ตลาดสดไทยสถานะการดารงอยู่และการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
วัฒนธรรมต่ อพฤติกรรมการบริโภคคนเมือง

ตลาด (Market)

‘ตลาดนั ด ’ คื อตลาดที่ขาย สิ นค้ า ที่ มี

ตลาดเป็ นสถานทีท่ มี่ ีคนมาอยู่รวมกันเป็ นจานวนมากทั้งผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ ผู้ส่ง
สิ นค้ าและผู้ซื้อสิ นค้ า และเป็ นแหล่ งทีม่ ีการประกอบกิจกรรมต่ าง ๆ มากมาย

ความหลากหลายชนิ ด ทั้ ง สิ น ค้ า
อุปโภคบริ โภค ทั้งใหม่ และมื อสอง

1,120 แห่ ง

ซึ่งมีการนัดหมายวันและเวลาในการซื้อขายของ
ผู้ซื้ อ และผู้ขาย สามารถเป็ นได้ ท้ ังตลาดที่มี ใ น
สถานทีถ่ าวร หรื อไม่ มีโครงสร้ างทีถ่ าวรก็ได้

ตลาดนัด
(Flea Market)

(Wet Market, Fresh Market)

140 แห่ ง
12.5%

22.32%

ในระบบ 350 แห่ ง
กฎกระทรวง
สุ ขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551

1.1 ตลาดประเภทที่ 1
- ตลาดที่มีโครงสร้ างอาคาร

1.2 ตลาดประเภทที่ 2
- ตลาดที่ไม่ มีโครงสร้ างอาคาร

2.

สถานที่

2.1 ทีต่ ้ งั ตามภูมิลกั ษณะ
- ตลาดบก/ตลาดนา้ /ตลาดออนไลน์

2.2 ลักษณะสถานทีต่ ้งั
- ตลาดออฟฟิ ต/ตลาดในมหาวิทยาลัย/หน่ วยงาน/community mall

2.3 ชื่ อสถานที(่ ทาเลของตลาด)
- ตลาดนัดรถไฟ/ตลาดนัดวังหลัง/ตลาดบ้ านหม้ อ

3.

เป็ นได้ ทั้ งตลาดที่ มี ใ นสถานที่ ถ าวร หรื อไม่ มี
โครงสร้ างทีถ่ าวรก็ได้

ตลาดสด

250 แห่ ง
1.

‘ตลาดสด’ คือตลาดทีข่ ายของทีม่ ีความหลากหลาย
ชนิ ด ทั้ งสิ นค้ าอุ ป โภคบริ โภค แต่ เน้ นสิ น ค้ า
ประเภทสั ต ว์ เนื้ อสั ต ว์ ผัก ผลไม้ หรื อ
อาหารที่ มีสภาพเป็ นของสด ประกอบ
หรื อปรุ งแล้ ว หรื อ ของเสี ยง่ าย ซึ่งสามารถ

31.25%

สิ นค้ า

3.1 สิ นค้ าหลัก
-อาหาร (ผัก, ผลไม้ , อาหารทะเล)
-ต้ นไม้ /สั ตว์ เลีย้ ง/เสื้ อผ้ า/รถยนต์
/พระเครื่ อง
-สิ นค้ ามือหนึ่ง/สิ นค้ ามือสอง

4. ช่ วงวันเวลา

5. รู ปแบบ

การขาย
4.1 ช่ วงเวลาการขาย
- ตลาดเช้ า/ตลาดนัดกลางวัน/ตลาดนัดเย็น
/ตลาดกลางคืน/ตลาดโต้ ร่ ุง

4.2 วันทีจ่ ัด
- ตลาดวันศุกร์ /ตลาดวันเสาร์ /ตลาดวันจันทร์

การขาย
5.1 จานวนและปริมาณ
-

ตลาดขายปลีก/ขายส่ ง

5.2 รู ปแบบการจัด
- แบกะดิน/เปิ ดท้ าย/ถนนคนเดิน

รายชื่ อเขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 50 เขต
1.เขตพระนคร
2.เขตดุสิต
3.เขตหนองจอก
4.เขตบางรัก
5.เขตบางเขน
6.เขตบางกะปิ
7.เขตปทุมวัน
8.เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย
9.เขตพระโขนง
10.เขตมีนบุรี
11.เขตลาดกระบัง
12.เขตยานนาวา
13.เขตสั มพันธวงศ์
14.เขตพญาไท
15.เขตธนบุรี
16.เขตบางกอกใหญ่
17.เขตห้ วยขวาง

18.เขตคลองสาน
19.เขตตลิง่ ชัน
20.เขตบางกอกน้ อย
21.เขตบางขุนเทียน
22.เขตภาษีเจริญ
23.เขตหนองแขม
24.เขตราษฎร์ บูรณะ
25.เขตบางพลัด
26.เขตดินแดง
27.เขตบึงกุ่ม
28.เขตสาทร
29.เขตบางซื่ อ
30.เขตจตุจกั ร
31.เขตบางคอแหลม
32.เขตประเวศ
33.เขตคลองเตย
34.เขตสวนหลวง

35.เขตจอมทอง
36.เขตดอนเมือง
37.เขตราชเทวี
38.เขตลาดพร้ าว
39.เขตวัฒนา
40.เขตบางแค
41.เขตหลักสี่
42.เขตสายไหม
43.เขตคันนายาว
44.เขตสะพานสู ง
45.เขตวังทองหลาง
46.เขตคลองสามวา
47.เขตบางนา
48.เขตทวีวฒ
ั นา
49.เขตทุ่งครุ
50.เขตบางบอน

การแบ่งตามเขตการวางผังเมือง ของกทม.

เขต 1 พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว 145 แห่ ง
เขต 2 พืน้ ทีศ่ ูนย์กลางธุรกิจและพานิชยกรรม 254 แห่ ง
เขต 3 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย 357 แห่ ง
เขต 4 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก 134 แห่ ง
เขต 5 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบน 114 แห่ ง
เขต 6 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง 116 แห่ ง

1,120 แห่ง (กันยายน 2561)
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ตลาดสด

(Wet Market, Fresh Market) เป้าหมาย

ตลาดไท

ตลาดสี่ มุมเมือง

ตลาดรังสิ ต

ตลาดสามย่ าน

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดารงอยู่ของตลาดสด
1) ความสามารถในการเข้ าถึงผู้บริโภคได้ ทุกชนชั้น สะดวก และง่ ายต่ อการซื้อสิ นค้ า
2) ความสามารถในการเชื่ อมต่ อสิ นค้ าและบริการจากผู้ผลิต ตลาดขายส่ ง จนถึงผู้บริโภค
3) ความสามารถในการตอบสนองต่ อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่ น การเปลี่ ย นแปลงของ
พืน้ ที่ขายสิ นค้ า (แผง) การมีสินค้ าที่หลากหลาย การแพร่ กระจายของอาหารทางวัฒนธรรมจากประเทศต่ างๆ เข้ ามาใน
ตลาดสด
4) ตลาดสดยังคงเป็ นพืน้ ที่กลางทางสั งคมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
5) การเกิดขึน้ ของตลาดสดสอดคล้ องกับการขยายตัวหรื อการตามสภาพการเคลื่อนย้ ายประชากร
6) ตลาดสดเป็ นตัวสะท้ อนถึงวัฒนธรรมของพื้นที่หรื อกลุ่มประชากร เช่ น การดารงอยู่ของอาหารพื้นเมือง
หรื ออาหารท้ องถิ่น
7) บทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เส้ นทางของอาหารทีจ่ าหน่ ายในตลาดสด

ตลาดรวบรวมผลผลิตต้ นทาง

ผัก
(ภาคกลาง,ภาคเหนือ)

ผลไม้
(ทัว่ ประเทศ ตามฤดูกาล)

ตลาดขายปลีก

(รวบรวมและกระจายสินค้าไปตลาดอื่นๆ)

(กระจายสิ นค้ าสู่ ผ้ บู ริโภค)
ตลาดสด, ตลาดนัด

ตลาดรับซื้อในต่ างจังหวัด เช่ น ราชบุรี, กาญจนบุรี

ตลาดขายส่ ง

สิ นค้ าเกษตร

(รวบรวมและกระจายสิ นค้ า)

(เกษตรกร)

เนื้อสัตว์ +ไข่
(ภาคกลาง,ภาคเตะวันออก,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้บริโภค)

ตลาดไทย ตลาดสี่ มุมเมือง

พ่ อค้ าคนกลาง

รถเร่ (รถพุ่มพวง)
(กระจายสิ นค้าสู่ ผ้ บู ริโภค)
การใช้ รถในการเป็ นสถานที่จาหน่ าย

(รวบรวมสู่ ตลาดขายส่ งและ
กระจายสินค้าไปตลาดอื่นๆ)
ตลาดรับซื้อจากเกษตรกร

สัตว์ นา้ และอาหารทะเล

ผู้ประกอบการแปรรู ป

(ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้ )

สิ นค้ านาเข้ าจากต่ างประเทศ
Manu factor/โรงงาน
(การแปรรู ปเพิม่ มูลค่ า)

-

ผักสด
ผลไม้ สด
อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
เนื้อสั ตว์ และผลิตภัณฑ์
นมและผลิตภัณฑ์

(ร้ านอาหาร, ผู้ขายอาหารปรุ งสาเร็จ)

สถานการณ์ อาหารในตลาดสด
สถานการณ์ ความไม่ ปลอดภัยของอาหารในตลาดสดยังมีความไม่ ปลอดภัยสู ง สารพิษตกค้างจากแหล่งผลิตพืชทัว่ ประเทศ ปี
2560 ทั้งหมด 196 ชนิ ดพืช รวม 4,518 ตัวอย่าง ในช่ วงเดื อนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม สรุ ปได้ว่า สิ นค้าเกษตรที่เก็บจากแปลงที่ได้
มาตรฐาน จีเอพี ผ่านมาตรฐานสารพิษตกค้าง 92.2 % และแปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน จี เอพี ผ่านมาตรฐาน 93.6%
สาหรับแปลงเกษตรอินทรี ย ์ 6 แปลง ไม่พบสารตกค้างทั้งหมด

จากข้ อมูลจากเครื อข่ ายเตือนภัยสารกาจัดศัตรู พืช (Thai-PAN) ปี 2560 ได้ มีการแถลงผลการตรวจสอบสารพิษตกค้ างในผักผลไม้ จากตัวอย่ า งที่ทาการเก็บจากตลาดขายส่ งหลักในประเทศไทย ผลจากการตรวจสอบพบว่ ามีสารเคมีเกษตรตกค้ า งที่เกิ นค่ า
มาตรฐาน โดยพบตกค้ างในผักและผลไม้ ในระดับสู งถึง 55% และพบว่ ากลุ่มของผักพื้นบ้ านเช่ น “ใบบัวบก” เป็ นผักที่มีสารพิษตกค้ าง
อยู่ในอันดับต้ นๆ โดยพบสารพิษตกค้ าง 5-18 ชนิด

สรุปประเด็นต่ างๆ ทีน่ ่ าสนใจ
1) ความเข้ าใจและทัศนคติของผู้ขายจะเป็ นตัวสื่ อสารหรื อถ่ ายทอดสู่ ตวั ลูกค้ า เช่ น ผู้ขายส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ เห็น
คุณค่ า หรื อความเข้ าใจถึงความสาคัญของสิ นค้ าทีม่ ีตรารับรอง
2) การรั บรู้ ที่มาและข้ อมูลของสิ นค้ าหรื อแหล่ งผลิตอาหารจากผู้ขายสามารถตอบได้ เพียงว่ ามาจากตลาด
ไหน หรื อมาจากจังหวัดไหนเท่ านั้น เช่ น เป็ นผักที่มาจากราชบุรี, เพชรบุรี, กล้ วยจากกาญจนบุรี หรื อรับมาจากตลาด
ไท ตลาดสี่ มุมเมือง
3) สิ นค้ าที่ผลิตจากเกษตรกรรายย่ อย หรื อเจ้ าของที่ปลูกเองขายเองในตลาดส่ วนใหญ่ จะไม่ มีตรารั บรอง
หรื อหากจะรับรองก็จะมีการแจ้ งว่ าเป็ นของที่มาจากสวนเอง
4) การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีกบั บทบาทของตลาดสด
5) เกษตรกรรายย่อยกับการแข่ งขันวิถีการผลิตเชิงพาณิชย์
6) จุดอ่ อนของนโยบายภาครัฐต่ อการควบคุมคุณภาพของตลาดสดและตลาดนัด
7) ทัศนคติและวิสัยทัศน์ การพัฒนาของเจ้ าของตลาด

ตลาดถนอมมิตร
เป็ นตลาดที่มีการให้ ข้อมูลกับผู้บริ โภค ทั้งในส่ วนของผู้ค้า และสิ นค้ า ทั้งในเรื่ อง
ของที่มาสินค้า ว่ามาจากแหล่งผลิตไหน

การสื่ อ สารที่ ม าจากการบริ ห ารงานของตลาดเองในเฟสบุ ค เพื่ อ ช่ วยการท า
การตลาดให้ กบั ตลาดและผู้ขายในตลาด ซึ่งก็นับว่ าเป็ นจุดเด่ นอีกด้ านของการบริหารงาน เพราะ
รู ปแบบการสื่ อสารนี้เป็ นทั้งการสื่ อสารงานของตลาด, ของผู้ขาย และกิจกรรมของตลาด อย่ าง
ต่ อเนื่องทั้งในส่ วนที่เป็ นภาพข่ าว และคลิปวิดโี อ

ตลาดสามย่ าน

ตลาดสามย่ าน

