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บทบาทสตรีในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง
Woman Role in development of 100 years Rahang –Floating -Market Community,
Lad lum Kaew District, Pratumthani Province
โดย ดร.ศรี ปริ ญญา ธูปกระจ่าง : อาจารย์หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (บริ หารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
อรวีย์ แสงทอง : นักวิชาการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กระทรวงมหาดไทย

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ เพือศึกษา (1) กระบวนการบริ หารจัดการตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหงทีเปลียนแปลง
ไปตามบริ บทชุ มชน (2)บทบาทสตรี ในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่างยังยืนและ(3)การสร้าง
ภาคีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพืนที โดยมีวธิ ี การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า
1) กระบวนการบริ หารจัดการตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงที เปลี ยนแปลงไปตามบริ บทชุ มชน
ตลาดนํา100ปี ชุ มชนระแหง อยูเ่ ลียบชายคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้วอยูห่ ่ างจากตัวเมือง
ปทุมธานีระยะทาง13 กิโลเมตร เป็ นตลาดนําทีเกิดในปี พ.ศ.2428 คนพืนทีตลาดนําส่ วนใหญ่เป็ นคนเชื อสาย
จีนแต้จCิวอพยพมาจากจีนผืนแผ่นดิ นใหญ่มี ความสามารถทางค้าขาย ส่ วนชุ มชนใกล้เคียงเป็ นคนไทยเชื อ
สายมอญ มีทีอยู่อาศัยและทีดิ นเป็ นกรรมสิ ทธิE สื บทอด เป็ นเกษตรกร ทํานาเป็ นหลัก และปลูกพืชสวน นํา
ผลผลิตมาขายในตลาดนํา100ปี ชุมชนระแหงมีวถิ ีชีวติ ทีกลมกลืน ซึ งเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเทียว
2) บทบาทสตรี ในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่างยังยืน สตรี ในพืนทีรวมตัวกันเป็ น
ธรรมชาติ โดยสายสัมพันธ์ของเครื อญาติ ซึ งระดับครัวเรื อนนันสตรี มีบทบาทเศรษฐกิจและสังคมโดยเป็ น
ผูก้ าํ กับดูแลกิจการในครอบครัว และอบรมบุตรหลาน การดูแลบ้าน ดูแลสมาชิ กในครอบครัว ทําให้ตลาด
นํา100 ปี ชุ มชนระแหงและชุ มชนใกล้เคียงอยูอ่ ย่างสงบสุ ข มีบทบาทช่วยเหลื อพัฒนาตลาดนํา100 ปี ชุ มชน
ระแหงด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในกิ จกรรมต่างๆ ได้แก่ ร่ วมศึกษาปั ญหา ร่ วมวางโครงการ
ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมติดตามผล และร่ วมบํารุ งรักษาตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง ทังทางตรงและทางอ้อม โดยยึด
ทางสายกลางมีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีระบบภูมิคุม้ กันต่อผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงทัง
ภายนอกและภายในชุมชน
3) การสร้างภาคีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพืนที คนในชุ มชน และองค์กรชุ มชน พัฒนาตลาดนํา
100 ปี ชุ มชนระแหง โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่ วยงานทีต้องการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง เข้ามา
พัฒนาบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน แสวงหาเครื อข่ายและเชื อมเครื อข่ายด้วยกิจกรรมต่างๆอย่าง
มีเป้ าหมาย โดยบรรจุในแผนชุ มชน ได้แก่ (1)การคัดสรรผูน้ าํ จัดตังคณะกรรมการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี
ชุ มชนระแหง โดยส่ ง เสริ มการมี ส่วนร่ วมขององค์กรสตรี (2)พัฒนาขุดลอกคลองระแหงและพัฒนาการ
ท่องเทียวเชิ งนิ เวศ(3)แก้ไขการจราจร สร้ างแผนทีจุดเดินชมธรรมชาติ เส้นทางท่องเทียวและสร้างห้องนํา
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สาธารณะ(4)คนรุ่ นเก่าถ่ายทอดเรื องการทําขนมโบราณ และ(5)ดําเนิ นการตามปฏิทินการท่องเทียวตลาดนํา
100 ปี ชุมชนระแหง
คําสํ าคัญ : บทบาทสตรี และตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง

ABSTRACT
Objective;(1)To study on the management of 100 years Rahang-Floating-Market community
among the change of time and environment(2) The role of women in sustainable development and build
the associate among organization in the area. The process on the research (PAR) are:
1)The management of 100 years Rahang-Floating-Market community located by the Rahang
canal in Ladlumkaew district which far from Pratumthani Provincearound 13 kilometers. This market was
flood in 1883. Most of people in this area emigrated from China (Chaozhao Chinese) and efficacy on
trade. People in the nearest community are Thailand Mon descentand doing an agriculture, farm and
garden plants. A lifestyle that is in harmony in tourist attraction.
2)The role of women in sustainable development in that area to participate in the development of
100 years Rahang-Floating-Market community . It can best arted by family, to conduct the housework,
take care of children and members of family and bring the peaceful to the community. For the
participation on the development of 100 years Rahang-Floating-Market community , the role of women
in sustainable can be started by participate in activities (plan and follow up) and also collaborate to the
maintenance and protect the 100 years Rahang-Floating-Market community from outside effect which
could bring any changes to the market. Hold to the principle of middle path.
3) Build member among organizations and people in the area in order to develop the 100 years
Rahang-Floating-Market community . By giving an opportunity to other organizations to develop the
market and also searching for further networks to the development and immediately contain it in the
community plan; (1) choose the leader and establish the committee to develop the 100 years RahangFloating-Market community and support women organization to participate in such development.
(2) Dredging the Rahang canal and develop for the tourism. (3) Solve the traffic problem and create the
view point for tourism and build the public toilet (4) Elderly pass on knowledge about how to make Thai
dessert. and (5) Proceed with the 100 100 years Rahang-Floating-Market community’s tourism calendar.
Keywords : Women role and 100 years Rahang-Floating-Market community
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บทนํา
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของไทยเป็ นความงดงาม เรี ยบง่ายและใกล้ชิดกับสายนํา ยังคงอยูอ่ ย่าง
ยังยืนและต่อเนื อง ภาพในอดี ตทีคนไทยอยู่ใกล้กบั แหล่งนํา ติดต่อ คมนาคมกันโดยทางนํา มีบา้ นอยู่ใกล้
แม่นาํ ลําธารและลําคลอง แม้การสร้ างอาคาร ตึ กหรื อที พักผ่อนในปั จจุ บนั ก็มีจุดขายที โอบล้อมไปด้วย
สายนํา เป็ นสระนํา หรื อสร้างนําตกในสวน สร้างบรรยากาศและผ่อนคลายความเครี ยด นําจึงเป็ นสิ งสร้าง
นันทนาการและความสุ นทรี ทีเย็นฉําต่อผูค้ น ในขณะทีต้องเผชิ ญกับกระแสโลภาภิวตั น์ เร่ งรี บและร้อนแรง
ถาโถมกับ การดํา รงชี พ และความเป็ นอยู่ใ นปั จจุ บ ัน … ในยามต้อ งการพัก ทุ ก คนก็ ต้อ งการความเป็ น
ธรรมชาติ ร่ มรื น และสิ งที เป็ นความทรงจําในอดี ตที ประทับใจในความเป็ นมาของปู่ ย่า ตา ทวดทีใช้ชีวิต
ผูกพันกับชนบท ตลาดนํา จึงเป็ นสิ งหนึ งทีทําให้ผูค้ นในปั จจุบนั เมือเข้าไปแล้วรู ้ สึกผ่อนคลายและหยุด
ความวุน่ วายในใจไปชัวขณะ มีนยั ยะทีบ่งชี ว่าวิถีชีวิตเก่าๆ ทีมันคงและอบอุ่นในในรอยยิม ความเอืออาทร
มากกว่าการซื อขายแลกเปลียนกัน หากแต่มีบทบาททางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเกิดสิ งเหล่านี เป็ น
การหยิบประวัติศาสตร์ มาสร้างมูลค่าสมประโยชน์ระหว่าง ผูป้ ระกอบกิจการกับผูเ้ ป็ นนักท่องเทียว รื อฟื น
ความเป็ นท้องถินนิ ยม ชาตินิยมให้กลับคืนมา การมีอยูข่ องตลาดนําเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็ นว่า การเชื อมของ
ธุ รกิจและวัฒนธรรมในวิถีชีวติ ให้ยนื และยาวต่อไป ทังนีเมือสังคมเปลียนแปลงไปตามวันเวลา ความสําคัญ
ของการตลาดนําก็แปรเปลี ยนไปตามสภาพสังคม และความต้องการทางภาวะเศรษฐกิจ เช่ น ในอดีตการ
ผลิตสิ นค้าให้ได้มากทีสุ ดอาศัยความสําคัญของการตลาดนํา แต่ในยุคปั จจุบนั ความต้องการของการตลาดนํา
อยู่ทีการให้การบริ การทีประทับใจลูกค้า (ความสําคัญของการตลาดนํา. สื บค้นเมือ 5, มีนาคม ,2558.จาก
http://orwan11000.tripod.com/wwww.htm)
การท่องเทียวตลาดนําเก่าภายในชุ มชน เป็ นการท่องเทียวเพือสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุ มชน การ
สื อถึงเรื องราวในอดีตทีส่ งผ่านจากรุ่ นสู่ รุ่นจนมาถึ งวิถีชีวิตปั จจุบนั ของคนในชุ มชน ถื อเป็ นการอนุ รักษ์วิถี
ชี วิต และสร้ า งรายได้ใ ห้ก ับสมาชิ กในชุ มชน โดยการเปลี ยนตลาดนําจากที อยู่อาศัย ให้ก ลายเป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวนัน กระบวนการจัดการของคนในชุ มชนย่อมมีส่วนสําคัญอย่างยิง (กานติมา วัฒนวาณิ ชย์, 2550,
หน้า 30-32) สิ นธุ์ สโรบล (2547, หน้า 15) กล่าวว่าการท่องเทียวทีมีชุมชนเป็ นองค์ประกอบสําคัญนีเรี ยกว่า
“การท่องเทียวโดยชุ มชน” (Community Based Tourism) ทีตังอยู่บนฐานความคิดว่าชุ มชน หรื อคนใน
ท้องถิ นเป็ นเจ้าของทรั พยากรการท่องเที ยว ดังนัน ชุ มชนจึงควรมี ส่วนร่ วมและมี บทบาทในการกําหนด
ทิศทาง การพัฒนาการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากร รวมถึงได้รับประโยชน์จากการท่องเทียวนัน
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พัฒ นาการและความเปลี ยนแปลงของตลาดนํา 100 ปี ชุ ม ชนระแหง มี ป ระวัติ ชุ ม ชนและ
กระบวนการปรั บ ตัวเข้า สู่ ก ารเป็ นสถานที ท่ องเที ยวในปั จจุ บ นั มี อายุ 130 ปี มี คลองระแหงตัดผ่า น ที มี
ลักษณะเป็ นคลองผ่ากลางเรี ยก "อกแตก" โดยมีตลาดนําทังสองข้างขนาบกับลําคลอง ปลูกสร้างด้วยไม้เป็ น
ห้องแถวติดต่อกันยาว สมัยก่อนนันผูค้ นจํานวนมากต้องสัญจรกันทางเรื อ ต่อมาการคมนาคมเจริ ญขึน มี
ถนนผ่านหน้าอําเภอลาดหลุ มแก้ว ประชาชนจึ งมาที นี น้อยลง หากแต่ยงั มีอาหารไทย-จี น เก่ าแก่ รสชาด
อร่ อย ราคาไม่แพง ตังอยูใ่ นตลาดนําโบราณ และมีร้านขายขนมหวาน เช่ น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
ขนมชัน ขนมใส่ ใส้ เต้าทึงนําลําใย.ฯลฯ ร้านขายก๋ วยเตีCยว ตลอดจนขณะนีมีร้านขายอาหารฝรังเปิ ดเพิมขึน
ร้านตัดผมรุ่ นคุ ณปู่ และร้ านค้าเก่าแก่ ความโดดเด่นของชุ มชนละแวกตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง ทีสื บ
สานมาจากเชื อชาติ ไ ทย จี น และมอญโดยอยู่ร่ว มกันด้วยความรั ก และสามัค คี นัน ผ่า นพัฒนาการตาม
กาลเวลาและมีความเปลียนแปลงในสภาพภูมิศาสตร์ และกายภาพของพืนทีมีผนู ้ าํ จากภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาคองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นอย่างต่อเนื อง เป็ นทีสังเกตได้ว่าชุ มชนตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง
และชุ มชนใกล้เคียงมีความสุ ขสงบตลอดมา ผูน้ าํ ในชุ มชนส่ วนใหญ่เป็ นบุรุษ โดยในอดีตทีผ่านมาสตรี ใน
ตลาดนําและชุ มชนใกล้เคียงยังไม่มีโอกาสเป็ นผูน้ าํ ท้องถินและยังถูกครอบงําด้วยประเพณี นิยมว่าบุรุษเป็ น
ผูน้ าํ โดยเชื อว่า ชายมีสถานะเหนื อหญิงในทุกด้าน แต่ในระดับครั วเรื อนนันสตรี มีบทบาทเศรษฐกิ จและ
สังคมโดยเป็ นผูก้ าํ กับดูแลกิจการในครอบครัว และอบรมบุตรหลาน ดังวาทะอันทรงอํานาจยิงเกียวกับสตรี
ของเหมาเจ๋ อตุง“ผูห้ ญิงนันแบกฟ้ าไว้ครึ งหนึ ง”ทังอดีตกาล หากมองย้อนไปยังจดหมายเหตุของชาวต่างชาติ
ทีมองดู ประเทศไทย พงศาวดารจี นหงเฉี ยวบุ๋น ยุคราชวงศ์หมิง ตรงกับยุคกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น กล่าวถึ ง
สตรี ในเสี ยมหลอก๊ก หรื อสยามไว้วา่ “การใช้จ่ายเงินทองนันสุ ดแต่ผหู ้ ญิง ด้วยผูห้ ญิงมีสติปัญญา ชายผูเ้ ป็ น
สามีตอ้ งเชือฟัง”และจดหมายเหตุลาลูแบร์ ในสมัยพระนารายณ์มหาราช กล่าวไว้วา่ “ฝ่ ายชายนันต้องไปเข้า
เดื อนรับราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 เดื อนในปี หนึ ง ทุกๆ ปี นัน ก็เป็ นหน้าทีของภรรยามารดาและ
ลูกเต้าจะเลียงตัวเอง หนําซํายังต้องส่ งเสบียงเลียงคนทีไปเข้าเดือนอีกด้วย และเมือรับราชการกลับมาบ้าน
แล้ว ก็เป็ นธรรมดามักมิใคร่ รู้จกั จะทําการงานอย่างไรผูห้ ญิงดอกเป็ นตัวถากไร่ ไถนา ซื อขายสิ นค้าในเมือง”
ดังนี บทบาททียังหยุดอยู่กบั ทีของสตรี คือการเป็ นแม่ การดูแลบ้าน ดูแลสมาชิ กในครอบครัวเป็ นหน้าที
หลักของสตรี ถึงแม้สตรี สามารถทํางานนอกบ้านหารายได้มาเลียงครอบครัวได้แต่หน้าทีทํางานในบ้านดูแล
ลูก ค่าใช้จ่าย ทําอาหารก็ถูกยกให้เป็ นหน้าทีของสตรี ทําให้หน้าทีภายในบ้านก็ยงั เป็ นพืนทีของสตรี สตรี
ไม่มีวนั หมดโอกาสทีจะแสดงศักยภาพของตนเอง (จดหมายเหตุลาลูแบร์ .สื บค้นเมือ 5, มีนาคม ,2558.จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/)
วันที 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ('บิƒกตู่' ผุดไอเดี ย เพิมสัญจรทางนําเมืองสําคัญ ลดปั ญหาจราจร.สื บค้นเมือ 5,
มี นาคม ,2558.จากhttp://www.thairath.co.th/content/485360 )กล่ า วในรายการคื นความสุ ขให้ค นในชาติ
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ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิ จตอนหนึ งว่า ในวันที 8 มีนาคม ของทุกปี นัน เป็ นวันสตรี
สากล คนไทยคงจะต้องร่ วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคและแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม โดยที
ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ทีจะมุ่งให้เห็นความสําคัญของสุ ภาพสตรี มาโดยตลอด รวมถึงมีการ
ก่อตังคณะกรรมการส่ งเสริ มและประสานงานสตรี แห่ งชาติ ทีเรี ยกว่า กสส. ขึนเป็ นทางการเพือจะส่ งเสริ ม
และสนับสนุนบทบาทของผูห้ ญิงในสังคม ให้ระลึกถึงความเป็ นมาแห่งการต่อสู ้เพือให้ได้ซึงความเสมอภาค
ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา พร้อมขอให้ชาวไทยทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจกันพัฒนาและส่ งเสริ มศักยภาพ
บทบาทของสตรี ในสังคมไทยให้มากขึน...
... พล.อ.ประยุทธ์ ฯ ระบุอีกว่า วันนีเรามีแม่นาํ ลําคลอง มากมาย รัฐบาลจะส่ งเสริ มการสัญจร
ทางนําให้มากขึน เนื องจากถนนบางครัง สร้างไม่ไหวทังต้นทุนแพงขึน ขวางเส้นทางนํา จึงต้องทํา EIA ซึ ง
ประชาชนก็ไม่เห็ นชอบ จึ งน่ าจะต้องพัฒนาการสัญจรทางนําให้มากขึน โดยเฉพาะคลองแม่นาํ ในเมื อง
สําคัญ น่าจะพัฒนาให้มีทางสัญจรเพิมขึน เพือช่วยลดปั ญหาการจราจร
"... ในส่ วนของคูคลองต่างๆ ที
สามารถทําได้ก็เปิ ดเป็ นตลาดนําเพิมเติ ม มีการค้าขาย..." สําหรั บการสร้ างตลาดนําชุ มชน ได้สังการให้
กระทรวงมหาดไทยจัดทํา โครงการ “ตลาดนํานัดชุ มชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิมได้” เพือเพิมช่องทางการ
จัดจําหน่ ายแก่ เกษตรกรโดยตรง และส่ งเสริ มให้เกษตรกรมี ความรู ้ ในเรื องราคา เรื องระบบการตลาดนํา
ลดทอนอํานาจพ่อค้าคนกลาง และให้พีน้องประชาชนในชุ มชนได้มีโอกาสเลื อกซื อสิ นค้า คุ ณภาพดี ใ น
ชุมชนตนเอง วันนีรัฐบาลส่ งเสริ มตลาดนําชุ มชนไปแล้ว 2,063 แห่ ง และทัวประเทศก็คงต้องมีอีก ทีผ่านมา
ได้รับการรายงานว่ามีผูจ้ าํ หน่ ายถึ งเกือบ 9 หมืนราย และมียอดจําหน่ ายทัวประเทศถึงในปั จจุบนั ซึ งไม่ถึง
เดื อนได้ 820 ล้านบาท ... ทังนี ได้สังการให้กระทรวงมหาดไทยเร่ งยกระดับมาตรฐานของตลาดนํานัด
ชุ มชน ให้เป็ นทีน่ าเชื อถื อ คัดสรรสิ นค้าดี มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของท้องตลาดนํา แล้วก็ในพืนที
ด้วย ในราคายุติธรรมจากชุ มชน จากเกษตรกรมาจําหน่ าย ส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย
เพือเรี ยกร้องความสนใจ เช่น การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน กิจกรรมสาธิ ต นิ ทรรศการ สวนสนุ ก
และให้ความรู ้เรื องสุ ขลักษณะของตลาดนํานัดแก่ผจู ้ าํ หน่าย ... ซึ งต้องประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง
ด้วยความตระหนักถึ งความสําคัญของวัฒนธรรมท้องถิ น อนุ รักษ์สิงแวดล้อมและอาหาร
ปลอดภัย ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะพัฒนาตลาดนํา 100ปี ชุ มชนระแหงให้มีความความยังยืนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการฝึ กอบรมการวิจยั ชุ มชนอย่างมีส่วนร่ วมแก่ผนู ้ าํ สตรี ตาํ บลระแหงและ
ภาคีของหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี เพือจะใช้กระบวนการศึกษาการวิจยั ทีผสมผสานการวิจยั แบบมีส่วน
ร่ วม (Participatory Research) กับการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) รวมทังวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Quanlitative Research) เข้าด้วยกัน เพือได้มาซึ งองค์ความรู ้ใหม่ในการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนในชุ มชน โดย
คณะวิจยั ชุ มชนและแกนนํา ซึ งเป็ นสตรี ใ นชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการวิจยั ทุ ก ขันตอน ดํา เนิ นการวิจยั เชิ ง
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ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) เรื อง บทบาทสตรี ในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง ให้เกิดผล
เป็ นรู ปธรรมและจริ งจัง เพือหาแนวทางดําเนินงานทีนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื อศึ ก ษา (1) กระบวนการบริ ห ารจัด การตลาดนํา 100 ปี ชุ ม ชนระแหงที
เปลียนแปลงไปตามบริ บทชุมชน (2)บทบาทสตรี ในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่างยังยืนและ
(3)การสร้างภาคีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพืนที
ขอบเขตการวิจัย 1)ขอบเขตประชากร ประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครังนี คือ ประชากรแบบจํากัด(Finite
Population) เป็ นประชากรในชุ มชนตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงและชุ มชนใกล้เคี ยง ซึ งกลุ่ มตัวอย่า ง
(1)การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี ผูน้ าํ ชุ มชน กลุ่มองค์กรชุ มชน ผูป้ ระกอบการ
และแกนนําชุ มชน (2)การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี และอําเภอ ผูน้ าํ ชุ มชน
กลุ่มองค์กรชุ มชน และผูป้ ระกอบการ (3)การสอบถาม ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี อาํ เภอและ
ผูน้ ํา ชุ ม ชน(4)การจัดเวที แลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ป ระกอบด้วยนัก วิจยั และแกนนํา ชุ ม ชน และ (5)การสั ง เกต
พฤติกรรมประกอบด้วยผูเ้ ข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ และร่ วมกิจกรรมของคนในชุมชน
2)ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้ น ได้แก่ (1)กระบวนการบริ หารจัดการตลาดนํา 100 ปี ชุ มชน
ระแหงทีเปลี ยนแปลงไปตามบริ บทชุ มชน ประกอบด้วย (1.1)กระบวนการบริ หารจัดการตลาดนํา 100 ปี
ชุมชนระแหง ตังแต่ยคุ อดีต ยุคพัฒนาและยุคปั จจุบนั (1.2)ทัศนะของบุคคลกลุ่มต่างๆต่อการเปลียนแปลง
สถานภาพตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง (1.3)ปั จจัยส่ งเสริ มรวมถึงปั จจัยทีอาจจะเป็ นอุปสรรคในการพัฒนา
ตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหงและ (1.4)สิ งดี ๆ ทียังคงอยู่ ตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง และ ( 2)บทบาทสตรี
ในการมีส่วนร่ วมประกอบด้วย (2.1)ร่ วมศึกษาปั ญหาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง(2.2)ร่ วมวางโครงการ
ตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง (2.3)ร่ วมปฏิบตั ิตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง (2.4)ร่ วมติดตามผลตลาดนํา 100
ปี ชุมชนระแหงและ(2.5)ร่ วมบํารุ งรักษาพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง ส่ วน ตัวแปรตาม ได้แก่ (1)การ
พัฒนาอย่างยังยืนด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย(1.1)พอประมาณ (1.2)มีเหตุมีผลและ
(1.3)มีภูมิคุม้ กันทีดีและ (2)การสร้างภาคีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพืนที
3)ขอบเขตเวลา ระยะเวลาดําเนินการตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ.2558
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ (1) ข้อมูลพืนฐานจังหวัดปทุมธานี (2)
ข้อมูลตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหง(3) ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (4)ความหมาย แนวคิด
และทฤษฎี ของพัฒนาตลาดนํา(5)ความหมาย แนวคิ ดและหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง (6) ความหมาย
แนวคิ ด และทฤษฎี บ ทบาทสตรี (7)แนวทางการดําเนิ นงานพัฒนาองค์กรสตรี กรมการพัฒนาชุ มชน
กระทรวงมหาดไทย (8)ผลงานวิจยั ทีเกียวข้องขององค์กรสตรี ในการพัฒนาตลาดนํา
วิธีการดําเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) โดย
ทีมวิจยั ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เจ้าหน้าทีสํานักงานพัฒนาชุ มชน
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อําเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรี อาํ เภอ โดยมี คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา อาจารย์ประจําจาก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต (บริ หารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา เป็ นทีปรึ กษา วิทยากร
และผูร้ ่ วมวิจยั ใช้กระบวนการวิจยั ทีผสมผสานการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Research) กับการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) รวมทังวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เข้าด้วยกัน
ขันตอนดําเนินการ คือ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลเอกสาร และข้อมูลปฐมภูมิจากการศึกษา
ดูงานการบริ หารจัดการชุ มชนดี เด่ น กรณี ศึกษาตลาดนําสามชุ ก จังหวัดสุ พรรณบุ รี สร้ างโจทย์วิจยั และ
ออกแบบคําถาม สํารวจพืนที ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีและนักวิจยั ชุ มชน ลงพืนทีจัดเก็บข้อมูลด้วย เครื องมือทีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล(1)การสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ(Key Informants)มีแนวทางในการกําหนด
กรอบคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ทีได้มาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง(2)การสอบถาม(3)การ
สนทนากลุ่ม(4)การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทํางานระหว่างนักวิจยั และแกนนําชุ มชนและ
(5)การสั ง เกตการณ์ ท งแบบมี
ั
ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ วนร่ วมแล้วรวบรวมข้อมู ล โดยวิ ธี ก ารจดบันทึ ก และ
ถ่ายภาพประกอบ
ทําการสังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ บรรณาธิ กรณ์ ความถู กต้อง
โดยการตรวจสอบสามเส้ าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เขี ยนร่ างรายงานโดย
การบูรณาการข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)ทําการร้อยเรี ยงข้อมูลเชิ งคุณภาพ สรุ ป
เนื อหาตามวัตถุ ป ระสงค์ใ นการวิจยั และเขี ย นรายงานฉบับ สมบูรณ์ ด้วยจรรยาบรรณนัก วิจยั ตังอยู่บ น
พืนฐานของจริ ย ธรรมและหลักวิชาการที เหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึ กษาค้นคว้า ให้
เป็ นไปอย่างสมศักดิEศรี และเกียรติภูมิของเป็ นเอกสารรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจยั
1)กระบวนการบริหารจัดการตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงทีเW ปลียW นแปลงไปตามบริ บทชุ มชน ตลาด
นํา100ปี ชุมชนระแหง อยูห่ ่างจากตัวเมืองปทุมธานีไปทางอําเภอลาดหลุมแก้ว 13 กิโลเมตร สามารถเดินทาง
ได้ 3 เส้ น ทาง คื อ (1)กรุ งเทพฯ-รั ง สิ ต -ปทุ ม ธานี (2)กรุ งเทพฯ-นนทบุ รี -ปากเกร็ ด -ปทุ ม ธานี และ
(3)กรุ งเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี โดยเดินทางจากตัวเมืองปทุมธานี มุ่งหน้าไปยัง
อําเภอลาดหลุ มแก้วตามเส้นทางหลวงหมายเลข 346 มีเขตติดต่อกับตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุ ม
แก้ว จังหวัดปทุมธานีซึงตําบลชุมชนระแหงนันเป็ นตําบลหนึงใน7ของอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
มีจาํ นวน 12 หมู่บา้ น โดยมีเขตการปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นเทศบาลตําบลชุ มชนระแหง1แห่ ง ครอบคลุ ม
พืนที บางส่ วนของตําบลชุ มชนระแหง องค์การบริ หารส่ วนตําบลชุ มชนระแหง 1 แห่ งครอบคลุ ม พืนที
ตํา บลชุ ม ชนระแหง (นอกเขตเทศบาลตํา บลชุ ม ชนระแหง) และแบ่ ง เขตการปกครองเป็ น 10 หมู่บ ้า น
ประกอบด้วยหมู่บา้ นหมู่1 บ้านบ่อนําเชี ยว , หมู่2 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว,หมู่3 บ้านคลองชุ มชนระแหง ,
หมู่4 บ้านตลาดนําชุมชนระแหง ,หมู่5 บ้านคลองโยธา , หมู่6 บ้านคลองชุ มชนระแหง,หมู่7 บ้านปลายคลอง
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ชุ มชนระแหง, หมู่8 บ้านคลองถําพระยาเลียง,หมู่9บ้านคลองวัดบัวสุ วรรณประดิษฐ์และหมู่12 บ้านคลอง
ตับ ผัก ชี พัฒ นาการและความเปลี ยนแปลงของตลาดนํา 100 ปี ชุ ม ชนระแหง มี ป ระวัติ ชุ ม ชนและ
กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ การเป็ นสถานทีท่องเทียว มีคลองชุ มชนระแหงตัดผ่าน ซึ งเดิมคลองนีเป็ นร่ องนํา
เกิดจากธรรมชาติ ต่อมาเกิดเป็ นร่ องนํากว้างมากขึนจนเป็ นลําคลอง แล้วจึงมีการขุดโดยใช้แรงงานคนด้วย
การนําของทางราชการ เพือใช้นาในการเกษตรและสั
ํ
ญจรจนเป็ นลําคลองสาธารณะในปั จจุบนั
กระบวนการบริ หารจัดการตลาดนํา100 ปี ชุมชนระแหงตังแต่ยคุ อดีต ยุคพัฒนาและยุคปั จจุบนั
นับเป็ นเวลาประมาณเทียบจากหลักฐานและคําบอกเล่าของผูอ้ าวุโสตลาดนําแห่งนีเริ มเกิดในราวปี พ.ศ.2428
ตังแต่สะพานคลองระแหงทําทางเดินเชื อมต่อกันระหว่างลานวัดกับตลาดเป็ นทางทีใช้ตลอดมาทุกสมัย แม้
ปั จจุบนั จะมีสะพานสู งทีรถยนต์แล่นผ่านไปมา
หากแต่ยงั อนุ รักษ์ชุมชนดังเดิมไว้
ซึ งได้รับรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ในตลาดนําปั จจุบนั ยังมีร้านต่างๆ อายุกว่า 90 ปี ขายอุปกรณ์
จับสัตว์นาร้
ํ านขายยาจีนและยาแผนโบราณ ร้านตัดผมรุ่ นคุณปู่ ร้านขาย อุปกรณ์การเกษตร เครื องใช้ใน
ครัวเรื อน และร้านอาหารขึนชือ
ทัศนะของบุคคลกลุ่มต่างๆต่อการเปลียนแปลงสถานภาพตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงทีส่ งผลต่อ
บริ หารจัดการตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหงตังแต่ยคุ อดีตจนถึงยุคปั จจุบนั
ความเจริ ญ มากขึ นและพื นที
เป็ นทางผ่านของแต่ละจังหวัด ถนนหนทางมีความสะดวก แต่ตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงมีลกั ษณะเด่น
ของชุ มชนระแหงเป็ นบ้านไม้เก่า มีคลองสองฝากฝั ง บรรยากาศร่ มรื นไม่แออัด เดินท่องเทียวสะดวกสบาย
มากมาย มีชาวบ้านหาบกล้วย มะม่วง ฝรัง กระท้อน และผักทีปลูกเหลื อจากการบริ โภคแล้วมาขายในราย
ทางเดิน ในฤดูนามากชาวบ้
ํ
านก็ยงั พายเรื อมาตามลําคลอง ศาลาริ มนําข้างห้องสมุด จัดทําเป็ นท่าเรื อรับ-ส่ ง
นักท่องเทียว และในเทศกาลออกพรรษาประจําปี ยังมีประเพณี ตกั บาตรพระร้อย มีศาลเจ้าระแหง และโรง
งิว มีศาลเจ้าปึ งเถ่ากง ม่าเป็ นทีสักการะของชาวไทยเชือสายจีน มีการละเล่นต่างๆ เช่น เพลงจีน และงิวเป็ น
ช่ วง ๆ ตามเทศกาล ประการสําคัญคื อชาวไทยเชื อสายมอญ ซึ งเป็ นคนพืนบ้านดังเดิ มอยู่เกื อบทุ กหลังคา
เรื อนยังมีวถิ ีชีวติ และวัฒนธรรม แบบชาวไทยเชือสายมอญ มีอตั ลักษณ์และจารี ตประเพณี ทีสื บสานตลอดมา
นอกจากนี ทีโรงเรี ยนบัวแก้วเกษร ยังจัดทําเป็ นพิพิธภัณฑ์ แสดงเครื องใช้ในสมัยโบราณ เปิ ดให้เข้าชมโดย
ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม ผูส้ นใจสามารถเดินทางมาชมตลาดนําชุมชนระแหงได้ทุกวัน
ปั จจัยส่ งเสริ มรวมถึงปั จจัยทีอาจจะเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง ขณะนี
ตลาดนํา 100 ปี ค่อนข้างเงียบเหงา เนืองจากมีร้านเซเว่น โลตัส และตลาดนัด เกิดขึนทําให้คนมีการใช้บริ การ
สะดวกมากกว่า สถานทีของตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงกลายเป็ นทีคับแคบ ทีจอดรถไม่มีเพียงพอขาดภูมิ
ทัศน์ คนมาเทียวตลาดนําน้อยลงหลายหน่วยงานมาสํารวจเพือเตรี ยมการพัฒนา แต่ก็ขาดความต่อเนือง
สิ งดี ๆ ทียังคงอยู่ คือ วัดบัวแก้วเกษร หลวงพ่อดําศักดิEสิทธิE วัดเจดี ยห์ อย ศาลเจ้าเพือประกอบการ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ การสัญจรทางนําซึ งสามารถจัดทําเป็ นแหล่งท่องเทียวได้มีบา้ นเรื อนไม้ ห้องแถวเก่าแก่
2066

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ทีอยู่สองฝั งลําคลองชุ มชนระแหง สะพานชักรอกมี สะพานไม้ให้เดิ นข้ามคลองไปมาหากันได้ มี สินค้าที
จําหน่ายตังแต่รุ่นพ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย คงเหลือไว้ให้ได้ดู และมียาแผนโบราณ ร้านการเกษตร ร้านเก็บสะสม
ของเก่าโบราณปรับปรุ งภูมิทศั น์ ถ่ายทอดความงดงามตามธรรมชาติให้เป็ นตลาดนําทีเป็ นทียอมรับของผูม้ า
เยียมชมความรัก ความสามัคคีของชาวจีนและชาวไทย มีชีวิตทีกลมกลื นกัน เช่ น หนุ่ มจีนแต่งงานกับสาว
ไทย เป็ นต้น วัฒนธรรมประจําถิ น งานศาลเจ้า ตักบาตรนําผึงเดื อนสิ บ ตักบาตรพระร้ อย (ออกพรรษา)
สําหรับคุณค่าและสิ งดี ๆ ทีหายไป คือ นําในคลองแห้งขอด ขยะมูลฝอยเพิมขึน วิถีชีวิต ความเกือกูลหายไป
บ้านเรื อนเปลียนแปลงจากบ้านไม้เป็ นบ้านตึก เคยสัญจรทางเรื อก็หายไปหมด คลองก็ไม่สะอาด บรรยากาศ
เก่า ๆ เช่น การสัญจรค้าขายทางนํา และเรื อขนส่ งสิ นค้าสู ญหาย
2)บทบาทสตรีในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่ างยัWงยืน ...คนทีนี รวมตัวเป็ นธรรมชาติ
โดยสายสัมพันธ์ของเครื อญาติ ซึ งในตลาดนําและพืนทีใกล้เคียงเป็ นกลุ่มเครื อญาตินามสกุล ได้แก่ การเกสร
ใจมัน คล้ายวงศ์ ทองสะอาด การะเกษ สุ ทธาภิรมย์ คงปั ก เป็ นต้น ในอดีตทีผ่านมาสตรี ในตลาดนําและ
ชุมชนใกล้เคียงยังไม่มีโอกาสเป็ นผูน้ าํ ท้องถินและยังถูกครอบงําด้วยประเพณี นิยมว่าบุรุษเป็ นผูน้ าํ โดยเชื อว่า
ชายมีสถานะเหนือหญิงในทุกด้าน แต่ในระดับครัวเรื อนนันผูห้ ญิงทําหมดทุกอย่าง แต่ละบ้านไม่มีเคยมีคน
รับใช้เหมือนสมัยนี ทําตังแต่หุงหาอาหาร ทํานา ปลูกผัก หาปลา เลียงลูก ไปตลาด แล้วก็เก็บของทีปลูกไป
ขาย ก็แจกบ้าง ให้บา้ ง ไม่ขายทังหมดหรอก ...อยู่กนั เหมือนครอบครัวใหญ่ กับคนในตลาดนําก็เหมือนพี
น้องกัน ขายของกันราคาถูก วิถีชีวิตเราทุกคนเชื อมโยงกัน ทังยังรักษาคุณสมบัติทีพ่อแม่สังสอนขัดเกลา
ให้ความละเอียดอ่อน อ่อนโยน และเข้มแข็ง พัฒนาเป็ นคนรุ่ นใหม่และสร้างบทบาทใหม่ จึงพบว่าตลาดนํา
และชุ มชนใกล้เคียงอยูอ่ ย่างสงบสุ ข ไม่มีการพิพาทหรื อคดี ร้ายแรง และทุกคนยังมีความร่ วมมือร่ วมใจกัน
เป็ นอาสาสมัครอย่างไม่เป็ นทางการดู แลตลาดนําและชุ มชน ทําความรู ้ จกั กันกันในแต่ละครอบครั ว
เชื อมโยงไปถึงเครื อญาติ มีบา้ น วัด และโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ งเห็นชัดเจนว่าในวันทําบุญเทศกาล หรื อ
วันพระจะมีสตรี แทบทุกครั วเรื อนเข้าร่ วมการทําบุ ญ ปฏิ บตั ิธรรม ถื อศีลเป็ นประจํา ยึดมันในหลักการ 3
ประการ เหมือนกัน คือ (1) การใช้ชีวิตบนพืนฐานของการรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั พัฒนาตนเอง (2)การคิดพึงพา
ตนเองและพึงพาซึ งกันและกัน และ(3)มีการปรึ กษาหารื อถ้อยทีถอ้ ยอาศัย ช่วยเหลือซึ งกันและกันในชุมชน
สตรี ในชุมชนตลาดนํา 100 ปี ชุ ม ชนระแหง และชุ ม ชนใกล้เคี ย งมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ชุ มชน หรื อ
เครื อข่ายสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรอืน ๆ ในประเทศอยู่บา้ ง โดยเป็ นไปอย่างเชื อมโยงในกลุ่มเครื อญาติ
มีหลายครอบครัวได้เดิ นทางไปประกอบธุ รกิ จในต่างประเทศ ส่ วนใหญ่คือการเป็ นเจ้าของประกอบธุ รกิ จ
ร้านอาหารไทย ซึ งขยายกิ จการธุ รกิ จไปสู่ การจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชนยอดนิ ยม (OTOP) จึงเป็ นการสร้ าง
เครื อข่าย สร้างรายได้ในแก่กลุ่มเครื อญาติของสตรี ในชุมชนตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระ แหง แ ล ะ ชุ มช น
ใกล้เคี ยง นับเป็ นการสื บทอดภูมิปัญญา แลกเปลี ยนความรู ้ เทคโนโลยีและบทเรี ยนจากการพัฒนา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์เชือมโยงไปเสริ มให้เกิดความยังยืน ดําเนิ นชี วิตในหลักการมีส่วน
ร่ วม เข้ามาช่วยเหลื อพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่างยังยืนด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามวิถีชีวิตอย่างธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นการร่ วมคิดถึงปั ญหาทีเกิดขึนในตลาด
นํา 100 ปี ชุ มชนระแหง การร่ วมวางโครงการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงทีผ่านมาแม้จะขาดความ
ต่อเนื องไปบ้าง ตลอดจนการร่ วมทํางานเพือพัฒนาตลาดนํา100 ปี ชุ มชนระแหงโดยไม่มีแผนชุ มชนทีเป็ น
ตัวอักษรทีชัดเจนแต่ก็มีเป้ าหมายนําไปสู่ การคงอยูต่ ลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง สําหรับการร่ วมติดตามนัน
เห็ นชัดว่ามีปัญหาอุปสรรคอยู่ทีว่าคนในชุ มชนจะช่ วยกันแค่ไหน และการร่ วมบํารุ งรักษาตลาดนํา 100 ปี
ชุ มชนระแหง สตรี ในชุ มชนตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง และชุ มชนใกล้เคียงเป็ นทังกลุ่ม “...ผูซ้ ื อและ
ผูข้ าย”..นับได้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ทีเกิ ดจากความจํา ความเข้าใจ การประยุกต์ แก้ปัญหา คิดรวมๆเป็ นและการ
ประเมิ นตัดสิ นได้ว่าอะไรถูกหรื อผิด ประกอบการตัดสิ นใจบนพืนฐานของเหตุผลและเกณฑ์ทีแน่ ชดั แต่
ทังนีผูห้ ญิงยึดมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ"พอประมาณ" ร่ วมมือมากกว่าแข่งขัน แบ่งปั น และรอด
แบบยังยืน "มีเหตุมีผล" ไม่เลียนแบบ พบปะ มีการหารื อและตังกลุ่มอาสมัครพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชน
ระแหงและ."มีภูมิคุม้ กันทีดี" ทําโดย“..มีสํานึ กนํา และสร้างเครื อข่ายเช่นใช้การวิจยั ชุ มชนเป็ นเครื องมือครัง
นี”...นันใช่เลย สตรี กลุ่มตัวอย่างกล่าวยืนยัน
3)การสร้ างภาคีระหว่ างหน่ วยงานต่ าง ๆ ในพืนทีW คนในชุ มชน และองค์กรชุ มชน พัฒนาตลาดนํา
100 ปี ชุ มชนระแหง โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่ วยงานทีต้องการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง เข้ามา
พัฒนาบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน แสวงหาเครื อข่ายและเชื อมเครื อข่ายด้วยกิจกรรมต่างๆอย่าง
มีเป้ าหมาย โดยบรรจุในแผนชุ มชน ได้แก่ (1)การคัดสรรผูน้ าํ จัดตังคณะกรรมการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี
ชุ มชนระแหง โดยส่ ง เสริ มการมี ส่วนร่ วมขององค์กรสตรี (2)พัฒนาขุดลอกคลองระแหงและพัฒนาการ
ท่องเทียวเชิ งนิ เวศ(3)แก้ไขการจราจร สร้ างแผนทีจุดเดินชมธรรมชาติ เส้นทางท่องเทียวและสร้างห้องนํา
สาธารณะ(4)คนรุ่ นเก่าถ่ายทอดเรื องการทําขนมโบราณ และ(5)ดําเนิ นการตามปฏิทินการท่องเทียวตลาดนํา
100 ปี ชุ มชนระแหงเดือนที 1 กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ชุมชน เดือนที 2มอบความรักด้วยดอกไม้ใยบัวใน
วันสํา คัญ เดื อนที 3 ทําข้าวเม่ า (เปิ งสมะเมเยย)เดื อนที 4 สงกรานต์ พิ ธีสงข้าวแช่ เดื อนที 5 เปลี ยนผ้าผี/
ประเพณี ขนของบ้านอาโนกเดื อนที 6 วันสิ งแวดล้อมเดื อนที 7 เลิกเหล้าเข้าพรรษา (เวียนเทียน) เดื อนที 8
กิจกรรมวันแม่เดือนที 9 ตักบาตรนําผึงเดือนที 10 ตักบาตรพระร้อยเดือนที 11 ทอดกฐิน ลอยกระทงเดือนที
12กิจกกรมวันพ่อและ สวดมนต์ขา้ มปี

อภิปรายผลการวิจยั
1)กระบวนการบริ หารจั ด การตลาดนํ า 100 ปี ชุ มชนระแหงทีWเปลีWยนแปลงไปตามบริ บทชุ ม ชน
บริ บทชุมชนตลาดนํา100ปี ชุมชนระแหง อยูเ่ ลียบชายคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้วอยูห่ ่ าง
จากตัวเมืองปทุมธานี ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็ นตลาดนําแห่ งหนึ งทีเกิดในราวปี พ.ศ.2428 เป็ นตลาดนําที
ใหญ่กว่าตลาดนําในตัวเมืองปทุมธานี ด้วยเป็ นชุมชนทีผูค้ นสัญจรได้ทงทางเรื
ั
อจากตลาดนําชุ มชนระแหงถึง
คลองพระอุดม และยังมีประตูนาย่
ํ อยไปสู่ ตลาดนําปากเกร็ ดและถึงตลาดนําบางบัวทอง และทางบกด้วยการ
เดิ นทางด้วยรถไฟจนถึ งปี พ.ศ.2459 ได้เลิ กกิ จการรถไฟ คนในพืนที ตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงส่ วน
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ใหญ่เป็ นคนเชื อสายจีนแต้จCิว อพยพมาจากจีนผืนแผ่นดิ นใหญ่มี ความสามารถเก่งทางค้าขาย ส่ วนชุ มชน
ใกล้เคียงเป็ นคนไทยเชือสายมอญเก่าแก่ดงเดิ
ั ม มีทีอยู่อาศัยและทีดินเป็ นกรรมสิ ทธิE สื บทอด ส่ วนใหญ่เป็ น
เกษตรกร ทํานาเป็ นหลัก และปลูกพืชสวน นําผลผลิ ตมาขายรายทางเดิ นในตลาดนํา100ปี ชุ มชนระแหงซึ ง
ในตลาดนําโบราณนี มีอาหารไทย-จีน เก่าแก่รสชาดอร่ อย ราคาไม่แพง ขายขนมหวาน ขนมพืนบ้าน ขนม
ไทยโบราณ โดยสื บทอดภูมิปัญญาดังเดิ มกับองค์ความรู ้ ใหม่ ทําขนมต่างๆ ขายก๋ วยเตีCยว มีร้านตัดผมรุ่ น
คุณปู่ และร้านค้าเก่าแก่อีกมากมาย นอกจากนี บริ เวณใกล้เคียงตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงมีศาสนสถานซึ ง
เป็ นศูนย์กลางของชาวพุทธ ทําให้บริ เวณดังกล่าวกลายเป็ นชุ มชนหนาแน่นมากขึนตามลําดับสอดคล้องกับ
การวิจยั ของปรี ยาภรณ์ เนียมนกและวศินเหลียมปรี ชา(2555)เรื องการรวมกลุ่มของชุ มชนนักปฏิบตั ิเพือสร้าง
รู ปแบบทางการตลาดนําทียังยืนผ่านทฤษฎีกิจกรรม: กรณี ศึกษาตลาดนําอัมพวาพบว่ารู ปแบบทางการตลาด
นําทียังยืนของตลาดนําอัมพวาคือการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนจากการนําสิ งทีมี คุณค่าในท้องถิ นสร้ าง
เป็ นสถานที ท่ องเที ยวในชุ ม ชนตามวิถี ชีวิตประจํา วันทังนี เพื อต้องการให้ค นในชุ มชนมี รายได้และเกิ ด
เศรษฐกิจทีดีโดยมีการคํานึงถึงสังคมและสิ งแวดล้อมชุมชนนักปฏิบตั ิของตลาดนําอัมพวารวมกลุ่มอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ
2)บทบาทสตรี ในการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่ างยัWงยืน ในอดีตการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาไม่มีรูปแบบทีเป็ นรู ปธรรม สตรี ในพืนที รวมตัวกันเป็ นธรรมชาติโดยสายสัมพันธ์
ของเครื อญาติ ซึ งในตลาดนําและพืนทีใกล้เคี ยงเป็ นกลุ่ มเครื อญาติ ในอดี ตทีผ่านมาสตรี ในตลาดนําและ
ชุมชนใกล้เคียงยังไม่มีโอกาสเป็ นผูน้ าํ ท้องถินและยังถูกครอบงําด้วยประเพณี นิยมว่าบุรุษเป็ นผูน้ าํ โดยเชื อว่า
ชายมีสถานะเหนื อหญิงในทุกด้าน แต่ในระดับครัวเรื อนนันสตรี มีบทบาทเศรษฐกิ จและสังคมโดยเป็ นผู ้
กํากับดู แลกิ จการในครอบครั ว และอบรมบุ ตรหลาน บทบาทที ยังหยุดอยู่กบั ที ของสตรี คื อ การเป็ นแม่
การดูแลบ้าน ดูแลสมาชิ กในครอบครัวเป็ นหน้าทีหลักของสตรี ดูแลสมาชิ กในครอบครัวเป็ นหน้าทีหลัก
จึงพบว่าตลาดนําและชุมชนใกล้เคียงอยูอ่ ย่างสงบสุ ข ไม่มีการพิพาทหรื อคดีร้ายแรง สตรี ในชุ มชนตลาดนํา
100 ปี ชุ มชนระแหง และชุ มชนใกล้เคียงดําเนิ นชี วิตในหลักการมีส่วนร่ วม เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาตลาดนํา
100 ปี ชุ มชนระแหงอย่างยังยืนด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในกิ จกรรมต่าง ๆ โดยการร่ วมศึกษา
ปั ญหา การร่ วมวางโครงการ การร่ วมปฏิ บตั ิ การร่ วมติ ดตามผล และการร่ วมบํารุ งรักษาตลาดนํา 100 ปี
ชุ มชนระแหงทังทางตรงและทางอ้อมตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน ในทางสายกลางโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจตังแต่ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในชุ มชนสอดคล้อง
กับการวิจยั ของวรวุฒิ เพ็งพันธ์และ, กรรณิ การ์ สัจกุล (2550) เรื องผลการวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของ
ตลาดนําในฐานะแหล่งการเรี ยนรู ้ของชุมชน : กรณี ศึกษาตลาดนํา อําเภอดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรีพบว่า
1)ตลาดนําคลองลัดราชบุรีตลาดนําคลองโพหัก และตลาดนําคลองต้นเข็ม สตรี มีบทบาทสําคัญในการเป็ น
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ผูข้ ายสิ นค้า ผูข้ ายสิ นค้าในตลาดนําทัง 3 แห่งทังในอดีตและปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงหรื อทีเรี ยกว่าแม่คา้
ตลาดนําซึ งมีลกั ษณะนิ สัยและการแต่งกายทีเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตน และยังมีการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอด
เพือดํารงรักษาอาชี พไว้แม่คา้ ตลาดนําจึงมีบทบาทใหม่ทีไม่ใช่เพียงแค่การค้าเท่านัน โดยแม่คา้ ตลาดนําจึง
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของชุมชนประเภทบุคคลทีสําคัญทีสุ ดของตลาดนํา ทีจะทําให้ตลาดนําดํารงอยูห่ รื อสู ญ
หายไป
3)การสร้ างภาคีระหว่ างหน่ วยงานต่ าง ๆ ในพืนทีW คนในชุ มชน และองค์ กรชุ มชนพัฒนาตลาดนํา
100 ปี ชุ มชนระแหงโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่ วยงานทีต้องการพัฒนาตลาดนํา100 ปี ชุ มชนระแหง เข้ามา
พัฒนาบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน แสวงหาเครื อข่ายและเชื อมเครื อข่ายด้วยกิจกรรมต่างๆอย่าง
มี เป้ าหมาย ควรพัฒนาเพือบริ หารจัดการตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงอย่างต่อเนื อง โดยมี การเลื อกตัง
คณะกรรมการชุมชนเพือพัฒนาโดยเน้นกลุ่มสตรี ให้มีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง ประสานกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่ วยงานทีต้องการพัฒนาตลาดนํา
ระแหง เข้ามาพัฒนาบูรณาการความร่ วมมื อจากทุ ก ภาคส่ วน แสวงหาเครื อข่ ายและเชื อมเครื อข่ ายด้วย
กิจกรรมต่างๆ เช่นผูน้ าํ ชุ มชนกล่าวว่า (1) “...ช่ วยกันเขียนแผนนะ...แล้วก็มีส่วนมาร่ วมทําด้วย ”พัฒนาขุด
ลอกคลองระแหง โดยบรรจุในแผนชุ มชนเร่ งด่วน ซึ งมีภาคทุกระดับจากชุ มชน อําเภอ จังหวัด แจ้งถึง กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรั พ ยากรนํา กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมเพือบริ หารจัดการแผนชุ มชนอย่างเป็ นรู ปธรรม พัฒนาสิ งแวดล้อมและภูมิทศั น์ (2) ช่วยกันไป
บอกเทศบาล “... มาช่วยออกกฎระเบียบอย่างจริ งจังเรื องการทิงขยะและจับสัตว์นา”
ํ (3) “... แก้ไขการจราจร
เฉพาะรถจักรยานยนต์ควรจํากัดเวลาในการสัญจรและความเร็ ว ขยายสถานที จอดรถใหม่ ซึ งอยู่ห่างจาก
ตลาดนําระแหงประมาณ 150 เมตรน่ าทําใหม่ อย่ารอเวลา”โดยบรรจุ ในแผนชุ มชนเร่ งด่ วน ด้วยภาคี ทุก
ระดับจากชุมชน อําเภอ และจังหวัดแจ้งถึงหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือบริ หารจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรม ทังการ
จัดภูมิทศั น์ ออกกฎระเบียบอย่างจริ งจังเรื องการทิงขยะและจับสัตว์นาํ และการแก้ไขการจราจรลานจอดรถ
มีป้ายบอกทางชัดเจน ตรงจุด และทัวถึ ง สร้ างแผนทีจุดเดิ นชมธรรมชาติ เพือให้ตลาดนําน่ าเดิ น ส่ งเสริ ม
การปั นจักรยานเพือนันทนาการ ตลาดนํานัดธงฟ้ า ฯลฯและดําเนิ นการตามปฏิทินการท่องเทียวตลาดนํา 100
ปี ชุมชนระแหง รายปี สอดคล้องกับการวิจยั ของชลลดามงคลวณิ ช (2557) เรื องภาพลักษณ์ตลาดนําในสายตา
ของเยาวชนไทยพบว่าหน่ วยงานทีเกี ยวข้องควรวางแผนตลอดจนการกําหนดนโยบายเพือการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการท่องเทียวตลาดนําเช่นส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการวางแผนบริ หารและจัดการการ
ท่องเทียวทุกขันตอนและทุกกลุ่มเนืองจากชุมชนย่อมเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของตนได้ดีกว่าคนนอก
ข้ อเสนอแนะ : ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย (1) ภาคีหน่วยงานภารรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินและ
ชุมชนตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหงตลอดจนชุมชนพืนทีใกล้เคียง ควรร่ วมกันจัดเวทีประชาคมเพือวางแผน
ชุมชนพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง อย่างเร่ งด่วน ในประเด็นการจัดตังคณะกรรมการพัฒนาตลาดนํา
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100 ปี ชุ มชนระแหงโดยมีสตรี เป็ นแกนนํา การออกระเบียบและกติกาถื อปฏิ บตั ิในตลาดนํา 100 ปี ชุ มชน
ระแหงและชุ มชนใกล้เคียง การขุดลอกคลอง/กักนําไว้ตลอดปี การสร้ างเส้นทางทีเป็ นจุดขาย ชมวิว การ
รักษาวัฒนธรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ การแก้ไขการจราจร ลานจอดรถ ป้ ายบอกทางและห้องนําสาธารณะ
ฯลฯ(2)ควรดําเนินการประชุมเพือวางแผนพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุมชนระแหงอย่างต่อเนื องโดยจิตอาสาของ
ทุกกลุ่ม เขียนตํานาน/เรื องเล่า (Story) คัดสรรสิ นค้า อาหารในท้องถิน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(3) ชุ มชนตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหงควรประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายตลาดนําใกล้เคียงเพือขยาย
ตลาดนําและหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวและสร้างภูมิทศั น์เป็ นธรรมชาติและ(4) พัฒนาวัดต่างๆ
เป็ นจุดศูนย์รวมความศรัทธาและเชือมันในพระพุทธศาสนา รณรงค์ให้ชุมชนและนักท่องเทียวเข้าวัด ปฏิบตั ิ
ธรรม จัดบริ เวณวัดให้ร่มรื น สะอาด ส่ วนข้ อเสนอแนะเชิ งวิชาการ (1) โรงเรี ยนคัดนักเรี ยนฝึ กอบรม
โครงการมัคคุเทศก์นอ้ ย ให้ความรู ้และความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง ฝึ ก
ทักษะแก่เยาวชนเพือสร้ างอาชี พและรายได้ (2) หน่ วยงานทีเกี ยวข้อง ฝึ กอบรมอาชี พ อบรมด้านจิ ต
สาธารณะ(service mind) และจัดเส้นทางท่องเทียวตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง (3) หน่วยงานทีเกียวข้อง
ส่ งเสริ มให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ชุมชน นําไปสู่ การเป็ นวิสาหกิ จชุ มชนที เน้นด้านอนุ รักษ์และฟื นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิน และ( 4) ชุ มชนตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง จัดประชาสัมพันธ์และสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที ยวกับพืนที ใกล้เคียงและ ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยต่ อไปควรมี การศึ กษา (1)
การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการและภาคเอกชนในการพัฒ นาตลาดนํา 100 ปี ชุ ม ชนระแหง
( 2) รู ปแบบการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชนระแหง (3) ปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาตลาดนํา 100 ปี ชุ มชน
ระแหง และ(4) กิจกรรมของดีเมืองปทุมธานีและของดีอาํ เภอลาดหลุมแก้ว
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