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ตนกําเนิดโจทยวิจัย 
  กลาวไดวา กาวแรกของงานชิ้นนี้มาจากรานไอศกรีมไอซเบิรกที่เราเคยไปกนิดวยกนั และทําให
ไดรูจักซอย2  ภาพซอย2 ในตอนแรกที่เรารูจักนั้นเปนชวงเวลาเย็นที่ทัง้ซอยเต็มไปดวยรถเข็น แผงลอยขายอาหาร 
โดยที่เราไมรูมากอนเลยวาในชวงเชาซอย2จะเปนตลาดที่มีความคึกคกั กระทั่งไดรับมอบหมายงานใหทําโครงราง
งานวิจยั โดยกาํหนดขอบเขตการศึกษาใหเปนตลาดบริเวณองคพระปฐมเจดีย กลุมอื่นๆกเ็ลือกที่โนนที่นี่มากมาย 
แตเราเองยังไมแนใจเลยวาจะเลือกที่ไหน และศึกษาเรื่องอะไร  จึงไดไปตลาดซอย 2   การไปที่นัน้ทําใหพบวามี
ความคึกคัก มผูีคนมากมาย ที่สังเกตเห็นตอนนั้น ลักษณะของคนสวนใหญ เปนลักษณะของคนในสังคมเมือง มี
พระสงฆยืนเรยีงกันเปนแถวหนารานขายอาหารใสบาตร จึงสนใจที่จะศกึษาเกีย่วกับพระสงฆและรานขายอาหาร
ใสบาตร แลวก็กลับมาเริ่มเขยีนโครงรางกนั  แตหนึ่งวนักอนจะสงงานเราก็ไดทราบวามันไปซ้ํากับของเพื่อนอีก
กลุมหนึ่งเขา เพื่อไมใหเพื่อนตองลําบากใจวาเราไปทําซ้าํของเขา จึงไดเปลี่ยนเรื่องทีจ่ะศึกษาใหมมาเปนการศึกษา
เกี่ยวกับวิถีชีวติของคนในตลาดซอย2 เมื่อสงงานไปก็ไดรับคําแนะนําใหไปปรับแก เนื่องจากการศกึษาวิถีชีวิตเปน
เร่ืองยาก และนี่คืองานแรกของพวกเรา วิถีชีวิตของคนในตลาดซอย2 จึงปรับใหมเปน “กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาด
ซอย2” 
  การลงไปศึกษาตลาดซอย 2นั้น เนื่องจากคณะผูศึกษาไมใชคนในทองถ่ิน จึงไมทราบมากอนวา 
ตลาดซอย2มีประวัติความเปนมายาวนาน เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆจึงมาทราบในภายหลังวา เหตใุดตลาดซอย2จึงยังอยู
มาจนถึงปจจบุัน ทั้งๆที่ยุคสมัยไดเปลี่ยนไปมาก ตลาดซอย2ยังเปนตลาดเชาที่มีชีวติชีวา มีกลุมคนหลากหลายและ
กิจกรรมที่เกดิขึ้น เพื่อศึกษากิจกรรมที่เกดิขึ้นจึงเกดิคําถามวิจัยวา กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดซอย2 มีอะไรบาง ซ่ึง
กวาจะมาเปนขอสรุปนี้ตองผานการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งดวยกัน 
 
คําถามที่ตองตอบ 
  หลังจากแกแลวแกอีกจนสําเร็จขึ้นมาเปนโจทยการวิจยั บนัไดขั้นตอไปที่ตองกาวขึ้นไป คือ ตอง
ตอบคําถามที่เราตั้งขึ้นมาใหได เพื่อนํามาซึง่ความกระจางในการแกไขปญหาโจทยวิจัย ในการจะตอบคําถามวิจัย
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ไดนั้น คณะผูศึกษาไดใหกําเนิดประเด็นทีจ่ะศึกษาขึ้นมา 3 ประเด็น โดยประเดน็ดังกลาวไดครอบคลุมภาพรวม
ของเนื้อหาที่จะสามารถใหคําตอบเราไดวา กิจกรรมที่เกดิขึ้นในตลาดซอย2 มีอะไรบาง 
  ประเด็นตางๆนั้น เราศึกษาถึงประเภทสินคา วาในตลาดซอย 2 มีสินคาอะไรบางและมลัีกษณะ
การจัดวางสินคา เพื่อดูวา ตลาดมีการจัดการพื้นที่ ความเปนระเบียบของตลาดอยางไร  มีลักษณะการแบง
หมวดหมูสินคาอยางไร รวมทั้งมีมาตรการในการรักษาความสะอาดอยางไร 
  ประเด็นตอมาคือ การศึกษาพฤติกรรมของคนกลุมตางๆที่เขามาใชพื้นที่ในตลาดซอย2 และ
กอใหเกิดกิจกรรมในตลาดซอย2 กลุมดังกลาวไดแก ผูขาย ผูบริโภค ขอทาน จักรยานยนตรรับจาง(ตอไปขอใชวา 
“เมลเครื่อง” )  คนเก็บคาทําความสะอาด และพระสงฆ โดยศึกษาถึงความสัมพันธทีม่ีตอกัน และลักษณะการเขา
มาใชพื้นทีว่าเขามาทําอะไร มีบทบาทอยางไรในตลาด 
  และประเด็นสดุทายคือ ศึกษาวัตถุประสงคการมาตลาดซอย2ของผูบริโภค เพื่อดวูากจิกรรมตางๆ
ที่มีในตลาดซอย2นั้น ตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือไม อยางไร และทั้งหมดทั้งมวลนี้กศ็ึกษาไปเพื่อ
ตอบใหไดวา กิจกรรมที่เกดิขึ้นในตลาดซอย2มีอะไรบาง 
 
กวาจะไดคําตอบ 
  ในการจะไดมาซึ่งคําตอบนั้น  จะตองมแีผนการทํางาน ซ่ึงสวนหนึ่งในแผนการทํางาน
คือ  วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการเก็บขอมูล(วธีิการวิจัย)  โดยเริ่มจากกําหนดคนกลุมตาง ๆ ขึ้นมาที่จะสามารถ
ใหคําตอบตรงตามประเด็นทีเ่ราศึกษาได  หรือเรียกวา  ประชากรเปาหมาย  โดยกําหนดเปน  6  กลุม  
ไดแก  ผูขาย  ผูบริโภค  เมลเครื่อง  ขอทาน  คนเก็บคาทําความสะอาด  และพระสงฆ  ใชการสุมตัวอยาง
โดยการเลือกสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก  (Key  informants)  จากประชากรกลุมตาง ๆ ขางตน  แลว
ซักถามดวยคําถามที่แตกตางกันไปเรื่อย ๆ ไมจํากัดจํานวน  จนกวาจะไมพบความแตกตางของขอมูล  คือ  
ไมวาจะถามดวยคําถามใดคาํตอบที่ไดมากจ็ะเหมือน ๆ กนั (เรียกกันวาถึงจุดอิ่มตัวของขอมูล)  เรียก
วิธีการสุมตัวอยางแบบนีว้า  การสุมตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical  sampling)  เครื่องมือที่ใชหาคําตอบ
หรือเก็บขอมูล  ไดแก  แบบบันทึกการสังเกต  และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
 ทีนี้ก็มาสูขั้นตอนการทํางาน  ไดวางแผนการทํางานไวสองขั้นตอน  ขั้นตอนแรกเปนการเก็บ
ขอมูล  ทั้งจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแนวทางในการศึกษาตลาดซอย  2  และการลง
เก็บขอมูลภาคสนาม  ในสวนของการเก็บขอมูลภาคสนามนั้น  จะใชทัง้การสังเกต  และการสัมภาษณ  
พรอมทั้งใหผูศึกษาแตละคนมีการจดบนัทึกประจําตวั  แลวนํามาเปรยีบเทียบเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล  
วาถูกตองครบถวนหรือไม  เมื่อเก็บขอมูลเสร็จแลว  ขั้นตอนตอมา  คือ  การวิเคราะหขอมูล  เปนการนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูเพื่อตอบประเดน็ที่ตั้งขึ้นมาทัง้ 3 ประเด็น  จากนั้นกน็ําคําตอบที่ได  มาวิเคราะห
ตีความเพื่อตอบคําถามวิจัย  และอธิบายใหเกิดความเขาใจวาในตลาดซอย 2 มีกิจกรรมอะไรเกดิขึ้นบาง   
 เมื่อวางแผนการทํางานไวแลว  การลงไปเก็บขอมูลจริงจึงเปนการนํากรอบของแผนงานติดตัวไป
ดวย  การลงสนามครั้งแรก ๆ เปนการลงไปสังเกตกอน  วามีใครมาทําอะไร  อยางไรบาง  ในครั้งตอมาก็



ใชทั้งการสังเกตรวมกับการสมัภาษณ  และเนนการเก็บขอมูลในประเดน็ที่ศึกษาทีละประเด็น  แตเมื่อพบ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับประเดน็อื่น ก็จะมีการจดบันทึกขอมลูไวดวย  เมื่อเก็บขอมูลจนครบทั้ง  3ประเด็น จึง
ไดนําขอมูลมาสรุปผล และวิเคราะห  ซ่ึงยังพบวาขอมูลยังขาดตกบกพรอง  จึงตองลงไปเก็บซอมขอมูล  
จนไดขอมูลมาครบ   
 
และแลวก็ไดรูวา... 

ตลาดซอย2 เปนตลาดที่เกิดขึน้มานานแลว ซ่ึงในอดีตเปนตลาดที่สําคัญมากที่สุดในจังหวัด
นครปฐม เพราะเปนแหงแรกที่เกิดมาพรอมๆกับการสรางเมืองนครปฐม และในปจจบุันแมวาตลาดใน
จังหวดันครปฐมจะเกิดขึ้นอยางมามากมาย  แตตลาดซอย2ก็ยังคงอยูเพียงแตปรับรูปแบบและความสําคัญ
ของตลาดซอย2ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอ  งานศึกษากจิกรรมที่เกิดขึน้ในตลาดซอย2 จึง
มุงเนนถึงการปรับตัวเพื่อใหสามารถตอบสนองคนในบริเวณนั้น และยังคงเปนแหลงเศรษฐกิจหนึง่ของ
ประชาชนในจงัหวัดนครปฐมตอไป  ซ่ึงจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา 

จะหาซื้ออะไรไดจากตลาดซอย 2 บาง แลวพอคาแมคาเขาจัดวางสนิคากันยังไงนะ 
ในตลาดซอย2 มีสินคามากมายหลายชนิด สามารถแบงประเภทของสินคาในตลาดซอย2ไดเปน 2 

ประเภทคือ สินคาในชวีิตประจําวนั และสินคาตามเทศกาล 
สินคาในชีวิตประจําวนันี้เราสามารถจัดประเภทไดอีกดงันี้ สินคาที่เปนของสด (ไดแก เนื้อสัตว

และของทะเล ผักและผลไม  ไขเปดไขไก และดอกไม )  สินคาที่เปนอาหารสําเร็จรูป (ไดแก เสื้อผา 
รองเทา กระเปา ผาหม)   และสินคาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  (ไดแก CD ล็อตเตอรี่ เครื่องสําอาง เครื่องประดบั
ตางๆ) 

 
 

  



       

                สินคาท่ีเปนของสด 

                 

   สินคาสําเร็จรูป 
 

 

       

       สินคาเบ็ดเตล็ด 



      
สินคาตามเทศกาล ก็เชน ในชวงเทศกาลวนัพอและในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ทรงครองราชยครบ 60 พรรษา แมคาในตลาดซอย2 สวนใหญกจ็ะขายเสื้อเหลืองหรือของที่ระลึก 
ของขวัญใหพอตางๆ หรือในชวงเทศกาลวันตรุษจีน กจ็ะมีบางรานเริม่เอาซองแดงเขามาขาย เร่ิมสั่งจอง
หมู ไก ไข เปดไวสําหรับไหวเจากันแลว 

       

      สินคาตามเทศกาล 
 
ลักษณะการจดัวางสินคา ตลาดซอย 2 ไมมีการจัดหมวดหมูประเภทสินคาวาสินคาชนิดนี้จะขาย

ตรงไหน พืน้ที่ใด แตการจดัวางสินคานัน้แมคาคนไหนจะขายสินคาตรงพื้นที่ใดกข็าย และรานคาสวน
ใหญจะจะขายสินคาชนิดเดยีวกันตั้งแตอดตีอยูแลว  

บางรานที่เขามาขายใหม หรือเพิ่งจะมาขายที่ตลาดซอย2 สามารถเขามาขายสินคาประเภทใดก็ได 
โดยตองทําการตกลงกับคนที่ขายของอยูแตเดิมวาจะคิดพื้นที่นี้เทาไหร หรือที่เรียกวา เซงพื้นที่ตอในราคา
เทาไหร เนื่องจากพื้นทีใ่นตลาดซอย2 เปนพื้นที่ตั้งรานที่เปนลักษณะของการจับจองประจํา 

และถึงแมวาตลาดซอย2 จะไมถูกจัดระเบยีบในเรื่องลักษณะการจัดวางสินคาวา ตองจัดพื้นที่ตาม
หมวดหมูหรือประเภทของสนิคา แตก็พบวาตลาดซอย2 จดัระเบียบกันเองภายในตลาดซอย2 ในเรื่องของ
ลักษณะการจดัวาง คือ หามวางสินคาลํ้าเสนสีเหลือง(บางที่ก็เปนเสนสขีาวที่ทาทับเสนสีเหลือง) มิเชนนั้น
อปพร. (อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน) ที่ผูคาในตลาดจางมาดูแลเร่ืองความเรียบรอยบริเวณตลาด 
จะแจงเทศกจิใหมายกของไป เนื่องจากจะไมสะดวกในการเดินของผูที่มาตลาดซอย2  

 



   

   หามตั้งรานคาลํ้าเสน 
 
 
อยางไรก็ตามก็ยังมีพอคาแมคาบางสวนที่ขายลํ้าเสน แตเทศกิจก็ไมไดยกของไป เนื่องจากมองวา

ยังไมขีดขวางเสนทางการจราจรมากนัก และมีเวลาการเปดตลาดเปนของตนเองอยูแลว โดยในวนั
ธรรมดา ตลาดจะวายในชวงเวลาประมาณ 9 โมงครึ่ง วันหยุดและวันนกัขัตฤกษจะวายในเวลาประมาณ 
10 โมงครึ่ง และอาจจะเลยไปถึงเที่ยง เพราะในวันหยดุและวันนักขัตฤกษไมไดเขมงวดอะไรมากนกั ซ่ึง
ในสวนของเวลาการเปดและปดตลาดตลาดทางประธานชมรมจะไปตกลงกับเทศกิจ และจะแจงใหอปพร.
ทราบวาตลาดจะวายในชวงเวลาไหน เพื่อทําการเปานกหวีด เปนสัญญาณเตือนในการเก็บรานกอนเวลา
ประมาณครึ่งชั่วโมง  ถาพบวายังไมมีทาทวีาจะเก็บรานเทศกิจก็จะมายกของไป   ดวยเหตนุี้ตลาดซอย2 จึง
มีช่ือวาเปน ตลาดสายหยดุ  คือ เร่ิมขายมาตั้งแตต5ี-10โมงเชา เมื่อหมดเวลาขายก็จะคืนถนนใหกลับมา
เปนพื้นที่สาธารณะ 

การที่ตลาดซอย2 สรางเครือขายของตนเองในรูปแบบของชมรมนั้น ทาํใหตลาดซอย2 มีการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอะไรใหมๆอยูตลอดเวลา  เนื่องจากตลาดซอย2 ไดมีการอบรมตลาดแผงลอยที่
กระทรวงมหาดไทยจดัขึ้นทกุป มีการไปตลาดและแผงลอยที่ตางๆ และแจงขอมูลใหกับพอคาแมคาใน
ตลาดทราบในวันที่ประชุมตลาดประจําป หรือ มีการบอกตอและสอบถาม เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลง
และแกไขภายในรานของตนเอง ซ่ึงจะเหน็ไดจากรานคาที่เปนพวกอาหารทั้งของสดและของแหงจะตอง
ยกแผง ซ่ึงแผงจะทํามาจากอะไรก็ไดไมวาจะเปนรถเข็นโตะไม แคร หรือ เอาลังพลาสติกมาวางตอ ใหสูง
ไมเกิน 90 เซนติเมตร เพื่อปองกันฝุนละอองที่มาจากพื้นลอยเขาอาหาร สวนสินคาอื่นๆอยางเชน ถุงก็อบ
แกป เสื้อผา รองเทา จะเปนแบบแบกะดนิก็ได 



 

 
 

        ลักษณะการจัดวาง 
และเร็วๆนีก้็จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในตลาดซอย2 อีกครั้ง คือ พอคาแมคาที่ขายอาหาร 

โดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูป(ขาวราดแกง อาหารตัก โจกฯลฯ) จะตองใสหมวกคลุมผม เพื่อปองกันมใิห
เสนผมลวงลงไปในอาหาร และทุกๆปกจ็ะมีสาธารณสุขจังหวดั(อ.ย.) และอนามยัมาตรวจคุณภาพของ
อาหารทุกป เพื่อเปนหลักประกันในการสรางความปลอดภัยใหกับผูบริโภคที่มาซื้อสินคาและบริการใน
ตลาดซอย2 

การจัดระเบยีบภายในตลาดซอย2 และมีการเปลี่ยนแปลงและปรับรับสิ่งอื่นๆใหกับตลาดของ
ตนเองอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูคาในตลาดซอย 2 ไมถูกโยกยาย เหมือนกบัผูคาริมทางเทาในตลาดอื่นๆใน
เขตเทศบาล จังหวัดนครปฐม  ตลาดซอย 2  ยังเปน 1 ใน16 ตลาดนัดแผงลอยที่ไดมาตรฐานในประเทศ
ไทย และไดถูกขึ้นอยูกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) ดวย  

 
ใครบางที่มาตลาดซอย2 และเขามาทําอะไรกัน 
เมื่อสังเกตดูในบริเวณตลาดซอย 2 จะพบวาพฤติกรรมของผูขายกับผูขาย และผูขายกบัผูบริโภคมี

หลากหลายลักษณะ  
ในกรณีผูขายกับผูขาย มีความสัมพันธที่เปนทางการในรูปแบบของชมรม และความสัมพันธอ่ืน 

ๆ ระหวางผูขายดวยกนัเอง คอืเปนความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน และความสัมพันธกันในฐานะฝาย
หนึ่งเปนผูขายสินคาในอีกฝายหนึ่ง กลาวคอื  



ความสัมพันธในรูปแบบของชมรมนั้น  ตลาดซอย 2 มีการจัดตั้งขึ้นเปนชมรมตลาดซอย 2  เพื่อ
จัดการกับปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางผูขายดวยกนั  รวมทั้งเพื่อจัดการความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในตลาดและยกระดับคุณภาพของตลาดใหดขีึ้น  ซ่ึงเปนประโยชนตอการดึงดูดผูบริโภคให
เขามาบริโภคสินคา  ชมรมจะมีการประชมุประจําปเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน  ช้ีแจง และลงคะแนนเลอืกตั้ง
ประธานชมรม  การเขาเปนสมาชิกของชมรมนั้นไมไดมกีารสมัครเปนทางการแตอยางใด  โดยจะถือวา
ผูขายทุกคนในตลาดเปนหนึ่งในสมาชิกของชมรม  ชมรมตลาดซอย 2 จะจัดใหผูขายไดเขารวมกิจกรรม
ทุกป  กิจกรรมที่จัดขึ้น  ไดแก  การทําบุญตลาด  ซ่ึงจะจดัขึ้นปละครั้ง  หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาส
พิเศษ  เชน  การรวมกันใสเสือ้เหลืองเพื่อเทอดพระเกียรตใินหลวงในวโรกาศรองราชยครบ 60 ป  มีการ
ทํากิจกรรมเพือ่สังคมดวยการบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวม  เปนตน  ดังนัน้  ชมรม
ตลาดซอย 2 จงึเปนปจจยัหนึง่ที่ทําใหผูขายไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีตอกัน  ไดมีการพูดคยุแลกเปลี่ยนในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชมรมที่พวกเขามี
สวนรวมอยูดวย 
 เนื่องจากตลาดซอย 2 ไมมีที่วางเหลือใหผูขายหนาใหมเขามาจับจองพื้นที่ในการขายสินคาแลว  
นอกจากจะเขามาเซงแผงตอจากผูขายเจาเกา  หรือมาขออาศัยขายรวมกบัเจาของแผงเดิม  หรือหากบาง
วันที่เจาของแผงไมมาขายกจ็ะเปดโอกาสใหผูขายอื่น ๆ เขมาขาย  โดยมีการตกลงจะจายคาเชาใหแกกัน  
ดังนั้นเราจึงพบความสัมพันธแบบการพึ่งพาอาศัยกนั ความเอื้อเฟอเผ่ือแผในกลุมผูขาย เชน แผงลอยอยู
ใกล ๆกัน กจ็ะมีความสนิทสนมกันเปนอยางดี  มีการฝากแผงกันได  และนอกจากการเปนผูขายสินคา
ใหกับผูบริโภคแลว  ยังพบวาผูขายยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองดวย  เชน  แมคาขายขาวแกงจะซื้อ
ถุงพลาสติกจากรานขายถุงในตลาด  แมคาขายเสื้อผาจะซื้อขาวกลองจากแมคาขาวกลองหาบเร  เปนตน 
 สําหรับลูกคาประจํานั้น จะมีความคุนเคยสนิมสนมกับผูขายเปนพิเศษ ดังนั้นลูกคาประจําจะ
ไดรับบริการการขายที่เปนกนัเองกวาลูกคาคนอื่นๆ เชน การคัดสินคาพิเศษๆ ไวให  มีการลด แลก แจก 
แถมใหเปนพิเศษ  นอกจากความเปนกนัเองในดานการคาขายแลวยังมีการพูดคุยกนัอยางเปนกันเอง  เชน  
คุยกันเรื่องครอบครัว  เร่ืองสุขภาพ  เร่ืองหวย  เปนตน 
 ในขณะที่ลูกคาทั่วไป  จะเปนลักษณะการซื้อขายกันทั่ว ๆ ไป  พูดคุยกนัก็จะเกีย่วกับการซื้อขาย  
หากลูกคาตองการเลือกสินคาเปนพิเศษ  เชน  รานขายผลไมหรือรานขายเสื้อผา  ผูขายก็จะใหเลือกตาม
สมควร  ตามความพอใจ  ซ่ึงในกรณีการซื้อขายนั้นจะไมแตกตางจากลูกคาประจํามากนัก  แตเร่ืองราวที่
ผูขายกับลูกคาที่ไมใชลูกคาประจําพูดคยุกนันั้นมักเปนเพียงการตอรองราคาสินคา  แตจะพูดจาอยางเปน
มิตรหรือไมนัน้ก็ขึ้นอยูกับอธัยาศัยของผูขายแตละคน 

ผูคนที่มาจับจายใชสอยในตลาด มักจะเปนกลุมเพื่อนบานที่อาศัยอยูละแวกบานเดียวกันหรือเปน
เพื่อนรวมงานกัน    เมื่อมาพบกันในตลาดซอย 2 ก็จะมกีารพูดคุยกนัถึงเรื่องราวในชวีติประจําวนัทั่ว ๆ ไป 
หรือพูดคุยกันถึงเรื่องที่ทํางาน   เนื่องจากตลาดซอย 2 เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ  โรงเรียน และหาง



รานตาง ๆ มากมาย  สําหรับผูที่ไมไดมาประจํา  จะพบวาเวลาที่ผูบริโภคกําลังซื้อสินคา  จะมกีารพูดคุยกนั
เกี่ยวกับสินคาที่กําลังซื้ออยู  หรือถามไถกันบางเล็ก ๆนอย ๆ เพื่อแสดงมิตรไมตรีตอกัน 

ขอทานเปนอกีกลุมหนึ่งที่มาตลาดซอย 2   จากการสังเกตพบวา ลักษณะและวิธีการของคนกลุมนี้
คือมาในลักษณะของวงดนตรีคนตาบอด  โดยจะเขามาจัดการแสดงในชวงวันหยุดราชการและวนัอาทิตย  
และตั้งวงดนตรีบริเวณกลางสะพานขามคลองเจดียบูชา  คนตาบอดจะถือกลองรับบริจาคตามจุดตาง ๆ ใน
ตลาด  การเขามาจัดการแสดงในตลาดซอย 2 นั้นไมไดมกีารเสียคาใชจายใด ๆ เพยีงแตมีขอตกลงกันวา
ไมใหสงเสียงดังกินไปจนเปนการรบกวน ของทานอีกลักษณะคือเปนเปนคนพิการ  คนแกหรือเด็ก  กลุม
คนเหลานี้จะเขามานั่งขอทานอยูในตลาด  หากอปพร.พบก็จะถูกไลออกจาพื้นที่  เนือ่งจากเปนการรบกวน
ผูบริโภคและเปนภาพจนที่ไมดีของตลาด  และลักษณะสดุทายที่พบเหน็คือการขอรับบริจาคในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เชน กลุมของพระสงฆ  หลวงจีน  หรือลักษณะของการถือวองกระดามายื่นให  หากรับก็จะตอง
จายเงินหรือบริจาค  แตไมมรีายละเอียดบอกใหทราบแตอยางใดวาบริจาคไปเพื่อชวยเหลืออะไร  ซ่ึงคน
เหลานี้หากอปพร. พบก็จะถูกไลออจากพืน้ที่เชนกนั 
 

       

    ขอทานและวงดนตรีคนตาบอด 
 

คนเก็บคาทําความสะอาดเปนคนอีกกลุมหนึ่งที่เขามาในตลาดซอย 2  คนกลุมนี้เปนเจาหนาที่ของ
เทศบาล  ทําหนาที่เก็บคาทาํความสะอาดทุกวัน  ในชวงเวลาประมาณ07.30 น. อัตราที่เก็บนั้น  สําหรับ
แผงขนาดเล็กเก็บในราคา 5 บาท  สวนแผงขนาดใหญจะเก็บในราคา 10 บาท  ซ่ึงเงินในสวนนี้จะนําไป
เปนเงินพเิศษเพิ่มเติมจากเงนิเดือนประจําที่เทศบาลจายใหกับพนักงานทําความสะอาด คนเหลานี้จะมี
ความสนิทสนมกับผูขาย และคุนเคยกับผูขายเปนอยางดี  

พระสงฆ ในบริเวณตลาดซอย 2 จะบณิฑบาตหนารานขายอาหารใสบาตร  ซ่ึงจะตั้งอยูหนา
รานอาหารปฐมอโศก โดยจะมีพระสงฆหลายรูปยืนรออยู  และผูบริโภคก็จะเขามาซื้ออาหารใสบาตรจาก



ราน  ซ่ึงทางรานจะจัดเอาไวเปนชุด ๆ  ชวงเวลาของการใสบาตรจะเริม่ตั้งแตเวลา 06.00-07.30 น. เรายัง
พบพระสงฆบณิฑบาตรอีกลักษณะหนึ่งคือเดินเขาไปบณิฑบาตรในตลาด  การบิณฑบาตรลักษณะนี้พบ
ไดไมบอยนัก  เนื่องจากในตลาดมีผูคนหนาแนนไมสะดวกตอการใสบาตร  ซ่ึงคนที่ใสบาตรรสวนมากจะ
เปนพอคาแมคาในตลาด 

 
    การบิณฑบาตรของพระสงฆ 

รถจักรยานยนตรับจาง (เมลเครื่อง) นอกจากจะรับสงผูโดยสารเปนอาชพีแลว   (ในตลาดซอย 2 
นั้นจะมีเมลเครื่องอยู 2 จุด คอื  บริเวณถนนเสนนอกตรงหนาสถานีดับเพลิงและบริเวณถนนเสนในขาง
รานปฐมอโศก)  ยัง  การเปนลูกจางชวยผูขายขนของลงจากรถหรือเกบ็ของขึ้นรถ  การชวยขนสงสินคา
ตาง ๆใหผูขายในตลาดและการชวยพระสงฆถือของที่ไดรับจากการบิณฑบาตร  นอกจากนี้เมลเครื่องยัง
คอยสอดสองดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในบริเวณนัน้ ๆ ดวย  เปนตน  บทบาทดงักลาวแสดงใหเห็น
วาไมไดมีความสําคัญแคเพียงการรับสงผูโดยสารเทานั้น  แตยังมีบทบาทความสําคัญอื่น ๆ ดวย 
 



 
    เมลเคร่ืองท่ีตลาดซอย 2 
 
เสนหท่ีดึงดูดใหผูบริโภคมาตลาดซอย2 

 ตลาดซอย2 เปนตลาดที่อยูในแหลงชุมชน ผูบริโภคจึงเปนคนที่อาศัยหรือทํางานอยูในละแวกนัน้ 
กลุมผูบริโภคมีความหลากหลายในดานฐานะทางเศรษฐกิจ การศกึษา ความเชื่อ เชื้อชาติซ่ึงพบวามคีน
ไทยเชื้อสายจนีอยูเปนจํานวนมาก เพศและวยั อีกทั้งปจจัยเกีย่วกับโอกาสพิเศษตามเทศกาล ลวนเปน
ปจจัยทําใหผูบริโภคมีความตองการนี้แตกตางกันไป 
 นอกจากสินคาประเภทตางๆที่ผูขายสรรหามาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคแลว 
ตลาดซอย2 ยังมีกิจกรรมดานอื่นๆที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ของสังคม  ดังนั้น การมาตลาดซอย2ของผูบริโภคจึงไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพียงการมาซื้อสินคาเทานั้น 
แตยังมาดวยวตัถุประสงคอ่ืนรวมดวย กลาวคือ  ทําบุญ  รับประทานอาหารเชา  ซ้ือล็อตเตอรี่ หรือ หวยใต
ดิน  เปนทางผานไปที่ทํางาน จึงแวะมา    เดินดูสินคา  มาทําธุระอยางอื่น เชน เก็บคาทําความสะอาด เดิน
โพยหวย สงของ ฯลฯ แลวกเ็ขามาบริโภคสินคาในตลาดดวย 



 

 

 
 

             ผูบริโภคมาตลาดซอย 2 เพื่อ... 



ผูบริโภคสวนใหญมาตลาดซอย2เปนประจํา เนื่องจากกลุมผูบริโภคเปนคนที่อาศัยหรือทํางานอยู
บริเวณรอบๆตลาดซอย2 การมาตลาดซอย2 จึงเปนกจิวัตรประจําวัน โดยวตัถุประสงคในการมากจ็ะ
แตกตางกนัไป ในกรณีของแมบานที่อยูบาน วัตถุประสงคของการมาตลาดของแมบาน มักเปนการมาซื้อ
สินคากลับไปบริโภคที่บาน ซ้ือล็อตเตอรี่ หรือ เดินดูสินคา เปนตน   สวนวัตถุประสงคการมาตลาดของ
คนทํางานจะมารับประทานอาหารเชา หรือ ซ้ืออาหารสําเร็จรูปกลับไปที่ทํางาน เปนตน 
 วัตถุประสงคการมาตลาดของผูบริโภคนั้น มีวัตถุประสงคหลักคือ การมาซื้อสินคาและมี
วัตถุประสงคอ่ืนๆดวย ซ่ึงตลาดเองก็มีการปรับตัวเพื่อใหมีกิจกรรมตางๆขึ้นมา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค 
 
ขอพึงระวังและขอเสนอแนะ 
  - การสอบถามขอมูลจากผูใหขอมูลไมวาจากคนกลุมใด ควรดูสถานการณตอนนัน้วาถามได
หรือไม เขามีความพรอมหรือความสะดวกจะตอบคําถามเราไหม เชน ถาถามผูขายก็ไมควรถามตอนที่เขายุงอยูกบั
การคาขาย เปนตน 
  - ระหวางการสัมภาษณเราไมควรพูดแทรก ในกรณีที่เขากําลังพูดอยูเพราะจะทําใหเราพลาด
ขอมูลบางอยางที่เขากําลังจะพูด แตหากเขาออกนอกเรื่องเราคอยชักจูงใหเขากลับมาประเด็นคําถามของเรา 
  - การจดบนัทกึขอมูลจากการสังเกตควรจดเฉพาะคําสําคัญๆเอาไว แลวคอยมาจดรายละเอียด
ภายหลัง เนื่องจากการสังเกตแลวยนืจดในขณะนัน้จะทําใหตกเปนที่สังเกตของผูอ่ืนได 
  - การถามคําถามบางคําถามที่มีความละเอยีดออน เชน เร่ืองรายได การเก็บคาเชาที่ ไมควรถามใน
คร้ังแรกๆ ตอเมื่อเราไปบอยๆจนสามารถสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลแลว จึงคอยๆถามเมื่อมีโอกาส และไม
ควรแสดงอาการตื่นเตนอยากรูอยากเห็นจนออกนอกหนา 
  - การลงไปศึกษาภาคสนามนั้น ไมควรเอากรอบความคิดตางๆที่เรามี ไปตัดสินสิ่งตางๆ เพราะจะ
ทําใหเกดิอคตมิาขวางกั้นความรูที่จะไดจากการศึกษาในพื้นที่นั้นๆ กลาวคือ ในกรณขีองตลาดซอย2 การเก็บ
ขอมูลในประเด็นของลักษณะการจัดวางสนิคา หากผูศึกษาใชกรอบทีว่า ตลาดจะตองมีการจัดหมวดหมูของสินคา
ประเภทเดียวกัน ใหจําหนายอยูในบริเวณเดียวกัน ก็จะทําใหเกดิอคตกิับลักษณะการจัดวางสินคาในตลาดซอย2 
เนื่องจากซอย2 ไมไดมีลักษณะดังกลาว  หากแตมีลักษณะการจัดวางแบบอื่นที่ตางออกไป 
  - การเก็บภาพถายควรแสดงตัวและบอกเหตุผลของการถายรูปใหชัดเจน พรอมทั้งขออนุญาตผูที่
เราจะเกบ็ภาพกอนดวย หากไมช้ีแจงใหชัดเจน จะทําใหเกิดความไมพอใจและระแวงสงสัยการกระทําของเรา 
  - การสัมภาษณ ถาเราแสดงตัวชัดเจนวาเราเปนใคร มาทาํอะไร จะทําใหเราเขาถึงไดขอมูลที่มาก
ขึ้น ในกรณีของการศึกษาประเด็นทัว่ไป ที่ไมมีความลึกลับ ซับซอน เชน กรณีตลาดซอย2 เปนตน 
 
 
 



วิธีการที่ไดผลในการเก็บขอมูล 
  หากจะกลาวถึงวิธีการที่ใชไดผลในการเกบ็ขอมูลไดแก  การเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกต  
เปนวิธีที่ทําใหผูศึกษาไดเห็นปรากฏการณอ่ืน ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน  หรือเห็นภาพรวมของขอมูล  ได
เห็นทั้งสิ่งที่ผูใหขอมูลตองการแสดงใหเราดู (เรียกวาหนาฉาก)  และสิ่งที่เขาไมตองการจะแสดง (เรียกวา 
หลังฉาก)  แตเราไดเห็นเนื่องจากเขาไมรูตวัวาเปนผูถูกสังเกตอยู  นอกจากนี้การแนะนําตัวเองวาเปนใคร 
มาจากไหน  มาทําอะไร  ก็มสีวนชวยใหเราสามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น  เพราะชวยลดความระแวง
สงสัยจากคนที่เราเขาไปขอสัมภาษณ 
 
 
 
   
 


