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The objectives of this study are focusing on the concept, planning and 

management, including advantages of this agriculture system, which help farmer of being in 

green revolution system. And also studying market place in evolution, architecture and 

needed functions in accordance with regulations. The purposes of this research are synthesis 

the knowledge of integrated farming system and market place to design fresh market for 

urban community. 

The processes of this research were studied information from many types of 

document to understand key to success of integrated farming system, created instruments for 

qualitative and quantitative approach to determine functions of fresh market for urban 

community. 

The results of studying the integrated farming system in rural areas, has 

discovered the relationship of planning, managing and using of resources by beneficially 

natural convection. That can be conveyed to the design of fresh market in urban area. And it 

is also reflected the way of living in rural side, which is simple interdependent systematic 

living. The results of studying is also introduced the concept of efficient using renewable 

resources.     
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
นับตั้งแต่ประเทศไทยจ าเป็นต้องเปิดรับระบบทุนนิยม ด้วยการลงนามในสนธิสัญญา

เบาว์ริ่งกับสหราชอาณาจักรในสมัยรัชกาลที่ 41 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแห่งวัฒนธรรมเกษตรจึงเริ่ม
ข้ึน น าสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตเพื่อการส่งออก ด้วยการพัฒนาด้านการเกษตรที่เน้นการเพิ่ม
ผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยใช้ระบบการเกษตรที่เรียกว่า “การเกษตรแบบปฏิวัติเขียว” 
ที่ถูกเผยแพร่เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2510 มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
คือ สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ต้องใช้พลังงานเช้ือเพลิง
จากปิโตรเคมีเป็นหลัก  

รายงานกรีนพีชปีพ.ศ. 25512 ได้กล่าวถึงผลของการส่งเสริมการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว
ว่าได้สร้างปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย และกลายเป็นวิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น 
ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินและน้ า ปัญหาการระบาดของโรคแมลง 
และปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและอาหาร และยิ่งไปกว่าน้ันยังเกิด
วิกฤติแห่งวิถีชีวิตของชาวนาโดยตรง  

ประเวศ วะสี3 ได้วิเคราะห์ว่าสังคมเกษตรกรรมก าลังล่มสลาย เกษตรกรเป็นหนี้สินต้อง
หนีไร่นามาท างานในเมือง เกิดความเครียดในการด ารงชีวิต ระบบนิเวศถูกท าลาย ทั้งนี้เพราะผลของ
ระบบบริโภคนิยม และการกระตุ้นการผลิตเพื่อส่งออกอย่างไม่ลืมหูลืมตา 

                                                   

1 ส          ศ ร           ก                       ( ร  เ  ฯ: ส          ศ     
2550), 3. 

2 กรีนพีช ประเทศไทย, เผยโฉมเคมีเกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย 
และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม ,  เ ข้ า ถึง เ มื่ อ  30 ธันวาคม 2552, เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/2/agrochemicals-in-
thailand.pdf 

3 คณะท างานประชาชนฟื้นฟูแผ่นดิน, ฟ้ืนฟูแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: ธนาพริ้นติ้ง, 2550) ไม่
ปรากฎเลขหน้า. 
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ปัญหาเกษตรกรรมกระแสหลักดังกล่าว ท าให้เกิดขบวนการผู้แสวงหาแนวทางการ
เกษตรกรรมแนวทางอื่นที่หวนคืนสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เรียกว่า “เกษตรยั่งยืน”4 ซึ่งเป็นระบบ
การเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการเคารพ
ต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร 

หนึ่งในแนวทางการท าเกษตรยั่งยืนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน
เกษตรในประเทศไทยก็คือ “ระบบเกษตรผสมผสาน” หรือ Integrated Farming System5 ที่เป็น
ระบบการผลิตในไร่นาที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท ากินขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต 
ลดการพึ่งพิงเงินทุน ปัจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก เศษพืชมูลสัตว์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กิจกรรมการผลิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นา เพื่อท าให้ผลผลิตและรายได้เพิ่มข้ึน เป็นระบบ
การเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมแต่ละชนิดต้องเกื้อกูล
ประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งนีก้ารถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานสู่พื้นที่ในสังคมเมืองที่เทียบเคียงได้
อย่างเหมาะสมในหลายด้าน ทั้งการวางแผน ความหลากหลายของทรัพยากร รวมถึงเป็นวิถีใน
ชีวิตประจ าวันที่มุ่งเน้นความอุดมสมบูรณ์ ผู้วิจัยเห็นความสอดคล้องระหว่างวิถีเกษตรผสมผสานใน
ชนบท กับวิถีตลาดสดในชุมชนเมือง  

โครงการ “ตลาดสดชุมชนเมือง” พื้นที่ที่ตอบสนองวิถีชีวิตประจ าวันของทุกครัวเรือนใน
ทุกชุมชน เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนกลุ่มต่างๆ น่าจะได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบ ที่
ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นตัวอย่างของการจัดการพื้นที่ที่ดี
ของชุมชนต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาระบบเกษตรผสมผสาน 
2. เพื่อศึกษารูปแบบตลาดสดสมัยใหม่ 
3. เพื่อเสนอแบบตลาดสดในชุมชนเมือง 

                                                   

4 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ไปให้พ้นปฏิวัติเขียว: เบื้องหลังปัญหาการเกษตร และการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม, 2552), 11. 

5 วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ และคนอื่นๆ, เกษตรกรรมทางเลือก: หนทางรอดของสังคมไทย 
(กรุงเทพฯ: เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2545), 71 . 
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การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาปัญหา “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกษตร” 
กระแสหลักในปัจจุบัน จนถึงระบบการท าเกษตรแบบ “เกษตรผสมผสาน” สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ  “ตลาดสดชุมชนเมือง” พื้นที่ที่
ตอบสนองวิถีชีวิตประจ าวันของทุกครัวเรือนในทุกชุมชน ทั้งนี้ การออกแบบพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของ
ตลาดสด ให้สามารถสื่อถึงบรรยากาศที่สะท้อนคุณค่าแห่งการเกื้อกูลกัน และยังคงความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพส าหรับการท าหน้าที่เป็นตลาดสด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาการท าการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน ด้านแนวคิด หลักการ และผลลัพธ์ 
2. ศึกษารูปแบบตลาดสดสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการจัดสรรพื้นที่ การ

บริหารจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการตลาดสด  
3. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านแหล่งที่ซื้อ ความถ่ี และพฤติกรรมการซื้อสิ่งบริโภคใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. ท าการออกแบบตลาดสดชุมชนเมือง ในส่วนพื้นที่ค้าปลีกพืชผล พื้นที่ขายอาหาร 

กองอ านวยการตลาดสด และพื้นที่อ านวยความสะดวกโดยรวม 
 
                

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม   
3. การวิเคราะห์ข้อมลู     
4. การสงัเคราะห์ข้อมูล    
5. การออกแบบ      
6. การสรุปผลการศึกษา     
7. การจัดท าเอกสาร    
8. การน าเสนอผลการศึกษา   
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

วิธีการศึกษา 
1.   รศ  ษ ระบบเกษตรผสมผสาน ข้อมูลที่เป็นบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย 

ด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่โดยคณะท างาน และมูลนิธิต่างๆ และจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเครือข่าย และผู้จัดจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 

2. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยการส ารวจข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่โดย
หน่วยงานภาครัฐ และการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจพื้นที่ เช่น 
ตลาดสดต่างๆ  Hypermarket รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่ และแบ่งจ าแนกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตาม
ความส าคัญของเนื้อหา เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าประเด็นที่เป็นสาระหลักส าคัญ พัฒนาสู่
แนวคิดในการออกแบบ แล้วน าผลลัพธ์นั้นมาท าการแปลงแนวคิดจากนามธรรม สู่รูปแบบที่เป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบต่อไป    

5. น าเสนอผลงานการออกแบบโครงการ 
 
แหล่งข้อมูล 

1. ส านักงานหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ส     เ   ร    ส     เ  ร เ    
3. เ ษ ร รที่ท าระบบเกษตรผสมผสาน ที่มีข้าวเป็นพืชหลัก ในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง 
4. มูลนิธิต่างๆ เ    มูลนิธิข้าวขวัญ, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเ ศไ  ) 
5. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในภูมิภาคต่างๆ 
6.        ป   ร ป        เ        ส   ร   ร  
7. ตลาดสด และตลาดนัดในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
       ท่ีใช้ในการวิจัย 

1. กล้องถ่ายภาพ 
2. เครื่องบันทกึเสียง 
3. แบบสอบถาม 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ และร่างแบบ 
5.      วเ  ร  
6. เครื่องมือวัดระยะ 
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การน าเสนอผลงาน 
1. ภาพประกอบค าบรรยาย 
2. ตารางข้อมลูประกอบค าบรรยาย 
3. แบบแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 

3.1 แนวความคิดในการออกแบบ (concept design) 
3.2 การวิเคราะหพ์ื้นที่ใช้สอย (function diagram) 
3.3 การวิเคราะหก์ิจกรรมการใช้สอยพื้นที่ (programming) 

4. ผลงานการออกแบบครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาการออกแบบภายใน  
4.1 แผนผังรวมอาคาร (master plan layout) 
4.2 แผนผังงานระบบ (system plan layout) 
4.2 ทัศนียภาพภายนอก (exterior perspective) 
4.3 ทัศนียภาพภายใน (interior perspective) 
4.4 รูปด้านและรูปตัด (elevation and section) 
4.5 รายละเอียดแบบขยาย (detail drawing) 

5. ข้อมูลและเอกสารอ้างองิ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเกษตรกรรมผสมผสาน หนึ่งในรูปแบบการทําเกษตรยั่งยืนนั้น เป็นการศึกษา
รูปแบบการทําการเกษตรภายใต้ภูมิปัญญาพื้นถ่ิน ที่อาศัยความรู้ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้อประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ โดยไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของตัวเกษตรกร ที่ทิ้ง
ร่องรอยการทําลายธรรมชาติเช่น การเกษตรแบบปฏิวัติเขียว ทั้งนี้การที่จะเข้าใจถึงคุณค่าแห่งระบบ
เกษตรผสมผสานนั้น ต้องเรียนรู้แนวโน้มของระบบการเกษตรในยุคปัจจุบันเสียก่อน และที่มาของ
ระบบการเกษตรกระแสหลักในประเทศไทยนั้น ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว 
นั่นเอง 
 
การเกษตรแบบปฏิวัติเขียว 

วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ และสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ได้กล่าวถึง การเกษตรแบบปฏิวัติเขียวไว้
ในรายงานวิจัยจากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม : ประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศไทย8 ไว้ว่า 
GREEN REVOLUTION หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมจากแบบดั้งเดิม มาสู่การเกษตร
แผนใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง โดยใช้พันธุกรรมที่ผสมข้ึนมาใหม่  ใช้ปุยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ระบบชลประทานแผนใหม่ และความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรเกิดข้ึนในประเทศอุตสาหกรรมก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศแรกที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมให้เกิดข้ึนประมาณปีพ.ศ. 2343 เจ้าของที่ดินที่มี
ฐานะร่ํารวยได้เริ่มหาวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของตน โดยชาร์ล ไวส์เคาท์ ทาวน์แซนด์ ได้
คิดค้นวิธีเพิ่มผลผลิตในที่ดินเท่าเดิมให้มากขึ้น โดยปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวบาร์เลย์ ถ่ัว ข้าวสาลี 
และหัวผักกาด หมุนเวียนสลับกันไป ทําให้มีการใช้ที่ดินอย่างเต็มที่ 

ภายหลังจากนั้น เกิดนักคิดหลายท่านได้คิดค้นเครื่องจักรกลในการทําฟารม์ รวมทั้งเขียน
ตําราว่าด้วยวิธีการทําการเกษตรให้มีผลกําไรมากข้ึน ระบบเกษตรแบบใหม่ที่ใช้ทุน และการจัดการ
ฟาร์มที่มีแรงกระตุ้นจากความต้องการผลกาํไร ได้เข้ามาแทนที่การเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมในประเทศ
อังกฤษอย่างรวดเร็ว การปฏิวัติเกษตรกรรมได้แผ่ขยายสู่ประเทศต่างๆ ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

                                                   
8 วิฑูรย์ เลี่ยนจํารญู และคนอื่นๆ, จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม: ประโยชน์และ

ผลกระทบต่อประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยเีพื่อสงัคม, 2548), 35. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในประเทศเยอรมนี โดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการฟาร์มที่เป็นระบบ และการใช้
ปุยเคมีทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน เยอรมนีนั้นถือว่าเป็นประเทศแรกๆ ที่มีการนําปุยเคมีเข้า
มาใช้ในการเกษตร เช่น ระหว่างปีพ.ศ. 2438–2455 มีการใช้ปุยไนโตรเจนเพิ่มข้ึน 3 เท่า ปุย
ฟอสฟอรัส เพิ่มข้ึน 2.5 เท่า และปุยโปตัสเซียมเพิ่มข้ึน 8 เท่า รวมถึงมีการนําเอาพันธ์ุพืชใหม่ๆ จาก
ดินแดนอาณานิคมมาทดลองปลูกทั้งในยุโรปเอง  และการนําเอาพืชจากดินแดนอาณานิคมหนึ่งไปยัง
อีกอาณานิคมหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขการผลิตที่ดีกว่า เช่น มีแรงงานราคาถูกมากกว่า ใกล้กับตลาดหรือ
สะดวกต่อการขนส่งเพื่อปูอนอุตสาหกรรมของตนได้มากกว่า        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 จุดบรรจบระหว่างเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม เกิดการปฏิวัติเขียว 
ที่มา: กรีนพีช ประเทศไทย, เผยโฉมเคมีเกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2552, เข้าถึงได้จาก http://www.greenpeace. 
org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/2/agrochemicals-in-thailand.pdf 

 
สําหรับสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ และเป็นแหล่งรองรับ  

การหลั่งไหลเข้ามาแสวงโชคของชาวยุโรป ทําให้การเกษตรในสหรัฐขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว โดย
ในระยะแรกนั้นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรเกิดข้ึนจากการขยายพื้นที่การเกษตร และนํา
เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ ควบคู่กับการนําทาสผิวดําจากแอฟริกา มาใช้ในกิจกรรมที่ต้องใช้
แรงงาน เช่น การทําไร่ฝูาย ปฏิวัติเขียวในอเมริกาเกิดข้ึนภายหลังการจัดต้ังสถาบันสอนวิชาการ และ
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สถานีทดลองการเกษตรที่เรียกว่า Land Grant เมื่อปีพ.ศ. 2405 โดยภายหลังการจัดตั้งสถาบัน
ดังกล่าว ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญได้เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐ
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในปีพ.ศ. 2493 

ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง เทคโนโลยีการเกษตรแบบตะวันตกได้ถูกเผยแพร่มายัง
ประเทศโลกที่สาม หรือกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา แต่ก็ยังไม่กว้างขวางมากนัก เช่น ในกรณีประเทศไทย 
ได้มีการนําเอาเครื่องจักรที่ใช้ในการไถนาเข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็ไม่เป็นที่นิยม เพราะสู้
การใช้แรงงานคนไม่ได้ การปฏิวัติเขียวของประเทศโลกที่สามเกิดข้ึนอย่างชัดเจนในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งทิ้งระยะกว่าหนึ่งศตวรรษหลังจากที่มีการนําเครื่องจักรไถนาเครื่องแรก เข้า
มาใช้ในประเทศไทย ด้วยความช่วยเหลือทางวิชาการของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ในเม็กซิโก ด้านการ
ปรับปรุงพันธ์ุข้าวสาลีทีใ่ห้ผลผลิตสูงและต้านทานโรคราสนิม (rust) ได้ผลอย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถ
ผลิตข้าวสาลีได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ อันถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิวัติเขียว 
ด้วยความสําเร็จของร็อกกี้เฟลเลอร์ในเม็กซิโก และปัจจัยอื่นๆ ประกอบกันทําให้สหรัฐหันความสนใจ
ไปยังกลุ่มประเทศโลกที่สาม จึงก่อเกิดโครงการใหญ่ๆ ข้ึนในหลายพื้นที่ ในส่วนของภูมิภาคเอเชียเกิด
การริเริ่มเพื่อจัดต้ังสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ “อีรี่” ข้ึนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในปีพ.ศ. 2496 โดย
ได้รับเงินบริจาคก้อนใหญ่จากมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) และร็อกกี้เฟลเลอร์ รวมถึงได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเคมี
เกษตร ปุย บรรษัทค้าน้ํามัน  

ในส่วนของประเทศไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสู่แนวทาง การปฏิวัติ 
เขียวนั้น ได้เริ่มต้นข้ึนตั้งแต่ก่อนตั้งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยหลัง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้ความช่วยเหลือของสหรัฐ ด้วยการส่งนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร 2 
คน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือทางวิชาการ คือ นักพันธุศาสตร์ เพื่อมาช่วยเหลือในโครงการปรับปรุงพันธ์ุ
ข้าว และนักปฐพีวิทยาเข้ามาแนะนําเกี่ยวกับการสาํรวจ และปรับปรุงบาํรุงดินในประเทศไทย โดยเริ่ม
โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวในประเทศไทย ด้วยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกษตร และนักศึกษาเกษตร ใน
เนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธ์ุพืช ธรรมชาติของดิน โดยเฉพาะดินในเขตร้อน และ
ความสําคัญของปุยเคมี  หลังจากนั้นมีการเก็บตัวอย่างพันธ์ุข้าวใน  35 อําเภอ จากพื้นที่ทํานา 978 
แห่งเพื่อทําการศึกษาและทดลองปลูก การรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุจากตะวันตกได้ดําเนินไป
พร้อมๆ กับการปรับปรุงหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตร เพื่อรองรับแนวคิดใหม่ของการ
พัฒนาการเกษตรไปพร้อมๆ กัน ด้วยความช่วยเหลือทางวิชาการของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเริ่มต้นการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย และเป็นการเช่ือมโยงและผนวกการวิจัย
การเกษตรในระดับประเทศเข้ากับสถาบันวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ภาพที่ 2 การใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
ที่มา: กรีนพีช ประเทศไทย, เผยโฉมเคมีเกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2552, เข้าถึงได้จาก http://www.greenpeace. 
org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/2/agrochemicals-in-thailand.pdf 

 
ภาพที่ 3 การใช้สารเคมีในการเกษตร 
ที่มา: ประชาธรรม สถานีข่าวประชาชน, จาไมก้าล้้าหน้าไทย แบนคาร์โบฟูรานและยาฆ่าแมลงอีก 
5 ชนิด,  เข้าถึงเมื่อ 29 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.prachatham.com/detail. 
htm?code=n1_26122011_01 
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นับแต่การก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวนานาชาติที่ฟิลิปปินส์ ในราวปีพ.ศ. 2486 จวบจนถึงปีพ.ศ.  
2506 ซึ่งเป็นปีแรกของการเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ9 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่นักวิชาการ 
จากต่างประเทศเข้ามีส่วนในการช้ีนําระบบการผลิตและการเกษตรในประเทศ  ตั้งแต่ช่วงของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ที่ว่าด้วยการพัฒนาระบบการผลิต ทั้งด้านการเพิ่มปริมาณเพื่อการ
ส่งออก และการปรับปรุงวิธีการผลิตแผนใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตต่อไร่  ด้วยแนวทางของระบบ
ชลประทาน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและเข่ือนขนาดใหญ่ รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ทั้งด้านพันธุกรรม ด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการบริหารจัดการ รวมถึงการก่อตั้ง
สถาบันวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการผลิตบุคลากรที่ทีความชํานาญเฉพาะทาง          

จวบถึงปัจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ปีพ.ศ. 2556 ตลอด 
ระยะเวลา 50 ปีของการพัฒนาประเทศ ด้วยการเดินทางของปฏิวัติเขียวที่ยาวนานมาก และระหว่าง
ทางได้เกิดการทําลายทรัพยากรท้องถ่ินไปอย่างไม่สามารถประมาณค่าได้ ทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และสัตว์ท้องถ่ิน ปฏิวัติเขียวไม่เพียงแค่เปลี่ยนพันธ์ุ 
เปลี่ยนเทคโนโลยี เปลี่ยนระบบการผลิต แต่นําสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรี จากชาวนาที่เคยมีความสุขกับวิถีกสิกรรม   
ต้องเปลี่ยนมาเป็นผูจ้ัดการนาที่ทาํนา 2 ปี 5 ครั้ง ใช้พันธ์ุข้าวที่ปรับปรุงโดยสถาบันวิจัย เพื่อให้ต้นเตี้ย 
เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการเกษตร และตอบสนองต่อปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ต้นทุนการ
ผลิตที่พุ่งสูงจนแทบไม่มีกําไร  หากไม่ทํา... นั่นหมายความว่า จะเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถชดใช้ได้ การ
ทํานาจึงเสมือนเป็นการต่ออายุ และผลัดวงจรของหนี้สินไปเรื่อยๆ วงจรดังกล่าวเกิดข้ึนกับชาวนา 90 
กว่าเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ภาคกลาง 

ปฏิวัติเขียวเกิดข้ึนแล้ว และเกิดข้ึนยาวนานกว่าที่เราจะทบทวนถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน  ด้วยซึมซับถึงการเปลี่ยนแปลงจนเป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิต เป็นชีวิตที่ทุกข์ระทมของชาวนา
ชาวไร่ ผู้หลั่งหยาดเหงื่อแรงงานเพื่อก่อบ้านสร้างเมือง ด้วยหวังว่า... เหงื่อทุกหยาดหยดจะถมทับผืน
แผ่นดินเกิดให้เจริญงอกงาม หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว หยาดเหงื่อและพลังเหล่าน้ัน กลับถูกแย่งชิง
โดยระบบทุนต่างชาติ ที่เข้ามารอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ และเหลือเอาไว้เพียงความย่อยยับของ
ทรัพยากร สังคม และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่างหน้า เพื่อระลึกว่า ประเทศของเรา 
เคยเป็นผู้มั่งค่ังประเทศหนึ่งในดินแดนอุษาคเนย์ 

                                                   
9 วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ, ไปให้พ้นปฏิวัติเขียว: เบื้องหลังปัญหาการเกษตร และการแสวง 

หาทางเลือกใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม, 2552), 49. 
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จากรายงานของกรีนพีชที่ถูกตีพิมพ์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ว่าด้วยเรื่อง เผยโฉม
เคมี เกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม10 มีเนื้อหา
ดังนี ้ “ระบบเกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ส่งเสริมการพึ่งพาเคมีเกษตรทั้งปุยสังเคราะห์และยา
ฆ่าแมลงโดยที่ไม่ใส่ใจถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน สุขภาพมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีในการเกษตรปริมาณมากในระยะยาวเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผล พบว่า
ไม่ได้ทําอัตราการผลิตเพิ่มข้ึนแต่อย่างใด นอกจากนี้การใช้ที่ดินอย่างหนักมากขึ้น ทําให้ต้องใช้สารเคมี
มากข้ึนเพื่อรักษาผลผลิตในปัจจุบันเอาไว้ ในขณะที่สิ่งแวดล้อมกําลังอยู่ในภาวะกดดันมากข้ึน 
เนื่องจากทรัพยากรที่ดินและน้ําถูกคุกคามจากการเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว  ที่ดินถูก
เปลี่ยนแปลงไปใช้ทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนการเกษตร เป็นการเพิ่มแรงกดดันมากข้ึนไปอีก เช่น ทําให้
ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดสรรน้ําที่ปัจจุบันใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ความจําเป็นในการใช้เคมีเกษตรใน
ปริมาณมากเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ทําให้เกิดความวิตกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มนุษย์ ระบบเคมีเกษตรสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะก่อให้เกิดมลพิษแก่แม่น้ํา
และทะเลสาบโดยการชะล้างสารเคมีออกจากพื้นที่เกษตร และก่อมลพิษแก่น้ําบาดาล อย่างไรก็ตาม 
มีทางเลือกที่ดีกว่าและได้รับการทดสอบแล้ว เพื่อมาแทนที่ระบบเกษตรกรรมราคาแพงนี้ โดยใน
ปัจจุบัน เกษตรกรใส่ปุยและดูแลรักษาพืชผล โดยใช้เทคนิคแบบอินทรีย์ท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับกับธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ และสามารถผลิตอาหารให้กับมนุษย์ทุกคนได้อย่างพอเพียง” 

“ประเทศไทยมีการใช้ปุยเพิ่มมากขึ้นในอัตราทวีคูณ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2546 พบว่า 
อัตราการใช้ปุยเพิ่มข้ึนถึง 94 เท่า จากที่มีการใช้ปุยในปี พ.ศ. 2504 ประมาณ 18,000 ตันกลาย มา
เป็น 1,700,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2546 ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรกลับไม่ได้เพิ่มข้ึนตามปริมาณ
การใช้ปุย กล่าวคือในช่วงเวลาเดียวกันนั้น พื้นที่เพาะปลูกธัญพืชทั้งหมดเพิ่มข้ึนเป็น 75 ล้านไร่ แต่
ผลผลิตที่ได้กลับเพิ่มข้ึนเพียง 2 เท่า แม้ว่าจะมีการใช้ปุยเคมีเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล ในขณะที่ผลผลิต
ของข้าวและข้าวโพดเพิ่มข้ึนเพียง 1 เท่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปุยที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม
นั้น ได้สูญเสียและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในปริมาณมหาศาล เนื่องจากการใช้ปุยในลักษณะที่ไม่สมดุล
และขาดการจัดการที่ดี”  

ปุยและยาฆ่าแมลงสร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน้ําธรรมชาติ อีกทั้งยังสร้างความ เสี่ยง
ทางด้านสุขภาพให้กับชาวไทย ตัวอย่างเช่น อ่าวไทยกําลังอยู่ในสภาพย่ําแย่ เนื่องจากปัญหาการ
เพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหล่งน้ําที่มากเกินไป หรือที่เรียกว่า ปรากฏการณ์  Eutrophication และ

                                                   
10 กรีนพีช ประเทศไทย, เผยโฉมเคมีเกษตร: การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในประเทศไทย 

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2552, เข้าถึงได้จาก http://www. 
greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/2/agrochemicals-in-thailand.pdf 
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ปัญหาสาหร่ายมีพิษที่เพิ่มจํานวนมหาศาล ซึ่งสาเหตุหนึ่ง คือ ปุยส่วนเกินจากพื้นที่เกษตรถูกชะล้าง
และไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบเข้มข้น ที่มีการใช้ปุยในปริมาณมากเกิน
ความต้องการของพืช ส่งผลให้น้ําใต้ดินปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ยาฆ่าแมลงอันตรายที่ถูกใช้ในแปลงเกษตรไหลลงสู่
แม่น้ํา ซึมลงบ่อน้ําบาดาล และปนเปื้อนในอาหารที่ขายในท้องตลาด ยาฆ่าแมลงมีผลกระทบต่อ
สุขภาพร้ายแรงของเกษตรกรที่ได้รับพิษโดยตรง 

 
ภาพที่ 4 การใช้สารเคมีในนาข้าว    
ที่มา: แผนงานความมั่นคงทางอาหาร, ข้อเสนอมาตรการภาษีเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและ
สิ่งแวดล้อม, เข้าถึงเมื่อ 29 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.food-resources.org/ 
story/2417 
 

อนาคตของเกษตรกรรมข้ึนอยู่กับการเกษตรสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ 
ประชาชน มิใช่วิธีการที่เป็นปฏิปักษ์ พื้นที่เพาะปลูกหลายล้านแห่งในทุกทวีปทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่า เกษตรกรรมอินทรีย์แบบยั่งยืนสามารถจัดหาอาหารอย่างเพียงพอ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และทําให้เกษตรกรและชุมชนท้องถ่ินมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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ภาพที่ 5 การใช้สารเคมีมีผลต่อสัตว์ในแหล่งน้ํา 
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, ประมงโคราชตรวจปลาล้าตะคองตาย-คาดเหตุปล่อยสารพิษลงล้าน้้า, 
เข้าถึงเมื่อ 29 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews. 
aspx?NewsID=9550000086601&Comment ReferID=21627559&CommentReferNo=3& 

 
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับว่า การปฏิวัติเขียว ซึ่งเกิดจากระบบความคิดที่ว่าจะช่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้นล้มเหลว และถึงเวลาแล้วเช่นกันที่รัฐบาลต่างๆ จะต้องหันกลับมา  
สนับสนุนการปฏิวัติที่แท้จริง นั่นคือ การเกษตรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนใน
ท้องถ่ิน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูที่ดิน และทําให้ประชากรที่ยากจนสามารถต่อสู้กับ
ความอดอยาก การต้องย้ายถ่ินฐานเพื่อแสวงหาแหลง่อาหารใหม่โดยไม่สมัครใจ และ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรและวัฒนธรรม ซึ่งนั่นก็คือ การกลับสู่วิถีแห่งธรรมชาติด้วยระบบการเกษตรยั่งยืน 
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เกษตรยั่งยืน 
รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 แบบ11 คือ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน 

เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ สามารถสรุปเปรียบเทียบในประเด็นสําคัญต่างๆ 
ได้ดังนี ้

1. วนเกษตร หรือ Agroforestry 
เป็นระบบการใช้ที่ดินเพื่อดํารงกิจกรรมการเกษตรต่างๆ ระหว่างต้นไม้ในพื้นที่ปุา 

ระหว่างไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้น โดยที่การปลูกพืชและเลีย้งสตัว์จะต้องมคีวามสอดคลอ้งซึ่งกันและกัน และ
เกื้อกูลกับระบบนิเวศปุาไม้ในท้องถ่ิน จากสาเหตุของการตัดไม้ทําลายปุา ที่ถูกต้องและผิดกฎหมาย 
การบุกเบิกพื้นที่ปุาเพื่อทําการเกษตรกรรม เมื่อมีการขยายตัวของการทําเกษตรกระแสหลักอย่าง
แพร่หลาย การผลิตเพื่อการค้า ทําให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาทั้งทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากร
ดินและน้ํา ทางออกในการรักษา หรือเพิ่มพื้นที่ปุาได้ คือ การทําระบบวนเกษตร จึงนับว่าเป็นรูปแบบ
เกษตรยั่งยืนอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการผลิตการเกษตรที่ถือเอาสมดุลกับระบบนิเวศในพื้นที่ปุาเป็น
หลัก 

การพัฒนาวนเกษตรในประเทศไทย 
คาดว่าน่าจะมีการพัฒนารูปแบบมาจากประเทศพม่า โดยเรียกว่า ระบบการผลิตแบบ 

ตองยา คือการปลูกพืชหรือทําไร่ระหว่างต้นไม้ ต่อมาได้มีการนํามาใช้ในประเทศไทย แต่ไม่แพร่หลาย
นัก เพราะวิธีนี้ ชาวไร่ปลูกพืชเกษตรได้เพียงระยะเวลาอันสั้น นําไปสู่การบุกรุกแผ่วถางปุา ในระยะ
หลัง กรมปุาไม้ดําเนินการปลูกสวนปุาเอง มิได้อาศัยการปลูกแบบตองยาอีกต่อไป 

กระทั่งปีพ.ศ. 2510 องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ได้ทําการแก้ปัญหาการทําไร่เลื่อนลอย 
เรียกว่า ระบบหมู่บ้านปุาไม้ forest-village เป็นการนําระบบปลูกปุาแบบตองยามาปรับปรุง 
ตลอดจนจ้างแรงงานครอบครัวในการปลูกปุา หรือทําอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้ เรียกวิธีการนี้ว่า 
ระบบตองยาประยุกต์ modified taungya system จนถึงปีพ.ศ. 2522 กรมปุาไม้ได้จัดตั้งกอง
อนุรักษ์ต้นน้ํา และกองจัดการที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ และได้เริ่มนําวนเกษตรมาใช้กับ ชาวไทยภูเขา 
และชาวไทยพื้นราบ ในลักษณะหมู่บ้าน โดยกองอนุรักษ์ต้นน้ําดําเนินการเฉพาะบนภูเขาในภาคเหนือ
ตอนบน กองอนุรักษ์ต้นน้ําวนเกษตรที่สูง ที่ทํางานในลักษณะส่งเสริม และพัฒนาชาวเขาในรูปแบบ

                                                   
11 อนันตพล ยาทองไช, ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 

2555, เข้าถึงได้จาก http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php?cat_ 
id=2&mid=54 
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การเพาะปลูกแบบวนเกษตร การจัดการที่ดินปุาสงวนแห่งชาติ มีโครงการทดลองปลกูปุาสมบรูณ์แบบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนที่ปุาเขาหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
  

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการทําวนเกษตร 
ที่มา: วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ฉบับเดือนเมษายน 2541, การสาธิตวนเกษตร, เข้าถึงเมื่อ 29 
ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  http://www.chaipat.or.th/chaipat_old/journal/apr98/thai/ 

 
2. เกษตรผสมผสาน หรือ gntegrrtee arreing 
แนวคิดในการที่หาระบบการผลิตในไร่นา ที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทํากินขนาด

เล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต ลดการพึ่งพิงเงินทนุ ปัจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก เศษ
พืชและมูลสัตว์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมการผลิต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นา และทําให้ผล
ผลิตและรายได้เพิ่มข้ึน เป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืช และมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่
เดียวกัน โดยที่กิจกรรมแต่ละชนิด จะต้องเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ํา แสงแดด อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
สมดุลของสภาพแวดล้อมและเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ โดยมีที่มาจากการทํา
เกษตรกระแสหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียว เกิด
ปัญหาหลายๆ ด้าน เช่นว่า รายได้ของครัวเรือนไม่มีเสถียรภาพ เศษวัสดุจากพืชและมูลสัตว์ไม่ได้
นําไปใช้ประโยชน์ การผลิตสินค้าเดี่ยวบางชนิดต้องใช้เงินทุนมาก ครัวเรือนต้องพึ่ งพิงอาหารจาก
ภายนอก หลักๆ แล้วเกษตรผสมผสาน คือ การมุ่งเน้นครัวเรือนและพื้นที่เกษตรขนาดย่อม นอกจากนี้
ยังมี การเพิ่มพูนความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ ลดการทําลายสิ่งแวดล้อม ทําให้เกษตรกร
มีความเป็นอิสระในการดําเนินชีวิต 
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หลักการและเหตุผลของการเกษตรผสมผสานนั้น มีแยกย่อยหลายแบบในด้านต่างๆ ที่
เห็นชัดคือ ด้านเทคนิคและการจัดการไร่นานั้น เกษตรผสมผสานให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้าง
ความหลากหลายของพืช สัตว์ และทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรม การ
ใช้ปุยหมัก ปุยคอก การใช้วัสดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดับ มีแหล่งน้ําในไร่นา ซึ่งไม่
เน้นหนักว่าต้องมีการปฏิบัติ เช่นสามารถใช้พืชคลุมดิน ไถพรวนดิน หรือปุยเคมีก็ได้ 

การพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในประเทศไทย  
มีการทําเกษตรผสมผสานมานานแล้ว จากรูปแบบการผลิตที่ง่ายๆ เช่นการเลี้ยงปลาใน

นาข้าว หลังจากที่หน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมและวิจัยมากข้ึน รูปแบบการ
ผลิตจึงมีความซับซ้อนมากข้ึน มีการผสมผสานระหว่างพืช สัตว์ และปลา โดยมีรูปแบบการผลิตและ
ปัจจัยในการผลิต เป็นตัวกําหนดรูปแบบหลายประการ 

 
ภาพที่ 7 พื้นที่ทําเกษตรผสมผสานแบบไทย 
ที่มา: อนันตพล ยาทองไช, ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, 
เข้า ถึงได้จาก http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php?cat_id 
 

3. เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ New Theory Agriculture  
เป็นระบบเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ําในไร่นา เพื่อสร้างผลผลิตอาหารที่

พอเพียง และเพื่อการผลิตที่หลากหลาย สําหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงแก่ครัวเรือนเกษตรกร 
ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และขาดแคลนทรัพยากรให้บรรเทาลง จนกระทั่งพัฒนาถึง
ข้ึนที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่มาของรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น เกิดจากการ
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วิเคราะห์ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับน้ํา และอาหารที่เป็นปัญหาหลัก การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็น
แนวทางการบริหารงานพัฒนาการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริข้ึน ซึ่ง
ภาครัฐและเอกชนได้ยึดหลักการในการพัฒนาต่อๆ มา โดยเน้นความมั่นคงทางด้านอาหาร การ
จัดการทรัพยากรแหล่งน้ํา และความมั่นคงทางรายได้ โดยใช้พื้นที่ในระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 8 ผังภาพแสดงระบบเกษตรทษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตท่ีพอเพียง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วย 
กัน, 2552), 78-79. 

 
การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในประเทศไทย 
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัด

มงคลชัย ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานพัฒนา และได้เริ่มทําการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายหลัง
จากที่ดําเนินการจนประสบความสําเร็จ สามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ให้เพิ่มข้ึน โดยมีต้นทุนลดลง ทั้งยังมีการผลิตอาหารในไร่นาเพื่อใช้ในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
จึงได้มีการขยายผลสู่พื้นที่ในไร่นาของเกษตรกรรอบโครงการ และเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ตอ่จากนั้น
ในปี 2536 ได้มีการดําเนินการอีก 1 โครงการ คือ ที่บ้านแตนสามัคคี ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ 

นอกจากนี้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ยังรวมถึงการระบุกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจนว่า เป็นครัวเรือน
เกษตรกร ที่มีพื้นที่ถือครอง 10-15 ไร่ อย่างไรก็ดี กลุ่มเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินน้อยกว่า 10 ไร่ รวมถึง
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากิน ยังมิใช่กลุ่มเปูาหมายหลัก ความท้าทายของการพัฒนาการเกษตรและการ
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พัฒนาชนบทในอนาคตคือ การพยายามปรับปรุงหรือดัดแปลงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรที่ยากจนที่สุดในสังคมไทย 

4. เกษตรอินทรีย์ หรือ Orgrnic arreing  
เป็นการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ใช้ซากพืชมูล

สัตว์ การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อให้ได้แร่ธาตุตามธรรมชาติในการปรับปรุงบํารุงดิน ผสมผสานกับการ
กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติช่วยควบคุมทําลายศัตรูพืช ที่มาของ
รูปแบบเกษตรอินทรีย์น้ัน เป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนจากการให้ความสําคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยวิธีทางธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตทุกชนิด 
เนื่องจาการใช้ปุยเคมีและสารเคมีในไร่นา ก่อให้เกษตรกรประสบปัญหาในดานสุขภาพอย่างรุนแรง 
ประกอบกับต้องลงทุนสูง แต่ผลผลิตที่ได้มีความไม่แน่นอน ข้ึนกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ สารเคมี
ที่ใช้ยังไปทําลายแมลงและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ เป็นผลให้ระบบนิเวศเกิดความไม่สมดุล นอกจากนี้ 
เกษตรอินทรีย์จะเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกดิจากประสบการณ์ ผสมผสานกับวิทยาการสมยัใหม่
แบบพึ่งพาธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหา และนํามาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
ความสมบูรณ์ของดินและน้ํา ความปลอดภัยของอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง แนวทาง
การเกษตรแบบอินทรีย์น้ัน หัวใจสําคัญคือ การปรับปรุงดินให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เทคนิค
ต่างๆ ในการปรับปรุงดิน จึงถือเสมือนว่าเป็นปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จของการเกษตรอินทรีย์ 

 
ภาพที่ 9 การทําเกษตรอินทรีย์ ทีฝ่ังรากลึกในวัฒนธรรมญี่ปุนุ 
ที่มา: Global Research, Growing Your Own Food: Permaculture, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.Globalresearch.ca/growing-your-own-food-permaculture 
-integrative-organic-farming-and-gardening/25928 
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การพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
ได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ในทางปฏิบัติของผู้ที่เป็นทั้งนักวิชาการเกษตร และ

เกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย มีกรรมวิธีที่หลากหลายในการ
จัดระบบการผลิต เช่น ทําการเพาะปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ใช้
ชีววิธีในการกําจัดศัตรูพืช หรือทําการปลูกพืชชนิดเดียวแต่ไม่ใช้ปุยเคมี และไม่ใช้สารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และมี
แนวโน้มการผลิตที่เพิ่มช้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการโดยการ ข้ึนอยู่กับ ขนาด ความสด รสชาติ 
มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการกําหนดมาตรฐานสากลของสมาพันธ์ขบวนการเกษตรอินทรีย์
นานาชาติ International Federal of Organic Agriculture Movement: IFOAM ซึ่งต่อมาใน
ประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็น สํานักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. Organization Agriculture 
Certification Thailand: ACT โดยมีรูปแบบหลักคือ เน้นการปลูกพืชผัก เน้นการปลูกพืชไร่ เน้นการ
ปลูกไม้ผล ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 

 

 
ภาพที่ 10 แผนภาพความสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย ์
ที่มา: สหกรณ์กรีนเนท, คลอดแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก, http://www.greennet.or.th/news/1302 
 



20 

5. เกษตรธรรมชาติ Nrturrl arreing  
เป็นช่ือเฉพาะที่หมายถึง ประเภทของการทําเกษตรกรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาและ

เผยแพร่โดยนักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุุนช่ือ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ Masanobu Fukuoka เขาเช่ือ
ว่าแท้จริงแล้ว มนุษย์ไม่รู้อะไร และไม่อาจเข้าใกล้ธรรมชาติ จึงยึดถือหลักการของ “อกรรม” do 
nothing หรือการไม่กระทํา คือปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามยถากรรม การงดเว้นกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่
จําเป็นทุกชนิด และไม่แยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ เป็นระบบเกษตรกรรมที่สรา้งผลผลติพืช และสัตว์
ให้สอดคล้องกับนิเวศของพื้นที่ โดยพยายามแทรกแซงการใช้ปัจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตต่างๆ 
ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ระบบเกษตรกรรมและธรรมชาติสามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม  

 
ภาพที่ 11 มาซาโนบุ ฟูกโูอกะ ผู้พัฒนาระบบเกษตรธรรมชาติ  ภาพที่ 12 หนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วย

ฟางเส้นเดียว 
ที่มา: มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ, ปฏิวัติยุคสมยัด้วยฟางเส้นเดียว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม์ูลนิธิโกมลคีม
ทอง, 2530), 97. 
  

ที่มาของรูปแบบเกษตรธรรมชาตินั้น เกิดจากความสํานึกในสิ่งแวดล้อมและระบบเกษตร
ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านการทําลายความสมดุลทาง
ธรรมชาติไร่นา คือ การเริ่มกระบวนการแห่งการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและแนวทางการทํา
การเกษตร เพื่อให้เป็นการทําการเกษตรที่สามารถรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการไม่ทําลายดิน ไม่ใช้
ปุยเคมี หรือสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช และยึดถือกฎแห่งธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการทําการเกษตรที่
ทําให้เกษตรกรสามารถมีชีวิต และความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ self 
sufficiency and self reliance แนวทางอาจคล้ายกับระบบการเกษตรอินทรีย์ แต่เน้นความสามารถ
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ที่จะนํากระบวนการควบคุมทางธรรมชาติ โดยไม่มีการใช้สารเคมีในการปูองกันและกําจดัศัตรูพืช รวม
ไปถึงไม่มีการใช้ปุยเคมี หรือการแทรกแซงใดๆ ในการบํารุงดิน การปล่อยให้ธรรมชาติในรูปแบบของ
พืชชนิดต่างๆ  ที่มีระบบการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตที่แตกต่างกันควบคุมกันเอง จะก่อให้เกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติได้ในที่สุด เน้นหนักในส่วนของดิน และสารเคมีที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ดิน รวมทั้ง
ฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศต่างๆ อีกด้วย 

การพัฒนารูปแบบเกษตรธรรมชาติในประเทศไทย 
เกิดข้ึนราวปีพ.ศ. 2530 หลังจากที่ข้อเขียนเรื่อง One Straw Revolution ของมาซาโน

บุ ฟูกูโอกะ ได้รับการถอดความและตีพิมพ์เป็นภาษาไทย และแนวความคิดเรื่องเกษตรธรรมชาติก็
ได้รับการขานรับอย่างกว้างขวาง การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เป็น
จุดสําคัญที่ทําให้แนวความคิดนี้ได้รับความสนใจมากข้ึน เกิดการตื่นตัวและยอมรับในแนวคิดเรื่อง
เกษตรกรรมธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง กลุ่มศึกษาเกษตรธรรมชาติข้ึน โดย
เกษตรกรผู้ที่สานใจและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เช่น การพบว่าดินในหลายพื้นที่ 
เนื้อดินมีความแข็งมาก ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ การทํานาโดยไม่ไถพรวนเลยจึงเปน็ไปได้ยาก ดังนั้น จึง
มีการอนุโลมให้ไถพรวนไปก่อน ในกรณีที่ดินแข็งและไม่สมบูรณ์ ทําให้เกิดการถกเถียงและอภิปราย
กันอย่างกว้างขวางว่าผิดหลักเกษตรธรรมชาติหรือไม่ 

ทั้งนี้ การจัดรูปแบบของการทําเกษตรระบบยั่งยืน อาจเป็นไปตามภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ หรือพื้นฐานความเช่ือที่มีต่อธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ กัน โดยในประเทศไทย
นั้น เกษตรกรหลายกลุ่ม ในหลายพื้นที่ ได้เรียนรู้ ผ่านการทดลองและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน 
มาหลายช่ัวอายุคน จนเกิดเป็นภูมิปัญญาพื้นถ่ินที่น่าสนใจศึกษาเพื่อต่อยอดการพัฒนาในด้านอื่นๆ 
ต่อไป ซึ่งการศึกษาการเกษตรระบบผสมผสานนั้น ควรจะศึกษาในด้านความหมาย หลักการ ลักษณะ 
และรูปแบบต่างๆ ของระบบการผสมผสาน ที่มีความสัมพันธ์กันเชิงเกื้อกูล หรือเชิงแข่งขัน เพื่อให้
เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ หรือล้มเหลวของการทําเกษตรกรรมระบบนี้ อีกทั้งเพื่อทราบถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงข้อควรพิจารณาต่างๆในการทําเกษตรในระบบผสมผสานนี้ 
 
ระบบเกษตรผสมผสาน 

เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน  
โดยมีกิจกรรมแต่ละชนิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่
นาได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่ างต่อเนื่อง และเกิดการ
เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และ
ผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ และผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์
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จะเป็นประโยชน์ต่อพืช องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย ได้กําหนดหลักการ
ระบบเกษตรไว้ดังนี้12 

หลักการของระบบเกษตรผสมผสาน 
1. ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมข้ึนไป โดยการทําการเกษตรทั้งสอง

กิจกรรมนั้น ต้องทําในพื้นที่ และระยะเวลาเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันแต่เหลื่อมเวลากัน ซึ่งกิจกรรม
เหล่าน้ันจะ ประกอบไปด้วยการปลกูพืชและการเลี้ยงสัตว์ และสามารถผสมผสานระหว่างการปลกูพืช
ต่างชนิดหรือ การเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดก็ได ้

2. การเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
ใน ระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น เกิดข้ึนทั้งจากการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศและพลังงาน เช่น 
การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ให้เป็นประโยชน์กับพืช และให้เศษพืชเป็นอาหารสัตว์ โดยมี 
กระบวนการใช้ประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่น ผา่นการหมักของจุลินทรีย์เสียก่อน 

ทั้งนี้นักเกษตรกรรมชาวญี่ปุุน ชิมเป มูรากามิ13 ได้นําเอาหลักการและเทคนิคของ
เกษตรกรรมธรรมชาติแบบลงุฟูกโูอกะ มาพัฒนาในประเทศเขตร้อนบังคลาเทศ ได้เขียนถึงหลักสําคัญ
ของการทําการเกษตรผสมผสานในประเทศเขตร้อน มีเนื้อหาบางตอนดังนี้... 

หากเราเข้าใจปัญหาของเกษตรกรรมเคมีแล้ว ไม่ช้าเราจะตระหนักว่าไม่มีหนทางอื่น
นอกจากเกษตรทางเลือก ที่มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ความหลากหลาย 
ในปุาธรรมชาติแทบไม่มีปัญหาศัตรูพืชร้ายแรง เพราะมีชนิดพันธ์ุและสายพันธ์ุของพืช 

สัตว์ จุลินทรีย์ อยู่อย่างหลากหลายเช่น ในเนื้อที่ 1 เอเคอร์ (2.5 ไร่) ของปุาธรรมชาติมีพืชพรรณ
ประมาณ 100 ชนิด แต่ในพื้นที่เกษตรกรรมมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิด ส่วนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นมีเพียง
ชนิดเดียว 

ความหลากหลายนี้ทําให้เกิดความสมดุลทางนิเวศ ส่วนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการ
สร้างให้ระบบนิเวศไร้เสถียนภาพมากที่สุด และล่อแหลมต่อปรากฎการณ์ต่างๆ เช่น การระบาดของ
ศัตรูพืช ดังนั้นการเสริมสร้างให้เกิดความหลากหลายข้ึนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ สุดเรื่องหนึ่งใน

                                                   
12 วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ และคนอื่นๆ, เกษตรกรรมทางเลือก: หนทางรอดของสังคมไทย 

(กรงุเทพฯ: เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535), 73. 
13 ชิมเป มูรากาม,ิ สู่สา้นึกธรรมชาติ คูม่ือเกษตรกรรมนิเวศในเขตร้อน (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ์มลูนิธิโกมลคีมทอง, 2538), 48. 
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เกษตรกรรมนิเวศ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรรมเกิดเสถียรภาพ นอกจากนี้ความหลากหลายยังทําให้ไร่นา
ลดความเสี่ยงในกรณีที่พืชผลเสียหายหนัก เพราะมีแหล่งรายได้เพิ่มข้ึนอีกหลายทาง วิธีการทําเกษตร
ที่มีความหลากหลาย มีอยู่หลายวิธีคือ 

1. การปลูกพืชหลากหลาย 
2. การปลูกพืชผสมผสาน 
3. การปลูกพืชหมุนเวียน 
4. การปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าแถวขอบแปลง 
5. การเลี้ยงสัตว์หลายชนิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 การเกื้อกลูกันของสิ่งมีชีวิตในวงจรธรรมชาติ 
ที่มา: องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
ความหลากหลายทางชีวภาพกับเกษตรกรรมยั่งยืน (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์, 2545), 15. 

2. ดินมีชีวิต 
ดินไม่ได้เป็นแค่วัตถุที่คํ้าจุนพืช หรือกักเก็บน้ําและธาตุอาหารเท่านั้น แต่ดินยังมีชีวิต 

เกษตรกรรมเคมีสูญเสียความเข้าใจที่สําคัญข้อนี้ไป ดินจึงเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงด้วยวิธีการทําเกษตร
ดังกล่าว ปัญหาดินเสื่อมไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เพราะ
เกษตรกรและนักวิชาการเกษตรขาดความรู้ความเอาใจใส่กับดิน การจะฟื้นฟูสภาพดินได้นั้น เรา
จะต้องเปลี่ยนความคิดที่เคยเห็นดินไร้ชีวิต จะต้องมองเสียใหม่ว่าดินมีชีวิต 
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กิจกรรมของดินมีชีวิต หมายถึง ดินที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจํานวนมหาศาล จุลินทรีย์
เป็นเครื่องตัดสินความสมบูรณ์แข็งแรง และความอุดมของดิน สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและความเอาใจ
ใส่ฉันใด ดินก็ต้องการอาหารและความเอาใจใส่ฉันน้ัน สิ่งที่ทําให้ดินมีชีวิต ได้แก่ 

1. การปูอนอินทรีย์วัตถุให้ดินอยู่เสมอ 
2. การคลุมดินเพื่อปูองกันการพังทลาย 
3. การขจัดสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น สารเคมีทางการเกษตร 
 

 
ภาพที่ 14 ดินมีชีวิต                                    ภาพที่ 15 ซีรูเลียม พืชคลุมดินตระกลูถ่ัว 
ที่มา: องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
ความหลากหลายทางชีวภาพกับเกษตรกรรมยั่งยืน (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์, 2545), 8-10. 

3. การหมุนเวียนกลับมาใชป้ระโยชน ์
วัฏจักรธาตุอาหารในปุาธรรมชาติมีดินเปน็รากฐาน ทุกสิ่งเกิดจากดินและคืนสู่ดิน ไม่มีสิ่ง

ใดในวัฏจักรนี้ไม่เป็นที่ต้องการในธรรมชาติ ทุกสิ่งพึ่งพาและเกื้อกูลกัน วัฏจักรนี้เป็นกุญแจนําไปสู่การ
ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม แต่มักจะถูกรบกวนในการทําเกษตรกรรม จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 

ในพื้นที่เกษตรกรรม มวลชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกนําออกมาจากผืนดินเกือบหมดโดยการ
เก็บเกี่ยวจนแทบไม่เหลืออะไรคืนให้ผืนดิน เว้นแต่การใส่แร่ธาตุบางชนิดในรูปของปุยเคมี ซึ่งทําให้ดิน
เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการค้า เกษตรกรพยายามเลี้ยงวัวหรือไก่ให้ได้มาก
ที่สุดในเนื้อที่จํากัด สัตว์และอาหารสัตว์ถูกซื้อมาจากภายนอก เกษตรกรอาจจะมีรายได้ดีจาการขาย
ผลผลิต แต่ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาในการจดัการกับมลูวัวมูลไก่จาํนวนมาก เพราะไม่มีที่ดินเหลือ
พอให้ทิ้งสิ่งเหล่าน้ีจนเกิดปญัหาสุขอนามยัที่เรียกว่า มลพิษปศุสัตว์ ข้ึนในบริเวณดังกล่าว เพราะเหตุน้ี
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การทําลายวัฏจักรจึงก่อปัญหาความเกินพอดี ทางหนึ่งคือความอุดมสมบูรณ์ที่ร่อยหรอลงไป เพราะ
ขาดแคลนอินทรียวัตถุ อีกทางหนึ่งคือมลพิษที่เกิดจากการมีอินทรียวัตถุมากเกินไป 

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการขาดความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรธาตุอาหารในหมู่เกษตรกร และ
นักวิชาการเกษตรซึ่งมักมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมักคํานึงถึงหน่วยใดหน่วยหนึ่ง โดยไม่สนใจ
ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ันกับหน่วยอื่นๆ ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้องเข้าใจหลักการเรื่องการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ และคิดว่าจะทําให้เกิดการหมุนเวียนนั้นในการทาํเกษตรได้อย่างไร การ
หมุนเวียนเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในไร่นา สัตว์ ปลา พืชผล 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกส่วน การหมุนเวียนเป็นกุญแจนําไปสู่การใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่าง
เหมาะสม และลดปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
 

 
ภาพที่ 16 ชาวนาใช้ประโยชน์จากนาได้ทุกอย่าง     ภาพที่ 17 ชาวนานําหญ้าที่ข้ึนในนาตัดไปเลี้ยงวัว 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตท่ีพอเพียง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วย 
กัน, 2552), 171-172. 

 
กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลา14 
ผู้ชํานาญการมักจะไม่ยอมใหป้ลกูต้นไม้หรือหญ้าริมบ่อ หรือเลี้ยงพืชน้ําในสระเพราะเช่ือ

ว่าร่มเงาของต้นไม้และพืชน้ําจะทําให้การผลิตแพลงก์ตอนและผลผลิตปลาลดลง พวกเขาจะทําความ
สะอาดสระและซื้ออาหารปลามาจากภายนอก แล้วนําปลาออกไปขาย การปฎิบัติแผนเก่าเช่นนี้ไม่มี
การหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดปัญหาบางประการ ขอบสระจะถูกฝนเซาะพังทลาย

                                                   
14 คมสัน หุตะแพทย์, เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่้ารวย (กรุงเทพฯ: สํานัก 

พิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2554), 12-13. 
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จนต้องขุดลอกสระใหม่ ในนํ้าขาดออกซิเจนเพราะไม่มีพืชน้ําอยู่ จนทําให้เกิดโรคปลาและต้องใช้ยา
หรือซื้อเครื่องทาํออกซเิจนมาใช้ พวกเขาอาจได้ผลผลิตปลาสูงสุด แต่ก็มีต้นทุนการผลิตที่มากขึ้น บาง
ทีก็ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่นปลาตายหมดสระเนื่องจากโรคติดต่อ เนื่องจากเน้นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า แต่ถ้าปลูกต้นไม้ตามขอบสระ และนําแนวคิดเรื่องการหมุนเวียนมาใช้ จะเกิดประโยชน์
ต่างๆ มากมาย ดังนี้ 

1. ต้นไม้และหญ้าช่วยปูองกันขอบสระ ไม่จําเป็นต้องขุดลอกสระ 
2. หญ้า )เช่น หญ้าขน (และใบ )ของต้นไม้ตระกูลถ่ัว (ใช้เลี้ยงวัว  
3. เลี้ยงเป็ดในสระ โดยให้กินพืชน้ําและสิ่งอื่นเป็นอาหาร 
4. มูลวัว มูลเป็ด และอินทรียวัตถุจากต้นไม้ ใช้เลี้ยงปลา โดยไม่ต้องซื้ออาหารปลา 
5. พืชน้ําช่วยรักษาความสะอาดของน้ําในสระ งทําให้ปลาแข็งแร 
6. ผลิตผลจากไม้ผล เช่น มะละกอ กล้วย มะพร้าว มะนาว จะเป็นแหล่งรายได้อีกทาง

หนึ่งภายในเวลาสองสามปี 
7. ข้อดีอื่นๆ เช่น ใช้เช้ือเพลิงและอินทรียวัตถุสําหรับใช้บํารุงดิน และเป็นการสร้าง

ความสมดุลทางนิเวศข้ึนในไร่นา 
วิธีการนี้อาจจะทําให้ได้ปลาลดลงบา้ง แต่จะมีแหล่งรายได้เพิ่มข้ึนจากปลา วัว เป็ด ผลไม้ 

สามารถลดต้นทุนเพราะแทบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาปัจจัยการผลิตจากภายนอก เมื่อปลาเป็น
โรคน้อยลงก็จะมีรายได้สุทธิมากกว่าการเลี้ยงปลาแบบเก่า 
 

 
ภาพที่ 18 พื้นที่ขุดสระเพือ่ใช้เก็บกักน้ําฝน และใช้  ภาพที่ 19 การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อให้คนเลี้ยงกิน  

เสริมในฤดูแล้ง เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ําและพืช          เนื้อกินไข่ และมูลสัตว์ไว้ทําปุย 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตท่ีพอเพียง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพร์่วมด้วย
ช่วยกัน, 2552), 118-119. 
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4. โครงสรา้งต่างระดบั 
ในพื้นที่เกษตรกรรม หากมีการใช้แสงอาทิตย์และน้ําฝนจะเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับ

ผืนดิน มิฉะนั้นแสงแดดและฝนจะกลายเป็นสาเหตุของความแห้งแล้งและการพังทลายของดิน สภาพ
แดดจัดและฝนรุนแรงเป็นลักษณะภูมิอากาศในเขตร้อนเช่นในบังกลาเทศ การสร้างโครงสร้างต่าง
ระดับข้ึนในพื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเกษตรกรรมในเขตร้อน  สิ่งที่จะทําให้เกิด
โครงสร้างต่างระดับในไร่นา คือ 

1. การปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ตามขอบแปลง 
2. ปลูกพืชทนร่มอยู่ข้างใต้ 
3. การปลูกต้นไม้และพืชล้มลุกที่อยู่ร่วมกันได้ดี 

 

 
ภาพที่ 20 โครงสร้างต่างระดับของต้นไม้ในปุา   ภาพที่ 21 ตัวอย่างการปลูกพืชหลายชนิด ที่มีความ

สูงระดับต่างๆ 
ที่มา: อนันตพล ยาทองไช, ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, 
เข้า ถึงได้จาก http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php?cat_id= 
&mid=54 
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ลักษณะการผสมผสานในระบบการเกษตร 
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะกิจกรรม15 คือ 
1. การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิต

และ จุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในระบบนิเวศตามธรรมชาติ มาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร 
เช่น การปลูกมะคาเดเมียแซมปุา การปลูกหวายแซมปุา การปลูกพริกไทยในสวนปุา 

2. การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์  เป็นการใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสัตว์  
เช่นเดียวกับ การผสมผสานกันระหว่างพืช เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดสามารถจะมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กันระบบนิเวศได้  เช่น การเลี้ยงหมูควบคู่กับการเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ดหรือไก่ร่วมกับปลา 
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 

3. การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ เป็นรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับสมดุล
ของแร่ธาตุ พลังงาน และมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆ และใกล้เคียงกับระบบ
นิเวศ ตามธรรมชาติมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงปลาในข้าว การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว การเลี้ยงหมู
และปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชไร่และพืชผัก 

รูปแบบของระบบเกษตรผสมผสาน 
แม้ว่าเกษตรกรจะมีการดําเนินการกันมาช้านานแล้วก็ตามแต่ลักษณะของการดําเนินการ 

ยังมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่การจะนําองค์ประกอบต่างๆ มาผสมผสานกันมากน้อยแค่ไหน และ
ผสมผสานในรูปแบบใดก็ตาม ยังมีความหมายหลากหลาย การศึกษารายละเอียดเชิงวิชาการในด้านนี้
ก็ยังมีไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในด้านกิจกรรมเดี่ยวๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือปลาก็
ตาม ฉะนั้นการกําหนดรูปแบบดําเนินการเกษตรผสมผสานก็จะมีหลายแบบเช่นกัน ทั้งนี้อาจจะยึด
การแบ่งตามวิธีการดําเนินการลักษณะพื้นที่กิจกรรมที่ดําเนินทรัพยากร16 เป็นต้น ซึ่งพอที่จะกล่าวได้
ดังนี ้

1. แบ่งตามกิจกรรมท่ีด้าเนินการอยู่เป็นหลัก 
1.1 ระบบเกษตรผสมผสานท่ียึดกิจกรรมพืชเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนี้จะ

มีพืชเป็นรายได้หลัก 
1.2 ระบบเกษตรผสมผสานท่ียึดกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ซึ่งการดําเนินการ

เลี้ยงสัตว์จะเป็นรายได้หลัก 

                                                   
15 คมสัน หุตะแพทย์, เกษตรผสมผสานแบบประณีต 1 ไร่ ร่้ารวย (กรุงเทพฯ: สํานัก 

พิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2554), 10. 
16 วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ, เกษตรผสมผสาน, เข้าถึงเมือ่ 31 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 

http://sathai.org/th/about-saft/sa-pattern/item/66-integrated-farming.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3 ระบบเกษตรผสมผสานท่ียึดกิจกรรมประมงเปน็หลัก ซึ่งจะมีกิจกรรมเลีย้งสตัว์
น้ําเป็นรายได้หลัก 

1.4 ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตร เป็นระบบที่มีการ
จัดการปุาไม้เป็นหลักร่วมกับการเกษตรทุกแขนง อาจประกอบด้วยการปลูกพืชเกษตรในสวนปุา การ
ปลูกพืชเกษตรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในสวนปุาระบบนี้ มุ่งหวังที่จะให้เป็นตัวกลางเพื่อผ่อนคลายความ
ต้องการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมกับความต้องการปุาไม้ เพื่อควบคุมสิ่ง แวดล้อมให้สามารถดําเนิน
ควบคู่กันไปโดยคํานึงถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณี   รวมทั้งช่วยพัฒนาความ
เป็นอยู่ของราษฎรที่เกี่ยวข้อง  

ระบบวนเกษตรที่ดีควรสามารถเพิ่มการซึมซับน้ํา รักษาน้ําใต้ดิน ลดการสูญเสียดิน 
ลักษณะพันธ์ุพืชที่ใช้ควรเป็นทรงพุ่มเพื่อลดความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดิน สามารถรักษา
สภาพดุลย์ของสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกร่วม เช่น บังร่มเงา พายุ ฝน อีกทั้งควบคุม
สภาพความชุ่มช้ืนและอุณหภูมิให้ดี พันธ์ุไม้ที่ปลูกควรมีรากลึกพอที่สามารถหมุนเวียนธาตุอาหารใน
ระดับที่ลึกข้ึนมาสู่บริเวณผิวดิน เป็นประโยชน์ต่อพืชรากตื้นที่ปลูกร่วมโดยรวมทั้งระบบควรให้
ผลตอบแทนแก่เกษตรกรหลายด้าน เช่น ผลผลิตในรูปอาหาร ยารักษา โรค ไม้ฟืน ไม้สร้างบ้านและ
รายได ้

สิ่งสําคัญที่สุดควรเป็นระบบที่อนุรักษ์ดินและน้ําได้ดีปลูกได้หลายสภาพแวดล้อม และ
ง่ายต่อการปฏิบัติในสภาพของเกษตรกรวนเกษตรที่พอประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมีอยู่  3 ระบบใหญ่ 
คือ ระบบปุาไม้ - ไร่นา, ระบบปุาไม้ - เลี้ยงสัตว์ และระบบเลี้ยงสัตว์ - ปุาไม้  -  ไร่นา ซึ่งวิธีการนําแต่
ละระบบไปประยุกต์ใช้ย่อมขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของพื้นที่เป็นเกณฑ์ 

2.  แบ่งตามวิธีการด้าเนินการ 
2.1 ระบบการเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด เช่น ปุยเคมี ยาปราบ

ศัตรูพืช ฮอร์โมน สารเคมีในอาหาร สัตว์ คํานึงถึงการสงวนรักษาอินทรีย์วัตถุในดินด้วยการปลูกพืช
หมุนเวียนการปลูกพืชคลุมดิน ใช้ปุยคอกปุยหมัก ใช้เศษอินทรีย์วัตถุจากไร่นา มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่พืชด้วยการบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ก็จะอยู่ในรูปปลอดสารพิษ 

2.2 ระบบการเกษตรธรรมชาติ เป็นระบบการเกษตรที่ใช้หลักการจดัระบบการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ ที่ประสานความร่วมมือกับธรรมชาติอย่างสอดคลอ้งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน งดเว้น
กิจกรรมที่ไม่จําเป็นหลักใหญ่ๆ ได้แก่ ไม่มีการพรวนดิน ไม่ใช้ปุยเคมี ไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้
จะมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน อาศัยการควบคุมโรคแมลงศัตรูด้วยกลไกการควบคุมกันเองของ
สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่มีความสมดุลย์ทางนิเวศวิทยา 

3. แบ่งตามประเภทของพืชส้าคัญเป็นหลัก 
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3.1 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีข้าวเป็นพืชหลัก  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่นาทําการ
ปลูกข้าวนาปีเป็นพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรมเข้าไปใหเ้กื้อกูล อาจทําได้ทั้งในรูปแบบของพืช - พืช
เช่นการปลูกพืชตระกูลถ่ัว พืชผัก พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ก่อนหรือหลังฤดูกาลทํานา อีกระบบหนึ่งที่นับได้
ว่ามีความสําคัญเช่นกัน แต่ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงมากนักในแง่ของการ เกษตรผสมผสาน แต่จะมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ค่อนข้างมากและมีให้เห็นอยู่ทั่ว ๆ ไปใน
พื้นที่นาดอนอาศัยนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ระบบต้นไม้ในนาข้าว ต้นไม้เหล่านี้มีทั้ง
เป็นปุาดั้งเดิม และเป็นปุาไม้ที่ชาวบ้านปลูกขึ้นใหม่หรือเกิดจากการแพร่พันธ์ุตามธรรมชาติ ภายหลัง
ต้นไม้เหล่าน้ีจะอยู่ทั้งในนา บนคันนา ที่สูง เช่น จอมปลวก หรือบริเวณเถียงนา เป็นต้น ที่พบเห็นโดย
ทั่วๆ ไป ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง กะบาก สะแบง ไม้รัง จามจุรี มะขาม มะม่วง เป็นต้น  

นับได้ว่าเป็นทรัพยากรเอนกประสงค์ใช้เป็นอาหารและยาแก่มนุษย์ อาหารสัตว์ 
เช้ือเพลิง ไม้ก่อสร้าง ไม้ใช้สอยขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้นําไปใช้ประโยชน์ เช่น น้ํายาง ทําคบไต้ 
ครั่ง เครื่องจุดไฟ ให้ร่มเงา นอกจากนี้ยังช่วยรักษาคันนาให้คงรูป สามรถเก็บกักน้ํา ทั้งนี้เนื่องด้วยดิน
โดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นทราย มีโครงสร้างอ่อนแอ ไม่สามารถสร้างคันนาให้ทนทาน เว้นเสียแต่จะมีสิ่ง
มาเสริมหรือยึดไว้ ต้นไม้ยังใช้เป็นหลัก ที่เก็บฟางข้าวมาสุมไว้ สําหรับเอาไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง 

ระบบพืชในนาข้าวที่นับว่าเป็นคู่สมพงษ์และมีความยั่งยืนมา ช้านาน ได้แก่การปลูกตาล
ร่วมกับระบบการปลูกข้าว ที่พบเห็นกันในพื้นที่บางส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและ ภาคใต้ 
เป็นต้น เป็นลักษณะการปลูกต้นตาลบนคันนาเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ต้นตาลข้ึนอยู่ในกระทง
นา เกษตรกร ได้ทั้งผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากตาล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของน้ําหวานน้ํามาเค่ียวเป็น
น้ําตาล ผลตาลอ่อน ผลตาลแก่นํามา ทําขนมต่าง ๆ ได้ ต้นตาลที่มีอายุมาก ผลผลิตลดลง สามารถ
แปรสภาพเนื้อไม้มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ด้วย เช่น ทําเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  

อีกรูปแบบหนึ่งที่ปัจจุบันมีการดําเนินการกันมากข้ึนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ การนําปลาเข้ามาร่วมระบบ ซึ่งทําได้ทั้งในลักษณะการเลี้ยงปลาในนาข้าว การผสมผสานพืช –
สัตว์ - ปลา เช่น การแปรเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนเป็นร่องสวนปลูกไม้ผลเลี้ยงปลาในร่องสวน เลี้ยง
สัตว์ปีก โค โดยใช้เศษอาหารจากพืชต่างๆ ในฟาร์ม ให้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย 

3.2 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีพืชไร่เป็นพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรมพืช - พืช 
เช่น ลักษณะการปลูกพืชตระกูลถ่ัว แซมในแถวพืชหลัก เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง ฝูาย สําหรับ
รูปแบบของกิจกรรม พืช-สัตว์ เช่น ปลูกพืชอาหารสัตว์ต่างๆ ควบคู่กับการเลี้ยงโค การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม เป็นต้น 

3.3 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นพืชหลัก การผสมผสาน
กิจกรรม พืช - พืช เช่น การใช้ไม้ผลต่างชนิด ปลูกแซม เช่น ในกรณีโกโก้แซมในสวนมะพร้าว การ
ปลูกพืชตระกูลถ่ัวในแถวไม้ผลยืนต้น การปลูกพืชต่างระดับ เป็นต้น รูปแบบกิจกรรม พืช - สัตว์ โดย
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การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคในสวนไม้ผล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสัตว์ในแถวไม้ผล ไม้ยืนต้น แล้ว
เลี้ยงโคควบคู่จะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

4. แบ่งตามสภาพของพ้ืนท่ีเป็นหลัก 
4.1 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสูง ลักษณะของพื้นที่จะอยู่ในที่ของภูเขาซึ่งเดิม

เป็นพื้นที่ปุาแต่ได้ถูกหักล้างถางพง มาทําพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพต่างๆ ส่วนใหญ่พื้นที่มีความลาด
ชันระหว่างร้อยละ 10 - 50 แตเ่ดิมเกษตรกรจะปลูกพืชในลักษณะเชิงเดี่ยวอายุสั้น เช่น ข้าว ข้าวโพด 
พืชตระกูลถ่ัว ผักต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ
ชะล้างหน้าดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงรวดเร็ว มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชในระยะยาว 
ฉะนั้น รูปแบบของการทําการเกษตรผสมผสานจะช่วยรักษาหรือชะลอความสูญเสียลงได้ระดับหนึ่ง  
การดําเนินการอาจทําในรูปของวนเกษตร การปลูกไม้ผลไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆ เช่น ได้มีการศึกษา
ระบบพืชแซมของไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ บ๊วยแซมด้วยท้อ บ๊วยแซมด้วยพลับ พลับแซมด้วยท้อ และ
พลับแซมด้วยพลับ 

ทั้งนี้ การจัดการดินโดยทําข้ันบันได เพื่อลดการพังทะลายของดินพร้อมทั้งทําการปลูก
หญ้าแฝกตามขอบบันได ผลการศึกษาในระยะแรกขณะที่ไม้ผลยังไม่ให้ผลผลิต ได้นําพืชอายุสั้นปลูก
ในแถวไม้ผล ได้แก่ ถ่ัวแดง และข้าวไร่ ซึ่งได้ผลผลิตถ่ัว แดง 82 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวไร่เจ้าฮ่อ และข้าว
เจ้าอาข่า ให้ผลผลิต 302 และ 319 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ นอกจากนี้การเจริญ เติบโตของแฝก
ค่อนข้างดี มีใบแฝกปริมาณมาก ซึ่งจะทําการเกี่ยวใบแฝกแล้วนํามากองเป็นระยะในระหว่างข้ันบันได 
และให้สลายตัวใช้เป็นปุยหมักและเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เกิดประโยชน์ต่อไม้ผลหลัก  

มีการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การผสมผสานระบบปลูกพืชร่วมกับแถบ
ไม้พุ่ม (Alley Cropping) หรือแถบหญ้า (Grass Strip Cropping) ตามแนวระดับในพื้นที่ความลาด
ชันร้อยละ 10-50 ตัวอย่างของไม้แถบ เช่น กระถิน แคฝรั่ง แคบ้าน  ถ่ัวมะแฮะ ครามปุา ต้นเสียว 
สําหรับพืชแซมในแถวไม้พุ่ม ได้แก่ พืชตระกูลถ่ัว พืชอาหารสัตว์ เช่น ถ่ัวดํา ถ่ัวเล็บมือนาง ถ่ัวแปบ ถ่ัว
นิ้วนางแดง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง หญ้ารูซี่ เนเปียร์ กินี บาเฮีย แฝกหอม เป็นต้น 

4.2 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนอาศัย
น้ําฝน มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เป็นหลัก รองลงมาจะเป็นไม้ผลยืนต้น ข้าวไร่ การจัดการในรูป
ผสมผสาน ได้แก่ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ตลอดจนไม้ใช้สอยร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้าน
ผลผลิต รายได้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดีข้ึนได้ การปลูกพืชเศรษฐกิจแซมด้วยพืช
อาหารสัตว์ ซึ่งมีรายงานผลการดําเนินการปลูกข้าวไร่แซมด้วยพืชอาหารสัตว์พวกเซ็นโตรซีมา และแก
รมสไตโล จะทําให้ทั้งผลผลิตข้าวและถ่ัวต่างๆ ซึ่งใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ต่อไป การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
พืชไร่เศรษฐกิจอายุสั้น หรือข้าวไร่บางส่วน มาทํากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอาหารสัตว์
ประเภทต่างๆ ควบคู่กันไป จะเป็นการสร้างความหลากหลายของระบบได้มากข้ึน 
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4.3 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีดอน โดยทั่วไปในพื้นที่ดอนจะมีการปลูกพืชไร่
เศรษฐกิจต่างๆ เชิงเดี่ยวเป็นหลัก ลักษณะของการทําการเกษตรผสมผสานอาจทําได้หลายรูปแบบ 
เช่น ลักษณะการปลูกพืชแซม โดยใช้พืชตระกูลถ่ัวแซม ในแถวพืชหลักต่างๆ เช่น ข้าวโพด ฝูาย มัน
สําปะหลัง การเปลี่ยนพื้นที่เป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอยผสมผสาน และอาจจะมีพืชตระกูลถ่ัวแซมใน
แถวพืชหลักในระยะแรกๆ อีกแนวทางหนึ่ง ได้แก่ การใช้พื้นที่มาดําเนินการเลี้ยง ปศุสัตว์ เช่น โค 
และปลูกพืชอาหารสัตว์ควบคู่กันไป เป็นต้น 

4.4 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวแบบแผนการ
ปลูกพืชส่วนใหญ่จะเป็นข้าว อย่างเดียว ข้าว-ข้าว ข้าว-พืชไร่เศรษฐกิจ ข้าว-พืชผักเศรษฐกิจ พืชผัก- 
ข้าว-พืชไร่ พืชไร่-ข้าว-พืชไร่ เป็นต้น การจะปลูกพืชได้มากครั้งในรอบปีข้ึนอยู่กับระบบการ
ชลประทานเป็นหลัก การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่นี้จะมีรูปแบบและกิจกรรมที่ดําเนินการ
เช่นเดียวกับระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวเป็นพืชหลัก สําหรับในพื้นที่ที่มีระดับน้ําสูง นอกจากจะทํา
การปลูกข้าวข้ึนนํ้าแล้ว ยังมีลู่ทางพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทํา กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อได้
ด้วยรูปแบบการเกษตรผสมผสานหลักๆ  

ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ยังอาจแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าจะใช้
หลักการอะไรมาเป็นตัวกําหนด ซึ่งจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น การใช้ลักษณะของ
ทรัพยากรน้ําเป็นตัวกําหนดก็จะมีรูปแบบเกษตรผสมผสานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ เกษตรผสมผสาน 
ในพื้นที่เขตใช้น้ําฝนและเกษตรผสมผสานในพื้นที่เขตชลประทาน นอกจากนี้  ในเขตชลประทานก็
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกตามระบบของชลประทาน คือ ชลประทานที่มีเข่ือนกักเก็บน้ําและมี
คลองส่งน้ําไปในไร่นาชลประทานโดย การสูบน้ําด้วยไฟฟูาจากแหล่งน้ํา ระบบบ่อบาดาลน้ําตื้น น้ําลึก 
ตลอดจนระบบการใช้น้ําหยด เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้คุณสมบัติของดินเป็นตัวกําหนด ก็จะสามารถ
กําหนดรูปแบบของการเกษตรผสมผสานได้ดังนี้ คือ เกษตรผสมผสานใน พื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเค็ม 
พื้นที่ดินด่าง และพื้นที่ดินพรุ เป็นต้น  

ถึงแม้จะมีการแบ่งรูปแบบการเกษตรผสมผสานได้หลายอย่าง แต่การดําเนินการตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย พืช-พืช  พืช-สัตว์ พืช-ปลา สัตว์–ปลา และพืช–สัตว์-ปลา จะมี
ลักษณะเป็นไปในทํานองเดียวกัน แล้วแต่ว่าในรูปแบบต่าง ๆ จะมีศักยภาพในการดําเนินการมากน้อย
แตกต่าง กันออกไปตามลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร และสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างไรก็ตามการที่จะนํา
องค์ประกอบด้าน พืช สัตว์ ประมง มาดําเนินการผสมผสานเข้าด้วยกันในระบบการเกษตรนั้น ย่อมที่
จะมีทั้งปฏิสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลและเชิงแข่งขันทําลายกัน17 ซึ่งพอที่จะกล่าวได้ดังนี้ 

                                                   
17 เรือง ศรสีุทัศน์, ระบบเกษตรผสมผสาน, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก https://sites.google.com/site/banraisrisutus/kestr-phsm-phsan 
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เกษตรผสมผสานท่ีมีปฏิสมัพันธ์เชิงเกื้อกูล 
1. เก้ือกูลกันระหว่างพืชกับพืช 

1.1 พืชตระกูลถ่ัวช่วยตรึงธาตุไนโตรเจนให้กับพืชชนิดอื่น 
1.2 พืชยืนต้นให้ร่มเงากับพืชที่ต้องการแสงแดดน้อย เช่น กาแฟ โกโก้ ชา สมุนไพร 
1.3 พืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อช่วยกําจัดศัตรูพืช

ไม่ให้เกิดระบาดกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น การปลูกถั่วลิสงระหว่างแถวในแปลงข้าวโพด จะช่วยให้แมลง
ศัตรูธรรมชาติได้มาอาศัยอยู่ในถ่ัวลิสงมาก และจะช่วยกําจัดแมลงศัตรูของข้าวโพด 

1.4 พืชยืนต้นเป็นที่อยู่อาศัยและอาหารแก่พืชประเภทเถาและกาฝาก เช่น พริกไทย 
พลู ดีปลี กล้วยไม้ เป็นต้น 

1.5 พืชที่ปลูกแซมระหว่างแถวพืชหลัก จะช่วยปูองกันไม่ให้วัชพืชข้ึนแย่งอาหารกับ
พืชหลักที่ปลูก เช่น การปลูกพืช ตระกูลถ่ัวเศรษฐกิจในแถวข้าวโพด มันสําปะหลัง ฝูาย เป็นต้น 

1.6 พืชแซมระหว่างแถวไม้ยืนต้นในระยะเริ่มปลูกจะช่วยบังลมบังแดด และเก็บ
ความช้ืนในดินให้กับพืชยืนต้น เช่น การปลูกกล้วยแซมในแถวไม้ผลต่าง ๆ ในแถวยางพารา เป็นต้น 

1.7 พืชช่วยไล่และทําลายแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามาทําลายพืชที่ต้องการอารักขา เช่น 
ตะไคร้หอม ถ่ัวลิสง ดาวเรือง แมงลัก โหระพา หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น 

2. เก้ือกูลกันระหว่างพืช สัตว์ ประมง 
2.1 เศษเหลือของพืชจากการบริโภคของมนุษย์ใช้เป็นอาหารสัตว์และปลา 
2.2 พืชยืนต้นช่วยบังลม บังแดด บังฝน ให้กับสัตว์ 
2.3 พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรคให้กับสัตว์ 
2.4 ปลาช่วยกินแมลงศัตรูพืช วัชพืช ให้กับพืชที่ปลูกในสภาพนํ้าท่วมขัง เช่น ข้าว 
2.5 ปลาช่วยให้อินทรีย์วัตถุกับพืช จากการถ่ายมูลตกตะกอนในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่ง

สามารถนํามาใช้เป็นปุยกับพืชได้ 
2.6 ห่าน เป็ด แพะ วัว ควาย ช่วยกําจัดวัชพืชในสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น 
2.7 มูลสัตว์ทุกชนิดใช้เป็นปุยกับพืช 
2.8 ผึ้งช่วยผสมเกสรในการติดผลของพืช 
2.9 แมลงที่เป็นประโยชน์หลายชนิดได้อาศัยพืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัย 
2.10 จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์ให้กลับกลายเป็นปุย 
2.11 แมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิด ช่วยควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืชไม่ให้

ขยายพันธ์ุมากจนเกิดการแพร่ระบาดต่อพชืที่ปลูก 
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เกษตรผสมผสานท่ีมีปฏิสมัพันธ์เชิงแข่งขันท้าลาย 
1. แข่งขันท้าลายระหว่างพืชกับพืช 

1.1 พืชแย่งอาหาร น้ําและแสงแดด กับพืชอื่น เช่น การปลูกยูคาลิปตัสร่วมกับพืชไร่
และข้าว ซึ่งมีการศึกษาพบว่า ยูคาลิปตัสแย่งน้ําธาตุอาหารจากต้นปอและข้าว เป็นต้น มีผลทําให้พืช
เหล่าน้ันได้ผลผลิตลดลง 

1.2 พืชเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องของศัตรูพืชและพืชในนิเวศน์เดียวกัน 
เช่น ข้าวโพดเป็นพืชอาศัยของหนอนเจาะสมออเมริกันและเพลี้ยอ่อนของฝูาย 

2. แข่งขันท้าลายระหว่างพืช สัตว์ ประมง 
2.1 การเลี้ยงสัตว์จํานวนมากเกินไป จะให้ปริมาณพืชทั้งในสภาพที่ปลูกไว้และใน

สภาพธรรมชาติไม่เพียงพอ เกิดความไม่สมดุลย์ ซึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ 
2.2 มูลสัตว์จากการเลี้ยงสัตว์มีจํานวนมากเกินไป เช่น การเลี้ยงหมูมากเกินไปมีการ

จัดการไม่ดีพอ จะเกิดมลพิษต่อ ทรัพยากรธรรมชาติรอบด้านทั้งในเรื่องของน้ําเสีย อากาศเป็นพิษ
หรือการเลี้ยงกุ้งกุลาดําในหลายท้องที่ก็ประสบ ปัญหาเกิดภาวะน้ําเน่าเสีย เป็นต้น 

2.3 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะเกิดพิษตกค้างในน้ํา และผลิตผลที่เป็นพิษต่อสัตว์
และปลา 

2.4 การปลูกพืชเพื่อให้ผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งสงูสดุ กําไรสูงสุด โดยมีการใช้ปัจจัย
การผลิตหลายด้านรวมทั้ง สารเคมีต่าง ๆ จะมีผลทําให้สภาพแวดล้อมของสัตว์ที่เป็นประโยชน์ เช่น 
แมลงศัตรูธรรมชาติลดจํานวนลง เปิด โอกาสให้ศัตรูพืชเพิ่มปริมาณข้ึนและจะทําความเสียหายให้แก่
พืชปลูก 

ประโยชน์ที่ได้รับของระบบเกษตรผสมผสาน 
ระบบเกษตรผสมผสานเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 

กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่ เดียวกัน และกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นระบบที่นําไปสู่ การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) จึงก่อให้เกิด
ผลดีและประโยชน์ในด้านต่างๆ18 ดังต่อไปนี้ 

1. ลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีความแปรปรวนในแต่ละปี ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากข้ึน เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้ง
ช่วง น้ําท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรม

                                                   
18 เรือง ศรสีุทัศน์, ระบบเกษตรผสมผสาน, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก https://sites.google.com/site/banraisrisutus/kestr-phsm-phsan 
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การเกษตรเพียงอย่างเดียว เช่น ข้าว หรือพืชไร่ ดังนั้น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการ
เกษตร รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนจึงได้พยายามศึกษา และพัฒนาการแปรเปลี่ยนพื้นที่นาหรือไร่นา
บางส่วน มาดําเนินการระบบเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลาย เช่น การปลูกพืชสวน (ไม้ผล 
พืชผัก) การเลี้ยงสัตว์ หรือการเลี้ยงปลาทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวหรือพืชไร่ที่อาจเสียหาย จาก
สภาวะฝนแล้งหรือน้ําท่วม 

2. ลดความเสี่ยงจากความผนัแปรของราคาผลผลิต ในการดําเนินระบบการเกษตรที่มี
เพียงกิจกรรมเดียว ที่มีการผลิตเปน็จํานวนมาก ผลผลิตที่ได้เมื่อออกสูต่ลาดพรอ้มกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าว 
พืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผัก เมื่อมีปริมาณ เกินความต้องการของตลาดย่อมทําให้ราคาของผลผลิตต่ําลง 
การแปรเปลี่ยนพื้นที่นาหรือไร่บางส่วนมาดําเนินการ ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วยลดความ
เสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้ เนื่องจากเกษตร กรสามารถจะเลือกชนิดพืช
ปลูก และเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี  

3. ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ในการดําเนินกิจกรรมการปลูกข้าว หรือ
พืชไร่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะมีความเสี่ยงอย่างมากเมื่อเกิดการระบาดของศัตรูพืชข้ึน เช่น กรณี
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และโรคใบหงิกอย่างรุนแรงในปีพ.ศ.2532 - 2533 ทําให้พื้นที่
ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคกลางได้รับความ เสียหายอย่างมาก เกษตรกรต้องประสบ
ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ โดยไม่มีรายได้จากกิจกรรมอื่นมาเจือจุนครอบครัวได้ ดังนั้น การแก้ปัญหา
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่วจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกบั สภาพ
พื้นที่นา ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคใบหงิก 

4. ช่วยเพ่ิมรายได้และกระจายรายได้ตลอดปี การดําเนินระบบเกษตรผสมผสานซึ่งมี
กิจกรรมหลายกิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน จะก่อประโยชน์ในด้านทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนและมี
รายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายได้ประจําฤดูกาล  

จากการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของสํานักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 6 ที่บ้าน
โคกกราด (หมู่ 8) ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เกษตรกรที่เคยมีรายได้จาก การ
ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเมื่อแปรเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนเป็นระบบเกษตรผสมผสาน จะมีรายได้
ประจําวันจากการ ขายพืชผัก รายได้ประจําสัปดาห์จาการเพาะเห็ดฟางในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-เม.ย.) 
รายได้ประจําเดือนจากไม้ผลอายุสั้น ได้แก่ กล้วย ฝรั่ง ละมุด และรายได้ประจําฤดูกาลจากข้าว 
ข้าวโพดหวาน ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ที่ปลูกหลังนา  

5. ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ์ (species diversity) การดําเนิน
ระบบเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน พบว่าทําให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวพันธ์ุ (species diversity) เกิดข้ึนในพื้นที่  
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จากการศึกษาระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ ที่บ้านโคกกราด 
ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบว่ามีความหลากหลายทางชีวพันธ์ุเพิ่มข้ึนจาก 12 
ชนิด เป็น 25 ชนิดซึ่งจะช่วยทําให้ระบบนิเวศน์วิทยาในพื้นที่ดีข้ึน  

6. ช่วยกระจายการใช้แรงงานท้าให้มีงานท้าตลอดปี เป็นการลดปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงานออกนอกภาคการเกษตร และในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศขณะนี้ ทําให้เกิดปัญหา
คนว่างงานจํานวนมาก ระบบเกษตรผสมผสานจะรองรับแรงงานเหล่านี้ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบ
เกษตรผสมผสานมีกิจกรรมหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการใช้แรงงานแตกต่างกันไป เมื่อรวม
กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีไว้ด้วยกันในระบบเกษตรผสมผสานจึงมีการใช้แรงงานมากข้ึน มีการกระจาย
แรงงานไปตามกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี  

7. ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับไร่นา เป็น
การช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับไร่นา ไม่ให้เสื่อมสลายหรือถูกใช้ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
เนื่องจากระบบ เกษตรผสมผสานจะมีการเกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน 

จากการศึกษาพบว่านอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 299 แล้วพบว่า
มูลและอาหารของไก่ที่ตกลงไปในบ่อปลา จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชอาหารของปลา ทําให้ปลามี
อาหารอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อมีมากเกินไป จะแย่งอากาศในน้ํากับปลา (น้ําจะมีสีเขียวเข้ม) ทําให้ปลา
ขาดอากาศ จึงจําเป็นต้องมีการระบายน้ําออกจากบ่อปลาโดย ปล่อยลงนาข้าว จากผลการดําเนินงาน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537-2539 พบว่าเกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ปุยในนาข้าวจาก เดิมเคยใช้อัตรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือเพียง 21.4 กิโลกรัมต่อไร่ หรือพื้นที่ 7 ไร่ ใช้ปุย 3 กระสอบ จากผลการสุ่ม
ตัวอย่างผลผลิต พบว่า แปลงของเกษตรกรที่มีการใส่ปุยอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิต 764 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่แปลงที่ใส่น้ําจากบ่อเลี้ยงปลา ร่วมกับการใช้ปุย 21.4 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิต 
759 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งแตกต่างกันไม่มากนัก ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวลงได้  

นอกจากนี้ ในการดํ า เนินกิ จกรรมระบบ เกษตรผสมผสานยั ง ช่วย อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทําลาย ดังตัวอย่างที่ เดิมเกษตรกรจะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูแล้ง
จะหาของปุาและเผาถ่านขาย เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ภายหลังจากการดําเนินการระบบ
เกษตรผสมผสาน เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการขายผลผลิต ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไข่ไก่ ปลา 
จึงสามารถเลิกหาของปุาและเผาถ่านขาย อันเป็นการลดปัญหาการทําลายปุาในระดับหนึ่ง  

8. ช่วยให้เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน  ในการดําเนิน
ระบบเกษตรผสมผสานที่มีหลายกิจกรรมช่วยทําให้เกษตรกรสามารถมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัว
ครบทุกหมู่ โดยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะได้จากข้าว ข้าวโพด อาหารประเภทโปรตีนจะได้จาก
ไก่ ปลา พืชตระกูลถ่ัว อาหารประเภทวิตามิน เส้นใยจากพืชผักผลไม้และเห็ดฟาง ช่วยทําให้เกษตรกร
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สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร และมีการปรับปรุงคุณภาพโภชนาการและสุขภาพของเกษตรกรใน
ท้องถ่ินให้ดีข้ึน  

9. ช่วยท้าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น การดําเนินกิจกรรมในระบบเกษตร
ผสมผสานช่วยทําให้มีการกระจายการใช้แรงงานทําให้มีงานทําตลอดทั้งปี และมีการกระจายรายได้
จากกิจกรรมต่างๆ เป็นการลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ 
เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขายบริการต่างๆ ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาอาชญากร 
ในเมืองและต่างประเทศ ปัญหาโรคไหลตายที่ประเทศสิงคโปร์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ เป็น
ต้น เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกจากท้องถ่ิน ทําให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าทั้งพ่อแม่ลูก ช่วย
ทําให้สภาพจิตใจดีข้ึน สภาพทางสังคมในท้องถ่ินดีข้ึน ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน  

ปัจจัยแห่งความสา้เร็จของระบบเกษตรผสมผสาน       
การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรผสมผสานมีหลายหน่วยงานภายใต้สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินการ หน่วยงานดังกลา่ว
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 เป็นผู้ดําเนินการในส่วน
ภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการสําหรับ
นโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ยังได้เล็งเห็นความสําคัญของระบบเกษตรผสมผสานว่า เป็นระบบที่
สามารถจะแก้ปัญหาการว่างงานของประชากรและลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ทาง
การเกษตรของเกษตรกรได้ จึงมีนโยบายการพัฒนาการเกษตรตามระบบแผนการผลิตของเกษตรกร
โดยเริ่มโครง การตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และได้ยึดหลักการที่สําคัญ 3 ประการ19 คือ 

ประการที่ 1 จะเน้นการพัฒนาที่ตัวเกษตรกรให้เป็นผู้ริเริ่มคิดเอง ทําเองจนในที่สุด
สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่พึ่งตนเองได้ และจะเป็นผู้กําหนดแผนการผลิตของตนเอง 

ประการที่ 2 แผนการผลิตของเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชเดี่ยว เช่น ข้าว 
หรือพืชไร่ชนิดใดชนิดหนึ่ง มาทําการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก 
ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์และการประมง โดยคํานึงถึงความต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ความสอดคล้องกับทรัพยากรของพื้นที่นั้นเป็นหลัก 

ประการที่ 3 สําหรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นให้
ความรู้ และทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรตัดสินใจ ปรึกษาหารือคิดร่วมกับ
เกษตรกรและให้การสนับสนุน ตามที่จําเป็น 

                                                   
19 วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ, เกษตรกรรมทางเลือก: หนทางรอดของสังคมไทย (กรุงเทพฯ: 

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535), 157. 
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การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการในปีพ.ศ. 2535-2537 รวมพื้นที่ 42 จังหวัด และเพิ่มครบทุกจังหวัดในปีพ.ศ. 2539 ผล
ของการดําเนินงานปรากฎว่ามีเกษตรกร จํานวนหนึ่งประสบผลสําเร็จ และมีเกษตรกรอีกจํานวนหนึ่ง
ไม่ประสบความสําเร็จ ในด้านระบบเกษตรผสมผสาน ทั้งนี้เพราะระบบเกษตรผสมผสานเป็นระบบที่
ต้องมีการวางแผน มีการจัดการทรัพยากรการผลติในระดับไร่นาและ การจัดการในด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทุน แรงงาน และการตลาด ซึ่งปัจจัยและความสําเร็จ ของระบบ
เกษตรผสมผสาน โดยการสรุปผลจากผลการดําเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนการผลิต 
เกษตรกรต้องสามารถวางแผนการผลิต ภายในฟาร์มของตัวเองได้อย่างถูกต้อง  ใน

ทํานองที่เรียกว่า ต้องมีความรู้เขารู้เราจึงจะสามารถทําใหัมีการวางแผนได้อย่างถูกต้อง โดย
องค์ประกอบความรู้เขาและรู้เราที่สําคัญในการวางแผน ได้แก่ 

1.1 ต้องมีพื้นที่ถือครองของตนเอง การเช่าที่ดินจากผู้อื่นมาดําเนินการ เกษตรกรจะ
ได้กล้าที่จะวางแผนลงทุนอย่าง ถาวร เพราะเกรงว่าเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งแล้วอาจจะถูกบอก
เลิกเช่าได้ 

1.2 ต้องทราบข้อมูลพื้นฐานภายในฟาร์มของตัวเองเป็นอย่างดี ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ 
ข้อมูลทางด้านลักษณะพื้นที่ ดิน แหล่งน้ํา ซึ่งนับว่ามีความสําคัญ จะสามารถช่วยในการวางแผน
ภายในฟาร์มได้อย่างถูกต้อง 

1.3 ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชหลายชนิด เช่น 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ และการประมง ถ้าขาดความรู้
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จําเป็นต้องไปขวนขวาย หาความรู้ โดยการไปศึกษาดูงาน รวมทั้งเข้ารับ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้นั้นได้ 

1.4 ต้องมีทุนเริ่มต้นและทุนหมุนเวียนภายในฟาร์มพอสมควร ซึ่งการมีทุนสํารองไว้
จะสามารถให้การวางแผนดําเนิน กิจกรรมที่ผสมผสานกันเป็นไปอย่างเหมาะสม 

1.5 ต้องเป็นผู้มีความมานะอดทน ขยันขันแข็ง และมีแรงงานที่พอเพียง เหมาะสม
กับกิจกรรมภายในฟาร์ม ทั้งนี้ เพราะ การทําการเกษตรจะเห็นผลสําเร็จได้ต้องใช้เวลาและ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะมีอยู่ตลอดเวลา และสามารถ ปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 

2. ด้านการจัดการ 
เกษตรกรผู้ที่ดําเนินการระบบเกษตรผสมผสานจะประสบความสําเร็จได้ ควรจะต้องมี

การจัดการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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2.1 เป็นผู้มีความสามารถจัดการวางแผนการใช้แหล่งน้ําที่มีอยู่ในการผลิตพืชชนิด
ต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงพืชเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ และการประมง ได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
ดิน ทุน แรงงาน รวมทั้งการตลาด ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอ อันประกอบด้วยรายได้
ประจําวัน ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน และรายได้ประจําฤดูกาล ในการนี้เกษตรกรควรจะมีการ
จัดการทําบัญชีฟาร์ม เพื่อแสดงรายรับ-รายจ่ายภายในฟาร์ม 

2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเทคโนโลยีสําหรับการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ 
การเพาะเลี้ยงพืชเศรษฐกิจ การปศุสัตว์ และการประมงได้เหมาะสม มีการหมุนเวียนนําสิ่งเหลือใช้
ภายในฟาร์มมาใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการสนับ สนุนเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยจะส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตลดลง ลดการใช้สารเคมีในการปูองกันกําจัดศัตรูพืช อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งจะนําไปสู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน 

ข้อควรพิจารณาในการท้าการเกษตรผสมผสาน 
ก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจในการทําการเกษตรผสมผสาน ต้องพิจารณาถึงความพร้อม

ของตนเองในทุกด้าน และปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่อาจเข้ามากระทบต่อกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน
ได ้การทํากิจกรรมนี้จึงจะประสบผลสําเร็จ เพราะเป็นกิจกรรมการเกษตรที่ต้องใช้ทั้งความพร้อมใน
ทุกด้าน ความรู้ที่หลากหลาย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึง
การตลาด ข้อควรพิจารณาที่ต้องคํานึงในการทําการเกษตรผสมผสานประกอบด้วย20 

1. ด้านพ้ืนท่ี 
1.1 กรณีที่เกษตรกรที่พื้นที่มากให้แบง่พื้นที่บางสว่นมาทํากิจกรรมเกษตรผสมผสาน 

เพื่อ เป็นการฝึกประสบการณ์ และไม่ให้ขาดรายได้จากกิจกรรมเดิม 
1.2 กรณีที่เป็นพื้นที่สูง ที่มีการหักร้างถางพงมาทําพืชเศรษฐกิจ และพืชยังชีพต่างๆ 

การ ทําเกษตรผสมผสานจะช่วยรักษาหรือชะลอความสูญเสียได้ในระดับหนึ่ง โดยทําในรูปแบบของ 
วนเกษตร 

1.3 กรณีที่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นทีอ่าศัยนํ้าฝนมีการปลกูพชืไร่ ไม้
ผล ข้าวไร่ การจัดการในรูปแบบเกษตรผสมผสานทําได้โดยการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นหลากหลาย
ร่วมกับ ปลูกปุา ประเภทไม้ใช้สอย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเก็บผลผลิตและการอนุรักษ์ปุา 
แต่มีข้อจํากัดเรื่องของความลาดชันไม่เกนิร้อยละ 30 หน้าดินลึกกว่า 1 เมตร ดินช้ันล่างต้องไม่เป็นดิน
ดาน 

                                                   
20 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, คู่มือประกอบการเรยีนรู้ของเกษตรกร โครงการศูนย์

การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงชุมชน (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2551), ไม่ปรากฎเลขหน้า. 
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1.4 กรณีที่เป็นพื้นที่ดอน ที่มีการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจต่างๆ เชิงเดี่ยวเป็นหลัก 
ลักษณะ ของการทํากิจกรรมผสมผสาน อาจอยู่ในรูปแบบของการปลูกพืชแซมโดยใช้พืชตระกูลถ่ัว
แซมในข้าวโพด มันสําปะหลัง หรืออาจใช้พื้นที่มาดําเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ และปลูกพืชอาหารสัตว์
ควบคู่ กันไป 

1.5 กรณีที่เป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าว อาจพิจารณาการทํากิจกรรมที่
มีการ ใช้รูปแบบเดิมเป็นหลัก เช่น การเลี้งปลาในนาข้าว การเลี้ยงกบในนาข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ลักษณะเป็นที่ลุ่มมาก นํ้าท่วมเป็นประจํา แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มทั่วไปและต้องการปลูกไม้ผล ต้องยกร่อง
ปลูก มีคันดินล้อมรอบบริเวณร่องโดยรอบ ใช้เลี้ยงสัตว์น้ําที่เหมาะสมได้ 

1.6 กรณีที่สภาพดินมีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินพรุ และดินมีปัญหาอื่นๆ 
ต้องมี การปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืช 

2. ด้านแหล่งน้้า 
2.1 ควรมีสระน้ํา คูคลอง ร่องน้ํา อ่างเก็บน้ํา หรือแหล่งน้ําประจําไร่นา เพื่อเสริมใน

ฤดแูล้งให้ได้ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
2.2 แหล่งน้ําสํารองที่มีอยู่ ควรพิจารณาใช้เลี้ยงปลาเพื่อเปน็แหลง่อาหารโปรตีนและ

เพิ่ม รายได้แก่ครอบครัว ขณะเดียวกันน้ําในบ่อจะใช้ในการปลูกผักสวนครัวรอบบริเวณบ่อ ดินเลนใน
บอ่ที่ขุดลอกทุกป ีจะเป็นแหล่งของธาตุอาหารสําหรับกิจกรรมการปลูกพืชได้ด้วย 

2.3 กรณีที่ขาดแคลนน้ําสํารอง ต้องมีบ่อน้ําบาดาลสําหรับใช้ในฤดูและอย่าง
พอเพียง โดยเฉพาะพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 

3. ด้านการลงทุน 
3.1 ต้องพิจารณาเงินทุนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับชนิดและกิจกรรมการผลิต 

โดยเฉพาะใน ระยะแรกที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรพิจารณากิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนเร็ว
ในช่วงแรกๆ 

3.2 กรณีที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายเงิน และผลตอบแทน
ใน ลักษณะที่มีรายได้ประจํา เป็นกิจกรรมไม่เสี่ยง แม้จะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็ต้อง 
ก่อให้เกิดรายได้ด้วย 

4. ด้านเกษตรกร 
4.1 มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์   ยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลง มีความคิดเชิงธุรกิจ 
4.2 มีความรอบรู้  ติดตามข่าวสารเป็นประจํา และมีทักษะในการวางแผน และ 

งบประมาณแรงงานในการผลิตอย่างเหมาะสม 
4.3 มีแรงงานทําการเกษตรอย่างน้อย 3 คนต่อพื้นที่ 10 ไร่ 
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5. ด้านกิจกรรมการผลิต 
5.1 มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ใช้บริโภคในครัวเรือนได้ หากมีเหลือ

สามารถ จําหน่ายในตลาดท้องถ่ินได้  หรือนําไปแปรรูปเป็นผลิตผลอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 
และถนอมคุณภาพของอาหาร 

5.2 เป็นกิจกรรมที่สามารถประสานสอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆ ได้   และไม่ทําลาย 
สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อื่นๆ 

5.3 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การดูแลไม่ยุ่งยากมากเกินไป และเป็นกิจกรรมที่
ไม่ พึ่งพิงปัจจัยภายนอกจนเกินไป หรือสามารถปรับใช้ปัจจัยที่มีอยู่สําหรับทํากิจกรรม โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อผลผลิตหรือคุณภาพผลิตผล 

5.4 กรณีที่กู้เงินมาลงทุนต้องเป็นกิจรรมที่ไม่เสี่ยง สามารถให้ผลตอบแทนเร็ว หรือ
ให้ ผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่คุ้มค่าแก่การลงทุน 

6. ด้านรายได้ 
6.1 พิจารณากิจกรรมก่อให้เกิดรายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์  รายเดือน และรายปี 

ทั้งที่เป็นรายได้หลัก รายได้รองและรายได้เสริม โดยมีกิจรรมที่ให้ผลตอบแทนเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ 
และ มีรายได้สูงมั่นคงในระยะยาว 

6.2 พิจารณากิจกรรมปลูกพืชหมุนเวียนหรือเลี้ยงสัตว์เป็นรุ่นๆ เพื่อให้มีจําหน่าย
อย่าง ตอ่เนื่อง มีความยั่งยืน 

6.3 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือไม่ก่อรายได้  ไม่ให้ผลผลิต แต่มีความจําเป็นต้องทํา 
เช่น การศึกษา ทดลองในเบื้องต้น ควรพิจารณาทําแต่น้อยก่อน เมื่อได้ผลจึงลงมือทําได้เต็มที่ 

กิจกรรมเกษตรผสมผสานในรปูแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภาพที่ 22 แผนผงัแสดงเช่ือมโยงความสัมพันธ์กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
ที่มา: วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ และคณะ, เกษตรกรรมทางเลือก: หนทางรอดของสังคมไทย (กรุงเทพฯ: 
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535), 75. 
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การทําการเกษตรแบบผสมผสานสามารถเลือกรูปแบบได้ ตามศักยภาพและความ
ต้องการของเกษตรกร โดยพิจารณาเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละกิจรรม ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม การทํากิจรรมเกษตรผสมผสานจึงจะสําเร็จได้ 

จากผงัเช่ือมโยงความสมัพันธ์มีกจิกรรมที่ประกอบเกื้อหนุนกันในแต่ละรปูแบบ21 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. กิจกรรมพืช ทั้งกิจกรรมพืชเดี่ยวหรือการผสมผสานกันระหว่างพืช ต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องกัน ตามผังเช่ือมโยงความสัมพันธ์ คือ ผลผลิตใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์  ผลพลอยได้
อื่นๆ อาจ นํามาใช้เป็นอาหารสัตว์  เป็นผลิตผลของใช้สําหรับมนุษย์ เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับการ
ปลูกพืช เช่น ทําปุยหมัก จากนั้นนําปุยมาใช้กับ การปลูกพืชได้อีก 

 
ภาพที่ 23 ไม้ผลยืนต้นหลายชนิด ในโครงการ      ภาพที่ 24 ไม้ผลหลายชนิด ในโครงการทฤษฎีใหม ่

   ทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา สระบรุ ี   ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย เพชรบุรี  
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, คู่มือประกอบการเรียนรู้ของเกษตรกร โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 
114-115. 

2. กิจกรรมประมง มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพืชและปศุสัตว์  คือ ผลผลิตจากพืช และ
มูล/ของเสียและผลิตผลจากปศุสัตว์  สามารถนํามาใช้เลี้ยงปลาได้  มูล ข้ีเลน หรือน้ําจากย่อปลา
สามารถ นํามาทําปุยเพื่อปูอนให้พืชใช้ประโยชน์ได ้นอกจากนี้อาจยังมีการเกื้อกูลกันในกิจกรรมของ
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานกับปลาอื่นๆ ที่มีอุปนิสัยหากินต่างกันในบ่อเดียวกัน เพื่อใช้ทรัพยากรให้
เกิด ประโยชน์สูงสุด การเลี้ยงปลาร่วมกับกิจกรรมปศุสัตว์ เช่น หมู ไก่  เป็ด จะช่วยกําจัดมูลของเสีย 

                                                   
21 เรือง ศรีสุทัศน์, ระบบเกษตรผสมผสาน, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้

จาก https://sites.google.com/site/banraisrisutus/kestr-phsm-phsan 
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และกลิ่นเหม็น กลายมาเป็นอาหารของปลา หรือการเลี้ยงสัตว์น้ําควบคู่ไปกับการปลูกพืช เช่น การ
เลี้ยงปลาเลี้ยงกบในนาข้าว การเลี้ยงปลาในร่องสวน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 25 กบ ปลา หมู และเป็ด       ภาพที่ 26 การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา บ้านวังคล้า นครราชสีมา 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตท่ีพอเพียง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ร่วมด้วย
ช่วยกัน, 2552), 186-187. 

3. กิจกรรมปศุสัตว์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันได้ทั้งกิจกรรมพืช และกิจกรรมประมง
ดังที่กล่าวไปแล้ว คือ รับอาหารจากพืชมาใช้ แล้วสัตว์ถ่ายมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการทําปุยหมัก 
คืนให้กับพืชหรือเป็นอาหารสัตว์  โดยเฉพาะการทําปุยหมักนั้น ควรผ่านกระบวนการหมักให้ได้ก๊าช
ชีวภาพเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นจะช่วยฆ่าเช้ือโรคพยาธิใน มูล
สัตว์ และเร่งการย่อยสลายให้เร็วข้ึน เพื่อจะได้นําไปใช้ประโยชนน์ในเวลาอันรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 27 การเลี้ยงสุกรบนบ่อปลา            ภาพที่ 28 การใช้แกลบผสมปุยคอก 
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, คู่มือประกอบการเรียนรู้ของเกษตรกร โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 39. 
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ความหมายของตลาด 
นักคิด นักวิชาการชาวเยอรมันแห่งโลกตะวันตก Max Webber22 ได้เคยเสนอความเห็น

ไว้ว่า “ชุมชนที่จะเรียกว่าเป็นเมือง (urban) ได้นั้น ต้องประกอบด้วยตลาด เพราะว่าตลาดคือ
สัญลักษณ์ของความเป็นเมือง เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตชุมชน ที่ได้พัฒนามาถึงข้ันที่มีการแบ่งงานกันทํา 
เกิดเป็นอาชีพต่างๆ ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่สูงพอ ก็จะส่งผลให้ชุมชนน้ันมีชีวิต เศรษฐกิจคึกคัก มี
การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของสินค้าและเงินทอง โลกของวัตถุ เครื่องอุปโภคบริโภคก็จะหลากหลาย
มากมายยิ่งข้ึน ขณะเดียวกัน ชีวิตสังคมของชุมชนนั้นก็จะเกิดแบ่งแยกคล้อยไปตามชีวิตเศรษฐกิจ 
ผู้คนเกิดความแตกแยก ต่างทางความคิดเห็นและผลประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ โลกของผู้คนก็จะ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง แผกไปจากชีวิตอันหยุดนิ่งอยู่กับทีข่องชุมชนศักดินาในชนบททั่วๆ ไปในสมัย
นั้น” 

ความเห็นดังกล่าวนี้ Webber อาศัยการเกิดข้ึนของเมืองในสมัยกลางของยุโรปเป็นเหตุ
แห่งความคิด ดังนั้นการถือเอาตลาดเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโดยทัว่ ๆ  ไปว่าจะถูกต้องแค่ไหน ก็ยังเป็น
เรื่องโต้แย้งกันอยู่เสมอมา แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือ ชีวิตเมืองในปัจจุบันนี้ จะขาด “ตลาด” ขาดการ
จับจ่ายซื้อหาได้ไม่ ผู้คนในเมืองสมัยน้ีสามารถสรา้งระบบการกิน การอยู่ สร้างโลกแวดล้อมของตัวเอง
ข้ึนมาได้อย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกัน มนุษย์ในเมืองนั้นเองก็ต้องพึ่งพาโลก พึ่ งพาระบบที่เขาสร้าง
ข้ึนมาเองแท้ๆ อย่างหมดทาง ตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมืองเช่นที่ ว่านี้  ตลาดต้องเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของเมือง (urban element)  

คําว่า “ตลาด” มีความหมายกว้างมาก ตั้งแต่ความหมายในเชิงอุปสงค์อุปทาน หรือใน
เชิงเศรษฐกิจ ไปจนถึงความหมายของตลาดตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่ ดังที่ เกียรติ 
จิวะกุล ว่าตลาดหมายถึง 

“แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของคนไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ทั้งในด้านที่ตั้ง 
รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินค้า ตามสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละสมัย” 

การสํารวจงานศึกษาเกี่ยวกับตลาด23 ตามความหมายที่เช่ือมโยงกับพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น 
โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

                                                   
22 เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, รายงานวิจัย ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัว

และพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 2525), 287. 
23 สมรกัษ์ ชัยสิงหก์านานนท์, ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 25. 
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1. ตลาดน้า้ ตลาดบก 
ตลาดน้ําเป็นปรากฎการณ์ของสังคมไทยภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมผู้คนนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่

ริมน้ํา เพราะลําน้ําคือเส้นทางสัญจรที่สําคัญ ราตรี โตเพ่งพัฒน์ กล่าวว่า ตลาดน้ําเป็นตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของสายน้ําในวิถีชีวิตของคนไทยที่ส่วนใหญ่แล้วดําเนินชีวิตและหาเลี้ยง
ชีพด้วยการเป็นเกษตรกร เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาแล้ว ก็จะนําผลผลิตเหล่านั้นมาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมแก่การติดต่อเดินทางซึ่งก็คือในท้องน้ํานั่นเอง 

 
ภาพที่ 29 ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่มา: ท่องเที่ยวตลาดน้ํา, ตลาดน้้าท่าคา, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http:// 
amphawa.sadoodta.com/travel.php?subaction=showfull&id=1251232737&archive=& 
start_from=&ucat=21 
 

ดังนั้นสินค้าที่วางขายในตลาดน้ําจึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
ยังมีอาหารสด เช่น เนื้อสด ปลา ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง เช่น พริก หอม กระเทียม เครื่องเทศ น้ําปลา 
เกลือ น้ําตาล ขนมแห้ง ยาสูบ ตลอดจนเครื่องจักสาน โดยใช้เรือแพเป็นพาหนะนําสินค้าไปส่งยัง
แหล่งรับซื้อหรือจดุนัดพบ ซึ่งมักจะเกิดข้ึนตามบรเิวณปากคลองหรือบริเวณจุดตัดของคลองซอยต่างๆ 
แต่ในระหว่างทางอาจหยุดและขายตามรายทางไปด้วย ตลาดน้ํามั กจะเกิดเวลาเช้ามืดและใช้
ประโยชน์จากน้ําข้ึน-น้ําลง ตลาดน้ําบางแห่งใช้วันข้างขึ้นข้างแรมกําหนดเป็นวันนัด เช่น “ตลาดนัดท่า
คา” กําหนดให้มีตลาดน้ําในทุกวันข้างขึ้นและข้างแรม 2 คํ่า 7 คํ่า และ 12 คํ่า เป็นต้น 

นอกจากนี้ เรือนแพที่อยู่ในบริเวณแหลง่ชุมนุมของเรือ ก็จะเกิดเป็นตลาดแบบประจําข้ึน 
โดยมักเกิดจากการรับฝากขายสินค้าของเรือ นานเข้าเรือแพเหล่านี้ก็จะจัดหาสินค้าจําพวกเครื่อง
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อุปโภคบริโภคต่างๆ มาวางขาย ที่สําคัญคือ เครื่องมือเครืองใช้ต่างๆ เช่น มีด พร้า หม้อ ไห เตา เทียน
ไข ข้ีไต้ ยาตั้ง ยาฝอย หมาก พลู ปูน แปูงกระแจะ ดินสอพอง น้ําอบไทย และของแห้ง เช่น กะปิ 
น้ําปลา เกลือ เครื่องแกง ฟืน ข้าวสาร ถ่าน พริกไทย น้ําตาลปึก น้ําตาลปีบ ของชําต่างๆ เครื่องจัก
สาน เสื่อ เสื้อผ้า โดยผู้ขายไปรับมาจากแหล่งผลิตตามย่านต่างๆ นอกจากนี้บางแห่งยังอาจจะรับ
อาหารสดมาจําหน่ายด้วย ดังนั้นเรือนแพจึงเป็นศูนย์กลางที่มีสินค้ามากชนิด และกลายเป็นลักษณะ
ของพ่อค้ารายย่อยที่สําคัญ 

 
ภาพที่ 30 แม่ค้าพายเรือมาขายผลผลิตที่ตลาด                    ภาพที่ 31 พืชผลจากเรือกสวนไร่นา

ใส่เรอืมาขายที่ตลาดน้ํา 
ที่มา: ท่องเที่ยวตลาดน้ํา, ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://amphawa.sadoodta.com/travel.php?subaction=showfull&id=1251232737&archi
ve =&start_from=&ucat=21 

 
ตลาดน้ําลดความสําคัญลงไปมากนับตั้งแต่มีการตัดถนนซึ่งเป็นการพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในเมือง นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไปตามเส้นทาง
ถนนที่สร้างขึ้นใหม่ การกระจายตัวของตลาดจึงเป็นไปในรูปของตลาดบกบนเส้นทางถนนมากกว่าใน
รูปของตลาดน้ําดังที่เคยเป็นมา และรูปแบบของตลาดได้มีการพัฒนามาโดยตลอดให้ทันสมัยมากข้ึน
ตามมาตรฐานตะวันตก จนกระทั่งในปัจจุบัน รูปแบบของการซื้อขายไม่ได้ยึดติดกับตลาดเพียงอย่าง
เดียว แต่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อจํานวนมาก ตลาดน้ําค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา 
ตลาดน้ําที่ยังเหลืออยู่จําต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน จากที่เคยเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
สินค้าทางการเกษตรระหว่างครัวเรือน หรือของกินของใช่เล็กๆ น้อยๆ มาเป็นการค้าเชิงพาณิชย์มาก
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ข้ึน มีการปรับปรุงรูปแบบของตลาดให้มีสินค้าหลากหลายมากข้ึน เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวหรือผู้
เดินทางมาซื้อสินค้าจากนอกชุมชน นอกจากนี้ ช่วงเวลาในการขายสินค้าหรือเส้นทางการเข้าถึงตลาด
น้ําก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

การเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําในช่วงระยะ 20-30 ปีหลังมานี้ จึงเป็นไปเพื่อ
รองรับกระแสการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง24 ดังเช่นที่ตลาดน้ําตลิ่งชันเกิดข้ึนในปี พ .ศ.  2530 โดยพลตรี
จําลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น มีโครงการจะพัฒนาตลาดน้ําแห่งใหม่ให้
สมบูรณ์แบบ มีบรรยากาศและลักษณะชนบทแบบไทยๆ เพื่อที่จะลบภาพและข่าวที่มีนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศตําหนิตลาดน้ําวัดไทรว่าเป็นตลาดน้ําไม่แท้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทยใน
ขณะนั้นด้วย โดยประยุกต์ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง คือพัฒนาจากตลาดบกให้เป็นตลาดน้ําเพราะ
ถนนเป็นเส้นทางสัญจรสําคัญในปัจจุบัน จึงมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนและสวนฉัตรมงคลหน้า
สํานักงานเขตตลิ่งชันให้เป็นศูนย์ตลาดนัดเพื่อการเกษตร จัดให้มีการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ พืชผักสวนครัว พร้อมทั้งจัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการด้านการเกษตร 
ตลอดจนสํานักงานเขตฯได้จัดให้มีการขายเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวัน 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่เขตตลิ่งชันและเขตใกล้เคียงที่จะได้มาหาซื้อเป็นประจํา 
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการท่องเที่ยวทางน้ําเพื่อชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง และข้ึนชมสวนกล้วยไม้  ไม้
ดอกไม้ประดับ ส่วนบริเวณริมคลองชักพระหน้าสํานักงานเขตฯจะจัดทําโปฺะแพเลียบคลองชักพระไป
จนถึงทางรถไฟ เพื่อเป็นสถานีลงเรือท่องเที่ยวทางน้ํา และเป็นศูนย์อาหารทางน้ํา โดยผู้ค้าต้องใช้เรือ
เป็นร้านค้า 

2. ตลาดสด 
ตลาดสด ในที่นี้จะกล่าวถึงตลาดที่เกิดข้ึนบนบกและมีการขยายตัวไปตามการพัฒนา

เส้นทางคมนาคม ทํานองเดียวกับที่ได้กล่าวถึงในส่วนของตลาดน้ํา ลักษณะของตลาดสดได้รับการ
พัฒนาอย่างมากเพื่อให้สอดรับกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ และการปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆ 
โดยมีการพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ การจัดระเบียบ ความสะอาด การบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดสร้างโรงอาคารถาวรยกพื้นสูงแบ่งเป็นช่องสําหรับจําหน่ายสินค้าประเภท
อาหารสด แห้ง ผัก ผลไม้ บริเวณโดยรอบของตลาดหรือด้านหน้าจะมีอาคารถาวรจําหน่ายสินค้า
ประเภทอื่น ส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค เช่น ด้าย ผ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะต่างๆ และมีร้านของ
ชําแทรกอยู่ทั่วไป 

                                                   
24 สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท,์ ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 38. 
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เพชรี จงกําโชค25 ได้ศึกษาการกระจายตัวของตลาดอาหารสดหรือตลาดสดในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ  .ศ .  2523 พบว่ามีตลาดสดถึง 220 แห่ง ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปตาม
ขนาดของชุมชนหรือประโยชน์การใช้สอยที่ดิน ที่ตั้งของตลาดมักมีลักษณะเป็นศูนย์กลางชุมชน จาก
กรณีศึกษาตลาดสดขนาดใหญ่ เพชรี พบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตลาดสดมากมาย ได้แก่ ผู้ขาย ซึ่งมี
ทั้งหาบเร่ แผงลอยขนาดเล็ก แผงลอยขนาดใหญ่ และตึกแถวรอบตลาด ผู้ขายมีทั้งที่เป็นเจ้าของ
กิจการเองและลูกจ้าง ส่วนผู้ช้ือ มีทั้งซื้อเพื่อนําไปบริโภคเองภายในครอบครัว และซื้อเพื่อนําไปขาย
ต่ออีกทีหนึ่ง หรือที่เรียกว่า “คนกลาง” ในกรณีนี้มีทั้งผู้ซื้อที่เป็นลูกจ้างและเจ้าของกิจการ นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือ ผู้ขนส่ง ที่เรียกว่า “เด็กส่งของ” ที่ส่วนใหญ่ใช้ รถเข็น 
มอเตอร์ไซค์ เป็นหลัก ไปจนถึงบรรดาคนขับรถสามล้อ รถแท็กซี่ รถบรรทุกรับจ้าง นอกจากนี้ยังมี
ผู้รับจ้างอีกนานาชนิดในตลาดสด เช่น รับจ้างแต่งผัก รับจ้างขูดมะพร้าว รับจ้างต้มนึ่ง และจัดเรียงเข่ง
ปลาทู เป็นต้น 

 
ภาพที่ 32 ผู้คนเดินซือ้สินค้าในตลาดสด 

 
นอกจากนี้ เพชรียังพบว่าในบรรดาผู้ขาย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง นอกจากในตลาดขาย

ส่งซึ่งจะมีผูช้ายจํานวนพอๆ กับผู้หญิง เจ้าของกิจการมักเป็นคนเช้ือสายจีน ส่วนผู้ขายรายย่อยมักเป็น
ผู้ที่อพยพมาจากต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก ระบบการหมุนเวียนของเงินมักมาจากการเงินนอกระบบ 
เช่น การกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และการเล่นแชร์ เป็นต้น 

                                                   
25 เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, รายงานวิจัย ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัว

และพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 2525), 15. 
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ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายด้วยกัน หรือระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ และผู้ขายกับผู้
รับจ้างต่างๆ ในตลาดสดก็น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น เรื่องการเป็นเจา้ประจาํในการซื้อขายสินค้า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการที่ลูกค้าจะเลือกมีเจ้าประจํา คือ ความซื่อตรงของผู้ขาย รู้จักกันมาก่อน เป็นญาติมิตรผู้ขาย 
อัธยาศัยดี ทั้งนี้นักเศรษฐศาตร์เองก็ถือว่าการมีเจ้าประจํานั้นเป็นรูปแบบการซื้อขายที่ทําให้เสียค่า
โสหุ้ย (Transaction cost) ต่ํา ประโยชน์ของการมีเจ้าประจําคือ ทางด้านลูกค้าก็จะได้รับความมั่นใจ
ว่าผู้ขายจะซื่อตรงต่อตนทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพของสินค้าที่ซื้อ ทางด้านผู้ขายก็รู้ว่าลูกค้าประจํา
ของตนเองต้องการอะไรและพยายามที่จะทําให้ลูกค้าพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นการปูองกันความเสี่ยงใน
การขายสินค้า 

3. หาบเร่แผงลอย 
คําว่า “หาบเร่” มีผู้ให้คําหมายถึงกิจกรรมการขายประเภทที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ต่าง

กับ “แผงลอย” ซึ่งติดอยู่กับที่ กิจกรรมการขายทั้งหมดอยู่บนทางเท้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ถูก
กฎหมาย จึงจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นกิจกรรมการขายทั้งหมดที่อยู่บนทางเท้าของตลาดส่วน
นอกจึงเรียกว่าหาบเร่ ส่วนแผงลอยจะพบในตลาดส่วนใน 

ประชุม สุวัตถี26 เคยให้คําจํากัดความ ผู้มีอาชีพค้าหาบเร่ และแผงลอย ว่าเป็นผู้ขาย
สินค้าหรือบริการประเภทใดก็ตามที่ใช้พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะตามทางเท้า หรือถนนสาธารณะ 
ผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยเป็นผู้ค้ารายย่อย ที่ทําการค้าในเขตชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มากนัก
จากการขายสินค้าหรือให้บริการเล็กๆ น้อยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 หาบเร่แผงลอย 

                                                   
26 สมรกัษ์ ชัยสิงหก์านานนท์, ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 39. 
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หาบเร่ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของคนและคนเดินเท้า
สูง เช่น พื้นที่ใกล้ตลาด จุดที่มีการเปลี่ยนและรอรถ ใกล้แหล่งบันเทิงและย่านการค้า เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจกลุ่มหาบเร่มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ มีทั้งหาบเร่แบบถาวรบนทางเท้าตาม
แนวถนน และหาบเร่ที่มีการเคลื่อนที่ได้ 

ผู้ประกอบการหาบเร่แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 
1. ผู้ที่ขายอาหารไม่สําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป (the unprocessed and semi 

processed foodstuff sellers) เป็นกลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุด มูลค่าของสินค้ามีน้อยและมีผลกําไรน้อย
อีกด้วย เป็นกลุ่มที่ครอบครองพื้นที่ขายเล็กที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นหาบเร่แบบเคลื่อนที่และกึ่งถาวร จะ
ได้รับความไว้วางใจจากคนในท้องถ่ินที่มีความใกล้ชิดเป็นลูกค้าประจํา 

2. ผู้ที่ขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (the nonfood sellers) เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงข้ึน 
ครอบครองพื้นที่ขายที่ใหญ่ที่สุด โดยทั่วไปจะเป็นจะเป็นหาบเร่ประเภทถาวรและกึ่งถาวร สินค้ามีทั้ง
เครื่องอํานวยความสะดวกที่ผลิตในท้องถ่ินและที่นําเข้าจากต่างประเทศ มูลค่าสินค้าและรายได้ในแต่
ละวันสูงที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 2 กลุ่ม ทั้งยังมีพื้นที่ขายขนาดใหญ่กว่าหาบเร่กลุ่มแรก ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ใกล้ชิดกัน ฉะนั้น ความสม่ําเสมอและความถ่ีในการซื้อขายจึงมีน้อยกว่า 

3. ผู้ที่ขายอาหารสําเร็จรูป (the prepared food sellers)  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มรถเข็นขาย  กลุ่มนี้จะครอบครองพื้นที่ขายเลก็ๆ  มีรายได้ตํ่า  มีสินค้าและกําไรน้อย  อีกกลุ่มหนึ่ง
คือ  กลุ่มที่มีร้านค้าถาวร  กลุ่มนี้มีรายได้สูงและสินค้ามาก  สามารถดึงดูดลูกค้าจากทั่วทั้งเมือง 
  

 
ภาพที่ 34 หาบเรร่ถเข็นขายอาหาร 
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งานวิจัยของประชุม  สุวัตถี  และคณะ27 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้มีอาชีพหาบเร่และ
แผงลอยจําหน่าย  ซึ่งแยกออกได้เป็น  4 ประเภท  คือ 

1. อาหารสําเร็จรูป สามารถรับประทานได้ทันที เช่นอาหารที่หุงต้มแล้ว เครื่องดื่มของ
แห้งบางชนิด กับข้าวสําเร็จรูป บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว ร้อยละ 44 ของผู้หาบเร่และแผงลอยจําหน่ายสินค้า
ประเภทนี้ 

2. อาหารที่ยังไม่ได้หุงต้ม ยังรับประทานในทันทีไม่ได้ เช่น อาหารสดพวกเนื้อสัตว์ ผัก 
ไข่ อาหารแห้งหรือของดอง ร้อยละ 32 ของผู้มีอาชีพหาบเร่และแผงลอยจําหน่ายสินค้าและบริการ
ประเภทนี้ 

3. เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ยา ดอกไม้ ของใช้ในครัว ร้อยละ 10 ของผู้ค้าหาบเร่และ
แผงลอยจําหน่ายสินค้าประเภทนี้ 

4. สินค้าและบริการอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น ลอตเตอรี่ ซ่อมรองเท้า ทําความ
สะอาด ดูหมอ ประมาณร้อยละ 14 ของผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยจําหน่ายสินค้าประเภทนี้ 

เมื่อพิจารณาคนที่เข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย เฉลิมพล ธรรมาวุธ กล่าวว่า  
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเปน็เวลานาน มีการศึกษาตํ่า และเข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่
เพราะขาดโอกาสในการทํางานอื่นๆ 

2. เป็นผู้ที่อพยพมาจากชนบทได้ไม่นาน มีการศึกษาตํ่าและเข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่
เพราะขาดโอกาสและขาดทักษะในการทํางานอื่นๆ 

3. เป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนานมาก และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอื่น
มาแล้ว ก่อนจะมาประกอบอาชีพหาบเร่ 

ในการลงทุนค้าหาบเร่และแผงลอย ผู้ที่มีอาชีพนี้ส่วนมากลงทุนเพียงเล็กน้อย  เนื่องจาก
ส่วนมากเป็นผู้ค้ารายย่อยประเภทหาเช้ากินคํ่า เงินที่นํามาลงทุนนั้นต้องกู้ยืมมาหรือซื้อสินค้าเงินเช่ือ 
แหล่งเงินกู้ของผู้ค้าหาบเร่ ได้แก่ เพื่อนหาบเร่ด้วยกันเองส่วนหนึ่ง และธนาคารหรือทรัสต์ แต่ส่วน
ใหญ่กู้มาจากเอกชน นอกจากนี้ ผู้มีอาชีพหาบเร่แผงลอยยส่วนมากมักทําการค้าอยู่ใกล้บริเวณที่พัก 

เฉลิมพล ธรรมาวุธ28 จึงสรุปว่า หาบเร่แผงลอยเป็นเสมือนตัวกลางเช่ือมต่อระหว่าง
เศรษฐกิจนอกระบบกับเศรษฐกิจในระบบ เนื่องจากผูป้ระกอบการหาบเร่แผงลอยซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อย

                                                   
27 สมรกัษ์ ชัยสิงหก์านานนท์, ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 41. 
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ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือผู้ค้าส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจใน
ระบบ นอกจากนี้ องค์ประกอบของอาชีพหาบเร่แผงลอย ได้แก่ การใช้เงินทุนน้อย ไม่จํากัดการศึกษา 
เป็นการค้าขายที่ไม่เป็นทางการ มีรายได้ที่เป็นกําไร ใช้แรงานคนซึ่งสามารถหาได้จากครอบครัว ทําให้
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการประกอบอาชีพในภารเศรษฐกิจในระบบมีโอกาสสร้างรายได้และไม่ตกงาน 
สามารถปรับตัวประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพของหาบเร่แผงลอยในช่วงทศวรรษ 2520–2540 ซึ่งหลาย
ส่วนยังคงดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน แต่หาบเร่แผงลอยในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่
ขายสินค้าจําพวกบริโภคเป็นส่วนมาก ก็เปลี่ยนมาขายจําพวกสินค้าอุปโภค ได้แก่ เสื้อผ้า กระเปา 
รองเท้า สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ เช่น นาฬิกา น้ําหอม สินค้าเหล่านี้มีตั้งแต่คุณภาพสูงไปจน
คุณภาพตํ่า แตกต่างกันไปตามราคา สถานที่ขายสินค้า มีทั้งแหล่งที่จัดไว้ให้ขายประจํา เช่น บริเวณ
ท่าน้ําคลองสาน ท่าน้ําศิริราช และที่เป็นตลาดนัดช่ัวคราวเช่น ตลาดตามสถานที่ทํางาน สถานศึกษา 
โรงพยาบาลต่างๆ เช่น ตลาดถนนหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท  ตลาดนัดหน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ  

 
ภาพที่ 35 พัฒนาการหาบเร่แผงลอย ทีเ่น้นขายสินค้าแฟช่ันในปัจจบุัน 
 

4. ตลาดนัด 
หมายถึง สถานที ่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าที่ไม่ประจํา หากพิจารณาความหมายน้ี จะเห็น

ว่าร่องรอยพัฒนาการของตลาดนัดในสังคมไทยน้ันมีมาแต่โบราณ เป็นกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยน

                                                                                                                                                  
28 เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, รายงานวิจัย ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัว

และพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 2525), 18. 
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สินค้าของผู้คนในแต่ละชุมชน ซึ่งกําหนดให้จัดข้ึนช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ไม่มีกฎเกณฑ์ทีแ่น่นอน แต่
เป็นที่รับรู้กันในชุมชนนั้นๆ อาจปรากฎในรูปแบบตลาดไม่ประจําหรือตลาดตามฤดูกาล ทั้งที่เป็น
ตลาดน้ําและตลาดบกก็ได้ ทั้งนี้ ความสําคัญของตลาดบกและตลาดน้ําข้ึนอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ของ
ชุมชน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการพัฒนาตลาดรูปแบบใหม่ ในรูปแบบตลาดนัด
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดําริให้จัดต้ังตลาดนัดข้ึนในกรุงเทพ 
และเขตปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนได้หาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคายุติธรรม หรือในราคาที่รัฐ
ควบคุม และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักทําการค้าขายมากยิ่งข้ึน 

หลังจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดต้ังสนามหลวงข้ึนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑลต่างให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
แหล่งขายสินค้าราคาถูกและหลากหลาย จนพื้นที่เพียงครึ่งเดียวของท้องสนามหลวงที่จัดไว้ขณะนั้น 
ไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้คนที่มากข้ึน นอกจากนั้น ทางราชการต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดงานพระราชพิธี 
เป็นครั้งคราว จึงมีการย้ายตลาดนัดที่สนามหลวงไปยังพระราชวังอุทยานสราญรมย์ในปี พ  .ศ .  2492 
และย้ายกลับมาที่สนามหลวงอีกครั้งในปี พ  .ศ. 2501 จนกระทั้งปี พ .ศ.  2525 ตลาดนัดสนามหลวงได้
ยุติลง สนามหลวงแปรสภาพเปน็สวนสาธารณะสําหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ และยังคงเป็น
สถานที่จัดงานพระราชพิธีและพิธีต่างๆ ของรัฐจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนตลาดนัดที่ขึ้นมามีบทบาทแทน
ตลาดนัดสนามหลวงก็คือ ตลาดนัดพหลโยธิน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “ตลาดนัดจตุจักร” 

 
ภาพที่ 36 ตลาดนัดสนามหลวงในอดีต 
ที่มา: อินทรีย์ภูเขา, ตลาดนัดสนามหลวงในอดีต, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http:// www.oknation.net/blog/print.php?id=781735 
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ตลาดนัดจัตุจักรถือว่าเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ เพราะมีเนื้อที่ถึง 68 ไร่ 95 ตารางวา มี
แผงขายสินค้าจํานวน 8,817 (ข้อมูลปีพ.ศ. 2535) ความหลากหลายของสินค้ามีสูงมาก นับตั้งแต่
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายซึ่งขายดีเป็นอันดับหนึ่ง ไปจนถึงหนังสือ ต้นไม้ดอกไม้ สัตว์เลี้ยง ของเก่า เซรา
มิก เครื่องจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลไม้ อาหารสําเร็จรูป อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผักสด พระเครื่อง 
ภาพเขียน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟูา มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดระเบียบแผงสินค้า
ต่างๆ เป็นหมวดหมู่ มีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ออกทะเบียนบัตรให้กับผู้ประกอบการ ติดตั้ง
โทรศัพท์ น้ําประปาไปในทุกพื้นที่ ทําท่อระบายน้ํา มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีเงินทุนหมุนเวียนจาก
การจําหน่ายสินค้ารวมกันไม่ต่ํากว่าวันละ 80 ล้านบาท การบริหารงานของตลาดนัดจัตุจักรอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร  

 
ภาพที่ 37 แสดงอาณาเขตตลาดนัดจตุจกัร ตลาดนัดที่ใหญท่ี่สุดในประเทศไทย 
ที่มา: Review Thai Travel, ข้อมูลตลาดนัดจตุจักร, เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.reviewthaitravel.co/jatujak-market/ 

 
ภาพที่ 38 บรรยากาศที่ตลาดนัดจตุจักร           ภาพที่ 39 บรรยากาศร้านค้าในตลาดนัดจตุจักร 
ที่มา: Review Thai Travel, ข้อมูลตลาดนัดจตุจักร, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.reviewthaitravel.co/jatujak-market/ 
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ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยถดถอยนับตั้งแต่ปีพ  .ศ . 2540 เป็นต้นมา มีตลาดนัดรูปแบบ
ใหม่ที่ เรียกว่า “เปิดท้ายขายของ” หรือ “การขายสินค้ามือสอง”เกิดข้ึนแพร่หลายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะสําคัญของตลาดรูปแบบใหม่นี้คือ การขายสินค้าที่ผ่านการใช้
แล้วแต่ยังมีสภาพดี ลูกค้ายังสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้อีก ตลาดลักษณะนี้ ถูกพัฒนามา เป็นตลาดนัด
ที่ขายสินค้าใหม่ด้วย บางแห่งก็กลายเป็นตลาดถาวร เช่น ตลาดข้างโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
หลายสาขา ตลาดแผงลอยบริเวณลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ หลายแห่ง เป็นต้น ตลาด
เหล่าน้ีมักเปิดเป็นวันๆ ไป และเน้นสินค้าประเภทเสื้อผ้าเป็นหลัก ภายหลังเลิกใช้ท้ายรถเป็นที่วาง
สินค้า หันมาใช้แผงหรือราวแขวนแทน 

นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดที่ขายของอุปโภคบริโภคราคาถูกแต่คุณภาพดี และลักษณะ
สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดนัดระดับชาวบ้านเกิดข้ึน โดยมักอ้างอิงแอบอยู่กับอาคาร
สํานักงานใหญ่ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่อยู่ในซอยด้านข้างหรือหลังอาคาร กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย
หลักคือพนักงานของสํานักงานเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่และมีกําลงัซื้อสูง หลายแหล่งกลายเป็น
ตลาดนัดถาวร เช่น ตลาดข้างกระทรวงศึกษาธิการ ตลาดหลังสํานักงานการบินไทย ตลาดหลังตึก 
ปตท ตลาดซอยละลายทรัพย์ ตลาดข้างต ึกเมืองไทยประกันชีวิต ตลาดช่อง 9 อสมท เป็นต้น 

ตลาดนัดอีกลักษณะหนึ่ง คือ ตลาดนัดในรูปแบบของ  "ถนนคนเดิน "   (walking street) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกําหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน29 
ถนนคนเดินในหลายประเทศได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมด้านศิลปะ แหล่งรวมศิลปิน ศิลปิน
อิสระได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งทางด้านดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ตลอดจนเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมาแวะเยี่ยมเยือน การเปิดถนนทําให้สามารถใช้พื้นที่เป็นลาน
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ กลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลางเมือง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินจากการนําผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมาจําหน่าย เป็นการส่งเสริมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ช่วยลดมลพิษ  เป็นการพัฒนาทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม คือทั้ งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองและสุขภาพจิตของประชาชน 

การเกิดข้ึนของตลาดนัดแบบถนนคนเดินนี้ ในระยะแรกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของพืนที่นั้นๆ โดยจัดข้ึนเป็นช่วงเวลา เช่น ที่ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดข้ึน 10 ครั้งทุกวัน
อาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ  .ศ .  2545 หรือเกิดข้ึนตาม
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาชมงานเทศกาล แต่
ในปัจจุบันมีถนนคนเดินหลายแห่งประสบความสําเร็จสูง มีผู้คนมาท่องเที่ยวจับจ่ายสินค้าเป็นจํานวน

                                                   
29 สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท,์ ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 45. 
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มาก จึงมีการขยายเวลาในการจัดจนกลายเป็นตลาดนัดประจําทุกสัปดาห์ เช่น ถนนท่าแพ หรือ ที่
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าที่ขายส่วนมากเป็นเสื้อผ้าพื้นเมือง หรือเครื่องประดับตกแต่ง
บ้านที่มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นเมือง เป็นต้น 

 
ภาพที่  40 บรรยากาศถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ ในคํ่าคืนวันอาทิตย์ 
ที่มา: ถนนคนเดินเชียงใหม่, ประวัติความเป็นมาถนนคนเดินเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.walkingstreetcm.com/history.html 

 
ภาพที่  41 บรรยากาศและสินค้าที่ขายในตลาด ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม ่
ที่มา: Gettheplace, ชิมช๊อปแชะ ไปกับถนนคนเดินเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึง
ได้จาก http://www.gettheplace.com/th/article/113 
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ปัจจุบันตลาดนัดมีหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เช่น อิม
แพ็ค เมืองทองธานี ไบเทคบางนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ และที่อื่นๆ อีกจํานวนมาก ซึ่งมักจะ
อยู่บริเวณชานเมือง ทําให้เกิดการแสดงมหกรรมสินค้าเฉพาะอย่าง ซึ่งเดิมจํากัดวงเฉพาะสินค้าบาง
ชนิด เช่น รถยนต์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟูา แต่ในปัจจุบันมีการแสดงสินค้ามากมายหลายชนิด 
ผลัดเปลี่ยนมาแสดงและจาํหน่ายตลอดทั้งปี มีระบบการจัดการทั้งในด้านประชาสมัพันธ์ การจัดระบบ
ขนส่งคมนาคม การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงประกอบการจําหน่ายสินค้า และยังขยายไปถึงบริการ
บางประเภท เช่น รายการการท่องเที่ยว รูปแบบการพักผ่อน กีฬา เหล่านี้ ล้วนเป็นโฉมหน้าใหม่ของ
ตลาดนัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังไม่มีการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง 

5. ตลาดสนิค้าเฉพาะอยา่ง 
ตลาดที่ขายสินค้าเฉพาะอย่างมีมานานแล้ว โดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งมีการประกอบ

อาชีพทางด้านการผลิตสินค้า หรืองานช่างต่างๆ  ที่เป็นระบบอุตสาหกรรมในครอบครัว เกียรติ จิวะ
กุล30 กล่าวถึงลักษณะของการตั้งบ้านเรือนและแหล่งของการผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทนี้ไว้ว่า 

บรรพบุรุษมีความสามารถชํานาญทางด้านใด ก็มักจะอบรมบุตรหลานให้มีฝีมือประกอบ
อาชีพแบบตนสืบต่อกันเป็นตระกูล หากมีช่ือเสียงก็อาจมีผู้มาสมัครเป็นศิษย์เข้ามาอยู่ในแวดวง
เดียวกัน ประกอบกับธรรมเนียมไทย ผู้เกี่ยวข้องเป็นเครือญาตินิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน ฉะนั้น 
ผู้ที่ประกอบอาชีพแบบเดียวกัน จึงมักอยู่รวมกันเป็นชุมชนตามแหล่งต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
เรียกว่า ย่าน หรือ ปุา 

ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีย่านที่เป็นชุมชนช่างฝีมือ ผลิตและจําหน่ายสินค้าจําพวก
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น บ้านพานถม ผลิตเครื่องถมจําพวกขันน้ํา พานรอง อยู่ข้างวัด
สระเกศ ริมคลองรอบกรุง บ้านบาตร ผลิตบาตรพระ อยู่ถัดจากบ้านพานถมลงมา บ้านดอกไม้ ผลิต
ดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ อยู่ริมคลองรอบกรุงในพระนคร หน้าวัดสระเกศ บ้านหม้อ ผลิตเครื่องปั้นดินเผา
อยู่ริมคลองคูเมืองเดิม ใกล้ปากคลองตลาด บ้านดินสอ ผลิตดินสอพอง อยู่ใกล้โบสถ์พราหมณ์เสา
ชิงช้า บ้านบุ ผลิตขันนํ้า อยู่ในคลองบางกอกน้อย บ้านปูน ผลิตปูนแดงกินกับหมาก อยู่ในเขตบางยี่
ขัน บ้างช่างหล่อ หล่อพระพุทธรูป ระฆัง เครื่องทองเหลือง อยู่ฝั่งธนบุรี หลังวัดระฆัง ย่านตีทอง ผลิต
ทองคําเปลว อยู่ข้างวัดสุทัศน์ เป็นต้น ปัจจุบันย่านตลาดในลักษณะนี้หลายแห่งเปลี่ยนบทบาทเป็น
เพียงผู้ผลิตอย่างเดียว เช่น บ้านบุ บ้านดอกไม้ บางแห่งเลิกผลิตไปแล้ว เช่น บ้านดินสอ บ้านพานถม 

                                                   
30 สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 48 
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บางแห่งปรับตัวเป็นย่านการค้าในรูปแบบอื่น เช่น บ้านหม้อ ที่กลายเป็นย่านขายเครื่องเสียง และ
เครื่องประดับยนต์ หรือย่านตีทอง แถววัดสุทัศน์ ที่กลายเป็นย่านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ เป็นต้น 

 
ภาพที่  42 ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดขายสง่เสื้อผ้า ที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 

 
ปัจจุบันตลาดขายสินค้าเฉพาะอย่างพัฒนาข้ึนเพื่อรองรับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และมี

ความสัมพันธ์กับที่ตั้งของเมือง เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ ซึ่งเป็นย่านการค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณ
คลองโอ่งอ่างในกรุงเทพมหานคร หรือตลาดกลางการเกษตร มักตั้งอยู่ตามชานเมือง หรือศูนย์กลางใน
ระดับภูมิภาค มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับสนิค้าทางการเกษตรจํานวนมาก เดินทางไปมาสะดวก 
เช่น ตลาดกลางข้าว ตลาดกลางยางพารา ตลาดกลางผักและผลไม้ เป็นต้น 

6. ย่านการค้า 
สุมนา อยู่โพธ์ิ กล่าวถึงย่านการค้าหรือย่านพาณิชยกรรม31 ว่าหมายถึง อาณาเขตทาง

ภูมิศาสตร์ที่มีประชาชนอยู่อาศัยและเป็นที่รวมของร้านค้า หรือเป็นย่านที่คนนิยมไปจับจ่ายซื้อขาย
สินค้าและบริการเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ย่านการค้าจึงตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลาง (central 
place) ของชุมชนหรือเมือง ใกล้เส้นทางที่มีการสัญจรหนาแน่น มีระบบการคมนาคมเข้าถึงสะดวก  

ย่านการค้าปรากฏตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งกรงุรตันโกสนิทร์ ดังหลักฐานเอกสารของครอว์ฟอร์ด 
ซึ่งกล่วถึงย่านสําเพ็งว่าเป็นย่านชุมชนชาวจีน ย่านนี้ได้รวมตลาดการค้ารูปแบบเดียวกันไว้ ได้แก่ 

                                                   
31 สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด  (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษย 

วิทยาสิรินธร องค์การมหาชน, 2549), 52. 



59 

ตลาดสะพานหัน ตลาดเก่า ตลาดน้อย สินค้าที่นํามาจําหน่ายส่วนใหญ่มาจากเมืองจีน และมีร้านค้า
ของชาวอินเดียปนอยู่ในหมู่ร้านค้าของชาวจีนด้วย 

นอกจากย่านการค้าของชาวจีนแล้วยังมีย่านการค้าของชาวตะวันตกด้วย ซึ่งเป็นผลจาก
การตัดถนนขยายตัวเมือง เช่น ย่านสี่พระยา และริมถนนสายสําคัญๆ อาทิ ถนนมหาไชย ถนนตะนาว 
ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟื่องนคร สินค้าที่นํามาจําหน่ายประกอบด้วยเครื่องประดับเพชร
พลอย เครื่องประดับบ้าน เครื่องแก้ว ถ้วยชาม เสื้อผ้า เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟูา เจ้าของกิจการส่วน
ใหญ่เป็นชาวอังกฤษและอเมริกัน 

ย่านการค้าเริ่มมีพัฒนาการทั้งในด้านที่ตั้ง ขนาด รูปแบบการให้บริการให้เป็นแบบ
ตะวันตกมากข้ึนเมื่อมีการขยายตัวของเมือง และเมื่อเกิดชนช้ันกลางที่มีแนวคิดสมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่
ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนมากข้ึน 
เสน่ห์ ญาณสาร32 ได้กล่าวถึงรูปแบบของย่านการค้าที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมืองว่า 
แม้ย่านการค้าจะประกอบด้วยร้านค้าหรือกิจกรรมหลายอย่างอยู่ปะปนกัน แต่ในระยะหลังมีแนวโน้ม
ที่กิจกรรมหรือธุรกิจประเภทเดียวกันจะมาตั้งอยู่ใกล้ชิดหรือรวมกลุ่มกันมากข้ึน ร้านค้าขนาดเล็ก
ค่อยๆ หมดไป แต่มีการสร้างร้านค้าหรือธุรกิจขนาดใหญ่และทันสมัยข้ึนมาแทนที่ เมื่อเมือง
เจริญเติบโตข้ีน ย่านการค้าในกรุงเทพมักจะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนการค้าแบบดั้งเดิม (traditional sector) มีตลาดสดเป็นศูนย์กลาง รายรอบด้วย
ร้านค้าตึกแถว เมื่อเมืองเจริญข้ึน มีการปรับปรุงถนนและตลาดสด บทบาทของย่านการค้าแบบเก่านี้
เปลี่ยนแปลงไป คือมีร้านค้าและอาคารเพิ่มเติม เช่น ร้านเครื่องไฟฟูา โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 
ธนาคาร ขณะที่ร้านขนาดเล็กๆ ลดลง กิจการค้าปลีกกลายเป็นบทบาทที่โดดเด่นของย่านดังกล่าวใน
ปัจจุบัน ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ย่านนี้เป็นทั้งเขตค้าส่ง ค้าปลีก อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย จะมีลักษณะ
พลุกพล่านจอแจและมีชีวิตชีวามากในตอนกลางวัน แต่จะเงียบเหงาตอนกลางคืน ย่านการค้าแบบ
ดั้งเดิมนี้จะบริการแก่ผู้คนหลายระดับ 

2. ส่วนการค้าแบบสมัยใหม่ (modern sector) เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในตอนหลัง 
ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม ร้านขายหนังสือขนาดใหญ่ สํานักงาน
บริษัทต่างๆ เป็นต้น ถึงแม้ว่ายังมีธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิมปะปนอยู่เขตการค้าแบบใหม่นี้มัก
ให้บริการแก่ผู้ที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี 
 
 

                                                   
32 เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, รายงานวิจัย ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัว

และพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 2525), 45. 
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ภาพที่ 43 ย่านการค้าสยามแสควร์ในอดีต 
ที่มา: นอกลู่นอกทาง, ประวัติสยามแสควร์, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.bloggang.com/mainblog.php?id=offway&month=01-07-2008&group=25&gblog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 สยามแสควร์ในปัจจุบัน เป็นย่านการค้าทําเลทอง ที่มีมูลค่าที่ดินสูงที่สุดในประเทศ 
ที่มา: คบคิด, ท้าเลทองย่านสยามแสควร์, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www. 
kobkid.com/forum/index.php/forum/show/13.52675 
 

การเปลี่ยนแปลงของย่านการค้าในลักษณะนี้ จึงสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนใน
เมือง ในด้านความต้องการสินค้าและบริการ รวมถึงช่วงเวลาในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป จากเดิมที
เคยใช้เวลาประกอบกิจกรรมหลักๆ คือ การอยู่อาศัย การทํางาน การจับจ่าย การพักผ่อนหย่อนใจ 
และการเดินทาง ปัจจุบันวิถีชีวิตจําเป็นต้องเรง่รบีมากข้ึน เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการทํางานและการ
เดินทาง ส่วนที่เหลือคือการพักผ่อนหย่อนใจจึงถูกรวบไว้เป็นส่วนเดียวกัน ย่านการค้าจึงปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

กระบวนการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัย ระบบเกษตรผสมผสานสู่การออกแบบภายในตลาดสดชุมชนเมือง นั้น 

ได้ด าเนินการตามข้ันตอนงานวิจัย เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ด้วยการเลือกข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เรียบเรียงหวัข้อ และความสัมพันธ์ของเนื้อหา แล้วจึงท าการสังเคราะหข้์อมูลที่ได้จากการศึกษา 
เพื่อหาค าส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ น าสู่ข้ันตอนการออกแบบต่อไป 

1. ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา 
2. คัดเลือกข้อมูล 
3. รวบรวมเนื้อหา และแตกประเด็น 
4. สรุปลักษณะเด่น และเอกลักษณ์ 
5. วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
6. ด าเนินการออกแบบ 

 
ภาพที่ 45 แผนผงัตัวแปรในงานวิจัย 
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เกณฑ์การเลือกขอบเขตการศึกษา 
จากการศึกษาข้อมูลเกษตรผสมผสาน ด้วยความละเอียดและหลากหลายของเนื้อหา

ข้อมูล ทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม ท าให้มีประเด็นเพื่อการศึกษาได้มากมาย ซึ่งสามารถน าเสนอ
ในรูปแบบแผนผังมโนภาพ ได้ดังนี ้

ภาพที่ 46 แผนผงัมโนภาพเกษตรผสมผสาน 
 

การศึกษาเกษตรผสมผสานในด้านรูปธรรม ตั้งแต่องค์ประกอบของระบบ, ปัจจัยที่ท าให้
ระบบส าเร็จ และโครงสร้างทางกายภาพของระบบ จนถึงรายได้ที่เกิดจากการท าเกษตรผสมผสาน 
ส่วนในด้านนามธรรม ศึกษาระบบในด้านผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเช่ือของเกษตรกรผู้ท า
เกษตรผสมผสาน  

 
การออกแบบการศึกษา 

หัวข้อการวิจัยเกี่ยวข้องกับ เกษตรผสมผสาน และการออกแบบตลาดสด ซึ่งได้แบ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเกษตรผสมผสาน ตั้ งแต่หลักการ รูปแบบ ประโยชน์ที่ ได้รับ 
วิธีด าเนินการ และปัจจัยที่แห่งความส าเร็จของการท าเกษตรผสมผสาน จนกระทั่งกรณีตัวอย่าง 

2. ศึกษาการออกแบบภายในตลาดสด เพื่อทราบความต้องการพื้นฐาน ที่จะใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการออกแบบภายในโครงการ 
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3. ศึกษาโครงการตัวอย่าง ด้านประโยชน์การใช้สอย รูปลักษณ์ ข้อดี ข้อด้อย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบโครงการ 

 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

1. การทบทวนวรรณกรรม และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
2. การศึกษาโครงการตัวอย่าง ทีม่ีลกัษณะใกลเ้คียง 
3. การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย 
4. การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม 
5. การสงัเคราะห์ข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
7. สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
8. การศึกษางานระบบต่างๆ 
9. การออกแบบเบื้องต้น 
10. การพัฒนาแบบ และรายละเอียดแบบ 
11. การออกแบบส าเร็จสมบูรณ์ 
12. การจัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ 

 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

1. ข้อมูลทุติยภูม ิ
การทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสอื ต ารา รายงานการวิจัย 

และข้อมูลทางอินเตอร์เนต 
2. ข้อมูลปฐมภูม ิ
การศึกษาข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวข้อง ส ารวจสถานที่ หรือโครงการใกล้เคียง เพื่อให้ทราบข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง โดยในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น 
ต้องอาศัยอุปกรณ์ ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม 
2. เครื่องบันทกึเสียง 
3. กล้องถ่ายรูป 
4. เครื่องมือวัดระยะ 
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ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ที่พ านักหรือ

เดินทางมาท าธุระในพื้นที่โดยรอบวัดอุทัยธาราม ถนนก าแพงเพชร7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร จากสถิติประชากรในเขตห้วยขวาง ปีพ.ศ. 2554 ที่มีจ านวนประชากรทั้งหมด 
77,720 คน33  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ที่พ านัก
หรือเดินทางมาท าธุระในพื้นที่โดยรอบวัดอุทัยธาราม ในรัศมี 1 กิโลเมตร จ านวน 400 คน ซึ่งได้มา
จากตารางส าเร็จรูปของทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane)34 ซึ่งเป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 
และระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังตารางที่ 1 โดยวิธีการอ่านตาราง ผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของ
ประชากร และก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนประชากร และจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Yamane 

 
ที่มา: สุชา สมานชาติ, การเก็บรวบรวมข้อมูล, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/teacher/sucha/ssmanchat2162555160 

                                                   
33 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง, 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก  http://203.155.220.117:8080/BMAWWW/ 
html_statistic/report_view.php?v_id=93 

34 สุชา สมานชาติ, การเก็บรวบรวมข้อมลู, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555, เข้าถึง
ได้จาก http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/teacher/sucha/ssmanchat2162555160 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางจะพบว่า เมื่อเทียบจ านวนประชากรในเขตห้วยขวาง 77,720 คนนั้น และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 อยู่ในช่วงขนาดประชากร 50,000 – 100,000 คน ซึ่งจะมี
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 398 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยแบ่งเป็น 

1. ผู้ค้า จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้ซื้อ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด 
ตามกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ค้าขาย พ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ ลูกค้าที่เดินทางมาซื้อ
สินค้า บริเวณตลาดสด และตลาดนัดในเขตรอบวัดอุทัยธาราม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรบัผู้คา้ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการขายสินค้าบริโภค 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านตลาดสดในทัศนคติ 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรบัผู้ซื้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซือ้สินค้าบริโภค 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านตลาดสดในทัศนคติ 

 
วิธีการสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตลาดสด 

2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. สร้างแบบสอบถาม 2 ชุด เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดที่ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ที่ปรึกษา ไปทดลองใช้กับกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 
5. ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยด าเนินการแจก และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง โดย

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา เป็นแบบสอบถามที่ตอบค าถาม

ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
3. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองแลว้ จึงน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน ที่มีความส าคัญต่อการใช้พื้นที่ตลาดสด ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ
สามารถน าผลจากการวิเคราะห์ที่ได้ ใช้ในกระบวนการออกแบบต่อไป 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบ 

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเกษตรผสมผสาน ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม 

เปรียบเทียบกับข้อมูลของตลาดสดในชุมชนเมือง จะพบความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันในด้านต่างๆ เช่น 
เกษตรผสมผสาน เป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรหลากหลาย ที่
เกี่ยวเนื่องกันในพื้นที่ ทั้งความอุดมของแร่ธาตุ สารอาหารในดิน เพื่อความสมบูรณ์ของต้นไม้ และสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในดิน เปรียบได้กับตลาดสด ที่เน้นกิจกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของคนในชุมชน ด้วย
อาหารหลากหลายสารพัดชนิด ทั้งของสด ของแห้ง อาหารแปรรูป และอาหารส าเร็จรูป 

ด้านการจัดการทุกกิจกรรมในเกษตรผสมผสานและตลาดสด เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับสิ่งมีชีวิต มีวงจรชีวิต เกิดการเน่าเสียผุพังได้ ซึ่งทั้งหมดนั้นถือเป็นทรัพยากร ซึ่งถ้ามีการวางแผน 
และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว ก็สามารถหมุนเวียนทรัพยากรทั้งหลายให้เกิดประโยชน์
ต่อเนื่องกันได้ 

ในขณะเดียวกัน กิจกรรมในระบบเกษตรผสมผสาน เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยกัน
ภายในครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพิงแรงงานจากภายนอก ท าได้ในทุกพื้นถ่ิน และยังเป็นงานประจ าที่
สามารถท าได้ทุกวัน โดยไม่ข้ึนอยู่กับข้อจ ากัดของฤดูกาล ซึ่งเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดีกับกิจกรรม
ของตลาดสดในแต่ละชุมชน 

 
ภาพที่ 47 แผนภาพเปรียบเทียบเกษตรผสมผสานกับตลาดสดชุมชนเมือง 
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การวิเคราะห์หาค าส าคัญ 
จากการศึกษาข้อมูล “เกษตรผสมผสาน” ได้รวบรวมค าอธิบายภูมิปัญญาเกษตร

ผสมผสาน โดยแยกเป็นด้าน “รูปธรรม” และ “นามธรรม” ดังนี ้

 
ภาพที่ 48 แผนผงัมโนภาพภูมิปญัญาเกษตรผสมผสาน 
 

ทางด้านรูปธรรม พบความเช่ือมโยงของเนื้อหาว่าเกษตรผสมผสานให้ความส าคัญกับ 
1. การวางแผนพื้นที่ 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการหมุนเวียนใช้ใหม่  
4. ไม่มีขยะที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  
สามารถสรุปเป็นค าจ ากัดความดังนี้ “การวางแผนและจัดการผังพ้ืนท่ี ให้เกิดการ

หมุนเวียนตามธรรมชาติ”   
ทางด้านนามธรรม ได้ความเช่ือมโยงของเนื้อหาที่แสดงออกถึงความเป็นเกษตร

ผสมผสาน ดังนี้ 
1. ดินอุดมสมบูรณ์ ดินมีชีวิต 
2. น้ าเพียงพอต่อทุกกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต 
3. อาหารของทุกสิ่งมีชีวิตเพียงพอ 
4. สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน อย่างสงบสุข 
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โดยสรุปเป็นประโยคเพื่ออธิบายความดังนี้ “ธรรมชาติแห่งการเกื้อกูลกัน เพ่ือความ
อุดมสมบูรณ์” ได้ค าส าคัญจากการศึกษาภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานว่า “แผนผังแห่งการหมุนเวียน
กันอย่างเกื้อกูล” 

ภาพที่ 49 แผงผังแสดงข้ันตอนการวิเคราะห์หาค าส าคัญ 
 

1. น าค าว่า “แผนผัง” ท าการวิเคราะห์แบบ Analogy และ Diagram สู่การออกแบบ 
Zoning 

2. น าค าว่า “การหมุนเวียน” ท าการวิเคราะห์แบบ Integrate และ Sense of 
Perception สู่การออกแบบ Function การใช้งานภายในพื้นที่ตลาดสด 

3. น าค าว่า “เกื้อกูล” ท าการวิเคราะห์แบบ Metaphor เพื่อน าสู่การออกแบบ 
Design Theme 

 
ภาพที่ 50 การน าค าส าคัญเข้าสู่กระบวนการแปรรปูเพื่อการออกแบบ 
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การวิเคราะห์ผู้ใช้งานในโครงการ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยวิธีการทางสถิติ ทั้งการหาค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าบริโภค ได้ดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนผู้ขายสินค้าบริโภค  
เป็นเพศหญิงร้อยละ 53 มีสถานภาพสมรสร้อยละ 48 และโสดร้อยละ 23 ส่วนใหญ่

ผู้ขายมีอายุระหว่าง 41-60 คิดเป็นร้อยละ 45 
ผู้ขายเดินทางมาขายสินค้าใกล้บริเวณวัดอุทัยธารามเพราะบ้านอยู่ในละแวกนั้นถึงร้อย

ละ 64 และเป็นที่ขายสินค้าประจ าร้อยละ 56 โดยมักจะมาขายสินค้าบริโภควันธรรมดา ช่วงเย็น คิด
เป็นร้อยละ 62 และส่วนมากยังมาขายในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงกลางวันถึงเย็น 
คิดเป็นร้อยละ 68 และมาขายสินค้าด้วยการเดินถึงร้อยละ 43 และขับรถขนของร้อยละ 35 

สินค้าที่ขายส่วนใหญ่เป็นอาหารปรงุส าเรจ็ถึงรอ้ยละ 42 และเป็นของสด จ าพวกเนื้อ ผัก 
ผลไม้รวมกันเป็นร้อยละ 39 โดยส่วนใหญ่มีผู้ขาย 2 คนคิดเป็นร้อยละ 66 

วันที่ลูกค้ามักจะมาจ่ายตลาด ในวันธรรมดาช่วงเย็นถึงกลางคืน ร้อยละ 72 และวันหยุด
ช่วงบ่ายถึงกลางคืน ร้อยละ 81 

สินค้าที่ขายมักจัดเตรียมที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 85 และเตรียมที่แผงร้อยละ 13 โดยเข็น
รถเข็นมาขายร้อยละ 43 และใช้รวมถึงจ้างรถส่งของร้อยละ 37 ทั้งนี้ถ้าขายสินค้าไม่หมดในแต่ละวัน 
มักจะเช่าที่เก็บสินค้าบริเวณตลาดนัดถึงร้อยละ 64 ผู้ขายมักจะเก็บล้างอุปกรณ์การขายที่แผงและ
พื้นที่ที่จัดให้รวมกันเป็นร้อยละ 87 และทิ้งขยะที่เกิดจากการขายที่กองขยะใกล้เคียงถึงร้อยละ 86 

ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนผู้ซื้อสินค้าบริโภค  
เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 73 มีสถานภาพสมรสร้อยละ 56 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-40 

ถึงร้อยละ 52 เป็นแม่บ้านหรือรับจ้างอิสระร้อยละ 48 และพนักงานบริษัทร้อยละ 34 มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 4-5 คนคิดเป็นร้อยละ 54 และ 2-3 คนเป็นร้อยละ 32  

ผู้ซื้อเดินทางมาบริเวณวัดอุทัยธารามเพราะบ้านอยู่ในละแวกนั้น คิดเป็นร้อยละ 65 โดย
ผ่านมักจะวัดในช่วงเวลาเช้า และเย็น รวมเป็นร้อยละ 57 กลางคืนร้อยละ 37 ส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีเดิน
เพื่อไปข้ึนรถสาธารณะถึงร้อยละ 54 และข่ีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ร้อยละ 28 

ความถ่ีในการจ่ายตลาด เพื่อซื้อสินค้าบริโภคส่วนใหญ่ซื้อทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 56 และ
ซื้อทุก 2-3 วันเป็นร้อยละ 28 มักจะจ่ายตลาดในช่วงเย็นถึงร้อยละ 37 และเช้ามืดร้อยละ 32 ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65 มีงบประมาณในการจ่ายตลาดที่ 300-600 บาท และมักจะไปจ่ายตลาดที่ตลาดนัด
ใกล้บ้าน และตลาดสดเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 86 

ผู้ซื้อมักท าอาหารเช้าและอาหารเย็นเองที่บ้านถึงร้อยละ 78 และ 68 ตามล าดับ และ
ทานตามร้านในมื้อกลางวัน วันท างานถึงร้อยละ 65 ส่วนในวันหยุดมักท าทานที่บ้านเป็นร้อยละ 62    
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าบริโภค ใน
ชีวิตประจ าวัน น ามาวางแผนกิจกรรมในพื้นที่ตลาดสดของผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 51 แผนผังแสดงกิจกรรมในพื้นที่ตลาดของผู้ค้า ที่เช่าแผงถาวร 

 
ภาพที่ 52 แผนผังแสดงกิจกรรมในพื้นที่ตลาดของผู้ค้า ที่เช่าพื้นที่วางรถเข็น 

 
ภาพที่ 53 แผนผังแสดงกิจกรรมในพื้นที่ตลาดของลูกค้า 
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การวิเคราะห์ผังพ้ืนท่ีโครงการ 
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยแบบสอบถามถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าบริโภคใน

ชีวิตประจ าวันกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปความต้องการการใช้พื้นที่ตลาดสด และก าหนดพื้นที่ที่
จ าเป็น และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องจัดให้มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 54 แผงผังแสดงการวิเคราะห์ผงัพื้นที่ด้วย Programming 
 

เมื่อแบ่งกิจกรรมต่างๆ ของตลาดสดตาม Flow Chart ที่แบ่งพื้นที่เป็น public area, 
semi private, private และ service area กับทางเดินกิจกรรมผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตาม
ตาราง Flow Chart ท าให้วิเคราะห์ Bubble Diagram ของตลาดสดได้ ดังรูป 

 
ภาพที่ 55 แผงผังแสดงการวิเคราะห์ผงัพื้นที่แบบ Flow Chart 
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ภาพที่ 56 แผนผงัแสดงการวิเคราะหผ์ังพื้นที่ด้วย Bubble Diagram 

 
เนื่องจากการท าเกษตรในระบบเกษตรผสมผสาน เริ่มการวางแผนการใช้พื้นที่อันจ ากัด 

ให้สามารถรองรับกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรอันหลากหลาย ซึ่งการศึกษาผังพื้นที่จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้ข้อมูลส่วนประกอบของพื้นที่เกษตรผสมผสาน ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 ส่วนที่
ส าคัญ ได้แก่  

 
A สระน้ า 
B นาข้าว 
C แปลงผัก 
D ไม้ผล 
E เล้าสัตว์ 
F โรงปุ๋ย 
G เรือนเพาะช า 
H บ้านพัก 
I ไม้ยืนต้น 

 
 
ภาพที่ 57 แผนผงัการจัดสรรพื้นทีร่ะบบเกษตรผสมผสาน 
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ภาพที่ 58 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแปลงเกษตรกบัผังตลาด 
 

 ทั้งนีใ้ช้การวิเคราะห์แบบ Analogy และ Diagram โดยเปรียบเปรยกิจกรรมต่างๆ 
ของผังพื้นที่ตามระบบเกษตรผสมผสาน และแผนผังการใช้พื้นที่ของตลาดสด ได้ความสัมพันธ์ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 59 แผนผงัแสดงการวิเคราะหผ์ังพื้นที่แบบ Zoning 
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จากการวิเคราะห์ข้อก าหนดการออกแบบตลาดสดตาม “กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ.2551” ที่ออกตาม “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” และ  

“พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” รวมถึง “ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคาร” ที่ออกตาม “ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” 
และพื้นที่ของโครงการ สามารถระบุรายละเอียดข้ันต้นของโครงการ ดังนี้ 

 
ตลาดสดเขา้ข่ายอาคารประเภท ง 

พื้นที่อาคาร 500 - 1000 ตารางเมตร 
จ านวนแผง 50 - 100 แผง 

  
โดยก่อนท าการออกแบบผังพื้นที่ ต้องท าการค านวณการจัดสรรพื้นที่ สิ่งอ านวยความ

สะดวก และการค านวณปริมาณการใช้ทรัพยากรรวมถึงของเสียที่จะเกิดข้ึน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ภาพที่ 60 ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในตลาดสด 
 
จากการค านวณการจัดสรรประเภทแผงค้าตามข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ท าให้สามารถ

ค านวณพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ที่ต้องสัมพันธ์กับจ านวนแผงค้า เช่น ที่จอดรถขนส่งสินค้า ที่จอดรถผู้มาใช้
บริการ จ านวนที่นั่งทานอาหาร และจ านวนห้องน้ าชายหญิง 
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ภาพที่ 61 ตารางแสดงปริมาณการใช้ทรัพยากรและของเสียในตลาดสด 
 

จากการค านวณการจัดสรรประเภทแผงค้า ท าให้สามารถค านวณปริมาณน้ าใช้ และ
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากการใช้น้ าของแผงค้าแต่ละประเภทในแต่ละวัน  และสามารถค านวณปริมาณ
ขยะที่อาจจะเกิดข้ึนจากแผงค้าแต่ละประเภทในแต่ละวัน เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ผังการหมุนเวียนของกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

การศึกษาระบบเกษตรผสมผสาน ที่มีการจัดสรรการใช้ แรงงาน  - เงินทุน - ที่ดิน – 
ปัจจัยการผลิต – ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น มาจากการ
วางแผนกิจกรรมและพื้นที่ใหม้ีการหมนุเวียนใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นที่มาของ
ค าส าคัญต่อมาคือ “การหมุนเวียนใช้”  

ด้วยการวิเคราะห์แบบ Integrate การหมุนเวียนใช้ในพื้นที่ใต้หลังคาเดียว และ Sense 
of Perception ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์การหมุนเวียนของพลังงานต่างๆ ที่อาจจะมองไม่เห็น 
แต่สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้ เพื่ออธิบายการหมุนเวียนใช้ในภูมิปัญญาเกษตรผสมผสาน สร้างแนวคิด
การหมุนเวียนด้านต่างๆ ในพื้นที่ตลาดสด ดังต่อไปนี้ 

การหมุนเวียนพลังงาน 
ตลาดสดมกีารใช้พลงังานไฟฟ้าส าหรับแสงสว่าง และอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทั่วไปจาก

การซื้อกระแสไฟฟ้าใช้ แต่ส าหรับการใช้พลงังานจากอุปกรณ์บางชนิด น่าจะสามารถผันไฟฟ้าได้จาก
การติดแผงโซล่าเซลล์ บรเิวณพื้นที่จอดรถขนถ่ายสินค้าด้านข้างตลาด ซึ่งพลังงานที่ได้อาจน ามาใช้กบั
เครื่องใช้ไฟฟ้าดังตอ่ไปนี ้



77 

1. เครื่องท าความเย็น ส าหรับตู้แช่ใหเ้ช่าที่ขนาด กว้างxลึกxสูง เท่ากับ 600x600x1800 
มิลลิเมตร จ านวน 16 ตู้ในบริเวณห้องแช่ 

2. เครื่องท าน้ าแข็ง ในหอ้งขายน้ าแข็งของตลาดสด 
3. เครื่องปรบัอากาศ ในพื้นที่ส านักงานกองอ านวยการตลาดสด 
4. มอเตอรผ์ลักน้ าในธารน้ าไหล เพิ่มบ าบัดน้ าด้วยการเติมอากาศ  

 
ภาพที่ 62 แนวคิดการหมุนเวียนพลังงานใช้ในตลาด 
 

การบ าบัดขยะ 
ปัญหาที่ส าคัญของตลาดสด คือ การบริหารจัดการขยะ เพราะตลาดสดเป็นศูนย์กลาง

ของการอุปโภคบริโภคในชุมชน ซึ่งในแต่ละกิจกรรม ก่อให้เกิดของเสียจากข้ันตอนและกระบวนการ
ในแต่ละกิจกรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถแยกประเภทขยะที่เกิดข้ึนในตลาดสดดังนี้ 

1. เศษอาหาร สามารถน าไปขายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
2. เศษขยะเปียก สามารถน าไปขายเพือ่แปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก 
3. เศษขยะแห้ง เมื่อคัดแยก สามารถน าไปขายเพือ่เข้าสูก่ระบวนการ recycle ต่อไป 
การบริหารจัดการขยะในตลาดสด ต้องก าหนดให้มีการคัดแยกที่ทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ขยะ ต้องมีที่กองเก็บขยะแยกประเภท ที่สามารถถ่ายเทขยะออกนอกตลาดได้ทุกวันอย่างสะดวก เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการขายขยะแต่ละชนิด 
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ภาพที่ 63 แนวคิดการหมุนเวียนเพื่อการบ าบัดขยะในตลาด 
 

การบ าบัดอากาศร้อน 
เนื่องจากพื้นที่ตลาดสดมีขนาดค่อนข้างใหญ่และโล่ง และเปิดทางเข้าออกได้หลายด้าน 

การพึ่งพาเครื่องปรับอากาศจึงเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยง เพราะเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ใช้พลังงานสูง และมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลาดสดจึงต้องมีการจ ากัดการใช้เครื่องปรับอากาศ ให้
ใช้ได้เฉพาะบางพื้นที่ แต่การสร้างสภาวะที่สบาย ยังคงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการออกแบบพื้นที่ การ
บ าบัดอากาศร้อนจากภายนอกตัวอาคารจึงเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ 

ทั้งนี้ แนวคิดในการบ าบัดอากาศร้อนในตลาดด้วยระบบ Evaporative Cooling 
System จึงเป็นระบบที่เหมาะกับพื้นที่เปิด ขนาดใหญ่ เพดานสูง เช่นตลาดสด ด้วยหลักการท างานที่
ให้ตัวอาคารมีช่องรับลม ที่เรียกว่า “คอสอง” ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยช่องรับลมนี้แทนด้วย 
“ม่านน้ า” ซึ่งเป็นแผงกระดาษรังผึ้งที่ชุ่มน้ าเย็น เมื่ออากาศร้อนผ่านช่องลมที่ชุ่มน้ าเย็น อากาศจะ
ถ่ายเทความร้อนให้น้ านั้น เป็นการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนถูกดูดด้วย “พัดลมดูดอากาศ” ขนาด
ใหญ่ ออกทางทิศตะวันตก ด้านหลังตลาดสด 

ด้วยระบบ Evaporative Cooling System ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบปรับ
อากาศโดยทั่วไป เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าในการท างานของมอเตอร์ที่ในการขับดันน้ าให้ไหลผ่านม่าน
น้ าที่ท าด้วยกระดาษ และมอเตอร์ของพัดลมดูดอากาศเท่านั้น  
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ภาพที่ 64 แนวคิดการบ าบัดอากาศร้อนในพื้นที่ตลาดสด 
 

การบ าบัดน้ าใช้แล้ว 
ตลาดสดโดยทั่วไป มักจะเจิ่งนองด้วยน้ าสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น เพราะในเกือบทุก

กิจกรรมของตลาดสดมีการใช้น้ า แต่ไม่มีการบริหารจัดการน้ าเสีย อาจเป็นเพราะระบบบ าบัดที่มีขาย
อยู่ในปัจจุบัน อาจใช้พื้นที่เฉพาะด้านขนาดใหญ่ เช่น ระบบบ่อผึ่งหรือบอ่ปรบัเสถียรภาพ (Oxidation 
or Stabilization Pond) หรือแม้กระทั่ง ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Logoon) ที่พบเห็นได้ทั่วไป
ตามหน่วยงานราชการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และระบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge Process) ที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์สภาพน้ าใช้ว่าประกอบด้วยสารแขวนลอยขนาดต่างๆ สารเคมีที่ละลาย
อยู่ในน้ า รวมถึงการสูญเสียออกซิเจนไปกับเช้ือจูลินทรีย์และแบคทีเรีย ซึ่งที่กล่าวมาเป็นสภาวะปกติ
ของน้ าที่ถูกใช้ และจัดว่าเป็นน้ าเสียของตลาดสด 

ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบ จึงใช้ระบบการไหลเวียนของน้ า ผ่านตัวกรองสาร
แขวนลอยขนาดใหญ่ ด้วย “ตะแกรงและกรวด” จากนั้นไหลผ่านเข้าไปใน “บ่อพืชบ าบัด” ที่ปลูก
วัชพืชน้ าที่สามารถช่วยบ าบัดกลิ่นและสารเคมีบางชนิด เช่น กกอียิปต์ ผักตบชวา ว่านน้ า คล้าน้ า กก
ราชินี ซึ่งน้ าจะถูกกักอยู่ในบ่อพืชบ าบัดประมาณครึ่งวัน ซึ่งสามารถใช้เป็นสระน้ าล้นประดับบริเวณ
สวนสาธารณะ เมื่อน้ าไหลล้นออกจากบ่อพืชบ าบัด ก็จะไหลผ่าน “ทางน้ าไหลล้น” ที่จ าลองสภาวะ
สูงต่ าคดเค้ียว ให้เกิดการแตกตัวของอนุภาคน้ า เพื่อให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในอนุภาคน้ าได้
สะดวกข้ึน ก่อนจะถูกกรองละเอียดด้วย “กรองทราย” และดับกลิ่นน้ าด้วย “กรองถ่าน” ก่อนน า
กลับมาใช้ในระบบชักโครก และม่านน้ าต่อไป 
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ภาพที่ 65 แนวคิดการบ าบัดน้ าใช้แล้วในตลาดสด 
 
การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 

ความหมายของค าว่า “เกื้อกูล”19 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ "เกื้อกูล" ว่า อุดหนุน เจือจาน 

เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ค าว่าอุดหนุน มีความหมายว่า ช่วยเหลือ เกื้อกูล ค าว่า ช่วย มีความหมายว่า ส่งเสริม
เพื่อให้ส าเร็จ ประโยชน์ ช่วยเหลือ แปลว่า ช่วยกิจการของเขาเพื่อให้พร้อมมูลข้ึน หรือหมายถึงการ
สละเงิน แรง ความสามารถ เวลา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่เป็นของเรา เพื่อท าให้กิจการงานของ
ผู้อื่นสัมฤทธ์ิผล ค าว่า เกื้อกูล ก็มีความหมายคล้ายกัน แต่เกื้อกูลมีนัยความหมายว่า ช่วยให้ดีข้ึน ให้
เจริญข้ึน ในขณะที่ช่วยเหลือมักมีนัยความหมายว่า ช่วยให้พ้นทุกข์ด้วย 

ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ภาวะอ้างอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล หมายถึงการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์ ซึ่ง
ต่างจากภาวะพึ่งพา ซึ่งหมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยต่างก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน หากแยกกันอยู่จะไม่สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้หรือแบบเป็นกลางต่อกัน ซึ่งเป็นการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์ 

 “เกื้อกูล” ด้านภาวะ คือภาวะของการอิงอาศัย เช่น กล้วยไม้ที่เกาะบนต้นไม้ใหญ่ หรือ 
นก ต่อ แตน ผึ้ง ที่ท ารังบนต้นไม้ ได้รูปแบบงานออกแบบทีม่ีลักษณะห่อหุม้ 
 

                                                   
19 ส ำนกัพฒันำชมุชน, ชุมชนแห่งความเกือ้กูล, เข้ำถึงเมือ่ 3 พฤศจิกำยน 2555, 

เข้ำถึงได้จำก http://www3.cdd.go.th/banphraek/index.php 
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ภาพที่ 66 แนวคิดในการแปรรปู ภาวะเกื้อกลูสูล่ักษณะห่อหุ้ม 
 

“เกื้อกูล” ด้านอาการ นึกถึงอาการยื่นมือเข้าช่วย จับมือกัน ร่วมมือกัน เปรียบเหมือน
เชือกที่มีการพันเกลียวและผูกเงื่อนปม เพื่อเสริมความยาวและแข็งแรงของเชือก ได้รูปแบบงาน
ออกแบบที่ลักษณะพันเกลียวกันไปในแนวสูง 

“เกื้อกูล” ด้านลักษณะ เป็นการปลอบประโลม ที่มีลักษณะของการโอบล้อม ให้
ความรู้สึกผ่อนคลายจากความกังวล ได้รูปทรงของหลังคาที่โอบล้อมรอบพื้นที่ 

 
ภาพที่ 67 แนวคิดในการแปรรปู ลักษณะเกื้อกลูสู่หลังคาโอบล้อม 
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“เกื้อกูล” ด้านลักษณะ เป็นสนับสนุน เปรียบกับเสาค้ ายันโครงสร้าง 

 
ภาพที่ 68 แนวคิดในการแปรรปู ลักษณะเกื้อกลูสู่เสาค้ ายันโครงสร้าง 
 
สรุปแนวทางการออกแบบ 

จากผลการวิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญา “เกษตร
ผสมผสาน” ได้พบค าส าคัญที่สามารถนิยามเกษรผสมผสานได้ว่าเป็น “แผนผังแห่งการหมุนเวียนกัน
อย่างเกื้อกูล” ซึ่งเมื่อน ามาแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่  Analogy, 
Diagram, Integrate, Sense of Perception และ Metaphor แล้ว สามารถสรุปแนวทางการ
ออกแบบ ดังแผนผังด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ 69 แผนผงัสรุปแนวทางการออกแบบตลาดสดชุมชนเมือง 
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บทท่ี 5 

การศึกษารายละเอียดของโครงการ 

การวิเคราะห์สถานท่ีตั้งโครงการ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงฑุติยภูมิและเชิงปฐมภูมิ ได้พบความสัมพันธ์ของชุมชน ตลาด 

และวัด ดังบทกลอน ของท่านเจ้าคุณพระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส พ.ศ. 2492-2508) อดีตเจ้า
อาวาสวัดชนะสงคราม ที่ว่า 

“วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย 
บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย 

บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ยิ่งอวยชัย 
ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง” 

จึงเลือกที่ตั้งโครงการ “ตลาดสดชุมชน” อยู่ในพื้นที่วัด ซึ่งน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับ
ความสัมพันธ์ทั้ง 3 คือ ชุมชน วัด ตลาด ดังนี ้

1. เพื่อสร้างให้เศรษฐกิจชุมชน ภายในชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพึ่งพา
ตัวเองในระดับชุมชน 

2. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneur) ให้มีพื้นที่ท าการค้า ที่มี
ระเบียบถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย อีกทั้งยังใกล้ที่พักอาศัยในชุมชน 

3. เพื่อสร้างอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาด เช่น รับจ้าง บริการขนส่ง เป็นต้น 
4. เป็นแหล่งพบปะของชุมชน โดยอาศัยพื้นที่วัดที่ว่างเปล่า ทั้งนี้วัดเคยเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชนในอดีต ถือเป็นการดึงชุมชนให้กลับเข้าหาวัด 
5. ส่งเสริมการพัฒนาวัดทางด้านกายภาพ ด้วยคนในชุมชนน้ันๆ 
6. เป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของวัด โดยคนในชุมชนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม 
ทั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ว่างในบริเวณ “วัดอุทัยธาราม” เลขที่ 2 ริมทางรถไฟสายตะวันออก 

หมู่ที่ 5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งโครงการ ซึ่งมีทางเข้าทางด้าน
ถนนก าแพงเพชร 7 และพระราม 9 ซอย 6 โดยบริเวณรอบวัดมีแหล่งชุมชนหลายแหล่ง เช่น ชุมชน
วัดอุทัย ชุมชนปู่เทียม และสถานบันเทิง RCA 

ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 
ทิศตะวันตก ติดก าแพงศาลาฌาปนกิจของวัดอุทัยธาราม 
ทิศใต้ ติดถนนเข้าวัดอุทัยธาราม ซึ่งกั้นพื้นเจดีย์ของวัด 
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ภาพที่ 70 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและชุมชนโดยรอบ 

 
ภาพที่ 71 แผนผงัแสดงที่ตั้งโครงการและบรเิวณโดยรอบ 

 
การเดินทางมายงัที่ตั้งโครงการด้วยรถยนต์ สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ 2 ช่องทางคือ 
1. ด้านถนนจตุรทิศ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 9 ซอย 6 มาตามถนนสาธารณะ จะเข้า

สู่พื้นที่วัดอุทัยธารามทางด้านเหนอื 
2. ด้านถนนเพชรอุทัย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนก าแพงเพชร 7 เลียบก าแพงวัดอุทัยธาราม 

เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตวัดอุทัยธารามทางด้านทิศใต้ 
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ภาพที่ 72 พื้นที่โครงการ มองจากถนนด้านทิศตะวันออก 
 

 
ภาพที่ 73 พื้นที่โครงการ มองออกไปทางถนนด้านทิศเหนอื และทิศตะวันออก 

 
พื้นที่ตั้งโครงการตลาดสดชุมชนเมืองในเขตวัดอุทัยธาราม มรีายละเอียดดังนี ้
1. หน้ากว้างพื้นที่ 60 เมตร 
2. ความลึกของพื้นที่ 60 เมตร 
3. ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร 

 
การวิเคราะห์สถานท่ีส าคญัโดยรอบ 

เนื่องจากวัดอุทัยธารามเป็นวัดเก่าแก่ คาดว่าสร้างข้ึนตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย 
สืบเนื่องจนปัจจุบนั มีหลักฐานการขุดค้นพบโบราณวัตถุ และการบูรณะวัดหลายครั้ง ประกอบกับการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองตลอดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้เกิดมีแหล่งชุมชนมากมายหลายแหล่งใน
บริเวณโดยรอบวัด ได้แก่ 
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1. ชุมชนวัดอุทัยธาราม ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดอุทัยธาราม มีล ารางสาธารณะ
ค่ัน ต้องเดินข้ามสะพาน โดยชุมชนอยู่ติดกับโรงเรียนวัดอุทัยธาราม จากการประเมินโดยการเดิน
ส ารวจรอบบริเวณ พบว่าน่าจะมีประชากรไม่ต่ ากว่า 100 ครัวเรือน ซึ่งลักษณะบ้านเรือนเป็นการ
ก่อสร้างค่อนข้างถาวร และจากการสอบถาม พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพ 

 
ภาพที่ 74 ชุมชนวัดอุทัยธาราม 

 
2. ตลาดนัดข้างทางรถไฟ โดยในบริเวณเลียบถนนก าแพงเพชร 7 ติดทางรถไฟ ตรง

ข้ามวัดอุทัยธารามด้านทิศใต้ มีตลาดนัดอยู่ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเหล่าน้ี ถูกไล่ที่จากพื้นที่เอกชนด้านข้างวัด 
จึงมาเช่าเต็นท์ข้างทางรถไฟ วางแผงขายสินค้าอุปโภคบริโภค ของสด และอาหาร เปิดเป็นตลาดนัด
ช่วงเย็นของวันท างาน และช่วงบ่ายถึงเย็นของวันเสาร์อาทิตย์ พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 75 ตลาดสดช่ัวคราวติดกับรางรถไฟ  



87 

3. ชุมชนปู่เทียม ที่มีทางเข้าหลักอยู่บนถนนซอยเดียวกับวัดอุทัยธาราม ทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนงานก่อสร้าง จากการประเมินด้วยการเดินส ารวจ พบว่าน่าจะมี
ประชากรไม่ต่ ากว่า 100 ครัวเรือน 

 
ภาพที่ 76 ชุมชนปู่เทียม  

 
4. คอนโดมิเนียมสร้างใหม่ จากการประเมินด้วยการส ารวจบริเวณใกล้วัดอุทัยธาราม 

พบการก่อสร้างคอนโดมิเนียมประมาณ 3 โครงการ ซึ่งมีขนาดโครงการต่างกัน จ านวนห้องพัก
โดยรวมมีมากกว่า 1,000 ห้อง ซึ่งโครงการเน้นกลุ่มลูกค้าที่เดินทางด้วยรถสาธารณะ เนื่องจากใน
บริเวณใกล้เคียงมีสถานี MRT เพชรบุรีตัดใหม่ และ Airport Link สถานีเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเป็นสถานี
หลักที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างมากในแต่ละวัน   

 
ภาพที่ 77 โครงการคอนโดมเินียมในบริเวณใกล้เคียง  
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5. Royal City Avenue พื้นที่ของภาคเอกชน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดอุทัย
ธาราม ถัดจากชุมชนปู่เทียม RCA เป็นทั้งส านักงานในช่วงเวลากลางวัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
เวลากลางคืน ท าให้ RCA เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชากรทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน แตกต่างไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

 
ภาพที่ 78 โครงการ Royal City Avenue  
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บทท่ี 6 

การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบ 
 

จากการศึกษาข้อมูลระบบเกษตรผสมผสาน และตลาดประเภทต่างๆ ในประเทศไทย 
รวมถึงพื้นที่ใช้สอย สิ่งอ านวยความสะดวกในตลาดสดประเภทต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่  Analogy, Diagram, Integrate, Sense of Perception และ 
Metaphor แล้ว จึงได้ผลงานการออกแบบ “ตลาดสดชุมชนเมือง” ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. แผนผังอาคารช้ันล่าง เป็นพื้นที่ตลาดสด 
2. แผนผังอาคารช้ันลอย เป็นพื้นที่ส านักงานตลาดสด 
3. แผนผังอาคารช้ันดาดฟ้า เป็นพื้นที่ปลูกผักและที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
4. แผนผังพื้นอาคารช้ันล่าง ช้ันลอย และช้ันดาดฟ้า 
5. แผนผังไฟฟ้าแสงแสว่างช้ันล่าง ช้ันลอย และช้ันดาดฟ้า 
6. แผนผังจุดไฟฟ้าช้ันล่าง ช้ันลอย และช้ันดาดฟ้า 
7. แผนผังการไหลเวียนน้ าดี และน้ าใช้ 
8. แบบทัศนียภาพพื้นที่ภายนอกโครงการ 
9. แบบทัศนียภาพพื้นที่ภายในอาคาร 
10. แบบแสดงรายละเอียดการออกแบบโครงการ 
11. รายละเอียดแบบแผงประเภทต่างๆ 
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ภาพที่ 87 แสดงภาพอาคารตลาดสดด้านบน เมื่อหุบร่มบริเวณลานนั่งทานอาหาร 

   



99 

ภา
พท

ี่ 8
9 

แส
ดง

รปู
ทัศ

นีย
ภา

พอ
าค

าร
ตล

าด
สด

 

ภาพที่ 88 แสดงภาพอาคารตลาดสดด้านบน เมื่อหุบร่มบริเวณลานนั่งทานอาหาร 
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การออกแบบภายในตลาดสด 
พื้นที่ภายในตลาดสดแบ่งเป็นโซนตามประเภทสินค้า และลักษณะกิจกรรมการใช้พื้นที่

ของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งใช้การตกแต่งฝ้าเพดานด้วยท่อ PVC ใช้แล้วมาย้อมสีให้สื่อถึงสินค้า
ประเภทนั้นๆ เช่น ผืนฝ้าสีเขียวสื่อถึงแผงผกัผลไม้ ผืนฝ้าสีแดงสื่อถึงแผงขายเนื้อสัตว์ ผืนฝ้าสีฟ้าสื่อถึง
แผงขายสัตว์น้ า ผืนฝ้าสีน้ าตาลสื่อถึงแผงขายของแห้ง ผืนฝ้าสีส้มสื่อถึงแผงขายอาหารส าเร็จรูป และ
ผืนฝ้าสีเหลืองสื่อถึงร้านขายอาหารปรุง 
ทั้งนี้ท่อ PVC ที่ติดตั้งให้มีความสูงต่ าเล่นระดับกันเป็นผืนฝ้าน้ี ยังท าหน้าที่เป็นท่อโคมไฟ ที่มีข้ัวไฟติด
อยู่ด้านใน สามารถก าหนดจุดติดต้ังหลอดไฟให้ตรงกับพื้นที่แผงขายของ และสามารถเป็นหลอดไฟได้
โดยง่ายอีกด้วย 

 
ภาพที่ 94 แสดงการตกแต่งภายในตลาด ด้วยผืนฝ้าท าจากท่อ PVC 

 
ภาพที่ 95 แสดงการตกแต่งภายในตลาด มองจากด้านในสู่ลานจอดรถ 
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การออกแบบภายในตลาดสด 
การออกแบบพื้นที่ตั้งแผงขายสินค้า ทั้งแบบแผงติดตาย และแผงรถเข็น ได้ออกแบบ

พื้นที่เฉพาะแต่ละแผง ให้มีระดับต่ ากว่าทางเดินโดยรอบ 100 มิลลิเมตร เพื่อประโยชน์ในการระบาย
น้ าลงสู่ท่อสุขาภิบาลใต้พื้นตลาด และพื้นที่แต่ละแผงมีการก าหนดจุดติดต้ังระบบไฟฟ้า และ/หรือท่อ
ก๊าซที่ผนัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการขายสินค้าแต่ละประเภทด้วย  

 
ภาพที่ 96 แสดงการตกแต่งภายในตลาด บริเวณรถเข็นขายผักและผลไม้ 

 
ภาพที่ 97 แสดงการตกแต่งภายในตลาด บริเวณรถเข็นขายอาหารปรงุและอาหารส าเร็จ 
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การออกแบบภายในตลาดสด ส่วนส านักงาน 
ส่วนส านักงานของตลาดสด อยู่บนพื้นที่ช้ันลอยด้านบนห้องน้ า และลานรวบรวมขยะ 

ทางข้ึนอยู่ติดกับห้องเย็น มีหน้าต่างบานกระจกรอบ เพื่อให้สามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ภายใน และโดยรอบตลาด ทั้งนี้แบ่งส่วนเป็นห้องท างานผู้อ านวยการตลาด พื้นที่ท างานพนักงานส่วน
การเงิน และพนักงานส่วนอ านวยการ และพื้นที่ห้องประชุม                       

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 98 แสดงการตกแต่งภายในภายในส านักงาน 
 

ภาพที่ 99 แสดงการตกแต่งภายในภายในห้องประชุมของส านักงาน 
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การออกแบบลานนั่งทานอาหาร  
บริเวณลานนั่งทานอาหาร ประกอบด้วยสวนไม้ผล ประเภทกล้วย มะละกอ และมะม่วง 

เพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติ และสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน ในขณะเดียวกัน น าร่มขนาดใหญ่ที่ยึดติด
กับพื้นที่ มาสร้างร่มเงาส าหรับพื้นที่นั่งกินข้าว ทั้งนี้ร่มดังกล่าวสามารถกาง หุบ และถอดท าความ
สะอาดได้ ตามต้องการอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 100 แสดงรปูทัศนียภาพบริเวณที่นั่งกินข้าว เมื่อกางร่ม 
 

 
ภาพที่ 101 แสดงรปูทัศนียภาพบริเวณที่นั่งกินข้าว เมื่อหบุรม่ 
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การออกแบบสวนผักดาดฟ้า 
สวนผักดาดฟ้า เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวในกระบะ บนพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารตลาด 

มีการประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์ ยกสูง 2.7 เมตร ทั้งใช้รับแดดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโครงการ 
และยังเป็นร่มเงาเพื่อปลูกผักบางชนิดที่ไม่ทนต่อแดดได้ อีกทั้งน้ าที่ใช้ในการรดพืชผักกระบะเหล่านี้ 
เป็นน้ าใช้แล้วในตลาดสด ที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าของโครงการ ผ่านมาตามท่อระบบน้ า
หยด เพื่อให้น้ าสามารถหยดซึมลงดินบริเวณพืชผักแต่ละต้น เป็นการให้น้ าพืชผักที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผนังอาคารช้ันดาดฟ้าที่เป็นระแนงไม้ เพื่อปลูกพืชผักไม้เลื้อยต่างๆ  

 
ภาพที่ 102 แสดงรายละเอียดสวนผักดาดฟ้า และการประยกุต์ใช้แผงโซล่าเซลล์ 

 
ภาพที่ 103 แสดงรายละเอียดผนงัอาคารช้ันดาดฟ้า เพื่อปลกูพืชไม้เลือ้ย 
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การออกแบบระบบบ าบัดน้ าใช้ในตลาดสด 
การบ าบัดน้ าใช้แล้ว 5 ข้ันตอน ตั้งแต่การกรองหยาบบริเวณจุดรวมน้ าทิ้งที่ลานซักล้าง 

ผ่านการเติมอากาศระหว่างทางน้ าไหลรอบอาคาร แล้วผ่านบ่อพืชบ าบัดใต้ทางเดินเข้าหลักของตลาด 
เพื่อก าจัดสารพิษ และโลหะหนักหลายชนิดที่ปนเปื้อนมาในน้ า ก่อนผ่านการกรองละเอียดด้วยถ่าน
และทรายบริเวณหลงัตลาด ก่อนส่งผ่านท่อเข้าไปพักไว้ในถังเก็บน้ า ด้านหลังตลาดติดกับห้องน้ า ก่อน
น้ าไปใช้รดน้ าต้นไม้ทั้งหมดของโครงการ และรดม่านน้ าผนังอาคารในระบบปรับอากาศของอาคาร
ต่อไป  

 

 
ภาพที่ 104 แสดงรายละเอียดทางน้ าไหลเติมอากาศ ใต้ทางเดินรอบอาคาร  

 
ภาพที่ 105 แสดงรายละเอียดทางน้ าไหลผ่านพืชบ าบัด ใต้ทางเดินหน้าอาคาร  
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การออกแบบระบบปรับอากาศในตลาดสด 
ด้วยระบบ Evaporative Cooling System ที่สามารถสร้างการหมุนเวียนอากาศภายใน

ตลาดสดให้เกิดการลดอุณหภูมิลงประมาณ 5 องศาเซลเซียส ด้วยการใช้พัดลมขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งไว้
ด้านหลังของอาคาร ดูดอากาศออกจากตัวอาคาร โดยกระแสอากาศจะผ่านเข้ามาทางแผงรังผึ้งชุ่มน้ า 
ด้านหน้าของอาคาร เมื่ออากาศร้อนภายนอกอาคารผ่านรังผึ้งชุ่มน้ าเพื่อลดอุณหภูมิแล้ว ถูกดูดออก
อย่างรวดเร็ว ย่อมเกิดกระแสลมไหลพัดอย่างต่อเนื่องในตัวอาคาร  
 

 
ภาพที่ 106 แสดงรายละเอียดแผงรงัผึง้ชุ่มน้ า ด้านหน้าอาคาร 

 

ภาพที่ 107 แสดงรายละเอียดพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ ดา้นหลังอาคาร 
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การออกแบบแผงรังผึ้งด้านหนา้อาคาร 
แผงรังผึ้งชุ่มน้ าด้านหน้าตัวอาคารนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศ ที่สร้างจาก

กระดาษรังผึ้งเคลือบน้ ายากันน้ า นอกจากประโยชน์ด้านการปรับอุณหภูมิแล้ว ยังสามารถใช้
ประโยชน์ด้านการสื่อสาร โดยน ากระดาษรังผึ้งเก่าๆ มาเคลือบสีต่างๆ แล้วอุดในรูตามที่ได้ออกแบบ 
สามารถสร้างตัวอักษร หรือภาพเพื่อใช้สื่อสารตามเทศกาลต่างๆ ต่อไป 
 

ภาพที่ 108 แสดงรายละเอียดแผงรงัผึง้ เป็นผนังด้านหน้าอาคาร 

 

ภาพที่ 109 แสดงรายละเอียดการอุดรูแผงรังผึ้งด้วยกระดาษสีอื่นๆ เพือ่สร้างตัวอักษร 
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การออกแบบแผงขายสินคา้ 
การออกแบบแผงขายเนื้อ - หมู – ไก่ 
ลักษณะแผง 
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง 
2. ขนาด 2.5x2.0x0.9 
3. โต๊ะด้านหน้า และ โต๊ะด้านข้าง 
4. ยืนท างาน 
5. มีที่แลเ่นื้อสัตว์ 
6. มีการใช้น้ าพอสมควร 
ลักษณะของวัสดุท่ีใช้สรา้งแผง – เหล็กไรส้นิม และกระจก 
1. ท าความสะอาดได้ง่าย เช้ือโรคไม่เกาะติด 
2. ทนน้ า ไม่เป็นสนิม ไม่ขึ้นรา 
3. ทนรอยขูดขีด 

ภาพที่ 110 แผงขายเนื้อสัตว์ แสดงรายละเอียดและขนาด 
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การออกแบบแผงขายปลา - สัตว์น้ าจืด - สัตว์ทะเล 
ลักษณะแผง 
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง 
2. ขนาด 2.5x2.0x0.9 
3. โต๊ะด้านหน้า และ โต๊ะด้านข้าง 
4. ยืนท างาน 
5. มีที่แลเ่นื้อปลา 
6. มีการใช้น้ าค่อนข้างมาก 
ลักษณะของวัสดุท่ีใช้สรา้งแผง – เหล็กไรส้นิม และกระจก 
1. ท าความสะอาดได้ง่าย เช้ือโรคไม่เกาะติด 
2. ทนน้ า ไม่เป็นสนิม ไม่ขึ้นรา 
3. ทนรอยขูดขีด 

 

 
ภาพที่ 111 แผงขายปลาและสัตว์น้ า แสดงรายละเอียดและขนาด 
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การออกแบบรถเข็นขายผัก - ผลไม้ - ดอกไม้ 
ลักษณะรถเข็น 
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง 
2. ขนาด 1.8x0.8x0.9 
3. ยืนท างาน 
4. ช้ันวางสินค้าหลายระดับ 
5. มีการใช้น้ าบ้าง 
ลักษณะของวัสดุท่ีใช้สรา้งรถเข็น – เหลก็เคลือบส ี  
1. ท าความสะอาดได้ง่าย เช้ือโรคไม่เกาะติด 
2. ทนน้ า ไม่เป็นสนิม ไม่ขึ้นรา  
3. ทนรอยขูดขีด 

 
ภาพที่ 112 รถเข็นขายผักผลไม้ และดอกไม้ แสดงรายละเอยีดและขนาด 
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การออกแบบรถเข็นขายของแห้ง และอาหารส าเร็จรูป 
ลักษณะรถเข็น 
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง 
2. ขนาด 1.8x0.8x0.9 
3. ยืนท างาน 
4. ช้ันวางสินค้าหลายระดับ 
5. มีช่องเกบ็สินค้ารอขาย 
ลักษณะของวัสดุท่ีใช้สรา้งรถเข็น – เหลก็เคลือบส ี   
1. ท าความสะอาดได้ง่าย เช้ือโรคไม่เกาะติด 
2. ทนน้ า ไม่เป็นสนิม ไม่ขึ้นรา  
3. ทนรอยขูดขีด 

 
ภาพที่ 113 รถเข็นขายของแหง้ และอาหารส าเร็จรูป แสดงรายละเอียดและขนาด 
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การออกแบบรถเข็นขายอาหารปรุงเสร็จ 
ลักษณะรถเข็น 
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง 
2. ขนาด 1.8x0.8x1.2 
3. โต๊ะด้านหน้า + เตาด้านข้าง 
4. ยืนท างาน 
5. มีที่เตรียมและพักอาหาร 
6. มีการใช้น้ าค่อนข้างมาก 
ลักษณะของวัสดุท่ีใช้สรา้งรถเข็น – เหลก็เคลือบส ี  
1. ท าความสะอาดได้ง่าย เช้ือโรคไม่เกาะติด 
2. ทนน้ า ไม่เป็นสนิม ไม่ขึ้นรา  
3. ทนความร้อน ทนรอยขูดขีด 

 

 
ภาพที่ 114 รถเข็นขายอาหารปรงุเสร็จ แสดงรายละเอียดและขนาด 
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การออกแบบแผงขายของช า 
ลักษณะร้านค้า  
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง 
2. ขนาด 2.5x3.0x2.8 
3. กั้นเป็นห้องโลง่ เปิดด้านหน้า  
4. มีประตูม้วนปิดด้านหน้า 
5. เป็นทีเ่ก็บสินค้าช้ินใหญ่ จ านวนมาก 
6. มีแท่นรบัลูกค้าอยู่ด้านหน้า 

 

 
 
ภาพที่ 115 ร้านขายของช า แสดงรายละเอียดและขนาด 
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บทท่ี 7 

สรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ระบบเกษตรผสมผสานสู่การออกแบบตลาดสดชุมชน

เมือง ไดผ้ลของการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 
1. ผลของการศึกษาภูมิปัญญาระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ชนบท พบความสัมพันธ์

ของการวางแผน การจัดการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติในพื้นถ่ิน รวมถึงทรัพยากรที่สร้าง
ข้ึนใหม่ ทั้งหมดด ารงอยู่ด้วยกันที่มีระบบการหมุนเวียนอย่างเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ  

2. ผลการศึกษารูปแบบตลาดสดสมัยใหม่ พบวิวัฒนาการการจัดสรรพื้นที่ตลาด ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง ทั้งด้านปัญหาจากการบริหารจัดการ และ
พบแนวคิดหลากหลาย ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดสรรหมุนเวียนใช้ทรัพยากร ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบเกษตรผสมผสาน และข้อมูลด้านรูปแบบตลาด
สด น ามาสังเคราะห์สู่การออกแบบตลาดสดในชุมชนเมือง ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตประจ าวันในชนบท ที่
สามารถพึ่งพากันเป็นระบบอย่างเรียบง่าย ให้มีการจัดสรรพื้นที่ตามมาตรฐานสุขอนามัยทีดี มีระบบ
การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเพื่อสร้างให้เกิดการหมุนเวียนใช้
ทรัพยากร เพื่อประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

จากสมมุติฐานของการศึกษา  การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาปัญหา “การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกษตร” กระแสหลักในปัจจุบัน จนถึงระบบการท าเกษตรแบบ “เกษตร
ผสมผสาน” สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ 
“ตลาดสดชุมชนเมือง” ให้เป็นตลาดสดในชุมชนเมือง และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน 
เกษตรผสมผสานส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

ทั้งนี้ การออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมของตลาดสด สามารถสื่อถึงบรรยากาศที่ 
สะท้อนคุณค่าแห่งการเกื้อกูลกัน และยังคงความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการเป็น ตลาดสด
ในสังคมเมือง 
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ข้อค้นพบ 
การออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมของตลาดสดชุมชนเมอืง จากการศึกษาภูมิปัญญา

เกษตรผสมผสานนั้น สามารถสรุปข้อค้นพบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. ระบบการจัดการขยะปฏิกูล การศึกษาพฤติกรรมการพื้นที่ตลาดสดในปัจจุบัน พบว่า

ขยะปฏิกูลที่เกิดจากกิจกรรมการค้าขายในตลาดสด แบ่งได้เป็น 
1.1 เศษอาหาร ได้แก่ อาหารเหลือ และเศษวัตถุดิบในการท าอาหาร สามารถน าไป

ขายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปเลี้ยงไส้เดือน เพื่อท าปุ๋ยมูลไส้เดือน  
1.2 เศษขยะเปียก ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ เศษเนื้อ หรือช้ินส่วนสัตว์ ที่เกิดจากการตัด

แต่ง สามารถน าไปขายเพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก็สชีวภาพ 
1.3 เศษขยะแห้ง ที่ผ่านการคัดแยก สามารถน าไปขายเพื่อเข้าสู่กระบวนการ 

recycle ในระบบอุตสาหกรรมต่อไป 
ทั้งนี้ขยะปฏิกูลที่เกิดข้ึนในกิจกรรมของตลาดสด ถ้าได้รับการบริหารจัดการ น่าจะสร้าง

แหล่งรายได้ของตลาดสดอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นแหล่งรับซื้อขยะที่คัดแยกจากบ้านเรือนของคนใน
ชุมชนน้ันๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2. ระบบบ้าบัดน้้าแบบธรรมชาติ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
2.1 การกรองหยาบด้วยตะแกรงและก้อนกรวด 
2.2 การผ่านน้ าในบ่อพืชบ าบัด 
2.3 การเติมอากาศด้วยทางน้ าไหล 
2.4 การกรองทราย  
2.5 การกรองถ่าน 

โดยการออกแบบระบบบ าบัดน้ า ด้วยการก าหนดจุดรวมน้ าทิ้ง ให้ผ่านการกรองตาม
ข้ันตอนต่างๆ รวมถึงออกแบบทางน้ าไหลใต้ทางเดินรอบตลาด ที่ผ่านบ่อที่ปลูกพืชบ าบัดไว้ใต้ทางเดิน 
บริเวณทางเดินเข้าหลักของลกูค้า แล้วไหลผ่านการกรองละเอียด ก่อนส่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วเข้าสู่
ถังเก็บน้ า บริเวณหลังตลาด ด้านข้างห้องน้ า ซึ่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดตามข้ันตอนดังกล่าวสามารถน า
กลับมาใช้ได้หลายทาง เช่น การรดรังผึ้งในระบบปรับอากาศ การรดน้ าสวนพืชผักดาดฟ้า และไม้ผลที่
ลานนั่งกินข้าว น้ าใช้ส าหรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ า น้ าล้างภาชนะต่างๆ ต่อไป 

3. สวนผักดาดฟ้า บนพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารตลาดสด นอกจากใช้เป็นพื้นที่วางแผงโซ
ล่าเซลล์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ส าหรับปลูกผักสวนครัวได้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่  

3.1 ผักที่ต้องการแสงแดด สามารถปลูกที่กลางแจ้ง  
3.2 ผักที่ต้องการร่มเงา สามารถปลูกด้านล่างแผงโซล่าเซลล์  
3.3 ผักเถา สามารถปลูกบริเวณรั้วระแนงของพื้นที่ดาดฟ้าได้ 
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4. แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องด้วยเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ในปัจจุบันเป็นที่
แพร่หลาย เนื่องด้วยราคาที่ลดลงมาก และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ สามารถน ามาใช้ในพื้นที่ตลาดสด 
ในด้านต่างๆ ดังนี้  

4.1 แสงสว่างทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ด้วยตัวเก็บประจุไฟฟ้า และหลอด 
LED 

4.2 ปั๊มน้ าที่ใช้ส าหรับระบบน้ าหยด เพื่อรดน้ าพืชผักสวนครัวบนดาดฟ้า และไม้ผลที่
ลานนั่งกินข้าว 

4.3 ปั๊มน้ าที่ใช้ส าหรับรดแผงรังผึ้ง ในระบบปรับอากาศของอาคาร 
4.4 ปั๊มน้ าที่ใช้ส าหรับระบบบ าบัดน้ าของโครงการ 
4.5 พัดลมดูดอากาศ ในระบบปรับอากาศของอาคาร 
4.6 เครื่องปรับอากาศส านักงาน 

5. Display board บนแผงรังผึ้ง เนื่องจากแผงรังผึ้งที่ใช้ในระบบปรับอากาศ มี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งผืน และมีสีน้ าตาลอ่อน ถ้าใช้วัสดุที่มีสีตัดกับสีน้ าตาล 
น ามาอุดช่องว่างดังกล่าวตามลวดลายที่ออกแบบไว้ แผงรังผึ้งด้านหน้าอาคารตลาดที่มีความยาว 60 
เมตร สูง 3 เมตร และสูงจากระดับพื้นดินที่ 4 เมตรนี้ ก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ประกาศข้อมูล หรือ
ตกแต่งอาคาร ในลักษณะของ display board ได้อย่างเด่นชัด 

6. การประยุกต์ใช้รถเข็นขายของ ที่พบเห็นได้ตามหาบเร่แผงลอยทั่วกรุงเทพ เป็น
ระบบการขายสินค้าที่ต้องมีการวางแผนประจ าวัน เพื่อเตรียมสินค้าที่จะปรุงหรือขายที่ที่พัก แล้วจึง
เคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ขาย และรถเข็นยังคงท าหน้าที่เป็นพื้นที่ท างานในระหว่างการขายของ
ผู้ค้าด้วย จึงใช้ประโยชน์ของรถเข็นขายของดังกล่าว มาออกแบบเพิ่มประโยชน์การใช้งานตาม
ลักษณะของสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ค้าสามารถใช้งานรถเข็นขายของนี้ ในพื้นที่ตลาดสดชุมชน
เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาภูมิปัญญา ระบบเกษตรผสมผสานสูก่ารออกแบบตลาดสดชมุชนเมือง มี
ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ และทางด้านนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

ด้านวิชาการ การศึกษาพฤติกรรมด้านการค้าขายของพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดนัดต่างๆ ใน
กรุงเทพ ซึ่งพบว่า  

1. รถเข็นขายของน่าจะได้รับการพัฒนาเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการใช้งาน และคงความ
สวยงาม และน่าจะสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยได้มากกว่าที่เป็นอยู่ แต่ข้อจ ากัดด้านเวลา
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ส าหรับงานวิจัยช้ินนี้ ยังบกพร่องเรื่องการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งน่าจะเป็น
แนวทางให้เกิดการพัฒนาได้ต่อไป 

2. การแก้ปัญหาด้านพื้นที่ใช้สอยนอกอาคารด้วยร่มยักษ์นั้น เป็นการออกแบบที่พัฒนา
มาจากเทคโนโลยี tension membrane structure ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย ประเทศแถบตะวันออกกลาง และสิงคโปร์ การน าเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้ใน
บริเวณลานนั่งทานอาหาร โดยให้ร่มยักษ์สามารถกางออกตอนกลางวัน หรือขณะฝนตก และหุบเก็บ
ตอนเย็นเพื่อรักษาทัศนียภาพโดยรอบ ทั้งนี้การพัฒนาเทคนิคดังกลา่ว เพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศและ
แสงอาทิตย์จ้าแบบเมืองไทยนั้น ต้องมีลงรายละเอียดด้านการออกแบบโครงสร้างต่อไป  

3. การออกแบบบูรณาการส าหรับงานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล ที่มีการใช้เทคโนโลยี
หลากหลาย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ กับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปั๊มน้ า ที่เป็นระบบที่ส าคัญ
มากส าหรับการใช้งานพื้นทีต่ลาดสด งานวิจัยช้ินน้ีเป็นเพียงการน าแนวคิดที่มีพื้นฐานจากการศึกษาใน
ด้านการประยุกต์ใช้งานที่เป็นไปได้เท่านั้น โดยยังไม่ได้ค านวณค่าต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ที่
น่าจะเกิดการใช้งานจริง ต้องมีการค านวณค่าต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

ด้านนโยบาย ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานพื้นที่ตลาด และพื้นที่ตั้งโครงการบริเวณ
วัดอุทัยธาราม รวมถึงบริเวณพื้นที่วัดอื่นๆ พบว่า 

1. ตลาดสดสามารถจัดสร้างได้ในพื้นที่บริเวณใกล้วัด เนื่องจากในอดีตวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน คนในชุมชนผูกพันกับวัด ในด้านเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
เป็นที่พบปะสังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ ดังนั้นการสร้างตลาดสดใกล้วัด จึงน่าจะเป็นการดึงชุมชนกลับ
เข้าสู่วัดได้โดยทางอ้อม 

2.  ตลาดสดเป็นแหล่งรวมของชุมชนในด้านการบริโภค การจัดสร้างและการบริหาร
ตลาดสด ต้องมีการก าหนดมาตรฐานสุขลักษณะ และทุกคนที่มีส่วนในการใช้พื้นที่ตลาดสดต้อง
ร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดว่าด้วยเรื่องสุขลักษณะอนามัยต่างๆ ซึ่งน่าจะเพิ่มข้อก าหนด
ด้านการจัดการขยะปฏิกูล การบ าบัดน้ าใช้แล้ว การใช้พลังงานหมุนเวียน ร วมถึงระบบการปรับ
อากาศแบบประหยัดพลังงาน ให้มีใช้ในตลาดสดทั่วไป 
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กรณีศึกษาระบบเกษตรผสมผสาน 
 
นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา เขียนถึงงานวิจัยเกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ์1 ซึ่งมีเนื้อหา

ตอนหนึ่งดังนี้... งานวิจัยชาวบ้านเรื่อง "โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมประณีต 1 ไร่" ของ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และ สสส. เป็นการ
แปรแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับการรับรองผลอย่างถูก ต้องมีการเก็บข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถใช้อ้างอิงได้ เพราะได้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้
ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

การท าเกษตรประณีต คือ การเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ของเกษตรกร เนื่องจากระบบการท า
เกษตรที่ผ่านมานั้นมีการคิดกันเพียงหยาบๆ ว่า 1 ไร่คือที่ดิน 1,600 ตารางเมตร ขณะเดียวกันก็ปลูก
โดยไม่มีการค านวณ และค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้มากนัก แม้แต่การคิดว่า 1 ไร่ มี 1,600 ตาราง
เมตรยังหยาบเกินไป อาจจะต้องคิดเป็นตารางฟุต ตารางนิ้ว หรือตารางเซนติเมตรไปเลย เป็นการท้า
ทายให้ไม่คิดเฉพาะบนดิน แต่ใต้ดินก็สามารถปลูกพืชได้ เช่น ปลูกมันเทศไว้ในดิน เหนือดินข้ึนไป 2 
ช้ัน 3 ช้ัน ก็มีต้นไม้ มีสัตว์ และถ้าเราคิดให้พื้นที่ 1 ไร่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นรอบแปลง 4 ด้านเท่ากับ 
160 เมตร หรือ 160,000 เซนติเมตร จะมีชะอมโดยรอบ 500 กว่าต้น เก็บเกี่ยวแต่ละรอบก็เหลือกิน
มาก และถ้าเหลือก็ขายวันละบาท จะมีเงินวันละ 500 บาท นี่เฉพาะรั้ว ยังไม่นับพื้นที่ว่างในการปลูก
ผักผลไม้ ไม้ใช้สอย เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ นานาชนิดได้อีกมาก 

เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจมากข้ึน มีกรณีศึกษาแปลงเกษตร
ประณีต 1 ไร่ ของปราชญ์ชาวบ้านทั้งสามท่าน เป็นข้อมูลจากวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 
3/2550  

 

 

 

 
 

                                                   
1 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา, เกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ์, เข้าถึงเมื่อ 31 

กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.kasetsomboon.org/th/joomla-license/2009-05-
24-10-30-14/2011-06-21-20-54-03/682-2011-06-21-22-14-42.html 
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แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อผาย สร้อยสระกลาง 

 
ภาพที่ 113 แปลนพื้นทีเ่กษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อผาย สรอ้ยสระกลาง 
ที่มา: นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา, เกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ์, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.kasetsomboon.org/th/joomla-license/2009-05-24-10-30-14/20 
11-06-21-20-54-03/682-2011-06-21-22-14-42.html 

 
พื้นที่ขนาด 1,600 ตารางเมตร จะแบ่งเป็นโซนด้านตะวันออกและโซนด้านตะวันตก  
โซนด้านตะวันออกเนื้อที่ 800 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น สระน้ า 200 ตารางเมตร ชาน

สระ 64 ตารางเมตร ที่อยู่อาศัย 60 ตารางเมตร คูสระ 476 ตารางเมตร  
โซนด้านตะวันตกเนื้อที่ 800 ตารางเมตร แบ่งเป็น นาข้าว 360 ตารางเมตร คันคู 80 

ตารางเมตร คอกวัว 70 ตารางเมตร คอกฟาง 38 ตารางเมตร โรงปุ๋ยชีวภาพ 39 ตารางเมตร เรือน
เพาะช า 15 ตารางเมตร ทางเดินและลานเอนกประสงค์ 197 ตารางเมตร 

ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ ของพ่อผาย สร้อยสระกลาง 
1. สัตว์มี 2 ชนิด น้ าหนักรวม 36 กิโลกรัม 
2. ผักมี 31 ชนิด น้ าหนักรวม 571.2 กิโลกรัม 
3. ผลไม้มี 4 ชนิด น้ าหนักรวม 321.1 กิโลกรัม 
4. ข้าวมี 1 พันธ์ุ น้ าหนักรวม 150 กิโลกรัม 
5. ต้นไม้ยืนต้น 29 ชนิด จ านวน 84 ต้น 
ความพอเพียงของปริมาณน้ า: ใช้น้ าจากสระน้ าและบาดาลมีน้ าเพียงพอตลอดปี 
จ านวนปีที่ท าเกษตรผสมผสาน: พ่อผายเคยท าเกษตรผสมผสานมาแล้ว 3 ป ี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พ่อผาย สร้อยสระกลาง มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืน

ถ่ิน 158 ม.4 ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 089-582-7325 
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แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณีต 1 ไร่ ของ พ่อค าเดื่อง ภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 114 แปลนพื้นทีเ่กษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อค าเดื่อง ภาษี 
ที่มา: นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา, เกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ์, เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.kasetsomboon.org/th/joomla-license/2009-05-24-10-30-14/20 
11-06-21-20-54-03/682-2011-06-21-22-14-42.html 
 

ในพื้นที่ 1 ไร่ ของพ่อค าเดื่องจะไม่มีพื้นที่นา จะมีส่วนของแปลงผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
รวมทั้งมีพื้นที่ส าหรับโรงเรือนเพาะช า โดยจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ 1 ไร่ มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น 
กล้วย มะละกอ เป็นต้น มีการปลูกไม้ใช้สอย เช่น ยางนา ไผ่ สัก ประดู่ ตะเคียน เป็นต้น  

ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ ของพ่อค าเดื่อง ภาษี 
1. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ในสวน 
2. ไม่มีการท านาในสวน 
3. ผักมี 29 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 368.6 กิโลกรัม 
4. ผลไม้มี 5 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 543.3 กิโลกรัม 
5. เห็ดมี 1 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 5.3 กิโลกรัม 
6. รวมพืชทั้งหมด 35 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 938.2 กิโลกรัม 
7. ต้นไม้ยืนต้น 27 ชนิด จ านวน 558 ต้น 
ความพอเพียงของปริมาณน้ า: ใช้น้ าจากล าห้วยกุดน้ าใส มีน้ าเพียงพอใช้ตลอดปี 
จ านวนปีที่ท าเกษตรผสมผสาน: พ่อค าเดื่องเคยท าเกษตรผสมผสานมาแล้ว 2 ป ี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พ่อค าเดื่อง ภาษี 40 ม.8 ต.หัวฝาย กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ 081-876-5906 
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แปลนพ้ืนท่ีเกษตรประณีต 1 ไร่ ของครูบาสุทธนิันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 115 แปลนพื้นทีเ่กษตรประณีต 1 ไร่ ของครูบาสทุธินันท์ ปรัชญพฤทธ์ิ 
ที่มา: นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา, เกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ,์ เข้าถึงเมือ่ 31 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.kasetsomboon.org/th/joomla-license/2009-05-24-10-30-14/20 
11-06-21-20-54-03/682-2011-06-21-22-14-42.html 

 
ในพื้นที่ 1 ไร่ ของครูบาสุทธินันท์จะมีส่วนของผักที่ปลูกตามฤดูกาล เป็นผักอายุสั้นซึ่งมี

การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปลูก เช่น กระหล่ าปลี ต้นหอม ถ่ัวฝักยาว ผักกาด พริก เป็นต้น รอบ
แปลงจะปลูกไม้พุ่ม ไม้ผล ไม้เลื้อย เช่น มะละกอ แก้วมังกร น้ าเต้า ใต้โครงไม้เลื้อยหรือไม้ใหญ่ก็จะมี
ผักประเภทที่ไม่ต้องการแสงมากในการเจริญ เติบโต โดยรอบพื้นที่จะปลูกดอกไม้ช่วยดึงแมลงมี
ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น ดาวเรือง  

ปริมาณและชนิดของผลผลิตจากที่ดิน 1 ไร่ ของครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธ์ิ 
1. สัตว์มี 1 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม 
2. ผักมี 40 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 1,197.1 กิโลกรัม 
3. ผลไม้มี 5 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 1,271.4 กิโลกรัม 
4. รวมมีพืชและสัตว์ทั้งหมด 46 ชนิด คิดเป็นน้ าหนัก 2,369 กิโลกรัม 
5. ต้นไม้ยืนต้น 23 ชนิด จ านวน 103 ต้น 
ความพอเพียงของปริมาณน้ า: ใช้น้ าจากบ่อบาดาลมีน้ าเพียงพอกับความต้องการตลอดปี 
จ านวนปีที่ท าเกษตรผสมผสาน: ครูบาสุทธินันท์ ไม่เคยท าเกษตรผสมผสานมาเลย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธ์ิ มหาวิชชาลัยอีสาน (สถาบัน

ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน) 34 บ้านปากช่อง ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-782-
313 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

ตลาดกับชุมชน 
 
ในแง่ของผังเมืองแล้ว  จะมองชุมชนในแง่ที่ว่าเป็นโลกแวดล้อมทางกายภาพ  เป็น

บ้านเมืองอันมี ชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  ที่ด าเนินประจ าวันในชุมชนนั้นเป็นเบื้องหลัง 
การมองชุมชนให้เห็นเปน็ร่างกาย  เป็นระบบ เป็นโครงสร้างอันเกี่ยวเนื่องกับระบบและโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมเช่นน้ีนั้น2 อาจจะอธิบายสรุปได้ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 

การด าเนินไปของชีวิตบ้านชีวิตเมือง กล่าวได้ว่าเกิดจากการร่วมกันของเหตุของปัจจัย
หลัก 4  ประการคือ ผู้คน อันได้แก่ ชาวบ้านชาวเมืองที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในที่ว่าง (space) ใน
บ้านในช่องในเมือง ในโลกแวดล้อมกายภาพที่ตนเองสร้างขึ้น การทั้งหมดนี้ด าเนินไปในวันเวลา ไม่ว่า
จะเป็นรายช่ัวโมง รายวัน หรือรายเดือน เวลาเช่นน้ีต้องหมดไปผ่านไปในการท ากิจกรรมแต่ละอย่าง 
หรือว่าใช้ไปในการเดินทางระหว่างกิจกรรมต่างๆ นั้นเอง ปัจจัยสุดท้ายก็คือ ระดับความเก่ง 
ความสามารถทางเทคโนโลยีของมนุษย์เอง เช่น ด้วยการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ และการน ามาใช้ มนุษย์
จึงมีกิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ  เกิดข้ึนมาในชีวิตเมือง มนุษย์จะสร้างบ้านสร้างเมืองได้แปลกได้ใหม่ข้ึน
อย่างที่สมัยก่อนสร้างไม่ได้ สร้างไม่เป็น หรือนึกไม่ถึงว่าจะมีตึกรามบ้านช่องและการใช้สอยเช่นนั้นได้
ด้วยซ้ าไป หรือว่าในเรื่องของความสามารถในการเดินทางไปมาในพื้นที่และการติดต่อสื่อสาร การ
ค้นพบและการน ามาใช้ได้ของเทคโนโลยีแบบใหม่ก็ช่วยให้ท าได้รวดเร็วกว้างขวางทั่วถึงยิ่งข้ึน ปัจจัย
ทั้งสี่ประการนี้ คือ ผู้คนและกิจกรรมต่างๆ วันเวลา ที่ว่างอาคารบ้านเรือน และระดับความสามารถ
ทางเทคโนโลยีจะเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอไป 

ชีวิตชุมชนดังกล่าวนี้ถ้าได้บังเกิดได้ “วัฒนา” ข้ึนมาในพื้นที่หนึ่งๆ ก็จะบังเกิดเป็น
วัฒนธรรม  การกินการอยู่ อันมีลักษณะเฉพาะตัวข้ึนมาได้ อาทิเช่น ชีวิตของชุมชนไทยในลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาตอนล่าง  ซึ่งผูกพันแยกไม่ออกจากแม่น้ าล าคลอง หรือความเคยชินของคนจีนที่จะตั้ง
ชุมชนอยู่บนบก  อยู่กับถนนกับตรอกซอกซอย เช่น ย่านคนจีน ตั้งแต่สมัยแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 
แถบส าเพ็ง สะพานหัน ตลาดน้อย  

กิจกรรมการซือ้ขายจับจ่าย เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งในกิจกรรมทั้งหลายภายในเมือง 
(ท างาน, พักอาศัย, พักผ่อน, ศึกษาเล่าเรียน….ฯลฯ), บริเวณตลาด (อาคารตลาดสด, ถนน, ทางเท้า, 
ตึกแถว…ฯลฯ)   ก็เป็นลักษณะอาคารบ้านช่องประเภทหนึ่งภายในเมือง เวลาในวัยหนึ่งๆของ
ชาวเมืองก็ต้องเสียไปมิใช่น้อยในการซื้อขายจับจ่ายสินค้า ลักษณะการผลิตและค้าขายสินค้ากับ
ลักษณะและวิธีการขนส่ง หรือการก่อสร้าง โรงร้านตลาดก็ข้ึนอยู่กับระดับความสามารถทาง

                                                   
2 เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, รายงานวิจัยตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและ

พัฒนาการ (กรงุเทพฯ: 2525), 38-50. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

เทคโนโลยีของสังคมนั้น จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า “ตลาด” เป็นเพียง “ส่วนหนึ่งของเมือง” 
เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  เวลาที่ว่างกายภาพและเทคโนโลยี ดังนั้นในการพิจารณาถึงตลาดกับ
ชุมชน จึงต้องค านึงไว้เสมอว่า  จ าเป็นและต้องพิจารณาถึง ตลาดในฐานะเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของ
ชุมชน  คือเกี่ยวข้องอยู่กับกิจกรรมอื่น เวลาอื่น บริเวณอื่นอยู่เสมอ การที่ทราบว่าตลาดสัมพันธ์
เกี่ยวข้องอยู่กับส่วนอื่นภายในชุมชนอย่างไรกลับจะเป็นการอธิบายตัวตลาดนั้นเองเสียอีก 
ความสัมพันธ์ของตลาดกับพื้นที่โดยรอบจึงเป็นกุญแจส าคัญอันหนึ่งในการพิจารณาตลาดในการวิจัย
ช้ินน้ี 

ตลาด  เป็นบริเวณที่กิจกรรมซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายหลายชนิดใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนในชุมชนจะบังเกิดข้ึน สินค้ามากชนิด มากราคา มากจ านวนเช่นน้ี บรรจุแทรก
ปรากฏลงบนพื้นที่ชุมชนได้อย่างไร 

สินค้าเหล่าน้ีต้องมีระบบ มีเหตุมีผลในการวางขายปรากฏตัวลงบนพื้นที่ เพราะว่า 
1. สินค้าชนิดหนึ่งๆ มรีะดับความจ าเป็นต้องใช้แตกต่างกันไป คือมีคนใช้มากใช้น้อย

ต่างกันไป 
2. สินค้าชนิดหนึ่งๆ  มีถูกมีแพงต่างๆ กันไป จึงมีคนซื้อได้หรือซื้อไม่ไหวต่างกันไป 
3. สินค้าชนิดหนึ่งๆ มีอายุการใช้งานแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มี

อายุการเสื่อมการเสียเฉพาะตัว เช่น ปลาและผกัจะเน่าเสียงา่ย 
4. สินค้าชนิดหนึ่งๆ มี “ความถ่ี” ในการใช้สอยมากน้อยต่างๆ กันไป เช่น น้ าแข็งใน

หน้าร้อนจะขายดี และต้องอยู่ใกล้ๆ  บ้านผูบ้รโิภค ไม่เช่นน้ันจะละลายไปเสียหมด 
5. พื้นที่ใดพื้นที่หนึง่ มีคนอยู่มากอยู่น้อย  หนาแน่นมากหรือเบาบางต่างๆ กันไป 
6. พื้นที่ใดพื้นที่หนึง่ มีสภาพการเดินทางไปมาหาสู่สะดวกหรอืไม่สะดวกต่างกัน 
7. พื้นที่ใดพื้นที่หนึง่ มีการจบักลุม่อยู่ของคนฐานะต่างๆ ต่างกนัไป ก าลังซือ้ นิสัยการ

ซื้อ  การกินอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นที่จงึไม่เหมือนกัน 
ด้วยเหตุอันมากมายและละเอียดอ่อน ดังกล่าว ตลาดแหล่งการซื้อขายที่ปรากฏมีอยู่ใน

เมืองประจ าอยู่ตามชุมชนทั่วไป จึงมีขนาด รูปแบบการค้า ประเภทของสินค้า และสภาพกายภาพที่
ต่างกันไป ส่วนการวิเคราะห์วิจัยถึงลักษณะดังกล่าวของแต่ละตลาดนั้นเป็นเรื่องละเอียดและซับซ้อน 
ทั้งแต่ละตลาดมักมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวเกินที่จะกล่าวโดยทั่วๆ ไปได้ ดังนั้นในบท “ตลาดกับ
ชุมชน” ซึ่งต้องการจะปูพื้นฐานของความเข้าใจความสัมพันธ์ของตลาดกับพื้นที่กับชุมชนโดยรอบเป็น
การทั่วไป จึงใคร่จะขอแต่เพียงยกตัวอย่างสภาพกายภาพ และชีวิตตลาดของตลาดในบริเวณชานเมือง
กรุงเทพฯ จ านวน 3 ตลาด ทั้งนี้เพื่อให้พอจะเห็นภาพและรู้สึกได้ถึงลักษณะของ “ตลาดกับชุมชน” 
เช่นที่กล่าวมา 
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เหตุที่ได้เลือกเอาตลาดบริเวณชานเมืองด้านเหนอืของกรุงเทพฯ มาเป็นตัวอย่างก็ด้วย
เหตผุล ดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะการอยู่ตามชานเมือง ในแบบ “หมู่บ้านจัดสรร” นี้ แม้จะเป็นของที่เริ่มกัน
มาไม่นานนัก แต่เป็นสภาพการกินอยู่ที่คนกรุงเทพฯ จะดูคุ้นเคยกันดีแล้ว ลักษณะของตลาดที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนแบบชานเมืองนี้จะเป็นอย่างไร จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ 

2. เนื่องจากชานเมืองกรุงเทพฯ ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ในทุกทิศทุกทาง  พื้นที่แถบนี้
พิจารณาจากใจกลางเมืองออกไป จึงม ี“ความเก่า-ความใหม่”  ปรากฏออกมาให้เหน็ชัดเจนในรปูของ
พัฒนาการของรูปแบบชุมชนที่ต่างกัน ตลาดในพื้นที่เก่าหรือใหม่ ใกล้หรือไกลจากศูนย์กลางเมือง
ออกไปจะมีสภาพหรือพัฒนาการตามชุมชนแวดล้อมอย่างไร จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตาม และการที่ได้
เลื อกเอาพื้นที่ ชาน เมื องด้ านทิ ศ เหนือของกรุ ง เทพฯ นั้ นก็ เ พราะพื้นที่ ท าง เหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรงุเทพฯ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาน้ีประสบกับการขยายตัวเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่กรุงเทพฯ ในทิศทางอื่นๆ 

บริเวณตลาดที่ได้น าเสนอมาเป็นตัวอย่างนั้นมีด้วยกัน 3 ตลาดคือ 
1. “ตลาดระดบัปากซอย” ได้แก่ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนน

ประชาช่ืน ปากเกร็ด นนทบรุ ี
2. “ตลาดระดบักลุ่มชุมชน” ได้แก่ บริเวณตลาดพงษ์เพชร ริมถนนงามวงศ์วาน ปาก

เกร็ด นนทบุร ี
3. “ตลาดระดบัสี่มุมเมือง” ได้แก่ บริเวณสี่แยกสะพานควาย ดุสิต กรุงเทพฯ 
1. ตลาดระดับชมุชนขนาดไม่ใหญ่นัก 
ตลาดระดับนี้อาจจะเรียกกันติดปากคนไทยได้ว่า “ตลาดหน้าปากซอย”  ทั้งๆ ที่อันที่

จริงบริเวณหน้าปากตรอกปากซอยนี้อาจะยังไม่จ าเป็นต้องติดเป็นตลาดเป็นโรงเป็นร้านอะไร  หากแต่
เป็นเพียงบริเวณค้าขายเล็กๆ  ขายสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวนน้อยๆ แต่มากชนิด  และมักจะเป็น
สินค้าที่ต้อง “ใกล้บ้าน” เช่น น้ าแข็ง กาแฟ บุหรี่ ถ่าน กล้วยแขก ขนมครก 

ส าหรับตลาดระดับชุมชนที่เลือกมานี้เป็น “บริเวณค้าขาย” อยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ริมถนนประชาช่ืน ไม่ห่างจากคลองประปาเท่าไหร่นัก เป็นหมู่บ้านที่ด าเนินการโดย
การเคหะแห่งชาติ มีขนาด 624 ครัวเรือน อายุของชุมชนประมาณได้ 4 ป ี

2. ตลาดระดับกลุม่ชุมชน ริมถนนสายสามัญ 
ตลาดระดับกลุ่มชุมชนนี้เป็นบริเวณค้าขายที่เริ่มเรียกกันได้อย่างจริงจังว่าเป็นตลาดที่

เป็นกิจจะลักษณะ คือ ประกอบด้วย อาคารตลาดสด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ และหาบเร่แผงลอย  
สินค้าและบริการในบริเวณตลาดระดับนี้จะเริ่มหลากหลายและเฉพาะเจาะจงข้ึนมาได้ เช่น  บริเวณ
ตลาดสดผักและผลไม้ที่ไม่ปรากฏวางขายที่ “หน้าปากซอย” ก็จะมาวางขายกันในบริเวณนี้ เด็กที่
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ริเริ่มเป็นแม่ค้าแม่ขาย ขายมะนาวอย่างเดียว เป็นกลุ่มๆ กองๆ  ก็จะมาด าเนินการค้าที่ตลาดระดับนี้
ได้ (ขายบริเวณ “ปากซอย” นั้นไม่คุ้ม)  ส าหรับตึกแถวที่ประกอบการค้าขาย ผลิตและให้บริการ ก็
มักจะเป็นกิจการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบ้านกับชีวิตประจ าวันให้มากเข้าไว้ เช่น  จ าหน่ายเครื่อง
สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟูาพื้นฐาน ยา ร้านอาหาร ตลาดระดับกลางนี้จะต้องอยู่ไม่ห่างจาก
ตลาดระดับแรกนัก เช่นประมาณ 15-20 นาที และต้องตั้งอยู่บนเส้นทางหลัก ที่ผู้คนจะต้องผ่านไป
และผ่านมาเป็นประจ า 

3. ตลาดระดับ 4 มุมเมือง 
กรุงเทพมหานครเจริญเติบโตขยายตัวออกไปตามชานเมืองในทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็ว

ก็เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้วนี่เอง การที่ผู้คนจ านวนมากทยอยกันไปอยู่อาศัยตามชานเมือง ห่างไกล
จากตัวเมืองในตอนแรกออกไปทกุที ก็เป็นเหตุให้เกิดศูนย์กลางการค้าและบริการที่มขีนาดใหญ่เด่นชัด
ในบริเวณรอบๆ กรุงเทพข้ึนมาเพื่อรบัหน้าที่ให้บริการแก่พืน้ที่ชานเมืองในทิศทางต่างๆ และด้วยเหตุที่
ชานเมืองในบ้านเรานั้นจะเกิดพรั่งพรูไปตามถนนสายหลักระดับภาคที่ว่ิงออกไปจากรุงเทพฯ เช่น 
ถนนสุขุมวิท พหลโยธิน เพชรเกษม หรือถนนสายหลักระดับเมืองที่เช่ือมกรุงเทพกับชุมชนโดยรอบ 
เช่น ถนนงามวงศ์วาน ถนนสายกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนตากสิน ฯลฯ บริเวณศูนย์กลางหลักเหล่านี้จึง
ปรากฏตั้งดักอยู่ตามถนนสายหลักๆ ที่กล่าวมา  เช่น ด้านตะวันออกก็ได้แก่บริเวณตลาดพระโขนง ริม
ถนนสุขุมวิท ด้านใต้ก็ได้แก่พระประแดง  ด้นตะวันตกได้แก่บริเวณตลาดบางแค ริมถนนเพชรเกษม 
และด้านเหนือได้แก่บริเวณตลาดสะพานควาย อันเกาะยึดอยู่กับบริเวณสี่แยกพหลโยธิน-ประดิพัทธ์-
สุทธิสาร ศูนย์กลางหลักเหล่าน้ีได้เคยมีท่านผู้รู้ลองวัดตรวจสอบดูแล้ว ปรากฏว่ามีระยะห่างระหว่าง
จุดศูนย์กลางคือตัวกรุงรัตนโกสินทร์เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตรเท่าๆ กัน 

ส าหรับตลาดระดับ 4 มุมเมืองนี้ แน่นอนที่ว่าไม่จ าเป็นต้องมี 4 ตลาดประจ าอยู่ 4 ทิศ  
หากแต่ค าว่า 4 มุมเมืองนี้ ให้ความรู้สึกและหมายถึงขนาดของตลาดระดับนี้ได้อย่างดีที่สุดคือ  เป็น
ตลาดที่รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่เมืองใหญ่ๆ แบ่งเป็นส่วนๆ เป็นทิศเป็นทางกันไปได้ ตลาด
ระดับนี้มักจะประกอบไปด้วยตลาดสดหลายๆ ตลาด, ตึกแถว อาคารพาณิชย์เป็นร้อยๆ ห้อง,หาบเร่
แผงลอย นับจ านวนไม่ถ้วน กิจการขนส่งจราจรจะคับค่ังอยู่ได้ทั้งวัน กิจการค้า  การผลิตและการ
บริการจะทวีตัวหลากหลาย และเฉพาะอย่างมากขึ้นไปอีกกว่าตลาดระดับที่แล้ว และอาจจะรับหน้าที่
เฉพาะตัวเกาะกลุ่มกันเปน็ย่านไปเลยก็ได้ เช่นบริเวณ ตัดและขายเสื้อผ้า รองเท้า ด้านถนนประดิพัทธ์ 
สะพานควาย อาคารใช้สอยอื่นๆ กิจการค้าขายที่จ ากัดตัวเฉพาะจริงๆ ก็จะมาปรากฏให้เห็น เช่น ร้าน
ทอง โรงมหรสพ โรงรับจ าน า คลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลเอกชน 
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ตลาดกับลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
 

เปูาหมายและเนื้อหาของการวิจัยน้ี3 มุ่งศึกษาในแง่ของการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรม
ของตลาด โดยครอบคลุมถึงการใช้พื้นที่ชนิดที่เป็นที่ว่างโล่ง และมีอาคารปกคลุมส าหรับสนอง
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับ คน ยวดยาน สิ่งของมีการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตกรรม 
ตลอดจนความสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภครอบๆ บริเวณตลาดรวมไปถึงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

การศึกษาสภาพตลาดต่างๆ ยังไม่พบว่ามีตลาดที่พอจะเรียกได้ว่า มีความสมบูรณ์และ
ถูกต้อง ในแง่ของสุขลักษณะก็ดี ในแง่ของความเป็นระเบียบก็ดี รวมทั้งแง่ของสถาปัตยกรรมเองก็ดี ที่
พอจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลย  ซึ่งข้อบกพร่องต่างๆ พอจะจ าแนกได้ตามหัวข้อเหล่าน้ี 

1. ปัญหาการคมนาคมและขนส่งโดยรอบบริเวณ 
2. ปัญหาการใช้พื้นที่อย่างไมเ่ป็นระเบียบ 
3. ปัญหาความสะอาด การก าจัดของเสีย 
4. ปัญหาความแออัดจากการขยายตัวของตลาด 
จากการรวมผลที่ศึกษากันมา จึงท าให้แนวทางของการวิจัยมีผลออกมาในรูปของการ

ช้ีให้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
ในการที่จะจัดสร้างตลาดข้ึนใหม่ เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

และเนื่องจากกิจกรรมของตลาดนั้นเป็นของส่วนรวมจากคนกลุ่มต่างๆ กัน และมีผู้ที่
สนใจจ านวนไม่น้อย ซึ่งไม่ได้เป็นนักวิชาการเลยจึงคิดว่า ผลของการวิจัยนี้ควรที่จะบรรยายโดยใช้
ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่มีศัพท์ที่เข้าใจยาก การใช้ภาพถ่ายประกอบจะได้ผลในแง่ของการถ่ายทอด
บรรยากาศและความรู้สึกได้ดีและรวดเร็ว ส่วนผู้ที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้นไปอีกนั้น มีผลของการ
วิจัยนี้ส่วนหนึ่งได้จัดท าเป็นรูปแบบแสดงรายละเอียดทางด้านเทคนิคและวิชาการในด้าน
สถาปัตยกรรมของตลาดเอาไว้ด้วยพอสมควร ซึ่งคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้ต่อไป 

ลักษณะท่ีตั้งของตลาด 
ในปัจจุบันน้ีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การขนส่งและคมนาคมทางบกมีบทบาท

ต่อชีวิตประจ าวันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณกทม. ซึ่งมีการขยายขนาดของเมืองออกไปใน
แนวราบอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการถมคูคลองต่างๆ ท าให้การคมนาคมทางน้ าลดความส าคัญลงไป  
เพราะขาดความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นการคมนาคมหลักของตลาดในปัจจุบันคือทางบก และรอง

                                                   
3 เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, รายงานวิจัยตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและ

พัฒนาการ, (กรุงเทพฯ: 2525) หน้า 239-259. 
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ลงไปคือทางน้ า ซึ่งมักจะเป็นทางน าผลิตผลของผู้ผลิตมายังตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกเกษตรกร
(เช่นบริเวณปากคลองตลาด) 

ความหนาแน่นของชุมชนต่างๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญอันหนึ่งในการก าหนดที่ตั้งของตลาดให้
เกิดข้ึนได้ เพราะชุมชนที่หนาแน่นย่อมท าให้ก าลังในการซื้อสูงข้ึนตาม ผู้ประกอบการค้าจึงคอยหา
ช่องทางจัดสร้างตลาดในที่ที่มีก าลังซื้อสูง 

ในปัจจุบันในการขยายตัวของกทม. ในประเภทที่อยู่อาศัยยังไม่มีแนวทางก าหนดที่
แน่นอน  แต่แนวโน้มส่วนใหญ่ขยายตัวข้ึนไปทางเหนือและด าเนินการโดยภาคเอกชนในรูปของ
หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดชุมชนข้ึนมาพอที่จะเกิดตลาดข้ึนได้ แต่ไม่มีขนาดที่เรียกว่าใหญ่พอ
ขนาดเป็นศูนย์กลางได้เพราะไกลจากศูนย์กลางเมืองและก าลังซื้อยังไม่มากนัก ดังนั้นลักษณะตลาดใน
ระยะหลังๆ นี้ที่เกิดข้ึนจึงมักจะเป็นตลาดขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งของส่วนใหญ่จะหนักไปทาง
สนองความต้องการในชีวิตประจ าวัน และมักจะเกิดข้ึนตามชานๆ เมืองเท่านั้น ซึ่งผิดกับตลาดของเดิม
ที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางเมืองที่มีมานานนับเป็นสิบปี นับวันจะยิ่งเพิ่มความแออัดมากข้ึน และมี
ลักษณะเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายของตลาดเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

ลักษณะการเดินทางของคนก็มีบทบาทส าคัญต่อตลาด จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของ
กทม. ออกไป ท าให้คนต้องเดินทางไกลตามออกไป และส่วนใหญ่ของคนมักจะใช้รถประจ าทาง และ
มากรายที่ไม่สามารถข้ึนรถได้ต่อเดียว จะต้องต่อรถ 2 หรือ 3 ต่อตามบริเวณชุมชนทางหลักต่างๆ เช่น 
บริเวณ ประตูน้ า, วงเวียนใหญ่, สะพานควาย, พระโขนง, เป็นต้น จุดต่างๆ เหล่านี้จะมีตลาดเกิดข้ึน
และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ผู้ขายและผู้ผลิตนับว่ามีบทบาทไม่มากนักในการก าหนดที่ตั้งของตลาด เพราะใน
หลักการตลาดทุกวันน้ีส่วนใหญ่ผู้ขายยังต้องเอาใจผู้ซื้ออยู่ ดังนั้นจุดก าหนดที่ตั้งของตลาดในปัจจุบัน
คงเป็นไปตามแนวทางที่กล่าวไปแล้ว ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าลักษณะที่ตั้งของตลาดต้องพิจารณาถึงหัวข้อ
ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นส าคัญคือ 

1.  สะดวกในคมนาคมและขนส่ง 
2.  มีชุมชนมากพอที่จะท าให้เกิดก าลังซื้อได้ 
ที่ตั้งของตลาดที่เกิดข้ึนก็ดี หรือตลาดของเดิมที่พัฒนาและขยายตัวเพิ่มข้ึนก็ดี ย่อมส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดล้อมและการคมนาคมโดยรอบที่ตั้ง และโดยที่เจ้าของตลาดและทางการก็มี
หน้าที่ควบคุมดูแลยังให้ความส าคัญน้อยเกนิไป จึงท าให้การจราจรซึ่งติดขัดอยู่แล้ว เพิ่มปัญญาเหล่าน้ี
เข้าไปอีกได้แก่ 

1.  การหยุดรถรับส่งผู้ซื้อ หรือการขนส่งสินค้าที่กีดขวางทางจราจร 
2.  การข้ามถนนไปมาของผู้คนท าให้การจราจรไม่คล่องตัว ซึ่งในปัจจุบันสะพานลอย

ส าหรับคนข้ามมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาได้มาก 
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3.  ที่จอดรถไม่เพียงพอ บางครั้งต้องจอดบนทางเท้าหรือผิวจราจร 
4.  กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเกิดตามข้ึนมา ได้แก่พวกหาบเร่ และแผงลอยที่ไม่อยู่ในตัวตลาด แต่

ออกมาใช้พื้นที่ทางเท้าตั้งวางของเกะกะและไม่เป็นระเบียบ 
5.  ความไม่สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคโดยรอบบริเวณ อันก่อให้เกิดมลภาวะ 
ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวนี้ ถ้าหากจะให้ค านึงถึงก่อนที่จัดสร้างตลาดใหม่ข้ึนและเตรียมการ

ปูองกัน และแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า  ก็จะช่วยแก้ตลาดที่เกิดข้ึนมีลักษณะที่ดีได ้
ลักษณะการจัดการตลาด 
ถ้าจะเริ่มมองในชุมชนเล็กๆ ตลาดเป็นที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือท าการซื้อขายกันซึ่ง

ต้องการพื้นที่ว่างเพื่อสนองรับคน และสินค้าที่มาท าการซื้อขายกันได้พอเพียงเท่านั้น และยังใช้เวลาไม่
นานนักในการซื้อขาย ดังนั้นตลาดในสมัยระยะแรกๆ จึงอาจจะออกมาในรูปที่ไม่ต้องพึ่งพา
สถาปัตยกรรมก็ได้   คือเป็นลานโล่งแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายประกอบกิจกรรมกันได้ 
ซึ่งในสมัยโบราณคิดว่าตลาดก็คงเริ่มต้นข้ึนมาในลักษณะนี้ แล้วค่อยๆ พัฒนาตัวข้ึนมาตามล าดับ เช่น
การมีร่มหรือผ้ากันแดดยกแผงตั้งสินค้าให้สูงจากทางเดิน มีการสร้างหลังคาขนาดใหญ่คลุมพื้นที่ที่ซื้อ
ขาย ซึ่งถือได้ว่าเริ่มให้สถาปัตยกรรมเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมของตลาด จากการขยายตัวของชุมชน
ย่อมมีส่วนช่วยให้ตลาดมีโอกาสพัฒนาและขยายตัวตาม เช่นระยะเวลาท าการซื้อขายเพิ่มยาวข้ึน 
ปริมาณสินค้าที่มากข้ึน ไม่สะดวกกับการขนไปขนมาทุกวัน จึงต้องมีที่เก็บสินค้าเกิดข้ึน ซึ่งย่อมเป็น
การแน่นอนที่จะต้องมีคนมาอยู่เฝูากิจกรรมต่างๆที่พัฒนาต่อมาเหล่านี้ ถ้าเรามองดูจะเห็นว่า 
สถาปัตยกรรมสามารถที่จะสนองความต้องการดังกล่าวแล้วได้ จึงเกิดสถาปัตยกรรมที่ช่วยเสริม
กิจกรรมของตลาดข้ึน ซึ่งจะออกมาในรูปของโกดังเก็บของบ้าง อาคารพาณิชย์และพักอาศัยรอบๆ 
ตลาดบ้างเป็นต้น 

ดังนั้น สถาปัตยกรรมหลักของตลาดโดยทั่วไป พอจะจ าแนกแยกได้เป็นส่วนๆ ดังนี้คือ 
1.  อาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งแผงสินค้าต่างๆ มีลักษณะเป็นอาคารค่อนข้างถาวร โปร่ง 

ประกอบด้วย แท่นตั้งสินค้าและอาจมีที่เก็บใต้แท่นนั้นๆ แต่ไม่มีลักษณะของการอยู่อาศัยปนเข้าไป 
กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านการซื้อขายสินค้าเท่านั้น 

2.  อาคารพาณิชย์และพักอาศัยโดยรอบ ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของห้องแถวหรือตึกแถว 
รายรอบตัวตลาดซึ่งเป็นอาคารใหญ่ตรงกลาง อาคารประเภทนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่จะช่วยสนอง
ประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมหลักของตลาด เช่น เป็นที่เก็บสินค้าที่จะน าไปขายในตัวตลาด 
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ขาย ตลอดจนเป็นที่ขายส่งและปลีกสินค้าบางประเภทด้วย 

3. ส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับกิจกรรมเฉพาะของแต่ละตลาด อาจจะออกมาในรูป
ของลานโล่งส าหรับหาบเร่ แผงลอย ลานจอดรถ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในด้านการขนส่งและ
คมนาคม   
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ในปัจจุบันเนื่องจากมีการแข่งขันกันจัดต้ังตลาดหลายๆ จุดในบริเวณชุมชนเดียวกันจึงมี
ส่วนประกอบอื่นในรูปของสถาปัตยกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการชักชวนให้ผู้ขายสินค้า
เกิดความมั่นใจในความเจริญและพัฒนาของตัวตลาด อาทิเช่นมีการสร้างศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์
อยู่ควบคู่ไปกับตัวตลาดด้วยเลย ซึ่งท าให้ผู้จัดสร้างตลาดสามารถน าไปโฆษณาชักจูงใจได้ แต่ก็มีไม่
น้อยที่ไม่สามารถท าได้ตามประกาศโฆษณาไว้ เพราะสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจไม่อ านวยใน
ภายหลัง 

 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วถึงสถาปัตยกรรมหลักของตลาดว่ามสี่วนส าคัญได้แก่ตัวตลาดซึ่ง
เป็นอาคารใหญ่ตรงกลางบรเิวณ, อาคารพาณิชย์-พักอาศัยลอ้มรอบ, และบรเิวณที่ว่างโลง่ส าหรบั
กิจกรรมอื่นๆ จากการศึกษาและวิจัยตลาดตัวอย่างต่างๆ และประเมินผลรวมกันพอจะกล่าว
รายละเอียดได้ดังนี ้

อาคารขนาดใหญ่เป็นตัวตลาด 
ตัวตลาดเป็นอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ มักจะอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของบริเวณพื้นที่

ภายในประกอบด้วยแผงขายสินค้าต่างๆ ที่มีขนาดแผงละประมาณ 2-5 ตารางเมตรต่อแผง มีทางเดิน
ของผู้ซื้อเป็นช่องทางเดินกลางระหว่างแผงสินค้า 2 ข้าง ส่วนใหญ่จะไม่มีผนัง จะเปิดโล่งถึงกันตลอด 
ขนาดของพื้นที่อาคารข้ึนอยู่กับความใหญ่โตของตลาด ส าหรับตลาดขนาดใหญ่จะมีขนาดประมาณ 
2,000-3,000 ตารางเมตร ตัวอาคารจะมีหลังคาปกคลุมตลอดเพื่อปูองกันแดดฝน มีความสูงมากเพื่อ
การถ่ายเทอากาศและได้รับแสง ในระยะก่อนๆ มักเป็นอาคารช้ันเดียว แต่ปัจจุบันที่ดินมีราคาแพงจึง
มีการค านึงถึงการใช้พื้นที่ช้ันบนๆ เพิ่มข้ึนอีกด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมภายในตัวตลาดเป็นการซื้อขายประเภทอาหารสดและแห้ง เพื่อประกอบการ
ปรุงอาหารโดยมีการแยกส่วนใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มดอกไม้และผลไม ้ จะอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าหรือด้านข้าง 
กลุ่มเนื้อสัตว์, โปรตีน  จะอยู่บริเวณกลางหรือด้านหลงั 
กลุ่มผัก   จะอยู่บริเวณด้านข้างของตลาด 
กลุ่มแปูงและของแหง้  จะกระจายอยูร่อบๆ ตลาด 
แผงขายของเหล่าน้ีส่วนใหญ ่เจ้าของตลาดจะให้เช่าโดยเรียกเก็บเงินกินเปล่าในระยะสั้น

ประมาณทุก 3 ปี และจะต้องเสียค่าเช่าอีกเป็นรายวัยต่างหาก โดยราคาตามความนิยมของแต่ละ
ตลาด แผงขายของต่างๆ ในปัจจุบันนิยมท าเป็นแท่นปูนหรือคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความทนทาน  
บางแห่งอาจมีการใช้กระเบื้องเคลือบกรุเพื่อช่วยให้สินค้าน่าดูและสะอาดตลอดจนสะดวกในการท า
ความสะอาด เวลาซื้อขายผู้ขายมักจะนั่งอยู่บนแผงที่ยกสูงจากทางเดินประมาณ 60-70 เซนติเมตร 
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ข้างใต้แผงมักจะท าเป็นที่เก็บของหลังจากการเลิกตลาดแล้ว บางรายก็เก็บบนแผงด้วยโดยมีที่
ครอบคลุม จะเห็นได้ว่าแผงที่ขายหมูและเนื้อวัว ผู้ขายมักจะนิยมยืนขายมากกว่า ไม่พบว่านั่งขายเลย 
คิดว่าคงจะมีความถนัดในการตัดสับได้ดีกว่าน่ัง 

ลักษณะทางด้านโครงสร้างของตัวอาคาร โดยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางวัสดุที่ท า
โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้มุงด้วยสังกะสีหรือกระเบื้อง ซึ่งเป็นขีดจ ากัดไม่สามารถท าช่วงเสาได้กว้าง
นัก แต่ก็มีความพอเพียงในแง่ของความสะดวกในการสัญจรภายในตลาด ต่อมาได้มีการน าเอา
โครงสร้างประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ามาใช้เป็นโครงสร้างเหล็ก เช่น เสา, คาน เป็นต้น แต่พวก
วัสดุมุงก็ยังคงเป็นวัสดุประเภทกระเบื้องแอสเบสโทสเป็นส่วนใหญ่ การเปลี่ยนมาใช้โค รงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กนี้ท าให้การท าช่วงเสาขยายให้กว้างขึ้นอีก ซึ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นอย่างมาก
ในการจัดพื้นที่ภายในตัวตลาด และมีความคล่องตัวเกิดข้ึนอีกมากในระบบการสัญจรภายใน ในช่วง
ระยะเวลาสิบปีทีผ่่านมา  โครงสร้างเหลก็นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อการก่อสร้าง เพราะมีน้ าหนักเบา
เมื่อเทียบกับคอนกรีต  และมีความสามารถสูงสามารถท าช่วงเสาได้กว้างมากมาย จึงเป็นการช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะตัวตลาดที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลาง มีปริมาณสินค้าที่ท าการซื้อ
ขายกันมาก และมีการใช้ยานพาหนะจองภายในตัวตลาดเองด้วย 

ระยะห่างของช่วงเสาส าหรับตัวตลาดที่นิยมใช้ทั่วไปพอประมาณได้ดังนี้ 
ตลาดขนาดเล็ก ช่วงเสาประมาณ  3.50-6.00    เมตร 
ตลาดขนาดกลาง ช่วงเสาประมาณ  5.00-12.00   เมตร 
ตลาดขนาดใหญ ่ ช่วงเสาประมาณ  10.00-28.00 เมตร 
ความสูงของเพดานหรือเพดานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด หรือความ

สบาย  ตลอดจนการระบายอากาศและการรับแสงธรรมชาติ ด้วยเหตุน้ีตัวอาคารที่เป็นตลาดจึงมักจะ
มีความสูงมากพอที่จะถ่ายเทอากาศได้ดี และไม่รู้สึกอึดอัดในพื้นที่ที่มีหลังคาใหญ่ๆ ปกคลุม โดยทั่วไป
จะมีความสูงประมาณ 4.00 เมตร บางแห่งที่มีขนาดใหญ่มีความสูงถึง 9.00 เมตร 

พื้นทางเดินโดยทั่วไปยังคงเป็นทางเดินลาดปูนซเีมนต์ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีท่อ
ระบายน้ ารอบๆ เพื่อรองรับน้ าจากแผงขายสินค้าต่างๆ ซึ่งท่อระบายน้ าเหล่าน้ีไม่ค่อยจะอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์นัก เพราะขาดการเอาใจใส่ดูแล 

ตัวอาคารนี้โดยทั่วไปมักจะเป็นอาคารที่ค่อนข้างโล่ง และไม่มีประตูเปิดปิด มีผนังเตี้ยๆ
โดยรอบแสดงขอบเขตเท่านั้น ดังนั้นภายหลังการใช้แล้วจะมีสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข หนู และแมลงสาบ  
ออกมาหาเศษอาหารกิน ซึ่งเป็นการไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี 

อาคารพาณิชย์-พักอาศัย รอบบริเวณตลาด 
ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของห้องแถวหรือตึกแถว ซึ่งมีลักษณะใช้ประกอบการค้าได้ 

และบางส่วนช้ันบนอาจเก็บสินค้าและพักอาศัยได้ อาคารประเภทนี้เกิดข้ึนเพื่อสนองความต้องการ
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ของกิจกรรมตลาดที่ขยายตัวจากอาคารตัวตลาดเดิม ซึ่งไม่สามารถสนองประโยชน์ได้ครบ อาทิเช่น
ปริมาณการซื้อขายมากไม่มีที่พอจะเก็บสินค้าได้ หรือความล าบากในการเดินทางไปมาของ
ผู้ประกอบการค้าในตลาดเป็นต้น 

โดยทั่วไปอาคารประเภทนี้ มักจะสร้างข้ึนโดยเจ้าของตลาด เพื่อขายหรือเซ้งต่อ มีการ
ก าหนดราคาตามความเจริญของแต่ตลาดนั้นๆ เช่นย่านที่เจริญมาก ตลาดเก่า สะพานควาย ราคาขาย
แต่ละคูหาเป็นล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการค้าในอาคารประเภทนี้มักจะต้องมีฐานะทาง
การค้าดีกว่าผู้ที่เช่าแต่แผงขายของในตัวตลาด 

ลักษณะโดยทั่วไปของอาคารประเภทนี้ ในปัจจุบันจะสร้างเป็นแถวยาว โดยโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 3-4 ช้ัน อยูร่ายรอบตัวตลาด โดยที่ด้านติดถนนใหญ่มักจะมีจ านวน
ช้ันสูงกว่าส่วนที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง เพราะจะมีราคาขายหรือเซ้งสูงกว่าด้านอื่น อาคารพาณิชย์
ด้านที่ติดถนนส่วนใหญ่มักจะเปิดทั้ง 2 ด้าน คือด้านเปิดสู่ถนนใหญ่ ส่วนด้านหลังจะเปิดเข้าตัวตลาด  
อาคารพาณิชย์ที่อยู่ด้านหลังและด้านข้างตัวตลาดมักจะหันหน้าโดยตรงเข้าหาตัวตลาดเป็นหลัก แต่
ละคูหาจะมีขนาดความกว้าง 3.50-4.00 เมตร ความลึก 10.00-16.00 เมตร อาคารพาณิชย์ประเภท
นี้จะรายล้อมตัวตลาด จนบางแห่งแทบไม่สามารถมองเห็นตัวอาคารที่เป็นตลาดเลย แต่จะมีช่องทาง
เดินเข้าไปเท่านั้น ในตลาดบางแห่งที่มีการขยายตัวทางการค้ามากข้ึน อาจประสบปัญหาไม่สามารถ
ขยายอาคารที่เป็นตัวตลาดได้ เนื่องจากอาคารพาณิชย์ล้อมรอบอยู่ ท าให้เกิดลักษณะของแผงขาย
สินค้าสอดแทรกเข้าไปอยู่ในตัวอาคารพาณิชย์เหล่านี้ จะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนเช่นที่บริเวณรอบๆ 
ตลาดเก่าเยาวราช  ซึ่งมีลักษณะสินค้าสดประเภทโปรตีนและมีขยายตัวอยู่เสมอ แต่จ านวนแผงใน
ตลาดมีน้อย จึงมีการเจียดที่อาคารพาณิชย์ที่ล้อมรอบบางส่วนท าเป็นแผงขายของข้ึน 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ 
มักจะออกมาในรูปของที่ว่างซึ่งส่วนมากไม่มีสถาปัตยกรรมปกคลุมอยู่ แต่ควรน ามา

กล่าวถึง เพราะที่ว่างจะเป็นส่วนของที่ดินที่เหลือจากการเลือกวางตัวอาคารลงไปแล้ว ที่ว่างเหล่านี้
เป็นส่วนที่จะเกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย นับตั้งแต่การลดความแออัดของบริเวณรอบๆ ตลาด การ
ติดตลาดนัดในบางโอกาส รวมไปถึงการขยายตัวของตัวตลาด และอาคารพาณิชย์โดยรอบ 

ในลักษณะของตลาดที่เป็นศูนย์กลางปริมาณสินค้าที่ซื้อขายกันมีจ านวนมาก ที่ว่างที่มี
ลักษณะเป็นที่จอดรถ ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการค้าก็ดี ย่อมจะเกิดประโยชน์ในด้าน
ส่วนรวม แต่เท่าที่ เป็นอยู่ได้รับการเอาใจใส่น้อยมาก โดยเฉพาะเอกชนที่ลงทุนมุ่งไปในแง่ของ
ผลประโยชน์ด้านการเงนิมากจงึไม่ยอมเว้นที่ว่างไว้ พยายามปลูกสร้างตัวอาคารลงไปจนเต็ม เพื่อที่จะ
ได้น าเอาอาคารเหล่าน้ันมาหาประโยชน์ 

ด้วยเหตุที่ปัญหาน้ีไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่ กิจกรรมของตลาดจงึออกมาแย่งที่สาธารณะ
อันได้แก่  ทางเท้า ถนน ผิวจราจรเป็นต้น ท าให้เกิดความล าบากแก่ผู้คนที่ผ่านไปมา 
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ที่ว่างที่พอจะมีอยู่บ้างตามตลาดทั่วไป ก็คือระยะห่างที่เว้นระหว่างตัวอาคารตลาดกับตัว
อาคารพาณิชย์รอบๆ ซึ่งทั่วๆ ไปมักจะเว้นห่างจากกันประมาณ 3-6 เมตร เพื่อใช้เป็นทางสัญจร แต่
พอตลาดขยายตัวทางเดินเหล่าน้ีก็จะถูกบุกรุก เพื่อวางสินค้าจนทางเดินแทบจะหาล าบาก นอกจาก
แผงสินค้าและหาบเร่จะวางเกะกะแล้ว ยังจะพบว่าร้านค้าที่อยู่ตามอาคารพาณิชย์รอบๆ ตลาดจะมี
กองสินค้าย่ืนล้ าเข้ามาในทางเดินอีกอย่างมากมาย 

ในตลาดที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางสินค้า เช่นบริเวณปากคลองตลาด ที่ว่างเป็นสิ่งจ าเป็น
มากกับกิจกรรม เช่นการกองสินค้า การประมูลสินค้า การแยกของ การขนส่ง ซึ่งระยะหลังปัญหา
แดดฝนเป็นอุปสรรคเลยเข้าไปอยู่ในอาคารที่โล่งและไม่มีเสาเกะกะ กองล้ าเข้าในทางเดินอย่าง
มากมาย 

นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบที่ควรกล่าวถึงอันได้แก่ ห้องส้วมสาธารณะ ซึ่งเป็นของ
จ าเป็น  เช่นเดียวกันกับบริเวณทิ้งขยะซึ่งขาดความเอาใจใส่ในด้านความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ 

เนื่องจากในตลาดผู้ประกอบการค้ามักจะมีคนจีนร่วมด้วยเสมอ ดังนั้นทุกตลาดมักจะพบ
ศาลเจ้า  ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่ผูป้ระกอบการค้าต้ังอยู่เสมอ บางแห่งอาจมีหลายศาลเจ้าแต่โดยทั่วไป
จะมีอยู่หนึ่งศาลประจ า 

การให้แสงสว่าง 
โดยทั่วไปตลาดจะเริ่มกิจกรรมก่อนรุ่งสางซึ่งยังไม่มีแสงอาทิตย์ ดังนั้นแสงสว่างจากดวง

โคมไฟฟูาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นควบคู่กันไปกับแสงธรรมชาติ เรื่องการน าประโยชน์จากแสงธรรมชาติมาใช้
เป็นเรื่องที่ได้รับการเอาใจใส่อย่างมากจะเห็นได้ว่าตัวตลาดส่วนใหญ่ได้รับการค านึงถึงให้แสง
ธรรมชาติเข้ามาใช้  โดยวิธีการยกหลังคาให้สูงเพื่อให้แสงกระจายลงไปได้อย่างทั่วถึง บางแห่งใช้ระดับ
ของหลังคาที่แตกต่างกันท าให้ช่องแสงผ่านเข้ามา (มักจะพบได้กับอาคารที่มีขนาดใหญ่) บางรายใช้วิธี
ง่ายๆ คือ  การเปลี่ยนวัสดุมุงหลงัคาบางสว่นเป็นวัสดุทีโ่ปรง่ใสพอที่แสงจะผา่นลงมาได้ ในบางตลาดมี
การท าหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กฝังล๊อกกระจกเพื่อให้แสงลอดลงมาได้ การใช้แสงธรรมชาติเป็นการ
ช่วยลดความสิ้นเปลืองไฟฟูาได้อย่างมาก แต่ในบางตลาดซึ่งมีความแออัดมาก เช่น ตลาดเก่าเยาวราช 
ถูกล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์แน่นไปหมด ท าให้แสงธรรมชาติเข้ามาน้อยไม่พอเพียง จึงต้องใช้แสง
ไฟฟูาช่วยตลอดทั้งวัน 

แสงจากดวงโคมไฟฟูาบริเวณโดยทั่วไปใช้ชนิดฟลูออเรสเซนท์ แขวนห้อยลงมาจาก
เพดานที่สูง  เพื่อให้ความเข้มของแสงสว่างส่องลงใกล้บริเวณพื้นที่ที่ท างาน ส่วนตามแผงต่างๆ อาจมี
ของตัวเองอีกต่างหาก เพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่สินค้า ซึ่งมีทั้งหลอดไฟชนิดนีออน ไฟหลอดอินแคน
เดสเซนท์ อาจมีสปอทไลท์บ้างในบางแห่ง 
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ลักษณะด้านสาธารณูปโภค 
ระบบไฟ 
ตลาดโดยทั่วไปในกทม. ปัจจุบันไม่ค่อยประสบปัญหาในการจัดหาไฟฟูาเลย เพราะด้าน

การบริการของการไฟฟูานครหลวงสามารถจ่ายไปครอบคลุมทั่วพื้นที่ของกทม. จึงมีความสะดวกเป็น
อย่างมากต่อตัวตลาด 

โดยปกติตัวตลาดจะมีระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ความสว่างโดยรอบตัวตลาดและบริเวณ
โดยทางเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายประจ า ส่วนตามแผงขายสินค้าต่างๆ จะมีทั้งระบบไฟฟูาแสงสว่าง
และไฟฟูาก าลังเพื่อใช้กับเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ เช่น พวกมอเตอร์ส าหรับปั่น ขูด บดเป็นต้น โดยอาจ
แยกมิเตอร์ไฟฟูาต่างหากเฉพาะราย เพื่อสะดวกในการคิดค่าไฟฟูาตามลักษณะและปริมาณการใช้ 

ระบบไฟฟูาก าลังที่ใช้กันประจ า มักได้แก่กลุ่มผู้ขายของแห้งเพื่อขูดมะพร้าว, กลุ่มโปรตีน
เพื่อใช้บดเนื้อสัตว์ หรือเลื่อยเป็นช้ิน, ตลอดจนการเก็บรักษาสินค้าในตู้เย็นจัด กลุ่มสินค้าประมงอาจ
ใช้ในการถ่ายเทหรือหมุนเวียนน้ าบ้าง ส าหรับกลุ่มผักและผลไม้นั้น แทบจะใช้ไฟฟูาก าลังน้อยมาก 

เนื่องจากความต้องการในการใช้ไฟฟูามีมาก จะพบได้ว่าการเดินสายไฟฟูาก็ดี อุปกรณ์
บางอย่างก็ดี เป็นไปโดยขาดความประณีตและเอาใจใส่ ซึ่งบางครั้งมักจะเกิดไฟฟูาช๊อตหรือรั่วเป็น
อันตรายแก่คนและทรัพย์สินได้เสมอ 

การระบายอากาศในตลาดโดยธรรมชาติบางครั้งไม่เพียงพอ ไฟฟูาจึงถูกน ามาใช้กับพัด
ลมที่ติดอยู่ทั่วไปในตลาดและเฉพาะแผง 

ระบบประปา 
น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นมากสิ่งหนึ่งส าหรับกิจกรรมในตลาด เริ่มตั้งแต่ล้างแช่สินค้าต่างๆ หรือ

ท าความสะอาดสถานที่ ตลอดจนการช าระร่างกายของคนในตลาดและใช้ดื่ม เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ระบบเดิมที่มีอยู่ในตลาดเมื่อเฉลีย่ต่อจ านวนแผงหรอืจ านวนผู้ใช้ นับว่ายังไม่ค่อยพอ ส่วนใหญ่ของเดิม
ที่มีอยู่มักฝังใต้พื้นตลาดโดยลอดแผงต่างๆ ไป เมื่อเกิดสนิมหรือท่อตันท าการซ่อมแซมได้ยาก จะเห็น
การเดินท่อใหม่เกะกะเต็มไปหมดเพื่อที่จะทดแทนของเก่าและให้เพียงพอกับการใช้ 

แผงสินค้าที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามากๆ ได้แก่ พวกผักและสินค้าจาการประมง ปัญหาหนึ่งซึ่ง
พบมากก็คือก าลังดันของน้ าจากท่อเมนประปาที่เล็กจะมีก าลังน้อย ผู้ใช้จึงมักจะติดปั๊มน้ าชนิดดูดจาก
ท่อประปาโดยตรง แทนที่จะท าบ่อพักเก็บน้ าไว้ก่อนแล้วจึงปั๊มเข้าถังลมอีกที เลยท าให้ปริมาณน้ าใน
ท่อเมนน้อยลงไปอีก 

ในบางแห่งปริมาณน้ าที่ใช้มากซึง่ย่อมสิ้นเปลอืงเงินทอง จึงมกีารขุดน้ าบาดาลข้ึนมาใช้
กันบ้าง  แต่ไม่มากนักและคุณภาพของน้ าไม่ดีพอในการดื่ม นอกจากใช้ล้างหรือท าความสะอาด 
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โทรศัพท์ 
เป็นสิ่งพึงประสงค์มากโดยทั่วไปในตลาด เพราะใช้ในการติดต่อธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการค้าส่ง ซึ่งมักอยู่อาคารพาณิชย์รอบๆ ตลาด ส่วนแผงสินค้าในตัวตลาดมีน้อยมาก ที่พบ
จะมีพวกแผงขายเนื้อสัตว์และสินค้าประมงบ้างเป็นจ านวนน้อย   

โทรศัพท์สาธารณะมีบริการอยู่บ้าง แต่ค่อนข้างสกปรกและมีกลิ่นคาว เพราะขาดการ
ดูแลรักษา สมุดรายช่ือผู้ใช้โทรศัพท์ก็ช ารุดหายไป 

ห้องน้ าสาธารณะ 
ปริมาณที่จัดไว้ถึงจะมีเพียงจุดเดียวในแต่ละตลาดก็นับว่าพอเพียง เพราะดูจากการใช้

สอยไม่คบัค่ังนักและพวกอาคารพาณิชย์แต่ละคูหามักจะมีห้องน้ าส้วมของตนเองอยู่แล้ว จ านวนคนใช้
ห้องน้ าสาธารณะเลยลดลงไป 

ตลาดส่วนใหญ่ได้เริ่มให้ความสนใจในเรื่องความสะอาดของห้องน้ าโดยให้มีคนท าความ
สะอาดประจ า และคอยเก็บเงินค่าบริการครั้งละ 1 บาท นับว่าเป็นพัฒนาการที่น่าพอใจ วัสดุที่ใช้ก็มี
คุณภาพดีข้ึน ผนังมีการกรุกระเบื้องเคลือบซึ่งสะดวกในการท าความสะอาดและน่าดูน่าใช้กว่าที่เคย
เป็นมา 

การก าจัดของเสีย 
น้ าเสียจากตลาดมีปริมาณมากและมีค่าของความสกปรกมากรวมทั้งกลิ่นอันไม่พึง

ปรารถนา  การระบายโดยทั่วไปอาศัยการไหลไปตามรางหรือท่อเพื่อไปลงท่อสาธารณะอีกทีหนึ่ง 
บางครั้งก็อยู่ใกล้ทางน้ า เช่น แม่น้ าล าคลอง ก็จะไหลลงน้ าไปเลยท าให้เกิดมลภาวะข้ึนอีก 

รางระบายในตลาดโดยทั่วๆ ไป มักเป็นรางเปิดท าเป็นปูนหรือคอนกรีต ผ่านไปตาม
ทางเดินรอบๆ แผงขายสินค้า การท ารางเปิดอาจมีฝาหรือไม่มีฝาก็ให้ความสะดวกในการท าความ
สะอาดหรือลอกทอ่เมือ่เกดิการอุดตัน แต่ในขณะเดียวกันรางหรือท่อเหลา่น้ีเปน็ที่หลบอาศัยอย่างดีแก่
สัตว์ที่ก่อให้เกิดความสกปรก เช่น หนู แมลงสาบเป็นต้น คราบไขมันต่างๆ จะมากและบ่อดักไขมันจะ
ถูกเพิกเฉยหรือท างานไม่ได้ดี ท าให้เกิดการอุดตันได้เสมอ 

น้ าฝนจากหลังคาตลาดซึ่งมีพื้นทีใ่หญ ่ปริมาณน้ าย่อมมากตามจะถูกระบายลงรางระบาย
เหล่าน้ีด้วยซึ่งเมื่อเวลาฝนตกหนักๆ จะระบายไม่ทัน และเกิดการท่วมนองพื้นที่ตัวตลาดอีกด้วย 

น้ าเสียอีกชนิดหนึ่งซึ่งควรน ามากล่าวถึงคือน้ าเสียจากห้องน้ า ห้องส้วม ซึ่งโดยทั่วไปการ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์มุ่งหวังในด้านก าไรมากโดยให้ต้นทุนถูก ลักษณะห้องน้ าจึงท าโดยไม่ถูก
สุขลักษณะ ประกอบกับพื้นที่คับแคบ จึงมักจะฝังถังบ่อเกรอะไว้ใต้ห้องน้ าช้ันล่าง การดูดซึมน้ าใต้ดิน
ไม่ดีพอท าให้ราดน้ าไม่ค่อยลง จึงแก้ปัญหากันโดยต่อท่อน้ าจากส้วมไปลงท่อระบายที่สาธารณะ พอ
เวลาน้ าเอ่อขึ้นมาก็ไหลปะปนออกมาเหม็นไปหมด 
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การใช้ถุงพลาสติกหรือใบตองในการบรรจุของอย่างมากในปัจจุบันช่วยท าให้เกิดปัญหา
การอุดตันในท่อเพิ่มข้ึน เพราะบางครั้งการทิ้งเศษใบตองหรือถุงพลาสติกมักจะไปอุดทางน้ าไหลได้ 

ปริมาณขยะและของเหลือใช้จากตลาด โดยเฉลี่ยจะมีอยู่ประมาณวันละ 10-50 
ลูกบาศก์เมตร ตามขนาดของตลาดเล็กใหญ่โดยปกติต้องอาศัยบริการรถขนของกทม.รับไปทิ้งอีกที่ ใน
ตลาดที่มีที่กว้างพอจะกองไว้ให้รถมารับได้โดยไม่เกะกะมีน้อยมากส่วนใหญ่ทางกทม.จะน าถังหรือที่
รองรับมาตั้งไว้แล้วมีรถมาขนไปอีกทีหนึ่ง บางครั้งที่รองรับขยะจะตั้งไว้บนผิวจราจรเลย ซึ่งท าให้เกิด
ความไม่น่าดู 

ความจริงที่กองขยะน่าจะอยู่ด้านหลังที่มิดชิดแต่เนื่องจากทางเข้าส าหรับรถไม่มีหรือ
กว้างไม่พอรถขนขยะเข้าไปไม่ถึง ก็เลยต้องน ามาตั้งหน้าตลาดบนทางเท้าหรือผิวจราจร 

เคยมีการท าเตาเผาขยะในบริเวณตลาดบ้างแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะความเปียกช้ืนท า
ให้เผาได้ไม่หมดและไม่ทันกับปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ประกอบกับที่ดินมักจะน าปลูกสร้างอาคารเพื่อ
การพาณิชย์จนหมด และยังอาจมีปัญหาเรื่องไฟจากการเผาอีกจึงต้องยกเลิกไปเองในที่สุด 

ส าหรับตลาดที่มีลักษณะขายอาหารส าเร็จรูปจะมีกากอาหารเหลืออยู่มาก ผู้ขายจะเก็บ
ไว้ในภาชนะรอการมารับของเอกชนที่ขอรับซื้อเพื่อน าไปเลี้ยงหมูอีกทีหนึ่งซึ่งในระหว่างการเก็บรอนั้น
ก็จะส่งกลิ่นรบกวนในบริเวณด้วย 

ส่วนตลาดที่ขายพวกผ้าและเครื่องแต่งตัว จะมีเศษผ้าด้ายหลงเหลอืแต่ส่วนใหญจ่ะเก็บไว้
ขายต่ออีกทีเพราะน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 

 
แนวโน้มของสถาปัตยกรรมตลาดในอนาคต 

ปัญหาในเรื่องการเดินทางไปมาในชีวิตประจ าวันของคนกทม.ค่อนข้างจะล าบากข้ึนทุก
วันนับตั้งแต่การติดขัดในการจราจร การจอดรถ พาหนะในการสัญจรไม่เพียงพอในการบริการ
สาธารณะที่อยู่ไกลออกไป เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่กินเวลาให้หมดไป ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักจะมองหา
สิ่งที่สะดวกและรวดเร็วเป็นการประหยัดเวลา 

ในด้านการกินอยู่ของคนก็เช่นกัน บรรดาผู้ประกอบการค้าก็พยายามตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าร้านค้าของช าหรือตลาดย่อยๆ จะตามไปบริการตามหมู่บ้านที่อยู่ไกล
ออกไป  หรือที่เกิดข้ึนใหม่ๆ หรือในบางแห่งออกมาในลักษณะเคลื่อนที่ไปได้เลยโดยการใช้รถเข็นบ้าง 
รถกระบะบ้าง เรือบ้าง เดินทางไปขายตามบ้านเลยซึ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะ
ไม่มีของให้เลือกได้มากนัก และบางอย่างอาจจะไม่สด ลักษณะนี้นับวันจะยิ่งเพิ่มปริมาณมากยิ่งข้ึน 

จุดข้ึนลงรถจุดใหญ่ๆ ที่มีปริมาณคนผ่านมากๆ เช่น สะพานควาย ประตูน้ า พระโขนง วง
เวียนใหญ่ และอื่นๆ จะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในด้านการขายสินค้าตลาดรวมทั้งอาหารส าเร็จรูป
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ให้แก่คนที่สัญจรผ่านมา และจะพยายามน าสินค้ามาเสนอขายในบริเวณจุดที่คนส่วนใหญ่มาข้ึน-ลงรถ  
แม้ว่าจะต้องวางบนทางเท้าก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดเตรียมแก้ปัญหา 

ตามลักษณะเป็นศูนย์กลางสินค้าหรือเป็นที่ขายส่งที่จะต้องขยายตัวเพิ่มตามข้ึนมากับ
ความต้องการของประชากรที่เพิ่มข้ึนตลอดเวลา การขยายปริมาณสินค้าย่อมหมายถึงการขยายการ
ขนส่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ควรเตรียมรับคือการจัดระบบคมนาคมและที่จอดรถที่พอเพียงไม่ติดขัด
การจราจรส่วนรวม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คาดว่าต่อไปภายหน้าลักษณะการค้าของตลาดในกทม. จะเริ่มต้น
จากการขายส่งจากศูนย์กลางสนิค้าตลาดเปน็หลกั โดยผู้ประกอบการค้าปลกีจะซื้อสินค้าเปน็ส่วนใหญ่
แล้วน าสินค้ากระจายไปสู่ชุมชนต่างๆ เพื่อท าการขายปลีกแก่ชุมชนต่อไปอีกที ซึ่งหมายถึงว่าในขณะที่
ศูนย์กลางสินค้าตลาดก าลังขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ ในที่เดิม ตลาดย่อยๆ จะเกิดใหม่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แต่
ขนาดน้ันจะไม่ใหญ่โตนัก คงจะแค่พอเพียงที่จะรับใช้ชุมชนแต่ละแห่งเท่านั้น 

อาหารเป็นสิ่งส าคัญมากต่อชีวิต ดังนั้นสินค้าหลักของตลาดคงเป็นสินค้าประเภทอาหาร  
ถึงแม้ว่าปัจจุบันอาหารส าเร็จรูปมีอยู่มากและสะดวก แต่คนส่วนใหญ่ถือได้ว่ารายได้น้อยการซื้อ
อาหารส าเร็จรูปคงจะสิ้นเปลืองและไม่พอเพียงกับความต้องการของครอบครัว การซื้ออาหารสดไป
ปรุงเองจะช่วยด้านเศรษฐกิจได้มาก ดังนั้นตลาดขนาดเล็กตามชุมชนที่จะเกิดใหม่ก็คงจะมีลักษณะ
สินค้าด้านอาหารสดและแห้งอยู่เหมือนปัจจุบัน  

ส าหรับผู้ที่มีรายได้ดีหรือปานกลาง ซึ่งมีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประชากรในกทม.
ก็เป็นเปูาหมายทางการค้าส าหรบัผูป้ระกอบการค้า โดยการจัดสร้างตลาดอย่างดีที่เรยีกกันว่าซุปเปอร์
มาร์เก็ตไว้คอยบริการ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะมีสินค้าที่จ าเป็นทั้งของสดและแห้งตลอดจนเครื่องใช้
ไว้คอยบริการ ซึ่งคุณภาพอาจจะเลือกสรรมาเป็นพิเศษและย่อมเป็นที่แน่นอนในด้านราคาที่จะแพง
กว่า การจอดรถที่สะดวก การปรับอากาศบริเวณซุปเปอร์มาร์เก็ตจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากข้ึ น 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตคงจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนอีกแต่เป็นลกัษณะกระจายไปตามชุมชนต่างๆ  แต่คงเป็นชุมชน
ย่านที่มีรายได้ดีเท่านั้น 
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โครงการตลาดสดนา่ซื้อ 
 
โครงการ "ตลาดสดน่าซื้อ"  เป็นมาตรฐานของตลาดสด  ที่ก าหนดข้ึนโดยกรมอนามัย   

เพื่อพัฒนาตลาดสดในประเทศไทยให้เป็นตลาดที่สะอาดได้มาตรฐานส าหรับให้บริการแก่ประชาชน   
โดยมาตรฐานนี้ได้อิงตามกฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 

ความหมายของตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายของตลาด ไว้ดังนี้ 

ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่
ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้า
ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

ประเภทของตลาด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นประจ า 

หรืออย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้างส าหรับขายของที่ขน
ถ่าย สินค้า ส้วม และที่ถ่ายปัสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย และที่จอดรถ 

2. ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกจิการช่ัวคราว หรือ
เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด และให้มีบริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ 
และที่รวบรวมมูลฝอย 

3. ตลาดประเภทที่ 3 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกจิการช่ัวคราว หรือ
เป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด และให้มีบริเวณที่จัดไว้ส าหรับผู้ขายของ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ 
และที่รวบรวมมูลฝอย (มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

อาหารสด หมายถึง อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพสด 
อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ 

รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
อาหารปรุงส าเร็จ หมายถึง อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบ ปรุง จนส าเร็จพร้อมที่จะ

รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 
สารปนเปื้อนอันตราย หมายถึง สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีตกค้างอยู่ ใน

อาหารสดและอาหารแปรรูป ซึ่งสารตกค้างที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาไปสู่ตลาดสด น่าซื้อ ในที่นี้
ก าหนดไว้ 6 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ กรดซาลิซาลิค ฟอร์มาลิน ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาวชนิดไฮโดรซัล
ไฟต์ และซาลบูทามอล 
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สัตว์พาหะน าโรค หมายถึง หนู แมลงวัน และแมลงสาบ 
ท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
คณะกรรมการพัฒนาตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด ผู้ด าเนินกิจการตลาด ตัวแทน

ผู้ขายของและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบกิจการตลาด หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 1 ตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือผู้ที่ได้
ท าสัญญาในการเช่าด าเนินกิจการต่อจากผู้ได้รับใบอนุญาต หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดต้ังตลาดตามกฎหมาย เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล. 

การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล หมายถึง การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงขาย
ของในตลาด พื้น ผนัง เพดาน รางระบายน้ า ห้องน้ า ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ รอบอาคารตลาด ให้
สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละออง ความสกปรกอื่นๆรวมทั้งให้มีการฆ่าเช้ือโรค
และก าจัดพาหะน าโรค ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาดและ
ปริมาณที่ใช้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในฉลาก ตลาดสดน่าซื้อ หรือตลาด 3 มิติ หมายถึง ตลาดประเภท
ที่ 1 ที่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาและ
ยกระดับตลาดสดน่าซื้อ 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 (มิติ 1) ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 17 ข้อข้ึนไป จากเกณฑ์ทั้งหมด 40 ข้อ 

ด้านที่ 2 (มิติที่ 2) ด้านอาหารปลอดภัย อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด น่าซื้อ ได้รับ
การตรวจสารปนเปื้อนอันตราย 6 ชนิด คือ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแร็กซ์ สารฟอกขาว สาร
ก าจัดแมลงและสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งแผงจ าหน่ายอาหารสดต้องได้รับปูายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

ด้านที่ 3 (มิติที่ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการจัดองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค คือ จัดให้มีจุดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ จัดให้มีเครื่องช่ังกลางที่ได้มาตรฐานกรมการค้า
ภายใน จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อน 5 ชนิด (สารเร่งเนื้อแดงต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) 
พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบอย่างน้อย 2 คน 

เกณฑ์การพัฒนาและยกระดบัตลาดสดนา่ซื้อและเกณฑ์มาตรการดา้นกฎหมาย
เบื้องต้น 

องค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ มี 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 

หมวด  
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1.1 สุขลักษณะทั่วไปของตลาด 
1.2 การจัดการมูลฝอย 
1.3 การจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ 
1.4 การจัดการน้ าเสีย 
1.5 การจัดการสิ่งปฏิกูล 
1.6 การปูองกัน ควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
1.7 การจัดการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 
1.8 สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

2. ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) แผงจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบสารปนเปื้อน ดังนี้ 

2.1 ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 4 ชนิด ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอก
ขาว 

2.2 ตรวจไม่พบสารก าจัดแมลง (กลุ่มสารประกอบฟอสเฟต คาร์บาเมท) หรือตรวจ
พบในเกณฑ์ที่ปลอดภัย 

2.3 ตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง ในเนื้อหมู (ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ) 
3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 

3.1 จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ปลอดภัยโภชนาการ และสุขลักษณะของตลาด 

3.2 จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 ชนิด ได้แก่ 
ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อแดง 

3.3 จัดให้มีเครื่องช่ังกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาดสดอย่างน้อย 1 
จุดและติดปูายบอกไว้ชัดเจน 

เกณฑ์การพัฒนาและยกระดบัตลาดสดนา่ซื้อ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรืออับทึบ 
2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูลฝอย

สาธารณะและที่ตั้งรวบรวมมูลฝอย ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
3. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ าขังเฉอะแฉะ 
4. รางระบายน้ าเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด ส าหรับรางระบายน้ ารอบตลาดมีฝา

ปิดที่เปิดท าความสะอาดได้ และสามารถระบายน้ าได้ ไม่มีน้ าขัง ไม่อุดตัน 
5. ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น และมีการระบายอากาศที่ดี 
6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ช ารุด 
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7. มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน 
8. มีน้ าใช้ที่สะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ 
9. ห้องส้วมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน 
10. มีการจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกะกะ รก รุงรัง 

และไม่กีดขวางทางเดิน 
11. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารจะต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 

60 เซนติเมตร 
12. ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
13. มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และท าความสะอาด

อยู่เสมอ 
14. มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่

สิ่งแวดล้อม 
15. โครงสร้างอาคารตลาดมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่ช ารุด พื้นตลาด ท าด้วยวัสดุถาวร

แข็งแรง ไม่ลื่นท าความสะอาดง่าย 
16. มีการจัดการควบคุมปูองกันสัตว์พาหะน าโรคไม่ให้รบกวนและก่อความร าคาญ 
17. มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ

ปลอดภัยของตลาด 
18. แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
19. แผงขายสินค้าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดง่าย และสูงจากพื้นไม่น้อย

กว่า 60 เซนติเมตร และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงพาหะน าโรค 
20. จัดให้มีหมายเลขแผง ช่ือที่อยู่ผู้ขายของ ติดตั้งประจ าแผงและมองเห็นชัดเจน 
21. ที่รองรับมูลฝอยประจ าแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาลและท าความสะอาดอยู่เสมอ 
22. ที่รวมรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล อย่างเพียงพอและท าความสะอาดอยู่เสมอ 
23. จัดให้มีที่เก็บน้ าส ารองหรือมีบริการน้ าส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน 
24. ห้องส้วมชาย-หญิง ที่ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด ใช้การได้ มี

จ านวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม 
25. มีผู้ท าความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
26. บริเวณห้องส้วม มีที่รองรับมูลฝอยท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึมและมีฝาปิด 
27. มีการปูองกัน ควบคุมสัตว์พาหะน าโรคอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
28. มีสัตว์พาหะน าโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
29. มีการจัดการจ าหน่ายสินค้า แต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน 
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30. มีชนิดและจ านวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้การได้ ติดตั้งในบริเวณที่เห็นง่าย
และสะดวกต่อการน ามาใช้งาน 

31. จัดให้มีการบ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆภายในตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

32. มีการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
33. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องแต่งกายเรียบร้อย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี 
34. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการปรุง

ประกอบและจ าหน่ายอาหาร 
35. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
36. ทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
37. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยทั่วไป 
38. มีกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ ผู้บริโภค หรือ อื่นๆ 

เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย 
39. จัดให้มีการฝึกอบรมผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/

สุขภาพอนามัย 
40. น้ าเสียที่ผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน (ส าหรับตลาดที่มีขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 

2500 ตารางเมตร ข้ึนไป) 
หมายเหตุ 1-17 ข้อแรก = ระดับดี ระดับดีมาก = ระดับดี + 15 ข้อตั้งแต่ข้อ 18 – 40 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต 

สาขาการออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปกีารศึกษา 2555 
 

เรื่องการออกแบบตลาดสดชุมชนเมืองภายใต้ภูมิปญัญาเกษตรผสมผสาน 
ผู้รบัผิดชอบ นางสาวผาณิต ชวชัยชนานนท์ 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย / ลงใน      ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้ปิดเป็นความลับ จะน าไปวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการออกแบบตลาดในชุมชนเมืองเท่านั้น 

 

 

แบบสอบถามผู้ขายสินค้าบริโภค 

A ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
1 เพศ

ชาย หญิง

2 สถานภาพ

โสด สมรส หย่า/แยกกนัอยู่

3 อายุ

น้อยกวา่ 21 21-40 41-60 มากกวา่ 60

B ข้อมูลการ เดินทาง

4 เดินทางมาขายสินค้าใกล้บริเวณวดัอทุัยธารามเพราะ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

บ้านอยู่แถวนี้ เป็นทีข่ายประจ า มลูีกค้าประจ า ลองท าเลใหม่

5 วนัทีม่าขายสินค้าบริเวณวดัอทุัยธารามเป็นประจ า (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

วนัธรรมดา วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ วนัหยุดนักขัตฤกษ์

6 ช่วงเวลาทีม่าขายสินค้าบริเวณวดัอทุัยธารามเป็นประจ า (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

เช้า กลางวนั เย็น กลางคืน

7 เดินทางมาบริเวณวดัอทุัยธารามด้วยวธิี

เดิน จักรยาน/มอเตอร์ไซค์ ขนส่งสาธารณะ ขับรถส่วนตัว
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แบบสอบถามผู้ขายสินค้าบริโภค 

C ข้อมูลการขายสินค้าบริ โภค ที่ตลาด
8 สินค้าทีข่าย

ขายของสด เนื้อ ผัก ขายผลไม้ ขายของแห้ง ขายอาหารส าเร็จ

9 จ านวนผู้ขาย ในแผงขาย

ขายคนเดียว ขาย 2 คน ขายมากกวา่ 2 คน

10 วนัทีลู่กค้าส่วนใหญ่มกัจะจ่ายตลาด เพือ่ซ้ือสินค้าบริโภค

วนัธรรมดา วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ วนัหยุดนักขัตฤกษ์

11 ช่วงเวลาทีลู่กค้าส่วนใหญ่มกัจะจ่ายตลาด เพือ่ซ้ือสินค้าบริโภค

เช้า สาย บ่าย เย็น

หัวค่ า กอ่นเทีย่งคืน หลังเทีย่งคืน เช้ามดื

12 ความถี่ในการไปซ้ือสินค้ามาเพือ่ขาย

ทุกวนั ทุก 2 - 3 วนั สัปดาห์ละคร้ัง ทุก 2 สัปดาห์

13 วธิกีารจัดส่งสินค้าทีจ่ะขาย มาทีต่ลาด

หาบมา รถเข็น รถขนส่งของตัวเอง จ้างรถขนส่ง

14 การจัดเตรียมสินค้าเพือ่ขาย 

ไมต้่องเตรียม เตรียมทีบ่้าน เตรียมทีแ่ผง

15 การเกบ็สินค้าขาย ในกรณีทีข่ายไมห่มดในแต่ละวนั

เกบ็ทีบ่้าน เกบ็ทีแ่ผง เช่าทีเ่กบ็สินค้าในตลาด

16 การเกบ็ล้างอปุกรณ์ หรือเคร่ืองมอืการขายสินค้า

ล้างทีแ่ผง ล้างทีต่ลาดจัดให้ ล้างทีบ่้าน

17 สถานทีท่ิง้ขยะทีเ่กดิจากขายสินค้า

ทีแ่ผง พืน้ทีส่่วนกลางตลาด กองขยะใกล้เคียง ทีบ่้าน
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต 

สาขาการออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปกีารศึกษา 2555 
 

เรื่องการออกแบบตลาดสดชุมชนเมืองภายใต้ภูมิปญัญาเกษตรผสมผสาน 
ผู้รบัผิดชอบ นางสาวผาณิต ชวชัยชนานนท์ 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย / ลงใน      ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้ปิดเป็นความลับ จะน าไปวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการออกแบบตลาดในชุมชนเมืองเท่านั้น 

 

A ข้ อมูลทั่วไปส่วนบุค ค ล

1 เพศ

ชาย หญิง

2 สถานภาพ

โสด สมรส หยา่/แยกกนัอยู่

3 อายุ

น้อยกวา่ 21 21-40 41-60 มากกวา่ 60

4 อาชพี

รับราชการ พนักงานบริษทั ธรุกจิส่วนตัว/ค้าขาย รับจ้างอสิระ/แม่บา้น

5 จ านวนคนในครอบครัว

1 คน 2-3 คน 4-5 คน มากกวา่ 5 คน

B ข้ อมูลการ เดินทาง

6 เดินทางมาบริเวณวดัอทุยัธารามเพื่อ (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้)

บา้นอยู่แถวนี้ ที่ท างานอยู่แถวนี้ มาท าธรุะที่วดั มาท าธรุะแถวนี้

7 ชว่งเวลาที่มาบริเวณวดัอทุยัธารามเปน็ประจ า (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้)

เชา้ กลางวนั เยน็ กลางคืน

8 เดินทางมาบริเวณวดัอทุยัธารามด้วยวธิี

เดิน จักรยาน/มอเตอร์ไซค์ ขนส่งสาธารณะ ขบัรถส่วนตัว
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C ข้ อมูลการจ่ายตลาด เพ่ือซ้ื อสินค้ าบริ โภค

9 ความถี่ในการจ่ายตลาด เพื่อซ้ือสินค้าบริโภค

ทกุวนั ทกุ 2 - 3 วนั สัปดาหล์ะคร้ัง แล้วแต่สะดวก

10 วนัที่จ่ายตลาด เพื่อซ้ือสินค้าบริโภคเปน็ประจ า

วนัธรรมดา วนัเสาร์ วนัอาทติย์ วนัหยดุนักขตัฤกษ์

11 ชว่งเวลาจ่ายตลาด เพื่อซ้ือสินค้าบริโภคเปน็ประจ า

เชา้ สาย บา่ย เยน็

หวัค่ า กอ่นเที่ยงคืน หลังเที่ยงคืน เชา้มืด

12 งบประมาณในการจ่ายตลาด เพื่อซ้ือสินค้าบริโภคต่อคร้ัง

น้อยกวา่ 300 บาท 300 - 600 บาท 600 - 1000 บาท มากกวา่ 1000 บาท

13 สถานที่จ่ายตลาด เพื่อซ้ือสินค้าบริโภคเปน็ประจ า

หาบเร่แผงลอยขา้งทาง ตลาดนัดใกล้บา้น ตลาดสดเทศบาล ซุปเปอร์มาเกต็

14 การเตรียมอาหารมื้อเชา้ ในวนัท างาน

ทานที่บา้น...        โดย ท าเอง ซ้ืออาหารส าเร็จ

ทานนอกบา้น

15 การเตรียมอาหารมื้อกลางวนั ในวนัท างาน

เตรียมจากที่บา้น...โดย ท าเอง ซ้ืออาหารส าเร็จ

ทานตามร้านใกล้ที่ท างาน

16 การเตรียมอาหารมื้อเยน็ ในวนัท างาน

ทานที่บา้น...      โดย ท าเอง ซ้ืออาหารส าเร็จ

ทานนอกบา้น

17 การเตรียมมื้ออาหาร ในวนัหยดุ

ทานที่บา้น...      โดย ท าเอง ซ้ืออาหารส าเร็จ

ทานนอกบา้น

แบบสอบถามผู้ซื้อสนิค้าบริโภค 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกลุ  นางสาวผาณิต ชวชัยชนานนท์ 
ที่อยู ่ 11/114 ซอยสทิธิชัย ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
ที่ท างาน บริษัท จเีซเว่นท์ อิงค์ จ ากัด                                           
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2537 ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2541 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2551 ศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน    
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2541 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอส เอส  เฟอร์นเิทค จ ากัด                           

ผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด และเฟอร์นเิจอร์ระบบน๊อคดาวน์ 
พ.ศ. 2545 รองประธานฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท กาแรนท์ โมเบล (ประเทศไทย) จ ากัด 

สร้างและบรหิารเครือข่ายร้านค้าปลกีเฟอร์นิเจอร ์
พ.ศ. 2549 กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท จเีซเว่นท์ อิงค์ จ ากัด                                          

ออกแบบและตกแตง่ภายในครบวงจร 
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