่ของชีวิตและบรรยำกำศ โดยตลาดมีรูปแบบเฉพาะที่ประกอบด้วย 
ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม ขณะเดียวกันตลาดก็เป็นสถานการณ์ทางสังคม
ลักษณะหนึ่ง เนื่องจากในตลาดประกอบไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งพ่อค้าแม่ค้า เด็ก คนหนุ่มคน
สาว คนเฒ่าคนแก่ คนซื้อ คนขาย ฯลฯ ผู้คนเหล่านี้มักจะท าการซื้อขายผ่านการพูดคุย และต่อรองราคา 
ตลาดจึงไม่ได้เป็นเป็นเพียงพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่เป็นแหล่งชุมชนหรือเป็นพ้ืนที่ชีวิตของคนใน
ชุมชนด้วย (เกียรติ จิวะกุล และคณะ, 2525) 

 2) ตลำดในมิติเศรษฐกิจ ตลาดถือเป็นกลไกหนึ่งของเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ทีม่ีการแลกเปลี่ยน การจับจ่ายสินค้า จึงเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนขึ้น ตลาดในมิติทางเศรษฐกิจสามารถ
แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ  (1) เศรษฐกิจ แบบพ่ึงตนเอง เป็นรูปแบบชีวิตการกินอยู่ของชุมชนที่
สามารถเลี้ยงตนเองได้ เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองจะไม่มีความซับซ้อนทางโครงสร้างและเกิดในพ้ืนที่ขนาด
เล็ก ส่วน  (2) เศรษฐกิจแบบพ่ึงตลาด เป็นรูปแบบวิถีชีวิตการกินของมนุษย์ที่จ าเป็นต้องมีตลาด กล่าวคือ 
ต้องมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าโดยใช้เงินตรา ในเศรษฐกิจแบบนี้ต่างคนต่างมุ่งท าการผลิตสินค้าเฉพาะ
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อย่างเพ่ือก าไรสูงสุด สามารถแบ่งออกเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตลาดอย่างง่าย มีพ้ืนฐานการผลิตแบบ
สังคมเกษตรกรรมและหัตถกรรม ส่วนพ้ืนที่เศรษฐกิจข้ึนอยู่กับความสามารถในการเดินทางติดต่อของผู้คน 
และเครือข่ายความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจ การเมืองของพ้ืนที่ตลาด ลักษณะนั้นมักเป็นตลาดในระดับ
ชุมชน ที่ประกอบไปด้วยผู้ค้ารายย่อย ที่มักจะมาค้าขาย มาพบปะ ถือได้ว่าเป็นชีวิตทางสังคมที่ซ่อนอยู่ใน
ระบบการค้า ส่วนเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมทุนนิยม เป็นลักษณะการผลิตที่ต้องใช้ทุน แรงงาน และ
วัตถุดิบ ให้ผลผลิตครั้งละมากๆ และท าก าไรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการค้าขายต่อไป ตลาดในลักษณะมี
โครงสร้างที่ซับซ้อนและกลไกขนาดใหญ่แทรกอยู่ในตลาดตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับโลก (เกียรติ       
จิวะกุล และคณะ, 2525) 

 3) ตลำดในฐำนะพื นที่ทำงอ ำนำจของควำมเป็นเพศ/เพศภำวะ ปราณี วงษ์เทศ 
(2549) ใช้ค าว่า “ตลาด คือ อาณาบริเวณของผู้หญิง” ทั้งนี้เพราะระบบการผลิตแบบทุนนิยมสามารถใช้
การนิยามความหมายเกี่ยวกับความเป็นหญิงที่เคยถูกสร้างความหมายไว้กับพ้ืนที่บ้านมาก าหนดหรือนิยาม
ความเป็นหญิงให้อยู่ในฐานะแรงงานที่มี “ความชั่วคราว” และ “ความไม่แน่นอน”  การนิยามดังกล่าวจะ
กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการก าหนดค่าจ้างแรงงานให้ถูกกว่าแรงงานที่เป็นผู้ชาย เช่น ผู้หญิงเป็นแรงงาน
เสริมของครอบครัว ที่มีผู้ชายเป็นแรงงานหลักของบ้านอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้หญิงจึงต้องได้ค่าแรงน้อยกว่า 
แม้ว่าบางครอบครัวผู้หญิงจะเป็นผู้น ารายได้หลักมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของครอบครัวมากกว่าก็ตาม 
การเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงจึงเป็นที่มาของการท าให้สถานภาพทางสังคมของ
ผู้หญิงสามารถต่อรองกับสถานภาพทางสังคมของผู้ชายได้ด้วย จึงท าให้ตลาดสดเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มี
ลักษณะเฉพาะทางเพศภาวะ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (2549) เรื่องตลาด
ในชีวิต ชีวิตในตลาด เป็นงานที่มุ่งท าความเข้าใจว่าตลาดมีความส าคัญอย่างไรในวิถีชีวิตผู้คน ผู้คนกลุ่ม
ใดบ้างที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในตลาดที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ ดิ้นรน ต่อรองและ
แสวงหาทางเลือกไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลต่อวิถีชีวิตในตลาด 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าตลาดเป็นพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อน ไม่ได้ท าหน้าที่เฉพาะเป็นแหล่ง
กระจายอาหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีบทบาททั้งในแง่ที่เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทั้งของผู้
ค้าขายที่อยู่ในตลาดและผู้ซื้อ เป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงผู้คนทุกระดับตั้งแต่ชุมชนไปจนถึง
ระดับประเทศและระดับโลก  นอกจากนี้ตลาดยังเป็นเรื่องของเพศภาวะด้วยเป็นพ้ืนที่อ านาจของผู้หญิง 

 

5.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยวิเคราะห์คือตลาดสด ซึ่งคลุมทั้งหน่วยวิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล และ
ระดับสถาบันองค์กร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และ2 ในประเด็นพัฒนาการของเมืองนครพนม 
และก าเนิดและพัฒนาการตลาดสดภายใต้พัฒนาการทางเศรษฐกิจและนโยบายการพัฒนาและนโยบาย
ทางการเมืองตามแนวชายแดนของรัฐ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน
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บ้านในแต่ละช่วง ซึ่งส่งผลต่อการค้าขายในตลาดสด ในส่วนการวิเคราะห์ผู้ค้ารายย่อยและผู้ซื้อในตลาดสด 
ซึ่งท าให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ค้าและผู้ซื้อจะเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  

ขอบเขตกำรวิจัย 

 พื นที่ศึกษำ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคอีสานที่อยู่ติดชายแดน
และถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   

กำรคัดเลือกตลำด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาของ Phase แรก ได้เลือกศึกษาตลาด 3 
แห่ง ประกอบด้วย  

1.  ตลาดสดเทศบาลนครพนม ซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดบริหารโดยเทศบาลนครพนม  

2.  ตลาดโชคอ านวย เป็นตลาดรองที่มีอายุมากกว่า 10 ปีและบริหารโดยเอกชน เป็นตลาดที่เกิด
จากการขยายตัวของตลาดสดเทศบาล 

3.  ตลาดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เป็นตลาดบริหารโดยองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ตัวแทนของตลาดเกิดใหม่ อายุไม่เกิน 5 ปี ตั้งอยู่ห่างออกไปจากเทศบาลเมืองนครพนม ประมาณ 20 
กิโลเมตร 

 

 
ภำพที่ 1 แสดงพ้ืนที่วิจัยทั้ง 3 ตลาดในอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ และการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
วารสาร รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเมืองนครพนมและพัฒนาการ
ตลาดสด ทั้งที่เป็นเอกสารในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเป็นการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด 
และเอกสารเกีย่วกับประเด็นพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เป็นกรอบกฎหมายเก่ียวกับตลาด 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 2.1) การเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต (observation) และสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด จ านวน 13 คน ประกอบด้วย  

(1)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม   ได้แก่ รองนายก 
เทศมนตรี  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

(2)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอ 
เมือง จังหวัดนครพนม ได้แก่  นายกอบต.  รองนายกอบต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสุขาภิบาล  และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกองคลัง 

(3)  ผู้ค้าขายในตลาดทั้ง 3 แห่ง คือ ตลาดเทศบาลเมืองนครพนม ตลาดโชคอ านวย 
และตลาดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จ านวน  5 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลวิถีชีวิตการค้าของผู้ค้ารายย่อย
ในตลาดสด 

2.2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ในกลุ่มผู้ค้าและผู้ซื้อในตลาดสดทั้ง 3 
แห่ง โดยผู้ค้าได้กระจายการเก็บข้อมูลตามสัดส่วนของประเภทสินค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ค้าที่ครอบคลุมทุก
ประเภทของสินค้าที่ขายในตลาดสด (ตามตารางที ่1 ข้างล่าง) 

 
ตำรำงท่ี 1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทสินค้ำ 
พื นที่นครพนม 

ตลำดเทศบำล
นครพนม 

ตลำดบ้ำนผึ ง 
ตลำดโชค
อ ำนวย 

1. ผักสด 12 9 17 

2. ผลไม ้ 3 2 8 

3. เนื้อสัตว์บก 6 2 5 

4. ปลา,อาหารทะเล 8 2 2 
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ประเภทสินค้ำ 
พื นที่นครพนม 

ตลำดเทศบำล
นครพนม 

ตลำดบ้ำนผึ ง 
ตลำดโชค
อ ำนวย 

(ต่อ) 

5. กับข้าวส าเร็จรูป,ขนม 

 

7 

 

5 

 

5 

6. ร้านหรือแผงโชว์ห่วย 9 9 7 

7. เสื้อผ้า 12 0 0 

8. อ่ืน ๆ 3 0 0 

รวม 60 29 44 

จ านวนแผงผู้ค้ารายย่อย (ทั้งหมด) 198 57 142 

สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ (%) 30.30 50.88 30.99 

  

 ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของผู้ซื้อ ได้ใช้แบบสอบถามท าการส ารวจข้อมูลผู้ซื้อใน
ตลาดสดทั้ง 3 แห่ง จ านวน 120 ราย โดยแบ่งสัดส่วนตามขนาดของตลาด  

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยหลังจากที่ทีมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลที่ได้จาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึก ( In-depth interview) 
และการส ารวจตลาดทั้งผู้ค้ารายย่อยและผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้า ท าให้ได้ข้อมูลที่แยกส่วนและกระจัด
กระจายกันออกไป หลังจากนั้นทีมวิจัยจึงได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) 
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาอย่าง
กระจัดกระจายมาจัดหมวดหมู่และสรุปออกมาเป็นรายประเด็น เชื่อมโยงประเด็นแต่ละประเด็นให้เข้า
สัมพันธ์กัน (ชาย โพธิสิตา, 2547) เพ่ือให้สะดวกในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หลังจากนั้นได้ตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า เพ่ือตรวจสอบประเด็นที่อาจจะตกหล่น แล้วลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ได้มานั้นถูกต้องที่สุดและครบถ้วนที่สุด จากนั้นเขียนรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

6.   ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

 1) เนื่องจากตลาดแต่ละแห่งมีช่วงเวลาการซื้อขายที่แตกต่างกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณในส่วนของผู้ซื้อในตลาดเช้าซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณ 09.00น.ก็จะเริ่มวาย จึงท า
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ให้เก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยาก เพราะเป็นช่วงเวลารีบเร่ง จึงอาจท าให้ไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ซื้อในรอบกลางคืน
อย่างครอบคลุม 

 2) ด้านเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด ส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์ผู้ค้ามีการสุ่มแบบ
บังเอิญและสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งการสัมภาษณ์ต้องเกิดจากความสมัครใจ และผู้ค้าไม่ค่อยมีเวลาให้ข้อมูล
เนื่องจากอยู่ในช่วงขายของจึงไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล หรือบางครั้งระหว่างให้ข้อมูลต้องเป็นไปแบบรีบเร่ง  

 

7.  องค์ประกอบของรำยงำน 

บทที่ 1  บทน าว่าด้วยเรื่องของตลาด บทนี้ว่าด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาใน
การศึกษาและการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับตลาด ตลาดในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ (space/place) และบทบาท
ตลาดในระบบอาหาร  จากนั้นเป็นการอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยและแนวคิดต่างๆ ที่น ามาเป็นกรอบ
วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ 

บทที่ 2  น าเสนอพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเมืองนครพนม บริเวณจังหวัดนครพนม เคยมีความ
รุ่งเรืองและเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตรบูรมาก่อน เมื่อก้าวเข้าสู่สงครามอินโดจีน และสงคราม
เวียดนาม การค้าขายข้ามชายแดนก็ได้รับการจ ากัด แต่เศรษฐกิจของนครพนมก็ไดรับแรงหนุนจากการใช้
จ่ายของทหารอเมริกัน นโยบายท าสนามรบเป็นสนามการค้า การสร้างสะพานมิตรภาพและก าหนดให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการรุกเข้ามาของการค้าปลีก สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพลังผลักดันส าคัญต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจเมืองนครพนม และส่งผลต่อพัฒนาการของตลาดสด 

บทที่ 3  เสนอเกี่ยวกับก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมจากการค้าขาย
ข้ามฝั่งโขงในอดีตมาสู่การเกิดตลาดสด การขยายตัวของเมืองนครพนมจากการค้าชายแดน การอพยพ
ของชาวเวียดนามจากสงครามอินโดจีน การเข้ามาและออกไปของฐานทัพทหารอเมริกา รวมทั้งศูนย์ผู้
อพยพชาวลาว และการเข้ามาของ modern trade 

บทที่ 4  น าเสนอตลาดสดโชคอ านวย ซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายตัวของตลาดสดเทศบาลเมือง
นครพนม เป็นตลาดที่ท าหน้าที่หลายอย่างคือเป็นพ้ืนที่ให้ผู้ค้ารายย่อยที่เป็นชาวบ้านไม่มีแผงประจ าใน
ตลาดได้มีที่วางขายสินค้า เป็นแหล่งกระจายสินค้าขายส่งให้กับผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลและกลุ่มผู้ขาย
อาหารตามหมู่บ้านและรถเข็น แต่เจ้าของตลาดในปัจจุบันต้องการน าพื้นที่ไปท าธุรกิจอย่างอ่ืนที่ได้ผลก าไร
มากกว่าตลาด ท าให้ขาดการดูแลจัดการที่ดีส่งผลให้ตลาดเสื่อมโทรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

บทที่ 5  ว่าด้วยเรื่องตลาดบ้านผึ้งเป็นตลาดที่เกิดจากศูนย์อพยพชาวลาว หลังปิดตัวลงชาวบ้าน
ได้ย้ายออกมาตั้งเพิงขายริมถนนและขยายตัวเพ่ิมขึ้น เป็นตลาดชาวบ้านที่มีชุมชนเป็นผู้บริหาร แต่
ภายหลังตลาดขยายตัวมากท าให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการตลาดเริ่มทรุดโทรม ชาวบ้านจึงยกให้ อบต. 
ได้เข้ามาบริหารจัดการและย้ายไปสร้างในที่ดินของ อบต.  โดยมีนโยบายท าให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ รองรับ
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การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาไม่ค่อยคึกคัก อันเป็นผลจากการ
ขยายตัวของตลาดนัด 

บทที่ 6  ผู้ซื้อและผู้ค้าในตลาดสดเมืองนครพนม  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการ
เก็บข้อมูลผู้ค้าและผู้ซื้อในตลาดทั้ง 3 แห่งเพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะทั่วไป  อาชีพก่อนมาค้าขาย การถือ
ครองที่ดิน สาเหตุที่มาท าการค้า เงินลงทุน รายได้และก าไร แหล่งที่มาของสินค้า ศักยภาพในการเลี้ยง
ครอบครัว เป็นต้น 

บทที่ 7  บทสรุป 



บทที่ 2  

เมืองชายแดนนครพนม 

 
1.   บทน า 

ตลาดและการค้าขาย มีก าเนิดและพัฒนาการควบคู่มากับก าเนิดและพัฒนาการของเมือง ส าหรับ
เมืองนครพนม สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การตั้งอยู่ บริเวณชายแดน ค าว่า 
“ชายแดน” เมื่อไม่นานมานี้ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักสังคมศาสตร์ กลุ่มแรกมองว่า พ้ืนที่
ชายแดน มีอ านาจการควบคุมของรัฐส่วนกลางเบาบาง ท าให้อ านาจอิทธิพลนอกกฎหมาย สามารถมี
บทบาทและกลายมาเป็นผู้ควบคุมพ้ืนที่แทนรัฐ อย่างไรก็ตามแนวคิดอีกกระแสกลับมองว่า ชายแดนเป็น
พ้ืนที่ที่อ านาจควบคุมของรัฐมีความเข้มข้น (Andrew Walker, 2002) การกระท าที่ไม่ถูกกฎหมายที่มักจะ
เกิดตามแนวชายแดน ก็มักจะได้รับการรู้เห็นเป็นใจ หรือการสนับสนุนทางอ้อมโดยรัฐ แต่ความสนใจ
เหล่านี้ มีจุดร่วมในประเด็นที่ว่า การเคลื่อนผ่านชายแดน ทั้งสินค้าและผู้คน ก็ล้วนแต่เป็นแรงขับเคลื่ อน
ของทุนนิยมเสรี ที่มุ่งให้เกิดการยกระดับการสะสมทุนให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการน าเสนอและวิเคราะห์
เมืองชายแดนนครพนมในบทนี้ เรามองว่าเมืองเป็นบริบทของการก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด   
ดังนั้นก่อนที่เราจะท าการวิเคราะห์ตลาดสด ในแง่มุมต่าง ๆ ในบทต่อไป เราจะน าเสนอให้เห็นถึง
พัฒนาการของเมืองนครพนม ในฐานะที่เป็นบริบทของตลาด โดยจะได้น าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

2.   ประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองนครพนม 

เมืองนครพนมเป็นเมืองชายแดนติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขง
เป็นเส้นกั้นเขตแดน และเป็นจังหวัดที่เก่าแก่จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติศาสตร์สืบ
ทอดมานานหลายร้อยปี ในอดีตสันนิษฐานว่า เป็นที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูร อัน
รุ่งเรืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11-15 เป็นอาณาจักรอิสระไม่ขึ้นกับใครโดยเริ่มแรกมีศูนย์กลางอยู่ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าโขง ต่อมาหลังมีการสร้างพระธาตุพนมได้ย้ายมาฝั่งตะวันตกคือบริเวณอ าเภอธาตุ
พนมปัจจุบัน กลุ่มคนที่อยู่ภายใต้อาณาจักรศรีโคตรบูรและอาณาจักรเขมร ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่คือ
ชนเผ่าไท-ลาวที่นับถือพุทธศาสนาเคียงคู่กับการบูชานาค 

เมืองนครพนมในอดีตก่อนมีการแบ่งเขตแดนจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ าของดินแดนแถบนี้มาโดยตลอด รวมทั้งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์จากการไปมาค้าขาย
และการตั้งถิ่นฐานของผู้คน  ส าหรับเศรษฐกิจแบ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยบริเวณที่ราบ ท านา เขตภูเข าท าไร่ 
ชาวบ้านเลี้ยงวัว ควาย ไก่ เป็ด ห่าน หมู และที่ปรากฏในวรรณคดีพบว่าจะเลี้ยง ช้าง ม้าไว้ใช้ในยามท า
สงคราม ด้านหัตถกรรมมีการตีเหล็ก  ตีเงิน ปั้นหล่อ ทอผ้า  ผ้าไหมและผ้าฝ้าย นอกจากนี้ยังมีการท า
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เครื่องปั้นดินเผา  เช่น ถ้วย ช้อน หม้อไห จักสาน แกะสลัก ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภายใน
ราชอาณาจักรมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเพ่ือการสงคราม การเกษตรเพ่ือยังชีพ และการหัตถกรรม ซึ่ง
น่าจะมีส่วนเกินจากการบริโภคและการใช้ในครัวเรือนแล้วน าไปขายแลกเปลี่ยนกัน เพราะหลักฐานใน
หนังสือประวัติศาสตร์ลาวของกระทรวงแถลงข่าว สปป.ลาว ระบุว่ามีตลาด เช่น ตลาดบ้านท่าลาด ซึ่งอยู่
ห่างจากก าแพงนครเวียงจันทร์ไปทางทิศเหนือ 80 กิโลเมตร (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2560: 53) 

ประมาณพุทธศตวรรษที่16  อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ได้เสื่อมอ านาจลงและตกอยู่ใต้การปกครอง
ของอาณาจักรขอม ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชื่อของศรีโคตรบูร เป็นเมืองในอาณาจักรล้านช้างมี
ฐานะเป็นเมืองลูกหลวงโดยพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างทรงสร้างเมืองที่ปากห้วย หินบูรณ์(ปาก
ห้วยบรรจบล าน้ าโขงฝั่งซ้ายตรงข้ามอ าเภอท่าอุเทน เหนือเมืองนครพนม) ให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่า “ศรีโคตร
บูร” สืบราชสมบัติมาได้หลายองค์  ต่อมาย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าไม้รวก ห้วยศรีมังริมแม่น้ าโขงฝั่งซ้าย(คือ
เมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน)ถึงปี พ.ศ. 2297 มีพระนครานุรักษ์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ มีความเห็น
ว่าเมืองมิได้ตั้งอยู่ที่ปากห้วยแล้วจึงได้เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่า“เมืองมรุกขนคร” เพราะถือว่าสร้างขึ้นในดง
ไม้รวก  

ปี พ.ศ. 2337  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เปลี่ยน
นามเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครฯ การที่พระราชทาน นามว่า“เมือง
นครพนม” สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเนื่องด้วยแต่เดิม เมืองนี้ เป็น เมืองลูกหลวงมาก่อนเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงให้ใช้ค าว่า “นคร” หรือ อีกนัยหนึ่งค าว่า “นคร”นี้อาจรักษาชื่อเมือง
เดิมคือเมืองนครบุรีราชธานีไว้ส่วนค าว่า “พนม”อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนมประดิษฐาน
อยู่ หรืออาจจะเนื่องจากเดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของ แม่น้ าโขงคือบริเวณเมืองท่าแขก ซึ่ง
มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายไป จนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใช้ค าว่าพนม   เพราะแปลว่าภูเขา
เมืองนครพนมภายใต้อิทธิพลของสยาม  สงครามการแย่งชิงประชาชนในยุคสร้างบ้านแปงเมือง /สงคราม
ระหว่างสยามกับญวนและเขมร /การกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงหลายระลอก สมัยรัชกาลที่ 3 
น าไปสู่ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนแถบนี้ และกลุ่มประชากรที่หลากหลายเหล่านี้ได้
น ามาซึ่งวัฒนธรรมการหาอยู่หากินและการบริโภคของพ้ืนถิ่นที่คล้ายคลึงกัน (จงัหวัดนครพนม, 2561) 

  การเป็นหัวเมืองชายแดนที่มีความเสี่ยงจากการถูกยึดครองจากต่างชาติ ในยุคการล่าอาณานิคม
ที่ฝรั่งเศสพยายามยึดครองดินแดนในแถบอินโดจีน นครพนมจึงเป็นหัวเมืองที่รัฐส่วนกลางให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก โดยจะส่งข้าราชการจากส่วนกลางลงมาปกครอง เพ่ือเป็นการป้องกันดินแดนเอาไว้และเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการกวาดต้อนผู้คนข้ามแม่น้ าโขงไปเป็นก าลังให้ฝ่ายฝรั่งเศสและญวน นครพนมในอดีตจึง
ประกอบด้วยประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายกับกลุ่มผู้ปกครองที่ส่งมาจากส่วนกลาง สภาพ
ของเมืองนครพนม จากบันทึกจากบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย นักส ารวจชาวฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาถึง
นครพนมใน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2425 (ในสมัยรัชกาลที่ 5) ความว่า:  
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“เมืองนครพนมมีกระท่อมประมาณ 300 หลัง แผ่กระจายไปตามริมฝั่งขวาของแม่น ้าโขง บนที่
ราบไม่สูงนัก เวลาน ้านองขึ นมาท้านาไม่สะดวก ซึ่งท้ากันอยู่ที่ทุ่งราบหลังหมู่บ้าน   ในเมืองมีวัดอยู่ 5 วัด  
แต่ละวัดมีพระภิกษุ 10-20 รูป นอกจากท้านาแล้ว ประชาชนลาวยังปลูกฝ้ายและปลูกยาสูบ นอกจากนี 
พวกเขายังจับปลาในแม่น ้าใหญ่และท้าการค้าเปลือกสีเสียดซึ่งซื อมาจากหนองคายและซื อผ้าจากโคราช
ผ่านหนองคาย” (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2551:75) 

จากบันทึกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองนครพนมที่เรียบง่ายมีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยอาหารปลาและพืชผักด้วยอยู่ติดกับแม่น้ าโขง  ผูกพันอยู่กับพุทธศาสนา แต่เศรษฐกิจของเมืองมีทั้ง
การท าเกษตรท านาปลูกข้าว ซึ่งน่าจะเป็นการท าเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน  ส่วนฝ้าย และยาสูบถือว่าเป็น
รายการสินค้าที่ผลิตเพ่ือขายเนื่องจากปรากฏอยู่ในรายการสินค้าที่ผลิตในเมืองเชียงคาน หนองคาย 
รวมทั้งเมืองธาตุพนม  เมืองนครพนมตามที่แอมอนิเยบันทึกไว้ด้วย   ส าหรับยาสูบถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญที่ปลูกในจังหวัดแถบริมแม่น้ าโขง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ าโขงไม่มีพ้ืนที่ท านาจะหาปลาและปลูก
ยาสูบเพ่ือน าไปขายและแลกเปลี่ยนกับชุมชนที่ท านาปลูกข้าว  แอมอนิเยยังได้บันทึกการค้าขายของผู้คน
ในภูมิภาคแถบนี้ ไว้ว่าชาวบ้านจากมุกดาหาร (เดิมคืออ าเภอหนึ่งในนครพนม) น ายาสูบ เปลือกสีเสียด 
จากหนองคายบรรทุกไปขายไกลถึงเมืองจ าปาศักดิ์ ผ่านชายแดนที่เมืองอุบล โดยเขาได้บันทึกให้เห็นภาพ
พ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีตลาดการค้าขาย ของผู้คนทั้งสองฝั่งน าสินค้าประเภทต่างๆ เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา และ
ผักต่างๆ มาวางขาย และยังมีสินค้าน าเข้า เช่น หีบเหล็กเล็กๆ คนโททองแดง หมวก ไหมพรม ผ้าห่ม ผ้า
ฝ้าย มาวางขาย จึงดูคึกคักมากซ่ึงบันทึกชี้ให้เห็นว่าเมืองนครพนมมีการค้ากับจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะตาม
แนวชายแดนแม่น้ าโขงมาอย่างยาวนาน  

ในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจเมืองนครพนมยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับชุมชนในแถบลุ่มน้ าสงคราม
เนื่องจากแม่น้ าโขงมีข้อจ ากัดในเรื่องกระแสน้ าในฤดูน้ าหลากและเกาะแก่งที่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือใน
ขณะที่ล าน้ าสงคราม ซึ่งเป็นแม่น้ าสาขาของแม่น้ าโขงมีความยาว 420 กิโลเมตร ความลาดเอียงน้อย ไหล
คดเคี้ยวผ่านพ้ืนที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่ ที่เรียกว่า “แอ่งสกลนคร”  ท าให้อาณาบริเวณลุ่มน้ าสงครามมี
ความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารที่ส าคัญความอุดมสมบูรณ์ของลุ่ม
น้ าสงครามเป็นผลมาจากการข้ึนลงของกระแสน้ าในล าน้ าสงครามมีความสัมพันธ์กับการอพยพเคลื่อนย้าย
ของปลา เมื่อถึงเวลาน้ าหลาก ปลาจากแม่น้ าโขงจะว่ายเข้ามาหาอาหาร และวางไข่ในป่าบุ่งป่าทาม  ลุ่ม
น้ าสงครามจึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งปลา กุ้ง หอย และของป่าต่างๆ ความชุกชุมของปลาจึงท าให้ชุมชน
ลุ่มน้ าสงครามเป็นแหล่งผลิตสินค้าอาหารที่ส าคัญ โดยเฉพาะปลาจากลุ่มน้ าสงครามเป็นที่กล่าวถึงว่ามี
รสชาติอร่อยกว่าแหล่งอื่นๆ ด้วยลักษณะทางกายภาพมีความอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากนี้เมื่อหมดฤดูน้ าหลาก พันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าบุ่งป่าทามก็จะเจริญงอกงาม  ชาวบ้านก็ได้
อาศัยหาอาหารจากป่าทาม เช่น หน่อไม้ เห็ด พืชสมุนไพร ฟืนและของป่าต่างๆและลุ่มน้ าสงครามยังมี
ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตเกลือ ส่งไปขายให้กับชุมชนโดยรอบในแถบลุ่มน้ านี้  เกลือนั้นถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท าผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา สินค้าที่ชุมชนลุ่มน้ าสงครามส่งออกไปขายยังตลาดสดเมือง
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นครพนมและที่อ่ืนๆ จึงมีทั้งปลาสด ปลาส้ม ปลาแห้งรูปแบบต่างๆ ปลาร้าซึ่งผลผลิตเหล่านี้กลายเป็น
สินค้าข้ึนชื่อของท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน 

ในงานศึกษาประวัติศาสตร์จีนในอีสานของสุวิทย์ ธีรศาศวัต (2551 : 87) อธิบายว่า เมือง
นครพนมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในช่วงการเข้ามาอยู่อาศัยของข้าหลวงส่วนกลางจากกรุงเทพฯเช่น 
ในปี พ.ศ. 2434  ได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่ โดยเริ่มแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล มี
มณฑลลาวกาว (เขตอุบลราชธานีปัจจุบัน) มณฑลลาวเฉลียง(เขตเชียงใหม่)และมณฑลลาวพวนเป็นต้น 
เมืองนครพนมข้ึนอยู่ในเขตปกครองมณฑลลาวพวน ซึ่งตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองหนองคาย พระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงด ารงต าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์เป็นผู้ส าเร็จราชการมณฑลลาว
พวนประทับอยู่ ณ เมืองหนองคายในปี พ.ศ. 2442 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดโต๊ะ เป็นพระ
พิทักษ์พนมนคร ด ารงต าแหน่งปลัดเมือง ส่วนข้าราชการประจ าบริเวณซึ่งเป็นข้าราชการจากส่วนกลางที่
กระทรวงมหาดไทยส่งมาประจ านั้น ท าหน้าที่เป็นข้าหลวงดูแลราชการเมือง ควบคุมและให้ข้อปรึกษา 
แนะน าผู้ว่าราชการเมือง กรมการเมืองปรับปรุงการท างานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ที่จัดและ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งนี้เนื่องด้วยนครพนมเป็นเมืองชายแดนที่มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้าย
แม่น้ าโขง และมีความเสี่ยงที่จะเสียดินแดนดังกล่าว ในช่วงเวลานั้นนครพนมจึงถูกก ากับด้วยข้าหลวงซึ่ง
รับนโยบายจากรัฐส่วนกลางอีกชั้นหนึ่งในปี พ.ศ. 2478 เมืองนครพนมได้ประกาศตั้งเป็นเทศบาล ก่อตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2478 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 
2096 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478) ในช่วงเวลานั้นเขตเมืองหรือเทศบาลตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรวิจิตร
อาคารบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างเรียงรายเลียบริมฝั่งแม่น้ าโขงมีเนื้อที่ประมาณ 3.23 ตารางกิโลเมตร 
ต่อมาเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นในปี พ.ศ. 2502 จึงได้ย้ายส านักงานเทศบาลไปสร้างแห่งใหม่บริเวณ 
ถนนอภิบาลบัญชาจนถึงปัจจุบันและอาคารส านักงานเดิมได้ก่อสร้างเป็นสถานธนานุบาลหรือโรงรับจ าน า
เมืองนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง เขตเทศบาลเมืองนครพนมประกาศ
ใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 หน้า 30 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2523 ให้พ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองนครพนมขยายครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลในเมือง  ต าบลหนองแสงทั้งต าบล  ต าบลอาจสามารถ
และต าบลหนองญาติบางส่วน รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 24.13 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 25 ชุมชน
(แผนพัฒนาจังหวัด, 2561) 

เมืองนครพนมเป็นเมืองปิดการขยายตัวค่อนข้างช้า แต่หลังการตั้งเป็นเทศบาลเมืองนครพนมท า
ให้เกิดการขยายตัวของเมืองเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการเข้ามาค้าขายของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนการเติบโตของเมือง
นครพนมในช่วงเวลานั้นท าให้ต้องการไม้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น บ้านเรือนอาศัย ส านักงาน
ของหน่วยงานราชการต่างๆ ร้านค้าและโรงแรม ในสมัยนั้นจึงมีการท าการค้าไม้ โดยพ่อค้าจากชุมชนลุ่ม
น้ าสงครามตัดไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ยาว 6-12 เมตร) เป็นซุงล่องแพไป
ขายให้กับโรงเลื่อยที่เมืองนครพนมเพ่ือแปรรูปขายต่อไป (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2551) ในช่วงนั้นชุมชนลุ่มน้ า
สงครามนอกจากจะเป็นแหล่งค้าขายปลาแล้ว ยังเป็นแหล่งค้าไม้ที่ส าคัญตลอดทั้งถ่านฟืนที่ได้ไม้เผาถ่าน
จากป่าบุ่งป่าทาม เมื่อเมืองนครพนมกลายเป็นชุมชนเมือง ถ่านจึงเริ่มเป็นสินค้าที่ต้องการมากขึ้นเพราะ
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ผู้คนในเมืองเริ่มท างานตามถนัดและครัวเรือนไม่ค่อยผลิตถ่านฟืน หรือผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคใช้เอง 
เหมือนแต่ก่อน แต่พ่ึงพาสินค้าจากผู้ผลิตอื่นๆ 

 

3.   การเกิดย่านชุมชนชาวจีนและเวียดนามในเมืองนครพนม 

การขยายตัวและการเติบโตของการค้าขายในเมืองต่าง ๆ ในดินแดนสยาม โดยเฉพาะในช่วงของ
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ส่วนใหญ่แล้ว พ่อค้าคนจีนได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมาก ก่อนที่พ่อค้าคนจีนจะ
เดินทางเข้ามา การค้าขายของผู้คนสองฝั่งโขงก็มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจะน าสินค้าที่ผลิตได้ในครัวเรือน และการ
เสาะหาตามป่า หัวไร่ปลายนา ห้วยหนอง และการหาปลาจากแม่น้ าโขง แล้วน าสินค้าท่ีหาได้ลงเรือตามฝั่ง
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ตลาดในช่วงแรกๆ จึงเกิดในบริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าโขง  สินค้าส่วนมาก ได้แก่ 
พืชผัก ปลา หอย หมู เห็ด เป็ด ไก่ ซึ่งสมัยก่อนสัตว์เหล่านี้ แม่ค้าจะน ามาขายตัวเป็นๆ ยังไม่เชือด
ช าแหละนอกนั้นจะเป็นของป่าตามฤดูกาล การซื้อขายในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือบริโภคภายใน
ครัวเรือนแม้ว่าจะมีการค้าขายข้ามแดนกับเมืองค าม่วน ค าเกิด แต่การบริโภคก็ยังไม่ขยายตัวมากนัก  
ต่อมาพ่อค้าคนจีนได้ท าให้การค้าระยะไกลขยายตัวมากข้ึน ประกอบกับการพัฒนาถนนท าให้การคมนาคม
ขนส่งดีขึ้นจึงส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองนครพนมในเวลาต่อมา  

การอพยพของคนจีนเข้ามาอยู่ที่เมืองนครพนม ปรากฏขึ้นในช่วง ปี 2460-2470 ชาวจีนที่อพยพ
เข้ามา ส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุ้ง การอพยพเข้ามาในประเทศไทยนี้ ส่วนใหญ่เป็นการอพยพผ่านเข้า
มาทางกรุงเทพฯ แล้วกระจายตัวไปในจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค ช่วงประมาณ พ.ศ.2472 เกิดการ
ขยายตัวการค้าข้าวส่งผลให้พวกขุนนางใหม่ออกไปอาศัยอยู่แถบชานเมืองมากข้ึนด้วยเช่นกันส าหรับเมือง
นครพนมกลุ่มพ่อค้าชาวจีนเห็นช่องทางที่จะค้าขายข้ามแดนกับชุมชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ าโขงจึงชักชวนกัน
เข้ามาปักหลักค้าขายอยู่อย่างถาวร โดยสร้างบ้านเรือนเปิดเป็นร้านค้าขายสินค้าต่างๆ อยู่ริมถนนสุนทร
วิจิตรเลียบชายฝั่งแม่น้ าโขง ถนนเส้นนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางของเมือง มีย่านการค้าของชุมชนชาวจีนที่ท า
หน้าที่ในการหาสินค้าต่างๆ ทั้งจากชุมชนท้องถิ่น เช่นข้าว ของป่าส่งไปขายกรุงเทพฯ และรับสินค้า
ประเภทข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคต่างๆ จากกรุงเทพฯ มาขายให้คนในท้องถิ่นการมีสินค้า
หลากหลายและแปลกใหม่น าเข้ามาขายท าให้ชุมชนชาวจีนกลายเป็นย่านการค้าที่ส าคัญของจังหวัดซึ่ง
ชาวเมืองนครพนมนิยมเดินทางมาซ้ือข้าวของเครื่องใช้ที่ย่านนี้และคิวรถรับจ้างจึงเริ่มเกิดขึ้นบนถนนสุนทร
วิจิตรด้วยเช่นเดียวกัน การมีผู้คนเดินทางสัญจรไปมาท าให้ชาวบ้านน าสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ เช่น แตงกวา  
แตงโม ข้าวโพด ฟักทอง ฯลฯ มาวางขายตามริมถนน ซึ่งต่อมาได้ก่อเกิดเป็นตลาดขายของสดของ
ชาวบ้านปะปนอยู่กับร้านค้าของชาวจีน ซึ่งหากพิจารณาจะเห็นว่าคล้ายกันกับปัจจุบันที่ล าดับศักย์สินค้า
ของชาวบ้านจะอยู่ในล าดับที่ต่ าลงมากว่าสินค้าของชาวจีน 

การอพยพออกมาท ามาค้าขายในดินแดนที่ห่างไกลเมืองศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ ได้ท าให้พ่อค้าจีน 
ต้องปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการแต่งงาน และ
การรับเอาความเชื่อต่าง ๆ ไปผสมผสานกัน ในปัจจุบันนี้ ทุกปีคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม ก็
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ยังคงประเพณีเซ่นไหว้ของตนเอง แต่ในการท าพิธีเซ่นไหว้ ก็ได้เอาพิธีท าบุญตักบาตรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในพิธีกรรม และได้เชิญชาวเวียดนาม และคนไทยลาวเข้าร่วม นอกจากนั้นชาวจีนยังมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมจีนกับต านานความเชื่อดั้งเดิมของคนท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อาณาจักรศรีโคตรบูร 
โดยเฉพาะสมาคมชาวจีนในเมืองนครพนมได้เข้าไปมีบทบาทในการบูรณะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
นครพนม เช่น ศาลเจ้าพ่อหมื่น (ท่ีวัดโอกาสศรีบัวบาน) ศาลเจ้าพ่อสัมมะติ (ท่ีสวนท้ายเมือง) ศาลเจ้าพ่อ
ค าแดง (ท่ีอ าเภอบ้านแพง) ท าให้ลักษณะศาลเจ้าทั้ง 3 แห่ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม ระหว่างวัฒนธรรมจีนและท้องถิ่น ที่ปรากฏอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง คือจิตรกรรมฝาผนัง
ในศาลาการเปรียญวัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นเรื่องราวพงศาวดารจีนเรื่องสามก๊ก แตกต่างไปจากที่อ่ืน ๆ ที่
มักเป็นเพียงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นชาวนครพนมเชื่อว่าศาลเจ้าพ่อหมื่นมีความศักดิ์สิทธิ์ 
ดลบันดาลให้ผู้ท าผิดเกิดอาเพศต่างๆ และจะอ านวยโชคให้ผู้เคารพนับถือผู้ที่มาบนบานเชื่อว่า จะเกิด
โอกาสดีๆ ในชีวิต ประสบผลส าเร็จในธุรกิจค้าขายรุ่งเรือง และหน้าที่การงานมั่นคง ชาวจีนที่เข้ามาตั้ง
หลักแหล่งเพ่ือการค้าก็เช่นเดียวกันและต่อมาชาวจีนได้เชื่อมโยงวัฒนธรรมจีนผสมกลมกลืนเข้าไปกับ
ความเชื่อท้องถิ่นดังกล่าว จนกลายเป็นกลุ่มน าในเรื่องการเซ่นไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่น ศาลเจ้าพ่อสัมมะติ 
และศาลเจ้าอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปี 

เมื่อปี พ.ศ. 2490 ชาวจีนได้สร้างโรงเรียนสอนภาษาจีน คือโรงเรียนตงเกี่ย เพ่ือให้ลูกหลานชาว
จีน ได้เรียนรู้ภาษาของบรรพบุรุษ นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรของไทย ซึ่งต่อมาชาวเวียดนาม
และชาวไทยต่างนิยมส่งลูกหลานเข้าไปเรียนที่โรงเรียนดังกล่าวด้วย การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพ่อค้าคนจีน 
ในช่วงเวลานั้นท าให้การค้าในเมืองนครพนมส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนจีนเป็นหลัก (ณัฐวุฒิ  ชัวนินี, 
2557) ในปี พ.ศ. 2489 พ่อค้าคนจีนได้ตั้งสมาคมขึ้นมาชื่อ สมาคมฮ่ัวเคียว และต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมพ่อค้าคนจีน  ชาวเวียดนามที่เข้ามาอยู่ภายหลังก็นิยมแต่งงานกับคนจีนมากกว่าคน
ท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน  อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนจีนจะตั้งรกรากอยู่ในเมืองนครพนมมานาน
แล้ว แต่ภายหลังที่กลุ่มชาวเวียดนามอพยพเข้ามาจากการหนีภัยสงคราม การค้าขายหรือเศรษฐกิจของ
เมือง ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น เพราะเมื่อประมาณสามทศวรรษท่ีผ่านมา เห็นได้ชัด
ว่าชาวเวียดนาม ได้เข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจของเมืองนครพนมเด่นชัดมากขึ้นพ่อค้าชาวเวียดนามคน
หนึ่งในเมืองนครพนมกล่าวกับทีมวิจัยว่า เศรษฐกิจของเมืองนครพนมในปัจจุบันกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ อยู่ใน
มือของคนเวียดนาม (สัมภาษณ์คุณสุระชัย วงศ์สิ่ว, 24 ตุลาคม 2560) ซึ่งบทบาทของชาวเวียดนามใน
ตลาดสดเราจะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 3  

จากการศึกษาของณัฐวุฒิ  ชัวนินี (2557) อธิบายว่า ชุมชนย่านวัดโอกาสได้ด าเนินกิจการค้าขาย
อย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากภาพถ่ายของทหารชาวอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพในช่วงสงครามเวียดนาม
ช่วง พ.ศ. 2506-2518 จะเห็นว่าชาวชุมชนวัดโอกาสมีแนวคิดที่จะก่อสร้างอาคารเพ่ือตอบรับกับการ
สัญจรทางถนนเป็นหลักตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้งชุมชน โดยสังเกตจากอาคารเก่าในย่านดังกล่าวจะหัน
หน้าอาคารเข้ากับถนน  ส่วนหน้าเป็นพื้นที่ส าหรับประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ 
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ภาพที่ 2  การค้าขายริมถนนสุนทรวิจิตรบริเวณใกล้กับวัดโอกาสในอดีต 
ที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock, ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
 
นอกจากนี้หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นว่าชุมชนวัดโอกาสได้ด าเนินกิจการค้าขายมาอย่างต่อเนื่องคือ 

การเกิดตลาดที่อยู่ติดกับวัด และถนนเลียบริมโขงยาวขึ้นไปทางทิศเหนือจะเป็นชุมชนหนองแสงซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาและนับถือศาสนาคริสต์กลุ่มชาวเวียดนามในชุมชนหนองแสงส่วน
หนึ่ง ได้อาศัยการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปลูกผัก หาปลา ท าขนม และอาหารเวียดนาม ไปขายที่ตลาด
ริมโขงเพ่ือเป็นรายได้ให้กับครัวเรือน จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้ชีวิตในวัยเด็กที่ชุมชนหนองแสง กล่าวว่า 
สมัยก่อนตลาดสดจะอยู่ใกล้วัดโอกาสหรือบริเวณตลาดอินโดจีนในปัจจุบัน เขาเคยไปขายผักช่วยแม่ที่
ตลาดบ่อยๆ ส่วนชาวจีนส่วนใหญ่จะมีกิจการร้านค้าเพราะเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนมากกว่า ส่วนชาวเวียดนาม
จะค้าขายเล็กๆ น้อยๆ จากสินค้าที่ผลิตได้ในครัวเรือน 

ตลาดสดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จึงเป็นลักษณะบริเวณไหนมีผู้คนเดินทางสัญจรไปมาก็จะมีคนน าสินค้า
เล็กน้อยๆ เช่น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ไปวางขาย ซึ่งเป็นการขายแบบไม่ประจ าแล้วแต่ว่าจะหาอะไรไป
ขายได้ จากนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่งและ 
มีผู้เข้ามาอยู่อาศัยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น การใช้ที่ดินในบริเวณนี้จึงเน้นไปในเรื่องการค้าและบริการ ที่พักอาศัย 
โรงแรม สถานเริงรมย์หลายแห่ง ตลอดทั้งสถานีขนส่ง  ตลาดสด ฯลฯ ภาพลักษณ์ของย่านนี้ในอดีต จึงถือ
ว่าเป็นเขตศูนย์กลางของเมืองนครพนม เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการที่หนาแน่นมากที่สุดโดยมีเนื้อที่
ประมาณ 1,047 ไร่ (บังเอิญ เจริญสุข, 2532)  
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4. เศรษฐกิจสงคราม 

ในช่วงสงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2506-2518) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญที่รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาขอเข้ามาตั้งฐานทัพทหารอเมริกาในไทยรวม 12 แห่ง และในภาคอีสานมีมากถึง 5 แห่ง คือ 
นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี น้ าพอง และนครพนม เพ่ือเป็นสนามบินเปลี่ยนผ่านส่งเครื่องบินรบ
ชนิดต่างๆ ไปทิ้งระเบิดที่ประเทศเวียดนาม  การกลายเป็นที่ตั้งฐานทัพของประเทศอเมริกาหรือที่นิยม
เรียกกันว่า “แคมป์ทหารจีไอ” ท าให้จังหวัดนั้น ๆ มีความคึกคักในเรื่องเศรษฐกิจมากส าหรับเมือง
นครพนม การเข้ามาประจ าการของทหารจีไอจ านวนมากกว่า 8,000 นาย ถือว่าเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้
เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้เฟืองฟูอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในขณะเดียวกันก็ท าให้คนท้องถิ่นต้อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นกัน คือ  

1)      สถานบริการทั้งโรงแรม ผับ บาร์ และเลาน์ เกิดขึ้นอย่างมากมายเพ่ือรองรับทหารอเมริกา
จ านวนมากที่มีเงินพร้อมจะจับจ่าย จึงท าให้เกิดอาชีพบริการใหม่ๆ ขึ้น เช่น ร้านอาหาร คนขับรถรับจ้าง 
สามล้อ นักร้อง/นักดนตรี โรงหนัง และเมียเช่า เป็นต้น  

 

ภาพที่ 3  ร้านอาหารและเลาน์ที่เปิดเพื่อรองรับทหารจีไอ บนถนนสุนทรวิจิตร 
ที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock, ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
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2) เกิดการหลั่งไหลเข้ามาค้าขายของกลุ่มพ่อค้าต่างถิ่นทั้ง คนไทยและต่างชาติจ านวนมาก 
ด้วยแรงดึงดูดของความฟุ้งเฟ้อหรืออ านาจซื้อของทหารอเมริกาที่มาพร้อมกับสงคราม  จากการศึกษาของ 
AphiratKamwang (2015) อธิบายว่า การท าการค้าขายในพ้ืนที่เมืองนครพนมในช่วงการตั้งฐานทัพของ
อเมริกามีกลุ่ม“พ่อค้าชาวซิกข์” ที่เข้ามาค้าขายในหัวเมืองอีสาน และได้ขยายเขตการค้าขายมายังจังหวัด
นครราชสีมา อุดรธานี นครพนมเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ตั้งฐานทัพของทหารจีไอ กลุ่มพ่อค้าชาวซิกข์มุ่งเน้น
ค้าขายกับทหารเป็นหลัก โดยมองว่า ในสภาวะสงครามเป็นโอกาสในการท าการค้าขาย และทหารจีไอใช้
เงินดอลลาร์ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าเงินบาท นอกจากนี้ชาวซิกข์ยังเป็นกลุ่มที่สามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ท าให้ช่วงเวลานั้นมีการตั้งร้านค้าขึ้นมากกว่า 300 ร้าน ซึ่งได้ขยายร้านค้ามายังจังหวัด
นครพนมด้วย และคนท้องถิ่นเองก็มีการตั้งร้านขายของช าขยายออกไปตามถนน 

 

 
ภาพที่ 4  ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดริมถนนจะท าเป็นเพิงง่ายๆ เป็นร้านขายของช า 
 ที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock, ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
 

3)  กลุ่มคนจีนที่ย้ายจากย่านถนนสุนทรวิจิตรเข้ามาค้าขายท าธุรกิจในเขตเทศบาลเมือง
และการย้ายตลาดสดมาตั้งใกล้กับสถานีขนส่ง (พ.ศ. 2514-2515) ท าให้เกิดการสร้างตึกอาคารรอบๆ 
ตลาดและกระจายออกมาตามถนนเส้นหลักๆ  เช่น เปิดร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า ร้านขาย
เครื่องสังฆภัณฑ์ ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นต้น 

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock
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การเปลี่ยนแปลงของเมืองดังกล่าว ส่งผลถึงกลุ่มผู้ค้าในตลาดและผู้ค้ารายย่อยอยู่ไม่น้อย เพราะ
การค้าขายดีมากกว่าช่วงอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเกิดร้านขายของช าของชาวบ้านกระจายออกไปตามเส้นทาง
ของถนนสายหลัก  แม่ค้าในตลาดบอกว่า ช่วงนั้นหลายคนตั้งตัวได้เพราะขายอะไรก็ขายได้ สินค้าทาง
การเกษตรของชาวบ้านที่ปลูกตามแนวริมน้ าโขง เช่น ข้าวโพดหวาน แตงโม แตงกวา ผักต่างๆ ยาสูบ จะ
ถูกส่งเข้ามาขายที่ตลาดสดเพ่ือหล่อเลี้ยงคนในเมืองนครพนม ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีประชากรแฝงจ านวน
มาก การเข้ามาของทหารจีไอดังกล่าว นอกจากจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเมืองนครพนมแล้วยังท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองและเกิดตลาดสด ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

อย่างไรก็ตามการถอนก าลังของแคมป์ทหารอเมริกาออกจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2517 ก็ได้
ส่งผลให้เมืองนครพนมกลับเข้าสู่ภาวะซบเซาทางการค้าอีกครั้งหนึ่ง ร้านค้า ผับ บาร์ เลาน์ ร้านอาหารฝรั่ง 
ทะยอยปิดกิจการลง พ่อค้าต่างถิ่นริ่มย้ายออกไปท าการค้าที่อ่ืน บางคนกลับไปค้าขายที่กรุงเทพฯ เหลือ
เพียงพ่อค้าบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงตั้งหลักปักฐานค้าขายปะปนอยู่กับกลุ่มพ่อค้าพ้ืนถิ่นเรื่อยมาจนปัจจุบัน  

 

5.   คอมมิวนิสต์และการขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หลังปี พ.ศ.2517 การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้บูมเหมือนช่วงทหารจีไอเข้ามา การท ามา
ค้าขายคอนข้างชะลอตัว นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2508 -2518 นครพนมเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่ต้องเผชิญ
กับปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่มักลักลอบเข้ามาปฏิบัติการเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยม โดยเฉพาะการ
เกิดเหตุปะทะกันระหว่างชาวบ้านที่เข้าร่วมกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นครั้งแรกที่บ้าน
นาบัว อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2508 ส่งผลให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก าหนดให้หลายพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สีแดง รวมทั้งวางกฎระเบียบการเข้า-ออกชายแดนในเขตนครพนมอย่าง
เข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น  ในปี 2518ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบระบบ
คอมมิวนิสต์ท าให้เกิดความขัดแย้งความคิดทางการเมืองและมีการต่อสู้กันเป็นสงครามภายใน ความ
รุนแรงของการปราบปรามส่งผลให้ประชาชนลาวจ านวนมาก ต้องอพยพเข้ามาลี้ภัยในประเทศไทยตาม
แนวชายแดน  ซ่ึงสภาความมั่นคงแห่งชาติกับองค์การสหประชาชาติ ได้จัดตั้งศูนย์แรกรับผู้อพยพเป็นการ
ชั่วคราวตามจังหวัดชายแดนหลายแห่ง รวมทั้งจังหวัดนครพนมก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องรองรับค่ายผู้
อพยพชาวลาว  2 แห่ง คือ ที่บ้านนาโพธิ์ กับ บ้านหนองแสง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกับลาวหลังปี พ.ศ. 2518รัฐบาลมี
ค าสั่งให้ปิดด่านศุลกากรด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ส่งผลให้การค้าชายแดนที่เคยคึกคักกลับซบเซาลง
ในทันที จากประเทศบ้านพ่ีเมืองน้องกลายเป็นศัตรูที่คอยระแวดระวังกัน การค้าขายและพ่ึงพาสินค้า
ระหว่างกันจึงยุติลงไปนานถึง 10 กว่าปีสอดคล้องกับข้อมูลจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (2555) ระบุ
ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2518  ประเทศลาวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวมีข้อ
พิพาทเรื่องปัญหาเขตแดนท าให้มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ มีการสู้รบ
กันอยู่เนือง ๆ กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศปิดด่านผ่านแดนไทย-ลาว  ส าหรับด่านตรวจคนเข้าเมือง
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จังหวัดนครพนม ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 ให้ปิดพรมแดน การค้าขาย
ผ่านแดนนครพนมกับแขวงค าม่วนจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่บัดนั้น และส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หยุดชะงักไป เมื่อไม่มีการติดต่อสัมพันธ์เพ่ือประสานความเข้าใจ จึงท าให้สองประเทศห่างเหินกันไป และ
มีปัญหาที่ตามมาคือการลักลอบน าสินค้าผ่านแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเกิดข้ึนอยู่บ่อยๆ   

อย่างไรก็ตามเมื่อด่านศุลกากรปิดตัวลงท าให้การค้าชายแดนซบเซาตามไปด้วยประกอบกับ
นครพนมเป็นจังหวัดที่ไม่มีรถไฟผ่านจึงท าให้เหมือนเมืองปิด ต้องอาศัยเส้นทางถนนเพียงช่องทางเดียวใน
การติดต่อค้าขายกับจังหวัดอ่ืนๆ แต่ในช่วงนั้นการพัฒนาถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานก็ยังไม่ทั่วถึงมากนัก
ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน อ าเภอ ใช้ทั้งการเดินเท้า จักรยาน และรถสองแถว 

หลังเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐได้ขยายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานลงสู่
ท้องถิ่นท าให้ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้ด าเนินการตัดถนนภายในเขตเทศบาล เช่น ถนนอภิบาล
บัญชา  ถนนเฟ่ืองนคร และถนนเชื่อมต่อระหว่างเมืองนครพนมกับจังหวัดอ่ืน เช่น สกลนคร  อุดรธานี 
มุกดาหาร อุบลราชธานี ส่งผลให้ภายในเขตเทศบาลเมืองได้ขยายความเจริญออกไปตามการตัดถนน เริ่ม
มีร้านขายของหรือร้านขายของช าเกิดขึ้นตามริมถนนขยายออกไปด้วยเช่นกัน  แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ได้
อยู่ในเส้นทางตามแผนการสร้างทางรถไฟเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเฉกเช่นจังหวัดอ่ืน 
อย่างจังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น หนองคาย ท าให้นครพนมเสมือนถูกจัดวางให้อยู่ในพ้ืนที่ปิด
หรือที่เรียกว่าเมืองตาบอดดังได้กล่าวมาแล้ว การไม่ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนเหมือนจังหวัด
สกลนคร ท าให้การเดินทางไปเยือนนครพนมจึงเป็นลักษณะต้องตั้งใจเดินทางไปต่อมาได้มีการสร้างถนน
เชื่อมต่อกับชุมชนอ่ืนๆ 3 สายคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เชื่อมจังหวัดนครพนมกับจังหวัด
สกลนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม-ท่าอุเทน) เชื่อม อ าเภอเมืองนครพนมกับ อ าเภอท่า
อุเทนและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม-ธาตุพนม) เชื่อมอ าเภอเมืองนครพนมกับอ าเภอธาตุ
พนม ถนนสายประธานคือทางหลวงแผ่นดิน  โครงข่ายการติดต่อสัญจรและการขนส่งสินค้า จึงใช้ทาง
รถยนต์เป็นหลักโดยเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีรถไฟผ่านบรรทุกสินค้าขึ้นรถยนต์ต่ออีกทอดหนึ่ง  เช่น รถ
บริษัทสหมิตรจ ากัด จะเป็นรถที่วิ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสายยาวที่สุดในเขตนี้ โดยวิ่งผ่านจังหวัด
อุบลราชธานี  นครพนม  สกลนครและอุดรธานี   ดังนั้นการขนส่งสินค้าส่วนหนึ่งจึงได้อาศัยรถโดยสาร
ดังกล่าว และรถยนต์โดยสารหรือรถสองแถวที่วิ่งในระยะสั้นระหว่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงอย่างไรก็
ตามการเป็นพ้ืนที่สีแดงจากการเข้ามาเคลื่อนไหวของลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ท าให้รัฐบาลได้พยายามตัดถนน
เข้าไปยังพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้เข้าถึงประชาชนจะได้ไม่ถูกชักจูงทางความคิดได้ง่าย จน
เรียกได้ว่าเป็นถนนปราบคอมมิวนิสต์ 
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ภาพที่ 5  แสดงสภาพถนนและรถยนต์โดยสารระหว่างตัวจังหวัดกับอ าเภอรอบนอก ช่วงปี พ.ศ. 2518 
 ที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock, ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ต่อมาถนนเหล่านี้มีบทบาทส าคัญที่เสมือนช่วยเปิดประตูเชื่อมต่อนครพนมขนสินค้าไปยังจังหวัด
ที่มีทางรถไฟ เช่น หนองคาย อุดรธานี ท าหน้าที่การกระจายสินค้าจากท้องถิ่น เช่น ข้าว พริก ฝ้าย ปลา
ตากแห้ง ปลาร้า และยาสูบออกไปขาย ซึ่งยาสูบนั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนยาวไปตามริมฝั่งโขง เพราะสร้างรายได้ที่ดีให้กับชาวบ้านในแถบนี้ โดยจะปลูกทั้งส่ง
ให้สถานียาสูบและหั่นซอยตากแห้งแบบดั้งเดิมเพ่ือจ าหน่ายขายเองการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจ ประเภท
อ้อย มันส าปะหลัง ปอ จึงน้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ  นอกจากนี้ถนนยังน าสินค้าจากข้างนอกเข้ามายังเมือง
นครพนมเช่น เสื้อผ้า ยา ถ้วยจาน เครื่องดื่มต่างๆ รวมทั้งของสดผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงรส
ต่างๆ ได้แก่ ซอส ซีอิ้ว น้ ามันหอย ผงชูรส ซึ่งเดิมอาหารพื้นถิ่นไม่เคยใช้เครื่องปรุงเหล่านี้ ระบบการขนส่ง
จึงถือว่ามีส่วนในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและการบริโภครสชาติของคนพ้ืนถิ่น และ
กลายเป็นสินค้าที่จ าเป็นในครัวเรือนในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ.2523 แม้ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขต
เทศบาลเมืองนครพนมอีกครั้งหนึ่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร แต่เศรษฐกิจและการค้าขาย
ก็ขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้คึกคักมากนัก ประมาณ พ.ศ. 2515-2530 ชาวจีนบางส่วนได้เริ่มย้าย
ออกจากถนนสุนทรวิจิตร ไปยังถนนอภิบาลบัญชาเนื่องด้วยย่านถนนสุนทรวิจิตรเริ่มเสื่อมโทรมและพ้ืนที่
เลียบชายโขงไม่สามารถขยายการค้าออกไปได้อีก ประกอบกับพ้ืนดินริมฝั่งแม่น้ าโขงถูกกัดเซาะค่อยๆ 
ทรุดตัวจากกระแสน้ าในฤดูน้ าหลากในแต่ละปี ท าให้ชาวจีนขายอาคารบ้านเรือนบนถนนสุนทรวิจิตร
ให้กับชาวเวียดนาม เพื่อย้ายเข้าไปซื้อตึกและอาคารพาณิชย์บริเวณถนนอภิบาลบัญชา ซ่ึงใกล้กับตลาดสด

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock
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แทน ส่วนชาวเวียดนามแม้ส่วนใหญ่จะยังอยู่บริเวณริมน้ าโขงแต่ก็เป็นกลุ่มหลักที่ค้าขายของในตลาดสด 
และต่อมาถนนอภิบาลบัญชาได้กลายเป็นศูนย์กลางย่านการค้าของเมืองนครพนมแห่งใหม่ของเมือง
นครพนมจนกระท่ังปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 6   แสดงเขตเทศบาลนครพนม 
ที่มา: ปรับปรุงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  https://thai.tourismthailand.org, 

                  ค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2561 
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6.  การเปิดการค้าชายแดน 

ผู้ซื้อจากเมืองค าม่วน สปป.ลาว ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ซื้อทีท่ าให้เกิดการกระจายสินค้าจากแหล่งกลาง
(central place) คือตลาดเมืองนครพนม ข้ามแดนไปยังร้านค้าซึ่งเป็นหน่วยย่อยต่างๆ ก่อนจะกระจายอีก
ทอดหนึ่งถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวลาว กลุ่มผู้ซื้อที่สัมพันธ์กับตลาดนครพนมส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มร้านค้า และ
ร้านอาหารมากกว่ากลุ่มชาวบ้าน การเปิด-ปิดการค้าชายแดนจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจเมืองนครพนม  
ในปี พ.ศ.2532 รัฐบาลไทยในสมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน มีนโยบายท าสนามรบให้เป็นสนามการค้า 
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ 23 มกราคม 2532 ให้เปิดจุดผ่านแดนอ าเภอเมืองนครพนม 
หลังจากปิดมานานถึงเกือบ10 ปี การเปิดจุดผ่านแดน ท าให้สถานการณ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.
ลาวดีขึ้น มีการติดต่อซื้อขาย การร่วมมือระหว่างประเทศการเดินทางเข้า–ออก มีข้อตกลงระหว่างกัน
หลายฉบับบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ปริมาณการซื้อขายสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ดีขึ้นโดยล าดับ ท าให้การค้าขายชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง 
(ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครพนม, 2555) 

นับตั้งแต่การประกาศเปิดการค้าข้ามแดนในปี 2532 เป็นต้นมา นครพนมและสปป.ลาว ได้เปิด
การค้าชายแดนถึง 6 จุด คือ จุดผ่อนปรนตามแนวล าน้ าโขง  4 จุด ได้แก่ 1) จุดผ่อนปรนอ าเภอบ้านแพง 
2) จุดผ่อนปรนอ าเภอท่าอุเทน 3) จุดผ่อนปรนอ าเภอเมืองนครพนม 4) จุดผ่อนปรนอ าเภอธาตุพนม  ซึ่ง
แต่เดิมเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งโขงเคยใช้ติดต่อไปมาหาสู่กันมานานแล้วด้วยมีความใกล้ชิด
เป็นญาติพ่ีน้องและเป็นช่องทางน าสินค้ามาแลกเปลี่ยนตั้งแต่อดีต  ส่วนอีก 2 จุดอยู่บริเวณตัวเมือง
นครพนม คือ 1) จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือเมืองนครพนม และ 2) จุดผ่านแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที่ 3 การเปิดจุดผ่อนปรนและจุดผ่านแดนดังกล่าว ได้ท าให้การค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง 
และส่งผลอย่างมากเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม แม้ว่าในอดีตสินค้าที่น ามาค้าขายแลกเปลี่ยนกันส่วน
ใหญ่ผลิตได้เองในครัวเรือน แต่กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและ
สินค้าที่รุดไปไกลกว่า สปป.ลาวค่อนข้างมาก ท าให้ไทยมีสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายให้เลือก
ซื้อ ประกอบกับหลายชุมชนตั้งอยู่ห่างไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ ท าให้ชาวลาวที่อยู่ตามเขตแนว
ชายแดนเลือกที่จะเข้ามาใช้เขตบริการต่างๆ ของฝั่งไทย เพราะชาวลาวยังคงมีความต้องการสินค้าอุปโภค 
บริโภคจากประเทศไทย และประชาชนไทยเองก็ยังนิยมสินค้าพ้ืนบ้าน และของป่าหายากจาก สปป.ลาว
ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปิดจุดผ่านแดนจากปัญหาทางการเมือง แต่ความต้องการสินค้าท าให้ชาวบ้านทั้ง
สองฝั่งมีการลักลอบไปมาค้าขายกันอยู่บ้าง ซึ่งหากพิจารณาพ้ืนที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบาง รัฐ
จึงต้องออกกฏหมายหรือมีนโยบายในการดูแลที่เข้มงวดมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ในราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม
แม้พ้ืนที่ชายแดนจะถูกควบคุมก ากับด้วยอ านาจรัฐ แต่บางครั้งกลับเป็นพ้ืนที่ที่มีความผ่อนปรน และเต็ม
ไปด้วยผลประโยชน์ กฏระเบียบการค้าชายแดนจึงมักถูกท าให้คลุมเครือในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะ
การค้าขายสินค้า 
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 การค้าชายแดนมีความเฟ้ืองฟูอย่างที่สุด โดยเฉพาะในจังหวัด
หนองคายและมุกดาหาร ทั้งการส่งสินค้าไทยออกและสินค้าข้าวของเครื่องใช้ราคาถูกจากจีนและ
เวียดนามผ่านเข้ามายังจุดผ่านแดนต่างๆ จนเกิดตลาดอินโดจีนขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วน
นครพนมในช่วงเวลานั้นการค้าชายแดนแทบจะเทียบกันไม่ได้เลย แม้จะมีตลาดอินโดจีนแต่ก็ไม่เป็นที่นิยม
เท่ากับตลาดที่หนองคายและมุกดาหาร   

 
ภาพที่ 7 แสดงจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทั้ง 6 ของนครพนม 

ที่มา: ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม,  
http://nakhonphanom.go.th/sez/sez-npm.htm, ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561 

 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของการค้าชายแดนนครพนม คือ ในปี 
พ.ศ. 2554 รัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างสะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม –ค าม่วน) โดย
งบประมาณของรัฐบาลไทยเอง  เนื่องจากเล็งเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากการสร้างสะพาน

http://nakhonphanom.go.th/sez/sez-npm.htm
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มิตรภาพ ไทย-ลาวมาแล้ว 2 แห่ง คือ สะพานแห่งที่ 1 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์)1 และแห่งที่ 2 
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)2 หลังจากไทย-ลาวได้ปรับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างกันใหม่และลาว
ได้เปลี่ยนแผนปฏิรูปประเทศที่เรียกว่า “จินตนาการใหม่” (New Economic Mechanism – NEM) 
ประเทศเวียดนามเรียกว่า โด่ยเหมย– DoiMoi สาระหลักของการปฏิรูปของทั้งสองประเทศก็คือ การ
เปิดรับเอากลไกตลาด เข้าไปเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ควบคู่กับกลไกทางการเมืองแบบมีพรรค
การเมอืงพรรคเดียว 

หลังจากนั้นจึงเกิดความร่วมมือกันทางการค้าชายแดน หลังการเปิดสะพานมิตรภาพทั้ง 2 แห่ง 
ท าให้เกิดการกระจายสินค้าในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเศรษฐกิจขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
การเกิดตลาดอินโดจีนที่ท่าเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และตลาดอินโดจีนที่จังหวัดมุกดาหาร 
เป็นตลาดขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่หลากหลายราคาไม่แพง แหล่งสินค้ามาจากหลายที่ ทั้งจากกลุ่ม
ประเทศสังคมนิยม เช่น  สปป.ลาว เวียดนาม จีน รัสเซีย เช็คโกสโสวาเกีย ฯลฯ และประเทศทางยุโรป 
สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องเงิน เครื่องหนัง เครื่องเซรามิก ชุดรับแขกประดับมุก เสื้อผ้าส าเร็จรูป อุปกรณ์
เครื่องครัว อุปกรณ์แต่งรถ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าไหม ผ้าพ้ืนเมือง ของเล่นเด็ก รวมทั้งสินค้าบริโภคต่างๆ เช่น 
ขนมนานาชนิด ผลไม้อบแห้ง อาหารแห้ง เป็นต้น  จากการเป็นตลาดที่มีสินค้านานาชนิดท าให้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งซ้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาหาซื้อของใช้ ของกิน และของที่ระลึก เป็นแหล่ง
รวมของร้านอาหารปลาแม่น้ าโขง มีแผงขายอาหารปิ้งย่าง และอาหารเวียดนาม ตามริมแม่น้ าโขง การเข้า
มาของนักท่องเที่ยวท าให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการซึ่งส่งผลให้เกิดเงินสะพัดอย่างมาก 

จากการประเมินความคุ้มทุนรัฐบาลไทยจึงได้ตัดสินใจสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 
(นครพนม –ค าม่วน)3 มีความยาว ทั้งสิ้น 1,423.1 เมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จะเชื่อมโยงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลังเปิดใช้
งานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ได้ท าให้นครพนมเหมือนเปิดประตูบานใหญ่ที่ปิดมานาน ออกสู่
เส้นทางจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ส าคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย (Asian 
Highway) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ที่เชื่อมเส้นทาง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่แขวงค าม่วนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตอนกลาง ตามเส้นทางหมายเลข 12 สู่เมืองฮาติงห์ หรืออีกเส้นทางคือเชื่อมไปสู่เส้นทางหมายเลข 8 ที่

                                                           
1เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลยี  ตัวสะพานมีความยาว 1,170 เมตร 
2เปิดใช้เมื่อ ปีพ.ศ. 2549 โดยความช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)  
เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก ซึ่งเริ่มจากพม่า ผ่าน ไทย ลาวและสิ้นสุดที่เวียดนามมีความยาว
ทั้งหมด 1,600 เมตร 
3เส้นทางการขนส่งสินค้าชายแดนทางบกท่ีเชื่อมโยงไทย-จีนตอนใต้มีอยู่หลายเส้นทาง (ภาพที่ 5)  ประกอบด้วย 5 
เส้นทาง ดังนี้ R3A และ R3B มีจังหวัดเชียงรายเป็นประตูสูจ่ีนตอนใต้เพียงจังหวัดเดียวในภาคเหนือ ขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ R8 ผ่านจังหวัดบึงกาฬ R9 ผ่านจังหวัดมุกดาหาร และ R12 ผ่าน
จังหวัดนครพนม เข้าสู่จีนตอนใต ้
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แขวงบอลิค าไซ สู่เมืองวินห์ของเวียดนามและออกสู่ทะเลต่อไป ซึ่งเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
จากภูมิภาคอีสานของไทยไปยังท่าเรือน้ าลึก ที่อยู่ในแผนการก่อสร้างในประเทศเวียดนาม ที่ มีระยะทาง
ใกล้กว่าท่าเรือมาบตาพุด และจะเป็นประตูเปิดสู่เวียดนามตอนกลาง และกระจายสินค้าไปยังเวียดนาม
ทางเหนือผ่านเส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนามเข้าสู่กรุงฮานอย ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยัง นคร
หนานหนิง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กวางสี สาธารรัฐประชาชนจีน (ด่านศุลกากร
นครพนม, 2560; วรวุฒิ จ าลองนาค  ทวีศักดิ์  ตั้งปฐมวงศ์, 2556) 

 

 
ภาพที่ 8  เส้นทางขนส่งทางบกจากไทยสู่จีน 

ที่มา : https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.php?view_item=256, ค้น
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 

 

การเปิดเส้นทางนี้นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจีนที่มีความต้องการสินค้าจาก
ไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ใช้เส้นทางนี้เป็นทางล าเลียงสินค้าด้วยต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดลง ส่งผลให้
การค้าขายชายแดนนครพนมเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกๆ ปี นั่นคือ ในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการค้ารวม

https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.php?view_item=256
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ประมาณ 7,032 ล้านบาท ปี 2555 มีเพ่ิมขึ้นประมาณ 11,500 ล้านบาท ในปี 2556 มูลค่าการค้าขาย
เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวถึง 50,000 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท ปัจจุบัน (ปี
2561) คาดว่ามูลค่าน่าจะเกิน 100,000 ล้านบาท  

 

 
ภาพที่ 9  มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างจีนตอนใต้และไทย (ล้านบาท) ตามรายด่านส าคัญ ปี

พ.ศ. 2550-2560 (มกราคม-กรกฎาคม)ท่ีมา: กรมการค้าต่างประเทศ, ค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2561 

 

7.   เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

นครพนมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในเขตที่รัฐบาลประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จาก
นโยบายมุ่งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกด้วย โดยมีนโยบายสนับสนุนทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การให้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี ตลอดทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service: OSS) เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยงาน
ของภาครัฐ ปีพ.ศ.2558 รัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น 10 พ้ืนที่ คือในระยะแรก มี 5 
จังหวัด ได้แก่  ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และระยะที่ 2 ได้ประกาศเพ่ิมอีก 5 จังหวัด ได้แก่  
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส  

จังหวัดนครพนม ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ได้ก าหนดให้ท้องที่ 13 ต าบล แบ่งเป็น 
อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่าค้อ ต าบลท่าทราย ต าบลนาราชควาย ต าบล
ในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ และพ้ืนที่
อ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล  ต าบลเวินพระบาท ต าบลรามราช  ซึ่งรวมพ้ืนที่ประมาณ 
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800 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 500,000 ไร่  จากพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมดประมาณ 5 ,5127 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร่ 

จากข้อมูลของส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (2561)  ชี้ว่า การประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการค้าข้ามแดนอย่างมากมายเนื่องจากสามารถเข้าถึง
แรงงานจ านวนมากและมีความสะดวกในการกระจายสินค้าทั้งส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้ านและการ
น าเข้าสินค้า วัตถุดิบต่างๆ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2553-2557) มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกัน ทั้ง 4 ประเทศ มีมูลค่าสูงถึง 900,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะขยายตัว
มากขึ้นเป็นล าดับ  ด้วยมีการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้จ านวนแรงงานมาก อุตสาหกรรมที่ต้อง
พ่ึงพาวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ธุรกิจชายแดนที่ต้องการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าไป
จ าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว ตลอดทั้งธุรกิจบริการที่หลากหลายเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ปัจจุบันธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้าและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมากเริ่มให้ความสนใจไปลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจทั้ง 4 แห่ง เนื่องจาก
ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (ส านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, 2558)  

 

 
ภาพที่ 10 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

ที่มา: ส านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
จาก http://nakhonphanom.go.th/sez/sez-npm.htm, ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561 

http://nakhonphanom.go.th/sez/sez-npm.htm
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จังหวัดนครพนมยังสร้างแรงดึงดูดนักลงทุนโดยก าหนดพ้ืนที่ที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแต” 
เนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมอีกแห่งหนึ่ง ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
บทบาทที่เหมาะสมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ 1) เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 2) เมือง
ผลิตอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและศูนย์ธุรกิจการค้าส่งตลาดกลางสินค้าเกษตร 3) 
เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  จากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 มีมติสนับสนุนกิจการ
เป้าหมาย 13 กลุ่มกิจการ คือ 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
4. การผลิตเครื่องเรือน 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
7. อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรและชิ้นส่วน 
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9. การผลิตพลาสติก 
10. การผลิตยา 
11. กิจการโลจิสติกส์ 
12. นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2558 เห็นชอบประเภทกิจการเป้าหมายอีก 10 กลุ่มกิจการได้แก่ 

1. กิจการอบพืชและไซโล 
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 
5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 
6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค 

(ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง) 
7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย 
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค 
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9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ 
10. กิจการผลิตอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้งส านักงานต่างๆและเส้นทางการค้าเมือง
นครพนม 

ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครพนม 
 http://nakhonphanom.go.th/sez/download/BookletTH.pdf, ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561 

 

จากเป้าหมายที่เน้นไปในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าขนาดใหญ่ พร้อมการให้สิทธิ
พิเศษมากมายเพ่ือกระตุ้นการลงทุน แต่แผนเพ่ือการเตรียมประชาชนในท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนซึ่งเป็น
โจทย์ที่รัฐจะต้องรีบจัดการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะคนที่อยู่เขตเทศบาลเมือง
นครพนมในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ที่จะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการบูมพ้ืนที่นครพนมให้เป็นประตูเชื่อมต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน
อาเซียน ได้สร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดด เมืองนครพนมที่ เคยนิ่ งสงบในอดีต วันนี้ ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเป็นกังวลว่าคนในท้องถิ่นจะปรับตัวให้ทันและตั้งรับอย่างไรถึงจะได้
ประโยชน์ ทั้งมูลค่าการค้าชายแดนและการกลายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จากการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มหอการค้านครพนม (24 ตุลาคม 2560) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
การค้าขายท าก าไรได้ยากมาก ในภาพรวมแล้วการค้าข้ามแดนจากการเปิดสะพานมิตรภาพและการเป็น

http://nakhonphanom.go.th/sez/download/BookletTH.pdf
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือว่ายังไม่ประสบความเสร็จเพราะแม้ว่ารายได้ประชากรต่อหัวจะเพ่ิมข้ึนจากแต่ก่อน
หลายเท่า  แต่เป็นเพียงตัวเลข เพราะการลงทุนในภูมิภาคยังไม่เกิด เช่น การส่งออกมีอยู่ประมาณ 70 
บริษัท แต่เป็นบริษัทของต่างประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ บริษัทของคนไทยมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่โอกาส 
และประโยชน์น่าจะเป็นของคนนครพนมหรือคนไทย เพราะเส้นทางนี้มีศักยภาพและจุดได้เปรียบคือ
ระยะทางขนสินค้า อยู่ในเส้น East west corridor ที่เชื่อมต่อกับจีนใกล้ที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการใน
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ควรเกาะกลุ่มกันเป็นสมาชิกองค์กรเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือ
กันเพราะโอกาสคือการค้าชายแดนมาถึงแล้ว หลังการเปิดสะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่ 3 ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด มูลค่าการค้าชายแดนเปลี่ยนจากจังหวัดมุกดาหาร มา
เป็นนครพนม กล่าวคือ เดิมมุกดาหารมีมูลค่าการค้าข้ามแดน 60,000 ล้านบาท ปัจจุบันเหลืออยู่ 8,000 
ล้านบาท ในขณะที่นครพนมหลังจากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 และการประกาศเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด จากเดิมการ
เก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านด่านศุลกากรแบบถาวรและจุดผ่อนปรน มีมูลค่าประมาณปีละ  3,000 
ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2559 นครพนมได้เปรียบดุลการค้าถึง 12,277.01 ล้านบาท  นอกจากนี้ในปี 
2559 ด่านศุลการกรนครพนมมีมูลค่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว รวม 11 ,306.07 ล้านบาท จัดเป็น
ด่านศุลกากรมีชายแดนติดกับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นล าดับที่ 6 จากจ านวน 8 ด่าน โดยด่านศุ
ลการกรที่มีมูลค้าการค้าสูงที่สุดคือด่านศุลกากรหนองคายที่มีมูลค่าการค้ารวม 65 ,044.99 ล้านบาท 
(ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, 2561) 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ประธานหอการค้านครพนม ชี้ว่าตัวเลขมูลค่าการค้าดังกล่าวท า
อย่างไรคนท้องถิ่นจะได้ประโยชน์ เพราะปัจจุบันนครพนมเป็นเหมือนทางผ่านของสินค้าเท่านั้น ดังนั้นถ้า
จะให้ชาวนครพนมได้ประโยชน์จากการค้าข้ามแดน รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากกว่านี้ต้องมีนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่รอบๆ สะพานอย่าง
ชัดเจน เช่น การเก็งก าไรที่ดิน การจัดการเรื่องซัพพลาย เชน (Supply chain) การเกิดห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่  เป็นต้น  ซึ่งการจัดการเรื่องเหล่านี้หากต้องการให้ประชาชน เอกชน และรัฐได้ประโยชน์ทุก
ฝ่าย จะต้องใช้คนที่มีความสามารถระดับมืออาชีพในการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้หากพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้ว่าเป้าประสงค์ของการก าหนดให้
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่ง
ตามหลักการแล้วน่าจะส่งผลต่อการเติบโตของตลาดในเมืองนครพนมตามไปด้วย แต่กลับพบว่ายังไม่ส่งผล
แต่อย่างใดในปัจจุบัน 

 

8.   การค้าปลีกสมัยใหม่และอุตสาหกรรมการบริการ 

การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ได้ท าให้การส่งสินค้าออกจากประเทศไทย ไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านมีปริมาณมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ส่งแรงผลักไปยังเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมมากนัก 
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เนื่องจากว่าปัจจุบันการค้าขายส่วนใหญ่ เป็นระบบออนไลน์  ผู้ซื้อสั่ งสินค้าผ่านแอปพิเคชั่นใน
โทรศัพท์มือถือและจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์  ผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้าไปให้ โดยใช้บริการของผู้รับขนส่ง
ในระบบโลจิสติกส์  การค้าข้ามแดนในนครพนมก็เช่นเดียวกัน สินค้าที่จัดส่งไปยังประเทศเพ่ือนบ้านส่วน
ใหญ่ถูก order มาจากที่ อ่ืน นครพนมจึงเป็นเพียงพ้ืนที่ที่ เอ้ืออ านวยให้สินค้าผ่านข้ามแดนไป  การ
ก าหนดให้เมืองนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นี้นั้น ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยัง
เป็นเพียงแค่แผน ยังไม่มีโรงงานและการจ้างงานเกิดขึ้นอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของเมือง
นครพนมก็ขยายตัวต่อเนื่องด้วยปัจจัยอื่น โดยได้รับแรงผลักดันมาจากการ “รุก” ของการค้าปลีกสมัยใหม่ 
และอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตหรือซบเซาของตลาด
สดอย่างไรจะได้กล่าวต่อไป 

8.1    การเกิดห้างสรรพสินค้า 

การเปิดจุดผ่านแดนของเทศบาลนครพนมตั้งแต่ง ปี 2532 เป็นต้นมา ส่งผลอย่างมากต่อ
ย่านการค้าตลาดสดเทศบาล และการเกิด modern trade ในจังหวัดนครพนมเนื่องจากผู้ค้าชาวลาว ข้าม
มาซื้อสินค้าเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อที่แขวงค าม่วน ในแต่ละวันจ านวนมาก ท าให้มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิม
สูงขึ้น แต่ตลาดสดก็มีข้อจ ากัดความหลากหลายสินค้า ในปี พ.ศ. 2540 เกิดห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขา
สกลนครท าให้ผู้ซื้อชาวลาวที่เป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆ นิยมเดินทางไปซื้อสินค้าที่สกลนคร เนื่องจาก
นครพนมยังไม่มีห้างสรรพสินค้า หลังจากนั้นประมาณปี 2548 ห้างโสตัสได้เปิดสาขาที่นครพนม ซึ่งถือว่า
เป็นซุปเปอร์มาร์เกตแห่งแรกของนครพนม  เริ่มแรกเปิดเป็นซุปเปอร์มาร์เกตขนาดเล็กแต่หลังจากการ
เปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 การขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น มีผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจากลาว
และเวียดนามเดินทางเข้ามาค้าขายจ านวนมาก  ท าให้สินค้าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ในปี 2557 ห้างโลตัสจึงได้ขยายให้ใหญ่ขึ้น มีจ านวนสินค้าเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับห้างบิ๊กซี และแม็คโคร ได้
เข้ามาเปิดสาขาที่นครพนมด้วย การขยายตัวของ modern trade ดังกล่าวที่นครพนม ส่งผลกระทบต่อ
ห้างสรรพสินค้าที่สกลนครไม่น้อย เพราะระยะทางที่ใกล้กว่า และการซื้อของแบบเช้า–เย็นกลับเพ่ือให้ทัน
ก่อนด่านตรวจคนเข้าเมืองปิด และมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ผู้ซื้อหลายคนแสดงความคิดต่อเรื่องนี้ว่า 
ไปห้างเพียงแห่งเดียวก็ได้สินค้าครบทุกอย่างนอกจากนี้ยังสะดวก สบายและสะอาด พนักงานพูดจาและ
บริการดี ผู้ซื้อมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้า ห้างสรรพสินค้าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าตลาดสด ส าหรับ
นครพนมการเกิดห้างสรรพสินค้าแม้จะยังไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดขนาดใหญ่ แต่ก็ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อผู้ค้าในตลาดสด (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป) 

8.2     การขยายตัวธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวของนครพนม
ขยายตัวมากขึ้นอาจจะด้วยการเปิดการค้าชายแดนดังที่กล่าวมาและจังหวัดนครพนมได้มีแผนนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ความจริงแล้วนครพนมมีความพยายามในการ โปรโมทการท่องเที่ยวมานานแต่ไม่
ประสบความส าเร็จมากนัก ในปี พ.ศ. 2555 ส านักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลจากการส ารวจมาเป็น
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ระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ว่า นครพนมเป็นจังหวัดที่ประชาชากรมีความสุขมากท่ีสุด ท าให้นครพนมเป็นที่
สนใจมากขึ้น นครพนมได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์จังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  เป็น 
“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่จะน าพาให้
เศรษฐกิจกลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้งหนึ่ง  ส าหรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 
โดยมีสโลแกน 3 ที่สุด คือ 1. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด คือ องค์พระธาตุพนม 2. สวยที่สุด คือ สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที่ 3 เชื่อมระหว่างนครพนมและค าม่วน และ 3. งามที่สุด คือการล่องเรือไปตามล าน้ าโขง ชมวิว
ทิวทัศน์ริมสองฝั่งโขงที่สวยงามตามธรรมชาติที่โดดเด่นกว่าทุกจังหวัดด้วยภูเขาหินปูนเป็นฉากหลัง 

ในปี 2554 เทศบาลนครพนมได้จัดให้มีตลาดนัดถนนคนเดินทุกวันศุกร์ -เสาร์ ตั้งแต่
เวลาประมาณ 18.00น.ถึง 22.00 น. บริเวณถนนสุนทรวิจิตรยาวเลียบริมฝั่งโขง ครอบคลุมพ้ืนที่หอ
นาฬิกาซึ่งเคยเป็นย่านการค้าชุมชนชาวจีนและชาวเวียดนาม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและรื้อฟ้ืนการค้า
บริเวณนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือตอบรับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย
บรรยากาศดีริมน้ าโขง และมีสินค้าจ าหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่น อาหารเวียดนามที่
หลากหลายท าให้ถนนคนเดินได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก 

ปี พ.ศ. 2559 นครพนมได้สร้างแลนด์มาร์ค (Land mark) แห่งใหม่ของเมือง คือ รูป
หล่อพญาศรีสัตตนาคราช ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หน้าส านักงานป่าไม้ 
ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  
การสร้างสัญลักษณ์เมืองนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครพนมตามความเชื่อของประชาชนในดินแดน
แถบนี้แล้ว ยังช่วยการค้าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากศรัทธาความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค การจัดภูมิทัศน์
ถนนเลียบริมฝั่งแม่น้ าโขงให้ร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านบาทเพ่ือสร้างเลน
จักรยานเลียบริมโขง เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ตามแผนการพัฒนาของเทศบาลนครพนมที่มีความพยาม
กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ดึงดูดประชาชน นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ศูนย์กลางเมืองการค้าชายแดน 

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่กล่าวมา จึงได้เกิดการขยายตัวธุรกิจการค้าและการบริการอย่าง
เห็นได้ชัด ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554) ชี้ให้เห็นว่าในช่วงประมาณ 8 ปี (2547 -2554) การ
ขยายตัวของสินค้าและบริการในเมืองนครพนมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก คือในปี พ.ศ. 2547 มีร้านค้าส่ง จ านวน 
13 ร้าน และร้านค้าปลีก จ านวน 588 ร้าน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2554 มี ร้านค้าส่ง เพ่ิม เป็น 238 ร้าน 
ร้านค้าปลีก จ านวน 5,983 ร้าน ซึ่งตัวเลขจริงของร้านค้าที่เกิดตามตรอก ซอกซอยอาจจะมีมากกว่านี้ 
ร้านค้าเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายจากการมีห้างสรรพสินค้า และท าหน้าที่ตัวกลางในการน าสินค้ากระจายลงส่ง
ผู้บริโภคในชุมชนหมู่บ้านปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 

นอกจากการค้าแล้วยังมีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท หอพักและ
ร้านอาหาร จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554) บ่งชี้ว่า เกิดการลงทุนเกี่ยวกับที่พักแรมถึง  
102 แห่ง  เกิดร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม1,394 แห่ง และยังมีการขออนุญาตขอก่อสร้างโรงแรมใน
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ตัวจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งการก่อสร้าง 
อาคารห้องแถว อาคารพาณิชย์ บ้านพัก ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 300% ส าหรับทุนจากส่วนกลาง คือ 
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้ามาเทกโอเวอร์โรงแรมริมแม่น้ าโขง 2 แห่ง คือ ฟอร์จูน ริเวอร์วิว 
นครพนม กับ วิวโขงและยังมีการขยายตัวออกไปถึงนอกเมืองนครพนม  เช่น อ าเภอธาตุพนม เรณูนคร 
บ้านแพง และนาแก เป็นต้น โดยมีรีสอร์ต และหอพักที่กระจายอยู่ในอ าเภอต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นรวมกัน
ประมาณ 1,500 ห้อง ซึ่งจากเดิมมีจ านวนน้อยมาก (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) 

ปี พ.ศ. 2548 ได้มีนโยบายให้เกิดสถาบันการศึกษาชั้นน าคือมหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยรวมเอามหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนา
หว้าและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  จึงท าให้เศรษฐกิจของเมืองนครพนมค่อยๆ ฟ้ืนตัวขึ้น 

จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทั้งสิ้น 
26,393 คน และมีจ านวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 13,685 ครัวเรือน โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวม ขึ้นอยู่กับ
ภาคเกษตรกรรมที่อยู่ตามชุมชนรอบนอกเมืองการประมง การค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอาชีพ
อ่ืนๆ  เช่น  รับราชการ  รับจ้างทั่วไป  ฯลฯ  การท าอุตสาหกรรมที่ผ่านมา (ปี 2559) มีโรงงานได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ  จ านวน  107  แห่ง  เงินลงทุนรวม  734,398,566  บาท และมีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 1,392 คน มีสถานที่ที่เป็นแหล่งอาหารของเมืองนครพนม คือ ตลาด 4 แห่ง ได้แก ่
ตลาดสดเทศบาล  1 แห่ง, ตลาดโต้รุ่ง 1 แห่ง, ตลาดอินโดจีน 2 แห่ง  มีโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ 1 แห่ง, 
ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง, โรงแรมที่พัก 102 แห่ง นอกจากนี้มีการพาณิชย์และบริการอ่ืนๆ เช่น ธนาคาร 
17 แห่ง สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส 9 แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร สนามบิน โรงภาพยนตร์ (รายงาน
จังหวัดนครพนม,2559) 

จากที่กล่าวมาผลจาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนน าไปสู่การขยายตัวของเมืองทั้งจาก
การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มี 7 วิทยาเขตกระจายอยู่ในนครพนม และการขยายตัวของสถาน
บริการ โรงแรมที่พัก ร้านอาหารต่างๆ ตลอดจนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวและผู้เข้ามาค้าขาย
ด าเนินธุรกิจในช่วงเปิดการค้าข้ามแดน การเพ่ิมขึ้นของจ านวนคนกับความสามารถของตลาดสดในการ
รองรับความต้องการคนกลุ่มคนที่เปลี่ยนการบริโภคจากแต่เดิมที่ท าอาหารในครัวเรือนเปลี่ยนเป็นต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว ตลาดสดจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 

จากเหตุการณ์ส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของเมืองนครพนม โดยเมืองนครพนมเป็นพ้ืนที่แห่งการค้าและเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญต่อ
เศรษฐกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ส าคัญ ผู้วิจัยจึงได้สรุป
ล าดับเหตุการณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2  ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเมืองนครพนม 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญ 

พ.ศ. 2337   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ  ให้เปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม” 

พ.ศ. 2425  นครพนมได้เป็นหัวเมืองที่รัฐส่วนกลางให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก โดยจะส่งข้าราชการจากส่วนกลางลงมาปกครอง เพื่อเป็นการ
ป้องกันดินแดนเอาไว้ 

พ.ศ. 2434   มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่ โดยเริ่มแบ่งการ
ปกครองออกเป็นมณฑล มีมณฑลลาว (เขตอุบลราชธานีปัจจุบัน) มณฑลลาว
เฉียง(เขตเชียงใหม่)และมณฑล ลาวพวน  เป็นต้น เมืองนครพนม  ขึ้นอยู่ใน
เขตปกครองมณฑลลาวพวน 

พ.ศ. 2460- 2470    ชาวจีนส่วนใหญ่ในนครพนมอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง 

พ.ศ. 2472  เกิดการขยายตัวการค้าข้าวส่งผลให้พวกขุนนางใหม่ตั้ง
บ้านเรือนออกไปยังแถบชานเมืองมากข้ึน 

 ส่งผลให้บ้านเรือนริมถนนสุนทรวิจิตรซึ่งเป็นถนนเลียบฝั่ง
แม่น้ าโขง กลายเป็นตลาดและย่านการค้าของชุมชนชาวจีนเดิมตลาดเกิดขึ้น
จากการค้าขายของผู้คนสองฝั่งโขง 

พ.ศ. 2478  เมืองนครพนมได้ประกาศตั้งเป็นเทศบาล 

พ.ศ. 2482  รัฐบาลไทยได้ท าการซื้อกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนบูรพา
ยาสูบมาด าเนินกิจการเอง 

 พ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีตลาดการค้าขาย ผู้คนทั้งสองฝั่งน าสินค้า
ประเภทต่างๆ เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา และผักต่างๆ มาวางขาย และยังมีสินค้า
น าเข้า เช่น หีบเหล็กเล็กๆ คนโททองแดง หมวก ไหมพรม ผ้าห่ม ผ้าฝ้าย มา
วางขาย 

พ.ศ. 2489    ฝรั่งเศสได้เข้ามามีอ านาจเหนือเวียดนามอีกครั้ง และได้ท า
การปราบปรามชาวเวียดนามที่ต่อต้านฝรั่งเศสในพ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งเมืองท่า
แขกซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับเมืองนครพนม 

 เกิดเหตุการณ์ที่การอพยพหนีตายของชาวเวียดนาม ด้วย
วิธีการต่างๆ ทั้งการพยายามว่ายน้ าข้ามน้ าโขง เกาะต้นกล้วยลอยแพ 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญ 

 ชาวเวียดนามอพยพมีจ านวนมากถึง 40,000-50,000 คน 
เข้าสู่ประเทศไทยในฐานะผู้ลี้ภัย   

พ.ศ. 2492  จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นช่วง
ของกระแสต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 
เริ่มด าเนินการกวดขันและควบคุมชาวเวียดนาม 

พ.ศ. 2496  ประกาศให้ชาวเวียดนามสามารถอยู่ได้ใน 5 จังหวัด คือ 
หนองคาย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี และปราจีนบุรี  จากเริ่มแรกเคย
อนุญาตให้อยู่ได้ถึง 12 จังหวัด 

พ.ศ. 2502  ได้ย้ายส านักงานเทศบาลมา ปลูกสร้างแห่งใหม่ที่เลขที่ 374 
ถนนอภิบาลบัญชา จนถึงปัจจุบัน และอาคารส านักงานเดิมได้ก่อสร้างเป็น  

สถานธนานุบาลเมืองนครพนม (โรงรับจ าน า) 

พ.ศ. 2503  ชาวเวียดนามที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ที่นครพนมบางส่วนจะกลับ
ประเทศมาตุภูมิ แต่ยังมีชาวเวียดนามที่ตั้งใจว่ากลับมาตุภูมิจ านวนไม่น้อยที่
ตกค้างอยู่ที่ประเทศไทยรวมทั้งชาวเวียดนามที่เมืองนครพนมด้วย 

พ.ศ. 2506-2518  ไทยได้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ขอเข้ามาตั้งฐานทัพทหารอเมริกาในไทยรวม 12 แห่ง ในภาคอีสาน 5 แห่ง 
คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี น้ าพอง และนครพนม 

 ด้วยทหารจีไอจ านวนมากที่เข้ามาประจ าการ กว่า 8,000 
นาย ท าให้นครพนมเผชิญกับความแปลกหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก ทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเมือง 

พ.ศ. 2509-2517  คนชุมชนวัดโอกาสมีแนวคิดที่จะก่อสร้างอาคารเพ่ือตอบรับ
กับการสัญจรทางถนนเป็นหลักตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้งชุมชน 

 ได้ด าเนินกิจการค้าขายมาอย่างต่อเนื่องคือ การเกิดตลาดที่
อยู่ติดกับวัด และถนนเลียบริมโขงยาวขึ้นไปทางทิศเหนือจะเป็นชุมชนหนอง
แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามา 

พ.ศ. 2514-2515  คนจีนที่ย้ายจากย่านถนนสุนทรวิจิตรเข้ามาค้าขายท าธุรกิจ
ในเขตเทศบาลเมืองและการย้ายตลาดสดมาตั้งใกล้กับสถานีขนส่ง 

 เกิดการสร้างตึกอาคารรอบๆ ตลาดและกระจายออกมาตาม
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญ 

ถนนเส้นหลักๆ  เช่น เปิดร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายเครื่อง
สังฆภัณฑ์ ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นต้น 

พ.ศ. 2517  การถอนก าลังของแคมป์ทหารอเมริกาออกจากประเทศไทย 
ส่งผลให้เมืองนครพนมกลับเข้าสู่ภาวะซบเซาทางการค้าอีกครั้งหนึ่ง 

พ.ศ. 2532  มีนโยบายท าสนามรบให้เป็นสนามการค้า เปิดจุดผ่านแดน
อ าเภอเมืองนครพนม 

พ.ศ. 2548  เกิดสถาบันการศึกษาชั้นน าคือมหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ. 2559  มี โ ร ง ง า น ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ
กิจการ  จ านวน  107  แห่ง  เงินลงทุนรวม  734,398,566  บาท และมี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 1,392 คน 

พ.ศ. 2554  เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม –ค า
ม่วน) 

 เทศบาลนครพนมได้จัดให้มีตลาดนัดถนนคนเดินทุกวันศุกร์ 
-เสาร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น.ถึง 22.00 น 

 ครอบคลุมพ้ืนที่หอนาฬิกาซึ่งเคยเป็นย่านการค้าชุมชนชาว
จีนและชาวเวียดนาม 

พ.ศ. 2557  ห้างโลตัสจึงได้ขยายให้ใหญ่ขึ้น มีจ านวนสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
พร้ อมกับห้ างบิ๊ กซี  และแม็ ค โครได้ เข้ าม าเปิ ดที่ น ครพนม ท า ให้ มี
ห้างสรรพสินค้าเกิดข้ึน 3 แห่ง 

พ.ศ. 2558  ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 

พ.ศ. 2559  นครพนมได้สร้างแลนด์มาร์ค (Land mark) แห่งใหม่ของ
เมือง คือ รูปหล่อพญาศรีสัตตนาคราช ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ าโขง บน
ลานศรีสัตตนาคราช   
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9.   สรุป 

เมืองนครพนมตั้งอยู่บนแม่น้ าโขง พ้ืนทีบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรโบราณ ประกอบกับ
สมัยก่อน แม่น้ าเป็นเส้นทางการคมนาคมที่มีความส าคัญ ท าให้เชื่อว่ามีการค้าขายมานานแล้ว อย่างไรก็
ตาม เมื่อเข้าสู่การแบ่งเขตแดนแบบใหม่ และภูมิภาคนี้ได้ก้าวไปสู่สงคราม ประกอบปัญหาความมั่นคง
ภายใน ได้ท าให้การค้าขายระหว่างประเทศถูกจ ากัด แต่กระนั้นก็ตาม เศรษฐกิจนครพนม ได้รับแรงหนุน
จากการจับจ่ายใช้สอยในสงครามของทหารอเมริกัน ที่มาตั้งฐานทัพ และการมีผู้ อพยพมาตั้งค่ายอยู่ใน
พ้ืนที่ ภายหลังจากการปิดฐานทัพและค่ายผู้อพยพ เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ได้กลับมาคึกคักและ
ขยายตัวอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดพรหมแดน และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง โดยเฉพาะการเกิด
ห้างสรรพสินค้า และการขยายตัวของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลทั้งในทางบวกและ
ทางลบต่อตลาดสด และเราจะได้น าเสนอและวิเคราะห์ในบทต่อ ๆ ไป 

 

 

 



บทที่ 3 

ตลาดสดในก ากับของชาติพันธุ์ 
 

1.   บทน า 

ชาติพันธุ์ หรือ ethnic groups เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของการศึกษาทางสังคมศาสตร์มา
เป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญของการศึกษา มักจะมีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องความเป็นชน
กลุ่มน้อย (ethnic minority) ประเด็นทางวัฒนธรรม และความมั่นคง  เมื่อเร็ว ๆ มานี้ การศึกษาเรื่อง
ชาติพันธุ์ ได้ขยายไปถึงเรื่องอัตลักษณ์ โดยมองว่า ความเป็นชาติพันธุ์ เกี่ยวข้องกับการธ ารงอัตลักษณ์ 
ความมีตัวตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา อาหาร การแต่งกาย หรืออ่ืน ๆ แต่ที่ส าคัญก็คือ การธ ารงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการรักษาสายเลือดของเผ่าพันธุ์หรือเอกลักษณ์ทางเชื้อชาติ หากแต่เป็น
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ค าว่า ชาติพันธุ์ จึงมิใช่สายเลือด
ของเผ่าพันธุ์ แต่เป็นเรื่องของ “ความสัมพันธ์” ดังที่นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ ได้แปลค าว่า ethnicity 
ให้หมายถึงชาติพันธุ์สัมพันธ์ (ดู สุเทพ สุนทรเภสัช, 2555) 

ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม มีก าเนิดและพัฒนาการมาพร้อม ๆ กับการขยายตัวของเมือง
นครพนม แต่ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ก็คือ ตลาดสดนครพนม มีพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนไทยเชื้อ
สายเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ แม่ค้าเหล่านี้ ไม่ได้ขายสินค้าคืออาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับคน
เชื้อสายเวียดนามเท่านั้น แต่ขายอาหารสดให้แก่คนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ตลอดทั้งคน
จีน ที่อยู่ในเมืองนครพนม และคนลาวที่อยู่แขวงค าม่วน สปป.ลาวด้วย การที่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดสดของ
นครพนมเป็นคนเชื้อสายเวียดนามเป็นส่วนใหญ่นี้ ท าให้เรามองว่าตลาดสดเทศบาลนครพนม อยู่ภายใต้
การก ากับของชาติพันธุ์ คือกลุ่มคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ดังเราจะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไป  

 

2.   ตลาดสด สถานีขนส่งและย่านการค้า 

การเติบโตของเมืองนครพนมในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางของ
การค้าขายและบริการด้านต่าง ๆ ผู้คนที่อาศัยอยู่อ าเภอรอบนอกเดินทางเข้ามาซื้อขายสินค้า และบริการ
มากข้ึน ซึ่งในสมัยที่ชาวบ้านยังไม่มีความสามารถในการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวเช่นในปัจจุบัน รถยนต์
ประจ าทางจึงเป็นทางเลือกเดียวในขณะนั้น ท าให้สถานีขนส่งมีความส าคัญและกลายเป็นศูนย์กลาง ที่
ให้บริการผู้โดยสารระหว่างอ าเภอรอบนอกกับตัวเมืองนครพนมและจังหวัดอ่ืนๆ  ซึ่งในตอนนั้นมีรถ
ประจ าทางเชื่อมต่อไปยัง อ าเภอต่างๆ ที่มีสินค้าเฉพาะถิ่นส่งเข้ามาขายในตลาด ซึ่งในช่วงนั้นนครพนมมี
ถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอรอบนอกและจังหวัดอ่ืนๆ 3 สายหลักๆ คือ  
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1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เชื่อมจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม-ท่าอุเทน) เชื่อมกับอ าเภอเมืองนครพนม กับอ าเภอท่าอุเทน 

2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม-ธาตุพนม) เชื่อมอ าเภอเมืองนครพนม กับ
อ าเภอธาตุพนม ลักษณะระบบถนนของเมืองนครพนมเป็นแบบรูปตารางสี่เหลี่ยม (grid pattern)  

 

 
ภาพที่ 12  แสดงถนนทางหลวงเชื่อมต่อจังหวัดนครพนมกับจังหวัดอ่ืนๆ 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  https://thai.tourismthailand.org,  ค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2561 
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3) ถนนสายประธาน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ซึ่งวางตัวในทิศตะวันออก-
ตะวันตก มีถนนสายหลักที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงกับถนนสายประธานเข้ากับระบบในเมือง คือถนนอภิบาล
บัญชา ถนนบ ารุงเมือง ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ขนานกับแม่น้ าโขง และมีถนนสาย
รองกับถนนสายย่อย ท าหน้าที่เชื่อมถนนสายหลักเข้าด้วยกัน 

การพัฒนาระบบถนนดังกล่าวนี้ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เมืองนครพนมกลายเป็นศูนย์กลางใน
การกระจายสินค้าภายในจังหวัด ไปยังพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเดินทางขนส่งโดยทางรถยนต์ เชื่อมต่อไป
ยัง อ าเภอต่างๆ และรวบรวมสินค้าที่มีสินค้าเฉพาะถิ่น ทั้งสินค้าเกษตรจากชาวชุมชนรอบๆ เข้ามาขายใน
เมือง เช่น พืชผัก แตงกวา ถั่ว ไข่ไก่ เป็ด ไก่ ส่งมาจากบ้านกลาง และท่าอุเทน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ าเภอ
เมืองนัก ส่วนปลา ปลาร้า ปลาแห้ง ปลาส้ม ส่งมาจากอ าเภอศรีสงคราม เมืองไชยบุรี  ส าหรับพวกเขียง
เนื้อ เนื้อหมูจะเริ่มมามีท่ีหลัง สินค้าของป่าส่งมาตามฤดูกาลจากผู้ค้ารายย่อย แถบบ้านผึ้ง และอ าเภอปลา
ปาก เช่น ผักหวาน ไข่มดแดง เห็ดป่า ฯลฯ และสินค้าจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืนๆ เช่น อาหารทะเลทั้ง
แห้งและสด ปลาหมึกแห้ง ปลาทู หอยแครง หอยแมลงภู่ ปลาหมึกสด ปูทะเล กุ้ง ลูกชิ้น ฯลฯ พวกของ
สดเริ่มส่งมาขายที่ตลาดนครพนม เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาภายหลังจากมีการพัฒนาตู้แช่แข็งระยะแรกยังมีการ
สั่งมาขายในปริมาณน้อยเพราะต้นทุนการขนส่งค่อนข้างสูง ดังนั้นอาหารทะเลสดจึงเป็นของหายากและ
มักจะขายหมดตั้งแต่ช่วงเช้าถ้าไปตลาดสายก็มักจะไม่ทันเพราะหมดก่อน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะถูกแช่เย็นส่ง
มารถไฟ มาลงที่อุดรธานี ก่อนจะส่งขึ้นรถไปยัง สกลนคร นครพนม ผลไม้จากภาคตะวันออก และสินค้า
จากท้องถิ่นที่เป็นการผลิตทางการเกษตร  ซึ่งในช่วงเวลานั้นคนท้องถิ่นนครพนมส่วนใหญ่ครัวเรือนยัง
สามารถในการหาอาหารตามธรรมชาติและผลิตได้เอง สินค้าที่จ าเป็นในครัวเรือนจึงเป็นเครื่องอุปโภคอ่ืนๆ 
เช่น น้ ามันก๊าด ผงซักผ้า ยา สีย้อมผ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เศรษฐกิจคนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่จากการขายข้าว ฝ้าย และยาสูบ ในพ้ืนที่นครพนมการขยายตัวของพืชไร่มีไม่มากนักเหมือน
จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
เช่น โรงกลึง อู่ซ่อมรถ โรงน้ าแข็ง เป็นต้น การเกิดถนนจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้สินค้าอุปโภคบริโภคลงไปถึง
คนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็น าสินค้าท้องถิ่นที่เป็นของสด สินค้าเกษตรและของป่า ไปเป็นสินค้าและ
เลี้ยงคนในเมืองนครพนมซึ่งมีกลุ่มผู้อพยพชาวเวียดนามที่มีข้อจ ากัดไม่มีที่ดิน 

ด้วยเหตุที่สถานีขนส่งมีบทบาทและมีความส าคัญดังที่ ได้กล่าวข้างต้น ได้ท าให้นักธุรกิจมองเห็น
โอกาสในการสร้างตลาดสดที่อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งขึ้นมา โดยนายวรรณดี ตั้งตรงจิตร1  ซึ่งในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม (พ.ศ. 2512-2514) ได้ยกที่ดินส่วนตัวให้เทศบาล เพ่ือสร้าง
แทนตลาดเดิมย่านริมน้ าโขงซึ่งเริ่มแออัดไม่เพียงกับความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้นเดิมพ้ืนที่บริเวณ
                                                           
1ค าเรียกในภาษาเวียดนาม“โก๋มิน”เป็นคนเวียดนามเก่าแก่ที่เป็นเศรษฐีร่ ารวย เพราะเป็นเจ้าของบ่อทองที่เวียดนามมา
ก่อนท่ีจะอพยพมาอยู่นครพนม เปน็ผู้มีฐานะและเป็นเจ้าของที่ดินหลายแปลงในนครพนม สายตระกูลนี้ก็จะมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจนครพนม เช่น เจา้ของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการเป็นต้น 
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ตลาดเป็นที่ว่างผู้ค้าขายท าเป็นเพิงง่ายๆ เป็นแผง และปูสื่อตามพ้ืน  ส่วนมากเป็นคนแก่และชาวบ้านที่อยู่
รอบๆ เมือง  เข้ามาขายสินค้าในเวลาช่วงเช้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทผักพ้ืนบ้านต่างๆ ราคาถูกมาก 
แค่หนึ่งสลึง ห้าสิบสตังค์ ไปถึง หนึ่งบาท สองบาท ส่วนเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นปลาที่หามาได้จากทั้งน้ าโขง 
และตามห้วยหนอง ตามที่นา เนื้อวัว เนื้อหมู ยังไม่ค่อยมีขายเพราะไม่มีโรงฆ่าสัตว์ ส่วนมากชาวบ้านใน
หมู่บ้านจะฆ่าสตัว์ในช่วงมีงานบุญเท่านั้น  

  

 
ภาพที่ 13  ตลาดสดนครพนมในอดีต ตึกหลังคาสูงด้านหลังคือสถานีขนส่ง, ปรับปรุงจาก

http://www.nkp2day.com/, เมื่อ 22 มีนาคม  2561 

 

ส่วนช่วงสายๆ จะมีคนน าสินค้าเล็กน้อย หาบเร่และรถเข็น ขายพวกของกิน เช่น ไก่ย่าง ส้มต า 
ถั่วต้ม ผัดหมี่ ข้าวโพดต้ม ผลไม้ต่างๆ  และพวกของเบ็ดเตล็ดต่างๆ ส าหรับขายให้กับคนเดินทางที่สถานี
ขนส่ง แต่เมื่อเอกชนได้บริจาคที่ให้เป็นของเทศบาล (โดยมีเงื่อนไขว่า ให้สร้างตลาดสด) เทศบาลจึงได้
สร้างอาคารตลาดสดขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่แทนหลังเดิม ซึ่งมีสภาพเสื่อ
โทรมจากการใช้งานมาหลายปี  จึงเห็นได้ชัดเจนว่า การเกิดขึ้นของตลาดสดเทศบาลนครพนม ที่สร้าง

http://www.nkp2day.com/
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ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2515 มีเหตุผลในเรื่องของ logistics ด้วย ในสมัยนั้นแม้จะมีถนนเกิดขึ้นมามากแล้ว แต่
ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีรถยนต์ ผู้ประกอบการรถโดยสารเกิดขึ้นจ านวนมาก บขส.เป็นแหล่งที่มีคนสัญจรไป
มาพลุกพล่าน และนอกจากรถโดยสารจะท าหน้าที่ในการขนส่งคนแล้ว ยังท าหน้าที่ในการขนส่งสินค้าจาก
ต่างอ าเภอเข้ามาขายในเมืองและขนส่งสินค้าจากในเมือง ออกไปขายในต่างอ าเภอด้วย แต่นอกจากนั้น 
การบริจาคที่ดินของนักธุรกิจ เพ่ือสร้างตลาดสดก็มีเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ท าให้ที่ดินรายรอบ บขส. มี
ราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัว นักธุรกิจเจ้าของที่ดิน (คือผู้บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างตลาด) ได้สร้างอาคารพาณิชย์
ที่อยู่รายรอบตลาดสดเพ่ือขาย และเมืองได้ขยายตัวตามถนนออกมา ท าให้รอบๆ สถานีขนส่งและตลาด
สดที่อยู่ติดกัน เกิดเป็นย่านการค้าแห่งใหม่ของเมือง เหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ บขส.อยู่ที่ไหน ตลาดมักจะ
เกิดขึ้นตามมาเป็นของคู่กัน ต่อมาสถานีขนส่งย้ายออกไปแล้ว เจ้าของที่ดินจึงได้ใช้ที่ดินบริเวณนั้นพัฒนา
ให้เป็นตลาดสด และขยายธุรกิจอาคารพาณิชย์ รวมทั้งตึกแถวออกไปอีก จนเต็มพ้ืนที่ลักษณะเหมือนรูป
ตัวยู ซึ่งการมีพ้ืนที่ติดกับตลาดสดเทศบาลจึงแทบจะเป็นตลาดเดียวกัน และเหมือนกับว่าตลาดสด
เทศบาลได้ขยายออกไปแทนที่ท าให้พื้นที่ตลาดมีเนื้อที่ขยายไปด้านหลังและเพียงพอกับความต้องการมาก
ขึ้น ตลาดสด สถานีขนส่ง และย่านการค้า จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาควบคู่กัน และรูปแบบเดียวกันนี้ เกิดขึ้น
เหมือนกันในหลายๆ เมืองของจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของสถานีขนส่ง ก็ไม่ ได้เป็นเงื่อนไขท าให้เกิดตลาดสดและเกิดย่าน
การค้าแล้วจะประสบผลส าเร็จเสมอไป ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนม คือ ในปี พ.ศ. 2522 สถานี
ขนส่งได้ย้ายออกไปสร้าง บขส.แห่งใหม่ในที่ราชพัสดุ บริเวณถนนศาลากลาง  หลังย้ายออกไปแล้วได้มีนัก
ลงทุนท้องถิ่น ใช้พ้ืนที่บริเวณตรงข้ามคนละฝากถนนกับบขส. แห่งใหม่ สร้างตลาดสดขึ้นมาใหม่อีกแห่ง
หนึ่ง พร้อมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นมาเพ่ือขาย  โดยมีแนวความคิด
เช่นเดิมว่า บขส.ตั้งอยู่ที่ไหนก็จะเกิดตลาดสดและศูนย์การค้าแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้น อย่างไรก็ตลาดสด
แห่งใหม่กลับไม่ประสบผลส าเร็จอย่างที่คิด ในปัจจุบันตลาดสดถูกทิ้งร้างไม่มีคนเข้าไปขายสินค้าเลย และ
อาคารพาณิชย์ที่สร้างรอบๆ ส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การไม่ประสบ
ผลส าเร็จของตลาดสดแห่งใหม่ อาจจะเนื่องมาจากว่า จ านวนประชากรหรืออ านาจซื้อของผู้บริโภค ยังไม่
เพียงพอที่จะเป็นพลังให้เกิดตลาดใหม่ นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาการบริหารจัดการ ท าเลที่ท า
ให้ผู้ขายและผู้บริโภคไม่นิยมไปใช้พ้ืนที่ แต่เหตุผลอีกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจที่ถูกต้องคดีที่
ต่างประเทศ ที่ท าให้ตลาดและอาคารพาณิชย์ถูกปล่อยทิ้งร้าง ปัจจุบันมีร้านอาหารและร้านค้าเปิดขายที่
อาคารพาณิชย์บางส่วนแต่ก็ไม่ค่อยคึกคักมากนัก  

 

3.   การสะสมทุนภายใต้ข้อจ ากัด 

ในตลาดสดเทศบาลนครพนม แม่ค้าและเจ้าของแผงเกือบทั้งหมดเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม 
หรือ “คนญวน” กลุ่มผู้ค้าเหล่านี้มีบทบาทอย่างมากในพ้ืนที่ตลาดสด ประเด็นที่น่าสนใจคือ  ภายใต้
ข้อจ ากัดต่างๆ ในฐานะผู้อพยพหนีภัยสงคราม  กลุ่มชาวเวียดนามเหล่านี้สามารถยกฐานะขึ้นมามีอ านาจ
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น าผู้ค้าอ่ืนๆ ที่เป็นคนพ้ืนถิ่นในตลาดสดได้อย่างไร  ชาวเวียดนามนั้น เริ่มอพยพเข้ามายังประเทศไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยลี้ภัยการเมือง และลี้ภัยศาสนา ซึ่งกลุ่มชาวเวียดนามที่อพยพ
ออกไปอาศัยอยู่นอกประเทศเหล่านี้เรียกว่า "เหวียตเกี่ยว (Viet Kieu)" ชาวเวียดนามอพยพที่เข้ามาใน
ประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   เรียกกันโดยทั่วไปว่า"ญวนใหม่" แต่ชาวเวียดนามเรียก
กันเองว่า "เหวียตเหมย (Viet moi)" หรือ "เหวียตใหม่" หรือ "เหวียตเกี่ยวเหมย " (Viet Kieu moi) 
ส าหรับชาวเวียดนามที่เข้ามาในประเทศไทย ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า "เหวียตกู๋" (Viet 
cu) หรือ "เหวียตเก่า" หรือ "เหวียตเกี่ยวกู๋" (Viet Kieu cu) หรือ "ญวนเก่า" ซึ่งกลุ่มนี้ปัจจุบันได้ผสม
กลมกลืนกับคนไทยไปหมดแล้ว (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, 2548) 

ชาวเวียดนามที่นครพนม ส่วนใหญ่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2489   ฝรั่งเศสได้เข้ามามีอ านาจเหนือเวียดนามอีกครั้ง และได้ท าการปราบปรามชาวเวียดนามที่
ต่อต้านฝรั่งเศสในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเมืองท่าแขกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองนครพนม ซ่ึงในช่วงเวลานั้นท่าแขก
เป็นเมืองที่มีชุมชนชาวเวียดนามรักชาติอาศัยอยู่จ านวนมาก ได้เคลื่อนไหวร่วมมือกับชาวลาวฮักชาติ
ต่อต้านฝรั่งเศสในนาม “กองทัพพันธมิตรลาว-เวียดนาม” ส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้าน
เหล่านี้อย่างเด็ดขาด ในวันที่ 21 มีนาคม 2489 ฝ่ายฝรั่งเศสได้กระท าการปราบปรามครั้งรุนแรงที่สุดคือ
เหตุการณ์ ที่เรียกว่า  “วันท่าแขกแตก” เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้คนลาวและคนเวียดนามถูกฆ่าตายไม่น้อย
กว่า 3,000 คนชาวเวียดนามจ านวนมากต้องหลบซ่อนตัวและพยายามว่ายน้ าข้ามล าโขง เกาะต้นกล้วย
ลอยแพ ท่ามกลางการกราดยิงของทหารฝรั่งเศส  ท าให้มีผู้เสียชีวิตกลางล าน้ าโขงเป็นจ านวนมากจน
แม่น้ าโขงในบริเวณนั้นเรียกว่า “แม่น้ าสีเลือด” เหตุการณ์ครั้งนั้นมีชาวเวียดนามอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
ในฐานะผู้ลี้ภัยจ านวนมากถึง 40,000-50,000 คน ซึ่งในรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ได้ให้ความ
ช่วยเหลือให้แหล่งพักพิงตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้ชาวเวียดนามอยู่อาศัยใน 12 จังหวัดของไทย 
(ธัญญาทิพย์  ศรีพนา, 2548)  

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2492 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเข้ามาบริหารประเทศเป็นช่วงของ
กระแสต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ท าให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เกิดความหวั่นเกรงการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวเวียดนามอพยพที่ต้องการต่อต้านสหรัฐ จึงเริ่มด าเนินการ
กวดขันและควบคุมชาวเวียดนาม โดยในปี 2496 ประกาศให้สามารถอยู่ได้ใน 5 จังหวัด คือ หนองคาย 
สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี และปราจีนบุรี  แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจกลุ่มชาวเวียดนามที่อาจมีการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองจึงได้จ ากัดพ้ืนที่อยู่อาศัยลง  

ในปี พ.ศ. 2503 เมื่อชาวเวียดนามที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ที่นครพนมบางส่วนจะกลับประเทศมาตุภูมิจึง
ได้รวบรวมทุนทรัพย์เพ่ือสร้างหอนาฬิกาขึ้นกลางชุมชน คือบริเวณย่านวัดโอกาส ถนนสุนทรวิจิตร ด้วย
ประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์และแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ที่พักพิงอาศัยแผ่นดินในยาม
สงคราม ซึ่งหอนาฬิกาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นความทรงจ าและภูมิสัญลักษณ์ หรือ Landmark ของชุมชน
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน   อย่างไรก็ตามการส่งชาวเวียดนามกลับสู่มาตุภูมิ มีข้อ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/Viet%20Kieu
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ติดขัดหลายประการจากปัญหาความรุนแรงภายในของเวียดนามและวิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ย 2 สิงหาคม 
1964 (พ.ศ. 2507) ท าให้ยังมีชาวเวียดนามที่ตั้งใจว่ากลับมาตุภูมิจ านวนไม่น้อยต้องตกค้างอยู่ที่ประเทศ
ไทยรวมทั้งที่เมืองนครพนมด้วย  เจ้าของร้านอาหารเวียดนามแห่งหนึ่งในเทศบาลนครพนม ซึ่งคุณพ่อคุณ
แม่ของเธอเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้อพยพ เล่าว่า 

“ความจริงคุณแม่ตั้งใจว่าหลังสงคราม เหตุการณ์สงบแล้ว จะกลับบ้านที่เวียดนาม ช่วงที่เรือมา
รับรอบแรกและรอบที่สอง คุณแม่ได้ส่งน้องๆและญาติกลับไปก่อนพร้อมกับฝากพวกเสื้อผ้าข้าวของ
กลับไปด้วย ส่วนแม่และครอบครัว จะขอรอเรือรอบที่สามมารับ แต่ปรากฏว่ารอแล้วรออีกเรือรอบที่สาม
ก็ไม่มารับ จึงท าให้ต้องต่อสู้ปักหลักท ามาหากินในแผ่นดินไทย ด้วยความยากล าบากเพราะกฎระเบียบการ
ควบคุม และการไร้สิทธิต่างๆ เช่นลูกๆที่แม้ว่าจะเกิดในแผ่นดินไทยแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากเป็นคน
ต่างด้าว ครอบครัวเราได้ยึดอาชีพขายปลาในตลาด โดยรับซื้อปลาจากอ าเภอศรีสงคราม ซึ่งชาวประมงจะ
บรรทุกปลาขึ้นรถยนต์มาท่ีตลาด เราต้องไปคอยรอซื้อทุกวัน” (สัมภาษณ์เมื่อ 21 ตุลาคม 2560) 

การเป็นผู้อพยพจากภัยสงคราม ท าให้รัฐบาลไทยมีความกังวลเรื่องความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้มีการออกนโยบายควบคุม และจ ากัดสิทธิผู้อพยพชาวเวียดนาม ตามสถานการณ์ทางการเมืองในแต่
ละช่วงเริ่มมาตั้งแต่สมัยจอมพล ป พิบูลสงครามที่ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ชาวเวียดนามถูกมองว่าเป็น
คอมมิวนิสต์ รัฐบาลไทยได้ใช้นโยบายและมาตรการที่เข้มงวดกับชาวเวียดนาม จ ากัดสิทธิในการเดินทาง 
ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดที่อาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยต้องการควบคุม ป้องกันชาว
เวียดนามเข้าร่วมในสงครามเดียนเบียนฟู ((Dien Bien Phu) ที่ภาคเหนือของเวียดนาม ในปี 2499  
ต่อมาปี พ.ศ.2515 ในรัฐบาลของจอมพลถนอม  กิตติขจรรัฐบาลไทยกังวลว่าชาวเวียดนามจะเข้ามาแย่ง
อาชีพของคนไทย จึงมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพ แก่คนไทย เพ่ือต้องการสงวน
อาชีพให้กับผู้คนในสังคมไทย และในรัฐบาลพลอากาศเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ออกพระราช
กฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 จ านวน นวน 39 อาชีพใน
หมวดหมู่อาชีพกรรมกร เกษตรกร ช่างฝีมือ และงานให้บริการทางกฎหมาย ซึ่งจากกฎหมายฉบับ ส่งผล
ให้ ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ ที่เคยเป็นแรงงานรับจ้างในการท านา ซ่อมวิทยุ ซ่อมรถยนต์ ซ่อมจักรยานยนต์ 
ช่างไฟ ตัดผม ถ่ายรูป ร้านขายยา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ ต้องยุติลงและจ าเป็นต้องประกอบอาชีพค้าขาย 
หาบเร่ แม่ค้า ในตลาด และปลูกผักอยู่ที่บ้าน ส่วนผู้ที่มีร้านค้าก็มีการเรียกเก็บเงินภาษี ปีละ 1,000 บาท
และเสียภาษีพาณิชย์อีกหัวละ 500 บาท บางคนไม่มีทุนก็ไปเป็นแรงงานรับจ้างท าไร่ ท านา สร้างถนน 
เมื่อมีทุนบ้างเล็กน้อยก็ท าอาชีพพ่อค้าหาบเร่สินค้าต่างๆ ไปขายในหมู่บ้าน เช่น เครื่องมือทางการเกษตร 
แล้วก็ซื้อสินค้าจากชาวบ้านกลับไปขายในเมือง เช่น หน่อไม้ หมากพลู ข้าว ฝ้าย ฯลฯ (จตุพร ดอนโสม, 
2551; กฤษณะ ทองแก้ว: สมศักดิ์ ศรีสันติสุข: วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์, 2559)  ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ดังกล่าวจึง
ท าให้ชาวเวียดนามลงทุนเพียงท าการค้าเล็กๆ น้อย ซึ่งต่างกับคนจีนที่ได้รับสิทธิมากกว่า แต่เงื่อนไข
ข้อจ ากัดที่พวกเขาต้องเผชิญชะตากรรมร่วมกันก็ส่งผลให้ชาวเวียดนามมีความมานะ พยายาม ความกลม
เกลียว ช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันจนกลายเป็นจุดแข็งของพวกเขา 
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อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านี้ ชาวเวียดนามกลับสามารถ “สะสมทุน” และในช่วงเวลา
ต่อมา เมื่อมีการผ่อนคลายการควบคุม ชาวเวียดนามกลายเป็นผู้ลงทุน และโดยรวมแล้วมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่าคนไทยในท้องถิ่น ค าอธิบายถึงเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ มักจะชี้ไปในท านองว่าชาวเวียดนาม
เป็นผู้ที่มีความอดทน อดออม ค าอธิบายเหล่านี้ มักจะท าให้มองได้ว่าคนไทยนั้นเป็นคนขี้เกียจ ไม่ขยัน 
และมักจะมองว่า คนไทยไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดใด ๆ แบบคนเวียดนาม  แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้ว่า
จะมีเสรีภาพในการเดินทางและการมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน แต่คนไทยก็อยู่ในเงื่อนไขอีกชุดหนึ่ง ที่
คนในท้องถิ่น คนชนบทจะต้องเข้าร่วมในการผลิตอาหาร ผลิตพืชไร่เพ่ือการส่งออก เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ รายได้จากการส่งออกพืชผลทางการเกษตร น ามาสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ผู้ผลิตราย
ย่อยในชนบท ไม่ได้รับประโยชน์จากความเติบโตนี้หรือได้รับประโยชน์น้อย คนไทยท้องถิ่นได้รับเสรีภาพ
ในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัย เพ่ือให้พวกเขา โดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนหรือเป็น
แรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเดินทางไปเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นลูกจ้างในภาค
เศรษฐกิจสมัยใหม่ แม้ว่าแรงงานเหล่านี้ จะได้ประโยชน์ และรายได้ส่วนหนึ่ง ได้ส่งกลับไปให้ครอบครัวใน
ท้องถิ่น ท าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นปรับปรุงขึ้นมาบ้าง (trickle-down effect) แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย และ
รายได้ส่วนนี้ ส่วนใหญ่ก็จะไม่งอกเงยออกผลอย่างเป็นกอบเป็นก า แต่ส่วนใหญ่จะกระจายกลับ (re-
distribute ตามแนวคิดของคาร์ล โปลันยี (Karl Polanyi) คือ เป็นการกระจายระหว่างหน่วยที่ไม่มีความ
เท่าเทียมกัน) ไหลย้อนกลับไปยังภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ ในรูปของปัจจัยผลิตทางการเกษตร อย่างเช่นค่า
ปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง  

เงื่อนไขที่รายล้อมคนไทยในท้องถิ่น ที่อธิบายไว้ในตอนต้น เป็นเงื่อนไขคนละชุดกับที่ชาว
เวียดนามในนครพนมเผชิญ และเงื่อนไขแบบนี้ คนจีนเคยเผชิญมาก่อน แต่คนจีนกลุ่มหนึ่งสามารถท่ีจะใช้
ความร่ ารวยที่สะสมขึ้นมา แสวงหาอภิสิทธิ์ (rent) ด้วยการคบค้ากับชนชั้นผู้น าของไทย และเสนอ
ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สามารถท ามาหากิน หรือให้ได้สิทธิผูกขาดในการลงทุนและการ
ค้าขาย ทุนจีนได้ผงาดขึ้นมาครอบง าและก าหนดชะตากรรมเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับชนชั้นผู้น าที่ใน
ระยะแรกไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องการลงทุนค้าขาย แต่การผูกขาดอ านาจทางการเมือง ก็ได้ท าให้ชนชั้นผู้น า
กลุ่มหนึ่งสามารถสะสมทุน และร่วมกับทุนจีนในการครอบง าเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนคนไทยส่วนใหญ่ 
ได้รับผลตอบแทนเป็นค ายกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เป็นผู้ที่ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้อย่าง
เหนียวแน่น และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมท าให้ประเทศไทยก้าวหน้าและด ารงอยู่ต่อมา ความเป็นจริงแล้ว คน
ไทยในท้องถิ่น (และคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ) แม้ว่าจะมีเสรีในการเดินทาง มีสิทธิในการถือครอง
ทรัพย์สิน แต่พวกเขาถูกกักขังอยู่ใน “ความเป็นไทย” คุกดังกล่าวนี้ ในปัจจุบันได้เพ่ิมความเข้มข้นในการ
ควบคุมขึ้นมาอีก เมื่อผู้น าเผชิญหน้ากับการท้าทายจากประชาชน ที่เรียกร้องให้ผู้น าปล่อยให้พวกเขามี
เสรีภาพทางการเมือง การเรียกร้องเช่นนี้ แม้ว่าจะมีมานานแล้ว แต่ชนชั้นน า กลับไม่ตอบสนองต่อข้อง
เรียกร้องดังกล่าวนี้ ในทางตรงกันข้าม กลับเสนอ “ค่านิยมความเป็นไทย” ในรูปแบบต่าง ๆ ออกมา 
แม้ว่าจะไม่บังคับ แต่หลายอย่างก็มีลักษณะกึ่งบังคับ การเรียกร้องเช่นนี้ จะมีมากขึ้น เพราะคนไทย
ท้องถิ่นจ านวนมาก ได้หันหลังให้การเกษตร เข้ามาร่วมเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยว ขายลาบก้อย ส้มต า ขาย
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อาหารริมถนน (ได้รับการยกระดับเป็น street food) ในขณะที่คนจีนยกระดับไปท าธุรกิจค้าปลีก บาง
รายกลายเป็นทุนข้ามชาติ ส่วนชาวเวียดนามยกสถานะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ในเมืองนครพนม 

ค าอธิบายที่กล่าวข้างบน แม้จะไม่ได้แสดงหลักฐานตัวเลขสนับสนุน แต่ก็เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า 
คนไทยในท้องถิ่น ก็เผชิญกับเงื่อนไขที่ท าให้ไม่สามารถสะสมทุน พัฒนาทักษะและยกระดับขึ้นมาเป็น
ผู้ประกอบการได้ เพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่คนไทยในท้องถิ่นเผชิญ เป็นคนละชุด แต่ด้วยพลวัตของสังคมไทยที่
จะต้องมีความก้าวหน้า ชาวเวียดนามได้อาศัยช่องว่างที่มีอยู่นี้ในการสะสม อย่างเช่น ในสภาพที่คนไทย
จ านวนมากยังคงผูกติดอยู่กับการเกษตร และชนชั้นน ายังคงได้อภิสิทธ์  ด ารงสถานะอยู่ได้จากการผูกขาด
อ านาจทางการเมือง คนเวียดนามและคนจีนได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการ
ถือครองทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ แต่ก็สามารถใช้ตัวแทนในการถือแทน (ที่ดิน) หรือแม้แต่การถือเงินสด
ในมือ เมื่อมีโอกาสก็ขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

นอกเหนือจากการควบคุมด้วยกฎระเบียบของทางราชการแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการควบคุมที่มา
จากข้างบนแล้ว ชาวเวียดนามก็เผชิญกับการควบคุมแบบอ่ืน ๆ อย่างเช่นข่าวลือในทางลบเกี่ยวกับชาว
เวียดนาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการควบคุมจากข้างล่าง ช่วง ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาประเทศต่างๆใน อินโดจีน 
คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ได้ตกไปอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ท าให้ไทยกลัวว่าจะเป็นไปตามทฤษฎี
โดมิโน จึงมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบ มีการปลุกระดมผ่านวิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน
ต่างๆ การแจกใบปลิวโจมตีชาวเวียดนามว่า “คนญวนคอยสูบเลือดสูบเนื้อคนไทยเพื่อส่งไปสนับสนุนญวน
แดงซื้ออาวุธกลับมาโจมตีประเทศไทย” จนท าให้เกิดการต่อต้านและขับไล่ญวน โดยการขว้างปาท าลาย
บ้านเรือนและร้านค้า หรือที่เรียกว่า “ไล่แกว”  สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ชาวเวียดนาม
หลบหนีออกไปพ่ึงพาอยู่กับชาวบ้านตามชนบทที่เคยผูกมิตรกันไว้  ร้านรวงของชาวเวียดนามในตลาดปิด
ตัวลงและเงียบเหงาอย่างมากเพราะขาดคนเวียดนามที่เคยค้าขาย  เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกจากการ
ปล่อยข่าวลือว่า พ่อค้า แม่ค้าชาวเวียดนาม แอบใส่ยาที่ชื่อว่า “อาเกไนต์” ลงไปในอาหารและมีผลท าให้
อวัยวะเพศชายหดตัว หรือท าให้อวัยวะเพศหญิงขยายตัว ส่งผลให้ผู้น าท้องถิ่นมีค าสั่งห้ามชาวเวียดนาม
เหยียบย่างเข้าไปในโรงฆ่าหมู และห้ามโรงฆ่าหมูจ าหน่ายเนื้อหมูให้พ่อค้าแม่ค้าชาวเวียดนาม (พวงทอง รุ่ง
สวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์, 2549)  ข่าวลือดังกล่าวนี้ ไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน แต่การที่ข่าวลือได้แพร่
ออกไปอย่างรวดเร็ว และได้ชี้น าให้ประชาชนทั่วไป มีปฏิกิริยาในทางลบต่อคนเวียดนาม ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า 
ประชาชนทั่วไปตอบรับข่าวลือ และเป็นผู้ช่วยกระพือให้ข่าวแบบนี้ แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง และการ
กล่าวหาว่า อาหารที่ชาวเวียดนามท าขายให้กับคนไทยนั้นไม่สะอาด น าไปสู่การบอยคอตสินค้าที่ขายโดย
ชาวเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ กะปิ น้ าปลา ปลา ปลาร้า ฯลฯ ล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ส่งผลให้
ยอดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวเวียดนามตกต่ าลงมาก ในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองมี
ความตึงเครียด ได้ท าให้การพัฒนาธุรกิจการค้าของชาวเวียดนามไม่ค่อยเติบโตมากนัก เพราะขาดความ
มั่นคงในชีวิต หลายคนต้องการกลับไปเวียดนาม ท าให้ไม่ค่อยกล้าขยายการลงทุนมากนัก การท าธุรกิจ



60 
 

การค้าจึงเป็นแบบขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคนจีนที่การค้าไม่ค่อยกระทบจึงสามารถขยายการลงทุน
และสะสมทุนไดม้ากกว่า  (ศริญญา สุขรี, 2016) 

ต่อมารัฐบาลได้ผ่อนคลายกฎการควบคุมชาวเวียดนามในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.2539 -2540  
ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการผลักดันนโยบายเรื่องการให้สัญชาติไทยแก่
ชาวเวียดนาม และใช้ค าเรียกใหม่ว่า “คนไทยเชื้อสายเวียดนาม”  หลังจากได้รับบัตรประจ าตัวท าให้ชาว
เวียดนามมีสิทธิทุกอย่างเหมือนคนไทย ช่วงเกิดปัญหา ไอ เอ็มเอฟ กลุ่มท าธุรกิจได้รับผลกระทบเกือบ
ทั้งหมด   แต่ก็เป็นจังหวะที่ชาวเวียดนามได้เอาเงินสดที่เก็บสะสมไว้ออกมาใช้ ซื้อที่ดิน ซื้อบ้าน และลงทุน
ในเรื่องสินทรัพย์ อ่ืนๆ   ช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าทุนสะสมของชาวเวียดนามช่วยพยุงเศรษฐกิจของจังหวัด
นครพนมเอาไว้ การลงทุนท าให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์และการค้า จากการสัมภาษณ์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนม กล่าวว่า มีการระดมทุนการฝากเงินของชาวเวียดนามและน าไป
ลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ ท าให้ธุรกิจไม่ล้มแต่ค่อยๆ กลับคืนเหมือนเดิม ต่อมาจ านวนคนเวียดนามรุ่น
หลังๆ ได้สิทธิ์ความเป็นพลเมือง มีบัตรประจ าตัวประชาชน จึงก้าวขึ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนแทบจะ
เรียกได้ว่าสามารถคุมเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัด เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการค้าของเมืองนครพนม
ค่อนข้างมาก คือ    

แน่นอนที่สุดว่า เส้นทางในการสะสมทุน มีเรื่องเล่าของความยากล าบาก (ตรงข้ามกับชีวิตชาวนา
ไทย ทั้งที่ในชีวิตจริงของพวกชาวนาก็ล าบากไม่แพ้กัน แต่เรื่องเล่าของชาวนาดูเต็มไปด้วยความสบาย
เพราะเป็นพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะความสบายที่ได้รับการอุ้มชูจากผู้น า จึงไม่ค่อยมีเรื่องราวความ
สบายที่เกิดจากการดิ้นรนของพวกเขาเอง) ในขณะที่เรื่องเล่าชาวเวียดนามมีความทุกข์ยากล าบาก ขยัน 
อดออม ชาวเวียดนามเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง เล่าว่า ชี วิตล าบากมากในช่วงที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่
นครพนม พ่อแม่มีลูก 9 คน  เธอจึงมีพ่ีน้องเป็นสาวรุ่นอายุไล่เลี่ยกันที่แทบไม่ได้สัมผัสชีวิตวัยรุ่น เธอเล่าว่า  

“พวกเราไม่ได้เรียนหนังสือเพราะเป็นลูกหลานเวียดนาม พ่อแม่พาค้าขายเราเริ่มขายของที่ตลาด
ตอนอายุ 10 ปี แม่เป็นแม่ค้าขายปลา สมัยนั้นชาวอ าเภอศรีสงคราม เขาจะเอาปลาใส่ถังน้ ามัน แล้วเอาไม้
ปิดปากถังขนขึ้นรถโดยสารมาลงที่ บขส. เราต้องไปคอยรอรับ พอเวลาปลามาลงพวกเราพ่ีน้องที่ไปรับ
ปลามาขายต้องช่วยกันใช้ไม้ไผ่สอดหูถังน้ ามันที่บรรทุกปลามาหามไปขายที่ตลาด ซึ่งการแบกถังปลาเป็น
งานหนักมาก  ตอนแรกแม่ขายปลาแบบช าแหละให้ลูกค้า ต่อมาเมื่อฐานะดีขึ้นบ้างแล้ว ลูกๆ แต่งงานมี
ครอบครัว จึงหันมาขายปลาแบบยี่โป๊ว คือเรารับซื้อปลาจากแม่ค้าทุกคนที่มาขายที่นครพนม สมัยนั้น เรา
ไม่ได้มีแผงในตลาด  เราจึงแค่จับจองที่ขาย อาศัยว่าเมื่อพ่อค้าปลาเอาปลามาลง เราขายหมดก็กลับ” 

ปัจจุบันครอบครัวนี้สามารถเป็นเจ้าของร้านอาหารปลาแม่น้ าโขงในเมืองนครพนมได้ถึง 3 ร้าน
ใหญ่ เรื่องราวการสะสมทุนด้วยความขยัน ประหยัด จนประสบผลส าเร็จทางเศรษฐกิจกลายเป็นเจ้าของ
กิจการร้านอาหารของครอบครัวนี้ จึงเป็นเรื่องเล่าที่ให้ภาพแตกต่างจากเรื่องเล่าของชาวนา ทั้งที่มีความ
ล าบากไม่ต่างกัน ปัจจุบันเมื่อชาวเวียดนามประสบความส าเร็จ สร้างฐานะทางเศรษฐกิจจนร่ ารวยมากกว่า
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คนพ้ืนถิ่น  เรื่องเล่าความล าบากอดทน จึงเป็นส่วนที่สร้างความชอบธรรมในความส าเร็จการมีอ านาจ
ควบคุมเศรษฐกิจรวมทั้งตลาดสดซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

 

4.   ตลาดสดชายแดน  

จากที่กล่าวมาชาวเวียดนามถือว่ามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนครพนม 
นับตั้งแต่รัฐบาลหันมาใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และเปิดด่านจุดผ่านแดนในปี 2532 
การค้าชายแดนจึงเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้ว  แม่ค้าขายหมูที่ตลาดเทศบาล เล่าว่า 
สมัยเปิดจุดผ่านแดนขายของดีมาก คนมาตลาดเยอะมากไม่เงียบเหงาแบบนี้ ลูกค้าประจ าคือคนลาว เขา
จะข้ามด่านมาตอนเช้า บางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ค าม่วน เวลามาถึงเขาจะสั่งเนื้อหมูครั้ง 2,000 -
3,000 บาท แล้วไปซื้อสินค้าอย่างอ่ืนต่อ เราก็จะเตรียมไว้ให้ วันหนึ่งขายไม่ถึงบ่ายก็หมด แต่ละวันแทบไม่
ต้องพักเพราะขายดีมาก สมัยนั้นรถสามล้อรับจ้างเริ่มเปลี่ยนมาเป็นรถสกายแล็ป (สามล้อเครื่อง) จะจอด
อยู่เต็มหน้าตลาดคอยรับจ้างขนของจากตลาดสดไปยังด่านผ่านแดน นอกเหนือจากผู้ซื้อชาวลาวทั่วไปจาก
แขวงค าม่วนที่เข้ามาซื้อของใช้ในครัวเรือนแล้ว กลุ่มชาวลาวที่ท าธุรกิจ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของช า 
ขายเสื้อผ้า ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวเวียดนามในลาวที่ยังคงอาศัยอยู่ที่เมืองท่าแขกตั้งแต่ครั้งเกิด
สงคราม ชาวเวียดนามในลาวมีชีวิตยากล าบากและถูกจ ากัดสิทธิเช่นเดียวกับที่อาศัยในไทยแต่ก็ไม่มากเท่า
ไทยเพราะลาวกับเวียดนามถือว่าเป็นผู้ร่วมรบกู้ชาติมาด้วยกัน ซึ่งด้วยความถนัดเรื่องการค้าท าให้ธุจกิจ
ต่าง ๆ ของเมืองท่าแขกส่วนใหญ่อยู่ในมือของชาวเวียดนาม (ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์. 2559) และเป็นกลุ่ม
มีเงินทุนในการข้ามแดนมาซื้อสินค้าท่ีตลาดเมืองนครพนม 

ตลาดสดเทศบาลได้ท าหน้าที่เป็นตลาดขายส่ง “ส่งออก” สินค้าไปยังแขวงค าม่วนของลาว ซึ่ง
เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่ต้องการสินค้าจากไทย เพราะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ ตลาดสดเมือง
นครพนมจึงเปรียบเสมือนแหล่งอาหารของผู้คนทั้งสองเมือง กลุ่มผู้ค้าในตลาดสดหลายรายสร้างฐานะและ
ตั้งตัวได้กับการค้าขายในช่วงนั้น เพราะชาวนครพนมมีประชากรไม่มาก  การบริโภคอาหารไม่ได้พ่ึงพา
ตลาดเพียงแหล่งเดียว เพราะภายในครอบครัวส่วนหนึ่งสามารถผลิตและหาอาหารเองได้ด้วย อย่างไรก็
ตามการเปิดชายแดน ได้ท าให้ตลาดสดและร้านค้าที่อยู่รายรอบตลาดสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม
และชาวจีนเฟ่ืองฟูในระยะเวลาเพียงประมาณ 10 ปีเศษ  เท่านั้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันแม้ว่าคนลาวจะ
ยังคงเดินทางข้ามแม่น้ าโขงมาซื้อสินค้าบริโภค อุปโภคที่นครพนม แต่คนส่วนใหญ่นิยมไปซื้อสินค้าที่ห้าง
ดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ตลาดสดอยู่ในภาวะซบเซามาหลายปีแล้ว  

การซบเซาของตลาดสดนครพนม สวนทางกับความคึกคักของห้าง และการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของเมืองนครพนม จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายเทศกิจกล่าวว่า  

“ผมคิดว่าการเกิดห้างในเมืองนครพนมท าให้เศรษฐกิจดูคึกคักดีกว่าตอนยังไม่มีห้างนะครับ  
กรณีคนลาวจากข้อมูลที่ส ารวจบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ก่อนข้ามมาเพ่ือจะไป โรบินสันที่อุดร 
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หรือบิ๊กซี โลตัส ที่สกลนคร เพราะนครพนมไม่มี ดังนั้นแต่ก่อนธุรกิจทุกอย่างเราแทบจะไม่ได้รับอะไรเลย 
ผลพวงของการเกิดห้างที่จังหวัด ก็ท าให้เขามาเดินเที่ยวตามร้านค้า ร้านอาหาร มันมีผลดีในการกระจาย
ตัวที่เขามีการใช้จ่ายใช้สอยในพ้ืนที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนคือเราต้องดูภาพรวมไม่ใช่มองพียงแค่ส่วนใดส่วน
หนึ่งเพราะความจริงแล้วการเกิด modern trade ก็มีผลในทางเศรษฐกิจเช่นกัน เพราะปรากฏว่า
หลังจากที่นครพนมเกิดห้างสรรพสินค้า ทั้งบิ๊กซี โลตัส แม็คโครขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าท าให้กระทบกับ
ห้างเหล่านี้ที่สกลนครเกิดซบเซาลงไปทันทีเลย ซึ่งห้างเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นตัวดึงผู้ซื้อคนลาวเข้ามาและใช้
จ่ายที่นครพนมเยอะมากขึ้น” 

การซบเซาของตลาดสดนครพนม ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นกับร้านค้าปลีกที่อยู่รายรอบ ขาย
ของพวกเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ สินค้าเบ็ดเตล็ด ทั้งแม่ค้าในตลาดสด และผู้ค้าขายรายรอบตลาดสด ต่าง
ก็ต้องปรับตัว โดยเฉพาะการเกิดขึ้นมากมายของตลาดนัดคลองถม และเราจะได้ศึกษารายละเอียดในเรื่อง
นี้ เกี่ยวกับเรื่องการเกิดตลาดนัด ในปีต่อไป  

 

5.   ตลาดสดชาติพันธุ์ภายใต้การควบคุมของราชการ 

ตลาดสดเทศบาล อยู่ภายใต้การดูแลหรือการควบคุมของเทศบาล ตลาดสดของเมืองนครพนม 
หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน มักจะเข้าใจว่าเป็นตลาดเดียวกัน ทั้งที่ความจริง
แล้วภายในมี 3 ตลาด คือ 1) ตลาดสดเทศบาลนครพนม 2) ตลาดสดถาวร และ3) ตลาดสดโชคอ านวย 
ตลาดทั้ง 3 มีพ้ืนที่เรียงซ้อนติดกันไปทางด้านหลังมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่กว่า โดยแต่ละตลาดมีถนนเล็กๆ 
เป็นตัวแบ่งเขตเอาไว้  การศึกษาครั้งนี้เราเลือกตลาดเทศบาลนครพนมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดและตลาดโชค
อ านวยที่อยู่พื้นที่ท้ายสุด 

ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงตลาดสดเทศบาลนครพนมก่อนเป็นอันดับแรก ตลาดนี้ภายในประกอบด้วย
อาคาร 3 หลังคือ  

 1) อาคารแรกติดริมถนนอภิบาลบัญชาเป็นอาคารที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพราะ
อาคารหลังเก่าเริ่มทรุดโทรมและหลังคาต่ าท าให้อับทึบ มีปัญหาน้ าท่วมเวลาฝนตก การระบายน้ าไม่ดี 
เทศบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงใหม่ อาคารนี้มีลักษณะโครงสร้างหลังคาสูงทาสีเขียวสร้างตาม
หลักของกรมอนามัยคือหลังคาเป็นโดมสูงเพ่ิมช่องระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้มีความโปร่ง  มีแสง
สว่างอย่างเพียงพอ มีรางระบายน้ าและร่องน้ ารอบๆ  ยกพ้ืนสูงขึ้นจากระดับพ้ืนดินประมาณ 2 ฟุต 
ภายในแบ่งเป็นแถวของแผงขายสินค้า 3 แถว โดยแถวกลางแผงผู้ค้าจะหันหลังเข้าหากัน มีทางเดิน 2 
ช่องระหว่างแผง  ผู้ค้าในอาคารหลังนี้โซนด้านหน้า จะขายอาหารเวียดนามประเภทกวยจั๊บ ข้าวเกรียบ
ปากหม้อ หมูยอและผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากเนื้อหมูอ่ืนๆ  โดยมีโต๊ะเก้าอ้ียาวให้นั่งรับประทาน มีแผง
ขายดอกไม้  ผลไม้ เครื่องครัวและของใช้จากพลาสติก  เครื่องสังฆภัณฑ์ ซึ่งมีการดัดแปลงท าเหล็กดัดล้อม
เอาไว้เหมือนเป็นโกดังเก็บของ ส่วนโซนกลางและท้ายจะเป็นแผงเขียงหมูและเนื้อวัว ร้านขายของ
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เบ็ดเตล็ด กะทิสดที่บริการเครื่องคั้นให้พร้อมเสร็จ แผงขายเครื่องครัว รองเท้าและของเล่นเด็ก ตลาด
ด้านหลังมีห้องน้ าบริการแยกหญิงชาย  ตลาดนี้จะเริ่มขายประมาณตั้งแต่ 05.00 น. เรื่อยมาและเริ่มซา
ช่วง 15.00 น. เพราะช่วงเย็นคนท างานในเมืองส่วนใหญ่จะไปซื้ออาหารปรุงส าเร็จ ที่ตลาดโต้รุ่ง  

2) อาคารบริเวณกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดม 2 โดมติดกัน ภายในวางแผงยาวเป็นแนวเหนือ
ใต้ ไม่เป็นระเบียบมากนักส่วนใหญ่เป็นแผงขายผักเกือบ 10 แผง แผงขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขาย
ก๋วยเตี๋ยว ปลาซีพี  เนื้อไก่ช าหละ โครงไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงซีพี  ไข่ไก่ แผงอาหารทะเลที่
ขายหอยแครง ปลาหมึกสด ปลากะพง  อาหารปรุงส าเร็จ อาหารปิ้งย่าง ร้านขายส่งบุหรี่ ยาเส้น หมากพลู
และสีเสียด เป็นต้นการจัดวางสินค้าของร้านโชว์ห่วย  เสื้อผ้า  เครื่องครัว ร้านอาหาร ร้านขายผัก ขาย
ปลา ร้านก๋วยเตี๋ยว มักจะเลยล้ าทางเดินออกมาเพ่ือโชว์สินค้า  ตลาดนี้เริ่มขายตั้งแต่ตีสี่ ตีห้าไปถึงตลอด
วัน  แม่ค้าแผงขายผักจะมาตั้งแต่ หกทุ่มเพ่ือซื้อผักแบบยกถุงหรือขายส่ ง จากตลาดโชคอ านวยที่อยู่ด้าน
หลังสุดมาแบ่งก าขายอีกทอดหนึ่ง  

3) อาคารหลังท้ายสุด ต่อเนื่องกับอาคารหลังคาโดม เป็นลักษณะเหมือนห้องแถว แบ่งซอยเป็น
ห้องเล็ก ๆ จ านวนมาก ขายสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมด เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เข็มขัด หมวก 
ตลอดทั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง ลักษณะจัดเป็นล็อคๆ ผนังเป็นประตูเหล็กทั้ง 4 ด้าน สามารถชักขึ้นเมื่อเวลา
เปิดร้าน และดึงลงเมื่อปิดร้าน ในโซนนี้ค่อนข้างทึบเพราะหลังคาต่ า และทางเดินแคบ เต็มไปด้วยสินค้าที่
ผู้ค้าน าออกมาแขวนโชว์หน้าร้านเต็มไปหมด ตลาดโซนนี้จะเริ่มทยอยเปิดขายช่วงตั้งแต่ประมาณ 8.00 น. 
-10.00 น. และจะขายไปจนถึงเย็นประมาณ 18.00 น. ก็จะปิดร้านเกือบหมด นอกจากนี้บริเวณรอบห้อง
แถวด้านนอก ทางทิศเหนือจะเป็นแผงขายเครื่องจักสาน และแผงขายปลาแม่น้ าตลอดแนว ด้านทิศใต้เป็น
อาคารหลังคาสูงที่ขยายเพ่ิมเติมออกไป ขายสินค้าตั้งแต่ของเล่นเด็ก อาหารทอดต่า งๆ อาหารปิ้งย่าง 
อาหารทะเลสด ปลาร้า และของเบ็ดเตล็ด ตลอดทั้งเครื่องปรุงรสต่างๆ เป็นต้น  

ตลาดสดเทศบาล การควบคุมก ากับขึ้นอยู่กับ  2 หน่วยงาน คือ เทศบาลดูแลเรื่องนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับตลาด คือ กองคลัง ฝ่ายช่างโยธา  กองสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
และเทศกิจที่ต้องจัดระเบียบ กับสาธารณสุขจังหวัด ดูแลเรื่องมาตรฐานและมีอ านาจในการอนุญาตให้เปิด
และสั่งให้ปิดได้หากไม่ปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงก าหนด เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกิจการตลาด 
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาดและการรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งในเรื่องการบ ารุงรักษา
โครงสร้างต่างๆ ของตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน แผง
จ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัด
ลม ก๊อกน้ า ท่อประปาและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ การจัดการเก็บกวาดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 ปัญหาการควบคุมตลาดที่ส าคัญที่สุด เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด และสุขอนามัยของ
ตลาด ซึ่ง ปัญหาดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารตลาดสดทั้ง 3 โซนมีการ
ขยายและปรับปรุงในช่วงเวลาแตกต่างกันไป ท าให้พ้ืนของตลาดไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ส่งผลในเรื่อง
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ระบบระบายน้ าไม่ค่อยดี เนื่องจากโครงสร้างอาคารมีการปรับปรุงและก่อสร้างในช่วงเวลาต่างกัน ขึ้นอยู่
กับงบประมาณท าให้ระบบร่องระบายน้ าขาดการเชื่อมต่อกันส่วนบ่อบ าบัดน้ าเสียเนื่องจากตลาดเทศบาล
มีปัญหาน้ าท่วมและฝ่ายโยธาได้ท าการวางผังของการบ าบัดน้ าเสียทั้งหมดใหม่ จึงท าให้น้ าไม่ท่วมขังใน
ตลาดแล้ว   แต่ก็ยังประสบปัญหาขยะลงไปอุดตันท่อระบาย พื้นที่ของอาคารโซนกลางที่อยู่ต่ าพ้ืนกว่าอีก
สองอาคารค่อนข้างชื้นแฉะ ทางสุขาภิบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้แม่ค้าไม่ให้ทิ้งขยะ  ถุงพลาสติกลงราง
ระบายน้ าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ยังต้องไปท าการลอกท่อในตลาดเพ่ือเอาขยะที่อุดตันออกซึ่งปัญหาการอุด
ตันของท่อระบายน้ า มิใช่ปัญหาของการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่มาจากผู้ค้าขายใน
ตลาดด้วยจากการที่ตลาดสดมีหน่วยองค์กรและผู้บริหารจัดการแตกต่างกัน ท าให้มาตรฐานในการ 
นอกจากนั้น การที่ตลาดสดมีเจ้าของตลาดที่แตกต่างกัน คือตลาดเทศบาลเป็นของทางราชการปกครอง
ท้องถิ่น ส่วนอีกสองตลาด เอกชนเป็นเจ้าของ การจัดการเรื่องสุขาภิบาลมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด 
เช่น การดูแลรักษาความสะอาด โครงสร้างอาคาร ผู้ค้า และสินค้า  จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรี 
กล่าวถึงการจัดการพื้นที่ตลาดสดที่เทศบาลและเอกชนบริหาร ว่า  

“อาคารตลาดส่วนของเทศบาลจะท าหลังคาสูงโปร่งตามมาตรฐาน  แต่โซนด้านหลังที่เป็นของ
เอกชน ค่อนข้างหลังค่าต่ าและทึบ ทางระบายน้ าไม่ค่อยมี ถนนแคบท าให้ค่อนข้างสกปรก ทางเทศบาล
เข้าไปจัดการไม่ค่อยได้ ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์บังคับทางส่วนกลางต้องการให้ได้มาตรฐานของตลาด เพราะเคย
ถูกร้องเรียกมาเรื่องความไม่สะอาด  ซึ่งเจ้าของเขาก็รับปากว่าจะปรับปรุงให้เรียบร้อย  ซึ่งทางเจ้าของก็
ต่อรองกับเทศบาลหลายปีแล้ว เราให้เขาวางแผนว่าปีนี้เขาจะปรับปรุงอะไร เขาเริ่มจากท าบ่อดักไขมัน
ก่อนอันดับแรก และเขาบอกว่าจะให้ช่างออกแบบตัวอาคารใหม่ ถ้าเสร็จแล้วเขาจะปรับปรุงให้หลังคา
สูงขึ้นกว่าเดิม  ทางเทศบาลก็รอดูการเปลี่ยนจากเขาอยู่ คือการท างานกับท้องถิ่น จะต้องมีหน่วยงานมา
ดูแลช่วยเราด้วย คือถ้าเราจะใช้กฎหมายบังคับเลยก็ไม่ได้ บางที่ต้องอะลุ่มอล่วยบ้าง เพราะจะเกิดค าถาม
ว่าเขาก็สละพ้ืนที่ให้ท าถนนผ่านด้านหลังตลาดแล้ว เทศบาลให้อะไรกับเขาบ้าง”  

การมีพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับตลาดเอกชนถึง 2 แห่ง ท าให้มีการ
เปรียบเทียบในเชิงการบริหารจัดการคือ ตลาดสดเทศบาลการดูแลในเรื่องต่างๆ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่
ตลาดเอกชนการบริหารมีความยืดหยุ่นส าหรับผู้ค้ามากเกินไป เพราะต้องการเก็บรายได้จากผู้เข้ามา
วางขายสินค้า อย่างไรก็ตามตลาดทั้ง 3 แห่งมีการพ่ึงพาในเรื่องสินค้าระหว่างกัน เช่น ผู้ค้าผักแผงตลาด
ด้านหน้าในโซนเทศบาล จะซื้อผักจากผู้ค้าส่งจากตลาดเอกชนที่อยู่ด้านหลังมาแบ่งเป็นปลีกเพ่ือวางขาย
ต่อไป นอกจากนี้ผู้ค้าที่ท าอาหารปรุงส าเร็จขายในตลาดโต้รุ่งก็เป็นกลุ่มผู้ซื้ออีกกลุ่มหนึ่งที่ยังต้องซื้อ
วัตถุดิบจากทั้ง 3 ตลาดนอกเหนือจากซื้อที่ห้างสรรพสินค้า  ดังนั้นตลาดด้านหลังจึงเป็นเสมือนแหล่ง
สินค้าที่ถูกรวบรวมมาไว้ให้กลุ่มผู้ค้าเหล่านั้น แต่ข้อจ ากัดของตลาดสดทั้ง 3 แห่งคือ ขยายพ้ืนที่ออกไป
ไม่ได้อีกแล้ว โครงสร้างอาคารใช้งานมาเป็นเวลานานจึงเริ่มเสื่อมโทรม  แต่ย้ายตลาดออกไปจะต้อง
กระทบกับประชาชนที่ท าธุรกิจในพื้นที่รอบๆ ตลาดอีกเป็นจ านวนมาก 
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ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองนครพนมได้ด าเนินนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่คือการจัดภูมิทัศน์บริเวณ
ริมน้ าโขง เพ่ือดึงดูดการท่องเที่ยว และมีความพยายามในการจัดระเบียบตลาดสดให้มีความสะอาด 
อาหารปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรค ตามหลักสุขอนามัย เพ่ือยกระดับให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ 
เพราะเป็นสถานที่ที่นักเที่ยวมักไปแวะชมตามกระแสโลกโซเซียล และสถานีโทรทัศน์มักมาท ารายการ
แนะน าสถานที่ต่างๆ ของเมืองนครพนมรวมทั้งตลาดสดด้วย  ทางเทศบาลจึงมีการขอความร่วมมือจาก
ผู้ค้าในตลาดในการจัดระเบียบและท าแผงขายสินค้าให้สะอาดเป็นระเบียบเช่น มีการท าแผ่นโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตลาดสดน่าซื้อทางด้านหน้าตลาด  มีการตรวจเยี่ยมผู้ค้าในตลาดเพ่ือขอให้น าสินค้าท่ีวางล้ า
ทางเดินจัดเข้าที่ในแผงให้เรียบร้อย และห้ามเทน้ าเสียที่มีเศษอาหารเทลงในช่องระบายน้ า เป็นต้น   
นอกจากนี้ยังได้ใช้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับตลาดคือ พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดซึ่งก าลังอยู่ระหว่างร่างใหม่อีก 2 พรบ. และกฎกระทรวงของตลาดด้วยซึ่งจะมีเกณฑ์
บังคับทั้งในเรื่องโครงสร้างอาคารและความสะอาด จะมีการจัดอันดับเป็น 3 ดาว 5 ดาว และเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีการติดป้ายประกาศการเก็บเงินค่าจอดรถบริเวณที่จอดรถด้านหน้าและด้านข้างเป็นการ
เตือนล่วงหน้า คือจักรยานยนต์ อัตราคันละ 5 บาท รถยนต์ในอัตราคันละ 10 บาท  

การพยายามควบคุมมาตรฐานความสะอาดพวกของสดเช่น  เนื้อวัว เนื้อหมู มีมาตรฐานบังคับ
เรื่องภาชนะรองรับ  มีรถขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งปกปิดมิดชิด จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้ากองสุขาภิบาล 
บอกว่า   “ปัจจุบันตลาดนครพนมยังไม่สามารถท าได้ถึงขั้นนั้น ด้วยความเร่งด่วน แม่ค้าจะไปขนเอง ทาง
โรงฆ่าสัตว์ก็บอกเช่นกันว่าควบคุมยาก  ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม  ท าให้คุย
ท าความเข้าใจกันยาก เขาจะไม่ค่อยท าตาม เช่น อย่างเนื้อที่ขนมาเอง เขาจะลากมาตามพ้ืน หรือบางที่ก็
ทิ้งเลือดตรงท่อระบายน้ า ถ้าเอาตามมาตรฐานจริงๆจะไม่ผ่านเลย  อีกอย่างคนงานรับจ้างก็จะเป็น
แรงงานต่างด้าว ท าให้ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติที่ถูกต้อง” 

ที่ผ่านมามีความพยายามให้ผู้ค้าพูดคุยกันเองในเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆ ที่จะท าให้ตลาดดีขึ้น ทั้งใน
แง่ของแผงวางขาย คุณภาพสินค้าและการปฏิบัติของผู้ค้าต่อลูกค้า  ซึ่งเดิมเคยมีคณะกรรมการตลาด แต่
สลายไปหมดแล้ว ปัจจุบันคณะกรรมการตลาดจึงยังไม่มีชัดเจน เพราะผู้ค้าในตลาดให้ความร่วมมือน้อย  
แต่มีตัวแทนผู้ค้าในตลาด 1 คน เป็นสื่อกลางในการประสานงานเวลามีกิจกรรม ปัญหาดังกล่าวมีหลาย
ปัจจัยทั้งเรื่องชาติพันธุ์  ผู้ค้าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าประจ าคนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนจะขายกันมานาน  
นอกจากนี้ผู้ค้าบางคนไม่ได้ขายสินค้าตามข้อก าหนดของตลาดสดที่ต้องเป็นของสด  จึงมีทั้งเครื่องครัว 
เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก เครื่องสังฆภัณฑ์ วางขายปนอยู่ด้วย ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดสดจะไม่มีสินค้า
เหล่านี้  แต่เนื่องจากเป็นเจ้าประจ าขายมานานเลย ท าให้จัดระเบียบค่อนข้างยาก และมีสินค้ามาเก็บมาก
เกินไปจนเหมือนกลายเป็นโกดังเก็บของ   

การแกไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว เทศบาลผ่อนปรนมาโดยตลอดเพราะค่อนข้างมีข้อจ ากัดไม่
สามารถท าอะไรอย่างเฉียบขาดได้ ที่ส าคัญคือ ผู้ควบคุมตลาดคือเทศบาล ก็ถูกควบคุมโดยแม่ค้าตลาด
ด้วย กล่าวคือผู้บริหารของเทศบาล เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่น 
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จึงจะสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหารได้ ดังนั้น การใช้นโยบายการควบคุม ที่ขัดกับผลประโยชน์ของแม่ค้าใน
ตลาด จึงเป็นเรื่องยาก แม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะมีอ านาจ และผู้ค้าขายท าผิดระเบียบบางอย่าง แต่ก็
อะลุ้มอล่วย จึงท าให้การควบคุมตลาดให้เป็นระเบียบ และเป็นไปตามกฎหมาย มีปัญหาจนถึงปัจจุบัน  

 

6.   แม่ค้าชาวบ้านในตลาดของคนเวียดนาม  

จ านวนแม่ค้าหรือผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลนครพนมประมาณ 90 เปอร์เซนต์เป็นคนเวียดนาม 
ด้วยเหตุผลทั้งจากนโยบายการจ ากัดอาชีพของรัฐบาลและความถนัดเรื่องการค้าขายคนเวียดนามเอง ท า
ให้พ้ืนที่ค้าขายในตลาดสดถูกยึดครองเป็นแหล่งท ามาหากินของชาวเวียดนามมาตั้งแต่เกิดเป็นตลาดสด
ขึ้นมาดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 

จากการสัมภาษณ์แม่ค้าเจ้าของเขียงหมูชาวเวียดนาม วัย 61 ปี เล่าว่า ค้าขายมาประมาณ 40 
กว่าปี หรือค้าขายมาทั้งชีวิตก็ว่าได้ เดิมครอบครัวปลูกผักขายเพราะเป็นคนเวียดอพยพไม่มีความรู้อะไร 
อยากเรียนหนังสือแต่ครอบครัวล าบากต้องช่วยกันท ามาหากิน อีกอย่างเราเป็นผู้อพยพด้วยจะเรียนก็
ยุ่งยากก็เลยไม่ได้เรียน ที่เปลี่ยนจากขายผักมาขายหมูเพราะขายผักก าไรน้อย พอแต่งงานมีลูกเลยเอาเงิน
ที่สะสมได้ไปรับซื้อหมูชาวบ้านที่รู้จักคุ้นเคยเป็นเสี่ยวกันมาเชือดขาย ตอนนั้นการควบคุมการฆ่าสัตว์ยังไม่
เคร่งครัดมากนัก และตอนที่ตลาดสดย้ายไปตั้งที่บขส. เจ้าของที่ดินสร้างตลาดก็เป็นคนเวียด กลุ่มเพ่ือนที่
ค้าขายด้วยกันก็เป็นคนเวียดนามก็พอได้ช่วยเหลือกัน จึงท าให้ได้แผงขายที่ตลาดสด และขายเรื่อยมา ช่วง
ที่การค้ารุ่งเรืองมากๆ เป็นช่วงการเปิดด่านค้าข้ามแดน เพราะจะมีแม่ค้าจากท่าแขกมาจับจ่ายซื้อขาย 
และการเกิดศูนย์อพยพที่บ้านนาโพธิ์ ท าให้ตลาดขายของดีทุกอย่าง จนต่อมามีเขียงหมูและเขียงเนื้อขยาย
ออกไปอีก 4-5 แผง ราคาค่าเช่าแผงจ่ายเป็นเดือนๆ ละ 3,000 บาท ช่วงนั้นขายดีมาก พอเมือง
นครพนมมมีโรงฆ่าสัตว์เราก็ซื้อหมูไปส่งให้โรงฆ่าสัตว์เชือดให้ และต่อมีบริษัทบุญทพาน ซึ่งเป็นบริษัท
ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่มาตั้งที่เทศบาลนครพนม อยู่ไกลจากตลาดประมาณ 2 กิโลเมตร เขามีฟาร์มเลี้ยง
หมูของบริษัทบริเวณห่างจากเมืองไปทาง อ าเภอปลาปาก เราก็ต้องโทรสั่งเชือดหมูแต่ละวันประมาณ 10 
ตัว แล้วจ้างลูกจ้างไปขนมาส่งให้ที่ตลาด เช้าประมาณตีห้าก็มาเปิดแผงขาย ประมาณบ่ายกว่าๆ ก็ขาย
หมดกลับบ้านพักผ่อน ฐานะทางครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆ มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือสูงๆ ตอนนี้ลูกๆ ท างาน
และมีกิจการเป็นของตัวเองหมดแล้ว แต่เธอก็ยังคงขายหมูที่ตลาดเช่นเดิมเพราะถ้าหยุดไปก็คงเหงา ไม่มี
อะไรท า การมาขายของตลาดจึงเป็นความเคยชินมีเพ่ือนพูดคุย หาเงินเองไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน จึงคิด
ว่าคงขายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีแรง  ปัจจุบันการค้าขายที่ตลาดไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน เพราะเขามี
แม็คโคร โลตัสมาเปิด ลูกค้าหายไปครึ่งต่อครึ่ง ตอนนี้สั่งหมูแค่วันละ 2 ตัว บางวันยังขายไม่หมดเลยต้อง
เอาเก็บในตู้แช่เย็นไว้ วันไหนเหลือเยอะวันต่อไปก็สั่งเชือดแค่ตัวเดียว  ช่วงนี้ก็ถือว่าแย่ที่สุดเท่าเคยขาย
ของมา คนซื้อเขาวิ่งไปห้างหมดเพราะราคาถูกกว่าเรา แต่เราขายราคาห้างไม่ได้เพราะขาดทุนเราทุนน้อย
ไม่ได้เป็นรายใหญ่แบบเขา  แต่ถ้าทางการสั่งให้แม็คโครเปิดเวลาห้างคือ 10 โมงเช้าก็คงไม่กระทบมาก แต่
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ตอนนี้เขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าคนก็แห่ไปซื้อเขาหมด เราเลยขายไม่ออก ตอนนี้ก็พยายามไม่คิดอะไร ท าใจ 
อายุก็มากแล้ว จะให้ลูกมาขายต่อเขาก็มีธุรกิจของเขา 

ซึ่งวันนั้นผู้วิจัยได้พบกับลูกสาวเจ้าของแผงหมูด้วย เธอบอกว่า ตอนนี้คนขายของที่ตลาดสด
ส่วนมากเป็นกลุ่มคนเวียดนามรุ่นเก่า ส่วนคนรุ่นใหม่นิยมออกไปท าธุรกิจอย่างอ่ืน เช่น ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ขายของออนไลน์ ฯลฯ มากกว่าจะมาขายของที่ตลาด เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว แต่ธุรกิจ
บางอย่างก็ยังเชื่อมโยงกับวัตถุดิบในตลาดสด อย่างไรก็ตามเธอมองว่า ต่อไปคนอาจจะไม่เดินตลาดสด แต่
จะใช้วิธีโทรสั่งสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ส่วนเจ้าของสินค้าก็จะเป็นร้านขายเฉพาะสินค้านั้นๆ เหมือน
เมืองนอก หรือที่เมืองไทยคือ ร้านขายเนื้อหมูของบริษัทซีพี ที่เริ่มกระจายออกมายังต่างจังหวัดหลายแห่ง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นการรุกคืบของ modern trade ที่อยากจะปฏิเสธ ในความเห็นของเธอจึงมองว่า ตลาด
สดจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่เพราะอย่างไรเสียตลาดก็ยังมีความส าคัญอยู่มาก ปัจจุบันที่ขายไม่ดีเพราะ
เศรษฐกิจไม่ดี คนรากหญ้าไม่มีเงินซื้อของกินของใช้มันก็กระทบไปหมด 

ถึงแม้ว่าเจ้าของแผงในตลาดสดเทศบาล และเจ้าของตลาดอีกสองตลาด เป็นของเอกชน คนไทย
เชื้อสายเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีแม่ค้าที่ เป็นคนไทยท้องถิ่นเข้าไปขายของอยู่ในตลาดจ านวน
พอสมควร ในขณะที่เราเก็บข้อมูลสนาม เราพบแผงขายสินค้าที่เจ้าของเป็นคนมุสลิม มาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของแผงขายพริกแกงอาหารใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสินค้า 
และความหลากหลายของผู้บริโภค เราจะยกตัวอย่างแม่ค้าชาวบ้าน ที่ขายสินค้าในตลาด ที่แวดล้อมไป
ด้วยคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ดังจะได้กล่าวต่อไป  

กรณียายผัน (นามสมมุติ) อายุ 64 ปี ขายเครื่องจักสาน ที่ตลาดสดนครพนม 

ยายผันเล่าว่า เริ่มขายของมาตั้งแต่อายุ 20 กว่า โดยสามีเป็นคนชวนมาค้าขาย ในตอนแรกนั้น
ขายร ากับปลายข้าว ซึ่งรับมาจากในหมู่บ้านที่ห่างจากในเมืองไปประมาณ 22 กิโลเมตร เข้ามาขายในเมือง
ตั้งแต่เช้ามืด เมื่อของที่เตรียมมาหมดแล้วก็กลับไปท าการเกษตร  หลังจากนั้นก็ท าอาชีพค้าขายเรื่อยมา 
แต่เปลี่ยนของที่ขายไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น ของป่า ปลา ผักผลไม้พ้ืนบ้าน ขายแบบมีแผงบ้าง  ขายแบบเร่
ขายบ้าง จนได้มาขายที่ตลาดสดนครพนมเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในตอนนั้นยังเป็นแผงจร  คือ ถ้าแผงประจ า
เขาไม่มาเราถึงขายได้  ต้องย้ายแผงไปเรื่อยๆ  จะให้เช่าเป็นแผงประจ าเลยก็แพงมาก จึ งต้องเป็นแผงจร
ไปก่อน ในตอนที่เริ่มมาขายที่ตลาดสดเทศบาลนครพนมนั้น ก็ขายเป็นเครื่องจักสาน  โดยไปรับมาจาก
แหล่งผลิต ที่อ าเภอธาตุพนม  ต่อมาจึงต้องหาแผงประจ า  จะได้ไม่ต้องย้ายของไปมา จึงได้เป็นแผงประจ า
ที่อยู่จุดปัจจุบัน  เมื่อมีแผงประจ าก็ต้องมีสินค้าเยอะหลากหลายขึ้นท าให้ต้องลงทุนมากขึ้นด้วย ปัจจุบัน
เช่าพ้ืนที่ 4 ล็อคหรือ 16 ตารางเมตร ซึ่งที่ตรงนี้อยู่ท้ายตลาดและอยู่ใกล้จุดทิ้งขยะมีกลิ่นเหม็น ค่าเช่าจึง
ไม่แพงนัก 

การค้าขายในปัจจุบัน ได้ก าไรประมาณวันละ 300-500 บาท เปิดร้านทุกวันและมาขายคนเดียว 
ไม่มีผู้ช่วย เนื่องจากว่าสามารถท าเองคนเดียวได้ หากจ้างผู้ช่วยจะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย  ซึ่งทุกวันนี้ก าไร
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จากการขายของก็พอใช้ในชีวิตประจ าวันเท่านั้น  สินค้าที่ขายในร้านจะมีพ่อค้าคนกลางน ามาส่งให้สัปดาห์
ละครั้ง ส่งกันมานานจนคุ้นเคย บางครั้งสามารถใช้เครดิตได้ เมื่อขายของได้ค่อยจ่ายเงิน   

ยายผันเช่าบ้านอยู่ใกล้กับตลาดสดเพียง 400 เมตร ทุกวันจะเดินมาเปิดร้านตั้งแต่ 08.00 น.และ
ปิดร้านเมื่อเวลา 18.00 น. หรือจนกว่าลูกค้าจะหมด เธอมีลูกสาวพิการ 1 คน อายุ 30 กว่าปี ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากถูกรถชนตั้งแต่วัยรุ่น   ยายผันจะป้อนข้าวลู กก่อนออกมาเปิดร้าน  และ
กลับไปป้อนข้าวอีกทีตอนเที่ยง  และเมื่อยายผันขายของเสร็จปิดร้านก็จะรีบกลับไปดูแลลูก ส่วนสามีนั้น
พักอยู่ที่บ้าน ห่างไป 20 กว่ากิโล มีอาการพิษสุราเรื้อรัง ยายผันต้องคอยไปจ่ายค่าเหล้าให้ร้านค้าในชุมชน
ที่สามีไปติดไว้อยู่เสมอ  ยายผันกล่าวว่า จะขายของไปเรื่อยๆ คงไม่เลิกขายง่ายๆ เพราะเป็นรายได้อย่าง
เดียวที่ยายมี (ยกเว้นเงินผู้สูงอายุและเงินผู้พิการของลูก)  และก็คงจะขายเครื่องจักสานอย่างเดิม คงไม่
เปลี่ยนแล้ว  เพราะมีความรู้ทั้งเรื่องของสินค้าและราคา  รวมไปถึงรู้จักคุ้นเคยกับคนที่มาส่งของเป็นอย่าง
ดี ถ้าในเรื่องของการค้าขายนั้นลงตัวแล้ว  อาจจะมีบ้างที่ขายไม่ดี  แต่ยายเองก็แก่มากแล้วคงจะไปท า
อะไรมากไม่ได้  จึงจะขอขายของไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีแรง   

แม้คนไทยท้องถิ่นจะเป็นคนส่วนน้อยที่เข้าไปขายของอยู่ในตลาดสด แต่ก็ไม่ใช่ยายผันคนเดียวที่
เป็นคนไทยท้องถิ่น ที่ส าคัญก็คือคนไทยส่วนใหญ่มีลักษณะแบบยายผัน กล่าวคือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ า
กว่าคนเวียดนาม ที่ขายของในตลาด บางคนก็เป็นผู้เช่าแผงต่อจากคนญวนอีกรอบหนึ่ง ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้
หมายถึงว่า ชาวเวียดนามที่ขายของอยู่ในตลาด จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทั้งหมด ผู้ขายสินค้ าที่เป็นคน
ไทยเชื้อสายเวียดนาม ก็ยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้ แต่หากดูโดยภาพรวมแล้ว คนเวียดนาม จะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่า ด้วยล าดับศักย์ของสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 

 

7.  สรุป 

ตลาดสดเทศบาลนครพนม เป็นตลาดที่มีผู้ขายเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นหลัก 
เช่นเดียวกับคนจีนในหลายจังหวัด คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ไม่ได้เป็นผู้ขายของหลักในตลาดสดเท่านั้น 
แต่เศรษฐกิจหลัก ๆ ในเมืองนครพนม อยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามด้วย การก้าว
ขึ้นมาควบคุมเศรษฐกิจของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม การสะสมทุนของคนกลุ่มนี้ เกิดข้ึนท่ามกลางการ
เงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ มากมาย ทั้งการควบคุมจากทางข้างบนคือจากทางฝ่ายรัฐเอง และแรงกดดันที่มา
จากคนไทยในท้องถิ่น การควบคุมก ากับของตลาดสดโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีลักษณะอะลุ่มอล่วย 
เพราะว่าผู้บริหาร จะต้องอาศัยผู้ค้าขายในตลาดสด สนับสนุนให้เขาเข้าสู่ต าแหน่งการบริหาร อย่างไรก็
ตาม การก ากับตลาดสด โดยคนไทยเชื้อสายเวียดนามนี้ ไม่ได้หมายความว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนใน
ตลาดสดจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของตลาด ในทางตรงข้ามการเข้ามาครอบง าตลาดสดของผู้ค้าชาวเวียดนาม 
ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาด และท าให้ตลาดสด ผ่านยุคของความรุ่งเรือง และก าลังก้าวไปสู่ยุคของ
ความซบเซา สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่มาจากการแข่งขันในตลาดนั่นเอง  



บทที่ 4 

แม่ค้าชาวบ้านในตลาดเมือง: กรณีตลาดโชคอ านวย 
 

1.   บทน า 

ตลาดเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเดินเข้าไปหรือเข้าถึงได้ เกือบจะไม่มีข้อจ ากัด
อะไร อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ค้าในตลาด ในยุคเริ่มแรกของการเกิดตลาด อาจจะมีเสรีที่จะสินค้าเข้า
ไปขาย แต่เมื่อตลาดมีพัฒนาการ โดยเฉพาะมีความก้าวหน้ามาพร้อมกับเมือง ท าให้มีเงื่อนไขในการ
คัดสรรผู้ที่เข้าไปค้าขายมากขึ้น ซึ่งในอีกทางหนึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ก็คือการกีดกันไม่ให้คนบางกลุ่มเข้าไป
ขายของในตลาด ซึ่งมักจะเป็น “ชาวบ้าน” ที่ถูกกีดกันออกไปจากตลาด ที่ขยายและเติบโตในเมือง  

ก่อนที่เราจะน าเสนอในบทนี้ ขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ “ตลาดชาวบ้าน” ที่เราก าลังจะใช้
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ในบทนี้โดยย่อ ในความคิดของคนทั่วไปแล้ว ค าว่า “บ้าน” ถูกแยกออกมา 
ต่างหากจาก “เมือง” (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2540) แต่เดิมทีชาวบ้านก็คือไพร่ ซึ่งท ามาหาเลี้ยงชีพด้วย
การผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง (subsistence) ส่วนเมืองก็คือศูนย์กลางการปกครองและที่อยู่ของ
ผู้ปกครอง ซึ่งเลี้ยงชีพอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากไพร่ ทั้งในรูปผลผลิตและแรงงาน ผู้ปกครองตอบ
แทนไพร่ด้วยการให้บริการด้านความมั่นคง ปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปล้น สงคราม
และการกวาดต้อน  บังคับอพยพโยกย้าย การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทย โครงสร้าง
ทางความคิดแบบนี้ก็ยังมีอยู่ เพียงแต่ว่า บ้านหรือหมู่บ้าน ยังคงเป็นชุมชนเกษตร แต่ผู้คนที่ก าเนิด
และอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ได้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้น อาชีพการเกษตรลดความส าคัญลง
มาก แต่ชุมชนหมู่บ้านยังคงด ารงอยู่ ทั้งในแง่ของกายภาพ และความเป็นเครือญาติ ส่วนชุมชนเมือง 
แม้ว่าจะยังคงเป็นศูนย์กลางของการปกครองควบคุมประชากร คือเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด 
และเป็นที่ท างานของข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แต่เมืองก็ได้ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของการค้าขาย และการบริการ และการมีหน้าที่ดังกล่าวนี้ ในปัจจุบันมีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าหน้าที่ในด้านการปกครองและการควบคุมประชากร 

จากที่เราได้น าเสนอไว้ในบทที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า การเติบโตของเมือง ได้ท าให้เกิดการ
เติบโตและการขยายตัวของตลาดสด ความจริงแล้ว อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ทีมีความเป็นเมืองส่วนใหญ่ 
เป็นพ้ืนที่ตลาด (marketplace) เพียงแต่ว่า ภายในเมือง มีการจัดระเบียบและมีการจัดแบ่งสัดส่วน 
ขายสินค้าประเภทที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นในเมืองคนรพนม บนถนนใหญ่ที่มีการพัฒนาและ
การปรับปรุง ขยายสาธารณูปโภคขึ้นมาใหม่ มักจะเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าใหม่ ๆ โชว์รูมขาย
รถยนต์หรือขายสินค้าที่มีราคาแพง ถนนในเมืองเข้ามาก็มีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ ส่วนริมแม่น้ าโขง ก็เป็นพ้ืนที่ส าหรับขายความสวยงานของ
ทิวทัศน์ริมแม่น้ าโขงให้แก่นักท่องเที่ยว คือเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหารและที่พักอาศัยของผู้มี
อ านาจซื้อ เพราะที่ดินริมแม่น้ าโขงส าหรับอยู่อาศัย มักจะมีราคาแพง แต่ในพ้ืนที่แหลงกลางของ
นครพนม ได้รวมเอา “ตลาดสด” เข้าไปไว้ในเมืองด้วย และเห็นได้ชัดว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอ่ืน 
ๆ สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดสด มีล าดับศักย์ (Walter Christaller, 1933) ที่ต่ ากว่าสินค้าที่วางขายอยู่
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ในห้าง รถยนต์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืน ล าดับศักย์ของสินค้านี้ ไม่ได้หมายถึงสินค้าที่วางจ าหน่าย
เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะหมายถึงราคา สถานที่ที่จ าหน่าย ตลอดจนแม่ค้าหรือผู้จ าหน่ายสินค้านั้น ๆ 
ด้วย 

ส าหรับตลาดชาวบ้าน ที่เรากล่าวถึงในงานวิจัยนี้ ยังไม่มีนิยามทางวิชาการที่เป็นที่เป็น
มาตรฐานยอมรับทั่วไป ตลาดชาวบ้าน อาจจะหมายถึงตลาดที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น และอาจจะหมายถึง
ประเภทสินค้าที่จ าหน่ายอยู่ในตลาด โดยสินค้าเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน หรืออาจจะเป็น
ตลาดที่ได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นความส าคัญไปที่ก าเนิดของตลาด ซึ่งมีชาวบ้านเข้า
มาค้าขายและมาจับจ่ายใช้สอย โดยการท่องเที่ยวเที่ยวพยามจะน าเอาความเป็นชาวบ้านมาจัดแสดง 
(คือท าให้มีการค้าขายแบบเดิม) หรือรักษาสภาพโครงสร้าง รูปลักษณ์เดิมของตลาด เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว ส าหรับการกล่าวถึงตลาดชาวบ้านในงานวิจัยนี้ เรามองหรือให้ความส าคัญไปที่ “แม่ค้า
ชาวบ้าน” เราเสนอว่า การพัฒนาตลาดและการท าตลาดให้ทันสมัย ภายใต้การเติบโตของเมือง เป็น
กระบวนการที่ท าให้แม่ค้าชาวบ้านถูกกีดกันออกไป  

ในบทนี้ เราจะน าเสนอและวิเคราะห์ตลาดโชคอ านวย ซึ่งปัจจุบันผู้ค้าผสมกันอยู่ระหว่าง ผู้ค้า
ส่งที่มีเงินลงทุนมาก กับผู้ค้าขายรายย่อยที่เป็นชาวบ้านรอบนอก ซึ่งแม่ค้าชาวบ้านเหล่านี้ไม่มีเงิน
ลงทุนซื้อแผง ล าดับศักย์ต่ าว่าผู้ค้าชาวเวียดนาม และมักถูกรุกไล่และถูกเบียดขับให้อยู่ชายขอบของ
ตลาดมาโดยตลอด จะน าเสนอในรายละเอียด เป็นล าดับต่อไป  

 

2.  การเบียดขับแม่ค้าชาวบ้าน: ตลาดโชคอ านวย 

 ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมาแล้วว่า การเกิดตลาดเทศบาลในปี พ.ศ. 2515 นั้น เกิดจาก
ความแออัดของตลาดในเมือง พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งตลาดในตอนนั้น ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเมือง
และชนบท เมื่อเกิดความแออัดในเมืองเดิม แม่ค้าได้น าเริ่มแสวงหาที่ใหม่ ได้น าสินค้ามาวางขายริม
ถนนอภิบาลบัญชา ในราวปี พ.ศ. 2510 ฝั่งทางทิศตะวันตกของถนนอภิบาลบัญชา คือที่ตั้งตลาดสด
ในปัจจุบัน ยังเป็นที่โล่ง เมื่อเริ่มมีคนน ามาสินค้ามาจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น ก็มีรถโดยสารมาตั้งคิวรถบริเวณ
ใกล้กัน และเมื่อเจ้าของที่ดิน ที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นในสมัยนั้น มองเห็นโอกาสในการพัฒนาที่ดินให้
เป็นศูนย์การค้าใหม่ ซึ่งจะท าให้ที่ดินมีราคา ก็เสนอบริจาคที่ดินให้เทศบาลจัดท าตลาดสด และสถานี
ขนส่งขึ้นมา  

การย้ายตลาดสดออกมาจากที่เดิม อาจจะไม่ถือว่าเป็นการ “รุกไล่” ของการเติบโตของเมือง 
ต่อตลาดสดโดยตรง แต่น่าจะเป็นการขยับของแหล่งกลางของเมือง ไปตามการขยายตัวของเมือง และ
ตลาดที่เดิมซ่ึงอยู่ข้างวัดโอกาส ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ า ท าให้ไม่มีพ้ืนที่จะขยายเพ่ือรองรับผู้ซื้อมากขึ้น หรือ
หากจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในช่วงเริ่มต้นของการเกิดตลาดสดในเมืองนครพนมนั้น ตลาดยัง
ค่อนข้างเปิด ให้แม่ค้าชาวบ้าน น าสินค้าของตนเองเข้าไปขายในตลาดได้ เอกชนก็ค่อนข้างส่งเสริมให้
มีการค้าขายบนที่ดินของตนเอง เพ่ือให้ที่ดินจากเดิมที่เป็นที่ว่างเปล่า สามารถใช้ประโยชน์ในทาง
พาณิชย์ และเพ่ิมมูลค่าราคาสูงขึ้นมาก  
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ประเด็นที่ควรจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้อีกอย่างคือ การที่ผู้บริหาร มอบที่ดินแปลงใหญ่ให้กับทาง
เทศบาล เพ่ือสร้างตลาดและสถานีขนส่ง นอกเหนือจากการท าให้ที่ดินข้างเคียง (ที่เขาก็เป็นเจ้าของ) 
มีราคาข้ึนมาแล้ว มีเหตุผลอย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้บริจาคที่ดินให้กับเทศบาล เป็นคน
ไทยเชื้อสายเวียดนาม อพยพเข้ามาอยู่ในนครพนมในช่วงแรก ๆ ซึ่งในขณะนั้นทางฝ่ายรัฐบาล ยังคงมี
ทัศนะที่เป็นมิตร ชาวเวียดนามครอบครัวนี้ เป็นครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย คือเป็นเจ้าของบ่อทอง 
(เหมืองแร่ทองค า) ในขณะนั้น ครอบครัวนี้น่าจะได้รับความช่วยเหลืออุ้มชูจากฝ่ายรัฐ ให้ได้สัญชาติ
ไทย (ท าให้นายวรรณดี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีได้) การที่นายวันดี ซึ่งเป็น
นายกเทศมนตรีในขณะนั้น บริจาคท่ีดินให้กับเทศบาลเพ่ือสร้างตลาด และสถานีขนส่ง จึงเป็นการโอบ
อุ้มชาวเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็น “ชาวบ้าน” ต่อมาผู้อพยพชาวเวียดนามอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 
ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมาตั้งแต่ช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ที่มีข้อจ ากัดในการท ามาหากินมากมาย และนอกจากนี้ การบริจาคที่ดินให้กับทางรัฐในการสร้างตลาด
และ บขส. ก็อาจจะเนื่องมาจากแรงกดดันจากทางรัฐโดยตรง ที่ห้ามมิให้คนเวียดนามผู้อพยพ เป็น
เจ้าของที่ดิน  การเกิดตลาดสดในเมืองในช่วงแรก ๆ นั้น แม้ว่าผู้ค้าขายในตลาดจะเป็นชาวเวียดนาม 
แต่การกีดกันชาวบ้านในท้องถิ่น ก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และที่ส าคัญก็คือ สินค้าที่น ามาขายใน
ตลาด ก็รวบรวมมาจากผู้ผลิตที่อยู่รายรอบเมือง มีสินค้าเฉพาะบางอย่างที่เดินทางมาจากต่างอ าเภอ 
อย่างเช่นปลามาจากลุ่มน้ าสงคราม เป็นต้น   

ต่อมาตลาดสดเทศบาลที่สร้างขึ้นมาเป็นที่นิยมเกิดการขยายตัว และได้ท าให้เกิดความแออัด
ขึ้นมาอีก ในปี พ.ศ. 2522 มีการย้ายสถานีขนส่งออกไปตั้งที่ใหม่ในที่ดินราชพัสดุ สถานีขนส่งที่ตั้งอยู่
ข้างตลาดเทศบาลเดิมนั้น เป็นการเช่าที่จากเอกชน และการเพ่ิมขึ้นของการคมนาคมขนส่ง ในช่วง
ประมาณ 10 ปีก่อนจะมีการเคลื่อนย้าย บขส. ก็ได้ท าให้เกิดชุมชนค้าขายที่อยู่รายรอบ บขส. และเมื่อ 
บขส. ย้ายออกมา เทศบาลได้ขยายพ้ืนตลาดเทศบาลออกไปด้านหลัง และเอกชนได้น าเอาที่ดินที่ติด
กับตลาดเทศบาลมาท าเป็นตลาด มีการสร้างอาคารและมีท าแผงค้าขาย เรียกว่าตลาดถาวร ส่วน
ชุมชนค้าขายที่อยู่รายรอบ บขส. เป็นที่ดินของเอกชนเอกอีกรายหนึ่ง ก็ได้สร้างตลาดรายรอบตลาด
ถาวร  

โครงสร้างหลัก ๆ ของตลาดโชคอ านวย มี 4 ส่วนที่ประกอบกันอยู่ คือ 

ส่วนแรก เป็นอาคารของตลาดเป็นลักษณะอาคารชั้นเดียวมุงสังกะสี มีแผงค้าขายอยู่ภายใน 
ลักษณะแผงยกสูงจากพ้ืนประมาณ 0.5 เมตร สินค้าท่ีผู้ค้าวางขายไม่มีการจัดโซนสินค้า จึงมีทั้งอาหาร
ปรุงส าเร็จ เช่น ไก่ย่าง น้ าพริก  อาหารถุง ขนมรังผึ้ง ข้าวเกรียบปากหม้อ ซึ่งส่วนมากจัดเป็นชุด
ส าหรับขายส่ง ฯลฯ  สิ้นค้าเหล่านี้วางขายปะปนกับแผงของสด เช่น ปลา เนื้อหมู เนื้อ ผัก ของ
เบ็ดเตล็ด  รวมทั้งสินค้าที่ท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของแม่ค้าพ่อค้าที่ขายอาหารตามแผงลอย รถเข็น 
ส่วนมากจะเตรียมจัดชุดไว้ให้เลือกซื้อ เช่น วัตถุดิบในการท าส้มต าขาย จะวางไว้ใกล้ๆ กัน คือ 
มะละกอ  พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง กระหล่ าปลี และน้ าปลาร้าปรุงส าเร็จ นอกจากนี้ยังมี
อาหารที่ขายคู่กับส้มต า คือ อาหารประเภทปิ้ง ที่ผู้ค้าจัดเตรียมพร้อมกึ่งส าเร็จ คือของสดหมักและใส่
ไม้ปิ้งเตรียมไว้ให้พร้อมย่างขายได้ทันที่ เช่น  ไก่  กบ  ปลาชนิดต่างๆ  เป็นต้น ซึ่งผู้ค้าจะจัดไว้ในกะบะ
สินค้าพร้อมติดป้ายราคาไว้  สินค้าเหล่านี้แสดงให้เห็นการพัฒนาทักษะในการขายของแม่ค้าและดึงดูด
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ผู้ซื้อเพราะสะดวกไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อน ซึ่งท าให้ผู้ค้าอาหารและขายอาหารรถเข็นนิยมมาตลาด
ในช่วงเวลานี้  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ขายอาหารในตลาดโต้รุ่งในช่วงเย็นที่เข้ามาจับจ่ายเช่นกัน  ตลาด
ในส่วนนี้จะเป็นเสมือนแหล่งกลางในการกระจายสินค้าและกลุ่มผู้ขายอาหารต่างๆ ก็ท าหน้าที่น า
สินค้าจากตลาดสดไปถึงผู้บริโภคอีกทอดหนึ่งในราคาที่ผู้ซื้อสามารถจ่ายเพ่ือบริโภคในชีวิตประจ าวัน 
ตลาดสดในแง่นี้จึงถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญเพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคตามตรอกซอกซอยได ้

ส่วนที่สอง เป็นบริเวณท่ีรถส่งผักและสินค้าอ่ืนๆ น ารถมาจอดส่งสินค้าเวลาประมาณเท่ียงคืน 
ของทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักจากตลาดไทผ่านมาจากอุดร บริเวณนี้เป็นจุดกระจายสินค้าให้แก่
แม่ค้าขายผักในตลาดโชค ซึ่งจะใช้วิธีโทรสั่งผักจากยี่โปว เมื่อรถขนผักมาถึงจะมีคนงานน าผักไปวางไว้
ตามแผงของแม่ค้าที่สั่ง เมื่อแม่ค้ามาถึงตลาดประมาณ ตีสาม (03.00 น.) ก็จะเริ่มจัดผักในแผงและ
ลูกค้าจะริ่มทะยอยมาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านอาหาร ผู้ค้าที่เป็นร้านค้าในหมู่บ้านรอบนอก 
และกลุ่มแม่ค้าในตลาดเทศบาลที่จะน าไปแบ่งขายอีกทอดหนึ่ง   จุดกระจายสินค้าดังกล่าวนี้ เป็น
พ้ืนที่เล็ก ๆ อยู่รวมกับแผงขายสินค้า ซึ่งเมื่อพ้ืนที่ไม่เพียงพอก็จะวางสินค้าไว้ที่พ้ืนที่ริมถนนท าให้เวลา
เดินเข้าไปในตลาดจะเต็มไปด้วยถุงผักระเกะระกะริมทางเดิน 

ส่วนที่ 3  เป็นอาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่อยู่ด้านทิศใต้ของตลาด เป็นร้านขายของเบ็ดเตล็ด 
อุปกรณ์ทางการเกษตร เสื้อผ้า ร้านขายยา เครื่องสังฆภัณฑ์ ซึ่งบางร้านก็อนุญาตให้ผู้ค้าชาวบ้าน
วางขายหน้าร้านได้ แต่ตอนสายต้องเก็บออกไป 

ส่วนสุดท้าย เป็นพ้ืนที่ขายของชาวบ้าน ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแผงในอาคาร  ชาวบ้านเหล่านี้
หลายคนอาศัยอยู่ไกลออกไปจากตลาด ถึง 20-30 กิโลเมตร พวกเขาจะอาศัยพ้ืนที่แคบ ๆ สองข้าง
ถนนปูผ้าใบกับพ้ืนแล้ววางภาชะนะเพ่ือขายสินค้า ถนนรอบเกือกม้า ที่คั่นระหว่างตลาดโชคอ านวย
และตลาดถาวรนี้ เดิมที่ก็เป็นที่ดินของเอกชน แต่เอกชนได้มอบให้เป็นทางสาธารณะ และมอบให้
เทศบาลได้เข้ามาสร้างถนนสัญจร ท าให้ชาวบ้าน การสร้างถนนเข้ามาในที่เอกชนท าให้เกิดพ้ืนที่
รอยต่อระหว่าง ที่เอกชนและที่สาธารณะ พ้ืนที่ที่วางสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ของเอกชน หรืออาจจะ
มีการลุกล้ าเข้ามาในที่สาธารณะบ้าง แต่คนเดินซื้อของในตลาดต้องเดินบนถนน ส่วนที่เป็น “ตลาด
ชาวบ้าน” แบบนี้ เปิดขายในช่วงเช้า และเมื่อถึงเวลาประมาณ 9 โมง แม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเลิกขาย 
เหลือเพียงแผงค้าขายสินค้า ที่ยังคงขายต่อท้ังวัน แต่ผู้คนก็จะเริ่มเบาบางลง  

การที่ตลาดจัดระเบียบโดยการแบ่งเป็นโซนนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการก าหนดผู้เข้าไปใช้
พ้ืนที่ โดยก าหนดว่าในแต่ละพ้ืนที่ใครจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง แต่ผลจากการแบ่งโซนที่เกิดขึ้น
อย่างหนึ่งก็คือ การเบียดขับหรือการกีดกัน โดยเฉพาะแม่ค้าชาวบ้านในการเข้าถึงพ้ืนที่ส าหรับการ
วางขายสินค้า โซนแรกตัวแทนของผู้ค้าส่ง หรือผู้ที่รับสินค้าจากผู้ประกอบการขนส่ง และขายสินค้า
เป็นปริมาณมาก ๆ เช่นกะหล่ าก็ขายเป็นถุง ไม่ได้ขายปลีกเป็นกิโล ส่วนที่เป็นแผงขายสินค้า 
โดยปรกติผู้ขายก็จะต้องท าสัญญาเช่ากับเจ้าของตลาด โดยผู้ที่ฐานะทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งจึงจะ
สามารถจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ผู้ได้รับสิทธิหรือเป็นเจ้าของแผง ส่วนหนึ่งได้น าแผงของตนเองไปเซ้ง
ต่อให้กับผู้ขายรายย่อย โดยยังคงต้องจ่ายค่าแผงรายวันกับเจ้าของตลาด รูปแบบการจัดการแผงค้าใน
ตลาดแบบนี้ เกิดขึ้นทั่วไป ในตลาดที่เป็นที่นิยม มีผู้ซื้อมาก ราคาเซ้งแผงก็จะสูงมาก ในขณะที่ค่าเช่า
แผงรายวัน ไม่สูงมากนัก การจัดการแบบนี้ เป็นการกีดกันแม่ค้าชาวบ้าน ที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะ
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เซ้งแผงขายสินค้า  ท าให้แม่ค้าชาวบ้านจ านวนหนึ่ง ต้องน าสินค้ามาขายโดยวางกับพ้ืนบนทางเท้า 
อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ขายสินค้าที่อยู่นอกแผง โดยอยู่บนทางเท้าซึ่งเป็นที่สาธารณะ หรืออยู่หน้าร้านค้า
ที่เป็นของเอกชน ก็มีการควบคุมและจัดระเบียบในระดับที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการควบคุมจัด
ระเบียบเหล่านี้ เป็นการตัดสินว่า ใครจะได้รับสิทธิในการเข้าไปวางสินค้าขายในตลาด และผลที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งคือ แม่ค้าชาวบ้านจ านวนหนึ่ง ได้รับการกีดกันออกไป ไม่สามารถเข้ามาค้าขายในตลาดได้ 
ซึ่งเราจะขยายความต่อ ๆ ไป 

เราได้น าเสนอไว้ในบทที่ผ่านมาแล้วว่า สถานีขนส่ง เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดตลาดสด
เทศบาลนครพนม การย้ายสถานีขนส่งออกไป น่าจะส่งผลให้ตลาดที่นี่ซบเซา หรือท าให้เกิดตลาดสด
ใหม่อีกที่ บขส แต่ในกรณีนี้ การย้ายสถานีขนส่งออกไป ไม่ได้ท าให้ตลาดสดทั้ง 3 ตลาดได้รับ
ผลกระทบ ในทางตรงกันข้าม กลับเกิดตลาดถาวรและตลาดโชคอ านวยขึ้นมาแทนที่ หรือมีการขยาย
พ้ืนที่ตลาด และแผงค้าขายออกไปอีกประมาณหนึ่งเท่าตัวของที่มีอยู่เดิม และการขยายตัวดังกล่าวนี้ 
แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของตลาดสดในยุคนั้น โดยเป็นช่วงเวลาที่ทหารอเมริกันได้ถอนตัวออกไป
แล้ว และการค้าชายแดนก็ยังไม่เปิดตัว แต่ในช่วงเวลานี้ มีผู้อพยพเดินทางเข้ามาอยู่ในศูนย์อพยพใกล้
กับเมืองนครพนม ซึ่งน่าจะส่งผลท าให้ตลาดสดยังขยายตัวต่อไปได้  

การย้ายสถานีขนส่ง มีแบบแผนและมีผลกระทบแบบเดียวกันที่เกิดขึ้ นในจังหวัดอ่ืน ๆ 
กล่าวคือที่ดินที่อยู่รายรอบสถานีขนส่ง ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ในเชิงพาณิชย์ มีการลงทุนสร้าง
อาคารพาณิชย์ขึ้นมา แต่กิจการค้ารายรอบ บขส ของจังหวัดนครพนมที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 
2522 ก็ไม่ค่อยเฟ่ืองฟู และที่ส าคัญก็คือ มีการสร้างตลาดสดขึ้นตรงข้ามกับ บขส โดยนักการเมืองที่
พยายามเข้ามามีบทบาททางด้านธุรกิจ ตลาดสดที่สร้างขึ้นมาบริเวณ บขส ไม่เป็นที่นิยม และภายหลัง 
ก็เลิกกิจการการไป ปรากฏการณ์เช่นนี้ท าให้เราเห็นได้ว่า บขส อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท าให้ตลาด
สดเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ได้ ในกรณีของจังหวัดนครพนม เหตุผลหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องชาติพันธุ์ 
ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ผ่านมา   

ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า นับตั้งแต่ช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทางฝ่ายไทยได้เพ่ิมความ
เข้มงวดในการควบคุมชาวเวียดนามในประเทศไทยมากขึ้น  ตลาดสดโชคอ านวย เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
ช่วงการต่อต้านสินค้า และการค้าขายของชาวเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2518-2523 และเป็นช่วงปลาย
ของนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ มีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องความไม่ปลอดภัยจากการกินอาหารที่ชาว
เวียดนามปรุง ดังได้กล่าวมาแล้ว ความรังเกียจสินค้าชาวเวียดนามกระจายไปทั่ว ซึ่งเป็นช่วงที่ชาว
เวียดนามมีความยากล าบากที่สุดเพราะค้าขายไม่ได้ ชาวเวียดนามบางคนไม่ย่อท้อพยายามน าสินค้า
เดินเข้าไปขายตามบ้านเรือนที่อยู่ตอกซอกซอย (ธัญญา ศรีพนา, 2548) หลายคนที่ได้ผูกมิตรกับคน
ไทยที่เป็นชาวบ้านรอบนอกได้อาศัยไปช่วยเป็นแรงงานในการท าไร่นาและช่วยน าสินค้าเข้ามาขายใน
ตลาด ซึ่งต่อมาท าให้ชาวบ้านได้รู้ช่องทางน าสินค้ามาขายในตลาดในช่วงนั้นเองจึงมีผู้ค้าที่เป็นชาวบ้าน
จากรอบนอก ซึ่งขายสินค้าเกษตรในตลาดสดดังกล่าว ได้ชักชวนกันหาสินค้าทางการเกษตรตาม
หมู่บ้าน เช่น ข่าตะไคร้ ใบมะกรูด กล้วย แตงกวา ฟักทอง มะพร้าว ปู ปลา กบ เขียด ผักพ้ืนบ้าน
ต่างๆ เข้ามาขาย และต่อมาจึงเริ่มมีจ านวนมากขึ้น ในขณะที่ชาวเวียดนามเองก็พยายามปรับตัวโดย
ไม่แสดงตนว่าเป็นคนเวียดนามเพ่ือให้สามารถค้าขายได้ 
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อย่างไรก็ตาม การได้รับการต่อต้านสินค้าและการค้าขายของชาวเวียดนาม เป็นเพียงระยะ
สั้น ๆ และไม่ได้ยกระดับขึ้นเป็นอุดมการณ์แบบชาตินิยม ที่น าไปสู่การกีดกันชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
ด้วยเหตุนี้ การต่อต้านสินค้าและการค้าขายต่อชาวเวียดนาม  ไม่ได้ท าให้ชาวเวียดนามถอยออกมา
จากการควบคุมและก ากับตลาดสดทั้งหมด นอกเหนือจากพยายามสร้างมิตรกับคนท้องถิ่นแล้ว การ
เกาะกลุ่มกันและช่วยเหลือกันของชาวเวียดนามก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน แม่ค้าชาวบ้านหรือ
คนท้องถิ่น ก็ไม่ได้ยกระดับขึ้นมาแทนคนเวียดนาม ภายหลังจากการสร้างตลาดสดได้เพียงปีเดียว 
สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลาย รัฐประกาศค าสั่ง 66/2523  ท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์
ลดความตึงเครียดลง ชาวเวียดนามจึงได้กลับมาท าการค้าอีกครั้ง แต่ในระยะแรกก็ยังเป็นธุรกิจขนาด
เล็กไม่กล้าลงทุนในกิจการขนาดใหญ่เพราะเกรงว่าจะถูกเพ็งเล็ง แต่เป็นธุรกิจที่ยกระดับทักษะฝีมือ
และสอดรับกับความต้องการของผู้คนทุกระดับ การประกอบอาชีพในช่วงนี้ของชาวเวียดนามจึงเป็น
พ้ืนฐานมากจากการฝึกประสบการณ์ด้านช่าง เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จักรยาน ร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เครื่องสูบน้ า ฯลฯ) บางคนที่สะสมทุนได้มากจะออกเงินกู้ ซื้อ
ที่ดิน และรับเหมาก่อสร้าง  ส่วนผู้หญิงจะเปิดร้านเสริมสวย ขายเสื้อผ้า เปิด ร้านก๋วยเตี๋ยว  
ร้านอาหารเวียดนาม เช่น กวยจั๊บ ข้าวเกรียบปากหม้อ และหลายคนกลับไปค้าขายที่ตลาดสด ซึ่งจาก
การสะสมทุนเอาไว้และเครือข่ายความช่วยเหลือกัน จึงท าให้สามารถยกระดับจากตลาดสดเอกชน
ด้านหลังมาเช่าแผงในตลาดสดเทศบาล เช่น แผงขายเนื้อ และเนื้อหมูในตลาดสดเทศบาลจะเป็นชาว
เวียดนามเกือบทั้งหมด ในตลาดสดเทศบาล และตลาดถาวร ผู้ค้าขายส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชาวเวียดนาม  

 ใน ปี พ.ศ. 2530 สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การค้า ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจน าการเมือง ปี พ.ศ.2535 การด าเนินนโยบายให้สัญชาติแก่ลูกหลาน
ชาวเวียดนาม และปี พ.ศ.2540 สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้พิจารณามอบสถานะคนต่างด้าวแก่
ชาวเวียดนามอพยพรุ่นบิดามารดา จากนโยบายดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามได้สัญชาติไทยมี
สิทธิเทียบเท่าคนไทยและรู้จักกันในฐานะ “ไทยใหม่” ได้เปิดกิจการธุรกิจต่างๆ ของครอบครัว เช่น 
ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ อสังหาริมทรัพย์ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ คนเวียดนามไทยใหม่ที่เดิมขาย
เฟอร์นิเจอร์ในบริเวณห้องแถวด้านหลังตลาด ได้ซื้อกิจการตลาดจากเจ้าของคนเดิม มาด าเนินการต่อ 
ซึ่งเรียกชื่อว่า “ตลาดโชคอ านวย” ตามชื่อร้านเฟอร์นิเจอร์  

 

3.   สินค้าของชาวบ้านและแม่ค้าชาวบ้าน  

ดังได้กล่าวไว้ข้างบน ตลาดโชคอ านวย ได้ท าหน้าที่เฉพาะอย่างหนึ่งก็คือ เป็นตลาดขายส่ง 
โดยรถบรรทุกผักสดและผลไม้จากอุดรธานี บรรทุกของมาส่งที่ตลาดตรงนี้ แล้วกระจายสินค้าออกไป
ให้ผู้ขายปลีก ซึ่งทั้งแม่ค้าจากตลาดโชคอ านวย ตลาดถาวร และตลาดสดเทศบาล ตลอดจนร้านค้า
ย่อยในชุมชน หรือร้าอาหาร ก็มาหาเลือกผักสดและผลไม้จากตลาดที่นี่   

นอกจากการขายส่งในรูปแบบข้างบนแล้ว ตลาดโชคอ านวยก็ท าหน้าที่เป็นตลาดขายส่งสินค้า
ชาวบ้านด้วย แม่ค้าชาวบ้านที่มาขายของที่ตลาดโคอ านวย มาถึงตลาดตั้งแต่เช้ามืด ความจริงตลาด
โชคอ านวยเริ่มเวลาประมาณ 6 ทุ่ม เมื่อมีรถส่งผักผลไม้เข้ามาจอด ก็จะมีคนมาท างาน และมีเจ้าของ
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แผงบางคนเริ่มหาซื้อของตั้งแต่เวลา ตีสองตีสาม เพ่ือน าของไปจัดวางแผงของตนเอง และเปิดขาย
ตั้งแต่เช้าตรู่ ที่ส าคัญคือ แม่ค้าที่มารับผักไปขายต่อที่แผงของตนเอง ไม่ได้มองหาผักที่มาจากตลาด
ขายส่งเพียงอย่างเดียว แต่หาเลือกซื้อสินค้าจากแม่ค้าชาวบ้าน ที่น าสินค้ามาวางขายกับพ้ืน ใน
ลักษณะนี้ แม่ค้าชาวบ้านจึงท าหน้าที่เป็น “ผู้ขายส่ง” แม้สินค้าของเขาจะมีจ านวนไม่มาก นอกจาก
การขายสินค้าให้แก่แม่ค้าที่มีแผงในตลาดแล้ว ผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็หาซื้ออาหารพ้ืนเมือง ที่แม่ค้า
ชาวบ้านน ามาวางขายโดยตรง แม่ค้าชาวบ้านจะวางขายสินค้าไปจนถึงเวลาประมาณ 9 โมงเช้า 
หลังจากนั้นหากผู้บริโภคต้องการซื้อพืชผักหรืออาหารพ้ืนเมือง ก็สามารถเข้าไปซื้อจากแหงผักใน
ตลาดสด แม่ค้าบางคนที่ขายสินค้าไม่หมด ก็น าสินค้าของตนเองเข้าไปขายต่อในตลาดถาวร หรือ
ตลาดสดเทศบาล โดยเจ้าของแผงอาจจะอนุญาตให้วางขายข้าง ๆ โดยไม่คิดค่าเช่า  

ข้อแตกต่างที่ส าคัญของสินค้าที่มาจากตลาดขายส่งที่อุดร กับสินค้าที่ชาวบ้านน ามาขาย 
นอกจากในเรื่องปริมาณแล้ว สินค้าท่ีแม่ค้าน ามาขายแต่ละวัน อาจจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่จะสามารถ
รวบรวมได้ ในขณะที่สินค้าที่มาจากตลาดขายส่ง จะเป็นสินค้าแบบเดิม ๆ อย่างเช่นกะหล่ า ถั่วฝักยาว 
หรือพืชผักอ่ืน ๆ ที่คนบริโภคเป็นประจ า ส าหรับสินค้าที่ชาวบ้านน ามาขายนั้น อาจจะเป็นพืชผักแบบ
เดียวกับที่มาจากตลาดขายส่ง แต่มีชาวบ้านปลูกเองในพ้ืนที่ แต่อาจจะปลูกตามฤดูกาล เป็นอาหารที่
กลุ่มผู้บริโภค มีอยู่อย่างจ ากัด หรือเป็นอาหารที่หาจากธรรมชาติ อย่างเช่นกบ เขียด หน่อไม้ ผักหวาน 
แมลง และอ่ืน ๆ อีกมาก สินค้าของชาวบ้านเหล่านี้ แม้จะมีวางขายในตลาด แต่ก็ “ถูกกีดกัน” ใน
ระดับหนึ่ง หรือหากจะกล่าวอีกภาษาหนึ่งก็คือ สินค้าของชาวบ้าน มี “ล าดับศักย์” ที่ต่ ากว่าสินค้า
ประเภทเดียวกันอ่ืน ๆ ที่มีขายในตลาดสด และท าให้สินค้าชาวบ้าน ปรากฏอยู่ในตลาดน้อย 

การที่สินค้าชาวบ้านถูกกีดกัน อาจจะไม่ได้เกิดจากการจัดการของเจ้าของตลาด หรือเป็นการ
กีดกันจากแม่ค้าด้วยกันเอง แต่เกิดจากเงื่อนไขและพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมในวงกว้าง ประการ
แรก สินค้าของชาวบ้าน มีความไม่แน่นอนในเรื่อง “supply” มีความผันแปรไปตามฤดูกาล และ
ผู้ผลิต ก็ไม่ได้ผลิตอาหาร หรือปลูกผักเพ่ือส่งขายให้ตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนมากท าอาชีพอย่าง
อ่ืนไปด้วย และมักจะผลิตตามฤดูกาล ความผันแปรและไม่แน่นอนของ supply นี้ ท าให้ผู้ขายใน
ตลาดไม่อาจจะตั้งเป็นแผงและขายสินค้าชาวบ้านเป็นประจ า เพราะความเสี่ยงในเรื่องไม่มีสินค้ามา
วางขาย ประการที่สอง ผู้ผลิตอาหารเหล่านี้ มีที่อยู่ที่กระจัดกระจาย และอาจจะอยู่ห่างไกลจากตลาด
ออกไป ท าให้มีต้นทุนในการรวบรวมสินค้าเหล่านี้ การที่จะท าให้ได้สินค้าเหล่านี้ มาวางแผงขายในแต่
ละวัน อาจจะต้องเดินทางไปหลายที่ และท าให้เกิดต้นทุนในการวบรวมสินค้า อย่างไรก็ตาม บางครั้ง
แม่ค้าและสินค้าก็เดินทางมาไกลเป็น 40 กิโลเมตร แต่แม่ค้าที่สามารถท าได้แบบนี้ เป็นผู้ที่ท ามานาน 
จนผู้ผลิตสินค้ารายย่อยท่ีอยู่รายรอบ รู้ว่าแม่ค้าคนนี้ รับซื้อสินค้าจากพวกเขา เมื่อมีสินค้าพวกเขาก็จะ
น ามาขายให้กับแม่ค้าคนนี้ และท าให้แม่ค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการรวบรวมสินค้า ท าให้สามารถ
เดินทางมาขายสินค้าได้  

 ประการต่อมา อาหารตามธรรมชาติ ที่ชาวบ้านเคยพึงพาหาได้จากธรรมชาติ (และมีบางส่วน
ที่เหลือจากการบริโภคก็น ามาขาย) ลดปริมาณลงไปมาก อันเนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งที่มาของสินค้าเหล่านี้ อย่างเช่น ในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีใน
การเกษตร ท าให้กบ เขียด ปู หอย ปลา ที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลจากนาข้าว ลดจ านวนลงไปอย่าง
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มาก การรุกเข้าไปท านาปรังในพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทาม ในลุ่มแม่น้ าสงคราม ท าให้แหล่งขยายพันธ์ปลาและ
แหล่งอาหารปลาตามธรรมชาติถูกท าลาย กล่าวคือ ในฤดูฝน ป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล
หลายหมื่นไร่ จะถูกน้ าท่วม ปลาที่อพยพมาจากแม่น้ าโขง (บางสายพันธ์อพยพขึ้นมาจากทะเลสาบใน
ประเทศกับพูชา) จะอพยพเข้าไปตามล าน้ า วางไข่และหาอาหารซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากใน
ป่าบุ่งป่าทาม ท าให้ปลาสามารถขยายพันธ์ และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านี้ถูก
ท าลาย ก็ท าให้ปริมาณปลาลดลง อีกประการหนึ่งการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรออกไป ท าให้พ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลลดลงไปด้วย ดังนั้นการเบียดขับหรือการกีดกันสินค้าของ
ชาวบ้าน ที่มาจากธรรมชาติเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากการกลายเป็นเมือง หรือการควบคุมจัดการตลาดสด
ในเมือง แต่เกิดจากการเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็น “สต๊อค” หรือแหล่งผลิตสินค้าที่
มีอยู่ในธรรมชาติ และในความเป็นจริงแล้ว ความต้องการในการบริโภคสินค้าเหล่านี้ ไม่ได้ลดลง แม้ว่า
จะมีความเป็นเมืองมากข้ึน ในทางตรงกันข้าม สินค้าหลายอย่าง ได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้น 
เนื่องจากความเชื่อว่าเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติและมีความปลอดภัย บางอย่างได้เข้าไปอยู่ในเมนู
หลักของร้านอาหาร ที่มีผู้บริโภคกว้างขวางกว่าคนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน คนในท้องถิ่นที่ยังนิยม
บริโภคอาหารเหล่านี้อยู่ ก็จ าเป็นต้องหันมาหาซื้อสินค้าเหล่านี้ในตลาด เพราะว่าสินค้าเหล่านี้ ไม่
สามารถหาเองได้แล้ว ชาวบ้านบางกลุ่ม เหมารถยนต์มาจากท่ีไกลออกไป เพ่ือมาหาเห็น หาของป่าใน
เขตป่าอนุรักษ์ อย่างเช่นในป่าภูพาน การหาเก็บของป่าเหล่านี้  ส่วนใหญ่แล้วมิใช้การหาเพ่ือการ
บริโภค แต่เป็นการหาเพื่อส่งขายในตลาด  

เมื่อพิจารณาให้กว้างออกไปอีก สินค้าของชาวบ้าน ไม่ได้อยู่ใน “เรดาร์” ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐ หรือหากจะให้แคบลงมาอีก สินค้าของชาวบ้านไม่ได้อยู่ใน
แผนพัฒนาของทางจังหวัด กล่าวคือรายงานสภาพเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาจังหวัด
นครพนม ไม่พบการรายงานมูลค่า หรือพ้ืนที่ที่ปลูกพืชผักตามฤดูกาลของครัวเรือน โดยในรายงาน
ทางด้านเกษตรมีตัวเลขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้าว ยางพารา สับปะรด มันส าปะหลัง แต่สถิติ
ที่เกี่ยวกับพืชผัก ที่ค้าขายอยู่ในตลาดสด กลับไม่พบสถิติใด ๆ และที่ส าคัญก็คือ อาชีพค้าขายแบบนี้ 
ในทางเศรษฐกิจถือว่าเป็น “เศรษฐกิจนอกระบบ” (informal economy) กล่าวคือไม่อยู่ในระบบ
ภาษีของรัฐ จึงไม่พบในรายงาน การเป็นแม่ค้าชาวบ้าน นอกจากจะไม่มีสถานะในระบบบริหาราชการ
แล้ว ในตลาด แม่ค้าชาวบ้านก็มี “ล าดับศักย”์ ทีอยู่ในล าดับล่างสุด คือเป็นผู้รวบรวมสินค้าในท้องถิ่น 
เข้ามาขายในตลาด และส าหรับในตลาด แม่ค้าเหล่านี้ อาจจะเป็นทั้งผู้ค้าปลีก และเป็นผู้ค้าส่ง ที่อยู่ใน
ล าดับศักย์ที่ต ากว่าแม่ค้าที่เป็นเจ้าของแผงในตลาด  

ส าหรับแม่ค้าชาวบ้าน การกลายเป็นเมืองเป็นกระบวนการที่ “เบียดขับ” ให้ผู้ที่ท าการเกษตร
ต้องเคลื่อนย้ายออกไปอยู่ที่ไกลออกไป ทั้งนี้เนื่องจากว่า การกลายเป็นเมืองได้ท าให้ที่ดินที่อยู่ติดต่อ
รายรอบ “เมือง” มีราคาเพ่ิมขึ้น เพราะว่าที่ดินเหล่านี้ มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการท าการเกษตร ดังที่ได้อธิบายไว้ที่ผ่านมาแล้วว่า ที่ตั้งตลาดเทศบาลและตลาด
โชคอ านวยในปี พ.ศ. 2510 ยังเป็นพ้ืนที่เกษตร เมื่อมีการสร้าง บขส สร้างตลาดสดขึ้นมา ได้ท าให้
ความเป็นเมืองขยายออกไปรายรอบ ที่ดินเปลี่ยนจากที่นาหรือพ้ืนที่ท าการเกษตร มาเป็นพ้ืนที่
พาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยส าหรับคนเมือง ผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดิม จะต้องเปลี่ยนอาชีพ อย่างไรก็ตาม 
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อาชีพการค้า ต้องใช้ทักษะที่แตกต่างจากอาชีพเกษตร ส าหรับผู้ที่ยังคงอยู่ที่เดิม ส่วนใหญ่แล้วก็จะหัน
ไปประกอบอาชีพที่ไม่ต้องรับจ้างทั่วไป เป็นแรงงานหรือกรรมกรที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้หรือทักษะ 
ส าหรับที่ได้รับการศึกษาในระบบ ก็จะเข้าไปสู่การจ้างงานในภาครัฐหรือในภาคธุรกิจและการบริการ 
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรหรือผลิตอาหาร ก็จะต้องย้ายออกไปอยู่ที่ห่างออกไปจากเมือง เพ่ือ
เปิดทางให้กับการกลายเป็นเมืองขึ้นมา กล่าวโดยย่อ การกลายเป็นเมือง ได้ท าให้ผู้ผลิตรายย่อย ถูก
กีดกันออกไปจากเขตพ้ืนที่เมือง ที่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินในเชิงพาณิชย์ และถูกกีดกันออก
จากตลาด ที่ตั้งอยู่ในเมืองด้วย 

กรณีของ กรณีแม่บัว (นาสมมติ) อายุ 58 ปี แสดงให้เห็นถึงระยะทางมาตลาดของแม่ค้า
ชาวบ้าน ซึ่งอยู่ไกลกว่าแม่ค้าคนอ่ืน ๆ (ชาวเวียดนาม) ที่อยู่ในตลาด  แม่บัวเป็นคนบ้านหนองจันทร์ 
ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร เดินทางเข้ามาขายของที่ตลาดทุกวัน ด้วยรถ
มอเตอร์ไซด์ แม่บัวจะเป็นผู้รับซื้อสินค้าจากชาวบ้าน แล้วแต่จะหาได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นอาหาร
พ้ืนเมือง วันที่เราไปสัมภาษณ์ แม่บัวขายปลาตัวเล็ก ๆ ที่ซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน ท าเป็นกองๆ มีใบตอง
กล้วยรอง นอกนั้นมีพวกกล้วยน้ าหว้า ปลีกล้วย แม่บัวมีลูก 2 คน และลูกก็ขายของอยู่ที่ตลาด
เหมือนกัน แต่อยู่ต่างอ าเภอ ก่อนที่จะมาค้าขายก็ท านาท าสวน ต่อมาเห็นเพ่ือนบ้านเข้ามาขายของที่
ตลาดสดในเมืองจึงสนใจจะเอากล้วย หัวข่า ทีต่นเองปลูกมาขาย จากนั้นจึงไดข้ยายออกไป โดยรับซื้อ
สินค้าคือผลผลิตจากเพ่ือนบ้านในละแวกบ้านเดียวกัน เมื่อเป็นที่รู้จัก ชาวบ้านก็จะน าผลผลิตมาขาย
ให้ ดังนั้นสินค้าที่น ามาขายในตลาดสด จึงมีหลากหลายชนิด ไม่จ ากัด แต่เห็นว่าน่าจะขายได้ก็รับซื้อ
และน ามาขาย แม่บัวลงทุนประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อวัน การค้าขายทุกวันนี้เพราะเลี้ยงตัวเอง
และคิดว่าดีกว่าอยู่เฉย ๆ บางวันหากสินค้าขายไม่หมดก็จะย้ายไปขายตลาดโต้รุ่งในตอนเย็น แต่
ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี กว่าจะขายของได้ก็ต้องอดทน และปัจจุบันยังมีตลาดเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะ
เป็นตลาดนัด ตลาดคลองถม อย่างเช่น ตลาดนัดต าบลท้ายเมือง อ าเภอเมือง ซึ่งเปิดทุกวันอังคารและ
วันเสาร์ ตลาดคลองถมหนองญาติ เปิดทุกวันจันทร์และพุธ นอกจากนั้นยังมีตลาดโต้รุ่งซึ่ งแต่ก่อนจะ
ขายอาหารและกับข้าวส าเร็จรูปแต่ปัจจุบันมีการอาหารสดกันมากข้ึน เช่น ผักสด หมูสด ซึ่งลูกค้าและ
ผู้คนยังนิยมไปเดินตลาดเหล่านี้แม่ค้าเองก็ต้องปรับตัวให้ได้บางครั้งต้องไปขายที่ตลาดนัด ตลาดคลอง
ถมเพ่ือหารายได้เพ่ิมมากข้ึน  

กรณีของแม่ค้า ที่น าสินค้ามาขายในตลาดแบบแม่บัว ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่า จะเปิดให้ทุกคน
รวบรวมหาสินค้าเข้ามาขายได้อย่างเสรี แต่ก็มีแม่ค้าจ านวนไม่มาก ที่สามารถท าแบบแม่บัวและ
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ข้อจ ากัดต่าง ๆ (ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้ว) รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องปริมาณ
ของสินค้า ความไม่แน่นอนของสินค้าที่จะหาได้ ความเสี่ยงที่จะขายไม่หมด เงื่อนไขข้อจ ากัดเหล่านี้ 
มองในแง่หนึ่งก็คือการกีดกันแม่ค้าและสินค้าของชาวบ้านนั่นเอง  

เมื่อสอบถามถึงการประกอบอาชีพค้าขายในอนาคตพบว่า ผู้ให้ข้อมูลจะท าการค้าไปเรื่อย ๆ 
ไม่มีก าหนดเพราะรู้สึกพึงพอใจและเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่อนข้างมาก และ
หากน ารายได้จากการค้าของสมาชิกในครัวเรือนซึ่งมีทั้งหมด 4 คน ค้าขาย 3 คน ยิ่งถือว่ารายหลัก
ทั้งหมดของครอบครัวมาจากการค้าขาย แต่ก็พบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการให้ลูกของตนเองมาค้าขาย 
เพราะอยากให้ประกอบอาชีพที่ดีและสบายกว่านี้  เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี กว่าจะขายของ
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ได้ก็ต้องอดทน ขยัน ตื่นมาขายของตั้งแต่ 05.00 น. จนถึง 17.00 น. ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มค้าขาย
ในช่วงแรก ๆ และปัจจุบันยังมีตลาดเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดนัด ตลาดคลองถม อย่างเช่น 
ตลาดนัดต าบลท้ายเมือง อ าเภอเมือง ซึ่งเปิดทุกวันอังคารและวันเสาร์ ตลาดคลองถมหนองญาติ เปิด
ทุกวันจันทร์และพุธ นอกจากนั้นยังมีตลาดโต้รุ่งซึ่งแต่ก่อนจะขายอาหารและกับข้าวส าเร็จรูปแต่
ปัจจุบันมีการอาหารสดกันมากขึ้น เช่น ผักสด หมูสด ซึ่งลูกค้าและผู้คนยังนิยมไปเดินตลาดเหล่านี้
แม่ค้าเองก็ต้องปรับตัวให้ได้บางครั้งต้องไปขายที่ตลาดนัด ตลาดคลองถมเพ่ือหารายได้เพ่ิมมากขึ้น จึง
เป็นเหตุผลที่ไม่อยากให้ลูกมาค้าขายหากมีงานที่ดีกว่านี้ก็ต้องการให้ประกอบอาชีพเหล่านั้น 

กรณีที่สอง คือยายส าลี (นามสมมติ) อายุ 66 ปี เริ่มมาขายสินค้าที่ตลาดโชคอ านวยได้
ประมาณ 8 ปีแล้ว ยายส าลีอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็น
แม่ค้ารายย่อยที่ขายสินค้าอยู่ในตลาดโชคอ านวยในช่วงเช้ามืด สินค้าที่ยายส าลีน ามาขายในตลาด
โชคอ านวยเป็นสินค้าพ้ืนบ้านมีทั้งปลา หอย และผักพ้ืนบ้าน (แบขายกับดิน) สินค้าที่น ามาขาย 
อาจจะแตกต่างออกไปในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับที่จะสามารถรวบรวมได้ หรือมีชาวบ้านในหมู่บ้านที่
ตนเองอาศัยอยู่ น ามาขายให้ หลังจากที่ขายสินค้าที่ตลาดโชคอ านวยเสร็จแล้ว (ตลาดวาย) ยาส าลี
บอกว่าก็จะเข้าไปขายในตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมต่อ พอขายเสร็จก็จะขี่มอไซด์กลับบ้านที่
อ าเภอธาตุพนม ยายส าลีเล่าให้ฟังในอดีตว่า แต่ก่อนครอบครัวก็ขายของมาตลอดไม่ได้ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เลย หยิบนั่นหยิบโน่นมาขายเป็นเงินหมด ครอบครัวของยายก็จะท ากันอย่างนี้ม า
ตลอด จนท าให้ยายชอบอาชีพค้าขาย แต่ก่อนขายผักพ้ืนบ้านเป็นหลักเลยเพราะหาซื้อได้ง่าย และ
บางคนก็น าผักมาขายให้ยายและยายก็จะได้น ามาขายที่ตลาดแห่งนี้ต่อ คนแถวบ้านก็รู้ว่ายายเป็น
แม่ค้ามาขายของที่ตลาดในเมือง ก็จะพากันน าสินค้ามาขายให้ยายเป็นประจ า ในวันที่เราสัมภาษณ์ 
ยายส าลีได้น าปลาไหลมาขายที่ตลาด ซึ่งเป็นปลาไหลที่คนในหมู่บ้านแถวอ าเภอธาตุพนมน ามาขาย
ให้ยาย ยายส าลีเล่าต่อว่า แต่ก่อนนี้มีความรู้สึกเหมือนเดินทางไกลมาก แต่ทุกวันนี้เกิดความเคยชิน
แล้ว ไม่กลัว เส้นทางนี้แล้วเดินทางไป-กลับนครพนม-ธาตุพนมได้อย่างสบายมาก และวันไหนที่
กลับค่ าก็จะพักอยู่กับญาติก่อนพอตอนเช้าถ้ายังขายสินค้ายังไม่หมดก็จะมาขายต่อ แต่ถ้าวันไหน
สินค้าหมดก็จะกลับไปที่อ าเภอธาตุพนมเพ่ือน าสินค้ามาขายใหม่ในวันถัดไป นอกจากการซื้อปลา 
ซื้อผักจากหมู่บ้านที่อ าเภอธาตุพนม มาขายที่ตลาดโชคอ านวย ในช่วงสาย แม่ส าลีอาจจะซื้อสินค้า
จากตลาดโชคอ านวยไปขายในตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมต่อ เพราะตอนเช้าสินค้าที่ตลาดโชค
อ านวยจะเยอะและมีราคาถูกกว่าตลาดที่อ่ืน ๆ และได้สินค้าที่สดด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือก
ทันเขาหรือไม่เพราะว่าขายหมดเร็วมาก ยายส าลีจะด าเนินชีวิตแบบนี้ทุกวัน  

 เห็นได้ชัดเจนว่า นอกจากระยะทาง ที่แม่ค้าชาวบ้านจะต้องเดินทาง น าสินค้าจากแหล่งผลิต
ที่อยู่ไกลออกไป เข้ามาขายในตลาดในเมืองแล้ว สินค้าชาวบ้านหายากข้ึนทุกวัน ทั้งนี้ สินค้าหลัก ๆ ที่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นพืชผักหรืออาหารสด ได้เข้าไปอยู่ภายใต้การจัดการของธุรกิจ (การแปร
รูปอาหาร) เกือบหมดแล้ว และนอกจากนั้นการพังทลายของสิ่งแวดล้อม ท าให้ผลผลิตอาหารจาก
ธรรมชาติหายากขึ้น ทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่ท าให้แม่ค้าและสินค้าชาวบ้านถูกกีดกันออกไป
จากตลาดสดในเมือง  
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4   ค่านิยมในการบริโภคและการกีดกันแม่ค้าชาวบ้าน  

การกลายเป็นเมือง ท าให้ค่านิยมในต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงและแตกต่างออกไปจากค่านิยมใน
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ รวมไปถึงค่านิยมเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้สินค้า
อาหารชาวบ้านและแม่ค้าชาวบ้านถูกกีดกัน  

ค่านิยมด้านอาหารของคนในเมือง ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากความชื่นชอบส่วน
บุคคล (preference) ของคนในเมืองเท่านั้น แต่เกิดจากการสร้างขึ้นมาของธุรกิจค้าปลีกอาหารที่
เรียกว่า เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การเข้ามามีบทบาทในธุรกิจอาหารของการค้าปลีกสมัยใหม่ แบ่ง
ได้เป็น 5 รูปแบบ คือ 1) ซุปเปอร์มาเกตที่ขายอาหารสดและอาหารปรุงส าเร็จในห้างสรรพสินค้า  
(Department Store) ห้างเหล่านี้มักจะตั้งอยู่กลางเมือง ราคาสินค้าค่อนข้างสูง ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มที่
มีรายได้สูง ห้างเหล่านี้ได้แก่ Central, Robinson, The Mall 2) ซุปเปอร์มาร์เกตในดิสเคาท์สโตว์ 
(discount store) กลุ่มนี้เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ต่ า แบรนด์ที่ส าคัญได้แก่ Big C และ Tesco Lotus 3)
ซุปเปอร์มาเกตที่ไม่ได้อยู่ในห้าง อย่างเช่น Foodland หรือซุปเปอร์มาเกตที่จ าหน่ายเฉพาะหมู หรือ
ไก่ของ ซีพี เป็นต้น และ 4) ร้านสะดวกซื้อที่มีอาหารและของสดจ าหน่ายด้วย แน่นอนที่สุดว่า สินค้า
ชาวบ้านและแม่ค้าชาวบ้าน ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธุรกิจเหล่านี้ได้อยู่แล้ว แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือ 
ธุรกิจเหล่านี้ สามารถที่จะท าให้ค่านิยมอาหารเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการโฆษณา และในอีกด้านหนึ่ง
การด าเนินชีวิตในเมือง ก็ไม่ได้เอ้ือให้คนปรุงอาหารกินเองไปตลอด เพราะว่าต้องใช้เวลาไปกับอย่าง
อ่ืน อย่างเช่นการเดินทางและการท างาน ธุรกิจค้าปลีกอาหาร สามารถตอบสนองความต้องการตรงนี้ 
ด้วยการผลิตอาหารปรุงส าเร็จ หรือกึ่งปรุงส าเร็จ ธุรกิจเหล่านี้ ได้เข้ามาลงทุนในการแปรรูปอาหาร 
อย่างเช่นการท าหมูยอ ลูกชิ้น และอ่ืน ๆ การเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการโฆษณาก็เป็นแรงเสริมท า
ให้ค่านิยมอาหารของคนในเมือง หันไปพ่ึงพาอาหาร ที่อยู่ภายใต้ธุรกิจค้าปลีกอาหารเพราะความ
สะดวก ผลก็คือ แม่ค้าชาวบ้านและสินค้าอาหารของชาวบ้านไม่เป็นที่นิยม และถูกกีดกันออกไป กรณี
ของยายส าลี ที่เราได้กล่าวไว้ตอนต้น ก็แสดงทัศนะว่า เขาถูกแข่งขันและกีดกันโดยธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ เขากล่าวว่า การขายสินค้าในทุกวันนี้นั้น ขายได้น้อยลงมาก อาศัยแค่ขายของที่ตลาดอย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว ลูก ๆ ก็ต้องออกมาท างานหาเงินช่วยกัน แต่ก่อนนี้ขายของที่ตลาดอย่างเดียวก็มีรายได้
ดี ทั้งคนไทย คนลาว ข้ามมาซื้อสินค้าอยู่เป็นประจ า แต่เมื่อมีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็ท าให้คน
เลือกไปเดินห้างมากกว่ามาเดินตลาด อย่างทีเ่ห็นทุกวันนี้ขายของได้น้อยลงมาก  

ถึงแม้ว่า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านอาหาร จะท าให้สินค้าชาวบ้าน ไม่อาจจะแข่งขันได้ 
และท าให้แม่ค้าชาวบ้าน ต้องล าบาก แต่แม่ค้าก็ไม่ได้ยอมจ านน ต่างคนก็ต่างแสวงหาช่องทาง เจ้าของ
ร้านค้าที่ขายอาหารบางร้าน ยังคงซื้อของจากตลาดสด และเจ้าของร้านจะไปเลือกซื้อสินค้าเอง เช่น 
ครอบครัวชาวเวียดนามครอบครัวหนึ่ง มีธุรกิจร้านอาหารอยู่ 3 ร้าน พี่น้องแยกกันดูแลการไปซื้อของ
ตลาดสดเจ้าของร้านอาหารจะต้องไปเลือกของสด จ่ายตลาดด้วยตัวเองที่ตลาดโชคอ านวย โดยไปช่วง
ตั้งแต่ตี 3  ซึ่งเป็นช่วงผู้ซื้อยังมาไม่มากเลือกซื้อของได้สะดวก และช่วงเวลานั้นสินค้าขายส่งจะเยอะ
มาก โดยเฉพาะผักต่างๆ มีความหลากหลายมากกว่าผักในห้าง เพราะมาจากการปลูกของชาวบ้าน จึง
มีผักพ้ืนถิ่นที่เป็นส่วนประกอบในอาหารเวียดนามเยอะมาก เช่น ใบหูเสือ (เวียดนามเรียก ผักอีโต่) 
เป็นผักในต านานมีเฉพาะที่นครพนมที่เดียวที่อ่ืนไม่มี  เดิมคนญี่ปุ่นเอามาปลูกที่เวียดนามแล้ว คน
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เวียดนามเอามาปลูกที่เมืองไทย จะนิยมกินแทนใบชะพลู เพราะใบจะนิ่มกว่า ราคากิโลละ 40 บาท  
นอกจากนี้มีของหลายอย่างที่ตลาดขายส่งจะได้ของสดและราคาถูกกว่า เช่น สลัดแก้วที่ห้างแมคโคร
ขายกิโลละ 130 บาท แต่ที่ตลาดสดขาย กิโลละ 70 บาท แต่ก็บางอย่างถูกบางอย่างแพงกว่าใน
ห้างสรรพสินค้า เช่น ประเภทเครื่องปรุงที่แม็คโคร โลตัส จะถูกกว่า ส่วนประเภทผักถ้าเข้าแมคโครจะ
แพง  แต่เมืองนครพนมเป็นเมืองที่ชาวบ้านเขาปลูกผักเองได้แล้วเอามาขายไม่จ าเป็นต้องไปซื้อที่ห้าง  
(สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหาร, 23 ตุลาคม 2560 )  

กรณีเช่นนี้ท าให้เห็นได้ว่า สินค้าอาหารที่ผลิตโดยชาวบ้าน ยังพอมีช่องทางที่จะเข้ามาใน
ตลาด และนอกจากนั้น รสนิยมด้านอาหารของคนท้องถิ่น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด คนบางกลุ่มก็
ยังคงนิยมในท้องถิ่น ส าหับคนที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง ธุรกิจอาหารในท้องถิ่นก็ปรับตัว ตอบสนอง
ต่อความต้องการเหล่านี้ อย่างเช่นมีแม่ค้าบางรายที่รับซื้อกบ เขียด ปลามาจากแม่ค้าชาวบ้าน แต่
ผู้บริโภค ไม่มีเวลาหรือไม่มีทักษะที่จะปรุงอาหารเอง ไม่ค้าในตลาดก็จะท าหน้าที่ในการแปรรูปอาหาร
เบื้องต้น น าเอากบ ปลา มาใส่ไมป้ิ้งไมไ้ผ่ เพ่ือให้แม่ค้าขายอาหารน าไปและปิ้ง ย่าง ให้บริการแก่ลูกค้า
ได้เลย และแม้แต่แม่ค้าขายส้มต า ก็จะมีการจัดเตรียมสินค้าให้เป็นเซท พร้อมที่จะน าไปให้บริการแก่
ลูกค้า การเตรียมสินค้าแบบนี้ ไม่ได้พบได้ที่ตลาดโชคอ านวยเพียงเท่านั้น แต่แพร่หลายทั่วไปและพบ
ได้ในตลาดอื่น ๆ ด้วย  

 

5.   สรุป 

ตลาดโชคอ านวย เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในเมือง เกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของความต้องการ
อาหารสด อันสืบเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง อย่างไรก็ตาม ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดโชค
อ านวย ได้ชี้ไห้เห็นว่า สินค้าอาหารที่ผลิตโดยชาวบ้าน และแม่ค้าชาวบ้าน ถูกกีดกันออกมาจากตลาด 
สินค้าและแม่ค้าที่มีอยู่ในตลาดในเมือง เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น การกีดดังกล่าวนี้ เกี่ยวเนื่องกับ
หลายปัจจัย ได้แก่การจัดการพ้ืนที่และการจัดการแผงค้าในตลาด ที่แผงวางสินค้ามักจะมีราคาสูง 
สินค้าของชาวบ้าน มีปริมาณที่ไม่แน่นอน สินค้าอาหารที่มาจากธรรมชาติ ลดลงไปเนื่องจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ อยู่ห่างไกลตลาด และอยู่กันกระจัดกระจาย 
ท าให้ต้นทุนในการรวบรวมสินค้าสูง และสุดท้าย การถูกกีดกันออกจากตลาดของสินค้าชาวบ้าน และ
แม่ค้าชาวบ้าน เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านอาหารของผู้บริ โภคในเมือง ค่านิยมด้าน
อาหารส่วนหนึ่งสร้างข้ึนมาและควบคุมโดยธุรกิจค้าปลีกอาหาร  

 



บทที่ 5 

ตลาดชาวบ้านนอกเมือง : ตลาดสดบ้านผึ้ง 

 

 

1. บทน า 

 จากที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา ตลาดสดในเมืองนครพนมในปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่า ตลาดสดมี
แนวโน้มที่จะแยกออกไปจากชาวบ้าน เป็นตลาดของ “ผู้ค้าปลีกรายย่อย” แม้ว่าแม่ค้าหรือผู้ค้าขาย
จ านวนหนึ่งจะเป็น “ชาวบ้าน” หรือเป็นผู้ผลิตที่น าผลผลิตของตนเองมาขาย หรือรับเอาผลผลิตที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาขาย แต่มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนลดลง เจ้าของตลาดที่เป็นที่ค้าขายของแม่ค้าชาวบ้านในปัจจุบัน 
มีความประสงค์และมีแผนที่จะหยุดด าเนินกิจการตลาด และจะน าที่ดินไปสร้างอาคาร เพ่ือด าเนินธุรกิจ
ใหม่ ส าหรับตลาดสดเทศบาล ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นคนญวน หลายคนเป็นผู้ประกอบการที่มีจ านวนแผงหลาย
แผง ประกอบกับตลาดมีความแออัด จัดระเบียบได้ยาก ประกอบตลาดสดในเมือง เผชิญกับการแข่งขัน
ของ modern trade ดังนั้น ผู้ค้าชาวบ้านจึงถูกกีดกัน 

 กระนั้นก็ตาม การแข่งขันและการกีดกัน มีความเข้มข้นในพ้ืนที่ในเมือง ตามทฤษฎีการเกิดตลาด 
เราทราบว่า ตลาดเกิดจากมีที่ตั้งเป็น “แหล่งกลาง” คือที่ตั้งของเมือง ที่มีประชากรหนาแน่นพออยู่ในรัศมี
รอบ ๆ แต่ถ้าหากไกลออกไปจากแหล่งกลาง ก็อาจจะเกิดศูนย์กลางย่อย ๆ ขึ้นมากระจายอยู่ตามพ้ืนที่
ต่าง ๆ ศูนย์กลางย่อยเหล่านี้ นอกจากการแข่งขันของ modern trade จะลดความเข้มข้นลง สินค้าของ
ชาวบ้านและแม่ค้าชาวบ้านก็อาจจะเข้ามาสู่ตลาดได้มากขึ้น   

 ในบทนี้ เราจะน าเสนอตลาดชาวบ้าน ซึ่งมีพัฒนาการและที่มาที่แตกต่างจากตลาดในเมือง คือ
ตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ตลาดดังกล่าวนี้ มีพัฒนาการเกิดมานานแล้ว แต่ในการวิจัยนี้ 
เราถือว่าเป็นตลาดใหม่ เพราะมีการสร้างอาคารใหม่ บนที่ดินใหม่ และมีระบบการจัดการควบคุมตลาด
ใหม่ แล้วย้ายเอาผู้ค้าขายเดิม เข้าไปอยู่ในอาคารใหม่ ตลาดดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่นอกเมือง ห่างจากตัวเมือง
นครพนมประมาณ 22 กิโลเมตร ตลาดบ้านผึ้งถือได้ว่าเป็นตลาดชาวบ้าน เพราะผู้ค้าขายส่วนใหญ่ใน
ตลาดเป็นชาวบ้านทั้งหมดไม่มีชาวเวียดนามเลย เราจะได้น าเสนอและวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไป  
 

2. ต าบลบ้านผึ้ง พื้นที่แหล่งกลางนอกเมืองนครพนม  

ความเป็นมาของต าบลบ้านผึ้ง สืบย้อนกลับไปเป็นเวลานานในประวัติศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับ
เมืองนครพนมโดยตรง กลุ่มคนที่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่กลุ่มแรกคือกลุ่ม “ไทยตาด” จากการศึกษาของธันวา ใจ
เที่ยง และประวัติหรือต านานท้องถิ่น ที่เล่าสืบต่อการมา และคัดลอกจากใบลาน ชี้ให้เห็นว่า ชาวไทยตาด 
มีจุดก าเนิดอยู่ในสิบสองปันนา ได้อพยพหนีลงมาทางตอนใต้ เข้าไปอยู่ในพม่าคือลุ่มน้ าอิระวดี และต่อ
มากก็โยกย้ายเข้ามาในหลวงพระบาง และเคลื่อนลงมาจนตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านผาตาด เมืองยมราช 



82 

 

แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2369 (เวลาอาจจะไม่แน่นอน) 
ชาวไทยตาดได้อพยพข้ามโขงมาอยู่ที่บริเวณวัดโอกาส เมืองนครพนม หลังจากนั้นก็กระจายออกไปอยู่ที่
ต าบลบ้านผึ้ง ส่วนหนึ่งไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหนองบัว ต าบลนาราชความ และบางส่วนไปตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่นาค ากลาง ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง นครพนม อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่ต าบลบ้านผึ้งประชากร
อพยพมาจากหลายแหล่ง ชาวไทยตาดเป็นชนกลุ่มเล็กๆ อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนาโพธิ์ ส่วนประชากรกลุ่ม
ใหญ่คือกลุ่มชาวกะเลิง และคนอีสานที่อพยพมาจากขอนแก่น หรือจากเมืองเลย ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ความเชื่ออยู่ร่วมกันมายาวนาน 

ต าบลบ้านผึ้งตั้งอยู่ห่างออกไปจากเทศบาลเมืองนครพนม ประมาณ 22 กิโลเมตร ตามถนน
หมายเลข 212 นครพนม-สกลนครมีเนื้อที่ 113.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,200.17 ไร่ 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ         จดต าบลโพนบก    อ าเภอโพนสวรรค์   จ.นครพนม 

ทิศใต้             จดต าบลนามะเขือ  อ าเภอปลาปาก      จ.นครพนม 

ทิศตะวันออก    จดต าบลโพธิ์ตาก   อ าเภอเมือง          จ.นครพนม 

ทิศตะวันตก      จดต าบลกุรุคุ         อ าเภอเมือง          จ.นครพนม 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมจึง
สัมพันธ์กับการเกษตรและบุญประเพณี  เช่น บุญกองข้าว บุญพระเวสบุณ ข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ 

  จ านวนประชากรทั้งต าบลรวมทั้งสิ้น 16,658 คน หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
มีจ านวนทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ซึ่งเป็น 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนประชากรในเขต อบต. บ้านผึ้ง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 

ครัวเรือน 

ประชากร จ านวนประชากร 

รวม ชาย หญิง 

1 บ้านผึ้ง 132 235 236 471 

2 บ้านผึ้ง 287 469 414 883 

3 วังกระแส 243 464 511 975 

4 วังกระแส 146 301 329 630 

5 นาโพธิ์ 266 388 390 778 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 

ครัวเรือน 

ประชากร จ านวนประชากร 

รวม ชาย หญิง 

6 นามน 242 421 471 892 

7 ดงสว่าง 202 400 386 786 

8 เทพพนม 184 287 299 586 

9 ดอนม่วง 303 486 479 965 

10 สุขเจริญ 259 420 412 832 

11 หนองปลาดุก 184 200 205 405 

12 นาโพธิ์ 290 406 440 846 

13 บ้านผึ้ง 349 590 622 1,212 

14 เทพพนม 110 230 199 429 

15 บ้านผึ้ง 246 438 397 835 

16 วังกระแส 159 358 373 731 

17 นาโพธิ์ 183 334 350 684 

18 หนองปลาดุก 170 305 314 619 

19 น้อยนาค า 218 427 390 817 

20 หนองปลาดุก 155 266 229 495 

21 หนองปลาดุก 139 303 300 603 

22 หนองปลาดุก 171 367 343 710 

23 หนองเดิ่นพัฒนา 177 247 227 474 

   รวม 4,815 8,342 8,316 16,658 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 

ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพท านาตามฤดู เลี้ยงสัตว์และปลูกยาพารา รองลงมา คือ รับจ้างและ
ค้าขายและมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว  เพาะเห็ดเลี้ยงปลาทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้า
สานแข่งปลาทูและค้าขาย   สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านผึ้งเป็นพ้ืนที่ราบสูงมีปัญหาแหล่งน้ าตื้น
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เขิน  ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ งจึ งท าให้มีน้ าไม่ เพียงพอในการท าการเกษตรนอกฤดู  แต่มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติคือพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 22,522 ไร่และที่สาธารณประโยชน์ 37 แห่งเนื้อที่ประมาณ 
1,802 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง  

 

3. ก าเนิดตลาดบ้านผึ้ง  

ชุมชนบ้านผึ้งเดิมเป็นชุมชนชนบททั่วไปที่ชาวบ้านยังสามารถหาอยู่หากินตามธรรมชาติ ตามป่า
และหัวไร่ปลายนา มีการพ่ึงพิงสินค้าจากตลาดข้างนอกบ้าง แต่ก็ไม่ได้ขยายตัวมากนักในช่วงแรกๆ  การ
ขยายตัวเริ่มขึ้นมาบ้างจาก การตัดถนนสาย 212 ที่เชื่อมต่อจังหวัดนครพนม-สกลนคร ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนไปด้วย  ระยะแรกเกิดร้านขายของช า ขายสินค้าทั้งของเบ็ดเตล็ดและของสดซึ่งเจ้าของ
ร้านค้า จะเดินทางไปซื้อสินค้าต่างๆ จากตัวเมืองนครพนมในช่วงเช้ามืด เพ่ือวางขายที่ร้านค้าทุกๆ วัน 
และการตั้งค่ายทหาร ซึ่งต่อมาตั้งชื่อเป็นค่ายพระยอดเมืองขวาง และปี พ.ศ. 2505-2519 รัฐบาลไทยได้
อนุญาตให้ตั้งฐานทัพทหารอเมริกา ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ทหารอเมริกาจะไม่ได้จับจ่ายสินค้าจากชาวบ้าน
เนื่องจากมีสวัสดิการของทหารเหล่านั้น  แต่การเพ่ิมขึ้นของจ านวนคนที่หลั่งไหลเข้ามายังเมืองนครพนม
เพ่ือมาท าการค้ากับทหารอเมริกา ก็ท าให้เศรษฐกิจของนครพนมขยายตัวออกมายังพ้ืนที่โดยรอบ 
โดยเฉพาะต าบลบ้านผึ้งที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้กับเขตทหารดังกล่าว ชาวบ้านที่เดิมท านาเพียงอย่างเดียวได้หัน
มาค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เช่น ขายลูกชิ้น ขนมจีนน้ ายา น้ าแข็งไส เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 14  ผู้ค้าลูกชิ้นโดยรถเข็นบริเวณใกล้ๆ ฐานทัพทหารอเมริกา,  

ที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock, ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock
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จุดที่ท าให้ตลาดสดบ้านผึ้งปรากฏตัวอย่างชัดเจน คือ การตั้งค่ายผู้อพยพชาวลาว จากเหตุการณ์
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวเมื่อปี พ.ศ. 2518  รัฐได้มีการก าหนดให้พ้ืนบ้านนาโพธิ์ ต าบลบ้าน
ผึ้งเป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพชาวลาว มีคนลาวอพยพอยู่ เข้ามาจ านวนประมาณ 20,000 คนในพ้ืนที่ 800 ไร่ 
ทางการไทยจะสร้างเป็นห้องแถวเป็นล็อค ๆ ให้กับผู้อพยพ เป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการส่งไปประเทศที่
สามหรือผู้ประสงค์จะกลับประเทศลาว และมีการช่วยเหลือจากสหประชาชาติเพียงการแจกข้าว ปลา
กระป๋อง อาหารแห้งอาทิตย์ละครั้ง สองครั้ง นอกนั้นผู้อพยพต้องซื้อช่วยเหลือตัวเอง การมีคนจ านวนมาก
ท าให้มีความต้องการเครื่องแปโภคบริโภค ชาวบ้านในแถบนั้นจึงผันตัวเองมาเป็นพ่อค้า แม่ค้าขายสินค้า
ให้กับชาวลาวในศูนย์อพยพ โดยตั้งเป็นเพิงและวางขายแบบชั่วคราว ซึ่งต่อมาตลาดภายในศูนย์อพยพ
ขยายตัวมากขึ้น ชาวลาวบางส่วนมีก าลังซื้อจากการได้รับเงินช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้องส่งมาให้จาก
ต่างประเทศ ชาวลาวบางคนที่พอมีเงินทุนก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆ  การเข้า-ออกจากศูนย์อพยพจะมีการขอ
อนุญาตและก าหนดเวลาไม่เกินสี่โมงเย็นต้องกลับเข้ามา จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านผึ้งซึ่งสมัยเป็นเด็กเคย
เข้าไปวิ่งเล่นที่ศูนย์อพยพ เล่าว่า เขาเคยเข้าไปที่ค่ายอพยพกับแม่ซ่ึงเป็นแม่ค้าเข้าไปสินค้าให้กับชาวลาว
เป็นประจ า มีชาวลาวอยู่จ านวนมากและอยู่กันอย่างแออัด แต่ข้างในก็มีสิ่งบันเทิงเหมือนกัน เช่น มีโรงชก
มวย โรงหนังกลางแปลง ชาวลาวบางคนที่มีฝึมือก็ท าเครื่องเงิน เครื่องประดับขาย บางคนไปรับซื้อน้ าแข็ง
ก้อนใหญ่จากตลาดในเมืองมาตัดแบ่งขาย ที่บ้านนาโพธิ์ในตอนนั้นจึงเกิดเขียงเนื้อ เขียงหมู ขึ้นเพ่ือขาย
ให้กับผู้อพยพ บางวันไม่พอขายพ่อค้าต้องเข้าไปซื้อที่ตลาดเทศบาลในตัวเมือง ชุมชนในช่วงนั้นจึงดูคึกคัก
มาก 

 ต่อมาแม้ว่าชาวลาวจ านวนมากจะถูกส่งไปประเทศที่สาม แต่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2521 ก็มี
ชาวม้งจากลาวอพยพเข้ามาระลอกที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนชาวลาวกลุ่มแรก
ท าให้ก าลังซื้อน้อยกว่า บางคนออกไปหารับจ้างด านา เกี่ยวข้าวช่วยชาวบ้านและค้าขายเล็กๆ น้อย ๆ เมื่อ
กลุ่มผู้ซื้อลดก าลังซื้อลง ประกอบกับในปี พ.ศ. 2542 ศูนย์อพยพนาโพธิ์ได้ปิดตัวลง ท าให้พ่อค้าแม่ค้า ได้
ย้ายออกมาขายปากทางบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรไปมา ในช่วงเวลานั้นท าให้
ชาวบ้านออกมาตั้งร้านค้ายาวตามริมถนนประมาณ 2-3 รายและขายดีมาก จึงเริ่มมีผู้ค้ามาจับจองพ้ืนที่
ขายตามด้วยเรื่อยๆ จนท าให้เกิดการรวมตัวของผู้ค้าที่หาสินค้าต่างๆ มาขายในพ้ืนที่ใกล้กัน โดยผู้ค้าจะตั้ง
เพิงขายของยาวไปตามถนนและมีร้านค้าหนาแน่นในบริเวณหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่มี
บ้านเรือนติดถนนได้ให้ผู้ค้าเช่าพ้ืนที่หน้าบ้านขายสินค้า สินค้าที่ค้าขายในตลาดชุมชนบ้านผึ้ง จ าพวก
เครื่องอุปโภค บริโภค ส่วนหนึ่งจะรับจากตลาดเทศบาลนครพนม เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่ ผลไม้ ผัก และ
ของใช้เบ็ดเตล็ด ต่างๆ และต่อมาตลาดได้ขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ 

สิ่งที่ท าให้ตลาดชุมชนบ้านผึ้งได้รับความนิยมอย่างมากคือ การมีสินค้าที่เป็นของป่าตามธรรมชาติ
ตามฤดูกาล ที่ยังพอหาได้ เช่น ผักหวาน ไข่มดแดง จักจั่น จิ้งหรีด หอยฯลฯ ซึ่งผลิตและหาได้ในครัวเรือน 
เช่น กล้วย ปู ปลาและผักตามธรรมชาติ เป็นต้น การมีสินค้าพ้ืนบ้านแปลกๆ และหายากท าให้ดึงดูดให้ผู้
สัญจรไปมาบนถนนเส้นนครพนม-สกลนคร นิยมจอดรถแวะซื้อของในตลาดก่อนเดินทาง ดังนั้นลูกค้าของ
ตลาดจึงไม่ได้มีเพียงแค่ชาวบ้านในชุมชน ในค่ายทหาร เท่านั้นแต่รวมถึงผู้สัญจรไปมาที่ไม่อาจคาดคะเน
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จ านวนได้ด้วย ตลาดชุมชนบ้านผึ้งในช่วงเวลานั้นจึงตอบสนองความต้องการสินค้าพ้ืนบ้านของผู้คนที่
ต้องการบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นของหายากของคนเมืองอย่างไรก็ตาม สินค้าเหล่านี้
มี supply ที่จ ากัด มีขายตามฤดูกาล และในปัจจุบันมีความต้องการสูง หรือกล่าวอีกอย่างคือ สินค้า
ท้องถิ่นเหล่านี้ มี “ล าดับศักย์” ที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะส่งไปขายยังตลาดอ่ืน ที่มีล าดับศักย์สูงกว่า
ตลาดบ้านผึ้ง  

การเกิดขึ้นของตลาดชุมชนบ้านผึ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการสัญจรไปมา ได้ท าให้เกิด
การเชื่อมโยงของระบบอาหาร ที่เป็นของกินพ้ืนบ้าน กับสินค้าและอาหารที่มาจากในเมืองทั้งตัวจังหวัด
นครพนม มุกดาหาร  สกลนคร และอุดรธานี ตามเส้นทางการเดินรถของบริษัทสหมิตร ซึ่ง ในช่วง สาม
ทศวรรษที่ผ่านมากประชาชนยังไม่มีรถส่วนตัวใช้มากเท่าปัจจุบัน การขนถ่ายสินค้าใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก 
การเชื่อมโยงดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบในเรื่องของอาหารพื้นบ้านที่เป็นของป่าเริ่มลดน้อยลงเพราะการ
เซาะหามาขายของผู้ค้าจนปัจจุบันกลายเป็นของหายาก และการเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกท าให้การ
บริโภคสินค้าของชาวบ้านปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามยุคสมัย ตลาดบ้านผึ้งได้ท าให้เกิดการสร้างรายได้ทั้ง
ผู้ค้าและผู้ให้เช่า  

 

4. ตลาดชาวบ้านในระบบการจัดการและอาคารใหม่ 

การปรับปรุงตลาดบ้านผึ้ง มีแรงผลักดันมาจากความต้องการจัดระเบียบตลาด ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย และการจัดระเบียบแบบนี้ได้ท าให้ตลาดบ้านผึ้ง ได้
เปลี่ยนจากระบบการควบคุมจัดการโดยชุมชน มาสู่ตลาดสดน่าซื้อที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายกอบต. ได้แสดงความคิดต่อเรื่องนี้ว่า  

“ตลาดหลังเดิมทรุดโทรม สกปรก เลยคิดว่าควรจะเข้าไปปรับปรุงใหม่ และในฐานะบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอยู่แล้วในเรื่องการจัดท าตลาดสด เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน  ผมเลยพยายามหางบประมาณทั้งเอางบประมาณตนเอง (อบต.บ้านผึ้ง) 
โดยใช้เงินทุนส ารอง และขอท่านนายอ าเภอ ขอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พอได้งบประมาณมาก็เลยรื้อหลัง
เก่าเพราะถ้าปล่อยไว้ก็มีแต่จะโทรมคนจะไม่เข้า” (สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2560) 

นอกจากนี้ทางอบต.บ้านผึ้งมองเห็นว่า ต าบลบ้านผึ้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งยุทธศาสตร์
ธรรมนูญสุขภาพจังหวัดก็มีเรื่องนี้อยู่แล้ว คือ มีการใช้ตลาด และการใช้ชายแดน ซึ่งการใช้ชายแดนตอนนี้ 
นครพนมได้แซงหน้าหนองคาย และมุกดาหารไปแล้วเพราะนครพนมมีพ้ืนที่อยู่ใกล้จีนตอนใต้และ
เวียดนาม  เลยคิดว่าตลาดน่าจะเป็นทุนอาหาร นอกจากชุมชนเราจะขยายมากขึ้นแล้ว  ศักยภาพต าบล
บ้านผึ้งยังมีอีก คือ 1) เป็นต าบลที่มี 23 หมู่บ้านเป็นต าบลที่ใหญ่ที่สุดในเขตอ าเภอเมืองและจังหวัด  2) มี
ประชากรประมาณ 17,000 คน จึงมากกว่าต าบลข้างเคียง มีชุมชนทหารจากค่ายพระยอดเมืองขวางก็ไม่
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มีตลาดสด จึงคิดว่า ตลาดคือแหล่งอาหารของชุมชน และเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะต้องมีพลเมือง
แฝงที่เข้ามาซื้ออาหารอย่างแน่นอน 

โดยเมื่อก่อนการบริหารจัดการตลาดโดยผู้น าชุมชนและเอกชน หรือ “ชาวบ้าน” ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการให้เช่าพ้ืนที่ ที่ ยิ่งมีผู้ค้ามากก็ยิ่งท าให้มีรายได้เพ่ิม ในระยะต่อมาจึงเริ่มเกิดปัญหา
เรื่องความแออัดและปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขาภิบาล การเสื่อมโทรมของตลาดเนื่องจากเมื่อมีผู้ค้า
จ านวนมากจึงค่อนข้างควบคุมยาก นอกจากนี้การทยอยส่งผู้อพยพในศูนย์ฯ ไปประเทศที่สามและส่งกลับ
ประเทศของรัฐบาล เพ่ือจะได้ปิดศูนย์อพยพด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มเข้าสู่สภาพปกติ ซึ่งผู้อพยพ 
2-3 ครัวเรือนสุดท้ายได้ถูกส่งกลับในปี พ.ศ. 2542 และศูนย์อพยพได้ปิดตัวลงในปีเดียวกัน ท าให้ลูกค้า
กลุ่มใหญ่ของตลาดบ้านผึ้งลดจ านวนลงไป การค้าขายจึงเริ่มซบเซาลงไปจากแต่เดิม 

ใน ปี พ.ศ. 2540 บ้านผึ้งได้อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากการที่ตลาดเดิมเริ่มแออัดและเสื่อมโทรมลง ทางผู้บริหารนายกอบต. โดย ด.ต.
พิทักษ์ ต่อยอด เล็งเห็นว่าตลาดสดเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา
ตลาดสดให้ดีขึ้น เพ่ือให้ผู้ค้ามีอาคารถาวรวางขายสินค้าแทนเพิงแบบชั่วคราวที่ใช้ค้าขายกันอยู่ซึ่งอบต.
บ้านผึ้งมีที่ดินที่ซื้อจากเอกชน จ านวน 4 ไร่ อยู่ห่างจากตลาดเดิมประมาณ 3 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2547 
จึงได้สร้างอาคารตลาดขึ้นเป็นโครงสร้างอาคารเป็นไม้ 1 หลัง  ซึ่งยังคงตั้งอยู่ติดริมถนนสายนครพนม-
สกลนคร เช่นเดิม   โดยระยะแรกผู้ค้าไม่ค่อยอยากย้ายออกมาขายที่ตลาดแห่งใหม่เนื่องจากท าเลที่ตั้ง
ห่างไกลออกมาจากชุมชน  จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลตลาด  เล่าว่า  

“แต่ก่อนไม่มีใครกล้ามาใกล้แถวนี้ มีผมออกมาอยู่แถวนี้คนเดียว เพราะออกมาอยู่ที่เถียงนาเลี้ยง
วัว ควาย  เขาก็ถามว่าไม่กลัวหรือ ท าไมกล้าอยู่แถวนี้ เพราะแต่ก่อนมีผีผู้เฒ่า ผีเด็กน้อยที่เขาเอามาฝังไว้
แถวนี้  แต่พออยู่ได้ไม่นานก็เริ่มมีคนที่มีที่ดินใกล้กันทยอยออกมาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆ  3 หลังและ 2 -3 ปี
หลังจากนั้นปี 2547 ตลาดก็ขยายออกมาพอดี ก็เลยโชคดีว่าได้อยู่ใกล้ตลาด” (สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 
2560) 

การสร้างอาคารตลาดในตอนนั้น ยังคงให้ชุมชนบริหาร ตอนแรกไม่เก็บค่าแผง และชวนเชิญให้
มาวางขายสินค้า ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่อยากได้พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าใกล้ถนนมากกว่าด้านในเพราะขายดีกว่า 
ท าให้ต่อมาพ้ืนที่แผงด้านในไม่ค่อยมีผู้ค้าเอาสินค้าไปวางขายเพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินเข้าไปภายใน
ตลาด ท าให้ผู้ค้าที่จองพ้ืนที่ขายได้แผงข้างในย้ายออกมาข้างนอกท่ีติดริมถนนซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของ
ผู้ซื้อ  ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ ทั้งผัก เนื้อ ปลา ข้างผสมปนกันไปหมดไม่มีการแบ่งโซนนิ่งแล้วแต่
ผู้ค้าจะจับจองที่ได้ การควบคุมจึงท าได้ยาก ทั้งเรื่องการใช้น้ า ไฟฟ้าและการจัดการขยะภายในตลาด  
ส่งผลให้ตลาดนอกจากจะขาดระเบียบแล้ว ยังค่อนข้างสกปรก ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจจึง
ไม่ผ่านมาตรฐานตลาดสดของกรมอนามัย การค้าขายอยู่ที่อาคารตลาดดังกล่าวประมาณ 12 ปี (2547-
2559) ซึ่งในระยะหลังชุมชนไม่สามารถบริหารได้จึงยกให้ อบต.บ้านผึ้งเข้ามาบริหารแทน ทั้งนี้โดยหน้าที่
ของอบต.แล้วมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดตลาดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น และเพ่ือ
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รองรับการขยายตัวของเมืองจากการที่ต าบลบ้านผึ้งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ นายก อบต.บ้านผึ้งจึงถือว่าการพัฒนาตลาดสดบ้านผึ้งให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ เป็นนโยบาย
ที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้เพ่ือจะตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและการเข้ามาลงทุนของเอกชนทั้ งในและ
ต่างประเทศ  

ในปี 2557 อบต.บ้านผึ้งได้รับงบประมาณมาสร้างอาคารตลาดใหม่ประมาณ 14 ล้านบาท โดย
สร้างในบริเวณพ้ืนที่ 4 ไร่เดิมที่อยู่ติดกับอาคารไม้เก่าไปทางด้านหลัง มีการให้ฝ่ายกองช่างของ อบต.ไป
ศึกษาอาคารตลาดที่โปร่งโล่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกตลอดทั้งสร้างออกแบบระบบการรักษาความ
สะอาด การจัดการน้ าของเสียและขยะ ระบบน้ าประปา และไฟฟ้า ให้ถูกต้องปลอดภัย มีที่จอดรถที่
เพียงพอส าหรับผู้ซื้อ  รวมทั้งการจัดแผงภายในตลาดให้เป็นระเบียบมีป้ายชื่อของผู้ค้าติดไว้อย่างชัดเจน   
หลังจากนั้นรื้ออาคารเก่าออกปรับปรุงเป็นลานจอดรถด้านหน้าและย้ายผู้ค้าขึ้นมาอยู่อาคารตลาดใหม่เมื่อ
ต้นปี 2559  การสร้างอาคารตลาดใหม่ดังกล่าวในมุมมองของนายก อบต. ได้แสดงความคิดเห็นว่า  

“ผมคิดว่าอนาคตมันคุ้มค่า เนื่องจากว่าต าบลบ้านผึ้งห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 20 
กิโลเมตร ถ้าสินค้าเรามีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความสะอาด แม่ค้าในตลาดพูดจาดีไพเราะ อัธยาศัยดี 
และมีที่จอดรถที่ดีพอเพียง จึงคิดว่าผู้คนแถบนี้คงจะไม่ขับรถเข้าไปซื้อของที่ตลาดในเมืองแน่นอน เพราะ
สินค้าตลาดในเมืองค่อนข้างแพง ที่จอดรถไม่ค่อยมี” (สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2560) 

 

5. ระบบการบริหารจัดการใหม่ 

นอกจากการสร้างอาคารแล้ว อบต. บ้านผึ้ง ยังได้มีความพยายามพัฒนาผู้ค้าในตลาด โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้ค้าหรือเจ้าของแผงในตลาด เข้ามามีบทบาทในการบริหาร ทาง อบต ได้น าแม่ค้าไปศึกษาดูงานตลาด
ที่จังหวัดสกลนคร โดยนอกจากจะดูวิธีการบริหารจัดการตลาดแล้ว กลุ่มผู้ค้ายังได้เห็นแบบของอาคาร 
แล้วน าประสบการณ์และสิ่งที่ได้เห็น มาประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการตลาดบ้านผึ้ง ยึดกรอบนโยบายการ
พัฒนาตลาดให้เป็น “ตลาดน่าซื้อ”  

ส าหรับความเป็นมาของตลาดน่าซื้อ เริ่มจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตลาด มีการผลักดันให้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องตลาด ทั้งนี้ เพ่ือ
ควบคุมดูแล ก ากับให้เกิดการพัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับน าไป
บังคับใช้ และน าไปเป็นเกณฑ์และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับตลาด ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตลาดสดในนิยามดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่  
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ตลาดสดประเภทท่ี 1 คือ ตลาดสดที่มีโครงสร้างอาคาร และด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ตลาดสดประเภทท่ี 2 คือ ตลาดสดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และด าเนินกิจการเป็นการประจ า 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ตลาดสดประเภทท่ี 3 คือ ตลาดสดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และด าเนินกิจการชั่วคราว เป็นครั้ง
คราว หรือตามวันที่ก าหนด 

 การด าเนินโครงการตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 โดยมีกรอบ
มาตรฐานที่ส าคัญ 3 ด้านคือ 

1. สถานที่สะอาด ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยต้องมีสุขลักษณะทั่วไปใน
ด้านการจัดการมูลฝอย การจัดหาน้ าดื่ม-น้ าใช้ การจัดการน้ าเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การป้องกัน 
ควบคุมสัตว์ แมลง และพาหะน าโรค การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของผู้ขายของและ
ผู้ช่วยขายของ 

2. อาหารปลอดภัย มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน 6 ชนิดคือ สารบอแรกซ์ (ผง กรอบ) สาร
ฟอร์มาลิน (น้ ายาดองศพ) สารไฮโดรซัลไฟด์ (สารฟอกขาว) กรดซาลิซิลิด(สารกันรา) สารตกค้าง ยาฆ่า
แมลง(ไม่เกินร้อยละ 50 ของปริมาณสารพิษท่ียับยั้งการท างานของเอ็นไซม์ในร่างกาย) และสารเร่งเนื้อ
แดง 

3. ใส่ใจผู้บริโภค โดยมีพ้ืนที่ให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดให้มีสถานที่
จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในเรื่องอาหารปลอดภัย กินอย่างไร ห่างไกลโรค จัดให้มีจุดทดสอบสาร
ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 ชนิด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของตลาดที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีใช้ชุดทดสอบ
อย่างง่ายไว้ประจ าจุดทดสอบอย่างน้อย 2 คน จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคใน
ตลาดสดอย่างน้อย 1 จุดและติดป้ายบอกไว้ชัดเจน 

ตลาดสดน่าซื้อมีการด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และกระจายไปทั่วประเทศ ส าหรับการ
บริหารตลาดบ้านผึ้ง ก็ได้ยึดแนวท าตลาดให้เป็นตลาดน่าซื้อ นับตั้งแต่การสร้างอาคาร การวางระบบ
สาธารณูปโภคภค การออกแบบภายในอาคาร โดยก าหนดค่าเช่าแผงละ 10 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าถูกมาก  
การจ่ายค่าแผงขึ้นอยู่กับผู้ค้าแต่ละคนว่าจะจองก่ีแผง บางคน 3 แผงก็ 30 บาทต่อวัน ความกว้างแผง คือ 
1.50 เมตร เดือนหนึ่งตก 300 บาท ซึ่งแม่ค้าส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเดือนไม่จ่ายรายวัน  มีค่าน้ าค่าไฟต้อง
จ่ายเองต่างหาก โดยในแต่ละแผงจะมีมิเตอร์ประจ าอยู่แต่ละแผง ซึ่งผู้ค้าเจ้าของแผงจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับโครงสร้างของอาคาร ก็มีความทันสมัยขึ้น มีถังแซ๊กบ าบัดน้ าเสีย ตามแบบแปลนของตลาดสดน่า
ซื้อที่ต้องมีโครงสร้างมั่นคง  แข็งแรง  สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ยกระดับครบ 3 ด้าน คือ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ด้านความปลอดภัยอาหาร  และด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มแรกมีความขัดแย้งกันเรื่องย้ายตลาดพอสมควรเนื่องจากผู้ที่เคยให้เช่า
พ้ืนที่ขายของเสียผลประโยชน์ แต่ทางนายก อบต. ได้ใช้วิธีการพาไปศึกษาดูงานเพื่อให้ไปเห็นตลาดที่อ่ืนที่
มีการจัดการที่ดีได้มาตรฐานทั้งสินค้าและตัวผู้ค้าเอง ทั้งนี้เพ่ือได้เห็นตัวอย่างตลาดที่มีระบบการจัดการดี
และลดการความขัดแย้งทางความคิด นายกอบต.เล่าว่า ค าว่า “แม่ค้า”ไม่มีใครอยากปะทะ นักการเมือง
หลายคนไม่ได้อยากปะทะแม่ค้าเพราะเสียคะแนนเสียง  แต่ผมคิดว่าผมต้องการพัฒนาทั้งตลาดและคน 
เริ่มแรกก็มีปัญหา เรื่องการพัฒนาแม่ค้าให้มีคุณภาพ มีการจัดอบรม เช่น การพูดจา  การรักใคร่กัน ไม่
เถียงกันเช้าเย็น  หลังจากนั้นได้พาไปศึกษาดูงานตลาด 3 แห่ง คือที่ 1) ตลาดอ าเภอกุดบากจังหวัด
สกลนคร 2) ที่ตลาดเทศบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นตลาดที่ถือว่าเป็น
ตลาดที่น ามาเป็นต้นแบบและทางทีมวานรนิวาสได้มาช่วยในการจัดการตลาดและ 3) ตลาดเทศบาลพัง
โคน  พอหลังจากไปดูงานไปเห็นของที่อ่ืนกลับมาต่างเห็นด้วยกับความคิดเรื่องการพัฒนาตลาดและยกมือ
สนับสนุนให้นายก อบต.ด าเนินการสร้างตลาดใหม่  

วิธีการของอบต.ในการสร้างความเข้าใจคือ ละลายพฤติกรรม โดยพาไปดูงานและสอดแทรกเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการดูแลตลาดสอดแทรกเข้าไปด้วย ซึ่งเมื่อกลุ่มผู้ค้าเข้าใจแล้วก็ท าให้การท างานง่ายขึ้น
นโยบายของนายก คือเน้นเรื่องที่ว่าตลาดเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของกลุ่มผู้ค้า ดังนั้นท่านจะท า
อย่างไรให้บ้านหลังที่สองของท่านอยู่แล้วมีความสุข และมีความสะอาด ซึ่งเรื่องความสะอาดจะให้อบต.ไป
ท าฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องให้ผู้ค้าขายในตลาดช่วยกันร่วมมือกัน 

การจัดการและควบคุมตลาด มีการตั้งกรรมการขึ้นมา โดยเลือกจากตัวแทนผู้ค้าขาย แต่การ
บริหารงานอยู่ภายใต้ อบต การวางกฎระเบียบก็ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ค้า และมีการออกระเบียบที่
ส าคัญออกมาอย่างเช่นถ้าผู้ค้าไม่มาขายภายในหนึ่งหรือสองเดือนต้องแจ้งคณะกรรมการเพ่ือยกเลิกและให้
รายอ่ืนมาขายต่อ ห้ามซื้อขายหรือเซ้งแผง ให้กับคนอ่ืนเพราะเป็นตลาดช่วยเหลือชาวบ้านให้เข้ามาจอง
เพ่ือค้าขาย ซึ่งจะมีชื่อของแต่ละคนอยู่ในแผง ถ้าหากว่ามีการลักลอบขายจะมีการด าเนินการเอาผิดตาม
กฎหมายผู้ค้าต้องเป็นคนจัดการขยะภายในแผงเอง โดยน าไปทิ้งที่ถังรองรับขยะแห้งและเปียกในอาคาร
เก็บขยะ เป็นต้น  จากการสัมภาษณ์นายก อบต.บ้านผึ้ง ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ ว่า  

“ผมคิดว่าตลาดคือบ้านหลังที่สองของพ่อค้า แม่ค้า ดังนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะและท าบ้านคุณ
เองให้สะอาดสะอ้าน ไม่ใช่รอให้อบต.หรือคนอ่ืนมาท าให้ เพราะค่าแผงเราก็เก็บถูกมากแล้ว ที่รองรับขยะ
ก็จัดเตรียมไว้ให้แล้ว เรื่องความสะอาดจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ” (สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2560) 

การคัดเลือกผู้ค้าในตลาดบ้านผึ้งจะสิทธิ์ผู้ค้าในตลาดเดิมก่อน โดยมีการรวบรวมรายชื่อเพ่ือย้าย
ขึ้นไปอยู่ตามแผงตามแบบแปลนใหม่ของตลาด ในทัศนะของแม่ค้าบอกว่าตลาดใหม่ดีกว่าตลาดเก่าเพราะ
จัดระเบียบดี มีห้องสุขา แยกหญิง ชาย คนพิการ  ซึ่งตลาดเดิมก็มีห้องสุขาเช่นกันแต่เป็นแบบรวม จึง
ค่อนข้างสกปรกและทรุดโทรมและยังมีที่เก็บขยะมีถังอีเอ็มที่เอาขยะสดจากตลาดมาท าเป็นปุ๋ยหมักและ
ระบบน้ าประปาเมื่อให้เปรียบเทียบระหว่างตลาดใหม่กับตลาดเก่า ตลาดไหนดีกว่ากัน     แม่ค้าขายผัก 
บอกว่า  
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“ตลาดใหม่ดีกว่าเก่า  แต่ขายไม่ดีเท่าตลาดเก่า เพราะตลาดเก่ามันอยู่ริมถนนขายดีกว่า อันใหม่
มันขยับเข้ามาข้างในเลยขายยากไม่เหมือนเก่า เพราะคนผ่านไปมาจะมองไม่เห็นเลยคิดว่าไม่มีตลาด ก็ได้
วันละร้อย สองร้อย ก็จ าเป็นต้องขายเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนหนังสือก็ไม่ถึงกับดีและไม่ถึงกับร้าย พอไป
พอมาถ้าบอกว่าบ่ดีก็พอได้ขายเรื่อยๆ แต่ถ้าบอกว่าขายดี แต่ก็ขายไม่หมด” (สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 
2560) 

กล่าวโดยสรุป ระบบการควบคุมจัดการตลาดของตลาดบ้านผึ้ง ภายหลังที่มีการสร้างอาคาร
ขึ้นมาใหม่ ได้มีการสร้างระบบขึ้นมาควบคุมจัดการที่ชัดเจน แม้ว่าแต่ก่อน องค์การบริหารส่วนต าบลจะมี
บทบาทอยู่บ้าง แต่การจัดการก็อยู่ภายใต้เอกชนชาวบ้าน ทั้งทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมองว่า ระบบบริหารจัดการใหม่ ท าให้ตลาดมีระเบียบ สะอาด ถูกสุขอนามัย 

 

6. แม่ค้าชาวบ้าน 

ผู้ค้าในตลาดบ้านผึ้งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มาจากหมู่บ้านในละแวกนั้น ส่วนใหญ่แล้วเคยเป็น
เกษตรกรหรือพ้ืนเพเดิมของครอบครัวเป็นเกษตรกร ในปัจจุบันหลายครอบครัวก็ยังคงเป็นเกษตรกร 
แม่ค้าที่ขายผัก สินค้าที่ขายส่วนหนึ่งก็มาจากที่ตนเองปลูก หรือรับซื้อมาจากเพ่ือนบ้าน ผู้ค้ารายย่อย
เหล่านี้มีเงินลงทุนไม่มากนัก การเข้ามาเป็นแม่ค้า พ่อค้าขายของในตลาดถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ที่สมาชิกรุ่น
ก่อนของครัวเรือนไม่ค่อยมีทักษะ ความรู้ ดังนั้นการเข้ามาสู่อาชีพค้าขาย จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เรียนรู้ใหม่ 
ไม่ใช่การสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน ผู้ค้าขายในตลาดบ้านผึ้งล้วนแต่เป็นชาวบ้าน  ไม่มีคนจีนหรือคน
เวียดนาม  

การย้ายตลาดเข้าไปอยู่ในอาคารหลังใหม่ ท าให้ขาดลูกค้าที่สัญจรไปมาแล้วแวะซื้อของข้างทาง
เหมือนแต่ก่อน บางคนบอกว่าไม่ได้ขายดีมากเพราะเป็นตลาดชาวบ้านก าลังซื้อไม่เหมือนในเมือง ก าไรที่
ได้ไม่มากพออยู่ได้ปัจจุบันผู้ค้าหลายรายบอกว่าขายไปเรื่อยๆ พอได้เลี้ยงดูคนในครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือให้
เห็นภาพชีวิตผู้ค้าที่ตลาดบ้านผึ้ง จึงขอยกตัวอย่าง  กรณีแม่ค้าขายสินค้าโชว์ห่วย (ข้าวสารและไข่ไก่)อายุ 
67 ปี ท าการค้าขายมาแล้วประมาณ 7 ปี ซึ่งตอนแรกขายแค่ข้าวสารอย่างเดียวจากนั้นจึงเปลี่ยนมาขาย
ข้าวสารและไข่ไก่เพ่ิม ซึ่งพ้ืนที่และแผงส าหรับขายเมื่อแรกค้าคือ 1 แผง หรือ 1 ล็อก ขนาด 1 ตารางเมตร 
ค่าเช่า 5 บาทต่อแผลต่อตารางเมตร ส่วนปัจจุบันมีขนาดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยคือ 3 แผง หรือ 3ล็อก แต่มี
ขนาด 6.75 ตารางเมตร ค่าเช่าแผงราคา 10 บาทต่อแผง (เท่ากับ 30 บาทต่อวัน) 

ซึ่งเดิมผู้ให้ข้อมูลเคยขายที่ตลาดล่าง (ตลาดเดิมติดถนน) ก่อนตลาดจะถูกปรับปรุงและย้ายเข้ามา
ด้านใน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือ ชาวบ้าน ซึ่งตอนนั้นค่อนข้างขายดีและค่าเช่าก็ถูกกว่าปัจจุบันคือ วัน
ละ 5 บาท วันไหนมาขายก็จ่ายวันไหนไม่มาก็ไม่ต้องจ่าย แต่ตลาดตอนนี้เก็บค่าเช่าเป็นเดือนเดือนละ 300  
บาท โดยส่วนตัวรู้สึกว่าแพงไป น่าจะเก็บเดือนละ 200 บาท เพราะยังต้องจ่ายค่าไฟอีกประมาณ 400 
บาทต่อเดือนท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและการค้าขายในปัจจุบันขายไม่ดีเหมือนในสมัยก่อน เดิมลงทุน
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ประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อวัน ยอดขายแต่ละวันประมาณ1,500-3,000 บาทต่อวัน เมื่อหักค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ แล้วมียอดขายอยู่ที่ 1,500 -3,000 บาทต่อวันในขณะที่ปัจจุบันมีเงินลงทุนลดลงเป็น 1,500-2,000 
บาทต่อวัน รายได้ต่อวันเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเพียง 5,00-1,000 บาทต่อวัน เงินที่ใช้ลงทุนส่วนใหญ่
เป็นเงินตนเอง สะสมและก าไรจากจากการประกอบอาชีพ ไม่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งใด  

ส าหรับสินค้าที่ขายคือข้าวสาร ตอนแรกไปซื้อจากร้านค้าในตลาดขายส่งของคนเวียดนามใน
จังหวัดนครพนม ปัจจุบันยังคงรับจากร้านค้าจากตลาดในเมืองนครพนมเช่นเดิมและรับซื้อไข่ไก่จากพ่อค้า
ที่อ าเภอธาตุพนมมาขายอีกเป็นสองรายการ เพราะไข่ไก่จะมาส่งถึงตลาดโดยไม่ต้องไปซื้อเองสัปดาห์ละ
หนึ่งครั้ง   นอกจากนั้นผู้ค้ายังท าการเกษตรควบคู่กับค้าขาย ซึ่งท ามาก่อนที่จะมาค้าขายเป็นเวลากว่า 50 
ปี ปัจจุบันท าเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นไม่ได้จ าหน่ายดังนั้นรายได้จึงมาจากการค้าขายในตลาดเป็น
หลักเมื่อถามว่าจะค้าขายอีกนานแค่ไหน คุณยายเล่าว่า  

“ตอนนี้อายุมากขึ้น ร่างกายก็แก่ตาม ท างานในไร่ในนาไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อน บ้านอยู่ไม่ไกล
ตลาดจึงหันมาค้าขายพอได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงลูก ซึ่งตอนนี้เขาโตแล้วก็ท ามาหากินค้าขายเหมือนกันกับ
แม่ ก็คงขายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีแรงขาย แต่ปัญหาที่ส าคัญกว่า คือ ลูกค้าและคนซื้อน้อยลงมาก 
ค้าขายไม่ค่อยดี ยายว่า ตลาดที่ดีคือ ตลาดที่มีทั้งคนค้าขายและคนซื้อ ในสัดส่วนที่พอดีกัน ตอนนี้คนขาย
หลายกว่าคนซื้อ” 

จากการสอบถามผู้ค้าหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า การสร้างตลาดที่ดีถูกต้องตามหลักของกรม
อนามัยเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าตลาดไม่มีผู้ซื้อ ผู้ค้าก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน การปรับตัวของแม่ค้า ก็พยายามที่
จะให้บริการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปศึกษาตลาดครั้งแรก ๆ 
เป็นช่วงที่ใกล้กับเวลาที่จะมีประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน ตามความเชื่อดั้งเดิม ชาว
อีสานจะต้องเตรียมข้าวของไปท าบุญ เพ่ืออุทิศให้บรรพบุรุษหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งแต่เดิมของที่
น าไปท าบุญก็มีขนม หมาก พลู และอ่ืน ๆ ที่เป็นอาหาร เครื่องบริโภค แต่เดิมแต่ละครัวเรือนจะต้อง
จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้เอง แต่ที่พบที่ตลาดบ้านผึ่งก็คือ สิ่งของที่ครัวเรือนจะน าไปใช้ส าหรับทานไปให้บรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับ ได้รับการบรรจุไว้ในแพค มีแผ่นรองเป็นโฟม และคลุมด้วยวัสดุใส ภายในบรรจุหมาก พลู 
และมีผลไม้ใหม่ ๆ ที่บรรพบุรุษบางคนผู้ล่วงลับไปนานแล้ว อาจจะไม่เคยเห็นและไม่เคยรับประทานมา
ก่อน อย่างเช่นแอปเปิล ครัวเรือนเพียงแต่ซื้อแพคเหล่านี้ น าไปท าพิธีกรรมที่วัด แล้วเอาไปวางไห้บรรพ
บุรุษได้มารับเอาของเหล่านี้  สิ่งเหล่านี้  เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยผู้ค้าในตลาด ที่มีความ รู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณี และมีการประยุกต์ให้เข้ากับสมัย ใช้วัสดุที่มี และตอบสนองความต้องการของ
ครัวเรือน ที่ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม หรือจัดหาของเหล่านี้ นอกจากนั้นในเทศบาลที่ส าคัญ อย่างเช่นปี
ใหม่ สงกรานต์ ที่จะมีผู้คนเดินทางกลับบ้าน มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดมากขึ้น ผู้ค้าขายในตลาดก็จะ
เตรียมการรองรับความต้องการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี  
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7. การแข่งขัน 

สิ่งที่แม่ค้าตระหนัก และกังวลในปัจจุบันคือ ผู้ค้าในตลาดสดได้รับผลกระทบทั้งจากmodern 
trade ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ที่ขยายสาขาออกมายังต าบลบ้านผึ้ง เช่น โลตัสเอ็กซ์เพรส 
และเซเว่นอีเลเว่น ที่เช่าพื้นที่ของ อบต.ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดซึ่งชาวบ้านเล่าว่า  

 “แต่ก่อนนี่ขายของดีขนาดเลย ตอนสมัยตลาดอยู่ที่เดิมนะ  แต่ตอนนี้แม็คโคร โลตัสมีหมดแล้วไป
ซื้อที่เดียวก็ได้ของหมดทุกอย่าง ร้านค้าน้อยๆ นี่ขายไม่ได้เลย เพราะเดี๋ยวนี้ของใช้ของสอย ของกิน ของใน
ครัวมีหมดแล้ว ในห้างคนเขาชอบไปเดินแอร์เย็นๆ มากกว่า” 

นอกจากนี้มีผลกระทบจากการเกิดตลาดนัดคลองถม ซึ่งเฉพาะพ้ืนที่ต าบลรอบๆ เขตอ าเภอเมือง 
เช่น ที่ค่ายบ้านนาโพธิ์ หนองญาติ บ้านกลาง และที่เขตเทศบาลหน้าโรงแรมฟอร์จูน เป็นต้น  ซึ่ง เกิดขึ้น
เกือบทุกวันในหนึ่งอาทิตย์ การเกิดขึ้นของตลาดนัดเป็นที่นิยมของผู้ซื้อมากเพราะมีสินค้ามาขาย
หลากหลายจากทั่วสารทิศ ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของมือสอง ของสด ของใช้และของกิน ซึ่งผู้ซื้อสามารถ
เลือกซื้อหรือมีช่องทางเลือกซื้อได้มากกว่าตลาดสดที่อยู่ประจ าแผงที่ไม่ค่อยมีความหลากหลายนักส่งผล
กระทบท าให้แม่ค้าขายไม่ค่อยได้แม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดบ้านผึ้ง เล่าว่า  

“เราเป็นแค่คนขายของในตลาดตามหมู่บ้านที่มีผู้ค้าจาก 3-4 หมู่บ้าน ที่เอาสินค้าตามบ้านมาขาย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าคนเดิมหลักๆ  แต่คลองถมจะมีผู้ค้ามาจากที่อ่ืนจ านวนมาก ท าให้สินค้าค่อนข้าง
หลากหลายกว่า มีของให้เหลือซื้อมากกว่า คนซื้อจึงนิยมไปเดินตลาดนัดมากกว่าตลาดสด ถ้าวันไหนไม่มี
ตลาดนัด เขาก็จะมาซื้อของที่ขาดในครัวเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น” 

พ้ืนที่ต าบลบ้านผึ้ง มีตลาดนัดคลองถมถึง 3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ คือ ที่บ้านนาโพธิ์ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ก็
จะมี ตลาดนัดคลองถมที่วัดบ้านนาโพธิ์อาทิตย์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์ กับวันศุกร์ และที่ค่ายนาโพธิ์ จะมี
ตลาดนัดวันอาทิตย์ ซึ่งจะคึกคักมากเพราะผู้ค้าจะมาทุกสารทิศ  จากการที่ตลาดนัดได้รับความนิยมอย่าง
มากเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ จึงท าให้ อบต.บ้านผึ้งซึ่งเป็นผู้บริหารตลาด จัดให้มีตลาดนัด
คลองถมบริเวณลานจอดรถทุกๆวันอังคาร  โดยให้เอกชนมาประมูลในการจัดตลาดนัดทุกวันอังคาร  ซึ่ง
เริ่มประมาณเดือนตุลาคม 2560 ท าให้ต าบลบ้านผึ้งมีตลาดนัดใน 1 สัปดาห์เพ่ิมขึ้นเป็น 4 ครั้ง ซึ่งถือว่า
บ่อยมาก 

แม้ว่าผู้ค้าในตลาดสดจะมองว่าตลาดนัดส่งผลกระทบต่อการขายของในตลาดสดทั้งที่ตลาดสด
บ้านผึ้งได้ถูกออกแบบตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อและเป็นตัวอย่างตลาดสดในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมี
นโยบายการสร้างเมืองน่าอยู่ตามที่ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีความสุขที่สุดของประเทศแต่
กลับได้รับความนิยมน้อยประเด็นที่น่าสนใจคือ ท าไมตลาดนัดจึงเป็นที่นิยมของผู้ซื้อและตอบสนองความ
ต้องการได้มากกว่าตลาดสด (ซึ่งในประเด็นนี้เราจะศึกษาใน phase ที่ 2) เป็นไปได้หรือไม่ว่าความจริง
แล้วตลาดนัดคือพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยจ านวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงแผงขายของในตลาด ซึ่งมี
การครอบครองโดยเจ้าของแบบตายตัว ได้มีพ้ืนที่ท ามาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ของตลาดนัดมีความ
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ยืดหยุ่น ไม่ตายตัว ไม่มีเงื่อนไข กฎระเบียบเข้ามาก ากับ เมื่อตลาดเลิกผู้ค้าก็จะเก็บข้าวของหรือสินค้ากลับ
ซึ่งคล้ายๆ กับการเกิดตลาดในอดีตที่ผู้ค้ามีอิสระในการค้าขาย 

อย่างไรก็ตามผู้ค้าในตลาดสดก็พยายามปรับตัวโดยการพยายามท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้
ซื้อ เช่น การขายสินค้าตามช่วงเวลาที่คนนิยมไปตลาดเช่น ตอนช่วงเช้าหรือเย็น  การหาสินค้าตามเวลาที่
มีงานเทศกาล เพราะมีการจับจ่ายเพ่ือซื้อของมากกว่าช่วงอ่ืนๆ ผู้ค้าก็จะหาสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมนั้นๆ มา
ขาย เช่น บุญข้าวประดับดินก็จะเตรียมของไหว้ท าเป็นแพ็คส าเร็จรูปขายเพ่ือสะดวกแกผู้ซื้อ  เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ค้าในตลาดสดยังมีการปรับตัวโดยการ ไปขายของที่ตลาดนัดตามนัดต่างๆ ด้วย ดังนั้นผู้ค้าบาง
รายจึงขายของมากกว่า 1 ตลาดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและเงื่อนไขการลงทุน จ านวนสมาชิกของแต่ละ
ครัวเรือน 

 การเกิดตลาดบ้านผึ้งในระยะแรก เห็นได้ชัดว่าเป็นไปตาม “ทฤษฎีแหล่งกลาง” (Walter 
Christaller, 1933) คือพ้ืนที่ต าบลบ้านผึ้งอยู่ห่างไกลออกมาจากตลาดเทศบาล ท าการเดินทางเข้าไป
จับจ่ายใช้สอยมีต้นทุนสูง อีกประการหนึ่ง ประชากรบริเวณต าบลบ้านผึ้ง มีจ านวนเพียงพอที่จ าท าให้เกิด
ตลาด จึงได้เกิด “แหล่งกลางย่อย” คือตลาดบ้านผึ้ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริเวณตลาดบ้านผึ้ง ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการการเป็นเมืองและการขยายตัวของเมืองนครพนมมากขึ้น  กล่าวคือ เมื่อเมืองมี
การขยายตัว กลุ่มผู้สะสมทุนชาวเวียดนาม ซึ่งเดิมจะเป็นเจ้าของร้านขายส่งในเขตเทศบาล ได้แสวงหาที่
ลงทุนใหม่ เช่นกรณีเจ้าของร้านน้องใหม่ได้ออกมากวาดซื้อที่ดินในบริเวณริมถนนเส้นทางนครพนม-
สกลนคร ทั้งต าบลบ้านผึ้ง ต าบลนาโพธิ์ ท าให้ความเจริญเริ่มขยายออกมาทั้งปั้มแก๊ส  ร้านค้า และท า
หอพักให้คนเช่า จากเดิมเป็นที่รกร้าง เป็นป่าช้าเก่ามาก่อน  สินค้าท่ีน ามาขายจ าพวกของใช้ต่างๆ  ร้านค้า
ย่อยแรกๆ ซื้อสินค้าจากร้านค้าในตัวเมือง แต่หลังจากนั้นมีร้านขายส่งออกมาตั้งร้านที่ ต าบลบ้านผึ้งจึงได้
ซื้อสินค้าจากร้านในต าบลแทนเพราะอยู่ใกล้ สะดวกในการเดินทาง เช่น ร้านน้องใหม่ ซึ่งเป็นร้านของคน
เวียดนามมาเปิดเป็นร้านขายส่งที่ใหญ่มีสินค้าหลากหลายกว่า ส่งผลกระทบต่อร้านค้าเล็กๆ ท าให้ยอดขาย
ตกลงไปมากการเกิดขึ้นของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ต าบลบ้านผึ้งจึงสะท้อนให้เห็นว่า ศูนย์กระจาย
สินค้าได้เคลื่อนเข้ามาสู่ท้องถิ่นและเจ้าของร้านค้าย่อยในท้องถิ่นได้เป็นผู้น าสินค้าจากร้านเหล่านั้นพร้อม
กับซื้อสินค้า จ าพวกผัก ผลไม้ ของสด อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ ในตลาดสด กลับไปวางขายในร้านค้าหมู่บ้าน
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านค้าถือว่าเป็นหน่วยที่ส าคัญในแง่ที่จะเป็นกลุ่มที่ท าให้ตลาดสด
อยู่รอดได้ 

 

8. สรุป 

ตลาดสดบ้านผึ้ง เคยเป็นตลาดที่มีการบริหารโดยชาวบ้าน เมื่อมีขนาดของการค้าขายมากข้ึน มีผู้
ซ้ือมากและผู้ขายมากขึ้น ท าให้การบริหารงานแบบชาวบ้าน โดยเฉพาะการควบคุมจัดการตลาด ไม่
อาจจะรองรับได ้จึงได้ยกให้ อบต.เข้ามารับผิดชอบ โดยยึดตามนโยบายตลาดสดน่าซื้อ ท าให้มีกฏระเบียบ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ได้มีการปรับปรุงตลาด ทั้งตัวอาคารและวางระบบการบริหาร โดยองค์การ
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บริหารส่วนต าบล ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการมากขึ้น  แต่ผู้ค้าขายในตลาด ก็ยังคงเป็นชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในละแวกใกล้ตลาดอย่างไรก็ตาม การมีอาคารและมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ก็ยังไม่
เป็นหลักประกันที่เพียงพอว่า แม่ค้าจะอยู่รอด ในปัจจุบันแม่ค้าชาวบ้านก าลังเผชิญกับการแข่งขัน ได้แก่
การมีตลาดนัด และการมีร้านสะดวกซ้ือเข้ามาตั้งอยู่ใกล้ตลาด ท าให้แม่ค้าต้องดิ้นรนปรับตัวต่อสู้ต่อไป  
 

 



 
 

 บทที่ 6 

ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดสดเมืองนครพนม 
 

 
ส ำหรับในบทที่ 6 เป็นกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำเนิดและพัฒนำกำรของผู้ค้ำรำยย่อยใน

ตลำดสดเมืองนครพนมทั้ง 3 แห่งที่เป็นตลำดสดหลัก ตลำดสดรอง (อำยุ 10 ปีขึ้นไป) และตลำดสด
ใหม่ (อำยุ 5 ปีลงมำ) ในพ้ืนที่เขตอ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วย ตลำดสดเทศบำล
นครพนม ตลำดโชคอ ำนวย และตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง โดยข้อมูลที่จะน ำเสนอนั้น  ทีมวิจัยได้อธิบำย
ภำพรวมของแต่ละตลำดสด เพ่ือสะท้อนภำพปรำกฏกำรณ์และพัฒนำกำรของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำด
สดเมืองขอนแก่นได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
1. ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด  
 ในประเด็นผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดเมืองนครพนม เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณที่ท ำกำรส ำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำทั้งในช่วงแรกค้ำและในช่วงปัจจุบัน โดยเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในตลำดสดได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด 
   กำรส ำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดทั้ง 3 ตลำดในเมืองขอนแก่นท ำ

ให้ทรำบถึงข้อมูลโดยภำพรวม พบว่ำ ส่วนใหญ่ผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดเมืองนครพนมเป็นผู้หญิง มี
อำยุเฉลี่ยอยู่ที่ 51.02 ปี แม่ค้ำที่มีอำยุน้อยที่สุดคือ 20 ปี และอำยุมำกที่สุดคือ 75 ปี ประเภทสินค้ำ
ส่วนใหญ่เป็นผักสด มีเพียงตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้งที่ส่วนใหญ่เป็นร้ำนค้ำ/แผงโชว์ห่วย เมื่อพิจำรณำแต่
ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 

   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.3 มีอำยุอยู่
ในช่วงระหว่ำง 51-65 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมำคือช่วงอำยุระหว่ำง 36-50 ปี และ
อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี อำยุมำกมำกกว่ำ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.7, 15.0 และ 15.0 ตำมล ำดับ 
ส ำหรับประเภทสินค้ำที่มีผู้ค้ำขำยในตลำดสดเทศบำลมำกที่สุดมีสองประเภทคือ ผักสดและเสื้อผ้ำ คิด
เป็นร้อยละ 20.0 รองลงมำคือร้ำนค้ำ/แผงโชว์ห่วย ปลำ/อำหำรทะเล และกับข้ำวส ำเร็จรูป/ขนม คิด
เป็นร้อยละ 15.0, 13.3 และ 11.7 ตำมล ำดับ  

   ส ำหรับตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
93.1 อำยุของผู้ค้ำรำยย่อยอยู่ในช่วงระหว่ำง 36-50 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมำคือ
ช่วงอำยุระหว่ำง 51-65 ปี อำยุมำกกว่ำ 65 ปี ขึ้นไป และ อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5  
10.3 และ 3.4 ตำมล ำดับ ส ำหรับประเภทสินค้ำที่ขำยในตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้งเป็นผู้ขำยร้ำนค้ำ/แผง
โชว์ห่วย คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมำคือผักสด, กับข้ำวส ำเร็จรูป/ขนม และผลไม้, เนื้อสัตว์บก, 
ปลำ/อำหำรทะเล คิดเป็นร้อยละ 27.6  20.7 และ 6.9 ตำมล ำดับ 
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   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
93.2 มีอำยุในช่วงระหว่ำง36 – 50 ปีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมำคืออำยุช่วงระหว่ำง 51 
– 65 ปี, อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี และ อำยุมำกกว่ำ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.1, 13.6 และ 9.1 
ตำมล ำดับ ส ำหรับประเภทสินค้ำที่ผู้ค้ำขำยในตลำดโชคอ ำนวยขำยประเภทผักสดมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.6 รองลงมำคือขำยสินค้ำประเภทผลไม้, ร้ำนค้ำ/แผงโชว์ห่วย และเนื้อสัตว์บก, กับข้ำว
ส ำเร็จรูป/ขนม คิดเป็นร้อยละ 18.2, 15.9 และ 11.4 ตำมล ำดับ  
  เมื่อพิจำรณำข้อมูลผู้ค้ำจะเห็นว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้ง 3 ตลำด ส่วนอำยุผู้ค้ำใน
ตลำดเทศบำลจะมีอำยุค่อนข้ำงสูงกว่ำตลำดโชคอ ำนวยและตลำดบ้ำนผึ้ง (ตำรำงที่ 4) 
 
ตารางท่ี 4 เพศ อำยุ และประเภทสินค้ำที่ขำยของผู้ค้ำรำยย่อย 

รายละเอียด 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

เพศ 
หญิง 
ชำย 
รวม 

 
88.3 
11.7 

100.0(60) 

 
93.1 
6.9 

100.0(29) 

 
93.2 
6.8 

100.0(44) 
ช่วงอายุ 

อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี 
ระหว่ำง 36 – 50 ปี 
ระหว่ำง 51 – 65 ปี 
อำยุมำกกว่ำ 65 ปีขึ้นไป 
รวม 

 
15.0 
21.7 
48.3 
15.0 

100.0(60) 

 
3.4 
51.7 
34.5 
10.3 

100.0(29) 

 
13.6 
43.2 
34.1 
9.1 

100.0(44) 
อำยุเฉลี่ย = 51.02ปี, อำยุน้อยสุด = 20 ปี, อำยุมำกสุด = 75 ปี 
ประเภทสินค้า 

ผักสด 
ผลไม้ 
เนื้อสัตว์บก 
ปลำ/อำหำรทะเล 
กับข้ำวส ำเร็จรูป/ขนม 
ร้ำนค้ำ/แผงโชว์ห่วย 
เสื้อผ้ำ 
อื่น ๆ(ดอกไม้สด, เครื่องครัว, กะทิ) 
รวม 

 
20.0 
5.0 
10.0 
13.3 
11.7 
15.0 
20.0 
5.0 

100.0(60) 

 
27.6 
6.9 
6.9 
6.9 
20.7 
31.0 
0.0 
0.0 

100.0(29) 

 
38.6 
18.2 
11.4 
4.5 
11.4 
15.9 
0.0 
0.0 

100.0(44) 
 

1.2  อาชีพก่อนมาค้าขาย 
  กำรส ำรวจและเก็บข้อมูลอำชีพก่อนที่จะมำค้ำขำยของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดเมือง

นครพนมทั้ง 3 ตลำดโดยภำพรวม พบว่ำ ส่วนใหญ่แล้วผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยคือ
อำชีพท ำนำ ระยะเวลำเฉลี่ยที่ประกอบอำชีพก่อนค้ำขำยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.07 ปี น้อยที่สุดคือ 1 ปี มำก
ที่สุดคือ 50 ปี เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้  
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  ตลำดเทศบำล พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยเป็นอำชีพท ำนำ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมำคือ ประกอบอำชีพนี้มำตั้งแต่เกิด ไม่เคยท ำอำชีพอ่ืนเลยและ
นอกนั้นท ำอ่ืน ๆ และ ท ำไร่คิดเป็นร้อยละ17.3, 14.2 และ 11.0 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่
ประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยพบว่ำ ประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยระยะเวลำน้อยกว่ำ 15 ปี มำกท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมำคือระหว่ำง 15-30 ปี และ 13.5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ 13.5 
ตำมล ำดับ  

  ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ  ผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยเป็นอำชีพ
ท ำนำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมำคือลูกจ้ำงโรงงำน และท ำไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 
15.0 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยพบว่ำ ประกอบอำชีพก่อนมำ
ค้ำขำยระยะเวลำน้อยกว่ำ 15 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมำคือระหว่ำง 15-30 ป ี
ระหว่ำง 31-45 ปี และมำกกว่ำ 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.0  18.5 และ 3.7 ตำมล ำดับ 

  ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยเป็นอำชีพท ำนำ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมำคือ ประกอบอำชีพนี้มำตั้งแต่เกิด ไม่เคยท ำอำชีพอ่ืนเลย
อำชีพอ่ืน ๆ และท ำไร่  ลูกจ้ำงโรงงำน คิดเป็นร้อยละ 26.9  15.4 และ 7.7 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำ
ระยะเวลำที่ประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยพบว่ำ ประกอบอำชีพก่อนมำค้ำขำยระยะเวลำน้อยกว่ำ 15 
ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมำคือระหว่ำง 15-30 ปี และ 13.5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 
และ 6.5 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 อำชีพก่อนท ำอำชีพค้ำขำยและระยะเวลำที่ประกอบอำชีพก่อนกำรค้ำ 

รายละเอียด 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

อาชีพก่อนท าอาชีพค้าขาย* 
ท ำนำ 
ท ำไร่ 
ปลูกผัก 
ลูกจ้ำงโรงงำน 
ลูกจ้ำงในบริษัทห้ำงร้ำน 
ลูกจ้ำงหน่วยงำนรำชกำร 
อื่น ๆ  
ประกอบอำชีพน้ีมำตั้งแต่เกิด ไม่เคยท ำอำชีพอ่ืนเลย 
รวม 

 
47.2 
11.0 
2.4 
2.4 
1.6 
3.9 
14.2 
17.3 

100.0(127) 

 
55.0 
15.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.0 
5.0 
5.0 

100.0(40) 

 
36.5 
7.7 
0.0 
7.7 
5.8 
0.0 
15.4 
26.9 

100.0(52) 
ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพก่อนมาค้าขาย 

น้อยกว่ำ 15 ปี 
ระหว่ำง 15 – 30 ปี 
ระหว่ำง 31 – 45 ปี 
มำกกว่ำ 45 ปี ขึ้นไป 
รวม 

  
59.5 
27.0 
13.5 
0.0 

100.0(37) 

 
40.7 
37.0 
18.5 
3.7 

100.0(27) 

 
53.3 
40.0 
6.7 
0.0 

100.0(30) 
ระยะเวลำเฉลี่ย = 18.07 ปี, เวลำมำกสุด = 1 ปี, เวลำมำกสุด = 50 ปี 
* ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 
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1.3 ขนาดการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรและลักษณะการถือครองท่ีดินของผู้ค้ารายย่อย 
  ส ำหรับขนำดกำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรและลักษณะกำรถือครองที่ดินของผู้ค้ำรำย

ย่อยในตลำดสดทั้ง 3 แห่ง โดยภำพรวม พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยมีที่ดินเพ่ือท ำกำรเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ 11.80 
ไร่ ที่ดินน้อยที่สุดคือ 1 ไร่ ที่ดินมำกที่สุดคือ 90 ไร่ ลักษณะกำรถือครองที่ดินเป็นของตนเองเป็นหลัก 
แต่มีพ้ืนที่ตลำดสดเทศบำลกำรถือครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์คือเป็นของพ่อแม่ เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำด
มีรำยละเอียดดังนี้  

  ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดเทศบำลมีที่ดินเพ่ือท ำกำรเกษตร
อยู่ที่น้อยกว่ำ 5 ไร่ ซึ่งอำจเนื่องมำจำกผู้ค้ำส่วนใหญ่อำศัยอยู่พ้ืนที่เมือง รองลงมำคือที่ดินระหว่ำง 6-
10 ไร่, ระหว่ำง 11-15 ไร่ และระหว่ำง 16-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.7, 10.0 และ 3.3 ตำมล ำดับ 
ด้ำนกำรถือครองที่ดินของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ มีกำรถือครองในลักษณะเป็นชื่อของพ่อแม่มำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 55.6 รองลงมำคือเป็นที่ดินของตนเอง, และที่เช่ำ คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 11.1 
ตำมล ำดับ 

  ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้งมีที่ดินเพ่ือท ำ
กำรเกษตรอยู่ที่ระหว่ำง 6-10 ไร่มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมำมีที่ดินเพ่ือกำรเกษตรคือ 
น้อยกว่ำ 5 ไร่, ที่ดินระหว่ำง 16-20 ไร่ และ มำกกว่ำ 20 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.1, 17.2 และ 
10.3 ตำมล ำดับ ด้ำนกำรถือครองที่ดินของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ มีกำรถือครองในลักษณะของตนเอง
มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมำเป็นของพ่อแม่ และเช่ำ, อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 4.0 
ตำมล ำดับ 

  ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดโชคอ ำนวยที่ดินเพ่ือท ำกำรเกษตรอยู่
ที่ระหว่ำง 6-10 ไร่มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมำมีที่ดินเพ่ือกำรเกษตรคือ ที่ดินน้อยกว่ำ 5 
ไร่และ ที่ดินระหว่ำง 11-15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.1 เท่ำกัน ด้ำนกำรถือครองที่ดินของผู้ค้ำรำยย่อย 
พบว่ำ มีกำรถือครองในลักษณะของตนเองมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมำเป็นของพ่อแม่ 
และเช่ำผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และ 4.5 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6 ขนำดกำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรและลักษณะกำรถือครองที่ดิน 

รายละเอียด ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

พ้ืนที่ 
ไม่มีที่ดิน 
น้อยกว่ำ 5 ไร่ 
ระหว่ำง 6 – 10 ไร่ 
ระหว่ำง 11 – 15 ไร่ 
ระหว่ำง 16 – 20 ไร่ 
มำกกว่ำ 20 ไร่ ขึ้นไป 
รวม 

 
70.0 
11.7 
10.0 
3.3 
3.3 
1.7 

100.0(18) 

 
13.8 
24.1 
31.0 
3.4 
17.2 
10.3 

100.0(25) 

 
50.0 
9.1 
22.7 
9.1 
4.5 
4.5 

100.0(22) 
พื้นที่เฉลี่ย = 11.80 ไร่ , พื้นที่น้อยสุด =  1ไร่, พ้ืนท่ีมำกสุด = 90 ไร่ 
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ตารางท่ี 6 ขนำดกำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรและลักษณะกำรถือครองที่ดิน (ต่อ) 
รายละเอียด ตลาดสด

เทศบาล  
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
ตลาดโชค
อ านวย 

ลักษณะการถือครอง 
ของตนเอง 
ของพ่อแม่ 
เช่ำ 
อื่น ๆ 
รวม 

 
33.3 
55.6 
11.1 
0.0 

100.0(18) 

 
64.0 
28.0 
4.0 
4.0 

100.0(25) 

 
63.6 
31.8 
4.5 
0.0 

100.0(22) 
 
  1.4 สาเหตุที่มาค้าขาย 
   ด้ำนสำเหตุที่ผู้ค้ำรำยย่อยเลือกที่จะมำประกอบอำชีพค้ำขำยทั้ง 3 ตลำดในเมือง
นครพนมโดยภำพรวม พบว่ำ สำเหตุที่เลือกมำประกอบอำชีพค้ำขำยนั้นส่วนใหญ่คือ เป็นรำยได้เสริม 
ได้เงินทุกวัน นอกจำกนั้นยังมีพ้ืนที่ตลำดโชคอ ำนวยที่เลือกมำประกอบอำชีพค้ำขำยเนื่องจำกชอบ
อำชีพนี้ ส ำหรับระยะเวลำในกำรประกอบอำชีพค้ำขำย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดแต่ละตลำดใน
เมืองนครพนมมีระยะเวลำในกำรค้ำขำยที่แตกต่ำงกัน ส่วนระยะเวลำค้ำขำยเฉลี่ยอยู่ที่ 17.43 ค้ำขำย
น้อยที่สุดคือ 6 เดือน ค้ำขำยมำแล้วมำกที่สุดคือ 50 ปีเมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ค้ำรำยย่อยเลือกที่จะมำค้ำขำยคือเหตุผลอ่ืน ๆ 
(รำยได้เสริม, ได้เงินทุกวัน)มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมำคืองำนเบำกว่ำอำชีพเดิมและชอบ
อำชีพนี้ ได้อยู่กับครอบครัว และมีรำยได้มำกกว่ำอำชีพที่เคยท ำมำคิดเป็นร้อยละ 21.2  13.8 และ 
8.8 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเวลำที่ประกอบอำชีพค้ำขำย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพค้ำขำย
มำกกว่ำ 25 ปีขึ้นไปมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมำคือน้อยกว่ำ 5 ปี  ระหว่ำง 5-10 ปี และ
ระหว่ำง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.7  16.7 และ 15.0 ตำมล ำดับ 
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ค้ำรำยย่อยเลือกที่จะมำค้ำขำยคือเหตุผล  
อ่ืน ๆ (รำยได้เสริม, ได้เงินทุกวัน) มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมำคือได้อยู่กับครอบครัว งำน
เบำกว่ำอำชีพเดิมและมีรำยได้มำกกว่ำอำชีพที่เคยท ำมำคิดเป็นร้อยละ 28.9  18.4 และ 10.5 
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเวลำที่ประกอบอำชีพค้ำขำย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพค้ำขำย
มำแล้วระหว่ำง 5-10 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมำคือระหว่ำง 11-15 ปีและระหว่ำง 
16-20 ปี, น้อยกว่ำ 5 ปีและมำกกว่ำ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ 10.3 ตำมล ำดับ 

   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ค้ำรำยย่อยเลือกที่จะมำค้ำขำยคือชอบอำชีพนี้
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมำคือมีรำยได้มำกกว่ำอำชีพที่เคยท ำมำ, ได้อยู่กับครอบครัวและ
อ่ืน ๆ คือ มีรำยได้เสริม และได้เงินทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 25.0  23.2 และ 14.3 ตำมล ำดับ เมื่อ
พิจำรณำเวลำที่ประกอบอำชีพค้ำขำย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยประกอบอำชีพค้ำขำยมำแล้ วระหว่ำง 16-
20 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมำคือ ระยะเวลำน้อยกว่ำ 5 ปี, มำกกว่ำ 25 ปีขึ้นไป และ
ระหว่ำง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0, 18.2 และ 15.9 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 สำเหตุที่มำค้ำขำยและระยะเวลำที่ท ำกำรค้ำขำย 

รายละเอียด 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

สาเหตุที่มาค้าขาย* 
มีรำยได้มำกกว่ำอำชีพท่ีเคยท ำมำ 
งำนเบำกว่ำอำชีพเดิม 
ได้อยู่กับครอบครัว 
ชอบอำชีพน้ี 
อื่น ๆ (รำยได้เสริม, ได้เงินทุกวัน) 
รวม 

 
8.8 
21.2 
13.8 
21.2 
35.0 

100.0(80) 

 
10.5 
18.4 
28.9 
5.3 
36.8 

100.0(38) 

 
25.0 
3.6 
23.2 
33.9 
14.3 

100.0(56) 
เวลาที่ท าการค้า 

น้อยกว่ำ 5 ปี 
ระหว่ำง 5 – 10 ปี 
ระหว่ำง 11 – 15 ปี 
ระหว่ำง 16 – 20 ปี 
ระหว่ำง 21 – 25 ปี 
มำกกว่ำ 25 ปี ขึ้นไป 
รวม 

 
21.7 
16.7 
8.3 
15.0 
5.0 
33.3 

100.0(60) 

 
10.3 
34.5 
20.7 
20.7 
3.4 
10.3 

100.0(29) 

 
25.0 
15.9 
6.8 
27.3 
6.8 
18.2 

100.0(44) 
ระยะเวลำเฉลี่ย = 17.43 ปี, เวลำน้อยสุด = 6 เดือน, เวลำมำกสุด = 50 ปี 
* ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 
 
  1.5 พื้นที่ขาย ค่าเช่าที่แผงในอดีตและปัจจุบัน 

  กำรส ำรวจและเก็บข้อมูลพ้ืนที่ขำยและค่ำเช่ำในอดีตและปัจจุบันของผู้ค้ำรำยย่อยใน
ตลำดสดทั้ง 3 แห่ง โดยภำพรวม พบว่ำ เมื่อแรกค้ำพ้ืนที่ขำยเฉลี่ยของผู้ค้ำรำยย่อยอยู่ที่ 6.08 ตำรำง
เมตร พ้ืนที่ขำยน้อยที่สุดอยู่ที่ 0.5 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ขำยมำกท่ีสุดอยู่ที่ 81 ตำรำงเมตร (ในกรณีนี้
ผู้ค้ำรำยย่อยที่ขำยสินค้ำประเภทเสื้อผ้ำและมีจ ำนวนแผงอยู่ 3 แผงในตลำดสดเทศบำลนครพนม) 
ส ำหรับในปัจจุบันพ้ืนที่ขำยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.26 ตำรำงเมตร พ้ืนที่น้อยที่สุดอยู่ที่ 1 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่
ขำยมำกท่ีสุดอยู่ที่ 81 ตำรำงเมตร (ในกรณีนี้ผู้ค้ำรำยย่อยท่ีขำยสินค้ำประเภทเสื้อผ้ำและมีจ ำนวนแผง
อยู่ 3 แผงในตลำดสดเทศบำลนครพนมเช่นเดียวกัน) ด้ำนค่ำเช่ำที่ของผู้ค้ำรำยย่อยที่ต้องจ่ำยเมื่อแรก
ค้ำต่อแผงเฉลี่ยต้องจ่ำย 33.10 บำทต่อแผง และจ่ำยค่ำเช่ำที่มำกที่สุดคือ 350 บำทต่อแผง ส ำหรับใน
ปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยจ่ำยค่ำเช่ำแผงเฉลี่ยอยู่ที่ 49.68 บำทต่อแผง และจ่ำยค่ำเช่ำที่จ่ำยมำกที่สุดคือ 
350 บำทต่อแผง ด้ำนค่ำเช่ำแผงต่อตำรำงเมตรเมื่อแรกค่ำผู้ค้ำรำยย่อยต้องจ่ำยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.39 บำท
ต่อตำรำงเมตร และจ่ำยค่ำเช่ำมำกที่สุดคือ 200 บำทต่อตำรำงเมตร ส ำหรับในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อย
จ่ำยค่ำเช่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 16.62 บำทต่อตำรำงเมตร และจ่ำยค่ำเช่ำมำกที่สุดคือ 200 บำทต่อตำรำงเมตร 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

  ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมีพ้ืนที่ขำยระหว่ำง 2-4 ตำรำง
เมตร มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมำคือพ้ืนที่ขำยมำกกว่ำ 6 ตำรำงเมตรขึ้นไป, พ้ืนที่น้อย
กว่ำ 2 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ ระหว่ำง 4-6 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.3, 28.3 และ 3.3 
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ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำพ้ืนที่ขำยของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยมีพ้ืนที่ขำยมำกกว่ำ 6 ตำรำง
เมตรขึ้นไป มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมำมีพ้ืนที่ขำยคือระหว่ำง 2-4 ตำรำงเมตร, พื้นที่น้อย
กว่ำ 2 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ ระหว่ำง 4-6 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 28.3, 20.0 และ 3.3 
ตำมล ำดับ ส ำหรับค่ำเช่ำแผงต่อวันเมื่อแรกค้ำของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำต้องจ่ำยค่ำแผง
น้อยกว่ำ 20 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.3 รองลงมำคือจ่ำยระหว่ำง 20-40 บำท, ระหว่ำง 41-
60 บำท และ มำกกว่ำ 60 บำทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.3, 1.7 และ 1.7 เมื่อพิจำรณำค่ำเช่ำแผงใน
ปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันจ่ำยค่ำแผงต่อวันน้อยกว่ำ 20 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.0 
รองลงมำจ่ำยค่ำเช่ำระหว่ำง 20-40 บำท, ระหว่ำง 20-40 บำท และ มำกกว่ำ 60 บำทขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 18.3, 5.0 และ 1.7 ตำมล ำดับ ส ำหรับค่ำเช่ำที่ของผู้ค้ำรำยย่อยต่อตำรำงเมตรเมื่อแรกค้ำ 
พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยจ่ำยค่ำเช่ำที่ต่อตำรำงเมตรอยู่ที่ น้อยกว่ำ 10 บำท มำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.7 รองลงมำจ่ำยค่ำเช่ำอยู่ระหว่ำง 10-20 บำท และระหว่ำง 21-30 บำท คิดเป็นร้อยละ 
1.7 และ 1.7 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำค่ำเช่ำที่ต่อตำรำงเมตรของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ใน
ปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยจ่ำยค่ำเช่ำที่ต่อตำรำงเมตรน้อยกว่ำ 10 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.0 
รองลงมำจ่ำยอยู่ที่ระหว่ำง 10-20 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.0  

  ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมีพ้ืนที่ขำยน้อยกว่ำ 2 ตำรำง
เมตรและมำกกว่ำ 6 ตำรำงเมตรขึ้นไปมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 เท่ำกัน รองลงมำคือมีพ้ืนที่
ระหว่ำง 2-4 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ระหว่ำง 4-6 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ 17.2 
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำพ้ืนที่ขำยของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยมีพ้ืนที่
ขำยอยู่ที่มำกกว่ำ 6 ตำรำงเมตรขึ้นไปมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมำคือพ้ืนที่ระหว่ำง 2-4 
ตำรำงเมตร, พ้ืนที่ระหว่ำง 4-6 ตำรำงเมตรและน้อยกว่ำ 2 ตำรำงเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.9, 13.8 
และ 3.4 ตำมล ำดับ ส ำหรับค่ำเช่ำแผงต่อวันเมื่อแรกค้ำของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำต้อง
จ่ำยค่ำแผงน้อยกว่ำ 20 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.1 รองลงมำคือจ่ำยค่ำเช่ำระหว่ำง 20-40 
บำท และค่ำเช่ำระหว่ำง 41-60 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.4 เท่ำกัน เมื่อพิจำรณำค่ำเช่ำแผงต่อวันใน
ปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำต้องจ่ำยค่ำแผงน้อยกว่ำ 20 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.3 
รองลงมำคือจ่ำยค่ำเช่ำระหว่ำง 20-40 บำท, ค่ำเช่ำระหว่ำง 41-60 บำท และค่ำเช่ำมำกกว่ำ 30 บำท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.3, 6.9 และ 3.4 ตำมล ำดับ ส ำหรับค่ำเช่ำที่ต่อตำรำงเมตรของผู้ค้ำรำยย่อย
เมื่อแรกค้ำ พบว่ำ เมื่อแรกค้ำจ่ำยอยู่น้อยกว่ำ 10 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.6 รองลงมำคือ
จ่ำยค่ำเช่ำระหว่ำง 10-20 บำท คิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตรใน
ปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันจ่ำยค่ำเช่ำอยู่ที่น้อยกว่ำ 10 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.6 รองลงมำ
คือมำกกว่ำ 30 บำทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.4  

  ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมีพ้ืนที่น้อยกว่ำ 2 ตำรำงเมตรมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมำคือมีพ้ืนที่ขำยระหว่ำง 2-4 ตำรำงเมตร, พ้ืนที่ระหว่ำง 4-6 ตำรำง
เมตรและ มำกกว่ำ 6 ตำรำงเมตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.3, 13.6 และ 2.3 ตำมล ำดับเมื่อพิจำรณำ
พ้ืนที่ขำยของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยมีพ้ืนที่น้อยกว่ำ 2 ตำรำงเมตร
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมำคือมีพ้ืนที่ขำยระหว่ำง 2-4 ตำรำงเมตร, พ้ืนที่ระหว่ำง 4-6 
ตำรำงเมตรและ มำกกว่ำ 6 ตำรำงเมตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.8, 13.6 และ 6.8 ตำมล ำดับ 
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ส ำหรับค่ำเช่ำแผงต่อวันของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยจ่ำยค่ำเช่ำแผงอยู่ที่น้อยกว่ำ 
20 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมำจ่ำยค่ำเช่ำอยู่ที่มำกกว่ำ 60 บำทขึ้นไป, ค่ำเช่ำ
ระหว่ำง 20-40 บำท และระหว่ำง 41-60 บำท คิดเป็นร้อยละ 34.1, 15.9 และ 6.8 ตำมล ำดับ เมื่อ
พิจำรณำค่ำเช่ำแผงในปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยจ่ำยค่ำเช่ำแผงอยู่ที่มำกกว่ำ 60 บำทขึ้น
ไป มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 บำท รองลงมำคือระหว่ำง 20-40 บำท และ น้อยกว่ำ 20 บำท คิด
เป็นร้อยละ 25.0 และ 20.5 ตำมล ำดับ ส ำหรับค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตรเมื่อแรกค้ำ พบว่ำ เมื่อแรกค้ำ
จ่ำยค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตรอยู่ที่น้อยกว่ำ 10 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมำคือจ่ำยอยู่ที่
มำกกว่ำ 30 บำทขึ้นไป, ค่ำเช่ำระหว่ำง 10-20 บำท และค่ำเช่ำระหว่ำง 21-30 บำท คิดเป็นร้อยละ 
34.1, 20.5 และ 2.3 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตรในปัจจุบัน พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำ
รำยย่อยจ่ำยอยู่ที่มำกกว่ำ 30 บำทขึ้นไป มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมำคือจ่ำยอยู่ที่น้อย
กว่ำ 10 บำท, ค่ำเช่ำระหว่ำง 10-20 บำท และค่ำเช่ำระหว่ำง 21-30 บำท คิดเป็นร้อยละ 27.3, 18.2 
และ 6.8 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 8 ) 
 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบพ้ืนที่ขำย ค่ำเช่ำที่แผงต่อวัน/ต่อตำรำงเมตรเมื่อแรกค้ำและปัจจุบัน 

พ้ืนที่/ค่าเช่า 

แรกค้า ปัจจุบนั 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

พ้ืนที่ขาย 
น้อยกว่ำ 2 ตำรำงเมตร 
ระหว่ำง 2 – 4 ตำรำงเมตร 
ระหว่ำง 4 – 6 ตำรำงเมตร 
มำกกว่ำ 6 ตำรำงเมตร 
รวม 

 
28.3 
35.0 
3.3 
33.3 

100.0(60) 

 
31.0 
20.7 
17.2 
31.0 

100.0(29) 

 
56.8 
27.3 
13.6 
2.3 

100.0(44) 

 
20.0 
28.3 
3.3 
48.3 

100.0(60) 

 
3.4 
37.9 
13.8 
44.8 

100.0(29) 

 
47.7 
31.8 
13.6 
6.8 

100.0(44) 
(เมื่อแรกค้ำ)พ้ืนท่ีเฉลี่ย = 6.08 ตำรำงเมตร, พ้ืนท่ีน้อยสุด = 0.5 ตำรำงเมตร, พ้ืนท่ีมำกสุด = 81 ตำรำงเมตร 
(ปัจจุบัน) พื้นที่เฉลี่ย = 8.26 ตำรำงเมตร, พ้ืนท่ีน้อยสุด = 1 ตำรำงเมตร, พื้นที่มำกสุด = 81 ตำรำงเมตร 
ค่าเช่าท่ี/แผง 
น้อยกว่ำ 20 บำท 
ระหว่ำง 20 – 40 บำท 
ระหว่ำง 41 – 60 บำท 
มำกกว่ำ 60 บำทขึ้นไป 
รวม 

 
88.3 
8.3 
1.7 
1.7 

100.0(60) 

 
93.1 
3.4 
3.4 
0.0 

100.0(29) 

 
43.2 
15.9 
6.8 
34.1 

100.0(44) 

 
75.0 
18.3 
5.0 
1.7 

100.0(60) 

 
79.3 
10.3 
6.9 
3.4 

100.0(29) 

 
20.5 
25.0 
0.0 
54.5 

100.0(44) 
(เมื่อแรกค้ำ)ค่ำเช่ำเฉลี่ย = 33.10 บำท, น้อยสุด = 0.0 บำท, มำกสุด = 350 บำท 
(ปัจจุบัน) ค่ำเช่ำเฉลี่ย = 49.68 บำท, น้อยสุด = 1 บำท, มำกสุด = 350 บำท 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบพ้ืนที่ขำย ค่ำเช่ำที่แผงต่อวัน/ต่อตำรำงเมตรเมื่อแรกค้ำและปัจจุบัน (ต่อ) 

พ้ืนที่/ค่าเช่า 

แรกค้า ปัจจุบนั 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ค่าเช่าท่ี/ตารางเมตร 
น้อยกว่ำ 10 บำท 
ระหว่ำง 10 – 20 บำท 
ระหว่ำง 21 – 30 บำท 
มำกกว่ำ 30 บำทขึน้ไป 
รวม 

 
96.7 
1.7 
1.7 
0.0 

100.0(60) 

 
96.6 
3.4 
0.0 
0.0 

100.0(29) 

 
43.2 
20.5 
2.3 
34.1 

100.0(44) 

 
95.0 
5.0 
0.0 
0.0 

100.0(60) 

 
96.6 
0.0 
0.0 
3.4 

100.0(29) 

 
27.3 
18.2 
6.8 
47.7 

100.0(44) 
(เมื่อแรกค้ำ)ค่ำเช่ำเฉลี่ย = 13.39 บำท, น้อยสุด = 0.0 บำท, มำกสุด = 200 บำท 
(ปัจจุบัน) ค่ำเช่ำเฉลี่ย = 16.62 บำท, น้อยสุด = 0.0 บำท, มำกสุด = 200 บำท 
 

1.6 ที่มาของทุนและขนาดของทุน 
  ส ำหรับกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่มำของแหล่งทุนและขนำดของทุนที่ผู้ค้ำรำยย่อย

สำมำรถเข้ำถึงเงินลงทุนต่อวันทั้ง 3 ตลำดโดยภำพรวม พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยใช้เงินลงทุน
ประมำณ 1,001-3,000 บำทแต่ทว่ำที่ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้งใช้เงินประมำณ 1,000 บำทลงมำ และใน
ปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยใช้เงินลงทุนอยู่ประมำณ 2,001-5,000 บำทแต่ทว่ำตลำดสดเทศบำลใช้เงินลงทุน
อยู่ประมำณ 501-1,000 บำทเท่ำนั้น เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 

   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 1,001-3,000 
บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมำคือ 1,000 บำทลงมำ, ระหว่ำง 3,001-5,000 บำทและ 
มำกกว่ำ 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 28.3, 15.0 และ 11.7 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำกำรใช้เงินลงทุน
ในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำยใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 501-1,000 บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.3 
รอลงมำคือลงทุนอยู่ที่ 1,001-2,000 บำท, ระหว่ำง 2,001-5,000 บำทและ 500 บำทลงมำ คิดเป็น
ร้อยละ 21.7, 18.3 และ 16.7 ตำมล ำดับ 

   ส่วนตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 1,000 
บำทลงมำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.3 รอลงมำคือระหว่ำง 1,001-3,000 บำท, ระหว่ำง 3,001-
5,000 บำทและ มำกกว่ำ 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 17.0, 10.3 และ 10.3 ตำมล ำดับ เมื่อ
พิจำรณำกำรใช้เงินลงทุนในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำยใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 2,001-5,000 บำทมำก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมำคือใช้เงินลงทุนที่ 500 บำทลงมำ, ระหว่ำง 1,001-2,000 บำทและ 
ระหว่ำง 501-1,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 27.6, 17.2 และ 13.8 ตำมล ำดับ 

   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยใช้ เงินลงทุนอยู่ที่ 1,001-3,000 
บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมำคือใช้เงินลงทุนที่ 1000 บำทลงมำ, ระหว่ำง 10,001-
20,000 บำทและระหว่ำง5,001-10,000 บำท, มำกกว่ำ 20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ 11.4 
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำกำรใช้เงินลงทุนในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำยใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 2,001-
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5,000 บำทมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมำคือใช้เงินลงทุนที่1,001-2,000 บำทและระหว่ำง 
501-1,000 บำท, 10,001 บำทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 18.2, 15.9 และ 15.9 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 9 เงินลงทุนเมื่อแรกค้ำและปัจจุบัน 

เงินทุน ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

เงินลงทุนเมื่อแรกค้า 
1000 บำทลงมำ 
1001-3000 บำท 
3001-5000 บำท 
5001-10000 บำท 
10001-20000 บำท 
มำกกว่ำ 20000 บำท 
รวม 

 
28.3 
30.0 
15.0 
6.7 
8.3 
11.7 

100.0(60) 

 
48.3 
17.2 
10.3 
6.9 
6.9 
10.3 

100.0(29) 

 
18.2 
31.8 
9.1 
11.4 
18.2 
11.4 

100.0(44) 
เงินลงทุนในปัจจุบัน 

500 บำทลงมำ 
501-1000 บำท 
1001-2000 บำท 
2001-5000 บำท 
5001-10000 บำท 
10001 บำทขึ้นไป 
รวม 

 
16.7 
23.3 
21.7 
18.3 
11.7 
8.3 

100.0(60) 

 
27.6 
13.8 
17.2 
34.5 
6.9 
0.0 

100.0(29) 

 
6.8 
15.9 
18.2 
31.8 
11.4 
15.9 

100.0(44) 
 
   ส ำหรับที่มำของแหล่งลงทุนค้ำขำยเมื่อแรกค้ำและในปัจจุบันของผู้ค้ำรำยย่อยของ
พ้ืนที่ตลำดทั้ง 3 พ้ืนที่โดยภำพรวม พบว่ำ เมื่อแรกค้ำที่มำของแหล่งเงินทุนของผู้ค้ำรำยย่อยส่วนใหญ่
คือเงินสะสมจำกอำชีพก่อน ๆ และในปัจจุบันแหล่งเงินทุนของผู้ค้ำรำยย่อยส่วนใหญ่คือกำรค้ำและผล
ก ำไร เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ เมื่อแรกค้ำที่มำของแหล่งทุนคือเงินสะสมจำกอำชีพก่อน ๆ 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมำคือกู้นำยทุนนอกระบบ, กู้ญำติและ อ่ืน ๆ (กองทุนหมู่บ้ำน)
คิดเป็นร้อยละ 6.2, 4.6 และ 4.6 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำ
รำยย่อยได้เงินทุนจำกกำรค้ำแลผลก ำไรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมำคือกู้ธนำคำร, กู้
นำยทุนนอกระบบ และกู้ญำติพ่ีน้อง,อ่ืน ๆ (กองทุนหมู่บ้ำน) คิดเป็นร้อยละ 9.5, 5.4 และ 4.1 
ตำมล ำดับ  
   ส่วนตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ เมื่อแรกค้ำที่มำของแหล่งทุนคือเงินสะสมจำก
อำชีพก่อน ๆ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมำคือกู้นำยทุนนอกระบบ , กู้ญำติและอ่ืน ๆ
(กองทุนหมู่บ้ำน) คิดเป็นร้อยละ 6.7 เท่ำกัน เมื่อพิจำรณำแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำ
รำยย่อยได้เงินทุนจำกกำรค้ำและผลก ำไรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมำคืออ่ืน ๆ (กองทุน
หมู่บ้ำน), กู้ธนำคำร และกู้นำยทุนนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 10.3, 7.7 และ 7.7 ตำมล ำดับ 
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   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำที่มำของแหล่งทุนคือเงินสะสมจำกอำชีพก่อน ๆ 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.6 รองลงมำคือกู้ธนำคำร และกู้สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.2 และ 4.1 
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยได้เงินทุนจำกกำรค้ำและ
ผลก ำไรมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมำคือกู้ธนำคำร และกู้นำยทุนนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 
4.5 และ 2.3 ตำมล ำดับ  
   ส ำหรับกรณีที่ผู้ค้ำรำยย่อยกู้นำยทุนนอกระบบเมื่อแรกค้ำต้องจ่ำยค่ำดอกเบี้ยเฉลี่ย
เมื่อแรกค้ำอยู่ที่ 55.71 บำทต่อเดือน มำกที่สุดคือ 250 บำทต่อเดือน เมื่อพิจำรณำในปัจจุบันจะต้อง
จ่ำยดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 162.37 บำทต่อเดือน มำกที่สุดอยู่ท่ี 1,000 บำทต่อเดือน (ตำรำงท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10 ที่มำของแหล่งทุนเมื่อแรกค้ำและปัจจุบัน 

ที่มำของแหล่งทุน ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ที่มาของแหล่งทุนเมื่อแรกค้า* 
เงินสะสมจำกอำชีพก่อน ๆ  
ยืมพ่อแม่ 
กู้ญำติ 
กู้ธนำคำร 
กู้สหกรณ์ 
กู้นำยทุนนอกระบบ 
อื่น ๆ(กองทุนหมู่บ้ำน) 
รวม 

 
80.0 
3.1 
4.6 
1.5 
0.0 
6.2 
4.6 

100.0(65) 

 
86.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.7 
6.7 

100.0(30) 

 
79.6 
2.0 
2.0 
10.2 
4.1 
2.0 
0.0 

100.0(49) 
(กรณีกู้นำยทุนนอกระบบ) ดอกเบี้ยเฉลี่ย = 55.71 บำท, น้อยสุด = 0.0 บำท, มำกสุด = 250 บำท 
ที่มาของแหล่งทุนในปัจจุบัน* 

กำรค้ำและก ำไร 
กู้ธนำคำร 
กู้ญำติ 
กู้สหกรณ์ 
กู้นำยทุนนอกระบบ 
อื่น ๆ (กองทุนหมู่บ้ำน) 
รวม 

 
74.3 
9.5 
4.1 
2.7 
5.4 
4.1 

100.0(74) 

 
71.8 
7.7 
2.6 
0.0 
7.7 
10.3 

100.0(39) 

 
93.2 
4.5 
0.0 
0.0 
2.3 
0.0 

100.0(44) 
(กรณีกู้นำยทุนนอกระบบ) ดอกเบี้ยเฉลี่ย =162.37 บำท, น้อยสุด = 0.0 บำท, มำกสุด = 1,000 บำท 
* ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 
 
  1.7 รายได้และผลก าไร 
   กำรส ำรวจรำยได้และผลก ำไรของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดเมืองนครพนมทั้ง 3 โดย
ภำพรวม พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมียอดขำยเฉลี่ยอยู่ที่มำกกว่ำ 5000 บำท และระหว่ำงช่วง
1,501-3,000 บำท ส ำหรับในปัจจุบันมียอดขำยเฉลี่ยอยู่ในระหว่ำงช่วง 501-1,500 บำท เมื่อ
พิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
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   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมียอดขำยอยู่ที่ มำกกว่ำ 5,000 
บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมำคือยอดขำยระหว่ำงช่วง1,501-3,000 บำท, ระหว่ำงช่วง 
501-1,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ 15.0 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำยอดขำยของผู้ค้ำรำยย่อย
ในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันมียอดขำยอยู่ที่ระหว่ำงช่วง 501-1,500 บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมำคือระหว่ำงช่วง 1,501-3,000 บำท, ระหว่ำงช่วง 3,001-5,000 บำท และ 5,001-10,000 
บำท คิดเป็นร้อยละ 28.3, 15.0 และ 13.3 ตำมล ำดับ 
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมียอดขำยอยู่ที่ระหว่ำงช่วง 
1,001-1,500 บำทมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมำคือยอดขำยต่ ำกว่ำ 300 บำท, ระหว่ำงช่วง 
501-1,000 บำท และระหว่ำงช่วง 1,501-3,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 17.2, 17.2 และ 17.2 เท่ำกัน 
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำยอดขำยของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันมียอดขำยอยู่ที่ระหว่ำง
ช่วง 501-1,500 บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมำคือยอดขำยระหว่ำงช่วง 1,501-3,000 
บำท, ต่ ำกว่ำ 300 บำท และยอดขำย 10,001 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 24.1, 20.7 และ 13.8 ตำมล ำดับ 
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมียอดขำยอยู่ที่ระหว่ำงช่วง 501-
1,000 บำท และระหว่ำงช่วง 1,501-3,000 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.7 เท่ำกัน รองลงมำคือ
มียอดขำยระหว่ำงช่วง 3,001-5,000 บำท, ระหว่ำงช่วง 1,001-1,500 บำท และมำกกว่ำ 5,000 บำท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.2, 15.9 และ 15.9 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำยอดขำยของผู้ค้ำรำยย่อยใน
ปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันมียอดขำยอยู่ที่ระหว่ำงช่วง501-1,500 บำท มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.5 
รองลงมำคือยอดขำยระหว่ำงช่วง 5,001-10,000 บำท, ระหว่ำงช่วง 1,501-3,000 บำทและมำกกว่ำ 
10,001 บำทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.5, 18.2 และ 18.2 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 11) 
 
ตารางท่ี 11 ยอดขำยต่อวันเมื่อแรกค้ำและปัจจุบัน 

ยอดขาย 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ยอดขายต่อวันเมื่อแรกค้า 
ต่ ำกว่ำ 300 บำท 
501-1000 บำท 
1001-1500 บำท 
1501-3000 บำท 
3001-5000 บำท 
มำกกว่ำ 5000 บำท 
รวม 

 
11.7 
15.0 
6.7 
23.3 
11.7 
31.7 

100.0(60) 

 
17.2 
17.2 
27.6 
17.2 
10.3 
10.3 

100.0(29) 

 
4.5 
22.7 
15.9 
22.7 
18.2 
15.9 

100.0(44) 
ยอดขำยเฉลี่ยอยู่ในช่วง มำกกว่ำ 5000 บำท และช่วง 1501-3000 บำท 
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ตารางท่ี 11 ยอดขำยต่อวันเมื่อแรกค้ำและปัจจุบัน (ต่อ) 

ยอดขาย 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ยอดขายต่อวันในปัจจุบัน 
ต่ ำกว่ำ 500 บำท 
501-1500 บำท 
1501-3000 บำท 
3001-5000 บำท 
5001-10000 บำท 
10001 ขึ้นไป 
รวม 

 
6.7 
33.3 
28.3 
15.0 
13.3 
3.3 

100.0(60) 

 
20.7 
34.5 
24.1 
3.4 
3.4 
13.8 

100.0(29) 

 
2.3 
29.5 
18.2 
11.4 
20.5 
18.2 

100.0(44) 
ยอดขำยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 501-1500 บำท 
 
   ส ำหรับก ำไรของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดเมืองนครพนมทั้ง 3 แห่ง โดยภำพรวม 
พบว่ำเมื่อแรกค้ำมีผลก ำไรอยู่ที่ระหว่ำงช่วง 301-500 บำท และเมื่อพิจำรณำในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยมี
ผลก ำไรอยู่ที่ระหว่ำงช่วง 301-500 บำท เท่ำกัน เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมีผลก ำไรอยู่ระหว่ำงช่วง 301-500 
บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมำคือระหว่ำงช่วง 501-1,000 บำท, 2,001-5,000 บำท
และระหว่ำงช่วง 1,501-2,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 23.3, 18.3 และ 10.0 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำผล
ก ำไรของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยมีผลก ำไรอยู่ระหว่ำงช่วง 301-500 บำท
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมำคือระหว่ำงช่วง 501-1,000 บำท, ระหว่ำงช่วง1,001-1,500 
บำทและมำกกว่ำ 5,000 บำทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.3, 8.3 และ 5.0 ตำมล ำดับ  
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมีผลก ำไรอยู่ระหว่ำงช่วง 301-
500 บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมำคือระหว่ำงช่วง 501-1,000 บำท, น้อยกว่ำ 300 
บำทลงมำ และระหว่ำงช่วง 2,001-5,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 24.1, 20.7 และ 13.8 ตำมล ำดับ เมื่อ
พิจำรณำผลก ำไรของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยมีผลก ำไรอยู่ระหว่ำงช่วง 
301-500 บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมำคือระหว่ำงช่วง 501-1,000 บำท, น้อยกว่ำ 
300 บำทลงมำ และช่วง 1,001-1,500 บำท, ช่วง 2,001-5,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 31.0, 27.6 และ 
3.4 ตำมล ำดับ 
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยมีผลก ำไรอยู่ระหว่ำงช่วง 301-500 
บำทมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมำคืออยู่ระหว่ำงช่วง 501-1,000 บำท, ระหว่ำงช่วง 
1,501-2,000 บำท และ300 บำทลงมำ และระหว่ำงช่วง 2,001-5,000 บำทคิดเป็นร้อยละ 15.9, 
13.6 และ 9.1 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำผลก ำไรของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันผู้ค้ำรำย
ย่อยมีผลก ำไรอยู่ระหว่ำงช่วง 301-500 บำทมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมำคือ 300 บำทลง
มำ และระหว่ำงช่วง 2,001-5,000 บำทและระหว่ำงช่วง 1,501-2,000 บำทคิดเป็นร้อยละ18.2, 18.2 
และ 13.6 ตำมล ำดับ(ตำรำงที่ 12) 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบเมื่อแรกและปัจจุบันค้ำหักค่ำใช้จ่ำยคงเหลือต่อวัน 

ค่าใช้จ่ายคงเหลือ 

แรกค้า ปัจจุบนั 
ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

300 บำทลงมำ 
301-500 บำท 
501-1000 บำท 
1001-1500 บำท 
1501-2000 บำท 
2001-5000 บำท 
มำกกว่ำ 5000 บำท 
รวม 

6.7 
28.3 
23.3 
6.7 
10.0 
18.3 
6.7 

100.0(60) 

20.7 
34.5 
24.1 
3.4 
3.4 
13.8 
0.0 

100.0(29) 

9.1 
38.6 
15.9 
6.8 
13.6 
9.1 
6.8 

100.0(44) 

11.7 
43.3 
28.3 
8.3 
1.7 
1.7 
5.0 

100.0(60) 

27.6 
34.5 
31.0 
3.4 
0.0 
3.4 
0.0 

100.0(29) 

18.2 
25.0 
11.4 
4.5 
13.6 
18.2 
9.1 

100.0(44) 
(เมื่อแรกค้ำ)หักค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 301-500 บำท 
(ปัจจุบัน) หักค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 301-500 บำท 
 

1.8 วงจรชีวิตการท างานของผู้ค้ารายย่อย 
  ด้ำนวงจรชีวิตกำรท ำงำนของผู้ค้ำรำยย่อยเมื่อแรกค้ำมีควำมแตกต่ำงในช่วง
ระยะเวลำทั้ง 3 ตลำด โดยภำรวม พบว่ำ เมื่อแรกค้ำตลำดทั้ง 3 แห่งของเมืองนครพนมมีช่วงเวลำที่
ท ำงำนและเลิกงำนท ำงำนแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับลักษณะและกำรขำยของตลำด เมื่อพิจำรณำแต่ละ
ตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มท ำงำนช่วง 04.01 – 08.00 น.
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงท ำงำนช่วง 24.01 – 04.00 น., ช่วง 08.01 – 12.00 น. และ
ช่วง 12.01 – 16.00 น.คิดเป็นร้อยละ 28.3, 5.0 และ 5.0 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเวลำเลิกงำนของ
ผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเลิกงำนช่วง 16.01 – 20.00 น. มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.7 
รองลงมำเลิกงำนช่วง 12.01 – 16.00 น., ช่วง 08.01 – 12.00 น.และช่วง 04.01 – 08.00 น.คิดเป็น
ร้อยละ 18.3, 6.7 และ 3.3 ตำมล ำดับ 
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มท ำงำนช่วง 04.01 – 08.00 
น. มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงท ำงำนช่วง 08.01 – 12.00 น., ช่วง 12.01 – 16.00 น.และ
ช่วง 24.01 – 04.00 น.คิดเป็นร้อยละ 24.1, 17.2 และ 3.4 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเวลำเลิกงำนของ
ผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเลิกงำนช่วง 16.01 – 20.00 น. มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.7 
รองลงมำเลิกงำนช่วง 08.01 – 12.00 น.และ ช่วง 12.01 – 16.00 น.คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ 3.4 
ตำมล ำดับ 
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ เมื่อแรกค้ำผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มท ำงำนช่วง24.01 – 04.00 น. 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงท ำงำนช่วง 04.01 – 08.00 น.และช่วง 08.01 – 12.00 น.คิด
เป็นร้อยละ 29.5 และ 2.3 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำเวลำเลิกงำนของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อย
เลิกงำนช่วง 08.01 – 12.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.4รองลงท ำงำนช่วง 12.01 – 16.00 น., 
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ช่วง 24.01 – 04.00 น.และ ช่วง 16.01 – 20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 6.8, 4.5 และ 2.3 ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 13) 
 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบเวลำที่เริ่มและเลิกท ำงำนเมื่อแรกค้ำ 

เวลา 

เร่ิมท างาน เลิกงาน 
ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ช่วง 24.01 – 04.00 น. 
ช่วง 04.01 – 08.00 น. 
ช่วง 08.01 – 12.00 น. 
ช่วง 12.01 – 16.00 น. 
ช่วง 16.01 – 20.00 น. 
รวม 

28.3 
60.0 
5.0 
5.0 
1.7 

100.0(60) 

3.4 
55.2 
24.1 
17.2 
0.0 

100.0(29) 

68.2 
29.5 
2.3 
0.0 
0.0 

100.0(44) 

0.0 
3.3 
6.7 
18.3 
71.7 

100.0(60) 

0.0 
0.0 
6.9 
3.4 
89.7 

100.0(29) 

4.5 
0.0 
86.4 
6.8 
2.3 

100.0(44) 
 
   ส ำหรับในปัจจุบันวงจรชีวิตกำรท ำงำนของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำดสดทั้ง 3 แห่ง พบว่ำ 
มีช่วงเวลำที่เริ่มซื้อขำยสินค้ำ และช่ำงเวลำท ำงำน และช่วงเวลำเลิกงำนที่แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะ
ของตลำด เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มซื้อสินค้ำช่วง 04.01 – 08.00 
น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมำคือเริ่มซื้อสินค้ำคือช่วง 24.01 – 04.00 น., ช่วง 08.01 – 
12.00 น.และช่วง 16.01 – 20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 20.0, 15.0 และ 5.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับเวลำเริ่ม
งำนของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ เริ่มท ำงำนช่วง 08.01 – 12.00 น .มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 
รองลงมำเริ่มงำนช่วง 04.01 – 08.00 น.และช่วง 24.01 – 04.00 น.คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ 1.7 
ตำมล ำดับ ส ำหรับเวลำเลิกงำนของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำด พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเลิกงำนช่วง 16.01 – 
20.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมำคือเลิกงำนช่วง 12.01 – 16.00 น.และช่วง 08.01 
– 12.00 น.คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ 1.7 ตำมล ำดับ 
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มซื้อสินค้ำช่วง 04.01 – 
08.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อย 55.2 รองลงมำคือช่วง 08.01 – 12.00 น.,ช่วง 12.01 – 16.00 น. 
และช่วง 24.01 – 04.00 น.คิดเป็นร้อยละ 24.1, 13.8 และ 6.9 ตำมล ำดับ ส ำหรับช่วงเวลำเริ่มท ำ
วำนของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มท ำงำนช่วง 04.01 – 08.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
58.6 รองลงมำคือเริ่มงำนช่วง 08.01 – 12.00 น.และช่วง 12.01 – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 27.6 
และ 13.8 ส ำหรับเวลำเลิกงำนของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำด พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเลิกงำนช่วง 16.01 – 
20.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมำคือเลิกงำนช่วง 20.01 – 24.00 น. และช่วง 12.01 
– 16.00 น.คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ 3.4 ตำมล ำดับ  
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ในปัจจุบันผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มซื้อสินค้ำช่วง 24.01 – 04.00 น.
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมำเริ่มซื้อสินค้ำช่วง 12.01 – 16.00 น., ช่วง 04.01 – 08.00 น.
และช่วง 08.01 – 12.00 น .และช่ วง 16.01 – 20.00 น .คิด เป็ นร้อยละ 25.0, 11.4 และ 9.1 
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ตำมล ำดับ ส ำหรับช่วงเวลำเริ่มท ำวำนของผู้ค้ำรำยย่อย พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเริ่มท ำงำนช่วง 24.01 – 
04.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมำเริ่มงำนช่วง 04.01 – 08.00 น. และช่วง 08.01 – 
12.00 น.คิดเป็นร้อยละ 36.4 และ 2.3 ตำมล ำดับ ส ำหรับเวลำเลิกงำนของผู้ค้ำรำยย่อยในตลำด 
พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อยเลิกงำนช่วง 08.01 – 12.00 น.มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.9 รองลงมำคือ ช่วง 
12.01 – 16.00 น.คิดเป็นร้อยละ 9.1 (ตำรำงท่ี 14) 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบเวลำที่เริ่มและเลิกท ำงำนในปัจจุบัน 
 

เวลา 

เร่ิมซื้อสินค้า เร่ิมท างาน เลิกงาน 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาลบ้าน

ผ้ึง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาลบ้าน

ผ้ึง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาด
เทศบาลบ้าน

ผ้ึง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ช่วง 24.01 – 04.00 น. 
ช่วง 04.01 – 08.00 น. 
ช่วง 08.01 – 12.00 น. 
ช่วง 12.01 – 16.00 น. 
ช่วง 16.01 – 20.00 น. 
ช่วง 20.01 – 24.00 น. 
รวม 

20.0 
58.3 
15.0 
1.7 
5.0 
0.0 

100.0(60) 

6.9 
55.2 
24.1 
13.8 
0.0 
0.0 

100.0(29) 

45.5 
11.4 
9.1 
25.0 
9.1 
0.0 

100.0(44) 

1.7 
31.7 
66.7 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0(60) 

0.0 
58.6 
27.6 
13.8 
0.0 
0.0 

100.0(29) 

61.4 
36.4 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0(44) 

0.0 
0.0 
1.7 
31.7 
66.7 
0.0 

100.0(60) 

0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
89.7 
6.9 

100.0(29) 

0.0 
0.0 
90.9 
9.1 
0.0 
0.0 

100.0(44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

   

  1.9 ศักยภาพในการเลี้ยงดูครอบครัวของผู้ค้ารายย่อย 
   กำรส ำรวจข้อมูลตลำดสดเมืองนครพนมทั้ง 3 ตลำด โดยภำพรวมในประเด็นเกี่ยวกับ
ศักยภำพในกำรเลี้ยงดูครอบครัวของผู้ค้ำรำยย่อยในปัจจุบัน พบว่ำ ปัจจุบันครัวเรือนผู้ค้ำรำยย่อยมีผู้
พ่ึงพิงรำยได้จำกกำรค้ำขำยเฉลี่ย 1.54 คนและมีสมำชิกที่พ่ึงพิงรำยได้สูงสุดถึงจ ำนวน 7 คน  ด้ำนกำรมี
อำชีพของในครอบครัว พบว่ำ สมำชิกในครัวเรือนมีอำชีพแล้วเฉลี่ย 2.54 คนส ำหรับสมำชิกที่ท ำกำรค้ำ
แล้วเฉลี่ยอยู่ที ่1.71 คน 
   ด้ำนสัดส่วนของรำยได้โดยภำพรวมของตลำดสดทั้ง 3 แห่ง พบว่ำ สัดส่วนของรำยได้
จำกกำรค้ำต่อรำยได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 77.74 สัดส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 10 และ
สัดส่วนมำกที่สุดอยู่ท่ีร้อยละ 100 เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ มีสัดส่วนของรำยได้จำกกำรค้ำต่อรำยได้รวมของครัวเรือน
มำกกว่ำร้อยละ 80 มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมำคือระหว่ำงร้อยละ 61 – 80, ระหว่ำงร้อยละ 
41 – 60 และระหว่ำงร้อยละ 21 – 40  คิดเป็นร้อยละ 18.3, 15.0 และ 6.7 ตำมล ำดับ  
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ มีสัดส่วนของรำยได้จำกกำรค้ำต่อรำยได้รวมของครัวเรือน
มำกกว่ำร้อยละ 80 มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมำคือระหว่ำงร้อยละ 61 – 80, ระหว่ำงร้อยละ 
41 – 60 และระหว่ำงร้อยละ 21– 40คิดเป็นร้อยละ 20.7, 6.9 และ 6.9 ตำมล ำดับ 
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ มีสัดส่วนของรำยได้จำกกำรค้ำต่อรำยได้รวมของครัวเรือน
ระหว่ำงร้อยละ 41 – 60มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมำคือระหว่ำงร้อยละ 61 – 80, มำกกว่ำ
ร้อยละ 80และระหว่ำงร้อยละ 21 – 40คิดเป็นร้อยละ 31.8, 25.0 และ 9.1 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 15) 
 
ตารางท่ี 15  สัดส่วนของรำยได้จำกกำรค้ำต่อรำยได้รวมของครัวเรือน 

ร้อยละ ตลาดสด
เทศบาล  

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

น้อยกว่ำร้อยละ 20 
ระหว่ำงร้อยละ 21 – 40 
ระหว่ำงร้อยละ 41 – 60 
ระหว่ำงร้อยละ 61 – 80 
มำกกว่ำร้อยละ 80 
รวม 

3.3 
6.7 
15.0 
18.3 
56.7 

100.0(60) 

3.4 
6.9 
6.9 
20.7 
62.1 

100.0(29) 

0.0 
9.1 
34.1 
31.8 
25.0 

100.0(44) 
รำยได้เฉลี่ยร้อยละ = 77.74, ต่ ำสุด = 10, สูงสุด = 100 
 
   ส ำหรับประเด็นด้ำนควำมต้องกำรให้ลูกหลำนของท่ำนค้ำขำยแบบท่ำนและกำรเลิก
ค้ำขำยของผู้ค้ำรำยย่อยทั้ง 3 ตลำด พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ต้องกำรให้ลูกมำค้ำขำยเหมือนตนเอง ส ำหรับผู้ค้ำ
รำยย่อยเลือกที่จะขำยของและประกอบอำชีพค้ำขำยไปเรื่อย ๆ แต่ในกรณีที่ต้องกำรเลิกค้ำขำยนั้นจะเลิก
เมื่ออำยุเฉลี่ยอยู่ที่ 61.12 ปี เมื่อพิจำรณำแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 



114 
 

   

   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ต้องกำรให้ลูกหลำนมำค้ำขำย ร้อยละ 73.3 และ
ต้องกำรให้ค้ำขำย ร้อยละ 26.7 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรที่จะเลิกค้ำขำยหรือไม่ พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อย
เลือกที่จะค้ำขำยไปเรื่อย ๆ ร้อยละ 96.7 ส่วนคิดจะเลิกค้ำขำยมีเพียงร้อยละ 3.3 เท่ำนั้น 
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ไม่ต้องกำรให้ลูกหลำนมำค้ำขำย ร้อยละ 58.6 และ
ต้องกำรให้ค้ำขำย ร้อยละ 41.4 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรที่จะเลิกค้ำขำยหรือไม่ พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อย
เลือกที่จะค้ำขำยไปเรื่อย ๆ ร้อยละ 100.0  

  ตลำดสดโชคอ ำนวย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ต้องกำรให้ลูกหลำนมำค้ำขำย ร้อยละ 68.2 และ
ต้องกำรให้ค้ำขำย ร้อยละ 31.8 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรที่จะเลิกค้ำขำยหรือไม่ พบว่ำ ผู้ค้ำรำยย่อย
เลือกที่จะค้ำขำยไปเรื่อย ๆ ร้อยละ 86.4 ส่วนคิดจะเลิกค้ำขำยมีเพียงร้อยละ 13.6 เท่ำนั้น (ตำรำงที่ 16) 
 
ตารางท่ี 16 ควำมต้องกำรให้ลูกหลำนของท่ำนค้ำขำยแบบท่ำนและกำรเลิกค้ำขำย 

ความต้องการ 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดเทศบาล
บ้านผึ้ง 

ตลาดโชค
อ านวย 

ความต้องการให้ลูกค้าขาย 
ต้องกำร 
ไม่ต้องกำร 
รวม 

 
26.7 
73.3 

100.0(60) 

 
41.4 
58.6 

100.0(29) 

 
68.2 
31.8 

100.0(44) 
ความต้องการเลิกค้าขาย 

เลิกค้ำขำย 
ขำยไปเรื่อย ๆ  
รวม 

 
3.3 
96.7 

100.0(60) 

 
0.0 

100.0 
100.0(29) 

 
13.6 
86.4 

100.0(44) 
(กรณีเลิกค้ำ) เลิกอำยุเฉลี่ย = 61.12ปี 
 
 
2. ผู้ซื้อในตลาดสด 
 ส ำหรับผู้ซื้อในตลำดสดเมืองนครพนมทีมวิจัยได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดสด
ทั้ง 3 แห่ง รวมจ ำนวนทั้งหมด 120 รำย ประกอบด้วยตลำดเทศบำล จ ำนวน 50 รำย ตลำดโชคอ ำนวย 
จ ำนวน 35 รำย และตลำดสดเทศบำลบ้ำนผึ้ง จ ำนวน 35 รำย ซึ่งได้แบ่งตำมขนำดและสัดส่วนของตลำด
แต่ละตลำดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กระจำยตัวมำกที่สุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 
  2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ซ้ือ 

  เริ่มต้นจำกข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อในตลำดสดโดยภำพรวมทั้ง 3 แห่ง พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อำยุเฉลี่ยที่มำเดินตลำดอยู่ที่ 40 ปี อำยุน้อยที่สุดคือ 20 ปี และอำยุมำกที่สุดที่มำเดินซื้อสินค้ำ
ในตลำดคือ 73 ปี ส ำหรับอำชีพของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำด พบว่ำ ตลำดสดเทศบำล และตลำดเทศบำล
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บ้ำนผึ้ง ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ส่วนตลำดโชคอ ำนวยผู้ซื้อจะเป็นผู้ค้ำรำยย่อยที่ซื้อสินค้ำแล้วน ำไป
ขำยต่อที่ตลำดแห่งอ่ืนเป็นจ ำนวนมำก เมื่อพิจำรณำผู้ซื้อแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดสดเทศบำลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 66.0 ผู้ซื้ออยู่ในช่วงอำยุ 36-50 ปีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมำคือช่วงอำยุน้อย
กว่ำ 35 ปี, อำยุ 51-65 ปีและอำยุ 66 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 34.0, 24.0 และ 2.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับ
อำชีพของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดประกอบอำชีพเกษตรมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมำประกอบ
อำชีพข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ, พนักงำนบริษัท, นักศึกษำ/นักเรียนและผู้ค้ำรำยย่อยคิดเป็นร้อยละ 14.0, 
8.0 และ 8.0 ตำมล ำดับ 
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดสดเทศบำลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 77.1 ผู้ซื้ออยู่ในช่วงอำยุ 36-50 ปีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมำคือช่วงอำยุน้อย
กว่ำ 35 ปีและช่วงอำยุ 51-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ 14.3 ส ำหรับอำชีพของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำร
ตลำดประกอบอำชีพผู้ค้ำรำยย่อยมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.3 รองลงมำคือประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.7  
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดสดเทศบำลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 82.9 ผู้ซื้ออยู่ในช่วงอำยุน้อยกว่ำ 35 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมำคือช่วง
ในช่วงอำยุ 36-50 ปี และช่วงอำยุ 51-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ 8.6 ส ำหรับอำชีพของผู้ซื้อที่มำใช้
บริกำรตลำดประกอบอำชีพเกษตรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมำประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ, เจ้ำของกิจกำรร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำรและผู้ใช้แรงงำนก่อสร้ำง/อุตสำหกรรมคิดเป็นร้อยละ 11.4, 
11.4 และ 5.7 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 17) 
 
ตารางท่ี 17 เพศของผู้ซื้อ 

ข้อมูลทั่วไป 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
เพศ 

หญิง 
ชำย 
รวม 

 
66.0 
34.0 

100.0 (n=50) 

 
77.1 
22.9 

100.0 (n=35) 

 
82.9 
17.1 

100.0 (n=35) 
อาย ุ

อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี 
อำยุ 36-50 ปี 
อำยุ 51-65 ปี 
อำยุ 66 ปีขึ้นไป 
รวม 

 
34.0 
40.0 
24.0 
2.0 

100.0 (n=50) 

 
31.4 
54.3 
14.3 
0.0 

100.0 (n=35) 

 
60.0 
31.4 
8.6 
0.0 

100.0 (n=35) 
อำยุเฉลี่ย 40 ปี, อำยุน้อยท่ีสุด 20 ปี, อำยุมำกท่ีสุด 73 ปี  
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ตารางที่ 17  เพศของผู้ซื้อ (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
อาชีพ 

ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 
เจ้ำของกิจกำรร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร 
พนักงำนบริษัท 
นักศึกษำ/นักเรียน 
เกษตร 
ผู้ใช้แรงงำนก่อสร้ำง/อุตสำหกรรม 
ผู้ค้ำรำยย่อย 
รวม 

 
16.0 
4.0 
8.0 
8.0 
50.0 
6.0 
8.0 

100.0 (n=50) 

 
5.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
94.3 

100.0 (n=35) 

 
11.4 
11.4 
0.0 
0.0 
68.6 
5.7 
2.9 

100.0 (n=35) 
 

2.2  วัตถุประสงค์ในการเลือกซ้ือสินค้า 
   ด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรเลือกซื้อสินค้ำของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดโดยภำพรวมทั้ง 3 
แห่ง พบว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรเลือกซื้อส่วนใหญ่ซื้อไปบริโภคเอง คือตลำดสดเทศบำลและตลำด
เทศบำลบ้ำนผึ้ง ส ำหรับตลำดโชคอ ำนวยจะซื้อไปขำยในร้ำนหมู่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดผู้ซื้อในแต่ตลำด
ดังต่อไปนี้ ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ซื้อเลือกซื้อไปบริโภคเองมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมำคือ
ซื้อไปขำยในหมู่บ้ำน, ซื้อไปขำยต่อในตลำดนี้, ซื้อไปขำยต่อในตลำดอ่ืนและซื้อไปท ำอำหำรขำย คิดเป็น
ร้อยละ 10.0, 5.0, 5.0, และ 5.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ซื้อเลือกซื้อไปขำยในร้ำน
หมู่บ้ำน มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมำคือซื้อไปขำยต่อในตลำดอ่ืน และซื้อไปท ำอำหำรขำย คิด
เป็นร้อยละ 40.4 และ 17.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ซื้อเลือกซื้อไปบริโภคเอง
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมำคือซื้อไปท ำอำหำรขำย, ซื้อไปขำยในร้ำนหมู่บ้ำน และซื้อไปขำย
ต่อในตลำดนี้ คิดเป็นร้อยละ 13.2, 7.9 และ 2.6 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 18) 
 
ตารางท่ี 18 วัตถุประสงค์ในกำรเลือกซื้อ 

วัตถุประสงค์ 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
ซื้อไปบริโภคเอง 
ซื้อไปขำยต่อในตลำดนี้ 
ซื้อไปขำยต่อในตลำดอื่น 
ซื้อไปขำยในร้ำนหมู่บ้ำน 
ซื้อไปท ำอำหำรขำย 
รวม 

75.0 
5.0 
5.0 
10.0 
5.0 

100.0 (n=60) 

0.0 
0.0 
40.4 
42.6 
17.0 

100.0 (n=47) 

76.3 
2.6 
0.0 
7.9 
13.2 

100.0 (n=38) 
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  2.3  ยานพาหนะและระยะทางที่ใช้เดินทางมาตลาด 
  ด้ำนยำนพำหนะและระยะทำงที่ใช้เดินทำงมำตลำดของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรในตลำดโดย

ภำพรวมทั้ง 3 แห่ง พบว่ำ ตลำดโชคอ ำนวยและตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้งผู้ซื้อเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็น
ส่วนมำก ส่วนตลำดสดเทศบำลเลือกใช้รถจักรยำนยนต์เป็นหลัก ส ำหรับระยะทำงจำกที่พักถึงตลำดนั้นมี
ควำมแตกต่ำงกันทั้ง 3 ตลำด เมื่อพิจำรณำผู้ซื้อแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 

  ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดใช้จักยำนยนต์มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
57.7 รองลงมำคือใช้รถยนต์ส่วนตัว, รถสองแถวประจ ำทำงและรถจักรยำน, รถบัสประจ ำทำงคิดเป็นร้อย
ละ 30.8, 7.7 และ 1.9 ตำมล ำดับ ส ำหรับระยะทำงจำกที่พักห่ำงจำกตลำดพบว่ำ ผู้ซื้อห่ำงจำกตลำดที่
ระยะทำง 5-10 กิโลเมตรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมำคือห่ำงจำกตลำดระยะทำง 15 
กิโลเมตรขึ้นไป, ระยะทำงน้อยกว่ำ 5 กิโลเมตรและระยะทำง 11-15 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 22.0, 18.0 
และ 12.0 ตำมล ำดับ 

  ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดใช้รถยนต์ส่วนตัวมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 79.5 รองลงมำคือใช้รถรับจ้ำง, จักรยำนยนต์, รถสองแถวประจ ำทำงและรถบัสประจ ำทำงคิดเป็นร้อย
ละ 12.8, 2.6, 26.6 และ 2.6 ตำมล ำดับ ส ำหรับระยะทำงจำกที่พักห่ำงจำกตลำดพบว่ำ ผู้ซื้อห่ำงจำก
ตลำดที่ระยะทำง 15 กิโลเมตรขึ้นไปมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมำคือห่ำงจำกตลำดระยะทำง 
5-10 กิโลเมตร, ระยะทำง 11-15 กิโลเมตรและระยะทำงน้อยกว่ำ 5 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 25.7, 14.3 
และ 11.4 ตำมล ำดับ 

  ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดใช้จักยำนยนต์มำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.5 รองลงมำคือใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถสองแถวประจ ำทำง คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ 2.6 
ตำมล ำดับ ส ำหรับระยะทำงจำกที่พักห่ำงจำกตลำดพบว่ำ ผู้ซื้อห่ำงจำกตลำดที่ ระยะทำงน้อยกว่ำ 5 
กิโลเมตรคอดเป็นร้อยละ 100.0 เนื่องจำกพ้ืนที่ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้งอยู่ในชนบท ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่จึง
เป็นคนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นหลัก (ตำรำงท่ี 19) 
 
ตารางท่ี 19  พำหนะและระยะทำงที่ท่ำนเดินทำงมำตลำด 

พาหนะและระยะทาง 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
พาหนะที่ท่านเดินทางมาตลาด 

จักรยำนยนต์ 
รถยนต์ส่วนตัว 
รถสองแถวประจ ำทำง 
รถจักรยำน 
รถบัสประจ ำทำง 
รถรับจ้ำง 
รวม 

 
57.7 
30.8 
7.7 
1.9 
1.9 
0.0 

100.0(n=52) 

 
2.6 
79.5 
2.6 
0.0 
2.6 
12.8 

100.0 (n=39) 

 
60.5 
36.8 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0 (n=38) 
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ตารางท่ี 19 พำหนะและระยะทำงที่ท่ำนเดินทำงมำตลำด (ต่อ) 

พาหนะและระยะทาง 
ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
ระยะทางจากที่พักห่างจากตลาด 

ระยะทำงน้อยกว่ำ 5 กิโลเมตร 
ระยะทำง 5-10 กิโลเมตร 
ระยะทำง 11-15 กิโลเมตร 
ระยะทำง 15 กิโลเมตรขึ้นไป 
รวม 

 
18.0 
48.0 
12.0 
22.0 

100.0 (n=50) 

 
11.4 
25.7 
14.3 
48.6 

100.0 (n=35) 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0 (n=35) 
ระยะทำงเฉลี่ย 9.6 กิโลเมตร, ระยะทำงใกล้สุด 500เมตร, ระยะทำงไกลสดุ 60กิโลเมตร 
 
  2.4  ประเภทสินค้าที่เลือกซ้ือในตลาด 
   ด้ำนประเภทสินค้ำที่ผู้ซื้อเลือกซื้อเป็นประจ ำในตลำดโดยภำพรวมของตลำดทั้ง 3 แห่ง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำประเภทผักสด แต่ทว่ำผู้ซื้อที่มำซื้อสินค้ำที่ตลำดสดเทศบำลเลือกซื้อสิ้นค้ำ
ประเภทเนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเลเมื่อพิจำรณำผู้ซื้อแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้ำประเภทเนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเล เป็น
ประจ ำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมำเลือกซื้อสินค้ำประเภทอำหำรส ำเร็จรูป (กับข้ำวส ำเร็จ , 
ขนม), เครื่องปรุงรส (เช่น น้ ำตำล น้ ำมันพืช น ำปลำ ฯลฯ)และผักสด, ของใช้ส ำหรับร่ำงกำย (เช่น สบู่ ยำ
สีฟัน)คิดเป็นร้อยละ 48.0, 40.0 และ 38.0 ตำมล ำดับ  
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้ำประเภทผักสดเป็นประจ ำมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.4 รองลงมำเลือกซื้อสินค้ำประเภทเนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเล, อำหำรส ำเร็จรูป (กับข้ำว
ส ำเร็จ, ขนม) และผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 68.6, 62.9 และ 57.1 ตำมล ำดับ  
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้ำประเภทผักสดเป็นประจ ำมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 80.0 รองลงมำเลือกซื้อสินค้ำประเภทเนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเล, เครื่องปรุงรส (เช่น 
น้ ำตำล น้ ำมันพืช น ำปลำ ฯลฯ)และอำหำรส ำเร็จรูป (กับข้ำวส ำเร็จ, ขนม)คิดเป็นร้อยละ 74.3, 20.0 และ 
14.3 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 20) 
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ตารางท่ี 20 ประเภทของสินค้ำที่ซื้อในตลำด 

พ้ืนที่ ประเภทของสนิค้า 
ซื้อ

ประจ ำ 
ซื้อ
บ้ำง 

ไม่ได้
ซื้อ 

รวม 

ตลาดสด
เทศบาล 

ผักสด 38.0 54.0 8.0 100.0 
ผลไม้สด 34.0 52.0 14.0 100.0 
เนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเล 58.0 36.0 6.0 100.0 
อำหำรส ำเร็จรูป (กับข้ำวส ำเร็จ, ขนม) 48.0 32.0 20.0 100.0 
เครื่องปรุงรส (เช่น น้ ำตำล น้ ำมันพืช น ำปลำ ฯลฯ ) 40.0 52.0 8.0 100.0 
ของใช้ส ำหรับร่ำงกำย (เช่น สบู่ ยำสีฟัน) 38.0 38.0 24.0 100.0 
ของใช้ในบ้ำน (เช่น ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน) 30.0 36.0 34.0 100.0 
เสื้อผ้ำ 2.0 44.0 54.0 100.0 

ตลาดโชค
อ านวย 

ผักสด 91.4 5.7 2.9 100.0 
ผลไม้สด 57.1 40.0 2.9 100.0 
เนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเล 68.6 5.7 25.7 100.0 
อำหำรส ำเร็จรูป (กับข้ำวส ำเร็จ, ขนม) 62.9 14.3 22.9 100.0 
เครื่องปรุงรส (เช่น น้ ำตำล น้ ำมันพืช น ำปลำ ฯลฯ ) 0.0 20.0 80.0 100.0 
ของใช้ส ำหรับร่ำงกำย (เช่น สบู่ ยำสีฟัน) 0.0 5.7 94.3 100.0 
ของใช้ในบ้ำน (เช่น ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน) 0.0 0.0 100.0 100.0 
เสื้อผ้ำ 0.0 0.0 100.0 100.0 

ตลาด
เทศบาล
บ้านผึ้ง 

ผักสด 80.0 20.0 0.0 100.0 
ผลไม้สด 11.4 82.9 5.7 100.0 
เนื้อสัตว์, ปลำ, อำหำรทะเล 74.3 22.9 2.9 100.0 
อำหำรส ำเร็จรูป (กับข้ำวส ำเร็จ, ขนม) 14.3 77.1 8.6 100.0 
เครื่องปรุงรส (เช่น น้ ำตำล น้ ำมันพืช น ำปลำ ฯลฯ ) 20.0 80.0 0.0 100.0 
ของใช้ส ำหรับร่ำงกำย (เช่น สบู่ ยำสีฟัน) 0.0 40.0 60.0 100.0 
ของใช้ในบ้ำน (เช่น ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน) 0.0 17.1 82.9 100.0 
เสื้อผ้ำ 0.0 8.6 91.4 100.0 

 
  2.5 สาเหตุการมาเลือกซื้อสินค้า 

  ด้ำนสำเหตุและเหตุผลที่ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดเลือกซื้อสินค้ำโดยภำพรวมทั้ง 3 แห่ง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่รำคำถูกกว่ำตลำดอ่ืนจึงได้มำเลือกซื้อสินค้ำที่ตลำดแห่งนี้ นอกจำกนั้นยังมีสำเหตุกำร
เลือกซื้อคือใกล้บ้ำน/ใกล้ที่ท ำงำนโดยมองว่ำเป็นเรื่องของคุณภำพของสินค้ำที่ดีและมีคุณภำพ ใกล้บ้ำน
มำกที่สุดจึงท ำให้ตัดสินใจมำซื้อในตลำดแห่งนี้ เมื่อพิจำรณำผู้ซื้อแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 

  ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ซื้อมำเลือกซื้อสินค้ำในตลำดเพรำะรำคำถูกกว่ำตลำดอ่ืนและ
ใกล้บ้ำนใกล้ที่ท ำงำนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมำคือสินค้ำมีคุณภำพกว่ำตลำดอ่ืน และเหตุผล
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 6.0 เท่ำกัน ส ำหรับตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ซื้อมำเลือกซื้อสินค้ำในตลำดเพรำะ
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รำคำถูกกว่ำตลำดอ่ืนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมำคือสินค้ำมีคุณภำพกว่ำตลำดอ่ืน คิดเป็นร้อย
ละ 2.9 ส ำหรับเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ซื้อมำเลือกซื้อสินค้ำในตลำดเพรำะใกล้บ้ำน ใกล้ที่ท ำงำนมำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมำคือ สินค้ำมีคุณภำพกว่ำตลำดอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 2.9 (ตำรำงท่ี 21) 
 
ตารางท่ี 21 สำเหตุกำรมำเลือกซื้อสินค้ำ 

พ้ืนที่ ล าดับสาเหตุการเลือกซื้อ ค่าเฉลี่ย 

ตลาดสดเทศบาล 

1. รำคำถูกกว่ำตลำดอื่น 
2. ใกล้บ้ำน/ใกล้ที่ท ำงำน 
3. สินค้ำมีคณุภำพดีกว่ำตลำดอื่น 
4. อื่น ๆ  

รวม 

44.0 
44.0 
6.0 
6.0 

100.0 (n=50) 

ตลาดโชคอ านวย 

1. รำคำถูกกว่ำตลำดอื่น 
2. สินค้ำมีคณุภำพดีกว่ำตลำดอื่น 
3. อื่น ๆ  
    รวม 

97.1 
2.9 
0.0 

100.0 (n=35) 

ตลาดเทศบาลบ้านผึ้ง 

1. ใกล้บ้ำน/ใกล้ที่ท ำงำน 
2. สินค้ำมีคณุภำพดีกว่ำตลำดอื่น 
3. อื่น ๆ  

รวม 

97.1 
2.9 
0.0 

100.0 (n=35) 
 

  2.6  ความถี่และช่วงเวลาในการซื้อสินค้า 

   ด้ำนควำมถี่และช่วงเวลำในกำรซื้อสินค้ำของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรตลำดโดยภำพรวมทั้ง 3 
แห่ง พบว่ำ ด้ำนควำมถี่ในกำรมำใช้บริกำรตลำดของผู้ซื้อส่วนใหญ่จะใช้บริกำรสัปดำห์ละ 1 ครั้ง และ
มำกกว่ำส ำหรับช่วงเวลำที่มำใช้จ่ำยตลำดของผู้ซื้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ำย แต่ทว่ำตลำดโชคอ ำนวยจะ
มีกำรจ่ำยตลำดในช่วงเช้ำเป็นหลัก เนื่องจำกตลำดโชคอ ำนวยมีกิจกรรมกำรค้ำขำยในช่วงเช้ำตู่และจะเลิก
ค้ำขำยประมำณ 9.00 น. เป็นต้นไป และผู้ค้ำก็จะไปขำยในตลำดอ่ืนที่เปิดหลังจำกตลำดแห่งนี้ เมื่อ
พิจำรณำผู้ซื้อแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 

   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ควำมถ่ีในกำรมำเลือกซ้ือสินค้ำของผู้ซื้อสัปดำห์ละ 1 ครั้ง และ
มำกกว่ำนั้น มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมำคือควำมถี่ 2 สัปดำห์ต่อครั้ง, ไม่แน่นอนและควำมถี่ 
4 สัปดำห์ต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 22.0, 18.0 และ 16.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับด้ำนช่วงเวลำที่ผู้ซื้อมำใช้จ่ำย
ตลำดพบว่ำ ผู้ซื้อมำใช้จ่ำยตลำดในช่วงบ่ำย-เย็น (14.01-18.00) มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมำ
คือช่วงสำย-เที่ยง (9.01-14.00), ช่วงเช้ำ (5.00-9.00) และไม่แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 30.0, 26.0 และ 4.0 
ตำมล ำดับ  
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   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ควำมถี่ในกำรมำเลือกซื้อสินค้ำของผู้ซื้อสัปดำห์ละ 1 ครั้ง และ
มำกกว่ำนั้น มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.9 รองลงมำคือควำมถี่2 สัปดำห์ต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 17.1 
ส ำหรับส ำหรับด้ำนช่วงเวลำที่ผู้ซื้อมำใช้จ่ำยตลำด พบว่ำ ผู้ซื้อมำใช้จ่ำยตลำดในช่วง เช้ำ (5.00-9.00) คิด
เป็นร้อยละ 100.0  

   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ควำมถี่ในกำรมำเลือกซื้อสินค้ำของผู้ซื้อสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
และมำกกว่ำนั้น มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมำคือควำมถี่ 3 สัปดำห์ต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 2.9 
ส ำหรับด้ำนช่วงเวลำที่ผู้ซื้อมำใช้จ่ำยตลำด พบว่ำ ผู้ซื้อมำใช้จ่ำยตลำดในช่วงบ่ำย-เย็น (14.01-18.00) 
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมำคือรองลงมำคือช่วงสำย-เที่ยง (9.01-14.00) และหัวค่ ำ (18.01-
21.00)คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ 5.7 (ตำรำงท่ี 22) 
 
ตารางท่ี 22 ควำมถี่ในกำรมำซื้อสินค้ำในตลำด (ในรอบ 3 เดือน) และช่วงเวลำที่จ่ำยตลำด 

ความถี่และช่วงเวลา ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
ความถี่ในการมาซ้ือสินค้า 

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง และมำกกว่ำ 
2 สัปดำห์ต่อครั้ง 
3 สัปดำห์ต่อครั้ง 
4 สัปดำห์ต่อครั้ง 
ไม่แน่นอน 
รวม 

 
44.0 
22.0 
0.0 
16.0 
18.0 

100.0 (n=50) 

 
82.9 
17.1 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0 (n=35) 

 
97.1 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 

100.0 (n=35) 
ช่วงเวลาที่จ่ายตลาด 

เช้ำ (5.00-9.00) 
สำย-เที่ยง (9.01-14.00) 
บ่ำย-เย็น (14.01-18.00) 
หัวค่ ำ (18.01-21.00) 
ไม่แน่นอน 
รวม 

 
26.0 
30.0 
40.0 
0.0 
4.0 

100.0 (n=50) 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0 (n=35) 

 
0.0 
8.6 
85.7 
5.7 
0.0 

100.0 (n=35) 
 
  2.7  ความต้องการในการปรับปรุงตลาด 
   ส ำหรับด้ำนควำมต้องกำรของผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรเพ่ือปรับปรุงตลำดให้ดีขึ้นโดยภำพรวม
ทั้ง 3 แห่ง พบว่ำผู้ซื้อมองว่ำตลำดทั้ง 3 แห่งต้องมีกำรปรับปรุงทั้งเรื่องควำมสะอำด เรื่องที่จอดรถ และ
เรื่องรำคำสินค้ำ เพ่ือให้ตลำดมีกำรพัฒนำเพ่ิมมำกขึ้นและให้คนซื้ออยำกเดินตลำดเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เมื่อ
พิจำรณำผู้ซื้อแต่ละตลำดมีรำยละเอียดดังนี้ 
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   ตลำดสดเทศบำล พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรต้องกำรให้ตลำดมีกำรปรับปรุงเรื่องควำม
สะอำดมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมำคือปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ, เรื่องรำคำสินค้ำ และเรื่อง
คุณภำพของสินค้ำ คิดเป็นร้อยละ 22.0, 6.0 และ 2.0 ตำมล ำดับ 
   ตลำดโชคอ ำนวย พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรต้องกำรให้ตลำดมีกำรปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมำคือปรับปรุงเรื่องควำมสะอำด คิดเป็นร้อยละ 48.6  
   ตลำดเทศบำลบ้ำนผึ้ง พบว่ำ ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรต้องกำรให้ตลำดมีกำรปรับปรุงเรื่อง
รำคำสินค้ำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมำคือปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ 2.9 (ตำรำง
ที่ 23) 
 
ตารางท่ี 23 ผู้ซื้ออยำกให้ปรับปรุงตลำดด้ำนใดมำกที่สุด 

ด้านการปรับปรุง ตลาดสด
เทศบาล 

ตลาดโชคอ านวย 
ตลาดเทศบาล

บ้านผึ้ง 
ควำมสะอำด 
รำคำสินค้ำ 
คุณภำพสินค้ำ 
ที่จอดรถ 
รวม 

70.0 
6.0 
2.0 
22.0 

100.0 (n=50) 

48.6 
0.0 
0.0 
51.4 

100.0 (n=35) 

0.0 
97.1 
0.0 
2.9 

100.0 (n=35) 
 

3. สรุป 

 กำรส ำรวจตลำดสดทั้ง 3 แห่งในเมืองนครพนมทั้งผู้ค้ำในตลำดสด และผู้ซื้อสินค้ำท ำให้ทรำบและ
เข้ำใจพัฒนำกำรของตลำดสดเมืองนครพนมมำกยิ่งขึ้นกว่ำเดิม จำกข้อมูลเชิงปริมำณมีประเด็นที่น่ำสนใจ 
คือ อำชีพค้ำขำยของชำวตลำดนครพนม ไม่ได้เริ่มต้นจำกกำรที่ค้ำขำยโดยก ำเนิด หำกแต่ว่ำได้ประกอบ
อำชีพท ำนำแล้วผันตัวมำประกอบอำชีพค้ำขำย เนื่องจำกต้องกำรที่จะหำรำยได้เสริมและได้จับเงินทุกวัน
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวัน และผู้ค้ำที่อยู่ในตลำดสดมีกำรผันตำมระยะเวลำในกำรตั้งของตลำด  
นั้น ๆ ด้วย กล่ำวคือตลำดที่มีกำรก่อนตั้งยำวนำนผู้ค้ำจะเป็นรำยเก่ำมำกกว่ำผู้ค้ำรำยใหม่ สิ่งนี้สะท้อน
ภำพกำรคงอยู่ของกลุ่มผู้ค้ำเฉพำะ โอกำสในกำรเข้ำไปค้ำขำยในตลำดสดดั้งเดิมของผู้ค้ำรำยใหม่นั้น
เป็นไปได้ยำกขึ้น ส่วนพ้ืนที่ขำยในอดีตกับปัจจุบันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมำกนัก ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงส่วน
ใหญ่จะเปลี่ยนจำกแผงขำยกับดินมำเป็นแผงขำยถำวร ส่วนรำคำแผงจะเพ่ิมขึ้นไม่มำกนักยกเว้นกรณีกำร
ซื้อแผงต่อจำกผู้ค้ำรำยอ่ืน ผู้ค้ำรำยย่อยใช้ทุนตัวเองในกำรลงทุนและมีกำรยืมเงินนอกระบบ ซึ่งประเด็นนี้
เป็นเรื่องที่น่ำสนใจเกี่ยวกับระบบเงินกู้ในตลำดสดและควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบบกำรส่งสินค้ำ
ที่มำคิดจ ำนวนเงินตำมหลังจำกที่ขำยสินค้ำเสร็จแล้ว ส่วนยอดขำยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน
กว่ำในอดีต แต่เมื่อน ำยอดขำยมำคิดเป็นจ ำนวนปี เห็นได้ว่ำในมีจ ำนวนเงินหมุนเวียนในตลำดประมำณ
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หลำยล้ำนบำท ถือได้ว่ำเป็นพ้ืนที่ทำงเศรษฐกิจที่ควรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน ช่วงเวลำในตลำดมี
กำรเปลี่ยนตำมลักษณะของตลำดและหน้ำที่ของตลำด 

 ผู้ซื้อที่มำใช้บริกำรในตลำดสด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นหลักและเป็นวัยกลำงคน ผู้ที่มำซื้อเป็น
เกษตรกร และเป็นผู้ค้ำรำยย่อยที่ซื้อสินค้ำไปขำยต่อทั้งท่ีน ำไปขำยในตลำดสดอื่น และขำยตำมหมู่บ้ำนถือ
ได้ว่ำกลุ่มที่มำซื้อสินค้ำเป็นตัวเชื่อมส ำคัญในกำรกระจำยสินค้ำสู่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่ง ส่วนประเภทสินค้ำ
ที่มำซื้อส่วนใหญ่เป็นผักสด ผลไม้ อำหำรส ำเร็จรูป เนื้อสด สำเหตุคือรำคำถูกและอยู่ใกล้บ้ำน เห็นได้ว่ำ
ตลำดเป็นแหล่งที่ตอบสนองผู้ซื้อในบริเวณที่ใกล้เป็นจุด ๆ กำรมำตลำดส่วนใหญ่จะมำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
และมำกกว่ำระยะเวลำจะผลันตำมกำรเปิดตลำดแต่ละตลำด ผู้ซื้อถือเป็นกลุ่มที่จ ำเป็นมำกส ำหรับกำรคง
อยู่ของตลำด ถ้ำตลำดตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ซื้อจะท ำให้ตลำดสดสำมำรถเดินหน้ำต่อไปได้  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

บทที่ 7 

บทสรุป 
 

งานวิจัยเรื่อง “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยเมือง
นครพนม”นี้เป็นโครงการย่อยของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต ชื่อ ก าเนิด
และพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน  (The Origin and Evolution 
of Fresh Market, Market Fair, and Petty Traders in the Northeast of Thailand)” ซึ่ ง มี
ทั้งหมด 3 ระยะ งานวิจัยนี้อยู่ในระยะแรกงานวิจัยนี้ ไม่พียงให้ความสนใจตลาดซึ่งเป็นพลังของเศรฐ
กิจสังคมแบบทุนนิยมเท่านั้น แต่มุ่งที่จะตั้งค าถามและท าความเข้าใจกับ “ตลาดชาวบ้าน” ค าถามที่
เราสนใจ มุ่งไปในทางที่ว่า การแลกเปลี่ยนค้าขายในตลาดสด ตลาดนัด มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับแบบ
วิถีการผลิตแบบไหน ผู้ ให้บริการร้านค้าย่อย และผู้ผลิตสินค้ารายย่อย (petty commodity 
production) มีวิธีการอย่างไรในการท าให้เขาสามารถด ารงอยู่ได้ ตลาดชาวบ้านและผู้ผลิตสินค้าราย
ย่อย จะมีพัฒนาการต่อไปข้างหน้าอย่างไร หรือจะมีบทบาทต่อสังคมในอนาคตอย่างไร  

ส าหรับงานวิจัยนี้ให้ความสนใจตลาดสดในเมืองนครพนม ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่เพ่ิงถูก
ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ เกิดการลงทุนขนาดใหญ่และ
กระจายสินค้าที่ผลิตออกสู่เส้นทางนครพนม ลาว เวียดนามและจีนตอนใต้  การมุ่งให้ความส าคัญกับ
ทุนขนาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว การเกิด modern trade ที่มีสินค้า
หลากหลายและได้มาตรฐานของปริมาณและคุณภาพ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยพร้อมกับ
การบริการที่ดี สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้า  ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบและ
การอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดอย่างไร จึงเป็นประเด็นที่งานวิจัยนี้ให้ความสนใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของเมืองนครพนม 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการการก่อเกิด
ตลาดสดในเมืองนครพนม 3) เพ่ือวิเคราะห์ผู้ค้ารายย่อยและผู้ซื้อในตลาดเมืองนครพนม  ผล
การศึกษาพอจะสรุปได้ดังนี้ 

 

1. การเติบโตของเมืองชายแดนและพัฒนาการตลาดสด  

เมืองนครพนมตั้งอยู่บนแม่น้ าโขง พ้ืนทีบริเวณนี้ เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรโบราณ 
ประกอบกับสมัยก่อน แม่น้ าเป็นเส้นทางการคมนาคมที่มีความส าคัญ มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเดินทางไปมาหาสู่กัน ท าให้เชื่อว่ามีการค้าขายมานานแล้ว ซึ่งตลาดและการค้าขาย 
มีก าเนิดและพัฒนาการควบคู่มากับพัฒนาการการเติบโตของเมือง แต่รัฐสมัยใหม่ได้พัฒนาขึ้นมา 
เมืองนครพนม ได้กลายเป็นเมืองชายแดน การขยายตัวของเมืองและการขยายตัวของตลาด จึงมี
ปัจจัยขับเคลื่อน ที่คล้ายกับเมืองอ่ืน ๆ และมีปัจจัยเฉพาะในฐานะที่เป็นเมืองชายแดน ปัจจัยเหล่านี้
ได้แก่ การเคลื่อนเข้ามาค้าขายของกลุ่มคนจีน สงครามอินโดจีนและสงครามเวียดนาม ตลอดจน
นโยบายความมั่นคง และนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ เมื่อกลุ่มชาวจีนเข้ามาค้าขายและเกิดย่าน
การค้าบนถนนเลียบริมน้ าโขง ตลาดสดจึงก าเนิดขึ้นในช่วงแรกๆ เมื่อเข้าสู่การแบ่งเขตแดนแบบใหม่ 
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และภูมิภาคนี้ได้ก้าวไปสู่สงคราม ประกอบปัญหาความมั่นคงภายในเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายแดนท าให้
มีทั้งผู้อพยพชาวเวียดนาม และการเข้ามาเคลื่อนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งท าให้นครพนมถูก
ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สีแดง ส่งผลต่อการค้าขายระหว่างประเทศถูกจ ากัด แต่กระนั้นก็ตามเศรษฐกิจ
นครพนม ได้รับแรงหนุนจากการจับจ่ายใช้สอยในสงครามของทหารอเมริกัน ที่มาตั้งฐานทัพ และการ
มีผู้อพยพมาตั้งค่ายอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้ประชากรแฝงที่เพ่ิมเข้ามาจ านวนมากมีความต้องการอาหาร
สินค้าบริโภค อุปโภค และบริการ ท าให้ตลาดสด ธุรกิจบริการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเป็น
อย่างมาก  ภายหลังจากการปิดฐานทัพและค่ายผู้อพยพ เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมเกิดการชะลอ
ตัวลง แต่ได้กลับมาคึกคักและขยายตัวอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดพรมแดนการค้า และการสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าโขง โดยเฉพาะการเกิดห้างสรรพสินค้า และการขยายตัวของการท่องเที่ยว  

จากการศึกษาก าเนิดและพัฒนาการตลาดนครพนม ปัจจัยขับเคลื่อนที่ได้กล่าวข้างต้น ของ
เมืองชายแดน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่ามีพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวที่
ส าคัญของเมืองนครพนมในปัจจุบัน คือการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ เป็นเขตที่
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การใช้ที่ดิน ภาษีศุลกากร และกฎหมายอ่ืน ๆ อีกมาก ไม่
เหมือนกับพื้นที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special 
Economic Zone ก็คือเขตที่สร้างขึ้นเพ่ืออุตสาหกรรมพเนจร ที่ถูกขับไล่มาจากที่อ่ืน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีปัญหาในการท าลายสิ่งแวดล้อม ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้งของไทย ที่ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน ก็มีแนวคิดว่าจะได้ประโยชน์จากแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือเข้มข้น อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริง ๆ จัง ๆ จึงยังไม่พบผลกระทบต่อตลาดสดใน
เมืองนครพนม  

 

2. ชาติพันธุ์ในเศรษฐกิจตลาด  

นครพนมเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่อาศัยและกลายเป็นแรงงาน
ให้รัฐไทยส่วนใหญ่ท าการเกษตร การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพ่อค้าคนจีน ได้ท าให้เกิดชุมชนและย่าน
การค้าขึ้นมาบนถนนสุนทรวิจิตร ในช่วงเวลานั้นการค้าในเมืองนครพนมจึงขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนจีน 
(ณัฐวุฒิ  ชัวนินี, 2557) ในปี พ.ศ. 2489 พ่อค้าคนจีนได้ตั้งสมาคมขึ้นมาชื่อ สมาคมฮ่ัวเคียว และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมพ่อค้าคนจีน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนจีนจะตั้งรกรากอยู่
ในเมืองนครพนมมานานแล้ว แต่การค้าขายหรือเศรษฐกิจของเมือง ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนไทยเชื้อ
สายจีนเท่านั้น ส าหรับเมืองนครพนม เมื่อประมาณสามทศวรรษที่ผ่านมา คนเวียดนามมีบทบาทใน
เศรษฐกิจของเมืองนครพนมที่เด่นชัดมากขึ้น จากการสะสมทุนภายใต้ข้อจ ากัดหลายอย่าง จาก
นโยบายของรัฐต่อชาวเวียดนาม ความไม่ไว้วางใจจากภาพลักษณ์ผูกติดกับคอมมิวนิสต์ การขาดสิทธิ
ในการครอบครองทรัพย์สินและถูกจ ากัดพ้ืนที่  ท าให้ชาวเวียดนามค้าขายและท าธุรกิจขนาดเล็กแต่มี
ความหลากหลายด้วยทักษะฝีมือเช่น การเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยานยนต์ ฯลฯซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของคนท้องถิ่น  ส่วนคนจีนจะท าธุรกิจขนาดใหญ่แต่เข้าสู่การเมืองในเวลาต่อมา แต่
หลังจากนโยบายการให้สัญชาติ ชาวเวียดนามได้น าทุนที่สะสมออกมาใช้ในการการลงทุน ท าให้
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เศรษฐกิจของเมืองนครพนมในปัจจุบันกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในมือของคนเวียดนาม รวมทั้งการค้า
ขายในตลาดสดด้วย 

ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม มีก าเนิดและพัฒนาการมาพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมือง
นครพนม แต่ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ก็คือ ตลาดสดนครพนม มีพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนไทย
เชื้อสายเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ แม่ค้าเหล่านี้ ไม่ได้ขายสินค้าคืออาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ส าหรับคนเชื้อสายเวียดนามเท่านั้น แต่ขายอาหารสดให้แก่คนไทย คนจีน ที่อยู่ในนครพนมและคน
ลาวที่อยู่แขวงเมืองค าม่วน สปป.ลาวด้วย การที่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดสดของนครพนมเป็นคนเชื้อสาย
เวียดนามเป็นส่วนใหญ่นี้ ท าให้เรามองว่าตลาดสดเทศบาลนครพนม อยู่ภายใต้การก ากับของชาติพันธุ์ 
คือกลุ่มคนไทยเชื้อสายเวียดนาม  

การเข้ามาควบคุมก ากับเศรษฐกิจของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม มิได้หมายความว่า ชาติพันธุ์
อยู่ในตลาด ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดได้สถาปนาและก าหนดความสัมพันธ์ เพ่ืออ านวยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน และเพ่ือให้เกิดการสะสม “ตลาด” ที่หมายถึงกฎและสถาบันแห่งการแลกเปลี่ยน มิได้กีด
กันคนไทยท้องถิ่นออกไปจากตลาด แต่ได้จัดระเบียบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการสะสมทุนมาก
เพ่ิมขึ้น โดยปรับเปลี่ยนให้คนไทยท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตรายย่อย ที่อยู่ในล าดับแรก ๆ ของห่วงโซ่อุปทาน
ของอาหาร เพ่ือให้คนในเมืองที่ท าหน้าที่ในการในด้านการค้าและการบริการมีอาหารอย่างเพียงพอ 
คนเวียดนาม (ในเมืองอ่ืน ๆ คือคนจีน) ซึ่งถูกจ ากัดสิทธิ ไม่อาจจะเข้าไปเป็นผู้ผลิตอาหารรายย่อยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เข้ามาท าหน้าที่ในการกระจายอาหารให้แก่ผู้อยู่ในเมือง ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ดังนั้นการเข้ามาควบคุมตลาดสดของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม และการ “กีดกัน” คนไทย
ท้องถิ่นออกจากสด จึงมิใช่การปิดโอกาสอย่างตายตัว แต่เป็นจัดระเบียบ จัดล าดับการผลิตและการ
จ าหน่ายจ่ายแจกผลผลิต เพ่ือให้เกิดการสะสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

3. สงครามและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดังที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ผ่าน ๆ มาว่า ตลาดของเมืองนครพนม ขยายตัวเนื่องมาจาก
สงคราม โดยนับมาตั้งแต่สงครามอินโดจีน และสงครามเวียดนาม การขยายตัวดังกล่าวนี้ เกิดจากการ
ใช้จ่ายของทหารและบุคคลากร ที่เข้ามาท าหน้าที่ในสงครามและมาตั้งฐานทัพอยู่ในนครพนม แต่
นอกจากนั้น สงครามยังท าให้เกิดการโยกย้ายคนเข้ามาอยู่ในนครพนมมากเพ่ิมขึ้น ทั้งการอพยพของ
คนเวียดนาม และการอพยพของคนลาว ที่เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพ การเข้ามาของผู้คนจ านวนมาก ได้
ท าให้ขนาดของตลาดขยายตัว และการใช้จ่ายของบุคคลากรสงครามในท้องถิ่น ได้ท าให้เศรษฐกิจ
เมืองนครพนมเติบโต และส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดสดอย่างชัดเจน ความเติบโตในลักษณะแบบ
เดียวกันนี้ ก็เกิดในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในประเทศไทย อย่างเช่นอุดร ตาคลี พัทยา 
(เป็นสถานที่พักผ่อนของทหาร) และอันที่จริง การใช้จ่ายในสงครามเวียดนาม ของสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศไทย เป็นเครื่องจักรส าคัญอย่างหนึ่งที่พยุงให้เศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างปีทศวรรษที่ 
2510 มีอัตราการเติบโตอยู่ได้ในระดับสูง  
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อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของทหารอเมริกันในเมืองนครพนม สิ้นสุดไปนานกว่า 3 ทศวรรษ
แล้ว เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมก็ยังคงได้รับแรงหนุนเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นการค้าชายแดน 
การตั้งศูนย์ผู้อพยพชาวลาว และล่าสุด ได้มีการประกาศให้นครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถึงแม้ว่า
สงครามและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีลักษณะพ้ืนฐานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งสองอย่างก็จะท า
หน้าที่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ช่วยท าให้เศรษฐกิจท้องถิ่นขยายตัว เติบโตขึ้นมา เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ก็คือ “พ้ืนที่” ที่ใช้กฎระเบียบทางด้านการค้าหรือการศุลกากร แตกต่างออกไปจากพ้ืนที่ “ปกติ” อ่ืน 
ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการผ่อนคลายการควบคุม หรือการผ่อนคลายด้านภาษี เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการลงทุน อันที่จริงลักษณะที่ว่านี้ ก็สอดคล้องกับการตั้งฐานทัพอเมริกันในนครพนม เพราะพ้ืน
ที่ตั้งฐานทัพ เป็นพ้ืนที่พิเศษ มีกฎระเบียบในการควบคุมที่เป็นการเฉพาะ แตกต่างออกไปจากพ้ืนที่  
อ่ืน ๆ  

นอกจากนั้น สงครามและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจจะท าหน้าที่คล้ายกันในแง่อ่ืนด้วย 
กล่าวคือ สงคราม ได้ท าหน้าที่ในการ devalue ทุนที่มีสภาพล้นเกิน (over-surplus) กล่าวคือเกิด
การสะสมทุนมากเกินไป จนเกิดภาวะที่ผลตอบแทนหน่วยสุดท้ายจากการลงทุนลดน้อยถอยลง ภาวะ
แบบนี้ในประวัติศาสตร์ ก็ได้ท าให้เกิดการล่าอาณานิคม และลัทธิจักรวรรดินิยมขึ้นมา หรือในบาง
กรณี อาจจะท าการ “รื้อ” สิ่งที่เคยมีมาก่อน เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการน าเอาทุนที่มีอยู่มาลงทุน สร้างสิ่ง
เหล่านั้นขึ้นมาใหม่ อย่างเช่นการรื้อสิ่งปลูกสร้างของนครปารีส ในสมัยนโปเลียนที่ 2 แล้วสร้างถนน
และห้างสรรพสินค้าขึ้นมาใหม่ ซึ่ง David Harvey เรียกพัฒนาการแบบนี้ว่าเป็นการ “แก้ซ่อมพ้ืนที่” 
(spatial fixed) การมีสงคราม ก็เปิดโอกาสให้ทุน (ท่ีอยู่ในสภาพล้น – surplus) ได้น าออกมาใช้ และ
เปิดโอกาสให้มีการทุนที่เหลือ น าออกไปใช้ในการ “ลงทุน” ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น การก าหนดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน และในปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไป กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคท่ัวโลก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในพ้ืนที่ทั่วไป “ไม่คุ้ม” การก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขึ้นมา ก็เพ่ือให้ผลแทนในการลงทุนในพ้ืนที่พิเศษ สูงกว่าที่ลงทุนในพ้ืนที่ปกติ  

การอภิปรายประเด็นเรื่องสงครามและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดูเหมือนว่า เราจะถอยห่างออกมา
จากประเด็นเรื่องตลาดสด อย่างไรก็ตาม หากเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราน าเอาประเด็นนี้มา
อภิปราย ก็เนื่องจากว่า ตลาดสดเมืองนครพนม ได้รับแรงหนุนเนื่องจากการใช้จ่ายในสงคราม และ
ก าลังได้รับแรงหนุนเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นประเด็นที่เราน ามาอภิปราย ได้เผยให้เห็นถึง
เบื้องหลังของความเชื่อมโยงที่ปรากฏให้เราเห็น  

 

4. เอกชน รัฐ และผู้ผลิตรายย่อยในตลาดสด 

การวิเคราะห์ที่เราได้น าเสนอไว้ในบทที่ผ่านมา ได้เผยให้เห็นกลุ่มผู้แสดงอีกสองกลุ่ม ที่
บทบาทในการควบคุมก ากับตลาดสด คือเอกชนและรัฐ ตลาดโชคอ านวยเป็นตลาดสดเอกชนที่เกิดขึ้น 
ในช่วงปี พ.ศ. 2522 จากการขยายตัวของตลาดสดเทศบาล เพราะมีพ้ืนที่อยู่ใกล้กัน เดิมเป็นพ้ืนที่ขาย
ของมาก่อนแล้ว โดยชาวเวียดนามและคนท้องถิ่นน าสินค้ามาขายให้กับผู้สัญจรไปมา อาณาบริเวณ
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ตลาดจึงเป็นลักษณะเรียงตัวกันไปด้านหลัง คือ ตลาดสดเทศบาล สถานีขนส่ง ตลาดเอกชน 2 ตลาด 
ปัจจัยที่ท าให้ตลาดโชคอ านวยเกิดขึ้น เชื่อมโยงกับตลาดสดเทศบาล คือ การย้ายออกไปของสถานี
ขนส่งในปี พ.ศ. 2522 จากการขยายตัวของตลาดสดเทศบาล และความแออัดของพ้ืนที่ จากการ
สัญจรของผู้เดินทาง ท าให้เอกชนเจ้าของที่ดินได้พัฒนาพื้นที่เป็นตลาดสด  

ถ้าหากวิเคราะห์พัฒนาการที่ได้สรุปไว้ตอนต้น เราจะเห็นได้ว่า รัฐและเอกชน มีบทบาทเคียง
คู่และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในการสนับสนุนให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยน เห็นได้ชัดว่าในการเกิด
ตลาดสดเทศบาลนครพนมนั้น เอกชนได้อาศัยพลังของรัฐ ในการสร้างตลาดขึ้นมา โดยการให้เช่าที่ดิน
เพ่ือสร้างสถานีขนส่ง และการบริจาคที่ดินให้เทศบาลเพ่ือสร้างตลาดขึ้นมา ทางฝ่ายเอกชน การ
บริจาคหรือการให้เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะเหล่านี้ เอกชนเองก็มีส่วนได้ประโยชน์ 
หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การบริจาคที่ดินให้แก่รัฐ (ไม่เฉพาะในกรณีนี้)  ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง 
ที่มีผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนทางภาครัฐ ในระยะแรกตลาดสดอาจจะมีฐานะเป็นเพียงแค่ 
“บริการสาธารณะ” ซึ่งสินค้าสาธารณะเหล่านี้ โดยปรกติแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากว่า บริการ
เหล่านี้ หากผู้บริโภคไม่มีก าลังซื้อเพียงพอ และเอกชนไม่สนใจที่จะเข้ามาผลิตและน าสินค้าออกมา
ให้บริการ ก็จะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างกว้างขวาง  

ในกรณีของการเกิดตลาดสดนครพนม ที่เราพบว่าทั้งรัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกันนั้น 
ค าอธิบายก็อาจจะเนื่องมาจากว่า “ตลาดสด” เป็นสินค้าและบริการที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง คือ 
“ผู้ผลิตรายย่อย” คือแม่ค้าพ่อค้าในตลาด เป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญในการท าให้มีสินค้าและบริการ
ในตลาดสด เอกชนผู้เป็นเจ้าของตลาด มีรายได้จากการเจ้าของทรัพย์สิน พ้ืนที่หรือเป็นเจ้าของ 
“แผง” ให้ผู้ผลิตรายย่อยใช้เป็นที่จ าหน่ายผลผลิต หรืออาจจะได้ประโยชน์จากการที่ที่ดินรายรอบมี
ราคาสูงขึ้น ส่วนรัฐก็มีหน้าที่ควบคุมและให้มั่นใจว่า มีสินค้าแจกจ่ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเมืองอย่าง
เพียงพอ สินค้ามีคุณภาพที่ดีหรือไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ โดยมีนโยบายตลาดสดน่าซื้อเป็นกฏเกณฑ์เข้า
มาก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบทั้งสาม เป็นส่วนผสมที่มีอยู่ ในก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด
เทศบาลนครพนม ในช่วงราว 50 ปีที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์พัฒนาการของตลาดสดในนครพนม ได้ชี้ให้เห็นว่า การผสมผสาน
กันระหว่างเอกชน ผู้ผลิตรายย่อย และฝ่ายรัฐก าลังเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีของตลาดโชคอ านวย 
เจ้าของตลาดพบว่า การท าตลาดไม่ใช่ทางเลือกทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด และก าลังมองหา
โอกาสในการเลิกธุรกิจตลาดสด ทางฝ่ายรัฐก็ประสบปัญหาในการควบคุณคุณภาพของตลาด ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทางฝ่ายผู้ผลิต (หรือผู้ค้า) รายย่อยก็พบว่า ธุรกิจของตนเองก าลังถูก
รุกรานอย่างหนักจากธุรกิจค้าปลีกอาหาร แต่เนื่องจากว่า ตลาดหรือการค้าขายแลกเปลี่ยน ยังคงเป็น
เครื่องจักรที่ส าคัญในการขับดันให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ และผู้ผลิตรายย่อยก็ยังคงต้องการ
พ้ืนที่ในการประกอบการ ก็ได้ท าให้เกิดการขยายตัวของตลาดแบบใหม่ อย่างเช่นตลาดนัด ตลาดใน
จุดผ่อนปรน หรือเกิดร้านอาหารริมถนน กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ประเด็นเหล่านี้ ซึ่งงานวิจัยนี้ 
จะขยายออกไปครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ในปีต่อไป 
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5. ตลาดสดนอกเมือง 

ตลาดสุดท้ายที่เราศึกษาในช่วงแรกของการวิจัยที่นครพนม เป็นตลาดเกิดใหม่ และเกิดใน
พ้ืนที่ที่ห่างออกไปจากเมืองมากพอสมควร ซึ่งอาจเรียกว่าตลาดสดนอกเมือง การเกิดตลาดสดดังกล่าว
นี้ อาจจะถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่แหล่งกลาง รองจากพ้ืนที่เมือง แต่ตลาดสดก็มีก าเนิดแบบเดียวกัน คือมี
จ านวนประชากรที่อยู่รายรอบพ้ืนที่แหล่งกลางจ านวนหนึ่ง ต าบลบ้านผึ้ง เป็นที่ตั้งค่ายผู้อพยพ ท าให้
มีจ านวนประชากรมากเพียงพอที่จะท าให้เกิดตลาด และการเกิดตลาดนอกเมืองแบบนี้ ท าให้เราให้
ความสนใจว่า ตลาดที่ตั้งอยู่ในชนบทเช่นนี้ มีองค์ประกอบที่จะเรียกได้ว่า เป็นตลาดชาวบ้านหรือไม่  

สิ่งที่พบได้อย่างชัดเจนคือ ผู้ค้าขายหรือแม่ค้าที่ขายของในตลาด เป็นชาวบ้านที่อยู่รายรอบ 
แม่ค้าเหล่านี้ มาจากครอบครัวเกษตรกรรายย่อย และหลายคนก็มีผลผลิตของตนเอง น ามาขายใน
ตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อค านึงถึงสินค้าหรือผลผลิตที่ขายอยู่ในตลาด แม้ว่าเราจะยังไม่อาจจะบอก
ตัวเลขสัดส่วนที่ชัดเจน ระหว่างผลผลิตจากท้องถิ่น และผลผลิตที่มาจากที่อ่ืน แต่ก็บอกได้ว่า ผลผลิต
ที่มาจากที่อ่ืน มีมูลค่าค่อนข้างมาก และอาจจะมากกว่าผลผลิตที่มาจากท้องถิ่น ในแง่นี้ตลาดสดนอก
เมือง จึงท าหน้าที่ทั้งเป็นแหล่งกระจายผลผลิตในท้องถิ่น และท าหน้าที่ในการกระจายผลผลิตที่มา
จากที่อ่ืน โดยเฉพาะที่มาจากในเมืองด้วย 

การที่ตลาดสดนอกเมือง หรือตลาดในชนบท มีลักษณะดังที่เราได้น าเสนอไว้ในกรณีของ
ตลาดสดบ้านผึ้ง ได้แสดงนัยไว้หลายอย่าง ประการแรก หากเรามองว่า พ้ืนที่ชนบท เป็นพ้ืนที่มีมีการ
ผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง (subsistence) มาก่อน การเกิดตลาดบ้านผึ้งได้ยืนยันให้เห็นถึงการลดบทบาท
ของการผลิตแบบพ่ึงตนเอง ผู้ผลิตรายย่อยในพ้ืนที่นี้ ได้ถูกผนวกเข้าไปอยู่ในกระแสของการแบ่งงาน
กันท ามากข้ึนแล้ว  อย่างไรก็ตามเราก็ยังพบเห็นพืชผักและอาหารพ้ืนเมือง ที่น ามาขายในตลาดสดอยู่
บ้าง ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตรายย่อยยังไม่ละทิ้งการผลิตอาหารส าหรับการบริโภคในครัวเรือน
ทั้งหมด เพียงแต่ว่าผู้ผลิตรายย่อย อาจจะเผชิญกับเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดที่ยากยิ่งขึ้น ในสภาพที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบัน  

สิ่งที่เราอยากขยายภาพในที่นี้ก็คือ ตลาดได้เข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนแบบ “กระจาย
กลับ” (redistribution) มากยิ่งขึ้น ในความคิดของ Karl Polanyi การกระจายกลับส่วนใหญ่จะเป็น
บทบาทของรัฐ และวิธีการที่สังคมน ามาใช้ เพ่ือให้สามารถกลับไปควบคุมตลาด ทั้งนี้ เพราะว่า เมื่อ
สังคมแบบอุตสาหกรรมขยายตัวออกไป ได้ท าให้ “ตลาด” ขยายตัวออกไปด้วย และตลาดก็พยายามที่
จะเป็นอิสระจากการควบคุมของสังคม สังคมหรือรัฐ จึงได้พยายามกลับไปควบคุมตลาด ด้วยการเก็บ
ภาษีแบบก้าวหน้า และน าภาษีมาใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มคนที่ ไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการท างานของตลาด  ในกรณีที่เราก าลังอภิปรายเกี่ยวกับตลาดบ้านผึ้ง และ
ที่เราก าลังฉายภาพให้เห็นถึงการที่ผู้ผลิตรายย่อย เริ่มแยกออกมาจากการผลิตอาหารส าหรับ
ครอบครัวของตัวเองนั้น ก็คือภาวะที่ครัวเรือนผลิตพืช (ทั้งที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร) เพ่ือส่ง
ให้กับอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกัน ตลาดสดก็ท าหน้าที่ในการกระจายอาหารให้แก่ครัวเรือน
เหล่านี้ แม้ว่าอาหารอาจจะมีทั้งที่ผลิตในท้องถิ่น โดยผู้ผลิตรายย่อยอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่อยู่
ในระดับเดียวกัน (reciprocity) แต่อาหารหลายอย่างมาจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ซึ่งเรามองว่า
เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยที่อยู่ในล าดับหรืออยู่ในต าแหน่งแห่งที่ทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่เท่า
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เทียมกัน กระนั้นก็ตาม แม้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบ “ตลาด” (exchange 
คือมุ่งก าไร) แต่ผลจากการมีตลาดสดก็คือท าให้เกษตรกรรายย่อย มีแหล่งอาหารที่มีราคาที่เขาหาซื้อ
ได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรจะส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อย โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าที่เป็นอาหาร สามารถ
ยกระดับของสินค้า โดยอาจจะพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน หรือยกระดับ
สินค้าโดยเน้นไปที่การผลิตสินค้าที่ปลอดสารเคมี หรือการแปรรูปอาหารปลอดภัย 
และการยกระดับผู้ผลิตรายย่อย โดยให้ผู้ผลิตเหล่านี้ ได้รับประโยชน์ที่เป็นธรรม 
จากระบบการค้าให้มากข้ึน 

6.2 ควรจะส่งเสริมการวิจัย ที่เน้นไปที่ผลกระทบของการค้าชายแดน หรือการสร้างเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ว่าจะมีผลต่อผู้ผลิตอาหารรายย่อยอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบอาหาร ความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างไร 
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แบบส ารวจตลาดสด เพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเมืองละ 3 ตลาด 

………………………………………………… 

ต้นแบบของตลาดที่ดี[สกว. ม.ขอนแก่น ; ม.อุบลราชธานี ; มรภ. สุรินทร์] 

1. ตลาดสดหลักท่ีใหญ่ที่สุด (ตลาดขายปลีกเป็นหลัก) 

2. ตลาดสดรอง อายุมากกว่า 10 ปี 

3. ตลาดสดรองที่ตั้งใหม่ ไม่เกิน 5 ปี 

1. ชื่อตลาด.........................ต าบล......................อ าเภอ...................จังหวัด............................. ...... 

2. เจ้าของตลาด [  ] เทศบาล......................... [  ] เอกชน ชื่อ..................................................... 

3. อายุตลาด.....................ปี 

4. พ้ืนที่ขายโดยประมาณ............................................................ตร.ม. 

5. จ านวนผู้ขาย รวมทุกช่วงเวลาประมาณ.................................ราย 

6. ช่วงเวลาที่ขาย...............รอบ (1).................น. (2)......................น. (3)..........................น. 

7. ค่าเช่าที่/ ตร.ม. ต่อวัน..................................บาท ; ต่อเดือน........................................บาท 

8. ท าความสะอาด..........................................รอบ/วัน 

9. ระดับความสะอาด  [  ] ดี  [  ] ค่อนข้างดี  [  ] ปานกลาง [  ] ต่ า 

แสงสว่าง [  ] เพียงพอ [  ] ปานกลาง [  ] ไม่เพียงพอ 

10. ที่จอดรถจักรยานยนต์    [  ] ฟรี [  ] เสียค่าจอด................บาท/ชม. [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 

11. ที่จอดรถยนต์     [  ] ฟรี [  ] เสียค่าจอด................บาท/ชม. [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 

12. การเดินทางสู่ตลาด     [  ] มีรถสองแถวผ่าน..............สาย [  ] มีรถบัสประจ าทางผ่าน
...........สาย     ตลาดห่างจาก บขส. ..............กม.  ตลาดห่างจากสถานีรถไฟ..................กม. 

 

ที่มาของข้อมูล: [  ] ผู้จัดการตลาด ชื่อ................................................................................................  

  [  ] เจ้าของตลาด ชื่อ.................................................................................................  

  [  ] อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................  
ส ารวจเมื่อวันที่.........เดือน........................พ.ศ. ..................เวลา...............ผู้ส ารวจ...............................  
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แบบสัมภาษณ์เจ้าของ หรือผู้จัดการตลาดสด 

โครงการวิจัย “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อย” ในภาคอีสาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ขอนแก่น, ม.อุบลราชธานี, มรภ.สุรินทร์ 

 

1.  อายุตลาด............................ปี (ตั้งเมื่อ พ.ศ....................................) 

2.  ใครเป็นเจ้าของตลาด............................................................. ....................................................... 

3.  ท าไมจึงท าธุรกิจตลาด 

4.  ท าไมจึงเลือกท าเลที่ตั้งตรงนี้ 

5.  ที่ดินที่ตั้งตลาดใครเป็นเจ้าของ 

6.  ลักษณะอาคารของตลาดเป็นอย่างไร 

7.  ใช้งบก่อสร้างเท่าไหร่ งบมาจาก    [  ] กู้      [  ] เงินของตัวเอง [  ] เข้าหุ้นกัน   [  ] งบราชการ 

8.  ใน 6 เดือนแรก มีร้านค้า/แผง มาเช่า..........................ราย 

9.  ช่วงปีไหน ตลาดนี้จึงเป็นที่นิยม 

10. ท่านท าอย่างไรตลาดนี้จึงเป็นที่นิยมมาขาย, จับจ่าย 

11. ปัจจุบันตลาดนี้มีผู้ขายทุกรอบ......................ราย 

12. ตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งตลาดหรือรับต าแหน่ง ผจก. ถึงปัจจุบัน มีปัญหาในการบริหารตลาด
อะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร ได้ผลหรือไม่ เพราะอะไรจึงได้ผลหรือไม่ได้ผล 

13. ค่าเช่าที่เมื่อแรกตั้งคิดต่อตารางเมตร/ต่อวัน หรือต่อเดือน เท่าไหร่ ขึ้นมากี่ครั้ง เป็นเท่าไหร่ 
ปัจจุบันคิดเทา่ไหร่ 

14. วิธีเก็บค่าเช่าท าอย่างไร (เก็บรายวัน/ รายเดือน) 

15. รายจ่ายหลักของตลาดคืออะไร (ต่อเดือน) ค่าน้ า...............................ค่าไฟ
................................................. 

     ค่าเก็บขยะ.............................ค่าท าความสะอาด...........................ค่าอ่ืน ๆ ระบุ
.......................................... 

16. นโยบายการรักษาความสะอาด/การท าความสะอาด และการแบ่งโซนสินค้า เป็นอย่างไร 

17. การบ าบัดน้ าเสียมีหรือไม่ ถ้ามีท าอย่างไร 

18. การเก็บขยะท าอย่างไร 

19. มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดหรือไม่ ถ้ามีเป็นอย่างไร 
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20. อยากเห็นตลาดนี้เป็นอย่างไร 

21. อยากเสนออะไรต่อผู้บริหารเทศบาลเพ่ือพัฒนาตลาดนี้ให้ดีขึ้น หรือเป็นตลาดตัวอย่าง 

22. อยากเสนออะไรต่อรัฐบาล เพ่ือพัฒนาตลาดนี้ให้ดีขึ้นหรือเป็นตลาดตัวอย่าง 

 [  ] ผู้ให้สัมภาษณ์....................................................เป็น [  ] เจ้าของตลาด   [  ] ผู้จัดการตลาด 

     ตลาด..........................................ต. ...........................อ. ...............................จ. ...... ........................ 

[  ] ผู้สัมภาษณ์.....................................เวลา.................วันที่..........เดือน......................พ.ศ.......... ...... 

 

หมายเหตุ: 1. กรณีท่ีเป็นตลาดท้องถิ่นให้ถามฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /ถ้าเรื่องรายได้ฝ่าย
จัดเก็บรายได้หรือฝ่ายพัฒนารายได้ (กองคลัง) 

    2. ก่อนสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยินยอมด้วยวาจาว่า ยินดีให้สัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด 

โครงการวิจัย “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อย” ในภาคอีสาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ขอนแก่น, ม.อุบลราชธานี, มรภ.สุรินทร์ 

...................................................... 

(1. พยายามเลือกกลุ่มตัวอย่างให้กระจายตามชนิดของสินค้า ชนิดละ 2-3 ราย (1)ผักสด (2) ผลไม้ 
(3) เนื้อสัตว์ (4) ปลา อาหารทะเล (5) อาหารส าเร็จรูป (กับข้าวส าเร็จรูป, ขนม) (6) ของโชว์ห่วย(7) 
เสื้อผ้า  2. พยายามซักให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้ค้าตั้งแต่แรกถึงปัจจุบัน) 

 

1. ก่อนมาค้าขายในตลาดนี้ท าอาชีพอะไร ที่ไหน ท ามากี่ปี 

2. เริ่มค้าขายตั้งแต่เมื่อไหร่ (ปี หรืออายุเท่าไหร่) 

3. ท าไมจึงมาค้าขาย 

4. ทุนแรกค้าขายเท่าไร มาจากไหน เคยกู้นอกระบบหรือไม่ ถ้ามีเท่าไร ดอกเบี้ย/เดือน เท่าไร กู้กี่ปี 
ปัจจุบันยังกู้นอกระบบอยู่หรือไม่ 

5. ตอนแรกค้าใช้ทุนวันละเท่าไร ปัจจุบันเท่าไร 

6. ตอนแรกขายอะไร เพราะอะไรจึงขายสินค้านี้ 

7. ตอนแรกค้าขายได้วันละเท่าไร หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือวันละเท่าไร 

8. ปัจจุบันขายอะไร เพราะอะไรจึงขายสินค้านี้ 

9. ปัจจุบันขายได้วันละเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือวันละเท่าไร 

10. ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิทั้งหมดของครอบครัว รายได้สุทธิจากการค้าขายประมาณ
กี่ % 

11. คนในครอบครัวมีก่ีคน ท าอาชีพอะไรบ้าง 

12. สินค้าท่ีขายตอนแรกซ้ือที่ไหน ห่างตลาดกี่ กม. 

13. ปัจจุบันซื้อสินค้าที่ไหน ห่างไปกี่ กม. 

14. การขนส่งสินค้ามาแผง/ ร้าน ที่ตลาดนี้เมื่อแรกค้าท าอย่างไร 

15. การขนส่งสินค้ามาแผง/ ร้าน ที่ตลาดนี้ในปัจจุบันท าอย่างไร 

16. เมื่อแรกค้า สินค้าที่ขายมีสินค้าท่ีผลิตเองมั้ย ถ้ามีมีสักก่ี % 

17. ปัจจุบันสินค้าที่ขายมีสินค้าที่ท่านผลิตเองหรือไม่ ถ้ามีสักกี่ % 

18. เมื่อแรกค้ามีสินค้าท่ีท่านซื้อจากเพ่ือนบ้านหรือชุมชนเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีสักก่ี % 
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19. ปัจจุบันมีสินค้าท่ีท่านซื้อจากเพ่ือนบ้านหรือชุมชนเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีสักกี่ % 

20. ช่วงที่ขายสินค้า เมื่อแรกค้า ขายช่วงใด (........................น. ถึง ........................น.) 

21. ปัจจุบันท่านขายสินค้าช่วงเวลาใด (........................น. ถึง ........................น.) 

22. ที่พักของท่านเมื่อแรกค้าพักท่ีไหน ห่างจากตลาดนี้กี่ กม. 

23. ที่พักของท่านปัจจุบันพักที่ไหน ห่างจากตลาดนี้กี่ กม. 

24. ท่านพอใจในอาชีพค้าขายหรือไม่ เพราะอะไร 

25. ท่านอยากให้ลูกค้าขายแบบท่านหรือไม่ เพราะอะไร 

26. ท่านคิดจะเลิกค้าขายเมื่อไหร่ หรือค้าขายไปเรื่อย ๆ  

27. อยากเสนออะไรต่อเจ้าของตลาด หรือผู้จัดการตลาด 

28. อยากเสนออะไรต่อเทศบาล 

29. อยากเสนออะไรต่อรัฐบาล 

……………………………………………….. 

[  ] ผู้ให้สัมภาษณ ์ [  ] หญิง [  ] ชาย  อายุ.......................ปี 

     ตลาด.....................................ต. .................... .......อ. ...............................จ. .............................. 

[  ] ผู้สัมภาษณ์................................เวลา.................วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ......... ...... 

 

หมายเหตุ: ก่อนสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยินยอมด้วยวาจาว่า ยินดีให้สัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด 
โครงการวิจัย “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อย” ในภาคอีสาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ขอนแก่น, ม.อุบลราชธานี, มรภ.สุรินทร์ 

.......................................................................................  

ค าชี้แจงต่อผู้ให้ข้อมูล: โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มี
วัตถุประสงค์คือ  

1) เพื่อศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน 2)เพ่ือศึกษา
การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 3)เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยจากผู้บริหารตลาด ผู้ค้ารายย่อยและผู้บริโภค เพ่ือส่งต่อ
ข้อเสนอแนะนี้ไปยังผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ     ข้อมูล
จากท่านที่สอบถามไปผู้วิจัยจะไม่น าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัย กรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ให้สอบถาม: 

ศ.สุวิทย์  ธีรศาศวัต 089-1876728 : suwit1948@gmail.com 

รศ.ดร. บัวพันธ์  พรหมพักพิง 0894229830: buapun@kku.ac.th 

ดร.นิลวดี  พรหมพักพิง 0897112541: npromphakping@gmail.com 

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ก. กระจายการสอบถามทุกกลุ่มหลักคือ(ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าประเภทสินค้า) 
[  ] 1ผักสด [  ] 2 ผลไม้ [  ] 3เนื้อสัตว์บก [  ] 4ปลา, อาหารทะเล  
[  ] 5กับข้าวส าเร็จรูป/ ขนม [  ] 6ร้าน/แผงโชว์ห่วย[  ] 7 เสื้อผ้า 
ข. สอบถามประมาณ 30-50% ของแต่ละกลุ่ม แล้วแต่ขนาดของตลาด 

ค. ผู้ค้ารายย่อยที่ถูกสัมภาษณ์เชิงคุณภาพแล้ว ไม่ควรถามเชิงปริมาณอีกเพ่ือให้ได้ข้อมูลกกระจาย
(ยกเว้นมีน้อยราย) 

สถานที ่ตลาด.....................ต. ...........................อ. ...................................จ. ............................. .......... 

 [  ] ผู้ให้สัมภาษณ ์ [  ] หญิง [  ] ชาย  อายุ.......................ปี 

 [  ] ผู้สัมภาษณ์...................................เวลา.................วันที่..........เดือน............................พ.ศ...... .....
  

หมายเหตุ: ก่อนสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยินยอมด้วยวาจา ว่ายินดีให้สัมภาษณ์ 

บันทึกของผู้สัมภาษณ์ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

mailto:suwit1948@gmail.com
mailto:buapun@kku.ac.th
mailto:npromphakping@gmail.com
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1. ก่อนท่านมาค้าขายท าอาชีพอะไร (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] 1) ท านา [  ] 2) ท าไร่ [  ] 3) ปลูกผัก [  ] 4) ลูกจ้างในโรงงาน  

[  ] 5) ลูกจ้างในบริษัทห้างร้าน [  ] 6) ลูกจ้างหน่วยงานราชการ  [  ] 7) อ่ืน ๆ ระบุ.......................... 

[  ] 8) ประกอบอาชีพนี้มาตั้งแต่เกิด ไม่เคยท าอาชีพอ่ืนเลย (ข้ามไปตามข้อ 2) 

รวมเวลาประกอบอาชีพอ่ืน ก่อนมาค้าขาย................................ปี 

2. ถ้าเคยท าเกษตร ใช้พ้ืนที่....................ไร่     (ถ้าไม่เคยท าเกษตร ข้ามไปข้อ3) 

[  ] 1) ของตนเอง [  ] 2) ของพ่อแม่  [  ] 3) เช่า[  ] 4) อ่ืน ๆ ระบุ................ 

3. ในปัจจุบันนอกจากค้าขายแล้ว ท่านยังประกอบอาชีพอ่ืนหรือไม 

[  ] 1) ยังท าเกษตร [  ] 2) ยังท าอาชีพอ่ืน ระบุ...................................................... 

[  ] 3)ไม่ได้ท าอาชีพอ่ืน(ข้ามไปข้อ 4) 

4. สาเหตุที่ท่านมาค้าขาย เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] 1) มีรายได้มากกว่าอาชีพที่เคยท ามา [  ] 2) งานเบากว่าอาชีพเดิม         [  ] 3) ได้อยู่กับ
ครอบครัว  

[  ] 4) ชอบอาชีพนี้ [  ] 5) อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 

5. ท่านท าการค้าขายมาแล้ว ..........................ปี (นับเวลารอบล่าสุดที่ท าการค้าถึงปัจจุบัน) 

6. เมื่อแรกค้าประเภทสินค้าที่ขาย ได้แก่............................................................ 

7.ปัจจุบันประเภทสินค้าที่ขาย ได้แก่............................................................... 

8. พ้ืนที่ขาย เมื่อแรกค้า......................................................ตร.ม. 

9. ค่าเช่าแผงเมื่อแรกค้า [  ] 1) ต่อวัน/ แผง..............บาท [  ] 2) ต่อวัน/ ตร.ม................บาท 

10. พ้ืนที่ขายในปัจจุบัน.....................................................ตร.ม. 

11. ค่าเช่าทีใ่นปัจจุบัน [  ] 1) ต่อวัน/ แผง...............บาท [  ] 2) ต่อวัน/ ตร.ม...................บาท 

12. ใช้เงินทุนเมื่อแรกค้า(ต่อวัน)  

[  ] 1) 1,000 บาทลงมา        [  ] 2) 1,001-3,000 บาท [  ] 3) 3,001-5,000 บาท 

[  ] 4) 5,001-10,000 บาท[  ] 5) 10,001-20,000 บาท [  ] 6)มากกว่า 20,000 บาท 

13. ที่มาของทุนเม่ือแรกค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

[  ] 1) สะสมจากอาชีพก่อน ๆ   [  ] 2) ยืมพ่อแม่(ดอกเบี้ย/เดือน...........................บาท) 

[  ] 3) กู้ญาติ (ดอกเบี้ย/เดือน.................บาท)[  ] 4) กู้ธนาคาร (ดอกเบี้ย/ เดือน................บาท) 
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[  ] 5) กู้สหกรณ์ (ดอกเบี้ย/เดือน.............บาท)[  ] 6) กู้นายทุนนอกระบบ(ดอกเบี้ย/เดือน......... บาท) 

[  ] 7) อ่ืน ๆ ระบุ .....................................(ดอกเบี้ย/ เดือน...................บาท) 

14. ปัจจุบันทุนหมุนเวียนการค้ามาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[  ] 1) การค้า และก าไร  [  ] 2) กู้ธนาคาร(ดอกเบี้ย/เดือน..................บาท) 

[  ] 3) กู้ญาติ (ดอกเบี้ย/เดือน...............บาท) [  ] 4) กู้สหกรณ์ (ดอกเบี้ย/ เดือน.............บาท) 

[  ] 5) กู้นายทุนนอกระบบ (ดอกเบี้ย/เดือน....................บาท) 

[  ] 6) อ่ืน ๆ ระบุ..................... (ดอกเบี้ย/เดือน.........................บาท) 

15. เงินลงทุนรายวันซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยปัจจุบัน   

[  ] 1) 500 บาทลงมา      [  ] 2) 501-1,000 บาท    [  ] 3) 1,001-2,000 บาท     

[  ] 4) 2,001-5,000 บาท[  ] 5) 5,001-10,000 บาท[  ] 6) 10,001 ขึ้นไป 

16. ยอดขาย/วัน เมื่อแรกค้า  

[  ] 1) ต่ ากว่า-500 บาท   [  ] 2) 501-1,000 บาท[  ] 3) 1,001-1,500 บาท   

[  ] 4) 1,501-3,000 บาท[  ] 5) 3,001-5,000 บาท [  ] 6) มากกว่า 5,000 บาท 

17. เมื่อแรกค้าหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว(เช่นเงินทนุซือ้สนิค้า /คา่ขนสง่/ คา่เช่าแผง) รายได้เหลือเฉลี่ย
วันละเท่าไร 

[  ] 1) 300 บาทลงมา [  ] 2) 301-500 บาท [  ] 3) 501-1,000 บาท      

[  ] 4) 1,001-1,500 บาท    [  ] 5) 1,501-2,000 บาท[  ] 6) 2,001-5,000 บาท  

[  ] 7) มากกว่า 5,000 บาท 

18. ปัจจุบันเฉลี่ยยอดขาย/วัน  

[  ] 1) ต่ ากว่า-500 บาท   [  ] 2) 501-1,500 บาท       [  ] 3) 1,501-3,000 บาท 

[  ] 4) 3,001-5,000 บาท   [  ] 5) 5,001-10,000 บาท   [  ] 6) 10,001 บาทข้ึนไป 

19. ปัจจุบันหักค่าใช้จ่ายแล้ว(เช่น เงินทนุซือ้สนิค้า /คา่ขนสง่/ คา่เช่าแผง ฯลฯ) เฉลี่ยรายได้เหลือวันละ
เท่าไร  

[  ] 1) 300 บาทลงมา [  ] 2) 301-500   [  ] 3) 501-1,000 บาท [  ] 4) 1,001-1,500 บาท  

[  ] 5) 1,501-2,000 บาท [  ] 6) 2,001-5,000 บาท   [  ] 7) มากกว่า 5,000 บาท 

20. ที่มาของสินค้าส่วนใหญ่เม่ือแรกค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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[  ] 1) ซื้อจากตลาดขายส่ง (ระบุสินค้าและตลาดที่
ซื้อ)................................................................................... .......................................................................
............................................................................ .................................................................................  

 [  ] 2) ซื้อตรงจากผู้ผลิต (ระบุประเภทสินค้าและสถานที่
ผลิต)................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

[  ] 3) ซื้อจากผู้ค้ารายย่อย (ระบุประเภทสินค้าและสถานที่ซื้อ
สินค้า).................................................................................... .................................................................
................................................................................................... .............................................................
... 

 [  ] 4) สินค้าท่ีตนผลิต (ระบุ
ประเภท)................................................................................... ..............................................................
...................................................................................................................................... ..........................
...... 

 [  ] 5) อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................................. ........................................... 

21. ที่มาของสินค้าส่วนใหญ่เม่ือแรกค้าห่างจากแผงขายของตน.............. กม./หรือ...............เมตร 
(กรณีอยู่ไม่ไกล) 

22. การขนส่งสินค้าของท่านเม่ือแรกค้า   

[  ] 1) จ้างรถสามล้อแดง [  ] 2) จ้างรถจักรยานยนต์พ่วงกระบะ[  ] 3) จ้างรถตุ๊ก ๆ   

[  ] 4) รถประจ าทาง/ รถสองแถว    [  ] 5) รถส่วนตัว (รถยนต์/จักรยานยนต์/รถสามล้อพ่วงข้าง) 

[  ] 6) อ่ืนๆ ระบุ...................... 

23. ปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ซื้อมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

[  ] 1) ซื้อจากตลาดขายส่ง (ระบุสินค้าและตลาดที่
ซื้อ)................................................................................... .......................................................................
............................................................................................... .............................................................. 

 [  ] 2) ซื้อตรงจากผู้ผลิต (ระบุประเภทสินค้าและสถานที่
ผลิต)................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 [  ] 3) ซื้อจากผู้ค้ารายย่อย (ระบุประเภทสินค้าและสถานที่ซื้อ
สินค้า)....................................................................... 
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 [  ] 4) สินค้าท่ีตนผลิต (ระบุ
ประเภท)................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................
......  

[  ] 5) อ่ืน ๆ ระบุ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................... 

24. ที่มาของสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ในข้อ 23 ห่างจากแผง/ ร้านของตน..................กม./หรือ
................เมตร  

25. การขนส่งสินค้าของท่านในปัจจุบัน  

[  ] 1) จ้างรถสามล้อแดง [  ] 2) จ้างรถจักรยานยนต์พ่วงกะบะ[  ] 3) จ้างรถตุ๊ก ๆ   

[  ] 4) รถประจ าทาง/ รถสองแถว [  ] 5) รถส่วนตัว (รถยนต์/จักรยานยนต์/รถสามล้อพ่วง
ข้าง) [  ] 6) อ่ืน ๆ ระบุ................. 

26. เมื่อแรกค้า ท่านเริ่มท างานเมื่อเวลา........................น. และเลิกงานเมื่อเวลา..........................น. 

27. ปัจจุบัน ท่านเริ่มซื้อสินค้าเวลา...................น.  เริ่มขาย..................น. และเลิกงาน...............น. 

28. ที่พักของท่าน เมื่อแรกค้าเป็น:  

[  ] 1) บ้านเช่า, ห้องเช่า ค่าเช่า..................บาท/เดือน[  ] 2) บ้านตัวเอง[  ] 3) อาศัยคนอ่ืนอยู่ 

29. ที่พักเม่ือแรกค้า ห่างจากแผง/ ร้านค้าของท่าน...........................กม. 

30. ที่พักของท่าน ในปัจจุบันเป็น  

[  ] 1) บ้านเช่า, ห้องเช่า (ค่าเช่า..................บาท/เดือน) [  ] 2) บ้านตัวเอง[  ] 3) อาศัยคนอื่นอยู่โดย
ไม่เสียค่าเช่า 

31. ที่พักในปัจจุบัน ห่างจากแผง/ ร้านค้าของท่าน...........................กม.[  ] พักอยู่กับแผงในตลาด 

32. ปัจจุบันในครัวเรือนของท่าน มีผู้ที่พ่ึงพารายได้จากการค้าขายของท่าน....................คน (สมาชิกที่
อยู่ด้วยกัน 

     ปัจจุบัน รวมตัวผู้ให้สัมภาษณ์)   

1)  มีอาชีพแล้ว.........................คน  

2) ท าการค้า......................คน 

3)  ไม่มีอาชีพ....................คน (เช่น คนชรา, เด็กเล็ก, คนพิการ, คนป่วย) 

33. อาชีพค้าขายของท่าน ปัจจุบันมีรายได้สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ.......................% ของรายได้
ทั้งหมดของครอบครัว 
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34. ท่านพอใจในอาชีพค้าขายของท่าน  

[  ] 1) มาก เพราะ......................................................................................................................  

[  ] 2) ค่อนข้างมาก  เพราะ........................................................................... ............................. 

[  ] 3) ปานกลาง เพราะ.............................................................................................................  

[  ] 4) น้อย เพราะ............................................................................. ....................................... 

35. ท่านต้องการให้ลูก/หลานของท่านค้าขายแบบท่านหรือไม่  

[  ] 1) ต้องการ เพราะ................................................................................................................ ... 

[  ] 2) ไม่ต้องการ เพราะ..............................................................................................................  

36. ท่านตั้งใจว่าจะเลิกค้าขาย เมื่ออายุ.................ปี /หรือ [  ] ค้าขายไปเรื่อย ๆ  

37. ค่าเช่าที่ขายหรือ (แผง) ในปัจจุบัน ท่านคิดว่า  

[  ] 1) แพงไป     [  ] 2) ถูกเกินไป [  ] 3) เหมาะสม[  ] 4) ไม่ได้เช่า 

ค่าเช่าที่เหมาะ ควรจะเป็น............................ต่อตารางเมตร/ วัน 

38. ความสะอาดของตลาด ท่านคิดว่า  

[  ] 1) สะอาดดี [  ] 2) ปานกลาง       [  ] 3) สกปรก 

39. ตลาดสดที่ดีในทัศนะของท่าน ควรเป็นอย่างไร
..................................................................................... ...........................................................................
.................................................................................. ....................................................................... 

40. ข้อเสนอแนะเรื่อง การท าความสะอาด (ถ้า
มี)................................................................................... .......................................................... ...............
............................................................................................................................. .............................. 

41. ข้อเสนอแนะ เรื่องที่จอดรถ (ถ้า
มี)............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................... 

42. ข้อเสนอแนะ เรื่องห้องน้ า (ถ้า
มี)...................................................................................... ......................................................................
..............................................................................................................................................................  

43. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้า
มี)..................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
 



149 

 

แบบสอบถามผู้ซื้อของในตลาดสด 

โครงการวิจัย “ก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อย” ในภาคอีสาน 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ขอนแก่น, ม.อุบลราชธานี, มรภ.สุรินทร์ 

.......................................................................................  

 

ค าชี้แจงต่อผู้ให้ข้อมูล: โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มี
วัตถุประสงค์คือ  

1) เพื่อศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน 2)เพ่ือศึกษา
การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 3)เพ่ือค้นหาข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยจากผู้บริหารตลาด ผู้ค้ารายย่อยและผู้บริโภค เพ่ือส่งต่อ
ข้อเสนอแนะนี้ไปยังผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ      

ข้อมูลจากท่านที่สอบถามไป ผู้วิจัยจะไม่น าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัย กรณีที่มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ให้สอบถาม: 

ศ.สุวิทย์  ธีรศาศวัต 089-1876728 : suwit1948@gmail.com 

รศ.ดร. บัวพันธ์  พรหมพักพิง 0894229830: buapun@kku.ac.th 

ดร.นิลวดี  พรหมพักพิง 0897112541: npromphakping@gmail.com 

 

[  ] ผู้ให้สัมภาษณ ์ [  ] หญิง [  ] ชาย  อายุ.......................ปี 

 [  ] ผู้สัมภาษณ์............................เวลา.................วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......... 

 

สถานที ่ตลาด........................ต. ...........................อ. .............................จ. ............................. ........ 

 

หมายเหตุ:ก่อนสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยินยอมด้วยวาจา ว่ายินดีให้สัมภาษณ์ 

บันทึกของผู้
สัมภาษณ์:............................................................................................................................. .................. 

....................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................... ............................

........................................................... 

mailto:suwit1948@gmail.com
mailto:buapun@kku.ac.th
mailto:npromphakping@gmail.com
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1. ลักษณะตลาด (ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้เช็คเอง) 

[  ] 1) ตลาดสดหลัก [  ] 2)ตลาดสดรองอายุมากกว่า10 ปี [  ] 3)ตลาดสดรองเพ่ิงตั้งอายุไม่เกิน 5 ปี 

2. วัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] 1) ซื้อไปบริโภคเอง [  ] 2) ซื้อไปขายต่อในตลาดนี้     [  ] 3) ซื้อไปขายต่อในตลาดอ่ืน    

[  ] 4) ซื้อไปขายในร้านหมู่บ้าน [  ] 5) ซื้อไปท าอาหารขาย [  ] 6) อ่ืน ๆ ระบุ................. 

3. พาหนะที่ท่านเดินทางมาตลาดนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] 1) รถจักรยานยนต์ [  ] 2) รถยนต์ส่วนตัว     [  ] 3) รถสองแถวประจ าทาง     

[  ] 4) รถจักรยาน [  ] 5) รถบัสประจ าทาง   [  ] 6) รถรับจ้าง [  ] 7) เดิน [  ] 8) อ่ืน ๆ 
ระบุ................................ 

4. ที่พักของคุณห่างจากตลาดนี้.................................กม. 

 

5. คุณซื้อของประเภทใดจากตลาดนี้เป็นประจ า (ถามทุกข้อ) 

5.1 ผักสด    [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง    [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.2 ผลไม้สด    [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง    [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.3 เนื้อสัตว์, ปลา อาหารทะเล  [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง    [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.4 อาหารส าเร็จรูป (กับข้าวส าเร็จ, ขนม) [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง    [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.5 เครื่องปรุงรส (เช่น น้ าตาล, น้ ามันพืช, น้ าปลา) [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง  [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.6 ของใช้ส าหรับร่างกาย (เช่น สบู่ ยาสีฟัน) [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง  [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.7 ของใช้ในบ้าน (เช่น ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน) [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง  [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

5.8 เสื้อผ้า     [  ] 1) ซื้อประจ า [  ] 2) ซื้อบ้าง  [  ] 3) ไม่ได้ซื้อ 

 

6.เพราะเหตุใดคุณจึงมาซ้ือสินค้าในตลาดนี้ (ให้ตอบ 3 อันดับ โดยเรียงตามความส าคัญ คือ  

1 ส าคัญที่สุด, 2 รองลงมา, 3ส าคัญน้อย) 

 [  ] 1) ราคาถูกกว่าตลาดอ่ืน  [  ] 2) สินค้ามีคุณภาพดีกว่าตลาดอื่น 

 [  ] 3) ใกล้บ้าน/ ใกล้ที่ท างาน  [  ] 4) เป็นทางผ่านระหว่างบ้าน/ ที่ท างาน 

 [  ] 5) มีรถประจ าทางผ่านหลายสาย [  ] 6) มีที่จอดรถสะดวก 

 [  ] 7) ไม่เสียค่าจอดรถ [  ] 8) อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 
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7. ปกติ (ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา) คุณมาซื้อของตลาดนี้  

[  ] 1) สัปดาห์ละ 1 และมากกว่า   [  ]2) 2 สัปดาห์ต่อครั้ง       [  ] 3) 3 สัปดาห์ต่อครั้ง 

[  ] 4)4 สัปดาห์ต่อครั้ง     [  ] 5) ไม่แน่นอน 

8. ปกติ (ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา) คุณมาซื้อของตลาดนี้ ช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 

[  ] 1) เช้า (5.00-9.00)          [  ] 2) สาย-เที่ยง (9.01-14.00)[  ] 3) บ่าย-เย็น (14.01-18.00) 

[  ] 4) หัวค่ า (18.01-21.00)[  ] 5) ค่ า (21.01-24.00)[  ] 6) ดึก (24.01-4.59)  [  ]7) ไม่แน่นอน 

9. คุณอยากให้ตลาดนี้ปรับปรุงด้านใดมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

[  ] 1) ความสะอาด [  ] 2) ราคาสินค้า [  ] 3) คุณภาพสินค้า [  ] 4) ที่จอดรถ 

[  ] 5) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................  

10. อาชีพของผู้ตอบ 

[  ] 1) ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ [  ] 2) เจ้าของกิจการร้านค้า/ร้านอาหาร [  ] 3) พนักงานบริษัท    

[  ] 4) นักศึกษา/ นักเรียน [  ] 5) เกษตร       [  ] 6) ผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง/ อุตสาหกรรม  

[  ] 7) ผู้ค้ารายย่อย[  ] 8) อ่ืน ๆ ระบุ........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กฎหมายเกี่ยวกับตลาด 
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ภาคผนวก ค 
 ภาพตลาดสดเทศบาลนครพนม, ตลาดโชคอ านวย, ตลาดสดเทศบาลบ้านผึ้ง 
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ตลาดสดเทศบาลนครพนม 
 

 
 

ภาพด้านหน้าตลาดติดถนนอภิบาลบัญชา 
 
 
 

 
 

ถนนด้านข้างตลาด ป้ายเตือนผู้ค้าและรถเก็บขยะในรอบเย็น 
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แผงขายหมากพลูและบุหรี่ยาเส้นของแม่ค้าชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
 
 
 
 

 
 

บริเวณโซนกลางอาคารหลังคาโดมส่วนใหญ่ขายของสดและอาหาร 
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ภาพตลาดโชคอ านวย 
 
 

 
 

บริเวณซ้ายมือคือตลาดถาวร ขวามือฝั่งถนนคือตลาดโชคอ านวยบริเวณอาคารตลาด 
 
 
 

 
 

บรรยากาศด้านในอาคารตลาด เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นช่วงตลาดเริ่มวาย 
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บริเวณจุดลงพืชผักท่ีแม้ค้าสั่งซื้อจากตลาดไทผ่านจังหวัดอุดรธานีก่อนจะกระจายออกไปขาย 
 

 

  
 

 
 

แผงขายสินค้าของชาวบ้านบริเวณด้านหน้าห้องแถว เวลาประมาณ 07.00 น. 
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ตลาดสดเทศบาลบ้านผึ้ง 
 

 
 

บริเวณด้านหน้าตลาด และลานจอดรถจะท าเป็นตลาดคลองถมทุกวันอังคาร 
 

 

 
 
บริเวณด้านหลังตลาดมีลานจอดรถ ถังพักน้ าประปา อาคารทิ้งขยะ/ผลิตอีเอ็ม และห้องน้ าแยก

ชาย/หญิงและคนพิการ 
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แผงสินค้าภายในตลาดจัดเปน็หมวดหมู่ตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 
 
 
 

 
 

แม่ค้าจัดแพ็คสินค้าที่จะใช้ในงานบุญข้าวสากเพื่อความสะดวกของลูกค้า 
 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

“...ตลาด...” ที่หมายถึงกฎและสถาบันแห่งการ
แลกเปลี่ยน มิได้กีดกันคนไทยท้องถิ่นออกไปจาก
ตลาด แต่ได้จัดระเบียบเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน

การสะสมทุนมากเพิ่มขึ้น โดยปรับเปลี่ยนให้คนไทย
ท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตรายย่อย.........

(นิลวดี  พรหมพักพิง, 2561)


