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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ ว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก
การท่องเที่ยวได้ สร้ างเม็ดเงินจานวนมากให้ กับประเทศ รวมไปถึงเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
Newbery (1998) กล่าวว่าภายในปี ค.ศ. 2015 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทารายได้ รายได้ ใน
สัดส่วน 20 เปอร์ เซ็นต์จากรายได้ ทงั ้ หมดของโลก นักท่องเที่ยวทัว่ โลกกว่า 40 เปอร์ เซ็นต์สนใจ
เดินทางมาประเทศที่กาลังพัฒนา โดยส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และ
ต้ องการแสวงหาประสบการณ์และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากถิ่นฐานของตน จากข้ อมูล
ดังกล่าวสามารถบอกได้ วา่ แนวโน้ มของการพัฒนาชุมชนนันเติ
้ บโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วตามกระแสการ
ท่องเที่ ยว และส่ง ผลต่อ พฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวที่ ต้อ งการแสวงหาความแปลกให ม่ที่ เป็ น
ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็ นที่นิยมมากขึ ้นในปั จจุบนั นันคื
้ อการมีส่วนร่วมในการ
เรี ย นรู้ วัฒ นธรรมในระหว่ า งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่ า จะ เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย หรื อ
ชาวต่างชาติ กระแสการท่องเที่ยวที่คานึงถึงศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ องถิ่นสามารถ
ตอบโจทย์การท่องเที่ยวในปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดีแทนที่จะเที่ยวไปกับทัวร์ หมู่มากก็เปลี่ยนเป็ นเที่ยว
ในชุมชนที่ได้ เรี ยนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกั น เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ส่งผลให้ เกิดความ
หลากหลายทัง้ ทางด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มี ชี วิตและมี เอกลักษณ์
สิ นค้ าที่ ชุม ชนสามารถนาเสนอมี ก ารผสมผสานของสิ่ง ต่าง ๆ ภายในชุม ชน การท่องเที่ ยวใ น
ลักษณะนี ้มีให้ เห็นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่มีรายได้ จากการท่องเที่ยวประมาณร้ อย
ละ 6 ของผลิตภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ และเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ สาคัญของโลก (สานัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงนับว่าเป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย นับตังแต่
้ ปี 2546 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ าสู่ประเทศไทยมากกว่า 10ล้ านคน
และมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางภายในประเทศมากกว่า 70ล้ านเที่ยว เมื่อพิจารณาถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้ วจะพบว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย อีกทังประเทศไทย
้
ยังเป็ นประเทศที่เก่าแก่ เป็ นแหล่งอารายธรรมในบริ เวณตอนกลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และมี โ บราณสถานโบราณวัต ถุวัฒ นธรรมที่ เป็ นลัก ษณะเฉพาะของไทย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามนี ้ทาให้ นกั ท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศต่างสนใจ
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ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ (ทวีป ศิริรัศมี, 2547) สอดคล้ องกับประเทศไทยได้ สนับสนุน
ให้ มีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อนารายได้ เข้ าสู่ประเทศอย่างชัดเจนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ซึง่ เป็ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ใช้ ในปั จจุบนั ในบทที่
6 การกาหนดยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน โดยมี
สาระสาคัญข้ อที่ 5.1 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน และข้ อที่
5.1.2 การปรับโครงสร้ างภาคบริ การให้ สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริ การที่มีศกั ยภาพและ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมบนฐานความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีสาระสาคัญคือ 1.ฟื น้ ฟู
และพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดโดยการฟื น้ ฟูพฒ
ั นา
แหล่งท่องเที่ยวหลักที่เ สื่อมโทรม พัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจของธุรกิจ ท่องเที่ยวในกลุ่มพืน้ ที่ที่มี
ศักยภาพสูง ส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับศักยภาพของพืน้ ที่และกระแสความ
ต้ องการของตลาดโลก เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่ องเที่ยวเชิง นิเวศ การท่องเที่ยวเชิ ง
ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมทังส่
้ งเสริ มการดาเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดรู ปแบบใหม่ที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าและขยายไปยังตลาดใหม่ ๆ ที่มีศกั ยภาพ
และบริ ห ารจัด การการท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด ความสมดุล และยั่ ง ยื น โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ แ ละเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ค านึ ง ถึ ง ความสมดุล และ
ความสามารถในการรองรั บ ของแหล่ง ท่องเที่ ยว พัฒ นายกระดับมาตรฐานสิน ค้ า และบริ การ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอ และ2. บูรณาการการท่องเที่ยวให้ เชื่ อมโยงกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทังสาขาการผลิ
้
ตและบริ การอื่นๆ เพื่อร่ วมกันพัฒนา
และเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริ การที่เกี่ ยวเนื่องในพื ้นที่ตามแนวทางการพัฒนาเครื อข่าย
วิสาหกิจ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชน
รวมทัง้ เสริ ม สร้ างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ สามารถ
ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามกฎระเบียบ
ใหม่ของโลก
การท่องเที่ยวในโลกยุคปั จจุบนั ที่ความเจริ ญทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ ้น แต่ลึกๆ แล้ ว
หลายคนต่างต้ องการที่จะกลับไปใช้ ชีวิตแบบดังเดิ
้ มที่เรี ยบง่ายและเป็ นมิตร ทาให้ นึกถึงการใช้ ชีวิต
ร่ วมกับ สายน า้ ดัง เช่นในอดีต ถึง แม้ ว่า ในปั จ จุบันความส าคัญของแม่นา้ คู คลองที่ เป็ นแหล่ง
คมนาคม แหล่งซื ้อขายอุปโภคบริโภคของผู้คนริมฝั่ งคลองจะลดน้ อยลง แต่ชมุ ชนริ มน ้าและสถานที่
ทางประวัติศาสตร์ ต่างๆ เหล่านี ้ยังคงความสาคัญและยังปรากฏให้ เห็นอย่างเด่นชัด การตังถิ
้ ่น
ฐานของชุม ชนริ ม ฝั่ ง น า้ ซึ่ ง มี ป ระวั ติศ าสตร์ ค วามเป็ นมา วิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ ยิ่ ง
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สถาปั ตยกรรมสองฝั่ งแม่น ้ายังเป็ นองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม สะท้ อนรู ปแบบสังคม
และลักษณะไทยที่มีคณ
ุ ค่า ด้ วยเหตุนี ้การท่องเที่ยวแบบในรูปแบบย้ อนเวลาหาอดีต จึงเริ่ มก่อตัว
และเป็ นที่นิยมอย่างมากในเกือบแทบทุกจังหวัดที่มีสถานที่ให้ เราได้ ไปสัมผัสวิถี ชีวิตแบบดังเดิ
้ ม
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนา้ โบราณสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตกับสายนา้ ได้ อย่างชัด เจน ตลาดนา้
โบราณถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่กาลังได้ รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั นับตังแต่
้ ตลาด
น ้าดาเนินสะดวกที่เป็ นตัวแทนภาพตลาดน ้าของเมืองไทยเป็ นที่ร้ ู จักแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(ปิ่ นรัชฏ์ กาญจนัษฐิ ติ, 2547) ตลาดดอนหวาย ตลาดน ้าตลิ่งชัน ตลาดน ้าอัมพวา ตลาดสามชุก
ตลาดคลองสวน ตลาดโบราณบางพลี ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ฯลฯ ที่ในอดีตมีการใช้ เรื อเป็ นพาหนะใน
การเดินทางสัญจร และบรรทุกขายสินค้ าในลาคลอง ทังนี
้ ้เพื่อให้ ตลาดน ้าโบราณดารงอยู่ได้ นนั ้
อัต ลัก ษณ์ ห รื อ ลัก ษณะเฉพาะของตลาดน า้ โบราณในแต่ แ ห่ ง จะต้ อ งมี จุ ด ขายสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวให้ มาเยือนทังด้
้ านสถาปั ตยกรรมชุมชนริ มน ้าโบราณ สินค้ าที่ขายในตลาดน ้าโบราณ
นอกจากนีต้ ลาดน ้าโบราณยังช่วยปลุกจิตสานึกรักบ้ านเกิด ทาให้ คนในท้ องถิ่นและลูกหลานเกิด
ความภาคภูมิ ใจในท้ องถิ่ นของตนเอง และช่วยให้ คนท้ องถิ่ นได้ กลับมาทางานที่ บ้านเกิ ดและ
ร่วมกันรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมไว้ อย่างยัง่ ยืน (ภาวิตา ใจกล้ า, 2551)
ตลาดนา้ โบราณถื อเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ชุมชนอีกประเภทหนึ่งที่เป็ นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ และมีความสาคัญทางวัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิต ภูมิปัญญาของคน
ในท้ องถิ่น แต่การที่จะให้ ชมุ ชนมาจัดจาหน่ายสินค้ าเพียงอย่างเดียวนันอาจไม่
้
สามารถสร้ างความ
น่าสนใจและเป็ นจุดเด่นที่จะดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวมาเยือนได้ ทังนี
้ ้จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของคน
ในชุม ชนให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเลื อ กกิ จ กรรมได้ ต ามความต้ อ งการความสนใจและความ
เหมาะสม โดยตลาดน ้าโบราณในแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เช่น การแสดง
ดนตรี การละเล่นพื ้นบ้ าน การสอนทาขนม พิพิธภัณฑ์เครื่ องใช้ สมัยโบราณ หรื อแม้ แต่ชาวบ้ านที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชนเองก็ถือเป็ นครูภมู ิปัญญาด้ วยเช่นกัน ดังนันตลาดน
้
้าโบราณจึงต้ องมี การจัดการ
ชุมชนที่ดีที่จะสามารถอนุรักษ์ ชมุ ชนไว้ ได้ การจัดการชุมชนจึงเป็ นสิ่งสาคัญในการสร้ างศักยภาพ
ของชุมชน และทาให้ ชมุ ชนนัน้ ๆ มีความเจริ ญในทุกด้ าน โดยมีจดุ มุ่งหมายสาคัญอยู่ที่ประชาชน
ในชุมชนต้ องร่วมมือกัน หรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาปรับปรุงชุมชนของตนให้ ดียิ่งขึ ้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามเป็ นลักษณะเฉพาะของไทยที่
นักท่องเที่ยวต่างสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ เมื่อนักท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น
ผลกระทบกับชุมชนนันก็
้ ยอ่ มเกิดขึ ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบในแง่ลบที่เกิดจากการ
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ท่องเที่ยวในภาพรวมที่เห็นได้ ชดั ในตลาดน ้าโบราณ เช่น การทาลายสิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศ
เมื่ อ มี ก ารก่ อ สร้ างสิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ สาธารณูป โภคด้ า นการท่อ งเที่ ย ว จึง ทาให้ เ กิ ด
มลภาวะและปั ญหาขยะ ความขัดแย้ งที่เกิ ดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันของคนในชุมชน ผลกระทบ
ด้ านวัฒนธรรมที่ไ ด้ มี การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของนักท่องเที่ ยว เมื่ อ
นัก ท่อ งเที่ ย วภายนอกเข้ า มาสู่ชุม ชนก็ ไ ด้ น าวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่า งเข้ า มาด้ ว ย ผลกระทบต่อ
ชีวิตประจาวันของชุมชน เช่น การจราจรที่ติดขัด ชุมชนที่แออัด ค่าครองชีพที่สงู ขึ ้น และในที่สดุ สิ่ง
เหล่านี ้ก็นามาซึ่งปั ญหาเชิงโครงสร้ างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมอีกเป็ นจานวนมาก
ทังนี
้ ้การศึกษาข้ อดีข้อเสียของชุมชนนันเป็
้ นสิ่งสาคัญที่ชมุ ชนหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องในการจัดการชุมชน
ควรที่จะเข้ าใจก่อนที่จะดาเนินการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึน้
และสามารถเตรี ยมตัวรับมือกับปั ญหานันได้
้
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมปั ญหาในการจัดการชุมชนในด้ านการมีสว่ นร่วมของประชาชน (ปิ่ นรัชฏ์ กาญจนัษ
ฐิ ติ และจิตติศกั ดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ, 2547 , มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรุพนั ธุ์,2547 ,อติ
ภา ตรัยดลานนท์, 2548 ,พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ , 2553) พบว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นสามารถแบ่งเป็ น
ประเด็นต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้ ด้ านการจัดการที่การคมนาคมเจริ ญขึ ้นจะทาอย่างไรให้ ตลาดน ้าโบราณ
ยังคงสภาพเดิมไว้ ได้ อย่างไม่เปลี่ยนแปลงหรื อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ อีกทังกระแสการ
้
ท่องเที่ยวตลาดน ้าโบราณในปั จจุบนั เพิ่มขึ ้นทาให้ การเปิ ดตัวของตลาดน ้าโบราณแห่งใหม่ๆ เกิดขึ ้น
อีกหลายแห่งทาให้ การแข่งขันจึงสูงขึ ้นตามไปด้ วย ด้ านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ การดูแลนักท่องเที่ยวซึง่ ต้ องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ อีกทังยั
้ งต้ องได้ รับความร่วมมือจากชาวบ้ าน
ผู้ประกอบการร้ านค้ า และคนกลุ่มอื่นในชุมชน ด้ านภาพลักษณ์และรูปแบบของตลาดน ้าโบราณ
ในอดีตผู้คนต่างใช้ แม่น ้าลาคลองเป็ นเส้ นทางในการคมนาคมจึงเกิดตลาดน ้าขึ ้นอยู่ในทุกชุมชน มี
การแลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ ากันโดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะ แต่ในปั จจุบนั การคมนาคมทางบกได้ เข้ าถึง
ในทุกพืน้ ที่ คนใช้ เรื อก็ลดน้ อยลง ตลาดนา้ โบราณแต่ เดิมก็จะเปลี่ยนขึน้ มาอยู่บนบก กลายเป็ น
ตลาดบกที่อยู่ติดริ มนา้ แทน อาจกล่าวได้ ว่าตลาดนา้ โบราณในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและบ้ านเมือง ตลาดน ้าที่มีอยู่ในปั จจุบนั จึงเป็ นตลาดบกที่อยู่
ติดริ ม นา้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่ อกิ จ กรรมการท่องเที่ ยว หากเราสามารถยอมรั บได้ ว่าตลาดนา้ โบราณมี
รู ปแบบที่หลากหลายได้ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นตลาดนา้ ที่ต้องพายเรื อค้ าขายสินค้ าเหมือนในอดีต
ตลาดน ้าโบราณที่สร้ างหรื อถูกปรับปรุงขึ ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่การหลอกลวงแต่อย่างใด แต่เป็ นตลาดน ้า
โบราณอีกรูปแบบหนึ่งเท่านัน้ ด้ านการสภาพแวดล้ อมการใช้ ทรัพยากรอย่างสิ ้นเปลืองทาให้ เกิด
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ปั ญหาสภาพแวดล้ อมเสื่ อมโทรม ปั ญหาขยะ นา้ เสี ย มลพิษทางอากาศและเสียง การทาลาย
ทัศนียภาพของชุมชน รวมไปถึงทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนที่มีต่อนั กท่องเที่ ยวเอา
เปรี ยบหลอกลวงนักท่องเที่ยวโดยมองแค่เป็ นแหล่งผลประโยชน์ ไม่สนใจเรื่ องการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมหรื อการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี ผลกระทบในด้ านสังคมจากการรับวัฒนธรรมต่า งชาติมีผลให้
ความเป็ นชุมชนตลาดน ้าโบราณเปลี่ยนแปลงไป และด้ านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลาดน ้า
โบราณบางแห่งอยู่ในรูปการจัดการโดยเอกชน และอีกประเภทหนึ่งคืออยู่ในรูปของการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนเองที่มีรูปแบบการจัดการตลาดน ้าโบราณที่ยงั่ ยืน เป็ นรูปแบบที่คนในชุมชนเข้ าไป
มีส่วนร่ วมในการวางแผนจัดการ และการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่มี พืน้ ฐานมาจาก
ลักษณะเด่นของชุมชนคืออาชีพ และวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมที่อยู่ใกล้ น ้า ตลาดน ้าโบราณ
จาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ ายจึงจะประสบความสาเร็ จ ทังนี
้ ้การได้ รับ
ความร่ วมมือจากประชาชนในด้ านมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนนันก็
้ ปัญหาที่สาคัญในการจัดการ
ชุมชนตลาดน ้าโบราณ เนื่องจากประชาชนอาจไม่มีเวลาว่ างมากพอที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ชุมชนจัดขึ ้น หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความเกรงใจผู้ใหญ่บ้าน เช่น การประชุมรายงานประจาปี
หรื อประชาชนเห็นความสาคัญ ของปั ญหาแต่ไม่กล้ าแสดงออกความคิดเห็น (วิภ านันท์ สุนทร
วิภาต, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2554) ส่งผลให้ เกิดปั ญหาและข้ อจากัดของการบริ หารแบบมีส่วนร่วม
ในลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคลไม่เหมาะสม พฤติกรรมหรื อแรงจูงใจต่ อบุคคลไม่เอื ้อต่อ
การมีส่วนร่ วมสอดคล้ องกับสุพรรณี แสงปาน (สัมภาษณ์ , 7 ก.พ. 2555) ที่ได้ กล่าวว่าปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในการจัดการที่ จาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน คือปั ญหาความขัดแย้ งทาง
ความคิด ที่ การจากความเข้ า ใจไม่ตรงกัน แต่ปั ญหาที่ ส าคัญที่ สุดคือ ประชาชนยัง ไม่ให้ ความ
ร่วมมือในกิจกรรมเท่าที่ควร
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในการจัดการชุมชนตลาดน ้าโบราณดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
สามารถแก้ ไขปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นได้ หากได้ รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย โดยเฉพาะเจ้ าของชุมชนที่
เปรี ยบเสมือนกลุ่มหลักที่จะสามารถทาให้ ชุมชนตลาดน ้าโบราณพัฒนาไปในทางที่ดี การมีส่วน
ร่วมของประชาชนถือได้ วา่ เป็ นหัวใจหลักในการจัดการตลาดน ้าโบราณ ประชาชนควรจะมีบทบาท
ในการจัดการร่ วมคิดร่ วมทาตังแต่
้ ต้น จ าเป็ นต้ องให้ คนในชุม ชนมี ส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่ อคนในชุม ชนจะได้ มี ความรู้ สึกว่า เป็ นเจ้ า ของโครงการ ถึง แม้ ว่า ชาวบ้ านอาจจะมี
บทบาทไม่ เ ท่ า กัน ทุก คนแต่ค นในชุ ม ชนก็ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากทางตรงไม่ ก็ ท างอ้ อ ม ใน
ขณะเดี ยวกัน องค์ กรชุม ชนต้ อ งท าหน้ าที่ เป็ นตัว กลางระหว่างชุม ชนกับ หน่วยงานภายนอก ที่
เกี่ ยวข้ องทัง้ หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน องค์กรชุมชนควรสร้ างเครื อข่ายระดับชุมชน
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ด้ วยกันโดยเฉพาะชุมชนใกล้ เคี ยงที่มีศกั ยภาพที่คล้ ายคลึงกันเพื่อร่ วมมือในการพัฒนาและแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นร่วมกันได้ นอกจากนี ้ชุมชนยังจะได้ รับประโยชน์จากการสร้ างเครื อข่ายกับชุมชน
อื่ น ๆ เพื่ อศึกษาแนวทางการจัดการและเรี ยนรู้ ปั ญหาจากตัวอย่างในชุม ชนอื่น (ทวีป ศิริรัศมี ,
2547) เนื่องจากชุมชนเป็ นกลไกที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็ นสังคมสวัสดิการ ชุมชนเป็ นหน่วยสาคัญที่สุดของประเทศ วิถี
ชุมชนพึ่งพิงและอาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก ชุมชนเข้ มแข็ง และคนในชุมชนพึ่งตนเองได้ ตงแต่
ั ้ ระดับ
ปั จเจก ครอบครัว โดยที่ชมุ ชนจะเป็ นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้ มนั่ คง ทังนี
้ ้การ
ที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ นนสามารถบรรเทาปั
ั้
ญหาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมในระดับท้ องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพเป็ นกลไกชุมชนที่ สามารถพัฒนาท้ องถิ่นให้
เจริญรุ่งเรื องได้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
ส านักงานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิ การ (2548) ได้ กาหนดให้
ประเทศไทยเป็ นเมืองแห่งการเรี ยนรู้หรื อชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตขึ ้นในชุมชน ส่งเสริ มความร่ วมมือและสามัคคีของคนในชุมชนโดยร่วมเป็ นผู้จดั กิจกรรมและ
ผู้รับบริการใช้ ทรัพยากรในชุมชนโดยนาจุดเด่นขององค์กรต่างๆ มาส่งเสริ มซึ่งกันและกัน มุ่งให้ การ
เรี ยนรู้ชว่ ยพัฒนาชุมชนทุกด้ านทังด้
้ านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม การเมืองและวัฒนธรรม โดยยึด
หลักในการสร้ างหรื อพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ในสังคมไทยดังนี ้ 1.หลักความจาเป็ นของการ
เรี ยนรู้ 2.หลักความสาคัญของชุมชน 3.หลักการ 3 ปั จจัยสาคัญที่ประเทศสหราชอาณาจัก รได้ ใช้
อยู่นามาประยุกต์ใช้ คือ หลักความร่ วมมือแบบหุ้นส่วน หลักการมีส่วนร่ วมของชุมชน หลักการ
ติดตามความสามารถในการดาเนินงาน และหลักการใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานควรใช้ หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนของการสร้
้
างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ โดย
มี ส่ว นร่ ว มตัง้ แต่แสดงความคิด เห็น ในการสร้ างชุม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ ร่ วมแสดงความคิด เห็ น
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาของชุมชนและสิ่งที่ควรปรับปรุ งร่วมจัดกิจกรรม และร่วมรับผลจากกิ จกรรม
จากการวิเคราะห์หลักการและแนวปฏิบตั ิของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้จากประเทศสหราชอาณาจักร
ประกอบกับการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยสามารถนาความรู้ที่ได้ นี ้มาพัฒนาให้
ชุมชนในสังคมไทยเกิดการเรี ยนรู้ ที่ผสมกลมกลืนระหว่างวิถีชีวิตชุมชน ทรัพยากรในชุมชน โดย
อาศัยความร่วมมือร่ วมใจของคนในชุมชนในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นในชุมชนของตนเอง เพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ น้ ภายใต้ ก ระแสของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ในปั จ จุบัน ได้ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้ ก ล่าวถึ ง เรื่ อ งการจัด การศึก ษาในมาตรา 8 ข้ อ ที่ 2. ว่า ให้ สัง คมมี ส่ว นร่ ว มในการจั ด
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การศึกษาและในมาตรา 9 ข้ อที่6. ได้ กล่าวว่าการจัดการศึกษาให้ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ๆ ความสาคัญเรื่ องการมีส่วนร่ วมของสังคม
และประชาชนในเรื่ องการศึกษาไม่ใช่เรื่ องใหม่ในสังคมไทย เพราะแนวความคิดเรื่ องนีไ้ ด้ มีการ
ส่งเสริ มและเผยแพร่ ในงานการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนมาโดยตลอด โดยเฉพาะงานประเภท
การศึกษาชุมชนและงานการพัฒนาชุมชนที่ต้องการให้ ประชาชนเป็ นผู้กาหนดว่าปั ญหาของชุมชน
คืออะไร แนวความคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนเคยได้ รับความสนใจอย่างเป็ นรูปธรรมใน
การกาหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป็ นต้ นมา (พ.ศ. 2525 - 2529)
(อุน่ ตา นพคุณ, 2546)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ กาหนด
แนวทางการพัฒนา ในข้ อ 5.4.3 ว่าด้ วยเรื่ องการสนับสนุนการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้และปั จจัย
สนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสาระสาคัญในข้ อที่ 2.พัฒนาและเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนและ
ชุมชนได้ ใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ทวั่ ไป อาทิ สถานศึกษา ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู้
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ รวมทังเปิ
้ ดพื ้นที่ /เวทีสาธารณะให้ เป็ นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนให้ กบั นัก
คิดและนาเสนอผลงานเชิงสร้ างสรรค์ โดยกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันเริ่ มตังแต่
้ วยั เด็ก เยาวชน
และประชาชนให้ เข้ าถึงอย่างสะดวกและใช้ บริ การได้ เต็มศักยภาพมีการผสมผสานภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ข้ อที่3.พัฒนาองค์ความรู้
ของท้ องถิ่นทังจากผู
้
้ ร้ ู ปราชญ์ชาวบ้ าน และจัดให้ มีการวิจยั เชิงประจักษ์ ของชุมชน การจัดการองค์
ความรู้ในชุมชนอย่างเป็ นระบบควบคูก่ บั การพัฒนาทักษะด้ านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้ เอื ้อต่อการเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนเนื ้อหาสาระที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง และข้ อ 5.5.2 พัฒนาชุมชนท้ องถิ่นให้ เข้ มแข็งและสามารถสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ คน
ในชุมชน โดยมีสาระสาคัญในข้ อที่ 1. สนับสนุนการค้ นหาอัตลักษณ์อนั โดดเด่นของชุมชน การ
สร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ และปลูกฝั ง ความเป็ นอัตลัก ษณ์ ของชุม ชน โดยอนุรักษ์ และฟื ้นฟูภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น รวมทังส่
้ งเสริ มกลไกเชิงสถาบันในชุมชนท้ องถิ่นให้ มีส่วนร่วมสร้ างความเข้ าใจใน
พหุวัฒ นธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความมั่นคงทางวัฒ นธรรมและดารงไว้ ซึ่ง อัต
ลักษณ์ของชุมชน และข้ อที่ 2. สนับสนุนให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมกาหนดแนวทางการ
พัฒนาชุมชนท้ องถิ่นบนหลักการพึ่งพาตนเองที่คานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมในชุมชนเป็ นหลัก โดยให้ ความสาคัญกับการจัดการการเรี ยนรู้ในชุมชน
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การศึกษาถอดองค์ความรู้ ของชุมชนและชุมชนต้ นแบบ การจัดการตนเองได้ ตามบริ บทของพื ้นที่
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ชว่ ยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 25 ได้ กาหนดให้ รัฐมีหน้ าที่ส่งเสริ มการดาเนินงานการจัดตังแหล่
้ งการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตในทุกรูปแบบ ได้ แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูน ย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูล
และแหล่งการเรี ยนรู้อื่น (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ,2542) โดยเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ที่บุคคลสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรี ยนรู้ เหล่านี ้ผู้ เรี ยนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตัวเองได้ อยู่
ตลอดเวลา เพราะการเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นได้ ทุกที่เป็ นกระบวนการศึกษาที่ตอ่ เนื่องกันไปเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้เรี ยนแต่ล ะคนซึ่ง จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถดารงชี วิตอยู่ไ ด้ ในสัง คมที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับความเจริ ญก้ าวหน้ าของยุคโลกาภิ
วัตน์ ไ ด้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ดัง นัน้ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนจึง เป็ นการจัดการศึกษาที่ มี
บทบาทสาคัญในการส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตให้ มีความสมบูรณ์ ขึน้ อีกทัง้ การศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยนนันมี
้ ลกั ษณะที่ยืดหยุ่นสามารถแสวงหาความรู้ได้ จากสิ่งที่อยู่ใกล้ ตวั และตอบสนอง
ความต้ องการแก่บคุ คลได้ อย่างหลากหลายและทัว่ ถึง สอดคล้ องกับพระราชดารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั 20 เมษายน 2521 “การศึกษานันเป็
้ นเรื่ องของทุกคน และไม่ใช่ว่าเฉพาะในระยะ
หนึ่งเป็ นหน้ าที่โดยตรงในระยะเดียวไม่ใช่อย่างนัน้ ตังแต่
้ เกิดมาก็ต้องศึกษาเติบโตขึน้ มาก็ต้อง
ศึกษา จนกระทั่งถึงขัน้ ที่เรี ยกว่าอุดมศึกษาอย่างที่ท่านทัง้ หลายกาลังศึกษาอยู่ หมายความว่า
การศึกษาที่ครบถ้ วน ที่อุดม ที่บริ บูรณ์ แต่ต่อไปเมื่อออกไปทาหน้ าที่การงานก็ต้องศึกษาต่อไป
เหมื อนกันมิ ฉ ะนัน้ คนเราก็ อยู่ไ ม่ไ ด้ แม้ จบปริ ญญาเอกแล้ วก็ ต้องศึกษาต่อไปตลอด บุคคลจ า
จะต้ องค่อย ๆ เรี ยนรู้ให้ เพิ่มพูนขึ ้นนันเกิ
้ ดเป็ นรากฐานรองรับความรู้ที่สงู ขึ ้น ลึกซึ ้ง กว้ างขวางขึ ้นต่อ
ไปหมายความว่าการศึกษาไม่มีสิ ้นสุด” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2540) พระ
ราชดารัสนีช้ ี ้ถึงขอบเขตการศึ กษาที่ครอบคลุมตลอดชีวิตของบุคคลตังแต่
้ เกิดต่อเนื่องกันจนถึง
วาระสุด ท้ า ยของชี วิ ต เสมื อ นการศึก ษากับ ชี วิ ต เป็ นของคู่กัน นั่น หมายความว่า ขอบเขตของ
การศึกษาครอบคลุมถึงทุกเรื่ องและทุกเวลาที่เกี่ ยวข้ องกับชีวิตมนุษย์อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่า
การศึกษามิได้ มีขอบเขตเฉพาะเพียงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในระยะเวลาใดเวลาหนึง่
ด้ ว ยความหมายและขอบเขตของการศึกษาตามแนวพระราชดาริ นี จ้ ะเห็ น ได้ ว่า
การศึกษาเป็ นหัวใจของชีวิตมนุษย์ การศึกษาเป็ นเครื่ องนาทางที่สาคัญของมนุ ษย์ให้ ไ ปสู่การ
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พัฒนาคุณภาพตนเองและก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติโดยรวมซึ่งสอดคล้ องกับ
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่าหมายถึงภาพรวมของการศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ ้นตลอด
ชี วิ ต ของมนุษ ย์ ตัง้ แต่เ กิ ด จนตาย เป็ นการศึก ษาเพื่ อ มุ่ง พัฒ นาบุค คลให้ ป รั บ ตัว เข้ า กับ ความ
เปลี่ ยนแปลงในทุกช่วงชี วิตของบุคคลและพัฒ นาต่อเนื่ องไปให้ เต็ม ศักยภาพของแต่ละบุค คล
การศึกษามิได้ สิ ้นสุดลงเมื่อบุคคลเรี ยนจบจากโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาเท่านัน้ การศึกษาที่
ได้ รับจากโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาเป็ นเพีย งส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต เป็ นพื ้นฐาน
สาหรับการแสวงหาและการพัฒนาการศึกษาขันต่
้ อ ๆ ไปเพียงแต่รูปแบบของการศึกษาที่บคุ คลจะ
ได้ รับหรื อแสวงหาในช่วงที่พ้นจากวัยเรี ยนมาแล้ วนี ้อาจจะเป็ นรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากการศึกษา
ที่เคยได้ รับในระบบโรงเรี ยน การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรู ปแบบทุกวิธีการทัง้
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาแบบไม่เป็ นทางการจาก
ทุก แหล่ ง ความรู้ ในชุม ชนและสัง คมที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ ทุก หนทุก แห่ง โดยไม่ จ ากัด เวลาและสถานที่
การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาสัมพันธ์กบั ชีวิตและผสมผสานกลมกลืนกับการดาเนินชีวิตของ
บุคคล (สุมาลี สังข์ศรี ,2545)
ปั จจุบนั ยังมีแหล่งการเรี ยนรู้อีกหลายประเภทนอกเหนือจากที่ระบุในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไว้ 8 ประเภท ได้ แก่
ห้ องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ ที่ยงั ไม่ได้ มีการจัดหมวดหมู่ หรื อยังไม่
มีมาตรฐานในการจัดการแหล่งการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) จึง
ได้ ให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับแหล่งการเรี ยนรู้ ว่า 1.ควรมีทัง้ แหล่ง การเรี ยนรู้ ในระบบ และแหล่งการ
เรี ยนรู้นอกระบบ ที่นอกเหนือจาก 8 ประเภทซึ่งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับพื ้นที่นนั ้ 2.ควร
เพิ่มประเภทของแหล่งเรี ยนรู้ ให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น เช่น แหล่งการเรี ยนรู้ ทางธรรมชาติ
เช่น ทะเล ภูเขา น ้าตก แหล่งการเรี ยนทางอาชีพต่าง ๆ แหล่งการเรี ยนรู้สถานประกอบการณ์ตา่ ง ๆ
แหล่งการเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น วัด ชุมชน โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น แหล่งการเรี ยนรู้ใน
โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ เป็ นต้ น 3.แหล่งการเรี ยนรู้ ควรมีการบริ การเชิง รุ กออกไปถึง
ชุมชนและโรงเรี ยน 4.ควรมีการสนับสนุนด้ านงบประมาณในการพัฒนาแหล่งการเรี ย นรู้ที่เป็ นภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น 5.กระบวนกาเรี ยนรู้ ในแหล่งการเรี ยนรู้ ควรดาเนินการให้ ประชาชนตระหนักถึ ง
ความเป็ นไทยและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
แหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตประเภทตลาดน ้าโบราณจึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ประเภทหนึ่งที่
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.

10

2545 ในมาตรา 25 ซึง่ แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้อื่น และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ประเภททรัพยากร
ในลักษณะที่เป็ นสถาบันในท้ องถิ่น ได้ แก่ องค์การต่าง ๆ เช่น วัด ตลาด ห้ องสมุดประชาชน สถานี
อนามัย ศาลาประชาคม เทศบาล (อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2532) เนื่องจากตลาดน ้าโบราณเป็ นที่ สงั่
สมไปด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นซึ่งภูมิปัญญาถือได้ ว่า เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สร้ างสรรค์ อีกทังแหล่
้ งการ
เรี ยนรู้ ประเภทตลาดนา้ โบราณก็ยังมีส่วนสาคัญในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เนื่องจาก
ตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นเอกลักษณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย และเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้การประกอบอาชีพและดารงชีวิตอย่าง
ชัดเจน และเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ที่จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ทงในลั
ั ้ กษณะของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ ทางด้ านวัฒนธรรมที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่ ปิ่ นรัชฏ์ กาญจนัษฐิ ติ (2547) กล่าวว่าตลาดน ้า
โบราณนันมี
้ ความหลากหลาย กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นอาจเป็ นการผสมผสานกันระหว่างการ
ชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ห้ องนิทรรศการประวัติเรื่ องราวของชุมชนเก่าแก่ การชมการ
แสดงทางวัฒ นธรรม และการจับ จ่า ยใช้ ส อยซื อ้ ของที่ ร ะลึก ในตลาดน า้ โบราณ หรื อ แหล่ ง
หัตถกรรมพื ้นบ้ าน ซึง่ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
1. เป็ นแหล่งมีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
2. เป็ นแหล่งที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นเอกลักษณ์
3. เป็ นบริเวณที่มีการค้ า และการประกอบอาชีพที่นา่ สนใจ
4. เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานของแหล่งหลายประเภท
5. มีพิพิธภัณฑ์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม (วัด มัสยิด โบสถ์)
6. มีเทศกาลทางวัฒนธรรม
7. เป็ นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความหมายต่อนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุม่
ตลาดนา้ โบราณมี เ อกลักษณ์ และลักษณะเด่นในด้ านความใกล้ ชิ ดกับธรรมชาติ
บรรยากาศวิถีชีวิ ตริ มคลองที่หาดูได้ ยากในปั จจุบนั อยู่ในกระแสที่ได้ รับความนิยมอย่างมากใน
กิจ กรรมย้ อนยุคที่ เน้ นการแสวงหาภูมิ ปัญญาไทย หรื อการกลับไปสัม ผัสบรรยากาศในอดีตที่
ปรากฏในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปั จจุบนั เป็ นภาวะโหยหาอดีต (Nostalgia) ของคนไทยใน
สังคมสมัยใหม่ที่ต้องการหลีกหนีจากภาวะของการเร่ งรี บ การแข่งขันของความเป็ นเมืองกลับสู่
ธรรมชาติชั่วคราว (ชนิดา ชิ ตบัณฑิตย์ , 2543) ซึ่ง ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้ รับจากการ
ท่องเที่ยวตลาดน ้าโบราณคือได้ สมั ผัสกับวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชุมชนนัน้ ๆ ได้ สัมผัสกับตัวตน
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ที่แท้ จริงของชุมชนซึง่ นักท่องเที่ยวเองก็ได้ ประสบการณ์ที่เป็ นข้ อเท็จจริงและจะได้ เรี ยนรู้ไปพร้ อม ๆ
กัน ซึ่งอาจจะเป็ นการปลูกฝั งอนุรักษ์ ค่านิยมสิ่งแวดล้ อมหรื อเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมชุมชน เป็ นต้ น จะ
เห็นได้ ว่าการท่องเที่ ยวเดินทางเป็ นการศึกษาหาความรู้ ที่กว้ างขวางเป็ นประสบการณ์ ตรงที่ มี
คุณค่า ถ้ าหากพิจารณาในแง่ของการศึกษาแล้ ว กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็ นการศึกษานอกโรงเรี ยน
รูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์สาหรับประชาชนที่ท่องเที่ยวเดินทางทุกคนเป็ นความคุ้มค่ากับเงินและ
เวลาที่เสียไป (ทวีป ศิริรัศมี, 2547)
กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและกระแสเทคโนโลยี ที่หลัง่ ไหลเข้ ามาสู่สงั คมไทยอย่าง
รวดเร็ วและเป็ นจ านวนมากส่ง ผลให้ คนไทยไม่เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ ของตนเองพร้ อมที่ จ ะ
เปิ ดรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ ามาอยู่ตลอดเวลาโดยขาดการปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพสังคม
และวิถีชีวิต การชื่นชมยินดีกับนวัตกรรมใหม่ๆตามแบบชาวต่างชาติ ทาให้ คนไทยขาดสานึกของ
ความเป็ นไทย ขาดความภาคภูมิใจในค่านิยมไทยและที่สาคัญทาให้ ขาดภูมิปัญญาตามวิ ถีไทย
สาเหตุสาคัญประการหนึ่ง น่าจะเกิดจากการที่สังคมไทยยังขาดแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ เกี่ยวกับเรื่ อง
มรดกทางสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้ องถิ่นและภูมิปัญญาของตนเองทาให้ กระบวนการเรี ยนรู้
ทางสังคมตามความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากฐานรากของสังคม ประชาชนเรี ยนรู้จากกระแสความ
นิยมและความสนใจส่วนบุคคลขาดกระบวนการกลัน่ กรองเพื่อปรับใช้ ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับ
วิถีชีวิตดังเดิ
้ มและกลายเป็ นสังคมที่ขาดเอกลักษณ์ของตนเองในที่สดุ (ศรี นฐั ไทรชมพู, 2555)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาด
น ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตลาดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน เป็ นภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ยวเชิ ง วิถีชี วิต และเป็ นวัฒ นธรรมริ ม แม่นา้ เพื่ อช่วยให้ ประชาชนได้ มี แหล่ง การเรี ยนรู้ ที่
สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ เวลาและทุกสถานที่ เป็ นการสนับสนุนการนาภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นมาใช้ ในการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าของสินค้ าและบริ การ โดยรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ของ
ท้ องถิ่นไว้ อย่างเข้ มแข็ง สร้ างศักยภาพชุมชนให้ สามารถบริ หารจัดการความรู้ ในชุมชนด้ วยตัวเอง
เพื่อช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงดารงรักษาตลาด
น ้าโบราณที่เป็ นเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยให้ คงอยูค่ ่สู งั คมไทยตลอดไป
คาถามการวิจัย
1. กรณีศึกษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นอย่างไร
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2. แนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
การจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณ หมายถึง แนวทางในการจัดการชุมชน
ภายใต้ อาณาเขตพื ้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่รวมกันบริ เวณตลาดน ้าโบราณ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน
คือ การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม การจัดการด้ านองค์กรชุมชน การจัดการด้ านการตลาด การ
จัดการด้ านการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของชุมชน
ตลาดน ้าโบราณในการจัดการสภาพแวดล้ อมในชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่คนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว อาทิ อาคารสถานที่ ผังร้ านค้ า ป้ายบอกทางที่ เข้ าถึง ตลาดนา้ ลานจอดรถที่
เพี ยงพอ ห้ องนา้ ที่ สะอาด ถัง ขยะมี กระจายโดยรอบตลาดนา้ โบราณ รวมไปถึง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการด้ านองค์ กรชุมชน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของชุมชน
ตลาดน ้าโบราณในการจัดการชุมชนที่มีจดุ มุ่งหมายในการดาเนินงานของชุมชน อาจอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการจัดการโดยกลุม่ คนในชุมชนที่เป็ นตัวแทนคนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
การจัดการด้ านการตลาด หมายถึง กระบวนการดาเนินงานในด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดของชุมชนตลาดน ้าโบราณ อาทิ การจัดจาหน่ายสินค้ า มาตรฐานสินค้ าและบริ การ การ
กาหนดราคาสินค้ า ภายใต้ บริ เวณชุมชนตลาดนา้ โบราณ รวมไปถึง ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ชุมชนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการ
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่จัดขึน้ ในตลาดน ้าโบราณ โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน
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และกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย อาทิ การจัดนิทรรศการ ไกด์นาเที่ยว สื่อการบรรยาย เป็ น
ต้ น
การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนตลาดนา้
โบราณ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ การค้ นหาปั ญหา
การวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล
การค้ นหาปั ญหา หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนการค้ นคว้ าหาสาเหตุ
ของปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ภายในตลาดนา้ โบราณ โดยการที่ประชาชนใน
ชุม ชนตลาดน า้ โบราณมี ส่ว นร่ ว มในการแสดงออกทางความคิด และเสนอความคิด เห็ น ของ
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อปั ญหา เพื่อให้ สนองตอบความต้ องการที่แท้ จริ งของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
การวางแผน หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดแผนปฏิบตั ิ
งานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา
ภายในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
การดาเนินงาน หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
ในการร่วมกันลงมือปฏิบตั งิ านจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชมุ ชน
การประเมินผล หมายถึง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผล
การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ที่ไ ด้ ลงมื อปฏิบัติร่วมกัน เพื่ อให้ ทราบถึง ผลส าเร็ จ หรื อมี
ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นเพื่อที่จะนาไปปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การที่บคุ คลได้ รับความรู้และประสบการณ์จาก
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน การเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน และการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย
จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ขึ ้นในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
ตลาดนา้ โบราณ หมายถึง ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนซื ้อขาย สถานที่ที่มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของคนในพืน้ ที่ ท้ องถิ่น หรื อชุมชนริ มฝั่ งน ้า โดยมีอัตลักษณ์ คือเป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั้ ่
ริ มน ้าที่มีแต่ดงเดิ
ั ้ ม มีสภาพของความเก่าแก่ของสถาปั ตยกรรมโบราณ บรรยากาศย้ อนยุค และ
เอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนริ มน ้าที่ยงั คงรักษาวิถีแบบดังเดิ
้ มเช่นในอดีตที่ได้ ถกู ปรับปรุงให้
ดีขึ ้น หรื อเป็ นตลาดน ้าที่สร้ างขึ ้นใหม่เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยโบราณ ในที่นี ้ผู้วิจยั
หมายถึง ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ตลาดโบราณบางพลี และตลาดคลองสวน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการวิเคราะห์ การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อ
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีขอบเขตดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ มาใช้ ในการศึกษา ดังนี ้
1.1 แนวคิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2 แนวคิดการจัดการชุมชน
1.3 แนวคิดการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
1.4 แนวคิดตลาดน ้าโบราณ
2. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ไ้ ด้ แก่ ตลาดน ้าโบราณในประเทศไทยที่มีการ
ซื ้อขายแลกเปลี่ยน มีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทังหมด
้
27 แห่ง
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554) เป็ นตลาดนา้ โบราณที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ โดยคัดเลือกจาก
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาจังหวัด
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. เป็ นแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
3. เป็ นตัวอย่างการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณที่อื่น ๆ หรื อแหล่งเรี ยนรู้ที่มี
บริบทของการจัดการที่คล้ ายคลึงกัน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต” ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร หนังสือ
บทความ รวมไปถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีหวั ข้ อและรายละเอียด ดังนี ้
ตอนที่1 การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1.2 ความสาคัญของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1.3 หลักการของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2 แหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2.1 ความหมายของแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2.2 ความสาคัญของแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2.3 ประเภทของแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2.4 มาตรฐานความเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.3 การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
1.3.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
1.3.2 หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
1.3.3 ประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.2 ความสาคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.3 ประเภทของการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.4 การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
1.5 การศึกษาตลอดชีวิต
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1.5.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
1.5.2 ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
1.5.3 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ตอนที่2 การจัดการชุมชน
2.1 ความหมายของการจัดการ
2.2 องค์ประกอบของการจัดการ
2.3 ความหมายของชุมชน
2.4 องค์ประกอบของชุมชน
2.5 แนวคิดพื ้นฐานการจัดการชุมชน
2.6 องค์ประกอบของการจัดการชุมชน
2.7 หลักการจัดการชุมชน
2.8 แนวทางการจัดการชุมชนตลาดน ้า
2.9 แนวทางการส่งเสริมความเข้ มแข็งชุมชน
ตอนที่3 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.1 ความหมายของการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3.2 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.3 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.4 ลักษณะและขันตอนการมี
้
สว่ นร่วมของประชาชน
3.5 รูปแบบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ตอนที่4 ตลาดนา้ โบราณ
4.1 ความหมายของตลาดน ้า
4.2 ประเภทของตลาดน ้า
4.3 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดตลาดน ้า
4.4 ตลาดน ้ากับความหลากหลายทางสังคมของชุมชน
4.4.1 วิถีชีวิตของพ่อค้ าแม่ค้า
4.4.2 ความหลากหลายทางศาสนา
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4.4.3 เศรษฐกิจของชุมชน
4.4.4 สินค้ าในตลาดน ้า
4.4.5 กิจกรรมของชุมชนตลาดน ้า
4.5 ข้ อมูลทัว่ ไปตลาดคลองสวน
4.6 ข้ อมูลทัว่ ไปตลาดโบราณบางพลี
4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
ตอนที่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่6 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตอนที่1 การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รุ่ ง แก้ วแดง (2543) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต หมายถึงการเรี ยนรู้ ที่รวมถึง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรี ยนคือ ผู้ที่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตงแต่
ั้
เกิดจนตาย เรี ยนรู้ได้ ทงชี
ั ้ วิต ครอบคลุมถึงคนที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง คนในวัยทางาน ผู้สงู อายุ ฯลฯ
สุม าลี สัง ข์ ศรี (2545) การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตเป็ นการที่ บุคคลได้ รับความรู้ และ
ประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู้ หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่างๆ อาจจะอยู่ในรูปของการศึกษาใน
ระบบ(Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non - Formal Education) หรื อการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Information Education) ซึ่งได้ รับในแต่ละช่วงชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย บางช่วงอาจจะได้
เรี ยนรู้ จากการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง แต่บางช่วงอาจจะได้ เรี ยนรู้ จากการศึกษาหลาย
รู ปแบบผสมผสานกันและจากหลายแหล่งการเรี ยนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับเหล่านี ้จะ
ช่ว ยให้ บุคคลน าไปใช้ ใ นการดาเนิ นชี วิต ประกอบอาชี พ และปรั บ ตัว เข้ ากับสภาพสัง คมและ
สิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิตได้ อย่างเหมาะสมและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตมีความ
จาเป็ นต่อชีวิตมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย ยิ่งในโลกปั จจุบนั และอนาคตอันใกล้ นี ้ ความจาเป็ นในการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะยิ่งดูชดั เจนมากขึ ้น เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่างมากมาย ในด้ าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง วิทยาการและเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สภาพความเป็ นอยู่ และต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงนันเกิ
้ ดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
และมีความซับซ้ อนมากเกินกว่าที่จะใช้ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รั บเพียงเมื่ออยู่ในวัยเรี ยนใน
สถานศึ ก ษามาช่ ว ยได้ บุ ค คลจึ ง ต้ อ งพั ฒ นาความรู้ และประสบการณ์ ใ ห้ เท่ า ทัน กั บ ความ
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เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประเทศต่างๆ ได้ ตระหนักถึงความจาเป็ นดังกล่าว จึงได้ ให้ ความสาคัญต่อ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในปลายศตวรรษที่ 19 มาถึงศตวรรษที่ 21 นี ้ แทบ
ทุกประเทศจะต้ องกล่าวถึงการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และได้ นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นแนวคิดหลักใน
การจัดการศึกษาของประเทศ กิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ ประเภททุกรูปแบบต่างมุง่ ไปสู่การเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต
สหภาพยุโรป (2545) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตว่าหมายถึง ยุทธศาสตร์
ความร่ วมมือ ระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปในด้ านนโยบายการศึกษาและการอบรม
เพื่อคนแต่ละคน
Dewey (1959) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นพร้ อมกับชีวิตมนุษย์และอยู่ขนานไป
กับชีวิตของมนุษย์ กล่าวได้ คือ การศึกษาคือชีวิตไม่ใช่เป็ นเพียงการเตรี ยมตัวเพื่อชีวิตเมื่อ พิจารณา
พัฒนาการในแต่ละช่วงชีวิต จะพบว่าบุคคลต้ องเรี ยนรู้อยูส่ ม่าเสมอ ตังแต่
้ ออกจากครรภ์มารดาจน
สิ ้นอายุไขเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ ร้ ูหรื อตระหนักว่าได้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นตลอดในทุกช่วงชีวิต เพราะ
คนส่วนใหญ่มีความเข้ าใจว่าการเรี ยนรู้หรื อการศึกษาก็คือการที่บคุ คลเข้ ารับการศึกษาในโรงเรี ยน
หรื อในสถานศึกษาเท่านัน้ แต่แท้ ที่จริงแล้ ว การศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในช่วงชีวิตของบุคคล
เป็ นการศึกษาที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช่การศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นส่วนใหญ่ การศึกษาในโรงเรี ยนจะมี
อยูเ่ พียงช่วงวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ซึ่งเป็ นระยะเวลาสันๆ
้ เท่านัน้ แต่การศึกษาที่ไม่ใช่รูปแบบ
ของโรงเรี ย นหรื อการศึก ษาหลัง ออกจากโรงเรี ย นนัน้ ยาวนานมากเมื่ อ เที ย บกับ การศึกษาใน
โรงเรี ยน
Peterson (1975) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ในตัวบุคคลตลอดช่วงชีวิต อันเป็ นผลมาจากกระบวนการพัฒ นาสติปัญญา สังคมและ
บุคคล การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตไม่ได้ ครอบคลุมเฉพาะการศึกษาของผู้ใหญ่แต่เป็ นการศึกษาสาหรับ
ทุก ๆช่ว งชี วิ ต ตัง้ แต่แ รกเกิ ด การศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษา อุด มศึก ษาไปจนถึ ง
ผู้สงู อายุ ตังแต่
้ เกิดจนตาย
Cropley (1978) การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การเรี ยนรู้
ที่เป็ นการตอบสนองความสานึกของความต้ องการที่จะเรี ยนในส่วนของผู้เรี ยนรู้เอง และเป็ นสานึก
และความพยายามของหน่วยงานทางการศึกษาที่จะจัดสถานการณ์เพื่อจะอานวยความสะดวก
ให้ กบั การเรี ยนรู้นนั ้ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะไม่รวมการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในชีวิต
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สรุป การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นการเรี ยนรู้ที่บคุ คลได้ รับตังแต่
้ แรกเกิดจนสิ ้นอายุไข
ไม่จากัดเฉพาะแต่การศึกษาที่จดั ในสถานศึกษาเท่านัน้ อาจแบ่งได้ เป็ น 3 รู ปแบบ คือ การศึกษา
ในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็ นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ ให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจน
เทคโนโลยี
1.1.2 ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สุนทร สุนนั ท์ชยั และคณะ (2543) ได้ ให้ ความสาคัญของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตไว้
ดังนี ้
1. การเปลี่ ย นแปลงด้ านเศรษฐกิ จ และอาชี พ การงาน การศึก ษาตลอดชี วิต มี
ความจาเป็ นมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะใน
สภาพสัง คมเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บัน ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ อย่ า งรวดเร็ ว ดัง เช่ น การ
เปลี่ ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ และอาชี พการงาน ในเรื่ องของเศรษฐกิ จ พบว่า หลายประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมต้ องการคนที่มีความรู้ มีทกั ษะเฉพาะด้ านมากขึ น้ เพื่อให้ ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงทันกับนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการจ้ างงานแบบไม่เป็ นเวลามากขึ ้น คือจะจ้ างเพียง
3-4 วันต่อสัปดาห์เท่านัน้ ทาให้ เกิดคนว่างงานมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการแข่งขันในตลาดแรงงาน
สูงมาก สตรี ต้องเข้ าสูต่ ลาดแรงงานเพิ่มขึ ้นเพื่อแบ่งเบาด้ วยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านีท้ าให้ ประเทศต่างๆ ต้ องหันมาปฏิรูปการศึกษาที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบัน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพื ้นฐานทางด้ านวิชาการและมีกิจนิสยั ที่เหมาะสมเมื่อเข้ าสู่ระบบการจ้ างงาน และ
บุคคลนันก็
้ ต้องได้ รับการฝึ กฝนจากนายจ้ างอีกซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการศึกษาไม่ได้ สิ ้นสุดในระบบแต่
ต้ องการจัดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในรู ปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะให้ มีความทันสมัย
อยูเ่ สมอ
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม ปั ญหาสังคมมีความซับซ้ อน
มากขึน้ มี ก ารแข่ง ขัน เอารั ด เอาเปรี ย บ มี ค วามแตกต่า งในเรื่ อ งของกลุ่ม คน คนจน คนรวย
ประเพณี ดงเดิ
ั ้ มของประเทศต่างๆ หรื ออารยธรรมต่างๆ ถูกครอบงาอย่างรวดเร็ วโดยวัฒนธรรม
ใหม่ๆ จึงจาเป็ นต้ องให้ การศึกษากับประชาชน เพื่อให้ ร้ ู จกั เลื อกสรรสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
สังคมปั จจุบนั มีการมองแบบแยกส่วนซึง่ เน้ นความชานาญเฉพาะด้ านมากเกินไป ทาให้ ไม่มองชีวิต
อย่างบูรณาการ บุคคลจึงจาเป็ นต้ องได้ รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อรู้ จักโลกกว้ างและรองรับกับ
บทบาทชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับปรุงชีวิตให้ ดีขึ ้นตลอดเวลา ด้ านวัฒนธรรมนันบุ
้ คคลต้ อง
เรี ยนรู้วิธีการเลือกสรรและผสมผสานสิ่งที่มีอยูก่ บั สิ่งใหม่ที่กาลังเกิดขึ ้น ให้ กลมกลืนไปด้ วยดี
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3. ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทางวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ความรู้ วิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีมีพฒ
ั นาการที่ก้าวหน้ าและรวดเร็ ว ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็ นอยู่ การประกอบ
อาชีพ การดาเนินชีวิตของบุคคลเป็ นอย่างมาก มีการผลิตเครื่ องมือ เครื่ องจักร เทคโนโลยีตา่ งๆ มา
ใช้ ในการประกอบอาชีพ การคมนาคมเจริ ญขึ ้นการแพร่กระจายของข้ อมูลข่าวสารรวดเร็ วขึ ้น และ
ทุกวันนีม้ ีการพัฒนาคิดค้ น วิจยั องค์ความรู้ ใหม่ตลอดเวลาส่งผลให้ วิชาต่างๆ ที่มีอยู่เดิมล้ าสมัย
ด้ วยบริ บทดังกล่าวบุคคลจึงต้ องมีการปรับตัวให้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดอยู่ดี
ในสังคมไร้ พรมแดน ต้ องเรี ยนรู้ให้ ได้ เร็ว ให้ ได้ มาก ใช้ เวลาสัน้ แล้ วปรับแนวคิดเชื่อมโยงกับแนวคิด
ต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์ต่อดารดาเนินชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตจึงเน้ นการจัดการเรี ยนรู้ ให้ บุคคล
สามารถเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆด้ วยตนเองตามความถนัดและความสะดวกของตนเองสามารถ
เรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
4. การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการเมื อ งและการปกครอง ปั จ จุบัน ประเทศต่า ง ๆ
ประชาชนมีสิทธิเสรี ภาพ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนในการปกครองประเทศและมี
สิ ทธิ ในการได้ รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกันประเทศต่าง ๆ จึง ต้ องปรั บระบบ
การศึกษาของตนเองให้ พร้ อมที่จะให้ ประชาชนได้ รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนทุกๆคนในสังคมจึงมีความจาเป็ นที่จะทาให้ คนมีฐานะเท่าเทียมกัน
ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน สังคมที่เรี ยกว่าสังคมเสรี ประชาธิปไตยนัน้
ต้ องเน้ นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับพลเมืองทุกคน จึงสามารถดารงอิสระและใช้ เสรี ภาพได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. การเปลี่ยนแปลงด้ านความเป็ นอยู่และการดาเนินชีวิต จะพบว่ามีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เกิดขึ ้นมากมาย การดาเนินชีวิตถูกกาหนดด้ วยกรอบของเวลาความสัมพันธ์
ของบุคคล ครอบครัว บุคคลในครอบครัวมีเวลาให้ แก่กนั น้ อยลง ตัวอย่างของประเทศไทยเห็นได้
ชัดคือเมื่อก่อนเราอยู่แบบครอบครัวขยายปั จจุบนั กลายเป็ นครอบครัวเดี่ยว ความช่วยเหลือ ความ
พึง่ พาอาศัย ความร่วมมือต่าง ๆ ค่อนข้ างจะน้ อยลงทุกคนต้ องเผชิญสภาพต่าง ๆ ด้ วยตัวเอง ช่วย
ตัวเองมากขึ ้นเพราะปั จจุบนั สังคมเน้ นการผลิตและการบริ โภคมากเกินสมควร ค่านิยมของสังคม
จึงอยู่ที่การมี อะไรมากหรื อน้ อยกว่ากันทางวัตถุ จึงทาให้ เกิดการชิงดีชิงเด่นกัน แทนที่ จะทาให้
ตนเองเกิ ด ความรู้ ความจริ ง คุณ ค่า ของชี วิ ต จึง มี ผ้ ูเ สนอแนะให้ ส ร้ างสรรค์ สัง คมโดยการใช้
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือโดยการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Society) เป็ นสังคมที่สนใจ
ต่อกิจกรรมของมนุษย์และใช้ การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นเครื่ องมือในกรทาความเข้ าใจตัวมนุษย์และ
สร้ างอารยธรรมที่ดีงามขึ ้น การศึกษาตลอดชีวิตจึงมุ่งสร้ างคนใหม่ (New man) มีความอยากรู้
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อยากเห็นตลอดชีวิตมีทักษะที่ จะเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มองเห็นความสาคัญของสิ่งต่างๆดารงชีวิต
อย่างผาสุกอยูบ่ นพื ้นฐานของเหตุผล มีจิตที่เป็ นประชาธิปไตย
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร เมื่อก่อนประชากรในวัยเด็กจะมีจานวน
มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับพีระมิดก็จะเป็ นส่วนฐานกว้ างแต่ปัจจุบนั ได้ เปลี่ยนไป ฐานแคบลงแต่จะ
ป่ องตรงกลางคือส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานแสดงว่า จานวนผู้สงู อายุมากขึ ้น เพราะคนอายุยืนยาว
ขึน้ การเปลี่ ย นแปลงลักษณะโครงสร้ างเช่นนี ้ การศึกษาต้ อ งเปลี่ ย นทิศ ทางไปแทนที่ จ ะมุ่ง ให้
การศึกษาแก่เด็ก เราก็มงุ่ ให้ การศึกษากับประชากรในวัยแรงงานแล้ วก็ม่งุ ให้ การศึกษาแก่คนที่จะสู่
วัยเกษียณอายุและการศึกษาสาหรับผู้สงู อายุให้ มากขึ ้น
7. ข้ อจ ากั ด ของการจัด การศึ ก ษาที่ เ ป็ นอยู่ ใ นปั จ จุบัน พบข้ อจ ากั ด ในเรื่ อ ง
การศึกษาอีกเป็ นจ านวนมาก แม้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ ว เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริ กา ยังพบว่ามี 1 ใน 3 ของคนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว ไม่มีโอกาสได้ เกี่ยวข้ องกับ
การเรี ยนการศึกษาอีกเลย จะเห็นว่า การศึกษาที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั ยังไม่เอื ้อต่อการศึกษาตลอด
ชีวิตเท่าที่ควร โอกาสของการได้ รับการศึกษาของบุคคลยัง ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ด้ อ ยโอกาสหลัก สู ต รยัง ไม่ สัม พัน ธ์ กับ สภาพการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ในขณะเดียวกันระบบการศึกษาก็ไม่ สามารถเตรี ยมคนได้
อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อชีวิตในอนาคตและแนวโน้ มของคนในสมัยนี ้จะกลับมาศึกษาเล่าเรี ยนต่อ
แม้ วา่ จะพ้ นวัยเยาวชนแล้ วก็ตาม ประกอบกับปั ญหาสังคมมีมากมายและมีปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
มนุษย์จาเป็ นต้ องเผชิญกับปั ญหาเหล่านี ้และหาทางแก้ ไข แนวโน้ มเหล่านี ้แสดงให้ เห็ นว่าระบบ
การจัดการศึกษาแบบเดิมไม่สามารถจัดการเรี ยนรู้ให้ ตอบสนองความต้ องการดังกล่าว
Smith (1998) ได้ เสนอความเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
โดยกล่าวว่า การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในยุโรปเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิด
1. ระบบเศรษฐกิจที่มนั่ คงและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ อันเนื่องมาจากการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตทาให้ เกิดการจ้ างงาน
2. ความเสมอภาค การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตเป็ นปั จ จัยส าคัญ ที่ ทาให้ มั่นใจได้ ว่า
ปั จเจกชนจะได้ รับการตอบสนองความต้ องการทุกคน
3. การยึดเหนี่ยวกันในสังคม การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตทาให้ มนั่ ใจว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลชุมชนและสังคม เป็ นแบบเป็ นมิตร สงบสุขและเป็ นสังคมที่เกิดการพัฒนา
สรุ ป โลกในยุค ปั จ จุบัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม
เทคโนโลยี ตลอดจนความเป็ นอยู่และการดาเนินชี วิต การเตรี ยมบุคคลให้ สามารถตัง้ รั บและ
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ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็ นสิ่งสาคัญ บุคคลจึงจาเป็ นต้ องมีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสม การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจึงมีความสาคัญสาหรับการ
สร้ างโอกาสในการพัฒนาบุคคลอย่างเท่าเทียม
1.1.3 หลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ เสนอหลักการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตตามยุทธศาสตร์ ของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ดังนี ้
1. สร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่ง การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตและมี วัฒ นธรรมการ
เรี ยนรู้
2. การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ ้นและมีความต่อเนื่องตลอดเวลาตลอดช่วงอายุของ
ผู้เรี ยน
3. คนไทยทุกคนมีสิทธิ์และความเสมอภาคในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. ผู้เรี ยนและการเรี ยนรู้มีความสาคัญและสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตที่มีความสุข
5. ผู้เ รี ยนมี โ อกาสและทางเลื อกในการเรี ยนรู้ ด้ วยรู ปแบบและวิ ธี การเรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย มีคณ
ุ ภาพและยืดหยุน่ ตามความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ในทุกสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
7. ทุกแห่งในสังคมคือแหล่งการเรี ยนรู้ของคนทุกคน
8. ทุก ฝ่ ายในสัง คมต้ องร่ ว มรั บ ผิด ชอบในการจัด การศึกษาและอ านวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน
9. การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตเป็ นการบูรณาการการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
10. คุณภาพของการเรี ยนรู้ขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของผู้เรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เพ็ญณี แนรอท (2544) กล่าวว่า หลักการการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตในปั จจุบนั ต้ องมี
องค์ประกอบของหลักความเชื่อ 3 ประการ คือ
1. เชื่ อ ว่า การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ตของสถาบันหรื อ องค์ก รต่างๆ จะนาไปสู่ค วาม
ร่วมมือในการให้ บริการการศึกษาแก่ประชาชน
2. ความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของประชาชนจะทาให้ สามารถปรับตัวเพื่อ
เรี ยนรู้และศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
3. ความเชื่อเรื่ องการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตที่จัดในระบบให้ กับเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
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อุดม เชยกี วงศ์ (2544) ให้ ความเห็นว่าสี่เสาหลักของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของ
บุคคลมีดงั นี ้
1. การเรี ยนรู้เพื่อรู้ (Learning to know) คือการเรี ยนรู้เพื่อให้ มีองค์ความรู้เพื่อใช้
เป็ นพื ้นฐานในการค้ นหาความรู้อื่น ๆ ต่อไป
2. การเรี ยนรู้ ส่กู ารปฏิบตั ิ (Learning to do) คือการเรี ยนรู้ เพื่อนาสู่การปฏิบตั ิ
เน้ นการกระทาจริง เพื่อให้ เกิดทักษะตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
3. การเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Learning to live together) คือการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความเคารพในศักดิ์ศรี และวัฒนธรรมของผู้อื่น เข้ าใจตนเอง เข้ าใจ
ผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ มีการพึง่ พาซึง่ กันและกัน
4. การเรี ยนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) คือการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ สึกในสุนทรี ยภาพเชิงศิลปะ มีความรับผิดชอบมี
ความยุตธิ รรม มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง ชาติ (2543) ได้ เสนอยุทธศาสตร์ การ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต 10 ไว้ ประการ คือ
1. การวางกรอบงานในเชิงยุทธศาสตร์ โดยภาครัฐจะต้ องแสวงหาการสนับสนุน
จากผู้เ กี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่ อให้ มี ส่วนร่ วมในเรื่ องนี ้ ผู้เกี่ ยวข้ องเหล่านี ไ้ ด้ แก่ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง
สหภาพ องค์กรอาสาสมัคร ฯลฯ นอกจากนันจะต้
้ องกาหนดวิสยั ทัศน์ในด้ านนี ้ให้ ชดั เจน
2. การปฏิวัติเจตคติ คือต้ องทาให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องทุกคนเข้ าใจความสาคัญของการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
3. การขยายขอบเขตของการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและผลสัม ฤทธิ์ ใ ห้ ก ว้ า งไกล
หมายถึงการเปิ ดกว้ างให้ ทกุ คนเข้ ามามีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่อง
4. ความสาคัญของบ้ าน ชุมชน และสถานประกอบการ คือให้ สถานที่ดงั กล่าวเป็ น
ศูนย์ ก ลางการพัฒ นาวัฒ นธรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต วิ ธี การคือให้ ผ้ ู บริ ห ารระดับ ท้ องถิ่ น นัก
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ผลักดัน
5. การปรั บระบบระเบียบให้ เรี ยบง่ ายและการบูรณาการ คือให้ มี หน่วยงานที่
รวบรวมระเบียนการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถตรวจสอบความก้ าวหน้ าของตนเองได้
6. การประสานแผน หุ้นส่วน และความร่ วมแรงร่วมใจ คือ ให้ องค์กรส่วนท้ องถิ่น
เป็ นแกนกลางในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อจัดฝึ กอบรม และวางแผนการจัดการการเรี ยนรู้ใน
ท้ องถิ่นเอง
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7. การเข้ าถึงสารสนเทศ คาปรึกษา และการแนะแนว คือการให้ บริ การข้ อมูลและ
คาปรึกษาแก่ประชาชนโดยไม่คดิ มูลค่า บริการนี ้ให้ จดั ขึ ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ความถูกต้ องของข้ อมูล เป้าหมาย และมาตรฐานต้ องเตรี ยมการจัดหาข้ อมูล
เพื่อให้ เห็นความต้ องการด้ านการเรี ยนรู้ได้ ชดั เจน ทังในระดั
้
บชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้ องถิ่น
อีกทังควรมี
้
การทาประชาพิจารณ์เรื่ องเป้าหมายทางการศึกษาและฝึ กอบรมแห่งชาติด้วย
9. การพัฒ นาเทคโนโลยี ใหม่ด้านการสื่ อสาร และการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสาร
รัฐบาลควรหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีใหม่เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เช่น
การมีชอ่ งสัญญาณเพื่อการเรี ยนรู้โดยเฉพาะ
10. การจัดสรรเงินทุนกับการใช้ จ่าย คือการกาหนดมาตรการด้ านงบประมาณให้
เหมาะสมแก่การสนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต อาจมีการจัดตังมู
้ ลนิธิขึ ้นเพื่อดาเนินการด้ านนี ้
สรุป การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาที่บูรณาการการศึกษาทัง้ 3 รู ปแบบเข้ า
ด้ วยกัน กล่าวคือ การศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มีการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ที่เท่าเทียมกัน เป็ นการศึกษาสาหรับทุก
คนในสังคม ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมต้ องร่วมมือกันในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนาไปสู่
การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นกับตัวผู้เรี ยนต้ องไม่ได้ เกิดจากการบังคับแต่
เกิ ดจากความสมัครใจและความต้ องการในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเอง รวมถึง มี วิธี การเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายตามความแตกต่างและความเหมาะสมของผู้เรี ยนในแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการในการเรี ยนรู้
1.2 แหล่ งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.2.1 ความหมายของแหล่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2546 ให้ คา
จ ากัดความของค าว่า “แหล่ง ” หมายถึง ถิ่ น ที่ อ ยู่ บริ เวณ ศูน ย์ ร วม “บ่อ เกิ ด แห่ง การเรี ย นรู้ ”
หมายถึง เข้ ารับความรู้ จากผู้สอน รับการศึ กษาฝึ กฝนอบรมเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ หรื อ
ความชานาญ และ “รู้” หมายถึง แจ้ ง เข้ าใจ ทราบ
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2544) กล่าวว่า แหล่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเป็ นแหล่งที่บคุ คล
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามความสนใจตามศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถโดยการเรี ยนรู้ ได้
อย่างไม่เป็ นทางการ แหล่งการเรี ยนรู้จงึ เป็ นการเรี ยนตามอัธยาศัยซึง่ มีอยูท่ วั่ ไปในสังคม
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2544) ให้ ความหมายแหล่งเรี ยนรู้ ของชุมชนและธรรมชาติว่า
ชุมชนและธรรมชาติเป็ นขุมทรัพย์มหาศาลที่สามารถค้ นพบความรู้ ได้ ไม่ร้ ู จกั หมด เราเรี ยนรู้ จาก
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ชุมชน เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ มีผ ลกระทบต่อชีวิตคนในชุมชน เป็ นต้ น แหล่ง
เรี ยนรู้ ของชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้ ธรรมชาติดงั กล่าวนี ้ มีทั ง้ ประเภทที่รัฐและประชาชนจัดขึ ้นและ
ประเภทที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 ) กล่าวถึง แหล่งการเรี ยนรู้ว่า
เป็ น “แหล่ง” หรื อ “ที่รวม” อาจเป็ นสถานที่หรื อศูนย์รวมประกอบด้ วยข้ อมูล ข่าวสาร ความรู้ และ
กิจกรรมที่มีกระบวนการเรี ยนรู้หรื อกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผู้สอน มีระยะเวลาเรี ยนยืดหยุ่น สอดคล้ องกับความต้ องการและความ
พร้ อมของผู้เรี ยน มีการประเมินและการวัดผลการเรี ยนที่มีลกั ษณะเฉพาะสร้ างขึ ้นให้ เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องไม่จาเป็ นต้ องเป็ นรูปแบบเดียวกันการประเมินในชันเรี
้ ยนหรื อห้ องเรี ยน
สุมาลี สังข์ศรี (2546) ให้ ความหมายว่าแหล่งการเรี ยนรู้ หมายถึงบุคคล กิจกรรม
ที่อยู่ในชุมชนซึ่งให้ ประสบการณ์แก่ประชาชนได้ ดังนันแหล่
้
งการเรี ยนรู้ ในชุมชน อาจเป็ นศาสน
สถาน โรงเรี ยน พิพิธภัณฑ์ สวนสมุนไพร ภูมิปัญญาท้ องถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ศูนย์
การศึกษาในชุมชน ห้ องสมุด สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชน เป็ นต้ น
ดาริ บุญชู (2548) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า แหล่งข้ อมูล และประสบการณ์ทัง้ หลาย
ที่สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง จากการได้ คิดเอง ปฏิบตั ิเอง และสร้ างความรู้
ด้ วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่อง เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และสุดท้ ายก็จะเป็ นบุคคลแห่งการ
เรี ยนรู้
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2548) กล่าวว่า แหล่งการเรี ยนรู้เป็ นสิ่ง ที่มีอยู่ใน
สังคมรอบตัวทัง้ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็ นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์สร้ างขึน้ เป็ นแหล่ง
ความรู้ที่ทาให้ คนในสังคมเกิดการเรี ยนรู้และเกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
กรมวิ ช าการ (2549) ได้ นิ ย ามความหมายของแหล่ ง การเรี ย นรู้ หมายถึ ง
แหล่ง ข้ อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยน ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้
แสวงหาความรู้ และเรี ยนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้ างให้
ผู้เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้และเป็ นบุคลแห่งการเรี ยนรู้
ธี ร ศัก ดิ์ เลื่ อ ยไธสง (2550) ให้ ค วามหมายของแหล่ง การเรี ย นรู้ (Learning
Resource) หมายถึง แหล่งข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยน ใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน แสวงหาความรู้ และเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่ อง เพื่ อ
ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
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Smith (1962) กล่าวว่า แหล่งการเรี ยนรู้ ในชุมชนเป็ นมวลประสบการณ์ภายใน
สิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่รอบด้ าน ซึ่งจะช่วยเสริ มทาให้ การเรี ยนการสอนสมบูรณ์ ขึน้ หรื ออาจเป็ นตัว
กาหนดการเรี ยนรู้โดยประสบการณ์ตรงให้ แก่ผ้ เู รี ยน
Good (1973) ให้ ความหมายแหล่งการเรี ยนรู้ ในชุมชนว่าหมายถึงสถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ บุคคลที่มีความสามารถในท้ องถิ่น วัสดุต่าง ๆ และอานาจทังหลายที
้
่มีอิทธิพลต่อ
ผู้เรี ยนโดยตรงโดยอ้ อม
Rowntree (1981) ได้ ให้ คาจากัดความของแหล่งการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นคาศัพท์ทาง
การศึกษา หมายถึง เงิน วัสดุ บุคคลที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินงานให้ ดาเนินไปตามจุดหมายใด
จุดหมายหนึง่
สรุป แหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตสามารถนิยามความหมายได้ อย่างกว้ างขวาง นัก
การศึกษาหลายท่านจึงได้ ให้ ความหมายไว้ ในหลายแง่มุม และแตกต่างกันออกไป เช่น แหล่ง
ความรู้ แหล่งการเรี ยนรู้ แหล่งข้ อมูลท้ องถิ่ น แหล่ งวิช าการในชุม ชน แหล่งทรัพยากรในชุมชน
แหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต แหล่งสื่อการสอนในชุมชน ตลอดจนแหล่งวิทยาการในชุมชน แต่โดยนัย
ของความหมายแล้ วคล้ ายคลึงกัน แหล่งการเรี ยนรู้ มีความหมายกว้ าง แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ วคา
นิยามต่าง ๆ จากนักการศึกษาได้ ให้ ไว้ ไม่แตกต่างกันเท่ าใดนัก ขึ ้นอยู่กับความสนใจว่าผู้ศึกษา
สนใจศึกษาในแง่มุมใด โดยภาพรวมของความหมายของแหล่งการเรี ยนรู้ คือ แหล่งของข้ อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ที่บุคคลสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามความสนใจได้ อย่างไม่เป็ นทางการ
หรื อตามอัธยาศัย และยังสนับสนุนส่งเสริ มให้ บคุ คลเข้ าไปศึกษา ค้ นคว้ า แสวงหาความรู้ อาจ
เป็ นคน สถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด หรื อสิ่งของ เพื่อเสริ มสร้ างให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และ
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ สามารถนาความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ไปใช้ ในการพัฒนาตนเองได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2.2 ความสาคัญของแหล่ งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
แหล่งการเรี ยนรู้ ของชุมชนมีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั ที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทังด้
้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว แหล่งการเรี ยนรู้จึงเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่ อ
การศึกษาเป็ นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้น ช่วยพัฒนาคุณลักษณะและความคิด ทัศนคติ
ค่านิยมให้ เกิดขึ ้นซึง่ มีความสาคัญและมีความหมายอย่างมากสาหรับผู้เรี ยน
กรมสามัญศึกษา (2544) ให้ ความสาคัญของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตว่า แหล่งการ
เรี ยนรู้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทัก ษะและความสามารถที่จะช่วยให้ บุคคลแต่ละคนสามารถเป็ นผู้
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เรี ย นรู้ อย่ า งอิ ส ระ เป็ นการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ใ ช้ ศัก ยภาพอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าแหล่งการเรี ยนรู้ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ยอมรับความเป็ นจริ งแห่ง
ตน
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) ได้ ให้ ความสาคัญของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตไว้ ว่า
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้ าวหน้ าในวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึกษา
หรื อการเรี ยนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบังคับในรัว้ โรงเรี ยนเท่านันไม่
้ ได้ ทุกคนจะต้ องศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ดังนันแหล่
้
งการเรี ยนรู้จึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะช่วยให้ บคุ คลสามารถแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ตามความต้ องการ ความสนใจ ความถนัด
และความพร้ อม
สรุป ความสาคัญของแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตได้ ว่า แหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
เป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาและเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
เป็ นแหล่ง หรื อที่รวบรวมความรู้ ที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ช่วยให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้ อยู่
ตลอดเวลาและต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2.3 ประเภทของแหล่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
อาชัญญา รัตนอุบล (2539) จาแนกแหล่งการเรี ยนรู้ในชุมชนออกเป็ น 4 ประเภท
คือ
1. ประเภทบุคคล เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู หมอพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
2. ประเภททรั พ ยากรธรรมชาติ เช่น เขตรั กษาพันธุ์ สัตว์ ป่า วนอุทยาน อุทาน
แห่งชาติ เป็ นต้ น
3. ประเภทสื่อ เช่น สื่ออิเลคทรอนิคส์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น
4. ประเภทวัตถุและสถานที่ เช่น ห้ องสมุด โรงเรี ยน วัด สถานีอนามัย พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
ชัยยศ อิ่ม สุวรรณ (2544) จาแนกประเภทของแหล่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตไว้ 2
ประเภท คือ
1. แหล่งการเรี ยนรู้ที่จดั ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ เช่น ห้ องสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ์สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้ น
2. แหล่ ง การเรี ยนรู้ ที่ จั ด ไว้ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น เป็ นหลั ก โดยมี ห รื อไม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการเรี ยนรู้ เช่น หอศิลป์ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ เป็ น
ต้ น
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สุมาลี สังข์ศรี (2548) ได้ สรุปประเภทของแหล่งการเรี ยนรู้เป็ น 4 ประเภท คือ
1. แหล่งการเรี ยนรู้ ประเภทบุคคล คือผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ภูมิ
ปั ญญา มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆในท้ องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ
ให้ แก่ผ้ สู นใจ และต้ องการเรี ยนรู้
2. แหล่ง การเรี ยนรู้ ประเภทสถานที่ หรื อวัตถุสิ่ ง ก่อสร้ างต่า งๆ แบ่ง ออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ
2.1 สถานที่ที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งน ้า ป่ า ภูเขา สัตว์ พืช แร่ธาตุ
2.2 สถานที่ที่เป็ นสิ่งก่อนสร้ างที่มนุษย์สร้ างขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
เช่น ตลาด โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
3. แหล่งการเรี ยนรู้ประเภทสื่อเป็ นตัวกลาง ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ
ประสบการณ์ ได้ แก่ วัสดุ อุปกรณ์ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสาร หนังสือ ตารา ใบปลิว จุลสาร ฯลฯ
3.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ ภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง ทังให้
้ ภาพ และ
เสียง เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทศั น์ สไลด์ รูปภาพ ฯลฯ
4. แหล่งการเรี ยนรู้ประเภทกิจกรรม เทคนิค วิธีการ เช่น นวัตกรรม ความก้ าวหน้ า
ทางวิทยาการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้ นใหม่ วิธีการสอนแบบต่างๆ เทคนิคกระบวนการทางานหรื อการ
แก้ ปัญหาต่างๆในท้ องถิ่น
สรุ ป จากแนวคิดดัง กล่าวข้ างต้ น แหล่ง การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตสามารถแบ่ง ได้ 5
ประเภท คือ 1.แหล่งเรี ยนรู้ ทางธรรมชาติ ได้ แก่ แหล่งน ้า ภูเขา แร่ ธาตุ เป็ นต้ น 2.แหล่งเรี ยนรู้ ที่
เป็ นบุคคล เช่น ครู ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อค้ า เกษตรกร เป็ นต้ น 3.แหล่งเรี ยนรู้ ในท้ องถิ่น
เช่น วัด ตลาด สถาบันในชุมชนต่างๆ 4.แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์
เทคโนโลยี อุท ยานวิท ยาศาสตร์ สนามกี ฬ า เป็ นต้ น 5.แหล่ง เรี ย นรู้ ทางศิล ปวัฒ นธรรมและ
ประเพณี เช่น กิจกรรมด้ านวัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆของคนในชุมชน
1.2.4 มาตรฐานความเป็ นแหล่ งการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กาหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริ มการดาเนินงานและการจัดตังแหล่
้
งการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบให้ พอเพียงและมีประสิทธิภาพ สนองการจัดการศึกษาทุกระบบ เพื่อส่งเสริ ม
ให้ คนไทยเกิดการเรี ยนรู้ ต ลอดชีวิต ที่ผ้ เู รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ทุกเวลา
และทุก สถานที่ แหล่ ง การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ นทรั พ ยากรส าคัญ ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ บุค คลเรี ย นรู้ ได้
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ตลอดเวลา ซึ่งแหล่งการเรี ยนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท ได้ แก่ แหล่งการเรี ยนรู้ห้องสมุด
ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสาธารณะ สวนสัต ว์ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ และแหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้
อื่น การจัดตังและการด
้
าเนินงานแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต จะต้ องจัดทังการศึ
้
กษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการพื ้นฐานและแนวคิดที่ว่าแหล่งการเรี ยนรู้เกิดขึ ้น
ได้ กับทุกคนในทุกสถานที่ทุกเวลา ปั จจุบนั มีแหล่งการเรี ยนรู้ อีกหลายประเภทนอกเหนือจาก 8
ประเภทดังกล่าวข้ างต้ นที่ยงั ไม่ไ ด้ มีการจัดหมวดหมู่ หรื อยังไม่มีมาตรฐานในการจัดการแหล่งการ
เรี ยนรู้ ที่ชดั เจน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทังที
้ ่เป็ นองค์กรจัดตังสถาบั
้
นชุมชน วิถีชุมชน การ
ประกอบอาชีพ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ ทังนี
้ ้การเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ที่สามารถเป็ นแหล่งวิทยาการให้ แก่ประชาชนได้ รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริ มจัดตังด
้ าเนินงานเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ประชาชนก็จะมีโอกาสในการเรี ยนรู้
เพิ่มขึ ้น (สานักงานการสภาการศึกษา, 2552)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ กาหนดมาตรฐานของการ
พัฒนาเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตดังนี ้
1. คุณลักษณะและปั จจัยที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตเพื่อนาไปสูก่ ารประเมินศักยภาพและคัดเลือกแหล่งการเรี ยนรู้ประกอบด้ วยปั จจัย 10 ประการ
คือ
1.1 ความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้
1.2 ความโดดเด่นของทรัพยากรในแหล่งการเรี ยนรู้
1.3 ความเหมาะสมและเข้ าใจในกิจกรรมภาคปฏิบตั ิ
1.4 ความน่าสนใจของทรัพยากรที่มีอยูใ่ นแหล่ง
1.5 ความหลากหลายขององค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นแหล่งการเรี ยนรู้
1.6 ประสิ ท ธิ ภ าพในการดู แ ลรั ก ษาสภาพแหล่ ง การเรี ยนรู้ และ
สภาพแวดล้ อม
1.7 ความเสมอภาคในการเข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้
1.8 ความพร้ อมของปั จ จัยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ประเภท
วิทยากร/ ผู้แนะนา
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1.9 ความพร้ อมของปั จจัยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ประเภทสื่อ
เอกสาร
1.10 ความพร้ อมของปั จจัยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ประเภทสื่อ
นิทรรศการ/ป้าย
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งการเรี ยนรู้ เพื่อการกาหนดรูปแบบในการพัฒนา
พิจารณาจากเกณฑ์ 9 ข้ อ ประกอบด้ วย
2.1 มีทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
2.2 มีสาระความรู้ที่หลากหลาย
2.3 มีวตั ถุประสงค์ในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตามมาตรา 25
2.4 การเข้ าถึงสะดวกและปลอดภัย
2.5 มีวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้แนะนา / ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ได้
2.6 มีทรัพยากรที่โดดเด่น และน่าสนใจ มีสาระการเรี ยนรู้สอดคล้ องกับ
หลักสูตร
2.7 มี การปฏิ บัติกิจ กรรมที่ กระตุ้นให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
2.8 มีเนื ้อหาสาระที่ทางวิชาการที่ทางโรงเรี ยน / มหาวิทยาลัยไม่มีหรื อมี
แต่เข้ าถึงได้ ยาก
2.9 ในกรณีของเอกชนผู้ครอบครองหรื อเจ้ าของแหล่งการเรี ยนรู้มีความ
เต็มใจที่จะพัฒนา
สรุป มาตรฐานความเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ต้องพิจารณาคุณลักษณะที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น เพื่อพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ที่จะเป็ นประโยชน์และเป็ นการสนับสนุนส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่
เรี ยนใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้และเรี ยนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยน เกิดกระบวนการเรี ยนรู้จากแหล่งการเรี ยนรู้
1.3 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.3.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หรื อ Non-Formal Education (NFE) ได้ เกิดขึ ้นครัง้
แรกใน ปี ค.ศ. 1967 ในการประชุมของ UNESCO เรื่ องThe World Educational Crisis ที่ได้
นิยามการศึกษานอกระบบ หมายถึง “การจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ แต่นอกกรอบ
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ของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ โดยมุ่งบริ การให้ คนกลุ่มต่างๆ ของประชากร ทังที
้ ่เป็ น
ผู้ใหญ่และเด็ก” (สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551) นักการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ให้ ความหมายของการศึกษานอกระบบไว้ ดงั นี ้
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้ ให้ ความหมายว่าการศึกษานอกระบบ (Non –
Formal Education) เป็ นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาซึ่งเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ที่ไม่ได้ เข้ ารับ
การศึกษาในระบบโรงเรี ยนตามปกติ ได้ มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้ สามารถดารง
ตนอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข เป็ นการจัดการศึกษาในลักษณะอ่อนตัวให้ ผ้ เู รี ยนมีความสะดวก
เลือกเรี ยนได้ หลายวิธีจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรี ยนและสังคมเป็ นอย่างยิ่ง การศึกษานอก
โรงเรี ยนมี ความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทุกชนิดที่บุคคลได้ รับจากการ
เรี ย นรู้ ไม่ว่า จะเป็ นการเรี ย นรู้ ตามธรรมชาติการเรี ยนรู้ จากสัง คม และการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รับ จาก
โปรแกรมการศึกษาที่จดั ขึ ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรี ยนตามปกติ เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลที่มิได้ อยู่ในระบบโรงเรี ยนปกติ ได้ มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
เพื่อมุง่ แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึ กฝนอาชีพ หรื อการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่ องตามที่ตนสนใจ
สุมาลี สังข์ ศรี (2546) ได้ ให้ ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ น
กิจกรรมทางการศึกษาทุกรู ปแบบที่จัดบริ การให้ กับประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยไม่จากัด
พื ้นฐานทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ หรื อความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ
ความรู้ พืน้ ฐานแก่การดารงชีวิต ความรู้ ทางด้ านทักษะการประกอบอาชีพ ตลอดจนความรู้ และ
ข่าวสารข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในด้ านต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการดารงชีวิต และปรับตัวเข้ ากับ
สภาพสังคมสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 มาตรา 4 การศึกษานอกระบบ หมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริ การ
และวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ ที่ชดั เจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรี ยนหรื อ
ฝึ กอบรมที่ ยื ด หยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้ อ งการและศักยภาพในการเรี ย นรู้ ของ
กลุ่ม เป้าหมายนัน้ และวิธี การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่มี มาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิ ทาง
การศึกษา หรื อเพื่อจัดระดับผลการเรี ยนรู้
วรรัตน์ อภินนั ท์กลู (2551) ได้ ให้ ความหมายว่า การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ น
การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและการประเมิ นผล ซึ่ง เป็ นเงื่ อนไขส าคัญของส าเร็ จ การศึกษา โดยเนื อ้ หา
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หลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของบุคคลแต่ ละ
กลุม่
Macall (1971) การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน หมายถึงประสบการณ์การเรี ยนรู้
ทังหลาย
้
ซึ่งอยู่นอกระบบชันเรี
้ ยนของโรงเรี ยนภาคปกตินนั ้ ๆ การศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นคาที่มี
ความหมายกว้ างมาก หมายถึ ง การศึ ก ษาทุ ก อย่ า ง การเรี ย นรู้ จากพ่ อ แม่ การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ จากเพื่อน การเรี ยนรู้ จากสื่อมวลชน การเรี ยนรู้ จากโรงเรี ยนและจาก
หน่วยงานต่าง ๆ การเรี ยนรู้จากการฝึ กงาน ฯลฯ
Brembeck and Thompson (1972) การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นการศึกษา
ที่ก่อให้ เกิดทักษะและความรู้ ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นนอกระบบโรงเรี ยนตามปกติ เป็ นการผสมผสานของ
กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ ไ ม่มี ม าตรฐานแน่น อนและดูเ หมื อ นว่า ไม่สัม พัน ธ์ กัน เลย โดยมี จุด มุ่ง หมาย
นานัปการ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนไม่ได้ เป็ นภาระรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
การบริ หารและการควบคุมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนกระจัดกระจายกันทั่วไปทังฝ่
้ ายรัฐบาล
และฝ่ ายเอกชน งบประมาณและกาลังคนที่ท่มุ เทเพื่อการดาเนินการตลอดจนผลที่ได้ รับ อาจวัด
เป็ นมาตรฐานไม่ได้ บางทีการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนอาจถือได้ ว่าเป็ นระบบที่ไม่มีระบบที่สดุ ของ
ระบบต่างๆ
Sheffield and Diejomaoh (1972) การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเป็ นคาที่มี
ความหมายกว้ างครอบคลุมการฝึ กอบรม และการสอนนอกระบบชันเรี
้ ยนเกือบทังหมด
้
เริ่ มตังแต่
้
การเรี ยนของบุคคลแต่ละบุคคล จากพ่อแม่จากโรงงาน ไปจนถึงการณรงค์เพื่อให้ ประชาชน ได้ ร้ ู
หนังสือ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนควรเป็ นการบริการเพื่อสนองความต้ องการ เช่น
1. เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีโอกาสเรี ยนในระบบโรงเรี ยนได้ มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยน
2. เพื่อให้ ผ้ ทู ี่จบการศึกษาจากระบบโรงเรี ยนแล้ วได้ มีโอกาสหาความรู้ และได้ รับ
การฝึ กฝนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสาหรับการที่จะไปประกอบอาชีพ
3. ส าหรั บ ช่ ว ยให้ ผ้ ูที่ ก าลัง ปฏิ บัติ ง านอยู่ไ ด้ มี โ อกาสศึก ษาเพิ่ ม เติม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
Coombs (1973) ให้ ความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าหมายถึงกิจกรรม
การศึกษาที่จดั ขึ ้นนอกระบบการศึกษาภาคปกติไม่ว่ากิจกรรมจะจัดขึ ้นเป็ นกิจกรรมต่างหาก หรื อ
จัดเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมใหญ่อื่น ๆ เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ บริ การกลุ่มผู้เรี ยนที่กาหนดเป็ นเป้าหมาย
และอย่างมีความมุง่ หมาย

33

สรุ ป ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนได้ ว่า การศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนเป็ นการศึกษาที่ให้ บคุ คลทุกวัยได้ เรี ยนรู้ เป็ นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีความยืดหยุ่น ไม่มี
ข้ อจากัดเรื่ องเพศ อายุ อาชีพ ความสนใจของผู้เรี ยน ระยะเวลาเรี ยน หลักสู ตร วิธีการเรี ยนการ
สอน การวัดผลประเมินผล และสถานที่เรี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่ผ้ เู รี ยนหรื อ
กลุ่มเป้าหมายได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่ตนเองต้ องการซึ่งสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริ ง อีกทัง้
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนยังเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตลอดชีวิต
1.3.2 หลักการจัดการศึกษานอกระบบ
จากสาระสาคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ม่งุ เน้ นการ
จัดการศึกษาในภาพรวม โดยการจัดการศึกษานอกระบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทงั ้ ทางร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา หลักการในการจั ดการศึกษา
นอกระบบตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติไ ด้ ก าหนดหลัก การในการจัด การศึก ษาที่
สามารถนามาประยุกต์เป็ นหลักการของการศึกษานอกระบบได้ ตามมาตรา 8 จัดการศึกษาให้ เป็ น
กระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้ สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มาตรา 10 เน้ นสิทธิ
และความเสมอภาค
ศูนย์ ส่ง เสริ ม การศึกษาตามอัธ ยาศัย (2542) ได้ ยึด หลักการส าคัญในการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ดังนี ้
1. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึก ษา เป็ นการจัด บริ ก ารทางการศึกษา
เพื่อให้ โอกาสแก่ผ้ ทู ี่พลาดโอกาสทางการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสโดยไม่มีข้อจากัดในด้ านเพศ วัย
พื ้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความห่างไกล ฯลฯ ให้ ได้ มีโอกาสรับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
2. การกระจายโอกาสทางการศึกษา เป็ นการใช้ วิธีการต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายให้ ครอบคลุมทัว่ ถึง ไม่วา่ จะอยูใ่ นเมืองหรื อในชนบทห่างไกล
3. ส่งเสริ มการศึกษาที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต หน่วยงานผู้จัดควร
ส่ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมที่ ต่อ เนื่ อ ง เมื่ อ ผู้เ รี ย นมี ค วามพร้ อมเมื่ อ ใดสามารถศึก ษาหาความรู้ ได้
ตลอดเวลา สามารถหาความรู้ได้ ทกุ ช่วงชีวิต
4. ความยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ในการจัดต้ องไม่เคร่ ง ครั ดใน
ระบบระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เหมือนการศึกษาในระบบโรงเรี ยน เช่น ไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่ องของ
อายุผ้ เู รี ยน ไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่ องพื ้นฐานความรู้ว่าต้ องจบระดับนันระดั
้ บนี ้ก่อน จึงจะเข้ าเรี ยนได้
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ผู้เรี ยนสามารถเข้ าเรี ยนได้ เมื่อมีความพร้ อม และสามารถออกได้ เมื่อมีความจาเป็ น และสามารถ
กลับเข้ าเรี ยนได้ อีกเมื่อมีความพร้ อมใหม่อีก
5. สนองความต้ อ งการของกลุ่ม เป้ าหมาย กิ จ กรรมแต่ล ะกิ จ กรรมจะจัด ขึ น้
หลังจากการสารวจความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในแต่ละท้ องถิ่นอาจมี
ความต้ องการไม่เหมือนกัน กิจกรรมที่จดั ควรแตกต่างกันไป
6. สัม พันธ์ กับสภาพการดาเนินชี วิต เนื อ้ หาหลัก สูตรควรมี ความยื ดหยุ่นและ
หลากหลาย คือนอกจากจะมีกิจกรรมหลายประเภทแล้ ว เนื ้อหาหลักสูตรในแต่ละวิชายังควรต้ อง
ยืดหยุน่ ให้ สอดคล้ องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมของแต่ละท้ องถิ่น
7. มีความหลากหลายในรู ปแบบ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือ กได้ ตามสะดวก บาง
แบบอาจมีครู ผ้ สู อน และจัดสอนเต็มเวลา บางแบบอาจสอนบางเวลาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนสลับกับการ
ทางาน บางแบบอาจเรี ยนด้ วยตนเองโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป บางแบบอาจเรี ยนโดยอาศัยสื่อต่าง
ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ บางแบบอาจเรี ยนทางไปรษณีย์
8. การจัดการเรี ยนการสอนคานึง ถึง ความแตกต่า งของบุคคล คานึง ถึง ความ
หลากหลาย และความแตกต่างของผู้เรี ยนเป็ นอย่างมาก กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนประกอบด้ วยบุคคลหลายวัย หลายพื ้นฐานการศึกษา หลายอาชีพ หลายความสนใจ ควร
ให้ อิสระแก่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนเร็ วหรื อช้ าตามความสามารถ ตามเวลาที่สะดวก จะต้ องฝึ กฝนให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนด้ วยตนเอง
9. ผู้สอนหรื อผู้ให้ ความรู้ควรมีความหลากหลาย ผู้ที่จะมาเป็ นวิทยากรให้ ความรู้
แก่ ก ลุ่ม เป้ าหมายในกิ จ กรรมนอกระบบจะไม่จ ากัด อยู่เ ฉพาะครู อาจารย์ จ ากโรงเรี ย น หรื อ
สถาบัน การศึก ษา อาจจะเป็ นผู้ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ รู้ จากหน่ว ยงานต่า ง ๆ จากสถาน
ประกอบการ บุคคลในองค์กรท้ องถิ่น ชาวบ้ านผู้มีความชานาญ พระ ผู้เฒ่าผู้แก่ หรื อภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น เป็ นต้ น
10. ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ ปัญหา กิจกรรมการศึกษานอก
ระบบจะพัฒนาให้ กลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้ที่คดิ เป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น
การศึก ษานอกระบบเป็ นภาพรวมของการศึก ษาส าหรั บ บุค คลทุกเพศ ทุกวัย
โดยเฉพาะผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรี ยน สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้ เสนอหลักการ
ของการจัดการศึกษานอกระบบซึง่ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
1. จัดการศึกษานอกระบบให้ ม่งุ ส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิต คือให้ บคุ ลากรทุก
เพศทุกวัยสามารถรับการศึกษาได้ อย่างต่อเนื่องตามที่เขาต้ องการได้ ตลอดทุกช่วงชีวิต
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2. ยึดหลักความเสมอภาค ให้ ทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้ รับโอกาสทางการศึกษานอก
ระบบอย่างเท่าเทียมกัน
3. ยึด หลักความครอบคลุม ทั่วถึ ง ควรจัด การศึก ษานอกระบบให้ ครอบคลุม
กลุม่ เป้าหมายอย่างทัว่ ถึงโดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาส ผู้อยูห่ า่ งไกล
4. สนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษานอกระบบควรยึด
กลุ่ม เป้ าหมายส าคัญ จะต้ อ งจัด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของกลุ่ม เป้ าหมาย
ตลอดจนสอดคล้ องกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น
5. มีความยืดหยุ่น การศึกษานอกระบบควรจะมีความยืดหยุ่นในเรื่ องกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ในเรื่ องหลักสูตร ระยะเวลาเรี ยน วิธีเรี ยน และสถานที่เรี ยน
6. ความผสมกลมกลื น การจัด กิ จ กรรมการศึก ษานอกระบบควรจัด ให้ ผ สม
กลมกลืนไปกับการดาเนินชีวิตของประชาชนไม่ให้ กลุ่ มเป้าหมายรู้ สึกยากลาบากในการเข้ ารับ
การศึกษา
7. จัดการศึกษาให้ เข้ าถึงได้ ง่าย ให้ กลุ่มเป้าหมายหรื อผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ
เวลา ทุกสถานที่
8. จัดการศึกษาให้ มี ความต่อเนื่ อง เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายหรื อผู้เรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ได้ มีบริการการศึกษาอยูเ่ สมอเมื่อกลุม่ เป้าหมายมีความพร้ อมเมื่อใดก็เรี ยนรู้ได้
9. ให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาทังหน่
้ วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
ท้ องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และชุมชน
สรุ ป จากหลักการดังกล่าวข้ างต้ นชีใ้ ห้ เห็นถึงหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนว่าต้ องยึดหลักความเสมอภาค กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ ครอบคลุมและ
ทั่วถึง มีความยืดหยุ่นในด้ านการเรี ยนการสอน เข้ าถึงได้ ง่ายและตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่าง และต้ องจัดการศึกษาให้ มีความต่อเนื่องมุ่งส่งเสริ มการศึกษา
ตลอดชีวิต
1.3.3 ประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ไชยยศ เรื อ งสุว รรณ(2537) กล่า วถึ ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพไว้ ดงั นี ้
1. ควรสอดคล้ องและตอบสนองกับความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ยน
2. ควรคานึงถึงเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยนและประสบการณ์เดิ ม
ของผู้เรี ยน
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3. ต้ องเป็ นกิจกรรมที่พฒ
ั นาผู้เรี ยนตามจุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอนทัง้ 3 ด้ าน
คือ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และ ทักษะพิสยั
4. ควรเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมหรื อลงมือปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง
5. ควรเป็ นกิจกรรมที่ใช้ เวลาเหมาะสม
6. ควรเป็ นกิจกรรมที่มีหลายรูปแบบ
7. ควรเป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู อนสามารถประเมินผลการปฏิบตั ไิ ด้
จรัญญา พรมเกศา (2547) ได้ แบ่งประเภทของการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยนโดยยึดเกณฑ์ในการจาแนกดังนี ้
1. จ าแนกตามกลุ่ ม เป้ าหมายประชากรเป็ นการจ าแนกโดยค านึ ง ถึ ง กลุ่ ม
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเฉพาะกลุ่ม และสามารถจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนได้ หลากหลายตามกลุ่ม ได้ แก่ กิจกรรมการศึกษาครอบครัวแม่และเด็ก กิจกรรมองค์กร
เยาวชน กิจกรรมการศึกษาผู้ใหญ่ กิจกรรมการศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมการศึกษา
พิเศษ และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
2. จาแนกตามพฤติกรรมที่ประสงค์จะก่อให้ เกิดกับผู้เรี ยนเป็ นการจาแนกเพื่อให้
ทราบพฤติกรรมของผู้เรี ยน อันเกิดจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่ส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในด้ านต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริ มความรู้ กิจกรรมส่งเสริ ม
ความเข้ าใจ กิจกรรมส่งเสริมทัศนคติ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และกิจกรรมส่งเสริมความสนใจ
3. จาแนกตามความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ นกิจกรรมที่ให้ บริ การเพื่อตอบสนอง
ความสนใจของผู้เรี ยนเป็ นหลัก กิจกรรมนอกระบบโรงเรี ยนประเภทนี ้ได้ แก่ กลุ่มผู้สนใจด้ านต่างๆ
เช่น กลุม่ ประกอบอาหาร กลุม่ ประดิษฐ์ ดอกไม้ กลุม่ ถ่ายภาพ
4. จาแนกตามปั ญหาของผู้เรี ยนเป็ นกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่จดั ขึ ้น
เพื่อตอบสนองหรื อแก้ ไขปั ญหาของกลุ่มผู้เข้ ารับบริ การการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เช่น กิจกรรม
การศึกษาส าหรั บเด็กสลัม คลองเตย กิ จ กรรมการศึกษาส าหรั บนักโทษหญิ ง ชาย แลเด็กและ
เยาวชนที่จ้องโทษตามคาสัง่ ของศาล
5. จาแนกตามวิธีการเรี ยนการสอนเป็ นการจาแนกเพื่อให้ เข้ าใจองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการเรี ยนการสอน ซึง่ เป็ นเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น
กิจกรรมการศึกษาทางวิทยุ ไปรษณีย์ กิจกรรมการศึกษาอบรม
อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2551) ได้ แบ่ ง ประเภทการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นตาม
เนื ้อหาวิชาที่จดั ไว้ 5 ประเภท โดยคานึงถึงกลุม่ เป้าหมาย ดังนี ้
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1.การศึกษาแม่แ ละเด็ก หรื อ การศึกษาครอบครั ว (Maternal and Child
Education or Family Education) เป็ นลักษณะการจัดกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นแม่และเด็ก
2. กิ จ กรรมองค์การเยาวชน (Youth Organization Activity) เป็ นการจัด
การศึกษาให้ แก่เยาวชนอันเป็ นกาลังของการพัฒนาประเทศ
3. การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) เป็ นการจัดการศึกษาให้ กบั ผู้ใหญ่ที่มีอายุ
15 ปี ขึ ้นไป เพื่อให้ มีโอกาสเสริ มความรู้ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์และสามารถนาความรู้ มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
4. การศึกษาชุมชน (Community Education) เป็ นการศึกษาที่จดั ให้ ชุมชนเพื่อ
เป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้ าน
5. การศึกษาพิเศษและการศึกษาต่อเนื่อง (Special Education Program and
Continuing Education) เป็ นการจัดการศึกษาให้ กลุ่มชนในสภาพแวดล้ อมแตกต่างกันในสังคม
เช่น กลุม่ ชนในพื ้นที่หา่ งไกล เป็ นต้ น
สรุป จากประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของการศึกษานอกระบบเป็ นการให้ ความรู้ด้านการศึกษาพื ้นฐาน
การอ่านออกเขียนได้ ความรู้ ด้ านทักษะอาชีพ เน้ นการฝึ กคิดวิเคราะห์ การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ
ความรู้ ด้ านข้ อมูล ข่าวสารที่ เ ป็ นปั จ จุบันที่ มีประโยชน์ ต่อการพัฒ นาคุณภาพชี วิต ทัง้ นีก้ ารจัด
กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั ญ หาความต้ อ งการของ
กลุ่ม เป้าหมายผู้รั บบริ ก าร เพื่ อ ให้ สามารถจัด กิ จ กรรมการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นได้ อ ย่า ง
หลากหลายรู ป แบบ มี ค วามยื ด หยุ่น และการเข้ า ถึ ง แหล่ง ความรู้ ต้ อ งท าได้ โ ดยง่ า ย เพราะ
การศึกษานอกระบบนี ้ได้ ให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยน และกิจกรรมที่จดั ขึ ้นต้ องตอบสนองความสนใจ
ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1.4.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย
ไพพรรณ เกี ย รติโ ชติชัย (2541) กล่า วว่า การศึก ษาตามอัธ ยาศัย (Informal
Education) หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่เกิดขึน้ ตามวิถีชีวิตที่เป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์
จากการทางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ จากชุมชน และจากแหล่ง ความรู้ตา่ ง ๆ เพื่อ
เพิ่ ม พูน ความรู้ ทัก ษะ ความบัน เทิ ง และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต โดยมี ลัก ษณะที่ ส าคัญ คื อ ไม่ มี
หลักสูตร ไม่มีเวลาเรี ยนที่แน่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการสอบ ไม่มีการรับ
ประกาศนียบัตร มีหรื อไม่มีสถานที่แน่นอน และเรี ยนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นการ
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เรี ยนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกทังไม่
้ จากัดเวลาเรี ยน สามารถเรี ยนได้ ตลอดเวลาและเกิดขึ ้น
ในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยมีการใช้ คาเรี ยกชื่อที่แตกต่างกันไป อาทิ การศึกษา
ตามปกติวิ สัย การศึก ษาตามธรรมดาวิ สัย การศึก ษาไม่เ ป็ นทางการ กา รศึก ษาแบบดัง้ เดิ ม
(Traditional Education) และการศึกษาแบบพื ้นบ้ าน (Indigenous Education) เป็ นต้ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2545 ในมาตรา 15 ระบุว่าการศึกษา
ตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ตามศักยภาพความ
พร้ อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อ หรื อแหล่งความรู้
อื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ศูนย์การส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย (2544) ให้ ความหมายของการศึกษา
ตามอัธ ยาศัยว่าเป็ นการจัดสภาพแวดล้ อม สถานการณ์ ปั จ จัยเกื อ้ หนุน โดยเฉพาะสื่ อ แหล่ง
ความรู้และบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้ อม และโอกาส
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้ สรุปความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่ามี
2 ลักษณะด้ วยกันคือ
1. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติในสังคม เกิดขึ ้น
จากการเรี ยนรู้ ตามแหล่งธรรมชาติการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม โดยไม่มีผ้ ใู ดจัดการเรี ยนรู้ ให้
เกิ ด ขึน้ การเรี ย นรู้ จะเกิ ดขึน้ เองตามธรรมชาติข องแต่ล ะบุค คล เช่น การเรี ย นรู้ จากการอ่า น
หนังสือพิมพ์ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการดูภาพยนตร์ เป็ นต้ น เป็ นการเรี ยนรู้
ที่เกิดขึ ้นโดยบุคคลนันไม่
้ ได้ ตระหนักถึง
2. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ เกิดขึน้ โดยบุคคลตัดสินใจเข้ าร่ วม
เรี ยนรู้ จากแหล่งการเรี ยนรู้ และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีการเตรี ยมวางแผนการจัดไว้ ไม่ว่าจะเป็ น
การจัด การศึก ษาทางไกลในรู ป แบบต่า ง ๆ รายการโทรทัศ น์ เ พื่ อการศึกษา รายการวิท ยุเ พื่ อ
การศึกษา พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด นิทรรศการ เป็ นต้ น โดยบุคคลมีเป้าหมายของการเรี ยนรู้ ที่ชดั เจน
ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ นัน้ ด้ วยตนเอง โดยมุ่งเรี ยนรู้ ตามที่บุคคลต้ องการด้ วยวิ ธีการ
เรี ยนรู้ของตนเอง
Thomson (1993) ให้ คานิยามของการศึกษาตามอัธยาศัยว่าเป็ นการเรี ยนรู้ จาก
แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ในชี วิ ต ของเรา เช่ น สวนสั ต ว์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น า้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สวนสาธารณะ ล้ วนถือว่าเป็ นสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นการศึกษาตามอัธยาศัยทังสิ
้ ้น
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Marsick and Watkins (2001) กล่าวว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอาจถูกจัดขึ ้นโดย
นักการศึกษา เช่น การจัดนิทรรศการ และการแสดงสัน้ ๆ หากการตัดสินใจที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรม
เป็ นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
สรุ ป ได้ ว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่เกิดขึน้ ในทุกช่วงวัยของชีวิต
เป็ นการเรี ยนรู้ จากที่เกิดขึน้ จากประสบการณ์ สถานการณ์ แหล่งเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว
ชุมชน ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ เป็ นการศึกษาที่ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองตามความสนใจ ให้ อิสระในการเรี ยนรู้ คือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรี ยนที่ แน่นอน ไม่
จากัดอายุ ไม่มีการสอบ ผู้เรี ยนจะเรี ยนที่ไหนก็ได้ ตัวอย่างเช่น การดูสารคดีจากโทรทัศน์ อ่าน
หนังสือพิมพ์ การสนทนาระหว่างครอบครัวหรื อเพื่อนฝูง ล้ วนแต่เป็ นการศึกษาตามอัธยาศัยทังสิ
้ ้น
1.4.2 ความสาคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย
อุดม เชยกีวงศ์ (2544) กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ ดงั นี ้
1. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่สืบทอดวัฒนธรรม ประสบการณ์ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากชนรุ่นหนึง่ สูช่ นอีกรุ่นหนึง่
2. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ตอบสนองการแสวงหาความรู้ ของ
บุคคลได้ ทนั ท่วงที ทันเหตุการณ์ ทันต่อความต้ องการในการนาความรู้ ไปใช้ มากกว่าการศึกษา
รูปแบบอื่น
3. การศึกษาตามอัธ ยาศัย เป็ นการศึกษาที่ ให้ คุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ที่
สะท้ อนถึงคุณค่าของการศึกษา ความงอกงาม ความเจริ ญเติบโตมากกว่าคุณค่าของการศึกษาใน
แง่ของวุฒิบตั ร ปริญญาบัตร
4. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่หล่อหลอมชีวิตของบุคคลโดยการ
เรี ยนรู้จากครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึง่ ส่งผลให้ บคุ คลมีความเป็ นเอกัตบุคคล
5. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่พฒ
ั นาบุคคล องค์ความรู้ที่ได้ จากการ
เรี ยนรู้ในชีวิต ประสบการณ์ตรงจากการประกอบอาชีพ การเรี ยนรู้ดงั กล่าวพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
การศึกษาตามอัธยาศัยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะทังนี
้ ้ก็โดยอาศัย
การเทียบเคียงกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ ดังนี ้ (ศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย ,
2544)
1. การศึกษาตามอัธยาศัยมีรูปแบบที่ไม่เป็ นรู ปแบบที่อธิบายได้ ชดั เจน เป็ นส่วน
หนึง่ ของดารงชีวิต เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ นการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย หรื อการเรี ยนรู้แบบไม่เป็ นทางการ
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2. การศึกษาตามอัธ ยาศัยเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมมี
หลายสถานการณ์จงึ มีหลายวัตถุประสงค์และไม่จาเป็ นต้ องเพื่อการศึกษาเท่านัน้
3. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่มีหลากหลายรูปแบบและใช้ วิธีการที่ไม่
เป็ นทางการต่างๆได้ ไม่จากัด
4. การศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรี ยนที่แน่นอนไม่จากัดอายุไม่มี
การลงทะเบียนและไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร ไม่มีสถานที่ เรี ยนที่ไหนก็ได้ ส่วน
ใหญ่เรี ยนเพื่อความรู้และนันทนาการและไม่จากัดเวลาเรี ยน
5. การศึกษาตามอัธยาศัยมีเรื่ องการกาหนดเวลาที่เป็ นตัวแปรและควบคุมได้ น้อย
มาก เพราะการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการปล่อยอิสระตามอัธยาศัย การประเมินผลจึงอยู่ที่ผ้ เู รี ยน
เช่นกัน
6. การศึกษาตามอัธยาศัยต้ องสอดคล้ องกับการดาเนินชีวิต
7. การศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เป็ นลักษณะเฉพาะที่ (Specific)
อาจเกิดซ ้าแต่อาจไม่เกิดซ ้าที่มีผลเหมือนเดิมทุกประการ
8. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการอุบตั ิขึ ้นอาจเป็ นจงใจหรื อไม่จงใจ ไม่สามารถ
คาดหมายล่วงหน้ าได้ ไม่สามารถระบุลกั ษณะบ่งชี ้ถึงผลการเรี ยนที่เหมือนกันได้ ทกุ ส่วน
9. การศึกษาตามอัธยาศัยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ในลักษณะที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้สร้ าง
ความรู้
10. การศึกษาตามอัธยาศัยมีลกั ษณะของการอาสาสมัครร่วมกิจกรรมเป็ นการไม่
ผูกพันแต่เต็มใจที่จะเรี ยนรู้
11. การศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเรี ยนได้ ตลอดเวลา
12. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบอื่นๆอย่างแยกไม่
ออกให้ ชดั เจนได้
13. การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ ้นในทุกช่วงวัยต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพราะเป็ น
การศึกษาที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการดาเนินชีวิต บุคคลทุกคนจึงสามารถเข้ าออกและ
สัม ผัส การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ได้ ต ลอดชั่ว ชี วิ ตดัง ที่ มี ค ากล่า วว่าการศึก ษาตามอัธ ยาศัย เป็ น
กระบวนการจากการอุบตั ขิ องชีวิตจนสิ ้นอายุขยั
สรุ ป การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เสมื อ นเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต
(Lifelong learning) มีขอบเขตที่กว้ าง และการเรี ยนรู้นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นเองตามธรรมชาติ โอกาสของการ
เรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยนันเกิ
้ ดขึ ้นจากสถานที่ สื่อ แหล่งนันทนาการ ครอบครัว หรื อชุมชน ที่เติมเต็ม
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ความต้ องการของบุคคลที่ต้องการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน ซึ่งการ
เรี ยนรู้ เหล่า นี น้ ับว่า มี คุณ ค่าอย่างยิ่ง ต่อ การด าเนินชี วิตของบุคคล พระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2545 เป็ นกฎหมายที่ให้ ความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย โดยนับเป็ นรูปแบบ
หนึ่งชองการศึกษาและให้ มีการนาผลการเรี ยนรู้มาเทียบโอน เป็ นผลการเรี ยนตามหลักการศึกษา
ในระบบและนอกระบบโรงเรี ยนได้
1.4.3 ประเภทของการศึกษาตามอัธยาศัย
อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2544) ให้ ความเห็นว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นรูปแบบ
การศึ ก ษาที่ มี เ อกลัก ษณ์ พิ เ ศษ ตรงที่ มี ค วามหลากหลาย ของประเภทและรู ป แบบ โดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่
1. สิ่งที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้โดยมากอยูร่ อบๆตัวที่ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงได้
2. กระบวนการจัดสภาพสภาพการเรี ยนรู้ จากสภาพการณ์ และลักษณะของ
ผู้เรี ยนและผู้ดาเนินการศึกษาตามอัธยาศัย
3. กระบวนการเรี ยนรู้ ซึ่งมักเป็ นการเรี ยนรู้ ที่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
รู ป แบบอาจจะเป็ นเพี ย งกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ หรื อ กิ จ กรรมการศึก ษาที่ จัด ขึ น้ หรื อ เป็ นเพี ย ง
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ที่อาจมีขึ ้นเองตามธรรมชาติ หรื อการสร้ างขึ ้นของสิ่งมีชีวิตรวมทังมนุ
้ ษย์
หรื อการกระท าของสัตว์ ก็ไ ด้ แ ม้ กระทั่ง สิ่ ง ที่ เกิ ด ในสัง คมตามปกติ โดยมิ ไ ด้ เกี่ ย วข้ องใดใดกับ
การศึกษา บางประเภทเป็ นเพียงปั จจัยเอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย เช่น การพูดคุย ถกเถี ยง
ปั ญหา การหารื อ และการสืบค้ นบางสิ่งบางอย่าง รวมทังแหล่
้ งความรู้ สถานที่ทางประวัติศาสตร์
สนามกีฬา ชุมชน สมาคม สถานสถาน แหล่งวัฒนธรรม สื่อประเภทต่าง ๆ ตังแต่
้ สื่อที่เป็ นบุคคล
สื่ อ สิ่ ง พิม พ์ สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และโทรคมนาคม ภูมิ ปั ญญา ใน
ขณะเดียวกัน การศึกษาตามอัธยาศัยอาจเป็ นประเภทการศึกษาย่อยในบริ บทการศึกษารู ปแบบ
อื่นๆ เน้ นการที่ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วม มีส่วนจัด และการร่วมอยู่ในสถานการณ์ที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้ตาม
สถานการณ์ ซึ่งให้ ความสาคัญเรื่ องความสัมพันธ์ กบั ชุมชน และการเกี่ยวข้ องกับผู้ร้ ูและยกระดับ
ประสบการณ์ระหว่างการเรี ยนรู้และปฏิบตั งิ านในสถานการณ์นนๆ
ั้
1.4.4 การส่ งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่มีความหลากหลายทังกลุ
้ ่มเป้าหมาย และ
รูปแบบ ดังนันการด
้
าเนินการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ เกิดความครอบคลุมนันต้
้ องมีหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ทัน ต่อ ความต้ อ งการในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้ ทัน กับ การ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้ บคุ คลได้ รับการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตทังนี
้ ้โดยมีความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยของแต่ละหน่วยงานกล่าวคือ 1.ต้ องมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และหน่วยงาน องค์กร ภาครั ฐ ภาคเอกชน กลุ่ม ประชาชน องค์กรท้ องถิ่น และชุม ชน 2.ความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มประชาชน และประชาชนด้ วยกันเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (ศูนย์สง่ เสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, 2544)
1. หน่ว ยงานภาครั ฐ เป็ นกลไกส าคัญในการจัด การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เพื่ อ
พัฒนากลุม่
บุคลากรและผู้ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในการยกระดับการทางานและคุณภาพชีวิต การจัดการ
ศึกษาของหน่วยงานภาครั ฐมีจุดเด่น คือ แต่ละหน่วยงานมีบุคลากรงบประมาณและทรัพยากรที่
ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายและพื ้นที่
2. องค์กรเอกชน ในรู ปแบบของสมาคม ชมรม องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์
ดาเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสที่หลากหลายและ
ส่วนใหญ่กลุม่ เป้าหมายที่มีความซับซ้ อนของปั ญหา
3. สถานศึกษา วิทยาลัย สถานศึกษาและโรงเรี ยนทุกระดับ สัง กัดภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท เป็ นหน่วยงานที่สาคัญในการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ จดั การศึกษา
ตามอัธยาศัย
4. องค์กรชุมชน สถาบันชุมชนและองค์กรบริ หารส่วนท้ องถิ่น องค์กรเหล่านี ้จะมี
บทบาทในการจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัยในชุม ชนมากขึน้ เพราะองค์กรชุม ชนเหล่านีม้ ี ความ
ใกล้ ชิดกับชี วิตความเป็ นอยู่ สภาพปั ญหาและความต้ องการของคนในชุมชนย่อมสามารถจัด
การศึกษาได้ ตรงกับความต้ องการของประชาชนได้ มากที่สดุ
5. ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะสถานประกอบการทุกประเภท ทุกขนาด ทังด้
้ านธุรกิจ
บริการ โรงงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการเกษตร
6. สื่อมวลชน สื่อมวลชนทัง้ สิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ นับเป็ นสื่อที่เข้ าถึงกลุ่ม
ประชาชนในทุกพืน้ ที่ และกลุ่มอายุอย่างกว้ างขวางที่สุดในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ น
วิธี การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระโยชน์ ม หาศาลในการให้ การศึกษาส าหรั บประชาชนในยุค
ปั จจุบนั
7. ผู้ร้ ู และภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ เป็ น
วิธีการจัดขันพื
้ ้นฐานและเก่าแก่ที่สดุ ของวัฒนธรรม
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8. สถาบันครอบครัว สังคมโลกให้ การยอมรับว่าสถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันที่
สาคัญที่สดุ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นบั ตังแต่
้ เกิดจนตาย เป็ นสถาบันที่สามารถจัดการศึกษา
ได้ ทกุ รูปแบบและวิธีการ
สรุป การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่ม่งุ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับ
การดาเนินชีวิต โดยเกื อ้ หนุนให้ ผ้ เู รี ยนกาหนดและเลือกวิธีการเรี ยนเองตามวัตถุประสงค์ข อง
สถาบันหรื อแหล่งความรู้นนั ้ ๆ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนได้ ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเพื่อทาให้ บคุ คล
มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเข้ าใจ อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม ทังนี
้ ้การดาเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์นนจะต้
ั้
อง
ได้ รับการร่ วมมื อหน่วยงานที่รับผิดชอบร่ วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา
ชุมชน สื่อมวลชน และสถาบันครอบครัว
1.5 การศึกษาตลอดชีวิต
ปั จจุบนั การศึกษาตลอดชีวิตได้ เข้ ามามีบทบาททางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ
ในโลก จากแนวคิ ด ของนัก การศึก ษาหลายท่ า น และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกับ
การศึกษาตลอดชีวิตนี ้ได้ ถกู นาขึ ้นมาพิจารณาอย่างเป็ นทางการเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี 2507 ในการ
ประชุม “The Third International Committee for Facilitating Adult Education” ที่จดั โดย
UNESCO ส่งผลต่อแนวความคิดและแนวทางที่มีความสาคัญต่อ การจัดการศึกษาที่ได้ มีความ
พยายามที่จะทาความชัดเจนของแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมาโดยตลอด หลังจากนันการศึ
้
กษา
ตลอดชีวิตได้ กลายมาเป็ นแนวความคิดและแนวทางที่มีความหมายและมีความสาคัญยิ่งต่อการ
จัด การศึก ษา(ส านัก งานส่ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย , 2551)
การศึกษาตลอดชี วิ ตเป็ นการศึกษาส าหรั บทุกคน เป็ นการศึกษาที่ มุ่ง พัฒ นาบุคคลอย่างเต็ม
ศักยภาพให้ มีความรู้ ให้ มีทกั ษะในการดารงชีวิต ในการประกอบอาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองตลอดจนช่วยพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ บุคคลสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ที่ในปั จจุบนั ความจาเป็ นของการศึกษายิ่งมีความจาเป็ นและมี
ความสาคัญมากขึ ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเมือง ด้ านความ
เป็ นอยูแ่ ละการดารงชีวิต และข้ อจากัดของระบบการศึกษาในปั จจุบนั การศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญที่จะช่วยให้ บคุ คลสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
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1.5.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
สุนทร สุนนั ท์ชยั (2542) ได้ ให้ ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงการ
จัดกระบวนการให้ มีผลต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีลกั ษณะดังนี ้
1. เป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของผู้เรี ยนที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2. เป็ นการจัดที่มีการวางแผน ทาให้ ได้ รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ อันจาเป็ น
ต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา จนในที่สดุ ทาให้ บคุ คลได้ พฒ
ั นาตนอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็ นการดาเนินการตลอดชีวิตของบุคคล
3. ใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทุกประเภท ในการศึกษาทังในระบบนอกระบบ
้
และไม่เป็ นทางการหรื อตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2545 ในมาตรา 4ได้ ให้ ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่าเป็ นการศึกษาที่เกิดขึน้ จากการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (2543) ได้ ให้ ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ว่า หมายถึง
ภาพรวมของการศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ ้นตลอดชีวิตมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย เป็ นการศึกษาเพื่อ
มุ่งพัฒนาบุคคลให้ ปรับตัวเข้ ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคล และพัฒนาต่อเนื่อง
ไปให้ เ ต็ม ศักยภาพของบุคคล ครอบคลุม การศึก ษาทุก รู ป แบบทุก วัย ทั ง้ การศึก ษาในระบบ
โรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาแบบไม่เป็ นทางการจากทุกแหล่งความรู้ ใน
ชุมชนและสังคมที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ เป็ นการศึกษาที่สมั พันธ์กบั
ชีวิตและผสมผสานกลมกลืนกับการดาเนินชีวิตของบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวว่า การศึกษาตลอด
ชีวิตเป็ นการศึกษาภาพรวมทังหมดที
้
่ครอบคลุมทังการศึ
้
กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่จดั ให้ แก่บคุ คลทุกช่วงอายุตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย มีรูปแบบที่
หลากหลายและมีความสัมพันธ์ กับการดาเนินชีวิตทัง้ ทางสังคม ศาสนา สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ
การเมื อง โดยมี จุดมุ่ง หมายเพื่ อ การพัฒ นาบุค คลอย่างเต็ม ศักยภาพให้ มี ค วามรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ อย่า งเพี ย งพอต่อ การดารงชี วิต สามารถประกอบอาชี พ และปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม
สานักงานส่งเสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ได้
สรุ ปความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ว่า เป็ นกระบวนการศึกษาที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ ของ
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บุคคล ในรู ปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย ที่
เกิดขึ ้นตลอดชีวิตของบุคคลตังแต่
้ เกิดจนตาย เพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาต่อเรื่ องไปให้ เต็มศักยภาพ โดยบุคคลจะต้ องมีแรงจูงใจที่จะศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเอง
และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
UNESCO (1970) กล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวิตคือกระบวนการผสานสัมพันธ์
ทรัพยากรทางการศึกษาให้ เข้ ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนจนเป็ นหนึ่งเดียว ยังส่งผลให้ เกิดสังคม
แห่งการเรี ยนรู้
Faure (1972) กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิตว่า การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุม
การศึกษาทุกลักษณะ ทุกรู ปแบบ เป็ นการศึกษาโดยรวมทังหมดไม่
้
ว่าจะมองเป็ นการศึกษาใน
ส่วนใด หรื อการศึกษาในลักษณะใด ล้ วนแต่เป็ นการศึกษาตลอดชีวิต ทังสิ
้ ้น การศึกษาตลอดชีวิต
ไม่ได้ เป็ นระบบการศึกษาแต่เป็ นหลักการจัดการศึกษาที่รวมการศึกษาทุกระบบไว้ ด้วยกันและเป็ น
การพัฒนาการศึกษาในทุกส่วน
Dave (1976) กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิตว่า การศึกษาตลอดชีวิตมาจากคาที่
เป็ นพื น้ ฐาน 3 ค า คื อ “ชี วิ ต ” (Life) “ตลอดชี วิ ต ” (Lifelong) และ “การศึก ษา” (Education)
ความหมายของแต่ละคาจะช่วยให้ รวมความหมายและขอบเขตของ กล่าวคือ การศึกษาตลอดชีวิต
เป็ นการศึก ษาที่ เ กิ ดขึน้ เมื่ อ ชี วิ ตเริ่ ม ต้ น และสิ น้ สุด ลงเมื่ อชี วิ ตสิ น้ สุด ลง การศึกษาตลอดชี วิ ต
ครอบคลุมการศึกษาและกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทงหมดที
ั้
่เกิ ดขึ ้นในทุกช่วงชีวิต ตังแต่
้ การศึกษาในวัย
เด็กไปจนถึงการศึกษาโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา เมื่อจบจากโรงเรี ยนไปสู่การเป็ นผู้ใหญ่ก็
จะต้ องมีการศึกษาต่อไปอีก แต่อาจอยู่ในรูปของการศึกษาตามอัธยาศัยหรื อการศึกษานอกระบบ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้ บคุ คลดารงชีวิตประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและมีความรู้เพียงพอ
ที่เผชิญกับชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา
สรุ ป ความหมายของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ได้ ว่ า การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป็ น
การศึกษาทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นกับบุคคลในทุกช่วงชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย เกิดขึ ้นได้ ทุกที่ทุกเวลา เป็ น
การศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่บคุ คลต้ องการจะเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู้ทกุ ชนิด อาจ
อยู่ในรู ปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งให้
บุคคลสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในโลกปั จจุบนั และพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลให้ ตอ่ เนื่อง และมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถเผชิญกับชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
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1.5.2 ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (2543) กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ 7 ด้ าน
ดังนี ้
1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกและ
ประเทศต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ความเป็ นอยู่ตอ่ การดาเนินชีวิตขอประชาชนในทุกประเทศเพราะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักในการ
ดาเนินชีวิต ในประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในการผลิตและการเพิ่มผลผลิตได้ เจริ ญก้ าวหน้ า
มากขึน้ เพราะฉะนัน้ จึงมีความต้ องการบุคลากรและคนงานที่มีความรู้ มีทักษะที่ก้าวหน้ าและ
ทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆนอกจากนันยั
้ งมีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจอยู่เสมอทาให้ เกิดผลกระทบมากมายการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้
ต้ องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ และทักษะทางด้ าน
วิชาการและวิชาชีพเพียงพอและสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน นอกจากนันยั
้ งต้ อง
ให้ ความรู้และทักษะที่ช่วยให้ บคุ คลสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถเลือกหรื อพัฒนาอาชีพได้ อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของท้ องถิ่นและสังคม จึงจาเป็ นที่บคุ คลต้ องเพิ่มพูนความรู้อยูเ่ สมอ
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมมีความเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยยิ่งใน
สภาวะปั จจุบนั ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วมาก ปั ญหาของสังคมมีความซับซ้ อนมาก
ทังนี
้ ้จากสภาพดังกล่าวเป็ นเหตุทาให้ บคุ คลควรได้ รับการศึกษา ได้ รับความรู้ ทกุ ช่วงชีวิต การได้ รับ
ความรู้จะช่วยให้ บคุ คลสามารถเผชิญกับสภาพการณ์ตา่ งๆปั ญหาต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และวิธีการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และสามารถปรับตัวดาเนินชีวิตอยู่ใน
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง
3. ความก้ าวหน้ าของวิทยาการและเทคโนโลยี ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยี
พัฒนาการที่ก้าวหน้ าและรวดเร็ วมาก นักวิชาการ นักการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ ได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ความรู้ ในทางอุตสาหกรรม
สถาปั ตยกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรสาธารณสุข การสื่อสาร การคมนาคม ความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีดงั กล่าวนี ้มีพฒ
ั นาการอย่างไม่หยุดยังตลอดเวลาและมี
้
ผลต่อการดาเนิน
ชีวิตของบุคคลทังทางตรงและทางอ้
้
อม หลังจากบุคคลจบจากโรงเรี ยนมาแล้ วมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ ้นมากมาย เพราะฉะนันบุ
้ คคลจึงต้ องเรี ยนรู้ อยู่เสมอทุ กช่วงชีวิตของชีวิตเพื่อให้ สามารถ
ติดตามได้ ทนั ความก้ าวหน้ าเหล่านี ้และสามารถนามาใช้ ประโยชน์กับการประกอบอาชีพ การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
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4. การแพร่กระจายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของข้ อมูลข่าวสาร ในปั จจุบนั นี ้
มีแหล่งที่เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารอยู่มากมายและข้ อมูลข่าวสารนี ้สามารถเผยแพร่ ด้วยสื่อ
ชนิดต่างๆ ไปยังประชาชนในทุกภูมิภาคของโลกอย่างรวดเร็ ว ซึ่งประกอบด้ วยความรู้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาชีพเกี่ยวข้ องกับความเป็ นอยู่ สุขภาพ พลานามัย อาหาร ครอบครัว
ตลอดจนความรู้สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพราะฉะนันบุ
้ คคลจึงควร
จะเรี ยนรู้ ที่จะแสวงหาความรู้ เหล่านี ้ ควรมีทกั ษะที่จะเข้ าถึงความรู้ ข้อมูลเหล่านี ้ ต้ องเรี ยนรู้ อยู่
เสมอเพื่อให้ มีความรู้เท่าทันและนามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่นอกจากนันข้
้ อมูลข่าวสารที่ เผยที่
มีอยู่มากมายนัน้ มีทงสิ
ั ้ ่งที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ บุคคลต้ องมีความสามารถที่จะ
วิเคราะห์และเลือกรับข้ อมูลสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองได้
5. ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านโครงสร้ างประชากร โดยทัว่ ไปแล้ วโครงสร้ าง
ประชากรของประเทศต่างๆส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปพีระมิด ฐานกว้ าง ยอดแหลม คือมี
ประชากรวัยเด็กมากที่สุด รองลงมาเป็ นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตามลาดับ และจานวนประชากรที่มี
จานวนน้ อยที่สดุ คือประเทศวัยสูงอายุ แต่ในปั จจุบนั นี ้โครงสร้ างประชากรในหลายประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั คือ จานวนเด็กแรกเกิดลดลง จานวนประชากรผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้นมาก
จานวนประชากรผู้สูงอายุจานวนมากขึ ้น เพราะฉะนันการจั
้
ดการศึกษาจึงจาเป็ นต้ องขยายออก
ไปสู่ประชากรวัยแรงงาน วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง และวัยสูงอายุด้วย และนับวันจานวนผู้สงู อายุจะยิ่ง
มากขึ ้น เพราะฉะนันประเทศต่
้
างๆต้ องให้ ความสาคัญแก่การศึกษาสาหรับผู้สงู อายุมากยิ่งขึ ้น นัน่
คือการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้ องการต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรนี ้จะต้ องเป็ น
การจัดการศึกษาให้ แก่คนสูงอายุทกุ กลุม่ อายุ ซึง่ ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตนัน่ เอง
6. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยให้ ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพ มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนในการปกครองประเทศและมีสิทธิเสรี ภาพในการศึกษาหาความรู้ ประเทศต่างๆได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การพัฒ นาทรั พ ยากรรมมนุ ษ ย์ แ ละพัฒ นา
ประเทศชาติ เพราะฉะนันจึ
้ งมุ่งเน้ นให้ ประชาชนได้ รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง มีสิทธิได้ รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การศึกษาถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชน จะพบว่าประเทศ
ต่างๆทัว่ โลกได้ เริ่ มนาแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็ นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาของ
ประเทศตังแต่
้ ปี ค.ศ.1972 เป็ นต้ นมา และในปั จจุบนั แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตยิ่งได้ รับการ
ยอมรับกว้ างขวางมากขึ ้นและเป็ นหลักการสาคัญของการจัดการศึกษาของทุกประเทศก็ว่าได้ และ
จากประสบการณ์ที่หลายประเทศได้ นาแนวคอการศึกษาตลอดชีวิตไปสู่การปฏิบตั ิต่างเห็นพ้ อง
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ต้ องกันว่าการศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาสาหรับสังคม สาหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงดังเช่น
ปั จจุบนั
7. การศึกษาที่มีอยู่ยงั ไม่เอื ้อให้ บคุ คลได้ รับการศึกษาตลอดทุกช่วงชีวิตการศึกษา
ที่จัดอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแม้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ วก็ตามยังเน้ นที่การศึกษาในระบบ
โรงเรี ยนซึง่ เป็ นการศึกษาเพียงช่วงต้ นของชีวิตเท่านัน้ แต่ละประเทศจะทุ่มเทงบประมาณบุคลากร
และทรัพยากรอย่างมากมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการศึกษาในระบบโรงเรี ยน โดยเน้ นว่าการศึกษา
สาหรับคนวัยต่างๆ ที่พ้นจากวัยเรี ยนมาแล้ วก็มีความสาคัญไม่แพ้ กนั แต่เท่าที่เป็ นอยู่การศึกษา
หลังวัยเรี ยนในประเทศต่างๆจัดอยู่ไม่ว่า จะเป็ นการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยก็
ตามยังทาได้ น้อยและไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
เนื่องจากการศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ เกิดจนตาย ดังนันการ
้
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตจึงต้ องเปิ ดกว้ างให้ คนในสังคมได้ เข้ ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ อีกทัง้
ยังต้ องมีการจัดการส่งเสริ มการศึกษาให้ มากที่สดุ เพื่อให้ เข้ ากับการดาเนินชีวิตของคนในสังคมได้
อย่างแท้ จริง
อุดม เชยกี วงศ์ (2551) กล่าวถึง ความส าคัญ ของการศึกษาตลอดชี วิตต่อการ
พัฒนาประเทศจาแนกออกได้ 8 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจุบนั ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่เพียง
พอที่ จ ะพัฒ นาคุณ ภาพของประชาชนให้ ทันต่อ การเปลี่ ยนแปลงได้ จึง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างมหาศาลในภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้ องถิ่นทัว่ ประเทศมาใช้ ประโยชน์ในการจัดการพัฒนาคุณ ภาพของประชาชน
อย่างกว้ างขวาง โดยมีผ้ เู ป็ นเจ้ าของทรัพยากรอันทรงคุณค่าดังกล่าว เป็ นผู้เข้ ามามีบทบาทในการ
ดาเนินงานอย่างเต็มที่ เป็ นการส่งเสริ มสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
2. ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในด้ านเทคโนโลยี และ
ข่าวสาร จาเป็ นต้ องพัฒนาประชาชนให้ สามารถที่จะใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข่าวสารใน
การแก้ ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถดังกล่าวนี ้ จัก
ต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ เกิดจนตาย
3. แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชี วิ ต จึง ช่วยให้ ป รั บ เปลี่ ยนและกาหนด
สัมพันธภาพระหว่างการศึกษาในโรงเรี ยนการศึกษานอกโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้ แต่ละคน
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สามารถใช้ ประโยชน์จากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด
และความสามารถของตนเองได้ อย่างกว้ างขวางและดาเนินต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ผู้ที่กาลังศึกษา
อยูใ่ นระบบและนอกระบบหรื อแม้ แต่ผ้ ทู ี่ผ่านการศึกษาในระบบและนอกระบบมาแล้ ว ก็ยงั มีความ
จาเป็ นต้ องมีการศึกษาตามอัธยาศัยสืบเนื่องต่อไปตลอดชีวิตเช่นกัน
4. ปั จจุบนั สังคมได้ มองข้ ามบุคลกรที่ทรงคุณค่าทางการศึกษาซึ่งมีอยู่เป็ นจานวน
มากมายในชุมชนต่าง ๆ อันได้ แก่ ข้ าราชการที่เกษี ยณอายุและผู้ร้ ู ที่มีอยู่ในท้ องถิ่น โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ คนชราและผู้เป็ นพ่อเป็ นแม่ บุคคลอันทรงคุณค่าดังกล่าวควรที่จะได้ รับการส่งเสริ มให้ เข้ า
มามีสว่ นร่วมในการหล่อหลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเต็มที่
5. เมื่อวิเคราะห์จนถึงที่สดุ แล้ ว หัวใจในความสาเร็ จของการกระจายอานาจหรื อ
กระจายความเจริญไปสูท่ ้ องถิ่น ย่อมจะขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพของคนในท้ องถิ่นเป็ นสาคัญ คุณภาพจะ
เกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อคนในท้ องถิ่นได้ รับการพัฒนาความรู้ ความคิดและความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ยังผลให้ เกิดอานาจต่อรองขึ ้นโดยธรรมชาติ ทาให้ สามารถเรี ยกร้ องพิทกั ษ์ สิทธิ ผลประโยชน์ จน
สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้ านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การส่ง เสริ ม การศึก ษาตลอดชี วิต ช่ว ยส่ง เสริ ม ความหมายและคุณ ค่าของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย เพราะสาระสาคัญของคาสอนในพระพุทธศาสนา คือ การชีแ้ นะ
แนวทางให้ มนุษย์พัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อจะได้ สามารถพึ่งตนเองในการ
แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดยลาดับถึงขันที
้ ่ หมดปั ญหาและมีชีวิต
ที่เป็ นอิสระ สะอาด สว่าง สงบอย่างแท้ จริง คาสอนในเรื่ องมรรคมีองค์แปด หรื อไตรสิกขา แท้ ที่จริ ง
แล้ วก็คือแนวทางในการพัฒนาตนซึ่งจะยังผลให้ สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ยิ่งขึ ้นตามลาดับนัน่ เอง
7. การส่ ง เสริ ม การศึก ษาตลอดชี วิ ต เป็ นการฟื ้ น ฟูแ ละพัฒ นาความสัม พัน ธ์
ระหว่างการศึกษากับการดาเนินชีวิต ซึ่งจะนาไปสู่การฟื น้ ฟูและพัฒนาวัฒนธรรมของคนในชุมชน
การจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรม หรื อใช้ วฒ
ั นธรรมของชุมชนเป็ นพื ้นฐานก็ย่อมจะเป็ น
การจัดการศึกษาที่มีความหมายต่อการแก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนันโดยตรง
้
ในขณะเดียวกันก็เป็ นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ ม ให้ คนในชุมชนมีทัศนะอันกว้ างไกล มีความรู้
ความเข้ าใจเท่าทันข่าวสารข้ อมูลและความเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ อย่างกว้ างขวางด้ วย ทาให้
คนในท้ องถิ่นต่างมีทางเลือกในการแก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้ อย่างหลากหลาย
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8. การส่ง เสริ ม การศึก ษาตลอดชี วิ ต เป็ นการคืน การศึก ษาให้ แก่ ชุม ชนอัน
หลากหลาย เพราะชุม ชนจักมี โอกาสได้ ฟื้นฟูและพัฒ นากระบวนการจัดการศึกษาของชุม ชน
(Indigenous Education) ตลอดจนฟื ้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนให้ มีคุณค่าและมี
ความหมายต่อการแก้ ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนไทยในชุมชนได้ อย่างเหมาะสมกับ
ยุคสมัย
สรุป การศึกษาตลอดชีวิตมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงวัย
เพราะมนุษ ย์ ต้ อ งเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทัง้ ทางด้ า นสัง คม เศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้ อม การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่าวย่อมส่ง ผลกระทบอย่างมากต่อความเป็ นอยู่ต่อการ
ดาเนินชีวิต อีกทัง้ ความก้ าวหน้ าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว การ
เปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงด้ านโครงสร้ าง
ประชากร ส่งผลให้ บุคคลต้ องมีความรู้ และทักษะที่ช่วยจะให้ สามารถพึ่งตนเองได้ บุคคลจึง
จาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มพูนความรู้ อยู่เสมอเพื่อให้ สามารถติดตามความก้ าวหน้ าเหล่านี ้ได้ ทัน และ
สามารถเลือกหรื อพัฒนาอาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพของท้ องถิ่นและสังคม
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ได้ ให้
คานิยามของการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงรู ปแบบการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ที่เกิดขึน้ ตลอดชีวิตของ
มนุษย์ทกุ คนนับตังแต่
้ วยั แรกเกิดจนกระทัง่ สิ ้นชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็ นสิ่งที่มีควบคูม่ ากับ
สังคมมนุษย์ ซึง่ สามารถสรุปลักษณะสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี ้
1. การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการศึกษาของทุกคนตังแต่
้ ก่อนวัยเรี ยนจากเด็กถึงวัย
ชรา โดยมีจดุ หมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้ ทกุ คนต้ องเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อปรับตนเอง
ให้ ก้าวทันในยุคของโลกาภิวตั น์
2. กระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตจาเป็ นต้ องบูรณาการการเรี ยนรู้ ทงในโรงเรี
ั้
ยน
นอกโรงเรี ยน และการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย กล่าวคือมนุษย์เรี ยนรู้จากกระบวนการสังคมประกิต
(Socialization) นัน่ คือ เรี ยนรู้จากครอบครัวจนมาถึงการเรี ยนรู้จากสถาบันการศึกษา
3. ทุกหน่วยงานในสังคมจะต้ องเข้ ามามีบ ทบาทในการจัดการศึกษา อาทิ
ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ วัด สถานประกอบการ ที่ทางาน ชุมชน ตลอดจนสถาบันทางการศึกษา
องค์กรต่าง ๆ อาสาสมัคร ฯลฯ ทังนี
้ ้ การจัดกิจกรรมการศึกษาของแต่ละสถาบัน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนสนองความต้ องการเรี ยนรู้ของบุคคลวัยต่าง ๆ
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4. รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตต้ องยึดหลักแห่งความเสมอภาค ยืดหยุ่น
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ ความเหมาะสมและสามารถสนองความต้ องการของ
ผู้เรี ยนในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนันสามารถท
้
าได้ หลาย ๆ วิธีหรื อผสมผสาน
บูรณาการโดยใช้ สื่อประเภทต่าง ๆ หรื อสื่อประสม เช่น เรี ยนรู้จากครูผ้ สู อน วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทศั น์
คอมพิวเตอร์ แบบเรี ยนสาเร็ จรูป หนังสือพิมพ์ การประชุม การอบรม ฯลฯ ทังนี
้ ้จะต้ องสอดคล้ อง
กับวิถีชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ
5. ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะต้ องดาเนินการตังแต่
้ ระดับชาติ ระดับภาค
และระดับท้ องถิ่ น โดยมี กรอบแนวคิดและโครงสร้ างในการปฏิ บตั ิง านที่ สอดคล้ องกันตังแต่
้
นโยบาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการจัด การวางแผน โครงสร้ างการจัดองค์กร การ
บริ หารงาน และการจัดการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
หลักสูตร ยุทธศาสตร์ ในการเรี ยนรู้ สื่อการวัดผล ประเมินผล เป็ นต้ น ทังนี
้ ้จะต้ องดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบ
สรุป จากลักษณะสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า
การศึกษานันมี
้ ความสาคัญต่อบุคคล ต่อสังคม และประเทศชาติ การศึกษาตลอดชีวิตจึงได้ รับการ
จุดประกายเป็ นแนวคิดหลักของการศึกษาในปั จจุบนั ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะต้ อง
ได้ รับการร่วมมือและการดาเนินงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐบาล เอกชน และ
ประชาชน อีกทังการจั
้
ดการศึกษาตลอดชีวิตต้ องยึดหลักแห่งความเสมอภาค มีกระบวนการเรี ยนรู้
ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรี ยนได้ อย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้การศึกษา
ตลอดชีวิตจะปรากฏสภาพจริ ง และมีความเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใดนันย่
้ อมขึ ้นอยู่กับศักยภาพ
ของคนที่ต้องได้ รับการปลูกฝั งให้ เห็นความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการดารงชีวิตให้
สอดคล้ องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั
1.5.3 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในยุคโลกาภิวตั น์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว ส่งผลกระทบในทางบวกและทางลบต่อชีวิตและความเป็ นอยู่ของบุคคล บุคคลจึง
จาเป็ นต้ องพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความคิด ทักษะชีวิตให้ สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องโดยสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนันการจั
้
ดการศึกษาในทุกรู ปแบบจึงต้ องจัดให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ (2544) ได้ เสนอการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดังนี ้
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1. ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในความหมายของการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่ อให้ เ ห็นความสาคัญของการศึกษาตลอดชี วิต มิ ใช่ให้ ความส าคัญเพียงการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน
2. กาหนดนโยบายให้ องค์กรนาในชุมชน เช่นโรงเรี ยน/สถานศึกษาและองค์กรทาง
ศาสนา ยึ ด หลั ก การจั ด การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ นการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และยกย่ อ งการจั ด
การศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของครอบครัวและชุมชนเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
3. เปิ ดโอกาสให้ ครอบครั วและชุม ชนได้ มีโอกาสจัดการศึกษาตลอดชี วิตตาม
ความต้ องการที่แท้ จริงของครอบครัวและชุมชนโดยสนับสนุนในแง่ความรู้และวิชาการ
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ในสถานประกอบการในชุมชนเพื่อเป็ น
แหล่ง เรี ยนรู้ ในชุม ชน ตลอดจนส ารวจและพัฒ นาแหล่ง เรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างความพร้ อมในการให้
การศึกษาตลอดชีวิต
5. การสร้ างเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เพื่ อ การศึก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ การเชื่ อ มโยง
เครื อข่ายในระดับครอบครัว ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สุมาลี สังข์ศรี (2545) สรุ ปหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตจากแนวคิดของนัก
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องไว้ ดงั นี ้
1. การศึกษาเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับชีวิตมนุษย์ การศึกษามีความจาเป็ นสาหรับ
บุคคลในทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่ น วัยผู้ใหญ่ หรื อวัยสูงอายุ เพราะ
สภาพสังคม สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร วิทยาการและเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุกช่ วงชีวิตของบุคคล บุคคลอาจต้ องเผชิญกับสถานการณ์กับ
สภาพปั ญ หาที่ แตกต่างไปในแต่ละช่วงชี วิต การศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยให้ บุคคลพัฒ นา
ตนเอง สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี ้ได้
2. บุคคลมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ ได้ ตลอดชีวิต ความสามารถในการเรี ยนรู้ ใ น
การรับการศึกษาของบุคคลนันมิ
้ ได้ จากัดเพียงแค่เมื่อบุคคลอยู่ในวัยเรี ยนคือ ช่วงวัยเด็ก วัยรุ่นและ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ นเท่านัน้ บุคคลที่อยู่ในวัยอื่น ๆ ก็สามารถที่จะเรี ยนรู้ ได้ เพียงแต่ว่าผู้จดั กิจกรรม
การศึกษาจะต้ องจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพพัฒนาการตามวัยของเขา
3. การศึ ก ษามิ ไ ด้ สิ น้ สุ ด เมื่ อ บุ ค คลจบจากโรงเรี ย นหรื อ สถาบัน การศึ ก ษา
โดยทัว่ ไปมักจะเป็ นที่เข้ าใจว่าการศึกษาสิ ้นสุดลงเมื่อบุคคลเรี ยนจบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
แล้ วได้ รับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาบัตรแล้ ว ถือว่าเป็ นการสิ ้นสุดการศึกษาซึ่งนับเป็ นความ
เข้ าใจที่ไม่ถูกต้ อง การศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของการศึกษาทังชี
้ วิตของ
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บุคคลเป็ นช่วงเวลาที่สนั ้ มาก หลัง จากนัน้ บุคคลจะต้ องออกมาเผชิญกับโลกชีวิตจริ งภายนอก
โรงเรี ยนซึ่งเป็ นเวลายาวนานหลายเท่านักในช่วงหลังของชีวิต ความรู้ที่ได้ รับมาจากโรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษาก็อาจนามาใช้ เป็ นพืน้ ฐานได้ แต่ยงั ไม่เพียงพอ บุคคลยังต้ องเรี ยนรู้ และศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ ที่เข้ ามา
ในทุกช่วงชีวิต
4. การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นภาพรวมของการศึกษาทังหมด
้
การศึกษาตลอดชีวิต
ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
5. การศึก ษาตลอดชี วิตเป็ นการศึกษาที่ มี ก ารผสมผสานกัน ทัง้ ในแนวตัง้ และ
แนวนอน กล่าวคือการสัมพันธ์กนั ในแนวตังหมายถึ
้
ง การพิจารณาถึงช่วงชีวิตของบุคคลตังแต่
้ เกิด
จนตาย เพราะฉะนันบุ
้ คคลจึงควรได้ รับการศึกษาโดยตลอดและการศึกษาที่จดั ให้ แต่ละช่ วงอายุ
ควรมีความสัมพันธ์ เกื อ้ หนุนกัน การสัมพันธ์ กันในแนวนอนหมายถึง การศึกษากับชีวิตเป็ นสิ่งที่
เชื่อมโยงกันดังนันในช่
้ วงวัยหนึ่งๆ บุคคลควรจะได้ รับการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาตนในทุกด้ าน ทัง้
ด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และทัศนคติ เพื่อจะช่วยให้ บคุ คลพัฒนาได้ อย่ างสมบูรณ์
ดัง นัน้ การศึกษาที่ ควรจัดให้ ควรเป็ นการศึกษาทุกประเภทหรื อทุกรู ปแบบจากทุกแหล่งความรู้
ผสมผสานกัน
6. การศึกษาตลอดชีวิตเน้ นความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา การที่จะให้
บุคคลได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ นนั ้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้ องหามาตรการที่
จะช่วยให้ ทกุ คนได้ รับโอกาสอย่างเสมอภาคกันในทุกกลุม่ เป้าหมาย
7. การศึกษาตลอดชีวิตควรมีความยืดหยุน่ และหลากหลาย
8. การศึกษาควรมีความเป็ นประชาธิปไตยและให้ อิสระแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นการศึกษาที่
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เลือกได้ ตดั สินใจตามความพร้ อม ความสามารถ ตามความสนใจ ตาม
ความสะดวกของเขาเอง
9. สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายนัน้
มีความจาเป็ นมากที่จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ เพราะถึงแม้ จะมีบริ การ
ทางการศึกษามากมายและหลากหลายแต่กลุ่มเป้าหมายอาจไม่สนใจ การสร้ างแรงจูงใจนี ้ต้ อง
เริ่มที่การให้ ความรู้ การสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง การชี ้ให้ เห็นถึงความจาเป็ นของการศึกษาที่มีตอ่
บุคคลในทุกช่วงชีวิต
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10. ให้ เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ บุคคลจะศึกษาหาความรู้อย่าต่อเนื่องตลอด
ชีวิตได้ จะต้ องรู้ วิธีแสวงหาความรู้ หรื ออีกนัยหนึ่งคือมีเครื่ องมือในการหาความรู้ ต้ องให้ เรี ยนรู้ วิธี
เรี ยน
11. ให้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เรื่ อ งของชี วิ ต และสภาพปั ญ หาที่ ต้ องเผชิ ญ ในชี วิ ต จริ ง
เนื่ อ งจากเป้ าหมายสูง สุด ของการจัด การศึก ษาตลอดชี วิ ต คื อ การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ตของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนัน้ สิ่งที่จะจัดให้ ประชาชนได้ ศึกษาหา
ความรู้ ควรเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้ องกับชีวิตความเป็ นอยู่ ควรเป็ นสภาพการณ์ และปั ญหาที่เขา
จะต้ องเผชิญในชีวิตจริงอีกครัง้
12. บ้ านเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการศึกษาตลอดชีวิตและเป็ นแหล่ง ที่จะให้ ความรู้ แก่
บุคคลสืบเนื่องต่อไปทุกช่วงอายุตลอดชีวิตของเขา
13. ชุมชนมีบทบาทสาคัญ แหล่งที่จะให้ ความรู้แก่บคุ คลถัดจากบ้ านคือชุมชนหรื อ
สังคม
14. ต้ องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ าย การจัดการศึกษาจะจัดเพียงลาพังไม่ได้ จึง
ต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย
15. การศึกษาตลอดชีวิตเน้ นการจัดการศึกษาเพื่อให้ บคุ คลพึง่ ตนเองได้
หลักการดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการศึกษามิได้ สิน้ สุดเมื่อบุคคลจบจาก
โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา แต่การศึกษามีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ในทุกช่วงวั ยของชีวิต
มนุษย์ จึงต้ องเรี ยนรู้ และศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และยังต้ องอาศัยความร่ วมมื อในการจัด
การศึกษาจากทุกฝ่ าย อีกทังยั
้ งต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนได้ ตามความชอบ เน้ นความ
เท่า เที ยมกัน ทางการศึกษาด้ วยความอิสระทางประชาธิ ปไตย สร้ างแรงจูง ใจให้ ผ้ ูเ รี ยนสนใจ
แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
สนอง โลหิตวิเศษ (2548) ได้ เสนอลักษณะการจัดการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดงั นี ้
1. การศึกษาในระบบโรงเรี ยนจะต้ องไม่สิ ้นสุดเพียงเมื่ออยู่ ในโรงเรี ยนแต่จะต้ อง
จัดให้ บุคคลเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรี ยนไปแล้ วสามารถเข้ ามาเรี ยนได้ อีก กล่าวคือ โรงเรี ยน
จะต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้เตรี ยมความพร้ อมด้ านความรู้ ความสามารถ และปลูกฝั งแนวคิดเกี่ ยวกับ
การศึกษาตลอดชีวิตแก่นกั เรี ยนเพื่อให้ นักเรี ยนสามารถมีทศั นคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่ รู้และสามารถ
เรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรี ยนแล้ ว
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2. ทุกหน่วยงานในสังคมมีบทบาทในการจัดการศึกษา อาทิ ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์
สวนสัตว์ สโมสร ศาลาประชาคม วัด ที่ทางาน เป็ นต้ น อันเป็ นการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของ
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครั ฐและเอกชน เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน เช่น
บริการข่าวสาร ข้ อมูลต่างๆ เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง
3. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยน ควรจะจัดหลักสูตรในลักษณะของ
การ บูรณาการ สอดคล้ องกับวิถีชีวิ ตและประสบการณ์ ของผู้เรี ยนเพื่อ เสริ มทักษะ ความรู้ และ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน โดยให้ ถือการงานหรื อชีวิตเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้
4. หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตจะต้ องครอบคลุมบทบาทของมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจน
ตาย ตังแต่
้ ชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว การงาน การพักผ่อน สังคมการเมือง เศรษฐกิจ ฉะนันจะต้
้ อง
พัฒนาให้ มีเครื่ องมือที่จะเรี ยนรู้ สามารถใช้ แหล่งวิทยาการมีแรงจูงใจที่จะคิดศึกษาหาความรู้ ไป
ตลอดชีวิต
5. การศึก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย จะต้ อ งเกื อ้ กูล กัน สัง คม
จะต้ องส่งเสริ มให้ มีแหล่งวิชาที่ทุกคนมี โอกาสใช้ สื่อทุกประเภท และศึกษาหาความรู้ จากแหล่ง
ต่างๆ อาทิ ห้ องสมุด วิทยุ โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการผสมผสานกันระหว่างการศึกษากับการดาเนินชีวิต
โดยมุ่งสร้ างตนให้ เป็ นบุคคลที่ผ้ ใู ฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถให้ ตรงกับความ
สนใจและความต้ องการตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่าด้ วยเรื่ องหลักการจัดการศึกษาต้ องยึด
หลักผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัด การศึก ษาต้ อ งส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็ม ตาม
ศักยภาพ จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวสามารถสรุ ปรู ปแบบของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ได้ 3
รูปแบบ ดังนี ้
1. การจัดการศึกษาในโรงเรี ยน (Formal Education) หมายถึง การจัดกิจกรรม
การศึกษาที่มีโครงสร้ างที่ชดั เจนแน่นอนและมีลาดับ มี การแบ่งชันเรี
้ ยนตามอายุ จัดการเรี ยนการ
สอนตามลาดับชัน้ ตังแต่
้ ระดับต้ นจนถึงระดับสูงโดยมีลกั ษณะที่สาคัญ คือมีหลักสูตรเวลาเรี ยนที่
แน่นอน มีการจากัดอายุผ้ เู รี ยน มีการลงทะเบียนเรี ยนและมีการวัดผล การประเมินผลเพื่อรับ
ประกาศนียบัตร การเรี ยนเน้ นในเรื่ องอนาคตส่วนใหญ่มีสถานที่แน่นอนในการเรี ยน
2. การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน ( Non-formal Education) หมายถึง การจัด
กิจกรรม การศึกษาที่จดั ขึ ้นนอกโรงเรี ยนปกติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริ การเป็ นประชาชนอยู่
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นอกโรงเรี ยน มีวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนที่ชดั เจน โดยมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้ องกับสภาพความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ
มีหลักสูตร เวลาเรี ยน มีการลงทะเบียน มีการประเมินผลเพื่อรับประกาศนียบัตร ไม่จากัดอายุ เป็ น
การเรี ยนนอกโรงเรี ยน เน้ นการเรี ยนเรื่ องที่เป็ นสภาพปั จจุบนั เพื่อแก้ ปั ญหาในชีวิตประจาวัน มี
เวลาเรี ยนที่ไม่แน่นอน
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ ้น
ตามวิถีชีวิตที่เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ จากการทางาน บุคคล ครอบครัว สื่อ ชุมชน แหล่ง
ความรู้ตา่ ง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลกั ษณะที่
สาคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรี ยนที่แน่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการ
สอบ ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรื อไม่มีสถานที่แน่นอนเรี ยนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรี ยนส่วน
ใหญ่เป็ นการเรี ยนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกทังไม่
้ จากัดเวลาเรี ยน สามารถเรี ยนได้ ตลอดเวลา
และเกิดขึ ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
สรุป การศึกษาตลอดชีวิตมาจากการศึกษาสามรู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ควรมี ความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ โดยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อจากการประกอบอาชี พมาเที ยบโอนเป็ นผลการเรี ยนของ
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่กาลังศึกษาอยู่ ซึ่งจะสอดคล้ องตามความต้ องการของบุคคล
ชุมชน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สดุ
ตอนที่2 การจัดการชุมชน
จากการศึกษาค้ นคว้ าแนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องพบว่า แนวคิดการจัดการ
ชุมชนนันเป็
้ นการรวม 2 แนวคิดระหว่างการจัดการ (Management) ที่ใช้ ในองค์กรต่าง ๆ ทัง้
ทางด้ านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงเรื่ องของการศึกษา และแนวคิด
องค์ประกอบของชุมชนเข้ าด้ วยกัน เนื่องจากชุมชนต้ องมีการจัดการ การดาเนินงาน หรื อการ
ดาเนินกิจกรรมที่เป็ นไปในทิศทางที่ตรงกับความต้ องการของชุมชน เพื่อจัดระเบียบความเรี ยบร้ อย
ภายในชุมชน การอยู่รวมกันของสมาชิกเป็ นจานวนมากต่างก็ต้องมีระเบียบแบบแผนเพื่อเป็ น
แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา และเพื่ อ พัฒ นาชุม ชนนัน้ ๆ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ อี ก ทัง้ ยัง ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่ชมุ ชน (อินสอน บัวเขียว, 2546)

57

2.1 ความหมายของการจัดการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2545) ให้ ความหมายของการจัดการว่าสามารถ
จากัดความออกมาตามความเข้ าใจได้ โดย คาว่า Management อาจแปลว่า การจัดการหรื อการ
บริหารหรื อการบริหารจัดการก็ได้
อินสอน บัวเขียว (2546) ได้ นิยามความหมายของการจัดการ คือ งานของหัวหน้ า
หรื อ ผู้ น าที่ จ ะต้ อ งกระท าเพื่ อ ให้ กลุ่ ม ที่ มี ค นหมู่ ม ากที่ ม าอยู่ ร่ ว มกัน นัน้ ร่ ว มกัน ท างานเพื่ อ
วัตถุประสงค์ที่ตงใจไว้
ั้
จนสาเร็ จ กล่าวได้ ว่ าเป็ นการทางานให้ เสร็ จลงได้ โดยอาศัยคนอื่นเป็ นผู้ทา
ให้ เสร็จนัน่ เอง
วิรัช วิรัช นิภาวรรณ (2548) มีความเห็นว่าการบริ หารจัดการ (Management
Administration) การบริ หารการพัฒนา (Development Administration) แม้ กระทัง่ การบริ หาร
การบริ การ (Service Administration) แต่ละคามีความหมายคล้ ายคลึงหรื อใกล้ เคียงกันที่เห็นได้
อย่างชัดเจนมีอย่างน้ อย 3 ส่วน คือ
1. เป็ นแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และ/หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นามาใช้ ในการปฏิบตั ริ าชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
2. มี กระบวนการบริ หารงานหรื อกระบวนการบริ หารจัด การที่ ประกอบด้ วย 3
ขันตอน
้
คือ การคิด (Thinking) หรื อการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบตั ิงาน (Acting) และ
การประเมินผล (Evaluating)
3. มีจุดหมายปลายทาง คือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทาให้ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น รวมทังประเทศชาติ
้
มีความเจริญก้ าวหน้ าและมัน่ คงเพิ่มขึ ้น
สาหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือแต่ละคามีจุดเน้ นต่างกัน กล่าวคือการบริ หารจัดการ
เน้ นเรื่ องการนาแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ ามาใช้ ในการบริ หารราชการ เช่น การมุ่งหวัง
ผลกาไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้ วยค่าตอบแทน การลด
ขันตอน
้
และการลดพิธีการ เป็ นต้ น ในขณะที่การบริ หารการพัฒนาให้ ความสาคัญเรื่ องการบริ หาร
รวมทัง้ การพัฒ นานโยบาย (Policy) แผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ (Project) หรื อ
กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริ หารการบริ การเน้ นเรื่ องการอานวยความสะดวกและการ
ให้ บริการแก่ประชาชน
Drucker (1995) ระบุว่าการจัดการเป็ นงานของหัวหน้ าหรื อผู้นาที่จะต้ องกระทา
เพื่อให้ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากมารวมตัวกัน และร่ วมกันทางานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตงใจไว้
ั้
จน
สาเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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Griffin (1997) ได้ เสนอว่าคาว่า การจัดการ (Management) จะเน้ นการ
ปฏิ บัติก ารให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย (แผนที่ ว างไว้ ) ซึ่ง นิ ย มใช้ ใ นการจัด การธุ ร กิ จ (Business
Management) ส่วนคาว่า “ผู้จัดการ” (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งทาหน้ าที่
รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริ หารทรัพยากรและกิจการงานอื่นๆ เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ขององค์กร
Certo (2000) กล่าวว่าการจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมาย
ขององค์กรจากการทางานร่วมกัน โดยใช้ บคุ คลและทรัพยากรอื่นๆ หรื อเป็ นกระบวนการออกแบบ
และรั กษาสภาพแวดล้ อมที่ บุคคลทางานร่ วมกันในกลุ่ม ให้ บรรลุเป้าหมายที่ กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Harold Koontz (2000) ให้ ความหมายของการจัดการ หมายถึง การดาเนินงาน
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยอาศัยปั จจัยทังหลาย
้
ได้ แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็ นอุปกรณ์การ
จัดการนัน้
ดังนันการจั
้
ดการ (Management) จึงหมายถึงชุดของหน้ าที่ต่างๆ (A set of
functions) ที่กาหนดทิศทางในการใช้ ทรัพยากรทัง้ หลายอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง
การใช้ ทรั พ ยากรได้ อย่างเฉลี ยวฉลาดและคุ้ม ค่า (Cost-effective) การใช้ ทรั พ ยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นันหมายถึ
้
งการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง (Right decision) และมีการ
ปฏิ บัติ ก ารส าเร็ จ ตามแผนที่ ก าหนดไว้ ดัง นัน้ ผลส าเร็ จ ของการจัด การจึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ทัง้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคูก่ นั
สรุ ป ความหมายของการจัด การได้ ว่า การจัดการเป็ นการดาเนิน งานร่ วมกัน
ระหว่างคนในองค์กร ที่มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชนหรื อองค์กร
เป็ นสาคัญ เป็ นการดาเนินการจัดการทังทางด้
้
านการวางแผน การลงมือช่วยกันทากิจกรรมโดยใช้
ทรั พ ยากรในสัง คมที่ มี อยู่ ซึ่ง ต้ อ งอาศัยความสัม พันธ์ ข องการจัด การทรั พ ยากรบุคคลที่ ต้ องมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการจัดการ
2.2 องค์ ประกอบของการจัดการ
สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543) เสนอว่าการจัดการจึงเป็ นกระบวนการของกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งทุกฝ่ ายต้ องเข้ ามาช่วยเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ซึ่ง
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการ (Management) มีดงั นี ้
1. การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้ กบั องค์กรใดองค์กรหนึง่ ได้
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2. เป้าหมายของผู้บริหารทุกคนคือ การสร้ างกาไร
3. การบริ หารจัดการเกี่ ยวข้ อ งกับ การเพิ่ม ผลผลิ ต (Productivity) โดยมุ่ง สู่
ประสิทธิภาพ (Efficiency) วิธีการใช้ ทรัพยากรโดยประหยัดที่สดุ และประสิทธิผล (Effectiveness)
บรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สงู สุด
4. การบริหารจัดการสามารถนามาใช้ สาหรับผู้บริหารในทุกระดับชันขององค์
้
กร
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้ าน คือ
1. ในด้ านที่เป็ นผู้นาหรื อหัวหน้ างาน งานบริ หารจัดการ หมายถึง ภาระหน้ าที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่ปฏิบตั ติ นเป็ นผู้นาภายในองค์การ
2. ในด้ านของภารกิจหรื อสิ่งที่ต้องทา งานบริ หารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
3. ในด้ านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้ องทาให้ งานต่าง
ๆ สาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
สรุ ป การที่ จ ะให้ เป้ าหมายที่ อ งค์ ก รหรื อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ ว างไว้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ ควรต้ องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้นา
สามารถประสานงานกับทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง และทุกด้ านไม่ว่าจะเป็ นด้ านการบริ หารงาน การ
บริ ห ารเงิ น หรื อ งบประมาณ การบริ ห ารทรั พ ยากร เวลา สถานที่ ใ ห้ บ รรลุเ ป้ าหมายและเกิ ด
ประโยชน์ตอ่ องค์กรหรื อชุมชนสูงสุด
2.3 ความหมายของชุมชน
คาว่าชุมชนในภาษาอังกฤษตรงกับคาว่า Community พจนานุกรมศัพท์สงั คม
วิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524) ให้ ความหมายว่าเป็ นกลุ่มย่อยที่มีลกั ษณะ
หลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่ วมที่ประสานกันใน
วงแคบกว่า ชุมชนหมายถึงเขตพืน้ ที่ระดับความคุ้นเคย และการติดต่อระหว่างบุคคลตลอดจน
พื ้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่างที่ทาให้ ชมุ ชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบ้ าน ชุมชนมีลกั ษณะ
ทางเศรษฐกิจเป็ นแบบเลี ้ยงตนเองที่จากัดมากกว่าสังคม แต่ภายในวงจากัดเหล่านันย่
้ อมมีการ
สังสรรค์ใกล้ ชิดและมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ ้งกว่า อาจมีเฉพาะบางประการที่ผกู พันเอกภาพ เช่น
เชื ้อชาติ ศาสนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ให้ ความหมายของคาว่า
ชุมชนหมายถึงหมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริ เวณเดียวกัน
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
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ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2549) บทบาทของชุมชน มีสิ่งสาคัญ 3 ประการ คือ ความ
รักและความดี การเรี ยนรู้ที่มากกว่าความรู้ และการจัดการกับปั จจัยชุมชนต่างๆ
อรัญ จิตตะเสโน (ม.ป.ป.) ได้ เสนอว่าชุมชน (Community) หมายถึงสถานภาพ
สภาพการ หรื อ สถานที่ ซึ่ ง คนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ครอบครั ว มารวมตัว กัน และอยู่ภ ายใต้
สิ่งแวดล้ อมเดียวกันเพราะ
1. มีความเป็ นเครื อญาติ เกี่ยวข้ องผูกพันกัน และสัมพันธ์กนั ฉันญาติมิตร เกื ้อกูล
กัน
2. มีความผูกพัน เช่น มีเชื ้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อคล้ าย
ๆ กัน
3. มี อ าชี พ หน้ า ที่ ก ารงาน มี ค วามชอบ ความน่า เชื่ อ ถื อ และศรั ท ธาบางสิ่ ง
บางอย่างร่วมกัน แม้ แต่มีงานอดิเรกร่วมกัน
สรุป ความหมายของชุมชนหมายถึงการตังถิ
้ ่นฐานในอาณาบริ เวณหนึ่งที่มีผ้ คู น
อาศัยอยู่รวมกันเป็ นสังคม มีการใช้ ชีวิตที่คล้ ายคลึงกัน มีปฏิสัมพันธ์ กัน โดยมีลักษณะการอยู่
อาศัยแบบเครื อญาติ มีเชื ้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อคล้ าย ๆ กัน คนใน
ชุมชนมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้ ดีงาม มีความช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและ
กัน เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั ระหว่างคนในชุมชน มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2.4 องค์ ประกอบของชุมชน
เริ่ มแรกนันชุ
้ มชนเกิดขึ ้นจากระบบพี่น้องแล้ วกระจายออกเป็ นเครื อญาติที่อาศัย
อยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน อาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของครอบครัว จากนันก็
้ ได้ ขยาย
ไปยังเครื อญาติอื่น ๆ ตระกูลอื่นๆ ในที่สุดก็กลายเป็ นหมู่บ้าน และการกระจายตัวได้ เพิ่มขึ ้นจาก
หมู่บ้านจึงเป็ นชุมนที่มีเครื อญาติที่รักใคร่กลมเกลียวกัน สามัคคีกนั เพราะต่างก็มีผลประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน ต่อมาเมื่อความเจริญของวิวฒ
ั นาการได้ เติบโตขึ ้น ความเป็ นชุมชนแต่เดิมที่อยู่อาศัยกัน
ด้ วยระบบพี่ป้าน้ าอาจึงเปลี่ยนไป เพราะความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทาให้ เกิดสังคมเมือง
แต่ชุม ชนไม่ ว่า จะเป็ นชุม ชนชาวบ้ า น ชุม ชนเมื อ ง ชุม ชนในองค์ ก ร หรื อ ชุม ชนโลกล้ ว นแต่มี
องค์ประกอบเหมือนกัน ซึง่ ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2541) ได้ เสนอองค์ประกอบของชุมชนนันมี
้ อยู่
4 องค์ประกอบ คือ
1. กลุ่มคน ชุมชนจะต้ องประกอบด้ วยกลุ่มคนหรื อประชาชนที่มารวมตัวกันด้ วย
ความสมัครใจ
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2. สถานที่ การรวมตัวของกลุ่มคนหรื อประชาชนสามารถกระทาได้ ในพื ้นที่ที่เป็ น
ธรรมชาติ อาทิพื ้นที่ที่เป็ นหมู่บ้าน พืน้ ที่ฝั่งทะเล และพืน้ ที่ภูเขา เป็ นต้ น หรื อจะใช้ พืน้ ที่ที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น อาทิ อาคารที่ทาการ เป็ นต้ น
3. ความสัมพันธ์ กลุ่มคนหรื อกลุ่มประชาชนที่มารวมตัวกันนี ้จะต้ องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กนั มีการปฏิบตั ติ อ่ กัน อาทิ แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารติดต่อกัน เป็ น
ต้ น
4. ผลประโยชน์ กลุ่ม ชนหรื อกลุ่ม ประชาชนที่ ม ารวมตัว กัน จะมี ผ ลประโยชน์
ร่ วมกันและมีความสนใจตรงกัน อาทิ ร่ วมแก้ ไขปั ญหาจราจร ร่ วมคุ้มครองสิทธิเด็ก และร่ วมทา
การค้ า เป็ นต้ น
การรวมตัวของกลุ่มคนหรื อกลุ่มประชาชน ไม่ว่า จะเกิด ณ ที่ใด เวลาใด และด้ วย
วิธีใดก็ตามทีมีองค์ประกอบ 4 ประการดังกล่าว ถือว่ากลุ่มคนหรื อกลุ่มประชาชนนันเป็
้ น “ชุมชน”
อาทิ ชุมชนตาคลี ชุมชนชาวเล ชุมชนอีก้อ เป็ นต้ น ซึ่งองค์ประกอบรวมของชุมชนสามารถสรุปได้
ดังนี ้ (อรัญ จิตตะเสโน, ม.ป.ป.)
1. กลุม่ คนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่นนั ้ ๆ
2. วิถีชีวิตโดยรวมของคนในพื ้นที่นนั ้ ๆ
2.1 ประกอบอาชี พ ไม่ว่า จะเป็ นอาชี พ เชิ ง เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม หรื อด้ านบริการ
2.2 วิถีชีวิตด้ านการเมืองการปกครอง การบริ หารการจัดการชุมชน เช่น
ด้ านความสงบเรี ยบร้ อย ด้ านความปลอดภัยทังในชี
้ วิตและทรัพย์สิน เป็ นต้ น
2.3 วิถีชีวิตด้ านสังคม ด้ านการเป็ นอยู่ร่วมกัน การสมาคมกัน การรู้ จัก
เอื ้อเฟื อ้ มีน ้าใจต่อกัน มีความรักความสามัคคีกนั
3. องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ทังของหน่
้
วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชา
สังคมของชุมชนเอง
4. ทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน ทังทรั
้ พยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่น ๆ ที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า เป็ นต้ น
5. ภูมิ ปัญ ญาต่าง ๆ ทุนทางสัง คมอื่ น เช่น ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามต่าง ๆ ของชุมชน ส่วนทุนทางสังคม เช่น คุณธรรม เป็ นต้ น
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6. ปั จจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อชุมชนจากทัง้ ปั จจัยภายใน และภายนอกทังเชิ
้ งบวก
และเชิงลบ เช่น มีสถานศึกษาชันอุ
้ ดมศึกษาเกิดขึ ้น มีบ่อนการพนันเกิดขึ ้น ลัทธิบริ โภควัตถุนิยม
กระแสโลกาภิวตั น์พฒ
ั นา เป็ นต้ น
สรุ ป องค์ประกอบของชุม ชนต้ องประกอบด้ วยคน คือกลุ่ม คนที่ อาศัยในพื น้ ที่
อาณาเขตนัน้ ๆ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ เช่น การทามาหากิน การประกอบ
อาชี พ ด้ า นการเมื อ ง เช่น การจัด การชุม ชน ด้ า นสัง คม เช่ น การใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกัน การศึก ษา
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรต่าง ๆ ทัง้ ทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ทุนต่าง ๆ ของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญา และประเพณีวฒ
ั นธรรม
โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้ กาหนดภารกิจหน้ าที่หลักของชุมชนไว้ ดงั นี ้
1. ชุม ชนมี หน้ า ที่ ใ นการดารงรั กษาไว้ ซึ่ง สมาชิ ก กล่า วคือ หน้ าที่ ในการท าให้
สมาชิกยังคงอยูใ่ นชุมชนของตน เพราะหากสมาชิกมีจานวนลดลง หรื อไม่มีสมาชิกเหลืออยู่ก็คงจะ
เรี ยกว่าชุมชนไม่ได้ การดารงไว้ ซงึ่ สมาชิกในชุมชนนันสามารถท
้
าได้ หลายแนวทาง ตังแต่
้ การปลูก
จิตสานึกรักท้ องถิ่น การให้ การศึกษาแก่สมาชิกรู้สึกหวงแหนและเป็ นเจ้ าของในทรัพยากรท้ องถิ่น
การสร้ างแรงจูงใจให้ คนในชุมชนอยูใ่ นท้ องถิ่นของตน เช่น มีการสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความ
สะดวกสบาย สร้ างสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานต่าง ๆ
2. ชุมชนมีหน้ าที่ในการผลิตสินค้ าและบริ การ นอกจากชุมชนจะทาหน้ าที่ในการ
ผลิตสมาชิกแล้ ว ชุมชนยังมีหน้ าที่ในการผลิตสินค้ าและบริ การ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีก
ด้ วย สินค้ าและบริ การที่ชุมชนได้ ผลิตและถูกถ่ายทอดในระบบเศรษฐกิจทาให้ เกิดการสร้ างงาน
สร้ างรายได้ โดยส่วนใหญ่ผลผลิตที่เกิดขึ ้นในชุมชนจะเป็ นผลผลิตที่สามารถหาวัตถุดิบได้ ภายใน
ชุมชน เช่น ผลผลิตทางหัตถกรรม ผ้ าทอ ผ้ าไหม ตะกร้ า เครื่ องจักสาน เครื่ องเงิน เป็ นต้ น หรื อหาก
ในชุมชนมี ทรั พ ยากรที่ หลากหลาย สินค้ าและบริ การอาจเปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนี ใ้ นชุม ชน
ท้ องถิ่นควรมีการแบ่งงานกันทา จะทาให้ ชมุ ชนมีขีดสามารถในการเพิ่มผลผลิตสินค้ าและบริ การได้
มากขึ ้น
3. ชุมชนมีหน้ าที่ในการรักษาความสะอาดให้ เกิดขึ ้นแก่ท้องถิ่น นับเป็ นหน้ าที่หลัก
ที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ชุมชนจะต้ องดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งเป็ นภารกิจหน้ าที่พื น้ ฐานของ
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
4. ชุมชนมีหน้ าที่ในการรวบรวมผลประโยชน์ให้ เป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน หมายถึงระบบ
การปกครองภายในชุมชน เนื่องจากสถาบันการปกครองใด ๆ ก็ไม่สามารถเข้ ามาทดแทนหน้ าที่
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ของชุมชนได้ ทงหมด
ั้
ชุมชนมีมิตพิ ิเศษที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ เข้ าไม่ถึง เช่นความใกล้ ชิดสนิท
สนมกันระหว่างคนในชุมชน
5. ชุมชนมีหน้ าที่ในการส่งเสริ มระบบประชาธิปไตยให้ เกิดขึน้ แก่ชุมชน เพราะ
ชุมชนเปรี ยบเสมือนโรงเรี ยนฝึ กหัดประชาธิปไตยให้ แก่คนในชุมชนได้ สนับสนุนให้ เกิดการมีส่วน
ร่วมในชุมชน
สรุป องค์ประกอบของชุมชนนัน้ ประกอบด้ วย กลุ่มคนที่ รวมตัวกันในอาศัยอยู่ใน
สถานที่ โดยมีความสัมพันธ์ในด้ านต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทังนี
้ ้ชุมชนยังต้ องมีหน้ าที่ใน
การดารงรักษาไว้ ซงึ่ สมาชิก ปลูกจิตสานึกรักท้ องถิ่นแก่สมาชิกในชุมชนให้ ร้ ูสึกหวงแหนชุมชนของ
ตน และต้ องรวบรวมผลประโยชน์ให้ เป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน โดยการส่ง เสริ มระบบประชาธิ ปไตยให้
เกิดขึ ้นแก่ชมุ ชน กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้ วยการผลิตสินค้ าและบริ การ อีกทังยั
้ งต้ องดูแลรักษา
ความสะอาดในชุมชนด้ วย
2.5 แนวคิดพืน้ ฐานการจัดการชุมชน
จากแนวคิดที่เชื่อว่าชุมชนมีหน้ าที่ตามทฤษฎี โครงสร้ างและหน้ าที่ และชุมชนมี
ฐานะเป็ นหน่วยทางการเมืองและสังคมที่กระทาอย่างอิสระ ในประเด็นเกี่ยวกับการกระทาหน้ าที่
ของชุมชนนัน้ ชุมชนสามารถดาเนินการได้ อย่างอิสระโดยกลไกต่างๆภายในชุมชน ทังนี
้ ้เพื่อรักษา
ความสมดุลและความอยู่รอดของชุมชนอย่างไรก็ดี สมาชิกของชุมชนอาจรวมกันจัดตังองค์
้ การ
ชุมชนเป็ นศูนย์กลางเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ของชุมชนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของชุมชนก็ได้
ด้ ว ยเหตุนี เ้ มื่ อ รวมแนวคิด เรื่ อ งการจัด การ (Management) ที่ ใ ช้ ใ นองค์ กรต่า ง ๆ ทัง้ ทางด้ า น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงเรื่ องของการศึกษา และแนวคิดองค์ประกอบของ
ชุมชนเข้ าด้ วยกัน จึงเกิดเป็ นแนวคิดการจัดการชุมชนขึ ้น โกวิทย์ พวงงาม (ม.ป.ป.) ให้ ความหมาย
ของการจัดการชุมชนไว้ วา่ เป็ นการส่งเสริ มให้ คนในชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและ
ชุมชนได้ มีความสามารถในการวางแผนงานและโครงการ สามารถจัดกระบวนการและเตรี ยมการ
เพื่อดาเนินการตามแผนงานและโครงการได้ มีทกั ษะในการดาเนินงานตามแผน และสามารถทา
การประเมินผลงานได้ ด้วยตนเอง หลักการจัดการชุมชนเป็ นหลักการสาคัญที่สนับสนุนส่งเสริ มให้
การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นอีกด้ วย สอดคล้ องกับปราณี พรรณวิเชียร (2530) ที่ได้ เสนอ
ว่าการจัดการชุมชนเป็ นกระบวนการการปฏิบตั ิหน้ าที่ของชุมชนโดยองค์การชุมชนที่สมาชิกของ
ชุมชนร่วมกันจัดตังขึ
้ ้น เพื่อพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของชุมชน ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของชุมชน
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โกวิทย์ พวงงาม (2553) กล่าวว่าการจัดการชุมชนนันเป็
้ นสิ่งสาคัญที่สามารถทา
ให้ นกั พัฒนาชุมชนทางานกับประชาชนได้ อย่ างถูกต้ องและทาให้ งานมีประสิทธิภาพ จึงได้ สรุ ป
ของแนวคิดพื ้นฐานการจัดการชุมชน ไว้ ดงั นี ้
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นหัวใจของงานชุมชน โดยยึดหลักของการมี
ส่วนร่ วมที่ว่าประชาชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมวิเคราะห์ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิงาน ร่ วมประเมินผล
และร่ วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าการจัดการชุมชนนัน้ เป็ นเรื่ องของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนนันเอง
้
2. ความคิดริ เริ่ มของประชาชน ในการทางานกับประชาชนต้ องยึดหลักการที่ว่า
ความคิดริ เ ริ่ ม ต้ องมาจากประชาชนซึ่ง ต้ องใช้ วิถี แห่ง ประชาธิ ป ไตยและเป็ นโอกาสกระตุ้นใ ห้
การศึกษา ให้ ประชาชนเกิดความคิดและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน เป็ น
แนวความคิดที่ เชื่ อมั่นในสิ ทธิ เสรี ภ าพของคน โดยประชาชนเป็ นผู้ริเริ่ ม ในการศึกษาวิเคราะห์
ปั ญ หา จัดทาแผนและโครงการไม่ใช่ถูกกาหนดโดยบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกชุม ชน การ
ดาเนินงานต้ องให้ ประชาชนในชุมชนเป็ นผู้ริเริ่ มและรับผิดชอบ หน่วยงานนอกชุมชนอื่น ๆ เป็ น
หน่วยที่สนับสนุนส่งเสริมเท่านัน้
3. การใช้ ทรัพยากรในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นคน เงิน วัสดุอปุ กรณ์ ทุน ทางสังคมและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นแก่ชมุ ชนนัน้
4. การจัดการชุม ชนเป็ นการศึกษาภาคชี วิต คือมี ลักษณะเป็ นการศึกษาแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต เป็ นการให้ การศึกษาที่เน้ นให้ ร้ ู จักตนเอง
รู้ จัก โลก และเรี ยนรู้ ที่ จ ะอยู่ร่ว มกับ สรรพสิ่ ง ทัง้ ที่ เป็ นมนุษย์ ธรรมชาติ หรื อสิ่ง เหนื อธรรมชาติ
การศึกษาจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทาให้ มีความสามารถปรับตัวเองอยู่ในชุมชน
และสังคมได้ การนาเสนอแนวคิดการศึกษาภาคชีวิต (Lifelong Education) เป็ นผลจากรายงาน
ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ได้ เสนอว่า “มนุษย์แต่ละคน
จะต้ องอยูใ่ นภาวะแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของเขา ฉะนันแนวความคิ
้
ดของการศึกษาภาคชีวิตจึง
เปรี ย บเหมื อ นกุ ญ แจดอกส าคัญ ของสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ” ดัง นัน้ การพัฒ นาชุ ม ชนที่ เ ป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้บนฐานของการทาความเข้ าใจชีวิตจึงนับได้ ว่าเป็ นการศึกษาภาคชีวิตและเป็ น
การศึกษาที่มีความต่อเนื่องกันไปตราบเท่าอายุขยั ของบุ คคล นัน่ แสดงว่าการจัดการชุมชนนันจะ
้
ไม่มีที่สิ ้นสุด แต่หมุนเวียนไปตามความต้ องการและสถานการณ์ของชุมชน
สรุป แนวคิดพื ้นฐานการจัดการชุมชนได้ ว่า การจัดการชุมชนเป็ นการศึกษาภาค
ชีวิต ที่ให้ ประชาชนได้ เรี ยนรู้ กระบวนการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ และธรรมชาติ การจัดการชุมชน
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ต้ องเน้ นเรื่ องการมีสว่ นร่วมของประชาชน เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ แสดงออกทางความคิด โดยที่
ประชาชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมวิเคราะห์ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิงาน ร่ วมประเมินผล และร่ วมรับ
ผลประโยชน์ จากการดาเนินงานที่ใช้ ทรัพยากรในชุมชน
2.6 องค์ ประกอบของการจัดการชุมชน
เมื่อพิจารณาจากหลักของการจัดการชุมชนและลักษณะของการจัดการชุมชน
แล้ ว สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการชุมชนได้ ดงั นี ้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553)
1. คนในชุมชน คนเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของการจัดการชุมชนเนื่องจาก
การจัดการชุมชนเป็ นการพัฒนาของคน โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อผลประโยชน์
ชุมชน การจัดการชุมชนจึงเป็ นสิ่งที่ เกี่ ยวข้ องกับคนใสชุมชนโดยตรง ทัง้ ที่เป็ นบุคคล และกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ
2. ทุนของชุมชน เป็ นองค์ประกอบของการจัดการชุมชนทังทุ
้ นทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางสิ่งแวดล้ อม ทุนทางสังคมได้ แก่ คุณภาพของคน การจัดระเบียบทางสังคม
สถาบันทางสังคม กลุม่ องค์กรต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
ทุนทางเศรษฐกิจได้ แก่ อาชีพ ผลิตภัณฑ์ รายได้ แหล่งทุนของชุมชน เป็ นต้ น ทุนสิ่งแวดล้ อมได้ แก่
ป่ าไม้ แร่ ธาตุ ภูเขา แม่นา้ ลาคลอง นา้ ตก หาดทราย เป็ นต้ น ทุน เหล่านีเ้ ป็ นส่วนสาคัญในการ
จัดการชุมชนให้ ประสบความสาเร็จ
3. การบริ ห ารและการจัด การที่ ดี เป็ นการบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับ บุค คล กลุ่ม
องค์กร การเงิน เวลา อาคารสถานที่ให้ มีประสิทธิภาพ
4. การประสานงาน เป็ นองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนเพื่อประสานกลุ่ม
บุค คล และกลุ่ม องค์ ก รต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาชุม ชนให้ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมที่
สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันและเป็ นลาดับขันตอนที
้
่ได้ วางไว้
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (2548) ได้ เสนอองค์ประกอบที่สาคัญของการพึ่งตนเอง
ของชุมชนไว้ ดงั นี ้
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนในอดีตมีขีดความสามารถในการพึง่ ตนเองสูง เพราะ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีป่าไม้ มีแหล่งน ้า มีปัจจัยในการผลิตเลี ้ยงตัวเองได้ อย่างมัน่ คง
ในหลายพื ้นที่เป็ นอูข่ ้ าวอูน่ ้า เป็ นดินแดนท้ องทุง่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์
2. ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนจาเป็ นต้ องมีทนุ ทางสังคม หมายถึง
ระบบสั ง คม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมที่ เ กื อ้ กู ล กั บ การด ารงอยู่ ร่ ว มกั น ระบบ
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ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเอื ้ออาทร และสมาชิกทุกคน
มีจิตสานึก มีอุดมการณ์ร่วมของชุมชน มีความผูกพันในการสร้ างสรรค์ความเป็ นชุมชนที่เข้ มแข็ง
และมัน่ คง
3. ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ชุมชนจะพึ่งตนเองได้ ต้องมีภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ เพื่อนามาเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินกิจกรรมของชุมชน การแก้ ไขปั ญหาวิกฤตการณ์ ของ
ชุมชนตลอดจนการมีภูมิปัญญาในการคิด วางแผน กาหนดเป้าหมายของตนเอง องค์ความรู้เพื่อ
การจัดการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนเอง การมีเทคโนโลยีเหมาะสมกับชุมชนเป็ น
นวัตกรรมของชุมชน รวมไปถึงองค์ความรู้ในการปรับตัวให้ สามารถดารงอยู่ได้ อย่างปลอดภัยและ
มัน่ คงในสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ชุมชนจาเป็ นต้ องมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในการจัดการความสัมพันธ์ภายในชุมชนและการจัดการความร่วมมือภายนอกชุมชน
4. ระบบการจัดการ ต้ องประกอบด้ วยปรัชญา คุณค่าและวัฒนธรรมชุมชน มี
องค์กรชุมชนและการจัดการซึ่งจะช่วยในการประสานความร่วมมือ หากเรามองชุมชนเป็ นองค์กร
ชุมชนก็เปรี ยบเสมือนองค์กรที่มีชีวิตซึ่งประกอบด้ วยระบบคุณค่า มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีปรัชญา คุณค่าที่สมาชิกยึดถื อเป็ นบรรทัดฐานและใช้ ปฏิบตั ิร่วมกัน
และถ้ าพิจารณาถึงแนวคิดเรื่ องผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง (Stakeholders) ชุมชนเป็ นที่รวมของวิถีชีวิตและ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ปฏิบตั ิ (Actors) ที่หลากหลายทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคลและสถาบัน ดังนันระบบ
้
การจัดการจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้ ชมุ ชนสามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน
สรุป องค์ประกอบของการจัดการชุมชน ประกอบด้ วยคนในชุมชนซึ่งองค์ประกอบ
สาคัญที่สดุ ของการจัดการชุมชน ทุนของชุมชนทัง้ ทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัยพากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม ต้ องมีระบบการบริ หารจัดการ การประสานงาน โดยคนในชุมชนที่เป็ นส่วนสาคัญใน
การจัดการชุมชนให้ ประสบความสาเร็ จ ยึดหลักปรัชญา คุณค่าและวัฒนธรรมชุมชนที่ยึดถือเป็ น
บรรทัดฐานและใช้ ปฏิบตั ริ ่วมกันเพื่อสร้ างความเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง
2.7 หลักการจัดการชุมชน
องค์การสหประชาชาติ (1960) ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการจัดการชุมชนที่ดี
ไว้ 6 ประการ คือ
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1. กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการไปนันจะต้
้
องเป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของชุมชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการแรกเริ่ มที่ดาเนินการควรจะต้ องริ เริ่ มขึน้ จากความ
ต้ องการที่ประชาชนแสดงออกมา
2. ต้ องอาศัยนักวิชาการหลายสาขาและการร่วมมือประสานงานในลักษณะของ
โครงการเอนกประสงค์ เพื่อทาให้ ความเป็ นอยูใ่ นท้ องถิ่นดียิ่งขึ ้น
3. การเปลี่ยนแปลงท่าทีและทัศนคติของประชาชนมีความสาคัญเท่าเทียมกันกับ
ความเจริญก้ าวหน้ าทางวัตถุ
4. การพัฒนาชุมชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนในท้ องถิ่นเข้ าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนให้ มากที่สดุ
5. ต้ องยึดหลักการค้ นคว้ า การส่งเสริม และฝึ กอบรมบรรดาผู้นาชุมชนท้ องถิ่น
6. ผู้ดาเนินงานพัฒนาชุมชนจะต้ องมีความเชื่อถือและยอมรับบทบาทของสตรี
และเยาวชน เพราะเป็ นกลุม่ ที่มีศกั ยภาพของงานชุมชนกว้ างขึ ้น และยืนนานยิ่งขึ ้น
ปราณี พรรณวิเ ชี ยร (2530) ได้ สรุ ปหลักการส าคัญของการจัดการชุม ชนไว้ 3
ประการ ดังนี ้
1. องค์กรชุมชน แม้ ว่าชุมชนจะมีฐานะมีหน่วยทางการเมืองและสังคมมีหน้ าที่
และสามารถกระทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระก็ตาม แต่ในเชิงการจัดการนัน้ จาเป็ นจะต้ องมีการจัดตัง้
องค์กรชุมชนขึ ้นโดยสมาชิกของชุมชน เพื่อเป็ นศูนย์กลางบริหารจัดการและปฏิบตั ิหน้ าที่ของชุมชน
ให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย องค์การชุมชนที่กล่าวถึงนีอ้ าจเป็ นองค์การที่เป็ นทางการ
(Formal Organization) กล่าวคือ เป็ นองค์การที่มีการจัดโครงสร้ างและกิจกรรมที่ชดั เจนชุมชนมี
เจตนาจัดตังให้
้ เป็ นถาวร และมีการแบ่งหน้ าที่ตามความถนัด หรื อเป็ นองค์กรที่ไม่เป็ นทางการ
(Informal Organization) ก็ได้
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อการจัดการชุมชนมีความเกี่ยวข้ องกับการจัดตัง้
องค์กรชุมชนโดยสมาชิกของชุมชนแล้ ว สมาชิกของชุมชนจะต้ องมีส่วนร่ วมในการจัดการชุมชน
การมีสว่ นร่วมของชุมชนจะเป็ นเครื่ องมือในการระดมพลังและการสนับสนุนการจัดการชุมชนส่วน
ในแง่มมุ ของจุดมุ่งหมายการจัดการชุมชนจะต้ องธารงรักษาและขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนให้
คงอยูอ่ ย่างกว้ างขวาง
3. กระบวนการจัดการชุมชนมีลกั ษณะต่อเนื่องเป็ นระบบ และมีขนตอน
ั้
โดยเริ่ ม
จากการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชุมชน การกาหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรม
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เพื่ อ ให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมาย และการทบทวนผลการดาเนิน การซึ่ง จะนาไปสู่การ
ปรับปรุงและการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชุมชนอีกครัง้
เทิดชาย ช่วยบารุ ง (2552) เสนอว่าหลักการจัดการชุมชนอย่างยั่ง ยืน ควรมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. การมีสว่ นร่วมของชุมชน
2. การเน้ นผลประโยชน์ชมุ ชน คุณค่าสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. การพัฒนาคน การศึกษาและหลักสูตรต่าง ๆ
4. การเสริมสร้ างลักษณะเด่นอัตลักษณ์ของชุมชนและพื ้นที่
5. การทาการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน
สรุป หลักการจัดการชุมชนที่สาคัญคือชุมชนต้ องมีการจัดตังองค์
้ กรชุมชนขึ ้นโดย
สมาชิกของชุมชนจะต้ องมีสว่ นร่วมในการจัดการกิจกรรมของชุมชนให้ มากที่สดุ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดาเนินการต้ องเป็ นกิจกรรมที่มีการคิดริเริ่มและสนองตอบความต้ องการของคนในชุมชนเป็ นอันดับ
แรก แล้ วจึงขอร่วมมือประสานงานจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทังนี
้ ้ประชาชนในชุมชนต้ องเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการชุมชนที่มีการวางแผนลักษณะต่อเนื่องเป็ นระบบ มีขนตอน
ั้
เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ชมุ ชนตังไว้
้
2.8 แนวทางการจัดการชุมชนตลาดนา้
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2548) ได้ มีการกาหนดแนวทางในการจัดการชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมซึง่ สามารถนามาประยุกต์กบั บริบทชุมชนตลาดน ้าได้ ดงั นี ้
1. การจัดทาแผนหลักสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยจะต้ องมี
การระบุถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในตลาดน ้าไว้ อย่างชัดเจน
2. การรักษาสภาพแวดล้ อมให้ สมบูรณ์ โดยการรักษาความสะอาด ช่วยกันปลูก
ต้ น ไม้ และดอกไม้ เพิ่ ม ความสวยงามให้ กับ ภู มิ ทัศ น์ ใ นชุม ชนตลาดน า้ และส่ ง เสริ ม รั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
3. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว กล่าวคือหากบุคลากรทางการท่องเที่ ยว
มีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ย่อมทาให้ เกิดการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมในชุมชนตลาดน ้าที่ถกู ต้ อง
4. การให้ ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เข้ าใจถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อม
และให้ ทกุ คนร่วมมือร่วมใจกันสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม
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5. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในชุมชนตลาดนา้ เพื่อพิจารณาถึงผล
เสียหายของคุณภาพสิ่งแวดล้ อมต่อนักท่องเที่ยว เช่น น ้าเสีย ขยะที่สง่ กลิ่นเหม็น เป็ นต้ น
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) เสนอว่าแนวทางการจัดการชุมชนตลาดน ้า ควรมี
ดังนี ้
1. ควรเริ่ ม ที่การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนของตน
2. ควรมี ก ารวางแผนและควบคุม การใช้ ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว และการได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการให้ บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดน ้า
3. ควรให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม
พจนา สวนศรี (2546) ได้ เสนอแนวทางการจัดการชุมชนที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี ้
1. การจัดการสภาพแวดล้ อม คือ การจัดการสิ่งแวดล้ อมในชุมชน โดยที่ชมุ ชนมี
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน
2. การจัดการตลาด คือ ลักษณะสินค้ าและบริ การที่นาเสนอ การวางตาแหน่ง
ทางการตลาดและประเมินคุณค่าของสินค้ าและบริ การ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การสร้ างผลกาไร
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
3. การจัดการองค์กรชุมชน คือ กลไกในการทางานเพื่อจัดการชุมชนให้ สามารถ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ โดยที่ชุมชนรู้ สึกเป็ นเจ้ าของและเข้ ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
4. การจัดการเรี ยนรู้ คือ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้ างการรับรู้
และความเข้ าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
ระหว่างชาวบ้ านกับผู้มาเยือนสร้ างจิตสานึกเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทัง้
ในส่วนของชาวบ้ านและผู้มาเยือน
จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2553) ได้ เสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตลาด
น ้าอย่างยัง่ ยืนว่าควรมีแนวทางในการจัดการดังนี ้
1. ด้ านการมีสว่ นร่วมของชุมชนตลาดน ้านันเป็
้ นเครื่ องมือสิ่งสาคัญในการที่จะทา
ให้ การท่องเที่ยวเกิดความยัง่ ยืน ควรที่จะให้ ชุมชนได้ รับความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ มีความสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม
ทาให้ มีทกั ษะการจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
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2. ด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม วิถีชีวิตของชุมชนริ มน ้าตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการ
อาศัยธรรมชาติในการดารงชีวิต ชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพื่อปกป้องรักษาฟื น้ ฟูแม่น ้าลาคลอง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนมีความสาคัญต่อการยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของชุมชนริ มน ้าให้ สงู ขึ ้นและลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ ลด
น้ อยลง
3. ด้ านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ นอกเหนือจากตลาดน ้า
จะเป็ นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวแล้ ว ในชุมชนบริ เวณรอบตลาดน ้ามักจะมีแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่สามารถนามาเป็ นจุดขายได้ เช่น พื ้นที่การเกษตรที่เป็ นสวนผัก สวนผลไม้ สวนกล้ วยไม้ วัด
สภาพความเป็ นอยู่ของชุมชนริ มน ้า เป็ นต้ น และยังรวมถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวบ้ าน
ในชุมชน เช่น การสานกระเป๋ าผักตบชวา การทาผลไม้ แช่อิ่ม การทอผ้ า การตาข้ าว จะเห็นได้ ว่า
ชุมชนริมน ้าและละแวกใกล้ เคียง มีความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว หากทรัพยากรเหล่านี ้
ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจะถือได้ ว่าเป็ นการเพิ่มอรรถประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากร
ท่อ งเที่ ยวให้ ม ากยิ่ ง ขึน้ ดัง นัน้ ชุน ริ ม นา้ ควรให้ ค วามสนใจและมี ก ารจัด การที่ ดี ต่อ ทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้ วยนอกเหนือจากการให้ ความสาคัญเพียงตลาดน ้าเท่านัน้
4. การให้ ความสาคัญกับการตลาดท่องเที่ยว โดยใช้ แนวทางของการพัฒนาส่วน
ประสมการตลาด (4 Ps) ที่ประกอบด้ วย 1. การกาหนดมาตรฐานสินค้ า /บริ การ ให้ มีการขาย
สินค้ า /บริ การที่ มี คุณ ภาพดี 2. การกาหนดราคาที่ ยุติธ รรม ไม่เอาเปรี ยบนักท่องเที่ ยว 3. การ
กาหนดพัฒ นาช่องทางการจัดจ าหน่ายมีการจัดวางและบอกตาแหน่ง ร้ านค้ าที่ชั ดเจน เพื่ อให้
นักท่องเที่ยวได้ เลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่างสะดวก ไม่เสียเวลา 4. การส่งเสริ มการตลาด เพื่อจูงใจให้
นักท่องเที่ยวที่ได้ มาท่องเที่ยวแล้ วมีความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวอีกอย่างต่อเนื่อง
5. ด้ านการให้ บริ การ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของชุมชนในการ
ให้ บริ การนักท่องเที่ ยวประทับใจ รวมทัง้ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ ยว เช่น
ถนน/ป้ายบอกทางที่เข้ าถึงตลาดน ้า ลานจอดรถที่เพียงพอ ห้ องน ้าที่สะอาด ถังขยะมีกระจายทัว่ ไป
มีเสียงตามสายสาหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สาคัญต่อนักท่องเที่ยว เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การมี การบริ การ
พื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องของการจัดการการท่องเที่ยวที่ดี เช่น
การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากรเป็ นต้ น อันจะส่งผลให้ การท่องเที่ยวตลาด
น ้ามีความยัง่ ยืน
การที่จะให้ ชุมชนดาเนินการจัดการตามหลักการดังกล่าวข้ างต้ น ชุมชนมีความ
จาเป็ นที่จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
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ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กบั คนในสังคมให้ เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ
การท่องเที่ ยวทั่วไป กระตุ้นให้ คนในสัง คมเห็นความส าคัญและเป็ นนัก ท่องเที่ ยวที่ สนใจการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างเจ้ าของบ้ านกับผู้มาเยือน นอกจากนี ้ยังเป็ นการเพิ่มการรับรู้และความ
เข้ า ใจในบทบาทของชุม ชนท้ อ งถิ่ น ต่อ การอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละเป็ นก าลัง ใจหรื อ
สนับสนุนให้ เกิดความต่อเนื่องในการทางานอนุรักษ์ทงด้
ั ้ านธรรมชาติและวัฒนธรรม
สรุป ตลาดน ้าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้ วยฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่
อุดมสมบูรณ์ ดังนันแนวทางการจั
้
ดการชุมชนตลาดน ้าต้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมเป็ นสาคัญ ให้
เป็ นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมไปพร้ อม ๆ กัน โดยจัดทาแผนการท่องเที่ยวที่เน้ นการการ
รักษาสภาพแวดล้ อม การให้ ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวางแผนและ
ดาเนินงานควบคุมการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการขายสินค้ าและบริ การ การส่งเสริ ม
การตลาด และการจัดการเรี ยนรู้ โดยการใช้ ความหลากหลายของทรัพ ยากรในชุม ชน ให้ เป็ น
ประโยชน์
2.9 แนวทางการส่ งเสริมความเข้ มแข็งชุมชน
ปั จจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)ได้
กาหนดแนวทางการส่งเสริมความเข้ มแข็งชุมชนด้ วยการส่งเสริมการร่วมคิดร่วมทาและจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามความพร้ อมของชุมชนเชื่อมโยงกับการทามาหาเลี ้ยงชีพตังแต่
้
ระดับปั จ เจก ระดับครอบครั วจนถึง ระดับชุมชน โดยคานึงถึง ความพอประมานเป็ นล าดับแรก
ก่อนที่จะเชื่อมชุมชนและสังคมภายนอกด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้และการจัดการองค์กรความรู้อย่าง
เป็ นขันตอน
้
มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกชุ
ั้
มชน เพื่อการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชนดังนี ้
1. การส่งเสริ มการรวมตัวของคนในชุมชนทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน
โดยมีวิธีการดังนี ้
1.1 ส่งเสริ มให้ มีการรวมตัวของคนในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและ
มีกิจกรรมดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการรวมตัวในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ หรื อการรวมตัวของชุมชนทังในเชิ
้ งพื ้นที่หรื อประเด็นความสนใจ
1.2 เสริ มหนุนให้ ชมุ ชนมีขีดความสามารถในการรวมตัวกันทาประโยชน์
ต่อส่วนรวม ทัง้ เรื่ องการเปิ ดพืน้ ที่สาธารณะในการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการสร้ างความเข้ ม แข็ง ของชุมชนผ่านสื่ อบุคคล สื่ อการศึกษา สื่ อท้ องถิ่ นและสื่ อ
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ระดับชาติ รวมถึงมาตรการและกลไกทางกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับและการเงินเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ ามาร่วมสนับสนุนการสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง
2. การจัดการองค์ความรู้ และระบบการเรี ยนรู้ ของชุมชนอย่างครบวงจร โดยมี
วิธีการดังนี ้
2.1 สารวจ รวบรวมและพัฒนาฐานข้ อมูลชุมชนให้ เป็ นระบบและทันสมัย
ทังข้
้ อมูลครัวเรื อน ข้ อมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมชุมชน
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพ ยากรธรรมชาติ ทุนภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นและปราชญ์ หรื อผู้นาตาม
ธรรมชาติในชุมชน การสืบค้ นประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน เป็ นต้ น โดยให้ จดั ทาใน
ลักษณะของแผนที่ทุนของชุมชนที่สามารถเข้ าถึงได้ สะดวกและสามารถนาไปใช้ เป็ นฐานในการ
จัดการทรัพยากรในชุมชนและกาหนดทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน
2.2 ฟื น้ ฟูความรู้ พืน้ บ้ านควบคู่ไปกับการทาวิจยั และพัฒนาสร้ างองค์
ความรู้ ใหม่ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและความหลากหลายของทุนในชุมชน โดยให้ การสนับสนุน
บทบาทของนักวิจยั ท้ องถิ่นร่ วมกับสถาบันการศึกษาในการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมให้
เกิดความรู้ ใหม่ของชุมชนที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้ องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การทา
เกษตรผสมผสานเทคโนโลยีการเกษตรและหัตถกรรมพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น โดยมีการรวบรวมความรู้
อย่างเป็ นระบบและนาไปเผยแพร่สคู่ นในชุมชน
2.3 ส่งเสริ มให้ ปราชญ์ แกนนา และผู้ร้ ู ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ผ่า นการเรี ย นรู้ และการจัด การความรู้ ในชุม ชนสู้เ ด็ก และเยาวชน ส่ง เสริ ม ให้ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ควบคู่ไปกับ
การค้ นหาผู้นารุ่นใหม่ที่มีคณ
ุ ธรรม ขยันและอดทน เพื่อเป็ นพลังขับเลื่อนและขยายผลกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของชุมชน
2.4 จัด ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม่าเสมอ เพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหาชุมชนด้ วยตนเอง โดยนาข้ อมูลชุมชนและความรู้จากภายนอก
มาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เพื่อค้ นหาแนวทางทดลองแก้ ไข มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากเครื อข่ายชุมชนที่ประสบความสาเร็ จนามาใช้ ประโยชน์ โดยใช้ แหล่งทุนในชุมชนพัฒนาเป็ น
แผนชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับภายนอกในบริบทที่ชมุ ชนต้ องการได้ รับการสนับสนุน
2.5 สนับสนุนเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชน
กับชุมชน ชุมชนกับสถาบันการศึกษา ชุมชนกับองค์กรหือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาคธุรกิจเอกชน
องค์ ก รเอกชน สื่ อ มวลชน ฯลฯ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาองค์ ค วามรู้ โดยเฉพาะบทบาทของ
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สถาบันการศึกษาและหน่วยงานการวิจยั ในการจัดการความรู้และภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวคนให้ เป็ น
ความรู้ที่เป็ นประโยชน์แก่ชมุ ชน
3. การสร้ างภูมิค้ มุ กันชุมชน โดยมีแนวทางในการดาเนินการดังนี ้
3.1 เสริ มสร้ างครอบครัวให้ มีความมัน่ คง มีความอบอุ่น มีสมั พัน ธภาพที่
ดี รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามและทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมโดยมีการจัดกิจกรรมให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต รวมไปถึงการสร้ างค่านิยมครอบครัวที่ดีผ่านระบบการศึกษา สถาบัน
ทางศาสนา สื่อชุมชน มีการจัดกิจกรรมของครอบครัวอย่างสม่าเสมอ เช่น การสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างคนต่างวัย โดยเฉพาะกลุม่ คนวัยรุ่นกับผู้สงู อายุเป็ นต้ น
3.2 สร้ างบรรยากาศในชุมชนให้ เอื ้อต่อการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตทังในระบบและนอกระบบอย่
้
างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน เช่นศูนย์การ
เรี ยนรู้ ชุมชน ศูนย์สาธิ ตของหน่วยงานภาครั ฐ พิพิธภัณฑ์พื น้ บ้ าน รวมไปถึง การอานวยความ
สะดวกให้ ชุม ชนสามารถเข้ าถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งสม่ า เสมอ ด้ ว ยสาระและเครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลาย เช่น การศึกษาผ่านสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ตประจาชุมชน เป็ นต้ น
นภาภรณ์ หะวานนท์ (2550) ได้ เสนอมิตคิ วามเข้ มแข็งของชุมชน 4 ด้ านดังนี ้
1. มิติทางด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจ
ที่เอื ้อให้ สมาชิกในชุมชนสามารถที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับระบบการผลิตเพื่อการค้ า คือมีกลไกในการ
ระดมเงินทุนของชุมชนเพื่อเป็ นสินเชื่อให้ กบั สมาชิกในชุมชน มีการจัดระบบการผลิตสามารถลด
ต้ น ทุน การผลิ ต ในเรื่ อ งการใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งทุ่น แรงในการผลิ ต ความสามารถสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ า การเพิ่มแหล่งรายได้ ให้ มีความหลากหลาย
2. มิติทางด้ านสังคม ได้ แก่ ความสามารถของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคม
ของชุมชนให้ สามารถร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมชุมชนไม่วา่ ปั ญหานันจะเกิ
้
ดจากสมาชิก
ภายในชุมชนหรื อเกิดจากคนภายนอกชุมชน เป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นแรงเกาะเกี่ยวที่คนในชุมชนมี
ต่อกัน และสะท้ อนให้ เห็นถึงศักยภาพชุมชนในการสร้ างให้ สงั คมชุมชนดารงอยู่ตอ่ ได้ อย่างมัน่ คง มี
สันติสขุ มีความสามัคคี อันเป็ นรากฐานของความเข้ มแข็งของชุมชน
3. มิติทางด้ านวัฒนธรรม ได้ แก่ ความสามารถของชุมชนในการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
สติปัญ ญา มี การแลกเปลี่ยนความรู้ กันอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่ อง มี การสื บสานภูมิ ปัญญา
ความรู้ ชุ ม ชน มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในศัก ยภาพ ภู มิ ปั ญญาและความภู มิ ใ จในชุ ม ชน ชุ ม ชนมี
ความสามารถในการปรับตัวจนสามารถสร้ างความเข้ มแข็งขึ ้นมาได้ ในลักษณะต่าง ๆ กัน
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4. มิติทางด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ความสามารถของชุมชนในการ
จัดระบบดูแลและแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์และเป็ นธรรมแก่สมาชิกในชุมชน ทา
ให้ ชมุ ชนสามารถสร้ างระบบการจัดการทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชมุ ชนได้
สรุ ป แนวทางการส่งเสริ มความเข้ ม แข็ง ชุม ชนต้ องมี การจัดการองค์กรความรู้
อย่างเป็ นขันตอน
้
โดยการส่งเสริ มการรวมตัวของคนในชุมชนทากิจกรรมในรู ปแบบที่หลากหลาย
เพื่ อประโยชน์ ต่อส่วนรวม ส ารวจองค์ความรู้ ในชุม ชนไม่ว่าจะเป็ นทุน ทางเศรษฐกิ จ ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อนาไปใช้ เป็ นฐานในการจัดการทรัพยากรในชุมชน
สนับสนุนการทาวิจยั ส่งเสริ มให้ ปราชญ์ แกนนา และผู้ร้ ู ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ผ่านการเรี ยนรู้ จัดให้ มีกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ สนับสนุน
เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนกับชุมชน สร้ างบรรยากาศในชุมชนให้
เอื ้อต่อการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทังในระบบและนอกระบบอย่
้
างต่อเนื่อง และเชื่อมโยง
กับแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
องค์ ก ารสหประชาติ ก ล่ า วว่ า การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน (People’s
Participation) นัน้ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ สมาชิกทุกคนในชุมชน ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมช่วยเหลือ
และเข้ ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้ รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนานันอย่
้ างเสมอภาค (United Nation, 1981) ในประเทศไทยแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 ต่อเนื่อง
มาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมีบญ
ั ญัติอยู่ในกฎหมายต่างๆอีก
มากมาย อีกทัง้ พระราชกฤษฎีว่าด้ วยหลักเกณฑ์และการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 ก็ได้ ให้ ความสาคัญของการให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลางให้ มีการปฏิรูประบบราชการที่เปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนมี ส่ว นร่ วมในการบริ หารราชการแผ่นดิน (ถวิ ลวดี บุรีกุล , 2551) ตัง้ แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่ม่งุ เน้ นคนเป็ นสาคัญมากกว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและได้ พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top - down) มา
เป็ นจากระดับล่างขึ ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ Oakley (1984)
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่า แนวทางจากระดับ ล่า งขึน้ บนนี เ้ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งยิ่ ง กับ แนวคิด การมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนซึง่ เป็ นสิ่งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา
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3.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
นิรุธ ประสิทธิ เมตต์ (2540) กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การ
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในความคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่ วมมือ
ปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถทาให้
ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชนบท เพื่อแก้ ปัญหาและนามาซึ่งสภาพความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนที่ดีขึ ้นได้ นนั ้ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้ องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่ว่ามนุษย์ทกุ คน
ต่างก็มีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่ นอย่างมีความสุขได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเป็ นที่
ยอมรับของผู้อื่นและพร้ อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้ องยอมรับความจริ ง
ที่วา่ มนุษย์นนสามารถพั
ั้
ฒนาได้ ถ้ามีโอกาสและได้ รับการชี ้แนะอย่างถูกต้ อง
โกมล ชอบชื่ นชม (2541) ให้ ความหมายว่าการมี ส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่
ส่งเสริ มให้ ประชาชนในระดับท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
กว้ างขวางโดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการวางแผนพัฒ นาที่อยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ข้ อเท็จจริง และความต้ องการของประชาชนเป็ นสาคัญ
ประเสริ ฐ สุนทร (2543) ให้ ความหมายว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนหมายถึง
การที่บคุ คล กลุม่ หรื อชุมชนมีความเห็นพ้ องต้ องกันในเรื่ องที่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดาเนินชีวิต
ของตนเอง แล้ วมีการแสดงให้ เห็นถึ งความต้ องการ โดยสมัครใจร่ วมกันเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
กาหนดการเปลี่ยนแปลง เพื่อตัวประชาชนเองจนมาสู่การตัดสินใจกระทาการเพื่อให้ บรรลุถึงความ
ประสงค์นนั ้ ๆ โดยร่วมกันในการระดมความคิด การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบตั ิ การติดตาม
และประเมินผล รวมตลอดจนถึงการเสียสละเวลา แรงงาน และทุนทรัพย์ตา่ ง ๆ ด้ วย
ปาริ ช าติ วลัย เสถี ย ร และคณะ(2543) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่า การมี ส่ว นร่ ว มใน
ลักษณะที่เป็ นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา
ตังแต่
้ เริ่ มจนสิ ้นสุดโครงการได้ แก่การร่ วมกันค้ นหาปั ญหา การติดตามประเมินผล รวมทังการรั
้
บ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้ องมีความสอดคล้ องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
เทอดเกียรติ วงศาโรจน์ (2546) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง ความร่วมมือของ
บุค คลหรื อ กลุ่ม คนที่ มี ค วามคิด เห็ น ตรงกัน ในเรื่ อ งความต้ อ งการ และการแลก เปลี่ ย นซึ่ ง มี
ผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวมจนเกิดการลงมือปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ โดยนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้ ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กิจกรรมที่
ร่วมมือกันดาเนินการ
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นรินทร์ ชยั พัฒนพงศา (2546) ได้ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วน
ร่วม คือการที่ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดที่ไม่เคยได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรื อเข้ าร่วมการตัดสินใจหรื อเคย
มาเข้ าร่ วมด้ วยเล็กน้ อยได้ เข้ าร่ วมด้ วยมากขึน้ เป็ นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาค มิใช่มีส่วนร่ วม
อย่างผิวเผินแต่เข้ าร่ วมด้ วยอย่างแท้ จริ งยิ่งขึ ้นและการเข้ าร่ วมนันต้
้ องเริ่ มตังแต่
้ ขนั ้ แรกจนถึงขัน้
สุดท้ ายของโครงการ
Reeder (1974) ได้ ให้ ความหมายว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นการปะทะสังสรรค์ทาง
สังคมทังในลั
้ กษณะการมีสว่ นร่วมของปั จเจกบุคคลและการมีสว่ นร่วมของกลุม่
Erwin (1976) ให้ ความหมายว่า เป็ นกระบวนการให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่ว น
เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ ปัญหาของตน เน้ นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้ อง
อย่างแข็งขันของประชาชนใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และความชานาญของประชาชนแก้ ไขปั ญหา
ร่ ว มกับ การใช้ วิ ท ยาการที่ เ หมาะสมและสนับ สนุน ติด ตามผลการปฏิ บัติง านขององค์ ก รและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
Cohen and Uphoff (1981) ได้ ให้ ความหมายการมีส่วนร่วมของของประชาชนว่า
สมาชิกของชุมชนต้ องเข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ องใน 4 ด้ าน ได้ แก่
1. การมีสว่ นร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร
2. การมีสว่ นร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทังลงมื
้ อปฏิบตั ิตามที่ได้ ตดั สินใจ
3. การมีสว่ นร่วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน
4. การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลโครงการ
สรุ ป จากความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นทัง้ หมด
สามารถสรุปได้ วา่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน คือกระบวนการในการพัฒนา หรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ คนในชุมชน หรื อเพื่อประชาชนด้ วยความสมัครใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ า
มามีส่วนร่ วมตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการ ด้ านความคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่ วมมือปฏิบตั ิ
และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ สอดคล้ องกับวิถีชี วิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน
ด้ วย
3.2 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ประยูร ศรี ประสาธน์ (2542) ได้ เสนอปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมีด้วยกัน 3
ปั จจัย คือ
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ เพศ
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2. ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้ แก่ การศึกษา อาชี พ รายได้ และการเป็ น
สมาชิกกลุม่
3. ปั จจัยด้ านการสื่อสาร ได้ แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล
สถาบันชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา (2542) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้
เกิดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องนันจะเกิ
้
ดขึ ้นภายใต้ ปัจจัยและสภาพแวดล้ อมหลายประการ
ดังนี ้
1. การมีข้อมูลพื ้นฐานของชุมชนในทุก ๆ ด้ าน เพราะนัน่ หมายถึงการรู้จกั ตนเอง
มองเห็นปั ญหาของท้ องถิ่ น และเข้ าใจความเชื่ อมโยงภายในสังคมของตนเอง อันเป็ นรากฐาน
สาคัญในการกระตุ้นให้ ผ้ ูคนเข้ ามาร่ วมกันคิดและลงมือทากิจกรรมในการแก้ ปัญหาสาธารณะ
ร่วมกัน
2. การมีองค์ความรู้ และความสามารถในการสร้ างองค์ความรู้ ที่เอื ้อต่อการเป็ น
ประชาสัง คม เนื่องจากในการวิเ คราะห์ ปัญหา การแสวงหาหนทางแก้ ปัญหาและการกาหนด
ทิศทางข้ างหน้ าร่วมกันนัน้ ต้ องอาศัยการสร้ างและการสะสมองค์ความรู้ เพื่อสามารถปรับใช้ และ
เป็ นพื ้นฐานให้ เกิดการเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้นต่อไป
3. การมีเทคนิคและวิธีประชุมระดมความคิด เวทีพบปะและการประชุมระดม
ความคิดเป็ นกิจกรรมที่สร้ างโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่ วมและเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเกิดกิจกรรม
สาธารณะ ดังนัน้ การมีเทคนิคและกระบวนการเพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกระดับ
อย่างแท้ จริงจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องให้ ความสาคัญอย่างมาก
4. มีระบบการติดต่อและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง ระบบการสื่อสารมี
ความสาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมและการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ อย่างมาก เนื่องจากเป็ น
ช่องทางที่ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร เกิดความเข้ าใจและเรี ยนรู้ กลุ่มคนอื่น ๆ ที่อยู่
ร่ ว มในสัง คมเดี ย วกัน ทัง้ ยัง เป็ นตัว กระตุ้น ให้ เ กิ ด ความตระหนัก ในสถานการณ์ ปั ญ หาและ
ความเห็นความจาเป็ นในการเข้ ามามีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างสรรค์สงั คมร่วมกัน
William Reeder (1963) กล่าวถึงปั จจัยที่ทาให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมหรื อไม่
เข้ ามามีสว่ นร่วมไว้ ดงั นี ้
1. บุคคลและกลุม่ บุคคลจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอ่ เมื่อกิจกรรมนัน้
สอดคล้ องกับความเชื่อพื ้นฐาน ทัศนคติ และค่านิยมของตน
2. บุคคลและกลุม่ บุคคลเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอ่ เมื่อกิจกรรมนันๆ
้ มี
คุณค่าสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของตน
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3. บุคคลและกลุม่ บุคคลเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอ่ เมื่อกิจกรรมนันมี
้
เป้าหมายที่จะส่งเสริมและปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของตน
4. บุคคลและกลุม่ บุคคลจะไม่เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอ่ เมื่อตนเองได้
เคยมีประสบการณ์ที่เป็ นอคติตอ่ กิจกรรมนันมาแล้
้
ว
5. บุคคลและกลุม่ บุคคลจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอ่ เมื่อกิจกรรมนัน้
สอดคล้ องกับสิ่งที่ตนเองได้ มาหรื อหวังเอาไว้
6. บุคคลและกลุม่ บุคคลจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ความ
คิดเห็นของตนเองเป็ นใหญ่
7. การเข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะกระทาโดย
การบีบบังคับไม่ได้
8. การเข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ บุคคลและกลุม่ บุคคลย่อมขึ ้นอยูก่ บั
อุปนิสยั และจารี ตประเพณี
9. บุคคลและกลุม่ บุคคลจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั โอกาส
ที่จะเอื ้ออานวย
10. การเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุม่ บุคคลย่อมขึ ้นอยูก่ บั
ความสามารถ
11. บุคคลและกลุม่ บุคคลจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการ
สนับสนุนกระตุ้น ยัว่ ยุ และจูงใจให้ เกิดขึ ้น
สรุ ป ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนนัน้ มี หลายประการ เช่น
ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านการสื่อสาร ทังนี
้ ้ประชาชนก็เป็ นอีก
ปั จ จัยหนึ่งที่ ส าคัญ เนื่ องจากปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ ในท้ องถิ่ นล้ วนแต่ส่ง ผลให้ เกิดกระบวนการแก้ ไ ข
ปั ญหา การกาหนดเทคนิคและวิธีการระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการแสดงออกทาง
ความคิดเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึ่งกันและกันระหว่างคนใน
ชุมชนด้ วยกันเองเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
3.3 องค์ ประกอบของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ถวิลวดี บุรีกลุ (2551) ได้ เสนอองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ ดงั นี ้
1. ต้ องมีวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ ประชาชนเข้ าร่วมในกิจกรรม
หนึ่งๆ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจนว่าเป็ นไปเพื่ออะไร ผู้เข้ าร่วมจะได้ ตดั สินใจถูก
ว่าควรเข้ าร่วมหรื อไม่
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2. ต้ องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่วมต้ องระบุลกั ษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ ตดั สินใจว่าควรเข้ าร่วมหรื อไม่
3. ต้ องมีบุคคลหรื อกลุ่มเป้าหมาย การให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่ วมจะต้ องระบุ
กลุ่ม เป้ าหมาย อย่ า งไรก็ ต ามโดยทั่ว ไปกลุ่ม บุค คลเป้ าหมายมัก ถูก จ ากัด โดยกิ จ กรรมและ
วัตถุประสงค์ของการมีสว่ นร่วมอยูแ่ ล้ วโดยพื ้นฐาน
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้ องขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขพื ้นฐาน
ของการมีสว่ นร่วมด้ วย คือ
1. ต้ องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้ าร่วมหรื อไม่ก็ได้ การเข้ าร่วม
ต้ องเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ การถูกบังคับให้ ร่วมไม่วา่ จะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็ นการมีสว่ นร่วม
2. ต้ องมีความเสมอภาค ประชาชนที่เข้ าร่วมในกิจกรรมใดจะต้ องมีสิทธิเท่าเทียม
กับผู้เข้ าร่วมคนอื่นๆ
3. ต้ องมี ความสามารถ ประชาชนหรื อกลุ่ม เป้าหมายจะต้ อ งมี ความสามารถ
พอที่จะเข้ าร่วมในกิจกรรมนันๆ
้ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้ จะกาหนดว่าผู้เข้ าร่วมมีเสรี ภาพ
และเสมอภาคแต่กิจกรรมที่กาหนดไว้ มีความซับซ้ อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมี
ส่วนร่วมย่อมเกิดขึ ้นไม่ได้
สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึ ้นอยู่กับ
ความสนใจและประเด็นในการพิจารณา แต่มีเงื่อนไขพื ้นฐานในการมีส่วนร่ วมว่าประชาชนต้ องมี
อิสรภาพ ความเสมอภาพและความสามารถในการเข้ าร่วมกิจกรรม นอกจากนี ้การมีส่วนร่วมต้ องมี
วัต ถุป ระสงค์ ห รื อ จุด มุ่ง หมายต้ อ งมี กิ จ กรรมเป้ าหมายและต้ องมี ก ลุ่ม เป้ าหมาย ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน (Public Participation) จึงเป็ นการกระจายโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชาชน โดยการให้
ข้ อมูลแสดงความคิดเห็น ให้ คาแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั โิ ดยตรงจากประชาชน
3.4 ลักษณะและขัน้ ตอนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การเข้ ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการกระทากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนนันมี
้ นกั วิชาการได้ เสนอแนวคิดถึงขันตอนการมี
้
ส่วนร่วมของชุมชน
ดังนี ้
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544) ได้ เสนอขัน้ ตอนการมีส่วนร่ วมของประชาชน 4
ขันตอน
้
คือ

80

1. การมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ มโครงการ ร่ วมค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
ภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจกาหนดความต้ องการและร่วมลาดับความสาคัญของความต้ องการ
2. การมีส่วนร่วมในขันการวางแผน
้
กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการ
ดาเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ ในโครงการ
3. การมีส่วนร่วมในขันตอนการด
้
าเนินโครงการ ทาประโยชน์ให้ แก่โครงการ โดย
ร่วมช่วยเหลือด้ านทุนทรัพย์ วัสดุอปุ กรณ์ และแรงงาน
4. การมี ส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการเพื่อให้ ร้ ู ว่าผลจากการดาเนินงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ โดยสามารถกาหนดการประเมินผลเป็ นระยะต่อเนื่องหรื อ
ประเมินผลรวมทังโครงการในคราวเดี
้
ยวก็ได้
ศิมา ณ ระนอง (2545) ได้ กล่าวไว้ ว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนนันมี
้ 5
ประการ คือ
1. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการค้ นหาปั ญหา
2. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ
3. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดาเนินการ
4. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการประเมินผล
5. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการรับผล
ทังนี
้ ้มีขนตอนของการมี
ั้
สว่ นร่วมในการดาเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. การร่วมทาการศึกษาค้ นคว้ าถึงปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน
เพื่อ สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนหรื อสนองตอบต่อความต้ องการของชุมชน
2. การร่วมค้ นหา สร้ างรูปแบบ และวิธีพฒ
ั นา เพื่อแก้ ไขและลดปั ญหาของชุมชน
ตลอดจนสนองความต้ องการของชุมชน
3. การร่ วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อกิจ กรรม เพื่อขจัดและแก้ ไ ข
ตลอดจนสนองความต้ องการของชุมชน
4. การร่วมตัดสินใจในการใช้ ทรัพยากรที่มีจากัดให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
5. การร่ วมปรับปรุ งระบบการบริ หารงานพัฒนาเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
6. การร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และหน่วยงาน
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7. การร่วมปฏิบตั ติ ามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้
8. การร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรม
ที่ทาไว้ กบั เอกชนและภาครัฐบาลให้ ใช้ ประโยชน์ได้ ตอ่ ไป
้
สว่ นร่วมออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
อคิน รพีพฒ
ั น์ (2547) ได้ แบ่งขันตอนการมี
1. ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการค้ นหาปั ญหาและความต้ องการของชุมชนตลอดจน
เรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหาร่วมกับผู้ปฏิบตั งิ านในสนาม (Organizer)
2. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ ไข
ปั ญหา
3. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านตามแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหา
4. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
Cohen and Uphoff (1980) เสนอว่าขันตอนของการมี
้
ส่วนร่วมของประชาชนนัน้
สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
1. ขันการมี
้
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1.1 การมีส่วนร่วมในการเริ่ มตัดสินใจ (Initial decision) เป็ นขันตอนที
้
่มี
ความสาคัญมากเพราะเป็ นการระบุประเด็นปั ญหาเพื่อการแก้ ไข ซึ่งชุมชนหรื อผู้นาชุมชนควรมี
บทบาทในขัน้ ตอนนีเ้ พราะจะเป็ นผู้ที่ร้ ู ข้ อมูลข่าวสารอันเป็ นประเด็นปั ญหาท้ องถิ่นที่ดีที่สุด แต่
โดยทัว่ ไปแล้ วชุมชนจะเข้ าไปมีบทบาทในขันตอนการพิ
้
จารณาว่า โครงการนัน้ จะเริ่ มดาเนินการ
เมื่อใด ที่ไหน และชาวบ้ านจะให้ ความร่วมมืออย่างไร
1.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินการตัดสินใจ (Ongoing decision) เกิด
หลังจากการริ เริ่ มการตัดสินใจ ซึ่งถ้ าชุมชนท้ องถิ่นไม่ได้ มีบทบาทในขันตอนในการเริ
้
่ มตัดสินใจ
Uphoff เสนอว่าภาครั ฐ ก็ ควรเปิ ดโอกาสให้ ชุม ชนหรื อผู้นาชุมชนมี ส่วนร่ วมในขั น้ ตอนนี เ้ พื่ อ
พิจารณาถึงความต้ องการแท้ จริง และจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
1.3 ขันตั
้ ดสินในปฏิบตั ิการ (Operational decision) เป็ นการเข้ ามามี
ส่วนร่วมของชุมชนซึง่ อาจเป็ นกลุม่ อาสาสมัคร กลุ่มผู้หญิง กลุ่มร่วมมือต่าง ๆ หรื ออาจจะอยู่ในรูป
ของการเป็ นสมาชิกดาเนินการประชุม การเลือกผู้นา การเข้ าร่วมประชุม เป็ นต้ น ซึ่งในกลุ่มเหล่านี ้
จะต้ องพิจารณาถึงภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ฯลฯ ที่มีอิทธิ พ ล
เกี่ยวเนื่องต่อผลสาเร็จของการดาเนินงาน
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2. การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร ประกอบไปด้ วย
2.1 การสนับสนุนด้ านทรั พ ยากร (Resources) ซึ่ง อาจอยู่ในรู ปการ
สนับ สนุน ด้ า นแรงงาน เงิ น วัส ดุอุป กรณ์ รวมทัง้ ข่า วสาร เป็ นต้ น แต่ทัง้ นี ก้ ารสนับ สนุน ด้ ว ย
ทรัพยากรควรจะเป็ นไปอย่างอิสระ ไม่มีการบังคับ
2.2 การมี ส่วนร่ วมในการบริ หาร และการประสานขอความช่ว ยเหลื อ
(Participation in Administration and Co-ordination) โดยอาจจะเป็ นลูกจ้ างโครงการ ที่ปรึก ษา
โครงการ หรื อคณะกรรมการโครงการซึ่งในบทบาทส่วนนี ้จะก่อให้ เกิดการพึ่งตนเองได้ ของชุมชน
ในขณะเดี ยวกันภาครั ฐ ก็ จ ะได้ รับข้ อมูล ข่าวสารวงใน รวมทัง้ ปั ญหาและข้ อจ ากัด ที่ อาจจะมี
ผลกระทบต่อโครงการด้ วย
2.3 การมี ส่วนร่ ว มในการด าเนิ นโครงการ (Enlistment) การประสาน
ความร่ วมมื อซึ่งในประเด็นนี ไ้ ม่มุ่ง เน้ นผลประโยชน์ เป็ นส าคัญ แต่เป็ นการเข้ ามามี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเฉพาะด้ าน หรื อเป็ นการให้ ความร่วมมือเพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดตามมาภายใน
ชุมชน
3. การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) เป็ นการเข้ าร่วมในผลประโยชน์ที่เกิด
จากการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นผลประโยชน์ทางด้ านวัตถุ ด้ านสังคม หรื อผลประโยชน์สว่ นบุคคล
3.1 ผลประโยชน์ทางด้ านวัตถุ (Meterial Benefit) เป็ นประโยชน์ที่เกิดแก่
สมาชิกของชุมชนแต่ละคน ที่เห็นได้ ชดั เช่นการมีผลผลิตเพิ่ม การมีรายได้ เพิ่มจากการขายผลผลิต
ที่เพิ่มขึ ้น การมีทรัพย์สิน มีเงินออม เป็ นต้ น
3.2 ผลประโยชน์ทางด้ านสังคม (Social Benefit) ได้ แก่ สาธารณสมบัติ
ซึง่ อาจจะเป็ นการบริ การ หรื อสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริ มสร้ างชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ น้
เช่น โรงเรี ยน สถานีอนามัย ระบบน ้าบาดาล ฯลฯ
3.3 ผลประโยชน์ ส่ว นบุค คล (Personal Benefit) เป็ นผลประโยชน์
ทางด้ านจิตใจ เช่น ผลประโยชน์ด้านความต้ องการเพื่อความสบายใจ การปราศจากหนี ้สิน การมี
มาตรฐานชีวิตที่ดีขึ ้น การมีสถานภาพในชุมชนที่ดีขึ ้น เป็ นต้ น
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (Evaluation) โดยควรเปิ ดโอกาสให้ ชุมชน
ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผลทังประเด็
้
นความสาเร็จและความล้ มเหลวของกิจกรรม
Fornaroff (1980) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีขนตอนการมี
ั้
ส่วน
ร่วม ดังนี ้
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1. การวางแผน รวมถึง การตัดสินใจในการกาหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่
ต้ องใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2. การดาเนินงาน
3. การใช้ บริการจากโครงการ
4. การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์
Muntarbhorn (1983) ได้ แบ่งลักษณะของการมี ส่วนร่ วมของประชาชน และ
วิธีการหรื อแนวทางในการร่วมมือไว้ ดงั นี ้
1. ด้ านชนิดของการมีส่วนร่วม ประกอบด้ วยการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การ
ร่วมกันปฏิบตั งิ าน การแบ่งปั นผลประโยชน์หรื อรับผลสาเร็ จร่วมกัน ตลอดจนการติดตามผลและ
ประเมินผลร่วมกัน
2. ด้ า นบุค คลหรื อ หน่ว ยงานที่ จ ะเข้ า มามี ส่ว นร่ ว ม ประกอบด้ ว ยชาวบ้ า นใน
ท้ องถิ่น ผู้นาท้ องถิ่น รัฐบาลหรื อหน่วยงานราชการ และบุคคลหรื อหน่วยงานที่อยู่ภายในชุมชน
เช่น องค์การเอกชน องค์การระหว่างประเทศ กลุม่ อาสาสมัครต่าง ๆ
3. ด้ านวิธีการหรื อแนวทางในการมีส่วนร่ วมนันอาจจะเป็
้
นการริ เริ่ มของท้ องถิ่น
ด้ วยความสมัครใจ หรื อเกิดจากการบังคับสัง่ การของรัฐบาล โครงสร้ างของการมี ส่วนร่วมอาจจะ
เป็ นการดาเนินงานของฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่หรื อการร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง มีการตัดสินใจเลือก
ช่องทางต่าง ๆ ในการพัฒนาตามความเหมาะสมระยะเวลาที่ดาเนินโครงการอาจเป็ นช่วงเวลาสัน้
หรื อเป็ นโครงการที่ต่อเนื่องและถาวร โดยอาจมีขอบข่ายเพียงด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อครอบคลุมทุก
ด้ าน ส่วนการให้ อานาจในการดาเนินการอาจจะเป็ นการรวมอานาจในการสัง่ การหรื อการมอบ
อานาจให้ คณะกรรมการที่ผา่ นการเลือกตังจากทุ
้
กฝ่ าย
สรุ ป แนวคิดเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนสามารถสรุ ปได้ ว่า
ขันตอนของการมี
้
ส่วนร่ วมนันประกอบด้
้
วย ขันการค้
้
นหาสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นขันตอนที
้
่
สาคัญที่ ประชาชนต้ องให้ ความร่ วมมือ ให้ ข้อมูลที่เป็ นประเด็นปั ญหาในชุมชนของตน ขัน้ การ
วางแผน กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ขันการด
้
าเนินการ ปฏิบตั ิการซึ่ง
อาจอยู่ในรู ปการสนับสนุนด้ านทรัพยากรต่าง ๆ ทังแรงงาน
้
หรื อกาลังทรัพย์ ขันการประเมิ
้
นผล
โดยสิ่งที่สาคัญที่สดุ คือประชาชนต้ องมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนเพื
้
่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นส่งผลดีตอ่ ชุมชน
ของตนเองมากที่สดุ
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3.5 รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ กาหนดบทบาทของท้ องถิ่นกับ
การจัดการศึกษาในสาระมาตรา 41 ระบุไว้ ว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิจดั การศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่ง หรื อทุกระดับตามความพร้ อม ความเหมาะสม และความต้ องการภายใน
ท้ องถิ่น ทังนี
้ ้วิชิต นันทสุวรรณ และจานงค์ แรกพินิจ (2541) ได้ นาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาไว้ ดงั นี ้
1. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะนี ้เกิด
จากความสามารถและความต้ องการของคนในชุมชนที่ม่งุ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิต
และตอบสนองความต้ อ งการของสมาชิ กในชุม ชน โดยยึด หลักให้ ผ้ ู เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ อย่า งไม่มี
ขีดจากัดของระยะเวลา สถานที่ เพศ และอายุ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนได้ เรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยที่
แท้ จริง ชุมชนได้ เข้ ามามีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ทังนี
้ ้รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
นี ต้ ้ องอาศัย องค์ป ระกอบ 3 อย่างที่ มี อยู่ในชุม ชน ได้ แก่ คน ความรู้ และทรั พ ยากร โดยมี
กระบวนการดาเนินการ คือ
1.1 การวิเคราะห์ – สังเคราะห์ ปั ญหาชุมชน
1.2 การหาทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับวิถีชีวิต
1.3 การดาเนินการสร้ างกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ แก้ ไขปั ญหาที่มีอยู่
1.4 การประเมินผลกิจกรรม
โดยการกาหนดเนื ้อหาหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ จะเริ่ มจากจุดเล็กๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตประจาวันแล้ วขยายออกไปสูเ่ นื ้อหาหรื อกิจกรรมที่ซบั ซ้ อน และเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตทังหมด
้
2. รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
โรงเรี ยนในการสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่น ที่สมั พันธ์ และสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งของสภาพชุมชน
สนองความต้ องการและวิถีชีวิตของชุมชนในท้ องถิ่น โดยบุคคลในท้ องถิ่น เช่น ปราชญ์ ชาวบ้ าน
ผู้ร้ ูผ้ นู าชุมชน ผู้ปกครอง มาจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่นและประเมินผล
3. รูปแบบการเชื่อมประสานการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน การ
มีส่วนร่ วมของชุมชนในรู ปแบบนีจ้ ะเกิดขึน้ เฉพาะกับชุม ชนที่มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เข้ มแข็ง มี
องค์กรชุมชนเพื่อจัดการเรี ยนรู้ร่วมกัน มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ชุมชนอื่น
สรุป ได้ ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานัน้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คน
ได้ เรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย นอกจากจะเป็ นการมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนในการพัฒนาการจัดการเรี ยน
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การสอนแล้ ว ยังเป็ นไปในลักษณะของการร่ วมกันจัดการศึกษาให้ แก่คนในชุมชนโดยการสร้ าง
หลักสูตรที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ ชุมชนนัน้ ๆ บน
พื ้นฐานของการมีสว่ นร่วม
ตอนที่ 4 ตลาดนา้ โบราณ
4.1 ความหมายของตลาดนา้ โบราณ
จากสภาพทางภูมิ ศาสตร์ ของประเทศไทยที่ เป็ นเทื อกเขาสูง สลับกับพื น้ ที่ ราบ
และมีพื ้นที่บางส่วนติดต่อกับทะเลจึงเป็ นบ่อเกิดแห่งแม่น ้าหลายสาย เหมาะสมกับการตังถิ
้ ่นฐาน
ของประชากรเพราะเป็ นพืน้ ที่ที่อุดมไปด้ ว ยพืชพันธุ์ธัญญาหารและอาหารจากแหล่งน ้าพอเพียง
สาหรับการใช้ สอยและการเพาะปลูก อีกทังยั
้ งเป็ นเส้ นทางการคมนาคมการติดต่อค้ าขายสินค้ า
และน ้าเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันต่อชีวิตของคนไทยทุกยุคทุ ก
สมั ย ตั ง้ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น อาจกล่ า วได้ ว่ า น า้ เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด ของวั ฒ นธรรมไทย
(คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ, 2538)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ ระบุถึงคาว่าตลาดน ้าหมายถึง
ที่ชุมนุมเพื่อซื ้อขายของต่าง ๆ ทางน ้า มีเรื อเป็ นพาหนะบรรทุกสิ่งของ ในบางแห่งอาจเรี ยกตลาด
ท้ องน ้า
สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ (2541) ได้ ให้ ความเห็นว่าตลาดน ้าเป็ นตลาดที่เกิดขึ ้นในชุมชน
ที่มีชีวิตสัมพันธ์กบั ท้ องน ้า สภาพที่เหมาะแก่การเกิดตลาดน ้าส่วนใหญ่มกั เป็ นชุมชนที่มีลาคลอง
หลายสายมาบรรจบกัน ลาคลองเหล่านันก็
้ จะไหลลงไปสู่แม่น ้าใหญ่ นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ที่สะดวก
แก่การสัญจรไปมาของชุมชนชาวริมน ้าทังผู
้ ้ คนในพื ้นที่หรื อชาวบ้ านที่อยูห่ า่ งไกลออกไป
ราตรี โตเพ่งพัฒน์ (2542) ให้ ความหมายของตลาดน ้าว่าเป็ นชื่อเรี ยกแหล่งค้ าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ ากันในท้ องนา้ โดยอาศัยเรื อเป็ นพาหนะ แต่เดิม นอกจากเรี ยกนัดแล้ วยั งมี ชื่ อ
เรี ยกว่าตลาดเรื อ หรื อตลาดท้ องน ้าและในที่สดุ ก็กลายเป็ นตลาดน ้าดังที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (2542) ให้ ความหมายของตลาดนา้ ว่าหมายถึง ตลาดที่มี
การค้ าขายในนา้ โดยอาศัยเรื อ แพ เป็ นพาหนะบรรทุกสินค้ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าอุปโภคและ
บริโภคที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน เช่น เสื ้อผ้ า อาหารมาขายตามแม่น ้าลาคลองที่มีผ้ คู นอาศัยอยู่
ยุคลธร เตชะวนาการ (2545) ให้ ความหมายว่าตลาดน ้าหมายถึงสถานที่ที่มีการ
ชุมนุมเพื่อซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างแม้ ค้ากับลูกค้ าในชุมชนตลาดน ้า
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อุดม เชยกีวงศ์ (2552)กล่าวว่า ตลาดน ้า เป็ นชื่อเรี ยกแหล่งค้ าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ ากันในท้ องน ้า โดยอาศัยเรื อเป็ นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะเรี ยกนัดแล้ วยังมีชื่อเรี ยกกันว่า
ตลาดเรื อ หรื อตลาดท้ องน ้าและในที่สดุ ก็กลายเป็ นตลาดน ้า
จากความหมายของคาว่าตลาดน ้าข้ างต้ น สรุปได้ ว่าตลาดน ้าเป็ นสถานที่ซื ้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ ากันระหว่างแม่ค้ากับลูกค้ า โดยใช้ เรื อ หรื อแพ เป็ นพาหนะบรรทุกสินค้ าแล้ วแล่น
ไปตามท้ องน ้า หรื อรวมกันหลายลาจนกลายเป็ นตลาดน ้าในที่สุด ซึ่งสินค้ าที่นามาแลกเปลี่ยนซื ้อ
ขายกันนันมี
้ ทงข้
ั ้ าวของเครื่ องใช้ อปุ โภค และบริโภค
สรุป แต่ในปั จจุบนั การคมนาคมทางบกได้ เจริ ญมากขึน้ มีถนนตัดผ่านเกื อบทุก
ชุมชน การสัญจรและการคมนาคมทางน ้าจึงถูกลดระดับความสาคัญลง ส่งผลให้ ตลาดน ้าถูก
เปลี่ยนสภาพจากเดิมที่มีการซื ้อขายในเรื อ เป็ นตลาดน ้าที่ถกู ย้ ายสิ่งของขึ ้นมาขายกันบนบก แต่ก็
ยังคงอัตลักษณ์ ของตลาดนา้ ดัง้ เดิมไว้ เหลื อเพี ยงตลาดนา้ ที่อยู่ ติดริ มนา้ ตลาดนา้ ที่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ก็เป็ นตลาดน ้าที่มีการซื ้อขายกันบนบก โดยมีร้านค้ าอยู่ติดริ มน ้า แต่
ยังคงสภาพของความเก่าแก่ของสถาปั ตยกรรมโบราณ บรรยากาศย้ อนยุค และเอกลักษณ์วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนริ มคลองที่ยงั คงรักษาวิถีแบบดังเดิ
้ มเช่น ในอดีตที่ได้ ถูกปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นหรื อเป็ น
ตลาดนา้ ที่สร้ างขึน้ ใหม่เพื่ อคงคุณค่าและอนุรักษ์ วัฒ นธรรมไทยโบราณจึงสามารถเรี ยกตลาด
ประเภทนี ้ได้ วา่ ”ตลาดน้าโบราณ” (วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์, 20 ธ.ค. 2554)
4.2 ประเภทของตลาด
ในอดีตสังคมมนุษย์มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี ย้ งตัวเอง แต่ละครอบครัวสามารถ
ผลิตพืชผลไว้ รับประทานในครัวเรื อนของตนได้ ข้ าวของเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนก็เป็ นสิ่งที่ทาได้ ไม่ยาก
เพราะอาศัยวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติเป็ นหลัก แม้ แต่เสื ้อผ้ าก็ทอขึ ้นใช้ เองเป็ นสังคมที่อยู่รวมกัน
เป็ นชุมชน เมื่อสังคมพัฒนาขึ ้น และคนสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตลอดจนสิ่งของเครื่ องใช้
ที่จาเป็ นได้ ในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้ องการ จนเหลือเป็ นส่วนเกิน จึงนาผลผลิตส่วนเกินนัน้
ไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของ การแลกเปลี่ยนนี ้อาจเป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้าน หรื อระหว่าง
เมืองที่อยูห่ า่ งไกลออกไป การชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตของแต่ละชุมชนจึงนับเป็ นกิจกรรมที่มี
มานานคูก่ บั สังคมมนุษย์ ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ ้นเป็ นเมืองใหญ่มีสภาพและฐานะเป็ นสังคมเมือง
การใช้ เงินตราเริ่ มแพร่ หลายและการค้ าขายมีการขยายตัว ส่งผลให้ ความต้ องการสินค้ าอุปโภค
และบริ โภคมีมากขึ ้นตามไปด้ วย จึงเกิดความจาเป็ นที่จะต้ องมีแหล่งหรื อสถานที่สาหรับซือ้ ขาย
สินค้ าเหล่านัน้ นัน่ คือตลาดซึง่ มักจะเป็ นที่ที่คนในสังคมหรื อชุมชนนันรู
้ ้ จกั และสามารถเดินทางไป
มาได้ สะดวก ขนาดของตลาดจะใหญ่หรื อเล็กเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของชุมชนที่ตลาดนันตั
้ งอยู
้ ่
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หรื อจานวนสินค้ าที่ นามาวางขายในตลาดแห่งนัน้ นอกจากนี ้แล้ วลักษณะของตลาดยังขึ ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อ มและการตัง้ ถิ่ น ฐานของชุม ชนนัน้ ๆ (สกุณี ณัฐ พูล วัฒ น์ , 2541)คณะกรรมการ
โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ (2547) ได้ แบ่งประเภทของตลาดหลัก ๆ ไว้ 3 ประเภท
ตามลักษณะ ดังนี ้
1. ตลาดบก คือ ตลาดที่ มีแหล่ง ทาเล หรื อที่ ค้าขายอยู่บนบก ขนาดของตลาด
ขึ ้นอยู่ กับชุมชนหรื อสถานที่ที่ตลาดนันตั
้ งอยู
้ ่ รวมไปถึงประเภทของสินค้ าที่นามาขาย ตลาดบกที่มี
ขนาดใหญ่และเป็ นตลาดบกแห่งแรกของกรุ งรัตนโกสินทร์ คือ ตลาดสาเพ็ง ซึ่งเป็ นทังชุ
้ มชนและ
ย่านธุรกิจการค้ า
2. ตลาดนัด คือ ตลาดที่จดั ให้ มีขึ ้นเฉพาะวันและสถานที่ที่กาหนด อาจเป็ นเพียง
วันใดวันหนึง่ ในสัปดาห์ และจะเป็ นเช่นนันไปเรื
้ ่ อยๆ จนเป็ นที่ร้ ูจกั ของคนในชุมชน ตลาดลักษณะนี ้
มีอยู่ทั่วไปทังในชนบทและตั
้
วเมืองใหญ่ สาหรับสถานที่ที่ใช้ เป็ นตลาดนัดส่วนใหญ่จะใช้ บริ เวณ
ลาน วัด ข้ างๆ สวนสาธารณะ หรื อบนทางเท้ า ริ มถนนที่มีรถวิ่งผ่านไปมา เพื่อให้ ผ้ สู ัญจรไปมา
และคนในละแวกนันได้
้ มาจับจ่ายซื ้อของกันสะดวก ส่วนขนาดของตลาดนัดแต่ละแห่งก็ขึ ้นอยู่กับ
ความเจริญของชุมชนนันๆเป็
้ นสาคัญ
3. ตลาดนา้ คือ ตลาดที่พ่อค้ าแม่ค้าพายเรื อบรรทุกสินค้ ามาขายในย่านที่มีการ
เดินเรื อ พลุกพล่าน เช่น บริเวณปากคลอง หรื อบริเวณชุมชนที่อาศัยอยูร่ ิมน ้า
สรุป ประเภทของตลาดทัง้ 3 คือ ตลาดบก ตลาดนัด และตลาดน ้า แบ่งประเภท
จากการเกิดขึ ้นของตลาดที่ขึ ้นอยูก่ บั สภาพสังคม สภาพแวดล้ อมและการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนนันๆ
้
ความแตกต่างกันด้ านสถานที่ค้าขาย หรื อสภาพชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ า ลักษณะ
ของตลาดจะเล็กหรื อใหญ่ยอ่ มขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของชุมชน และจานวนสินค้ าที่นามาขาย
4.3 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดตลาดนา้
ในสังคมไทยภาคกลางที่มีลมุ่ น ้าเจ้ าพระยาเป็ นศูนย์กลางของชีวิตทัง้ กิน อยู่ หลับ
นอน ริมน ้าบ้ างหรื อในน ้าด้ วยการอาศัยบ้ านเรื อนแพ หรื อในเรื อ ที่สามารถล่องไปตามลาน ้าได้ นนั ้
ตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคนในบริ เวณที่ล่มุ ภาคกลางหลายแห่งจึงมักเป็ นตลาดน ้า ทังนี
้ ้นวล
สารสอน (2533) กล่าวถึงปั จจัยที่มีความสาคัญที่ก่อให้ เกิดตลาดน ้านันมี
้ อยู่ 4 ปั จจัย คือ
1. สภาพแวดล้ อม ลักษณะภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นที่ล่มุ น ้าลาคลอง
ทังที
้ ่เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติ และการขุดโดยแรงของมนุษย์ทาให้ มีน ้าไหลเวียนตลอดทังปี
้ ก็จะเป็ น
สิ่งที่มีสว่ นกาหนดรูปแบบการเป็ นอยูข่ องประชาชนที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนในบริเวณนัน้
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2. ที่ ตัง้ ชุ ม ชน มี บ ริ เ วณที่ ตั ง้ อยู่ ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น มากพอสมควรต่ อ การ
แลกเปลี่ยนสินค้ ากัน หรื อถ้ าตังอยู
้ ่ในจุดผ่านของชุมชนอื่น ๆ ก็จะมีส่วนต่อการขยายตัวของตลาด
น ้านันได้
้ มากขึ ้น
3. เส้ นทางการคมนาคม ตลาดน ้าจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการเดินทางสัญจรของ
ประชาชนโดยอาศัยทางน ้าเป็ นหลัก หรื อเป็ นวิถีชีวิ ตแบบชาวน ้าที่กิจกรรมของสมาชิกในสังคมที่
ต้ องพึ่งพาแม่น ้าลาคลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ทางด้ านการเดินทางก็จะใช้ เรื อชนิดต่าง ๆ เป็ น
พาหนะช่วยให้ ได้ รับความสะดวกสบายต่อการเป็ นอยูแ่ ละการประกอบอาชีพ
4. ลักษณะของอาชีพ เป็ นปั จ จัยส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากถ้ ามี การประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกพืชที่เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการ
เป็ นอยูจ่ ะทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ ากันขึ ้นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิ่งที่ตนเองไม่มีหรื อไม่สามารถผลิต
ได้ ในท้ องถิ่น
สรุ ป ได้ ว่าปั จจัยที่ทาให้ เกิดตลาดนา้ ได้ แก่สภาพแวดล้ อม ลัก ษณะภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นที่ล่มุ น ้าลาคลอง ที่มีส่วนกาหนดรูปแบบที่ตงชุ
ั ้ มชน โดยการใช้ เส้ นทาง
การคมนาคมเดินทางสัญจรทางนา้ เป็ นหลัก ชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพเป็ นวิถีชีวิต
แบบชาวน ้าที่กิจกรรมของสมาชิกในสังคมที่ต้องพึง่ พาแม่น ้าลาคลองต่าง ๆ
4.4 ตลาดนา้ กับความหลากหลายทางสังคมของชุมชน
4.4.1 วิถีชีวิตของพ่ อค้ าแม่ ค้า
ดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วว่าการซื ้อขาย หรื อที่เรี ยกว่า ”การติ ดตลาด”นันอาจมี
้
ในช่วงเช้ าหรื อบางแห่งในช่วงเย็น แล้ วแต่การตกลงของชุมชน ดังนัน้ วิถีชีวิตของพ่อค้ าแม่ค้าจึง
จาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับ ช่วงเวลาของการทาการซื ้อขายด้ วย ทังนี
้ ้หากการติดตลาดในชุมชนบาง
แห่งมิได้ จดั ขึ ้นทุกวัน พ่อค้ าแม่ค้าก็จะต้ องเรี ยนรู้ถึงการติดตลาดในย่านอื่น ๆ หรื อละแวกใกล้ เคียง
ด้ วย เพื่อที่จะได้ กระจายสินค้ า ผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อความอยู่รอดในการดารงชีวิต สกุณี ณัฐ
พูลวัฒน์ (2541) ได้ ให้ ความเห็นว่าชีวิตของพ่อค้ าแม่ค้าในแต่ละคนจะเริ่ มต้ นด้ วยเวลาไม่เท่ากัน
แล้ วแต่ลกั ษณะสินค้ าของตน แต่ส่วนใหญ่แล้ วต้ องกะเวลาเตรี ยมตัวให้ ไปถึงท้ องน ้าอันเป็ นตลาด
ให้ ได้ ราว ๆ ตีห้า หรื อไม่ควรเกินหกโมงเช้ า แม่ค้าบางคนอาจลงของที่จะขายตังแต่
้ ตอนกลางคืน
เมื่อตื่นเช้ ามาก็สามารถเตรี ยมตัวแล้ วขายได้ ทนั ที ทังนี
้ ้พ่อค้ าแม่ค้าต่างต้ องเรี ยนรู้ ลกั ษณะสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ด้ วย เพื่อคาดการณ์อากาศที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละวัน หากวันใดฝนตกการค้ าขายก็จะ
เป็ นไปได้ ยากลาบากมากขึ ้นกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามสภาพชีวิตของตลาดน ้าก็ยงั คงดาเนินอยู่
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อย่างเดิมแต่จานวนเรื อที่ค้าขายอาจลดจานวนลงไปบ้ าง แต่ก็ไม่เคยมีสกั ครัง้ ที่ท้องน ้าจะขาดเรื อ
พายขายของในช่วงเวลาติดตลาด
4.4.2 ความหลากหลายทางศาสนา
ความแตกต่างและหลากหลายของคนในชุมชนที่อาศัยน ้าเป็ นหลักในการดารงชีพ
นัน้ สิ่งที่สามารถเห็นชัดเจนจากชุมชนตลาดน ้าคือ กลุ่มคนที่แตกต่างด้ วยหลายเชื ้อชาติ ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละกลุ่ม แต่ยงั สามารถดารงชีวิตร่วมกันได้ ภายใต้ กฎระเบียบ การ
เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน การให้ เกียรติและความมีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่เพื่อความสงบสุขของชุมชน
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชีวิตสังคมเมืองได้ เข้ ามามีบทบาทแทนที่ทาให้ บทบาทการ
ใช้ ชีวิตที่ต้องพึ่งพาสายนา้ ลดลง ไม่ได้ ยึดถื อประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบดังเดิ
้ มไม่เคร่ งครัด
เหมือนแต่ก่อน การดารงความแตกต่างหลากหลายในชุมชนตลาดน ้าไม่ว่าจะเป็ นชาวพุทธ ชาว
คริ สต์ ชาวอิสลาม ชาวจีน ฯลฯ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึ งความอิสระในการเลือกนับถือศาสนา แสดงถึง
การผสมผสานความหลากหลายในวัฒ นธรรมไทยซึ่งเห็นได้ จ ากศาสนสถานที่สาคัญในชุมชน
ได้ แก่
1. วัด ศาสนสถานของชาวพุทธที่ตงอยู
ั ้ ่ริมน ้า สื่อถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ของชาวพุทธ วัดถือได้ วา่ เป็ นสถานที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เป็ นศูนย์รวมของชาวพุทธ วัดที่อยู่บริ เวณย่าน
ชุมชนตลาดน ้า พระภิกษุ สามเณร และเด็กวัดต่างสัญจรทางน ้า โดยอาศัยเรื อพายอกบิณฑบาต
ในตอนเช้ า ในปั จ จุบนั ยัง คงเห็นภาพนี ไ้ ด้ ในพื น้ ที่ชุม ชนริ ม นา้ หลายแห่ง หรื อในวันส าคัญทาง
ศาสนาเช่นวันพระ วันเข้ าพรรษา ชาวบ้ านจะมาทาบุญ ฟั งเทศน์ฟังธรรม
2. มัสยิด ศาสนสถานของชาวอิสลาม มีหลักฐานว่าในสมัยอยุธยาชาวอิสลามได้
อยูร่ วมกันเป็ นชุมชนตลาดน ้าบริเวณริมคลองปะจาม (ปทาคูจาม) คลองสระบัวแถวบางกะจะ และ
บริ เ วณปากคลองมหานาคซึ่ ง อยู่ถั ด แถวหัว แหลมขึ น้ ไปทางแม่ น า้ เจ้ าพระยา ส่ ว นในสมัย
รัตนโกสินทร์ ก็มีชมุ ชนอิสลามอยู่บริ เวณริ มคลองแสนแสบแถบเจริ ญผลเป็ นชุมชนของพวกจามซึ่ง
เป็ นบรรพบุรุษของชุมชนบ้ านครัวในปั จจุบนั ริ มคลองบางกอกน้ อย ซึ่งแต่ละแห่งก็จะสร้ างมัสยิด
อยูบ่ ริเวณริมน ้าทังสิ
้ ้นเพื่อเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3. โบสถ์คริ สต์ ศาสนสถานของชาวคริ สต์ ชุมชนชาวตลาดน ้าหลายแห่ งที่นบั ถือ
ศาสนาคริ สต์ได้ จัดตังโบสถ์
้
ขึน้ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ตามหลักฐานโบราณสะท้ อนให้ เห็นว่าหมอสอนศาสนาที่เข้ ามาตังแต่
้ สมัยก่อนบางท่านได้ เข้ ามา
อาศัยอยู่ในแพริ มนา้ การเกิดโบสถ์ คริ สต์ในตลาดน ้าจึงถือเป็ นอีกวิถีชีวิตหนึ่งที่ กลมกลืนเข้ ากับ
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ชีวิตของผู้คนริ มน ้า โบสถ์คริ สต์ที่อยู่ริมน ้าและสามารถเข้ าไปเคารพสักการะได้ ในปั จจุบนั ได้ แก่
โบสถ์โปรตุเกส โบสถ์คอนเซบชัญ โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นต้ น
ความหลากหลายของกลุ่มชนที่มองผ่านสิ่งก่อสร้ างริ มน ้าอันเป็ นศาสนสถานของ
ศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ นี ้แสดงให้ เห็นถึงความศรัทธา ความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่าย และสอดคล้ อง
กับวิถีชี วิตของชุม ชนชาวนา้ ได้ อย่างใกล้ เคียงความเป็ นจริ ง อย่างมากที่ สุด ตลาดนา้ ในเมื อง
โบราณก็ได้ สร้ างศาสนสถานจาลองขึน้ เพื่อชีใ้ ห้ เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวชุมชนริ มนา้ เช่น พระ
โพธิสตั ว์อวโลกิ เตศวร (เจ้ าแม่กวนอิมปางหนึ่งของพระโพธิสตั ว์ ) ซึ่งเป็ นเทพในความเชื่อของ
พุทธศาสนามหายานเป็ นผู้ปลดเปลื ้องความทุกข์ เปี่ ยมด้ วยความเมตตากรุณา ชาวบ้ านนิยมบูชา
เพื่อขอความมั่งมี ความปลอดภัย ขอบุตรสืบสกุล ศาลเจ้ ากวนอู สัญลักษณ์ แห่งความซื่อสัตย์
สุจริต เป็ นศาลเจ้ าที่ชาวจีนนิยมสร้ างไว้ ในย่านที่ตนอยูอ่ าศัย สาหรับให้ ผ้ คู นมากราบไหว้ บชู า ศาล
เจ้ าหัวรอซึ่งเป็ นศาลเจ้ าประจาคุ้งน า้ ถื อเป็ นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ประจ าท้ องถิ่ นในบริ เ วณตลาดหัวรอ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาซึ่งเดิมเป็ นย่านชุมชนหนาแน่น ศาลพระกาฬมีที่มาจากศาลฮินดูที่เข้ า
มาเจือปนอยู่ในการนับถือศาสนาพุทธของคนไทยมาช้ านาน บางท้ องถิ่นในภาคกลางมีการสร้ าง
ศาลพระกาฬขึ ้นเช่นเดียวกับการสร้ างศาลหลักเมือง เช่นที่จงั หวัดลพบุรี เมื่อเกิดความทุกข์ โรคภัย
ไข้ เจ็บ ผู้คนก็จะมาอธิษฐาน ศาลนี ้ถือเป็ นที่พึ่งของผู้คนที่มีความเชื่อเรื่ องผีและอานุภาพของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ พ้นทุกข์ บางครัง้ อาจมีการบนบานศาลกล่าวเพื่อความปลอดภัยและโชคดี (สกุณี
ณัฐพูลวัฒน์, 2541)
4.4.3 เศรษฐกิจของชุมชน
เศรษฐกิจของชุมชนชาวตลาดน ้านันมี
้ ความหลากหลาย บางแห่งอาจเหมือน และ
บางแห่งอาจแตกต่าง นอกจากจะมีเรื อพายของพ่อค้ าแม่ค้าแล้ ว ริ มฝั่ งคลองก็ยงั เป็ นแหล่งการค้ า
ด้ วย มีการตังร้้ านขายของต่าง ๆ ที่คล้ ายคลึงและแตกต่างจากสินค้ าในเรื อเพื่อให้ ลกู ค้ าในตลาดน ้า
ได้ หาซือ้ ได้ อย่างสะดวกสบาย สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่มีเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ชุมชนริมน ้า ทังสิ
้ นค้ าอุปโภคและบริ โภค สินค้ าที่ซื ้อขายนี ้ได้ ส ร้ างความสมบูรณ์ให้ กบั ชุมชนตลาด
น ้าให้ เป็ นชุมชนที่สามารพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี ้ร้ านค้ าริ มฝั่ งคลองอาจมีการจัดให้ บริ การเป็ น
ร้ านยาสมุนไพร ในสมัยก่อนใช้ ยาสมุนไพรแผนโบราณในการรักษาและป้องกันโรค เครื่ องบดยา
เครื่ องชัง่ ยา ตู้ลิ ้นชักสาหรับใส่เครื่ องยาสมุนไพรต่าง ๆ ที่ตงเป็
ั ้ นหมวดหมู่วางติดผนังเป็ นแถวสูงติด
เพดาน ก็เป็ นเครื่ องใช้ ในร้ านขายยาที่น่าสนใจ แต่ในปั จจุบนั การแพทย์ เจริ ญก้ าวหน้ ามากขึน้
วิธีการรักษาด้ วยยาสมุนไพรลดความนิยมลง ทาให้ ร้านขายยาสมุนไพรลดน้ อยลงตามไปด้ วย
ร้ านค้ าที่น่าสนใจอีกร้ านหนึ่งอาจหนีไม่พ้นร้ านก๋วยเตี๋ยวเรื อที่เป็ นที่ขึ ้นชื่อของตลาดน ้าหลายแห่ง
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ในบางชุมชนก๋วยเตี๋ยวเรื อที่ขายอยูใ่ นเรื ออาจจอดนิ่งอยู่ท่าน ้าหน้ าบ้ านของผู้ขาย มีโต๊ ะเก้ าอี ้นัง่ บน
ฝั่ งเพื่อบริ การลูกค้ า ในย่านริ มฝั่ งนา้ ร้ านตัดผมชาย หรื อบาร์ เบอร์ ริมคลองที่มีลูกค้ าทัง้ เด็กและ
ผู้ใหญ่มาใช้ บริการนัง่ บนเก้ าอี ้ตัดผมสีแดงพร้ อมผ้ าคลุมไหล่ ตัดด้ วยปั ตตาเลี่ยน เป็ นอาชีพดังเดิ
้ ม
ของคนไทย และเป็ นอาชีพที่สงวนให้ คนเท่านัน้ ที่ดาเนินกิจการได้ ทัง้ หมดนี ้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความหลากหลายของชุมชนในแง่เศรษฐกิจในตลาดน ้า
4.4.4 สินค้ าในตลาดนา้
ตลาดนา้ คือแหล่งการค้ าครบวงจรที่ ลูกค้ าหลายคนชื่นชอบ อี กทัง้ เป็ นแหล่ง ที่
ผู้ ผลิ ต และผู้ บริ โ ภคได้ มาพบปะกั น โดยตรง สามารถต่ อ รองราคาได้ สิ น ค้ าในตลาดน า้ ที่
เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ นตลาดนา้ ที่ ใดก็ตาม สิ่งที่ สามารถซือ้ หาได้ จากพ่อค้ าและ
แม่ค้าที่นาสินค้ ามาจาหน่ายแลกเปลี่ยนซื ้อขายนันเรี
้ ยกได้ ว่า สามารถแบ่งชนิดของสินค้ าได้ เป็ น 2
ประเภท คือ
1. สิ นค้ าอุปโภค คือสินค้ าที่จาเป็ นและใช้ ชีวิตประจาวัน จ าพวกเครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน เช่น เรื อขายเครื่ องครัว กระทะ ครก สาก หม้ อ ไห จาน ชาม หรื อขายเฉพาะใบตองซึ่ง
เป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้ ในการประกอบอาหารของไทย เช่นห่อหมก และขนมไทยต่าง ๆ หรื อเรื อขาย
หมอน มุ้ง แจกัน หม้ อ น า้ กระถางต้ น ไม้ เรื อ ขายเข่ ง ขายเสื่ อ เครื่ อ งแต่ง ตัว เสื อ้ ผ้ า หมวก
แม้ กระทั่งเรื อขายของที่ระลึก เป็ นต้ น บางลาอาจขายดอกไม้ ทัง้ ไม้ ดอกและไม้ ประดับ จาพวก
กล้ วยไม้ กุหลาบ มะลิ ซ่อนกลิ่น เบญจมาศ ดอกบัว ใบเตย ดอกหน้ าวัว พวงมาลัย หรื อบางลาก็
ขายไม้ กระถางเช่น ต้ นมะม่วง ต้ นขนุน
2. สินค้ าบริ โภค คือสินค้ าจาพวกอาหารการกินต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย เช่น เรื อ
ขายกาแฟ เรื อก๋วยเตี๋ยว เรื อขายผักสดชนิดต่าง ๆ ที่ชาวบ้ านปลูกเอง เช่น ผักบุ้ง คะน้ า กระชาย
มะกรู ด มะนาว มะเขือ ฟั ก แตงกวา ผักชี ผักกาด หอม กระเทียม ตะไคร้ กระชาย หรื อเรื อขาย
อาหารสด เนื ้อสัตว์ ไก่ เป็ ด หมู อาหารทะเลทังสดและแห้
้
ง กุ้ง หอย ปู ปลา หรื อเรื อขายผลไม้ ตาม
ฤดูก าล มะม่วง ส้ ม ละมุด ล าไย มะพร้ าว พุท รา เงาะ ทุเรี ยน ส้ ม โอ องุ่น ชมพู่ อ้ อ ย แตงโม
นอกจากนี ้ยังมีเรื อที่ขายอาหารปรุ งสาเร็ จ เรื อขายข้ าวแกง เรื อขายส้ มตาไก่ย่าง เรื อขายอาหาร
ตามสัง่ เรื อขายขนมไทยโบราณ เรื อขายขนมครก เรื อขายน ้าแข็งใส เรื อขายยาดอง เรื อขายกะปี
น ้าปลา เรื อขายเฉาก๊ วย เป็ นต้ น
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4.4.5 กิจกรรมของชุมชนตลาดนา้
การค้ าขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า หรื อเครื่ อ งอุปโภคบริ โ ภคกัน ระหว่า งชุม ชนเป็ น
กิ จ กรรมที่ มี ร่ ว มกัน ของชาวชุม ชนตลาดน า้ บางครั ง้ ชาวชุม ชนตลาดน า้ ยัง มี ก ารรวมตัว กัน
นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมการค้ า ขายด้ ว ย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นช่ ว งเวลาเทศกาลงานบุญ เช่ น วัน
เข้ าพรรษาก็อาจจะมีการรวมตัวกันของชาวบ้ าน ร้ านค้ าร่ วมกันจัดมหรสพ งานรื่ นเริ งต่าง ๆ เช่น
การฉายหนังกลางแปลง ที่จัดขึน้ กลางท้ องน ้า ชาวบ้ านต่างพายเรื อกันมาดู อาจมีเรื อขายขนม
ขายน ้าแข็งใสให้ ซื ้อกินระหว่างดูหนังอีกด้ วย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทอดกฐิ นในวันออกพรรษาที่
ชาวชุมชนต่างต้ องมาร่วมกันถวายผ้ ากฐิ น ทากิจกรรมตกแต่งเรื อขนาดใหญ่ที่จะใช้ ตงองค์
ั ้ กฐิ นไป
ทอดตามวัดในชุมชน ซึ่งเป็ นประเพณีที่สนุกสนานและถือเป็ นสีสนั ของชาวชุมชนตลาดน ้า ขบวน
เรื อที่ใช้ มกั เป็ นเรื อมาด หรื อเรื อพายม้ าขนาดสองแจว หรื อสี่แจวไม่มีประทุน ตกแต่งอย่างสวยงาม
เรื อขนาดรองลงมาใช้ พายนาหรื อพายติดตามเรื อที่ตงองค์
ั ้ กฐิ น มีพิณพาทย์ตะโพนบรรเลงกันอย่าง
สนุกสนาน และงานรื่ นเริ งที่ สาคัญมากอีกงานหนึ่ง คือ ประเพณี การแข่ง เรื อที่ มีทัง้ ประเภทเรื อ
สวยงามและเรื อที่แข่งความเร็ ว ทังสนุ
้ กสนานและตื่นเต้ น ตัวอย่างงานแข่งเรื อของชุมชนชาวนา้
ดังกล่าวได้ แก่ ชุมชนวัดเจ้ าเจ็ดในอาเภอเสนา ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจาทุกปี
สรุป ความหลากหลายของสังคมชุมชนตลาดน ้าเป็ นการผสมผสานกันระหว่างวิถี
ชีวิตของพ่อค้ าแม่ค้าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นทังผู
้ ้ ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้บริ โภคในเวลาเดียวกัน โดย
ผ่านสถานที่ซือ้ ขายที่ เรี ยกว่าตลาดนา้ สินค้ าในตลาดนา้ เปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ น
ตลาดน ้าที่ใดก็ตาม สิ่งที่สามารถซือ้ หาได้ จากพ่อค้ าทาให้ คนในชุมชนและจากต่างชุมชนได้ มา
พบปะกันโดยตรง สามารถซื ้อสินค้ าทังอุ
้ ปโภคและบริ โภค เกิดเป็ นเศรษฐกิจของชุมชน และเป็ น
กิจกรรมที่ทาให้ ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน นอกจากเรื่ องการค้ าขายแล้ ว กิ จกรรมของชุมชน
ตลาดน ้าก็เป็ นสิ่งสาคัญที่คนในชุมชนต่างให้ ความสาคัญ เป็ นประเพณีที่ทาสืบต่อกันมา เช่น การ
จัดงานมหรสพ งานรื่ นเริ งต่าง ๆ ที่เป็ นสีสนั ของชาวชุมชนตลาดน ้า รวมไปถึงเทศกาลวันสาคัญ
ทางศาสนา ที่มีความหลากหลายของเชื ้อชาติ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่สามารถอยู่รวมกันได้
อย่างสงบสุข
4.5 ข้ อมูลทั่วไปตลาดคลองสวน100ปี
ตลาดคลองสวนตังอยู
้ ่ริมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ในพื ้นที่รอยต่อของ 2 จังหวัด คือ
ตาบลคลองสวน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และตาบลเทพราช อาเภอบ้ านโพธิ์จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา (แปดริว้ ) ตรงบริเวณคลองนาคราชในแนวดิง่ เหนือใต้ แบ่งจังหวัดสมุทรปราการไว้ ทาง
ตะวันตกของคลอง และแบ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ ว้ ) ไว้ ทางตะวันออกตัดกับคลองประเวศน์
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บุรีรมย์ที่ทอดตัวในแนวตะวันตกและตะวันออกเป็ นสี่แยกลาคลองสาคัญเชื่อมด้ วยสะพานไม้ เต็งมี
หลังคากันแดด สูงชัน ถ้ าเดินขึ ้นไปยืนอยู่ที่กลางสะพานจะมองเห็นคลองเทพราชตรงไปทังทาง
้
เหนือและทางใต้ ตลาดคลองสวนเริ่มก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2444 โดยใช้ ชื่อว่า “ตลาดสามพี่น้อง” สภาพ
ตลาดเป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยว เสาอาคารใช้ ไม้ เหลาชะโอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 จึงเปลี่ยนเป็ น
อาคารไม้ 2 ชัน้ อยู่ริมน ้า และบริ เวณหัวมุมตลาดเป็ นเส้ นแบ่งของจังหวัด โดยมีคลองที่สาคัญคือ
คลองประเวศบุรี รัมย์ และคลองพญานาคราช มีเรื อสัญจรเป็ นจานวนมาก จึงเกิดการเรี ยกขาน
ตลาดแห่งนี ้จนถึงปั จจุบนั ว่า "ตลาดคลองสวน"
ตลาดคลองสวนเป็ นตลาดเก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยรั ชการที่ 5 เป็ นแหล่ง ชุมชนขนาด
ใหญ่ การเดินทางเข้ ากรุ งเทพฯ ในอดีตสัญจรทางเรื อใช้ เรื อเมล์ขาวของนายเลิศเพียงลาเดี ยว
เท่านันที
้ ่แล่นจากประตูน ้าท่าถัว่ (ฉะเชิงเทรา) ผ่านตลาดคลองสวนก่อนจะแล่นเข้ าสู่ประตูน ้า (วัง
สระปทุม ) กรุ ง เทพฯ เมื่ ออดีตตลาดคลองสวนเป็ นจุดแวะพักและเป็ นศูนย์ ร วมของชุม ชน จุด
แลกเปลี่ยนสินค้ าของชาวบ้ านในย่านเปร็ง หลวงแพ่ง ลาดกระบัง บางพลี ลาดขวาง ท่าถัว่ บางบ่อ
หนามแดง บางเตย มาตังแต่
้ สมัย 100 ปี ที่ผ่านมา โดยใช้ เรื อเป็ นพาหนะหลักในการติดต่อทามา
ค้ าขาย ซึ่งในขณะนันตลาดแห่
้
งนี ้ เต็มไปด้ วยการจราจรทางนา้ ที่ประกอบไปด้ วยเรื อแจว เรื อ
พายจานวนมาก ถึงขนาดต้ องจอดซ้ อนกัน 3-4 แถว แต่ละลาบรรทุกสินค้ านานาชนิดเป็ นจานวน
มาก มาจ าหน่ายและแลกเปลี่ยน นอกจากสินค้ าที่ จาหน่ายทางนา้ แล้ วนัน้ ยัง มี สินค้ าที่ นามา
จาหน่ายในอาคารไม้ และสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั อยูห่ ลายชนิด เช่น กล้ วย หมาก พลู ขนมหวาน
ข้ าวสาร กาแฟ และร้ านขายยาแผนโบราณ และเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สาคัญและสะดวกที่สุด
หากมีงานกุศล เช่น การขุดคลอง ทาถนน ชาวชุมชนตลาดคลองสวนก็จะมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
สาธารณูปโภคร่ วมกัน จุดพบปะคือร้ านกาแฟ ทุกคนแม้ ต่างศาสนาก็สามารถเข้ ามาที่จุดนัดพบ
แห่ง นี ไ้ ด้ มาแลกเปลี่ ย นความคิด ประสบการณ์ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต พูด คุย เรื่ อ งข่า วสารเหตุบ้ า น
การเมือง ร้ านกาแฟจึงเป็ นเสมือนสถานที่ชมุ นุมผู้คนในชุมชนที่มาพบกันเป็ นประจาทุกเช้ า
ตลาดคลองสวนยังคงเป็ นตลาดที่มีชีวิต วิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชาวคลองสวนจะอยู่
รวมกันหลายเชื ้อชาติ ทังชาวไทยจี
้
น ชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็ นการ
ผสมผสานวัฒนธรรมได้ อย่างลงตัว ที่เห็นได้ ชัดก็คือ โรงเจ วัด และสุเหร่าจะอยู่บริ เวณเดียวกัน
มีแหล่งนักพบที่เรี ยกว่า วิก โรงฝิ่ น ร้ านกาแฟ นอกจากนันยั
้ งมีการแสดงของอุปรากรจีน หรื องิว้
สืบทอดมาถึงปั จจุบนั นี ้
ตลาดคลองสวนเป็ นตลาดที่ซือ้ ขายของสดเพื่อนาไปใช้ ในการประกอบอาหาร
หรื อของสาเร็ จรู ปสะดวกซือ้ เช่น ผักผลไม้ ปลาเค็ม หมูแดดเดียว ไข่เค็ม เป็ ดพะโล้ ขนมชัน้
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ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ ซึ่งคนในชุมชนทาเองเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้ าน มีร้านขายเสื ้อผ้ า ร้ าน
ขายทอง ร้ านขายยา ร้ านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงร้ านขายเครื่ องมือทางการเกษตร
เครื่ องจับสัตว์ ร้ านตัดผม ร้ านกาแฟโบราณ จึงเรี ยกได้ ว่าเป็ นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง
และที่เป็ นของชุมชน
ชุมชนตลาดคลองสวน เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่มีเอกลักษณ์ของ
คนไทย คือคนในชุมชนมีความน ้าใจ และการเอื ้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความเป็ นอยู่อย่างสงบสุข
และเรี ยบง่าย โดยไม่มีการขัดแย้ งทางด้ านเชื ้อชาติและศาสนาของผู้คนในท้ องถิ่น นอกเหนือจาก
วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวชุมชนตลาดคลองสวนที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยแล้ ว
อาคารที่อยูอ่ าศัยของชาวตลาดคลองสวนก็นบั ว่าเป็ นมรดกทางด้ านสถาปั ตยกรรมไทยริ มน ้าแบบ
เก่าไม่ต่ากว่าร้ อยปี เช่นกัน ด้ วยสภาพของอาคารไม้ ที่มีลกั ษณะโบราณเป็ นห้ องแถวริ มน ้าติดกัน
มากกว่า 100 คูหา โครงสร้ างเป็ นไม้ เนื ้อแข็งและเนื ้ออ่อน เริ่ มแรกมุงด้ วยจากต่อมาจึงเปลี่ยนเป็ น
มุงด้ วยสังกะสี ตลาดคลองสวนจึงแตกต่างไปจากตลาดอื่น ๆ เพราะทางเดินปั จจุบนั เป็ นคอนกรี ต
มีหลังคาสังกะสีต่อเป็ นชาย คลุมทางเดินเท้ าตัวร้ านค้ าเป็ นห้ อง ๆ ยาวจากริ มนา้ ขึน้ มาบนบก
ด้ านหลังตลาดมีรางขุดเป็ นที่ระบายน ้าต่อกับคลองประเวศน์บรุ ี รมย์และคลองเทพราช ตัวตลาด
ต่อกันยาวกว่า 1กิ โลเมตร มี ร้านค้ า 220 ร้ าน ขนานไปตามริ ม คลอง หัว ตลาดมี โรงสี ข้ า ง
ทางเข้ าเป็ นบ้ านเก่าคูก่ บั ตลาดซึง่ เป็ นของประชาชนตลาดคลองสวนฝั่ งบางบ่อ ด้ วยตัวอาคารเป็ น
ไม้ เ ก่ า แก่ ซึ่ง ยัง คงรู ป แบบในอดี ต ที่ ไ ม่ไ ด้ มี การต่อ เติม เปลี่ ย นแปลงเป็ นตึก หรื อ เป็ นอาคาร
คอนกรี ต ทาให้ ตลาดคลองสวนเป็ นตลาดที่ยงั คงโครงสร้ างของสถาปั ตยกรรมโบราณไว้ เป็ นอย่างดี
วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดคลองสวนยังคงรวมตัวกันค้ าขายสินค้ าประเภทต่าง
ๆ และเปิ ดร้ านค้ าขายสินค้ าเป็ นประจาทุกวัน เป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งด้ วยความโอบอ้ อมอารี เอือ้
อาทรซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ไม่เฉพาะสาหรับคนในชุมชนเท่านัน้ แต่ยงั คงเอื ้ออาทรสาหรับทุกคน
ที่มาเยี่ยมเยือน ไม่วา่ จะเพียงแค่มาเดินเพื่อเที่ยวชมบรรยากาศเก่า ๆ ในอดีต หรื อจะมาเพื่อหาซื ้อ
สินค้ าอาหารและขนมอันลือชื่อของตลาดคลองสวน นักท่องเที่ยวจะได้ รับการต้ อนรับอย่างอบอุ่น
ด้ วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี และความยิ ้มแย้ มของผู้คนชาวตลาดคลองสวนที่ยินดีพดู คุยถึงความหลังที่
เจริ ญรุ่งเรื องของตลาดคลองสวน และคอยคาถามทุกคาถามของผู้คนที่มาเยือนด้ วยความเต็มใจ
อันเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวตลาดคลองสวนที่คงหาไม่ได้ ง่าย ๆ ในสังคมยุคปั จจุบนั ที่เต็มไป
ด้ วยการแข่งขัน จนไม่มีเวลาจะพบปะพูดคุย หรื อตอบคาถามให้ กบั คนแปลกหน้ า
ศาลเจ้ าพ่อคลองสวนเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์สาหรับเคารพสักการะของชาวไทยจีน
และไทยพุทธ ซึ่งศาลแห่งนีเ้ ดิมเป็ นศาลไม้ สร้ างมากว่า 100 ปี ตังแต่
้ พ.ศ. 2505 แต่เกิดการ
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ชารุดประชาชนในชุมชนตลาดคลองสวนจึงได้ ทาการบูรณะปรับปรุงทาสีใหม่ ด้ วยความศรัทธานี ้
ชาวชุมชนจึงค้ าขายรุ่งเรื อง ชีวิตสงบสุขร่มเย็น ผู้ที่ไม่มีบตุ รชายได้ มาอธิฐานขอ ส่วนใหญ่ก็ได้ สม
ปรารถนา ของที่สกั การะคือผลไม้ 5 อย่าง และของใช้ เด็กอ่อน เดือนมีนาคมของทุกปี จะมีงาน
ประจาปี ศาลเจ้ าพ่อคลองสวน มีการแสดงงิ ้วการขอบุตรให้ ขอตอนที่งิ ้วบ่วงเชียง คือไว้ องค์เซียน
หรื อไว้ เจ้ า ต่อจากนันให้
้ ทา่ นรับไท้ ซื ้อ (ตุ๊กตาของงิ ้ว) ไปวางที่กระถางธูป คนที่มาสักการะในช่วง
งานประจาปี เมื่ออธิษฐานขอจะสาเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ
การอนุรักษ์ ตลาดคลองสวนให้ เป็ นชุมชนที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทย
เป็ นสิ่งที่สาคัญ และมีคุณค่าสาหรับคนรุ่ นหลังเพื่อใช้ ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาหรับคนทัว่ ไปที่ต้องการจะระลึกถึงความหลังในวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของผู้คนในชุมชนทังทางด้
้
านสิ่งก่อสร้ าง และจิตใจ ตามแบบอย่างของสังคมไทยโบราณได้ สรุป
ตามคากล่าวของคุณอเนก นาวิกมูล นักเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงของชาวไทย ที่
ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือ สารคดีว่า “การกลับไปหาอดีตไม่สามารถย้ อนเวลาได้ แต่ทาได้ ด้วยการไป
เดินตามสถานที่ที่มีบรรยากาศเก่าเหมือนในอดีต ” จึงเป็ นที่มาของสโลแกนของตลาดคลองสวน
100ปี ว่า “ตลาดคลองสวน 100ปี อดีตที่สมั ผัสได้ ”
4.6 ข้ อมูลทั่วไปตลาดโบราณบางพลี
อาเภอบางพลี เ ป็ นชุม ชนเก่ าแก่ ชุม ชนหนึ่ง สัน นิษ ฐานว่า เป็ นชาวขอมเพราะ
หลักฐานจากพงศาวดารลาคลองสาโรงเป็ นเส้ นทางในสมัยที่ขอมเรื องอานาจ ราว พ.ศ. 1660
หลักฐานที่พบคือชื่อดังเดิ
้ มที่เป็ นภาษาขอม เช่น ทับนาง หนามแดง บางโฉลง การเกิดของชุมชน
บางพลี ถ้ าคิ ด ตามพุ ท ธศัก ราชที่ ข อมเรื อ งอ านาจ จะมี อ ายุ ป ระมาณ 800ปี แต่ ถ้ าคิ ด ตาม
พุทธศักราชที่ ขุดลอกคลองส าโรง พ.ศ. 2041 จะมี อายุ 500ปี คาว่าบางพลีตามข้ อสันนิษฐาน
แบ่งเป็ น 2 นัยคือ 1.ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดให้ ขุดลอก
คลองสาโรงกับคลองทับนาง เมื่อปี พ.ศ.2041 ตรงที่คลองทัง้ สองมาบรรจบกันนัน้ ได้ พบเทวรู ป
สัมฤทธิ์มีอกั ษรจารึ กว่า “พญาแสนตา” องค์หนึ่งและ “มหาสังขกร” อีกองค์หนึ่ง จึงโปรดทาพิธี
บวงสรวงบัตรพลีขึ ้น ณ ที่นนั ้ 2.มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพขับ
ไล่ข้าศึกที่มาจากทางทิศตะวันออกของกรุ งศรี อยุธยามาถึงตาบลหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนาม ณ ที่ นี ้
พระองค์ได้ ทรงสัง่ ให้ หยุดทัพเพื่อพักไพร่พลทหาร โปรดให้ สร้ างพลับพลาชัยเป็ นอนุสรณ์ในชัยชนะ
สงคราม ขนานนามว่า พลับพลาชัยชนะสงคราม (นามเดิมของวัดบางพลีใหญ่ใน) และได้ ทรงทา
พิธีบตั รพลี บวงสรวงหาฤกษ์ ยามอันเป็ นนิมิ ตตามตาราพิชยั สงคราม ก่อนที่จะยักกองทัพขับไล่
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ข้ าศึกและอริ ราชศัตรู ซึ่ง การกาเนิดของคาว่า “บางพลี ” เพี ย้ นมาจากคาว่า “บัตรพลี ” ที่ มี
ความหมายว่าเครื่ องสังเวย
ในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2350 สุนทรภู่กวีเอกของไทยได้ เดินทางไปเยี่ยมบิดาที่
เมืองแกลง และได้ แต่งนิราศเมืองแกลงขึ ้น ซึง่ ได้ กล่าวถึงตอนที่ผา่ นย่านบางพลีไว้ ด้วยว่า
“ถึงบางพลีมีเรื อนอารามพระ
ดูระกะดาษทางไกลไปกลางทุง่
เป็ นเลนลุม่ ลึกเหลวเพียงเอวพุง
ต้ องลาก จูงจ้ างควายอยูร่ ายเรี ยง
ดูเรื อแพแออัดอยูย่ ดั เยียด
เข้ าเบียดเสียดแทรกกันสนัน่ เสียง
แจวตะกูดเกะกะประกะเชียง
บ้ างทุม่ เถียงโดนดุนกันวุน่ วาย”
ตลาดโบราณบางพลี สภาพพื น้ ที่ ในอดีตเป็ นที่ราบลุ่มป่ าชายเลน ยึดตามแนว
คลองสาโรงเป็ นหลัก ทางทิศเหนือของคลองสาโรงเป็ นพื ้นที่ราบลุ่ม เรี ยกว่าฝั่ งทุ่งชาวบ้ านมีอาชีพ
ทานา ส่วนทิศใต้ ของคลองสาโรงเป็ นพื ้นที่แสมเรี ยกฝั่ งป่ า ชาวบ้ านมีอาชีพตัดฟื น สันนิษฐานว่า
ในอดีตเป็ นทะเลที่ตื ้นเขิน มีหลักฐานแผนที่บางพลีในอดีต พ.ศ.2457 ปรับปรุงแก้ ไข 2492 ยังมีป่า
แสม ป่ าทึบ เมื่อมีการขุดเจาะพื ้นที่แถวบางปูลกึ ประมาณ 1 เมตรจะพบซากหอยมากมาย
อาเภอบางพลีมีหลายเชื ้อชาติไทย จีน มอญ และมุสลิม วิถีชีวิตคนในชุมชนบาง
พลีเมื่อครัง้ อดีตกาลมีอาชีพทานาซึ่งเป็ นอาชีพดังเดิ
้ มของชาวบางพลีเพราะมีพื ้นที่อุดมสมบูรณ์
และมีนา้ เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรมจึงเอื ้ออานวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แม้ ว่า
ปั จจุบนั สังคมของชาวบางพลีได้ เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริ ญของสังคมยุคอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้ กิจกรรมและพิธีกรรมบางอย่างได้ ถกู ลบเลือนหายไป
ตลาดโบราณบางพลีเป็ นตลาดเก่าแก่ริมคลองสาโรง เดิมชื่อตลาด"ศิริโสภณ เป็ น
ตลาดเก่าแก่ที่ยังคงบรรยากาศของวิถีชีวิตริ ม คลองที่ เรี ยบง่ าย และเป็ นตลาดโบราณริ มคลอง
สาโรงเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้ นจากไฟไหม้ และยังคงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้ าง เป็ นเรื อนแถวไม้
สองชันหลายคู
้
หา หลังคาปั น้ หยา ส่ วนใหญ่ยงั คงมีรูปแบบดังเดิ
้ ม คือ มีหลังคาเป็ นกระเบื ้องว่าว
หรื อสังกะสี พื ้นตลาดเป็ นพื ้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ ยาวประมาณ 500 เมตร มีร้านค้ าเรี ยงราย
ตลอดทางโดยมีสินค้ าทังเก่
้ าและใหม่ให้ เลือกสรรอย่างหลากหลาย ตังอยู
้ ่บนฝั่ งเหนือของคลอง
สาโรง หมู่ 10 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จัง หวัดสมุทรปราการ มีอายุประมาณ 150 ปี
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(สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ คนจีนมาตังถิ
้ ่นฐานที่บางพลี พ.ศ.2400) รูปแบบสถาปั ตยกรรม
พื น้ ถิ่ น ของตลาดโบราณบางพลี ป ระกอบไปด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมห้ อ งแถวไม้ ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัว มีความเก่าแก่และทรงคุณค่า บางส่วนเสื่อมสภาพและทรุ ดโทรมลงไปมีการก่อสร้ าง
ตามแนวขนานไปกับเรื อนไม้ โดยเฉพาะห้ องแถวไม้ ภายในตลาด สถาปั ตยกรรมของห้ องแถวเป็ น
แบบอาคารไม้ ชนั ้ เดียวหลังคากระเบื ้องว่ าว สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบจีนปนไทยเป็ นอาคารที่พัก
อาศัยและร้ านค้ า ตลาดโบราณบางพลีถือเป็ นชุมชนใหญ่ชมุ ชนหนึ่งและรุ่งเรื องมากในอดีต เป็ น
ตลาดขนส่งสินค้ าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่ งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางใน
สมัยก่อนใช้ เรื อเป็ นพาหนะเดินทาง
เมื่ อปี พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลบางพลี ไ ด้ ร่วมกับชุม ชนทาการพลิกฟื ้นตลาด
โบราณบางพลี อีกครัง้ หลังเกิดปั ญหาเศรษฐกิจระดับประเทศทาให้ การค้ าในตลาดซบเซาลงจน
ต้ องปิ ดกิจการประกอบกับค่านิยมการซื ้อเปลี่ยนแปลงไป โดยเลือกใช้ บริ การจากห้ างสรรพสินค้ า
และร้ านสะดวกซื ้อมากกว่าจะเดินเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การจากตลาดชุมชน ทาให้ คนในชุมชน
รายได้ ล ดลงมี ผ้ ู ว่ า งงานเพิ่ ม ขึ น้ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบางพลี ก าลัง เปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา
วัฒ นธรรมต่า งชาติ เ ข้ า มาแทนที่ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และประเพณี ส าคั ญ ก าลัง จะสูญ หายไป
เทศบาลตาบลบางพลีได้ เริ่ มจัดโครงการโดยใช้ ชื่อว่า “เทศกาลอาหารดี 48” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชน และเปลี่ยนเป็ นโครงการย้ อนรอยตลาดโบราณบางพลีตงแต่
ั ้ ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั
นอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ วยังทาให้ ชาวบ้ านหันมาอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชาวบางพลี นอกจากนี ้ทางเทศบาลฯได้ เช่าห้ องในตลาดโบราณบางพลีเพื่อใช้ เป็ น
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว และแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่ องที่สะท้ อนเรื่ องราวของบางพลีใน
อดีตได้ เป็ นอย่างดี
ตลาดโบราณบางพลี จึง เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิ งนิเวศที่อยู่ไ ม่ไ กลกรุ ง เทพมี การ
คมนาคมที่สะดวกหลายเส้ นทางที่สาคัญอยูใ่ กล้ กบั สนามบินสุวรรณภูมิจึงได้ รับความสนใจทังชาว
้
ไทยและต่างประเทศ สิ นค้ าและบริ การในตลาดโบราณบางพลี ได้ แก่ ร้ านจาหน่ายสินค้ าที่เกี่ยว
ของกับพิธีทางศาสนา ร้ านจาหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้ านสมุนไพรและสินค้ าโบราณ ร้ าน
จาหน่ายสินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจาวัน สินค้ าที่ระลึก อาหารไทย ขนมไทย
มีบริ การต่างๆ เช่น นวดแผนไทย นวดเพื่อการผ่อนคลาย ดูหมอเสริ มดวงชะตา บริ การล่องเรื อ
ไหว้ พระ 3 วัด 9 วัด และชมวิถีชีวิตชาวบ้ านริ มคลองสาโรงที่ดาเนินการโดยชุมชนทัง้ 8 ชุมชนใน
เขตเทศบาลตาบลบางพลี
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ตลาดโบราณบางพลีเป็ นพืน้ ที่มีความโดดเด่นในเรื่ องอัตลักษณ์ ของชุม ชน ที่ มี
ประวัติความเป็ นมายาวนานมีองค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่กู ับชาวบางพลีมาแต่อดีต มีวดั บาง
พลีใหญ่ในที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์ มีประเพณีรับบัวเป็ นประเพณีท้องถิ่นที่สะท้ อนสาย
สัมพันธ์ เชือ้ ชาติและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ประชาชนอาเภอบางพลี
ยังคงอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีรับบัวจนได้ ชื่อว่าเป็ นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกจนเป็ นที่ร้ ู จกั ทัง้
ในและต่างประเทศ
ปั จ จุบันตลาดนา้ โบราณบางพลี ยัง คงค้ าขายเหมื อนในอดีต และถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาชาวบ้ านมาจนถึงปั จจุบนั เช่น ร้ านขายขนมหวานไทย ร้ านขายยาสมุนไพร ร้ านก๋วยเตี๋ยว
ร้ านตัดผม ร้ านตัดเสื ้อ ร้ านขายของที่ระลึกต่างๆ อีกทังชุ
้ มชนแห่งนี ้ยังมีการผสมผสานกันระหว่าง
คนหลายเชื ้อชาติทงั ้ ไทย มอญ ลาว และจีน การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่ทาที่วดั ส่วนชาวไทยเชื ้อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมที่ศาล
เจ้ าพ่อบางพลี และอีกส่วนหนึง่ ยังคงมีความเชื่อในการทรงเจ้ าเข้ าผี การดูหมอทานายดวง เป็ นต้ น
ตลาดน ้าบางพลีถือเป็ นตลาดน ้าประวัตศิ าสตร์ แห่งหนึง่ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม
สัง่ สมอยู่มากมาย สมควรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูให้ เยาวชนรุ่ นหลังได้ ศกึ ษาและหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่
ของบรรพบุรุษสืบต่อไป
4.7 ข้ อมูลทั่วไปตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
อาเภอพระประแดงเป็ นพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้ าพระยามีอาณาเขต
ที่ติดกับกรุงเทพมหานครมากที่ สดุ แต่เดิมเรี ยกว่าเมืองนครเขื่อนขันธ์ หรื อที่ชาวมอญเรี ยกว่า เมือง
ปากลัดเป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประเพณีศิลปวัฒนธรรมสืบทอดกันมาแต่โบราณ เนื่องจากพื ้นที่ เสมือน
เมืองหน้ าด่านของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ได้ ทรง
สร้ างเมืองนครเขื่อนขันธ์ และย้ ายครอบครัวมอญจากเมืองสามโคกจังหวัดปทุมธานี จานวน 300
คนมาตังถิ
้ ่นฐานที่นี่ ด้ วยเหตุนี ้ชาวพระประแดงจึงมีประเพณีวฒ
ั นธรรมเก่าแก่ที่เกี่ยวเนื่องกับชาว
มอญและยังคงอนุรักษ์ และสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์พระประแดง
(ปากลัด) ต่อมาภายหลังอาเภอพระประแดงมีความเจริ ญขึน้ อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากอยู่ใกล้ กับ
กรุงเทพมหานครมีการขุดเจาะน ้าบาดาลมากขึ ้นทาให้ แผ่นดินเกิดการทรุดตัว น ้าทะเลรุกเข้ ามาใน
พื ้นที่มากขึ ้นเรื่ อยๆ จนปลูกข้ าวได้ น้อยลงจึงทาให้ ชาวบ้ านเปลี่ยนจากการปลูกข้ าวไปทาสวนผลไม้
ทังมะม่
้ วง มะพร้ าว และผลไม้ อื่น ๆ รวมไปถึงการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ามากขึ ้น
ตาบลบางนา้ ผึง้ อยู่ในอาเภอพระประแดงเป็ นพืน้ ที่ราบลุ่มนา้ ท่วมถึง ริ ม แม่นา้
เจ้ าพระยา ทาให้ บริเวณนี ้ได้ รับอิทธิพลจากน ้าทะเลช่วงเวลาที่น ้าทะเลหนุนในเวลาน ้าผ่านเข้ ามา
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ตามลาคลองต่าง ๆ เข้ าสู่พืน้ ที่ที่ชาวบ้ านใช้ ทาสวนเป็ นส่วนใหญ่ ดินบริ เวณตาบลบางนา้ ผึง้ มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยแร่ ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิด อาชี พดังเดิ
้ มของชาวตาบล
บางน ้าผึ ้งคืออาชีพทาสวนผลไม้ น ้าหวานจากเกสรดอกไม้ นานาชนิดได้ ดงึ ดูดให้ ผึ ้งมาอาศัยทารัง
อยู่ทั่วไปในพืน้ ที่ ชาวบ้ านได้ นานา้ ผึง้ มาตักบาตรจึงได้ ขนานนามพืน้ ที่นีว้ ่า “บางนา้ ผึง้ ” แต่
เนื่องจากในระยะหลังชาวบ้ านต้ องเผชิญกับปั ญหาในช่วงฤดูน ้าหลากคือน ้าทะเลหนุนและท่วม
สวนเกษตรของชาวบ้ านทาให้ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จนกระทัง่ ในปี 2540 กรมโยธาธิการ
ได้ สร้ างเขื่อนล้ อมรอบตามนโยบายให้ เป็ นพื ้นสีเขียวแหล่งปอดสุดท้ ายของคนกรุงเทพฯ ชาวบ้ านที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากการเวนคื น ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ างเขื่ อ นจึง ได้ ร วมตัว กัน หาข้ อ ตกลงร่ ว มกับ ทาง
หน่วยงานของรัฐ และได้ ผลสรุปว่า ถ้ าคนไหนต้ องการขายที่ดินคืนแก่รัฐก็สามารถทาได้ แต่หากไม่
ประสงค์จะขายที่ดินคืนก็สามารถอาศัยอยู่ในที่ดินเดิมได้ และเมื่ อได้ ข้อสรุปเป็ นที่น่าพอใจของทัง้
2 ฝ่ ายแล้ วชาวบ้ านจึงทาการเพาะปลูกกันต่อไป และทางองค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง ได้
เข้ ามาช่วยเหลื อในเรื่ องที่ ดินทากิ นโดยการขอที่ ดินจากชาวบ้ านที่ มี ที่ดินมากมาให้ ช าวบ้ านที่
ต้ องการทาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว แต่เนื่องจากมีผ้ ทู าการเพาะปลูกกัน
เพิ่มมากขึ ้นทาให้ เกิดภาวะผลผลิตล้ นตลาด ราคาผลผลิตตกต่า รายได้ ลดลง ส่งผลให้ เศรษฐกิจใน
ชุมชนตกต่าลงไปด้ วย องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึง้ จึงร่ วมกับชาวบ้ านทัง้ 11 หมู่บ้านใน
บริเวณพื ้นที่กระเพาะหมูจดั ทาเวทีประชาคมเพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหา
จากการจัดทาเวทีประชาคม ประชาชนเห็นร่วมกันว่าควรสร้ างตลาดน ้าเพื่อรองรับ
ผลผลิตล้ นตลาดของชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นแล้ วว่าชุมชนมีศกั ยภาพเพียงพอเพราะมีทงที
ั ้ ่ดินและ
ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าสินค้ าที่นามาขายนันต้
้ องเป็ นสินค้ าที่
ทาด้ วยตัวเองมาจากคนในพื ้นที่ตาบลบางน ้าผึ ้ง และตาบลที่ใกล้ เคียงอีก 5 ตาบลเท่านันเพื
้ ่อเป็ น
การป้องกันเม็ดเงินที่จะรั่วไหลออกนอกชุมชน ใครปลูกอะไรได้ ก็เอาสิ่งนันมาขายและได้
้
เพิ่มอาหาร
คาวหวานที่ต้องทาเองปรุ งเองนามาจาหน่ายอีกทัง้ ยังได้ ขยายกรอบโดยการให้ นาสินค้ า OTOP
ของจังหวัดสมุทรปราการอนุญาตให้ นามาขายในตลาดน ้าได้
ตลาดน ้าบางนา้ ผึ ้งมีแนวความคิด มาจากตลาดน ้าซึ่งเป็ นวิ ถีชาวบ้ านที่มีมาเมื่อ
ประมาณ 40 กว่าปี ทีผ่านมา ในสมัยก่อนการคมนาคมจะใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นเส้ นทางสาคัญ
เนื่องจากสภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่ ริมแม่น ้าเจ้ าพระยามีลาคลองอยู่ทวั่ ไปซึ่งแต่ละคลองจะเชื่อมต่อ
กับแม่น ้าเจ้ าพระยา ในอดีตชาวบ้ านส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนผลไม้ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์
มาก นา้ ท่าบริ บูรณ์ ดีทาให้ ผลผลิตออกมาจานวนมากมาย อาทิเช่น มะม่วง มะพร้ าว หมาก
กล้ วย มะนาว เป็ นต้ น ชาวบ้ านจึงได้ รวมตัวนาสินค้ าใส่เรื อมาจาหน่ายที่ปากคลองทาให้ เกิดเป็ น
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ตลาดน ้าขึ ้นมาต่อมาเมื่อการคมนาคมเปลี่ ยนเป็ นทางบกที่มีความสะดวกกว่าจึงทาให้ การสัญจร
ทางน ้าลดความสาคัญลงตามลาดับ วิถีชมุ ชนริมน ้าและตลาดน ้าจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตาบลบางน ้าผึ ้งมีทงหมด
ั้
11 หมู่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร
รับจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษัทเอกชน รับราชการและอื่นๆ มีเนื ้อที่ประมาณ 1,927 ไร่ มี
วัด 2 แห่ง คือวัดบางนา้ ผึง้ นอกและวัดบางน ้าผึง้ ใน มีโรงเรี ยน 2 แห่งคือโรงเรี ยนวัดบางนา้ ผึง้
นอกและโรงเรี ยนวัดบางน ้าผึ ้งในมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้ แก่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบางน ้าผึ ้ง
นอก มีสถานีอนามัย 1 แห่ง ได้ แก่สถานีอนามัยบางน ้าผึ ้ง
ในอดีตชุมชนบางนา้ ผึง้ ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ เช่น ส้ ม เขียวหวาน ส้ มโอ
มะพร้ าว หมาก และปลูกพืชเบญจพรรณทัว่ ไปจนถึงปั จจุบนั และยังมีการประกอบอาชีพอื่นๆได้ แก่
รั บราชการทหาร ตารวจ ทางานบริ ษั ทและงานธุ ร กิ จ ส่วนตัว และในปั จ จุบัน วันเสาร์ อาทิต ย์
ประกอบอาชีพค้ าขายในตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งเพื่อเป็ นรายได้ เสริ มของชุมชน โดยเกิดจากแนวคิดของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้งที่จะนาทุนทางธรรมชาติดงั กล่าวมาสร้ างการท่องเที่ยวที่
คงวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชาวบ้ านในพืน้ ที่และแหล่งกระจายสินค้ าท้ องถิ่นสู่ผ้ ูบริ โภคและเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีสินค้ า OTOP และ
อาหารพื ้นเมืองจานวนมากมายโดยเน้ นให้ คนในชุมชนเป็ นผู้ขาย ลักษณะทางสังคมของชุมชน
ยังคงรักษาวัฒนธรรมพืน้ บ้ านดังเดิ
้ ม ไว้ เช่น การไปมา ลาไหว้ ยิม้ แย้ ม การทักทายพูดจาด้ วย
อัธยาศัยที่สภุ าพอ่อนน้ อมถ่อมตน มีการแบ่งปั นสิ่งของซึ่งกันและกัน เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ด้วยมิตรไมตรี
ชาวบ้ านในชุมชนบางน ้าผึ ้งนับถือศาสนาพุทธทุกครัวเรื อน มีการทาบุญใส่บาตรและทาบุญในวัน
สาคัญทางศาสนา ตักบาตรน ้าผึ ้งยังคงยังรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ ม วันสงกรานต์ มีการสรง
น ้าพระ ประเพณีวนั ขึ ้นปี ใหม่ ประเพณีวนั ลอยกระทง เป็ นต้ น ข้ อควรปฏิบตั ิและข้ อห้ ามของชุมชน
ในชุมชน บางน ้าผึ ้งจะมีกฎระเบียบและข้ อตกลงร่วมกันของคนในชุมชน
ตาบลบางน ้าผึ ้งเป็ น 1 ใน 6 ตาบลในคุ้งกระเพาะหมูอยู่ในเขตอาเภอพระประแดง
ตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่บางกะเจ้ า เหตุที่เรี ยกว่าคุ้งกระเพาะหมูเพราะว่าเป็ นพืน้ ที่สีเขียวในคุ้งที่มีรูปร่ าง
คล้ า ยกับ กระเพาะหมูห รื อ แอกวัว เป็ นพื น้ ที่ เ กษตรกรรมท่ า มกลางความเจริ ญ เติ บ โตของ
กรุ งเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที่ 6 ตาบล คือ ตาบลทรงคะนอง ตาบลบางยอ
ตาบลบางกะเจ้ า ตาบลบางน ้าผึ ้ง ตาบลบางกอบัว และตาบลบางกระสอบ มีพื ้นที่รวม 1,189
ไร่ จัดได้ ว่าเป็ นพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้ กรุ งเทพมหานครมากที่สุด
จึงได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เพื่อให้ คงสภาพความเป็ นพื ้นที่สีเขียวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2520 ให้ อนุรักษ์ พืน้ ที่สีเขียวบริ เวณบางกะเจ้ า โดยปั จจุบนั พื ้นที่บางส่วนยังคงสภาพ

101

เป็ นสวนผลไม้ ดงเดิ
ั ้ ม ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้ าถึงได้ มีเพียงสะพานทางเดินเท้ าใช้ ในการสัญจร จึง
ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ขี่จกั รยานเข้ ามาเที่ยวชมพื ้นที่ แต่ด้วยความที่ถูก
ล้ อมรอบด้ วยเมืองใหญ่ ประกอบกับการก่อสร้ างโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมด้ านใต้ ซึ่งจะ
ทาให้ การเดินทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น อีกทังราคาที
้
่ดินยังมีราคาไม่สงู มากนัก
จึงทาให้ เกิดปั ญหาการหลั่ง ไหลเข้ ามาอยู่อาศัยของผู้คนจากนอกพื ้นที่ มีการกว้ านซื ้อที่ดินของ
ภาคเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในพื ้นที่ส่วน
ใหญ่ที่เป็ นคนดังเดิ
้ มยังต้ องการรักษาและคงสภาพเดิมของพื ้นที่ไว้ ให้ มากที่สดุ การพัฒนาพื ้นที่
ส่วนใหญ่จึงยังคงให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ สภาพเดิมและให้ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
เดิมให้ น้อยที่สดุ ดังนันโอกาสในการที
้
่จะพัฒนาไปสูพ่ ื ้นที่อตุ สาหกรรมจึงไม่มีโอกาสที่จะเป็ นไปได้
ด้ วยสภาพสิ่งแวดล้ อมและองค์ป ระกอบของพื ้นที่ดงั กล่าวข้ างต้ น จึงทาให้ ตาบล
บางน ้าผึ ้งได้ รับการคาดหวังว่าจะเป็ นพื ้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีโอกาสที่จะได้ รับการพัฒนาให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอนาคต ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากรุ งเทพมหานครและ
พื ้นที่ใกล้ เคียง
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วรวุฒิ เพ็งพันธ์ (2548) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์คณ
ุ ค่ าและบทบาทของ
ตลาดน ้าในฐานะแหล่งการเรี ยนรู้ ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน ้า อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี การวิ จัย ประกอบด้ ว ย การศึก ษาเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า การศึก ษาเอกสาร การ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
ตลาดตลาดนา้ ดาเนินสะดวกเป็ นตลาดน ้าที่ยังคงมีการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ และได้ รับการ
ส่งเสริ มให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีบทบาทในด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว และมีคณ
ุ ค่าในด้ านจิตใจ ร่างกาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและแหล่ง
การเรี ยนรู้ ของชุมชน ตลาดน ้ามีคณ
ุ ค่าและบทบาทในฐานะแหล่งการเรี ยนรู้ ของประเภทบุคคล
ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะ
สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ให้ เข้ ากับสาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8
กลุม่ ได้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเรี ยนรู้ แบบบูรณาการและปลูกจิตสานึกให้ รักท้ องถิ่นมากขึ ้น แม่ค้า
ตลาดน ้ายังคงมีการเรี ยนรู้ และการถ่ายทอดเพื่อดารงรักษาอาชีพแม่ค้าตลาดน ้าไว้ ดังนันแม่
้ ค้า
ตลาดนา้ จึงเป็ นแหล่ง การเรี ยนรู้ ของชุมชนประเภทบุคคลที่ส าคัญที่สุดของตลาดนา้ ที่จะทาให้
ตลาดน ้าดารงอยูห่ รื อสูญหายไป
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อติภา ตรัยดลานนท์ (2548) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องแนวทางเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้ องถิ่นในการพัฒนาตลาดน ้าวัดไทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลการวิ จยั พบว่า
แนวทางเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่นในการพัฒนาตลาดน ้าวัดไทรจะต้ องเกิดจาก
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ประชาชน เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้น าท้ อ งถิ่ น และผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน
ผลประโยชน์ ในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา การตัดสินใจ การดาเนินการ การประเมินผล และการรับ
ผลประโยชน์ ที่เกิ ดขึน้ โดยมุ่งพัฒ นาและฟื ้นฟูสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ วิถีชี วิต การสร้ าง
จิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้ อมร่ วมกันในชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยว การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และการออกกฎข้ อบังคับของท้ องถิ่น ซึ่งโครงการและกิจกรรมต้ องมาจากความ
ต้ องการของชุมชน และแนวทางการส่งเสริ มการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ต้ องมุ่งเน้ นการอนุรักษ์ และ
รักษาทรัพยากรให้ คงไว้ นานที่สุด ผู้เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดร่ วมมือกันเป็ นภาคีเครื อข่ายและรัฐให้ การ
สนับสนุน เน้ นการพัฒนาที่ตอ่ เนื่องและมีการวิจยั ติดตาม
คนางค์ จิรภัตตานนท์ (2549) ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศกึ ษาป่ าชายเลนเขตบางขุนเทียน เป็ นการศึกษาถึง
ลักษณะการมีส่วนร่ วมของประชาชน และปั จจัยที่ มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ ยว โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อในการศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่อยู่
อาศัยในพื ้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป จานวน 390 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวบริ เวณป่ าชายเลนบางขุนเทียนอยู่ในระดับ
ต่า โดยลักษณะการมีส่วนร่ วมของกลุ่มตัวอย่ างสูงที่สุด ได้ แก่ การปลูกต้ นไม้ ชายเลนในบริ เวณ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อทดแทนบริ เวณที่เกิดความเสียหายให้ อยู่ในสภาพเดิม และลักษณะการมีส่วน
ร่ วมของกลุ่มตัวอย่างต่าที่สุด ได้ แก่ การติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่ วมมือ หรื อ ขอรับทุน
สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอปุ กรณ์จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อองค์กรเอกชนต่างๆ
ทศพล ชื่นอุปการนันท์ (2549) ทาการวิจยั เรื่ องแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยว
เชิง ประวัติศาสตร์ เ มืองเก่าลพบุรีอย่างยั่ง ยืน เสนอแนะแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองเก่าลพบุรีอย่างยัง่ ยืน ผลการวิจยั พบว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ แก่ ด้ านการบริการการท่องเที่ยวและเกิดผลกระทบสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ าน
การบริ หารจัดการของหน่วยงานท้ องถิ่น ได้ แก่การขาดการบริ หารจัดการที่ดี การแบ่งหน้ าที่ความ
รั บผิ ดชอบไม่ชัดเจน ปั ญ หาการมี ส่วนร่ วมของประชาชน โดยสรุ ปแนวทางในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองเก่าลพบุรีอย่างยั่งยืน ได้ 4 แนวทาง คือ 1. แนวทางการจัดการ
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ด้ า นทรั พ ยากรการท่องเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อ ม เน้ น การพัฒ นาแหล่ง ท่อ งเที่ ย วโดยการ บูร ณะ
ปรั บปรุ ง เพื่อคงรั กษาสภาพไว้ ให้ ดีที่สุด 2. แนวทางการส่ง เสริ ม การตลาดและบริ การโดยการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทังกิ
้ จกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 3. แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
ของชุม ชน โดยสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ ามาส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒ นาทัง้ ในภาครั ฐ และ
เอกชน 4. แนวทางการจัดการโครงสร้ างพืน้ ฐานและบริ การท่องเที่ยว จัดระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว พร้ อมระบบขนส่งที่มี ประสิทธิ ภ าพเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่ง พืน้ ที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ
รัตน์สดุ า ทองเจิม (2549) ทาการวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หาร
จัด การงานประชาสัม พัน ธ์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ เ วี ย งกุ ม กาม เป็ นการศึ ก ษา
กระบวนการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ และกลยุท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ แ หล่ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม และศึกษาบทบาทและหน้ าที่ของชุมชนรวมทั ง้ ระดับและรู ปแบบของ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องประชาชน ผลการวิ จั ย พบว่ า
กระบวนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ เวียงกุมกามนัน้ ชุมชนยังไม่มีอานาจ
หน้ าที่ในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเวียงกุมกาม เนื่องจากอานาจในการ
บริหารนันหน่
้ วยงานราชการ คือทางอาเภอสารภี และกรมศิลปากรยังดูแลอยู่ และระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนอยู่ในระดับการส่วนร่ วมปานกลาง ถึงต่า รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการงานประชาสัมพันธ์ของชุมชนเวียงกุมกามนัน้ ชุมชนยังไม่ได้ เข้ าไปมีส่วนในการตัดสินใจทุก
ขันตอนในการบริ
้
หารจัดการงานประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ชมุ ชนทาเพียงการลงแรง หรื อการบริ จาค
เงิน แต่ไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
คมปราชญ์ บุตรศรี (2551) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษาหาแนวทางรู ปแบบการ
บริ หารจัดการศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวแสดง และจาหน่าย
ผลิ ตภัณ ฑ์ชุม ชนและท้ องถิ่ นจัง หวัดนครปฐม ผลการวิจัยสรุ ป ว่า ศูนย์ บริ การนักท่องเที่ ยวควร
ประสานกับภาคเอกชนที่มีศกั ยภาพ และผลประโยชน์ในการดาเนินการควรมีการตังคณะกรรมการ
้
เพื่อบริ หารจัดการ นอกเหนือจากนี ้ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวควรพิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิพลในการ
บริ หารจัดการ ได้ แก่ จัดเตรี ยมที่ตงและลั
ั้
กษณะทางกายภาพให้ มีความพร้ อม จัดหาสินค้ าและ
บริการที่มีชื่อเสียงและมีการพัฒนาคุณภาพสินค้ า ผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย น่าสนใจ และ
ตรงกับความต้ องการของนักท่องเที่ยวเข้ ามาจัดจาหน่าย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และ
กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการบริ ห ารจัด การที่ ไ ด้ รั บความร่ วมมื อจากทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
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สุพร บุญปก (2551) ได้ ทาการวิจัยเรื่ องการศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรม
นันทนาการตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุ ท รปราการจ านวน 10 กิ จ กรรม โดยศึ ก ษาใน 7 ด้ า นได้ แก่ ด้ า นการจัด การ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านบุคลากร ด้ านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้ านความปลอดภัย ด้ าน
การคมนาคม และด้ านราคา โดยเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมนันทนาการที่นกั ท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดคื อ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้ าน
บริเวณตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง โดยระดับความพึงพอใจกิจกรรมนันทนาการทัง้ 10 กิจกรรมอยู่ในระดับ
มาก ทัง้ 7 ด้ าน นอกจากนี ้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า แนวทางการพัฒนาที่ ได้ จากการ
วิจยั ครัง้ นี ้ส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมนันทนาการเพื่อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้
เป็ นอย่างดี และสามารถสร้ างรายได้ เข้ าสูช่ มุ ชนอีกด้ วย
เอกลักษณ์ อุปริ รัตน์ (2552) ได้ ทาวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กรณีศกึ ษาคือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
รู ปแบบเทศบาลจานวน 2 แห่ง ได้ แก่ เทศบาลตาบลท่าศาลา จังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมือง
สิงห์บรุ ี โดยศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ลัก ษณะการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด บริ ก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ มีมากยิ่งขึน้ ผลการวิจยั พบว่า 1.
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี
5 ลักษณะ ได้ แก่ การรับทราบข้ อมูลข่าวสาร การเสนอข้ อมูล การเข้ าร่วมการประชุม การเข้ าร่วม
ดาเนินงาน และการเข้ าร่ วมตรวจสอบการดาเนินงาน 2. ปั จจัยที่มีผลต่อลักษณะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนประกอบไปด้ วยปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชน 3. แนวทางในการส่งเสริ มการมีส่วน
ร่วมของประชาชนประกอบไปด้ วยแนวทางที่เน้ นไปที่ประชาชน แนวทางที่เน้ น ไปที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น และแนวทางที่เน้ นไปที่หน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดย
แนวทางในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละลักษณะการมีสว่ นร่วม
สรุ ป จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องพบว่า ตลาดนา้ เป็ นแหล่ง การเรี ยนรู้ ที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย ซึ่งแต่เรื่ องการมีส่วนร่วม
ของชุมชนยังไม่ได้ รับความร่วมมือเท่าที่ควร ชุมชนยังไม่ได้ เข้ าไปมีส่วนในการตัดสินใจทุกขันตอน
้
ดังนันการที
้
่จะพัฒนาชุมชนตลาดน ้าให้ ประสบผลสาเร็ จ ได้ จาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
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ประชาชน หน่วยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ สนับสนุนให้ เกิ ดกระบวนการพัฒ นาที่ ม าจากความ
ต้ องการของคนในท้ องถิ่น การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะสามารถพัฒนาและ
ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต การสร้ างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้ อมร่ วมกันใน
ชุมชน
ตอนที่6 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ศึกษาและนาแนวคิด ทฤษฎี มาใช้ ในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังนี ้
1.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การศึกษาในระบบโรงเรี ยน
1.2 การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย
1.2 ทฤษฎี การจัดการชุมชน ตามแนวคิดของ พจนา สวนศรี (คู่มือการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2546) และ โกวิทย์ พวงงาม (การจัดการตนเองของชุมชนและท้ องถิ่น , 2553)
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และสรุปแนวคิดการจัดการชุมชน ประกอบไปด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
1.2.1 การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
1.2.2 การจัดการด้ านองค์กรชุมชน
1.2.3 การจัดการด้ านการตลาด
1.2.4 การจัดการด้ านการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.3 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวคิด อคิน รพีพฒ
ั น์ (2547) ได้
แบ่งขันตอนการมี
้
สว่ นร่วมออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.3.1 การมีสว่ นร่วมในการค้ นหาปั ญหา
1.3.2 การมีสว่ นร่วมในการวางแผน
1.3.3 การมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
1.3.4 การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ การ
จัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อ
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนใน
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2. แนวคิดการจัดการชุมชน
- การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
- การจัดการด้ านองค์กร
- การจัดการด้ านการตลาด
- การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
3. แนวคิดการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
- การค้ นหาปั ญหา
- การวางแผน
- การดาเนินงาน
- การประเมินผล
4. แนวคิดตลาดนา้ โบราณ
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

แนวทางการจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณ
เพื่อส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
2. การจัดการด้ านองค์กร
3. การจัดการด้ านการตลาด
4.การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต
4.1 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
4.1.1 การค้ นหาปั ญหา
4.1.2 การวางแผน
4.1.3 การดาเนินงาน
4.1.4 การประเมินผล
4.2 การมีสว่ นร่วมของ ประชาชนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
4.1.1 การค้ นหาปั ญหา
4.1.2 การวางแผน
4.1.3 การดาเนินงาน
4.1.4 การประเมินผล
4.3 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.1.1 การค้ นหาปั ญหา
4.1.2 การวางแผน
4.1.3 การดาเนินงาน
4.1.4 การประเมินผล

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ ม
การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการ
จัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และ
เพื่อเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ผู้วิจยั แบ่งขันตอนของการวิ
้
จยั เป็ น 2 ขันตอนตาม
้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ขัน้ ที่ 2 นาเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อเป็ นการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นและวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณ
ที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต ผู้วิจยั ศึกษาข้ อมูลกรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ตลาด
คลองสวน และตลาดโบราณบางพลี โดยการศึกษาเอกสาร ข้ อมูลต่าง ๆ ผ่านตารา วารสาร
หนัง สื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ และการสัม ภาษณ์
บุคลากรหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชน และประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ ในแต่ละแห่งรวม
45 คน เพื่อรวบรวมนาความรู้ที่ได้ มาสรุปเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นตามกรอบแนวคิดการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ตลาดนา้ โบราณในประเทศไทยที่มีการซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยน และมีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จานวนทังหมด
้
27
แห่ง
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เพื่อเป็ นกรณีตวั อย่างที่ดี (Good Practice) ใช้ ศกึ ษาและเก็บข้ อมูลการจัดการชุมชนของตลาดน ้า
โบราณเพื่อการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต จากตลาด
น ้าโบราณทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ตลาดคลองสวน ตลาดโบราณบางพลี เก็บข้ อมูล
โดยการสัมภาษณ์กบั บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผู้นาชุมชน ประชาชนในตลาดน ้าโบราณแห่ง
รวม 45 คน โดยผู้วิจยั มีเกณฑ์ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
เกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างตลาดนา้ โบราณเพื่อเป็ นกรณีศึกษาที่ดี
1. เป็ นตลาดน ้าโบราณที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานอย่างน้ อย 5 ปี
2. เป็ นตลาดน ้าโบราณที่อยูใ่ นความดูแลและสนับสนุนโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
3. เป็ นตลาดน ้าโบราณที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วน
ตาบล หรื อเทศบาลให้ ความสนับสนุน อยูใ่ นแผนบริหารงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4. เป็ นตลาดน ้าโบราณที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ โดยการคัดเลือกจากสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาจังหวัด
5. เป็ นตลาดนา้ โบราณที่มีจุดเด่นในการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่ประสบความสาเร็จ
6. เป็ นตลาดน า้ โบราณที่ มี ก ารจัด การโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน
7. เป็ นตลาดนา้ โบราณที่พ ร้ อม และสมัครใจในการให้ ข้อมูลองค์กร
เกี่ยวกับการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ กเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อใช้ ในการวิ เ คราะห์
กรณีศึกษาที่ดี
1. เป็ นเอกสารที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณ
เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555
3. เป็ นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ โดยปรากฏสถานที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ และ
ชื่อผู้พิมพ์หรื อผู้โฆษณาอย่างชัดเจน
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เกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ เก็บข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ซึ่ง
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informant)
1. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในระดับท้ องถิ่นต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้ าที่
ในด้ านการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น
2. เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ โดยคัดเลื อ กจากคุณ สมบัติข องผู้ให้ ข้ อ มูล (Key
informant) เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณ ระยะเวลาการทางานไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
3. เป็ นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระยะเวลาการทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ข้ าราชการครูโรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงตลาดน ้าโบราณที่มีส่วนในการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ชุมชนท้ องถิ่น ระยะเวลาการทางานไม่ น้อย
กว่า 2 ปี
5. ประชาชนในชุมชนตลาดนา้ โบราณ ที่ เป็ นผู้ประกอบการร้ านค้ าใน
ตลาดน ้าโบราณ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้ างแบบสัมภาษณ์ เพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจัย เก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณ โดยมีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือวิจยั ดังนี ้
1. นาข้ อสรุปที่ได้ จากการศึกษาข้ อมูล จากการศึกษาเอกสาร ข้ อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ตารา วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ นามาสร้ าง
เป็ นเครื่ องมืองานวิจยั ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามกรอบแนวคิดการวิจยั
2. นาเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา
และพิจารณาตรวจสอบแก้ ไขตามความเหมาะสม
3. ผู้วิจยั ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือ
ราชการ ขอเชิญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือวิจยั และส่งหนังสือขอเชิญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
เครื่ องมือวิจยั แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิทงั ้ 5 ท่าน ด้ วยตนเองพร้ อมนาเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ ร่างที่ผ่าน
การพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิด้านการจัดการชุมชน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านแหล่งเรี ยนรู้ 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านตลาดน ้าโบราณ1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจยั 1
ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตลอดชีวิต 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องของการใช้ ภาษา
การตังข้
้ อคาถาม ฯลฯ ได้ ผลการตรวจสอบความถูกต้ อง และแก้ ไข ดังนี ้
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- ควรปรับให้ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ไม่ควรใช้ ข้อคาถามที่มีการชี ้นามาก
เกินไป
- ควรต่อท้ ายข้ อคาถามด้ วยคาว่า หรื อไม่ อย่างไร โปรดอธิ บาย หรื อ
ยกตัวอย่างต่อท้ ายคาถามเสมอ เป็ นต้ น
- การตังค
้ าถามแบบปลายเปิ ด ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ได้ ตอบ
คาถามก่อน แล้ วจึงตีความสรุปจากคาตอบนัน้
- ปรับเปลี่ยนภาษาให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับกรอบแนวคิดการวิจยั
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้นาชุมชน
1 คน นักพัฒนาชุมชน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 1 คน ผู้ประกอบการในตลาดน ้าโบราณ 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้ อคาถามที่ครอบคลุมเนื ้อหา และความเหมาะสมในการนาไปใช้ (รวมทังสิ
้ ้นจานวน 4
ท่า น ในการทดลองใช้ แ บบสัม ภาษณ์ ) พบว่า ข้ อ ค าถามที่ ใ ช้ ส ามารถสื่ อ ความหมายให้ ผ้ ูถูก
สัมภาษณ์เข้ าใจได้ ง่าย ลักษณะของภาษาที่ใช้ ชดั เจนและตรงประเด็น เครื่ องมือมีความเหมาะสม
ที่จะนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
6. สร้ างแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อดาเนินการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย
ผู้วิจยั นาแบบสัมภาษณ์ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณ
ตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดทัง้ 3 แห่ง โดยผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview ) กับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในระดับท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญ
จากศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้ าราชการครูโรงเรี ยนบริเวณ
ใกล้ เคียงตลาดน ้าโบราณ ประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณตามเกณฑ์ที่ได้ ระบุไว้ รวมทังสิ
้ ้น 45
คน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้วิจยั ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์
2. ผู้วิจยั ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือ
ราชการ ขอความอนุเ คราะห์ ขอเก็ บรวบรวมข้ อมูลวิจัย และส่ง หนัง สื อขอความร่ วมมื อในการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง
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3. ผู้วิจยั เดินทางไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ได้ นดั หมาย
4. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื ้อหา
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสรุ ปข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ตามแนวทางที่สุภางค์ จัน
ทวานิช (2543) และชาย โพธิสิตา (2550) เสนอไว้ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ และข้ อมูลที่ได้ จาก
แถบบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ นามาตีความข้ อมูล (Interpretation) และจัดหมวดหมู่ โดย
ใช้ เทคนิคการตัดปะ (Scissor and Sort Technique)
2. เปรี ยบเทียบข้ อมูล (Constant Comparison) โดยการนาข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ตลาดน ้าโบราณทัง้ 3 แห่ง มาวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านความจริ ง (Pragmatically Content
Analysis) และวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านความหมายของคาพูด (Semantically Content Analysis)
เปรี ย บเที ย บกัน เพื่ อ สร้ างความชัด เจนในความคิด เห็ น ที่ เ ป็ นทัศ นะ เป็ นการก าหนดประเด็ น
ความเห็นที่ได้ แบ่งเป็ นประเด็นย่อย ๆ โดยไม่มีการปรับแต่งข้ อมูล จากนัน้ จาแนกประเด็นย่อย
ออกเป็ นหมวดหมู่ตามหมวดคาถาม สาหรับข้ อมูลที่ได้ นอกเหนือจากคาถามก็แยกไว้ อีกส่วนหนึ่ง
นาผลที่ได้ มาเรี ยบเรี ยงในลักษณะของการพรรณนา
3. การสร้ างข้ อสรุป (Summary Making) ผู้วิจยั ดาเนินการเชื่อมข้ อมูลที่ได้ จาก
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน และแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูล อย่างเป็ นรูปธรรมในลักษณะ
พรรณนา (Description of the data) โดยผู้วิจยั ได้ ตดั ทอนข้ อมูลให้ เหลือแต่คณ
ุ ลักษณะร่วมที่มี
ความหมาย พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้ อมูล ซึ่งเป็ นคาตอบชัว่ คราวที่จะต้ องตรวจสอบอีกครัง้
และเมื่ อตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วจะทาการยื นยันข้ อสรุ ปเพื่ อนาข้ อสรุ ปไปสัง เคราะห์ ข้อมูลใน
ภาพรวมต่อไป
4. การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) เพื่อสรุ ปข้ อมูลภาพรวมในขันตอน
้
สุดท้ าย ผู้วิจยั ใช้ วิธีแบบอุปนัย (Inductive Method) คือรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นรูปธรรมในลักษณะ
พรรณนา ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลแยกย่อย มารวมเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นข้ อสรุปเชิงนามธรรม ใน
ลักษณะของบทสรุปหรื อแบบแผนของกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับการจัดการชุมชนตลาดน ้า
โบราณเพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ขัน้ ที่ 2 นาเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลและสรุ ปผลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างตลาดน ้าโบราณทัง้ 3 แห่ง เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณ
เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยนาเสนอให้ อยู่ใน
รู ปของความเรี ยง แล้ วนาแนวทางที่ ได้ นัน้ มาจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ตลาดนา้ ที่เป็ น
กรณีศกึ ษาที่ดี 1 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง เพื่อตรวจสอบแนวทางการจัดการชุมชนของตลาด
น ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่งการ
สนทนากลุ่ม นี จ้ ัด ขึ น้ เพื่ อ เป็ นเวที อิ ส ระในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น จากผู้เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ด้านการปฏิบตั ิ
โดยมีประเด็นในการสนทนาเพื่อตรวจสอบแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้า
โบราณเพื่อการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ดังนี ้
1.การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
1.1 สิ่งอานวยความสะดวกในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
1.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
2.การจัดการด้ านองค์กร
2.1 จุดมุง่ หมายขององค์กร
2.2 โครงสร้ างการจัดการองค์กร
3.การจัดการด้ านการตลาด
3.1 การประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการตลาด
3.2 การกาหนดคุณภาพของสินค้ า ราคา และการให้ บริการ
4.การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4.1 กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
4.1.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
4.1.2 การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
4.1.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
4.1.4 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
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4.2 กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
4.2.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
4.2.2 การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
4.2.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
4.2.4 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
4.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.2 การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.4 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 13 ท่าน ผู้วิจยั กาหนดขนาดกลุ่มสนทนาตามแนวคิดของ Stewart and Shamdasani
(1990) และชาย โพธิสิตา (2550) ที่เสนอว่าขนาดของผู้ทรงคุณวุฒิควรมีประมาณกลุ่มละ 6 – 12
คน เพื่ อให้ ไ ด้ รั บค าตอบที่ เ พี ย งพอต่อประเด็นคาถามที่ ต้อ งการวิจัย โดยผู้วิ จัย กาหนดเลื อ ก
ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ ดังนี ้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง
2. กานันตาบลบางน ้าผึ ้ง
3. ผู้จดั การตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
4. กรรมการกิจการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
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5. ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลบางน ้าผึ ้ง
6. กรรมการหมูบ่ ้ าน
7. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ
8. ผู้อานวยการศูนย์ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
อาเภอพระประแดง
9. นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอพระประแดง
10. ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดบางน ้าผึ ้งใน
11. ครู กศน.ตาบลบางน ้าผึ ้ง
12. ครู กศน.อาเภอพระประแดง
13. ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอพระประแดง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ ผลจากการศึกษาวิจยั ขันตอนที
้
่ 1.1 มาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการกาหนด
แนวทางการสนทนากลุ่ม (Guidelines) นาแนวทางการสนทนากลุ่มที่ได้ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการเรี ยงข้ อคาถามหลัก
และคาถามรอง นาข้ อเสนอที่ได้ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาไปปรับปรุ งแก้ ไข จากนัน้ นาแนวทางการ
สนทนากลุ่มให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ทางด้ านการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณ และการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมในการเรี ยงข้ อคาถามหลักและคาถามรอง จากนันน
้ าข้ อเสนอที่ได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิไป
ปรับปรุงเป็ นแนวทางการสนทนากลุม่ โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงาน ดังนี ้
1. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ ร่ ว มสนทนากลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือ ราชการ ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่ วมประชุมกลุ่ม
(Focus Group) แจ้ งสถานที่ในการสนทนากลุม่ คือ ห้ องประชุม อบต.บางน ้าผึ ้ง วันที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
2. จัดทาเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม โดยสรุปเนื ้อหาของการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ดีของการจัดการชุมชนของตลาดนา้
โบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต สรุ ปเป็ น
ประเด็นที่จะใช้ ในการสนทนา โดยนาไปให้ ด้วยตนเองก่อนการจัดสนทนากลุม่ ล่วงหน้ า 1 สัปดาห์
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3. จัดเตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้ แก่ เอกสาร
แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบจดบันทึกข้ อมูลการสนทนา เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ กล้ อง
ถ่ายรูปและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็ น รวมทังอาหารว่
้
างและเครื่ องดื่ม ของที่ระลึก
4. ซักซ้ อมทาความเข้ าใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั ในการทาหน้ าที่จดบันทึก
ระหว่างการจัดสนทนา(Note Taker) เพื่อให้ เข้ าใจขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
ประสานงานต่างๆที่เกิดขึ ้นระหว่างการสนทนา
5. เมื่อจบการสนทนากลุม่ ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่ได้ จาก
การสนทนา สรุปออกมาในรูปของความเรี ยง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย
ผู้วิจยั จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
ตามที่ได้ กาหนดไว้ จานวน 13 ท่าน เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณ
เพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ในวัน เวลา และ
สถานที่ตามความเหมาะสม
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจยั วิเคราะห์และสรุ ปข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ตามแนวทางที่สุภางค์ จัน
ทวานิช (2543) และชาย โพธิสิตา (2550) เสนอไว้ ดังนี ้
1.ผู้วิจัยนาข้ อมูล ที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ไ ด้ จากแถบบันทึก
เสียง นามาตีความข้ อมูล (Interpretation) และจัดหมวดหมู่ โดยใช้ เทคนิคการตัดปะ (Scissor
and Sort Technique)
2. เปรี ย บเที ย บข้ อ มูล (Constant Comparison) น าข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ ากแถบ
บันทึกเสียง มาวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านความจริ ง (Pragmatically Content Analysis) และวิเคราะห์
เนื ้อหาด้ านความหมายของคาพูด (Semantically Content Analysis) เปรี ยบเทียบกันเพื่อสร้ าง
ความชัดเจนในความคิดเห็นที่ เป็ นทัศนะ เป็ นการกาหนดประเด็นความเห็นที่ได้ แบ่งเป็ นประเด็น
ย่อย ๆ โดยไม่มี การปรั บแต่ง ข้ อมูล จากนัน้ จ าแนกประเด็น ย่อยออกเป็ นหมวดหมู่ตามหมวด
คาถาม สาหรับข้ อมูลที่ได้ นอกเหนือจากคาถามก็แยกไว้ อีกส่วนหนึ่ง นาผลที่ได้ มาเรี ยบเรี ยงใน
ลักษณะของการพรรณนา
3. การสร้ างข้ อสรุป (Summary Making) ผู้วิจยั ดาเนินการเชื่อมข้ อมูลที่ได้ จาก
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลเข้ าด้ วยกัน และแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูลอย่างเป็ นรูปธรรมในลักษณะ
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พรรณนา (Description of the data) โดยผู้วิจยั ได้ ตดั ทอนข้ อมูลให้ เหลือแต่คณ
ุ ลักษณะร่วมที่มี
ความหมาย พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้ อมูล ซึ่งเป็ นคาตอบชัว่ คราวที่จะต้ องตรวจสอบอีกครัง้
และเมื่ อตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วจะทาการยื นยันข้ อสรุ ปเพื่ อนาข้ อสรุ ปไปสัง เคราะห์ ข้อมูลใน
ภาพรวมต่อไป
4. การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) เพื่อสรุปข้ อมูลภาพรวมในขันตอน
้
สุดท้ าย ผู้วิจยั ใช้ วิธีแบบอุปนัย (Inductive Method) คือรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นรูปธรรมในลักษณะ
พรรณนา ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลแยกย่อย มารวมเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นข้ อสรุปเชิงนามธรรม ใน
ลักษณะของบทสรุปหรื อแบบแผนของกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการชุมชน
ตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ ม
การมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ” มี วัตถุประสงค์เพื่ อ วิเคราะห์
กรณีศึกษาที่ดีของตลาดนา้ โบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดนา้
โบราณเพื่อการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจยั เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการจัดการชุมชน
เพื่อการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารสรุปข้ อมูลของกรณีศึกษาที่ดีของตลาดน ้า
โบราณทัง้ 3 แห่ง จากการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ผ่านตารา วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต
1.2 ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ดีของตลาดนา้ โบราณทัง้ 3
แห่ง จากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ผู้นาชุมชน และประชาชนในตลาดน ้าโบราณ
ตอนที่ 2 ผลการเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาที่ดีของตลาดนา้ โบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการ
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารสรุปข้ อมูลของกรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณทัง้
3 แห่ง จากการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ผ่านตารา วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต โดยแบ่งเป็ นประเด็น
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
กรณีศึกษาที่ดี “ตลาดคลองสวน 100ปี ”
ตาบลคลองสวน อาเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ
และตาบลเทพราช อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
ตลาดคลองสวนมีการจัดภูมิทศั น์รอบตลาดทังฝั
้ ่ งตาบลคลองสวน อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ และตาบลเทพราช อาเภอบ้ านโพธิ์จงั หวัด ฉะเชิงเทรา (แปดริ ว้ ) ให้ ดดู ีแต่
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ยังคงรูปแบบสถาปั ตยกรรมโบราณไว้ มีการจัดหาสถานที่พกั ผ่อนให้ นกั ท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม โดย
สร้ างเป็ นเก๋งจีนซึ่งเป็ นแพขนาดใหญ่ มีเก้ าอี ้ และโต๊ ะสาหรับนักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหาร
ทางเดิน เท้ า ริ ม คลองประเวศน์ บุรี ร มย์ ส าหรั บ การท ากิ จ กรรมให้ อาหารปลา มี ล านที่ จ อดรถ
กว้ างขวางมีผ้ ดู ูแลโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายสามารถรองรับผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาดคลองสวนได้ จานวน
มาก มีถังขยะ และถังดับเพลิงประจาจุดต่าง ๆ ในตลาด มีกล้ องวงจรปิ ดเพื่อช่วยสอดส่องดูแล
ความปลอดภัย ของนัก ท่อ งเที่ ย ว ตลอดจนจัด หารถสุข าเคลื่ อ นที่ ม าบริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ยวใน
วันหยุดราชการ
2. การจัดการด้ านองค์ กร
ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี มุ่งเน้ นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้ คง
อยู่ มีการส่งเสริมให้ ประชาชนในพื ้นที่และนักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลรักษาและใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด เพื่อรักษาไว้ ให้ กบั คนรุ่นหลัง ซึง่ กลุม่ ชุมชนตลาดคลองสวนเกิดจากการรวมตัว
ของประชาชนเป็ นกลุ่มชุม ชนที่ไ ด้ จัดตังเป็
้ นรู ปแบบคณะกรรมการชุมชนชาวตลาดคลองสวน
ชุม ชนตลาดคลองสวนมี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตลาด โดยมี การประชุม พูดคุยกันและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนามาแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ ยวติชมมาและนาไปปฏิบตั ิ
ทัง้ นี ต้ ลาดคลองสวนอยู่ใ นความดูแ ลของเทศบาลต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จัง หวัด
สมุทรปราการ และเทศบาลตาบลเทพราช อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สนับสนุนส่งเสริ ม
และพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ การสนับสนุนในเรื่ องการจัดหางบประมาณ
เพื่อการพัฒนาอาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว โดยชาวบ้ านในชุมชนตลาด
คลองสวนมีสว่ นร่วมในการดูแล
เนื่ อ งจากตลาดคลองสวนมี ก ารอนุ รั ก ษ์ อ าคารบ้ านเรื อนเป็ นมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมซึ่ ง เป็ นจุ ด เด่ น ของตลาด ปี พ.ศ. 2547 ตลาดคลองสวนจึ ง ได้ รั บ รางวั ล
สถาปั ตยกรรมดีเด่นประเภทชุมชนพื ้นถิ่นดีเด่น ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชาวชุมชนตลาดคลองสวนมีนโยบายจัด
กิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของตลาดคลองสวน (โดยจัดสัมมนารวมพลคนรักตลาดน ้า
โบราณ) โดยมีผ้ นู าของแต่ละตลาดมาร่ วมแสดงความคิดเห็น เช่น ตลาดน ้าอัมพวา ตลาดน ้า
บางน ้าผึ ้ง ตลาดสามชุก ตลาดบ้ านใหม่ เป็ นต้ น
3. การจัดการด้ านการตลาด
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ตลาดคลองสวนเป็ นตลาดที่ อ ยู่ใ กล้ ก รุ ง เทพ ฯ จึง ท าให้ เ ดิน ทางสะดวก และ
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไม่มากนัก มีการควบคุมดูแลเรื่ องราคาสินค้ าโดยกองสาธารณสุข มีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่าง ๆ ทังทางโทรทั
้
ศน์จากการถ่ายทารายการ ป้ายโฆษณา อินเตอร์ เน็ต ลง
หนังสือพิมพ์ ท้ องถิ่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด โดยใช้ ชื่องาน
ว่า “ย้ อนรอย 111 ปี ตลาดเก่าคลองสวน” มีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น กิจกรรมจับ
ฉลากรับรางวัลอิ่มฟรี กิจกรรมชิมกาแฟฉบับแป๊ ะหลี และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันการศึกษาในพื ้นที่
4. การจัดการด้ านการกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลาดคลองสวน 100ปี มี การจัดการกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ทัง้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงได้ ใช้ ตลาดคลองสวนเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่เด็กนักเรี ยนโดยการนาความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้ านมา
ประยุกต์ใช้ ในวิช าการเรี ยน มีการเชิญคนในชุมชนตลาดคลองสวนซึ่งเป็ นครู ภูมิปัญญามาให้
ความรู้ และสาธิตการทาอาหารพื ้นบ้ าน การใช้ วิชาเรี ยนให้ เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การแสดง
ดนตรี ไทยจากนักเรี ยนโรงเรี ยนบริ เวณชุมชนตลาดคลองสวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบ
โรงเรี ยน ส่งเสริ มให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสในการเข้ าร่วมกิจกรรมการฝึ กอบรมทาอาหาร และการ
ดูแลสภาพแวดล้ อมในชุมชน โดยเทศบาลเป็ นผู้จดั โครงการและให้ การสนับสนุน การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย ประชาชนสามารถเรี ยนรู้จากทรัพยากรภายในชุมชนตลาดคลองสวนได้
จากห้ องแถวไม้ เก่าติดริ มคลอง วัฒ นธรรมประเพณี และวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ ม โดยประชาชนใน
ชุมชนตลาดคลองสวนมีส่วนร่ วมการสนับสนุนสร้ างเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยวด้ วย
การเปิ ดบ้ านเลขที่ 3 ซึ่งเป็ นบ้ านพิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ในชุมชน การซื ้อเรื อเพื่อบริ การ
นักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพของคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนตลาดคลองสวนอื่น ๆ
ดังนี ้
1. โรงเจเพ่ง อัง ตั๊ว ก่อสร้ างขึน้ เพื่ อประกอบพิธี ทางศาสนาของชาวจี น อายุ
มากกว่า 100 ปี ชมภาพเขียนฮุกโจ้ เก่าแก่ 3 ภาพ อายุมากกว่า 100 ปี ภาพไม้ แกะสลักรู ปมังกร
กิเลน 3 ภาพ อายุประมาณ 71 ปี ภาพโรงเจเก่า อายุประมาณ 90 ปี ป้ายรายชื่อผู้บริ จาคเงิน
สร้ างโรงเจเขียนโดยหมึกจีน อายุประมาณ 84 ปี
2. วัดคลองสวน สร้ างขึ ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2430 ชมหอพระซึ่งประดิษฐานรู ป
เหมือนและอัฐิพระครูพิบลู ย์ ธรรมขันธ์ (หลวงพ่อแกร) ซึ่งเป็ นเจ้ าอาวาสองค์ที่ 5 และชมถังน ้าฝน
เก่าแก่

120

3. วัดเทพราชปวราราม สร้ างขึน้ เมื่ อประมาณ ปี พ.ศ. 2424 ชมภาพเขี ยน
จิตรกรรมฝาผนังเกี่ ยวกับภาพพุทธประวัติ และชมสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในรัชกาลที่ 5 ได้ เสด็จประภาสทางเรื อมายังวัดเทพราช วันที่ 21 ธันวาคม
2451 และได้ พระราชทานถวาย บาตร , ตาลปั ตร , เรื อพาย , เชี่ยนหมาก , กระโถน ให้ แก่พระที่จา
พรรษาที่วดั นี ้ด้ วย
4. มัสยิดอัลวาตอนียะห์ สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2394 สันนิษฐานว่ามีการ
ประกอบพิธีทางศาสนามาแล้ วมากกว่า 150 ปี
5. มัสยิดดารุลอาบีดีนที่สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2454
6. ร่ ว มกิ จ กรรมตามวัฒ นธรรมประเพณี ข องท้ องถิ่ น เช่น วัน สงกรานต์ วัน
เข้ าพรรษา วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ
กรณีศึกษาที่ดี ตลาดโบราณบางพลี
ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
ตลาดโบราณบางพลี มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทัศ น์ ภ ายนอกและภายใน ตัง้ แต่ก าร
ปรับแต่งป้ายชื่อตลาดด้ านหน้ าให้ มีความเด่นชัดเป็ นที่สงั เกตได้ จัดทาป้ ายแผนภูมิบอกลักษณะ
ทางกายภาพภายในตลาด และป้ายบอกเส้ นทางภายในตลาดโบราณบางพลี ป้ายข้ อมูลตาม
จุดสาคัญ เช่น หน้ าตลาด บริ เวณหน้ าวัดและหน้ าศาลเจ้ า ปรับปรุ งสภาพห้ องแถวไม้ ในตลาด
โบราณบางพลีให้ มีความมัน่ คงแข็งแรงเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีความสะอาด และมีการปรับปรุ ง
หลังคาตลาดให้ มีที่ระบายอากาศและแสงสว่าง หลังคาถาวรที่กลมกลืนกับตลาดโบราณ ทาความ
สะอาดภายในตัวตลาดด้ วยการทา Big Cleaning Day ปรับภูมิทศั น์หน้ าร้ านที่เปิ ดโล่งให้ คนเข้ าไป
เลือกซื ้อสินค้ าได้ สะดวก ถังขยะที่ออกแบบให้ เข้ ากับรูปแบบตลาด อีกทังมี
้ ระบบการดูแลอัคคีภัย
เนื่องจากตลาดโบราณบางพลีก่อสร้ างด้ วยไม้ เป็ นหลักจึงมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไม้ มีการ
อบรมการใช้ ถงั ดับเพลิงและตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงให้ พร้ อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา
การดูแลด้ านความปลอดภัยผู้ที่เดินทางมายังตลาดโบราณบางพลี จัดสถานที่สาหรับนักท่องเที่ยว
นัง่ รับประทานอาหารและพักผ่อน บริการห้ องน ้าทุกบ้ านที่เปิ ดขายสินค้ า บริการการสถานที่จอดรถ
ตลาดโบราณบางพลีมีการพัฒนาเพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นตลาดสีเขียวด้ วยการรณรงค์ให้
ผู้ค้าขายลดการใช้ บรรจุภัณฑ์จากถุงพลาสติกและโฟม เพื่อเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างรอบ
ด้ าน มีการดาเนินการคัดแยกขยะภายในตลาดซึ่งปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะเรื่ องขยะจึง
เป็ นปั ญ หาที่ ไ ม่ส ามารถหลี กเลี ยงได้ ด้ว ยจ านวนนักท่องเที่ ยวที่ มี ม ากโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์
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อาทิตย์ ทังนี
้ ้ทางเทศบาลจึงมีการอบรมให้ ความรู้เรื่ องการจัดการและคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็ นขยะ
เปี ยก ขยะแห้ ง เศษอาหาร ขยะอันตราย ฯลฯ แก่ผ้ คู ้ าขายภายในตลาด
2. การจัดการด้ านองค์ กร
การบริ หารจัดการของชุม ชนตลาดโบราณบางพลีมีการจัดการร่ วมกันระหว่าง
เทศบาลตาบลบางพลี กลุ่ม 8 ชุมชน การท่องเที่ยวเทศบาลตาบลบางพลี ชุมชนผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าในตลาดโบราณบางพลี และชุม ชนใกล้ เคียง ซึ่ง มี การประชุม ประชาคมในทุก ๆ ปี เพื่ อ
วางแผนและหาแนวทางในการดาเนินงานให้ มีทิศทางไปในแบบเดียวกัน มีการประชุมชาวชุมชน
โดยผู้นาชุมชน คณะกรรมการจัดการ และคนในชุมชนกันเองเดือนละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยังมีการ
จัดตังกองทุ
้
นสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบางพลี เพื่อเป็ นสวัสดิการให้ แก่สมาชิกในชุมชน
การจัดการองค์ ก รของตลาดโบราณบางพลี มี ร ะเบีย บบัง คับ เรื่ องจัด ระเบี ย บ
ร้ านค้ า การตังร้้ าน เน้ นย ้าการปฏิบตั ติ ามระเบียบการค้ าขายที่มีกาหนดร่วมกันโดยคนในชุมชนขึ ้น
เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในตลาด เช่น การตังร้้ านขายสินค้ าในบริ เวณที่ห้ามตัง้ ห้ าม
ยื่ นล า้ ออกมาจากเส้ นที่ กาหนด และการควบคุม ชนิ ดสินค้ าไม่ให้ ซ า้ กันเกิ นไป เพื่ อให้ สินค้ า ที่
จาหน่ายมีความหลากหลาย
ตลาดโบราณบางพลีมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้ าอาหารที่จาหน่าย โดยเฉพาะ
อาหารหรื อขนมที่ มี ความหมายเป็ นสิริม งคล อาหารที่ เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่ น หรื ออาหารที่ หา
รับประทานได้ ยาก และคงความหลากหลายของชนิดอาหาร รวมถึงพัฒนารู ปแบบรูปลักษณ์ของ
อาหาร เช่น ขนาดให้ สามารถรับประทานได้ สะดวก มีความหลากหลายทังรู้ ปร่างหน้ าตาสีสนั หรื อ
การออกแบบให้ เข้ ากับเทศกาลต่างๆ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ สวยงามเหมาะกับการเป็ นของ
ฝากหรื อของขวัญในเทศกาลต่างๆ และให้ ใช้ ตราสัญลักษณ์ตลาดโบราณบางพลีเป็ นโลโก้ บนบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ ไม่วา่ จะเป็ นกล่องกระดาษ ถุงผ้ า เป็ นต้ น เพื่อตอกย ้าให้ นกั ท่องเที่ยวนึกถึงตลาดโบราณ
บางพลี รวมทัง้ เรื่ องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และพัฒนา
ความรู้เรื่ องสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ คู ้ าขายซึง่ เป็ นผู้ประกอบอาหารคานึงถึงสุขภาพ
ของผู้บริโภคโดยการใช้ สิ่งของอุปกรณ์เครื่ องใช้ และวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพสดใหม่ ถูกหลักอนามัย
ด้ านการประชาสัมพันธ์ตลาดโบราณบางพลีมีการส่งข่าวผ่านสื่อสารมวลชน เชิญ
รายการโทรทัศน์ให้ มาถ่ายทารายการ ทัง้ สื่อส่วนกลางและสื่อท้ องถิ่น เขียนบทความแนะนาลง
หนังสือพิมพ์หรื อวารสาร และขอความร่ วมมือจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และสื่อสารมวลชนท้ องถิ่นให้ ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยใช้ สโลแกน “อิ่มบุญ อิ่มสมอง
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อิ่มท้ อง ตลาดโบราณบางพลี ” เพื่อให้ เป็ นคาพูดที่ผ้ มู าเยือนจะต้ องจดจาหรื อเกิดขึ ้นในจิตใจผู้มา
เยือนโดยทันทีเมื่อได้ ยินชื่อตลาดโบราณบางพลี ประกาศเสียงตามสายในวันท่องเที่ยวโดยการ
เล่าเรื่ องราวทางประวัตศิ าสตร์ ผา่ นเสียงตามสาย และการบอกเล่าโดยผู้ค้าขายในลักษณะของการ
เป็ นมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นของชุมชน จัดทาแผ่นพับ จัดทาสื่อ เช่น หนังสือ สมุดภาพประวัติความ
เป็ นมาชุมชนฉบับย่อ (พร้ อมภาพประกอบ) หนังสือประกอบภาพเล่าเรื่ องราวตลาดโบราณบางพลี
จัดนิทรรศการเล่าเรื่ องเก่าด้ วยภาพถ่าย นิ ทรรศการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลบาง
พลี สปอตภาพยนตร์
ส่งเสริ มการขายด้ วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ส าหรับร้ านที่เป็ นเจ้ าของเมนู เช่น
แพ็คเกจส่วนลดอาหารประจาเดือน การเชิญชวนให้ ชิมฟรี ทายคูปองอาหาร และการจัดงานย้ อน
รอยตลาดโบราณบางพลีที่จัดเป็ นประจาทุกปี จั ดสาธิ ตการทาเมนูประจาเดือน และเชิ ญชวน
นักท่องเที่ยวให้ มีสว่ นร่วมด้ วยการจัดโหวตเมนูอาหารที่เป็ นที่นิยมจากการบริ โภคของนักท่องเที่ยว
เป็ นเมนูตดิ ดาว และร่วมให้ คาติชมผ่านเว็บไซต์ตลาดโบราณบางพลีเพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ร่วมจาก
ผู้มาท่องเที่ยว ดาเนินการเป็ นศูนย์รวมการจาหน่ายสินค้ าชุมชน เป็ นช่องทางการจาหน่ายสินค้ า
ของชุมชนหรื อชุมชนอื่นในจังหวัดสมุทรปราการภายในตลาดโบราณบางพลี เพื่อสนองตอบความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยวให้ ไม่ต้องเดินทางไปหาซื ้อยังสถานที่อื่น จัดให้ มีการประกวดภาพถ่าย
ตลาดโบราณบางพลี เพื่ อให้ นักท่องเที่ ยวได้ มี ส่ว นร่ วมในการบันทึก ประวัติศาสตร์ ของตลาด
โบราณบางพลี
4. การจัดการด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสนับ สนุน การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วร่ ว มกับ หน่ว ยงานต่า งๆ
สนับ สนุน ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การสร้ างเครื อ ข่า ย และ
สื่อสารมวลชน เช่น การศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาครัฐ การศึกษาดูงาน
จากคณะนักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ง คณะผู้บริ หาร สภาเทศบาลตาบลบางพลี ได้ เล็ง เห็นถึง ความ
สาคัญของการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่ น ภูมิปัญญา วิถีชี วิตของชุมชนและสถานที่ ที่
สาคัญของบางพลี โดยฟื น้ ฟูและส่งเสริ มการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการพัฒนาเทศบาล
ตาบลบางพลี ทัง้ 9 ด้ าน ทังนี
้ ค้ วามสัมพันธ์ ของเทศบาลตาบลบางพลีมีความผูกพันใกล้ ชิดกับ
ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณบางพลี และภาคประชาชนได้ ให้ ความร่ วมมือในการดาเนินงาน
ต่างๆ และพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางพลี มีการพัฒนาชาวบ้ านและ
คณะกรรมการชุมชนตลาดโบราณบางพลีให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการจัดการการท่องเที่ยวตลาด
โบราณอย่างยัง่ ยืน เช่น เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแนะนาให้ ความรู้ หรื อจัดฝึ กอบรมชาวบ้ าน
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คณะกรรมการในเรื่ องแนวคิดและวิธีปฏิบตั ใิ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน หรื อไปศึกษาดูงานการบริ หาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
มี ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ใ นตลาดโบราณบางพลี หรื อ เรี ย กว่ า ห้ อง
นิทรรศการที่ชาวชุมชนได้ จัดเป็ นนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่ อง" จัดแสดงภาพถ่ายสมัยเก่าเมื่อ
เริ่ มแรกตังตลาด
้
และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการประกอบอาชีพการประมงและการเกษตร อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่นามาจัดในนิทรรศการได้ รับบริจาคมาจากคนเก่าคนแก่ที่อยูใ่ นเหตุการณ์เมื่อครัง้ อดีตและ
ได้ เก็บรักษาเป็ นอย่างดี เป็ นสถานที่เก็บข้ อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตลาดโบราณบาง
พลี และไว้ รองรับคณะศึกษาดูงาน สมาชิกชมรมต่าง ๆ หรื อผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้ ามาศึกษา
เรี ยนรู้ ข้ อมูลของตลาดโบราณบางพลีและสถานที่สาคัญต่าง ๆ ในอาเภอบางพลี หรื อพูดคุยกัน
นาไปสูก่ ารมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลการบริ หารจัดการภายในตลาดมากขึ ้นและเข้ ามามีบทบาท
ร่วมในการบริหารจัดการตลาดโบราณบางพลีอีกทังเป็
้ นที่ทาการศูนย์ข้อมูลแนะนาแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดโบราณบางพลีและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการให้ แก่นกั ท่องเที่ยวด้ วย
จัดโครงการเชิญ ชวนนักท่องเที่ ยวเยี่ ยมบ้ านซึ่ง ภายในตลาดโบราณบางพลี มี
หลายบ้ านที่ สามารถจะเปิ ดบ้ านให้ นักท่องเที่ยวได้ เดินเข้ าไปชมภายในบ้ าน ชมรู ปถ่ายเก่าแก่
สิ่งของเครื่ องใช้ เก่าแก่ ฯลฯ ที่เก็บรักษาไว้ ได้ และพูดคุยกับเจ้ าของบ้ านที่สามารถเล่าเรื่ องราวของ
สิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ งๆได้ ซึง่ จะเป็ นการส่งเสริมการเป็ นตลาดแห่งการเรี ยนรู้ของคนในชุมชนและกับ
นักท่องเที่ยว ยังเป็ นการดึงให้ นกั ท่องเที่ยวที่สนใจทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมได้ ใช้ เวลาอยู่ที่
ตลาดโบราณบางพลีนานขึน้ อีกด้ วย และยังเป็ นการเริ่ มต้ นที่จะขยายไปสู่การขายสินค้ าภายใน
บ้ านสาหรับบ้ านที่มีความพร้ อมในเรื่ องพืน้ ที่ที่จะช่วยบรรเทาปั ญหาความคับแคบของทางเดิน
ภายในตลาดได้ และการเชิญชวนให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าใช้ ห้องน ้าภายในบ้ านได้
สรรหาสาระวิชาการชุมชน จัดเวทีสาธารณะที่ให้ สมาชิกในชุมชนได้ แสดงออกซึ่ง
ความรู้ หรื อ ความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นการพูด คุย แบบกึ่ ง ทางการที่ ใ ห้ แ ต่ล ะท่ า นได้ แ สดงความรู้
ความสามารถหรื อได้ ถ่ายทอดความรู้จากการไปฝึ กอบรมหรื อดูงานตามที่ตา่ งๆ ในแต่ละเดือนเพื่อ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ตลาดโบราณบางพลีสามารถนาแนวทางที่ได้ มาพัฒนาตลาดโบราณบางพลีและ
สอดคล้ องกับชุมชน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชนที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ตลาดนา้
โบราณสถาน พิธีกรรม และงานประเพณีต่างๆ ของคนหลายเชื ้อชาติทงั ้ ไทย มอญ ลาว และจีน
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ตักบาตรทางเรื อ ล่องเรื อชมวิถีชีวิตชุมชนโบราณตลาดบาง
พลี ประเพณี แห่เทียนจานาพรรษา งานย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี เรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้ านที่
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ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ การเรี ยนรู้ จากการเลือกซื ้อสินค้ า การสกั การะองค์หลวง
พ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สกั การะสมเด็จพระศากยมุณีศรี สเุ มธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ ศึกษาข้ อมูล ณ แหล่งข้ อมูลของชาวบางพลี ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ได้ ที่
ห้ องนิทรรศการ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กรณีศึกษาที่ดี ตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
ตาบลบางนา้ ผึง้ อาเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
ตลาดน ้าบางนา้ ผึง้ มีป้ายบอกทางที่ชดั เจน ลานจอดรถมีไว้ บริ การนักท่องเที่ยว
จ านวน 5 แห่ง ระบบไฟฟ้ ามี ก ารให้ บ ริ ก ารตามสภาพพื น้ ที่ จุด บริ ก ารทิ ง้ ขยะให้ ต ามความ
เหมาะสม และครอบคลุมพื ้นที่ท่องเที่ยวโดยแบ่งคัดแยกขยะตามประเภทขยะ ติดตังกล้
้ องวงจร
ปิ ด (CCTV) ไว้ ตามจุดต่างๆในพื ้นที่ท่องเที่ยว ระบบการรักษาความปลอดภัยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
ดูแล โดยชุดอาสาสมัครตารวจบ้ าน นอกจากนี ้ก็ยงั มีผ้ นู าชุมชนและแม่ค้าในตลาดน ้าคอยช่ วยกัน
ดูแล โดยทางเจ้ าหน้ าที่ ของชุม ชนยัง ได้ มี เครื่ องมื อวิทยุสื่ อสารความถี่ สูง ไว้ ค อยให้ แ จ้ ง เตือ น
ระหว่า งกัน จัด หาเรื อ พายพร้ อมเสื อ้ ชูชี พ ไว้ บ ริ ก ารแก่ นัก ท่อ งเที่ ย ว ติด ตัง้ ถัง ดับ เพลิ ง พร้ อม
อุปกรณ์เสริ มต่างๆเพื่อบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมพื ้นที่รอบชุมชน การจัดซุ้มร้ านค้ าให้ เป็ น
ทางเดินยาวกว่า 3 กิโลเมตร ในด้ านสิ่งแวดล้ อมผู้จาหน่ายสินค้ าตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งรู้ จกั ใช้ และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างรอบคอบ เน้ นการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้
เกิดความยั่ง ยืน โดยเฉพาะเรื่ องการรั กษานา้ ในล าคลองให้ ใสสะอาดจากการร่ วมมือกันของผู้
จาหน่ายสินค้ าในตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ ได้ ทาบ่อดักไขมันจากเศษอาหารซึ่งเป็ นสิ่งสกปรกจานวน
มากก่อนปล่อยทิ ้งลงสู่ลาคลอง เป็ นการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการและ
สภาพแวดล้ อม พัฒนาเทคโนโลยีมาจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน มีการดูแลน ้าและเก็บขยะทุกสัปดาห์
เพื่อควบคุมคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้ อมในลาคลองให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดี
มีการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นชุมชนท่องเที่ยวซึง่ ต้ องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เช่น การปลูกต้ นไม้ รวมไปถึงการพัฒนาสวนสาธารณะจานวน 42 ไร่ โดยยังคงสภาพแวดล้ อม
ทางนิเวศน์ของพื ้นที่ไว้ ด้วยการช่วยกันถากถางเฉพาะวัชพืช ไม่ตดั ต้ นไม้ ที่ขึ ้นโดยธรรมชาติ รวมไป
ถึงการทาทางเดินเล่นและที่นั่งพักในสวนสาธารณะให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติให้ มากที่สุด เพื่อ
หวังให้ เป็ นแหล่งเรี ยนเรี ยนรู้ด้านนิเวศน์ให้ แก่ผ้ มู าใช้ พื ้นที่และชาวบ้ านในชุมชนไปพร้ อมๆ กัน
2. การจัดการด้ านองค์ กร
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ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งเกิดจากแนวความคิดขององค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง
และประชาชนในพื น้ ที่ มี ค วามเห็นพ้ องต้ องกันว่าต้ องการท าตลาดนา้ ขึน้ มา ทัง้ นี ใ้ นเบื อ้ งต้ น
ต้ องการจัดทาเป็ นศูนย์จาหน่ายผลิตผลทางการเกษตร แต่เมื่อนาเอาแนวความคิดดังกล่าวเข้ าสู่ที่
ประชุมประชาคมตาบล กลับได้ รับการตอบรับและขยายกรอบการดาเนินงานให้ กว้ างขวางขึ ้นใน
ลักษณะศูนย์จาหน่ายสินค้ าของชุมชน องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้งจึงได้ รับเอาแนวทาง
ดังกล่าวมาดาเนินการโดยการประสานกับกลุ่ม องค์กร กลุ่มอาชีพ หน่วยงานราชการในพืน้ ที่
รวมทัง้ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจัง หวัดสมุทรปราการ รวมกับ
งบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลบางนา้ ผึง้ ที่มีอยู่ ออกแบบสร้ างศูนย์จาหน่ายสินค้ า
ชุมชนตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง โดยการจัดสร้ างซุ้มจาหน่ายสาหรับขายของ ซุ้มจาหน่ายสินค้ าโอท็อป
และสะพานปูนริมคลอง ปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์พื ้นที่โดยรอบ จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
รวมใช้ ระยะเวลาการดาเนินงานกว่า 3 ปี จึงสามารถเปิ ดดาเนินการได้ ในวันเสาร์ ที่ 27 และวัน
อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 และเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547
ลักษณะเด่นของตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งนอกจากเรื่ องธรรมชาติ วิถีท้องถิ่นและอาหาร
การกินแล้ วก็มีเรื่ องของความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิตามกฎ กติกา มารยาทของชุมชนของ
ตลาดน ้า อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ตามระเบียบคณะกรรมการบริ หารกิจการตลาดนา้ บางน ้าผึ ้งว่า
ด้ วยการบริหารกิจการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง พ.ศ.2550 ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้งได้
ดาเนินการจัดตังตลาดน
้
้าบางน ้าผึ ้งเพื่อเป็ นสถานที่จาหน่ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
และเพื่อให้ การบริหารและการจัดการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งเป็ นไปด้ วยความโปร่งใสมีประสิทธิผลและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเป็ นตลาดชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยงและการส่งเสริ มรายได้
ให้ กบั ประชาชนในชุมชนจึงจาเป็ นต้ องมีการประชุมเดือนละ 2 ครัง้ เพื่อนาประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ไม่ทาตามระเบียบและข้ อกาหนดของร้ า นค้ าขึ ้นมานาเสนอผ่านเวทีประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ ไข
และจัดการอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดการด้ านการตลาด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้งได้ มีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้จาหน่าย
สินค้ าตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยการอาศัยความรู้ วิทยาการใหม่ๆ
ด้ านเทคโนโลยีมาใช้ แยกแยะหรื อวิเคราะห์ถึงข้ อดีข้อเสียในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดย
ร่ วมมื อ กับ หน่วยงานต่างๆที่ เ กี่ ย วข้ อง ในปั จ จุบัน ไม่ว่า จะเป็ นสาธารณสุข ของอ าเภอในการ
ตรวจสอบคุณ ภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ รวมถึง การให้ ความรู้ ที่ ถูกต้ องเกี่ ยวกั บสุขอนามัยแก่
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ร้ านค้ าทุกร้ านให้ ได้ ตามมาตรฐานการจาหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อสุขภาพที่ดีของ
นักท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบางน ้าผึ ้งโดยเฉพาะตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งได้ คานึงถึง
การตลาดการท่องเที่ยวเป็ นกุญแจสาคัญ ถ้ าชุมชนไม่มีศกั ยภาพในการบริหารและการจัดการด้ าน
การตลาดการท่องเที่ยวแล้ วกิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งก็จะไม่ประสบผลสาเร็ จ
ซึง่ จะต้ องมีการผสมผสานทางการตลาดอันเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งต้ องเน้ นวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้ องถิ่นนามา
แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและรูปแบบที่แตกต่าง โดยเฉพาะลูกตีนเป็ ดน ้าและกะลามะพร้ าว
อีกทังยั
้ งมีอาหารไทยๆซึ่งเป็ นของชาวพื ้นบ้ าน ซุ้มสาธิตการทาสินค้ าหัตถกรรมซึ่งต้ องเน้ นบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทาจากธรรมชาติ รณรงค์การใช้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติก ห้ ามใช้ โฟม พยายามใช้ วัสดุใน
ท้ องถิ่นแทน เช่น กระทงใบตองสด กระทงใบตองแห้ ง เป็ นต้ น
2. ลักษณะของการบริ การราคา (Price) สินค้ าที่จาหน่ายภายในตลาดน ้าส่วน
ใหญ่เป็ นของชาวพื ้นบ้ านในชุมชนทาขึ ้นด้ วยตนเองมิได้ รับซื ้อมาจากข้ างนอกมาขายแต่อย่างใด
ราคาถูก เหมาะสม (ราคาประมาณ 10 – 20 บาท) เมื่อเทียบกับข้ างนอกชุมชนซึ่งองค์การ
บริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้งก็ได้ มีการกาหนดมาตรฐานกลางไว้ อีกชันหนึ
้ ่งเพื่อควบคุมมิให้ มีการ
ฉวยโอกาสขึน้ ราคา เช่น จักรยานราคาเช่าคันละ 30 บาท ราคาค่าเช่าเรื อพายราคาลาละ 20
บาท ส่วนราคาสิ นค้ าหัตถกรรมขัน้ ต่า - ขัน้ สูง ให้ มี ราคาที่ เหมาะสมโดยคานึง ถึงความพอดี
พอเพียงเป็ นหลัก
3. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ทางองค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง
ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ประชาสัมพันธ์ ข้อ มูลข่าวสารท่องเที่ยวบางน ้าผึง้ ไว้ คอยรองรับนักท่องเที่ยว
ตลอดเวลาทาการ นอกจากนีก้ ็ยงั มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ อโสตทัศน์รูปแบบอื่นๆ มี การจัดทาคูปองสาหรับซือ้ สินค้ าในตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
ให้ กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็ นหมู่คณะใหญ่หรื อหน่วยงานราชการที่มาศึกษาดูงานด้ วย มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวอย่างน้ อย
1 ภาษา เพื่อให้ การเผยแพร่ ข่าวสารตลาดน ้าบางนา้ ผึ ้งครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวต่า งชาติที่เดิน
ทางเข้ ามาประเทศไทยโดยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการเพื่อให้ เกิด
ความเหมาะสม อบต.บางน ้าผึ ้งได้ ร่วมเป็ นภาคีชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ส านัก งานการท่อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด สมุท รปราการจัด ท าสิ่ ง พิ ม พ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเป็ น
ภาษาอัง กฤษเพื่ อประชาสัมพันธ์ ให้ กับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารจังหวัด
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สมุทรปราการ เล่าเรื่ องเมืองปากน ้า (Samutprakan, an ocean of Stories) และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านแพ่นพับ Samutprakan in Focus เป็ นต้ น ซึ่งช่วยให้ นกั ท่องเที่ ยวต่างชาติ
รู้จกั ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งมากขึ ้น
4. ช่องทางการจาหน่าย (Distribution) ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งโดยองค์การบริ หาร
ส่วน
ตาบลบางนา้ ผึง้ ยังได้ จัดทาโฆษณาสินค้ าและบริ การตามสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ ท ร า บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ท่ า น ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่
http://www.thaiweekender.com/
ให้ เป็ นที่ ร้ ู จักกว้ างขวางทัง้ ในพื น้ ที่ และนอกพืน้ ที่รวมถึง
นักท่องเที่ยวซึง่ จะทาให้ ชมุ ชนมีรายได้ มากขึ ้นความเจริ ญทางช่องทางการจาหน่ายจะเจริ ญเติบโต
มากขึ ้นอีก เมื่อเดินทางมาเที่ยวตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งจะได้ พบกิจกรรมที่หลากหลายในตลาดน ้าบาง
น ้าผึ ้ง
4. การจัดการด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งถือเป็ นภารกิจที่สาคัญ
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง ในการส่งเสริ มแหล่งให้ การศึกษาเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและ
คลังปั ญญาของคนในสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเปิ ดโลกทัศน์รับสิ่งใหม่ ๆ
เกื ้อกูลในเรื่ องของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวฒ
ั นธรรม ส่งเสริ มให้ เกิดกระบวนการใน
การอนุรักษ์ สืบสาน สร้ างสรรค์เพราะการศึกษามิได้ จากัดเฉพาะแต่ในระบบเท่านันแต่
้ การศึกษา
ให้ ความสาคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยเพื่อเป็ นรากฐานอันสาคัญยิ่ง
ของการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆอย่างแตกฉานและเป็ นรากฐานการเรี ยนรู้ที่หนักแน่นมัง่ คงทังการศึ
้
กษาของ
ชีวิตและของชาติ
ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และภูมิปัญญาท้ องถิ่นชาวบ้ าน
สาหรับเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่ทรงคุณค่า กิจกรรมการเรี ยนรู้ ของชุมชนในส่วนที่
เป็ นการศึกษาในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยนได้ ถอดบทเรี ยนจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
วิถีชาวบ้ านมาเป็ นหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาหรับนักเรี ยนประถม มัธยม นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญาโทที่เข้ ามาเรี ย นรู้ ในชุมชน และจัดทาหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรกลุ่ม
สนใจด้ านอาชีพ การอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม ศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
อัธยาศัยนัน้ จัดกิจกรรมในวันเสาร์ อาทิตย์ที่มีตลาดน ้าซึง่ มีซ้ ุมต่าง ๆ ที่ให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่มาเที่ยวชม
ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง เช่น
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1. ซุ้มสินค้ าชุมชนจากกลุ่มอาชีพ และปราชญ์ชาวบ้ านด้ านต่าง ๆที่สะท้ อนความ
เป็ นท้ องถิ่นเป็ นภูมิปัญญาด้ านการทามาหากินและสะท้ อนให้ เห็นการสืบทอดภูมิปัญญาในวิถีทาง
การเกษตรด้ านต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้ วย หมาก มะพร้ าว มะนาว ของสวนและ
ผักพื ้นบ้ านนานาชนิด เช่น ผักกรูด ผักหวาน ฟั กข้ าว ผักปรัง ผักตาลึง กระถิน ผักบุ้ง มะแว้ ง
มะอึก ตะลิงปลิง พริ กขี ้หนูสวน มะกอก มะดัน มะขาม เป็ นต้ น กลุ่มสตรี ทาขนมไทยประเภท
ฝอยทอง ฝอยเงิน ทองหยอด เม็ดขนุน และอาหารพื ้นบ้ าน เช่น เมี่ยงคา ม้ าฮ่อ หมี่กะทิ ขนมกง
ข้ าวตู ขนมถ้ วย ขนมเทียน เมี่ยงคา ปลาทูต้มเค็ม หอยทอดขนมครก ลูกจากเชื่อม ปลาแนม และ
อื่น ๆ
2. ซุ้มสินค้ า OTOP ของตาบลบางน ้าผึ ้ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้ านธูปหอม
สมุน ไพร กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผัก ตบชวา กลุ่ม แพทย์ แผนไทย-ลูก ประคบ นวดแผนไทย กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้ าวและลูกตีนเป็ ด กลุ่มดอกไม้ จากเกล็ดปลา ผลิตภัณฑ์จากลูกไม้ และ
วัส ดุธ รรมชาติ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากกระเป๋ าผ้ า เอนกประสงค์ และสิ น ค้ า OTOP ของจัง หวัด
สมุทรปราการเช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดหวายสัมพันธ์ กลุ่มภาพประดิษฐ์ จากรกมะพร้ าว
กลุ่ม พัฒ นาอาชี พ สตรี ตาบลบางกะเจ้ า กลุ่ม หัตถศิ ลป์ บางกระสอบ กลุ่ม ท าขนมเกสรดอก
ลาเจียก กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน กลุ่มพัฒนาสตรี บางปูใหม่ วิสาหกิจชุมชนเทียนกลางสวน กลุ่ม
พัฒ นาการแปรรู ป เกษตรกรบางพลี กลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ ส บู่นมแพะ อัน แสดงถึง ภูมิ ปั ญ ญาของ
ชาวบ้ าน มีการประดิษฐ์ โดยใช้ วัตถุดิบที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่นและฝี มือละเอียดประณี ตของชาว
ชุมชน ผลิตสิ่งของต่างๆออกมาอย่างงดงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้ องถิ่น
3. เรื อจ าหน่ายสิ นค้ า ประเภทอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ส้ มตา เนื่องจากคนไทย
สมัยก่อนใช้ ชีวิตอยูก่ บั สายน ้า คนขายสามารถพายเรื อลัดเลาะไปขายตามแม่น ้าลาคลอง การขาย
อาหารในเรื อจึงเป็ นการเพิ่มสีสนั ให้ กบั ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
4. พายเรื อชมทัศนียภาพของตลาดนา้ มีเสือ้ ชูชีพ หมวก ร่ มและพายอันเล็ก ๆ
สาหรับเด็กไว้ คอยบริ การ ในปั จจุบนั นี ้จะหาเรื อพายได้ ยากเนื่องจากการคมนาคมจะใช้ ถนนเป็ น
เส้ นทางการคมนาคมเป็ นหลัก เรื อพายจึงเป็ นเสน่ห์และสีสนั ของตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
5. ขี่จกั รยาน ชมทัศนียภาพตาบลบางน ้าผึ ้ง และพื ้นที่โดยรอบ ซึ่งทางตลาดน ้า
จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก ตามเส้ นทางขี่จกั รยานจะมีจดุ แวะชมต่างๆ ตามเส้ นทาง
ร่วมกัน 3 เส้ นทาง คือ
เส้ น ทางที่ 1 ตลาดน า้ บางน า้ ผึ ง้ - สวนศรี น ครเขื่ อ นขัน ธ์ ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเลี ้ยวขวาที่ซ้ ุมประตูวดั บางน ้าผึ ้งใน พอถึงปากทางถนนเพชรหึงษ์ เลี ้ยว
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ขวา พอตรงไปเลี ้ยวซ้ ายเข้ าทางวัดราษฎร์ รังสรรค์ ขี่จกั รยานไปตามเส้ นทางเลี ้ยวขวาเข้ าสวนศรี
นครเขื่อนขันธ์ เป็ นแหล่งดูนกที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งใกล้ ๆกรุ งเทพ วัดบางนา้ ผึ ้งนอก โดยอาศัย
เส้ นทางลัดเป็ นทางปูน ผ่านป่ าจากเลาะเลียบไปตามสวน ท้ องร่ อง มาเส้ นทางนี ้ทาให้ เข้ าใจวิถี
ชีวิตของชาวสวนเพิ่มมากขึ ้น
เส้ นทางที่ 2 สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ -วัดบางน ้าผึ ้งนอก ระยะทางประมาณ
5 กิโลเมตร เส้ นทางนีค้ วามประทับใจอยู่ตรงบริ เวณประตูระบายนา้ ที่เห็นฝั่ ง กรุ ง เทพฯ มี ป่า
คอนกรี ตสูงๆเต็มทัง้ พืน้ ที่อยู่ใกล้ มากอย่างชัดเจน สาหรับสถานที่จะมาเยือนเมื่อมาถึงวัดบาง
นา้ ผึง้ นอก คือ โบสถ์ เก่าวัดบางนา้ ผึง้ นอก ที่ถูกโอบล้ อมด้ วยชุมชนซึ่งชาวบ้ านในละแวกนัน้
ช่วยกันเป็ นหูเป็ นตา รักษาพระประธานสมัยรัชกาลที่ 2 ให้ คงอยู่จนถึงปั จจุบนั นี ้ ส่วนภาพวิจิตร
กรรมฝาผนัง และลวดลายปูนปั น้ ด้ านนอกถูกขุดและบุบสลายไปตามกาลเวลา ความเชื่อความ
ศรัทธาของชาวชุมชนที่มีต่อพระประธานภายในโบสถ์แห่งนี ้ว่า หากใครจะบวชที่วัดนี ้แล้ วไม่มา
บอกกล่าวพระประธานในโบสถ์หลังเก่า งานบวชนันมั
้ กมีเหตุให้ ต้องล่มเสมอ ส่วนโบสถ์หลังใหม่
จะอยูร่ ิมแม่น ้าเจ้ าพระยาจากจุดมองไปเห็นฝั่ งบางนาได้ และตรงบริ เวณนี ้เองที่สามารถมาลงเรื อ
ชมหิ่งห้ อยกันในช่วงค่า
เส้ นทางที่ 3 วั ด บางน า้ ผึ ง้ นอก - โฮมสเตย์ - ตลาดน า้ บางน า้ ผึ ง้
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากท่าเรื อวัดบางน ้าผึ ้งนอกขี่จกั รยานขึ ้นทางปูนจะพบทิวทัศน์ที่
สวยงามเพราะเลาะเลียบแม่น ้าเจ้ าพระยาเกือบตลอดทังเส้
้ นสลับกับป่ าจาก โดยมีจดุ สิ ้นสุดอยู่ที่
บ้ านโฮมสเตย์ที่ชาวชุมชนพากันเปิ ดบ้ านต้ อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
พร้ อมบรรยากาศสดชื่ น คงความเป็ นวิ ถี ชี วิ ต แบบไทย มี ทัง้ หมด 7 หลัง และทุก หลัง ได้ รั บ
มาตรฐานจากสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวมาแล้ วทังสิ
้ ้น เมื่อพักกันหายเหนื่อยแล้ วปั่ นไม่เกิน 1
กิโลเมตรก็จะสิ ้นสุดเส้ นทางการขี่จกั รยานที่ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
6. มุมศิลปะในสวน จะเป็ นแหล่งรวมของเด็กๆ เนื่องจากได้ ระบายสีผ้าบาร์ ติก
ส่งเสริ มพัฒนาการด้ านศิลปะที่จะทาให้ เด็กได้ มีจินตนาการ ความคิดสร้ า งสรรค์และทาให้ เด็กมี
สมาธิไปในตัว
7. เวทีดนตรี ในสวน ลานกิจกรรมสันทนาการที่สร้ างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ให้ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ วยการร้ องเพลง ฟั งเพลง ทั ง้ เป็ นเวที จั ด แสดงเอกลั ก ษณ์ ท างด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของเยาวชนที่ต้องการนาเสนอการแสดงให้ แก่นกั ท่องเที่ยวอันเป็ นการเพิ่ม
คุณค่าเสน่ห์สีสนั แก่ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
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จากการเข้ าร่ วมโครงการรักป่ าสร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงโดยบริ ษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) โดย บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย 10 หน่วยงาน ได้ แก่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางน า้ ผึ ง้ พลั ง งานจัง หวัด สมุ ท รปราการ พั ฒ นาที่ ดิ น จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พัฒ นาชุม ชนอาเภอพระประแดง โรงเรี ยนวัดบางนา้ ผึง้ โรงเรี ยนส าราญวิทยา
โรงเรี ยนอรรถวิทย์ กลุ่มบางน ้าผึ ้งพอเพียง กลุ่มบางน ้าผึ ้งโฮมสเตย์ และกลุ่มเยาวชนพลั งผึ ้งรักษ์
โลก ตาบลบางน ้าผึ ้งสามารถแสดงรูปธรรมความพอเพียงที่เกิดขึ ้นในตาบลตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่
ได้ เข้ าร่ วมโครงการ ตังแต่
้ ก้าวแรกที่เริ่ มเรี ยนรู้ จนตกผลึกเป็ นองค์ความรู้ พร้ อมจะเผยแพร่ และ
ขยายองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ สู นใจได้ เข้ ามาเรี ยนรู้และนาไปปฏิบตั ิ คือศูนย์การเรี ยนรู้ประจาตาบลบาง
น ้าผึ ้งทัง้ 9 จุด ดังนี ้
จุดที่1. กลุ่มบางน ้าผึ ้งพอเพียง เรี ยนรู้ วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในครัวเรื อน เช่น
น ้ายาอเนกประสงค์ น ้ายาล้ างจาน น ้ายาซักผ้ า สบู่
จุดที่2. กลุม่ บางน ้าผึ ้งพอเพียง เรี ยนรู้วิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
จุดที่ 3. กลุ่ม บางนา้ ผึง้ โฮมสเตย์ เรี ยนรู้ วิถี ชี วิ ตชาวสวนริ ม แม่น า้ เจ้ าพระยาที่
ใกล้ ชิดธรรมชาติ ดูหิ่งห้ อย ฟั งเสียงคลื่น เสียงนกร้ อง และตักบาตรในตอนเช้ า
จุดที่4. ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง เรี ยนรู้วิถีชีวิตพ่อค้ าแม่ค้า และกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
อัธยาศัยต่าง ๆ เช่น มุมศิลปะในสวน เวทีดนตรี ในสวน
จุดที่5. สวนเกษตรผสมผสาน เรี ยนรู้วิธีการทาสวนแบบผสมผสานของตาบลบาง
น ้าผึ ้ง
จุดที่ 6. สวนป่ าชุม ชน เรี ยนรู้ พันธุ์ พืชหลากหลายชนิด และมีการรวบรวมพันธุ์
กล้ วยในประเทศไทยจากจานวน 131 สายพันธุ์ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่เรี ยนรู้ตามธรรมชาติที่สาคัญ
ของพื ้นที่ นอกจากนี ้ยังมีพนั ธุ์ไม้ พื ้นเมืองท้ องถิ่น โดยจะมีป้ายแสดงชื่อพันธุ์พืชไม้ ตา่ ง ๆ ด้ วย
จุดที่7. ศูนย์เรี ยนรู้ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (การจัดการน ้าและขยะ)เรี ยนรู้วิธีการ
ผลิตจุลินทรี ย์ชีวภาพเพื่อใช้ ในการบาบัดน ้าเสียในชุมชน
จุดที่ 8. สถาบันการจัดการเงิ นทุน ชุม ชนตาบลบางน า้ ผึง้ เรี ยนรู้ วิธี ก ารบริ หาร
จัดการองค์กร และการเงิน
จุดที่9. ศูนย์การเรี ยนรู้ ด้ านแพทย์แผนไทย เรี ยนรู้ วิธีการนวด และสมุนไพรไทย
พื ้นบ้ านที่ศนู ย์สขุ ภาพตาบล
ตลาดน ้าบางน ้าผึ ้งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมีผ้ มู าศึกษาดูงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนจานวนมาก อบต.บางน ้าผึ ้งจึงเห็นความสาคัญในการเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
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บุคลากร ที่ จ ะมาเป็ นวิทยากรหรื อมัคคุเทศก์ ท้องถิ่ นเพื่ อ อานวยความสะดวก อธิ บายนาชม
สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆในชุมชนที่นา่ สนใจให้ แก่นกั ท่องเที่ยว สามารถแยกอธิบายได้ ดงั นี ้
1. วิทยากรบรรยายพิเศษจะเป็ นผู้นาท้ องถิ่น หรื อปราชญ์ชาวบ้ านที่รอบรู้ในเรื่ อง
ที่ผ้ มู าศึกษาดูงานให้ ความสนใจ ไว้ คอยต้ อนรับ ณ ห้ องประชุม อบต.บางน ้าผึ ้ง
2. มัคคุเทศก์ มีทงั ้ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์ น้อย ที่ ผ่านการอบรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน และเป็ นคนในพื ้นที่มาคอยบริ การนักท่องเที่ยวให้ ทัง้ ความรู้ ดูแลความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยว ตามกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น พายเรื อชมวิถีชีวิต
เส้ นทางจักรยานชม เส้ นทางเดินชมธรรมชาติ บ้ านธูปหอมสมุนไพร โฮมสเตย์บางน ้าผึ ้ง และ
กิจกรรมนัง่ เรื อชมหิ่งห้ อยยามค่า เป็ นต้ น
1.2 ผลการวิเคราะห์ กรณี ศึกษาที่ดีของตลาดนา้ โบราณทัง้ 3 แห่ง จากการ
สัมภาษณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ผู้นาชุมชน และประชาชนในตลาดน ้าโบราณ โดยแบ่งเป็ น
ประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง พบว่ามีการจัดการด้ านสภาพแวดล้ อมที่ตอบสนองความ
ต้ องการแก่คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างดี ป้ายบอกทาง ที่นงั่ พัก ที่จอดรถ กล้ อง
วงจรปิ ด ผังร้ านค้ า และห้ องนา้ ที่ ไว้ บริ การนักท่องเที่ ยวตามจุดต่าง ๆในตลาดนา้ โบราณ และ
ห้ องน ้าที่ชาวชุมชนตลาดน ้าร่วมใจกันเปิ ดบ้ านให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถใช้ บริ การได้ หากห้ องน ้าที่มี
อยูไ่ ม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักท่องเที่ยว
“...จุดเด่ นของตลาดนี ้คือเป็ นตลาดมี ชี วิตชี วา ใกล้กรุ งเทพ ที ่จ อดรถเยอะ ผัง
ร้านค้าเราก็มี ห้องน้าเรามี บริ การ 3 ห้องอยู่ทีห่ วั ตลาดมี เด็กดูแล สะอาดแน่นอน...”
(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...สิ่ งอานวยความสะดวกตลาดเรามี ถงั ขยะ มี กล้องวงจรปิ ด ห้องน้าให้บริ การอยู่
หน้าตลาด ทีจ่ อดรถกว้างจอดได้เป็ นร้อยคัน...”
(ชุตมิ า ตังนพคุ
้ ณ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
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“...เรื ่องห้องน้ าเรามี ให้บริ การที ่ห้องนิ ทรรศการ แต่คนในชุมชนเรามี ความเห็นว่า
ห้องน้ าที ่ห้องนิ ทรรศการวันธรรมดาอาจจะรองรับได้พอ แต่ถ้าวันเสาร์ อาทิ ตย์ มันไม่พอแน่นอน
เราก็เลยเปิ ดบ้านให้นกั ท่องเทีย่ วใช้หอ้ งน้าบ้านเราได้...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...วันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์ นักท่องเที ่ยวเยอะ เค้ามาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็แวะมา
เดิ นตลาดหาของกิ น ที ่จอดรถสะดวกสบาย จอดในวัดก็ได้ ลานจอดข้างนอกก็มี หรื อจะมาจอด
ห้างสรรพสิ นค้าฝั่ งตรงข้าม แล้วเดิ นข้ามเรื อมา 1บาท ก็สะดวกสบายง่ายดีเหมื อนกัน...”
(ไพศาล กุลอารี ย์รัตน์, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2555)
“...สิ่ งอานวยความสะดวกในชุมชนตลาดน้าของเราก็มีน้า มี ไฟ มี ห้องน้า ที ่จอด
รถ ถังขยะ ป้ ายบอกทาง เรี ยกได้ว่าเข้ามาแล้วไม่มีทางหลงแน่นอน...”
(พรชัย เขียวขา, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี ที่ จ อดรถ ห้ อ งน้ า ถัง ขยะ กล้ อ งวงจรปิ ด ป้ ายบอกทางไว้ บ ริ การ
นักท่องเทีย่ ว เรามี การทาวิ จยั ขี ดจากัดการรองรับนักท่องเทีย่ ว เป็ นโครงการของมหาวิ ทยาลัยแห่ง
หนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็ นกลุ่มตัวอย่างวิ จัยแล้วยังให้คนในชุมชนเป็ นที มวิ จัยด้วย สรุปว่าสิ่ งอานวย
ความสะดวกในชุมชนตลาดน้าของเรายังอยู่ในขัน้ ทีเ่ พียงพอ...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
การท่องเที่ ยวแห่ง ประเทศไทย หน่วยงานภาครั ฐ องค์การบริ หารส่วนจัง หวัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล และเทศบาล เป็ นหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการสร้ าง
สิ่ ง อานวยความสะดวก ปรั บปรุ ง สภาพแวดล้ อม ภูมิ ทัศ น์ บริ เวณโดยรอบของชุม ชนตลาดน า้
โบราณรวมไปถึงการให้ บริ การรถสุขาเคลื่อนที่ ห้ องน ้าสาธารณะ ถังขยะ ป้ายบอกทาง กล้ อง
วงจรปิ ด ดูแลเรื่ องของความสะอาดและซ่อมแซมจุดที่ชารุด
“...เราได้รับงบพัฒนาจากการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย 15 ล้านบาท มา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริ เวณโดยรอบตลาด เราสร้างเก๋งจี นเป็ นแพไว้รองรับนักท่องเที ่ยว มี โต๊ะ
มี เก้าอี ้ ให้นกั ท่ องเที ่ยวลงไปนัง่ ทานอาหาร เราสร้ างซุ้มทางเข้าเป็ นซุ้ม มังกร สร้ างเขื ่อนให้ดูดี
สวยงาม มี ต้นไม้ตลอดทาง มี รถสุขาเคลื ่อนที ่สนับสนุนโดยงบประมาณเทศบาลคลองสวนไว้
รองรับนักท่องเที ่ยวในวันหยุด เรามี พนักงานดับเพลิ งเป็ นเวรยามคอยดูแลตลอด ที ่อื่นเค้าไหม้กนั
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หลายที ่แล้ว เราไม่อยากเป็ นแบบนัน้ เพราะตลาดเราเป็ นอาคารไม้เก่าแก่ จึ งต้องระวังมากเป็ น
พิเศษ...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ทางเทศบาลมี การส่งเสริ มด้านสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที ่ยว เช่ น
ทางเท้าเดิ นบริ เวณริ มคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่ งเราก็ได้ประสานของบประมาณจากองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดจานวนเงิ นล้านกว่าบาท โครงการต่อมาที ่เราจะอานวยความสะดวกนักท่องเที ่ยวคื อ
ปรับปรุงบริ เวณทีจ่ อดรถ และทาห้องน้าสาธารณะให้เพียงพอแก่นกั ท่องเทีย่ ว...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ทางชาวตลาดก็ช่วยกันดูแลเรื ่องความเป็ นระเบี ยบ การตัง้ โต๊ ะวางขายของให้
เป็ นแนวเดี ยวกัน ไม่ ล้ าทางเดิ น ส่วนเรื ่ องความสะอาดชาวชุม ชนเราก็ ร่วมมื อร่ วมใจกันดี ทาง
เทศบาลก็ได้มีเข้ามาดูแลเรื ่ องของการเข้ามาเก็บขยะในชุมชน เพือ่ ดูแลความสะอาดและเป็ นการ
ปรับภูมิทศั น์โดยรอบตลาดด้วย วันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์นกั ท่องเที ่ยวจะมาก ปริ มาณขยะก็จะมากขึ้น
ตามไปด้วย ถ้าทางเดิ นไม้ในตลาดน้าตรงไหนทีแ่ ตกหักเราก็ทาการซ่อมแซมให้...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ที ่จอดรถก็จอดได้ที่วดั ลานจอดกว้า งใหญ่ ตลาดเราเปิ ดหกโมงเช้า ปิ ดอย่าง
ช้าสุดประมาณหนึ่งทุ่ม ทางเทศบาลก็จดั การให้ติดถังดับเพลิ งไว้เพราะตลาดเราเป็ นโครงสร้างไม้
ต้องระวังเรื ่ องอัคคี ภยั เป็ นพิ เศษ พื น้ ทางเดิ นก็เป็ นไม้ ช่องลม หลังคา ประตู ไม่เคยเปลี ่ยนเลย ที ่
อื น่ มี แต่เป็ นปูน ถ้าตรงไหนชารุดทางเทศบาลก็จะมาดูแลให้...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...ทางอบต. ได้สร้างทางเดิ น สร้างซุ้มขายของ จากที ่เคยเป็ นป่ า เป็ นต้นไม้รก ก็
พัฒนาจนถึ งทุกวันนี ้ ชาวบ้านก็ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด บริ เวณทางเดิ น บริ เวณร้ านของ
ตนเองให้สะอาด ถ้าตรงไหนผุพงั ทาง อบต.ก็มาปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้าเรามี บริ การประมาณ 10
ห้อง มี ป้ายบอกชื ่อร้ านค้า มี เลขล็อคบอกว่าอยู่ร้านที ่เท่าไหร่ จะได้จาได้ว่าร้ านนี ้ขายอะไร เดิ น
กลับมาอีกทีจะได้ไม่หลง ...”
(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
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“...ส่วนเรื ่ องของสิ่ งอานวยความสะดวกทางเทศบาลเป็ นคนดู แล เช่ นซ่ อมพื ้น
ทางเดิ น มี ถงั ขยะตัง้ ไว้ในตลาดอยู่หลายจุด จุดเด่นของตลาดโบราณบางพลี คือภูมิทศั น์ ที ่ตลาด
อืน่ ไม่มี เราอนุรักษ์ โบราณไว้ สิ่ งก่อสร้างใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นตึกไม่มี...”
(ไสว พูลสุข, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
“...สิ่ งอานวยความสะดวก เรามี ครบคื อมี ที่ จอดรถ 4 ที ่ คื อที ่ลานจอดรถวัดบาง
น้ าผึ้งใน ลานจอดรถริ มคลอง2ลาน และลานจอดรถหลังอบต. โดยมี เจ้าที ่เทศบาล อาสาสมัคร
ชุมชน มาช่วยกันดูแล เราก็จะมี เบี ้ยเลี ้ยงและอาหารกลางวันให้ เจ้าหน้าที ่จราจรประมาณ20ท่าน
คอยดูแลความเรี ยบร้ อย มี กล้องวงจรปิ ด ถังขยะตัง้ ไว้รอบตลาด ห้องน้าชาวชุมชนก็จะช่วยกันทา
ความสะอาด...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
ชุมชนตลาดน ้าโบราณเห็นถึงความสาคัญของการรักษาสภาพแวดล้ อมของแม่น ้า
ลาคลองเนื่ องจากชุม ชนตลาดนา้ โบราณเป็ นชุมชนที่ อยู่ติดริ มนา้ ที่ ในอดีตใช้ เป็ นเส้ นทางการ
คมนาคมหลัก ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั ความเจริ ญได้ เข้ ามาทาให้ ความสาคัญของแม่น ้าลาคลองลดลง
แต่ชาวชุมชนยังต้ องดูแลและรักษาแม่น ้าลาคลองให้ ใสสะอาดอยูเ่ สมอ
“...ที ่ผ่านมาเทศบาลได้รับความร่ วมมื อจากชาวตลาดในเรื ่ องการปลูกสานึกรัก
สิ่ งแวดล้อม เพราะตลาดคลองสวนเป็ นตลาดที ่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ เราจึ งจาเป็ นต้องรักษา
ความสะอาดของคลอง โดยการรณรงค์ ให้ชาวชุมชนไม่เทน้ าเสี ยลงไปในลาคลอง ไม่ว่าจะเป็ นน้ า
ก๋วยเตีย๋ ว น้าล้างชาม หรื อเศษอาหารต่าง ๆ ซึ่ งผลที ่ได้คือชาวชุมชนร่ วมมื อร่ วมใจกันเต็มที ่ ทาให้
คลองของเราน้าใสสะอาด...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...มุมให้อาหารปลาตรงนี ้สาคัญ เพราะทาให้คนในชุมชนมี รายได้เพิ่ ม แต่สิ่งที ่
สาคัญกว่าคื อชาวชุมชนจะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม แม่น้าลาคลอง จากที ่เมื ่อก่อนอาจจะไม่รู้
ว่าได้ทาลายสิ่ งแวดล้อม ทิ้ งขยะ ทิ้ งน้าเสี ยลงคลองโดยที ่ไม่คิดอะไร ตอนนี ้ก็ต้องดูแลรักษา ต้อง
พึ่งพาแม่น้าลาคลองในการประกอบอาชี พ...”
(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ในห้อ งนิ ท รรศการนี ้ เ ราก็ มี ห้อ งน้ า ไว้ บ ริ การนัก ท่ อ งเที ่ ย ว มี อ าหารปลา
จาหน่าย เด็กก็ ไปยื นให้ที่ท่าน้ า พี ่สอนว่านี ่ปลาสวาย ปลาสวายชอบกิ นขนมปั ง กิ นอาหารปลา
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เด็กๆ ต้องไม่ทิ้งขยะลงน้ า ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้าลาคลองให้ใสสะอาด จะได้มีปลาสวายเยอะ ๆ
ถ้าเด็กๆ ทิ้ งขยะลงแม่น้า น้าก็จะสกปรกไม่มีปลาสวายให้เด็กๆได้เห็นอีก พีก่ ็สอนไปแบบนี ้...”
(จันทนีย์ คุ้มสุข, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...ชุมชนตลาดโบราณบางพลี สมัยก่อนนี ้เราใช้เรื อเป็ นพาหนะในการสัญจรทาง
น้า แต่ปัจจุบนั ความเจริ ญได้เข้ามาแทนทีท่ าให้คนจานวนของคนใช้เรื อลดลง แต่เรายังคงอนุรักษ์
ความเป็ นวิ ถี ชี วิ ต ของชาวชุ ม ชนอยู่ โดยมี เ รื อท่ อ งเที ่ ย วไว้ บ ริ การไหว้ พ ระ ชมภู มิ ทัศ น์ แ ละ
สภาพแวดล้อมตลาด แล้วเราก็ยงั ช่วยรักษาน้ าในลาคลองให้สะอาดด้วย เพราะเวลาเรื อวิ่ งก็จะ
เกิ ดฟองอากาศเป็ นการช่วยบาบัดน้าไปในตัว...”
(ประสงค์ อิ่มสะนา, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
“...เรารณรงค์เรื ่องการไม่ใช้โฟมเพือ่ เป็ นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลาย
ยาก โดยที ผ่ จู้ าหน่ายสิ นค้าเค้ามี การแสดงความเห็นกันเอง...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้าบางน้าผึ้งอาจจะเป็ น 1 หรื อ 2 ใน100 ตลาดที ่มีการจัดการเรื ่องการ
บาบัดน้ าเสี ย เรามี การรณรงค์ ให้ร้านขายอาหารในตลาดน้ าร่ วมมื อกัน เพราะตลาดน้ าห่างจาก
แม่น้าแค่ 500เมตร ในปี แรกเราเห็นแล้วว่าน้ ามันเสี ย บางแอ่งน้าเน่า ผมจึ งเข้าไปดูแลและได้รับ
ความร่ วมมื อจากร้านค้าในตลาดน้า โดยการใช้ถงั ลอย 60ลิ ตรมาต่อกัน 3 ลูก ดักไขมันและบาบัด
โดยการกรองให้น้าใสขึ้นร่ วมกับการใช้น้าจุลินทรี ย์ แล้วค่อยปล่อยลงสู่แม่น้า...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
2. การจัดการด้ านองค์ กรชุมชน
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ พบว่าการจัดการด้ านองค์กรชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ให้ ชาวชุมชนตลาดนา้ โบราณสามารถมีรายได้ จากการขายของได้ ใน
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวัน หยุดนักขัตฤกษ์ และยังเป็ นการรวมตัวกันเพื่อสร้ างความสามัคคีให้
เป็ นชุมชนเข้ มแข็ง
“...จุดมุ่งหมายของตลาดคือ ช่วยเหลื อชาวชุมชนตลาดโบราณบางพลี ให้มีรายได้
จากวิ กฤตเศรษฐกิ จประมาณปี 2540 มี ห้างสรรพสิ นค้าเกิ ดขึ้ นใกล้ตลาด ค่านิ ยมการอุปโภค
บริ โภคเปลีย่ น คนอยากไปซื ้อของห้างอยากเดิ นห้างจึ งทาให้ตลาดเราเงี ยบเหงา ในปี 2548 เราจึ ง
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มี การทาโครงการพัฒนาตลาดให้มีชีวิตอี กครั้งเพื ่อเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิ จในชุมชน ตอนแรกๆ
คนก็ยงั ไม่ค่อยเข้ามาเทีย่ ว จนตอนนีต้ ลาดของเราคนแน่นมาก โดยเฉพาะเสาร์ อาทิ ตย์ ...”
(พัฒนพงศ์ จงรักดี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...จุดมุ่งหมายคือเพือ่ อนุรักษ์ ตลาดโบราณ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิ จในชุมชน ขณะนี ้
คนในชุมชนขายเฉพาะเสาร์ อาทิ ตย์ก็พอประทังชี วิตไปได้ 7วัน วันธรรมดาอาจจะขายได้บ้าง ไม่ได้
บ้าง แต่ก็จะพัฒนาต่อไป ทางประธานชุมชนและทางเทศบาลก็พยายามช่วยกันว่าจะทาอย่างไร
ให้ขายได้ทุกวัน จนปั จ จุ บันนี ้วันเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถือว่ าเป็ นที ่ยอมรับของ
นักท่องเทีย่ ว...”
(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เมื ่อไม่นานมานี ้เราก็ฟื้นฟูตลาดขึ้นมาใหม่ คนก็มาเที ่ยวเพิ่ มขึ้นเรื ่อย ๆ เพราะ
คนจะชอบอะไรเดิ ม ๆ บรรยากาศย้อนยุค ก็เป็ นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพิ่ มมากขึ้น กระตุ้น
เศรษฐกิ จในชุมชนให้ดีขึ้น ความคิ ดพี ่ว่าตลาดน้ า ตลาดเก่ าตอนนี ้เป็ นที ่นิยมมาก อย่างอัมพวา
บางน้ าผึ้ งก็คนเยอะแต่ตลาดเราจะไม่ เหมื อนตลาดที ่พทั ยา ที ่หวั หิ น อันนัน้ มันเป็ นตลาดที ่สร้ าง
ขึ้นมา แต่ตลาดบางพลี เรานีม้ ี มาร้อยกว่าปี แล้ว...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...จุดมุ่งหมายของตลาดเราคื อเพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิ จในชุมชนให้ดีขึ้น ก่อนนี ้มีแต่
คนแก่ขายของ ลูกหลานก็ตอ้ งออกไปเรี ยนกรุงเทพ พอเรามี การพลิ กฟื ้ นตลาดขึ้นมาใหม่ ลูกหลาน
ก็กลับมาช่วยที ่บ้านของตัวเอง มันก็ทาให้ตลาดเราคึกคัก ชุมชนก็เข้มแข็งขึ้น ทาให้ชาวตลาดเรา
มี รายได้เฉลีย่ 8,000บาท ต่อสัปดาห์...”
(สุพรรณี แสงปาน, สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2555)
“...จุดมุ่งหมายของการทาตลาดน้ าขึ้ นมาเพื ่อเป็ นการส่งเสริ มให้คนในชุมชนมี
ความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น มี รายได้ ที ่สาคัญที ่สุดเลยคื อเป็ นความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง ความร่ วมมื อ
ของคนในชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญ ให้รุ่นหลังได้เรี ยนรู้ดว้ ย...”
(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
นอกจากจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้ ว ตลาดนา้ โบราณยัง มี
จุด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุม ชน จากการเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ า นริ ม ฝั่ ง น า้ เรี ย นรู้
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สถาปั ตยกรรมไทยโบราณ เรี ยนรู้ วัฒ นธรรมไทยผ่านประเพณี ส าคัญต่าง ๆ ของชุม ชนที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถให้ ความรู้นกั ท่องเที่ยวระหว่างการจับจ่ายซื ้อของด้ วย
“...เราได้มาทาตลาดตรงนี ้ให้กลับมามี ชี วิตอี กครั้ง เพราะเราก็ได้ไปพบข้อความ
ในสารคดีเล่มหนึ่งทีเ่ ขี ยนถึงตลาดคลองสวนว่า “การกลับไปหาอดี ตไม่สามารถย้อนเวลาได้ แต่ทา
ได้ดว้ ยการไปเดิ นตามสถานที ่ที่มีบรรยากาศเก่าๆ เหมื อนในอดี ต ” ทาให้เรามี พลังใจ ขนาดคนอื ่น
ยังเห็นคุณค่าของเราตรงนี ้ จึ งเป็ นสโลแกนของตลาดคลองสวนร้ อยปี ว่า “ตลาดคลองสวนร้ อยปี
อดี ตที ่สมั ผัสได้” ระยะเวลาที ่มนั ผ่านไปร้อยๆ ปี เราก็ยงั มาเดิ นเล่นได้ เหมื อนในอดี ต และยังเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชนโบราณสมัยรัชกาลที ่ 5...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเราเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และเป็ นแหล่งท่องเที ่ยวเชิ งอนุรักษ์ เพราะตลาดเรา
มี วฒ
ั นธรรมริ มน้ าแบบของเราเอง การใช้ชีวิตสมัยก่อนเป็ นอย่างไรตอนนี ้ก็เป็ นอย่างนัน้ ดูได้จาก
ร้ านขายของที ่มีของใช้สมัยก่อนขาย ซึ่ งบางอย่างในเมื องหาไม่ ได้แล้วไม่ มีขาย เช่ นตะเกี ยงเจ้า
พายุ ขนมโบราณ...”
(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...เราเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชนเพือ่ ที ่จะให้นกั ท่องเที ่ยวได้ชม ซึ่ งมันหาดูได้
ยากในปั จ จุ บัน ตลาดน้ าสมัยนี ้ที่ทากันขึ้ นมาใหม่ เยอะแยะ เค้าลงทุนซื ้อที ่ซื้ อทาง แต่ของเรา
นักท่องเทีย่ วบอกเองเลยนะว่ามาทีน่ ีไ่ ด้สมั ผัสบรรยากาศเก่า ๆ มาดูบ้านเรื อนไม้สองชัน้ ข้างบนอยู่
อาศัย ข้างล่างค้าขาย ก็ มีนกั ศึ กษาจากหลายสถาบันเค้ามาดูตลาดของเรา เพื ่อมาศึกษาเรี ยนรู้
เรื ่องสถาปัตยกรรมโบราณ...”
(จิ ้นหลี แซ่แต้ , สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...คนในชุมชนตลาดคลองสวนร้ อยปี อยู่กนั แบบ 3 เชื ้อชาติ มี คนไทยเชื ้อสาย
จี น คนไทยพุทธ และไทยมุสลิ ม เวลามี งานประจาปี ของชาวมุสลิ ม เค้าก็แจกบัตรเชิ ญไปร่ วมงาน
ไปทานน้ าชา เวลามี งานงิ้ วของเชื ้อสายจี น เค้าก็มาร่ วมงานเรามาดูงิ้ว ถ้านักท่องเที ่ยวที ่มาเที ่ยว
ในช่วงงานประจาปี พอดี ก็ได้เรี ยนรู้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมประเพณี ชมุ ชน ...”
(จันทิมา ศิริดวงสุริยนั ต์, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ งมี จุดมุ่งหมายคื อเพื ่อจาหน่ายผลผลิ ตทางการเกษตรใน
ชุมชนบางน้าผึ้ง โดยน้อมนาปรัชญาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงของในหลวงมาใช้ เป็ นแหล่งท่องเที ่ยว
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เชิ งอนุรักษ์ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ประเพณี วฒ
ั นธรรมไทยภาคกลาง มี เทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วัน
สงกรานต์ วันลอยกระทงทางชุมชนตลาดน้าโบราณก็จะจัดกิ จกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนเรื ่องของ
การเรี ยนรู้ให้เกิ ดขึ้นกับคนในชุมชนและนักท่องเทีย่ ว...”
(นิภา ใหม่โสภา, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...จุดมุ่งหมายของตลาดน้ าเพื ่อจาหน่ายสิ นค้าทางการเกษตรของชุมชน ควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และเพื ่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้กบั ประชาชน เราขายความเป็ น
ธรรมชาติ ขายอากาศ ขายสิ่ ง แวดล้ อ ม ความเป็ นวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนชาวสวน สัม ภาษณ์ จ าก
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะตอบว่ามาสัมผัสธรรมชาติ ในเมื อง สัมผัสชี วิตพ่อค้าแม่ คา้ ใจดี ...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
จากการทาประชาคมคนในชุมชนตลาดนา้ โบราณเป็ นการเปิ ดโอกาสในการมี
ส่ว นร่ ว มกับ กิ จ กรรมของชุม ชน การแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งชุม ชนตลาดน า้ โบราณและ
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดโบราณทาให้ ตลาดน ้าโบราณกลับมามี
ชีวิตอี กครั ง้ จนปั จ จุบนั ตลาดนา้ เป็ นที่ร้ ู จัก ทาให้ คนในชุม ชนได้ มีอาชีพ และมีเงิ นหมุนเวี ยนใน
ชุมชน
“...แถวนี ้เมื ่อก่ อนทานากันทัง้ นัน้ บ้านยายเดิ นเรื อข้าว แจวเรื อข้าวไปขึ้ นโรงสี
แล้วก็เลิ กไปเพราะมันมี โรงงาน มี ถนนหนทาง ทางเทศบาลก็เลยเห็นว่าควรจะฟื ้ นฟูตลาดเราขึ้นมา
ใหม่ พัฒนาให้พ่อค้าแม่คา้ ขายของได้ วันหยุดคนเยอะมาเที ่ยวไหว้หลวงพ่อโต แล้วก็แวะมาตลาด
เรา จุดเด่นของตลาดบางพลียายว่าเป็ นวิ ถีชีวิตคนริ มน้าเก่าแก่ บ้านเรื อนทีเ่ ห็นเป็ นไม้ที่ก็ร้อยกว่าปี
ทัง้ นัน้ ...”
(เฮี๊ยะ รัตนชาย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2555)
“...หลังจากทีช่ าวบ้านก็เริ่ มกลับมาทาสวน เราก็มีผลผลิ ต พวกกล้วย มะนาว แต่
ก็ไม่รู้จะเอาไปขายที ่ไหน ทางนายก อบต. มี ความคิ ดว่าเราจะทาตลาดน้ากันดี ไหม ทาประชาคม
กันในชุมชนบางน้าผึ้งสรุปว่าให้ลองทาดู แรกๆก็ขายไม่ได้ นัง่ มองตากัน วันไหนขายไม่หมดก็แลก
กัน ขาดทุนไม่เป็ นไร ผู้นาชุมชนก็ ให้กาลังใจแม่ค้า จนปั จจุบนั เรามี รายได้หมุนเวี ยนในตลาดต่อ
เดือนร่ วม10ล้านบาท...”
(มะลิ พูนสวัสดิ,์ สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
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“...มี เ รื อพายสมัย ก่ อ นนี ้ มัน มี ต ลาดน้ า อยู่ เ ราก็ พ ายเรื อเอาของสวนไปขาย
มะพร้ าว มะม่วง ส้มเขี ยวหวาน กล้วย น้ าตาล หมาก ไปขายที ่ตลาดท้องน้ า แล้วจะมี แม่ค้ามา
คอยรับซื ้อ บางน้ าผึ้ งจะมี แต่ ร่องสวน คนที ่นี้มีอาชี พทาสวน พอมาช่วงเศรษฐกิ จฟองสบู่ คนตก
งานเยอะ นายก อบต. ก็เลยประชุมกับชาวบ้าน เสนอว่าจะทาตลาดน้ากันดี ไหม บางคนก็บอกว่า
มันอยู่ในสวน คนจะมาเที ่ยวกันเหรอ แต่เราก็ต้องลองดู ตอนแรกก็เริ่ มประมาณ40 กว่าซุ้ม มี ร้าน
ขนมถ้วยของยายด้วย ถ้าหากใครอยากไปขายก็ให้ไปลงชื ่อไว้...”
(ประคอง รอดคลองตัน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...เริ่ มแรกเราได้มีการประชาคมคนในชุมชนบางน้าผึ้งว่าเราจะมี การตัง้ ตลาดน้า
บางน้ าผึ้งขึ้ นมาเพราะว่าเรามี ของสวนที ่เหลื อพอขายได้ หลังจากเราพลิ กฟื ้ นพื ้นที ่ทากิ นใหม่อีก
ครั้งจากที ่โดนน้ าท่ วม จากเศรษฐกิ จยุคฟองสบู่ ทาง อบต. ก็ มีโครงการนี ้ขึ้นมาเชิ ญชวนคนใน
ชุมชนไปขายของ ใครมี ความสามารถด้านไหนก็ทาออกมาขาย อย่างทาขนม ทาอาหาร โดยที ่ต้อง
ใช้วตั ถุดิบในชุมชนที ่เรามี อยู่ จากนัน้ ชุมชนก็ให้ความร่ วมมื อดี ที ่ถอนตัวออกมาก็มี ช่วงปี แรก ๆ
ยังใหม่อยู่เค้าก็ไม่แน่ใจว่าจะดี แบบนี .้ ..”
(พรชัย เขียวขา, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...ก่ อนที ่จะมี ตลาดนี ้ขึ้นมา เรามี การประชาคมคนในชุมชนทุกหมู่บ้าน ถามว่า
ใครต้องการตลาดน้ าให้เอาของที ่เรามี อยู่ไปขาย คนในชุมชนก็เห็นด้วย กฎระเบี ยบต่างๆ ที ่บงั คับ
ใช้ชาวชุมชนช่วยกันคิ ด มี ส่วนร่ วมเสนอความคิ ดเห็น เราก็ต้องทาตาม มี การประชุมกันเดื อนละ2
ครั้ง ตลาดก็มีวิถีชมุ ชนของตัวเองคือไม่ให้คนทีอ่ ืน่ มาขาย คือต้องเป็ นคนบางน้าผึ้งเท่านัน้ ...”
(วิชาญ ฉิมเกตุ, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
การจัดการองค์กรของตลาดนา้ โบราณมีรูปแบบเป็ นโครงสร้ างคณะกรรมการ
จัดการโดยคนในชุมชนเป็ นตัวแทนทาหน้ าที่ดแู ลจัดการชุมชนตลาดน ้าในด้ านต่าง ๆ มีการกาหนด
กฎระเบียบที่ใช้ ร่วมกันในชุมชน และมีการประชุมชาวชุมชนตลาดน ้าทุกเดือน
“...ประชาชนของเรามี ส่วนร่ วมมาก ทางชุมชนได้จดั ตัง้ คณะกรรมการขึ้นมาดูแล
มี คณะที ่ปรึ กษา เหรัญญิ ก มี ประชุมคนในตลาดเดื อนละครั้ง ที ่บ้านเลขที ่ 3 เราปกครองกันแบบ
ญาติ พีน่ อ้ ง มี การร้องเรี ยนจากนักเทีย่ ว บางร้านก็แสดงกิ ริยามารยาทไม่ดี เราก็มีเรี ยกมาถาม มา
ตักเตื อน มันทาให้เสี ยชื ่อตลาดของเรา ถ้ามี เกิ ดขึ้นอี กก็ต้องให้ออก คุณก็ต้องเลิ กขายปิ ดกิ จการ
ไป ทุกคนต้องทาตามระเบียบของตลาด...”
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(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...เราอยู่กนั แบบพีน่ อ้ ง แต่ว่ามี กรรมการตลาด มี เจ้าของดูแลอยู่ มี จดั ประชุม
รวมกลุ่มกัน ก็อยู่อย่างสุขสบายเพราะเจ้าของตลาดเค้าดูแลแบบญาติ เราเป็ นชุมชนเก่าแก่ 100 ปี
แล้ว...”
(จันทิมา ศิริดวงสุริยนั ต์, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเรามี โครงสร้ างกรรมการบริ หารจัดการ เวลามี การเรี ยกประชุมเราก็ไป
ชาวตลาดส่วนใหญ่ก็ไปร่ วมประชุม ถ้าไม่ติดธุระ เพราะว่า 1.เราเกรงใจเจ้าของตลาด เค้าดูแลเรา
ดี เราก็ตอ้ งให้ความร่ วมมื อ ถึงจะอยู่แบบเป็ นสุข 2.เราต้องไปดูไปฟั งว่าตลาดเรามี เรื ่องอะไร เผื ่อ
มี ปัญหา เราก็จะช่วยกันเสนอความเห็น...”
(ชุตมิ า ตังนพคุ
้ ณ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี การจัดการตลาดแบบมี คณะกรรมการ ก็มีเจ้าของตลาดเป็ นประธาน แล้ว
ก็คนในชุมชนร่ วมด้วย แบ่งหน้าที ่กนั ไป...”
(ศักดา ตงสาลี, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...เราร่ วมกัน จัดตัง้ คณะกรรมการบริ หารชาวตลาดประกอบด้วยตัวแทนจาก
เจ้าของตลาด รองประธาน รองกรรมการ จัดตัง้ เป็ นรู ปกรรมการขึ้นมา เราประชุมชาวตลาดเดื อน
ละครั้ง หรื อถ้าเป็ นเรื ่ องด่วนมากก็ 2 ครั้งต่อเดื อน แล้ว แต่สถานการณ์ เราจัดประชุมร่ วมกัน
ระหว่างเทศบาล พ่อค้าแม่คา้ และคณะกรรมการ เราจะพูดคุยขอความร่ วมมื อในเรื ่องต่าง ๆ ...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...คณะกรรมการตลาดก็เหมื อนเป็ นตัวแทน มี หน้าที ่ต่างกัน ด้านประชาสัมพันธ์
การเงิ น บัญชี การจัดการดูแลตลาด อย่างเช่นค่าน้าค่าไฟส่วนกลางเราก็มีเจ้าหน้าที ่จดั เก็บเงิ น
โดยหารทุกบ้านที ่อยู่ในตลาด หารเท่ากัน สมมติ ว่าบิ ลออกมา 5,000 บาท เฉลี ่ยมี กี่ห้อง เราก็เก็บ
เอาเงิ นไปจ่าย ค่าแขกยามทีค่ อยเฝ้ าหัวตลาด ท้ายตลาด ก็เก็บเงิ นคนในชุมชนจ่ายให้ไป...”
(เซี๊ยม อิทธิภานนท์, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...คณะกรรมการตลาดดูแลจัดการ เหมื อนเป็ นตัวแทนชาวตลาด เวลามี ประชุม
ชาวตลาดเราก็ ไป เพราะเราขายของอยู่นี่ ถ้าว่างก็ ไป ส่วนใหญ่ ก็ประชุมเรื ่ องทัว่ ไป จะจัดงาน
ประจาปี ทีก็ไปฟั งว่าต้องทาอะไรบ้าง คือต้องมี ส่วนร่ วม...”
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(เสี ้ยมเจง ตังทรงศั
้
กดิ,์ สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เราดูแลจัดการกันเองคนในชุมชน เวลามี ประชุมเรื ่ องหาวิ ธีที่จะทามาค้าขาย
ยังไงให้เราอยู่ได้ แบบนี ้ยายก็ ไปประชุม จัดที ่บ้านเลขที ่3 เจ้าของตลาดก็ มาเพราะเป็ นประธาน
ชุมชน กรรมการก็ต้องมาบอกว่าวันนี ้จะมี ประชุมชาวตลาดนะ กี ่โมงก็ว่ ากันไป เราก็มารวมตัวกัน
มันก็เพือ่ ตัวเรา เพือ่ ชุมชนของเรา...”
(วันดี รุจิขจรเดช, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ชุมชนตลาดโบราณบางพลี เรามี การบริ หารจัดการชุมชนโดยมี ประธาน และ
กรรมการก็มาจากคนในชุมชนเราเลือกกันเอง ป้ าก็เป็ นหนึ่งในกรรมการ ที ่เราต้องมี คณะกรรมการ
ดูแลจัดการชุมชนของเราก็เพราะให้เป็ นตัวแทนคอยดูแลความเรี ยบร้อยในชุมชน...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี การประชุมทุก 2 สัปดาห์ เพราะถ้าเราปล่อยปะละเลย ตลาดเราจะพัง
เราจะต้องเรี ยกมาคุยกัน มาเจอกันว่ามี เรื ่ องร้องเรี ยนจากนักท่องเที ่ยว มี ข้อคิ ดเห็นที ่ใส่ตู้ไว้ให้เรา
อาหารไม่อร่ อย ขายแพง หรื อจากทางเว็บไซต์ต่างๆ ที ่นกั ท่องเที ่ยวมาแล้วเจอสิ่ งที ่ไม่ดี ก็เขี ยนต่อ
ว่า เราก็ตอ้ งนาปัญหาต่างๆ เหล่านีม้ าปรับปรุงแก้ไข...”
(พรชัย เขียวขา, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี กฎระเบียบของชุมชนตลาดน้า เช่น ใครไม่ไปขายก็ต้องมี การส่งใบลา ถ้า
หยุดเกิ น 3 ครั้ง ก็ให้ออก คนที ข่ ายก็เป็ นคนในบางน้าผึ้งคื อมี ชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้าน ถ้าฝั่ งอบต.จะ
เป็ นสิ นค้าโอท็อป ของแต่ละจัง หวัด เวลามี ประชุม ทัง้ ประชุม ชาวตลาดที ่ อบต. หรื อประชุม
หมู่บา้ น ป้ าก็ตอ้ งไปร่ วม เพราะเราเป็ นชุมชนเข้มแข็ง...”
(มะลิ พูนสวัสดิ,์ สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...ปั จจุบนั ตลาดน้ าเรามี 300กว่าร้านค้า ซึ่ งในแต่ละเดื อนก็ต้องมี การประชุมกัน
เดื อนละ2 ครั้ง เรี ยกประชุมแม่ค้าทัง้ หมด เพือ่ แจ้งเรื ่องร้องเรี ยน ปั ญหาต่าง ๆ ที ่เกิ ดขึ้ นที ่เราพบ
เห็ น จะได้ น าไปแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อการคื น ข้ อ มู ล ว่ า เราได้ ท าอะไรไปแล้ ว บ้ า ง ตลาดเรามี
กฎระเบี ยบอยู่คือถ้าทาผิ ด3ครั้ง เราให้ออกเลยไม่ อนุญาตให้ขาย เพื ่อให้มีระเบี ยบเหมื อนๆกัน
ชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้ งเราเป็ นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่ น และ
ภาคประชาชนทีเ่ ข้มแข็ง คือประชาชนมี บทบาทของการมี ส่วนร่ วม...”
(อทิวตั รอดคลองตัน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
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“...ประชุมแม่คา้ ในตลาดน้าบางน้าผึ้งจะมี การรวมตัวกัน 2 อาทิ ตย์ครั้ง หลังเวลา
ปิ ดตลาดประมาณ 16.30 น. ที ่ อบต. โดยเจ้าของร้านต้องมาประชุมเอง จะส่งตัวแทนมาไม่ได้ มี
การเช็คชื ่อทุกครั้งด้วย ถ้าขาดเกิ น 3 ครั้ง ก็จะถูกตัดสิ ทธิ์ ไม่ให้ขาย...”
(ศฤา เมธาสถิตสุข, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้ าโบราณบางพลี มีประธานชุมชนเป็ นผู้ดูแลจัดการ โดยมี โครงสร้ าง
เป็ นประธานและกรรมการบริ หารจัด การชุม ชน 15 คน ที ่ป รึ ก ษา2คน ถ้า เวลามี ป ระชุม ทาง
เทศบาลมี โครงการอะไรที ่ติดต่อเรามา แจ้งให้เรารับทราบก็จะขอความเห็นทางกรรมการก็ต้อง
จัดการ...”
(ไสว พูลสุข, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดคลองสวนเรามี การบริ หารจัดการกันเองตั้ง แต่สมัยก่ อน เพราะเป็ น
ตลาดเอกชน เรามี งบประมาณในการดูแลจากการเปี ยของ คื อเราจัดงานงิ้ วเดื อนมี นาคมเป็ น
ประจาทุกปี แล้วให้คนในพื น้ ที ่เปี ยของกัน เปี ยของก็เหมื อนกับการประมูล ได้เงิ นมาเท่าไหร่ ก็เอา
มาบริ หารจัดการชุมชนโดยมี คณะกรรมการบริ หารตลาดแบ่งหน้าที ่กนั ไป เช่นเอาเงิ นไปซื ้อกล้อง
วงจรปิ ด ค่าน้าค่าไฟส่วนกลาง จ่ายค่าแขกยาม คื อเป็ นคนแขกจริ งๆ พอถึงสองยามก็จะเดิ นเคาะ
เป็ นสัญญาณว่าสองยามแล้วนะ...”
(นัทธมน วัฒนวิภา, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้ าบางน้ าผึ้งมี ประธานและคณะกรรมการบริ หารกิ จการตลาดน้ าบาง
น้าผึ้ง ปั จจุบนั เรามี การประชุมเดื อนละ2ครั้ง มี กฎระเบี ยบใช้บงั คับกับผู้ประกอบการในตลาดน้ า
บางน้าผึ้ง และได้มีการพัฒนาตลาดมาเรื ่อยๆ จนถึงทุกวันนี ้ อย่างอาทิ ตย์ที่แล้วก็มีการนาใบแสดง
ความคิ ดเห็นของนักท่องเที ย่ วมาพูดในทีป่ ระชุมเพือ่ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์ , สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเรามี โครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยมี ประธาน มี ผู้จัดการตลาดน้ า
กรรมการ พวกแม่ ค้าก็ เป็ นกรรมการ ป้ าก็เป็ นกรรมการดูแลเรื ่ องกฎระเบี ยบวิ นยั เรื ่ องอาหาร
เวลามี ประชุมก็ต้องมี การเซ็น ต์ ชื่อด้วยทุกครั้ง ถ้าคนไหนขาดเกิ น 3 ครั้ง เราตัดชื ่อออก ไม่ให้ขาย
...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
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“...ตลาดน้ า เป็ นตลาดชุม ชนบริ หารงานร่ วมกัน ระหว่ า งประชาชนและอบต.
ปัจจุบนั ตลาดน้ามี ร้านค้าเยอะมาก แบ่งเป็ นกลุ่มได้ 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมี ประธานกลุ่ม สมมติ
ว่า 30 ร้านค้า เค้าก็จะเอาประธานกลุ่มเป็ นกรรมการตลาดร่ วมกับเจ้าหน้าที ่อบต. ผมเป็ นผู้ดูแล
เรื ่ องสิ่ งแวดล้อมในตลาด เวลาตลาดเลิ กผมก็ จะเดิ นไปดูว่าพ่อค้าแม่ค้าล้างชามในที ่ที่จัดไว้ให้
ไหม เค้าก็ทาตามกฎระเบียบของตลาด โอกาสทีน่ ้าเน่าเสียจะน้อย...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
นอกจากนี ้ชุมชนตลาดน ้าโบราณยังมีการศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู้ที่ใกล้ เคียงกับ
บริบทของตน เช่น ตลาดน ้าอัมพวา ตลาดสามชุก ตลาดบ้ านใหม่ เพื่อไปศึกษาเรื่ องการจัดการที่ดี
ควรจะเป็ นอย่างไร แล้ วนาเอามาประยุกต์ใช้ ในชุมชนของตนเอง รวมไปถึงการได้ รับการสนับสนุน
จากทางภาครัฐในการจัดฝึ กอบรมคนในชุมชนตลาดน ้าโบราณในเรื่ องการให้ บริการ
“...โลโก้สินค้าเทศบาลก็มาฝึ กอบรมสอนวิ ธีว่ าทาแพคเกจให้สวยสะดุดตา ลูกค้า
จะได้สนใจ อย่างร้านเราก็สงั่ ทากล่องเค้กเป็ นรู ปสะพานข้ามคลองซึ่ งเป็ นจุดเด่นของตลาดเรา เอา
จุดเด่นของตลาดมาเป็ นเอกลักษณ์ พอเห็นกล่องขนมก็จะได้นึกถึงตลาดคลองสวนร้อยปี ...”
(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ทางเทศบาลมี การสนับสนุนส่งเสริ มให้มีการศึกษาดูงานต่าง ๆ เช่น ไปตลาด
ดอนหวาย ไปตลาดแถวเพชรบุรี แถวประจวบฯ ไปดูรูปแบบการจัดการของบ้านเค้าว่าเป็ นยังไง
ซึ่งสภาพการจัดการก็จะแตกต่างกันไป เราก็นาเอาข้อดี ของเค้ามาปรับปรุงตลาดของเรา อันไหนที ่
ดี อยู่แล้วก็ เอามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้ น อันนี ้คือส่วนหนึ่งที ่ทาให้ชาวตลาดได้มีความรู้ เรื ่ องการบริ หาร
จัดการตลาดของตนเอง...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...เรื ่องกิ ริยามารยาทในการขายก็สาคัญ ต้องพูดจาดี เทศบาลกองสาธารณสุขก็
จัดอบรมเรื ่ องการให้บริ การว่าต้องพูดจาอย่างไร ควรแต่งกายอย่างไร มาตรฐานของอาหารเราไป
อบรมกับทางสาธารณสุขก็ได้ใบประกาศนียบัตรกลับมา...”
(ชุตมิ า ตังนพคุ
้ ณ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี การพาคณะกรรมการตลาดไปศึกษาดูงานที ่ตลาดดอนหวาย ตลาดน้ า
อัมพวา ตัง้ แต่ปี 2546 แล้วนาข้อดีทีไ่ ด้มาพัฒนาตลาดคลองสวนของเรา...”
(สุพรรณี แสงปาน, สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2555)
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“...เวลามี งานประชุมต่าง ๆ ที ่ทางเทศบาลจัดแล้วเกี ่ยวข้องกับชาวชุมชนอย่างที ่
เพิ่ งไปประชุมมาก็เรื ่ องงานย้อนร้ อย 150ปี ตลาดโบราณบางพลี ซึ่งเป็ นงานสาคัญของชาวตลาด
โบราณบางพลี กรรมการก็มีหน้าทีต่ อ้ งไปประชุมแล้วกลับมารายงานกับชาวชุมชน...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...เรื ่องกิ ริยามารยาทแม่ค้าพ่อค้าทางเทศบาลก็จดั อบรมให้ คนในชุมชนก็ไปฟั ง
จะได้เอามาปรับปรุงเอามาใช้ เรื ่องค้าขายนี ่เป็ นเรื ่องการให้บริ การ เราต้องพูดจาเพราะ พูดดี ๆ จะ
ไปทาเสียงดังโวยวายไม่ได้ เสียชื ่อตลาดหมด เวลาทีเ่ ราประชุมกันก็จะพูดเรื ่องนีท้ กุ ครั้ง...”
(นัทธมน วัฒนวิภา, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
“...ด้วยกฎระเบี ยบต่างๆ ชาวชุมชนช่วยกันคิ ด มี ส่วนร่ วมเสนอความคิ ดเห็น เรา
ก็ต้องทาตาม มี การประชุมกันเดื อนละ 2 ครั้ง ตลาดก็มีวิถีชุมชนของตัวเอง ไม่ให้คนที ่อื่นมาขาย
และไม่มีการใช้โฟม สุราไม่มีขาย บุหรี ่ไม่มีขาย สิ นค้าทีข่ ายเราให้ขายซ้ ากันได้ไม่เกิ น 3 ร้าน...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
3.การจัดการด้ านการตลาด
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ พบว่ามีการจัดการด้ านการตลาดในการส่ง เสริ ม การ
ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าโบราณให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ แผ่นพับ เว็บไซต์ ใช้
สถานที่ตลาดน ้าโบราณเป็ นส่วนหนึง่ ของการถ่ายละคร การจัดกิจกรรมวันสาคัญของตลาดน ้าโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรภาครัฐเป็ นผู้ดแู ลให้ การสนับสนุนเรื่ องการประชาสัมพันธ์
“...การประชาสัม พัน ธ์ ข องเราเริ่ มแรกเราใช้ แ ผ่ น พับ เป็ นแสน ๆ ใบ ผมก็ ข อ
อนุญาตเอาไปเสี ยบตามรถที ่วดั หลวงพ่อโสธร ทาไมถึงต้องไปเสี ยบที ่วดั หลวงพ่อโสธร เพราะว่า
คนเดิ นทางไปนมัสการกราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่วดั หลวงพ่อโสธร แปดริ้ ว เค้าก็ผ่านเส้นทางนี ้ ก็แวะ
มาเที ่ยวตลาดเราก่อน แล้วก็ไปวัดหลวงพ่อโสธร บางท่านไปวัดก่อน แล้วขากลับก็แวะมาตลาด
ของเรา ผมก็ เลยไปจออนุญาตเสี ยบแผ่นพับตามรถที ่วดั นัน่ แหละ ในแผ่นผับก็ มีข้อมู ลประวัติ
ความเป็ นมาของตลาดเราด้วย...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเรานี ่นบั ว่าเป็ นตลาดมี ชีวิต เพราะว่ามันจะอยู่สืบทอดกันมาตัง้ แต่รุ่ น
ปู่ ย่าตายาย จนมาถึ งรุ่ นเรา รุ่ นลูกหลานเรา จนมาถึงปั จจุบนั ก็มีการโปรโมทร้านอาหารในตลาด
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เรา เป็ ดนายจุก ก๋วยเตี ๋ยวเจ๊ ดา กาแฟแปะหลี แล้วก็มีสื่อมาถ่ายทา คนก็เริ่ มรู้จกั ขึ้นเรื ่อย ๆ แต่จะ
เริ่ ม เด่ น ชัดขึ้ น ตอนเปิ ดสนามบิ น สุวรรณภู มิ มี ถนนผ่ านสะดวกสบายอยู่ ใ กล้ส นามบิ นคนจาก
กรุงเทพก็เริ่ มรู้ จกั ททท.มี จดั ทัวร์ มาเที ่ยวแวะที ่ตลาดคลองสวน ไปไหว้พระที ่แปดริ้ ว ไปตลาดบาง
คล้า เสาร์ อาทิ ตย์คนก็เริ่ มเยอะแน่นเลย ปี ที ่แล้วทางจังหวัดก็สนับสนุนให้จดั งาน111ปี ก็ให้เงิ นมา
600,000 กว่าบาท มี คนมาเตรี ยมงานให้ ก็ทาให้ยอดขายดีขึ้น คนรู้จกั ตลาดเรามากขึ้น...”
(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...เทศบาลเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ ตลาด นักท่องเที ่ยวมาเยอะ บางที ก็มาเป็ น
คันรถ ไม่ใช่คนไทยหรอก ที ่ยายเห็นเป็ นทัวร์ คนจี น มันใกล้สนามบิ นไงตลาดคลองสวนก็ดีตรงนี ้
ตลาดคลองสวนของเรามี ละครช่อง3 มาถ่ายทาด้วย เรื ่องรวมพลคนก้นบาตร สะพานอัศวาณิ ชย์นี่
เป็ นไตเติ้ ลของเรื ่อง...”
(จันทิมา ศิริดวงสุริยนั ต์, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ถ้ามาตลาดคลองสวนต้องมากิ นกาแฟโบราณแป๊ ะหลี ถ้าไม่มากิ นก็เหมื อนมา
ไม่ถึงตลาดคลองสวน ป้ ายเค้าก็บอก ออกที วีก็เยอะผมนี ่แหละเป็ นโลโก้เลย นัง่ เปิ ดโทรโข่ง เวลา
คนมาก็ อ้าว นี ไ่ งแป๊ ะหลี เคยออกที วีบา้ ง ดูจากอิ นเตอร์ เนตบ้างก็มาถ่ายรู ปคู่กบั ผม...”
(จิ ้นหลี แซ่แต้ , สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ตัง้ แต่มีการท่องเที ่ยวมาสนับสนุน ตลาดคลองสวนก็ มีคนมาเที ่ยวเยอะ วัน
ธรรมดาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เราก็ขายนะ ขายทุกวัน ยิ่ งเสาร์ อาทิ ตย์คนนีแ่ น่นเลย ขายไม่ทนั ...”
(ศักดา ตงสาลี, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดของเราเปิ ดขายทุก วัน ขายอาหาร ขายสิ น ค้า ต่ า ง ๆ หลากหลาย
เทศบาลส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั ท่องเทีย่ วได้รู้จกั ตลาดของเรา มี การประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทา
เว็บไซต์ อย่างเดื อนที ่ผ่านมาเราก็จัดมานย้อนรอยตลาดคลองสวน 111ปี ซึ่ งตลาดของเราเกิ ดขึ้ น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2444 ปั จจุบนั ที ่ก็เท่ากับ 111ปี แล้ว มี การโปรโมทผ่านสื ่อต่าง ๆ ทาให้นกั ท่องเที ่ยว
รู้จกั เรามากขึ้น...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี การประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ หลายอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ก็มาถ่ายทาที ่
ตลาดเราหลายครั้ง จากคนที ม่ าเที ย่ วแล้วไปเขี ยนลงในเว็บไซต์ ตลาดเราเป็ นตลาดที ่อยู่ติดวัด เรา
ก็ได้อานิ สงค์จากตรงนีด้ ว้ ย คือคนมาวัดแล้วก็แวะมาเดิ นเล่นตลาดของเราด้วย...”
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(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...หน่วยงานราชการคื อเทศบาลเข้ามาช่วยเหลื อดูแลเรื ่องการประชาสัมพันธ์ มี
รายการโทรทัศน์มาถ่ายทารายการ มี การจัดงานส่งเสริ มการท่องเที ่ยวปี ละครั้ง เรามี แจกแผ่นพับ
เชิ ญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วตลาดเรา...”
(เซี๊ยม อิทธิภานนท์, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเราได้ออกโทรทัศน์ ออกรายการเพื ่อที ่จะให้รู้ว่าเรามี ตลาดเก่าโบราณ
สมัยรัชกาลที ่5 อยู่ตรงนี ้ คนก็เริ่ มมาท่องเที ่ยว เราก็ได้รับการสนับสนุนจาก ททท. ภาคกลางเขต
8 นาดารามาถ่ายทารายการบ่อยครั้ง...”
(เสี ้ยมเจง ตังทรงศั
้
กดิ,์ สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเราดังได้ก็เพราะมี รายการที วีมาถ่ายทารายการ หลังจากออกอากาศคน
ก็แห่กันมามากเสาร์ อาทิ ตย์ นี่คนแน่น ทาให้การค้าขายดี ขึ้น ชาวตลาดก็ ทาขนมออกมาขายกัน
ครึ กครื ้นคึกคัก ถ้าไม่มีวดั คนมาตลาดแป๊ ปเดี ยวก็กลับ แต่นี่เราอยู่ติดวัด คนมาวัดมาไหว้หลวงพ่อ
โตเสร็ จก็แวะมาเดิ นเล่น หาของอร่ อยทาน ตลาดเปิ ด6โมงเช้า ปิ ดอย่างช้าสุดประมาณหนึ่งทุ่ม...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...ทางอบต. สนับสนุนดูแลเรื ่องการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ สื ่อโทรทัศน์ก็มา
ถ่ายทาโดยติ ดต่อประสานงานผ่านทาง อบต. รายการหนึ่งสมองสองมื อก็มาถ่ายทาที ่ตลาดของ
เรา วารสาร แผ่นพับ ใบปลิ ว เรามี เกื อบจะครบทุกอย่าง...”
(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...การท่องเที ่ยวจะเป็ นฝ่ ายสนับสนุนเรื ่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มี รายการ
ที วีมาถ่ายทา ทาให้ตลาดเราเป็ นที ร่ ู้จกั มากยิ่ งขึ้น...”
(ประสงค์ อิ่มสะนา, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
นอกจากนี ้เรื่ องของสินค้ าและบริ การ ชุมชนตลาดนา้ โบราณได้ มีการตรวจสอบ
คุณภาพของรสชาต อาหาร และการกาหนดราคาอยู่เป็ นประจาโดยคณะกรรมการชุมชน และ
หน่วยงานสาธารณสุขที่มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้ ร้านที่ผ่านการประเมิน มีการ
รณรงค์ให้ ติดป้ายราคาสินค้ า การฝึ กอบรมโภชนาการอาหารร่วมกับทางเทศบาล เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าและบริการให้ เป็ นมาตรฐานอยูเ่ สมอ

147

“...เราก็ มีคณะกรรมการตลาดดูแลเรื ่ องมาตรฐานสิ นค้า คอยชิ มอาหารแต่ละ
ร้ านว่าอันไหนไม่อร่ อย คุณภาพไม่ดี ก็ต้องปรับปรุงรสชาติ อาหารให้อร่ อยเพราะคนมาที ่นี่ก็ต้อง
อยากมาซื ้อของทาน ช่วงตรุษจี นคนจะเยอะ ขับรถมาจากกรุงเทพมากิ นก๋ วยเตี ๋ยวเจ๊ ดา แล้วก็มา
ซื ้อขนมจากที ่นี่ไปฝากเพือ่ นบ้าน มาซื ้อผักสด ๆ ที ่นี่ มันก็เลยเป็ นกระแส ราคาของที ่ขายไม่แพง
เป็ นราคาชาวบ้านไม่ ไ ด้เอากาไรมากมาย เราไม่ ใช่ ตลาดเพื ่อธุ รกิ จเพี ยงอย่างเดี ยว แต่เราเป็ น
ตลาดเน้นการทีข่ ายวิ ถีชีวิตริ มน้าด้วย...”
(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...จุดเด่นของตลาดเราน่าจะเป็ นรสชาติ อาหารที ่ ถูกปากนักท่องเที ่ยว เรื ่ องของ
ราคาสิ นค้า เราต้องเอาใจใส่จุดนี ้เป็ นพิ เศษ เพราะนักท่องเที ่ยวมาก็อยากมาหาของอร่ อยๆ ทาน
คุณภาพก็ตอ้ งดีดว้ ยของทีข่ ายในตลาดนีก่ ็ตอ้ งติ ดป้ ายราคา รณรงค์ให้ทาทุกร้าน”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เมื ่อก่อนมี แค่ 30 ร้านค้า คนยังไม่กล้าจะมาขาย มันไม่มีจุดเด่นอะไรที ่ดึงดูด
ให้มาเที ่ยว แต่ คนในชุมชนก็ ร่วมใจกัน มันอยู่ที่การโปรโมท การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วย ที ่
สาคัญคื อรสชาติ อาหารอร่ อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาไม่แพง โดยทางศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพ
ชุมชนจะเป็ นคนตรวจเรื ่ องมาตรฐานของอาหาร ตรวจเรื ่ องความสะอาดก็ให้ป้าย Clean Food
Good Taste...”
(อทิวตั รอดคลองตัน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...ด้านโภชนาการอาหาร ทางเทศบาลก็ มี จัดอบรมให้ มี โครงการเรื ่ องความ
สะอาด นาสาธารณสุขมาดูแล ให้ติดป้ ายราคา ดูแลสิ นค้าต่าง ๆ...”
(นัทธมน วัฒนวิภา, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
“...มาตรฐานสิ นค้าเรามี คณะกรรมการที ่คอยตรวจตราดูแลอยู่แล้ว มี ป้ายราคา
บอกทุกร้าน เรื ่องคุณภาพและความสะอาดของอาหารทางสาธารณสุขจะมาดูแล ถ้าร้านไหนผ่าน
การประเมิ นก็จะให้ป้าย Clean Food Good Taste ...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
สิ น ค้ า ที่ ข ายในตลาดน า้ ส่ว นใหญ่ เป็ นสิ น ค้ า ที่ มี อยู่ใ นชุม ชน ผลิ ต ผลทางการ
เกษตร พืชผักสวนครัว และสินค้ าที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน โดยใช้ วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
นามาแปรรูปเป็ นอาหารคาว อาหารหวาน เครื่ องดื่ม และสินค้ าหัตถกรรม
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“...สิ นค้าที ่ชาวบ้านขายนี ่เ ป็ นขนมไทย อย่างกาละแมที ่นี่ก็ขึ้นชื ่อ ข้าวห่อใบบัว
น้าอัญชัญ น้าว่านหางจระเข้ น้ารากบัว รากบัวเชื ่อม เราเอาวัตถุดิบที ่เรามี ในชุมชนมาแปรรู ปเป็ น
สิ นค้าเพือ่ จาหน่าย และยัง เป็ นสมุนไพรรักษาโรคได้อีกด้วย...”
(ไพศาล กุลอารี ย์รัตน์, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2555)
“...สิ นค้าที ่เราผลิ ตและจาหน่ายโดยคนในชุมชนตลาดโบราณบางพลี มี ขนมชัน้
ขนมกง ซึ่ งเป็ นสิ นค้า OTOP กระยาสารท กาละแม เป็ นสิ นค้าภูมิปัญญาชาวบ้านที ่เราทามาแต่
ดัง้ เดิ ม...”
(ไสว พูลสุข, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
“...สิ นค้าทีข่ ายในตลาดก็มีอาหารไทยพืน้ บ้านคาวหวาน ผัก ผลไม้ ที ่ปลูกในสวน
บางน้าผึ้ง ถ้าหน้าฝนจะเป็ นผักไม้ริมรั้ว ตาลึง กระถิ น ขี ้เหล็ก โสน ผักกูด...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...จุดเด่นของตลาดเราคื อเราขายวิ ถีชีวิตชุมชนชาวสวน และยังคงเป็ นธรรมชาติ
สิ นค้าเน้นการทาเอง ผลิ ตเองสิ นค้าทีเ่ ราขายบางชนิ ดหาทานยาก ไม่ค่อยมี ขาย อย่างเช่นขนมไทย
โบราณทีใ่ ช้ในพิธีมงคล เช่น จ่ามงกุฎ ม้าฮ่อ ช่อม่วง...”
(นิภา ใหม่โสภา, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...สิ นค้าที ่ขายในตลาดแบ่งเป็ นสิ นค้าเกษตร มะพร้ าว มะม่ วง กล้วย มะนาว
พืชผักสวนครัว สิ นค้าแปรรู ป สิ นค้าหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สิ นค้าOTOP...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
4.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดนา้ บางน ้าผึ ้ง พบว่ามีการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบ
โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงตลาดน ้าทัง3ที
้ ่ โดยให้ ความสาคัญและเชิดชูตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่ง
เรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ นอกห้ องเรี ย นในกลุ่ม สาระวิช าที่ ท างโรงเรี ย นได้ จัด ขึน้ เช่น วิช า
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิช าภาษาไทย วิชาสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเกษตร ชมรม
ดนตรี ไทย และชมรมการงานอาชีพ โดยประชาชนมีส่วนร่ วมในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา ขันการ
้
วางแผน ขันด
้ าเนินงาน ขันประเมิ
้
นผล ดังนี ้
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4.1.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในระบบโรงเรี ยน เนื่อ งจากตลาดนา้ โบราณเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สาคัญของชุมชน โรงเรี ยนที่อยู่
บริเวณใกล้ เคียงและโรงเรี ยนที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน จึงต้ องการบูรณาการ
ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนเข้ ากับวิชาเรี ยนในหลักสูตร จากการคิดและวางแผนหลักสูตรการ
เรี ยนการสอน และนาวิชาเรี ยนที่เด็กได้ เรี ยนในระบบโรงเรี ยนมาใช้ ประโยชน์กบั ชุมชน เพื่อให้ เด็ก
นักเรี ยนเกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้ องเรี ยน
“...ทางโรงเรี ยนเห็ น ความส าคัญ ของชุม ชนบริ เวณใกล้ โ รงเรี ยน ซึ่ ง
โรงเรี ยนเราอยู่ใกล้ตลาดคลองสวนเพียงแค่ข้ามสะพาน เราก็คิดมานานแล้วเรื ่ องการแสดงดนตรี
ไทยซึ่งเป็ นหนึ่งในชมรมดนตรี ไทยของโรงเรี ยน แต่เนือ่ งจากตอนแรกไม่มีทีใ่ ห้เด็กนักเรี ยนเล่น เราก็
เล่นที ่วดั ซึ่ งเป็ นฝั่ งตรงข้ามคลองกับตลาดคลองสวน แล้วก็ใช้ลาโพงช่วยกระจายเสี ยงดังข้ามฝั่ ง
คลองมา...”
(สมาน วิจิตรวงษ์ , สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...เนื ่องจากโรงเรี ยนวัดคลองสวนกับตลาดคลองสวนอยู่ใกล้กันมาก
ทางเทศบาลจึ งได้มีการพูดคุยกับ ผอ. โรงเรี ยนว่าอยากให้มีชวั่ โมงเรี ยนของชุมชนสัก 1ชัว่ โมงเรี ยน
เชิ ญปราชญ์ ชุมชนที ่เรามี อยู่ไปส่งเสริ มการเรี ยนรู้อีกทางหนึ่ง อาจจะเป็ นวิ ชาเลื อกเสรี เพื ่อเป็ น
การปลูกฝั งเรื ่องประวัติความเป็ นมาความสาคัญของตลาดคลองสวน...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ชุมชนบางน้าผึ้งเป็ นชุมชนเข้มแข็ง แล้วเราเป็ นโรงเรี ยนที ่อยู่ในชุมชน
และมี พื้น ที ่ติ ด กับ ตลาดน้ า เราคิ ด ว่ า จะท าอย่ า งไรให้โ รงเรี ย นกับ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษาให้เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนของเรา จึ งได้กาหนดเป็ นวิ สยั ทัศน์ของโรงเรี ยนวัดบางน้ าผึ้งใน
...”
(อุษณีย์ ขาดวง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
เนื่องจากตลาดน ้าโบราณทัง้ 3 แห่ง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์
และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชน ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติมาท่องเที่ยว
เป็ นจ านวนมาก ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของนักท่องเที่ ย วชาวต่างชาติคือเรื่ องของภาษา การต้ อนรั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ทางเทศบาลและโรงเรี ยนในชุมชนต้ องจัดโครงการ
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มัคคุเทศก์ชุมชน และเพื่อสร้ างสีสนั ให้ กับงานเทศกาลสาคัญต่าง ๆ ที่ ตลาดน ้าโบราณจัดขึน้ อีก
ด้ วย
“...ตลาดเรามี มคั คุเทศก์ ชุมชน เป็ นเด็กนักเรี ยนจากโรงเรี ยนวัดบางพลี
ใหญ่ ใ น เราอยากได้ เ ด็ ก ในชุ ม ชนที ่ส ามารถพู ด ได้ส องภาษา เพราะนัก ท่ อ งเที ่ย วปั จ จุ บัน มี
ชาวต่างชาติ ด้วย ซึ่ งก็ตรงกับทางโรงเรี ยนวัดบางพลี ใหญ่ใน เพราะโรงเรี ยนนี ้มีการสอนนัก เรี ยน
สองภาษาทางโรงเรี ยนก็มีการฝึ กนักเรี ยนให้เข้ามาร่ วมกิ จกรรมในชุมชน...”
(พัฒนพงศ์ จงรักดี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...โครงการมัคคุเทศก์ชมุ ชนเป็ นเด็กนักเรี ยนจากโรงเรี ยนวัดบางพลี ใหญ่
ใน ซึ่งคนในชุมชนตลาดน้าโบราณ เทศบาล และทางโรงเรี ยนมี ความเห็นร่ วมกันว่าถ้า มี โครงการนี ้
ขึ้นคงจะดี ชุมชนก็ได้ประโยชน์ เด็กเองก็ได้ความรู้เรื ่องของชุมชน และฝึ กให้เด็กได้กล้าแสดงออก
...”
(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...มัค คุเ ทศก์ ชุ ม ชนเป็ นเด็ ก จากโรงเรี ยนวัด บางพลี ใ หญ่ ใ นซึ่ ง ทาง
โรงเรี ยนได้จัดโครงการนี ้ร่วมกับเทศบาลที ่ต้องการฟื ้ นฟูตลาดน้ าโบราณ ในทุกๆปี จะมี งานย้อน
รอยตลาดโบราณก่อนประเพณี รับบัวเพื ่อที ่จ ะประชาสัมพันธ์ ให้คนมาเที ่ยวตลาดและมาชมงาน
ประเพณี รับบัว ทางเทศบาลจึ งได้ร่วมมื อกับโรงเรี ยนว่าถ้ามี เด็กนักเรี ยนแต่งตัวย้อนยุคน่าจะสร้าง
สีสนั ให้กบั ตลาดได้...”
(จรัสพร ธรรมรักษา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
4.1.2 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใน
ระบบโรงเรี ยน โดยการกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์และนโยบายของโรงเรี ยนที่เชิดชูตลาดน ้าให้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ ชมุ ชน วางแผนการเรี ยนการสอนในหลักสูตรเป็ นปฏิทินการศึกษา ด้ วยการบูรณาการเรื่ อง
ตลาดน ้าโบราณที่เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ในชุมชนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาหลัก วิชาเลือกเสรี
ในกลุม่ สาระวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม เป็ น
ต้ น
“...วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เช่ น วิ ธี การสอบถามสิ นค้าราคาเท่ าไหร่ สองชิ้ น
เท่าไหร่ ลดได้เท่าไหร่ ต้นทุนเท่าไหร่ กาไรเท่าไหร่ แบบนี ้เด็กจะได้เรื ่ องการฝึ กคิ ดคานวณราคา
ภาษาอังกฤษจะสอนบทสนทนาระหว่างผูซ้ ื ้อกับผูข้ าย สอนศัพท์สินค้า เด็กก็จะจดใส่สมุด...”

151

(อมรรัตน์ ยอดศิรจินดา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...อย่างเช่นวิ ชาสังคมจะเรี ยนวิ ธีการสื บค้น ประวัติศาสตร์ เด็กก็ต้องไป
สื บค้นมาว่าในท้องถิ่ นของเราเกิ ดขึ้ นตัง้ แต่สมัยไหน สมัยก่อนคนที ่นี่ประกอบอาชี พอะไร เด็กจะ
เป็ นคนกาหนดประเด็นเองว่าอยากจะสื บค้นเรื ่ องอะไร บางกลุ่มก็ สืบค้นประวัติชุมชนตลาด
โบราณบางพลี บางกลุ่มก็สืบค้นประวัติวดั บางพลีใหญ่ใน บางกลุ่มก็ สืบค้นเรื ่องอาหารพืน้ ถิ่ นของ
ชาวบางพลี ...”
(สมถวิล ประกิตสันธนะ, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...โรงเรี ยนเรามี การจัดหลักสูตรการเรี ยนทุกวิ ชาที ่บูรณาการเรื ่ องของ
ชุมชนเข้ามาด้วย คื อ “วิ ชาชี วิตใหม่ใกล้สุวรรณภูมิ” ทัง้ ป.1 – ป.6 จะเพิ่ มความยากง่ายแล้วแต่
ระดับชั้น อย่ างเช่ น วิ ช าภาษาอัง กฤษ เราก็ จ ะสอนคาว่ า Airport แปลว่ าสนามบิ น Plane
เครื ่องบิ น Pilot แปลว่านักบิ น หรื อคาศัพท์ที่เกี ่ยวข้องกับตลาดโบราณบางพลี ทางคุณครู ในเขต
อาเภอจะมาประชุมระดมสมองกัน...”
(จรัสพร ธรรมรักษา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...ทางโรงเรี ยนได้ใช้ชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้งเป็ นศูนย์ กลางการเรี ยนรู้
โดยก าหนดเป็ นวิ ส ัย ทัศ น์ ว่ า เราเชิ ด ชู ต ลาดน้ า เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ห ลากหลายภู มิ ปั ญ ญา เรา
ดาเนิ นงานตามวิ สยั ทัศน์นี้มาจะเข้าปี ที ่3แล้ว ทุกสาระการเรี ยนรู้เราใช้โครงงานเป็ นตัวตัง้ แล้วครู ก็
เอาไปบูรณาการตามวิ ชา เราเน้นการบูรณาการในหลักสูตรที ่เราเพิ่ มกิ จกรรมเข้าไปในเรื ่ องของ
ท้องถิ่ น ทุก ๆ สาระการเรี ยนรู้ จะมี หมด อย่างวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ก็เช่น เด็กสร้างแผนภูมิการซื ้อขาย
ราคา ต้นทุน ไปเรี ยนรู้วิธีการทาขนมถ้วยก็ได้รู้เรื ่องรู ปทรงเลขาคณิ ต ทรงกลม...”
(อุษณีย์ ขาดวง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ผมเป็ นอาจารย์ พิเศษสอนวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ และวิ ช าเกษตร ผมจึ ง
วางแผนจัดหลักสูตรวิ ชาท้องถิ่ นขึ้นมา รวมวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และวิ ชาเกษตร สอนเรื ่องของการผลิ ต
จุลินทรี ย์ชีวภาพ การบาบัดน้าเสี ย การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดและวางแผนให้ มีการจัดกิจกรรมพาเด็กนักเรี ยน
ไปทัศนศึกษาที่ตลาดน ้าโบราณทุกปี โดยพาเด็กไปเรี ยนรู้ตามแหล่งเรี ยนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนด้ วยการ
ร่วมมือของคนในชุมชน หรื อการเชิญครูภมู ิปัญญามาสาธิตและสอนความรู้ตา่ งๆ ให้ เด็กที่โรงเรี ยน
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“...โรงเรี ยนวัดบางพลี ใหญ่ในเป็ นโรงเรี ยนที ่อยู่ในบริ เวณวัดบางพลี ใหญ่
และใกล้กบั ตลาดโบราณมากสามารถเดิ นไปได้ ทางโรงเรี ยนก็ได้มีการวางแผนพานักเรี ยนชัน้ ป.3
– ป.4 ไปเดิ นชมตลาดตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เช่นวิ ชาสังคม วิ ชาภาษาอังกฤษ วิ ชาภาษาไทย
วิ ชาคณิ ตศาสตร์ คื อต้องการปลูกฝั งให้เด็กรู้ จกั ชุมชนที ่ใกล้โรงเรี ยน แล้วก็ให้รู้จักการสนทนากับ
แม่คา้ พ่อค้าในตลาด...”
(อมรรัตน์ ยอดศิรจินดา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี การวางแผนพานักเรี ยนไปทัศนศึกษาที ่ตลาดโบราณบางพลี ทกุ ปี
เป็ นการเรี ยนรู้ นอกห้องเรี ยน เทอมละครั้งหรื อสองครั้งแล้วแต่คณ
ุ ครู แต่ละวิ ชาจัดตารางเรี ยน เด็ก
จะตืน่ เต้นและสนใจ พ่อค้าแม่คา้ ในตลาดก็ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ ดี...”
(สมถวิล ประกิตสันธนะ, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...โรงเรี ยนวัดบางน้าผึ้งในกับชุมชนตลาดน้าบางน้าผึ้งมี ส่วนร่ วมในเรื ่อง
การเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยน อย่างเช่นโรงเรี ยนจะเชิ ญครู ภูมิปัญญาในชุมชนไปสอนเด็กทาจุลินทรี ย์
ทาน้ายาล้างจาน เด็กได้ลงมื อทาเอง แล้วเอามาขายเสาร์ อาทิ ตย์ หรื อไม่ก็พาเด็กนักเรี ยนไปเรี ยนรู้
ตามแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่มี อยู่ ใ นชุม ชน ทั้ง ครู และนักเรี ยนจะได้เ ห็ นว่ าชุม ชนของเรามี แหล่ ง เรี ยนรู้ ที่
น่าสนใจ...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ทางโรงเรี ยนจะติ ดต่อมาทางเทศบาลถ้ามี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ครู ก็จะพาเด็กเข้าร่ วมกิ จกรรมอยู่เสมอ เพราะโรงเรี ยนอยู่แค่ข้างหลังเทศบาล ทุกปี ทางโรงเรี ยนก็
ได้นานักเรี ยนไปทัศนศึกษาที ่ตลาดคลองสวนด้วย อย่างเช่นเทอมที ่แล้วไปเรี ยนวิ ธี ทาปอเปี ๊ ยะสด
กับแม่คา้ ในตลาดคลองสวน ทางชาวชุมชนก็ให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี เตรี ยมเครื ่องปรุง วัตถุดิบ
ไว้ให้ เด็กมาถึงก็บรรยายสาธิ ตวิ ธีการทา และให้เด็กได้ลงมื อทาเอง...”
(ชลนิกาศ์ สุขเทศ, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
“...ทางโรงเรี ยนได้เชิ ญผู้ปกครองของเด็กในโรงเรี ยนที ่เป็ นคนพืน้ ที ่ เป็ น
คนในชุมชนตลาดโบราณบางพลี มาเป็ นวิ ทยากรในวิ ชาชมรมขนมไทย เพื ่อสาธิ ตวิ ธีการทาขนม
ต่าง ๆ เช่ น ทองม้วนปลาสลิ ด ฝอยทอง ทองหยิ บ ทอดหยอด ข้าวตู ให้เด็กได้เรี ยนรู้และเป็ นการ
ปลูกฝั งเรื ่องของการอนุรักษ์ ชมุ ชนของตนไปในตัวด้วย...”
(อมรรัตน์ ยอดศิรจินดา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
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“...เรามี การวางแผนว่าเทอมนี ้จะนานักเรี ยนไปเรี ยนรู้ ที่ไหน เช่ นปี นี ้ไป
บ้านธูปสมุนไพร เทอมหน้าไปทาขนมถ้วย เราจะให้ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนเป็ นอับ
ดับหนึ่ ง ก่ อนที ่จะพาเด็กออกไปเรี ยนรู้ นอกชุมชน เพราะเด็กต้องได้รับการเรี ยนรู้ เรื ่องชุมชนของ
ตนเอง ถ้าวัน ธรรมดาเราจะเชิ ญ ครู ภูมิปัญญามาที ่โรงเรี ยน เสาร์ อาทิ ตย์ จะต้องพาเด็กออกไป
ตลาดน้ า แล้วประชาชนชาวชุมชนตลาดน้ าบางน้ าผึ้ งให้ความร่ วมมื อดี มากๆ คื อเราพาเด็กไป
เรี ยนรู้ ทางชุมชนให้การต้อนรับและยิ นดีทีจ่ ะสอนเด็กในเรื ่องทีเ่ ด็กอยากจะรู้...”
(อุษณีย์ ขาดวง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
4.1.3 ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ระบบโรงเรี ยน ปฏิบตั ิงานตามแผนที่ได้ กาหนดไว้ คือการนาวิชาเรี ยนมาประยุกต์ใช้ ในการเสริ ม
องค์ความรู้ที่มีในอยู่ในตลาดน ้าโบราณ นาเด็กนักเรี ยนออกมาเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน เพื่อให้ ได้ รับ
ประสบการณ์จริง ใช้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นกรณีศกึ ษาเรื่ องประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต จากการเข้ าค่ายคุณธรรม เรี ยนรู้ งานอาชีพ เชิญครู ภูมิปัญญามาสอน รวมไปถึงการทา
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
“...ครู จะสอนคาศัพท์ ไปตลอดทาง อันนี ้ภาษาอังกฤษเรี ยกว่าอะไร ร้ าน
ขายยาภาษาอังกฤษเรี ยกว่าอะไรนี ท่ ีป่ ้ าได้ยิน เราช่วยให้เด็กรู้จกั วิ ถีชีวิตชุมชนของเรา คนในตลาด
ใจดี คุณครู ก็บอกให้เด็ กสวัสดี ครับคุณป้ า ให้แนะนาตัวเป็ นภาษาอังกฤษว่าหนูมาจากโรงเรี ยน
อะไรก็ว่าไป...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...มี หลายโรงเรี ยนที ่กงเห็นคุณครู เค้าพามา อนุบาลตัวเล็กตัวน้อย เด็ก
ประถม มัธยมก็มี มาเดิ นดูตลาด พูดง่าย ๆ ว่ามาหาความรู้นอกห้องเรี ยน...”
(ไพศาล กุลอารี ย์รัตน์, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2555)
“...เวลาเราพาเด็กไปเดิ นตลาด คุณครู จะคอยดูแล จากที ่เห็นคื อพ่อค้า
แม่คา้ ในตลาดก็ยินดี และเต็มใจมี ส่วนร่ วม เด็กอยากรู้อะไรเด็กก็จะถาม อย่างพวกร้านขายยาจะมี
สมุนไพรขายด้วย เด็กไม่ รู้ไม่ เคยเห็น ก็ถามว่านี ่เรี ยกว่าอะไรคะ ทางพ่อค้าแม่ค้าก็จะตอบ บอก
สรรพคุณให้ความรู้ เพราะเป็ นเด็กโรงเรี ยนในชุมชนตลาด หรื อไม่ว่าจะเป็ นเด็กจากโรงเรี ยนอื ่นชาว
ชุมชนก็ให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ...”
(จรัสพร ธรรมรักษา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
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“...ครู พาเด็กมาฟั งโครงการฝึ กอบรมอาชี พของทางเทศบาลตาบลคลอง
สวนจัดขึ้นเพราะ ครู อยากให้เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรี ยน...”
(ชลนิกาศ์ สุขเทศ, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
“...ทุกปี ทางโรงเรี ยนจะพาเด็กไปสัมผัสกับชุมชนตลาดน้า จัดให้ไปเรี ยนรู้
งานอาชี พ เช่ น หมู่บ้าน OTOP เรี ยนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เชิ ญครู ภูมิปัญญามาสอนเรื ่ อง
จุลินทรี ย์ น้าหมักชี วภาพ เด็กก็สามารถผลิ ตน้าจุลินทรี ย์เองได้ แล้วก็นามาใช้ในโรงเรี ยน เหลื อเอา
ไปขายตลาดน้า เงิ นทีไ่ ด้ก็นามาเป็ นทุนการศึกษาให้เด็กทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป...”
(อุษณีย์ ขาดวง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
นอกจากนี ้โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงตลาดน ้าโบราณยังมีการจัดกิจกรรม
ร่ วมกับชุมชน โดยใช้ วิชาเรี ยนมาประยุกต์เข้ ากับชุมชน คือการแสดงดนตรี ไทยจากเด็กนักเรี ยน
ชมรมดนตรี ไทย จัดแสดงทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
“...เรามี วงดนตรี ไทยจากชมรมดนตรี ไทยของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
คลองสวน มาเล่นวันเสาร์ อาทิ ตย์ ร่วมกับทางชุมชน เพือ่ ส่งเสริ มตลาดคลองสวนร้อยปี เราทามา
เกื อบ7 เดือนแล้ว ออกมาเล่นดนตรี ตรงนีเ้ ป็ นการส่งเสริ มเด็กให้ฝึกเล่นดนตรี ไทยให้เก่งขึ้น...”
(สมาน วิจิตรวงษ์ , สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...เรื ่ องของการเอาวิ ชาเรี ยนมาประยุกต์ ใช้ในการเสริ มองค์ ความรู้ ใน
ตลาดแบบนีม้ ี อย่างเช่นวิ ชาดนตรี ไทย เรามี เด็กมาแสดงในตลาด นี ่ถือ เป็ นส่วนหนึ่งในการนาเอา
ความรู้วิชาดนตรี ไทยมาต่อยอดองค์ความรู้ทีเ่ ด็กมี อยู่...”
(พงศกร หล่อศิริ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...วันเสาร์ อาทิ ตย์ จะมี เด็ กนักเรี ยนชมรมดนตรี ไ ทยของโรงเรี ยนเรา
แสดงดนตรี ไทยที ่ศาลาท่าน้ า ฝั่ งหน้าตลาด ทางเทศบาลติ ดต่อมาทางโรงเรี ยนให้มี การจัดแสดง
ดนตรี ไทยซึ่งเป็ นการร่ วมทากิ จกรรมกับชุมชน...”
(สมถวิล ประกิตสันธนะ, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...การแสดงดนตรี ไ ทยของเด็ ก นัก เรี ยนเป็ นหนึ่ ง ในวิ ช าดนตรี ไ ทยที ่
โรงเรี ยนเราสอน เด็กที ่ไปเล่นเป็ นเด็กจากชมรมดนตรี ไทย จากที ่เรี ยนในห้องเรี ยนแล้วก็ ได้ออก
แสดงข้างนอก ให้ประชาชนได้ฟัง คื อเป็ นการฝึ กความกล้าแสดงออกให้เด็กด้วยทางหนึ่ง และเด็ก
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เองยังได้ฝึกมื อตัวเองให้เล่นให้เก่ง ทางโรงเรี ยนสนับสนุนกิ จกรรมดี ๆ แบบนี ้ เด็กได้ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ และยังได้เงิ นค่าขนมเล็กๆน้อยจากประชาชนทีม่ ี น้าใจให้เป็ นทุนการศึกษา...”
(จรัสพร ธรรมรักษา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
4.1.4 ประชาชนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ระบบโรงเรี ยน เป็ นผลจากการดาเนินงานที่เด็กได้ จากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์จริ งนอกห้ องเรี ยน
โดยประเมินผลในรูปแบบของการเขียนรายงาน การเขียนเรี ยนความ การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน การ
ให้ คะแนนจากสิ่งที่เด็กได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
“...โรงเรี ยนวัดบางพลี ใหญ่ใน โรงเรี ยนวัดบางพลี ใหญ่กลาง จะพาเด็ก
ออกมาศึกษาทีต่ ลาด อย่างเช่นวิ ชาภาษาอังกฤษจะสอนคาศัพท์ร้านค้า ศัพท์ข้าวของเครื ่องใช้ต่าง
ๆ หรื อไม่ก็เป็ นวิ ชาภาษาไทย วิ ชาสังคมให้เด็กศึกษาประเพณี วฒ
ั นธรรมชุมชนแล้วเขี ยนรายงาน
เขี ยนเรี ยงความส่งซึ่ งเด็กนักเรี ยนเหล่านี ้ก็เป็ นลูกหลานของชาวอาเภอบางพลี ด้วยเหมื อนกัน เป็ น
การสอนให้เ ด็ กรู้ ความเป็ นมาของชุม ชนของตนเอง แม้แต่ วิชาพุทธศาสนาก็ พ านักเรี ยนมาทา
กิ จกรรมทางศาสนาทีว่ ดั ...”
(พัฒนพงศ์ จงรักดี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เด็ กนักเรี ยนที ่มาเรี ยนรู้ เรื ่ องสมุนไพรไทย ภู มิปัญญาชาวบ้าน ส่วน
ใหญ่ที่เห็นจะเป็ นวิ ชาการงานอาชี พ ทางโรงเรี ยนก็พานักเรี ยนมาหาร้าน OTOP มาฝึ กทาแล้วเอา
ความรู้ได้ไปเขี ยนรายงานส่งอาจารย์อีกที ...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555 )
“...ครู จะให้เด็กเขี ยนเป็ นรายงานกลุ่มส่งจากสิ่ งที ่ตนเองได้ค้นคว้า แล้ว
ออกมารายงานหน้ าชั้น แบ่ ง ปั น ความรู้ จ ากสิ่ ง ที ่ต นเองค้นคว้าให้เ พื ่อนได้รู้ แน่ นอนว่ า ความ
พยายามที ่เด็กได้ทาเราจะให้เป็ นคะแนน แต่สิ่งที ่สาคัญไปกว่านัน้ คื อเด็กก็จะได้รู้ว่าความเป็ นมา
ของชุมชนบางพลี ของเราเป็ นมาอย่างไร โดยผ่านระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน...”
(สมถวิล ประกิตสันธนะ, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...เราให้เด็กเขี ยนเรี ยงความส่งจากการร่ วมกิ จกรรมโครงการฝึ กอบรม
การปลูกผักไร้ สารพิ ษ บรรยายโดยวิ ทยากรเกษตรอาเภอ ว่าเด็กได้ฟังแล้วได้อะไรบ้าง จากนัน้ ครู
สรุปความรู้ รวบยอดให้เด็กฟั งอี กครั้งหนึ่ง และให้เด็กได้นาความรู้นนั้ ไปใช้ในกิ จกรรมปลูกผักสวน
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ครัววิ ชาการเกษตรทุกวันพุธ และวันศุกร์ เพือ่ นาผลผลิ ตที ่ได้มาใช้ประกอบอาหารโครงการอาหาร
กลางวัน ผลผลิ ตที ไ่ ด้อาจจะไม่เยอะ แต่เด็กได้ภูมิใจว่าเป็ นผักทีเ่ ราลงมื อปลูกเอง...”
(ชลนิกาศ์ สุขเทศ, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
นอกจากการประเมินผลด้ วยการเขียนรายงานเพื่อให้ ได้ คะแนนแล้ ว ผลที่
ได้ จากการศึกษาเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ตลาดน ้าโบราณ และจากการทัศนศึกษาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ย น เด็กนักเรี ยนยังได้ ความรู้เรื่ องของภูมิ
ปั ญญาชาวบ้ าน การสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และการได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
“...สิ่ งที เ่ ด็กได้คือเป็ นการฝึ กเด็กให้เรี ยนรู้การใช้ชีวิตจริ ง ได้ประสบการณ์
จริ งนอกห้องเรี ยน ได้ทางาน ได้บูรณาการความรู้ เข้ากับวิ ชาต่างๆ อย่างคณิ ตศาสตร์ เรื ่ องราคา
กาไร วิ ชาสังคมทีเ่ ห็นได้ชดั มากทีส่ ดุ คือสังคมชุมชนตลาดน้า ความใจดีของพ่อค้า ...”
(สุพรรณี แสงปาน, สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2555)
“...จากการที ่เราพาเด็กไปเดิ นตลาดโบราณ เค้าได้รู้จกั ได้สมั ผัสวิ ถีชีวิต
ชาวบางพลี เด็กบางคนพ่อแม่เป็ นคนพืน้ ที ่ แต่ ไม่ได้อยู่ในตลาด ไม่เคยรู้ว่าตาบลของเรามี ตลาด
โบราณที ่เก่าแก่สมัยรัชกาลที ่ 5 อยู่ใกล้โรงเรี ยน มี ทางเดิ นตลาดเป็ นไม้ยาวไปจนสุดตลาด มี ร้าน
ขายขนมไทยพืน้ บ้าน ร้านขายยาโบราณ เด็กก็จะได้ความรู้จากนอกห้องเรี ยนเพิ่มขึ้น...”
(อมรรัตน์ ยอดศิรจินดา, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2555)
“...ผลที ่ได้คือเด็กมี ทกั ษะชี วิตสอดคล้องกับแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
ในหลวง มี ความรู้ มากขึ้ น ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์พบว่าเด็กมี ทกั ษะชี วิต อย่างเสาร์ อาทิ ตย์
เราจะบอกว่าหนูไปที ่ตลาดน้ าได้เลยนะ ผอ.ให้มาถามว่าหนูจะช่วยงานตรงไหนได้บ้าง เด็กก็จะ
เกิ ดการเรี ยนรู้ทกั ษะว่าร้านนี ท้ าขนมขาย เรี ยนรู้วิธีทา วิ ธีการจัดการร้านยังไง วิ ธีการขาย...”
(อุษณีย์ ขาดวง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ผลจากการที ่เด็กได้เรี ยนเรื ่องการผลิ ตจุลินทรี ย์ในชัว่ โมงเรี ยน ทาให้
เด็ กสามารถผลิ ตจุ ลิ นทรี ย์ใช้ เ องได้ และทางโรงเรี ยนก็ ไ ด้ม าเปิ ดร้ านอยู่ ในตลาดเป็ นร้ านของ
โรงเรี ยนสาราญวิ ทยาจาหน่ายน้ าจุลินทรี ย์ โดยให้นกั เรี ยนมาทากิ จกรรม ผลัดกันมาจาหน่ายวัน
ละ 2 คน โดยให้เด็กแต่งชุดนักเรี ยนมา เราประเมิ นผลจากความสาเร็ จตรงนี .้ ..”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
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4.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรียน
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง พบว่ามีการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบ
โรงเรี ยน โดยความร่ วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด และองค์กรภาคเอกชนได้ ให้ ความสาคัญกับการสนับสนุนส่งเสริ มโครงการ
ฝึ กอบรมอาชีพ โครงการฝึ กอบรมการให้ บริ การ โครงการมัคคุเทศก์ชมุ ชนให้ กบั คนในชุมชนตลาด
น ้าโบราณ รวมถึงการศึกษาดูงานชุมชนตลาดน ้าอื่น ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในชุมชนของตน โดย
ประชาชนมีส่วนร่ วมในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขันประเมิ
้
นผล
ดังนี ้
4.2.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
นอกระบบโรงเรี ยน จากการสอบถามความต้ องการของคนในชุมชนที่ต้องการเรี ยนรู้ในเรื่ องต่าง ๆ
และจากหน่วยงานราชการที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นกับคนในชุมชน โดยการ
จัดโครงการฝึ กอบรมอาชีพ ที่เน้ นความต้ องการของคนในชุมชนเป็ นหลัก
“...ชาวชุมชนได้เสนอให้จัดฝึ กอบรมนวดแผนไทยในครั้งต่อไป เพราะ
ตลาดคลองสวนยังไม่มีร้านให้บริ การนวดแผนไทย แต่มีผลิ ตภัณฑ์ สมุนไพรเกี ่ยวกับการนวดขาย
อยู่ เช่น น้ามันเหลื อง ยาหม่อง ถ้าเราจัดอบรมเรื ่องการนวดให้ อาจจะมี บางคนนาไปต่อยอดเปิ ด
เป็ นร้านนวดตัว นวดเท้าผ่อนคลายให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้...”
(ญาณิศา หลอดอ่อน, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ทางเทศบาลได้มีการจัดฝึ กอบรมผู้ประกอบการร้ านค้าเพื ่อเพิ่ มองค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การทาอาหาร การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ เราได้มีการคิ ดว่าจะทาอย่างไรให้
สิ นค้าของเราตรงกับความต้องการของนักท่องเที ่ยวในปั จจุบนั ได้ แต่ยงั ต้องคงไว้ซึ่งรากเหง้าของ
ชุมชนเราเองด้วย...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เป็ นหน้าที ่ของทางเทศบาลที ่ต้องสนับสนุนเรื ่ องของอาชี พ เราเปิ ด
โอกาสให้คนในชุมชนได้เรี ยนรู้ จากสิ่ งที ่เค้าอยากรู้ เริ่ มแรกทางเทศบาลจะลงพื ้นที ่ไปสอบถามคน
ในชุมชนว่าอยากจะเรี ยนอะไร เราก็จะให้ลงชื ่อไว้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นกลุ่มแม่คา้ ทีใ่ ห้ความสนใจ...”
(สุพรรณี แสงปาน, สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2555)

158

“...อย่ า งช่ ว งแรกเราอบรมท าขนม ปี ต่ อ มาก็ เ ปลี ่ ย นเป็ นอบรม
Packaging จากการเสนอของคนในชุมชนเพราะขนมในตลาดมันก็มีขายอยู่แล้ว แต่จะทาอย่างไร
ให้สินค้าดูสวยงามขึ้น ทาให้น่าสนใจ ยกระดับราคาสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ หีบห่อสวยงาม แม่ค้าจะได้
นากลับไปใช้ได้...”
(นัทธมน วัฒนวิภา, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
4.2.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอก
ระบบโรงเรี ยน โดยหน่ว ยงานราชการเป็ นผู้จัดกิ จ กรรม หรื อคนในชุม ชนเป็ นผู้จัดกิ จ กรรมแก่
ประชาชนผู้สนใจ จาเป็ นต้ องมีการวางแผนจัดหลักสูตรโครงการอบรมต่างๆ และการทาแผนการ
สอน
“...โครงการอบรมอาชี พ แบ่งเป็ น 7 หลักสูตร 7 วัน วันละประมาณ 6
ชม. อย่ า งเช่ น หลัก สู ต รการท าขนมกะหรี ่ พ ั้ฟ จะเป็ นช่ ว งเช้ า ช่ ว งบ่ า ยก็ จ ะเป็ นปั้ น สิ บ ไส้ป ลา
วิ ทยากรทีเ่ ราเชิ ญมาสอนทางเทศบาลจัดหามาให้ เช่นเป็ นอาจารย์มาจากสถาบันต่าง ๆ ทุกครั้งที ่
เราจัดอบรมประชาชนก็ให้ความสนใจมาเรี ยน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...”
(ญาณิศา หลอดอ่อน, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ชุม ชนมี ส่ วนส าคัญ มากในการจัดการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน มี
หลายสถาบันมาจัดโครงการฝึ กอบรมให้แก่ชุมชนโดยร่ วมมื อกับทางเทศบาล จัดกิ จกรรมขึ้น เช่น
การฝึ กอบรมทาขนม ทาอาหาร เปิ ดเป็ นหลักสูตรประมาณ 3-5 วัน คนในชุมชนก็มาเรี ยน...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ภายนอกจะเป็ นทางเจ้าของโครงการคื อ ปตท. นาคณะศึกษาดูงาน
มาให้เรา โดยจะถามว่าอยากไปทีไ่ หนใน 6 ตาบลของภาคกลางอยากศึกษาเรื ่องอะไร ถ้าสนใจ
เรื ่องศูนย์ การเรี ยนรู้ของเราก็จะจัดกลุ่มมาประมาณ25-30 คน 2วัน 1คืน หรื อจะมาเรี ยนระยะสัน้
1วันก็ได้...”
(อทิวตั รอดคลองตัน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...เวลามี หน่วยงานราชการ หรื อโรงเรี ยนต่าง ๆ เชิ ญเราไปเป็ นวิ ทยากร
ให้ความรู้ เรามี การทาแผนการสอนควบคู่ไปกับการสาธิ ตวิ ธีการทาตัง้ แต่เริ่ มต้นจนเสร็ จเป็ นลูก
ประคบ อย่างเช่นช่วงเช้าสอนการทาลูกประคบสมุนไพรธัญพืช ช่วงบ่ายสอนการทาพิ มเสนน้า ยา
หม่อง...”

159

(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
นอกจากนี เ้ รื่ อ งของการเตรี ย มข้ อมู ล สื่ อ ความพร้ อมของสถานที่
เจ้ าหน้ าที่ประจาจุดเรี ยนรู้ วิทยากรที่ชานาญมาสาธิตวิธีการทาก็เป็ นสิ่งสาคัญในการวางแผนงาน
จากการเข้ าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมการเป็ นวิทยากรที่ดี เพื่อให้ สามารถอธิบาย
ความรู้ให้ เป็ นภาษาที่เข้ าใจง่ายแก่ผ้ ฟู ั ง
“...ทัง้ 9 จุดเรี ยนรู้ ก็ต้องมี วิทยากรประจาจุดให้ความรู้ เรามี เจ้าหน้าที ่
ดูแลประจาจากคนในชุมชนที ่จบปริ ญญาตรี มาทาบัญชี ทาสื ่อการเรี ยนเช่น Powerpoint ที ่ใช้ใน
การบรรยาย...”
(พรชัย เขียวขา, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...กลุ่มพีก่ ็จะมี ชาวบ้านจากหลายหลังมารวมกัน ตอนนี ้เรามี สมาชิ กใน
ส่วนของการผลิ ต 15คน มี การแบ่งหน้าที ่อาศัยความชานาญของแต่ ละคน ถ้ามี นกั เรี ยนหรื อคนที ่
สนใจมาติ ดต่ออยากให้เราสอน เราก็มีวิทยากรทีช่ านาญสาธิ ตและบรรยายโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายค่า
วิ ทยากร แต่อาจจะต้องเสี ยค่าอุปกรณ์ บ้างเล็กน้อย แล้วให้ทาเอง เย็บเอง และนากลับไปใช้ได้
เลย...”
(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...กลุ่มโฮมสเตย์ เรามี การแบ่งหน้าที ่กนั เราได้เข้าร่ วมโครงการอบรม
การเป็ นเจ้าบ้านที ่ดี โดยการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย ว่าจะต้องทายังไง พูดจายังไง จัดกิ จกรรม
อะไรบ้าง เพราะนักท่องเที ่ยวที ่มาเค้าไม่ได้มาพักอย่างเดี ยว เค้าอยากจะมาศึกษาหาความรู้ ด้วย
เจ้าของบ้านแต่ละหลังจะต้องหาข้อมู ลเตรี ยมข้อมู ลให้พ ร้ อม ต้องสามารถพูดคุยให้ความรู้ กับ
นักท่องเทีย่ วได้ ...”
(มะลิ พูนสวัสดิ,์ สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ งมี หน่วยงานที ่ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ ในตลาดให้กับ
กลุ่มประชาชนที ่มาดูงาน ไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา โดยท่านนายก อบต. จะเป็ นวิ ทยากรซึ่ ง
ท่านจะให้ความสาคัญกับคณะศึกษาดูงานมาก เพราะส่วนใหญ่ที่มาคื อต้องการมาหาความรู้การ
บริ หารจัดการตลาดน้าบางน้าผึ้ง...”
(นิภา ใหม่โสภา, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
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“...ป้ าทาเรื ่องการท่องเทีย่ วชุมชน ก็ไปร่ วมโครงการอบรมกับสถาบันการ
ท่องเที ่ยว ได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนความคิ ดเห็นกันระหว่างกลุ่มบริ ษัททัวร์ ต่างชาติ ที่ต้องการเรี ยนรู้
วิ ถีชีวิตชาวบ้าน คือไม่อยากเทีย่ วในเมื อง แต่อยากใช้ชีวิตชาวบ้าน ก็ได้นาข้อคิ ดเห็นนัน้ มาประชุม
คนในชุมชนของเราว่าต้องเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง อันนีก้ ็คือการไปเรี ยนรู้ตอ้ งเอามาเล่าสู่กนั ฟั ง...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“... เราจัดหลักสูตร 2 หลักสูตร คื อหลักสูตรภายในให้คนในพื ้นที ่โดย
แบ่งเป็ น3 ด้าน คื อด้านเศรษฐกิ จชุมชน เช่นกลุ่มบางน้ าผึ้งพอเพี ยง กลุ่มบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ ง ด้านสิ่ ง แวดล้อม กลุ่มบางน้ าผึ้ งพอเพี ยง ผลิ ตปุ๋ ยหมักชี วภาพ สวนเกษตร
ผสมผสาน สวนป่ าชุมชน ศูนย์ เรี ยนรู้การผลิ ตจุลินทรี ย์ชีวภาพ และการบาบัดน้าเสี ย และด้าน
เฉพาะทางคื อ สถาบันการจัดการเงิ นทุนชุมชนตาบลบางน้ าผึ้งอยู่ในอบต. ศูนย์ การเรี ยนรู้ ด้าน
แพทย์ แผนไทย จัดเป็ นหลักสูตร 2 วัน 1คื น สาหรับเด็กและเยาวชน ถ้าผู้ใหญ่ 2 วันแต่ไม่ค้างคื น
ให้เลือกเรี ยนว่าอยากเรี ยนด้านไหน...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
4.2.3 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
นอกระบบโรงเรี ยน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการเข้ าร่วมกิจกรรมโครงการฝึ กอบรมต่าง ๆ ที่
ทางหน่วยงานราชการจัดขึ ้น เช่น โครงการฝึ กอบรมการทาขนมไทย โครงการฝึ กอบรมบรรจุภณ
ั ฑ์
โครงการฝึ กอบรมการให้ บริ การ โครงการฝึ กอบรมโภชนาการอาหาร โครงการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์
ชุมชน เป็ นต้ น
“...เรื ่องกิ ริยามารยาทแม่คา้ พ่อค้าทางเทศบาลจัดอบรมให้ คนในชุมชนก็
ไปร่ วมกิ จกรรมจะได้นามาปรับปรุงเอามาใช้ เพราะเรามี อาชี พค้าขาย อาชี พการให้บริ การ...”
(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ด้านโภชนาการอาหารทางเทศบาลก็มีจดั อบรมให้ เรื ่องความสะอาด
จะเป็ นโครงการของสาธารณสุขมาดูแล เชิ ญวิ ทยากรมาให้ความรู้...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...โครงการอบรมอาชี พให้คนในชุมชนทางเทศบาลเราทาทุกปี อยู่แล้ว
เช่น อบรมทาขนม ทองหยิ บ ฝอยทอง ทองม้วน โดยมี วิทยากรเป็ นผู้เชี ่ยวชาญในด้านนี ้โดยเฉพาะ
มาให้ความรู้คนในชุมชน...”
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(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...โลโก้สินค้าเทศบาลฝึ กอบรมให้ เราก็ไปเรี ยน ทางวิ ทยากรที ่มีสอนก็
ให้ ค วามรู้ เทคนิ ค ต่ าง ๆ ในการท าแพคเกจให้ส วยงาม สะอาด จะได้ดึ ง ดู ดความสนใจของ
นักท่องเทีย่ ว...”
(เสี ้ยมเจง ตังทรงศั
้
กดิ,์ สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เทศบาลเอาวิ ทยากรมาสอน ไปเรี ยนที ่เทศบาลเค้าจั ดเตรี ยมสถานที ่
ไว้พร้ อม แม่ค้าก็ ไปลงทะเบี ยนเรี ยน มี น้ ามี อาหารให้ทาน แบ่งเรี ยนเป็ นช่ วงเช้า ช่ วงบ่าย เวลา
เรี ยนเราก็ได้ลงมื อทาเองด้วย สอนทาขนม ทาอาหาร เช่น ขนมดอกจอก ขนมทองม้วน แล้วคนที ่
ไปเรี ยนก็กลับมาทาขายได้...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...ทางเทศบาลมี โครงการฝึ กอบรมการทาขนมไทย เช่ น สลิ่ ม ขนมชั้น
ทับทิ มกรอบ ให้คนในชุมชนสามารถมาร่ วมเรี ยนรู้ได้ เราก็ไปเรี ยนเพราะอยากจะเอามาทาขายใน
ตลาด อี กอย่างคื อไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แถมยังได้ความรู้กลับมาด้วย...”
(นัทธมน วัฒนวิภา, สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2555)
4.2.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการกิจกรรมการเรี ยนรู้นอก
ระบบโรงเรี ยน เป็ นผลที่ได้ จากการที่ประชาชนในชุมชนเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรม ในรู ปแบบของ
การประเมินโดยได้ รับใบประกาศนียบัตร การได้ รับการคัดเลือก การได้ รับรางวัลต่าง ๆ
“...เรื ่องกิ ริยามารยาทในการขายเป็ นสิ่ งสาคัญ เราเป็ นแม่ค้าต้องพูดจาดี
เทศบาลกองสาธารณสุขก็ จัดอบรมเรื ่ องมาตรฐานและคุณภาพของอาหาร ความสะอาด การ
ให้บริ การว่าต้องพูดจายังไง ควรแต่งกายยังไง เราไปร่ วมอบรมได้ใบประกาศนียบัตรกลับมา...”
(ชุตมิ า ตังนพคุ
้ ณ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...จากการที ่เราร่ วมโครงการรักป่ าสร้ างคน 84ตาบลวิ ถีพอเพี ยง และ
ได้มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ทางโครงการได้คดั เลื อกตาบลที ่มีความโดดเด่นบาง
น้าผึ้งได้รับเลื อกให้เป็ น 1 ใน 6 ของตาบลทัง้ หมดในภาคกลางจาก 22ตาบล ที ่ได้รับคัดเลื อกเป็ น
ความภาคภูมิใจของชาวชุมชนบางน้าผึ้ง...”
(อทิวตั รอดคลองตัน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
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“...เรามี วิสาหกิ จชุมชนบ้านธู ปสมุนไพรที ่จดทะเบี ยนวิ สาหกิ จชุมชน ปี
2548 ที เ่ กษตรอาเภอ มี ตราครุฑรับรอง เพราะเราเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ประจาตาบลบางน้าผึ้ง ...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ช่วงนี เ้ ราจะไม่ไปดูงานใครแล้ว แต่ให้เค้ามาดูเรา ในช่วง3ปี แรกที ่เรา
ร่ วมโครงการรักป่ า เราจะออกไปดูงานข้างนอก แลกเปลี ่ยนกันทัง้ 84ตาบล แต่ปัจจุบนั เราจะเป็ น
ฝ่ ายให้เค้ามาดู เพราะเราได้รับคัดเลื อกให้เป็ น 1 ใน6 ตาบลที ่มีความพร้อมด้านแหล่งเรี ยนรู้ เมื ่อ
สิ้ นสุดปี นีแ้ ล้วโครงการปี หน้าของเราจะต้องเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ตาบลข้างเคียงหรื อตาบลทีส่ นใจ...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
4.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดน ้าบางนา้ ผึง้ พบว่ามีการจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นแก่ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยความร่ วมมือ
จากหน่ว ยงานของรั ฐ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล และองค์ ก รภาคเอกชน เช่น ห้ อ ง
นิทรรศการ บ้ านพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน มุมศิลปะ การล่องเรื อชมทัศนียภาพฝั่ งคลอง มุม
ร้ องเพลง การเรี ยนรู้ ผ่านสินค้ า หรื อวิถีชี วิตคนในชุมชนตลาดนา้ โบราณ อาคารบ้ านเรื อนสมัย
โบราณ กิจกรรมประจาปี ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชุมชนตลาดนา้ โบราณ โดย
ประชาชนมีส่วนร่ วมในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขันประเมิ
้
นผล
ดังนี ้
4.3.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัย โดยการเสนอความคิดเห็นของคนในชุมชนที่ต้องการให้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต จากการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน และการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการในการจัดกิจกรรม เช่น บ้ านพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรมโบราณ แหล่งเรี ยนรู้ทาง
ธรรมชาติ ห้ องนิทรรศการแสดงภาพถ่าย เป็ นต้ น
“...ตอนแรกตลาดเราไม่มีแหล่งเรี ยนรู้อย่างเช่นบ้านพิ พิธภัณฑ์ พอเราได้
ทาการประชุมคนในชุมชนทาให้เราเปิ ดบ้านเลขที ่ 3 เป็ นบ้านของเจ้าของตลาดในสมัยที ่ท่านยังมี
ชี วิตอยู่ ซึ่ งจัดเป็ นบ้านพิ พิธภัณฑ์ ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในตลาดคลองสวน แสดงรู ปภาพและประวัติ
ความเป็ นมาของตลาดคลองสวน มี การนาข้าวของเครื ่ องใช้ในสมัยก่อนมาจัดแสดงให้ความรู้กบั
นักท่องเทีย่ ว ไม่ว่าจะเป็ นเตารี ดผ้า ตะเกี ยงเจ้าพายุ กระป๋ องนมโบราณ...”
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(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดของเราเป็ นตลาดโบราณอยู่แล้วดูได้จากอาคารบ้านเรื อนเก่าแก่
แต่เราอยากให้มีมุมหนึ่ งที ่จัดแสดงประวัติความเป็ นมาของตลาด ความสาคัญของชุมชน ทาง
เทศบาลจึ งได้จัดห้องนิ ทรรศการแสดงภาพถ่ายให้นกั ท่องเที ่ยวแวะชม ได้เกิ ดการเรี ยนรู้ ระหว่าง
การเดิ นหาซื ้อของทาน...”
(พัฒนพงศ์ จงรักดี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...มี งบประมาณมาให้เราทาตลาดใหม่ ปรับเปลี ่ยนรู ปทรงของตลาดให้
ดูทนั สมัย แต่เรามี ความเห็นตรงกันว่าเราไม่ทา เพราะเราต้องการอนุรักษ์ ตลาดโบราณของเราไว้
ให้น านที ่สุดเท่ าที ่จะนานได้เพื ่อที ่จะให้เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ให้นักท่ องเที ่ยวได้ม าดูส ถาปั ตยกรรม
โบราณ 100 ปี ได้ทีน่ ี ่...”
(สุพรรณี แสงปาน, สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2555)
“...มุมศิ ลปะในสวนเริ่ มจากที ่พี่เป็ นครู ศิลปะ ชอบและรักในงานศิ ลปะ
งานผ้าบาติ ก จึ งอยากส่งเสริ มเรื ่ องศิ ลปะให้กบั เยาวชนได้ใช้จินตนาการสร้ างสรรค์ มี รสนิ ยมใน
งานศิ ลปะ คื อไม่ อยากให้เด็กไทยไม่รู้จักหอศิ ลป์ ไม่รู้จักงานศิ ลปะว่าเป็ นยังไง อยากปลูกฝั งและ
สร้างรสนิ ยมให้เด็กตัง้ แต่ยงั เล็ก...”
(ศฤา เมธาสถิตสุข, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555)
“...เรามี สวนป่ าชุมชน 103ไร่ มาจากการที ่ประชาชนขายที ่ให้กับทาง
ราชการ ส านัก งานสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เ ป็ นผู้ซื้ อ ไว้ แต่ ปล่ อ ยเป็ นป่ ารกร้ า ง เราจึ ง ได้ท าการ
พัฒ นาขึ้ นมาให้เ ป็ นสวนป่ าชุม ชน มี ทั้ง ไม้ 3ระดับ พื ช ป่ าชายเลน ปลู กล าพูเ พื ่อจะเอาหิ่ ง ห้อย
กลับคืนมา พืชไม้ประจาท้องถิ่ นคือต้นตีนเป็ ด ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติ ...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ส่ ว นมากนัก ท่ อ งเที ่ย วที ่ม าก็ อ ยากจะมาท ากิ จ กรรม เราจึ ง คิ ด ว่ า
กิ จกรรมที ่ควรมี ในตลาดน้าน่าจะมี อะไรบ้าง จึ งมี การเสนอว่าให้มี กิ จกรรมขี ่จักรยานชมสวน นัง่
เรื อชมหิ่ งห้อย นัง่ เรื อชมสะพานภูมิพล ทาดอกไม้ประดิ ษฐ์ ...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
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ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเป็ นชุมชนที่อยู่ติดริ มน ้า
ทาให้ ประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมการล่องเรื อไหว้ พระขึ ้น จากคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่
แสดงความคิดเห็นต้ องการให้ มีการล่องเรื อในชุมชนด้ วย
“...กิ จกรรมล่องเรื อก็เป็ นคนในชุมชนคิ ดขึ้นมาเพราะเราอยู่ริมคลอง ถ้ามี
ล่องเรื อให้เห็นเหมื อนในอดีตก็ช่วยทาให้ตลาดเราน่าสนใจขึ้น คนในชุมชนก็หนุ้ เงิ นกันซื ้อเรื อมา...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...ตอนที ่ผมคิ ดเรื ่ องเรื อท่องเที ่ยวขึ้ นมาก็เพราะว่าไปดูตลาดที ่อื่น แล้ว
กลับมามองตลาดของเราว่าน่าจะมี องค์ประกอบที ่สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตริ มน้าก็คือเรื อ เราไปหาซื ้อ
มาทาให้ตลาดเราน่าสนใจมากขึ้น เราจะให้นกั ท่องเที ่ยวได้เห็นว่าสภาพแวดล้อมตลาดสองฝั่ งของ
เราเป็ น...”
(ประสงค์ อิ่มสะนา, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
“...เรื อล่ อ งไหว้พ ระปิ ดทองจะมี เ ฉพาะเสาร์ อาทิ ตย์ เราทากิ จ กรรม
ล่องเรื อนี ้ขึ้นมา เพราะนักท่องเที ่ยวมาถามว่าตลาดคลองสวนมี ล่องเรื อไหม มันมี คลองคล้าย ๆ
ตลาดน้าอัมพวา ตลาดน้าดาเนิ นสะดวก...”
(ไสว พูลสุข, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
4.3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
อัธยาศัย โดยประชาชนในชุมชนเป็ นผู้วางแผนจัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ให้ แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยว เป็ นการจัดมุมการเรี ยนรู้ จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ภูมิปัญญาต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมประเพณีที่สาคัญของชุมชนตลาดน ้าโบราณ โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ประจาแหล่งเรี ยนรู้
เพื่อดูแลให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
“...กิ จกรรมล่องเรื อไหว้พระ เราวางแผนไว้ว่าควรใช้เวลาไปกลับไม่เกิ น
ชั่ว โมงครึ่ ง โดยเราได้มี ก ารลองจัด ก่ อ นที ่จ ะเปิ ดให้บ ริ การ เพื ่อ ให้นัก ท่ อ งเที ่ย วได้นั่ง เรื อ ชม
ธรรมชาติ วิ ถีชีวิตริ มคลอง วัฒนธรรมของชุมชน ไม่ ใช่ ว่ามาเที ่ยวซื ้อของกิ นแล้วกลับ แต่ได้มา
เรี ยนรู้ มาดูชมุ ชนเก่าแก่สมัยรัชกาลที ่ 5...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
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“...พิพิธภัณฑ์บา้ นเลขที ่ 3 เรามี เจ้าหน้าที ่ซึ่งเป็ นคนในชุมชนมาคอยดูแล
ให้ความรู้ ทกุ วันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์ เพราะนักท่องเที ่ยวจะเยอะ เจ้าหน้าที ่ที่เราให้อยู่ประจาแหล่ง
เรี ยนรู้ ต้องเป็ นคนในพื ้นที ่เท่านัน้ ถึงจะรู้ ประวัติความเป็ นมาของตลาดเรา สามารถตอบคาถาม
และอธิ บายให้ความรู้นกั ท่องเที ย่ วได้อยากถูกต้อง...”
(ชุตมิ า ตังนพคุ
้ ณ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...กิ จกรรมประจาปี เรามี งานงิ้ ว ประมาณเดื อนมี นาคมของทุกปี มี งาน
ศาลเจ้าพ่อคลองสวน เราจัดกันปี ละครั้งวันที ่ 31 ธันวาคม ทุกปี เราก็จะมี ทาบุญตักบาตรส่งท้ายปี
เก่ าต้อนรับปี ใหม่ ประมาณ มี นาคม ก็มีงานงิ้ ว เดื อนเมษายน มี งานสงกรานต์ เทศบาลก็ มี
หนัง สื อเชิ ญผู้เฒ่ าผู้แ ก่ มารดน้ าดาหัว ขอพร เป็ นประเพณี แบบไทย ๆ ประชาชนที ่มาสามารถ
เรี ยนรู้จากกิ จกรรมที ช่ มุ ชนจัดขึ้นได้...”
(จันทิมา ศิริดวงสุริยนั ต์, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...เนื ่องจากเรามี ประเพณี รับบัวซึ่ งเป็ นประเพณี ท้องถิ่ นของชาวตาบล
บางพลี ซึ่ งจัดเดื อนตุลาคมของทุกปี เราจึ ง อยากจัดกิ จกรรมเพื ่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้องถิ่ นใน
ชุมชน แล้วเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที ย่ วได้มาสัมผัส และเรี ยนรู้วิถีชีวิตชุมชนจากกิ จกรรมนี .้ ..”
(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดเรามี บ้านพิ พิธภัณฑ์ คือบ้านเลขที ่ 3 เป็ นบ้านของเจ้าของตลาด
ภายในบ้านมี การจัดแสดงของเก่า ของโบราณที ่เราเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู อย่างพวกกระป๋ องนม
สมัยเก่ า กล่องไม้ขีด ขวดสุรา ข้าวของเครื ่องใช้โบราณ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนชาวตลาดคลอง
สวนซึ่ งเป็ นตลาดโบราณริ มน้าที ่มีมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที ่ 5 สถาปั ตยกรรมเราเป็ นไม้ รู ปทรงอาคาร
บ้านเรื อนสร้างด้วยไม้ทกุ ห้อง เรายังคงอนุรักษ์ ไว้ไม่เปลีย่ นแปลง...”
(เซี๊ยม อิทธิภานนท์, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...งานลอยกระทงมี จัดประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ ถัดมาก็
เป็ นงานประจาปี ของหลวงพ่อปาน อาเภอบางบ่อ เราได้ไปนิ มนต์ อนั เชิ ญมาจากที ่ว่าการอาเภอ
บางบ่อมาประดิ ษฐานชัว่ คราวที ่เทศบาลเพื ่อที ่จะให้ประชาชนได้ไปทาบุญปิ ดทอง มี จัดงานสื บ
สานตานานตลาดคลองสวนร้อยปี จัดงานขึ้นเพือ่ คื นกาไรให้กบั สังคม มี คอนเซปต์คือให้ลูกหลาน
ใส่ชุดจี น ย้อนยุค มี กิจกรรมลงทะเบี ยนจับของรางวัลให้กบั นักท่องเที ่ยว เช่น ตู้เย็น ที วี พัดลม
ของทีร่ ะลึกเล็กๆ น้อย ๆ...”
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(สุพรรณี แสงปาน, สัมภาษณ์ 7 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้าบางน้าผึ้งสนับสนุนกิ จกรรมการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เราจัดให้
มี มมุ OTOP มุมศิ ลปะในสวน วาดภาพระบายสี ผ้าบาติ ก มี แหล่งบันเทิ งเวที ในสวน ซึ่ งเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ ที่สาคัญมากสาหรับนักเรี ยน สัปดาห์ หนึ่ งจะมี นกั เรี ยนมาเยอะมาก จึ งต้องแบ่งเป็ นกลุ่ม
เรี ยนดอกไม้เกล็ดปลา ทาธูปสมุนไพร ทาสบู่ หรื องานหัตถกรรมต่าง ๆ...”
(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...มี ศูนย์การเรี ยนรู้ใหญ่ซึ่งเป็ นทีร่ วมของนักท่องเทีย่ วโฮมสเตย์เวลาทาน
ข้าว เวลาทากิ จกรรมต่างๆ สามารถหยิ บหนังสื อในตู้ที่เราเตรี ยมไว้มาอ่านได้ กิ จกรรมที ่เราจัดให้
นักท่องเที ่ยวหากมานอนโฮมสเตย์ ป้ าจะถามนักท่องเที ่ยวก่อนว่าอยากเรี ยนรู้ อะไร อยากมาพัก
เฉยๆ อยากมาลงเรื อชมหิ่ งห้อย อยากเรี ยนรู้การทาอาหาร อยากรู้เรื ่องการบริ หารจัดการ เราก็จะ
สอนตามทีอ่ ยากเรี ยน...”
(มะลิ พูนสวัสดิ,์ สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดนี ้เป็ นตลาด3วัย คื อผู้สูงอายุมาได้ เราก็ จะมี เวที ในสวนให้นงั่
พักผ่อนร้ องเพลง เรามี ศูนย์ โฮมแคร์ ด้วยที ่คอยดูแลผู้สูงอายุ คนพิ การด้วย ถ้าเดิ นไม่ไหวก็พาไป
ฝากไว้เรามี เจ้าหน้าที ่ดูแล ลูกๆ ก็พาไปมุมศิ ลปะวาดภาพระบายสี เสริ มสร้างความรู้ พ่อแม่ก็ไป
เดิ นซื ้ออาหาร ก็เป็ นการทากิ จกรรมร่ วมกันในครอบครัว...”
(อทิวตั รอดคลองตัน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...แหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนเรามี เยอะ เช่น การทาลูกประคบธัญพื ช บ้าน
ธูปสมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้านน้าหมักสมุนไพร ถ้าเข้าสวนป่ าชุมชนของเราก็จะมี ชื่อพันธุ์ไม้ปัก
อยู่เกื อบทุกต้น ปั กไว้ให้อ่านเวลาเดิ นชมสวน จะได้รู้ว่านีม่ นั คือต้นอะไร เสริ มความรู้ไปในตัว...”
(พรชัย เขียวขา, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...มุมศิ ลปะในสวนเราเปิ ดทุกวันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์ เปิ ดตัง้ แต่ปีแรกที ่เริ่ ม
มี ตลาด คื อเกิ ดขึ้นพร้ อมกัน ที ่จดั มุมศิ ลปะตรงนี ้เพราะ เสนอทางอบต. ว่าจะเปิ ดมุมศิ ลปะดี ไหม
ทางอบต.ก็เห็นด้วยจัดโซนตรงนีถ้ ือว่ากว้างพอสมควร...”
(ศฤา เมธาสถิตสุข, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555)
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“...ตลาดโบราณบางพลีเป็ นตลาดน้าทีอ่ ยู่ริมน้ายาวถึง800เมตร และเป็ น
ตลาดที ่เดิ นบนพื ้นไม้กระดานไม่ได้ก่อสร้ างใหม่ ซึ่งผิ ดกับที ่อื่น เราคงอนุรักษ์ ความเป็ นไทย และ
อนุรักษ์ ความโบราณอยู่ ดูได้จากลายฉลุ โครงสร้ างของไม้ ประกอบการสร้ างบ้านทรงปั้ นหยา
รัตนโกสิ นทร์ อย่างเครื ่องจับสัตว์น้า สิ นค้าเก่า หุ่นกระป๋ องโบราณ ตะเกี ยงไฟโบราณ เป็ นสิ นค้าที ่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้นกั ท่องเที ย่ วได้...”
(ไสว พูลสุข, สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2555)
“...การมาพักบ้านโฮมสเตย์ เป็ นการมาพักผ่อนพร้ อมกับการเรี ยนรู้ วิถี
ชี วิตชุมชน เราจัดกิ จกรรมให้ผทู้ ี ม่ าพักเริ่ มตัง้ แต่วนั ที ่เข้าพัก มี การบรรยายประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชนบางน้าผึ้ง แหล่งเรี ยนรู้ ที่มีในชุมชน จากนัน้ นักท่องเที ่ยวสามารถไปเรี ยนรู้ตามจุดต่างๆที ่เรา
มี หรื อจะเลื อกขี ่จักรยานชมธรรมชาติ ตกเย็นล่องเรื อชมหิ่ งห้อย ตื ่นเช้ามาใส่บาตรพระหน้าบ้าน
ทาให้นกั ท่องเทีย่ วได้มีโอกาสสัมผัสวิ ถีชาวบ้านและรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
4.3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัย โดยการดาเนินงานของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่ได้ วางไว้
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเรี ยนรู้ ระหว่างการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมการล่องเรื อ ขี่จกั รยานชมแหล่ง
เรี ยนรู้ธรรมชาติ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน
“...เราเปิ ดเพลงสมัยก่อนย้อนยุคให้เขากับความโบราณของตลาด มี เรื อ
ชมวิ ถีชีวิตริ มคลองไว้บริ การนักท่องเทีย่ ว นัง่ เรื อก็ได้บรรยากาศริ มฝั่ งคลอง ล่องไปไหว้พระปิ ดทอง
รอยพระพุทธบาทจาลองทีว่ ดั เทพราช พร้อมทัง้ ชมของใช้โบราณสมัยรัชกาลที ่ 5 เช่น ปิ่ นโตเก่าแก่
บาตรโบราณ โดยพระในวัดจะเป็ นผู้ให้ความรู้ แก่นกั ท่องเที ่ยว การเดิ นทางปลอดภัยเพราะเรามี
เสื อ้ ชูชีพให้ เรื อเรารับผูโ้ ดยสารได้ประมาณ 40 คน ...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...สิ น ค้า เราที ่ ข ายส่ ง เสริ มเรี ย นรู้ ข องนัก ท่ อ งเที ่ย ว เรามี เ ครื ่ อ งใช้ ใ น
ครัวเรื อนขาย หม้ อ ชาม กระทะ เตาปิ้ งย่ างที ่เคยใช้ กัน ในสมัยก่ อ น ของเล่ นอย่ า งเช่ น ตุ๊กตา
กระดาษ ขนมใบไม้ที่ในห้างไม่มีขาย ที ่นี่มีร้านทาจันอับ ขนมถัว่ ตัด ขนมหูช้างซึ่ งเป็ นขนมโบราณ
ทัง้ นัน้ ขนมอิ่ วก้วยวัยรุ่นไม่รู้จกั หรอก อยากรู้ว่าเป็ นยังไงต้องเดิ นไปดู เป็ นแป้ งห่อไส้ผกั ไส้หน่อไม้
ห่อแล้วเอาไปทอด ไม่เหมื อนกุยช่าย เจ้าของร้านเค้าทาให้เห็น...”
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(สุนนั ทา แสนเจริญ, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...เราได้มี ก ารพู ด ผ่ า นเสี ย งตามสายของชุม ชนตลาดน้ า โบราณ ให้
นักท่องเที ่ยวได้เดิ นขึ้ นไปดูความเก่าแก่ของตลาดบนสะพานอัศวาณิ ช จะเห็นแนวหลังคาเก่าแก่
ดัง้ เดิ มไม่มีเปลีย่ นแปลง...”
(ชุตมิ า ตังนพคุ
้ ณ, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...นักท่องเที ่ยวที ่มาซื ้อกาแฟผมเค้าถามผมว่าใช้กาแฟอะไร ผมก็เอา
เม็ ดกาแฟแห้ง ที ่ควั่ แล้วใส่แก้วปิ ดฝาไว้เพื ่อไม่ ให้กลิ่ นระเหยให้เค้าดมแล้วก็ บอกว่ามันเป็ นเม็ ด
กาแฟอย่างดีทีค่ วั่ ด้วยเตาถ่านใช้เวลานานกว่าจะหอมแบบนี ้ แล้วชงด้วยถุงแบบโบราณ ในร้านก็
มี รูปภาพสมัยก่อนของตลาด รู ปคนทีเ่ คยมาทานกาแฟร้านผม ผมเก็บรู ปเก่าๆ ไว้เยอะเอาไว้ให้คน
รุ่นหลังได้มาดู โต๊ะกาแฟเป็ นโต๊ะกลมหิ นอ่อนจากอิ ตาลีทีห่ าดูได้ยาก...”
(จิ ้นหลี แซ่แต้ , สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ขนมกุยช่าย ขนมหัวไชเท้าที ่นี่อร่ อย ขายมาตัง้ แต่รุ่ นยายก็ 80กว่าปี
แล้ว เป็ นสูตรที ส่ ื บทอดกันมา ทาให้ดูกนั หน้าร้าน ห่อให้เห็น ซึ้ งนึ่งก็วางหน้าร้าน ใครอยากจะถาม
สูตรก็ ลองถามดูได้ นักท่องเที ่ยวก็ ยืนซื ้อไป บ้างก็ ยืนดูวิธีการห่อ การนวดแป้ ง แบบนี ้ก็เกิ ดการ
เรี ยนรู้ได้...”
(ศักดา ตงสาลี, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...ยายขายพัด พัดของยายนีเ่ ป็ นพัดสานอันละ20 บาท สมัยนี ้ใครๆ ก็ใช้
พัดพลาสติ ก เวลาคนมาซื ้ อยายก็ จะบอกว่าพัดนี ้สานมาจากไม้ไผ่ เป็ นภู มิปัญญาชาวบ้าน ให้
อนุรักษ์ ไว้รุ่นลูกรุ่นหลาน...”
(จันทิมา ศิริดวงสุริยนั ต์, สัมภาษณ์ 2 กรกฎาคม 2555)
“...การมาเดิ นเที ่ยวตลาดน้ าไม่ ใช่ ว่าแค่ว่ามาเดิ นหาซื ้อของทานอย่าง
เดี ยว มันได้เรี ยนรู้ได้เห็นบ้านเรื อนสมัยเก่าทีย่ งั มี อยู่ในปัจจุบนั ข้าวของเครื ่องใช้สมัยโบราณ ขนม
โบราณที ่ยงั มี ขายอยู่ เราไม่ เน้นเรื ่ องสมัยใหม่ เรื ่ องของวัตถุนิยม เพราะเราเป็ นพวกอนุรักษ์ นิยม
เพือ่ คนรุ่นต่อไปจะได้มาชม...”
(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
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“...เอกลัก ษณ์ ข องตลาดคลองสวนคื อ เป็ นตลาดที ่ มี 3 วัฒ นธรรม
ประกอบด้วย ไทยเชื ้อสายจี น ไทยพุทธ ไทยมุสลิ ม และเป็ นตลาดที ่ติดสองชานเมื อง เราจะเห็น
มัสยิ ด จะเห็นโรงเจแสดงถึงเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทยจี น แล้วก็จะมี วดั คลองสวนสามารถมองเห็น
3 วัฒนธรรมในทีแ่ ห่งเดียวกัน...”
(วันดี รุจิขจรเดช, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...จุ ด เด่ น ของตลาดเราคื อ มี ค วามเก่ า แก่ เรายัง คงสภาพเดิ ม ไว้
สันนิ ษฐานว่าตลาดนี ้เกิ ดขึ้ นตัง้ แต่ปี 2400 โครงสร้ างสถาปั ตยกรรมโบราณ หลังคาทรงปั้ นหยา
กระเบื อ้ งว่าว ทางเดิ นตลาดเป็ นทางเดิ นไม้ ปั จจุบนั ก็ยงั คงสภาพเดิ มไว้ นักท่องเที ่ยวจะได้เรี ยนรู้
วิ ถีชีวิตคนในตลาดทีอ่ ิ งกับวิ ถีชีวิตริ มคลองบวกกับการเป็ นชุมชนที ่อยู่ใกล้วดั ...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...อย่างทุกวันนี ้ไม่ใช้นะเครื ่องคิ ดเลข ใช้ลูกคิ ด ใช้มาตัง้ แต่เด็กเตี ่ยเป็ น
คนสอน เป็ นลูกคนจี น นักท่องเที ่ยวก็ถามนะ ป้ าทาไมไม่ใช้ลูกคิ ด เราก็บอกไม่เอาหรอก เราชอบ
แบบนี ถ้ นัดแบบนี ้ นี ใ่ ช้ลูกคิ ดคิ ดเงิ นเร็ วเครื ่องคิ ดเลขอีกนะ...”
(เสี ้ยมเจง ตังทรงศั
้
กดิ,์ สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เทศบาลจัดห้องนิ ทรรศการไว้ 3 ห้อง เพื ่อจัดแสดงรู ปภาพ ประวัติ
ของตลาดบางพลี ประวัติหลวงพ่อโต ให้นกั ท่องเที ่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพ มาศึกษาหาความรู้ได้ พี ่
เป็ นเจ้าหน้าที ่ประจาอยู่ที่ห้องนี ้ก็คอยอธิ บายว่านี ่คือภาพของหลวงพ่อโตวัดบางพลี ใหญ่ใน เล่า
ประวัติความเป็ นมา วิ ถีชีวิตของชุมชนตลาดให้เด็กๆ ฟั ง เล่าบรรยายไปว่าห้องนิ ทรรศการของเรา
มี อะไรทีน่ ่าสนใจ...”
(จันทนีย์ คุ้มสุข, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...สิ นค้าที ่เราขายนี ่ส่งเสริ มความรู้ นกั ท่องเที ่ยวไปในตัวด้วย อย่างของเก่า มี ด
พร้ า เสี ย ม ที ่ส าคัญ คื อพวกเครื ่ อ งสัง ฆทาน ที ่เ กี ่ย วกับพิ ธี ก รรมทางศาสนานี ่มี ข ายเยอะมาก
เทศบาลก็มีเชิ ญคนในชุมชนเราไปฝึ กอบรมเช่นทาขนมปุยฝ้ าย...”
(ศรี สมหมาย พังแก้ ว, สัมภาษณ์ 9 กรกฎาคม 2555)
“...เราเปิ ดบ้านสอนเรื ่ องลูกประคบสมุนไพรธัญพื ชเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ 1
จุดในชุมชนบางน้ าผึ้ ง ซึ่ งลูกประคบสมุนไพรและลูกประคบธัญพื ชที ่เราสอนเป็ นภู มิปัญญาที ่ใช้
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นวัตกรรมใหม่ ไม่ เปรอะเสื ้อผ้า ใช้ไมโครเวฟนึ่ง นักท่องเที ่ยวที ่มาเรี ยนรู้เราก็จะสอนให้ด้วยความ
เต็มใจ...”
(ศิริพร อยูส่ ขุ , สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...กิ จกรรมที ่จัดส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้นกั ท่องเที ่ยวก็ เช่ น ขี ่จักรยานชม
บริ เวณตาบลบางน้ าผึ้ง ถ้าขี ่ไหวนะ เพราะเรามี แหล่งเรี ยนรู้อยู่ 9จุด นัง่ เรื อชมหิ่ งห้อย แล้วแต่ว่า
ต้องการอะไร เรามี มคั คุเทศก์ ชมุ ชนด้วยนะ คือผมเองนีแ่ หละ เราก็พาไปดูสวนป่ าบ้าง ไปชมวัด ก็
เป็ นครู ภูมิปัญญาที ถ่ นัดด้านสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ...”
(พรชัย เขียวขา, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...มุมศิ ลปะในสวนเป็ นมุมที ่ส่งเสริ มความรู้ ให้กับเด็ก เหมื อนกับการ
เรี ย นพิ เ ศษโดยที ่ ไ ม่ รู้ ตัว โดยไม่ ถู ก บัง คับ เรี ย น เป็ นการฝึ กสมาธิ จริ ง ๆ แล้ว อยากให้ค้ น หา
พรสวรรค์ ที่ตวั เองมี ซึ่ งอย่างเราไม่รู้จนกว่าจะได้ลองทา แต่มุมนี ้สร้างขึ้นมาที ่จะตอบสนองว่าลอง
ทาดูก่อน ทาแล้วชอบไหม ถ้าชอบจะได้นาไปต่อยอดสิ่ ง ที ่เรารักเราชอบได้ถูกทาง เด็กที ่มามี
ตัง้ แต่เด็กเล็ก ยังระบายไม่เป็ น จนถึง 60กว่าก็มี เราปล่อยให้อิสระ หรื อถ้าต้องการให้สอนเราก็
สอนให้ฟรี เรามี ผา้ บาติ ก งานเพ้นท์แบบศิ ลปิ น...”
(ศฤา เมธาสถิตสุข, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555)
“...นักท่องเทีย่ วสามารถลองทาสิ นค้าทีข่ ายในตลาดได้อย่างเช่น ร้านทา
ลูกตี นเป็ ด มุมวาดภาพ หรื อถ้าอยากจะมาเรี ยนรู้เรื ่ องการทาขนมถ้วยก็สามารถมาเรี ยนได้ที่บ้าน
คุณยายประคองครู ภูมิปัญญาด้านขนมไทย มาคนเดี ยวหรื อมาเป็ นกลุ่มก็สามารถเรี ยนได้แต่ต้อง
ติ ดต่อล่วงหน้า ทางเราจะเป็ นผูป้ ระสานงานให้ทางคุณยายเตรี ยมวัตถุดิบไว้...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...สิ นค้าทีเ่ ราขายส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักท่องเทีย่ ว เช่น ปลาทูตม้ เค็ม
สมุนไพรซึ่ งเป็ นสูตรโบราณตัง้ แต่สมัยรุ่นย่ารุ่นยาย ป้ าเห็นวิ ธีทามาตัง้ แต่เด็กป้ าก็เก็บความรู้นีไ้ ว้
มันเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน นักท่องเทีย่ วถามว่าทายังไง ป้ าก็บอกสูตร แต่ถา้ อยากจะลงมื อทาเอง
ก็ตอ้ งมาวันพฤหัสบดี เปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู้ ทีบ่ ้านป้ าเปิ ดเป็ นโฮมสเตย์ด้วย อาหาร1อย่างของ
ป้ าก็คือปลาทูตม้ เค็ม...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
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4.4.4 ประชาชนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัย เป็ นผลสาเร็ จที่ได้ จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในตลาดน ้าโบราณ ในรูปของแบบ
ประเมินจากหน่วยงานราชการ การได้ รับคาติชม คาแนะนาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ รับประโยชน์จาก
การเข้ าร่วมกิจกรรม จานวนคนที่ให้ ความสนใจเพิ่มขึ ้น รวมไปถึงการบรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้
“...กิ จกรรมการล่องเรื อไหว้พระ เรามี การจดจานวนนักท่องเที ่ยวทุกรอบ
เพือ่ นามาประเมิ นว่าวันหยุดมี นกั ท่องเที ่ยวสนใจมากเท่าไหร่ เริ่ มแรกอาจจะยังไม่มีคนสนใจมาก
นัก แต่หลังจากทีเ่ ราได้เริ่ มจดจานวนของนักท่องเทีย่ วในแต่ละรอบ ทาการประชาสัมพันธ์ เรื ่องของ
แหล่งเรี ยนรู้บริ เวณใกล้เคี ยง ทาให้เราสามารถเพิ่มจานวนรอบขึ้นอีกจากวันละ 2-3 เที ่ยว เป็ น 3-4
เทีย่ ว...”
(สมศักดิ์ พัฒนะพงศ์พร, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2555)
“...ชุมชนเองก็ได้ประโยชน์จากการจัดห้องนิ ทรรศการด้วย จากการที ่เค้า
ได้รู้จักตัวตนของเค้าเอง ทางเทศบาลเรากระตุ้นให้เ ค้าไม่ ลื ม รากเหง้า วิ ถีชี วิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมของเค้าเอง ว่าเรามี ความเป็ นมาอย่างไร ในอดี ตเราเป็ นอย่างไร ถ้าเราไม่เก็บหลักฐาน
ตรงนี ้ไว้ ชาวบางพลี อาจจะลื ม ตอนนี ้เค้ารู้ แล้วก็ มีการรณรงค์ อนุรักษ์ ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสาน
ต่อไป...”
(พัฒนพงศ์ จงรักดี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...ห้องนิ ทรรศการเรามี การประเมิ นเรื ่ องของคุณภาพของความรู้ ที่จัด
แสดง โดยได้รับคาแนะนาจากนักท่องเที ่ยวบ้าง คณะศึ กษาดูงานบ้างว่าควรจะเพิ่ มเติ มความรู้
เสริ มเข้าไปอี ก จัดตกแต่งให้ดึงดูดความสนใจ เราก็นาคาแนะนาเหล่านีม้ าปรับปรุง และพัฒนา...”
(ชเนศวร์ แห้ วเพ็ชร, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...เราจะมี การเพิ่ มเติ มองค์ ความรู้ ที่สาคัญอยู่เรื ่ อย ๆ อย่างเช่นถ้าเป็ น
ช่วงเทศกาลประเพณี รับบัว เราก็จะเน้นการจัดภาพ ข้อความประวัติความเป็ นมาของประเพณี ให้
มากขึ้น ตอนนีเ้ รากาลังรวบรวมข้างของเครื ่องใช้สมัยโบราณมาจัดแสดงทีน่ ีด่ ว้ ย...”
(วิภานันท์ สุนทรวิภาต, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2555)
“...หลังจากทีเ่ ราเพิ่มจานวนบ้านโฮมสเตย์ขึ้น เราก็ส่งข้อมูลไปที ่กรมการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ ทีจ่ ะให้มาประเมิ น ครั้งแรกเรามี 7หลัง จนถึงตอนนี ้เราผ่านการประเมิ น 3ครั้งแล้ว มี
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ทัง้ หมด 14 หลัง ทัง้ นี ้การประเมิ นก็จะมี 8มาตรฐาน ก็คือความปลอดภัย ความสะอาดของบ้าน
และกิ จกรรมการเรี ยนรู้ทีจ่ ดั ให้แก่ผทู้ ีม่ าพัก...”
(มะลิ พูนสวัสดิ,์ สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2555)
“...อย่างเด็กทีเ่ คยมามุมศิ ลปะของพี ่ ทราบมาว่าตอนนี ้เค้าค้นพบตัวเอง
แล้ว ว่ ารั กงานศิ ล ปะ ก็ ไ ปเรี ย นทางด้านนี ้โดยตรง 2-3 คนแล้ว ก็ ถือ ว่ าประสบความส าเร็ จ ใน
เป้ าหมายทีว่ างไว้ ...”
(ศฤา เมธาสถิตสุข, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2555)
“...กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่เ รามี ในตลาดน้ าเรามี ก ารประเมิ นจากคนใน
ชุมชน ว่าแต่ละจุดมี คนให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด ถ้าจะสามารถเพิ่ มกิ จกรรมการเรี ยนรู้อื่น
ๆ อี กได้ เราก็จะประสานงานกับคนในชุมชนที ่เป็ นครู ภูมิปัญญาในด้านนัน้ ๆ ให้จดั กิ จกรรมขึ้นมา
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว...”
(สุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...อย่างเช่ นกิ จกรรมการร้ องเพลง มุมดนตรี ในสวน มี นกั ท่องเที ่ยวให้
ความสนใจจานวนมาก ทุกเสาร์ อาทิ ตย์ และวันหยุด จะมี นกั ท่องเที ่ยวมาต่อคิ วร้ องเพลง เราก็
ประเมิ น ว่ า มุม ร้ องเพลงนี ้เ ป็ นประโยชน์ แ ก่ ชุม ชนตลาดน้ า โบราณเพราะสร้ า งสี สันและความ
เพลิ ดเพลิ นให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว...”
(อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2555)
“...ตลาดน้าบางน้าผึ้งของเราเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ คนในชุมชนมี ความรู้เรื ่อง
อะไรก็ถ่ายทอดองค์ ความรู้ นนั้ ให้กบั คนที ่สนใจไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน นักท่องเที ่ยว ทุกกลุ่ม จากผล
ตอบรับที ด่ ี มี คนให้ความสนใจมาก ต่อไปเราก็จะเปิ ดสอน เรี ยนฟรี ทาเป็ นฐานกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ในตลาดน้า โดยคนทีม่ าเดิ นเทีย่ วอาจจะเรี ยนตามฐานได้เลย...”
(สมศักดิ์ สาลีรัตน์, สัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม 2555)
ตอนที่ 2 ผลการเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อการส่ งเสริมการ
มีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสารข้ อมูลต่าง ๆ ผ่านตารา วารสาร
หนังสือ อินเตอร์ เน็ต และการสัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชน และประชาชนใน
ชุมชนตลาดน ้าโบราณทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดคลองสวน ตลาดโบราณบางพลี และตลาดน ้าบาง
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น ้าผึ ้ง สรุปและนาเสนอเป็ นแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อใช้ เป็ นประเด็นในการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ซึ่ง เป็ นผู้เ ชี่ ยวชาญจากกลุ่มตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ ดีตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
ทังหมด
้
13 ท่าน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้ องประชุมองค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง
โดยแบ่งเป็ นประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี ้
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
ผู้วิจัยสรุ ป ประเด็น ที่ ไ ด้ จ ากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่ง ผู้เชี่ ยวชาญได้ เสนอความ
คิดเห็นว่า การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อมควรเน้ นเรื่ องของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะเรื่ อง
การรักษาคุณภาพนา้ ในลาคลอง เนื่องจากตลาดน ้าโบราณมีอตั ลักษณ์คือเป็ นตลาดที่มีวิถีชีวิต
ริ มนา้ การที่จะพัฒนาหรื อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมต้ องสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ของชุมชน และ
สิ่งแวดล้ อมควบคู่กันไป ผู้ประกอบการร้ านค้ าและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
ต้ องเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีการบาบัดน ้าเสียก่อน
ปล่อยนา้ ลงสู่แหล่ง นา้ และต้ อ งมี การบาบัดนา้ ในแหล่ง นา้ อยู่เสมอด้ วยวิธี การใช้ กัง หันนา้ ชัย
พัฒนา ปลูกพืชน ้าเติมอากาศในน ้า รวมไปถึงเรื่ องของการลดการใช้ ถงุ พลาสติก การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบตลาดให้ ดดู ีอยู่เสมอ และติดป้ายบอกทางไปห้ องน ้าให้ ชดั เจน ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้
เสนอไว้ ดังนี ้
“...จะต้องมี การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าลดการใช้ถงุ พลาสติ ก
อย่างจริ งจังเพือ่ เป็ นการลดขยะมูลฝอยทีย่ ่อยสลายยาก ลดโลกร้อน มี ป้ายสื ่อสัญลักษณ์ ให้ชดั เจน
เช่น ป้ ายห้ามดื ม่ สุรา ห้ามสูบบุหรี ่...”
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...ทีน่ งั่ พักผ่อนควรจะมี เพิ่ มขึ้น รักษาความสะอาดอยู่เสมอ จัดสรรให้เป็ นที ่เป็ น
ทางและทั่วถึ ง ควรจัดภู มิท ัศน์ พื ้นที ่รกร้ าง ปรับปรุ ง ซ่ อมแซมร้ านค้าเก่ า ที ่ผุพ งั ให้ดี ทามุม
สวนหย่ อมนั่ง เล่ น สิ่ ง ที ่เ สนอไปเป็ นแนวทางในอนาคตข้า งหน้า อาจจะมี การปรับเปลี ่ย นตาม
กาลเวลาเนื ่องจากเราไม่ รู้ว่านักท่ องเที ่ยวจะเพิ่ มขึ้ นหรื อลดลง ควรจะมี แผนที ่ตลาดน้ าบริ เวณ
ทางเข้าบอกจุดสาคัญต่าง ๆ ในพืน้ ที ่ เช่น ห้องน้าอยู่ตรงไหน ร้านขายของต่าง ๆ เสนอว่าควรให้มี
การบาบัดน้าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า ในทีน่ ีห้ มายถึงท้องร่ อง แอ่งน้าต่าง ๆ ที ่มีน้าขัง ควรที ่จ ะต้อง
มี การบาบัดตลอดไม่ใช่บาบัดเฉพาะน้าเสียจากร้านค้าเท่านัน้ ...”
(กรรมการหมู่บ้าน)

174

“...รณรงค์ เรื ่ องของการบาบัดน้าเสี ยกับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้าให้มาก
ยิ่ งขึ้น ไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าแม่ค้า แต่ต้องเป็ นคนในชุมชนริ มคลองทัง้ หมด ทุกบ้านต้องใช้บ่อบาบัด
น้าเสีย...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...ในระยะยาวมุมที ่ใช้ในการพักผ่อนมันจะต้องมี มากกว่านี ้ในบริ เวณสวนที ่เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ เรื ่ องของสมุนไพร ตลาดน้ าเราขายความเป็ นธรรมชาติ ขายอากาศ เราจะไม่ทาลาย
สิ่ งแวดล้อมในอนาคตให้มากนัก ในอนาคตข้างหน้าเมื ่อน้าได้รับการบาบัดและปล่อยลงสู่ลาคลอง
เราต้องตามไปบาบัดน้ าในลาคลองต่อไปอี ก เช่ น อาจมี การบาบัดในลักษณะของการใช้พืชน้ า
หรื อการเติ ม อากาศลงไปในน้ า แม้ ก ระทั่ง การใช้ กัง หัน น้ าชัยพัฒ นาซึ่ ง เราได้เขี ยนแผนเสนอ
โครงการไว้แล้ว มี การปลูกพื ชน้ าไว้บริ เวณปากคลองก่อนที ่จะปล่อยน้ าลงสู่แม่น้ า เพือ่ ที ่จะทาให้
คุณภาพของน้ามี มาตรฐานมากกว่านี ้ แนวทางเรื ่องการจัดการขยะในอนาคตจะมี การสร้างพืน้ ที ่
โล่งทากล่องคอนกรี ต นาขยะจากในตลาดน้ามาทาเป็ นปุ๋ ยหมัก และจะมี ผดู้ แู ลอย่างใกล้ชิด...”
(ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ)
“...ในอนาคตจะมี การขยายพืน้ ที ่ทางเดิ นเท้าริ มคลอง ต้องมี การพัฒนาปรับปรุง
สม่ าเสมอและต้องเข้ากับภู มิทศั น์ ของตลาดน้ า อาจจะต้องมี ส่วนกลางเข้ามาช่ วยอานวยความ
สะดวก...”
(ผู้จดั การตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง)
“...เรื ่ องห้องน้ าเป็ นสิ่ งสาคัญ จึ งจาเป็ นต้องมี ป้ายบอกทางไปห้องน้ าให้ชัดเจน
เพราะทุกวันนี ้ป้ายบอกทางไปห้องน้ ายังไม่เป็ นที ่ สงั เกตที ่นกั ท่องเที ่ยวจะเห็นได้ชดั ต้องคอยถาม
พ่อค้าแม่คา้ อยู่ตลอด...”
(กรรมการกิจการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง)
“...จัดให้มีการขยายทางเท้าเพื ่อรองรับนักท่องเที ่ยวที ่มีจ านวนมาก วางแผน
จัดการพื ้นที ่ร้านค้าให้เป็ นระบบระเบี ยบ รักษาความพอดี และความสมดุลกับธรรมชาติ ป้ าย
ห้องน้ าควรจะจาแนกตามลักษณะของสี หรื อออกแบบให้เป็ นสัญลักษณ์ เดี ยวกัน ตลาดน้ าเป็ น
แหล่งท่ องเที ่ยวเชิ งอนุรักษ์ ก็ไม่ ควรที ่จะปลูกสร้ างเพิ่ มเติ มอะไรมากมาย เสนอเรื ่ องการจัดการ
ห้องน้าเพือ่ จะได้ช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อมศึกษา วิ จยั เรื ่องของก๊ าซชี วภาพในอนาคต ใช้กงั หันลม
ในการบาบัดน้า ถ้าทาได้ก็จะสามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้าใช้ได้ดว้ ย...”
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(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
“...การที ่เ ราจะพัฒ นาหรื อ ปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มต้องไม่ ล ดเรื ่ อ งของความ
เป็ นอัตลักษณ์ ของชุมชน เนื ่องจากตลาดน้าโบราณเรามี จุดขายคื อธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ถ้า
มองในเรื ่ องของการอนุรักษ์ เราจะเห็นว่าชุมชนจะเป็ นผู้ดาเนิ นการ ทาอย่างไรเราถึ งจะปลูกฝั ง
ทัศนคติ ของนักท่องเที ่ยวว่า ถ้าคุณมาเที ่ยวตลาดน้า คุณสามารถแยกแยะได้ว่าคุณจะต้องมี ส่วน
ร่ วมในการอนุรักษ์ พื้นที ่ ต้องสร้ างการรับรู้ มากกว่าสร้ างการเรี ยนรู้ ให้รู้เลยว่าถ้ามาเที ่ยวแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิ งอนุรักษ์ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไร แล้วปัญหาของชุมชนจะน้อยลง...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอพระประแดง)
2. การจัดการด้ านองค์ กร
ผู้วิจัยสรุ ป ประเด็นที่ได้ จ ากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ไ ด้ เสนอความ
คิดเห็นว่าควรมี การจัดการด้ านองค์กร ที่เน้ นเรื่ องของความต้ องการที่จะให้ ตลาดน ้าโบราณเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติด้วย โดยให้ มีการปลูกพันธุ์ไม้ ประจาจังหวัดทัว่ ประเทศเพื่อให้ ประชาชน
ได้ มาศึกษาเรี ยนรู้ และเน้ นเรื่ องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ เพื่อให้ การพัฒนา
เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ การให้ ความส าคัญในเรื่ องการเข้ าร่ วมการประชุม ผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าในตลาดน ้าโบราณ เพื่อทาความเข้ าใจและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ร่วมกัน โดยที่ผ้ นู าชุมชนต้ อง
เปิ ดกว้ างในเรื่ องการแสดงออกทางความคิด ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...เรื ่ องการประชุมผู้ประกอบการในตลาดน้ าเป็ นเรื ่ องที ่สาคัญมาก เพราะการ
ประชุม ทาให้ชุมชนเข้ม แข็ ง ถ้าเรามี การร่ วมมื อร่ วมใจกันตลาดจะไม่ แตก เจ้ าของร้ านต้องมา
ประชุมด้วยตนเอง ลงทะเบียน ตามกฎกติ กาทีใ่ ช้ร่วมกัน ...”
(นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...สิ่ งที ่สาคัญที ่สุดในการจัดการองค์ กร คื อประชาชนในชุมชนตลาดน้ าโบราณ
และผูน้ าชุมชนต้องมี ส่วนร่ วมในการจัดการองค์กรในทุกขัน้ ตอน...”
(ผู้จดั การตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง)
“...นอกจากจะเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนริ มน้ า แหล่ ง เรี ยนรู้ วัฒ นธรรม
ประเพณี ไทย แหล่งท่องเที ่ยวเชิ งอนุรักษ์ ผมเสนอว่าควรจะให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติ ด้วย
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เช่ นจัดให้มี การปลูกต้น ไม้ ประจ าจังหวัดทัว่ ประเทศ คื อมาตลาดน้ าที ่นี่แล้วนักท่องเที ่ยวจะได้
เรี ยนรู้พนั ธุ์ไม้ของแต่ละจังหวัดที น่ ามารวมไว้ทีน่ ีด่ ว้ ย...”
(กรรมการหมู่บ้าน)
3. การจัดการด้ านการตลาด
ผู้วิจัยสรุ ป ประเด็น ที่ ไ ด้ จ ากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่ง ผู้เชี่ ยวชาญได้ เสนอความ
คิดเห็นว่า การจัดการด้ านควรให้ มีการจัดทาแผ่นพับที่มีการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าโบราณร่วมกัน
คือตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ ตลาดโบราณบางพลี และตลาดคลองสวน เน้ นการประชาสัมพันธ์ ที่ใช้
มากกว่า 2 ภาษา ไม่ว่าจะเป็ นป้ายบอกทาง ป้ายความรู้ ต่าง ๆ ต้ องให้ เป็ นที่ สนใจดึง ดูด
นักท่องเที่ยว เรื่ องของคุณภาพอาหารต้ องมีการตรวจสอบแหล่งที่มา ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้
ได้ ม าตรฐานสากล รวมไปถึ ง การสร้ างการรั บ รู้ เรื่ อ งบริ บ ทของตลาดน า้ โบราณให้ เ กิ ด ขึน้ แก่
นักท่องเที่ยว เพื่อการปฏิบตั ติ นในระหว่างการท่องเที่ยวที่ถกู ต้ อง ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ เสนอไว้ ดังนี ้
“...จัดทาแผ่นพับของทัง้ 3 ตลาดประชาสัมพันธ์ ตลาดน้าที ่เป็ นแหล่งท่องเที ่ยวใน
จังหวัดสมุทรปราการ...”
(นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...ป้ ายประชาสัมพันธ์ บอกทางไปตลาดน้ าต้องให้เป็ นจุดเด่น สังเกตได้ชดั เจน
เน้นเรื ่องการประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจกับนักท่องเที ่ยวเรื ่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื ่องการท่องเที ่ยวเชิ งนิ เวศน์ เนื ่องจากเราจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน จึ ง อยากเพิ่ มเติ มเรื ่ องของภาษาให้เพิ่ ม มากขึ้ นมากกว่า 3-4ภาษา คื อ ไทย
อังกฤษ จี น เกาหลี ในการจัดทาป้ ายความรู้ ป้ ายบอกทางต่าง ๆ...”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
“...ควรประชาสัมพันธ์ เรื ่ องบริ บทของการท่องเที ่ยวเชิ งอนุรักษ์ ว่าเมื ่อมาเที ่ยว
แหล่งท่องเที ่ยวประเภทนี ้แล้วควรจะต้องปฏิ บตั ิ ตนอย่ างไร มี การตรวจสอบที ่มาของสิ นค้ าแหล่ง
ผลิ ตเพือ่ ให้ถกู หลักอนามัย เช่น จัดคณะกรรมไปตรวจสอบว่าวิ ธีการปรุงถูกสุขลักษณะหรื อไม่ ผัก
ปลูกที ่ไหน ใช้สารเคมี หรื อไม่เพือ่ คานึงถึงความปลอดภัย รวมทังควรส่
้
งเสริ มให้ผู้ค้าใช้วตั ถุดิบที ่มี
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อยู่เองในพื น้ ที ่ เพื ่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิ ต งดการใช้สารเคมี สิ นค้าต้องราคาไม่แพงจนเกิ นไป
...”
(กรรมการหมู่บ้าน)
“...เรื ่ อ งของอาหารที ่จ าหน่ ายในตลาดน้ า โบราณต้องได้รั บมาตรฐานสากล
หมายถึงอาหารต้องมี ความสะอาด ถูกสุขอนามัย โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพอยู่สม่าเสมอ...”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอพระประแดง)
4.การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน
4.1.1 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในระบบโรงเรี ยนควรให้ มี ก ารปลูก ฝั ง เรื่ องคุณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ เ ด็ก นัก เรี ยน เพราะปั จ จุบัน
ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กลดน้ อยลง
“...นอกจากเรื ่องความสาคัญของตลาดน้าทีเ่ ป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยนที ่ครู มีหน้าทีส่ อนวิ ชาความรู้ต่าง ๆให้กบั เด็กนักเรี ยนแล้ว คุณครู ยงั ต้อง
ปลูกฝั ง เน้นย้าเรื ่องของคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เด็กมากกว่านี ้ดว้ ย...”
(กานันตาบลบางน ้าผึ ้ง)
4.1.2 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใน
ระบบโรงเรี ยนควรใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนเองในการจัดทาเป็ นพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นใช้ ใน
การเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน ที่ต้องมีการบันทึกและสามารถสืบค้ นได้
“...เสนอให้โรงเรี ยนบริ เวณใกล้เคียงมี การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่ นเป็ น
ของตนเองให้มีการจารึ กบันทึกภูมิปัญญาไม่ให้หายไปจากท้องถิ่ น ให้สามารถสื บค้นเป็ น
ประวัติศาสตร์ ได้...”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
“...จัดทาหลักสูตรชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาดัง้ เดิ ม ทาให้เป็ นหลักสูตรการ
เรี ยนรู้ทงั้ ในระบบและนอกระบบ เรื ่ องการจัดการศึกษา หรื อการจัดหลักสูตรวิ ชาชี พต่าง ๆ...”
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(ครูกศน. ตาบลบางน ้าผึ ้ง)
4.1.3 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ระบบโรงเรี ยนนันตลาดน
้
้ากับโรงเรี ยนที่อยู่ในบริ เวณเดียวกัน ควรส่งเสริ ม ให้ มีการจัดมุมความรู้ให้
เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยวระหว่างการพักผ่อน
“...โรงเรี ยนต้องจัดทาแหล่งเรี ยนรู้ ให้เพิ่ มมากขึ้ น เนื ่องจากโรงเรี ยนอยู่
ใกล้ต ลาดน้ า นัก ท่ อ งเที ่ยวสามารถเดิ น มานั่ง พักผ่ อน เป็ นทางผ่ า นทางเข้า ตลาดน้ า เพื ่อ ให้
นักท่องเที ย่ วสนใจอ่านความรู้ทีท่ างโรงเรี ยนจัดไว้ ได้มาถ่ายรู ป เช่น มุมเศรษฐกิ จพอเพียง...”
(ครูโรงเรี ยนวัดบางน ้าผึ ้งใน)
4.1.4 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
ระบบโรงเรี ยน ควรมีการประเมินผลที่สามารถวัดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยใช้ วิธีการทา
รายงานดีที่สุด เนื่องจากวิธีนีเ้ ป็ นวิธี มาตรฐานแต่เด็กนักเรี ยนต้ องเข้ าใจและสามารถถ่ายทอด
ความรู้นนได้
ั ้ ด้วย
“...โครงงาน รายงาน ดี ที่สุดแล้วคื อเป็ นมาตรฐานของการประเมิ นผล
แต่ทาโครงงานมาแล้วต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ดว้ ย...”
(ครูกศน. ตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...ประเมิ น ผลจากการทดสอบทัก ษะ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ทั้ง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ...”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
4.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรียน
4.2.1 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
นอกระบบโรงเรี ยน สิ่งที่ต้องให้ ความสาคัญและคานึงถึงในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ คือเรื่ องความ
ถนัดของแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน การที่จะฝึ กให้ ทุกคนเก่งเท่ากันนัน้ คงไม่สามารถทาได้ แต่สิ่งที่
สามารถสร้ างได้ คือความพยายามในการเรี ยนรู้และการฝึ กปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ
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“...การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบสิ่ งที ่สาคัญคื อต้องคานึงถึงความ
ถนัดของแต่ละบุคคลด้วย เช่น เรื ่ องบรรจุภัณฑ์ อาจต้องใช้ความสามารถด้านศิ ลปะของแต่ละ
บุคคล...”
(ครูกศน. ตาบลบางน ้าผึ ้ง)
4.2.2 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอก
ระบบโรงเรี ยน ควรเพิ่มหลักที่สูตรในวิชาชีพ คือ หลักสูตรการตลาดที่สามารถใช้ ในการประกอบ
อาชีพได้ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ที่ปัจจุบนั นักท่องเที่ยวต่างชาติตา่ งนิยมเที่ยวตลาดน ้าโบราณ
มากขึ ้น เรื่ องการสื่อสารจึงเป็ นสิ่งที่ควรให้ ความสาคัญ ผู้ประกอบการควรพูดได้ มากกว่า 1ภาษา
และการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นจัดทาเป็ นหลักสูตรชุมชน
“...ควรจะเพิ่ มหลักสูตรการตลาดเพื ่อต่อยอดการเรี ยนวิ ชาชี พต่าง ๆ ให้
สามารถเป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พได้...”
(ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...จัดทาหลักสูตรชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาดัง้ เดิ มทาให้เป็ นหลักสูตรการ
เรี ยนรู้ทงั้ ในระบบและนอกระบบ เรื ่องการจัดการศึกษา หรื อการจัดหลักสูตรวิ ชาชี พต่าง ๆ...”
(ครูกศน. ตาบลบางน ้าผึ ้ง)
“...กศน. พยายามจะจัดเพิ่ มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื ่อใช้ในการ
สือ่ สารกับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ...”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
4.2.3 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอก
ระบบโรงเรี ยน ควรมีการส่งเสริมความรู้เรื่ องชุมชนท้ องถิ่นให้ แก่คนในชุมชนเพื่อให้ ถ่ายทอดความรู้
ที่ถกู ต้ องแก่นกั ท่องเที่ยวได้
“...สนับสนุนและส่งเสริ มให้เยาวชนในชุมชนมี ความรู้ เรื ่องชุมชนท้องถิ่ น
ของตนเองเพือ่ เป็ นสื อ่ ให้นกั ท่องเที ย่ วภายนอกได้รู้บริ บทของชุมชนด้วย...”
(กรรมการหมู่บ้าน)
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4.2.4 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นว่าการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอก
ระบบโรงเรี ยน ควรจัดให้ มีการวัดและประเมินผลความรู้ ด้วยทุกครัง้ หลังจากที่การจัดฝึ กอบรม
เสร็จสิ ้น
“...ถ้ามี การจัดฝึ กอบรมจะต้องมี การติ ดตามวัดและประเมิ นผลแม่ ค้า
ด้วย คื อเป็ นการทดสอบความรู้ทีไ่ ด้จากการฟั งบรรยายของเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข ว่าในด้านทฤษฎี
มี ค วามรู้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน และในทางปฏิ บัติ น ามาใช้ จ ริ งไหม เพื ่อ ให้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารวัด ผล
คุณสมบัติของผูป้ ระกอบการก่อนการได้รับป้ าย Clean Food Good Taste…”
(ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ)
4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.1 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นนต้
ั ้ องจัดให้ เป็ นจุดเด่น เป็ นฐานการเรี ยนรู้ที่สามารถเรี ยก
ความสนใจให้ นกั ท่องเที่ยวอยากที่จะเข้ ามาร่วมกิจกรรมได้
“...ปั จจุบนั ฐานการเรี ยนรู้ ในชุมชนมี เยอะมาก คนในชุมชนต้องช่วยกัน
คิ ดช่ วยกันทาให้ฐ านกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธ ยาศัยให้ในชุม ชนนั้นเป็ นฐานการเรี ยนรู้ ที่เ ป็ น
จุดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจแก่นกั ท่องเทีย่ วให้เข้ามาร่ วมเรี ยนรู้ได้…”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
4.3.2 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็น การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยว่าควรเพิ่มกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยให้ มากขึ ้น โดยใช้ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็ นฐาน
การเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นสวนป่ า หรื อ กัง หันน า้ ชัย พัฒ นา เพื่ อเป็ นประโยชน์ ใ นการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัย
“...สวนป่ าจะเป็ นโครงการในอนาคตทีใ่ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้ศึกษาเรี ยนรู้
เรื ่องพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที ม่ ี อยู่ในชุมชน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติ …”
(ผู้จดั การตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง)
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“...ถ้าตลาดน้ าโบราณมี การใช้กงั หันน้ าชัยพัฒนาแล้ว อาจจะเพิ่ มฐาน
การเรี ยนรู้ เรื ่ องของกังหันน้ าไปพร้ อมๆ กัน หรื อฐานการเรี ยนรู้ เรื ่องการแปรรู ป การรี ไซเคิ ลไขมัน
จากการดักไขมันในบ่อบาบัดน้าเสี ย ทาเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ให้กบั ชุมชน…”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
4.3.3 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยว่านอกจากกิจกรรมการพายเรื อล่องเรื อ มุมนิทรรศการ ควรมีการติดป้ายความรู้ในสินค้ า
ที่ขายในตลาดน ้าโบราณด้ วย
“...ร้ านค้าขายต้นไม้ อาจจะมี ป้ายความรู้ บรรยายสรรพคุณ ชื ่อพันธุ์ไม้
ให้ความรู้เรื ่องพืชพรรณสมุนไพรต่าง ๆ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว…”
(ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง)
4.3.4 ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอความคิดเห็นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยว่านอกจากใบประเมิน ใบแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ คาติชม คาแนะนาที่ได้ จาก
นักท่องเที่ยวแล้ ว ควรสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ชมุ ชนตลาดน ้าโบราณด้ วย
“...การประเมิ นผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยด้วยการสร้ าง
เครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ที่ ไ ม่ ใ ช้ เ ฉพาะตลาดน้ า แต่ ต้อ งรวมทั้ง ชุ ม ชนด้ ว ยเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู้
ครอบคลุมพืน้ ทีช่ มุ ชนทัง้ หมด…”
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอพระประแดง)
ผู้วิจยั สรุ ปผลการวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการ
มีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต จากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้ อง ผู้นาชุมชน และประชาชนในตลาดน ้าโบราณ โดยผู้วิจยั จัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อสรุปหาฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนวทางการจัดการ
ชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิต สรุ ปเป็ นประเด็น ซึ่ง ครอบคลุม กรอบแนวคิดทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การจัดการด้ าน
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สภาพแวดล้ อม การจัดการด้ านองค์กรชุมชน การจัดการด้ านการตลาด การจัดการด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ดังนี ้
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อมที่ได้ รับฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญว่าเหมาะสม
ในการใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
- ควรมีที่จอดรถไว้ บริการโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
- ควรมีถงั ขยะแยกประเภทของขยะบริเวณรอบตลาดน ้าโบราณ
- ควรมีถงั ดับเพลิงประจาจุดต่าง ๆในตลาดน ้าโบราณ
- ควรมีกล้ องวงจรปิ ดเพื่อความปลอดภัย
- ควรมีป้ายบอกลักษณะทางกายภาพภายในตลาด ป้ายบอกเส้ นทาง
- ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแล
- ควรมีมมุ พักผ่อนและรับประทานอาหารรองรับนักท่องเที่ยว
- ควรติดป้ายบอกทางไปห้ องน ้าให้ ชดั เจน
- ควรมีห้องน ้าที่สะอาดและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากได้
- ควรมี ก ารจัด ทาบ่อ ดัก ไขมัน จากเศษอาหาร และให้ มี การบ าบัด น า้
เสียก่อนปล่อยน ้าลงสูแ่ หล่งน ้า
- ควรมีการบาบัดน ้าในแหล่งน ้าอยูเ่ สมอด้ วยวิธีการใช้ กงั หันน ้าชัยพัฒนา
และปลูกพืชน ้าเติมอากาศในน ้า
- ควรมีการรักษาน ้าในลาคลองให้ ใสสะอาด โดยการไม่ทิ ้งขยะและน ้า
เสีย
- รณรงค์ให้ ผ้ คู ้ าขายลดการใช้ ถงุ พลาสติกและโฟมที่ยอ่ ยสลายยาก
- ควรมี การส่ง เสริ มให้ ประชาชนในพื น้ ที่ และนักท่องเที่ ยวร่ วมกันดูแล
รักษาและใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2. การจัดการด้ านองค์ กร
การจัดการด้ านองค์กรที่ได้ รับฉันทามติจากกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญว่าเหมาะสมในการใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการชุม ชนของตลาดนา้ โบราณเพื่ อการส่ง เสริ ม การมี ส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
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- ควรมีจดุ มุง่ หมายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
- ควรส่งเสริมให้ คนในชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
- ควรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้วิถีชีวิตชุมชน
- ควรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีชมุ ชน
- ควรเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ควรให้ มีการปลูกพันธุ์ไม้ ประจาจังหวัดทัว่ ประเทศเพื่อให้ ประชาชน
ได้ มาศึกษาเรี ยนรู้
- ควรเกิดจากการรวมตัวของประชาชนเป็ นกลุม่ ชุมชนที่อยูใ่ นรูปของ
คณะกรรมการบริ หารจัดการตลาดน ้าโบราณ
- ควรเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการ
- ควรมีการประชุมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกเดือน
- ควรมีการกาหนดกฎระเบียบบังคับที่ได้ กาหนดร่ วมกันโดยคนในชุมชน
- ควรเน้ นย ้าการปฏิบตั ิตามระเบียบการค้ าขายเพื่อความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยภายในตลาด
- ควรส่งเสริมการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในทุกขันตอน
้
- ควรกระตุ้นคนในชุมชนให้ มีความตื่นตัวเข้ ามาจัดการดูแลชุมชนของตน
- ควรให้ ความสาคัญและเน้ นย ้าเรื่ องการเข้ าร่วมการประชุม
ผู้ประกอบการร้ านค้ าในตลาดน ้าโบราณ
- ผู้นาชุมชนต้ องเปิ ดกว้ างในเรื่ องการแสดงออกทางความคิด
3.การจัดการด้ านการตลาด
การจัดการด้ านการตลาดที่ได้ รับฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าเหมาะสมใน
การใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
- ควรมีสื่อโทรทัศน์มาถ่ายทารายการ
- ควรมีป้ายโฆษณา
- ควรมีการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ควรมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- ควรเขียนบทความแนะนาลงหนังสือหรื อวารสาร
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์
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- จัดให้ มีศนู ย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในตลาดน ้า
- ควรมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในภาษาต่ า งประเทศที่
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 2 ภาษา
- ควรจัดทาแผ่นพับที่มีการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าโบราณร่วมกัน
- ควรสร้ างการรั บ รู้ เรื่ องบริ บทของตลาดน า้ โบราณให้ เกิ ด ขึ น้ แก่
นักท่องเที่ยว เพื่อการปฏิบตั ติ นในระหว่างการท่องเที่ยวที่ถกู ต้ อง
- ควรมีการให้ ความรู้ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับสุขอนามัยแก่ร้านค้ าทุกร้ านให้ ได้
ตามมาตรฐานการจาหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยว
- ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ สวยงามโดยให้ ใช้ ตราสั ญลักษณ์ ของ
ตลาดน ้าเป็ นโลโก้ บนบรรจุภณ
ั ฑ์
- ควรมีการควบคุมดูแลเรื่ องราคาสินค้ า
- ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้ ได้ มาตรฐานสากล และมี
การตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้ า
4.การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยนที่ได้ รับฉันทามติจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าเหมาะสมในการใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อ
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
4.1.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
- ควรให้ โ รงเรี ย นบริ เ วณใกล้ เ คี ย งและโรงเรี ย นที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน ได้ ใช้ ตลาดน ้าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ให้ แก่เด็กนักเรี ยน โดยการนาความรู้ภมู ิปัญญาชาวบ้ านมาประยุกต์ใช้ ในวิชาการเรี ยนในหลักสูตร
- ควรให้ มี การปลูกฝั ง เรื่ องคุณ ธรรมจริ ยธรรมแก่เด็ก นักเรี ย น
เพราะปั จจุบนั ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กลดน้ อยลง
4.1.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
- ควรก าหนดเป็ นวิ สั ย ทัศ น์ แ ละนโยบายของโรงเรี ย นที่ เ ชิ ด ชู
ตลาดน ้าให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน
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- ควรวางแผนการเรี ยนการสอนในหลักสูตรเป็ นปฏิทินการศึกษา
ด้ วยการบูรณาการเรื่ องตลาดนา้ โบราณที่เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ ในชุมชนให้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของวิชาหลัก วิชาเลือกเสรี ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาสังคม เป็ นต้ น
- ควรถอดบทเรี ยนจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวิถีชาวบ้ านมาเป็ น
หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาหรับนักเรี ยนประถม มัธยม นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จนถึง
ปริญญาโท
- ควรใช้ ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นของตนเองในการจัดทาเป็ นพัฒนา
หลักสูตรท้ องถิ่นใช้ ในการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน ที่ต้องมีการบันทึกและสามารถสืบค้ นได้
4.1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
- ควรมีการเชิญคนในชุมชนตลาดน ้าซึ่งเป็ นครู ภูมิปัญญามาให้
ความรู้และสาธิตการทาอาหารพื ้นบ้ าน
- ควรนาเด็กนักเรี ยนออกมาเรี ยนรู้ตลาดน ้าโบราณ เพื่อให้ ได้ รับ
ประสบการณ์จริงนอกห้ องเรี ยน
- ควรใช้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นกรณีศกึ ษาเรื่ องประเพณีวฒ
ั นธรรม
ชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต จากการเข้ าค่ายคุณธรรม เรี ยนรู้งานอาชีพ รวมไปถึงการทากิจกรรมต่าง
ๆ ร่วมกับชุมชน
- ควรส่งเสริมการจัดมุมความรู้ให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยวระหว่าง
การพักผ่อน
4.1.4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
- ควรประเมินผลจากการดาเนินงานที่เด็กนักเรี ยนได้ จากการ
เรี ยนรู้ ประสบการณ์จริ งนอกห้ องเรี ยน โดยประเมินผลในรู ปแบบของการเขียนรายงาน การเขียน
เรี ยนความ การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน การให้ คะแนนจากสิ่งที่เด็กได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
- ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยนที่
สามารถประเมินทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยใช้ วิธีการทารายงานดีที่สุด เนื่ องจากวิธีนี ้
เป็ นวิธีมาตรฐานแต่เด็กนักเรี ยนต้ องเข้ าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้นนได้
ั ้ ด้วย
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4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน
การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยนที่ได้ รับฉันทามติจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าเหมาะสมในการใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อ
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
4.2.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
- การจัดกิจกรรมควรมาจากการสอบถามความต้ องการของคน
ในชุมชน
- การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนัน้ ต้ องคานึงถึงเรื่ องความถนัด
ของแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน
- ควรจัดกิจกรรม หรื อโครงการฝึ กอบรมอาชีพ ที่ไม่ซ ้ากันในแต่
ละปี
- ควรมีหน่วยงานราชการส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู้ให้ เกิด
ขึ ้นกับคนในชุมชน
4.2.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
- ควรจัดทาหลักสูตรระยะสัน้
- ควรจัดทาหลักสูตรกลุม่ สนใจด้ านอาชีพ
- ควรจัดทาหลักสูตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
- ควรจัดทาหลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรม
- ควรจัดทาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
- ควรใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นจัดทาเป็ นหลักสูตรชุมชน
- ควรมีการทาแผนการสอน การเตรี ยมข้ อมูล สื่อ สถานที่ และ
วิทยากรที่ชานาญในด้ านการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
- ควรจัด ท าหลัก สูต รการตลาดที่ ส ามารถใช้ ใ นการประกอบ
อาชีพได้
4.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
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- ควรส่งเสริ มให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
การฝึ กอบรมโครงการต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น เช่น โครงการฝึ กอบรมการทาขนมไทย โครงการฝึ กอบรม
บรรจุภัณ ฑ์ โครงการฝึ กอบรมการให้ บ ริ การ โครงการฝึ กอบรมโภชนาการอาหาร โครงการ
ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ชมุ ชน เป็ นต้ น
- ควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จากหน่วยงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ควรมีการส่งเสริ มความรู้ เรื่ องชุมชนท้ องถิ่นให้ แก่คนในชุมชน
เพื่อให้ ถ่ายทอดความรู้ที่ถกู ต้ องแก่นกั ท่องเที่ยวได้
4.2.4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
- ควรมีการประเมินผลที่ได้ จากการที่ประชาชนในชุมชนเข้ าร่วม
โครงการฝึ กอบรม ในรู ปแบบของการได้ รับใบประกาศนียบัตร การได้ รับการคัดเลือก การได้ รับ
รางวัลต่าง ๆ หรื อการนาความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่ วมโครงการนัน้ มาพั ฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาชุมชนตลาดน ้าโบราณให้ ดีขึ ้น
- ควรมี ก ารจัด สอบ ทดสอบความรู้ หรื อ ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ความรู้ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรมด้ วยทุกครัง้
4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยที่ได้ รับฉันทามติจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญว่าเหมาะสมในการใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
4.3.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
- ควรให้ มีการเสนอความคิด เห็นของคนในชุมชนที่ต้องการให้
ตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
- ควรเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยการใช้ องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
- ควรให้ ป ระชาชนในชุม ชนเป็ นผู้จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตาม
อัธยาศัยในตลาดน ้าโบราณเพื่อสร้ างเสริมการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยว
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- ควรให้ คนในชุมชนช่วยกันคิดและทาให้ ฐานกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัยนันให้
้ ที่เป็ นจุดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจแก่นกั ท่องเที่ยวให้ เข้ ามาร่วมเรี ยนรู้ได้
4.3.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
- ควรให้ ประชาชนในชุมชนเป็ นผู้วางแผนจัดกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริมการเรี ยนรู้ให้ แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยว
- ควรจัดประชุมเลือกกิจ กรรมที่ควรมี ในชุมชน โดยจัดทาเป็ น
ฐานการเรี ยนรู้
- ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่
สาคัญของชุมชน
- ควรจัดเจ้ าหน้ าที่ประจาแหล่งเรี ยนรู้ ทกุ จุดเพื่อดูแลให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ อง
- ควรเพิ่มกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยให้ มากขึ ้น โดยใช้ สิ่งที่
มีอยูใ่ นชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู้ ไม่วา่ จะเป็ นสวนป่ า หรื อกังหันน ้าชัยพัฒนา เพื่อเป็ นประโยชน์ใน
การเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
- ควรมีมมุ นิทรรศการจัดแสดงความรู้
- ควรมีบ้านพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของเครื่ องใช้ สมัยโบราณ
- ควรมีศนู ย์เก็บข้ อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกัตลาด
- ควรมีซ้ ุมสินค้ าชุมชนจากกลุ่มอาชีพและปราชญ์ชาวบ้ านด้ าน
ต่าง ๆ
- ควรมีซ้ ุมสินค้ า OTOP
- ควรมีกิจกรรมพายเรื อ/ล่องเรื อชมทัศนียภาพของตลาดน ้า
- ควรมีกิจกรรมขี่จกั รยาน
- ควรมีลานกิจกรรมสันทนาการ
- ควรมีการติดป้ายความรู้ในสินค้ าที่ขายในตลาดน ้าโบราณ
4.3.4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
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- ควรให้ มีการประเมินรู ปแบบของใบประเมินจากนักท่องเที่ยว
ใบแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ คาติชม คาแนะนาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ รับประโยชน์จาก
การเข้ าร่วมกิจกรรม ใบประเมินจานวนคนที่ให้ ความสนใจในแต่ละกิจกรรม
- ควรสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ชมุ ชนตลาดน ้า
โบราณ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่
ดีของตลาดน ้าโบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
จัดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และเพื่ อเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่ อการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมกรอบแนวคิด
ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1.การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม 2.การจัดการด้ านองค์กรชุมชน 3.การจัดการ
ด้ านการตลาด 4.การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั แบบ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และจากการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยสัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานราชการ
ผู้นาชุมชน และผู้ประกอบการร้ านค้ าในชุมชนตลาดน ้าโบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ตลาดโบราณบาง
พลี ตลาดคลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง รวม 45 ท่าน จากนันผู
้ ้ วิจยั สรุ ปข้ อมูลที่ได้ เพื่อเสนอ
เป็ นแนวทางการจัดการชุมชนเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ผู้วิจยั จัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) กรณีศึกษาที่ดี 1 แห่ง ได้ แก่ตลาดน ้าบาง
น ้าผึ ้ง โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มตามที่ได้ กาหนดไว้ จานวน 13 ท่าน เพื่อสรุปหาฉันทามติ
ของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการ
มีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาที่ดีของตลาดนา้ โบราณที่มีการจัดการชุมชนเพื่อ
การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณ
บางพลี ตลาดคลองสวน และตลาดนา้ บางน ้าผึ ้ง จากการศึกษาเอกสารข้ อมูลต่าง ๆ ผ่านตารา
วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เนต และใช้ แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการจัดการชุมชนของตลาด
นา้ โบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่ง
ครอบคลุมกรอบแนวคิดทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม การจัดการด้ านองค์กร

191

ชุมชน การจัดการด้ านการตลาด การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต สรุปผลได้
ดังนี ้
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
จากการศึกษากรณีศกึ ษาที่ดีของตลาดน ้าโบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณ
บางพลี ตลาดคลองสวน และตลาดน า้ บางน า้ ผึ ง้ พบว่ า มี ก ารจัด การด้ า นสภาพแวดล้ อ มที่
ตอบสนองความต้ องการแก่คนในชุม ชน และนักท่องเที่ ยวได้ เป็ นอย่างดี มีป้ายบอกทาง ที่ นั่ง
พักผ่อน ที่จอดรถ กล้ องวงจรปิ ด ผังร้ านค้ า ห้ องน ้าที่ไว้ บริ การนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ในตลาด
นา้ โบราณ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล และ
เทศบาล ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการสร้ างสิ่งอานวยความสะดวก ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ภูมิทัศน์บริ เวณโดยรอบของชุมชนตลาดน ้าโบราณ รวมไปถึงการให้ บริ การรถสุ ขาเคลื่อนที่ ถัง
ขยะ ดูแลเรื่ องของความสะอาดและซ่อมแซมจุดที่ชารุด รวมไปถึงการที่ ชมุ ชนตลาดน ้าโบราณเห็น
ถึงความสาคัญของการรักษาสภาพแวดล้ อมของแม่น ้าลาคลองเนื่องจากชุมชนตลาดน ้าโบราณ
เป็ นชุมชนที่อยูต่ ดิ ริมน ้า ชาวชุมชนจึงจาเป็ นต้ องดูแลและรักษาคุณภาพน ้าในแม่น ้าลาคลองให้ ใส
สะอาดอยูเ่ สมอ
2. การจัดการด้ านองค์ กรชุมชน
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ พบว่าการจัดการด้ านองค์กรชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ให้ ชาวชุมชนตลาดนา้ โบราณสามารถมีรายได้ จากการขายของได้ ใน
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทังยั
้ งเป็ นการรวมตัวกันเพื่อสร้ างความสามัคคีให้
เป็ นชุมชนเข้ มแข็ง นอกจากจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้ ว ตลาดน ้าโบราณยังมี
จุด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุม ชน จากการเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ า นริ ม ฝั่ ง น า้ เรี ย นรู้
สถาปั ต ยกรรมไทยโบราณ เรี ย นรู้ วัฒ นธรรมไทยผ่านประเพณี ส าคัญ ต่า ง ๆ ของชุม ชนที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมีรูปแบบโครงสร้ างของตลาดน ้าโบราณแบบคณะกรรมการจัดการโดย
คนในชุม ชนเป็ นตัว แทนท าหน้ า ที่ ดูแ ลจัด การชุม ชนตลาดน า้ ในด้ า นต่า ง ๆ ที่ มี ก า รก าหนด
กฎระเบียบใช้ ร่วมกันในชุมชน และมีการประชุมทุกเดือน เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็ น นอกจากนี ช้ ุม ชนตลาดนา้ โบราณยัง มี การศึกษาดูง านแหล่ง เรี ย นรู้ ที่
ใกล้ เ คียงกับบริ บทของตน เพื่ อศึกษาเรื่ องการจัดการองค์กรชุมชนที่ ดีควรจะเป็ นอย่างไร แล้ ว
นาเอามาประยุกต์ใช้ ในชุมชนของตนเอง รวมไปถึงการได้ รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการ
จัดฝึ กอบรมคนในชุมชนตลาดน ้าโบราณในเรื่ องการให้ บริการด้ วย
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3.การจัดการด้ านการตลาด
จากการศึกษาตลาดน ้าโบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดน า้ บางน า้ ผึ ง้ พบว่ า มี ก ารจัด การด้ า นการตลาดในการส่ ง เสริ ม การ
ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าโบราณให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ แผ่นพับ เว็บไซต์ ใช้
สถานที่ตลาดน ้าโบราณเป็ นส่วนหนึง่ ของการถ่ายละคร การจัดกิจกรรมวันสาคัญของตลาดน ้าโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรภาครัฐเป็ นผู้ดแู ลให้ การสนับสนุนเรื่ องการประชาสัมพันธ์
มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าบริ การ คุณภาพของอาหาร และการกาหนดราคาสินค้ าอยู่เป็ น
ประจาโดยคณะกรรมการชุมชน และหน่วยงาน สาธารณสุขที่มอบป้าย Clean Food Good Taste
ให้ ร้านที่ผ่านการประเมินคุณภาพ มีการรณรงค์ให้ ติดป้ ายราคาสินค้ า มีการฝึ กอบรมโภชนาการ
อาหารร่วมกับทางเทศบาล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าและบริ การให้ เป็ นมาตรฐาน
อยู่เ สมอ โดยสิ นค้ าที่ ข ายในตลาดนา้ โบราณส่วนใหญ่ เป็ นสิน ค้ าที่ มี อ ยู่ในชุม ชน ผลิ ตผลทาง
การเกษตร พืชผักสวนครัว และสินค้ าที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน โดยใช้ วตั ถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
นามาแปรรูปเป็ นอาหารคาว อาหารหวาน เครื่ องดื่ม และสินค้ าหัตถกรรม
4.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน
จากการศึกษาตลาดนา้ โบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดน ้าโบราณบางพลี
ตลาดคลองสวน และตลาดนา้ บางน ้าผึ ้ง พบว่ามีการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบ
โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงตลาดน ้าทัง้ 3 แห่ง โดยให้ ความสาคัญและเชิดชูตลาดน ้าโบราณเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความรู้นอกห้ องเรี ยนในกลุ่มสาระวิชาที่ทางโรงเรี ยนได้ จดั ขึ ้น เช่น วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเกษตร ชมรม
ดนตรี ไทย และชมรมการงานอาชีพ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา ขันการ
้
วางแผน ขันด
้ าเนินงาน ขันประเมิ
้
นผล ดังนี ้
4.1.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ในระบบโรงเรี ย น พบว่ า โรงเรี ย นที่ อ ยู่บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งและโรงเรี ย นที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน จึงต้ องการบูรณาการภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเข้ ากับ
วิชาเรี ยนในหลักสูตร จากการคิดและวางแผนหลักสูตรการเรี ยนการสอน และนาวิชาเรี ยนที่เด็กได้
เรี ยนในระบบโรงเรี ยนมาใช้ ประโยชน์กับชุมชน เพื่อให้ เด็กนักเรี ยนเกิดความรู้ และประสบการณ์
ใหม่ๆ นอกห้ องเรี ยน และเนื่องจากตลาดน ้าโบราณทัง้ 3 แห่ง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชน ทาให้ มีนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ มา
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ท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก ปั ญหาที่สาคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือเรื่ องของภาษา การ
ต้ อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ ทางเทศบาลและโรงเรี ยนในชุมชนต้ องจัด
โครงการมัคคุเทศก์ชมุ ชน และเพื่อสร้ างสีสนั ให้ กบั งานเทศกาลสาคัญต่าง ๆ ที่ตลาดน ้าโบราณจั ด
ขึ ้นอีกด้ วย
4.1.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงได้ กาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์และนโยบายของ
โรงเรี ยนที่เชิดชูตลาดน ้าให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน วางแผนการเรี ยนการสอนในหลักสูตรเป็ นปฏิทิน
การศึกษา ด้ วยการบูรณาการเรื่ องตลาดน ้าโบราณที่เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ในชุมชนให้ เป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช าหลัก วิ ช าเลื อ กเสรี ในกลุ่ ม สาระวิ ช าต่า ง ๆ เช่ น วิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ช า
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดและวางแผนให้ มีการจัด
กิจกรรมพาเด็กนักเรี ยนไปทัศนศึกษาที่ตลาดน ้าโบราณทุกปี โดยพาเด็กไปเรี ยนรู้ตามแหล่งเรี ยนรู้
ที่ มี อยู่ในชุม ชนด้ วยการร่ วมมื อของคนในชุม ชน หรื อการเชิ ญครู ภูมิ ปัญญามาสาธิ ตและสอน
ความรู้ตา่ งๆ ให้ เด็กที่โรงเรี ยน
4.1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนได้ ปฏิบตั ิงานตามแผนที่ได้ กาหนดไว้ คือการนาวิชาเรี ยนมา
ประยุกต์ใช้ ในการเสริ มองค์ความรู้ที่มีในอยู่ในตลาดน ้าโบราณ นาเด็กนักเรี ยนออกมาเรี ยนรู้นอก
ห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ประสบการณ์ จ ริ ง ใช้ ต ลาดน า้ โบราณเป็ นกรณี ศึ ก ษาเรื่ อ งประเพณี
วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต จากการเข้ าค่ายคุณธรรม เรี ยนรู้งานอาชีพ เชิญครูภูมิปัญญา
มาสอน รวมไปถึงการทากิจกรรมร่ วมกับชุมชน นอกจากนี ้โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงตลาดนา้
โบราณยังมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน โดยใช้ วิชาเรี ยนมาประยุกต์เข้ ากับชุมชน คือการแสดง
ดนตรี ไทยจากเด็กนักเรี ยนชมรมดนตรี ไทย จัดแสดงทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพื่อส่งเสริ ม และ
อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
4.1.4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน พบว่าการประเมินผลจะอยูใ่ นรูปแบบของการเขียนรายงาน การเขียนเรี ยน
ความ การรายงานหน้ า ชัน้ เรี ยน การให้ คะแนนจากสิ่ง ที่ เ ด็กได้ ศึกษาค้ น คว้ า นอกจากการ
ประเมินผลด้ วยการเขียนรายงานเพื่อให้ ได้ คะแนนแล้ ว ผลที่ได้ จากการศึกษาเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้
ตลาดน ้าโบราณ และจากการทัศนศึกษาซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในระบบโรงเรี ยน เด็กนักเรี ยนยังได้ ความรู้ เรื่ องของภูมิปัญญาชาวบ้ าน การสัมผัสวิถีชีวิต
ชุมชน และการได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
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4.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรียน
จากการศึกษาตลาดน ้าโบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดน า้ บางน า้ ผึง้ พบว่ามี การส่ ง เสริ ม การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ นอกระบบ
โรงเรี ยน โดยความร่ วมมือจากหน่วยงานของรัฐ เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด และองค์กรภาคเอกชนได้ ให้ ความสาคัญกับการสนับสนุนส่งเสริ มโครงการ
ฝึ กอบรมอาชีพ โครงการฝึ กอบรมการให้ บริ การ โครงการมัคคุเทศก์ชมุ ชนให้ กบั คนในชุมชนตลาด
น ้าโบราณ รวมถึงการศึกษาดูงานชุมชนตลาดน ้าอื่น ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในชุมชนของตน โดย
ประชาชนมีส่วนร่ วมในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขันประเมิ
้
นผล
ดังนี ้
4.2.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละครัง้ จะต้ องทาการสอบถาม
ความต้ องการของคนในชุมชนที่ต้องการเรี ยนรู้ ในเรื่ องต่าง ๆ จากนันจากหน่
้
วยงานราชการจึง
ส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึน้ กับคนในชุมชน โดยการจัดโครงการฝึ กอบรมอาชีพ ที่เน้ น
ความต้ องการของคนในชุมชนเป็ นหลัก
4.2.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน พบว่า ทัง้ หน่วยงานราชการและคนในชุม ชนจะเป็ นผู้จัดกิจ กรรมแก่
ประชาชนผู้สนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ จาเป็ นต้ องมีการวางแผนจัดหลักสูตรโครงการ
อบรมต่างๆ และการทาแผนการสอน มีการเตรี ยมข้ อมูล สื่อ ความพร้ อมของสถานที่ เจ้ าหน้ าที่
ประจาจุดเรี ยนรู้ วิทยากรที่ชานาญมาสาธิตวิธีการทา
4.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน พบว่าคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการฝึ กอบรม
ต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานราชการจัดขึ ้น เช่น โครงการฝึ กอบรมการทาขนมไทย โครงการฝึ กอบรม
บรรจุภัณ ฑ์ โครงการฝึ กอบรมการให้ บ ริ การ โครงการฝึ กอบรมโภชนาการอาหาร โครงการ
ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ชมุ ชน เป็ นต้ น
4.2.4 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน พบว่า รู ปแบบของการประเมินจะอยู่ในรู ปของได้ รับใบประกาศนียบัตร
การได้ รับการคัดเลือก การได้ รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลที่ได้ จากการที่ประชาชนในชุมชนเข้ าร่วม
โครงการฝึ กอบรม
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4.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
จากการศึกษาตลาดน ้าโบราณ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง พบว่ามีการจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
ที่ ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ให้ เ กิ ด ขึน้ แก่ ประชาชนในชุม ชนและนัก ท่อ งเที่ ย ว โดยความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานของรัฐ เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล และองค์กรภาคเอกชน เช่น ห้ องนิทรรศการ
บ้ านพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน มุมศิลปะ การล่องเรื อชมทัศนียภาพฝั่ งคลอง มุมร้ องเพลง
การเรี ย นรู้ ผ่านสิ นค้ า หรื อวิ ถี ชี วิ ต คนในชุม ชนตลาดนา้ โบราณ อาคารบ้ า นเรื อนสมัย โบราณ
กิจกรรมประจาปี ประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนตลาดน ้าโบราณ โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในขันตอนการค้
้
นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขันประเมิ
้
นผล ดังนี ้
4.3.1 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นจากการเสนอความ
คิดเห็นของคนในชุมชน และการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการจัดกิจกรรม เช่น
บ้ านพิพิธภัณฑ์ ห้ องนิทรรศการแสดงภาพถ่าย การล่องเรื อไหว้ พระที่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
ได้ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นว่าต้ องการให้ มีกิจกรรมนี ้ด้ วย
4.3.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย พบว่าประชาชนในชุมชนจะเป็ นผู้วางแผนจัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยว เป็ นการจัดมุมการเรี ยนรู้ จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
ภูมิปัญญาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมประเพณีที่สาคัญของชุมชนตลาดน ้าโบราณ โดยจัดเจ้ าหน้ าที่
ประจาแหล่งเรี ยนรู้เพื่อดูแลให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
4.3.3 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย พบว่าคนในชุมชนได้ มีการดาเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่ได้ วาง
ไว้ ซงึ่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เรี ยนรู้ตามอัธยาศัยระหว่างการท่องเที่ยว เช่น ขี่จกั รยานชม
แหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน
4.3.4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย พบว่าการประเมินจะอยู่ในรูปของแบบประเมินจากหน่วยงานราชการ การได้
รับคาติชม คาแนะนาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม จานวนคนที่ให้
ความสนใจเพิ่ ม ขึน้ รวมไปถึง การบรรลุเ ป้าหมายที่ ไ ด้ วางไว้ ซึ่ง เป็ นผลส าเร็ จ ที่ ไ ด้ จ ากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในตลาดน ้าโบราณ
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ตอนที่ 2 สรุปแนวทางการวิเคราะห์ การจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อส่ งเสริมการ
มีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการชุมชน
ของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรณีศึกษาที่ดีตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จานวน 13 ท่าน ซึ่งมีประเด็นในการ
สนทนาครอบคลุมกรอบแนวคิดทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม การจัดการด้ าน
องค์กรชุมชน การจัดการด้ านการตลาด การจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
1. แนวทางการจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
แนวทางการจัดการด้ านสภาพแวดล้ อมในตลาดน ้าโบราณ ควรมีสิ่งอานวยความ
สะดวก คือ ที่จอดรถโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ถังขยะแยกประเภทของขยะ และถังดับเพลิงประจาจุด
ต่าง ๆ กล้ องวงจรปิ ด ป้ายแผนภูมิบอกลักษณะทางกายภาพภายในตลาด ป้ายบอกเส้ นทาง ป้าย
ข้ อมูลตามจุดสาคัญ ระบบการรักษาความปลอดภัยโดยมี เจ้ าหน้ าที่คอยดูแล มุม พักผ่อนและ
รับประทานอาหาร ห้ องน ้าที่สะอาดและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากได้ และควรเน้ น
เรื่ องของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะเรื่ องการรักษาคุณภาพน ้าในลาคลอง เนื่องจากตลาด
น ้าโบราณมีอตั ลักษณ์คือเป็ นตลาดที่มีวิถีชีวิตริ มน ้า การที่จะพัฒนาหรื อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม
ต้ องสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ของชุมชน และสิ่งแวดล้ อมควบคู่กันไป ผู้ประกอบการร้ านค้ าและ
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนตลาดน า้ โบราณต้ องเห็ น ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจาเป็ นที่จะต้ อ งมีการบาบัดน ้าเสียก่อนปล่อยน ้าลงสู่แหล่งน ้า และต้ องมี
การบาบัดนา้ ในแหล่งน ้าอยู่เสมอด้ วยวิธีการใช้ กังหันนา้ ชัยพัฒนา ปลูกพืชน ้าเติมอากาศในนา้
รวมไปถึงเรื่ องของการลดการใช้ ถุงพลาสติก การปรับปรุ งภูมิทัศน์โดยรอบตลาดให้ ดูดีอยู่เสมอ
และติดป้ายบอกทางไปห้ องน ้าให้ ชดั เจน
2. แนวทางการจัดการด้ านองค์ กร
แนวทางการจัดการด้ า นองค์กร ควรมีจุดมุ่ง หมายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชน ส่งเสริ มให้ คนในชุมชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น มีรายได้ ควบคู่ไปกับการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน แหล่งเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีชมุ ชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการควร
เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในรูปของคณะกรรมการจัดการตลาดน ้า โดยเปิ ดโอกาสให้ คนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ควรจัดให้ มีการประชุมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทุกเดือน โดยที่ผ้ นู าชุมชนต้ องเปิ ดกว้ างในเรื่ องการแสดงออกทางความคิด ควรมีการใช้ กฎระเบียบ

197

บังคับที่ได้ กาหนดร่วมกันโดยคนในชุมชน ควรเน้ นย ้าการปฏิบตั ิตามระเบียบการค้ าขายเพื่อความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในตลาด ควรส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังในทุกขันตอน
้
โดย
กระตุ้นคนให้ ในชุมชนมีความตื่นตัวเข้ ามาจัดการดูแลชุมชนของตน นอกจากนี ้ควรเน้ นเรื่ องความ
ต้ องการที่จะให้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติด้วย โดยให้ มีการปลูกพันธุ์ไม้ ประจา
จังหวัดทัว่ ประเทศเพื่อให้ ประชาชนได้ มาศึกษาเรี ยนรู้ และเน้ นเรื่ องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ตลาดน ้าโบราณอย่างจริงจังในทุกขันตอนเพื
้
่อให้ การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการจัดการด้ านการตลาด
แนวทางการจัดการด้ านการตลาดควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทังทาง
้
โทรทัศน์จ ากการถ่ายทารายการ ป้ายโฆษณา ลงหนังสือพิม พ์ท้องถิ่น แผ่นพับประชาสัม พันธ์
เขียนบทความแนะนาลงหนังสือพิมพ์หรื อวารสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อโสตทัศน์
รูปแบบอื่นๆ ควรให้ มีการจัดทาแผ่นพับที่มีการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าโบราณร่วมกัน คือตลาดน ้า
บางน ้าผึ ้ง ตลาดโบราณบางพลี และตลาดคลองสวน เน้ นการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ มากกว่า 2 ภาษา
เพื่อการสื่อสารและรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็ นป้ายบอกทาง ป้ายความรู้ตา่ ง ๆ ต้ อง
ให้ เ ป็ นที่ สนใจดึง ดูดนักท่องเที่ ยว ควรส่ง เสริ มการขายด้ วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ จัดให้ มี ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในตลาดน ้า เรื่ องของคุณภาพอาหารควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ ได้ มาตรฐานสากล ควบคุมดูแลเรื่ องราคาสินค้ า
มีการกาหนดมาตรฐานกลาง อีกทัง้ ควรส่งเสริ ม การให้ ความรู้ ที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับสุขอนามัยแก่
ร้ านค้ าทุกร้ านให้ ได้ ตามมาตรฐานการจาหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ สวยงามโดยให้ ใช้ ตราสัญลักษณ์ของตลาดน ้าเป็ นโลโก้ บนบรรจุภัณฑ์ หรื อเน้ นบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ทาจากธรรมชาติ ที่สาคัญคือควรรณรงค์การใช้ ถงุ ผ้ าแทนถุงพลาสติก ห้ ามใช้ โฟม พยายามให้ ใช้
วัสดุในท้ องถิ่นแทน รวมไปถึงการสร้ างความเข้ าใจร่วมกันระหว่างเจ้ าของชุมชนและนักท่องเที่ยว
เรื่ องการรับรู้บริบทของตลาดน ้าโบราณให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ ยว เพื่อการปฏิบตั ิตนในระหว่างการ
ท่องเที่ยวที่ถกู ต้ อง
4. แนวทางการจัดการด้ านการกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
4.1.1 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน ควรให้ โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงและโรงเรี ยนที่เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ชุมชน ได้ ใช้ ตลาดน ้าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ควรส่งเสริ มการ
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เรี ยนรู้ ให้ แก่เด็กนักเรี ยน โดยการนาความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านมาประยุกต์ใช้ ในวิชาการเรี ยนใน
หลักสูตร ควบคูไ่ ปกับการปลูกฝั งเรื่ องคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรี ยน
4.1.2 แนวทางการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน ควรกาหนดวิสยั ทัศน์และนโยบายของโรงเรี ยนที่เชิดชูตลาดน ้า
ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ชุมชน ควรวางแผนการเรี ยนการสอนในหลักสูตรเป็ นปฏิทินการศึกษา ด้ วย
การบูรณาการเรื่ องตลาดน ้าโบราณที่เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ในชุมชนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา
หลัก วิ ช าเลื อ กเสรี ในกลุ่ม สาระวิ ช าต่า ง ๆ เช่ น วิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ วิช าสังคม หรื อการถอดบทเรี ยนจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวิถีชาวบ้ านมาเป็ น
หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาหรับนักเรี ยนประถม มัธยม นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จนถึง
ปริ ญญาโท และควรใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดทาเป็ นพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นใช้ ในการเรี ยน
การสอนในระบบโรงเรี ยน ที่ต้องมีการบันทึกและสามารถสืบค้ นได้
4.1.3 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน ควรมีการเชิญคนในชุมชนตลาดน ้าซึ่งเป็ นครูภูมิปัญญามาให้
ความรู้และสาธิตการทาอาหารพื ้นบ้ าน ควรประยุกต์ใช้ วิชาเรี ยนให้ เป็ นประโยชน์ โดยการเสริ มองค์
ความรู้ที่มีในอยูใ่ นตลาดน ้าโบราณ ควรนาเด็กนักเรี ยนออกมาเรี ยนรู้ชมุ ชนตลาดน ้าโบราณเพื่อให้
ได้ รับประสบการณ์จริ ง ควรใช้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นกรณีศกึ ษาเรื่ องประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน ภูมิ
ปั ญญา วิถีชีวิต จากการเข้ าค่ายคุณธรรม เรี ยนรู้งานอาชีพ รวมไปถึงการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชน และโรงเรี ยนควรส่งเสริมการจัดมุมความรู้ให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยวระหว่างการพักผ่อน
4.1.4 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน ควรประเมินผลจากการดาเนินงานที่เด็กนักเรี ยนได้ จากการ
เรี ยนรู้ประสบการณ์จริงนอกห้ องเรี ยน โดยประเมินผลทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในรูปแบบ
ของการเขียนรายงาน การเขียนเรี ยนความ การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน การให้ คะแนนจากสิ่งที่เด็กได้
ศึกษาค้ นคว้ า ซึง่ เป็ นวิธีที่เป็ นมาตรฐาน แต่เด็กนักเรี ยนต้ องเข้ าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้นนั ้
ได้ ด้วย
4.2 กิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน
4.2.1 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน การจัดกิจกรรมควรมาจากการสอบถามความต้ องการของ
คนในชุมชน โดยต้ องคานึงถึงเรื่ องความถนัดของแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน ควรจัดกิจกรรม หรื อ
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โครงการฝึ กอบรมอาชีพ ที่ไม่ซ ้ากันในแต่ละปี ควรมีหน่วยงานราชการส่งเสริ มและสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นกับคนในชุมชน
4.2.2 แนวทางการมี ส่วนร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน ควรจัดทาหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรกลุ่มสนใจด้ านอาชีพ
หลักสูตรการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจัดทา
เป็ นหลักสูตรชุมชน ควรมีการทาแผนการสอนที่ชดั เจน มี การเตรี ยมข้ อมูล สื่อ ของสถานที่ และ
วิทยากรที่ ช านาญในด้ านการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ควรจัดทาหลักสูตรการตลาดที่ สามารถใช้ ในการ
ประกอบอาชีพได้ และควรจัดทาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติ
4.2.3 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน ควรส่งเสริมให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสในการเข้ าร่วมกิจกรรม
การฝึ กอบรมโครงการต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น เช่น โครงการฝึ กอบรมการทาขนมไทย โครงการฝึ กอบรม
บรรจุภัณ ฑ์ โครงการฝึ กอบรมการให้ บ ริ การ โครงการฝึ กอบรมโภชนาการอาหาร โครงการ
ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ชมุ ชน ควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จากหน่วยงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และควรมีการส่งเสริ มความรู้เรื่ องชุมชนท้ องถิ่นให้ แก่คนใน
ชุมชนเพื่อให้ ถ่ายทอดความรู้ที่ถกู ต้ องแก่นกั ท่องเที่ยวได้
4.2.4 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน ควรมีการประเมินผลที่ได้ จากการที่ประชาชนในชุมชนเข้ า
ร่วมโครงการฝึ กอบรม ด้ วยการจัดทดสอบความรู้ ควรมีการแจกใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้ที่เข้ า
ร่ วมการฝึ กอบรม และการประเมินผลจากการได้ รับคัดเลือกได้ รับรางวัล การนาความรู้ ที่ได้ จาก
การเข้ าร่วมโครงการนันมาพั
้
ฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนตลาดน ้าโบราณให้ ดีขึ ้น
4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย
4.3.1 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ควรให้ มีการเสนอความคิดเห็นของคนในชุมชนที่ต้องการให้ ตลาด
นา้ โบราณเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ควรเป็ นกิจ กรรมที่ จัดขึน้ โดยการใช้ องค์ความรู้ ที่มีอยู่ใน
ชุมชน เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา แล้ วให้ ประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยใน
ตลาดน ้าโบราณเพื่อสร้ างเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยว ควรให้ คนในชุมชนช่วยกันคิด
และทาให้ ฐานกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยนันให้
้ ที่เป็ นจุดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจแก่
นักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาร่วมเรี ยนรู้ได้
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4.3.2 แนวทางการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย ควรให้ ประชาชนในชุมชนเป็ นผู้วางแผนจัดกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยว ควรจัดประชุมเลือกกิจกรรมที่ควรมี
ในชุมชน โดยจัดทาเป็ นฐานการเรี ยนรู้ที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีที่สาคัญของชุมชน
โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ประจาแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อดูแลให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง ควรเพิ่มกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยให้ มากขึ ้น โดยใช้ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นสวนป่ า หรื อกังหันน ้า
ชัยพัฒนา เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
4.3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย เช่น มุมนิทรรศการ บ้ าน
พิพิธภัณฑ์ มีศนู ย์เก็บข้ อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตลาด ซุ้มสินค้ าชุมชนจากกลุ่มอาชีพ
และปราชญ์ ชาวบ้ านด้ านต่าง ๆ ซุ้มสินค้ า OTOP กิจกรรมพายเรื อชมทัศนียภาพของตลาดนา้
กิจกรรมขี่จกั รยาน ลานกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมล่องเรื อชมวิถีชีวิตชุมชน ที่สาคัญคือควรมี
การติดป้ายความรู้ในสินค้ าที่ขายในตลาดน ้าโบราณ
4.3.4 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ควรให้ มีการประเมินรูปแบบของใบประเมินจากนักท่องเที่ยว ใบแสดงความ
คิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ คาติชม คาแนะนาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วม
กิจกรรม หรื อใบประเมินจานวนคนที่ให้ ความสนใจ และควรสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ให้ ครอบคลุม
พื ้นที่ชมุ ชนตลาดน ้าโบราณ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และการจัดสนทนากลุ่ม
การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจยั นาประเด็นสาคัญมาอภิปราย ดังนี ้
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
จากผลการวิจัย ตลาดนา้ โบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดนา้ บางนา้ ผึ ้ง พบว่าการจัดการด้ านสภาพแวดล้ อมที่ต้องตอบสนองความ
ต้ องการแก่คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวนัน้ ควรมีป้ายบอกทาง ที่ นงั่ พักผ่อน ที่จอดรถ กล้ อง
วงจรปิ ด ผังร้ านค้ า ห้ องนา้ ที่ไว้ บริ การนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ในตลาดนา้ โบราณสอดคล้ อง
กับ จริ น ทร์ อาสาทรงธรรม (2553) ที่ ไ ด้ เ สนอว่า การพัฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการ
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ท่องเที่ยวในตลาดน ้านัน้ ควรมีถนน ป้ายบอกทางที่เข้ าถึงตลาดน ้า ลานจอดรถที่เพียงพอ ห้ องน ้า
ที่ ส ะอาด ถัง ขยะมี ก ระจายทั่ว ไป มี เ สี ย งตามสายส าหรั บ ประชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ต่ อ
นักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้การให้ การบริการพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยวจะทาให้ เกิดความต่อเนื่อง
ของการจัดการการท่องเที่ยวที่ดี เช่น การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากร อัน
จะส่งผลให้ การท่องเที่ยวตลาดน ้ามีความยัง่ ยืน และหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล และเทศบาลให้ การสนับสนุนงบประมาณในการสร้ างสิ่งอานวยความ
สะดวก ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ภูมิทศั น์บริ เวณโดยรอบของชุมชนตลาดน ้าโบราณ รวมไปถึงการ
ให้ บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ถังขยะ ดูแลเรื่ องของความสะอาดและซ่อมแซมจุดที่ชารุด
นอกจากนี ก้ ารที่ ชุ ม ชนตลาดน า้ โบราณเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการรั ก ษา
สภาพแวดล้ อ มของแม่น า้ ล าคลองเนื่ อ งจากชุม ชนตลาดน า้ โบราณเป็ นชุม ชนที่ อ ยู่ติด ริ ม น า้
ประชาชนในชุมชนจึงจาเป็ นต้ องดูแลและรักษาคุณภาพน ้าในแม่น ้าลาคลองให้ ใสสะอาดอยู่เสมอ
สอดคล้ องกับ บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2548) กล่าวว่าแนวทางในการจัดการชุมชนเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมที่สามารถนามาประยุกต์กบั บริ บทชุมชนตลาดน ้าได้ คือ มีการจัดทาแผนหลักสาหรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน โดยจะต้ องมีการระบุถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในตลาด
น ้าไว้ อย่างชัดเจน มีการรักษาสภาพแวดล้ อมให้ สมบูรณ์โดยการรักษาความสะอาดช่วยกันปลูก
ต้ น ไม้ และดอกไม้ เพิ่ ม ความสวยงามให้ กั บ ภู มิ ทั ศ น์ ใ นชุ ม ชนตลาดน า้ และส่ ง เสริ ม รั ก ษา
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้ องถิ่ น มี การพัฒ นาบุคลากรทางการท่องเที่ ยวกล่าวคือหาก
บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
ย่ อ มท าให้ เกิ ด การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อมในชุ ม ชนตลาดน า้ ที่ ถู ก ต้ อง มี ก ารให้ ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เข้ าใจถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อม และให้ ทุกคนร่ วมมือร่ วมใจกันสร้ าง
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อม มี ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมในชุมชนตลาดน ้าเพื่อพิจารณาถึงผลเสียหายของคุณภาพสิ่งแวดล้ อมต่อนักท่องเที่ยว
เช่น น ้าเสีย ขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) ที่เสนอ
ว่าควรเริ่ มที่การให้ ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนของตน ควรมี
การวางแผนและควบคุมการใช้ ทรัพยากรท่องเที่ยว และการได้ รับผลประโยชน์จากการให้ บริ การ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดน ้า และควรให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้ อม
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2. การจัดการด้ านองค์ กร
จากผลการวิจัย ตลาดนา้ โบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดนา้ บางนา้ ผึ ้ง พบว่าการจัดการด้ านองค์กร คือมี จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชน ให้ ชาวชุมชนตลาดน ้าโบราณสามารถมีรายได้ จากการขายของได้ ในวันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอดคล้ องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2553) ว่าชุมชนมีหน้ าที่ใน
การผลิตสินค้ าและบริ การ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน สินค้ าและบริ การที่ชมุ ชนได้ ผลิตและถูก
ถ่ายทอดในระบบเศรษฐกิจทาให้ เกิดการสร้ างงาน สร้ างรายได้ นอกจากจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนแล้ ว ตลาดนา้ โบราณยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ชุมชน จากการ
เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ า นริ ม ฝั่ ง น า้ เรี ย นรู้ สถาปั ต ยกรรมไทยโบราณ เรี ย นรู้ วัฒ นธรรมไทยผ่า น
ประเพณีสาคัญต่าง ๆ ของชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตามที่สานักงานการสภาการศึกษา
(2552) ได้ กล่าวว่า ปั จจุบนั ยังมีแหล่งเรี ยนรู้ อีกหลายประเภทที่ยงั ไม่ได้ จดั หมวดหมู่ หรื อยังไม่มี
มาตรฐานในการจัดการแหล่งการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทังที
้ ่เป็ นองค์กร
จัดตังสถาบั
้
นชุมชน วิถีชมุ ชน การประกอบอาชีพ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้ องกับสุมาลี สังข์ศรี (2546) ที่ได้ กล่าวว่าแหล่งการเรี ยนรู้ ในชุมชน อาจ
เป็ นศาสนสถาน โรงเรี ย น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สวนสมุน ไพร ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น พิ ธี ก รรมทางศาสนา
ประเพณี ศูนย์การศึกษาในชุมชน ห้ องสมุด สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชน
นอกจากนี ้แนวทางในการจัดการด้ านองค์กรที่ควรส่งเสริ มให้ ตลาดน ้าโบราณเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สอดคล้ องกับสุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2544) ที่
ได้ เสนอว่าแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนและธรรมชาติเป็ นขุมทรัพย์มหาศาลที่สามารถค้ นพบความรู้ได้ ไม่
รู้จกั หมด เราเรี ยนรู้ จากชุมชน เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นมีผลกระทบต่อชีวิตคนใน
ชุมชน ซึ่งแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติมีทงประเภทที
ั้
่รัฐ ประชาชนจัดขึ ้น และ
ประเภทที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ และสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 ในบทที่ 6 ข้ อที่ 5.1.2 ว่าด้ วยเรื่ องการปรับโครงสร้ างภาคบริ การ ให้ สามารถ
สร้ างมูล ค่า เพิ่ ม กั บ สาขาบริ ก ารที่ มี ศัก ยภาพและเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ มบนฐานความคิ ด
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีสาระสาคัญ คือ การฟื ้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดโดยการฟื น้ ฟูพฒ
ั นาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม พัฒนา
เครื อข่ายวิสาหกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพสูง ส่งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้ องกับศักยภาพของพืน้ ที่และกระแสความต้ องการของตลาดโลก เช่น การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรม และสัมผัส
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วิถีชีวิตชุมชน และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน โดยให้ ความสาคัญกับ
การพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ แ ละเป็ นมิ ต รต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการบูร ณาการการ
ท่องเที่ยวให้ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทังสาขาการผลิ
้
ตและบริ การ
อื่นๆ เพื่อร่ วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริ การที่เกี่ ยวเนื่องในพืน้ ที่ตามแนว
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
การรวมตัวกันของคนในชุมชนยังเป็ นการสร้ างความสามัคคีเพื่อให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง
โดยมีรูปแบบโครงสร้ างของตลาดน ้าโบราณแบบคณะกรรมการจัดบริ หารจัดการตลาดน ้าโบราณที่
คนในชุมชนทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนดูแลจัดการชุมชนตลาดนา้ ในด้ านต่าง ๆ สอดคล้ องกับปราณี
พรรณวิเชียร (2530) ที่ได้ เสนอหลักการสาคัญของการจัดการชุมชนว่า องค์กรชุมชนแม้ ว่าชุมชน
จะมีฐานะมีหน่วยทางการเมืองและสังคมมีหน้ าที่และสามารถกระทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระก็ตาม
แต่ในเชิงการจัดการนันจ
้ าเป็ นจะต้ องมีการจัดตังองค์
้ กรชุมชนขึ ้นโดยสมาชิกของชุมชน เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางบริ หารจัดการและปฏิบตั ิหน้ าที่ของชุมชนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย องค์การ
ชุมชนที่กล่าวถึงนี ้อาจเป็ นองค์การที่เป็ นทางการ(Formal Organization) กล่าวคือ เป็ นองค์การที่มี
การจัดโครงสร้ างและกิจกรรมที่ชดั เจนชุมชนมีเจตนาจัดตังให้
้ เป็ นถาวร และมีการแบ่งหน้ าที่ตาม
ความถนัด หรื อเป็ นองค์กรที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Organization) การมีส่วนร่วมของชุมชน
เมื่อการจัดการชุมชนมีความเกี่ยวข้ องกับการจัดตังองค์
้ กรชุมชนโดยสมาชิกของชุมชนแล้ ว สมาชิก
ของชุมชนจะต้ องมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจะเป็ นเครื่ องมือในการ
ระดมพลัง และการสนับสนุนการจัดการชุม ชนส่ว นในแง่ มุม ของจุดมุ่ง หมายการจัดการชุม ชน
จะต้ องธารงรักษาและขยายการมีสว่ นร่วมของชุมชนให้ คงอยู่ กระบวนการจัดการชุมชนมีลกั ษณะ
ต่อเนื่องเป็ นระบบและมีขนั ้ ตอน โดยเริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชุมชน การ
กาหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรม เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย และการทบทวน
ผลการดาเนินการซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงและการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชุมชน
อีกครัง้
ทัง้ นี ก้ ารจัดการตลาดนา้ โบราณยัง ต้ อ งมี การกาหนดกฎระเบียบใช้ ร่วมกันใน
ชุมชน และมีการประชุมทุกเดือน เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น
ซึง่ สอดคล้ องกับ เทอดเกียรติ วงศาโรจน์ (2546) ได้ กล่าวไว้ ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง ความร่วมมือ
ของบุคคลหรื อกลุ่ม คนที่ มีความคิ ดเห็นตรงกันในเรื่ องความต้ องการ และการแลกเปลี่ยนซึ่ง มี
ผลกระทบโดยตรงต่อตนเองและส่วนรวม จนเกิดการลงมือปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ โดยนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้ ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กิจกรรมที่

204

ร่วมมือกันดาเนินการ และสอดคล้ องกับโกวิทย์ พวงงาม (2553) ที่ได้ กาหนดภารกิจหน้ าที่หลักของ
ชุมชนไว้ ว่า ชุมชนมีหน้ าที่ในการดารงรักษาไว้ ซึ่งสมาชิก กล่าวคือหน้ าที่ในการทาให้ สมาชิกยังคง
อยูใ่ นชุมชนของตนเพราะหากสมาชิกมีจานวนลดลงหรื อไม่มีสมาชิกเหลืออยู่ก็คงจะเรี ยกว่าชุมชน
ไม่ได้ ชุมชนมีหน้ าที่ในการรวบรวมผลประโยชน์ให้ เป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน หมายถึงระบบการปกครอง
ภายในชุมชน เนื่องจากสถาบันการปกครองใด ๆ ก็ไม่สามารถเข้ ามาทดแทนหน้ าที่ ของชุมชนได้
ทัง้ หมด ชุม ชนมี มิติพิเศษที่ แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ เข้ าไม่ถึง เช่นความใกล้ ชิดสนิทสนมกัน
ระหว่างคนในชุมชน ชุมชนมีหน้ าที่ในการส่งเสริ มระบบประชาธิปไตยให้ เกิดขึ ้นแก่ชุมชน เพราะ
ชุมชนเปรี ยบเสมือนโรงเรี ยนฝึ กหัดประชาธิปไตยให้ แก่คนในชุมชนได้ สนับสนุนให้ เ กิดการมีส่วน
ร่วมในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นหัวใจของงานชุมชน โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วม
ที่วา่ ประชาชนมีสว่ นร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั งิ าน ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ การจัดการชุมชนนันเป็
้ นเรื่ องของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชนนันเอง
้
ความคิดริ เริ่ มของประชาชนในการทางานกับประชาชนต้ องยึดหลักการ
ที่ว่าความคิดริ เริ่ มต้ องมาจากประชาชนซึ่งต้ องใช้ วิถีแห่งประชาธิปไตย ให้ ประชาชนเกิดความคิด
และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน โดยประชาชนเป็ นผู้ริเ ริ่ มในการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา จัดทาแผนและโครงการไม่ใช่ถกู กาหนดโดยบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกชุมชน
การดาเนินงานต้ องให้ ประชาชนในชุมชนเป็ นผู้ริเริ่ มและรับผิดชอบ หน่วยงานนอกชุมชนอื่น ๆ
เป็ นหน่วยที่สนับสนุนส่งเสริมเท่านัน้
นอกจากนี ้ชุมชนตลาดน ้าโบราณยังมีการศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู้ ที่ใกล้ เคียงกับ
บริ บ ทของตน เพื่ อ ศึก ษาเรื่ อ งการจัด การองค์ ก รชุม ชนที่ ดี ค วรจะเป็ นอย่า งไร แล้ ว น าเอามา
ประยุกต์ใช้ ในชุมชนของตนเอง รวมไปถึงการได้ รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการจัดฝึ กอบรม
คนในชุมชนตลาดน ้าโบราณในเรื่ องการให้ บริ การ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ กาหนดแนวทางการส่งเสริ มความเข้ มแข็งชุมชนด้ วย
การส่งเสริ มการร่ วมคิดร่ วมทาและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามความพร้ อมของ
ชุมชนด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้และการจัดการองค์กรความรู้อย่างเป็ นขันตอน
้
มีเครื อข่า ยการเรี ยนรู้
ทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน เพื่อการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริ มการ
รวมตัวของคนในชุมชนทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลายและมีกิจกรรม
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการรวมตัวในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ หรื อ
การรวมตัวของชุมชนทังในเชิ
้
งพื ้นที่หรื อประเด็นความสนใจ จัดให้ มีกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหาชุมชนด้ วยตนเอง โดยนาข้ อมูลชุมชน
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และความรู้ จากภายนอกมาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและสาเหตุ เพื่ อ ค้ น หาแนวทางทดลองแก้ ไข มี
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากเครื อข่ายชุมชนที่ประสบความสาเร็ จนามาใช้ ประโยชน์ โดย
ใช้ แหล่งทุนในชุมชนพัฒนาเป็ นแผนชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับภายนอกในบริ บทที่ชมุ ชนต้ องการได้ รับ
การสนับสนุน
3. การจัดการด้ านการตลาด
จากผลการวิจัย ตลาดนา้ โบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดนา้ บางนา้ ผึง้ พบว่าแนวทางการจัดการด้ านการตลาดว่าควรส่งเสริ มการ
ประชาสัมพันธ์ ตลาดน ้าโบราณให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ แผ่นพับ เว็บไซต์ มี
การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 2
ภาษา ควรจัดทาแผ่นพับที่มี การประชาสัมพันธ์ ตลาดนา้ โบราณร่ วมกัน คือตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
ตลาดโบราณบางพลี และตลาดคลองสวน ใช้ สถานที่ตลาดน ้าโบราณเป็ นส่วนหนึ่งของการถ่าย
ละคร การจัดกิจกรรมวันสาคัญของตลาดน ้าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรภาครัฐ
เป็ นผู้ดแู ลให้ การสนับสนุนเรื่ องการประชาสัมพันธ์ สอดคล้ องกับพจนา สวนศรี (2546) ที่ได้ กล่าว
ว่า การจัดการตลาด คือ ลักษณะสินค้ าและบริ การที่นาเสนอ การวางตาแหน่งทางการตลาดและ
ประเมิ นคุณ ค่าของสินค้ าและบริ การ กลุ่ม ลูกค้ าเป้าหมาย การสร้ างผลกาไร รวมไปถึง การ
ประชาสัมพันธ์สง่ เสริ มการขาย
นอกจากนี แ้ นวทางในการจัดการจัดการด้ านการตลาดควรสร้ างการรั บรู้ เรื่ อง
บริ บทของตลาดน ้าโบราณให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อการปฏิบตั ิตนในระหว่างการท่องเที่ยวที่
ถูกต้ อง สอดคล้ องกับประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) ที่ได้ เสนอว่าแนวทางการจัดการชุมชนตลาด
น ้า ควรเริ่มที่การให้ ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนของตน ควรมี
การวางแผนและควบคุมการใช้ ทรัพยากรท่องเที่ยว และการได้ รับผลประโยชน์จากการให้ บริ การ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดนา้ ควรให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ยังต้ องมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าบริ การ คุณภาพของอาหาร และ
การกาหนดราคาสินค้ าอยู่เป็ นประจาโดยคณะกรรมการชุมชน และหน่วยงาน สาธารณสุขที่มอบ
ป้าย Clean Food Good Taste ให้ ร้านที่ผ่านการประเมินคุณภาพ มีการรณรงค์ให้ ติดป้ายราคา
สินค้ า มีการฝึ กอบรมโภชนาการอาหารร่วมกับทางเทศบาล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้ าและบริ การให้ เป็ นมาตรฐานอยู่เสมอ สอดคล้ องกับ จริ นทร์ อาสาทรงธรรม (2553) ได้ เสนอ
ว่าการให้ ความสาคัญกับการตลาดท่องเที่ยว โดยใช้ แนวทางของการพัฒนาส่วนประสมการตลาด
(4 Ps) ที่ประกอบด้ วย 1. การกาหนดมาตรฐานสินค้ า /บริ การ ให้ มีการขายสินค้ า /บริ การที่มี
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คุณภาพดี 2. การกาหนดราคาที่ยุติธรรม ไม่เอาเปรี ยบนักท่องเที่ยว 3. การกาหนดพัฒนาช่อง
ทางการจัดจาหน่ายมีการจัดวางและบอกตาแหน่งร้ านค้ าที่ชดั เจน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เลือกซื ้อ
สินค้ าได้ อย่างสะดวก ไม่เ สี ยเวลา 4. การส่ง เสริ ม การตลาด เพื่ อจูง ใจให้ นักท่องเที่ ยวที่ ไ ด้ ม า
ท่องเที่ยวแล้ วมีความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวอีกอย่างต่อเนื่อง
ตามที่สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ (2541) กล่าวว่าเศรษฐกิจของชุมชนชาวตลาดน ้านันมี
้
ความหลากหลาย บางแห่งอาจเหมือน และบางแห่งอาจแตกต่าง นอกจากจะมีเรื อ พายของพ่อค้ า
แม่ค้าแล้ ว ริ มฝั่ งคลองก็ ยัง เป็ นแหล่งการค้ าด้ วย มี การตัง้ ร้ านขายของต่าง ๆ ที่คล้ ายคลึง และ
แตกต่างจากสินค้ าในเรื อเพื่อให้ ลกู ค้ าในตลาดน ้าได้ หาซื ้อได้ อย่างสะดวกสบาย สินค้ าส่วนใหญ่
เป็ นสินค้ าที่มีเพื่อตอบสนองความต้ องการของชุมชนริ มน ้า ทังสิ
้ นค้ าอุปโภค คือสินค้ าที่จาเป็ นและ
ใช้ ชีวิตประจาวัน จาพวกเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน และสินค้ าบริ โภค คือสินค้ าจาพวกอาหารการกิน
ต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย ซึ่งตรงกับแนวทางการจัดการด้ านการตลาดที่ว่าสินค้ าที่ขายในตลาดน ้า
โบราณส่วนใหญ่นนั ้ ควรเป็ นสินค้ าที่มีอยู่ในชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร พื ชผักสวนครัว และ
สินค้ าที่ ผ ลิ ตจากภูมิ ปัญ ญาชาวบ้ าน ที่ ใช้ วัตถุดิบที่ มี อยู่ในชุม ชนนามาแปรรู ปเป็ นอาหารคาว
อาหารหวาน เครื่ องดื่ม และสินค้ าหัตถกรรม สอดคล้ องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2553) กล่าวว่าชุมชน
มีหน้ าที่ ในการผลิ ตสิ นค้ าและส่วนใหญ่ ผลผลิตที่ เกิ ดขึน้ ในชุม ชนจะเป็ นผลผลิตที่ สามารถหา
วัตถุดบิ ได้ ภายในชุมชน เช่น ผลผลิตทางหัตถกรรม ผ้ าทอ ผ้ าไหม ตะกร้ า เครื่ องจักสาน เครื่ องเงิน
เป็ นต้ น หรื อ หากในชุม ชนมี ท รั พ ยากรที่ ห ลากหลาย สิ น ค้ า และบริ ก ารอาจเปลี่ ย นแปลงไป
นอกจากนี ้ในชุมชนท้ องถิ่นควรมีการแบ่งงานกันทา จะทาให้ ชมุ ชนมีขีดสามารถในการเพิ่มผลผลิต
สินค้ าและบริการได้ มากขึ ้น
4.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน
จากผลการวิจัย ตลาดนา้ โบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ทาให้ ได้ แนวทางการจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใน
ระบบโรงเรี ยน โดยประชาชนมีสว่ นร่วมในขันการค้
้
นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขัน้
ประเมินผล ดังนี ้
4.1.1 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนควรให้ โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงและโรงเรี ยนที่
เล็งเห็นถึงความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน ได้ ใช้ ตลาดน ้าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน ส่งเสริ ม
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การเรี ยนรู้ให้ แก่เด็กนักเรี ยน โดยการนาความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้ านมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ ใน
วิชาการเรี ยนบรรจุในหลักสูตร สอดคล้ องกับ อคิน รพีพฒ
ั น์ (2547) ที่ได้ เสนอว่าประชาชนควรมี
ส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหา และความต้ องการของชุมชนตลอดจนเรี ยงลาดับความสาคัญของ
ปั ญหา และควรให้ มีการปลูกฝั งเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่กันไปด้ วยนัน้ และสอดคล้ องกับ
อุดม เชยกีวงศ์ (2551) ที่ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตต่อการพัฒนาประเทศว่ า
การจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรม หรื อใช้ วฒ
ั นธรรมของชุมชนเป็ นพื ้นฐานก็ย่อมจะเป็ น
การจัดการศึกษาที่มีความหมายต่อการแก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนันโดยตรง
้
ในขณะเดียวกันก็เป็ นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ ม ให้ คนในชุมชนมีทัศนะอันกว้ างไกล มีความรู้
ความเข้ าใจเท่าทันข่าวสารข้ อมูลและความเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ ทาให้ คนในท้ องถิ่นต่างมี
ทางเลือกในการแก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้ อย่างหลากหลาย ปั จจุบนั ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่เพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ ย นแปลงได้ จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมหาศาลใน
ภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้ องถิ่นทัว่ ประเทศมาใช้
ประโยชน์ในการจัดการพัฒนาคุณภาพของประชาชน โดยมีผ้ เู ป็ นเจ้ า ของทรัพยากรอันทรงคุณค่า
ดังกล่าวเป็ นผู้เข้ ามามี บทบาทในการดาเนินงานอย่างเต็มที่ เป็ นการส่งเสริ มสร้ างสัมพันธภาพ
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการ
ฟื ้นฟูและพัฒ นาความสัม พันธ์ ร ะหว่างการศึกษากับการดาเนินชี วิต ซึ่ง จะนาไปสู่การฟื ้นฟูและ
พัฒนาวัฒนธรรมของคนในชุมชน การจัดการศึกษาที่ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมหรื อใช้ วฒ
ั นธรรม
ของชุมชนเป็ นพื ้นฐานก็ย่อมจะเป็ นการจัดการศึกษาที่มีความหมายต่อการแก้ ปัญหาและพัฒนา
วิถีชีวิตของคนในชุมชนนันโดยตรง
้
ดังที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้
เสนอหลัก การจัด การศึก ษาตลอดชี วิ ต ไว้ ว่า ควรก าหนดนโยบายให้ อ งค์ ก รน าในชุม ชน เช่ น
โรงเรี ยน/สถานศึกษาและองค์กรทางศาสนา ยึดหลักการจัดการศึกษาที่เน้ นการศึกษาตลอดชีวิต
และยกย่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็ น
แบบอย่างที่ดี เปิ ดโอกาสให้ ครอบครัวและชุมชน ได้ มีโอกาสจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของครอบครัวและชุมชน โดยสนับสนุนในแง่ความรู้และวิชาการ ส่งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ในสถานประกอบการในชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน ตลอดจน
สารวจและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความพร้ อมในการให้ การศึกษาตลอดชีวิต
4.1.2 แนวทางการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงควรกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์และ
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นโยบายของโรงเรี ยนที่ เ ชิ ดชูต ลาดนา้ ให้ เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ชุม ชน วางแผนการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรด้ วยการบูรณาการเรื่ องตลาดน ้าโบราณที่เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ ในชุมชนให้ เป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช าหลัก วิ ช าเลื อ กเสรี ในกลุ่ ม สาระวิ ช าต่า ง ๆ เช่ น วิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ช า
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม เป็ นต้ น ควรใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนเองในการ
จัดทาเป็ นพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นใช้ ในการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน ที่ต้องมีการบันทึกและ
สามารถสืบค้ นได้ ควรจัดกิจกรรมพาเด็กนักเรี ยนไปทัศนศึกษาที่ตลาดน ้าโบราณเพื่อเรี ยนรู้ตาม
แหล่งเรี ยนรู้ ที่มีอยู่ในชุมชนด้ วยการร่ วมมือของคนในชุมชน หรื อการเชิญครู ภูมิปัญญามาสาธิ ต
และสอนความรู้ตา่ งๆ ให้ เด็กที่โรงเรี ยน สอดคลองกับ อคิน รพีพฒ
ั น์ (2547) ได้ เสนอว่าประชาชน
ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ ไขปั ญหาและสอดคล้ องกับ
วรวุฒิ เพ็งพันธ์ (2548) ที่ได้ ทาการวิจยั และสรุปว่าตลาดน ้ามีคณ
ุ ค่าและบทบาทในฐานะแหล่งการ
เรี ยนรู้ ของประเภทบุคคล ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประเภทกิจกรรม และประเภทสถานที่และ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
ให้ เข้ ากับสาระการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเรี ยนรู้ แบบบูรณาการและปลูกจิตสานึกให้ รัก
ท้ องถิ่นมากขึ ้น แม่ค้าตลาดน ้ายังคงมีการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดเพื่อดารงรักษาอาชีพแม่ค้าตลาด
น ้าไว้ ดังนันแม่
้ ค้าตลาดน ้าจึงเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ของชุมชนประเภทบุคคลที่สาคัญที่สดุ ของตลาด
น ้าที่จะทาให้ ตลาดน ้าดารงอยูห่ รื อสูญหายไป
4.1.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน พบว่าการดาเนินงานควรนาวิชาเรี ยนมาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มองค์
ความรู้ ที่ มี ในอยู่ในตลาดนา้ โบราณ นาเด็กนักเรี ยนออกมาเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน เพื่ อให้ ไ ด้ รับ
ประสบการณ์จริง ใช้ ตลาดน ้าโบราณเป็ นกรณีศกึ ษาเรื่ องประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต จากการเข้ าค่ายคุณธรรม เรี ยนรู้ งานอาชีพ เชิญครู ภูมิปัญญามาสอน รวมไปถึงการทา
กิจ กรรมร่ วมกับชุม ชน ดัง ที่ อคิน รพี พัฒน์ (2547) ได้ เสนอขัน้ ตอนของการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานไว้ วา่ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานตามแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหา สอดคล้ องกับ
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ที่ได้ สรุ ปหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตจากแนวคิดของนักการศึกษาที่
เกี่ ยวข้ องไว้ ว่าผู้จัดกิ จกรรมการศึกษาจะต้ องจัดกิ จกรรมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพ
พัฒนาการตามวัย และสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ แก่กลุ่มเป้าหมายต้ องเริ่ มที่การให้ ความรู้ การ
สร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง การชี ้ให้ เห็นถึงความจาเป็ นของการศึกษาที่มีตอ่ บุคคลในทุกช่วงชีวิต
รวมไปถึงโรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงตลาดน ้าโบราณควรส่งเสริ มการจัดมุมความรู้
ให้ เกิดขึน้ แก่นกั เรี ยนและนักท่องเที่ยวระหว่างการพักผ่อน ซึ่งสอดคล้ องกับ สนอง โลหิตวิเศษ
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(2548) ที่ได้ เสนอลักษณะการจัดการศึกษาตลอดชี วิตไว้ ว่าโรงเรี ยนจะต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้เตรี ยม
ความพร้ อมด้ านความรู้ความสามารถ และปลูกฝั งแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตแก่นกั เรี ยน
เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถมีทศั นคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่ รู้ และสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองหลังจากจบ
การศึกษาจากโรงเรี ยนแล้ ว อันเป็ นการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของสถาบันการศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เป็ นการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน เช่น บริ การข่าวสาร ข้ อมูล
ต่างๆ เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ ให้ ผ้ ูเ รี ย น ควรจะจั ด หลัก สูต รในลัก ษณะของการบูร ณาการสอดคล้ อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต และ
ประสบการณ์ ข องผู้เ รี ย น เพื่ อ เสริ ม ทัก ษะ ความรู้ และพัฒ นาคุณ ภาพของผู้เ รี ย น หลัก สูต ร
การศึกษาตลอดชีวิตจะต้ องครอบคลุมบทบาทของมนุษย์ ตังแต่
้ เกิดจนตาย ตังแต่
้ ชีวิตส่วนบุคคล
ครอบครัว การงาน การพักผ่อน สังคมการเมือง เศรษฐกิจ ฉะนันจะต้
้ องพัฒนาให้ มีเครื่ องมือที่จะ
เรี ยนรู้ สามารถใช้ แหล่งวิทยาการ มีแรงจูงใจที่จะคิดศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยจะต้ องเกื ้อกูลกัน สังคมจะต้ องส่งเสริ มให้ มีแหล่งวิชาที่ทกุ คนมี
โอกาสใช้ สื่ อทุก ประเภท และศึกษา หาความรู้ จากแหล่ง ต่า งๆ อาทิ ห้ อ งสมุด วิท ยุ โทรทัศ น์
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
4.1.4 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน พบว่าแนวทางการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน ที่
ควรประเมินผลจากการดาเนินงานที่เด็กนักเรี ยนได้ จ ากการเรี ยนรู้ประสบการณ์จริ งนอกห้ องเรี ยน
โดยประเมินผลในรูปแบบของการเขียนรายงาน การเขียนเรี ยงความ การรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน การ
ให้ คะแนนจากสิ่งที่เด็กได้ ศึกษาค้ นคว้ า และควรประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในระบบ
โรงเรี ยนที่ ส ามารถประเมิ นทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยใช้ วิธี ก ารทารายงานดี ที่สุด
เนื่องจากวิธีนี ้เป็ นวิธีมาตรฐานแต่เด็กนักเรี ยนต้ องเข้ าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ นนได้
ั ้ ด้วย
ดังที่ กระทรวงศึกษาธิ การ (2546)กล่าวว่าการศึกษาตลอดชี วิตเป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
การศึกษากับการดาเนินชีวิต โดยมุ่งสร้ างตนให้ เป็ นบุคคลที่ผ้ ใู ฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ ตรงกับความสนใจและความต้ องการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่าด้ วยเรื่ องหลักการจัดการศึกษาต้ องยึด
หลักผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด
การจัดการศึกษาในโรงเรี ยน (Formal Education) เป็ นการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีโครงสร้ างที่
ชัดเจนแน่นอนและมีลาดับ มีการแบ่งชันเรี
้ ยนตามอายุ จัดการเรี ยนการสอนตามลาดับชัน้ ตังแต่
้
ระดับต้ นจนถึงระดับสูงโดยมีลกั ษณะที่สาคัญคือมีหลักสูตรเวลาเรี ยนที่แน่นอน มีการจากัดอายุ
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ผู้เรี ยน มีการลงทะเบียนเรี ยนและมีการวัดผล การประเมินผลเพื่อรับประกาศนียบัตร การเรี ยนเน้ น
ในเรื่ องอนาคตส่วนใหญ่มีสถานที่แน่นอนในการเรี ยน สอดคล้ องกับวิชิต นันทสุวรรณ และจานงค์
แรกพิ นิจ (2541) ที่ ไ ด้ นาเสนอรู ปแบบการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการจัดการศึกษาไว้ ว่า การ
ประเมินผลกิจกรรม โดยการกาหนดเนื ้อหาหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ จะเริ่ มจากจุดเล็กๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับชีวิตประจาวันแล้ วขยายออกไปสู่เนื ้อหาหรื อกิจกรรมที่ซบั ซ้ อน และเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตทังหมด
้
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนชุมชนมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนในการสร้ าง
หลักสูตรท้ องถิ่นที่สัมพันธ์ และสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งของสภาพชุมชนสนองความต้ องการ
และวิ ถี ชี วิ ตของชุม ชนในท้ อ งถิ่ น โดยบุค คลในท้ องถิ่ น เช่น ปราชญ์ ช าวบ้ า น ผู้ร้ ู ผู้น าชุม ชน
ผู้ปกครองมาจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่นและประเมินผล รู ปแบบการเชื่อมประสานการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุม ชน การมีส่วนร่ วมของชุม ชนในรู ปแบบนี จ้ ะเกิดขึน้ เฉพาะกับชุม ชนที่ มี
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เข้ มแข็ง มีองค์กรชุมชนเพื่อจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ชุมชนอื่น
4.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรียน
จากผลการวิจัย ตลาดนา้ โบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ทาให้ ได้ แนวทางการจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอก
ระบบโรงเรี ยน โดยประชาชนมีสว่ นร่วมในขันการค้
้
นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขัน้
ประเมินผล ดังนี ้
4.2.1 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน พบว่าแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหา
ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยนว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละครั ง้ ควร
มาจากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนที่เน้ นความต้ องการของคนในชุมชนเป็ นหลัก
และการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนัน้ ต้ องคานึงถึงเรื่ องความถนัดของแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน
จากนันหน่
้ วยงานราชการจึงส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นกับคนในชุมชน ดังที่อาชัญญา
รั ต นอุบล (2542) ที่ ไ ด้ ให้ ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non – Formal
Education) ว่าเป็ นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาซึ่งเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ที่ไม่ได้ เข้ ารับการศึกษา
ในระบบโรงเรี ยนตามปกติ ได้ มี โอกาสศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู้ตามธรรมชาติการ
เรี ยนรู้จากสังคม และการเรี ยนรู้ที่ได้ รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จดั ขึ ้นนอกเหนือไปจากการศึกษา
ในโรงเรี ยน เพื่อมุ่งแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึ กฝนอาชีพ หรื อการพัฒนาความรู้ เฉพาะเรื่ อง
ตามที่ตนสนใจ สอดคล้ องกับไชยยศ เรื องสุวรรณ (2537) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
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สอนให้ มีประสิทธิภาพไว้ ว่า ควรสอดคล้ องและตอบสนองกับความต้ องการและความสนใจของ
ผู้เรี ยน ควรคานึงถึงเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยนและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
และสอดคล้ องกับศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย (2542) ที่ได้ ยึดหลักการสาคัญ ในการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าหน่วยงานผู้จัดควรส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สนองความ
ต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะจัดขึ ้นหลังจากการสารวจความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายแล้ ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในแต่ละท้ องถิ่นอาจมีความต้ องการไม่เหมือนกัน กิจกรรมที่
จัดควรแตกต่างกันไป การจัดการเรี ยนการสอนคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล คานึงถึงความ
หลากหลาย และความแตกต่างของผู้เรี ยนเป็ นอย่างมาก กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนประกอบด้ วยบุคคลหลายวัย หลายพื ้นฐานการศึกษา หลายอาชีพ หลายความสนใจ ควร
ให้ อิสระแก่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนเร็ วหรื อช้ าตามความสามารถ ตามเวลาที่สะดวก จะต้ องฝึ กฝนให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนด้ วยตนเอง
4.2.2 แนวทางการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน ทังหน่
้ วยงานราชการและคนในชุมชนจะเป็ นผู้จดั กิจกรรมแก่
ประชาชนผู้สนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ จาเป็ นต้ องมีการวางแผนจัดหลักสูตรโครงการ
อบรมต่างๆ และการทาแผนการสอน มีการเตรี ยมข้ อมูล สื่อ ความพร้ อมของสถานที่ เจ้ าหน้ าที่
ประจาจุดเรี ยนรู้ วิทยากรที่ชานาญมาสาธิตวิธีการทา ควรจัดทาหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรกลุ่ม
สนใจด้ านอาชีพ หลักสูตรการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรม ควรใช้ ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จัด ท าเป็ นหลัก สูต รชุม ชน ควรจัด ท าหลัก สูต รการตลาดที่ ส ามารถใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพได้ สอดคล้ องกับศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธ ยาศัย (2542) ที่ได้ ยึดหลักการ
สาคัญในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่า หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย คือ
นอกจากจะมี กิจ กรรมหลายประเภทแล้ ว เนื อ้ หาหลักสูต รในแต่ล ะวิช ายัง ควรต้ องยื ดหยุ่นให้
สอดคล้ องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมของแต่ละท้ องถิ่นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกได้ ตามสะดวก ผู้สอน
หรื อผู้ให้ ค วามรู้ ควรมี ค วามหลากหลาย ผู้ที่จ ะมาเป็ นวิ ทยากรให้ ความรู้ แก่กลุ่ม เป้ าหมายใน
กิจกรรมนอกระบบจะไม่จากัดอยู่เฉพาะครู อาจารย์จากโรงเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษา อาจจะ
เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อผู้ร้ ู จากหน่วยงานต่าง ๆ จากสถานประกอบการ บุคคลในองค์กร
ท้ องถิ่น ชาวบ้ านผู้มีความชานาญ พระ ผู้เฒ่าผู้แก่ หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น และควรส่งเสริ ม
การมี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญหา กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบจะพัฒ นาให้
กลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้ที่คดิ เป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น
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ตามที่ Newbery (1998) กล่าวว่าภายในปี ค.ศ. 2015 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจะทารายได้ รายได้ ในสัดส่วน 20 เปอร์ เซ็นต์จากรายได้ ทงหมดของโลก
ั้
นักท่องเที่ยวทัว่
โลกกว่า 40 เปอร์ เซ็นต์สนใจเดินทางมาประเทศที่กาลังพัฒนา โดยส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และต้ องการแสวงหาประสบการณ์และสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรมที่แตกต่างไป
จากถิ่นฐานของตนหรื อต้ องการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ สอดคล้ องกับ ทวี ป ศิริรัศมี (2547) กล่าว
ว่านับตังแต่
้ ปี 2546 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ ต่างสนใจที่จะ
เดินทางเข้ าสู่ประเทศไทยมากกว่า 10 ล้ านคนนัน้ ควรมีแนวทางในการวางแผนการจัดหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ รองรับนักท่องเที่ยวและเพื่อใช้ ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ สุม าลี สัง ข์ ศ รี (2543) กล่า วถึ ง ความส าคัญของการศึก ษาตลอดชี วิ ต ไว้ ว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้ เกิดผล
กระทบมากมายจึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการจัดการศึกษาเพื่ อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้
และทักษะทางด้ านวิชาการและวิชาชีพเพียงพอและสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนัน้ ยัง ต้ องให้ ความรู้ และทักษะที่ ช่วยให้ บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถเลือกหรื อ
พัฒนาอาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพของท้ องถิ่นและสังคม จึงจาเป็ นที่บคุ คลต้ องเพิ่มพูนความ
รู้ อยู่เสมอ ความก้ าวหน้ าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม หลังจากบุคคลจบจากโรงเรี ยนมาแล้ วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นมากมาย
เพราะฉะนัน้ บุค คลจึ ง ต้ อ งเรี ย นรู้ อยู่เ สมอทุก ช่ว งชี วิ ต ของชี วิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตามได้ ทัน
ความก้ าวหน้ าเหล่านี ้และสามารถนามาใช้ ประโยชน์กบั การประกอบอาชีพ การประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ในสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
4.2.3 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน พบว่าควรส่งเสริ มให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสในการเข้ าร่วม
กิจกรรมการฝึ กอบรมโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึน้ เช่น โครงการฝึ กอบรมการทาขนมไทย โครงการ
ฝึ กอบรมบรรจุภัณ ฑ์ โครงการฝึ กอบรมการให้ บ ริ ก าร โครงการฝึ กอบรมโภชนาการอาหาร
โครงการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน เป็ นต้ น ควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จาก
หน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมีการส่งเสริ มความรู้ เรื่ องชุมชน
ท้ องถิ่นให้ แก่คนในชุมชนเพื่อให้ ถ่ายทอดความรู้ ที่ถูกต้ องแก่นกั ท่องเที่ยว ตามที่สุมาลี สังข์ศรี
(2546) ได้ ให้ ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่า เป็ นกิ จ กรรมทางการศึกษาทุก
รูปแบบที่จดั บริ การให้ กับประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยไม่จากัดพื ้นฐานทางการศึกษา อาชีพ
ประสบการณ์ หรื อความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ พืน้ ฐานแก่การดารงชีวิต
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ความรู้ทางด้ านทักษะการประกอบอาชีพ ตลอดจนความรู้และข่าวสารข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในด้ าน
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการดารงชีวิต และปรับตัวเข้ ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับ Macall (1971) ที่เสนอว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนหมายถึง
การศึกษาทุกอย่าง การเรี ยนรู้จากพ่อแม่ การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ การเรี ยนรู้จากโรงเรี ยนและ
จากหน่วยงานต่าง ๆ การเรี ยนรู้ จากการฝึ กงาน ฯลฯ สอดคล้ องกับไชยยศ เรื องสุวรรณ(2537)
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพไว้ วา่ ควรเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วน
ร่วมหรื อลงมือปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง และสอดคล้ องกับอุดม เชยกีวงศ์ (2544) ที่ให้ ความเห็นว่าสี่เสา
หลักของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล คือ การเรี ยนรู้ เพื่อรู้ (Learning to know) เพื่อให้ มีองค์
ความรู้เพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการค้ นหาความรู้อื่น การเรี ยนรู้ส่กู ารปฏิบตั ิ (Learning to do) คือการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ น าสู่ ก ารปฏิ บัติ เน้ นการกระท าจริ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ทั ก ษะตา มความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน การเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Learning to live together) คือการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความเคารพในศักดิ์ศรี และวัฒนธรรมของผู้อื่น เข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้อื่น มี
ความเห็นอกเห็นใจ และการเรี ยนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) คือการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้สึกในสุนทรี ยภาพเชิงศิลปะ มีความรับผิดชอบ
มีความยุตธิ รรม มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ
4.2.4 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน พบว่าควรมีการประเมินผลที่ได้ จากการที่ประชาชนในชุมชน
เข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรม ในรูปแบบของการได้ รับใบประกาศนียบัตร การได้ รับการคัดเลือก การ
ได้ รับรางวัลต่าง ๆ หรื อการนาความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่ วมโครงการนัน้ มาพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาชุมชนตลาดน ้าโบราณให้ ดี ขึน้
ควรมีการจัดสอบ ทดสอบความรู้ หรื อต้ องมีการ
ประเมินความรู้ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรม สอดคล้ องกับวรรัตน์ อภินนั ท์กูล (2551) ได้ ให้ ความหมาย
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนว่าเป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของ
สาเร็ จการศึกษา โดยเนือ้ หาหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้ องการของบุคคลแต่ละกลุ่มนัน้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 การศึก ษานอกระบบ หมายถึ ง กิ จ กรรม
การศึก ษาที่ มี ก ลุ่ม เป้ าหมายผู้รั บ บริ ก ารและวัต ถุป ระสงค์ ข องการเรี ย นรู้ ที่ ชัด เจน มี รู ป แบบ
หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรี ยนหรื อฝึ กอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความ
ต้ องการและศักยภาพในการเรี ยนรู้ของกลุม่ เป้าหมายและวิธีการวัดผลและประเมิน ผลการเรี ยนรู้ที่
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มีม าตรฐานเพื่ อรั บคุณ วุฒิ ทางการศึกษา หรื อเพื่ อจัดระดับผลการเรี ยนรู้ และสอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่ให้ ความหมายการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
(Non-formal Education) หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาที่จดั ขึ ้นนอกโรงเรี ยนปกติ โดยมี
กลุม่ เป้าหมายผู้รับบริการเป็ นประชาชนอยู่นอกโรงเรี ยน มีวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนที่ชดั เจน โดยมี
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอน ที่ ยื ด หยุ่ น และสอดคล้ องกั บ สภาพความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ มีหลักสูตร เวลาเรี ยน มีการลงทะเบียน มี
การประเมินผลเพื่อรับประกาศนียบัตร ไม่จากัดอายุ เป็ นการเรี ยนนอกโรงเรี ยน เน้ นการเรี ยนเรื่ อง
ที่เป็ นสภาพปั จจุบนั เพื่อแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน มีเวลาเรี ยนที่ไม่แน่นอน
4.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
จากผลการวิจัย ตลาดนา้ โบราณ ทัง้ 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดโบราณบางพลี ตลาด
คลองสวน และตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง ทาให้ ได้ แนวทางการจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
อัธยาศัย โดยประชาชนมีส่วนร่ วมในขัน้ การค้ นหาปั ญหา ขันการวางแผน
้
ขันด
้ าเนินงาน ขัน้
ประเมินผล ดังนี ้
4.3.1 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการค้ นหาปั ญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ควรมาจากการเสนอความ
คิดเห็นของคนในชุมชน ควรเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยการใช้ องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น วิถีชีวิต
ภูมิปัญญา ควรให้ ประชาชนในชุมชนเป็ นผู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยในตลาดน ้าโบราณ
เพื่อสร้ างเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยว สอดคล้ องกับสถาบันชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา
(2542) ที่เสนอว่ากระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนเพื่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
นันจะเกิ
้
ดขึ ้นภายใต้ ปัจจัยและสภาพแวดล้ อมหลายประการ คือ การมีข้อมูลพื ้นฐานของชุมชนใน
ทุก ๆ ด้ าน เพราะนัน่ หมายถึงการรู้จกั ตนเองมองเห็นปั ญหาของท้ องถิ่น และเข้ าใจความเชื่อมโยง
ภายในสังคมของตนเอง อันเป็ นรากฐานสาคัญในการกระตุ้นให้ ผ้ คู นเข้ ามาร่วมกันคิดและลงมือทา
กิจกรรมในการแก้ ปัญหาสาธารณะร่ วมกัน การมีองค์ความรู้ และความสามารถในการสร้ า งองค์
ความรู้ ที่ เ อื อ้ ต่อการเป็ นประชาสัง คม เนื่ องจากในการวิเคราะห์ ปัญหา การแสวงหาหนทาง
แก้ ปัญหาและการกาหนดทิศทางข้ างหน้ าร่วมกันนัน้ ต้ องอาศัยการสร้ างและการสะสมองค์ความรู้
เพื่อสามารถปรับใช้ และเป็ นพืน้ ฐานให้ เกิดการเรี ยนรู้ เพิ่มขึน้ ต่อไป การมีเทคนิคและวิธีประชุม
ระดมความคิด เวทีพบปะและการประชุมระดมความคิดเป็ นกิจกรรมที่สร้ างโอกาสให้ เกิดการมี
ส่วนร่วมและเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเกิดกิจกรรมสาธารณะ ดังนันการมี
้
เทคนิคและกระบวนการเพื่อ
สร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างแท้ จริ งจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องให้ ความสาคัญอย่างมาก

215

การมี ร ะบบการติ ด ต่อ สื่ อ สารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั่ว ถึ ง ระบบการสื่ อ สารมี ค วามส าคัญ ต่ อ
กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มและการสร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ อย่า งมาก เนื่ อ งจากเป็ นช่อ งทางที่
ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร เกิดความเข้ าใจและเรี ยนรู้กลุ่มคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมในสังคม
เดีย วกัน ทัง้ ยัง เป็ นตัวกระตุ้นให้ เ กิ ดความตระหนักในสถานการณ์ ปัญหาและความเห็นความ
จาเป็ นในการเข้ ามามีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างสรรค์สงั คมร่วมกัน
ทังนี
้ ก้ ารจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยนัน้ ควรได้ รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการ และควรให้ คนในชุมชนช่วยกันคิดและทาให้ ฐานกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัยนันให้
้ ที่เป็ นจุดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ ได้
ตามที่ Marsick and Watkins (2001) กล่าวว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอาจถูกจัดขึ ้นโดยนัก
การศึกษา เช่น การจัดนิทรรศการ และการแสดงสัน้ ๆ หากการตัดสินใจที่จ ะเข้ าร่วมกิจกรรมเป็ น
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญนัน้ และสอดคล้ องกับศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย
(2544) ที่ได้ เสนอว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่มีความหลากหลายทังกลุ
้ ่มเป้าหมาย
และรู ป แบบ ดัง นัน้ การด าเนิ น การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความครอบ คลุม นัน้ ต้ อ งมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้ ทนั ต่อความต้ องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้ บคุ คลได้ รับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทังนี
้ ้โดยมีความร่วมมือใน
การจัด การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ของแต่ละหน่ว ยงานกล่า วคื อ ต้ องได้ รับ ความร่ ว มมื อระหว่า ง
สถานศึกษา และหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มประชาชน องค์กรท้ องถิ่น และชุมชน
ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงาน องค์ ก ร ภาครั ฐ ภาคเอกชน กลุ่ม ประชาชน และ
ประชาชนด้ วยกันเอง หน่วยงานภาครัฐ เป็ นกลไกสาคัญในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่ อ
พัฒนากลุ่มบุคลากรและผู้ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในการยกระดับการทางานและคุณภาพชีวิต
องค์กรเอกชนในรู ปแบบของสมาคม ชมรม องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ดาเนินงานการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสที่หลากหลาย สถานศึกษา วิทยาลัย และ
โรงเรี ยนทุกระดับ สังกัดภาครัฐ และเอกชนในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท เป็ นหน่วยงานที่สาคัญใน
การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ จดั การศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรชุมชน สถาบันชุมชนและองค์กร
บริ หารส่วนท้ องถิ่น จะมีบทบาทในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนมากขึ ้น เพราะองค์กร
ชุมชนเหล่านี ้มีความใกล้ ชิดกับชีวิตความเป็ นอยู่ สภาพปั ญหาและความต้ องการของคนในชุมชน
ย่อมสามารถจัดการศึกษาได้ ตรงกับความต้ องการของประชาชนได้ มากที่สดุ
4.3.2 แนวทางการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย พบว่าควรให้ ประชาชนในชุมชนเป็ นผู้วางแผนจัดกิจกรรม
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สนับสนุนกิจกรรมการส่ง เสริ มการเรี ยนรู้ ให้ แก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยว โดยเป็ นการจัดมุมการ
เรี ยนรู้ จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ภูมิปัญญาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมประเพณีที่สาคัญของชุมชนตลาด
น ้าโบราณ และจัดเจ้ าหน้ าที่ประจาแหล่งเรี ยนรู้เพื่อดูแลให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ดังที่ Erwin (1976) ให้
ความหมายของการมี ส่ว นร่ ว มว่า เป็ นกระบวนการให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งในการ
ดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ ปัญหาของตน เน้ นการมีสว่ นร่วมเกี่ยวข้ องอย่างแข็งขันของ
ประชาชน ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และความช านาญของประชาชนแก้ ไ ขปั ญ หาร่ วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
สอดคล้ องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ เสนอยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตไว้ ว่าการเปิ ดกว้ างให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เป็ นการให้ ความสาคัญของ
บ้ าน ชุมชน และสถานประกอบการ คือให้ สถานที่ดงั กล่าวเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต วิธีการคือให้ ผ้ บู ริ หารระดับท้ องถิ่น นักการศึกษา และ องค์กรต่างๆ ผลักดัน การ
ปรับระบบระเบียบให้ เรี ยบง่ายและการบูรณาการ คือ ให้ มีหน่วยงานที่รวบรวมระเบียนการเรี ยนรู้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถตรวจสอบความก้ าวหน้ าของตนเองได้ ให้ องค์กรส่วนท้ องถิ่นเป็ นแกนกลาง
ในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อจัดฝึ กอบรม และวางแผนการจัดการการเรี ยนรู้ในท้ องถิ่นเอง การ
เข้ าถึงสารสนเทศ คาปรึกษา และการแนะแนว คือการให้ บริ การข้ อมูลและคาปรึกษาแก่ประชาชน
โดยไม่คิด มูล ค่ า บริ ก ารนี ใ้ ห้ จัด ขึน้ โดยอาศัย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล
เป้าหมาย และมาตรฐาน ต้ องเตรี ยมการจัดหาข้ อมูลเพื่อให้ เห็นความต้ องการด้ านการเรี ยนรู้ ได้
ชัดเจน ทังในระดั
้
บชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้ องถิ่นอีกทัง้ ควรมีการทาประชาพิจารณ์เรื่ อง
เป้าหมายทางการศึกษาและฝึ กอบรมแห่งชาติ การจัดสรรเงินทุนกับการใช้ จ่าย คือการกาหนด
มาตรการด้ านงบประมาณให้ เหมาะสมแก่การสนับสนุนการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต อาจมี การจัดตัง้
มูลนิธิขึ ้นเพื่อดาเนินการด้ านนี ้
4.3.3 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย พบว่าควรมีมมุ นิทรรศการจัดแสดงความรู้ ควรมีบ้านพิพิธภัณฑ์
ควรมีศนู ย์เก็บข้ อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตลาดน ้าโบราณ ควรมีซ้ ุมสินค้ าชุมชนจาก
กลุม่ อาชีพ และปราชญ์ชาวบ้ านด้ านต่าง ๆ ควรมีซ้ ุมสินค้ า OTOP สอดคล้ องกับจริ นทร์ อาสาทรง
ธรรม (2553) ที่ได้ เสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน ้าอย่างยัง่ ยืนว่าควรมีแนวทาง
ในการจัดการด้ านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ นอกเหนือจากตลาดน ้าจะเป็ น
เป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวแล้ ว ในชุมชนบริ เวณรอบตลาดน ้ามักจะมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่
สามารถนามาเป็ นจุดขายได้ เช่น พื ้นที่การเกษตรที่เป็ นสวนผัก สวนผลไม้ สวนกล้ วยไม้ วัด สภาพ
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ความเป็ นอยู่ของชุมชนริ มนา้ เป็ นต้ น และยังรวมถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวบ้ านใน
ชุมชน เช่น การสานกระเป๋ าผักตบชวา การทาผลไม้ แช่อิ่ม การทอผ้ า การตาข้ าว จะเห็นได้ ว่า
ชุมชนริมน ้าและละแวกใกล้ เคียง มีความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว หากทรัพยากรเหล่านี ้
ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจะถือได้ ว่าเป็ นการเพิ่มอรรถประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากร
ท่อ งเที่ ยวให้ ม ากยิ่ ง ขึน้ ดัง นัน้ ชุน ริ ม นา้ ควรให้ ค วามสนใจและมี ก ารจัด การที่ ดี ต่อ ทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้ วยนอกเหนือจากการให้ ความสาคัญเพียงตลาดนา้ เท่านัน้ ดังที่สุมาลี สังข์ศรี
(2546) ให้ ความหมายแหล่งการเรี ยนรู้ ว่าหมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในชุมชนซึ่งให้ ประสบการณ์ แก่
ประชาชนได้ ดัง นัน้ แหล่ง การเรี ยนรู้ ในชุม ชน อาจเป็ นศาสนสถาน โรงเรี ย น พิพิ ธ ภัณฑ์ สวน
สมุนไพร ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น พิธี กรรมทางศาสนา ประเพณี ศูนย์การศึกษาในชุม ชน ห้ องสมุด
สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สอดคล้ องกับสุมน อมรวิวัฒน์ (2544) ให้
ความหมายแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนและธรรมชาติว่า ชุมชนและธรรมชาติเป็ นขุมทรัพย์มหาศาลที่
สามารถค้ นพบความรู้ได้ ไม่ร้ ูจกั หมด เราเรี ยนรู้ จากชุมชน เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น
มีผลกระทบต่อชีวิตคนในชุมชน เป็ นต้ น แหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้ธรรมชาติดงั กล่าว
นี ้ มีทงประเภทที
ั้
่รัฐและประชาชนจัดขึ ้น และประเภทที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาตินนั ้ ศูนย์การส่งเสริ ม
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (2544) ให้ ค วามหมายของการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ว่ า เป็ นการจัด
สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ ปั จจัยเกื ้อหนุน โดยเฉพาะสื่อ แหล่งความรู้และบุคคลเพื่อส่งเสริ มให้
บุคคลได้ เรี ยนรู้ตามความสนใจ
อี ก ทั ง้ ยั ง สอดคล้ องกั บ ทั ศ นี ย์ ลั ก ขณาภิ ช นชั ช (2548) ได้ เสนอ
องค์ประกอบที่สาคัญของการพึง่ ตนเองของชุมชนภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ชุมชนจะพึ่งตนเองได้
ต้ องมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้เพื่อนามาเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินกิจกรรมของชุมชน การแก้ ไข
ปั ญหาวิกฤตการณ์ของชุมชนตลอดจนการมีภูมิปัญญาในการคิด วางแผน กาหนดเป้าหมายของ
ตนเอง องค์ความรู้ เพื่อการจัดการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนเอง การมีเทคโนโลยี
เหมาะสมกับชุมชนเป็ นนวัตกรรมของชุมชน รวมไปถึงองค์ความรู้ ในการปรับตัวให้ สามารถดารง
อยู่ได้ อย่างปลอดภัยและมัน่ คงในสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ชุมชนจาเป็ นต้ องมี
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ในการจัดการความสัมพันธ์ ภายในชุ มชนและการจัดการความ
ร่ วมมือภายนอกชุมชน นอกจากนีค้ วรมีกิจกรรมพายเรื อชมทัศนียภาพของตลาดนา้ กิจกรรม
ล่องเรื อชมวิถีชีวิตชุม ชน กิ จกรรมขี่จักรยาน ลานกิ จกรรมสันทนาการ เพื่ อเป็ นทางเลือกให้ แก่
นักท่องเที่ยวได้ ศกึ ษาหาความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2545 ในมาตรา 15 ระบุว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
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ตามความสนใจ ตามศักยภาพความพร้ อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้ อม สื่อ หรื อแหล่งความรู้อื่น ๆ (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
4.3.4 แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธ ยาศัย พบว่า ควรให้ มี ก ารประเมิ น รู ปแบบของใบประเมิ น จาก
นักท่องเที่ยว ใบแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ คาติชม คาแนะนาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ รับ
ประโยชน์จากการเข้ าร่วมกิจกรรม ควรสร้ างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ชมุ ชนตลาดน ้า
โบราณ สอดคล้ องกับศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัย (2544) ที่เทียบเคียงกับการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ คือการศึกษาตามอัธ ยาศัยเป็ นการศึกษาที่ มีหลากหลายรู ปแบบและใช้
วิธีการที่ไม่เป็ นทางการต่างๆได้ ไม่จากัด ไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรี ยนที่แน่นอนไม่จากัดอายุไม่มีการ
ลงทะเบียนและไม่มีการสอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร ไม่มีสถานที่ เรี ยนที่ไหนก็ได้ ส่วนใหญ่
เรี ยนเพื่อความรู้ และนันทนาการและไม่จากัดเวลาเรี ยน การศึกษาตามอัธยาศัยมี เรื่ องการ
กาหนดเวลาที่เป็ นตัวแปรและควบคุมได้ น้อยมาก เพราะการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการปล่อย
อิสระตามอัธยาศัย การประเมินผลจึงอยู่ที่ผ้ เู รี ยนเช่นกัน และสอดคล้ องกับอุดม เชยกีวงศ์ (2544)
กล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ ว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการศึกษาที่สืบ
ทอดวัฒนธรรม ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากชนรุ่ นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่ นหนึ่ง
เป็ นการศึกษาที่ตอบสนองการแสวงหาความรู้ของบุคคลได้ ทนั ท่วงที ทันเหตุการณ์ เป็ นการศึกษา
ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ของความเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ ส ะท้ อนถึ ง คุณ ค่ า ของการศึ ก ษา ความงอกงาม ความ
เจริ ญเติบโตมากกว่าคุณค่าของการศึกษาในแง่ของวุฒิบตั ร ปริ ญญาบัตร สอดคล้ องกับไพพรรณ
เกียรติโชติชยั (2541) กล่าวว่าการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง กิจกรรม
การศึกษาที่เกิดขึ ้นตามวิถีชีวิตที่เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ จากการทางาน จากบุคคล จาก
ครอบครั ว จากสื่อ จากชุม ชน และจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ เพื่ อเพิ่ม พูนความรู้ ทักษะ ความ
บันเทิงและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลกั ษณะที่สาคัญคือไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรี ยนที่แน่นอน
ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการสอบ ไม่มีการรับประกาศนียบัตร มีหรื อไม่มีสถานที่
แน่นอน และเรี ยนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นการเรี ยนเพื่อความรู้ และนันทนาการ
อีกทังไม่
้ จากัดเวลาเรี ยน สามารถเรี ยนได้ ตลอดเวลาและเกิดขึ ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
ข้ อเสนอแนะจากการทาวิจัย
1. การได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
จะทาให้ การพัฒนาชุมชนสามารถเห็นผลได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
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2. แหล่งเรี ยนรู้ ที่มีอยู่ในชุมชนตลาดน ้าโบราณนันคนในชุ
้
มชนทุกคนควรเห็นถึง
ความส าคัญ และควรต้ อ งได้ รั บ การเรี ย นรู้ ก่ อ น เพื่ อ เป็ นตัว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วและ
ประชาชนภายนอกชุมชน
3.ควรศึ ก ษาคุณ สมบัติ ข องผู้น าท้ องถิ่ น ผู้ น าชุ ม ชน เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ และ
ผู้ประกอบการร้ านค้ าในตลาดน ้าโบราณเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องในการวิเคราะห์การจัดการชุมชน
ของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. การนาผลการวิจัยไปใช้ ควรต้ องคานึง ถึงบริ บทของชุม ชนที่ แตกต่างกัน ทัง้
ทางด้ านสภาพแวดล้ อม องค์กร การตลาด และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เนื่องจาก
แนวทางดังกล่าวจาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข ปรับปรุงให้ เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนัน้ ๆ ด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการนาแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตไปศึกษาและวิจัยกับตลาดน ้าโบราณ
แห่งอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย
2. เนื่องจากงานวิจัยฉบับนีศ้ ึกษาประเด็น การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม การ
จัดการด้ านองค์กร การจัดการด้ านการตลาด และการจัดการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต งานวิจัยฉบับต่อไปควรต่อยอดงานวิจยั ฉบับนี ้ด้ วยการเพิ่มข้ อประเด็นที่ใช้ ในงานวิจัย เช่น
การจัดการด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น การจัดการด้ านวัฒนธรรมชุมชน การจัดการด้ านการให้ บริ การ
เป็ นต้ น
3. ควรนาแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ไปต่อยอดงานวิจยั ให้ ตลาดน ้าเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. ควรมีการสร้ างตลาดน ้าโบราณรู ปแบบใหม่ให้ มีจานวนเพิ่มขึ ้น และอนุรักษ์
ตลาดน ้าโบราณที่มีอยู่แล้ วให้ ดียิ่งขึ ้น โดยนาแนวทางการจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อ
ส่ง เสริ ม การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์
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6. คุณพรชัย เขียวขา
7. คุณกัญญาพร นวลสะอาด
8. คุณอาภรณ์ พานทอง
9. คุณอทิวตั รอดคลองตัน
10. คุณประคอง รอดคลองตัน
11. คุณนิภา ใหม่โสภา
12. คุณศฤา เมธาสถิตสุข
13. คุณเล็ก อย่ถาวร
14. คุณไพโรจน์ สว่างพงศ์
15. คุณนริส ธีราอาชวะ

ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน / ผู้จดั การตลาดน ้าบาง
น ้าผึ ้ง
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดบางน ้าผึ ้งใน
ปราชญ์เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกลุม่ วิสาหกิจหัตถศาสตร์ / ครูภมู ิ
ปั ญญาลูกประคบธัญพืช
ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบางน ้าผึ ้ง
โฮมสเตย์ / ครูภมู ิปัญญางานประดิษฐ์ ดอกไม้
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 / กรรมการวิสาหกิจ
บางน ้าผึ ้งโฮมสเตย์
ประธานกลุม่ บ้ านธูปสมุนไพร
ประธานกลุม่ สตรี ตาบลบางน ้าผึ ้ง
ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลบางน ้าผึ ้ง
ครูภมู ิปัญญาขนมไทย
กรรมการกิจการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
ครูศลิ ปะ มุมศิลปะในสวนตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง
ครูภมู ิปัญญาดนตรี ไทยพื ้นบ้ าน
ครูภมู ิปัญญาประดิษฐ์ ลกู ตีนเป็ ด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอพระประแดง
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รายนามผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ การจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อส่ งเสริมการมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ณ ห้ องประชุม อบต.บางนา้ ผึง้
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
1. คุณสาเนาว์ รัศมิทตั

นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าผึ ้ง

2. คุณมนัส รัศมิทตั

กานันตาบลบางน ้าผึ ้ง

3. คุณสุธาสินิ ชัยเขื่อนขันธ์

ผู้จดั การตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง

4. คุณอาภรณ์ พานทอง

กรรมการกิจการตลาดน ้าบางน ้าผึ ้ง

5. คุณสมศกดิ์ สารี รัตน์

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ

6. คุณพรชัย เขียวขา

กรรมการหมู่บ้าน

7. คุณอทิวตั รอดคลองตัน

ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตาบลบางน ้าผึ ้ง

8. คุณพรพรรณ ปโยนิธิธารง

ครูโรงเรี ยนวัดบางน ้าผึ ้งใน

9. คุณนริส ธีราอาชวะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอพระประแดง

10. คุณสัมฤทธิ์ ศักดิต์ ระกูลกล้ า

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพระประแดง

11. คุณอุดมพร เดี ้ยปิ ย์

ครู กศน. ตาบลบางน ้าผึ ้ง

12. คุณบุญธวัช พันธ์เสือ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนอาเภอพระ
ประแดง

13. คุณสุพฒ
ั นชาติ ชาวยอง

ครู กศน.อาเภอพระประแดง

239

ภาคผนวก ง
ประมวลภาพในงานวิจยั

240

ตลาดโบราณบางพลี

241

242

ตลาดคลองสวน
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ตลาดนา้ บางนา้ ผึง้
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ประมวลภาพการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ การจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อส่ งเสริมการมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ณ ห้ องประชุม อบต.บางนา้ ผึง้
วันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

247

ภาคผนวก จ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

248

แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
คาชีแ้ จง
1. แบบสัมภาษณ์ ฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ของนางสาวกุณฑลี แก้ วโบราณ นิสิตระดับ
ปริ ญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ การควบคุมวิทยานิพนธ์โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุม
เจริญวัฒนา
2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อ
ส่ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการจัด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ในแต่ล ะประเด็ น
ดังต่อไปนี ้
การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณ หมายถึง แนวทางในการจัดการชุมชนภายใต้
อาณาเขตพื ้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยูร่ วมกันบริเวณตลาดน ้าโบราณ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1.การ
จัดการด้ านสภาพแวดล้ อม 2.การจัดการด้ านองค์กรชุมชน 3.การจัดการด้ านการตลาด 4.การ
จัดการด้ านการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของชุมชนตลาดน ้า
โบราณในการจัดการสภาพแวดล้ อมในชุม ชนเพื่ ออานวยความสะดวกให้ แก่คนในชุม ชน และ
นักท่องเที่ยว อาทิ อาคารสถานที่ ผังร้ านค้ า ป้ายบอกทางที่เข้ าถึงตลาดน ้า ลานจอดรถที่เพียงพอ
ห้ องน ้าที่สะอาด ถังขยะมีกระจายโดยรอบตลาดน ้าโบราณ
2. การจัดการด้ านองค์กรชุมชน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของชุมชนตลาดน ้า
โบราณในการจัดการชุมชน ที่มีจดุ มุง่ หมายในการดาเนินงาน อาจอยู่ในรูปของการจัดการโดยกลุ่ม
คนในชุมชน หรื อคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดที่เป็ นตัวแทนคนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ อาทิ
การกาหนดคุณลักษณะพ่อค้ า แม่ค้า ที่สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ภายในบริ เวณตลาดน ้าโบราณ
โดยผ่านการลงมติร่วมกันของคนในชุมชน
3. การจัดการด้ านการตลาด หมายถึง กระบวนการดาเนินงานในด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดของชุมชนตลาดนา้ โบราณ อาทิ ระยะเวลาในการเปิ ดให้ บริ การของตลาดนา้ โบราณ
การจัดจาหน่ายสินค้ า การกาหนดราคาสินค้ าภายใต้ บริ เวณชุมชนตลาดน ้าโบราณ รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ชมุ ชนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
4. การจัดการด้ านการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ขึ ้นในตลาดน ้าโบราณ โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คือ กิจกรรม
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การเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยน และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัย อาทิ การจัดนิทรรศการ ไกด์นาเที่ยว สื่อการบรรยาย เป็ นต้ น
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ มีส่วน
ร่วมในการให้ ความร่วมมือในการจัดการด้ านการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้ การ
ค้ นหาปั ญหา การวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผล
การค้ นหาปั ญหา หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนการค้ นคว้ าหาสาเหตุของปั ญหา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ขึ ้นในตลาดน ้าโบราณ โดยการที่ประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณ
มีส่วนร่ วมในการแสดงออกทางความคิด และเสนอความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ข้ อปั ญหา เพื่อให้ สนองตอบความต้ องการที่แท้ จริง
การวางแผน หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดแผนงาน แผนปฏิบตั ิ
งานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไข
การดาเนินงาน หมายถึง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในตลาดน ้าโบราณ ด้ วยการร่วมกันลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชมุ ชน
การประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลงานการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ขึ ้นในตลาดน ้าโบราณที่ได้ ลงมือปฏิบตั ริ ่วมกัน เพื่อให้ ทราบถึงผลสาเร็ จ
หรื อมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ ้นเพื่อที่จะนาไปปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
3.แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน ้าโบราณเพื่อส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ให้
สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน /องค์กร……………………………………ตาแหน่ง………………………....................
ประสบการณ์ในการทางาน…………………………………………………………………………..
ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ……………………………………………………………………………..
วันและเวลาที่สมั ภาษณ์……………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ การจัดการชุมชนของตลาดนา้ โบราณเพื่อส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม
- ในอดีตตลาดน ้าโบราณ มีสภาพแวดล้ อมเป็ นอย่างไร (เล่าอดีต)
- ปั จจุบนั สภาพแวดล้ อมได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง
- ปั จจุบนั ตลาดน ้ามีการจัดการอย่างไร ใครเป็ นผู้ดแู ล มีหน่วยงานราชการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
หรื อไม่ ถ้ ามีหน่วยงานใด (เทศบาล อบต อบจ ททท ฯลฯ)
- ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีสภาพแวดล้ อมอะไรบ้ างที่เป็ นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจและเป็ น
ประโยชน์ในการให้ ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยว (เช่น เป็ นตลาดมีชีวิตสัมผัสได้ จริ ง / คนในชุมชนคือครู
ภูมิปัญญา / สินค้ าในอดีตหาดูได้ ยาก)
- ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีการดูแลจัดการเรื่ องสิ่งอานวยความสะดวกในชุมชนอะไรบ้ าง (
เช่น การจัดอาคารสถานที่ ผังร้ านค้ า ป้ายบอกทาง ลานจอดรถ ห้ องน ้า กล้ องวงจรปิ ด ฯลฯ)
2. การจัดการด้ านองค์ กรชุมชน
- ชุม ชนตลาดนา้ โบราณมี จุดมุ่ง หมายในการดาเนินงานอย่า งไร (เช่น เพื่ อส่ง เสริ ม
เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้ องถิ่น ฯลฯ)
ชุมชนตลาดนา้ โบราณ มีการดาเนินงานจัดการชุมชนอย่างไร (มี รูปแบบการบริ หาร
จัดการเป็ นโครงสร้ างสมาชิกของคนในชุมชนหรื อไม่ อย่างไร )
- ชุมชนตลาดนา้ โบราณมีหน่วยงาน หรื อฝ่ ายการจัดกิ จ กรรมการศึกษาที่ส่ง เสริ มการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตในตลาดน ้าโบราณหรื อไม่ อย่างไร
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- นอกจากการเดินทางเพื่อพักผ่อน การเลือกซื ้อสินค้ าบริ การของนักท่องเที่ยวในตลาดน ้า
โบราณแล้ ว ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีแนวทางการดาเนินงานในการสนับสนุน ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้
เกิดขึ ้นแก่นกั ท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวอย่างไร

3.การจัดการด้ านการตลาด
- ชุม ชนตลาดน า้ โบราณมี ก ารก าหนดมาตรฐานสิ น ค้ า และบริ ก ารอย่า งไร (สิ น ค้ า มี
คุณภาพหรื อไม่ ราคายุตธิ รรมหรื อไม่ การจัดวาง การให้ บริ การของพ่อค้ าแม่ค้าใจดีและเป็ นกันเอง
หรื อไม่)
- สิ น ค้ า ที่ จัด จ าหน่า ยภายในตลาดน า้ โบราณนัน้ เป็ นสิ น ค้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แก่
นักท่องเที่ยวหรื อไม่ อย่างไร (เช่น สินค้ าที่ระลึกที่ทาจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พื ้นบ้ าน ขนมไทยโบราณที่หาทานได้ ยาก)
- ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีการจัดการส่งเสริ มการตลาดอย่างไร เพื่อจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวที่
ได้ มาท่องเที่ยวแล้ วมีความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวอีกอย่างต่อเนื่อง (เช่น การจัดกิจกรรม
ชุม ชนเพื่ อ ดึง ดูด ความสนใจโดยผ่า นสื่ อ ต่า ง ๆ/ การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ /การจัด ตัง้ ศูน ย์
ประชาสัมพันธ์แก่นกั ท่องเที่ยว)
4.การจัดการด้ านการส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน
โรงเรี ยนบริ เวณใกล้ เคียงชุมชนตลาดน ้าโบราณ มีการจัดหลักสูตรท้ องถิ่นของ
ชุมชนตลาดนา้ โบราณ เป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนหรื อไม่ (เช่น วิชามัคคุเทศก์
ชุมชน เป็ นต้ น) หากมี ประชาชนมีสว่ นร่วมในขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้ อย่างไร
-ในกรณีที่ไม่มีการจัดหลักสูตร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หรื อคิดว่าแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรท้ องถิ่นของชุมชนตลาดน ้าโบราณควรจะเป็ นอย่างไร
-ประชาชนมีส่วนร่ วมในการค้ นหาความต้ องการการจัดหลักสูตรท้ องถิ่นให้ เป็ น
หลักสูตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
-ประชาชนมีส่วนร่ วมการวางแผนการจัดหลักสูตรท้ องถิ่นให้ เป็ นหลักสูต รการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
-ประชาชนมีส่วนร่ วมการดาเนินงานการจัดหลักสูตรท้ องถิ่นให้ เป็ นหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
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-ประชาชนมีส่วนร่ วมการประเมินผลการจัดหลักสูตรท้ องถิ่นให้ เป็ นหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
4.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน
-ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้ คน
ในชุมชน หรื อนักท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้หรื อไม่ (เช่น หลักสูตรการสอนทาอาหาร หลักสูตรการสอนทา
ขนม หลักสูตรการสอนทาเครื่ องจักสาน ฯลฯ) หากมีประชาชนในชุมชนตลาดน ้าโบราณมีส่วน
ร่วมในขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้ อย่างไร
-ในกรณีที่ไม่มีการจัดกิจกรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หรื อคิดว่าแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบให้ เกิดขึ ้นในชุมชนตลาดน ้าโบราณควรจะเป็ นอย่างไร
-ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
-ประชาชนมีส่วนร่ วมการวางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
-ประชาชนมีสว่ นร่วมการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
-ประชาชนมีสว่ นร่วมการประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
4.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
-ชุมชนตลาดน ้าโบราณมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย โดยใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้ องถิ่นของตน เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวหรื อไม่
อย่างไร (เช่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน การจัดนิทรรศการ ไกด์นาเที่ยว สื่อการบรรยาย ป้ายนิเทศ มุม
ศิลปะ จุดพักผ่อนร้ องเพลง ฯลฯ)
- ประชาชนมีสว่ นร่วมในการค้ นหาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย
หรื อไม่ อย่างไร
-ประชาชนมีส่วนร่ วมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยหรื อไม่
อย่างไร
-ประชาชนมี ส่วนร่ ว มการด าเนิ นงานการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามอัธ ยาศัย
หรื อไม่ อย่างไร
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-ประชาชนมี ส่วนร่ วมการประเมิ นผลการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามอัธ ยาศัย
หรื อไม่ อย่างไร
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวกุณฑลี แก้ วโบราณ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 สาเร็ จการศึกษา
นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโ ทรทัศน์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จากนันเข้
้ าศึกษาต่อในระดับ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

