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ตลาดนัดสองรูปแบบ : ตลาดนัดเศรษฐกจิ และตลาดนัดท่องเท ี่ยว 
ผศ. สภุาวดี  บญุยฉตัร1, นายกฤษณะพล วฒันวนัยู 2, นายชาย สญัญาวิวฒัน์ 3 

1-3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

บทคัดย่อ  
ตลาดเป็นสถานท่ีชุมนุมหรือเป็นชุมชนเพ่ือซือ้และขายสินค้า ในรูปวัตถุดิบและสินค้า

สําเร็จรูปทัง้เป็นประจํา ครัง้คราว หรือตามวนัท่ีกําหนด ในประเทศไทยมีตลาดท่ีมีอาคารถาวรและ
เปิดขายทกุวนั เรียกว่า “ตลาดสด” สว่น “ตลาดนดั” คือ ตลาดบกหรือตลาดนํา้ ท่ีจดัให้มีขึน้เฉพาะ
วนัจนเป็นท่ีรู้จกัของคนในชุมชน ตลาดนดัในต่างประเทศเร่ิมจากการขายของใช้แล้วในท่ีโล่งแจ้ง 
แบบแบกับดิน ทัง้เสือ้ผ้า ของใช้มากมายจึงเป็นแหล่งรวมของเห็บและแมลง ตลาดนัดใน
ตา่งประเทศจึงเรียกว่า flea market ปัจจบุนัตลาดนดัอยู่ในรูปของแผงลอยมีทัง้สินค้าใหม่และเก่า
ปะปนกัน ความนิยมตลาดนัดในประเทศไทยเพิ่งมีเม่ือไม่เกิน 5 ปีมานี  ้เน่ืองจากแนวโน้มการ
วา่งงาน/การถกูจ้างออกและราคาคา่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีสงูขึน้ ทําให้ผู้บริโภคหนัมาซือ้สนิค้าใกล้บ้าน 
ตลาดนัดเข้ามาแทนท่ีตลาดสด ทุกย่านมีการติดตลาดนัดในช่วงเย็น มีทัง้อาหารสด ของแห้ง 
อาหารสําเร็จรูป ของหวาน และสินค้าท่ีตลาดสดซึง่มกัจะเปิดในช่วงเช้าไม่มี คือ เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้
สอยในครัวเรือนราคาถกู ตลาดนดัจึงเป็นแหล่งรวมธุรกิจทุกประเภทในราคาประหยดั นอกจากนี ้
การดํารงอยู่และความสําเร็จของตลาดสดและพลาซ่าในปัจจบุนัมีตลาดนดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะ
ทําให้มีลกูค้าประจํามาสม่ําเสมอเพ่ือซือ้หาสนิค้าท่ีหมนุเวียนไปตามวนัท่ีมีตลาดนดั 

ตลาดนดัยิ่งเจริญและตลาดนดัทุ่งครุพลาซ่าเกิดขึน้ในบริเวณท่ีจอดรถของตลาดสดท่ีมีอยู่
เดิมเพ่ือกระตุ้นจํานวนลกูค้าในตลาดสด มีการบริหารจดัการโดยบริษัทด้วยคนนอกพืน้ท่ีในเชิง
การค้า จําแนกได้เป็น “ตลาดนัดเศรษฐกิจ” ส่วนตลาดนดัคลองลดัมะยมเกิดจากผู้ นําชุมชนท่ี
เข้มแข็งเร่ิมพฒันาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเปิดตลาดสดชุมชนให้ชาวบ้านมีกิจกรรมยามว่าง มี
อาชีพเสริมในวนัหยดุราชการด้วยการนําผกั ผลไม้ และสิ่งของท่ีผลิตได้เองมาจําหน่าย ต่อมาจึง
เข้าร่วมเครือข่ายท่องเท่ียวของเขตเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
รักษาสิง่แวดล้อมรอบชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง จําแนกได้เป็น “ตลาดนัดท่องเท ี่ยว” 

จากการสํารวจด้วยแบบสอบถามพบว่าตลาดนัดท่องเท่ียวท่ีเกิดจากผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
สามารถดงึเอกลกัษณ์ ความร่วมแรงร่วมใจ และสร้างกิจกรรมสําหรับนกัท่องเท่ียวทัง้ทางนํา้และ
ทางบกท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในพืน้ท่ี เวลาเปิดตลาด เวลาทําความสะอาดไมร่บกวนการจราจรใน
วนัทํางาน ทําให้ชุมชนมีรายได้เสริมและทําให้รายได้รวมของผู้ ค้าในตลาดนัดท่องเท่ียวสูงกว่า
รายได้ของผู้ ค้าในตลาดนดัเศรษฐกิจ แต่การขยายตวัของตลาดนดัท่องเท่ียวหลงัความสําเร็จของ
ชุมชน อาจทําให้เกิดความขดัแย้งและความเสื่อมถอยของชุมชนเข้มแข็งได้ การพัฒนารูปแบบ
ตลาดนัดคลองลัดมะยมให้ก้าวหน้าควรคํานึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านสินค้า OTOP หรือ
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ออกแบบถงุใส่สินค้าท่ีจําหน่ายอยู่ในปัจจบุนัให้มีอตัลกัษณ์เพ่ือการจดจํา ตลาดนดัเศรษฐกิจสอง
แห่ง คือ ตลาดนดัยิ่งเจริญและตลาดนดัทุ่งครุพลาซา่ ควรปรับตลาดให้มีสขุอนามยั สะอาด และมี
ร่มเงาของต้นไม้ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีร่มร่ืนเชิญชวนให้ลกูค้าเข้ามาอยา่งสม่ําเสมอ  
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Two flea market forms: economic and tourist flea market 
Assist. Prof. Supawadee  Boonyachut 1, Krisnapol Wattanawanyoo 2, Chai Sunyavivat 3 

1-3 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

Abstract 
Market is a place for buying and selling raw goods and finished goods at a 

specific place or time. In foreign countries, in the past, used household items were 
displayed on the ground in open area. Typically, the used merchandises on the ground 
were flocked by fleas and insects. That kind of market was named after as “flea market”. 
At present, new and used items are sold in the flea markets. In Thailand, there exist 
“fresh market” which is open daily, and “flea market” in the form of land or floating 
market open only on specific days until it becomes known in the community. Flea 
markets are popular among Thais in town and suburban due to the economic recession 
and increase in gasoline price about five years ago. Flea market occurred in every 
community on the basis of time saving and expense reduction. After work, people come 
and buy household items and daily foods in the evening. There are meat, daily 
consumed foods, preserved foods, desserts, ready-to-serve foods, costumes and low-
cost household items which are not sold in the morning fresh market. The low-priced 
merchandises stimulate people nearby to shop during the rotating days of flea markets. 
This practice provides more success to fresh market being part of each other. 

As Yingcharoen and Tungkru flea markets are located in the parking area of 
fresh market, these two types of markets complement each other’s success. The two 
flea markets, managed by business sectors, are classified as “economic flea markets”. 
Ladmayom Market was previously a one-man project to preserve his homeland 
environment, to persuade the villagers to sell their orchard products: fruits, vegetables, 
and flowers as their additional income, and to join creative activities around their 
community on weekends. When the community was ready to sustain towards further 
pace, it was conjoined with the local government tourism network, the Talingchan 
floating market network. Ladmayom Market, classified as “tourist flea market”, became 
known to the public, upholding the leader’s objective to have outsiders’ stimulation for 
environmental preservation project on the basis of the villagers’ goal for a clean canal.  
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Research result showed that a tourist flea market established by strong 
community leader can conjoin identity and creative activities done in rotation according 
to villagers’ time and availability. The market opens on weekends, and all activities run 
on free time causing no jam-packed traffic that will annoy villagers. Disregarding the fact 
that the market is becoming well-known to locals and foreigners, the declining point of 
their endeavor and purpose is brought about by new expansion area. Ladmayom 
market’s development should focus on corporate identity on potential OTOP 
merchandises as a good propaganda to recall customers. On the other hand, the two 
economic flea markets should also be concerned about the development of clean and 
sanitized market and adding trees to create cool shaded environment encouraging 
customers to come by and back again. 



 

 

5

บทนํา (Introduction) 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยงัคงหลกัการ

เดียวกบัแผนฯ 10 ท่ียึดคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา โดยมีวิสยัทศัน์ “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสขุด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ มีภมิูคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลง” และพนัธกิจในการ
สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ควบคู่กบัการสร้างสงัคมคณุธรรม เม่ือพิจารณาบริบท
ของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนจะพบว่าภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม รวมทัง้การ
ขยายตวัของชมุชนท่ีรวดเร็วในด้านปริมาณ ประกอบกบัการอพยพของคนชนบทผู้ ค้าแรงงานท่ีเข้า
มาปักหลักตัง้ฐานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใกล้เคียงท่ีมีความเจริญทางด้านวัตถ ุ
ก่อให้เกิด “ตลาดนัด” ซึ่งขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนส่วนหนึ่ง เห็นได้จากการสํารวจทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคเสือ้ผ้าชุดทํางานของคนไทย โดยสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) 
กับคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เม่ือเดือนเมษายน 2551 
พบว่า ตลาดนดัเป็นตลาดท่ีใกล้ชิดผู้บริโภคมากท่ีสดุ ผู้ชายชอบซือ้ชุดทํางานท่ี "ห้างสรรพสินค้า" 
ส่วนผู้ หญิงหลงเสน่ห์ "ตลาดนัด" การตัดสินใจซือ้ชุดทํางานและเสือ้ผ้าเด็กทันทีท่ี "ชอบ" มี
อตัราสว่นการซือ้จากตลาดนดัมากท่ีสดุ ดงัตาราง 1 และตาราง 2 
ตาราง 1 พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าชดุทํางานตอ่การตดัสนิใจ 

การตดัสนิใจเลือกซือ้ ร้อยละ 
ตลาดนดั ตลาดไฮเปอร์มาร์ ห้างสรรพสนิค้า 

1. ซือ้เม่ือชอบ 88.6 65.7 49.3 
2. ซือ้เม่ือมีโอกาสสําคญั 3.6 7.1 8.6 
3. ซือ้เม่ือมีการจดัรายการ 7.9 23.6 37.9 
4. อ่ืนๆ 0.0 3.6 4.3 
ท่ีมา : สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ (THTI) 

ตาราง 2 พฤตกิรรมของผู้บริโภคตอ่โอกาสการตดัสนิใจเลือกซือ้เสือ้ผ้าเดก็ 

การตดัสนิใจเลือกซือ้ ร้อยละ 
ตลาด ตลาดไฮเปอร์มาร์ ห้างสรรพสนิค้า 

1. ซือ้เม่ือชอบ 75.0 48.6 46.4 
2. ซือ้เม่ือมีโอกาสสําคญั 17.1 15.0 23.6 
3. ซือ้เม่ือมีการเดนิทาง 7.9 8.6 9.3 
4. ซือ้เม่ือมีการจดัรายการ 0.0 27.1 20.0 
5. อ่ืนๆ 0.0 0.7 0.7 
ท่ีมา : สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอ (THTI) 
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“ตลาดนดั” เข้ามาแทนท่ีตลาดสดในละแวกชุมชนทกุย่าน  “ตลาดสด” คงค่าของความ
เป็นตลาดของชมุชนขนาดใหญ่ท่ีค้าขายเฉพาะอาหารสด ของแห้ง กบัข้าว และของหวาน เฉพาะ
ในช่วงเช้าของวนัเท่านัน้ การติดตลาดนดัในช่วงเย็น มีทัง้อาหารสด ของแห้ง อาหารสําเร็จรูป ของ
หวาน และท่ีตลาดสดในช่วงเช้าไม่มี คือ ตลาดเสือ้ผ้า เคร่ืองใช้สอยในครัวเรือนราคาถกู ตลาดนดั
จึงเป็นแหลง่รวมธุรกิจทกุประเภทท่ีสามารถหาซือ้ได้ในราคาประหยดั โดยเฉพาะสําหรับคนระดบั
ล่างและระดับกลางท่ีมีรายได้ค่อนข้างจํากัด ดังนัน้การศึกษารูปแบบและเศรษฐกิจของชุมชน
ตลาดนดัจงึมีความจําเป็น เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาและสง่เสริมการรวมตวักนัภายในชมุชน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- เพ่ือศกึษารูปแบบตลาดนดัท่ีมีการจดัการในเกณฑ์ดี 
- เปรียบเทียบความเป็นไปและเศรษฐกิจของผู้ ค้าและลกูค้าในตลาดนดั เพ่ือเป็นแนว

ทางการพฒันาและสง่เสริมการรวมตวักนัภายในชมุชน 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ศึกษาตลาดนัดท่ีมีการบริหารจดัการในเกณฑ์ดี ได้แก่ ตลาดนัดคลองถม 2 (ตลาดย่ิง

เจริญ ถนนสะพานใหม่) ตลาดนัดประชาอุทิศ 61 (ตลาดทุ่งครุพลาซ่า) และตลาดนัดคลองลัด
มะยม ซึ่งในการวิจัยนีจ้ะเรียกว่า ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดทุ่งครุพลาซ่า และตลาดคลองลดัมะยม 
เพ่ือให้เห็นภาพท่ีตัง้ตลาดร่วมกนั 

คาํนิยาม 
ตลาดสด สถานท่ีชุมนุมท่ีมีอาคารถาวรเพ่ือขายสินค้าในรูปวตัถุดิบ ได้แก่ อาหาร

สด ของแห้ง ผกั ผลไม้ และสินค้าสําเร็จรูป ได้แก่ อาหารสําเร็จรูป ของ
หวาน ขนม 

ตลาดนัด ในความหมายของราชบัณฑิตยสถาน1 หมายถึง สถานท่ีซือ้ขายของ
แลกเปล่ียนสนิค้าท่ีไมป่ระจํา  

ตลาดนัดเศรษฐกิจ สถานท่ีชุมนุมหรือเป็นชุมชนเพ่ือขายสินค้า ในรูปวัตถุดิบและสินค้า
สําเร็จรูปสําหรับเศรษฐกิจประจําวนั ทัง้ท่ีอิงอาศยัอยู่กับตลาดสด และ
ตัง้อยูโ่ดดๆ มีกําหนดวนัเปิดเฉพาะไมก่ี่วนัตอ่สปัดาห์ 

ตลาดนัดท่องเท ี่ยว สถานท่ีชุมนุมหรือเป็นชุมชนเพ่ือขายสินค้า ในรูปวัตถุดิบและสินค้า
สําเร็จรูป มีรูปแบบการขายสินค้าและกิจกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ชุมชนเป็น
ตวัดงึดดูลกูค้าและนกัท่องเท่ียว ตลาดท่องเท่ียวอาจเป็นตลาดท่ีเปิดเป็น

                                     
1  ราชบณัฑิตยสถาน. (2525). หน้า 325-326. 
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ประจําทุกวนั และเปิดแบบตลาดนัด คือ เปิดเฉพาะวันหยุด และ/หรือ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับ 
แนวทางการพฒันาและสง่เสริมการรวมตวักนัในชมุชน 

อุปกรณ์และวิธ ีการวิจัย (Materials and Methods) 
- แบบสอบถาม 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้น คือ ผลรวม จํานวน

นบั และคา่เฉลี่ย  

ขัน้ตอนและวิธ ีการ  
1. ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research)  
2. ศกึษาประวตัแิละกําเนิดของตลาดและรูปแบบของตลาดนดั  
3. การ Interview ผู้ รู้ โดยใช้ Key informance สมัภาษณ์ผู้ รู้ ดงันี ้

3.1 คณุกฤษณ์สรณ์ ลือกําลงั ตลาดย่ิงเจริญ  
3.2 คณุนภา แสงสขุ  ตลาดทุ่งครุพลาซา่ 
3.3 คณุชวน ชจูนัทร์ ตลาดคลองลดัมะยม 

4. สํารวจตลาดย่ิงเจริญ ตลาดทุ่งครุพลาซา่ ตลาดคลองลดัมะยม 
5. วิเคราะห์เหตผุล และปัจจยัท่ีเกือ้หนนุให้เกิดตลาดนดัในชมุชน โดยใช้แบบสอบถาม มี

ขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้
5.1 ออกแบบสอบถามชนิดมีโครงสร้างแน่นอน แบง่เป็น 

5.1.1 แบบสมัภาษณ์ผู้ ค้า ประกอบด้วย 
- ตอนท่ี 1  ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ตอนท่ี 2  รายละเอียดเก่ียวกบัการขายสินค้า 
- ตอนท่ี 3  เหตผุลท่ีเลือกมาขายสนิค้าท่ีตลาดแห่งนี ้
- ตอนท่ี 4  ระบบบริหารจดัการภายในตลาด 
- ตอนท่ี 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5.1.2 แบบสอบถามลกูค้า ประกอบด้วย 
- ตอนท่ี 1  ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ตอนท่ี 2  รายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้สนิค้า 
- ตอนท่ี 3  เหตผุลท่ีเลือกมาซือ้สนิค้าท่ีตลาดแห่งนี ้
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- ตอนท่ี 4  ระบบบริหารจดัการภายในตลาด 
- ตอนท่ี 5  ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5.2 pre-test กลุ่มตัวอย่างทัง้กลุ่มผู้ ค้า และลูกค้าท่ีตลาดยิ่งเจริญ  10 ชุด และ
ทดสอบซํา้ (test-retest method) กลุ่มตัวอย่างเดิมอีกครัง้ในเวลาแตกต่างกัน 
เพ่ือหาคา่ความเท่ียงจากความคงท่ี (stability)  

5.3 รวบรวมปัญหาจากการ pre-test  
5.3.1 ข้อคําถามบางข้อท่ีไม่ชัดเจนทําให้ผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ตอบไม่ตรง

คําถาม  ได้ถูกปรับแก้  หรือเอาออก  เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความ
เท่ียงตรง 

5.3.2 ปรับเวลาการลงพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ค้า และลกูค้า 
รวมทัง้เวลาขายของแตล่ะตลาด 

5.4 ปรับแบบสอบถาม และคํานวนจํานวนตวัอยา่งสําหรับแตล่ะตลาด โดยมีคา่ความ
เช่ือมัน่ 95%  คา่ความคลาดเคล่ือน 5.0% ดงัตาราง 

ตลาด 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
จาํนวน 

(คน) 
จาํนวนแบบสอบถาม 

(ชดุ) 
ตลาดย่ิงเจริญ ผู้ ค้า 450 207 
  ลกูค้า 10,000 370 
ตลาดทุ่งครุพลาซา่ ผู้ ค้า 200 132 
  ลกูค้า 5,000 357 
ตลาดคลองลดัมะยม ผู้ ค้า 600 234 

ลกูค้า 4,000 350 

5.5 วางแผนการสอบถามและดําเนินการ 
5.6 จํานวนแบบสอบถามท่ี ได้ รับคืน  และค่าความเช่ือมั่น  รวมทั ง้ค่าความ

คลาดเคล่ือนของการวิจยัดงัตาราง 

ตลาด 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

แบบสอบถามที่
ได้รับคืน  

(ชดุ) 

ค่าความ
เชื่อมั่น  

(%) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน 

(%) 
ตลาดยิ่งเจริญ ผู้ ค้า 180 95 5.7 
  ลกูค้า 363 95 5.0 
ตลาดทุง่ครุพลาซา่ ผู้ ค้า 141 95 4.5 
  ลกูค้า 343 95 5.1 
ตลาดคลองลดัมะยม ผู้ ค้า 206 95 5.5 

ลกูค้า 360 95 4.9 

เห็นได้วา่คา่ความคลาดเคล่ือนอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ คือ น้อยกวา่ 6.0% 
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6. ประมวลผลจากแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์  
7. วิเคราะห์ เปรียบเทียบตลาดนดัทัง้สามแห่ง 
8. สรุปผลการวิจยั 

ผล  (Results) 

1. ผลการทบทวนวรรณกรรม 
จากพฒันาการของตลาดตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยาสามารถนิยาม “ตลาดนดั” คือ ตลาด

บกหรือตลาดนํา้ ท่ีจัดให้มีขึน้เฉพาะวนัและสถานท่ีท่ีกําหนดอาจเป็นเพียงวนัใดวนัหนึ่งใน
สปัดาห์ไปเร่ือยๆ จนเป็นท่ีรู้จกัของคนในชุมชน ตลาดลกัษณะนีมี้อยู่ทัว่ไปทัง้ในชนบทและ
เมืองใหญ่ สถานท่ีท่ีใช้เป็นตลาดนดัส่วนใหญ่จะใช้บริเวณลานวดั ข้างๆ สวนสาธารณะ หรือ
บนทางเท้าริมถนนและซอยท่ีมีรถว่ิงผ่านไปมา เพ่ือให้ผู้ สัญจรไปมา และคนในละแวกมา
จับจ่ายซือ้ของกันสะดวก ขนาดของตลาดนัดขึน้อยู่กับขนาดของชุมชนรอบๆ เป็นสําคัญ 
สินค้าท่ีผู้ ค้านํามาขายมีหลากหลาย เช่นเดียวกับสินค้าท่ีวางขายในตลาดสด อาจมีสินค้า
บางอย่างท่ีในตลาดสดไมมี่ แตจ่ะมีผู้ นํามาขายเฉพาะในวนัท่ีมีตลาดนดั นอกจากนีต้ลาดนดั
บางแห่งจะขายสินค้าเฉพาะอย่างเท่านัน้ เช่น ตลาดนดัววั ตลาดนดัควาย ก็จะขายเฉพาะววั
และควาย เวลาท่ีขายอาจมีเฉพาะช่วงเช้าครัง้หนึ่ง และช่วงเย็นอีกครัง้หนึ่ง หรืออาจจะขาย
ทัง้วนั 

ตลาดนดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยมากท่ีสดุในระยะหนึ่ง คือ ตลาดนดัท้องสนามหลวง ซึง่
ติดตลาดทุกวนัอาทิตย์เป็นแหล่งรวมของสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะหนังสือเก่าหายาก 
สตัว์เลีย้ง และต้นไม้นานาพนัธ์ุ ตลาดนดัท้องสนามหลวงได้จดัให้มีขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 
2491 ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปัจจุบนัตลาดนดัท้องสนามหลวงได้ย้ายไปท่ี
สวนจตุจกัร บางเขน ตลาดนัดบริเวณชานเมืองอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวกรุงเทพฯ 
และจงัหวดัใกล้เคียง คือ ตลาดนดัวดัดอนหวาย จงัหวดันครปฐม ซึ่งแตก่่อนขายสินค้าทกุวนั
เสาร์ - อาทิตย์ แตปั่จจบุนัขายสนิค้าทกุวนั 

2. ความเป็นมาของตลาดนัดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจัดการและการสาํรวจ 
ตลาดนดัยิ่งเจริญและตลาดนดัทุ่งครุพลาซ่าเกิดขึน้ในบริเวณท่ีจอดรถของตลาดสดท่ีมี

อยู่เดิมเพ่ือกระตุ้นจํานวนลกูค้าในตลาดสดและบริหารจดัการโดยบริษัทด้วยคนนอกพืน้ท่ีใน
เชิงการค้า สว่นตลาดนดัคลองลดัมะยมเกิดจากผู้ นําชมุชนท่ีเข้มแข็งเร่ิมพฒันาสิง่แวดล้อมใน
ชมุชนและเปิดตลาดสดชุมชนให้ชาวบ้านมีกิจกรรมยามว่าง มีอาชีพเสริมในวนัหยดุราชการ
ด้วยการนําผกั ผลไม้ และสิ่งของท่ีผลติได้เองมาจําหน่าย ตอ่มาจึงเข้าร่วมเครือขา่ยท่องเท่ียว
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ของเขตเพ่ือให้นักท่องเท่ียวเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม
รอบชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง  

จากการสมัภาษณ์คณุกฤษณ์สรณ์ ลือกําลงั ผู้ ทําธุรกิจตลาดยิ่งเจริญมาเป็นเวลานาน 
และประสบความสําเร็จกล่าวว่า ตลาดนดัเพ่ิงเป็นท่ีนิยมเม่ือไม่เกิน 5 ปีมานี ้(สมัภาษณ์เม่ือ
กมุภาพนัธ์ 2554) เน่ืองจากแนวโน้มการว่างงาน/การถกูจ้างออกและราคาคา่นํา้มนัเชือ้เพลิง
ท่ีสงูขึน้ ทําให้ผู้บริโภคหนัมาซือ้สินค้าใกล้บ้าน ตลาดย่ิงเจริญเปิดตลาดนดัคลองถม 2 เม่ือปี
พ.ศ.2543 ใช้เวลานานมากกว่าจะประสบความสําเร็จ เพราะเวลานัน้ตลาดนัดยงัไม่เป็นท่ี
นิยม ต่างกบัตลาดนดัท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา 5 ปีมานี ้ประสบความสําเร็จเร็วกว่าแต่ก่อน และ
ในปัจจุบนัการเปิดตลาดสดแห่งใหม่หรือการดํารงความนิยมตลาดสดท่ีมีอยู่เดิมมีตลาดนดั
เป็นปัจจยัท่ีจะทําให้ตลาดสดและพลาซา่ประสบความสําเร็จ 

จากการสํารวจตลาดทัง้สามแห่งพบว่า ตลาดยิ่งเจริญ และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เป็น
ตลาดนดัสําหรับคนในละแวก สามารถจําแนกเป็น “ตลาดนัดเศรษฐกิจ” ส่วนตลาดคลอง
ลัดมะยมเป็นตลาดท่องเท่ียวท่ีมีทัง้ลูกค้าซึ่งมาซือ้สินค้า และนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ สามารถจําแนกเป็น “ตลาดนัดท่องเท ี่ยว” เน่ืองจากตลาดคลองลดัมะยมอยู่
ในเครือข่ายและเป็นเส้นทางท่องเท่ียวจากตลาดนํา้ตลิ่งชนั นอกจากนีต้ลาดคลองลดัมะยม
ยงัมีเอกลกัษณ์ของชมุชนอยูม่าก เน่ืองจากพืน้ท่ีขายสนิค้าโซนแรกซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของตลาด
อยู่ในร่องสวน และตลาดได้สร้างกิจกรรมท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีมีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ลกูค้าและคนในชมุชน ได้แก่ นัง่เรือแจวชมคลอง ข่ีควายถ่ายรูป ข่ีม้า เป็นต้น โดยทัว่ไปผู้ ค้า
ตลาดคลองลดัมะยมร่วมกิจกรรมในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยั สว่นใหญ่รู้จกักนัมาก่อนเพราะ
เป็นคนในพืน้ท่ี แต่ต่อมามีผู้ ค้าเป็นคนนอกพืน้ท่ีมาเปิดร้านเป็นจํานวนมาก โดยขณะนีมี้
อตัราส่วนคร่ึงตอ่คร่ึง เจ้าของพืน้ท่ีสว่นเปิดใหม่ของตลาดไม่ใช่คนในชมุชนเป็นผู้ซือ้ท่ีดินจาก
คนในพืน้ท่ีเพ่ือทําธุรกิจ อยา่งไรก็ตามชาวตลาดยงัคงไว้ใจกนัได้ไมเ่คยพบปัญหาของหาย คน
ในพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ มีการศึกษา มีอาชีพประจํา เช่น รับราชการ หรือพนกังานบริษัท หรือ
บางรายเป็นผู้ เกษียนค้าขายเป็นงานอดิเรก ทําให้มีความรับผิดชอบต่อตลาดคลองลดัมะยม
สงู รักษาความสะอาดอย่างดี ค้าขายโดยไม่หวงัผลกําไรมาก อธัยาศยัดี ไม่เอาเปรียบร้านค้า
อ่ืน จากการสํารวจพบว่าหากเจ้าของร้านใดไม่มาเปิดร้าน ร้านข้างเคียงก็ไม่ฉวยโอกาสเอา
สนิค้าของตนไปตัง้  

3. ผลการสอบถามด้วยแบบสอบถาม 
ผู้ วิจัยสอบถามข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม คือ ลกูค้า และผู้ ค้าจากตลาดทัง้สาม

แห่งด้วยแบบสอบถามฉบบัเดียวกนั และได้ผลดงันี ้



 

 

11

3.1 ผลการสอบถามลกูค้า 
ข้อมลูพืน้ฐานของลกูค้าจากแบบสอบถามดงัแสดงในตาราง 3  

ตาราง 3 ข้อมลูพืน้ฐานของลกูค้าตลาดทัง้สามแห่ง 

ข้อมูลลูกค้า 
ร้อยละ 

ยิ่งเจริญ ทุ่งครุพลาซ่า คลองลัดมะยม 
เพศ หญิง 69.42 61.22 58.33 
 ชาย 30.03 36.15 39.44 
 ไมต่อบ 0.55 2.62 2.22 

อาย ุ ต่ํากว่า 20 ปี 31.96 29.74 11.94 
 21-30 ปี 43.25 29.15 22.50 
 31-40 ปี 11.02 24.49 27.22 
 41-50 ปี 8.26 10.50 21.67 
 51-60 ปี 3.31 4.66 10.83 
 60 ปีขึน้ไป 0.83 0.58 5.28 
 ไมต่อบ 1.38 0.87 0.56 
อาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา 33.38 30.32 14.64 
 พอ่บ้าน/แมบ้่าน 3.84 4.37 7.18 
 รับจ้าง/ลกูจ้าง 9.32 18.37 11.60 
 ธุรกิจสว่นตวั 6.85 10.20 12.43 
 ค้าขาย 4.68 6.71 6.91 
 พนกังานบริษัท 14.88 20.12 27.07 
 ข้าราชการ 10.74 3.79 10.50 
 อ่ืนๆ 2.47 2.33 5.25 
 ไมต่อบ 2.85 3.79 4.42 

รายได้/ ต่ํากว่า 5,000 บาท 25.07 22.16 11.39 
เดือน 5,001-10,000 บาท 29.20 27.99 13.61 
 10,001-15,000 บาท 19.83 20.99 15.56 
 15,001-20,000 บาท 10.47 9.91 16.11 
 20,001-25,000 บาท 4.68 5.54 8.61 
 25,001-30,000 บาท 2.48 3.79 10.00 
 30,001-35,000 บาท 1.65 2.04 6.94 
 35,001-40,000 บาท 0.28 1.17 3.61 
 40,001-45,000 บาท 0.55 1.46 4.17 
 45,001-50,000 บาท 0.28 1.17 1.67 
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 มากกวา่ 50,001 บาท 2.20 2.62 6.11 
 ไมต่อบ 3.31 1.17 2.22 

การใช้จ่ายแตล่ะครัง้ของลกูค้ามากกวา่คร่ึงหนึง่ใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาท/ครัง้ ดงั
ตาราง 4 ไมว่า่สถานะของลกูค้าจะเป็นลกูค้าประจําหรือไมก็่ตาม 
ตาราง 4 การใช้จ่ายตอ่ครัง้และสถานะของลกูค้าตลาดทัง้สามแห่ง 

ข้อมูลลูกค้า 
ร้อยละ 

ยิ่งเจริญ ทุ่งครุพลาซ่า คลองลัดมะยม 
การใช้จ่าย น้อยกวา่ 500 บาท 57.30 59.77 59.77 

ต่อครัง้ 501-1,000 บาท 35.54 30.90 30.90 

 1,001-1,500 บาท 4.96 5.54 5.54 

 1,501-2,000 บาท 1.38 2.62 2.62 

 มากกวา่ 2,000 บาท 0.83 1.17 1.17 

สถานะ ลกูค้าประจํา 74.66 87.46 23.89 

ของ ไมใ่ช่ลกูค้าประจํา 25.07 12.24 75.56 

ลกูค้า ไมต่อบ 0.28 0.29 0.56 

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าตลาดทัง้สามแห่งซือ้ของโดย
เฉล่ียแต่ละครัง้กบัรายได้พบว่า ลกูค้าตลาดคลองลดัมะยมใช้จ่ายตามรายได้ แต่ลกูค้า
ตลาดย่ิงเจริญและตลาดทุ่งครุพลาซ่าไม่ได้ใช้จ่ายตามรายได้ท่ีมี เน่ืองจากปัจจุบัน
ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว และรายได้ของครอบครัวเด่ียวท่ีมีสมาชิกใน
ครอบครัวน้อยมักจะสูงกว่าครอบครัวท่ีมีสมาชิกมาก แต่การใช้จ่ายท่ีตลาดคลองลัด
มะยมซึง่เป็นตลาดท่องเท่ียวเป็นการใช้จ่ายเพ่ือสนัทนาการร่วมกบัการกินอยู่ประจําวนั 
การไปตลาดท่องเท่ียวไม่ได้ไปคนเดียว แต่มกัจะไปเป็นคู่ เป็นครอบครัว ทําให้ลกัษณะ
การใช้จ่ายเป็นไปตามรายได้เกือบทัง้หมดดงัตาราง 5 
ตาราง 5 การใช้จ่ายตอ่ครัง้เทียบกบัรายได้เฉลี่ยของลกูค้าตลาดทัง้สามแห่ง 
การใช้จ่ายต่อครัง้ 

(บาท) 
รายได้เฉลี่ยของลูกค้า (บาท) 

ยิ่งเจริญ ทุ่งครุพลาซ่า คลองลัดมะยม 

มากกวา่ 2,000 15,833 10,837 36,666.70 

1,501-2,000 16,250 14,084 27,763.20 

1,001-1,500 18,889 27,105 29,329.30 

501-1,000 12,713 25,556 21,635.20 

น้อยกวา่ 500 9,797 13,750 12,457.30 
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เปรยีบเทยีบรายไดข้องลูกคา้ท ัง้  3 ตลาด
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แผนภมิู 1 เปรียบเทียบรายได้ของลกูค้าทัง้สามตลาด 

เม่ือเปรียบเทียบรายได้ของลกูค้าท่ีมาซือ้ของท่ีตลาดทัง้ 3 แห่งพบว่าลกูค้าตลาด
ย่ิงเจริญและตลาดทุ่งครุพลาซ่ามีการกระจายใกล้เคียงกนั คือ รายได้ 5,000 – 10,000 
บาท มีสัดส่วนสูงสุดประมาณร้อยละ 27-30 ในขณะท่ีลูกค้าตลาดคลองลัดมะยมมี
รายได้กระจายตวัอยู่ในช่วงท่ีสงูกว่า โดยลูกค้ามีรายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
สดัสว่นสงูสดุประมาณร้อยละ 16 ดงัแผนภมิู 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบการเดินทางมาตลาดของลกูค้าตลาดทัง้ 3 แห่ง พบว่า

การเดินทางของลูกค้าตลาดยิ่งเจริญและตลาดทุ่งครุพลาซ่ามีแนวโน้มเหมือนกัน คือ 
ลกูค้ากว่าร้อยละ 50 เดินทางไม่เกิน 4 กิโลเมตร ในขณะท่ีลกูค้าตลาดคลองลดัมะยม
ส่วนมากเดินทางมากกว่า 4 กิโลเมตร คือ กว่าร้อยละ 80 ดังแผนภูมิ 2 และเม่ือ
พิจารณาประกอบกบัความถ่ีในการมาซือ้ของท่ีตลาดทัง้ 3 แห่งพบว่า ลกูค้าตลาดคลอง
ลดัมะยมมีความถ่ีในการมาซือ้ของสวนทางกบัตลาดอีก 2 แห่ง คือ ลกูค้าตลาดคลองลดั
มะยมส่วนใหญ่มาซือ้ของโดยเฉล่ียเดือนละ 1-2 ครัง้ และมีสดัส่วนลดลงตามความถ่ีท่ี
มากขึน้เป็น 3-4 ครัง้ และมากกว่า 5 ครัง้ ตามลําดบั ส่วนตลาดอีก 2 แห่งลูกค้าส่วน
ใหญ่มาซือ้ของโดยเฉล่ียเดือนละมากกว่า 5 ครัง้ และมีสัดส่วนลดลงตามความถ่ีท่ี
น้อยลง คือ 3-4 ครัง้ และ 1-2 ครัง้ ตามลําดบั ดงัแผนภมิู 3 
 

 
 
 
 
 
 

ระยะทางการเดนิทางของลูกคา้ของท ัง้ 3 ตลาด
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แผนภมิู 2 เปรียบเทียบการเดินทางมาตลาดของลกูค้าทัง้สามตลาด 
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ปัจจัยดึงดูดให้ลูกค้ามาซือ้ของท่ีตลาดทัง้ 3 แห่งพบว่า เกือบทุกปัจจัยมีระดับ
ความสําคญัใกล้เคียงกนั ยกเว้นเพียงปัจจยัเดียวคือ การมีรถเมล์ผ่าน ดงัแผนภมิู 4 ซึ่ง
ลกูค้าตลาดคลองลดัมะยมให้ความสําคญัน้อยท่ีสดุ ส่วนลกูค้าตลาดทุ่งครุพลาซ่า และ
ตลาดย่ิงเจริญเห็นว่าการมีรถเมลล์ผ่านเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัสงู ทัง้นีเ้พราะตลาด
คลองลัดมะยมนับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และลูกค้าส่วนมากมาโดยรถยนต์ส่วนตัว 
ในขณะท่ีตลาดยิ่งเจริญอยู่ในทําเลท่ีเป็นถนนสายหลกั มีชุมชนจํานวนมาก และมีรถ
สาธารณะผ่านเป็นจํานวนมากส่งผลให้ลกูค้าเห็นว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการมาซือ้ของท่ี
ตลาดย่ิงเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ความถีก่ารมาซือ้ของลูกคา้ทีต่ลาดท ัง้ 3 แหง่
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แผนภมิู 3  เปรียบเทียบความถ่ีตอ่เดือนในการมาซือ้ของลกูค้าทัง้สามตลาด 
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แผนภมิู 4 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีลกูค้าให้ความสําคญัในการมาซือ้ของท่ีตลาดทัง้สามตลาด 



 

 

15

3.2 ผลการสอบถามผู้ ค้า 
ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ค้าจากแบบสอบถามดงัตาราง 6  

ตาราง 6 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ค้าตลาดทัง้สามแห่ง 

ข้อมูลผู้ ค้า 
ร้อยละ 

ยิ่งเจริญ ทุ่งครุพลาซ่า คลองลัดมะยม 

เพศ หญิง 59.44 68.31 68.93 

 ชาย 36.11 28.87 28.16 

 ไมต่อบ 4.44 2.82 2.91 

อาย ุ ต่ํากวา่ 20 ปี 5.56 11.27 8.25 

 21-30 ปี 38.89 32.39 24.76 

 31-40 ปี 32.78 35.92 25.24 

 41-50 ปี 12.78 11.27 20.39 

 51-60 ปี 7.22 3.52 13.59 

 60 ปีขึน้ไป 1.11 2.11 3.40 

 ไมต่อบ 1.67 3.52 4.37 

อาชีพ อาชีพหลกั 76.67 37.32 22.33 

 อาชีพเสริม 17.22 57.75 70.39 

 ลกูจ้าง 6.11 4.23 6.80 

 ไมต่อบ - 0.70 0.97 

รายได้/ ต่ํากวา่ 5,000 บาท 3.89 8.45 9.71 

เดือน 5,001-10,000 บาท 12.78 30.99 19.90 

 10,001-15,000 บาท 22.22 26.06 16.99 

 15,001-20,000 บาท 18.33 13.38 15.05 

 20,001-25,000 บาท 10.00 5.36 14.08 

 25,001-30,000 บาท 7.78 1.41 6.31 

 30,001-35,000 บาท 7.22 2.82 3.40 

 35,001-40,000 บาท 7.22 2.82 4.37 

 40,001-45,000 บาท 2.78 3.52 0.97 

 45,001-50,000 บาท 1.11 2.82 2.91 

 มากกวา่ 50,001 บาท 6.67 1.41 4.85 

 ไมต่อบ - 0.70 1.46 
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แผนภมิู 5 เปรียบเทียบรายได้ของผู้ ค้าทัง้สามตลาด 

สินค้าท่ีขายในตลาดนดัเศรษฐกิจ เช่น ตลาดยิ่งเจริญ และตลาดทุ่งครุพลาซา่ จะ
เน้นท่ีเสือ้ผ้า/เคร่ืองประดบั อาหารสําเร็จรูป และสินค้าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ แต่สําหรับตลาด
นัดท่องเท่ียวอย่างตลาดคลองลดัมะยมท่ีเกิดจากการรวมตวัของชุมชนเกษตรกรรม มี
สนิค้าทกุประเภทในสดัสว่นใกล้เคียงกนั ดงัตาราง 7 โดยสนิค้าหมวดของใช้/ตกแตง่มีทัง้
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชมุชน และสนิค้าท่ีซือ้มาขายตามสมยันิยม 
ตาราง 7 ข้อมลูสนิค้าในตลาดทัง้สามแห่ง 

สนิค้าที่ขาย 
ร้อยละ 

ยิ่งเจริญ ทุ่งครุพลาซ่า คลองลัดมะยม 

ของสด 0.47 2.90 15.58 

อาหารสําเร็จรูป 12.15 1.74 22.74 

เสือ้ผ้า/เคร่ืองประดบั 51.40 62.21 18.38 

ของใช้/ตกแตง่ 15.42 14.53 20.87 

เบด็เตลด็อ่ืนๆ 20.56 18.60 19.63 

ไม่ตอบ - 0.02 2.80 

เม่ือเปรียบเทียบรายได้ของผู้ ค้าทัง้ 3 ตลาดพบว่า ผู้ ค้าตลาดยิ่งเจริญมีรายได้
เฉล่ียสงูสดุ รองลงมาได้แก่ตลาดคลองลดัมะยม และตลาดทุ่งครุพลาซ่า แต่ผู้ ค้าตลาด
ย่ิงเจริญและตลาดคลองลดัมะยมมีรายได้กระจายตวัใกล้เคียงกัน คือ รายได้ระหว่าง 
5,000 – 15,000 บาท มีสดัส่วนสงูสดุประมาณร้อยละ 35-36 ในขณะท่ีผู้ ค้าตลาดทุ่งครุ
พลาซ่ามีรายได้กระจายตัวอยู่ในช่วงท่ีตํ่ากว่า โดยรายได้ 5,000 – 15,000 บาท มี
สดัส่วนสงูสดุประมาณร้อยละ 57.04 ดงัแผนภมิู 5 ทัง้นีเ้ม่ือวิเคราะห์ร่วมกบัรายได้ของ
ลกูค้าตลาดทัง้ 3 แห่ง ดงัแผนภมิู 1 พบว่ารายได้ของผู้ ค้ามีสดัสว่นแปรผนักบัรายได้ของ
ลกูค้า คือ ตลาดย่ิงเจริญและตลาดทุ่งครุพลาซ่าลกูค้ามีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่าตลาดคลอง
ลดัมะยม 
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ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
1. ผงัตลาดคลองลดัมะยมควรปรับใหมใ่ห้นกัท่องเท่ียวเดนิได้ทัว่ถึงในเวลาอนัสัน้ 
2. ปา้ยประเภทตา่งๆ เช่น ปา้ยบอกทาง Directory เป็นต้น มีความจําเป็นต่อตลาดนดั

ท่องเท่ียวในการเคล่ือนไหลของลูกค้าไปสู่จุดหมายอย่างรวดเร็วและตรงเป้า 
นอกจากนีป้้ายประเภทต่างๆ ต้องมีอตัลกัษณ์ของตลาดเพ่ือการจดจําและแสดงถึง
เอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี 

3. บรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าท่ีชุมชนผลิต และถุงใส่สินค้าท่ีซือ้มาขายในตลาดนัด
ท่องเท่ียวควรมีการพฒันา หรือออกแบบให้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์
ของตลาด 

สรุป (Conclusion) 
จากการสํารวจพบว่าตลาดนดัตวัอย่างแบง่ออกเป็น ตลาดนดัเศรษฐกิจ คือ ตลาดนดัยิ่ง

เจริญ และตลาดนัดทุ่งครุพลาซ่า และตลาดนัดท่องเท่ียว คือ ตลาดคลองลัดมะยม ขนาดของ
ตลาดนัดมีสามขนาด คือ ใหญ่  (600 แผง) กลาง (450 แผง) เล็ก (200 แผง) ลูกค้าตลาดนัด
เศรษฐกิจมีสดัสว่นตามขนาดของตลาด (450 แผง : 10,000 คน)  เล็ก (200 แผง : 5,000 คน)  แต่
สดัสว่นลกูค้าของตลาดนดัท่องเท่ียวจะไมแ่ปรตามขนาดของตลาด (600 แผง : 4,000 คน)   

ผู้ ค้าตลาดคลองลดัมะยม ขายของเพียง 2 วนัต่อสัปดาห์ คือ วนัเสาร์และวันอาทิตย์ 
หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์เท่านัน้ ในขณะท่ีผู้ ค้าตลาดยิ่งเจริญและตลาดทุ่งครุพลาซ่า ขายของโดย
เฉล่ีย 4.77 และ 3.8 วนัต่อสปัดาห์ ตามลําดบั ซึง่เม่ือเปรียบเทียบรายได้ตอ่จํานวนวนัท่ีขายสินค้า
พบว่า ผู้ ค้าตลาดคลองลดัมะยมซึ่งขายของเพียง 2 วนัต่อสปัดาห์ มีรายได้เฉล่ียใกล้เคียงกบัผู้ ค้า
ตลาดยิ่งเจริญซึง่ขายของมากกว่า 4 วนัตอ่สปัดาห์ ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าผู้ ค้าตลาดทุ่งครุพลาซ่า
มีรายได้เฉลี่ยตอ่วนัคอ่นข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวนวนัท่ีขายของ เน่ืองจากขนาดของตลาด
และจํานวนลกูค้า ดงัตาราง 6 
ตาราง 6 เปรียบเทียบขนาดตลาด จํานวนวนัเฉล่ียท่ีขายสนิค้าตอ่สปัดาห์ และรายได้เฉลี่ย 

ตลาด 
ขนาดตลาด 

(แผง) 

จาํนวนลูกค้า
ต่อวัน 
(คน) 

จาํนวนวันขายสนิค้า
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

(วนั) 

รายได้ของผู้ ค้าท ี่ค้าขาย
เป็นอาชีพหลักเฉลี่ยต่อ

วัน  (บาท) 

ยิ่งเจริญ 450 10,000 4.77 1,151.64 

ทุง่ครุพลาซา่ 200 5,000 3.80 1,092.38 

คลองลดัมะยม 600 4,000 2.00 2,215.91 
หมายเหตุ รายไดเ้ฉลีย่คาํนวณจากคา่เฉลีย่ของรายไดแ้ต่ละชว่ง  
 โดยรายไดต้ํ่ากวา่ 5000 คา่เฉลีย่ คอื 2500 บาท (0 – 5000) สว่นมากกวา่ 50,000 คอื 52,500 บาท   
 จึงไม่ใช่รายได้จริง 
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จากการเปรียบเทียบตลาดนดัรูปแบบแตกต่างกนั สามารถสรุปได้ว่าตลาดนดัท่องเท่ียว
ท่ีเกิดจากผู้ นําชมุชนท่ีเข้มแข็ง สามารถดงึเอกลกัษณ์และความร่วมแรงร่วมใจของชาวชมุชนทําให้
ชมุชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึน้ รวมทัง้ทําให้รายได้รวมของผู้ ค้าในตลาดนดัท่องเท่ียวสงูกวา่รายได้ของ
ผู้ ค้าในตลาดนดัเศรษฐกิจ แต่การขยายตวัของตลาดนดัท่องเท่ียวหลงัความสําเร็จของชมุชน อาจ
ทําให้เกิดความขดัแย้งและความเส่ือมถอยของชมุชนเข้มแข็งได้ การพฒันารูปแบบตลาดนดัคลอง
ลดัมะยมให้มีอตัลกัษณ์ของชมุชนผ่านสินค้าท่ีขายควรให้ความสนใจกลุม่สินค้า OTOP ของแขวง
บางระมาด ได้แก่ เสือ้ปักมือ เคร่ืองเงิน และศิลปประดิษฐ์จากมะพร้าว เน่ืองจากไม่พบสินค้า 
OTOP ของแขวงในการสํารวจตลาด ตลาดนดัเศรษฐกิจสองแห่ง คือ ตลาดนดัยิ่งเจริญและตลาด
นดัทุ่งครุพลาซา่ ควรปรับตลาดให้มีสขุอนามยั สะอาด และมีร่มเงาของต้นไม้ เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ท่ีร่มร่ืนเชิญชวนให้ลกูค้าเข้ามาอยา่งสม่ําเสมอ 

อภปิรายและวิจารณ์ (Discussion) 
แนวโน้มของลูกค้าท่ีมาซือ้ของท่ีตลาดคลองลดัมะยม แตกต่างกับตลาดยิ่งเจริญและ

ตลาดทุ่งครุพลาซา่ เน่ืองจากตลาดคลองลดัมะยมเป็นตลาดนดัท่องเท่ียว ท่ีมีกิจกรรมสนัทนาการ
เชิงอนุรักษ์ชุมชนให้ลูกค้าและนักท่องเท่ียวทุกวยัมีส่วนร่วมหลายอย่าง เช่น กลุ่มเด็กวยัรุ่นและ
นกัศึกษา คนวยัทํางานท่ีพาครอบครัวมาพกัผ่อน จนถึงกลุ่มผู้สงูอายุ ตวัอย่างเช่น กิจกรรมข่ีม้า
รอบๆ ตลาด กิจกรรมนัง่เรือแจวชมแม่นํา้และไหว้พระ กิจกรรมชมบ้านเก่าเดินเข้าสวน กิจกรรม
สอนภาษาองักฤษแก่ผู้สนใจ กิจกรรมฟังเทศน์ในวนัท่ีตรงกบัวนัพระ กิจกรรมให้หญ้าและถ่ายรูป
กบัควาย มีห้องสมดุให้อา่นหนงัสือ เป็นต้น ในขณะท่ีอีก 2 ตลาดเป็นตลาดนดัเศรษฐกิจท่ีขายของ
แบบทั่วไป ดังนัน้ลูกค้าตลาดคลองลัดมะยมจึงมาจากระยะทางท่ีไกลตลาดมากกว่า และไม่
คํานงึถึงการขนสง่สาธารณะมากนกั แตเ่ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าลกูค้าตลาดทัง้ 3 แห่งให้ความสําคญัแก่
ท่ีจอดรถ รวมทัง้ปัจจยัด้านความสะอาดและการให้บริการห้องนํา้น้อย ซึง่หมายความว่าตลาดทัง้ 
3 มีบริการท่ีจอดรถ ห้องนํา้ และความสะอาดในระดบัท่ีลกูค้ารับได้เม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืน 

ตลาดคลองลัดมะยมมีจุดแข็งหลายด้าน คือ ผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ มี
เครือขา่ยคคูลองและการท่องเท่ียวทางนํา้ อีกทัง้โอกาสด้านทําเลท่ีตัง้ สิ่งแวดล้อม ผู้ ค้าสว่นใหญ่มี
วิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสถานท่ี อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของตลาดคลองลัดมะยม คือ สินค้ามี
รูปแบบซํา้กัน เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผา ต้นไม้ ของเล่น เสือ้ผ้า อาหาร และขนม เป็นต้น จากการ
สมัภาษณ์และสํารวจพบว่าบางร้านท่ีอยู่ลกึเข้าไป เช่น ในสวนเจียมตน หรือบริเวณใกล้ท่ีจอดรถมี
นักท่องเท่ียวเดินซือ้น้อยกว่าส่วนท่ีใกล้คลองลดัมะยมหรือร้านอาหาร เน่ืองจากการเติบโตของ
ตลาดในภายหลงัไม่ใช่คนพืน้ท่ี การประสานประโยชน์ลดลง แต่ยงัอยู่ในสถานะท่ีสามารถแก้ไข
ประนีประนอมได้ เน่ืองจากความเข้มแข็งของผู้ นําชมุชนท่ีมีแนวคิดในการรักษาสภาพของพืน้ท่ีซึง่
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เป็นจดุแข็งของตลาด การสร้างกิจกรรมทัง้ทางนํา้และทางบกสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ี
และสร้างรายได้ แม้จะเป็นตลาดท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักแต่เวลาเปิดทําการของตลาดไม่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของผู้ ค้าและชาวบ้านในพืน้ท่ี ทําให้มีเวลาทําความสะอาด และไม่รบกวน
การจราจรในวนัทํางาน 
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