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โครงการสัมมนาทางวิชาการ
“กําเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผูคา รายยอยในภาคอีสาน”
หลักการและเหตุผล
ตลาดสดมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมไทยในหลายดาน ในดานเศรษฐกิจ คือเปนแหลง
กระจายสินคา การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของรายได ในดานอาหารและสุขภาพ
ตลาดสดถือวาเปนศูนยรวมของอาหารสดที่คนไทยบริโภคในชีวิตประจําวัน อยางเชนผัก สด ผลไม
เนื้อสัตว อาหารแหง เครื่องปรุงตางๆ ความสะอาด ความเพียงพอของปริมาณอาหาร คุณภาพของ
สินคาที่ขายในตลาดสด ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของผูคนในวงกวาง ในดานสิ่ งแวดลอม สิ่งเศษ
เหลือที่มาจากผักสด เนื้อสัตว หรืออื่นๆ หากไมมีการจัดการที่ดี ก็จะเกิดการเนาเสีย ชะลางลงไปสู
แมน้ําลําคลอง หรือเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อโรค สัตว แมลง กอความเดือดรอน รําคาญ หรือ
อันตรายตอประชาชนได นอกจากนั้นตลาดสดยังเป นหนวยทางสังคมและวัฒ นธรรม ความสัม พันธ
ระหวางผูคนที่เกี่ยวของ มิไดจํากัดอยูเฉพาะการแลกเปลี่ยนคาขาย หรือความสัมพันธในทางเศรษฐกิจ
เทานั้น แตขยายไปเรื่องงานบุญ ประเพณี หรืออื่นๆอีกมาก อยางไรก็ตามในปจ จุบันไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมไปมาก โดยเฉพาะการกลายเปนเมือง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหเกิด
คําถามวา ตลาดสด มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และสามารถตอบสนองความตองการแบบ
ใหมไดหรือไม แคไหน และนอกจากนั้น ที่มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันคือตลาดแบบโมเดิรน
เทรด ซึ่ ง ขายสิน คาประเภทเดียวกั บ ตลาดสด แตมี บ ริก ารอื่ นๆ รวมอยูดวย ประกอบกับ ความ
สะดวกสบาย ตอบสนองตอความตองการการใชชีวิตสมัยใหม จึงเกิดคําถามหรือขอสงสัยวา ตลาดสด
ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดโมเดิรนเทรดอยางไร มีการปรับตัวอยางไรบาง
โครงการวิจัย กําเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผูคารายยอยในภาคอีสานเปน
โครงการเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากําเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาด
นัด และผูคารายยอยในภาคอีสาน วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการคาของผูคารายยอยใน
ตลาดดังกลาวกับวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในวงกวาง เพื่อชี้ใหเห็นถึงการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของผูคา
รายยอย และเพื่อคนหาขอเสนอแนะในการพัฒนาตลาดดังกลาวและผูคารายยอย เพื่อสงตอไปยัง ผู
กําหนดนโยบายและผูเกี่ยวของ ในแผนงานวิจัยโครงการวิจัยนี้จะมีการสรางหรือพัฒนาทีมวิจัยขึ้ นมา
และจะมีก ารแลกเปลี่ยนความรูก ารวิจัย และเผยแพรความรูจ ากการวิจัยไปสูนัก วิจัยกลุม อื่นๆ ที่
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เกี่ยวของ และไปสูนักนโยบายดวย ในแผนงานวิจัยปที่ 1 โครงการวิจัยนี้กําหนดใหมีการประชุมทาง
วิชาการ จึงไดเกิดโครงการประชุมทางวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดงั นี้
วัตถุประสงคในการสัมนา
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย “กําเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผูคารายยอยในภาคอีสาน”
2. เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ผูที่เกี่ยวของกับตลาดสดและผูคารายยอย เพื่อ
ปรับปรุงงานวิจัยที่ทําไปแลวในปแรกและปตอไป
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กําหนดการสัมมนาวิชาการ
“กําเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผูคา รายยอยในภาคอีสาน”
วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ หองประชุม 2 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เวลา
08.00
09.00 -09.15

09.15 -11.00

11.00 -12.00

12.00 - 13.00

กิจกรรม
ลงทะเบี ย น (หน า ห อ งประชุ ม อาคาร 5 คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พิธีเปด
รายงานความเปนมาของโครงการ
โดย ศ.สุวิทย ธีรศาศวัต เมธีวิจัยอาวุโสและหัวหนาโครงการ
ประธานในพิธีกลาวเปดงาน
โดย รศ.ดร.กุล ธิดา ทวมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีมวิจัยนําเสนอรายงานกําเนิดและพัฒนาการตลาดสด และผูคารายยอยในภาคอีสาน
 ตลาดสดและผูคารายยอยในเมืองขอนแกน
โดย รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
 ตลาดสดและผูคารายยอยในเมืองอุบลราชธานี
โดย ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 ตลาดสดและผูคารายยอยในเมืองสุรินทร
โดย อ.ดร.จักรพงษ เจือจันทร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร)
 ตลาดสดและผูคา รายยอยในเมืองนครพนม
โดย อ.ดร.นิลวดี พรหมพักพิง (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
 สังเคราะหและสรุปผลการวิจัยตลาดสดและผูคารายยอย
โดย ศ.สุวิทย ธีรศาศวัต (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
รับประทานอาหารวางในที่ประชุม
วิจารณและเสนอแนะ
โดย ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ (มหาวิยาลัยเชียงใหม)
และ
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ดําเนินการอภิปราย โดย อ.ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจน (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา
กิจกรรม
13.00 - 15.00 อภิปราย “อนาคตตลาดสดในสังคมไทยจะไปทางไหน”
อ.พรพิไล เลิศวิชา
(เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ป 2546)
ผศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
อ.ดร. จิราธร ชาติศิริ
(มหาวิทยาลัยขอนแกน)
คุณมนตรี ประเสริฐรุงเรือง (ผอ.ศูนยการคาพารามนตรา (ตลาดป.รุงเรือง)
อ.กระนวน จ.ขอนแกน)
ด.ต.พิทักษ ตอยอด
(นายก อบต.บานผึ้ง จ.นครพนม)
ดําเนินการอภิปราย
โดย อาจารยธีรพงศ ไชยมังคละ (มรภ.จันทรเกษม)
รับประทานอาหารวางในที่ประชุม
15.00 - 15.30 เปดฟงขอเสนอแนะ
15.30
ปดการสัมมนา
โดย ผศ.ดร.รัตนา จันทรเทาว (รองคณบดีฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
กลุมเปาหมาย
1. นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประมาณ 40 คน
2. ผูบริหารองคการบริหารทองถิ่นที่มีตลาดและเจาของตลาดประมาณ 20 คน
ประโยชนที่จะไดรับ
1. เปนการเผยแพรความรูที่ไดจากการวิจัยตอวงวิชาการและสาธารณะ
2. ไดรับฟงขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนในการวิจัยในปที่ 2 และ 3
ผูสนับสนุนการสัมมนา
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. กลุมวิจัยความอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน(WeSD) มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. สาขามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

