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บทความเรื่อง ตลาดสด: การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคในการนำ�เสนอ
ขอวิพากษตอการพัฒนาประเทศที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย การพัฒนาตามแนวทางดังกลาว
ไดทำ�ใหคุณคาของสังคมในดานอื่นๆ ขาดหายไป โดยเฉพาะการเขาถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน
อยางเทาเทียมกัน และคุณคาของกลไกทางสังคมที่มีบทบาทในอดีตที่ขับเคลื่อนโดยระบบชุมชนอันเปนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมไทย ระบบดังกลาวประกอบดวย เศรษฐกิจแบบครอบครัวที่ใชแรงงาน เศรษฐกิจชุมชนและเครือขาย
งานวิจยั เกีย่ วกับตลาดสดและตลาดนัด รวมถึงการศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนตางๆ พบวาการสรางเศรษฐกิจชาติ
จากเศรษฐกิจของประชาชนโดยใชแนวคิดเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เปนการเปดพืน้ ทีใ่ หประชาชนมีเสรีภาพในการ
ดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมทั้งในพื้นที่ชนบท และเมือง ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมรวมถึงรัฐ จึง
ควรมีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประชาชนควบคูไปกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
คำ�สำ�คัญ: 1. ตลาดสด. 2. เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม. 3. เศรษฐกิจประชาชน. 4. เศรษฐกิจทางเลือก.
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Abstract
The article, Marketplaces: the Construction of the National Economy with Economic and Cultural Areas”,
provides a critique of Thai development which emphasizes the economic growth orientation. This development
has devitalized other social values, especially equal access to a variety of economic activities and the former
leading social mechanisms. This social mechanism community system, was an economy based on the Thai
cultural context and it was driven by the household and community sector and its network. Research on
marketplaces and reviews on the community economy revealed that the concept of economic and cultural
areas can strengthen people’s economy to formulate the national economy. Besides the capitalist system,
every part of society, including the government, should take an active role to support economic sovereignty
by taking into consideration the concept of the Economic and Cultural Area so that people can gain a wider
view of economic activities in both local and city areas to create the National Economy.
Keywords: 1. Marketplace. 2. Economic and cultural area. 3. People’s economy. 4. Alternative economy
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1. บทนำ�
เครื อ ข า ยรอยเท า นิ เ วศน ข องโลก (Global
Footprint Network) ไดรายงานคุณภาพการบริโภค
ทรัพยากรของประเทศตางๆ ทั่วโลก หรือที่เรียกกวา
“รอยเทานิเวศน (Ecological Footprint)” 2 ของป ค.ศ.
2006 (Global Footprint Network 2010) โดยคำ�นวณ
การบริ โ ภคของผู  ค นบนโลกเมื่ อ เที ย บกั บ ทรั พ ยากร
บนโลกที่รองรับ พบวาผูคนบนโลกไดใชทรัพยากร
มากกวาทรัพยากรที่มีอยู กลาวคือโดยเฉลี่ยคนในโลก
นี้ใชทรัพยากร 6.7 เอเคอรตอคน ในขณะที่มีทรัพยากร
รองรับเพียง 5.1 เอเคอรตอคน หากพิจารณาที่รายได
ของแตละประเทศพบวา ประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยสูง
ไดประทับรอยเทานิเวศนในเกณฑเฉลีย่ ทีส่ งู กวาประเทศ
ที่มีรายไดต่ำ� และทวีปแอฟริกาประทับรอยเทานิเวศน
ต่ำ � กว า ภู มิ ภ าคอื่ น ในขณะที่ ท วี ป อเมริ ก าเหนื อ โดย
เฉพาะสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ไดประทับรอยเทา
นิเวศนมากกวาทรัพยากรที่ทวีปจะรองรับได ตัวเลข
ดังกลาวไดชใี้ หเห็นวา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหเจริญเติบโตมากเทาใด กลับกอใหเกิดปญหาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดความสามารถที่ทรัพยากร
ธรรมชาติจะรองรับ ตัวเลขดังกลาวสะทอนวา ประเทศที่
มีรายไดสงู บริโภคทรัพยากรมากกวาทีม่ รี ายไดต�่ำ ดังนัน้
หากทุกประเทศมุง การพัฒนาทีเ่ นนรายได และการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเปาหมายแลว ปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรบนโลก เปนเรื่องที่ผูคนบนโลกไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได
การมุงตัวเลขรายไดประชาชาติเปนเปาหมาย
ในการพัฒนา ผานการสงเสริมเศรษฐกิจทุนนิยม โดย
เฉพาะทุ น ขนาดใหญ ไ ร สั ญ ชาติ ที่ มี เ ป า หมายในการ
ผลิตจำ�นวนมากเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
เปาหมายหลัก ทำ�ใหขนาดของทุนกลายเปนขอไดเปรียบ
ในการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน ทุนขนาดใหญยังสราง

วัฒนธรรมการบริโภคทีม่ มี าตรฐานเดียวกันทัว่ โลก กลาย
เปนระบบอาหารโลก และวัฒนธรรมการบริโภคสากล
นอรเบอรก-ฮอดจ และคณะ (2545) ไดตงั้ ขอสังเกต
วา ระบบอาหารโลกตั้งอยูบนฐานคิดของการใชที่ดิน
เครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต การแบ ง งานกั น ทำ � ระหว า ง
ประเทศ การสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการแขงขันผานกลไกตลาด ฐานคิดของ
ระบบอาหารโลกจึงไปทำ�ลายคุณคาอื่นๆ เพราะตอง
สัมพันธกับการผลิต การคาปลีก และการขนสงขนาด
ใหญที่สิ้นเปลืองพลังงาน ทำ�ใหเกิดการถอยรน และ
หดหายไปของเกษตรกรรายเล็ก ทุนทองถิ่นขนาดเล็ก
และการสูญหายไปของวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรม
ชุมชน โดยเฉพาะความหลากหลายของระบบอาหาร
ระบบอาหารโลกทำ � ให ค วามสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ
เปลี่ยนไปเนนการพึ่งพาทุนขนาดใหญ และเทคโนโลยี
สมัยใหมมากขึ้น ทัง้ หมดนีจ้ ึงเปนผลกระทบทางลบหรือ
เปนตนทุนของสังคม (Social cost) ที่สังคมตองสูญเสีย
โดยเฉพาะการสูญเสียเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยกัน
แตละประเทศควรจะบริโภคทรัพยากรอยางไร
เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ น ความสามารถในการผลิ ต ของแต ล ะ
ประเทศ และระบบอาหารโลกที่ ก ล า วข า งต น ทำ� ให
คุณคาที่สำ�คัญขาดหายไปอยางไรบาง บทความนี้จึงมุง
ตอบคำ�ถามวา การพัฒนาประเทศภายใตการสงเสริม
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ มุ  ง การ
ส ง ออกสิ น ค า และบริ ก าร และการลงทุ น ขนาดใหญ
ไดทำ�ใหสังคมไทยเปลี่ยนไปอยางไร และเหตุใดการ
พั ฒ นาประเทศควรเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี สิ ท ธิ
เสรีภาพในการดำ�รงชีพอยางทั่วถึงเทาเทียม
2. หาทศวรรษการพัฒนา กับสิ่งที่ขาดหายไปใน
สังคม
ผูเขียนเคยตั้งคำ�ถามเพื่ออภิปรายในชั้นเรียน

__________________
หนวยวัดรอยเทานิเวศ เปนการวัดผลที่เกิดจากการที่คน ชุมชน องคกร หรือประเทศไดประทับรองรอยการใชชีวิตไวบน
ระบบนิเวศของโลก โดยเปรียบเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของปริมาณน้ำ�พื้นโลก พลังงาน ปาที่จะจัดการและดำ�รงอยูได (biocapacity) รายละ
เอียดสืบคนที่ www.footprintnetwork.org
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เกี่ยวกับเรื่อง “การเลือกระหวาง ไขสองฟอง” ที่มีที่มา
และที่ไปแตกตางกัน โดยไขฟองแรกเกิดจากระบบการ
ผลิตของแตละครัวเรือน แมไกจงึ มีชวี ติ ความเปนอยูต าม
ธรรมชาติ ไขฟองทีส่ องเปนไขจากแมไกทเี่ กิดจากระบบ
อุตสาหกรรม มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซอน ไขฟองที่สอง
ไดเกิดจากการสรางงานใหแกผูคนเปนจำ�นวนมาก และ
ชวยสงเสริมใหเกิดธุรกิจเชือ่ มโยงมากมาย ผลปรากฏวา
นักศึกษาใหเหตุผลการเลือกไขแตละฟอง จากจุดยืนที่
แตกตางกัน ดังนี้
นักศึกษากลุมที่เลือกไขฟองแรกใหเหตุผลวา
การบริโภคไขไกที่เลี้ยงในครัวเรือน ทำ �ใหสุขภาพดี
และยังไมทรมานไกโดยเลี้ยงในกรงขัง และการบริโภค
ในครัวเรือนไมจำ�เปนตองบริโภคมากมายจนตองเลี้ยง
ไขไกแบบฟองที่สอง ในขณะที่กลุมที่เลือกไขฟองที่สอง
ตอบวา การมีชวี ติ อยูใ นเมืองทีต่ อ งพึง่ พารายไดจากการ
ผลิต การจำ�หนาย การแปรรูปอาหารจากไขไกเพือ่ สราง
รายได ชีวติ ในเมืองไมมพี นื้ ทีส่ ำ�หรับการเลีย้ งไก การซือ้
ไขไกครั้งละปริมาณมากเพื่อเก็บสำ�รองไวจึงจำ�เปนตอง
เลือกไขแบบฟองที่สอง โดยเฉพาะการเปดรานขาย
อาหารที่ตองใชไขในปริมาณมากๆ
จากคำ�ตอบของนักศึกษา มีนัยวา การเลือก
ไข ฟ องใดฟองหนึ่ ง เป น เลื อ กภายใต เ งื่ อ นไขการ
ดำ�เนินชีวิตของแตละกลุมคน การเลือกไขแตละฟอง
แมสะทอนเสรีภาพในการเลือก แตกเ็ ปนเสรีภาพภายใต
เงื่อนไขที่กำ�กับอยูชุดหนึ่ง กลาวคือไขฟองแรก เลือก

ในสถานการณที่ผูคนตองการสุขภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
การคา การแขงขัน และการสะสมทุนมีบทบาทนอย
ในขณะทีไ่ ขฟองทีส่ องเลือกภายใตเงือ่ นไขทีต่ อ งแสวงหา
รายได การสะสมทุนเพื่อความเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย ซึ่งไขฟองที่สองจึงสะทอน
ทิศทางการพัฒนาประเทศตลอดกวา 50 ปที่ผานมา
ซึ่งเนนการเปดกวางใหกับการเขามาของการคาและ
การแลกเปลี่ยน การแบงงานกันทำ�ตามความชำ�นาญ
เฉพาะอยาง โดยเฉพาะการเปดการคาอยางเขมขนผาน
กลไก มาตรการของรัฐ และบรรษัทขามชาติ ซึ่งสราง
ภาพใหเขาใจวาการเติบโตของตัวเลขรายไดประชาชาติ
เหลานี้คือเปาหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
การให ค วามสำ � คั ญ กั บ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจเปนดานหลัก และดานอื่นๆ เปนดานรองนั้น
มีขอ คำ�ถามมากมาย ตัวอยางเชน สติกลิตซ และทีมงาน
(2010) ไดเสนอใหจดั การกับความบกพรองบางอยางของ
จีดีพี โดยเพิ่มมุมมองของครัวเรือน ใหความสนใจกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกตลาด มี
การบริการจำ�นวนมากทีค่ รัวเรือนผลิตใหแกตวั เองไมได
ถูกคำ�นวณไวในการวัดรายไดและการผลิตอยางเปน
ทางการ ทั้งๆ ที่บริการเหลานี้ถือเปนแงมุมสำ�คัญของ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เช น กั น เช น เดี ย วกั บ มู ล นิ ธิ
เศรษฐศาสตรแนวใหม (New Economics Foundation
2009) 3 ไดนำ�เสนอการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี

__________________
มูลนิธิเศรษฐศาสตรแนวใหม เปนกลุมนักคิด นักปฏิบัติที่ตรวจสอบ และนำ�เสนอ เศรษฐกิจที่เกี่ยวของชีวิตจริง โดยมีจุด
มุงหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ดวยการคิดคนนวตกรรมใหมๆ ในการแกปญหาซึ่งทาทายเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ทาทายปญหา
สิ่งแวดลอม และประเด็นทางสังคม มูลนิธิทำ�งานในลักษณะภาคีเครือขาย และคำ�นึงถึงประชาชนและความอยูรอดของโลกเปนสำ�คัญ
มูลนิธิเกิดขึ้นจากผูนำ�การประชุมสุดยอดวาดวยเศรษฐกิจแนวใหม (The other Economic Summit-TOES) ซึ่งหยิบยกประเด็นการ
แกปญหาหนี้สินระหวางประเทศเปนวาระการประชุมของกลุมประเทศ G 7 และ G 8 (G8 มีประเทศสมาชิก 8 ประเทศคือ แคนาดา
ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อิตาลี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) การทำ�งานของมูลนิธิฯ มุงนำ�เสนอเชิงนโยบายจาก
ประสบการณการแกปญหาในเชิงปฏิบัติที่ไดผล โดยเฉพาะจากประชาชนในทองถิ่น รวมถึงสรางวิธีการใหมๆ ในการวัดความกาวหนา
ของการยกระดับความอยุดีกินดี และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม มูลนิธิฯ ทำ�งานรวมกับสวนตางๆ ของสังคมในประเทศอังกฤษ และ
ประชาคมประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งในภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจและยุทธศาสตรในการ
เปลี่ยนแปลงมูลนิธิฯมีบทบาทโดดเดนในชวงป ค.ศ.1992-2003 และในเดือนกรกฎาคม 2006 มูลนิธิฯ ไดเสนอดัชนีความสุข (Happy
Planet Index) เพื่อจะทาทายบรรดาดัชนีตางๆ ที่วัดความสำ�เร็จทางเศรษฐกิจ เชน ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product - GDP) ดัชนีวัดการพัฒนามุนษย (Human Development Index – HDI) รายละเอียดสืบคนที่ http://www.neweconomics.org/
3
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ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ

เปาหมายทีม่ ากกวาตัวเลขรายไดประชาชาติ แตมงุ เนน
การเติบโตจากเศรษฐกิจภายใน ผนวกรวมเศรษฐกิจ
คนเล็ก คนนอย เศรษฐกิจทีไ่ มเปนทางการ ภาคครัวเรือน
และขนาดเล็กระดับทองถิน่ รวมถึงเปนเศรษฐกิจทีค่ ำ�นึง
ถึงระบบนิเวศ ซึ่งเศรษฐศาสตรกระแสหลักมองขามไป
เสกสรรค ประเสริฐกุล (2552) กลาววา การใหจดี พี ี
มีบทบาทในดานหลัก ในขณะดานอื่นๆ เปนดานรอง
หรือที่เรียกวาลัทธิบูชาจีดีพี หรือลัทธิเศรษฐศาสน ก็คือ
การยึดถือการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจเปนจุดหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนสังคม
และกิจกรรมชีวิต โดยกำ�หนดใหดานอื่นๆเปนเพียง
ด า นรอง ถื อ เป น วาทกรรมที่ ถู ก ผลิ ต ซ้ำ � แล ว ซ้ำ � เล า
ทำ�ใหขาดสมดุลระหวางเศรษฐกิจและดานอื่นๆ ทั้ง
ที่ จี ดี พี เ ติ บ โตอาจมี คำ � ถามถึ ง คุ ณ ค า ที่ แ ตกต า งกั น
ดังกรณี ครอบครัวซาเลงจำ�นวน 6 คนบริโภคไข 3
ฟอง กับเศรษฐีนีวัยกลางคนซื้อไข 12 ฟอง มาทาหนา
ทาสะโพก ทั้ ง สองกรณี อ าจมี มู ล ค า ไม เ ท า กั น แต
คุณ คาสองกรณีนี้แตกตางกันดานคุณคา การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมิไดหมายถึงความเจริญทาง
สังคมเสมอไป การยึดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จึงไปหักลางคุณคาอื่นๆ เชน มิตรภาพ น้ำ�ใจ ความ
เมตตากรุ ณ า ตลอดจนความสงบสั น ติ ท างด า นจิ ต
วิญญาณ ประเพณี พิธีกรรม หรือคุณคาของกลไกเชิง
สถาบัน เปนตน นักวิชาการเศรษฐศาสตรบางทานเชือ่ วา
เศรษฐศาสตรกระแสหลักกำ�ลังสัน่ คลอน ขาดความเขาใจ
มนุษยอยางครบถวนรอบดาน เศรษฐศาสตรกระแส
หลักแยกเรื่องการใหคุณคาออกจากการศึกษาซึ่งเปน
แนวทางของเศรษฐศาสตรทฤษฎี (Positive economics)
(อภิชัย พันธเสน 2544 : 472-473) 4

กลาวโดยสรุป การมุงเนนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนดานหลักของการพัฒนาจึงทำ�ใหมูลคา
มีความสำ�คัญมากเกินไป จนไปลด หรือบดบังคุณคา
หลายๆ สวนของสังคม
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2552) ไดตั้ง
ขอสังเกตวา การมุงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนดานหลัก ไดกอใหเกิดปญหาชองวางการกระจาย
รายไดเหลื่อมล้ำ�สูงขึ้น และยังพบการกระจุกตัวของ
ทรัพยสินมีมากกวาการกระจุกตัวของรายได ซึ่งการ
กระจุกตัวของทรัพยสินไดทำ�ใหเกิดการกระจุกตัวของ
การเมือง อำ�นาจ และความขัดแยงทางการเมือง ผลคือ
ประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ นอกจากนีป้ ญ
 หาชองวาง
การกระจายรายไดที่สูงขึ้นนั้น ก็เกิดจากบทบาทของรัฐ
ที่ซ้ำ�เติมความเหลื่อมล้ำ�ผานนโยบาย มาตรการภาษี
กลาวคือ ในประเทศกำ�ลังพัฒนาที่ปกครองดวยระบบ
ประชาธิปไตย รัฐมักเปนตัวแทนของกลุมธุรกิจขนาด
ใหญ เชน การผูกขาดในธุรกิจสวนใหญเกิดจากอำ�นาจ
รัฐ นโยบายและมาตรการของรัฐกอใหเกิดคาเชา (สิทธิ
พิเศษ หรือประโยชนที่มิควรไดแกนักธุรกิจใหญบาง
ราย และนักการเมือง) ชองทางของนักธุรกิจใหญใน
การใชอำ�นาจการเมืองเพื่อประโยชนตอธุรกิจทางออม
(นักธุรกิจสรางความสัมพันธกับนักการเมืองดวยวิธี
ตางๆ) และทางตรง (นักธุรกิจรายใหญเขาสูอำ �นาจ
การเมืองโดยตรง) นอกจากนี้ โครงสรางภาษี และการ
ใชจายของรัฐไมมีสวนชวยลดการกระจุกตัวของรายได
และทรัพยสิน
แม นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2552) จะ
กลาววา นโยบายรัฐมีสวนซ้ำ�เติมความแตกตางของ
รายไดผานนโยบาย และมาตรการภาษี แตเสกสรรค

__________________
เศรษฐศาสตรทฤษฎี (positive economics) เรียกอีกชื่อหนึ่งวา เศรษฐศาสตรวิเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาความ
รูความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ทางเศรษฐกิจที่ถูกตองตามความเปนจริง ไมเกี่ยวของกับการตัดสินคุณคา (value judgment) ซึ่ง
แตกตางจากเศรษฐศาสตรนโยบาย (normative economics) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมดูแลภาวการณทางเศรษฐกิจใหเปนไปตาม
ที่ตองการ เปนวิธีการที่มุงแกปญหาหรือปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ โดยมีการตั้งเปาหมายและแสวงหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายนั้นๆ
เศรษฐศาสตรนโยบายจึงเกี่ยวของกับการตัดสินคุณคา รายละเอียดศึกษาไดจากวันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2534)
4
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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ประเสริฐกุล (2552) กลับเห็นวา ปญหาการกระจายราย
ไดที่มากขึ้น มิใชเกิดจากนโยบายรัฐเทานั้น แตเกิดจาก
สังคมมีการผลิตซ้�ำ อวิชชาเชิงโครงสรางผานนโยบายรัฐ
หรือสถาบันตางๆ ดวย เชน กฎหมาย สถาบันศึกษา
สื่อมวลชน
ปญหาความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจหรือการ
กระจายรายได จึงเปนปญหาที่สังคมเลือก และหยิบ
ยื่นผานกลไกเชิงสถาบันนอกเหนือจากกลไกรัฐ ซึ่งทั้ง
หมดเปนเพื่อใหทำ�งานตามลัทธิบูชาจีดีพี ที่เสกสรรค
เรียกวาเปนอวิชชาเชิงโครงสราง ดังนั้น กระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุงจีดีพีเปนเปาหมายจึง
ทำ�ใหกลไกเชิงสถาบันตอกย้ำ� หรือสงเสริมการยึดจีดีพี
เปนเปาหมายมากขึ้น อยางไรก็ตามในความคิดเห็น
ของผูเขียนเห็นวา กลไกเชิงสถาบันเหลานี้ไมไดทำ�
หนาที่ของตนเองอยางสมบูรณ หรือทำ�หนาที่บกพรอง
ทำ�ใหปญหาความเลื่อมล้ำ�และการกระจายรายไดเกิด
มากขึ้น ดังนั้น คุณคาของกลไกเชิงสถาบันที่มีอยูเดิม
จึงหายไป
การสนับสนุนใหกลไกราคาทำ�งานอยางเสรีเปน
แนวคิดเบือ้ งหลังของการพัฒนาของไทยอีกประการหนึง่
เพราะเชื่อวาการใหเอกชนดำ�เนินการผลิต การแขงขัน
จะกอใหประสิทธิภาพ และผูบ ริโภคจะไดประโยชน แต
ตลอดกวาหาทศวรรษทีผ่ า นมาไดชใี้ หเห็นวา การพัฒนา
เศรษฐกิจที่เชื่อในประสิทธิภาพของกลไกราคา ไมเกิด

ขึ้นจริง เพราะขนาดของทุนกลายเปนขอไดเปรียบใน
การแขงขัน และเมื่อรัฐสงเสริมทุนขนาดใหญใหแขงขัน
กับรายเล็กรายนอยในกิจการประเภทเดียวกัน รายเล็ก
รายน อ ยย อ มหายไปจากระบบเศรษฐกิ จ ทำ � ให
การผลิต การคาจึงดำ�เนินไปบนกลุมทุนขนาดใหญ
และในระยะยาวก อ ให เ กิ ด การผู ก ขาดการผลิ ต และ
การคา ดังตัวอยางการคาในตลาดสด โชหวย 5 เปรียบเทียบ
กับหางคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งจะกลาวในรายละเอียด
ตอไป
เสรี ภ าพของกลไกราคา อั น เป น รากเหง า ที่
ทำ�ใหเกิดความแตกตางในสังคมไทยนี้ ถือเปนโลกทัศน
ในการมองโลกและชีวติ ผิดไปจากความจริง ซึง่ เสกสรรค
ถือวาเปนความมืดทึบทางปญญา หรือเปนชีวิตที่ถูก
ชี้นำ�ดวยอวิชชา (Ignorance)
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2538 : 111-150) เห็นวา
ความขัดแยงในสังคมเศรษฐกิจไทย สวนหนึง่ โดยพืน้ ฐาน
แลว เปนความขัดแยงในประเด็นเรื่องยุทธศาสตรของ
การพัฒนา เพราะชนชั้นปกครองไทยผลักดันใหสังคม
เศรษฐกิ จ ไทยเดิ น บนเส น ทาง “โลกานุ วั ต รพั ฒ นา
(Washington Consensus) 6 เปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเศรษฐกิจไปตามแนวทางเสรีนิยม หรือเรียกวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation)
ซึ่งเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (Liberalization) การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization) การถาย

__________________
คำ�วาโชหวย เดิมเรียกวา โชวหวย แยกศัพทไดวา โชว กับหวย คำ�วา โชว แปลวาหยาบ คำ�วา หวย แปลวาสินคา รวม
ความแลวแปลวา สินคาหยาบๆ ความหมายดังกลาวเปนความหมายที่ใชกันในอดีตวา หมายถึงสินคาประเภทอาหารแหงที่จำ�หนายตา
มรานคา ซึ่งมักจะเปนสินคาประเภทขาวสาร น้ำ�ตาล น้ำ�มันพืช หอม กระเทียม ขนมปงปบ ขนมปงกรอบ ถานสำ�หรับติดไฟ ฯลฯ สำ�หรับ
สินคาที่เปนของใชในชีวิตประจำ�วันประเภทสำ�เร็จรูป จะมีจำ�หนายในรานที่เรียกวา เอี่ยจั๊บ (หากคนพื้นเมืองแตจิ๋วจะเรียกสินคาประเภท
นี้วาตกเกี้ย) คำ�วาเอี่ยแปลวาของนอก คำ�วาจั๊บ แปลวา หลากหลาย รวมความแลวคือสินคาของนอกที่มีหลากหลาย ดังนั้น รานที่จำ�
หนายสินคาประเภทนี้จะมีบางสวนที่มาจากตางประเทศ หรือสินคาที่ไมสามารถผลิตไดในทองถิ่น สินคาที่จำ�หนายไดแก สบู ยาสีฟน หวี
ยาสระผม ผาขนหนู ผาเช็ดหนา น้ำ�หอม ฯลฯ สิ่งเหลานี้ไดผานกระบวนการผลิตในระบบโรงงานและซับซอนกวาสินคาประเภทโชวหวย
ในอดีตรานที่จำ�หนายสินคาประเภทโชวหวย กับเอี่ยจั๊บจะแยกกัน หากขายทั้งสองประเภท จะจัดวางสินคาแยกกันอยางชัดเจน ปจจุบัน
สภาพสังคมเปลี่ยนไป ในรานหนึ่งๆ จำ�หนายสินคาเหลานี้วางปะปนกันไป และเรียกรวมวา โชวหวย ทำ�ใหความหมายเดิมหายไป
6
ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา Outward Orientation หรือยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด เปนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจไปตามแนวทางเสรีนิยมคือหมายถึงการเปดประตูการคาเสรีในสินคา บริการ และเปดเสรีทางการเงิน (รังสรรค ธนะพรพันธุ,
2538: 132-134)
5
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ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ

โอนการผลิ ต ไปสูภ าคเอกชน (Privatization) และ
การลดการกำ�กับ การลดการควบคุม (Deregulation)
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาเปนยุทธศาสตรทตี่ อ งการ
ประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตร ระบบเศรษฐกิจ
จะไดประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตรก็ตอเมื่อ
ระบบเศรษฐกิ จ เชื่ อ มสั ม พั น ธ กั บ ระบบทุ น นิ ย มโลก
แตวาในชนบทมีกลุมชนในภูมิภาคตางๆ เลือกเสนทาง
“ชุมชนทองถิ่นพัฒนา” หรือ Bangkok Consensus
แนวทางดังกลาวไมตองการใหการผลิตยึดหลักความ
ชำ�นาญพิเ ศษ หรือความไดเปรียบเชิงเปรี ย บเทีย บ
ไมไดมีปรัชญาในการพัฒนาที่เนนเรื่องการอยูดีกินดี
แตเนนเรื่องการอยูพอดีกินพอดี เนนเรื่องการกระจาย
ความเสีย่ งของครัวเรือนเกษตร ความไมสามารถจัดการ
กับกระบวนการโลกานุวัตรเปนปญหาใหญ เพราะจะ
ทำ�ใหสังคมไมสามารถเดินบนเสนทางนี้ตอไปได และ
ภายใตการกำ�หนดนโยบายและการเมืองที่เปนอยูนั้น
เปนเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงที่จะเกิด
ขึ้น (ผูเขียนเห็นวาขอเสนอของรังสรรค ธนะพรพันธุมี
ความเปนจริงสูงขึ้น เพราะไดปรากฏแลววาการปะทะ
นั้นเกิดขึ้นแลวและรุนแรงมากขึ้น หากสังคมไมกำ�หนด
แนวนโยบายใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมมาก
ขึ้น ปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสองสามปที่
ผานมา สังคมกลับไมสรางกระบวนการเรียนรูเหตุแหง
ความขัดแยงใหกับคนในสังคม แตกลับชูประเด็นความ
รุนแรง ใครสรางความรุนแรง นำ�ผูไดรับความรุนแรงมา
ขยายภาพ ฯลฯ โดยไมมงุ ประเด็นเหตุแหงความขัดแยง
ความขัดแยงจึงคงดำ�รงอยู)
กลาวไดวา ทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตองทบทวนใหม ใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ

เป น การเติ บ โตที่ ผ นวกรวมเศรษฐกิ จ ของกลุ  ม คน
จำ�นวนมาก แทนที่จะเปนคนจำ�นวนนอย ซึ่งการเติบ
โตอยางมีคุณภาพตองคำ�นึงถึงเศรษฐกิจในมิติอื่นนอก
เหนือจากเศรษฐกิจแบบตลาด เศรษฐกิจในลักษณะ
ดังกลาวอาจรวมเรียกกวาเศรษฐกิจของประชาชนใน
ชาติ มิใชเศรษฐกิจชาติ โดยเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปใน
กระบวนการพัฒนาตามลัทธิบูชาจีดีพีนั่นคือ ความ
สามารถในการเข า ถึ ง เสรี ใ นการประกอบอาชี พ
อยางเทาเทียม หรือเพิ่มพื้นที่สำ�หรับเศรษฐกิจของ
ประชาชน
3. ทางเลือกในการพัฒนาเพื่อสรางเสรีภาพในการ
ดำ�รงชีพของประชาชน
นักสังคมวิทยาตามแนวคิดหนาที่นิยม (สนิท
สมัครการ 2540 : 1-11) ไดเทียบเคียงสังคมเหมือ
นกับรางกายมนุษยวา สังคมประกอบดวยระบบยอยๆ
ตางๆ แตละระบบ 7 ตางประสานการทำ�งานรวมกันเพื่อ
เปาหมายเดียวกันคือเพื่อใหสังคมอยูไดยาวนานกวา
มนุษยคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นสังคมจำ�เปนตองสรางระบบ
ยอยตางๆ ขึ้นเพื่อใหสังคม/ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเอง
ได (A self - sufficient of action) ตองมีวิธีการในการ
จัดการ การควบคุมประชากรใหอยูรอดปลอดภัย ดวย
วิธีการตางๆ อาจจะตองคิดคนเทคโนโลยี การแพทย
หรือการรณรงคใหความรูแกคนในสังคม หรืออบรมขัด
เกลาใหสมาชิกสืบทอดแบบแผนประเพณีในสังคม/ชุม
ชนนั้นๆ อาจตองจัดหาสมาชิกใหมทดแทนสมาชิกเกา
(ไมวาสมาชิกเกาจะถึงแกกรรมกอนวัยอันควร หรือถูก
คุกคามจากภายนอกทำ�ใหเกิดบาดเจ็บ ลมตาย หรือการ
อพยพของประชากร) ดวยวิธีการตางๆ เชน สรางแรง

__________________
ไดแก การสรางประชากร (Reproduction) การอบรมขัดเกลาและพัฒนาสมาชิก (Socialization) การทำ�หนาที่ในดาน
เศรษฐกิจ (Economic functions) การรักษาความสงบเรียบรอยใหแกสมาชิกในสังคม (Orderfunctions) และหนาที่พื้นฐานประการ
สุดทายคือ บำ�รุงขวัญและกำ�ลังใจใหกับสมาชิกในสังคม (Morality and Psychological Aspect) การทำ�หนาที่ทางเศรษฐกิจมีนัยยะวา
สังคมหนึ่งๆ จะตองสรางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนมีผลผลิตเพียงพอตอการดำ�รงชีพ หากมีจำ�นวนมาก ชุมชนก็มีวิธีการในการนำ�สวนเกิน
ไปแปรเปลี่ยนเปนทรัพยากรอื่นๆ เชน แปรรูปผลผลิต การแลกเปลี่ยนกับตางชุมชน การคาขาย หรือการแจกจายแกผูดอยโอกาสในชุมชน
/สังคม การสรางเศรษฐกิจชาติ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งกิจกรรมที่แสวงหากำ�ไรและไมแสวงหากำ�ไร ซึ่งรวมเรียกกวาเศรษฐกิจชาติ
7
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

จูงใจใหเพิ่มสมาชิกใหม ดังนั้น สังคม/ชุมชนจำ�ตองทำ�
หนาทีห่ ลายๆ สวนเพื่อใหระบบสังคมอยูร อดได “ระบบ
สังคม” (Social System) จึงดำ�รงอยูไ ดนานกวาอายุของ
มนุษยคนใดคนหนึง่ แมวา คนรุน เกาจะสูญหายไป ดังนัน้
ระบบสังคมจะประกอบดวยสวนตางๆ ทำ�หนาทีป่ ระสาน
กันใหชีวิตดำ�เนินตอไปได แตละสังคม/ชุมชนมีลักษณะ
สำ�คัญ 4 ประการที่แตกตางจากสังคม/ชุมชนอื่น คือ
1.) มีอาณาเขตตางๆ ที่ชัดเจน (Boundaries) ซึ่งจะ
ทำ�ใหแยกความแตกตางจากสังคม/ชุมชนอื่นๆ 2.) มี
ความสัมพันธระหวางสวนตางๆ (Interrelationships)
ภายในสังคม/ชุมชน 3.) มีระบบยอยๆ ทำ�หนาที่ตางๆ
ตามทีก่ �ำ หนดไว (Function) เพือ่ ใหแตละสวนมีกจิ กรรม
และความสัมพันธตอกัน 4.) มีการประสานการทำ�งาน
อยางสอดคลองกลมกลืน (Unity) เพือ่ มุง สูเ ปาหมายสวน
รวมในสังคม/ชุมชน (Olsen 1991 : 39-40)
จากการเปรียบเทียบสังคมมนุษยเหมือนสิ่งมี
ชีวิต และการกลาวถึงลักษณะของระบบสังคมขางตน
หากประยุกตใชแนวคิดดังกลาวเพื่ออธิบายรัฐในฐานะ
เปนระบบยอยในสังคม จะสามารถอธิบายไดวา รัฐใน
สังคมหนึ่งๆ เปนระบบกระทำ�การระบบหนึ่งในสังคม
มีหนาที่ตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงความตองการของบุคคล
และสังคมโดยรวม บางสังคมเนนรูปแบบรัฐสวัสดิการ
บางสังคมจะเนนเสรีภาพในการถือครองทรัพยสิน รัฐ
จะแทรกแซงนอย หากผูบริโภค มีเหตุผล ผูผลิตมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต มี จ ริ ย ธรรมในการดำ � เนิ น
ธุรกิจ นอกจากนี้ ในสังคมแตละสังคมมีการดำ�เนินการ
ทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบ เชน บางสังคมเนนระบบ
เศรษฐกิจทีใ่ ชกลไกตลาด (Market-Directed Economic
System) บางสังคมอาจเนนระบบเศรษฐกิจที่มีการวาง
แผนจากสวนกลาง (Command-Directed Economic
System) หรือบางสังคมอาจใหความสำ�คัญกับระบบ
เศรษฐกิจที่กำ�หนดจากประเพณี (Traditional-Directed
Economic System) ตัวอยางระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 รูป
แบบ จึงแตกตางกันในการผลิต (Production) การบริโภค
(Consumption) การจำ�หนาย (Distribution) นั่นคือ จะ
ผลิตอะไร จำ�นวนเทาใด จะผลิตอยางไร และใครควรผลิต
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจะจัดสรรอยางไร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมไดอยางทั่วถึงเปนธรรม (McGann,
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Marguardt & Routson 1979 : 15-35) ดังนั้น การทำ�
หนาที่ตามบทบาทของรัฐจึงตองคำ�นึงถึงความแตกตาง
กับระบบเศรษฐกิจแตละรูปแบบในสังคม
เชนเดียวกับ ชัยอนันต สมุทวณิช ประธาน
สถาบั น นโยบายศึ ก ษา (ศู น ย ข  อ มู ล ข า วสารปฏิ รู ป
ประเทศไทย 2009 ; สถาบันนโยบายศึกษา 2546)
ไดเคยกลาวไววา สังคมไทยมีความแตกตางทีเ่ ปาหมาย
อุดมการณในการดำ�รงอยูใ นสังคม และแตละอุดมการณ
ตองการยุทธศาสตรการพัฒนาแตกตางกัน ทั้งในดาน
การจัดการศึกษา รวมถึงพรรคการเมืองที่หลากหลาย
โดยเสนอวาสังคมไทยเปนสังคม 4 ฐาน คือ 1.) ฐาน
ของผูดอยโอกาส อยูหางไกล ยากจนมากๆ ประมาณ
10 ลานคน 2.) สังคมแหงการพอเพียงที่มีที่ดินอาชีพ
ในการอยูอยางพอเพียง ไมมีการสั่งสม 3.) สังคม
ฐานานุภาพ เปนสังคมของคุณวุฒิ ที่ไมมีคุณภาพ และ
4.) สังคมแหงการแขงขันเพือ่ คากำ�ไรอยูย อดบนสุด เปน
สังคมที่เชื่อมโยงกับสังคมโลกเรียบรอยแลวโดยวิถีชีวิต
ทุกอยาง ซึ่งสังคมแตละฐานตองการพรรคการเมือง
แบบหลายพรรค ตองการการจัดการศึกษาที่แตกตาง
กั น ชั ย อนั น ต เ ห็ น ว า การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมและ
ขับเคลื่อนมีความจำ�เปนและเกิด 2 แนวทางใหมเกิดขึ้น
ซึ่งมีลักษณะทางอุดมการณออ นกวาแนวทางปฏิบตั ิ คือ
กระแสโลกานุวัตรนิยม หรือโลกภิวัตน อาจจะสุดกู หรือ
ไมสุดกูก็ได อีกแนวทางคือ แนวทางชุมชนที่อาจเสนอ
ระบบเศรษฐกิจชนบท ซึ่งการเคลื่อนไหว 2 แนวทางนี้
ยังไมลงตัว ขอเสนอของชัยอนันตจึงสะทอนการวาง
กลยุทธที่ดีตองสอดคลองกับความตองการของสังคม
แตละฐานซึ่งมีความตองการแตกตาง โดยเฉพาะการ
ขับเคลือ่ นสังคมไทยไปสูก ระแสโลกโดยไมละทิง้ แนวทาง
ชุมชน และรัฐจึงมีสวนสำ�คัญในสนับสนุนใหเกิดสวนนี้
เสรี ลีลาลัย (2545 : 1-36) ไดเสนอใหสราง
เศรษฐกิจชาติจากรากฐานเศรษฐกิจขนาดเล็กในระดับ
ชุ ม ชน เรี ย กกว า เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เพราะที่ ผ  า นมา
ไดพิสูจนแลววา เศรษฐกิจชุมชนมีปรัชญา เปาหมาย
เพือ่ ประชาชนโดยรวม ลดทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ทำ�ลายเศรษฐกิจรายยอยๆ ลงไปเรื่อย
เศรษฐกิจชุมชนเปนการสงเสริมการผลิตจากภูมิปญญา
ดำ�เนินงานบนฐาน “ทุนของชุมชน” และทุนทางสังคม

ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ

การนำ�ทุนของชุมชนมาใชเพื่อชุมชนเปนสุข กินอิ่ม
นอนอุน คุณภาพชีวิตดี เอื้ออาทร โดยชุมชนรวมกัน
กำ�หนดวา จะผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร ซึ่ง
สอดคลองกับพอพันธ อุยยานนท (2546 : 208-216) ได
เสนอวาสมัยใหมควรอยูบ นพืน้ ฐานของการดำ�รงอยูข อง
เศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน โดยการสงเสริม
ผูป ระกอบการรายยอย เพราะเปนเศรษฐกิจทีม่ กี ารปรับ
ตัว มีความยืดหยุนสูงทั้งในแงของการใชแรงงานและ
เวลา เนนการใชแรงงานเขมขน (labor- intensive) เปน
แรงงานในครัวเรือน เปนเศรษฐกิจของผูผลิตรายยอยที่
ไมไดมจี ติ ใจแสวงหากำ�ไรสูงสุด ใชเทคโนโลยีแบบงายๆ
ขนาดของตลาดเล็ก ไมมีการผูกขาดตัดตอน ระบบ
เศรษฐกิจเชนนี้เปนระบบเศรษฐกิจที่มี “เสถียรภาพ”
ในทางสังคมดวย ใชทุนนอยแหลงเงินทุนมาจากญาติ
พี่นอง พึ่งพาวัตถุดิบจากตลาดในทองถิ่น ซึ่งขอเสนอ
ดังกลาวชี้ใหเห็นวาความสำ�คัญของการสรางเศรษฐกิจ
จากชุมชนหรือระบบเศรษฐกิจในทองถิ่น และมีลักษณะ
ใกลเคียงกับที่กาญจนา แกวเทพ (2535 : 22-23) เห็น
วา นอกจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแลว คนในสังคม
บางสวนก็ท�ำ งานภายใตความเชื่อ อุดมการณของระบบ
เศรษฐกิจแบบอืน่ เชน ระบบเศรษฐกิจทีแ่ บบพึง่ พาอาศัย
กัน ซึง่ เนนมิตดิ า นศีลธรรม มิตดิ า นความสัมพันธระหวาง
มนุษย ที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาด หรือ
ตรงกับสังคมแหงความพอเพียงที่ชัยอนันต ไดกลาว
ไวขางตน
การสงเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางชุมชนนับวา
เปนเรื่องใหม และขอเสนอที่ตรงกับกลุมเศรษฐศาสตร
แนวใหม (New Economic Foundation : 2009) ที่เชื่อ
ในแนวทางดังกลาว เพราะเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวของกับ
มนุษยและความสัมพันธกบั สรรพสิง่ รอบตัว (Economics
as if people and the planet mattered) เศรษฐศาสตร
แนวใหม มี ค วามมุ  ง หวั ง ที่ จ ะเพิ่ ม ความอยู  ดี กิ น ดี ข อง
มนุษยและสังคม และสงเสริมใหพลเมืองสามารถรวมกัน
แกไขปญหาและกำ�หนดอนาคตของตนเอง
ขอเสนอของฉัตรทิพย นาถสุภา (2548 : 123-124)
เปนขอเสนอที่สอดคลองกับการสงเสริมเศรษฐกิจตาม
แนวทางชุมชน กลาวคือ ฉัตรทิพย ไดเสนอใหพิจารณา
เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เปนแนวคิดเริ่มตนในการ

สรางเศรษฐกิจชาติ โดยกลาววา เศรษฐกิจชาติทแี่ ทจริง
นั้นควรเปนการประกอบกันขึ้นของเขตเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม และจะทำ�ใหเศรษฐกิจชาติมีความเขมแข็ง
นอกจากนี้ ยังเห็นวาการศึกษาของประเทศที่ผานมา
มักละเลยการทำ�ความเขาใจและเห็นคุณคาเขตชนบท
ละเลยชีวิตและพลังงานของผูคนจำ�นวนมาก ในขณะที่
การศึกษาเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจะมีความ
สำ�คัญหลายประการ กลาวคือประการแรก เปนการ
มองแตละทองถิ่นมีวิถีชีวิตและเสนทางของตัวเอง เห็น
พลังขับเคลื่อนและศักยภาพของทองถิ่น การศึกษาทาง
วิชาการจึงจะสามารถชวยผลักดันการเปลีย่ นแปลง และ
การพัฒนาประเทศไทย ประการทีส่ อง สังคมไทยประกอบ
ดวยระบบทุนและระบบชุมชน ซึ่งระบบชุมชนประกอบ
ดวยเศรษฐกิจแบบครอบครัวที่ใชแรงงาน สมาชิกของ
ครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชนและเครือขายเปนพืน้ ฐานของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย แตถกู ละเลย ทัง้ ทีร่ ะบบชุมชน
ใหญกวาระบบทุน แตมนี กั วิชาการศึกษาและเขาใจนอย
ประการทีส่ ามหนวยการผลิตของสังคมไทยคือครอบครัว
เปาหมายเพื่อใหพอเพียงเลี้ยงครอบครัว มิใชเพื่อเก็ง
กำ�ไร จะเนนการแลกเปลี่ยนอยางเขมขนภายในเครือ
ญาติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจฝงตัวอยูในวัฒนธรรม
มาชานาน แมระบบทุนนิยมจากภายนอกเขามาสถาปนา
สถาบันทางเศรษฐกิจแบบใหม เบียดขับและครอบงำ�
สถาบันแบบเกา แตกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทุกสวนยังถูก
กำ�กับดวยวัฒนธรรม เปนเศรษฐกิจทีป่ ระชาชนมีบทบาท
การศึ ก ษาเขตเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมจะช ว ยฟ  น ฟู
วัฒนธรรม ประการที่สี่เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ประกอบกันเปนเศรษฐกิจชาติ และทำ�ใหมองเศรษฐกิจ
ชาติในมุมมองใหม โดยพิจารณาการยึดโยงระหวาง
เขตเศรษฐกิจตางๆ ดวยกัน เห็นความเปนประเทศชาติ
จากการประกอบกันของเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
และการทำ � ความเข า ใจเขตเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม
จะตองศึกษาความเชื่อมโยงของเขตฯ กับเขตอื่นใน
ประเทศและบางเขตในประเทศอื่นในภูมิภาค ชวยให
เห็นฐานะและบทบาทของทองถิ่นนั้นๆ ในกระบวนการ
ประกอบขึ้นเปนชาติ และยกระดับวัฒนธรรมทองถิ่น
หรือวัฒนธรรมชุมชนนั้นเปนวัฒนธรรมชาติ และเมื่อ
วัฒนธรรมของชาวบานไดรับการยอมรับเปนแกนกลาง
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ของวัฒนธรรมแหงชาติ ประเทศชาติจึงจะเปนประเทศ
ของชาวบานแทจริง
ขอเสนอดังกลาวนับวาสอดคลองกับขอวิพากษ
ของเสกสรรค ประเสริฐกุล (2552) ที่กลาววา ปญหา
การพัฒนาที่ผานมา นักเศรษฐศาสตรมีสวนทำ�ใหการ
ผลิตอวิชชาเชิงโครงสรางเกิดขึ้น เพราะไมมีพื้นที่ใหกับ
คุณคา(Value judgment) และกลไกอื่นๆ ทำ�งานรวม
กับกลไกตลาด ดังนั้นจึงเสนอใหเปดพื้นที่ใหกับคุณคา
และกลไกเชิงสถาบันเขามารวมทำ�งาน นอกจากการ
มองโลกแบบวัตถุวิสัย (Objective) ที่ผานมักใชการ
คิดคำ�นวณเปนสำ�คัญ หรือการใชตรรถกะแบบนิรนัย
(Deduction) ซึ่งยึดติดกับการตรวจสอบสถานการณที่
ควบคุ ม ตั ว แปรได รวมทั้ ง ให ใ ช วิ ธี ก ารแบบอุ ป นั ย
(Induction) คือหากฎเกณฑทั่วไปจากความจริงที่เปน
รู ป ธรรม เพราะสถานการณ ที่ เ ป น อยู  ใ นโลกมี มิ ติ
หลากหลายและแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา
ฉัตรทิพย นาถสุภา (2548) เห็นวา ยุทธศาสตรการ
สรางเศรษฐกิจชาติควรสงเสริมใหคนควา วิจัย เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการสรางเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ใหมากขึ้น เพื่อประกอบกันเปนเศรษฐกิจชาติอยาง
มั่นคงในระยะยาว การศึกษาเขตเศรษฐกิจที่เรียกวา
เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่ผานมามีคนจำ�นวนนอย
ที่ศึกษา ซึ่งเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ฉัตรทิพย
กลาวถึงนั้น คือสังคมของผูคนในเขตพื้นทีหนึ่งซึ่งมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมรวมกัน มีความเกี่ย วของ
ปฏิสมั พันธภายในสูง อาจในแงภมู ศิ าสตร หรือเศรษฐกิจ
การค า และการคมนาคม หรื อ การใช ภ าษาและ

นับถือศาสนาหนึ่งเดียวกัน หรือในทุกมิติที่กลาวมา
ตัวอยางเชน เขตลุมน้ำ� เขตรอบอาวหรือทะเลสาบ
เกาะๆ หนึ่ง เขตภาษาและศาสนาเดียวกัน เปนตน
ประเทศชาติหนึง่ ๆ ยอมประกอบดวยเขตเชนนีห้ ลายเขต
และไมจำ�เปนตองเปนเขตเดียวกันกับเขตการปกครอง
ปจจัยที่ฝงลึกเปนรากของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมคือ
ภูมิศาสตร และวัฒนธรรม
ดังนั้นผูเขียนเห็นวา ขอเสนอในแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ำ�ของการกระจายรายได โดยสรางระบบ
สวัสดิการพื้นฐาน ใหกลไกภาครัฐมีบทบาทนำ�ในการ
แกไขผานมาตรการภาษี และคาใชจาย ตามที่นิพนธ
พัวพงศกร และคณะ (2552) เสนอไวแลว นัน้ เปนขอเสนอ
ตามแนวทางการพัฒนาบนแนวคิดเศรษฐกิจเสรีแบบ
ผสม ที่สรางความมั่งคั่งของคนในชาติ พรอมกับความ
เปนธรรมทางสังคมในดานเศรษฐกิจ จึงไมเพียงพอที่
จะสงเสริมการสรางเศรษฐกิจจากภาคประชาชน จาก
ระบบชุมชน และการสรางคุณคาอื่นๆ ในสังคม
ในหัวขอตอไปผูเขียนจึงพยายามนำ�ขอคนพบ
จากการวิจัยเกี่ยวกับตลาดสดของผูเขียน 8 ซึ่งบงชี้ถึง
คุณคา และความสำ�คัญของกิจกรรมดังกลาวในฐานะ
เปนเศรษฐกิจของประชาชน รวมถึงสนับสนุนแนวคิด
เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของฉัตรทิพย นาถสุภา
4. ตลาดสด 9 : การสร า งเศรษฐกิ จ ชาติ ใ นเขต
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
อันที่จริงแลวแนวคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
กลาวขางตน ดำ�รงอยูกับเศรษฐกิจไทยตลอดมาจนถึง

__________________
การวิจัยเพื่อแสวงหาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาตลาดในเขตเทศบาลนครนครปฐม. โดย สุวิดา ธรรมมณีวงศและ
คณะ. 2549.
9
ตลาดตามความหมายในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำ�หนดวา “เปนสถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม
เพื่อจำ�หนายสินคาประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ไมวา
จะมีการจำ�หนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจำ�หนายสินคาประเภท
ดังกลาวเปนประจำ�หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กำ�หนด” การนิยามตลาดยัง หมายถึงสถานที่ที่มีโครงสรางอาคารและไมมีโครงสราง
อาคาร รวมถึงดำ�เนินการเปนประจำ�หรืออยางนอยสัปดาหละหนึง่ ครัง้ ดังนัน้ ตลาดสด และตลาดนัดทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคตางๆ ของไทย จึงถือ
เปน “ตลาด” ในความหมายทีบ่ ทความชิน้ นีก้ ลาวถึง
8
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ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ

ปจจุบัน แมจะขาดการสงเสริมสนับสนุนจากรัฐอยาง
จริงจัง ซึ่งเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตั้งอยูจุดเนน
แตกตางกัน แตเชื่อมโยงกัน ไดแก เขตเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมบนอุดมการณการพึง่ ตนเอง และเขตเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมบนฐานการแขงขันและการพึง่ พาอาศัยกัน
ของธุรกิจรายเล็ก กลาวคือ
1) เขตเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมบน
อุดมการณการพึ่งตนเอง
กรณีตวั อยางเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอดีต
เชนการศึกษาของพรพิไล เลิศวิชา (2543) ทีน่ �ำ เสนอการ
ยึดโยงของระบบนิเวศในลุมน้ำ�ไชยา พุมเรียง ในอดีต
บนฐานภูมินิเวศเดียวกัน กลาวคือทั้ง 5 ชุมชนมีระบบ
นิเวศแตกตางกัน 5 ระบบนิเวศ และแตละระบบนิเวศมี
ระบบการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก พื้นที่ปาตนน้ำ�
พื้นที่ราบลุม พื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่รอยตอของ
แตละระบบนิเวศ คือรอยตอระหวางพืน้ ทีต่ น น้�ำ กับพืน้ ที่
ราบลุม และรอยตอระหวางพื้นที่ราบลุมกับพื้นที่ชายฝง
ทะเล ทั้ง 5 พื้นที่นี้ แมมีลักษณะเดนเฉพาะของตนเอง
กลาวคือมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันอยูส งู มีความมัน่ คงของ
ระบบนิเวศหนึ่งขึ้นตอระบบนิเวศขางเคียง พรพิไล ได
ชีใ้ หเห็นวาชุมชนลุม น้�ำ ไชยาในอดีต เศรษฐกิจของคนใน
ลุมน้ำ�มิไดขึ้นตอตลาดภายนอกและไมเห็นความจำ�เปน
ของการผลิตสูตลาด แตใหความสำ�คัญกับความมั่นคง
ในการผลิตเพื่อบริโภคและความสามารถพัฒนาการ
พึ่ ง ตนเองผ า นการแลกเปลี่ ย นกั บ ชุ ม ชนต า งพื้ น ที่
ซึ่งเศรษฐกิจที่อยูบนฐานการพึ่งพากันระหวางระบบ
นิเวศแตละระบบไดกอรูปขึ้นเปนเศรษฐกิจลุมน้ำ�ไชยา
ตอเมื่อระบบทุนนิยมจากภายนอกเขามา ทำ�ใหความ
สัมพันธดังกลาวไดรับผลกระทบ
ตัวอยางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปจจุบันที่
สะทอนการยึดโยงผานอุดมการณ ความเชื่อ ถักทอเปน
เครือขายโยงใยขามภูมภิ าค และยังเชือ่ มโยงกับภายนอก
ประเทศคือ เครือขายชาวอโศก การดำ�เนินกิจกรรมของ
ชุมชนปฐมอโศกไดสะทอนแนวคิดและเปาหมายของ
เศรษฐกิจเพือ่ ประชาชนชาวอโศกและเครือขาย เรียกวา
เศรษฐกิจแบบสาธารณโภคี กลาวคือ ชุมชนปฐมอโศก
เปนหนึ่งในเครือขายชาวอโศกที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมี
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว สมณะ

โพธิรักษ หรือชาวอโศกเรียกวาพอทาน คือผูนำ�ทาง
ศาสนาของชาวอโศกไดประยุกตแนวคิดพุทธศาสนามา
อธิบายเรือ่ ง สาธารณโภคี โดยชีใ้ หเห็นวาเปนเศรษฐกิจ
ชนิดใหม ซึง่ สาธารณโภคีหมายถึงระบบสังคมแบบหนึง่
ที่เกิดขึ้นมาในสังคมโลกและระบบนี้มีความเปนอยูตาม
ที่พระพุทธเจาตรัสไวในหลักสาราณียธรรม 6 สาธารณ
โภคีคือการบริโภคเปนสาธารณะหมายความวา การมี
ลาภที่ไดมาโดยธรรม ตางก็นำ�มารวมกันบริโภครวมกัน
ไมสะสมเปนของสวนตัว ระบบสาธารณโภคีสื่อใหเห็น
ความเปนสวนกลาง แทนการยึดถือทรัพยากรแบบ
เปนปจเจกในระบบเศรษฐศาสตรทนุ นิยมทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้
ทั่ ว โลกในขณะนี้ และสาธารณโภคี เ กิ ด ในชุ ม ชนได
ไมใชเกิดไดแตในหมูนักบวช ในสาธารณโภคีจะอยู
รวมกันอยางเปนหมูกลุม ชุมชนที่มีเมตตาจริงๆ มี
ความรัก ความเคารพ ความชวยเหลือเกื้อกุล ความ
พรอมเพรียงและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ
เอกภาพ ดังนั้น ประชากรในชุมชนที่มีคุณภาพถึงขั้น
สาธารณโภคีหรือบริโภคเปนสาธารณะ คนเหลานี้จะ
มีกิเลสนอย ประพฤติตนในศีลในธรรม ไมสะสมไมถือ
เปนของตนแตถือเปนสวนรวม และสะพัดออกสูสังคม
สวนนอกไมสรางนิสัยกักตุน ทำ�ใหเกิดเศรษฐกิจแบบ
บุ ญ นิ ย ม ชาวอโศกเชื่ อ ว า สั ง คมที่ มี เ ศรษฐกิ จ ถึ ง ขั้ น
สาธารณโภคีเปนหนทางรอดของมนุษยชาติ ในขณะที่
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีกอ ความทุกขการสะสมทำ�ลายลาง
(สมณะโพธิรักษ 2550 : 7-60) การศึกษากิจกรรมใน
ชุมชนปฐมอโศกไดสะทอนใหเห็นแนวคิดสาธารณโภคี
ทีป่ รากฏอยูเ บือ้ งหลังชุมชน รวมทัง้ การใชหลักบุญนิยม
เปนสื่อกลางในการสรางสาธารณโภคี มีการแบงหนาที่
รับผิดชอบเพื่อเปาหมายโดยรวมของชุมชน กิจกรรม
จึงเนนทุกมิติของชีวิต (ปจจัยสี่ และอื่นๆ รวมถึงการ
ติดตอกับภายนอกในรูปการคา การแลกเปลี่ยน) ไมใช
เปนผูผลิตหรือผูบริโภคอยางใดอยางหนึ่งแยกจากกัน
กิจกรรมตางๆ ที่สรางขึ้นเรียกวาฐานงาน ฐานงาน
เหลานี้เปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำ�รงชีพพื้นฐาน
ทีจ่ �ำ เปน แตละฐานงานเปน “ทรัพยากรกลาง” ของชุมชน
ทรัพยากรกลางนี้เองแสดงใหเห็นความเปนสวนรวม
หรือเรียกวาเศรษฐกิจแบบสาธารณโภคี เครือขายชาว
อโศกทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศถือเปนเขตเศรษฐกิจในรูปแบบ
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ใหมที่มีพื้นฐานบนความเชื่ออุดมการณเดียวกัน มีการ
ระดมทรัพยากรรวมกันเพื่อการแลกเปลี่ยน การชวย
เหลือเกือ้ กูล อาจเรียกวาเปนเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่กำ�ลังเกิดขึ้น และยังเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมภายในประเทศและภายนอกประเทศ เชน สง
ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรสวนที่เกินจากความตองการ
ของเครือขายออกไปจำ�หนายตางประเทศ
อีกตัวอยางคือเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ตำ�บลไมเรียง อำ�เภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหวาง ระบบ
นิ เ วศในพื้ น ที่ แ ละวิ ถี ก ารดำ � รงชี พ ที่ ต  อ งปรั บ เปลี่ ย น
ใหเขากับสังคมสมัยใหม ที่ปรับระบบการผลิต การคา
การแลกเปลีย่ น และสรางเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบใหม
เริ่มจากการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภค
ของสมาชิก ขยายไปสูการผลิตสวนเกินเพื่อการคาโดย
ยังคงมีฐานการผลิตที่ชุมชน เชนรวมกลุมทำ�โรงงาน
แปรรูปขนมจีนจากขาวของชาวนา เพื่อบริโภคและ
ขายสูตลาดภายนอก และพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง
สัมพันธกนั จากกิจกรรมการผลิตไปสูก จิ กรรมการคาและ
การเงิน เกิดธนาคารชุมชน การคากับสังคมภายนอก
เพื่อพัฒนาความสามารถในการติดตอกับภายนอกและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ไมเรียงจึงเปนอีก
ชุมชนหนึง่ ทีด่ �ำ เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย เพือ่
ลดรายจาย สรางรายไดใหแกชุมชนเปนหลัก เปาหมาย
คื อ การพึ่ ง ตนเอง และดำ� รงชีพ อยางพอเพีย ง (เสรี
พงศพิศ 2547)

2) เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบนฐานการ
แขงขันและการพึ่งพาอาศัยกันของธุรกิจรายเล็ก
ตั ว อย า งเขตเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมที่ ก ล า ว
ขางตน เปนกรณีศกึ ษาของวัฒนธรรมของเขตเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ที่มีระบบการผลิตทางการเกษตรเปนรากฐาน
และสรางเครือขายการคาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเขต
อื่น เขตเศรษฐกิจอีกลักษณะหนึ่งที่จะกลาวถึงคือ เขต
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีอ่ ยูบ นฐานการคา ซึง่ หมายถึง
เปนศูนยรวบรวมผลผลิต และกระจายผลผลิตระหวาง
ท อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค เขตเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม
ดั ง กล า วจึ ง เป น แหล ง กระจายสิ น ค า และบริ ก ารเพื่ อ
การบริโภคในเมือง เปนแหลงรองรับผลผลิตจากภาค
เกษตรกรรม 10
งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัดในเขต
เทศบาลนครนครปฐม 11 พบวาเศรษฐกิจการคาของ
ตลาดสดและตลาดนัด เปนเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
เพราะการคาในพื้นที่ดังกลาวเชื่อมโยงกับเครือขาย
การคาอยางกวางขวางระหวางตลาดขนาดเล็กในจังหวัด
นครปฐม และรองรับผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัด
ในภูมิภาคตะวันตก และภูมิภาคอื่นๆ ในขณะเดียวกัน
ผูคาในตลาดสดและตลาดนัดมีความสัมพันธในลักษณะ
การพึง่ พาอาศัยกัน กลาวไดวา การดำ�รงอยูข องตลาดสด
และตลาดนัดไดเพิ่มเศรษฐกิจแหงการพึ่งพาอาศัยกัน
ใหมีบทบาทมากขึ้น การเติบโตของเขตเศรษฐกิจและ
วั ฒ นธรรมในตลาดสดและตลาดนั ด ได ส  ง เสริ ม ให
เศรษฐกิจรายเล็ก รายนอยสามารถเติบโตไปพรอมๆ กับ

__________________
งานวิจัยของพรพิไล เลิศวิชาและคณะ (2552: 283-297) ไดเสนอวาตัวอยางเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปนตลาดในทอง
ถิ่นภาคเหนือที่เรียกวา “กาด” ซึ่งทำ�หนาที่รับใชทองถิ่น และสนับสนุนความอยูรอดและความเขมแข็งของชุมชนในอดีต (มีทั้งตลาดที่
ขายทุกเชา หรือทุกเย็น หรือเฉพาะบางวัน หรือตลาดในหมูบาน หรือตลาดเคลื่อนที่) ปจจุบันชุมชนไดคิดวิธีการจัดระบบตลาดเครือ
ขายที่โยงใยตลาดตางๆ ที่กระจัดกระจายหลายเมือง หลายอำ�เภอใหอยูในระบบเดียวกัน ทำ�ใหตำ�แหนงแหงที่ของตลาดกระจายตัวใน
จุดที่เหมาะสมกับชุมชน อยางไรก็ดี ตลาดลักษณะนี้ยังเนนการตอบสนองความตองการของทองถิ่น เนนการแลกเปลี่ยนอยางเทาเทียม
กัน แตก็ยังไมสามารถแบกรับหนาที่ ที่จะเปนพลวัตผลักดันใหชุมชนกาวหนาขึ้นไปสูระดับการพัฒนาความรูและเทคโนโลยี ที่จะชวยยก
ระดับชีวิตความเปนอยูของชุมชนใหกาวหนากวานี้ได เพราะมีสวนเกินจากกำ�ไรอยูนอยไป ในขณะที่งานวิจัยของผูเขียนมีจุดเนนเกี่ยว
กับตลาดที่มีบทบาทเพื่อการคา การแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก ผูขายสวนใหญจึงเปนพอคา แมคา ตลาดในรูปแบบที่ผูวิจัยศึกษา
ไดชี้ใหเห็นวา ไดชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูของกลุมคนที่เกี่ยวของกับตลาดทั้งผูคา ผูผลิตอาหารแปรรูป เกษตรกร ฯลฯ
11
สุวิดา ธรรมมณีวงศและคณะ (เลมเดิม)
10
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ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ

การขยายตัวของตลาดสด และตลาดนัด
นอกจากนี้ ตลาดสดและตลาดนัดยังเปนแหลง
บมเพาะความรูค วามสามารถในการประกอบอาชีพ โดย
เฉพาะผูป ระกอบการรายเล็กรายนอยไมถกู ปดกัน้ ในการ
พัฒนาความรูความสามารถ ตลาดสดและตลาดนัดยัง
เปนแหลงการจางแรงงานอยางเขมขน การสงเสริมเขต
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของตลาดสด และตลาดนัดจึง
ชวยลดทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจขนาดใหญ 12 และ
สอดคลองกับขอเสนอนักวิชาการเศรษฐศาสตร (พอพันธ
อุยยานนท 2546) ที่เห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจสมัย
ใหมควรอยูบนพื้นฐานของการดำ�รงอยูของเศรษฐกิจ
ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน โดยการสงเสริมผูป ระกอบ
การรายยอย เพราะเปนเศรษฐกิจทีม่ กี ารปรับตัว มีความ
ยืดหยุนสูงทั้งในแงของการใชแรงงานและเวลา มีการ
ใชแรงงานเขมขน กลาวคือ
จากงานวิจัยของผูเขียนพบวา มูลคาการคาใน
ตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐมเมื่อ
ปพ.ศ. 2548 มีปริมาณการคาในตลาดถึงกวา 28,000
ลานบาทเศษตอป หรือนับเปนรอยละ 23 ของจีดีพีใน
จังหวัดนครปฐม 13 ยังไมนับรวมผูขายสงขนาดใหญที่
อาศัยโดยรอบตลาด ซึง่ จำ�หนายสินคาไปตางประเทศ 14
ตัวเลขเหลานี้เปนเครื่องชี้วาตลาดสดและตลาดนัดใน
เขตเทศบาลมีทำ�ใหเศรษฐกิจทองถิ่นมีความเขมแข็ง
นอกจากนี้ มูลคาการคาเหลานี้ เปนเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนในแตละตลาด จากการสำ�รวจพบวาจำ�นวน
ผู  ค  า ในตลาดสดและตลาดนั ด เหล า นี้ มี จำ � นวนกว า

5,000 ราย 15 ยังไมนบั รวมผูค นทีอ่ ยูใ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการคาในตลาด ไมวาจะเปนธุรกิจรับจางขนของ
ธุรกิจรถขนสง ธุรกิจขายสินคาขางถนน ริมทางเทา
ธุรกิจโตะจีนที่แปรรูปอาหารเพื่อการคา หรือธุรกิจอื่นๆ
ที่นำ�ผลผลิตจากอาหารไปแปรรูปจำ�นาย ฯลฯ จึงกลาว
ไดวา ตลาดในเขตเทศบาล เปนพื้นที่ที่การหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจในทองถิ่นอยูสูง รวมถึงเปนเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนอยางแทจริง และยัง
สรางอาชีพ สรางงาน
นอกจากมูลคาการคาแลว ตลาด ยังมีคุณคาใน
มิติของการสงเสริมการพึ่งพาอาศัยกันระหวางตลาด
ขนาดใหญกับตลาดขนาดเล็ก ผูคารายใหญกับรายยอย
ผูคารายยอยในตลาดสดและตลาดนัด รวมถึงผูคากับ
ผู  บ ริ โ ภค ทั้ ง ในจั ง หวั ด นอกจั ง หวั ด และในภู มิ ภ าค
ใกลเคียง ผูขายในแตละตลาดยังเปนกลุมผูขายกลุม
เดียวกันหรือเครือญาติ และผูขายบางรายทำ�การคาใน
ตลาดมากกวา 1 ตลาด เนื่องจากแตละตลาดมีชวงเวลา
ทีผ่ คู นจับจายใชสอยหนาแนนตางเวลากัน ทำ�ใหสามารถ
ทำ�การคาในตลาดหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง และในอีกชวง
เวลาหนึง่ สามารถทำ�การคาในอีกตลาดหนึง่ ได งานวิจยั
ไดชใี้ หเห็นวา การคาในตลาดขนาดใหญจ�ำ นวน 4 ตลาด
เปนแหลงรวบรวมสินคาจากจังหวัดใกลเคียง และภาค
เหนือ ภาคใต และกระจายเขาสูตลาดสด ตลาดนัด และ
รถเร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงผูคาในตลาด
เล็กๆ จะนำ�สินคาจากตลาดขนาดใหญไปจำ�หนายตาม
ตลาดนัดในทองถิน่ โดยผูค า เหลานีจ้ ะใชความไววางใจ

__________________
การสำ�รวจความเห็นของผูบริโภคเรื่องพฤติกรรมการไปจับจายใชสอยจำ�นวน 600 คนพบวา ผูบริโภคยังเห็นวาตลาดสด
และตลาดนัด รวมถึงหางคาปลีกขนาดใหญ ยังมีความสำ�คัญตางกาลเทศะ โดยเฉพาะวัตถุประสงคของการไปจับจายใชสอย ลักษณะ
ของผูบริโภคมีความสัมพันธตอตัดสินใจเลือกสถานที่ไปใชจาย
13
ที่มาสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2551). “Gross Regional and Provincial Products
2008 Edition“ [ออนไลน], สืบคนเมื่อ 12 มกราคม 2554 จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96
14
เปนธุรกิจสงออกสินคาเกษตรประเภทผัก เชน พริก ผักกวางตุง ผักกาดหอม ขาวโพดออน หนอไมฝรั่ง ใบมะกรูด ลูก
มะกรูด ไปจำ�หนายยังประเทศสิงคโปร มาเลเซีย คิดเปนมูลคาหลายสิบลานบาทตอเดือน
15
ตัวเลขนี้นับจากผูคา 1 รายครอบครองพื้นที่การขาย 1 พื้นที่ ซึ่งในแตละพื้นที่ อาจเปนอาคารพาณิชย แผงลอย หาบเร
กิจการแตละรายมีแรงงานในครอบครัวประมาณ 2-5 คน ไมนับรวมการจางแรงงานในธุรกิจแตละราย ดังนั้นจำ�นวนผูคนที่เกี่ยวของกับ
การคาโดยตรงจึงนับหลายหมื่นราย
12
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

ในการส ง มอบสิ น ค า เพราะต อ งทำ� การค า กั น อย า ง
ตอเนื่อง
ตลาดนัดที่กระจายตัวตามหมูบานตางๆ หรือ
ละแวกชุ ม ชน ยั ง เป ด พื้ น ที่ ใ ห กั บ เกษตรกรในพื้ น ที่
ใกล เ คี ย ง สามารถนำ � ผลผลิ ต มาจำ � หน า ยโดยตรง
แกผูบ ริ โ ภค โดยเฉพาะตลาดนัดที่อยูไกลเขตเมื อง
และตลาดนัดเหลานี้ เปนตลาดที่ปรับตัวใหยืดหยุนเขา
กับบริบทของแตละพื้นที่ กลาวคือ เมื่อตลาดนัดตั้งใน
เขตพื้นที่หมูบานไกลเขตเมือง ตลาดนัดจะปรับตัวเปน
ตลาดสด แตเมือ่ ตัง้ ใกลตลาดสดจะปรับตัวไปเนนการจำ�
หนายสินคาแปรรูป สินคาทีม่ ใิ ชอาหาร และสินคาทันสมัย
ในขณะที่ ตั้ ง ในบริ เ วณของห า งค า ปลี ก ขนาดใหญ
ตลาดนัดจะปรับตัวไปเนนสินคาแปรรูปอาหารจำ�หนาย
และสินคามิใชอาหาร และสินคาทันสมัยแตมีราคาถูก
จากงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดสดและตลาดนัดของ
ผูเ ขียนไดท�ำ การสำ�รวจกลุม ผูค า เรรถกระบะ ซึง่ จะซือ้ ผัก
สดจากตลาดขายสงขนาดใหญไปจำ�หนายในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใกลเคียง โดยเฉพาะในเขตโรงงานชานเมือง
กรุงเทพฯ ตลาดนัดในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ตลาดนัด
ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง กลุมคนเหลานี้
ซือ้ ผักจากตลาดปฐมมงคล หรือตลาดทุง พระเมรุ โดยใช
รถกระบะมาจับจายในชวงเวลาประมาณ 03.00-12.00 น.
และ 16.00-21.00 น. โดยตลาดจะมีพื้นที่สำ�หรับการ
จอดรถไดนาน และกลุมผูบริโภคเหลานี้จะนำ�สินคาที่
จับจายมาจัดแบงจำ�หนายปลีกเปนกำ�เล็กๆ กอนนำ�
ไปขายตามตลาดนัดในชวงเย็น จำ�นวนผูคาเรเหลานี้
มีประมาณ 300 ราย เปนธุรกิจรายเล็กๆ ลงทุนซื้อผัก
หลากหลายชนิดประมาณ 2,000-3,000 บาทตอวัน บาง
รายลงทุนประมาณ 5,000 - 10,000 บาท และทำ�เปน
ธุรกิจในครอบครัว กลุมคนเหลานี้เปนคนในอำ�เภอ

ตางๆ ของจังหวัดนครปฐม มีบางสวนมาจากพื้นที่อื่น
เชน จังหวัดในภาคอีสาน โดยเชาบานพักอาศัยในเขต
จังหวัดนครปฐมหรือใกลเคียงเพือ่ สะดวกตอการรับสินคา
จากตลาดขายสงในเขตเทศบาลนครนครปฐมไปจำ�หนาย
กลุมคนเหลานี้เปนกลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจกลางป 2540 เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รับราชการ ลูกจางบริษัทเอกชน และรับจางในโรงงาน
หรือรับจางกอสราง บางสวนออกจากงานดวยเห็นวา
อาชีพนีเ้ ปนทางเลือกทีด่ กี วา และมีอสิ ระ ผูบริโภคตาม
หมูบาน ตรอก ซอกซอยจึงสะดวก เพราะเปนการคา
แบบสงตรงถึงบาน กลาวไดผูคาเรรถกระบะเหลานี้
กำ�ลังรุกคืบเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว เปนการคา
เชิงรุก สามารถเขาถึงผูบ ริโภครายเล็กรายนอย ในขณะที่
ตลาดสด หรือหางคาปลีกขนาดใหญมขี อ จำ�กัดในสวนนี้
ตลาดสดและตลาดนัด มิไดเปนตลาดแหงการ
แขงขันเพื่อเขาถึงผูบริโภคเทานั้น หากยังเปนตลาด
แหงการพึง่ พาอาศัยกัน มีความสัมพันธเชือ่ มโยงกันเปน
เครือขาย โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงในดานแหลงที่มาของ
สินคา และกลุมผูขายในแตละตลาด เครือขายความ
สัมพันธเหลานีเ้ ปนความสัมพันธบนฐานการพึง่ พาอาศัย
กัน สงผลใหการคาเปนการคาบนความสัมพันธเชิงพึง่ พา
และความสัมพันธเชิงการแขงขัน ผูขายแตละตลาด
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และพัฒนาการคา
ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ความเขมแข็งของเครือขาย
การคานี้เอง ไดความเชื่อมโยงใหเกิดความเขมแข็ง
ของการผลิตภาคเกษตรกรรมไปดวย เพราะเมื่อการคา
ขยายตั ว การผลิ ต ภาคเกษตรกรรมก็ ย  อ มขยายตั ว
ตามไป ตรงตามหลักเศรษฐศาสตรที่เรียกวาเกิดความ
เชื่ อ มโยงไปข า งหลั ง (Backward linkage) 16
ปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ถื อ เป น รากฐานการพั ฒ นา

__________________
ผลเชื่อมโยง (linkage) คือความสามารถของอุตสาหกรรมหนึ่งในการสรางผลเชื่อมโยงใหมีการจัดตั้งหรือขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอื่น แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) backward linkage คือการเชื่อมโยงใหเกิดอุตสาหกรรมอื่นที่ขายผลผลิตใหอุตสาหกรรม
นี้เพื่อใชเปนวัตถุดิบ 2) forward linkage คือการเชื่อมโยงใหเกิดอุตสาหกรรมอืน่ ทีใ่ ชผลผลิตของอุตสาหกรรมนีเ้ ปนวัตถุดบิ รายละเอียด
ศึกษาไดจากวันรักษ มิง่ มณีนาคิน ( 2534: 180)
16
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ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ

เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นของจังหวัดนครปฐมใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน และความสัมพันธเชนนี้จะดำ�รงอยู
ตอไปได ก็ดว ยเงือ่ นไขของการแขงขันบนฐานทีเ่ ทาเทียม
กัน นั่นคือการปกปองมิใหทุนรายใหญเขามาแขงขันกับ
ทุนรายเล็กรายยอย และกำ�กับใหทุนรายเล็กรายยอย
แขงขันกันเองบนฐานการพัฒนาความรูความสามารถ
มิใชการ “ทุม ทุน” หรือ “การทุม ตลาด” โดยนายทุนขนาดใหญ
จากภายนอกจังหวัด ภายนอกประเทศ ดังเชนหางสรรพ
สินคา
ในปจจุบนั มิตคิ วามสัมพันธเชิงพึง่ พาในการทาง
การคา เปนสิง่ ทีข่ าดหายไประบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ที่เนนการแขงขัน และการใชทุนเปนขอไดเปรียบในการ
เบียดขับประชาชนรายเล็กรายนอยออกจากการแขงขัน
แตตลาดกลับเพิ่มบทบาทของวัฒนธรรมใหทำ�งานรวม
กับมิตเิ ศรษฐกิจ ตลาดจึงเปนเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ ก  อ ให เ กิ ด การเกื้ อ กู ล ความมั่ น คงของเศรษฐกิ จ
ประชาชนที่มีขนาดเล็ก และถักทอเปนเศรษฐกิจของ
จังหวัด เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจชาติ พื้นที่การ
คาในตลาดยังสงเสริมเครือขายความรวมมือระหวาง
ผูคาในภูมิภาคตางๆ สรางระบบความสัมพันธแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน และการเกื้อกูลระหวางรายเล็กและ
รายใหญ รวมถึ ง สร า งผลเชื่ อ มโยง (Linkage) ต อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอื่นๆ กลาวไดวา หาก
ตลาดสด ตลาดนัดไดรับผลกระทบทางการคา ยอม
กระทบตอเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
ใกลเคียง กระทบตอทุนทางสังคม และกระทบตอวิถี
ชีวิตผูบริโภค
การสงเสริมกิจกรรมทางการคาในเขตเศรษฐกิจ
ของตลาดในเขตเทศบาลนครนครปฐมถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการนิยามเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุค
สมัยใหมที่อยูบนฐานการแขงขันและการพึ่งพาอาศัย
กันของธุรกิจรายเล็ก ซึ่งเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน
รูปแบบดังกลาวกำ�ลังมีบทบาทมากขึน้ ในยุคโลกาภิวตั น
เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของโลกาภิ วั ต น ไ ด ก  อ ให เ กิ ด
การรุกคืบของทุนขนาดใหญ เบียดขับทุนรายเล็กราย
นอย รวมถึงทำ�ลายวัฒนธรรมแหงการพึ่งพาอาศัยกัน
แมกระบวนการโลกาภิวัตนจะรุกคืบไปไดอยางกวาง
ขวาง แตกลับไมสามารถเขาถึงทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทสามารถแทรกตัว
ในอยูภายได อาจเรียกกวา เขตเศรษฐกิจและวัฒธรรม
เปนพื้นที่หนึ่งที่สามารถแทรกตัวภายใตกระบวนการ
โลกาภิวัตน กรณีศึกษาตลาด ไดชี้ใหเห็นวา กิจกรรม
ของการคาในตลาดไดสง เสริมวัฒนธรรมการพึง่ พาอาศัย
กัน การสงเสริมธุรกิจรายเล็กรายนอย สงเสริมเศรษฐกิจ
ทองถิ่น และรวมเปนเครือขายทางการคา จนเกิดกลไก
การขยายตัวไปตามพื้นที่ตางๆ สามารถรุกคืบเขาถึง
กลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว การสงเสริมเขตเศรษฐกิจ
และวั ฒ นธรรมในรู ป แบบดั ง กล า ว จึ ง ช ว ยส ง เสริ ม
เศรษฐกิจประชาชนใหเติบโตขยายตัวไปแยงชิงพื้นที่
ทางเศรษฐกิจของนายทุนขนาดใหญ ทุนขามชาติที่
ครอบครองเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้
5. บทสรุป
การปรากฏขึ้นหางคาปลีกขนาดใหญ สะทอน
การเกิดขึ้นของกระบวนการโลกาภิวัตน ที่กำ�ลังรุกคืบ
ชวงชิงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของผูคน
รวมถึงสรางวัฒนธรรมโลกที่มาตรฐานเดียวกันใหเกิด
ขึ้น เดวิด ฮารวีย (1995 อางใน อภิญญา เฟองฟูสกุล
2546 : 79-80) ชี้ใหเห็นวา ในยุคโลกาภิวัตนตรรกะ
ของทุนนำ�ไปสูการบีบเวลาและพื้นที่ ทำ�ใหผลผลิตออก
สูตลาดโลกในปริมาณมาก และระบบทุนจำ�ตองหาทาง
กระตุนใหมีการบริโภคในอัตราที่เร็ว พรอมไปกับอายุ
ใชงานสั้น และสรางระบบซูเปอรมารเก็ตเพื่อรองรับ
ตรรถกะนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอจิตสำ�นึก
ของผูคนที่เกิดคานิยมแบบแดกดวน การบริโภคแบบ
สูตรสำ�เร็จ การบริโภคชัว่ วูบฉาบฉวย ทำ�ใหความผูกพัน
ที่ลึกซึ้งกับผูอื่นหรือระบบคุณคาตางๆ ดูจะเลือนรางไป
ซึ่งตลาดสดและตลาดนัดกำ�ลังถูกลบเลือนคุณคาตางๆ
ดังไดกลาวมาแลว และหากรัฐ และภาคสวนตางๆ ใน
สังคมไมเขาใจ และไมปกปอง สงเสริมสนับสนุน การ
รุกคืบของกระบวนการโลกาภิวัตนจะแยงชิงพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจของประชาชน
การปรากฏตัวของพลังทองถิน่ นิยมในสังคมไทย
ปจจุบันเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนขบวนการของ
เครือขายชาวอโศกทั่วประเทศ ของไมเรียงอำ�เภอฉวาง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ของคี รี ว งอำ � เภอลานสกา
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จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขบวนการเหลานี้คือ การ
สร า งอั ต ลั ก ษณ ข องกลุ  ม ภายใต บ ริ บ ทวั ฒ นธรรม
แตละพื้นที่ ที่มุงเนนประเด็นความเลื่อนไหลและการ
ผสมผสานของโลกานุวัตรและพลังของทองถิ่น เรียกวา
Globalization ซึง่ เปนความสนใจของผูท ศี่ กึ ษาขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางวัฒนธรรม (อภิญญา เฟอ งฟูสกุล 2546 :
88) เช น เดี ย วกั บ การปรากฏตั ว ของตลาดสดและ
ตลาดนัดที่เนนการพึ่งพาอาศัยกัน และการสรางความ
สัมพันธเปนเครือขายระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งผูคาเร
รถกระบะ เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ถือเปนการปกปอง
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พืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจของทองถิน่ อันเปนเขตเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมบนฐานการแขงขันและการพึ่งพาอาศัยกัน
ของธุรกิจรายเล็ก เพราะเปนวิถีการดำ�เนินชีวิตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ แบบครอบครั ว ที่ ใ ช
แรงงาน ซึ่งสะทอนอัตลักษณของเศรษฐกิจทองถิ่น
ภายใตบริบทวัฒนธรรมแตละพื้นที่ ผูเขียนจึงเห็นวา
แนวคิ ด เขตเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมควรได รั บ การ
ส ง เสริ ม ให เ ป น ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งเสรี ภ าพทาง
เศรษฐกิจของประชาชนอยางกวางขวาง

ตลาดสด : การสรางเศรษฐกิจชาติในเขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สุวิดา ธรรมมณีวงศ
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