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In the past, Ban Laem Market was the most civilized and richest city in Petchburi 

province because the area was rich in marine resources. However, the civilization is slowly 
disappear. This study aims to study lifestyle, culture, management system and problem in 
Ban Laem Market in order to rectify Ban Leam Market to become a cultural tourism location.  
 In this study, literature review was conducted to gather related factors on 
developing a cultural tourism location. The findings from the literature review can be deduced 
into main factors and supporting factors. The main factors are 1) Tourist Attractions               
2) Amenities 3) Accessibilities, and supporting factors are 1) Tourism and conservation plan 
2) Community’s mind and cooperation.  
 Consequently, interview checklist was created from the above factors.  Then in-
depth interviews were conducted on 6 purposive samples from Ban Leam’s senior citizens, 
governors, entrepreneurs and citizens. The study found that the development of Ban Leam to 
be cultural tourism location is lack in Tourist Attractions, Amenities and Tourism and 
conservation plan. Anyway, it can be improved by rehabilitating fundamental structures of 
market as well as tourism concept. That needs much time and cost to be replaced with better 
community’s livelihood and the existence of Ban Leam’s history and cultures. 
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บทที  

บทนํา 
 

1.   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัการท่องเทียวนบัเป็นรายไดห้ลกัของประเทศไทย ในแต่ละปีมีนกัท่องเทียวจาก

ต่างประเทศทีมีความสนใจในวฒันธรรมของชาวตะวนัออก ซึงมีความแตกต่างจากวฒันธรรมของชาติ
ตะวนัตกทีตนเองอาศยัอยูร่วมถึงชาวเอเชีย ซึงแมจ้ะอยูใ่นทวปีเดียวกนั แต่ก็อาจมีความแตกต่างทางดา้น
วฒันธรรมของแต่ละประเทศ หรือแมแ้ต่คนทีอยูใ่นประเทศเดียวกนั แต่ยงัมีความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม
ทีแตกต่างกนัไปตามแต่ละภูมิภาค ดงันนัความแตกต่างของวฒันธรรมจึงเป็นสิงดึงดูดนกัท่องเทียว
ต่างชาติหรือต่างถิน ทีตอ้งการความรู้ทางประวติัศาสตร์ ประเพณี วฒันธรรมเป็นอยา่งมาก จนเกิดเป็น
การท่องเทียวในรูปแบบหนึง ทีเรียกวา่ “การท่องเทียวทางวฒันธรรม” 

 ชาญวิทย ์เกษตรศิริ ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัการท่องเทียวทางวฒันธรรมไวว้่า เป็นวิธีการ
ศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมผา่นการเดินทางท่องเทียว เป็นการท่องเทียวทีเนน้การพฒันาดา้นภูมิ
ปัญญา สร้างสรรค ์เคารพต่อสิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ศกัดิศรีและวิถีชีวิตผูค้น หรือสามารถกล่าวไดอี้ก
นยัหนึงวา่ การท่องเทียวทางวฒันธรรม คือ การท่องเทียวเพือการเรียนรู้ผูอื้นและยอ้นกลบัมามองตนเอง 
อย่างเขา้ใจความเกียวพนัของสิงต่าง ๆ ในโลกทีมีความเกียวโยงพึงพาไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
(ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, 2540) 

การท่องเทียวทางวฒันธรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กบันกัท่องเทียวทีให้ความสําคญักบั
ประวติัศาสตร์และสนใจทีจะรักษาไวซึ้งวฒันธรรม วิถีชีวิต ซึงมีจุดขาย เป็นมรดกแห่งอดีตเป็นตน้ทุน
ทางวฒันธรรมทีมีราคาในสังคมสมยัใหม่ เพราะฉะนนัวฒันธรรมดงัเดิมจะเป็นจุดขายทางการท่องเทียว 
และทีสําคญัคือการคน้หาความแตกต่าง ดงันนั การท่องเทียวทางวฒันธรรมจะมีแนวโนม้ดีขึนเรือยๆ 
(กุลธิดา สามะพุทธิ, 2539) 

ประเทศไทยอุดมไปด้วยแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม เพราะเป็นประเทศเก่าแก่ทีมี
ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ และในจาํนวนจงัหวดัหรือเมืองทีมีวฒันธรรมสืบทอด
กนัมาชา้นานนนั ก็มีจงัหวดัเพชรบุรีรวมอยู่ดว้ย เพราะเมืองเพชรบุรี เป็นอาณาจกัรเก่าแก่มาแต่โบราณ 
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ซึงปรากฏหลกัฐานอยู่หลายประการ อาทิ ปรางค์ศิลา พระพุทธรูป และโบราณวตัถุอืนๆ ตลอดจน
บนัทึกในศิลาจารึกของทงัขอมโบราณและสมยัสุโขทยั  

ในสมยักรุงศรีอยุธยา เพชรบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทีสําคญั ชาวเพชรบุรีได้กรําศึกสงคราม
ป้องกนัรักษาเมืองจากการรุกรานของอริราชศตัรูอย่างกล้าหาญ ตลอดจนถึงสมยักรุงธนบุรีเจา้เมือง
เพชรบุรีและชาวเพชรบุรี ก็ไดย้กทพัไปร่วมปราบหัวเมืองฝ่ายใตร่้วมกบัพระเจา้ตากสินมหาราช เพือ
รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นด้วย ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ทรง
โปรดเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ โดยโปรดให้สร้าง  “พระนครคีรี” ขึนเพือเป็นทีประทบัและรับแขกเมือง 
และได้ทรงโปรดให้สร้างพระรามราชนิเวศน์ขึนเมือปี  พ .ศ .  แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหส้ร้างต่อจนแลว้เสร็จ นอกจากนีพระองคย์งัทรงโปรด 
ให้สร้างค่ายหลวงหาดเจา้สําราญและทรงสร้าง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” ขึนเมือปี พ.ศ.  ณ 
ชายหาดชะอาํ และนอกจากจงัหวดัเพชรบุรีจะมีโบราณวตัถุ โบราณสถาน และศิลปกรรม ตลอดจนวดั
วาอารามทีเก่าแก่มากมายแลว้ ยงัมีลกัษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติทีหลากหลายและสวยงาม คือมีทงั
ภูเขา ถาํ ป่าไม ้นาํตก แก่งหิน และชายทะเล 

ในส่วนของขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ทอ้งถิน เมืองเพชรบุรีก็มี
งานประเพณีทีขึนชือหลากหลาย เช่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร ประเพณีววัลาน ววัเทียมเกวียน ละคร
ชาตรี กลุ่มชาวเผา่ไทยทรงดาํ การแข่งขนัเรือยาว เห่เรือบก และมีเอกลกัษณ์ทอ้งถิน เช่น เขาวงั ตน้ตาล 
ชมพูเ่พชร และแม่นาํเพชร (ยทุธศาสตร์จงัหวดัเพชรบุรี, 2548) 

จงัหวดัเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง อาํเภอชะอาํ 
อาํเภอบา้นแหลม อาํเภอบ้านลาด อาํเภอเขายอ้ย อาํเภอท่ายาง อาํเภอหนองหญ้าปล้อง อาํเภอแก่ง
กระจาน  ดงันนัการวิจยัในครังนีจะศึกษาวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และสิงแวดลอ้ม โดยใน
การศึกษาครังนีจะเนน้ไปทีอาํเภอบา้นแหลม ซึงมีทิศเหนือติดกบั จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วนทิศใตติ้ด
กบั อาํเภอชะอาํ อาํเภอบา้นแหลมประกอบดว้ย  ตาํบล  หมู่บา้น พืนทีส่วนใหญ่เป็นดินเค็มและมี
ชายหาดติดกบัทะเลฝังตะวนัออกอ่าวไทย ซึงมีทรัพยากรทางธรรมชาติทีเอืออาํนวยต่อการประกอบ
อาชีพ วิถีชีวิต และการท่องเทียว เช่น การทาํนาเกลือ การเพาะเลียงหอยแครง การทาํประมง (บรรยาย
สรุปจงัหวดัเพชรบุรี, 2539) 

สมยัหนึง บา้นแหลมเคยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองรํารวยทีสุดในเพชรบุรี เนืองจากความรุ่งเรืองใน 
การทาํประมงนาํลึก การทาํโป๊ะจบัปลา โดยมีคนจีนดูแลควบคุมกิจการ และจะมีเรือแขกจากปัตตานี 
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ตรังกานู ติดใบแล่นขึนมาซือเกลือซือขา้วจากตลาดบา้นแหลม แต่เมือถึงสมยัสงครามโลกครังทีสอง มี
การตดัถนนและความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลลดลง ทาํให้เศรษฐกิจทีเคยคึกคกัของตลาดบา้นแหลม
ค่อยๆ ซบเซาลงไป (ภาคสนามกบัสถาปัตยกรรมพืนถิน, 2547) 

ด้วยประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ของบ้านแหลม ในฐานะทีเคยเป็นเมืองสําคัญของจงัหวดั
เพชรบุรีในอดีต แต่กลบัเสือมโทรมและลดความสําคญัลงไปจนใกลจ้ะเลือนหายไปกบักาลเวลา ทาํให้
ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตตังแต่อดีตจนปัจจุบัน รวมถึงการจัดการการ
ท่องเทียวทางวฒันธรรมของตลาดเก่าบา้นแหลม เพือทีจะหาทางพฒันาตลาดเก่าบา้นแหลม ให้เป็น
แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้น และเพือเป็นตน้แบบของแหล่ง
ท่องเทียวทางวฒันธรรมในสามารถพฒันาต่อเนืองไปยงัส่วนอืนๆ ของบา้นแหลม เช่น แหลมหลวง 
ตลาดเก่าบา้นแหลม วดัตน้สน วดัเขาตะเครา วดัในกลาง ซึงเป็นวดัทีมีความเก่าแก่และมีความน่าสนใจ
ในเอกลกัษณ์ทีบ่งบอกถึงความเป็นเมืองเพชรบุรี 

 

2.  คําถามของการวจัิย 

2.1 สภาพปัจจุบนัของวถีิชีวติและการประกอบอาชีพของชาวบา้นในตลาดเก่าบา้นแหลม 
2.2 ปัญหาทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรีมีเศรษฐกิจทีซบเซาลง 

2.3  ระบบการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมของตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี
และหน่วยงานทีมีหนา้ทีดูแลพฒันา 
 

3.  วตัถุประสงค์การวจัิย 
3.1  เพือศึกษาวฒันธรรมวถีิชีวติของชาวตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
3.2  เพือศึกษาปัญหาในการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี 
3.3  เพือศึกษาและหาแนวทางการฟืนฟูและพฒันาระบบการจดัการการท่องเทียวทาง

วฒันธรรมทีเหมาะสมกบัตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
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4. ขอบเขตการวจัิย  
การวจิยัครังนีเป็นศึกษาการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้นแหลม  

จงัหวดัเพชรบุรี โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ ผู ้
อาวโุสบริเวณพืนที, ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน, ผูป้ระกอบการคา้ในบริเวณตลาด, เจา้หนา้ทีรัฐ และหน่วยงาน
ทีมีส่วนเกียวขอ้ง โดยมีขอบเขตการศึกษาดงันี 
 4.1  ขนัตอนของการศึกษา 

 4.1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา 
 4.1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 
 4.1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.1.4 การสรุปผลการศึกษา 
 4.1.5 การเสนอแนะ 
 .2  ขอบเขตเนือหา  

 ศึกษาวถีิชีวติในดา้น วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู ่สิงแวดลอ้ม รวมทงั
ระบบการจดัการหน่วยงานทีดูแล ตลาดเก่าบา้นแหลมเท่านนั  

.3  ขอบเขตเชิงประชากร การศึกษาครังนีกาํหนดขอบเขตการศึกษา การจดัการการ
ท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี โดยแบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดงันี 
   .3.1  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโสบริเวณพืนที  

4.3.2  ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน 
                        4.3.3  ผูป้ระกอบการคา้ในบริเวณตลาด 

     4.3.4  เจา้หนา้ทีรัฐและหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้ง   
               .4  ขอบเขตเชิงเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาวิจยั โดยเริมศึกษาตงัแต่เดือน
มีนาคม 2554 จนถึง พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลา 9 เดือน  
       

.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 5.1  ทาํให้ทราบถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ภายใน ตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
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 5.2  ทาํให้ทราบถึงปัญหาในการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้น
แหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

 5.3  ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการฟืนฟู อนุรักษว์ิถีชีวิตและ วฒันธรรมของชาวตลาดเก่าบา้น
แหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

 
. นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

 การท่องเทียวทางวฒันธรรม หมายถึง เป็นวธีิการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมผา่น
การเดินทางท่องเทียว เป็นการท่องเทียวทีเนน้การพฒันาดา้นภูมิปัญญา สร้างสรรค ์เคารพต่อสิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ศกัดิศรีและวถีิชีวติผูค้น ในอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี  

 นักท่องเทยีว(Tourist)  หมายถึงผูม้าเยอืนชวัครังชวัคราว ณ แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 
การจัดการ (Management) หมายถึง การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ 

ทงัดา้นการจดัหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การสงวนรักษา และการพฒันา เพือใหกิ้จกรรมต่างๆ ที
ดาํเนินในแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 

 การพฒันาการท่องเทียว หมายถึง เป็นการดาํเนินงานทีให้การท่องเทียวเป็นไปในทิศทางที
ก่อให้เกิดความพอใจของนกัท่องเทียว รักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดสนใจและพฒันาให้เกิดการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทียว การพฒันาการท่องเทียวโดยทวัไปของประเทศไทย ไดก้าํหนด
วตัถุประสงคเ์พือช่วยแกไ้ขการขาดดุลชาํระเงิน เป็นฐานทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคทีกระตุน้ให้เกิด
การลงทุนในอุตสาหกรรมทีต่อเนือง เป็นแหล่งสร้างงาน การกระจายรายไดสู่้ความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
นอกจาก นีว ัต ถุประสงค์ ทีสํ าคัญของการพัฒนาการท่อง เ ที ยว คือ  เพื ออนุ รักษ์และ ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถานทาง
ประวติัศาสตร์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นสังคม (อภิรมย ์พรหมจรรยา, 2546) 

การอนุรักษ์ หมายถึง  การใชท้รัพยากรอยา่งฉลาดเหมาะสม ไดป้ระโยชน์มากและเป็นเวลา
ยาวนานทีสุด เกิดผลดีต่อประชากรโลก ส่วนรวม มีการสูญเสียทรัพยากรอยา่งเปล่าประโยชน์นอ้ยทีสุด
ดงันนัการอนุรักษจึ์งหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวเ้ฉยๆ 
               วถิีชีวติ หมายถึง ความเป็นอยูใ่นชีวติประจาํวนัของผูค้นในแต่ละสังคม บนพืนฐาน 
วฒันธรรมของสังคมนนั ๆ 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
 การวิจยัเรือง การจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม 

จังหวดัเพชรบุรี  ผู ้วิจ ัยได้ทบทวนเอกสาร ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น เอกสาร ตาํรา งานวิจยัและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพือนํามา
กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี 
 1.  แนวคิดเกียวกบัการท่องเทียว 

 2.  แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม 

     3.  แนวคิดเกียวกบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

     4.  แนวคิดเกียวกบัการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนื 

     5.  ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

     .  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.ดแนวคิดเกยีวกบัการท่องเทียว 
                 ความหมายของการท่องเทียว มีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมายในหลายลกัษณะ ดงัต่อไปนี 

  องค์การท่องเทียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) แห่งองค์การ
สหประชาชาติ ไดก้าํหนดความหมายของ “การท่องเทียว” วา่หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามทีเป็น
การเดินทางโดยเป็นไปตามเงือนไขสากล  ประการ ดงัต่อไปนี (ศรัญยา วรากุลวทิย,์  : 2) 
     .  การเดินทางจากสถานทีอยูอ่าศยัเป็นประจาํไปยงัสถานทีอืนๆ เป็นการชวัคราว 

   .  การเดินทางนนั ผูเ้ดินทางเดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั 

 .  การเดินทางเพือวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามทีไม่ใช่เดินทางเพือไปประกอบอาชีพ หรือ
หารายได ้

นอกจากนีการท่องเทียวแห่งประเทศไทยไดอ้ธิบายศพัท ์“การท่องเทียว” (Tourism) ไว้
วา่ เป็นคาํทีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งขวางเพราะมิไดห้มายความแต่เฉพาะเพียงการเดินทางเพือ
พกัผ่อนหย่อนใจ หรือเพือความสนุกสนานบนัเทิงเริงรมยด์งัทีคนส่วนมากเขา้ใจกนั การเดินทาง
เพือการประชุมสัมมนา เพือศึกษาหาความรู้ เพือการกีฬา เพือการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยยีมเยยีน 
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พีน้องนบัว่าเป็นการท่องเทียวทงัสิน ฉะนนัปรากฏการณ์เกียวกบัการท่องเทียวในปัจจุบนัจึงเป็น
กิจกรรมรายใหญ่ทีมีการขยายตวัเพิมขึนตามลาํดบั จนกระทงัมีผูก้ล่าววา่ธุรกิจท่องเทียวในทุกวนันี
เป็นธุรกิจทีใหญ่ทีสุดในโลกหาเทียบกบัธุรกิจอืนๆ ดว้ยกนั (นิคม จารุมณี,  : ) 

“การท่องเทียว” เป็นคาํทีมีความหมายกวา้ง ไม่ไดมี้ความหมายเพียงการเดินทางพกัผอ่น
หยอ่นใจ หรือเพือความสนุกสนานเท่านนั แต่ยงัหมายถึงการเคลือนยา้ยของประชากรจากแห่งหนึง
ไปสู่อีกแห่งหนึง รวมทงัการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวา่งประเทศ การท่องเทียวเป็น
กระบวนการทีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีกิจกรรมร่วมกนั มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ไดรั้บความรู้ 
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน (วรรณา วงษว์านิช,  : ) 

การท่องเทียวจึงเป็นกิจกรรมทีสาํคญัอยา่งหนึงของมนุษย ์เป็นการเดินทางจากทีหนึงไป
ยงัอีกทีหนึง หมายถึง เดินทางจากทีอยูอ่าศยัไปยงัแหล่งท่องเทียว ซึงวตัถุประสงคข์องการเดินทาง
นนัมีหลากหลายแตกต่างกนัตามแรงจูงใจในการเดินทางของนกัท่องเทียว แต่ไม่ว่าจะมีจุดหมาย
ใดๆ ก็ตาม การท่องเทียวหมายถึง การเดินทางจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงเป็นการชวัคราว เป็นไป
ดว้ยความสมคัรใจของผูเ้ดินทาง โดยไม่คาํนึงถึงระยะทางจะใกลห้รือไกล จะเป็นการเดินทางระยะ
สันหรือระยะยาว และการเดินทางนนัจะมีการคา้งแรมหรือไม่ก็ตาม แต่การเดินทางตอ้งมีสถานที
ปลายทางทีประสงคจ์ะไปเยยีมเยอืน ณ ทีนนัๆ และตอ้งไม่มีเรืองการประกอบอาชีพ หรือหารายได้
เขา้มาเกียวขอ้งกบัการเดินทางนนัๆ (จุฑามาศ คงสวสัดิ, : 11) 

ประเภทของการท่องเทียว ไดแ้ก่ 
.  การท่องเทียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเทียวในพืนทีชุมชนเกษตรกรรมเช่น สวน

สมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตวเ์ลียงรวมถึงแหล่งเพาะเลียงสัตวน์าํต่างๆ 

.  การท่องเทียวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในสถานทีท่องเทียวทีเป็นแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติ 

 . การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเทียวและเยียมชมสถานทีแสดงถึงความ
เป็นวฒันธรรม เช่น การชมสถานโบราณวตัถุ โบราณสถาน ปราสาทพระราชวงั วดั ประเพณี 
รวมถึงวถีิการดาํเนินชีวติของบุคคลในแต่ละยคุสมยั 

 . การท่องเทียวเชิงสุขภาพ คือ รูปแบบการท่องเทียวทีผสมผสานในแหล่งท่องเทียว
ธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเทียวอืนๆ โดยมีกิจกรรมเพือการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมสําคญัของการ
ท่องเทียว เช่น การท่องเทียวสปา 

.  การท่องเทียวเชิงธุรกิจ เช่นการเดินทางไปเยียมเยียนลูกคา้ หรือ ดูแลงานและไดไ้ป
ท่องเทียวในทอ้งถินนนัๆ ประมาณ -  วนั 
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ดงันนัจึงสรุปไดว้่า “การท่องเทียว” การเดินทางจากทีอยูอ่าศยัไปยงัไปยงัอีกอีกทีหนึง 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางต่างๆ เช่นเพือการเทียวชมเมือง เยียมญาติและเพือน พกัผ่อน
วนัหยุด แต่ไม่รวมถึงการเดินทางเพือไปประกอบอาชีพ หรือหารายได้เข้ามาเกียวข้องกับการ
เดินทางนนัๆ 

 
.  แนวคิดเกยีวกบัวฒันธรรม 

คาํว่า วฒันธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.  ได้ให้
ความหมายไวว้า่ “วฒันธรรมคือสิงทีทาํให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะลกัษณะที
แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมกลืนก้าวหน้าของชาติและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน พฤติกรรม สืบต่อกนัมาช่วยให้มนุษยใ์นสังคมนนัๆ อยูร่อดและเจริญ
งอกงาม และวฒันธรรมจะดาํรงอยูย่าวนานเพียงใดขึนอยูก่บัความพึงพอใจของความคิด ซึงขึนอยู่
กบัความคิด ความรู้สึก ความเชือ การสร้างสรรค์ คือการต่อสู้ดินรนคน้หาแนวทางใหม่ๆ โดยไม่
สูญเสียรูปแบบดงัเดิมของตนและสืบทอด การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Education) ของสมาชิก ดงันนั
วฒันธรรมทีเกียวขอ้งกบัวถีิชีวติของมนุษยชนจึงเปลียนแปลงไปตามเงือนไขและกาลเวลา  

คาํวา่ วฒันธรรม มาจากคาํบาลีวา่ “วฑฺฒน” ซึงแปลวา่ เจริญงอกงาม คาํวา่ “ธรรม” มา
จากภาษาสันสกฤตวา่ “ธรฺม” หมายถึงความดีทางสังคมศาสตร์ – วฒันธรรมหมายถึง วิถีชีวิต (Way 

of Life) ของมนุษยใ์นสังคม พระยาอนุมานราชธน ไดก้ล่าวถึง วฒันธรรม ไวว้า่ หมายถึงสิงทีมนุษย์
เปลียนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึน เพือความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวมที
ถ่ายทอดกนัไดเ้ลียนแบบกนัได ้“อุทยั หิรัญโต” วฒัรธรรมคือ มรดกทางสังคมทีไดต้กทอดมาเป็น
สมบติัของ มนุษยใ์นสมยัปัจจุบนั และนาํมาใช้ในการครองชีวิตเป็นแบบแผนแห่ง การคลองชีวิต 
(มณทิรา ตาเมือง, ) 

วฒันธรรมคือสิงทีมนุษยส์ร้างขึน กาํหนดขึน มิใช่สิงทีมนุษยท์าํตามสัญชาตญาณ อาจ
เป็นการประดิษฐ์วตัถุสิงของขึนใช้ หรือ อาจเป็นการกาํหนดพฤติกรรม และความคิด ตลอดจน
วิธีการหรือระบบการทาํงาน ฉะนันวฒันธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษยที์มนุษยส์ร้างขึนมิใช่
เกิดขึนโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ วฒันธรรมเป็นระบบสัญลกัษณ์ในสังคมมนุษย  ์ทีมนุษย์
สร้างขึน เมือสร้างขึนแลว้ จึงสอนใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้หรือนาํไปปฏิบติั ฉะนนัวฒันธรรมจึงตอ้ง
มีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด เมือมนุษยเ์รียนรู้เกียวกบัวฒันธรรมมนุษยก์็รู้จกัขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของสังคม (สังคมและวฒันธรรม, ) 
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วฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ลกัษณะ 

.  วฒันธรรมในลกัษณะทีเป็นสัญลกัษณ์และจบัตอ้งไม่ได ้เป็นตน้วา่ ภาษาพูด ระบบ 
ความเชือ กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี 

.  วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ  เ ป็นต้นว่า  อาคารบ้านเ รือน  วัด  และศิลปกรรม 
ประติมากรรมต่างๆ ตลอดจนสิงของเครืองใชต่้างๆ ซึงใชเ้ป็นประจาํทุกวนั  

วฒันธรรมคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยใ์นสังคมหนึงๆ ซึงอาจจะเหมือนหรือแตกต่าง
กบัคนในกลุ่มสังคมอืน พฤติกรรมของมนุษยด์งักล่าว คือสิงทีเกิดจากแรงขบัเรืองของปัจจยัความ
จาํเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวิต และการปรับตวัให้เขา้กับสภาพแวดล้อม พฤติกรรมเหล่านีเมือ
เกิดขึนก็จะถูกกลนักรอง ใหเ้กิดเป็นความงดงาม สร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมทงัส่วนตวัและ
ส่วนรวม (วาลิกา แสนคาํ, ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( , อา้งถึงใน  เบญจา จนัทร, ) กล่าวถึงลกัษณะโดยทวัไป
ของวฒันธรรมวา่  

1. มีการคน้พบสิงใหม่ ๆ (Culture is Invented)โดยบุคคลสร้างขึนใหม่เปลียนแปลง
วฒันธรรมใหม่ 

2. มีการเรียนรู้ (Culture is Learned) ใชชี้วติและเกียวขอ้งกบัอารมณ์ มีการถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึงไปยงัอีกรุ่นหนึง 

3. เป็นกิจกรรมร่วมทางสังคม (Culture is Solely Shared) เหตุการณ์ซึงมีส่วนร่วมโดย
มนุษยที์อยูใ่นสังคมนนักาํหนดรูปแบบโดยอิทธิพลของสังคม เช่น ครอบครัว 

4. มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละสังคม (Culture are Similar but Different) คือการทีแต่ละ
สังคมมีรายละเอียดแตกต่างกนั 

5. ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และมีลกัษณะคงทนต่อเนือง (Culture is Gratifying and 

Persistent) คือสามารถตอบสนองความต้องการทีเกิดจากการเรียนรู้ ประพฤติสมาํเสมอเป็น
เวลานาน เกิดความพึงพอใจ จึงถ่ายทอดจากรุ่นหนึงไปยงัอีกรุ่นหนึง 

6. มีการปรับตวั (Culture is Adaptive) เนืองจากการเปลียนแปลงของสังคม 

7. มีการจดัโครงสร้างและมีการประสมประสาน หรือ บูรณาการ (Culture is Organized 

and Integrated) เพือใหมี้ความเหมาะสม 

8. เป็นสิงทีถูกวางเงือนไขให้ปฏิบติั (Culture is Prescriptive) ในสังคมโดยทาํความ
เขา้ใจถึงความเหมาะสมในวธีิการคิด ความรู้สึก 

   ส
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เบญจา จนัทร ( ) กล่าวว่า วฒันธรรมจะมีการคน้พบสิงใหม่ๆ มีการเปลียนแปลง 
การเรียนรู้ แต่ละสังคมจะมีวฒันธรรมทีแตกต่างกันและถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกหลานและทุกสิง
สามารถเป็นวฒันธรรมได ้เช่น วิธีการปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร การแต่งกาย ชีวิตความ
เป็นอยู่ การพกัผ่อน การสือความหมาย การจราจรขนส่ง ความเชือ การดาํเนินชีวิต แนวคิดและ
ปรัชญาต่างๆ วฒันธรรมเป็นสิงทีสามารถเปลียนแปลงไดต้ามสังคม สิงแวดลอ้ม นอกจากนีจะเห็น
ว่าวฒันธรรมมีความหลากหลายและสามารถนาํมาจดักิจกรรมให้เป็นทีสนใจแก่นกัท่องเทียวได้
หลายกลุ่ม  

รุ่งรัตน์ หัตถกรรม ( )  วฒันธรรม หมายถึงทุกสิงทุกอย่างทีมนุษยส์ร้างขึนมาและ
เป็นทียอมรับกนัในสังคม ซึงเกิดจากการเรียนรู้ ความเชือ ค่านิยม ทศันคติ วถีิชีวิต ถือเป็นมรดกทาง
สังคมโดยการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึงและสามารถเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
 สาเหตุของการเกดิวฒันธรรม 

งามพิศ สัตยส์งวน (2553) ไดอ้ธิบายวา่ การเกิดวฒันธรรมมีสาเหตุมาจากความตอ้งการ
ของมนุษย ์  ประการ คือ 

.  ความตอ้งการทีจะไดรั้บการตอบสนองทางชีววิทยา (Biological Needs) ซึงเป็น
ความตอ้งการพืนฐาน คือ ปัจจยั  ไดแ้ก่ อาหาร เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และทีอยูอ่าศยั เครือง
อาํนวย ความสะดวกต่าง ๆ 

.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เนืองจากการอยูร่่วมกนัของคนหมู่มากที
ตอ้งมีการจดัระเบียบต่าง ๆ เพือให้เกิดการแบ่งหนา้ที การร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาพืนฐาน ความ
ตอ้งการดา้นนี ก่อใหเ้กิดวฒันธรรม คือ การจดัระเบียบทางสังคม (Social Organization) 

.  ความตอ้งการทางจิตใจ (Psychological Needs) ซึงวฒันธรรมทีมาตอบสนองความ
ตอ้งการ คือ ระบบความเชือ 

 ความสําคัญของวฒันธรรม 

วฒันธรรมมีความสําคญัทงัในระดบัชาติและระดบันานาชาติ จาํนงค์ ทองประเสริฐ ( 
 : ) กล่าวว่าวฒันธรรมมีความสําคญัต่อความมนัคงของชาติมาก ถา้วฒันธรรมของชาติตาย 

ชาติก็ตาย ถา้ชาติใดไม่รู้จกับาํรุงส่งเสริมปรับปรุงและแกไ้ขวฒันธรรมเดิมของชาติ ให้เจริญและ
มนัคงแลว้ ก็จะถูกกลืนดว้ยการแทรกแซงจากวฒันธรรมอืน จนสินวฒันธรรมของตน จนกลายเป็น
ความ หายนะขึนมา 

วฒันธรรมเป็นเครืองกาํหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ทงัยงัเป็น
เครืองวดัและกาํหนดความเจริญ ความเสือมของสังคม วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่อง
ประชาชนและความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ หากสังคมใดมีวฒันธรรมทีเหมาะสมมีความดีงาม 

   ส
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สังคมนนัยอ่มเจริญกา้วหนา้ ฉะนนัการทาํความเขา้ใจในกระบวนการวฒันธรรมจะเป็นประโยชน์
ในการกาํหนดกรอบ หรือแบบแผนการดาํเนินชีวิตของสังคม วฒันธรรมมีคุณประโยชน์หลาย 

ประการ คือ ช่วยใหม้นุษยส์ะดวกสบายขึน ช่วยแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการต่าง ๆ  ของมนุษย ์

ช่วยเหนียวรังสมาชิกในสังคมให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เป็นเครืองแสดงเอกลกัษณ์ของชาติเป็น
เครืองกาํหนดพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขช่วย ให้ประเทศมีความ
เจริญรุ่งเรือง (สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ,์ ) 

นอกจากนีวฒันธรรมสามารถทาํหนา้ทีไดห้ลายระดบั คือ 

1.  เพือสนองความตอ้งการพืนฐาน ไดแ้ก่ ปัจจยั ๔ ในการครองชีพ 

2.  เพือความเรียบร้อยของสังคม ไดแ้ก่ การปกครอง 

3.  เพือผลทางจิตใจ ไดแ้ก่ ศาสนา 
4.  เพือความสดชืนในชีวติ ไดแ้ก่ สุนทรียภาพ 

5.  เพือการสือสารความรู้ ไดแ้ก่ การศึกษา 
วฒันธรรมจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย  ์ช่วยให้มนุษยรู้์จกัทาํมาหากิน 

ร่วมกนั อยูร่่วมกนั และมีความเจริญเหนือสัตวป์ระเภทอืน วฒันธรรมช่วยให้มนุษยแ์ละสังคม
พฒันาขึนโดยลาํดบั วฒันธรรมจะแสดงออกในรูปของค่านิยม (Value) โดยมีบรรทดัฐาน (Norms) 

เป็นกลไกในการควบคุมการประพฤติการปฏิบติั ผลของการประพฤติปฏิบติัทีไม่สอดคลอ้งกบั
บรรทดัฐานของสังคมจะก่อให้เกิดกลไกประการหนึงทีเรียกว่าการแซงชันของสังคม (Social 

Sanction) เพือรักษาบรรทดัฐานทางสังคมไว  ้ ซึงการแข่งขนัจะผนัแปรตามบรรทดัฐานของสังคม 

บรรทดัฐานทีสามารถรักษาสังคมไดอ้ยา่งชดัเจนคือ กฎระเบียบ (Laws) ภายใตร้ะบบสถาบนัทีเป็น
โครงสร้างของสังคม อย่างไรก็ตามการเปลียนแปลงทางสังคมมีผลทาํให้ค่านิยม บรรทดัฐาน
เปลียนไป (แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ, ) 

ดงันนัจึงสรุปไดว้า่ “วฒันธรรม” คือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยใ์นสังคมต่างๆสร้าง
ขึนมาและถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกหลานโดยมีการปรับปรุงเปลียนแปลงและ มีการคน้พบสิงใหม่ๆ 
ส่งผลใหมี้การเปลียนแปลง พฤติกรรมต่างๆของมนุษยใ์นสังคมนนัๆ 
 

.   แนวคิดเกยีวกบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพืนทีหรือบริเวณทีมีคุณลกัษณะ

ทีสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มีการบอกเล่าเรืองราวในการพฒันาทางสังคมและมนุษย์
ผา่นทางประวติัศาสตร์อนัเป็นผลเกียวเนืองกบัวฒันธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม 
โดยสถาปัตยกรรมทีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ทีสามารถแสดงออกให้เห็นถึง
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ความสวยงามและประโยชน์ทีได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ชาญวิทย ์เกษตรศิริ ( ) กล่าวถึงการท่องเทียวทางวฒันธรรมวา่ เป็นการท่องเทียวที
เนน้การพฒันาดา้นภูมิปัญญา สร้างสรรค ์ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม ไม่มีการซือขายวฒันธรรมและ
ชีวติผูค้น 

สุดชีวนั นนัทวนั ณ อยุธยา( ) การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเทียวเพือ
เรียนรู้ผูอื้น และยอ้นกลบัมามองตนเองอย่างเขา้ใจ อาจตอบสนองออกมาในรูปแบบต่างๆ 

นอกจากนีการรับรู้อาจจะแตกต่างกนัขึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความรู้และประสบการณ์เดิม 

เป็นตน้ 

เบญจา จนัทร ได้กล่าวโดยสรุปว่าการท่องเทียวทางวฒันธรรมเป็นการเดินทางเพือ
เรียนรู้ ศึกษา สังเกต ให้เขา้ใจและซาบซึง หรือร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเทียว ทรัพยากรทีมีคุณค่า
ทางศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีทีบรรพบุรุษได้ถ่ายทอด ในบางครังนักท่องเทียวยงัมีความ
ต้องการทีจะซือผลิตผลทีมีเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเทียวนันด้วย ทาํให้มีการส่งเสริม
กิจกรรมทีก่อให้เกิดการท่องเทียวทางวฒันธรรมอย่างกวา้งขวาง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
สินคา้ ดา้นการตลาด การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมของนกัท่องเทียวในการชมวิถีชีวิตในหมู่บา้นที
เป็นแหล่งท่องเทียว การแสดงทางวฒันธรรม หรือการพกัคา้งแรมในหมู่บา้น 

 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( ) สรุปไวว้่า “การ
ท่องเทียวทางวฒันธรรม คือ การท่องเทียวทีมุ่งเสนอลักษณะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
โบราณคดีและสถานทีต่างๆ ทีมนุษยส์ร้างขึนและเกียวเนืองกบัความเป็นอยู่ของสังคม เป็นการ
ท่องเทียวในเชิงการใหค้วามรู้และความภาคภูมิใจ” 

บริษทัมรดกโลก จาํกดั ( ) กล่าวถึง การท่องเทียวทางวฒันธรรม (Culture Tourism) 
วา่เป็นกลไกทีแยก “นกัเทียว” ไดอ้ย่างชดัเจน ตงัแต่อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ โลกทศัน์ รสนิยม 
และความสนใจทีค่อนไปทางการศึกษา ทาํให้อยากรู้อยากเห็นความแตกต่าง และความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของสถานทีทีไปพบเห็น เพือเปรียบเทียบกบับา้นเมืองของตน สะทอ้นถึงความเป็น
นักคิด นักจดัการทีแสวงหาประสบการณ์เพือปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากกว่าจะสนุกอย่างเดียว 
เหมือนกบันกัเทียวทงัหลายทีเอาความพึงพอใจของตนเองเป็นทีตงั โดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบอยา่ง
หนึงอยา่งใดต่อชุมชนหรือประเทศทีตนไปเทียว 

ดงันนัจึงสามารถจึงไดส้รุปว่า  “การท่องเทียวทางวฒันธรรม” เป็นการเดินทางเพือ
เรียนรู้ ศึกษา สังเกต ใหเ้ขา้ใจและซาบซึง หรือร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเทียว มุ่งเสนอลกัษณะทาง
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วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสถานทีต่างๆ ทีมนุษยส์ร้างขึนและเกียวเนืองกบัความ
เป็นอยูข่องสังคม เป็นการท่องเทียวในเชิงการใหค้วามรู้และความภาคภูมิใจทรัพยากรทีมีคุณค่าทาง
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีทีบรรพบุรุษไดถ่้ายทอด และยงัสามารถจาํแนกแยก “นกัเทียว” ได้
อย่างชัดเจน ตงัแต่อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ โลกทศัน์ รสนิยม และความสนใจทีค่อนไปทาง
การศึกษา 
 

.   แนวคิดเกยีวกบัการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืน 
  ชูชาติ ( ) ให้ความหมายของการท่องเทียวแบบยงัยืนเอาไวว้่า หมายถึง การใช้
ทรัพยากรทางการท่องเทียว เช่น ธรรมชาติ โบราณสถาน วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถินทีมีอยู่
อยา่งจาํกดั อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดทงัในปัจจุบนั และอนาคต
พยายามลดความเสียหายทีจะเกิดขึนจากการใชท้รัพยากร หรือทาํให้กระทบต่อทรัพยากรนอ้ยทีสุด
สงวนรักษาทรัพยากรให้คงอยู่สภาพเดิม การพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืน เป็นการพฒันาที
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียว และประชาชนเจา้ของทอ้งถิน ขณะเดียวกนัก็
ตอ้งสงวนรักษาทรัพยากรการท่องเทียวไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงั ในการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยนืนี 

มีแนวคิดทีเป็นองคป์ระกอบ  ประการ คือ 

.  การพฒันาการท่องเทียวในระดบัทอ้งถินและระดบัภูมิภาค 

.  การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถิน 

.  ขอบเขตของการพฒันาการท่องเทียว 

.  การใชว้สัดุและผลผลิตของทอ้งถิน 

.  การกระจายรายได ้

.  การจา้งงาน 

 นอกจากนี ชูสิทธิ ยงัไดก้ล่าวถึง แนวทางปฏิบติัเพือพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืน ซึงมี
อยู ่  ประการคือ 

.  ควบคุมคุณภาพแหล่งท่องเทียว 

 .  ใหค้วามรู้เกียวกบัความสาํคญัของแหล่งท่องเทียว 

.  ควบคุมจาํนวนนกัท่องเทียวใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการรองรับพืนที 

.  ดูแลพฤติกรรมของนกัท่องเทียว 

.  ใหบ้ริการนกัท่องเทียว 

บุญเลิศ จิตตงัวฒันา ( ) ไดใ้ห้แนวคิดดา้นการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืนเอาไว้
วา่ เป็นการพฒันาทีควบคู่ไปกบัการรักษาระบบนิเวศวทิยาทีมีอยูเ่ดิม ให้คงอยูห่รือดีขึนโดยเป็นการ
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พฒันาทงัทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการให้ชุมชนเจา้ของพืนทีได้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลประโยชน์จากการท่องเทียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัทุกส่วน
กลุ่มบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวอยา่งยงัยืน ประกอบดว้ย  ฝ่าย คือ กลุ่มนกัท่องเทียว กลุ่ม
เจา้ของแหล่งท่องเทียว ผูป้ระกอบธุรกิจแหล่งท่องเทียว กลุ่มชุมชนทอ้งถินในแหล่งท่องเทียว กลุ่ม
เจา้หน้าทีของรัฐทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวนอกจากนียงัได้ให้ลกัษณะสําคญัของการท่องเทียว
อยา่งยงัยนื  ประการคือดว้ย (กรมศิลปากร อา้งถึงใน สุวชิญ ์รัศมิภูติ,  : 137)   

1.  เป็นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทุกประเภท ทังแหล่งท่องเทียวประเภท
ธรรมชาติและแหล่งท่องเทียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และแหล่ง
ท่องเทียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

2.   เป็นการท่องเทียวทีเนน้คุณค่า และความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเทียว 

3.  เป็นการท่องเทียวให้นกัท่องเทียวสัมผสั เรียนรู้ และไดรั้บประสบการณ์ทีเกียวขอ้ง
กบัธรรมชาติและวฒันธรรม 

4.  เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเทียว และสิงแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเทียว 

5.  เป็นการท่องเทียวทีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเทียวอยา่งยงัยนื 

6.  เป็นการท่องเทียวทีให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิน และคืนประโยชน์กลับสู่
ทรัพยากรท่องเทียว และสิงแวดลอ้มของทอ้งถินดว้ย 

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (2539) ไดศึ้กษาและเสนอวา่ เป้าหมายทีสําคญัทีสุดของ
การท่องเทียวอยา่งยงัยนื คือ ความพยายามทีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนื ซึงพิจารณาไดจ้าก 

องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1. ตอ้งดาํเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน วฒันธรรม วิถีชีวิตทีมี
ต่อขบวนการท่องเทียว 

2.  ตอ้งตระหนกัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. ตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน ไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการ
ท่องเทียวเท่าเทียมเสมอภาคกนั 

4.  ตอ้งชีนาํตามความตอ้งการของประชาชนทอ้งถิน และชุมชนในพืนทีท่องเทียว 

 สุดชีวนั นนัทวนั ณ อยุธยา (2551 : - )ไดก้ล่าววา่ การพฒันาการท่องเทียวอยา่ง
ยงัยืน เป็นการพฒันาการท่องเทียวและพฒันาสิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป โดยมีการวางแผนเพือใช้
ประโยชน์จาก สิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีการจัดการทีเหมาะสมให้สิงแวดล้อมคงอยู่หรือ
เสือมสภาพนอ้ยทีสุด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วม และเกิดรายไดเ้ขา้สู่
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ชุมชน โดยคงขนบธรรมเนียม วฒันธรรมของชุมชนไวไ้ด้ เพือให้คนรุ่นหลงัไดรั้บประโยชน์และมี
การพฒันาสืบต่อไป 

สรุปการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยืน หมายถึงการพฒันาการท่องเทียวทีสนองตอบ
ความตอ้งการของนกัท่องเทียว เพือให้เกิดประสบการณ์การท่องเทียวทีมีคุณค่า และผูเ้ป็นเจา้ของ
แหล่งท่องเทียว โดยกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิน และเน้นการจดัการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือให้สามารถรักษาความมนัคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวฒันธรรมและวิถี
ชีวติของชุมชน เพือประโยชน์ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

 

.  ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัตลาดเก่าบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 
5.1  ความเป็นมาของชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลม 

 นิพทัธ์ เพง็แกว้  ( ) กล่าวไวว้า่เพชรบุรีเป็นนครประวติัศาสตร์ มีชีวิตสืบเนือง
มายาวนาน ก่อตงัเมืองซอ้นอยูบ่นพืนทีเดียวกนัหลายสมยั เมืองโบราณในเขตเพชรบุรีซึงมีอายเุวลา
อยูใ่นสมยัทวาราวดี (พุทธศตวรรษที - ) มีทีตงัอยูห่่างจากชายฝังทะเลปัจจุบนัถึง  กิโลเมตร 
และแนวชายฝังทะเลเดิมก็สูงกวา่ระดบันาํทะเลปัจจุบนัถึง . -  เมตร หลกัฐานทีปรากฏเด่นชดั
ส่วนหนึงก็คือ บริเวณเขาวงัเพชรบุรียงัมีแนวหอยนางรมติดอยูบ่่งบอกวา่เคยเป็นเขตหินเวา้ชายฝัง
ทะเลมาก่อน จึงเป็นไปไดว้า่ในสมยัทวาราวดีนนัเมืองโบราณเพชรบุรีอาจจะเคยอยูติ่ดชายฝังทะเล 
แต่เมือนาํทะเลเปลียนระดบั ประกอบกบัการทบัถมของดินตะกอน ทาํใหแ้ผน่ดินงอกลึกเขา้ไปใน
ทะเลอ่าวไทยมากขึนเรือยๆ จนขยายเป็นพืนทีเพชรบุรีดงัเช่นทีปรากฏในปัจจุบนั การทบัถมของดิน
ตะกอนยงัทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงบริเวณชายฝังทะเลเพชรบุรีอยูต่ลอดเวลา ทีเด่นชดัทีสุดส่วน
หนึงก็คือในเขตอาํเภอบา้นแหลมเพราะปรากฏหลกัฐานในนิราศเมืองเพชรบุรี สาํนวนหม่อมภมเสน 
ทีเขียนขึนในสมยัอยธุยาประมาณปลายแผน่ดินพระเจา้อยูห่วับรมโกศ ในช่วงราวสองร้อยกวา่ปีที
ผา่นมา เส้นทางทีหม่อมภิมเสนใชล่้องผา่นแม่นาํเพชรบุรีสมยันนั ปรากฏแต่ชือของปากนาํบางตระเครา 
และบางครก อนัแสดงให้เห็นวา่ยงัไม่มีพืนที บา้นแหลม ซึงเป็นชุมชนใหญ่ในสมยัรัตนโกสินทร์ 
เกิดขึนในวาระนนัเป็นไปไดว้า่ เพียงไม่กีร้อยปีก่อนบา้นแหลมอาจจะยงัไม่ทบัถมก่อตวั หรืออาจ
เป็นเพียงพืนทีชุ่มนาํถูกนาํท่วมถึงตามระดบันาํทะเลทีขึนลงอยูใ่นบริเวณปากแม่นาํเพชรบุรีเท่านนั 

พรพิศ ดาษดืน ( ) สมยักลางพุทธศตวรรษที  เมืองเพชรบุรีกลายเป็นนครสาํคญั มี
ฐานะเป็นเมืองท่ามีการติดต่อคา้ขายกบัเมืองจีน โดยปรากฏหลกัฐานเครืองเคลือบจีนสมยัราชวงศสุ้์ง 
ทีขดุพบในพระสถูปวดัมหาธาตุ นอกจากนีในสมยัสุโขทยัมีหลกัฐานแสดงวา่เมืองเพชรเป็นเมือง
ท่าทีสาํคญัและมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเมืองจีน ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายเหตุของจีนสมยัพระเจา้ 
หงวนสีโจ๊ว ฮ่องเต ้ ราวปี พ.ศ.  ซึงตรงกบัแผน่ดินของพอ่ขนุรามคาํแหงกล่าววา “กมัจูยอืตงั 
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แห่งเมืองปิกชีฮนัปูลีเฮียะ (บางฉบบัวา่ ปิกชิกปูลี บางฉบบัวา่ ปิยะปูลี) ส่งทูตมาถวายเครือง
บรรณาการ” และในปี พ.ศ.  สมยัพระเจา้ฮ่งบู ๊ ซึงตรงกบัรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาที  
แห่งอาณาจกัรสุโขทยั ก็ยงัมีจดหมายเหตูจีนกล่าววา่ “ประเทสริวกิวสยามเปียกสิกโปปลี  (บางฉบบั
วา่เปะวปีาหลีย) กศัมิระ เขา้ถวายบรรณาการ” ทงัปิกชีฮนัปูลีเฮียะและเปียกสิกโปปลีน่าจะหมายถึง
เมืองเพชรบุรี 

สมยัอดีตนันอาํเภอบา้นแหลมเป็นเสมือนเมืองท่าของเมืองเพชรบุรีทีใช้เป็นทีติดต่อ
คา้ขายกบัหัวเมืองอืน ดงันนัเมืองเพชรบุรีจึงเป็นเมืองทีมีความรุ่งเรืองมาแต่ในอดีตจากการติดต่อ
คา้ขายกบัต่างประเทศ โดยมีสินคา้หลกัก็คือ นาํตาลโตนดและเกลือ ความเป็นเมืองท่าเล็กของสยาม
ประเทศไดสิ้นสุดลง เมือไดมี้สนธิสัญญาเบอร์นีทีบงัคบัให้สยามมีการติดต่อคา้ขายผา่นทางท่าเรือ
คลองเตยเพียงแห่งเดียว ภายหลงัสนธิสัญญาเบาวริ์งไดมี้ผลบงัคบัแทนสนธิสัญญาเบอร์นีและได้
ยกเลิกในรัชกาลต่อมา แต่รัฐบาลไดห้นัไปพฒันาท่าเรือนาํลึกทีแหลมฉบงั หาไดมี้การพฒันาท่าเรือ
ตามเมือง (จงัหวดั) อย่างทีเคยมีมาแต่เดิมไม่ ประชาชนทีอยูใ่นอาํเภอบา้นแหลมในอดีตซึงมกัจะมี
ฐานะจากการคา้ขายภายหลงัจึงไดมี้การอพยพยา้ยถินฐานเขา้ไปทาํมาหากินในกรุงเทพมหานคร  

5.2  ทตีงัและอาณาเขต 
    ปัจจุบนัอาํเภอบา้นแหลม ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัเพชรบุรี   
อยูห่่างจากตวัจงัหวดัเพชรบุรี ประมาณ  กิโลเมตร มีอาณาเขต  ดงันี 

          ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอเมือง และอาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

          ทิศใต ้      ติดต่อกบัตาํบลหาดเจา้สาํราญ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

          ทิศตะวนัออก  จดทะเลอ่าวไทย 

          ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบัอาํเภอเมือง และอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

          พนืที  ประมาณ .  ตารางกิโลเมตร หรือ , .   ไร่ 
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ภาพที  แสดงแผนทีตงัอาํเภอบา้นแหลม 

 

5.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 
 อาํเภอบา้นแหลมมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทีราบลุ่ม และทีราบชายฝังทะเล บริเวณ

พืนทีทีอยูใ่กลท้ะเลราษฎรจะมีอาชีพทาํนาเกลือ  และเลียงกุง้ ปลา หอย มีการปลูกไมโ้กงกาง และ
พนัธ์ไมน้าํเคม็อืน  ๆ  ส่วนบริเวณพืนทีราบลุ่ม ราษฎรจะใชท้าํนา ทาํไร่ และทาํสวนบา้งเล็กนอ้ย มี
แม่นาํทีสาํคญัไหลผา่น      สาย   คือ 
         แม่นาํเพชรบุรี  ไหลผา่นอาํเภอบา้นแหลมทีตาํบลท่าแร้ง ตาํบลบางครก และตาํบล
บา้นแหลมออกสู่ทะเลทีอ่าวบา้นแหลม 

         แม่นาํบางตะบูน  แยกจากแม่นาํเพชรบุรีทีวดัปากคลอง    ตาํบลบางครก   ไหลผา่น
ตาํบลบางครก   บางตะบูน และบางตะบูนออก ออกสู่ทะเลทีอ่าวบางตะบูน 

        คลองชลประทานไดแ้ก่  คลองเพชรบุรี  บางแกว้, บางจาน -  บางขุนไทร, ท่าแร้ง  
-  บา้นแหลม เพชรบุรี - บางครก และคลองพะเนิน 

         ทางดา้นทิศตะวนัออก  มีอ่าวอยู ่    อ่าว  คือ 

               . อ่าวบางตะบูน   รับนาํจากแม่นาํบางตะบูน 

               . อ่าวบา้นแหลม   รับนาํจากแม่นาํเพชรบุรี   
               .  อ่าวบางขนุไทร   รับนาํจากคลองบางขนุไทร 

               .  อ่าวปากทะเล   รับนาํจากคลองปากทะเล 

               .  อ่าวบางแกว้   รับนาํจากคลองบางแกว้ 

               .  อ่าวแหลมผกัเบีย   รับนาํจากคลองพะเนิน 
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5.4  การคมนาคม 
         ทางบก บา้นแหลมเป็นอาํเภอทีมีการคมนาคมค่อนขา้งสะดวก มีทางหลวงแผน่ดิน 

 สาย เป็นทางเชือมระหวา่งอาํเภอกบัตวัจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง 

         สายที  อยูท่างทิศตะวนัออกของแม่นาํเพชรบุรี เป็นทางลาดยางตลอดสาย เริมตน้
จากตวัจงัหวดัถึงอาํเภอบา้นแหลม ยาว .  กิโลเมตร 

         สายที   อยู่ทางทิศตะวนัตก เริมต้นจากทางแยกสถานีรถไฟเพชรบุรี ถึงวดั
ปากอ่าวรวมระยะทางประมาณ   กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย 

         สายที  แยกจากถนนธนบุรี – ปากท่อ (บริเวณ ก.ม. ที  หนา้ปัม ปตท.) เขา้ถนน
สายคลองโคน -  ยสีาร -  บางตะบูน ขา้มสะพานแม่นาํบางตะบูน สู่อาํเภอบา้นแหลม ระยะทางยาว 

   กิโลเมตร 

         ทางนํา เป็นการคมนาคมทีนิยมใช้กันอยู่ทวัไปโดยเฉพาะประชาชนทีอาศยัอยู่
บริเวณสองฝังแม่นาํ จะมีเรือโดยสารระหวา่งบางตะบูนกบัตลาดเพชรบุรีวนัละ  เทียว เรือทีวิงอยู่
ในเส้นทางสายนี อาจประสบปัญหาบา้งในช่วงฤดูแลง้ ซึงนาํในแม่นาํเพชรบุรีแห้ง แต่ก็ใชเ้ดินเรือ
ได ้

 
. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

เนืองจากวตัถุประสงคข์องการวจิยัครังนี มุ่งศึกษาไปทีปัญหาในการจดัการการท่องเทียว 
ทางวฒันธรรมตลอดจนการหาแนวทางการฟืนฟูและพฒันาระบบการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรม 
ทีเหมาะสมกบัตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัจึงศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
กบัแนวคิดและหลกัการในการพฒันาระบบการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมเป็นหลกั เพือนาํ
ผลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารมาเปรียบเทียบกบัผลจากขอ้มูลจริงทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (ดงัจะกล่าว
ในบทที 3) จากนนัจึงวเิคราะห์ผลของการศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง มีดงัต่อไปนี 

เนตรชนก นันที (2544) ศึกษาเรือง ทางเลือกของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม : 
กรณีศึกษาหมู่บา้นววัลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาองคป์ระกอบ
ของแหล่งท่องเทียวของชุมชนวดัพระบาทห้วยตม้ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 
และศึกษาหาแนวทางการจัดการทีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพือเป็นแหล่งท่องเทียวทาง
วฒันธรรมของชุมชนวดัพระบาทหว้ยตม้ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีมี  กลุ่มคือ ผูน้าํอยา่ง
เป็นทางการ คือตวัแทนจากกลุ่มวชิาชีพ ผูอ้าวโุสหรือผูรู้้ของชุมชน เจา้หนา้ทีของรัฐ คือหวัหนา้เขต
พฒันาพืนทีบา้นห้วยตม้ และพนกังานส่งเสริมการตลาดของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย โดยมี
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วธีิการศึกษาแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและกึง
โครงสร้างและการสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาดา้นองคป์ระกอบของแหล่ง
ท่องเทียวของชุมชนวดัพระบาทหว้ยตม้ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม พบวา่ครบ
ทงั  ดา้น คือ ดา้นสิงดึงดูดใจ ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก แต่มี
จุดอ่อนอยู ่  จุดในองคป์ระกอบสิงอาํนวยความสะดวก คือ การให้บริการอาหารและเครืองดืมทีไม่
หลากหลาย และการขาดการใหบ้ริการดา้นขอ้มูล 

รัฐทิตยา หิรัญหาด (2544) ศึกษาเกียวกบัชีวิต ความเป็นอยู ่และประเพณีพืนบา้นของ
ชุมชนบา้นหนองขาว จงัหวดักาญจนบุรี และหาแนวทางการพฒันาเพือเพิมศกัยภาพของหมู่บา้น
หนองขาวให้เป็นหมู่บา้นวฒันธรรม เพือการท่องเทียวอย่างยงัยืน พบว่าบา้นหนองขาวมีศกัยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมในดา้นคุณค่าทางการศึกษา ความปลอดภยั สาธารณูปโภค
พืนฐาน  การประชาสัมพันธ์ และความพร้อมของพืนทีในการรองรับนักท่องเทียว แต่ยงัมี
ขอ้บกพร่องในดา้นความพร้อมของบุคลากร และศกัยภาพของสาธารณูปโภคขนัสูง เช่น ร้านอาหาร 
ร้านขายของทีระลึก เป็นตน้ 

กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ (2545)  ศึกษาเกียวกับการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวทาง
วฒันธรรมในจงัหวดัอุบลราชธานีและแนวทางการพฒันา พบว่าการประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเทียวทางวฒันธรรมมีหลกัเกณฑที์สาํคญัไดแ้ก่การมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์หรือประวติั
การก่อสร้าง คุณค่าทีดีเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม คุณค่าทีดีเด่นทางดา้นศิลปะ และคุณค่าทีเกิดจาก
ความรู้ทางเทคโนโลยี เมือนาํมาพิจารณากบัแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมของอุบลราชธานีแล้ว 
พบว่ามีสถานทีท่องเทียวหลายแห่ง เช่น ภาพเขียนสมัยก่อนประวติัศาสตร์ทีผาแต้ม แหล่ง
โบราณคดีทีผาแตม้ ทีเขา้เกณฑ์ด้านใดดา้นหนึงหรือหลายดา้นพร้อมกนั แต่ก็ยงัคงตอ้งจาํเป็นตอ้ง
เพิมศกัยภาพของแหล่งท่องเทียว ดว้ยการพฒันาเส้นทางคมนาคม แผนการท่องเทียวและอนุรักษ ์
และการปลูกจิตสาํนึกหวงแหนแหล่งท่องเทียวใหก้บัชุมชน 

วาลิกา แสนคาํ (2545) ศึกษาเรือง การพฒันาการท่องเทียวทางวฒันธรรมบา้นเปียง
หลวง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเทียวทาง
วฒันธรรมของบ้านเปียงหลวง และหาแนวทางการพฒันาทีเหมาะสมสําหรับการเป็นแหล่ง
ท่องเทียวทางวฒันธรรมทียงัยืน ซึงกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา แบ่งเป็น  กลุ่มคือ กลุ่มชุมชน กลุ่ม
ผูน้าํชุมชน และกลุ่มเจา้หน้าทีภาครัฐ โดยรวบรวมขอ้มูลจาก การสํารวจ การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า บา้นเปียงหลวงมีความหลากหลายด้านกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ ความหลากหลายดา้นวฒันธรรม มีแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจ ทงัแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ
และแหล่งท่องเทียวทีมนุษยส์ร้างขึน อีกทงัยงัมีความสวยงานตามธรรมชาติอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
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ของพืนทีนอกจากนียงัพบวา่บา้นเปียงหลวงมีระบบสาธารณูปโภคพืนฐานครบถว้นเพียงพอสําหรับ
รองรับการท่องเทียว แต่ควรจะมีการปรับปรุงดา้นสิงอาํนวยความสะดวกเบืองตน้ เช่น ศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลทางการท่องเทียว และหอ้งนาํสาธารณะสาํหรับนกัท่องเทียว 

นรัตน์ชัย อิมสุทธิ ( ) ผลกระทบของการท่องเทียวทีมีต่อการเปลียนแปลงของ
ชุมชนอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน อมัพวา อนัเป็นผลมาจากการพฒันาการท่องเทียว ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และ
เสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนอมัพวาในอดีตเป็นศูนยก์ารคา้ขาย
ทางเรือ และเป็นจุดพกัระหวา่งทาง ชุมชนอมัพวามีการตงัถินฐานตามแนวสองฝังคลอง ต่อมาเมือมี
การสร้างถนนในปี พ.ศ.  จึงเกิดรูปแบบการตงัถินฐานริมถนน โดยภาพรวมชุมชนริมนาํยงัคง
รักษาสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี วิถีชีวิตของชาวอมัพวามีความเรียบง่าย มีวิถีชีวิตสัมพนัธ์กบั
แม่นาํ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจดา้นบวก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจระดบัชุมชนดีขึน เกิดการขยายตวัของ
ธุรกิจการท่องเทียว เกิดการพฒันาอาชีพ การหมุนเวยีนของเศรษฐกิจในชุมชน พืชผลทางการเกษตร 
สินคา้ทอ้งถินมีราคาดี ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบได้แก่ การกระจายรายได้ไม่ทงัถึง ราคา
สินค้าแพงขึนค่าครองชีพสูง ผลกระทบทางสังคมด้านบวก ได้แก่ การพฒันาความเจริญต่างๆ 
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และลดอตัราการอพยพประชากรไปหางานทาํทีอืน การสร้างความ
สามคัคีแก่ชุมชน การให้ความรู้แก่ชุมชน ผลกระทบทางสังคมทางดา้นลบ ไดแ้ก่ จากการศึกษาไม่
พบปัญหาทีเกิดขึนกบันักท่องเทียวในลกัษณะทีรุนแรงมากนัก แต่สิงทีพบคือ การโจรกรรมใน
ชุมชน ความขดัแยง้ระหว่างคนในชุมชน และความขดัแยง้ระหว่างนักท่องเทียวกบัคนในชุมชน 
ปัญหาความแออดั กาํลงัพลในการดูแลการจดัการดา้นการจราจรไม่เพียงพอ ผลกระทบดา้นความ
เป็นอยูด่า้นบวก ไดแ้ก่ สุขภาพจิตทีดีขึน การท่องเทียวทาํให้เกิดการเปลียนแปลงวนัทาํงาน ทาํงาน 

 วัน หยุด  วนั ทําให้มีว ันพักผ่อนเพิมมากขึน อีกทังย ังเกิดความพยายามในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ผลกระทบดา้นความเป็นอยู่ดา้นลบ ไดแ้ก่ วิถีชีวิตทีเรียบง่าย
หายไป  ความเอืออาทรน้อยลงชาวบ้านได้รับความรําคาญจากเสียงต่างๆ  การแย่งชิงเพือ
ผลประโยชน์ ผลกระทบทางสิงแวดลอ้มดา้นบวกไดแ้ก่ การปรับปรุงสิงแวดลอ้มชุมชน ชาวบา้นมี
ความกระตือรือร้นในการพฒันาบา้นเรือนให้มีความสวยงาม สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ
สิงแวดล้อม ผลกระทบทางสิงแวดลอ้มด้านลบ ได้แก่ มลพิษจากรถยนต์และเรือ ขยะ สิงปฏิกูล
ต่างๆ ก็มากขึน สัตวต่์างๆถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเทียว 

ประพทัธ์ชยั ไชยนอก (2553) ศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

กรณีศึกษาบา้นด่านซ้าย อาํเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย โดยมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพและปัญหา
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนและเพือหาแนวทางพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมที
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สอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทบา้นด่านซ้าย อาํเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย พบว่าองค์ประกอบของ
แหล่งมี 3 ดา้นคือดา้นสิงดึงดูดใจ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกและดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 
และปัญหาทีพบในดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวคือเรืองความสะอาดของแหล่งท่องเทียว ความ
ปลอดภยัภายในแหล่งท่องเทียว ส่วนปัญหาดา้นสิงอาํนวยความสะดวก คือเรืองราคาและความ
สะอาดของทีพกั ร้านอาหารและห้องนาํสาธารณะ และปัญหาในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว คือ
เรืองเส้นทางชาํรุด และนกัท่องเทียวไม่รู้เส้นทาง และแนวทางแกไ้ขปัญหาทงั 3 ดา้นคือ การกาํหนด
นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง รวมถึงความร่วมมือของชุมชน 

 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ เพือใหง่้ายต่อความเขา้ใจและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํตารางสรุปประเด็นทีจาํเป็นต่อการพฒันาแหล่งท่องเทียวทาง
วฒันธรรมทีกล่าวถึงในงานวรรณกรรมและงานวิจยัอืน โดยแยกตามผูว้ิจยัและหวัขอ้ปัจจยัทีศึกษา 
ดงัตารางที 1 ดงัต่อไปนี 
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สงิดงึดดูใจ

เสน้ทางคมนาคม/ความ
สะดวกในการเขา้ถงึ
สาธารณูปโภค/สงิอาํนวย
ความสะดวก
คณุภาพของอาหารและ
เครอืงดมื
การบรกิารดา้นขอ้มูล/
ประชาสมัพนัธ์

คณุคา่ทางการศกึษา

ความปลอดภยั

ขนาดพนืท ี(การรองรบั
นกัทอ่งเทยีว)

ความพรอ้มของบคุลากร

ความสาํคญัทางประวตัศิาสตร์

คณุคา่ทดีเีดน่ทางดา้น
สถาปตัยกรรม

คณุคา่ทดีเีดน่ทางดา้นศลิปะ

คณุคา่ทเีกดิจากความรูท้าง
เทคโนโลยี

แผนการทอ่งเทยีวและอนุรกัษ์

การปลกูจติสาํนกึของชุมชน

คลามหลากหลายทาง
วฒันธรรม

ราคาของสนิคา้
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สรุปประเด็นทจํีาเป็นต่อการพฒันาแหล่งท่องเทยีวทางวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวมและสรุปถึง
ประเด็นทีจําเป็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม และพบว่าประเด็นส่วนใหญ่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเรืององคป์ระกอบของสถานทีท่องเทียวของ Collier and Harraway (1997) ที
กล่าววา่แหล่งท่องเทียวจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ  

1. สิงดึงดูดใจ หมายถึงสิงทีดึงดูดความสนใจอนัเกิดจากสถานที และ/หรือเหตุการณ์ 
หมายรวมถึง คุณค่าทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ วฒันธรรม คุม้ค่าต่อการเดินทางไป
ศึกษา  

2. สิงอาํนวยความสะดวก หมายถึงสิงทีสร้างความสะดวกสบายแก่นกัท่องเทียวทีเดิน
ทางเขา้มา อาจแบ่งได้เป็นสาธารณูปโภคขนัพืนฐานทีจาํเป็นต่อความตอ้งการทางกายภาพ เช่น 
ความปลอดภยั ความสะอาด ของทีพกัอาศัย ห้องนํา ร้านอาหาร ความพร้อมของระบบไฟฟ้า 
นาํประปา การสือสาร และสาธารณูปโภคขนัสูงเพือตอบสนองความตอ้งการความสะดวกสบาย 
เช่น ความหลากหลายของร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของทีระลึก บริการนวดฝ่าเทา้ เป็นตน้   

3. ความสะดวกในการเขา้ถึง หมายถึงสิงทีให้ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
เขา้ถึงสถานทีท่องเทียว เช่น จาํนวนผูใ้หบ้ริการเรืองพาหนะในการเดินทาง ความปลอดภยัของถนน
หนทาง ป้ายบอกทาง เป็นตน้ 

 นอกจากนันยงัมีองค์ประกอบสนับสนุนทีจาํเป็นต่อการพฒันาแหล่งท่องเทียวทาง
วฒันธรรม ทีทาํหน้าทีรักษามาตรฐานและเพิมศกัยภาพสิงดึงดูดใจ สิงอาํนวยความสะดวก และ
ความสะดวกในการเขา้ถึง ดงักล่าวขา้งตน้ใหค้งอยูแ่ละมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

1. นโยบายแผนการท่องเทียวและอนุรักษ์ หมายถึง นโยบาย หรือแผนการดาํเนินงาน
ระยะสัน ระยะยาว ของหน่วยงานทีมีหน้าทีในการดูและพฒันาแหล่งท่องเทียวให้มีองคป์ระกอบ
ของแหล่งท่องเทียวครบถว้น 

2. จิตสํานึกและความร่วมมือของชุมชน หมายถึง แนวคิด ความเขา้ใจและทศันคติของ
คนในชุมชนทีมีจิตสํานึกหวงแหนในทรัพยากรของชุมชน รวมถึงความร่วมมือในการดาํเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานของหน่วยงานทีมีหนา้ทีดูแลและพฒันาแหล่งท่องเทียว 

 จากประเด็นทงั 5 ดา้นทีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปและนาํเสนอรูปแบบของประเด็นที
จาํเป็นต่อการจดัการแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม เพือเป็นกรอบความเขา้ใจในการเขา้ใจปัญหา
และแกไ้ข จนนาํไปสู่การพฒันาแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม ดงัรูปที 1 ทีแสดงให้เห็นว่า การ
จดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมจะสําเร็จได ้ก็ตอ้งมีองค์ประกอบ 3 ด้านคือสิงดึงดูดใจ สิง
อาํนวยความสะดวกสบาย ความสะดวกในการเขา้ถึง เหมือนเสาบา้นทีคาํจุนหลงัคา และตอ้งมี
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การจดัการ
แหล่งท่องเทียว
ทางวฒันธรรม 

สิงดึงดูดใจ 

สิงอาํนวยความสะดวก 

ความสะดวกในการเขา้ถึง 

นโยบายแผนการ
ท่องเทียวและอนุรักษ ์

จิตสาํนึกและ 
ความร่วมมือของชุมชน 

พืนฐานสําคญัทีคาํจุนทงัหมดไวอี้ก 2 ประการ คือ นโยบายแผนการท่องเทียวและอนุรักษ์และ
จิตสาํนึกและความร่วมมือของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  กรอบความคิดเกียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 

 

 เมือทราบถึงองคป์ระกอบดงักล่าว ซึงเป็นองค์ประกอบทีไดร้วบรวมมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวจิยัแลว้ ผูว้ิจยัจะนาํองคป์ระกอบดงักล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบกบัตลาดเก่าบา้น
แหลม ด้วยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ดงัรายละเอียดทีจะกล่าวในบทที 3 

เพือใหท้ราบถึงปัญหาและแนวทางในการพฒันาแกก้ารจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรม 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การศึกษาเรือง การศึกษาการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้นแหลม  

จงัหวดัเพชรบุรี เป็นการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงเป็นวิธีคน้หาความจริง
จากเหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มทีมีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
เหตุการณ์กบัสภาพแวดลอ้ม เพือให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้(Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ 
โดยใช้โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการคน้ควา้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth 

Interview) การสังเกต (Observe) และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์
เนือหา (Synthesis) เพือหาขอ้สรุปทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียดในการ
ดาํเนินการวจิยัดงันี 

 

.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้กาํหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพือใหไ้ดต้วัอยา่งทีมีความรู้ความเขา้ใจในหวัขอ้ทีศึกษาอยา่งแทจ้ริง คอืผูที้มีส่วนร่วมกบัตลาดเก่าบา้น
แหลม รวมไปถึงชาวบา้นในพืนทีทีทาํการศึกษาเพือใหไ้ดข้อ้มูลในมุมกวา้งทีมีความละเอียดและชดัเจน
มากยงิขึน โดยกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งชวัคราว (Tentative Sample) จาํนวน 8 คน มีรายละเอียด ดงันี 

.  ผูสู้งอายทีุมีอาย ุ60 ปีขึนไป และอาศยัอยูใ่นพืนทีมาไม่ตาํกวา่ 30 ปี จาํนวน 2 คน  

.  นกัพฒันาชุมชนขา้ราชการหรือหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนตลาดเก่า
บา้นแหลม จาํนวน 1 คน 

.  ผูป้ระกอบการภายในตลาดเก่าบา้นแหลม ไดแ้ก่ ร้านคา้ต่างๆ ทีอยูภ่ายในตลาดเก่าบา้น  
แหลม จาํนวน 1 คน 

.  ชาวบา้นในชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม หรือผูน้าํชุมชน หรือปราชญช์าวบา้น จาํนวน 2 

คน 
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 เมือสัมภาษณ์ครบถว้นทงั 8 คนแลว้ พบวา่ขอ้มูลทีไดอิ้มตวั (Saturated Data) คือไดข้อ้มูลที
หลากหลายและเพียงพอต่อประเด็นทีศึกษา (Marshall,  1996 : 523) จึงยติุการสัมภาษณ์ 

ประเด็นในการศึกษา 
ประเด็นในการศึกษาครังนี ยึดตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลกั คือศึกษาวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม โดยเฉพาะปัญหาการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรม
และแนวทางแกไ้ขปัญหาเพือให้เกิดการพฒันาการท่องเทียวในชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมได ้โดยมีเคา้
โครงของประเด็นการศึกษาทีไดม้าจากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัดงักรอบความคิดทีกล่าว
ในบทที 2 กล่าวคือ ผูว้ิจยัจะมุ่งประเด็นศึกษาโดยพิจารณาเปรียบเทียบว่า ชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมมี
องค์ประกอบของการพฒันาแหล่องท่องเทียวทางวฒันธรรมครบถ้วนหรือไม่ ซึงประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบ ดงันี 

1. องคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ  
1.1 สิงดูดใจ ซึงหมายถึงความน่าสนใจด้านวฒันธรรม หรือทางด้านประวติัความ

เป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม 
เครืองมือทีใชใ้นประเด็นนีคือขอ้มูลจากเอกสาร การสังเกตและการสอบถาม กลุ่มเป้าหมายทีสามารถ
ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มทีมีประสบการณ์ ได้แก่ ผูสู้งอายุทีมีประสบการณ์ในพืนที ผูน้ําชุมชน ปราชญ์
ชาวบา้น ชาวบา้น  

1.2 สิงอาํนวยความสะดวก ซึงหมายรวมถึงสาธารณูปโภคขนัพืนฐาน เช่น ทีพกัอาศยั 
ห้องนาํ และขนัสูง เช่น สถานบนัเทิง ร้านขายของทีระลึก กลุ่มเป้าหมายทีสามารถให้ขอ้มูลเป็นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการภายในตลาดเก่าบา้นแหลม และกลุ่มทีมีหนา้ทีดูแลและพฒันาชุมชน 

1.3 ความสะดวกในการเขา้ถึง ซึงหมายถึงการอาํนวยความสะดวกให้เดินทางไปยงัแห
ล่องท่องเทียวได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น เส้นทางการคมนาคม คุณภาพของถนนและป้ายบอกทาง 

กลุ่มเป้าหมายทีสามารถให้ขอ้มูลเป็นกลุ่มทีมีหน้าทีดูแลและพฒันาชุมชน และชาวบา้นชุมชนบา้น
แหลม 

2. องคป์ระกอบสนบัสนุน 2 ประการ คือ 

2.1 นโยบายแผนการท่องเทียวและอนุรักษ์ หมายถึงแผนทีพฒันาและดูแลให้แหล่อง
ท่องเทียวมีองคป์ะกอบหลกัครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายทีสามารถให้ขอ้มูลเป็นกลุ่มทีมีหนา้ทีดูแล
และพฒันาชุมชนบา้นแหลม 
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2.2 จิตสาํนึกและความร่วมมือของชุมชน หมายถึง แนวคิด ความเขา้ใจและทศันคติของ
คนในชุมชนในเรืองความร่วมมือในการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานของหน่วยงานทีมีหนา้ที
ดูแลและพฒันาแหล่งท่องเทียว กลุ่มเป้าหมายทีสามารถให้ขอ้มูลเป็นผูสู้งอายุ ชาวบา้น ผูป้ระกอบการ
ในชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม 

 

.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
             ในการศึกษาครังนีไดน้าํเนินการศึกษาจากขอ้มูลทางเอกสาร ตาํราบทความทางวิชาการและ
ศึกษาจากขอ้มูลภาคสนาม โดยศึกษาตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดทีกาํหนดขึน ทฤษฎีและ
ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง มีลายละเอียดดงัต่อไปนี 

            1.  เครืองมือทีใช ้

              1.1 แนวทางการสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview) 
              1.2  เครืองบนัทึกเสียงขณะสนทนาโตต้อบเพือใหไ้ดข้อ้มูลต่างๆทีครบถว้น 

              1.3  กลอ้งถ่ายรูปใชบ้นัทึกเหตุการณ์ งานพิธี วิถีชีวิตของชุมชน เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล
ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน  
              .4  กล้องวีดีโอใช้เพือให้เห็นการะบวนการทงัหมดของเหตุการณ์ทีเกิดขึนทาํให้ได้
ขอ้มูลทีสมบูรณ์ขึน  
          2.  การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการทาํวจิยั 
              2.1  ผูว้ิจยั เครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลทีสําคญัในงานวิจยัเชิงคุณภาพ คือ “ตวัผูว้ิจยั” 
ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดเ้ตรียมตวัศึกษาคน้ควา้ความรู้และทฤษฎีเกียวขอ้งกบัเรืองทีจะทาํการศึกษา รวมทงั
ปรึกษาผูรู้้และอาจารยที์ปรึกษา เพือเป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้น ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

              2.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูศึ้กษาจาํเป็นตอ้งเตรียมและ
ซักซ้อมการสัมภาษณ์และประเด็นสําคญั ต่างๆเสียก่อน ทงันีเพือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรักษาเวลาไดดี้ แนวทางการสัมภาษณ์ใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง โดยผูว้ิจยัได้
กาํหนดประเด็นสาํคญั (Out-Line)ไวก่้อน (ภาคผนวก ก.) และใชค้าํถามปลายเปิดเพือตอ้งการให้ผูที้ถูก
สัมภาษณ์มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพือให้ได้ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ โดยการสัมภาษณ์จะใช้
เครืองมือบนัทึกเสียงและจดบนัทึก เพือช่วยให้ผูศึ้กษาใช้สําหรับการเก็บขอ้มูล เพือป้องกนัความ
คลาดเคลือนและเพือทบทวนความเขา้ใจ ในระหวา่งการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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              2.3  การใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยทาํตวัเป็นส่วนหนึงกบัชุมชนนนัและ ใช้
การสังเกตวิถีชีวิตทีดาํเนินไปเป็นปกติในแต่ละวนั ใช้การซักถามในสิงทีไม่เขา้ใจทียงัไม่รู้และคิดว่า
เป็นประโยชน์ต่องานวจิยั และใชก้ารจดบนัทึกเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลทีได ้
 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. การลงสาํรวจพืนทีจริงเพือกาํหนดแนวทางและวางแผนในการวจิยั 

2. การเตรียมตวัของผูท้าํการวิจยั ตอ้งเตรียมการสัมภาษณ์ทาํการฝึกฝนและทาํความเขา้ใน
วตัถุประสงค ์ทาํการคน้ควา้ศึกษาประวติัชุมชน  

3. การเก็บขอ้มูลแบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น  ประเภท 

.   ขอ้มูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ(Primary Qualitative Data) คือ ขอ้มูลทีมาจากการสังเกต 
การสัมภาษณ์ หรือกการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง  

.   ขอ้มูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ (Secondary Qualitative Data)ซึงได้จากการรวบรวม
เอกสาร ผูศึ้กษาไดศึ้กษาทบทวนเอกสารทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํราเอกสารต่างๆ รายงาน การ
ศึกษาวิจยั รายงานและเอกสารของส่วนราชการต่างๆหนงัสือพิมพต์ลอดจนบทความทีเกียวขอ้งกบั
ประเด็นทีศึกษา แลว้จึงรวบรวมสรุปเนือหาและประเด็นทีสาํคญั 

.  ใชว้ธีิเลือกตวัอยา่งแบบยดึจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

4.1  ตวัอยา่งทีเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informant interview) มีประสบการณ์มาก 

4.2  ตวัอยา่งทีครอบคลุมความหลากหลายในประชากรไดม้ากทีสุด 

.   ตวัอยา่งทีแสดงลกัษณะสาํคญัของประชากรทงัหมด 

 .  ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัและเลือกใชค้าํถามปลายเปิดร่วมกบัการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และบนัทึกข้อมูล อดัเทปการให้สัมภาษณ์ ถ่ายภาพจากสถานทีจริง เป็นต้น 

(ภาคผนวก ข.) 
.  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยลงภาคสนามและเริมดาํเนินการเก็บขอ้มูลตงัแต่

วนัที  มีนาคม   

.  นาํขอ้มูลมาจาํแนกและจดัระบบขอ้มูลและทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
      1.  นาํขอ้มูลมาจาํแนกและจดัระบบขอ้มูล นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในแต่ละครังมา
จาํแนกตามกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล และนาํขอ้มูลมาแยกเป็นประเด็นคาํถาม พร้อมกบัพิจารณาความสมบูรณ์
ของขอ้มูลโดยดูจากวตัถุประสงคข์องการศึกษา และกรอบแนวคิดในระหวา่งทีผูศึ้กษาทาํการสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในแต่ละประเด็นคาํถามวา่ไดข้อ้มูลครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องผูท้าํการศึกษา 
     2.  สรุปผลการศึกษาการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี 
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บทท ี  
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาในส่วนนี เป็นส่วนหนึงของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง
มีผลการศึกษามาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือรวบรวมเนือหาและปัจจยัเพือเปิด
ประเด็นในการสัมภาษณ์ และดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 6 คน ทีไดม้าจาก
จากกาํหนดตวัอยา่ง ดงัอธิบายในบทที 3 และเพือให้เขา้ใจถึงขอ้มูลทีศึกษามากขึน ในส่วนต่อไปนี
จึงจะกล่าวถึงรายละเอียดของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมและสภาพความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 
1.  ประวตัิชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลมและสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
กกกกกก ประวติัศาสตร์ทอ้งทีบา้นแหลม (นิพทัธ์ เพง็แกว้ )เพชรบุรีเป็นนครประวติัศาสตร์ 
มีชีวิตสืบเนืองมายาวนาน ก่อตงัเมืองซ้อนอยู่บนพืนทีเดียวกันหลายสมยั เมืองโบราณในเขต
เพชรบุรีซึงมีอายุเวลาอยู่ในสมยัทวาราวดี (พุทธศตวรรษที 11-16) มีทีตงัอยู่ห่างจากชายฝังทะเล
ปัจจุบนัถึง  กิโลเมตร และแนวชายฝังทะเลเดิมก็สูงกว่าระดบันาํทะเลปัจจุบนัถึง . -  เมตร 
หลกัฐานทีปรากฏเด่นชดัส่วนหนึงก็คือบริเวณเขาวงัเพชรบุรียงัมีแนวหอยนางรมติดอยู ่บ่งบอกว่า
เคยเป็นเขตหินเวา้ชายฝังทะเลมาก่อน จึงเป็นไปไดว้่า ในสมยัทวาราวดีนนัเมืองโบราณเพชรบุรี
อาจจะเคยอยูติ่ดชายฝังทะเล แต่เมือนาํทะเลเปลียนระดบั ประกอบกบัการทบัถมของดินตะกอน ทาํ
ให้แผน่ดินงอกลึกเขา้ไปในทะเลอ่าวไทยมากขึนเรือยๆ จนขยายเป็นพืนทีเพชรบุรีดงัเช่นทีปรากฏ
ในปัจจุบนั การทบัถมของดินตะกอนยงัทาํให้เกิดการเปลียนแปลงบริเวณชายฝังทะเลเพชรบุรีอยู่
ตลอดเวลา ทีเด่นชดัทีสุดส่วนหนึงก็คือในเขตอาํเภอบา้นแหลมเพราะปรากฏหลกัฐานในนิราศเมือง
เพชรบุรี สํานวนหม่อมภิมเสน ทีเขียนขึนในสมยัอยุธยาประมาณปลายแผน่ดินพระเจา้อยู่หวับรม
โกศ ในช่วงราวสองร้อยกว่าปีทีผ่านมา เส้นทางทีหม่อมภิมเสนใชล่้องผ่านแม่นาํเพชรบุรีสมยันนั 
ปรากฏแต่ชือของ ปากนาํบางตระเครา และบางครก อนัแสดงให้เห็นวา่ยงัไม่มีพืนที บา้นแหลม ซึง
เป็นชุมชนใหญ่ในสมยัรัตนโกสินทร์ เกิดขึนในวาระนนั เป็นไปได้ว่า เพียงไม่กีร้อยปีก่อนบา้น
แหลมอาจจะยงัไม่ทบัถมก่อตวั หรืออาจเป็นเพียงพืนทีชุ่มนาํถูกนาํท่วมถึงตามระดบันาํทะเลทีขึน
ลงอยูใ่นบริเวณปากแม่นาํเพชรบุรีเท่านนั 
 จากการศึกษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ สันนิษฐานวา่ชุมชนบา้นแหลมน่าจะเริมตงั
ถินฐานหลงัจากสมยัพระนารายณ์มหาราชลงมา เนืองจากมองสิเออร์เซเบเรต ์ราชทูตแห่งฝรังเศสที
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เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชสํานักอยุธยาในพ.ศ.  ไดก้ล่าวถึงการเดินทางกลบัประเทศ
ฝรังเศสโดยผ่านจังหวดัเพชรบุรีและข้ามเทือกเขาตระนาวศรีไปขึนเรือทีเมืองมะริด ต้องเดิน
ทางผา่นทางปากนาํเพชรบุรี ซึงเป็นทอ้งทีอาํเภอบา้นแหลมในปัจจุบนั ความวา่ เมืองเพชรบุรีซึงอยู่
ห่างจากปากแม่นาํประมาณ  ไมล ์ในแถวปากแม่นาํเพชรบุรีนี เป็นทีเปล่าเปลียวไม่มีผูค้นอยูเ่ลยแต่
เมือขึนไปตามลาํนาํไดส้ัก  ไมลภ์ูมิประเทศดูดีขึน ทงัสองขา้งแม่นาํเป็นทุ่งนาซึงราษฎรพลเมืองมา
ทาํนาหวา่นขา้ว จากบนัทึกดงักล่าว สันนิษฐานไดว้า่ยงัไม่มีการตงัถินฐานบริเวณปากแม่นาํเพชรบุรี 
เพราะในช่วงเวลาดงักล่าวพืนทีบา้นแหลมยงัเป็นดินโคลนอ่อนและมีความเค็มจดั ไม่เหมาะกบัการ
ตงัถินฐานและการทาํเกษตรกรรมเนืองจากเป็นแผน่ดินงอกใหม่ 
 แต่เมือถึงช่วงปลายสมยักรุงศรีอยุธยานนั สันนิษฐานไดว้า่พืนทีแถบปากแม่นาํเพชรบุรี
นีเริมมีการตงัถินฐาน และเรียกชือท้องทีแห่งนีว่า บา้นแหลม และเป็นชุมชนทีประกอบอาชีพ
ประมงเป็นหลัก จากหลักฐานบันทึกขุนหลวงหาวดั ความว่า เรือปากใต้กวา้ง  ศอก  ศอก 
ชาวบา้นยสีาร บา้นแหลม เมืองเพชรบุรี แลบา้นบางตะบูนและบา้นบางทะลุ บรรทุกกะปิ นาํปลา ปู
เคม ปลากุเรา ปลากะพง ปลากระเบนยา่ง มาจอดเรือขายแถววดัเจา้พระนางเชิง จะเห็นไดว้า่ชุมชน
บา้นแหลมได้ก่อตวั และมีพฒันาการขึนจากการประกอบอาชีพประมงเป็นสําคญัตงัแต่อดีตจน
ปัจจุบนั  
 จากประวติัศาสตร์การบอกเล่าของชาวบา้นแหลม ไดก้ล่าวถึงวดัในกลางซึงมีเปรียญ
เก่าแก่ทีปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษว์า่ เป็นสถานทีทีแม่นกเอียง พระราชมารดาของพระเจา้ตากสินใช้
เป็นทีพกัพิง และหลบหนีศตัรูในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครังที  เมือพระเจา้ตากสินไดขึ้นครองราช
สมบติัไดส้ํานึกในบุญคุณจึงพระราชทานก่อสร้างศาลาการเปรียญให้แก่วดัในกลาง โดยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญเป็นอาคารทรงไทยใตถุ้นสูงขนาดห้าห้อง มีมุขประเจิดหนา้หลงั
ลักษณะคล้ายกับศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณารามในเมืองเพชรบุรี ซึงเป็นลักษณะทีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา และนอกจากวดัในกลางแลว้ยงัมี วดัตน้สน และ
วดัศรีษะคามเป็นวดัประจาํชุมชนบา้นแหลมดว้ย 

 
2.  ข้อมูลทวัไป 

"บา้นแหลม" เป็นชือเรียกตามสภาพภูมิประเทศทีเป็นแหลมยืนลงไปในทะเล เดิมเป็น
แขวงขุนชาํนาญกบัแขวงพรหมสาน ขึนกบัอาํเภอเมืองเพชรบุรีและไดรั้บยกฐานะเป็นอาํเภอเมือปี 
พ.ศ. 2443 สมยัอดีตนันอาํเภอบ้านแหลมเป็นเสมือนเมืองท่าของเมืองเพชรบุรีทีใช้เป็นทีติดต่อ
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คา้ขายกบัหัวเมืองอืน ดงันนัเมืองเพชรบุรีจึงเป็นเมืองทีมีความรุ่งเรืองมาแต่ในอดีตจากการติดต่อ
คา้ขายกบัต่างประเทศ 
 ลกัษณะทตีงั 
  อาํเภอบา้นแหลม  เป็นอาํเภอหนึงของจงัหวดัเพชรบุรี (จงัหวดัเพชรบุรีมีทงัหมด  8   
อาํเภอ )อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัเพชรบุรี     ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ  12  
กิโลเมตร 
 เนือท ี
  มีเนือทีประมาณ  189,884 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 118,678.13 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  
3.05   ของพืนทีจงัหวดัเพชรบุรี 
  อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอเมืองและอาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัตาํบลหาดเจา้สาํราญ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอเมือง และอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
  บา้นแหลมเป็นอาํเภอหนึงทีมีประวติัความเป็นมาทีน่าภาคภูมิใจ  ในอดีตเคยเป็น
เส้นทางทีนักเดินทางสมยัก่อนเดินทางมายงัเมืองเพชรบุรี  หรือไปทางใต้มีโบราณสถาน
โบราณวตัถุตลอดจนวดัวาอารามอนัเป็นศูนยร์วมทางจิตใจและวฒันธรรม    มีสภาพธรรมชาติที
สวยงามและอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลทีสาํคญั 
  บา้นแหลมอยูห่่างจากจงัหวดัเพชรบุรี    ประมาณ 12   กิโลเมตร  มีพืนที  194,039  
ตารางกิโลเมตร  พืนทีโดยทวัไปเป็นทีราบลุ่ม   แบ่งเป็น   2    ลกัษณะ  คือพืนทีดา้นตะวนัตกนาํ
ทะเลท่วมไม่ถึงเหมาะสําหรับการเกษตรกรรม    คือ  การทาํนา   ส่วนทีราบชายฝังทะเล   อุดมไป
ดว้ยทรัพยากรทางนาํ  เช่น  กุง้  หอย  ปลา  ปู  
 บา้นแหลมไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอ เมือ พ.ศ. 2443    เรียกว่าอาํเภอบา้นแหลม
ขึนอยู่กับเมืองเพชรบุรี  ตังทีทาํการอาํเภอทีตลาดบ้านแหลมชัวคราว   แล้วยุบไปไม่ปรากฏ
หลกัฐานและไดต้งัขึนใหม่  เมือ พ.  ศ.    ปัจจุบนัไดย้า้ยทีทาํการอาํเภอ มาปลูกสร้างใหม่ทีริม
ถนนสายเพชรบุรี-บา้นแหลม   กิโลเมตรที      กระทาํ พิธีเปิดครังแรก เมือวนัที    ธนัวาคม  
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        คําขวญัอาํเภอ 
 หลวงพอ่ทองศกัดิสิทธิ      หลวงพอ่สัมฤทธิคู่บา้น  
 ถินฐานหอยแครง   สู่แหล่งเกลือดี เขียวขจีป่าชายเลน   
  บา้นแหลมมีแม่นาํสาํคญัไหลผา่น  สาย 
 .  แม่นาํเพชรบุรี ยาวประมาณ      กิโลเมตร  ตน้นาํอยู่ในหุบเขาเหนือบา้น             
กระหร่าง   ตาํบลสองพีนอ้ง   อาํเภอแก่งกระจาน   ไหลผา่นอาํเภอท่ายาง   อาํเภอบา้นลาด     อาํเภอ
เมือง   มาลงสู่ทะเลปากอ่าวบา้นแหลม 

.   แม่นาํบางตะบูน    แยกจากแม่นาํเพชรบุรี ทีวดัปากคลอง ตาํบลบางครก  ออกทะเล 
ทีปากอ่าวตาํบลบางตะบูน    อาํเภอบา้นแหลม 
  ด้านคมนาคม 
  ทางบก  มีถนนลาดยางทีสาํคญัผา่น    ตาํบล และอีก  ตาํบล เป็นถนนคอนกรีตถนนที
สาํคญัคือ 

.  ถนนสายเพชรบุรี - บา้นแหลมฝังตะวนัออกของแม่นาํเพชรบุรี  ระยะทางยาว    
กิโลเมตร 

. ถนนสายเพชรบุรี – บางตะบูนฝังตะวนัตกของแม่นาํเพชรบุรี ระยะทางยาว      
กิโลเมตร  มีสะพานขา้มแม่นาํเพชรบุรี ทีปากอ่าวบางตะบูน    และเดินทางต่อไปถึงจงัหวดั 
สมุทรสงครามได ้  แต่ถนนยงัไม่ดีนกั 

.  ถนนสายบา้นแหลม - หาดเจา้สําราญ  ติดชายฝังทะเล  (ถนนชลประทาน) ระยะทาง
ยาว    กิโลเมตร 
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 ลกัษณะประชากร 
  แบ่งการปกครองออกเป็น  ตาํบล     หมู่บา้น  ดงันี 
 
ตารางที 2  แสดงรายละเอียดการปกครองจาํนวนประชากร  ตาํบล ของอาํเภอบา้นแหลม 
 

 
ตาํบล 

 
จาํนวน
หมู่บา้น 

จาํนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

บา้นแหลม  ,484 8,250 16,734 
บางครก  3,444 3,735 7,179 
บางแกว้  2,456 2,608 5,064 
บางขนุไทร  3,641 3,784 7,425 
บางตะบูน 8 2,695 2,588 5,283 
บางตะบูนออก 5 1,939 1,921 3,860 
ท่าแร้ง 7 2,340 2,367 4,707 
ท่าแร้งออก 4 1,123 1,225 2,348 
ปากทะเล 4 1,237 1,213 2,450 
แหลมผกัเบีย 4 1,026 1,080 2,106 
รวม 73 28,385 28,771 57,156 

 
 ประวตัิศาสตร์การเกดิตลาดบ้านแหลม 

ชุมชนบา้นแหลมเกิดจากการประกอบอาชีพประมงเป็นหลกัมาตงัแต่ดงัเดิม นอกจาก
การทาํอาชีพประมงอาชีพหลกัอีกอยา่งหนึงของบา้นแหลมคือการทาํนาเกลือ ส่วนการเกษตรกรรม
นนัมีนอ้ย เนืองจากเป็นพืนทีทีมีนาํทะเลขึนลงถึง ทาํให้ดินและนาํมีความเค็มจึงทาํการเกษตรกรรม
ไม่ไดผ้ล ดว้ยภูมิประเทศทีเป็นปากแม่นาํทาํให้มีการทบัถมของตะกอนโคลนทีมีแร่ธาตุสูงทาํให้
บริเวณนีเหมาะสมอยา่งยงิในการทาํอาชีพประมง กล่าวคือบริเวณดินเลนชายฝังสามารถทาํการเลียง
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หอยแมลงภู่และหอยแครง ส่วนทีในกลางอ่าวบา้นแหลมก็ทาํโป๊ะ และลากอวนจบัปลาในอ่าวหนา้
บา้นกนัอย่างเป็นลาํเป็นสัน ส่วนพืนทีราบถดัขึนมาแถบบา้นบางขุนไทรก็เป็นแหล่งทาํนาเกลือที
สําคญัมาตงัแต่อดีต และบางส่วนทีทาํการปลูกขา้วอยู่บา้ง สําหรับพืนทีสามารถทาํนาเกลือไดต้อ้ง
เป็นทีราบดินตะกอนทีมีระดับความลาดชันตาํและตอ้งมีนาํทะเลขึนถึง ซึงภูมิประเทศลกัษณะ
ดงักล่าวจะมีเฉพาะทีอาํเภอบ้านแหลม และจงัหวดัสมุทรสาครเท่านัน จนเกลือสมุทรดังกล่าว
กลายเป็นสินคา้ส่งออกไปทวัประเทศ ไม่เวน้แมก้ระทงัภาคใตร้วมไปถึงพืนทีมลายซึูงในอดีตเป็น
พนืทีของไทยดว้ย 
          จากบนัทึกของกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ในเอกสารจดหมายเหตุระยะทางฯเสด็จ
ตรวจราชการหวัเมือง ในรศ.117 ความวา่ “ราษฎรอยูที่บา้นแหลมหากินดว้ยการทาํปลาหาหอยและ
ทาํนาเกลือแลนาเขา้ดว้ยดูผูค้นบริบูรณ์, มีเรือใหญ่นอ้ยต่างเมืองมาจอดรับซือสินคา้หลายสิบลาํ” 

ในอดีต มีเรือใบสามเสาบรรทุกสินคา้จากคาบสมุทรมาลายูขึนมาทาํคา้ขายแลกเปลียน
สินคา้กบัชาวบา้นแหลมอยูเ่นืองๆในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึงในช่วงเวลาดงักล่าว 
จะมีกระแสลมทีพดัขึนมาจากทางใตขึ้นเหนือ เรียกวา่ลมสลาตนั จะมีแขกมาลายูจากกลนัตนัและ
ตรังกานูบรรทุกสินคา้จากทางใตขึ้นมาโดยมีจุดหมายเพือซือเกลือและขา้วกลบัไป โดยเรือดงักล่าว
จะจอดทอดสมออยูบ่ริเวณปากอ่าวบา้นแหลมและนาํเรือเล็กมาขนถ่ายสินคา้ เรือทีมาทาํการคา้ส่วน
ใหญ่นนัส่วนใหญ่เป็นเรือของชาวแขกมาลาย ู สินคา้ทีนาํมาจะเป็นพวกสะตอ ขีไต ้กะปิ ซึงทาํจาก
กุง้ตวัใหญ่แตกต่างจากกะปิทีทาํกนัในเมืองไทย อินทผาลมัฯลฯ ซึงสินคา้ทีบรรทุกมาจะมีนาํหนกั
เบาจึงมีการขนทรายถ่วงทอ้งเรือมาดว้ย เพือป้องกนัเรือโคลงยามออกสู่ทะเลลึก ลกัษณะเดียวกบั
เมือไทยส่งสินคา้ประเภทขา้วและของป่าไปขายในเมืองจีนซือหาเฉพาะของมีค่าและแพรไหมทีมี
นาํหนกัเบา เวลากลบัจึงซือหาตุ๊กตาหินมาจากเมืองจีนเพือถ่วงทอ้งเรือกลบัมาเรียกว่า “อบัเฉา” 
เรือใบสินคา้แบบดงักล่าว จะมีชาวบา้นแหลมทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยูไ่ม่กีครัวเรือน เป็นเจา้ของ
อยูบ่า้งแต่มีจาํนวนไม่มากนกั 

ขอ้มูลดงักล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้สันนิษฐานว่าตลาดเก่าบา้นแหลมคงมีจุดเริมจากการ
แลกเปลียนสินคา้ทีสําคญั ด้วยเป็นแหล่งรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรจากดินแดนเมืองท่าใน    
ลุ่มนาํเพชรบุรีอนัเป็นอู่ขา้วอู่นาํทีสําคญั รวมทงัเป็นแหล่งรวบรวมเกลือซึงเป็นสินคา้หลกัอีกชนิด
หนึงทีเป็นทีตอ้งการของตลาดดว้ย ตลาดสดและห้องแถวการคา้จึงน่าจะสร้างขึนหลงัจากช่วงเวลา
ดงักล่าวไม่นาน เนืองจากสอดคล้องจากประวติัศาสตร์จดบนัทึก และประวติัศาสตร์การบอกเล่า
ของคนในชุมชน ดังปรากฎเป็นประจกัษ์หลักฐานเป็นตลาดและห้องแถวการค้าทีเหลืออยู่ใน
ปัจจุบนั กล่าวคือมีตลาดสดและสร้างขนาบดว้ยห้องแถวชนัเดียวอยูท่างซ้าย และทางขวาของตลาด 
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เหนือขึนไปเป็นสะพานขา้มคลองเล็ก และมีหอ้งแถวสองชนัอยูถ่ดัไปจากสะพาน จาํนวนฟากละห้า
หอ้ง  ถดัไปเป็นหอ้งแถวชนัเดียวฟากซา้ยมี 18 หอ้ง และฟากขวามี 17 หอ้ง  

ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูอ้ยูอ่าศยัใกลบ้ริเวณตลาดเก่าบา้นแหลมดงันี 
ลุงอาศยัอยูที่หอ้งแถวเก่าทีอยูข่นานกบัถนนทางเขา้สู่ตลาดมาตงัแต่เกิด จึงสามารถบอก

วา่หอ้งแถวทางเขา้ตลาดดงักล่าวตอ้งมีอายมุากกวา่ 80 ปีขึนไป (วิสยั ยามานนท,์ 2554) 
แต่จากการสัมภาษผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ทุกคนบอกวา่ตลาดและหอ้งแถวดงักล่าวมีอายุร่วม 

100 ปีมาแลว้   
    

 
ภาพที 3 สภาพตลาดเก่าบา้นแหลมในปัจจุบนั 
 

   บริเวณ ตวัอาคารตลาด หอ้งแถวการคา้ และพืนทีส่วนใหญ่ของบา้นแหลม แต่เดิม
เป็นพืนทีขนุอุดมราชภกัดี  ซึงเป็นชาวจีนแตจิ้วทีอพยพเขา้มาตงัถินฐานในบา้นแหลมตงัแต่
สมยัรัชกาลที 5 และไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัดิและพระราชทานทีดินจากรัชกาลที 5 จาก
ความดีความชอบทีช่วยกูเ้รือหลวงทีมาล่มบริเวณวดัตน้สน ในปัจจุบนัตลาดไดต้กทอดสู่
ลกูหลานของขนุอุดมราชภกัดี คือนางแตงไทย วิชยัวฒันะ บุตรีของขนุอุดมราชภกัดี จากนนั
ตกทอดสู่หนูเลก็  (กิมเชียง) วิชยัวฒันา  และในปัจจุบนักรรมสิทธิของตลาดและหอ้งแถว
การคา้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ หอ้งแถวชนัเดียวฟากซา้ยมือ  หอ้งแถวชนัเดียวฟากขวามือ   
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หอ้งแถวสองชนัฟากซา้ยมือ  หอ้งแถวสองชนัฟากขวามือและตลาดเก่าและหอ้งแถวทีขนาบ
ขา้งบา้นของขนุอุดมราชภกัดีอยูต่รงบริเวณไม่ไกลจากตลาดและหอ้งแถวคา้ขาย ใกล้ๆ กบั 
ศาลเจา้อว้งเอีย ซึงเป็นศาลเจา้ประจาํตระกลูแซ่โงว้ ซึงในปัจจุบนัศาลเจา้แห่งนี ไดก้ลายเป็น
ศาลเจา้ซึงเป็นทียึดเหนียวจิตใจของชุมชนตลาดบา้นแหลมดว้ย พืนทีส่วนดา้นหลงัของศาล
เจา้มีอาคารสองชนัปัจจุบนัเป็นทีทาํการศาลเจา้ ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแตจิ้ว 
ซึงเลิกกิจการไปประมาณปี 2490 (คุณสมมิตร เชียวสมุท, 2554) 

 
ภาพที 4 แสดงแม่นาํเพชรบุรีทีไหลออกไปทีปากอ่าวบา้นแหลม 
 

 ในอดีตนนัยงัไม่มีการตดัถนนนนัทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมมีความเหมาะสมเป็นอยา่ง
ยิงต่อการเป็นเมืองท่าทีสาํคญัในอดีตและมีการติดต่อคา้ขายกบัประเทศเพือนบา้น เพราะมี
คลองเลก็ๆอยูข่า้งตลาดจึงสามารถใชข้นถ่ายสินคา้ไปปากแม่นาํทาํใหมี้การแลกเปลียนสินคา้ 
และขนส่งสินคา้ทางเรือ โดยใชแ้ม่นาํเพชรบุรีทีไหลมาจากตวัเมืองเพชรบุรีซึงมีขนาดใหญ่ 
จึงใชแ้ม่นาํเป็นหลกัในการเดินทาง และคลองเลก็ๆทีพาดผา่นขา้งตลาดในอดีตยงัเป็นทีขน
เกลือของชาวบา้นซึงเป็นสินคา้หลกั ถนนทีผา่นเขา้ตลาดและขา้มสะพานขา้มคลองออกไป
ยงัหอ้งแถวทีอยูอี่กฟากหนึงของตลาดในอดีตแต่ละหอ้งจะทาํการคา้ใหก้บัลูกเรือทีมาหาซือ
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สะเบียงและสินคา้ต่างๆ ในอดีตเศรษฐกิจของบา้นแหลมจึงดีมากๆ ทาํมาคา้ขายอะไรกดี็ 
(คุณสมมิตร เชียวสมุท, 2554) 

 
ภาพที 5 ภาพเรือแขก 
            

 อาํเภอบา้นแหลมมีการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซีย โดยจะมีเรือ
สินคา้แล่นใบมาซือเกลือ ขา้วสาร นาํตาล โดยมีมะพร้าว ขนมปังแบบครีมเครกเกอร์ ผา้
ปาเต๊ะ ร่ม และขนมต่างๆ เนืองจากเวลาเดินทางมาเมืองไทย สินคา้มีนอ้ยจาํเป็นตอ้งมีการ
ถ่วงนาํหนกัเรือ โดยใชท้รายบรรทุกมาในทอ้งเรือดว้ย พอถึงปากแม่นาํก็โกยทิงทาํให้ปาก
แม่นําตืนเขิน หรอจอดเรือไวห้น้าวดัปากอ่าวเพือให้ชาวบา้นขนทรายขึนวดัไวก่้อสร้าง 
เนืองจากเรือสินคา้ทีเรียกกนัว่า เรือแขก ตอ้งนาํใบเรือขึนซ่อมทีลานวดั และทรายส่วนหนึง
ชาวบา้นไดน้าํเรือเลก็มาบรรทุกไปใชใ้นการก่อสร้างหรือถมทีตามบา้นเช่นกนั เมือบรรทุก
เกลือหรือขา้วสาร เต็มลาํแลว้ตอ้งผ่านพิธีทางศุลกากร ทีด่านศุลการกรบา้นแหลม โดยมี
เอเยน่ต ์ไดแ้ก่นายเซียะมก หรือยายเต๋า เป็นผูดู้แล (สุพจน ์สงัขล์าโพธิ, 2554)   
 ตลาดบ้านแหลมรุ่งเรืองมากขึนเรือยๆ  หลังจากทีมีบทบาทแหล่งขนถ่ายและ
แลกเปลียนสินคา้ต่างๆ และยิงเมือเทคโนโลยีทางการประมงเริมมีความกา้วหนา้ขึน มีการต่อ
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เรือประมงทีสามารถออกทะเลลึก รวมทงัมีการทาํโป๊ะเพือจบัปลาบริเวณหนา้อ่าวบา้นแหลม 
(สุพจน์ สงัขล์าโพธิ, 2554)   

 ในอดีตการทาํโป๊ะหน้าอ่าวบา้นแหลมมีจาํนวนมากมีทงัโป๊ะนาํตืนและโป๊ะนาํลึก
สามารถจบัปลาไดจ้าํนวนมากมาย ในระยะเวลานนัเศรษฐกิจของบา้นแหลมดีมากๆ ทาํมา
ค้าขายอะไรก็ดี ตรงบริเวณห้องแถวชันเดียวก่อนเข้าตลาดสดนันเคยมีร้านทาํและขาย
ทองรูปพรรณอยู่ 3-4 ร้าน แต่ในปัจจุบนัเลิกกิจการไปหมดแลว้ ธุรกิจอีกอย่างคือธุรกิจที
เฟืองฟูมากคือธุรกิจรับจา้งตดัเสือผา้เพราะในอดีตไม่มีเสือผา้สําเร็จรูปดงัเช่นปัจจุบนั (ไล ้
พิทยบาํรุง 2554) 

 ธุรกิจการคา้ส่งสินคา้ การขายอาหารสด และอาหารแห้งในตลาดและร้านโชห่วยทีเปิด
ในห้องแถวการคา้ก็เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึงทีเฟืองฟูมากดว้ย  โดยธุรกิจดงักล่าวดาํเนินกิจการโดย
ชาวจีนโพน้ทะเลหรือลูกหลาน เนืองจากเรือประมงทีมีขนาดใหญ่มากขึนมีความจาํเป็นตอ้งซือหา
ขา้วของเครืองใช้จาํนวนมาก เพือไปใช้ในยามทีออกทะเลจบัปลาเป็นเวลานาน เนืองจากก่อนทีจะ
ออกเรือประมงจบัปลา ผูที้ทาํหนา้ทีเป็นพอ่ครัวของเรือเรียกวา่ “จุมโพ่” จะทาํหนา้ทีมาซือหาเสบียง
กรังขนใส่เรือไปให้เพียงพอกบัการออกเรือจบัปลาในแต่ละคราว ปัจจยัดงักล่าวทาํให้การคา้ใน
ตลาดบา้นแหลมมีความมนัคงทางเศรษฐกิจมากขึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 6 เรือใบยวนทีบรรทุกเกลือจากบา้นแหลมไปขายภาคใต ้
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ในช่วงเวลาทีธุรกิจการประมงของบา้นแหลมมีความรุ่งเรืองมากขึนนนั เป็นผลให้ธุรกิจ

ทีสืบเนืองก็มีความรุ่งเรืองขึนด้วย อาทิเช่น ธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลแห้ง การต่อเรือและ

ซ่อมแซมเรือ ทีเรียกวา่  “คานเรือ” นอกจากนนัและในช่วงเวลานนัทาํให้บา้นแหลมมีการตงัถินฐาน

อยา่งเขม้ขน้มากขึนเรือยๆ นอกจากนียงัมีธุรกิจทีน่าสนใจบางประเภทคือโรงฝิน ทีเล่ากนัวา่ทีบา้น

แหลมมีโรงฝินใหญ่ขนาด 50-60 ตะเกียง โดยมีลูกคา้หลกั คือกุลี ชาวจีน และบรรดาลูกเรือประมง

ต่างๆ และจากการสัมภาษณ์พบว่า ยงัมีคนบอกวา่บริเวณห้องแถวสองชนัฟากขวามือตรงสะพาน

วิชยัวฒันะเคยเป็นโรงฝินดว้ย แต่ในขณะเดียวกนันนัธุรกิจการคา้ขา้วและคา้เกลือก็ลดบทบาทลง 

โดยเฉพาะหลงัสงครามโลกครังที 2 องักฤษไดท้าํสนธิ ให้ไทยสามารถส่งขา้วออกขายไดโ้ดยผา่น

ทางกรุงเทพฯอยา่งเดียว และการคา้เกลือไดสิ้นสุดเมือมีการตดัถนนเพชรเกษมอนัเป็นเส้นทางหลกั

ลงสู่ภาคใตท้าํใหร้ะบบการขนเกลือทางเรือลดบทบาทจนเลือนหายไปในทีสุด เหตุการณ์ดงักล่าวทาํ

ใหท้อ้งทีบา้นแหลมมีระบบเศรษฐกิจทีผกูขาดอยูก่บัธุรกิจการประมงเพียงอยา่งเดียว ความเป็นเมือง

ท่าเล็กของสยามประเทศไดสิ้นสุดลงเมือไดมี้สนธิสัญญาเบอร์นีทีบงัคบัให้สยามมีการติดต่อคา้ขาย

ผา่นทางท่าเรือคลองเตยเพียงแห่งเดียว ภายหลงัสนธิสัญญาเบาวริ์งไดมี้ผลบงัคบัแทนสนธิสัญญา

เบอร์นีและไดย้กเลิกในรัชกาลต่อมา แต่รัฐบาลไดห้นัไปพฒันาท่าเรือนาํลึกทีแหลมฉบงั หาไดมี้

การพฒันาท่าเรือตามเมือง (จงัหวดั) อยา่งทีเคยมีมาแต่เดิมไม่ ประชาชนทีอยูใ่นอาํเภอบา้นแหลมใน

อดีตซึงมกัจะมีฐานะจากการค้าขายภายหลังจึงได้มีการอพยพยา้ยถินฐานเข้าไปทาํมาหากินใน

กรุงเทพมหานคร  

ภายหลงัจากการเป็นเมืองท่าไดสิ้นสุดไป นายไกรบุญ บนัดาล นายอาํเภอบา้นแหลมได้

มีโครงการจดัสร้าง ตลาดกลางการประมง เพือจดัให้เป็นศูนยร์วมสินคา้ทางการประมง ของสด 

หอยแครง หอยลาย หอยแมลงภู่ ซึงอ.บา้นแหลม ก็เป็นแหล่งกาํเนิดและผลิต หอยแครง หอยแมลงภู่ 

ทีใหญ่ทีสุดของประเทศไทย ชาวประมงก็จะสามารถระบายผลผลิตทางการประมงออกสู่ตลาดและ

ถึงมือผูบ้ริโภคไดโ้ดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง บา้นแหลมยงัมีอาหารทะเลแปรรูป และยงัมีนาํตาล 

(เพชรภูมิ, )  
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สหกรณ์ประมงบา้นแหลมไดต้งัปัมนาํมนักลางทะเล เพือช่วยลดตน้ทุนในการจบัปลา

ของชาวประมงบา้นแหลมโดยการเริมดาํเนินธุรกิจขายนาํมนัให้ชาวประมงกลางทะเล (ไทยรัฐ, 

)  การประมงของบา้นแหลมไดพ้ฒันากลายเป็นประมงนาํลึกโดยพืนทีรอบชายฝังการประมง

แบบพืนบา้นเริมลดน้อยลงอนัเนืองมาจากความอุดมสมบูรณ์ทีลดลง ตน้ทุนทีเพิมสูงขึนจากการ

เดินทางทีไกลขึนใชต้อ้งใชเ้รือประมงขนาดใหญ่เพือเดินทาง 

 วถิีชีวติสภาพชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลมในปัจจุบัน   
เนืองจากบรรยากาศการคา้ขายทีเงียบลงจึงเหลือร้านคา้เพียงไม่กีร้านทีอยู่ภายในตวั

ตลาด ทาํใหเ้จา้ของตลาดมีรายไดไ้ม่คุม้กบัการลงทุนทีจะปรับปรุงตวัตลาด สภาพตวัตลาดและห้อง
แถวทงัสองขา้งมีสภาพทีทรุดโทรม แต่เนืองจากตวัตลาดเป็นเส้นทางทีชาวบา้นใชส้ัญจรผา่นไปมา
ทาํให้มีรถผา่นไปมาโดยเฉพาะรถจกัรยานยนต์ ทาํให้ร้านโชวห่วยยงัดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งดี สภาพ
ห้องแถวในปัจจุบนัมีหลายร้านทีปิดประตูร้านไม่ทาํมาคา้ขายแต่ใช้เป็นทีอยู่อาศยัโดยมีผูสู้งอายุ
อาศยัอยูก่บัลูกหลานเนืองจากผูใ้หญ่วยัทาํงานส่วนใหญ่ออกไปทาํมาหากินทีอืน ผูสู้งอายุก็ประกอบ
อาชีพคา้ขายเล็กๆนอ้ยๆ และการทาํประมงของชาวบา้นก็ลดนอ้ยลงไม่เฟืองฟูเหมือนเมือก่อนเป็น
ผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลทีลดนอ้ยลง  

ดา้นวฒันธรรมบา้นแหลมในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะมีเชือสายจีนและ ยงัดาํรงประเพณี
ผสมผสาน ไทย-จีน เช่นตรุษจีน สารทจีน กินเจ ไหว้เจ้า แม้แต่งานแต่งงาน หรืองานศพก็
ผสมผสานกนัไป 

ประเพณีและวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ของอาํเภอบา้นแหลม    เช่น    ศิลปกรรม
ช่างฝีมือ   ช่างไม ้  ช่างเขียน   ช่างปัน   และจดัดอกไม ้   นาฎดุริยศิลป์ (ละครชาตรี หนงัตะลุง  
ดนตรีไทย)  โบราณสถานโบราณวตัถุ  (หลวงพ่อสุโขทยั  วดัในกลาง พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ วดั
เขาตะเครา หลวงพอ่สัมฤทธิ วดัตน้สน หลวงปู่ปางมารวิชยั วดัลกัษณาราม   พระพุทธรูปศิลปสมยั
ศรีวิชยั   วดัเพชรสุวรรณ   จิตรกรรมฝาผนงั   วดัในกลาง   ภาพจิตรกรรมบนแผน่ไมก้ระดาน  วดั
ปากคลอง  ภาพเขียนสีนาํมนัรัชกาลที 5  วดัลกัษณาราม)   ประเพณีแข่งเรือ  เล่นววัลาน     ตลอดจน
ประเพณีและการเล่นอืนๆ เป็นตน้ ซึงมีการละเล่นอธิบายโดยสังเขปดงันี 
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1. ววัลาน 
  การเล่นววัลานนนัววิฒันาการมาจากการใชว้วันวดขา้ว  เพราะลกัษณะลานนวดขา้ว
เป็นวงกลม   ชาวนาคิดการเล่นววัลานขึนมา เพือเป็นการประกวดกนัวา่ววัของใครฝีเทา้ดีและกาํลงั
ดีกวา่กนั  เพือความสนุกสนาน  ความมีชือเสียงยงัมีผลต่อการคา้ขายววัใชง้านอีกดว้ย  เพราะววัที
ชนะการแข่งขนัจะมีผูส้นใจซือใจราคาสูงการเล่นววัลาน   มกัเล่นกนัในฤดูแลง้ ช่วงเดือน -  ของ
ทุกปี   ซึงวา่งจากการทาํนาและเป็นการเล่นทีสามารถหารายไดส้มทบทุนการกุศลไดดี้  เพราะคน
นิยมดูววัลานมากกวา่ดูการละเล่นอืน ๆ  

2.  เพลงพวงมาลยั 
  เป็นเพลงพืนเมืองทีมีมาแต่โบราณ นิยมเล่นในแถบภาคกลางทวัไป  เล่นในเทศกาล
ตรุษสงกรานต ์ งานมงคลต่าง ๆ ในอาํเภอบา้นแหลม  มีการเล่นเพลงพวงมาลยัในวนัสงกรานต์ที
หมู่บา้นบางลาํภู   ตาํบลบางครก 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
ภาพที 7 แสดงภาพเรือประมงทีจอดอยูที่ปากอ่าวบา้นแหลม 

 ในส่วนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ทงั 6 คน ผูว้ิจยัศึกษาไดก้าํหนดรหัสให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทีเป็น 
ผูสู้งอายเุป็น S1 และ S2 (Senior 1 และ Sinior 2) นกัพฒันาชุมชนขา้ราชการหรือหน่วยงานทีมีส่วน
เกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม เป็น O1 (Officer 1) ผูป้ระกอบการภายในตลาด
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เก่าบา้นแหลม เป็น B1 (Business 1) ส่วนชาวบา้น ผูน้าํชุมชน หรือปราชญช์าวบา้น เป็น R1 และ 
R2 (Resident 1 และ Resident 2) โดยมีขอ้มูลส่วนบุคคลดงัตารางที 3 
 
ตารางที 3 ขอ้มูลทวัไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 
ข้อมูลทวัไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์/เพศ อายุ(ปี) การศึกษา อาชีพ 
 

ประสบการณ์ในพนืท ี
(ปี) 

S1/ชาย 78 - ขายยาไทยแผนโบราณ 78  
 

S2/หญิง 74 - ประมง (อดีต) 74 
O1/ชาย 50 ปริญญาตรี นายอาํเภอ 30 
B1/ชาย 65 ป.4 อดีตเจา้ของตลาด 65 
R1/ชาย 47 ปริญญาตรี ครู 20 
R2/ชาย 45 ป.6 ขบัรถรับจา้ง 45 

 
จากตารางที 3 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลทวัไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ทงั 5 คน เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 1 คนและเพศชายจาํนวน 5 คน พบวา่มีช่วงอายอุยูที่ 45 ปี ถึง 78 ปี วฒิุการศึกษาระดบัตงัแต่
ไม่ไดเ้รียนจนถึงระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในพืนทีตงัแต่ 20 ถึง 78 ปี 
 ในส่วนต่อจากนี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมประเด็นสําคญัตามหัวขอ้คาํถามทีมีเคา้โครงตามผล
ของการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีไดจ้ากบทที 2 ทีวา่การพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒัธรรมตอ้งมี
องคป์ระกอบหลกัและสนบัสนุนรวม 5 ประการ เพือให้ทราบถึงความเห็นและขอ้มูลทีไดจ้ากผูใ้ห้
ขอ้มูลและใหส้ามารถวเิคราะห์ไดง่้ายขึน ดงัต่อไปนี (บทสัมภาษณ์เตม็อยูใ่นภาคผนวก ข.)   

 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 44 

องค์ประกอบหลกัท ี1  สิงดึงดูดใจ 
 ผู้วิจัยได้ถามคําถามเกียวกับลักษณะตลาดบ้านแหลม  บรรยากาศในการค้าขาย 
สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคม การประกอบอาชีพของคนในชุมชน และสินคา้ทีสําคญั  
รวมถึง เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม 

 คาํตอบของ S1 : ในอดีตชุมชนบา้นแหลมเป็นตลาดทงัของสด ของทะเล ขา้วของ
เครืองใช้ทวัไป ทีมีความคึกคกักว่านี ผูค้นมาซือของกนัในนี เมือก่อนมีร้านคา้ขายของกนัมากกว่า
ปัจจุบนั บา้นเรือนในปัจจุบนัยงัคงสภาพเหมือนอดีต เพียงแค่ในอดีตเมือก่อนจะมีคนต่างถินเขา้มา 
แลกเปลียนซือขายของกนั แต่ปัจจุบนัมีแต่คนทอ้งทีทีอยู ่ส่วนถนนหนทางพฒันาดีขึน การเดินทาง
สะดวกขึน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือจบัปลา ทาํประมง และก็ทาํนาเกลือ แต่เป็นประมง
มากกว่า สินคา้ทีขึนชือคือของทะเล เช่น ปลาอินทรียเ์ค็ม และ เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้น
แหลมคือความเก่าแก่ การใชชี้วติของผูค้นยงัเหมือนเดิม เรียบง่าย หาปลา ทาํนาเกลือ  

คาํตอบของ S2 : เป็นหมู่บา้นประมง ทาํโป๊ะหนา้อ่าวกนัมาก ทงัโป๊ะนาํตืนและโป๊ะนาํ
ลึก เพราะปลามีจาํนวนมาก สามารถจบัปลาได้มาก ได้ปลามาก็เอามาขาย มีคนมารอซือกนัเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหเ้มือก่อนเศรษฐกิจของบา้นแหลมดีมาก ทาํมาคา้ขายอะไรก็ดี ตรงบริเวณห้องแถว
ชนัเดียวก่อนเขา้ตลาดสดนัน เคยมีร้านทาํและขายทองรูปพรรณอยู่ 3-4 ร้าน แต่ในปัจจุบนัเลิก
กิจการไปหมดแลว้ ธุรกิจอีกอยา่งทีเฟืองฟูมาก คือธุรกิจรับจา้งตดัเสือผา้ เพราะเมือก่อนไม่มีเสือผา้
สาํเร็จรูปเหมือนสมยันี ส่วนเรืองสภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน เมือก่อนคนจะอาศยัอยูก่นัหนาแน่นกวา่
นี เพราะเมืองมีความเจริญ ขา้วปลาของใช้ก็หาซือจากตรงนี ส่วนเรืองถนนหนทางในตอนนีดีขึน 
แต่คนไม่อยู่กนัแลว้ ไปทาํงานทีอืนกนัหมด เรืองเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้นแหลมคือการเป็นเมือง
เก่า ชาวบา้นยงัคงใชชี้วติแบบเดิม คนก็ยงัมีนาํใจ ยงัไปมาหาสู่กนัไดห้มด 

คาํตอบของ O1 : บา้นแหลมเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลมาตงัแต่อดีต คนพืนทีทาํการ
ประมง เพาะพนัธ์สัตวน์าํ โดยเฉพาะประเภทหอย โดยเฉพาะหอยแมลงภู่ เรียกไดว้า่เป็นแหล่งใหญ่
ทีสุดในประเทศ อีกอยา่งก็คือนาเกลือ เพชรบุรีมีพืนทีทาํนาเกลือทีใหญ่ทีสุดในประเทศเช่นกนั และ
อาํเภอทีทาํนาเกลือเยอะทีสุดก็คืออาํเภอบา้นแหลม เมือก่อนบา้นแหลมเป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย
สินคา้ทางทะเลแทบทุกประเภท เรือทีออกทะเลมาจะมาจอดทีนีเพือขายสินคา้และซือของอยา่งอืน
กลบัไปดว้ย เพราะเพชรบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพและจงัหวดัอืนๆ ทีไม่ติดทะเล จริงๆ แลว้ในปัจจุบนั
บา้นแหลมก็ยงัมีบทบาทในการเป็นแหล่งสินคา้ทางทะเลอยู ่เพียงแต่มีตลาดในแหล่งอืนเกิดขึนดว้ย 
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เพราะการเดินทางสะดวกมากขึน ผูค้นสามารถเดินทางไปในทีเขา้ถึงยากในสมยัก่อนมากขึน ส่วน
สภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มทางทะเล ปัจจุบนัลดความอุดมสมบูรณ์ลง แต่ก็เป็นเหมือนกนัทุกที 
ทาํให้ทางหน่วยงานตอ้งนาํเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพอืนๆ ให้แก่ชุมชุน เช่นการเพาะ
พนัธ์สัตว์นําและฟาร์มหอย รวมถึงการประกอบอาชีพเพือสนับสนุนแหล่งท่องเทียวต่างๆ ใน
จงัหวดัเพชรบุรี เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคือการเป็นชุมชนเก่าแก่ทีผสมผสาน
วฒันธรรมไทย จีน และมีวิถีชีวิตทีเรียบง่ายแต่เป็นเอกลกัษณ์ เป็นชาวประมงและชาวนาเกลือที
เรียบง่ายแต่น่าศึกษา และหาดูไดย้ากในภูมิภาคอืนๆ  

 คาํตอบของ B1 : บริเวณ ตวัอาคารตลาด ห้องแถวการคา้ และพืนทีส่วนใหญ่ของบา้น
แหลม แต่เดิมเป็นพืนทีขนุอุดมราชภกัดี  ซึงเป็นชาวจีนแตจิ้วทีอพยพเขา้มาตงัถินฐานในบา้นแหลม 
ในอดีตนนัยงัไม่มีการตดัถนน ตลาดเก่าบา้นแหลมเป็นเมืองท่าทีสําคญั และมีการติดต่อคา้ขายกบั
ประเทศเพือนบา้น เพราะมีคลองเล็กๆ อยูข่า้งตลาดจึงสามารถใชข้นถ่ายสินคา้ไปปากแม่นาํทาํให้มี
การแลกเปลียนสินคา้ และขนส่งสินคา้ทางเรือโดยใชแ้ม่นาํเพชรบุรีทีไหลมาจากตวัเมืองเพชรบุรีซึง
มีขนาดใหญ่ จึงใชแ้ม่นาํเป็นหลกัในการเดินทาง และคลองใช้เล็กๆทีพาดผ่านขา้งตลาดในอดีตยงั
เป็นทีขนเกลือของชาวบ้านซึงเป็นสินค้าหลัก ถนนทีผ่านเข้าตลาดและข้ามสะพานข้ามคลอง
ออกไปยงัหอ้งแถวทีอยูอี่กฟากหนึงของตลาดในอดีตแต่ละห้องจะทาํการคา้ให้กบัลูกเรือทีมาหาซือ
เสบียงและสินค้าต่างๆ ในอดีตเศรษฐกิจของบ้านแหลมจึงดีมากๆ ทาํมาค้าขายอะไรก็ดี คน
พลุกพล่านทงัวนั สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือนในตลาดจะเป็นอาคารรูปแบบเก่า ประยุกต์วฒันธรรม
ไทย จีน เพราะคนส่วนใหญ่มีเชือสายจีน ปัจจุบนัก็ยงัมีให้เห็นอยู่แต่ทรุดโทรมไปมากแล้ว การ
เดินทางเมือก่อนไม่ค่อยใชร้ถ เพราะรถมีราคาแพง จะใชเ้รือ เรือพาย เรือยนตว์ิงตามคลองเล็กคลอง
นอ้ยขา้งตลาดเอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมมีของขึนชือหลายอยา่ง อาหารทะเลก็อร่อย 
ขนมก็อร่อย มีเกลือขึนชือวา่ดีทีสุด มีวดัดงัๆ หลายที ทงัวดัไทย วดัจีน มีแหล่งท่องเทียวมากมาย 

คาํตอบของ R1 :  เป็นหมู่บา้นประมง การประมงในอาํเภอบา้นแหลมในอดีตสมยั 50 ปี
ก่อน ในทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากแมใ้นแม่นาํก็ยงัมีกุง้และปลาชุกชุม สามารถงมกุง้ตามเสาผกู
เรือ ตกปลาดุกทะเล การทาํการประมงแต่เดิมจะเป็นการทาํการประมงชายฝัง เช่น การวางเบ็ดราว 
ยกยอ เลียงหอยแครง ทาํโป๊ะเฝือก การเดินทางไปทาํการประมงยงัใช ้เรือพาย เรือแจวหรือโป๊ะแล่น
ใบ ไฟฟ้ายงัไม่มีตอ้งใช้ตะเกียงนาํมนัก๊าซ หรือตะเกียงเจา้พายุ บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 46 

การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีเรือสินค้าแล่นใบมาซือเกลือ 
ขา้วสาร นาํตาล โดยมีมะพร้าว ขนมปังแบบครีมแครกเกอร์ ผา้ปาเต๊ะ ร่ม และขนมต่างๆ คนจึงเยอะ
พลุกพล่าน ทงัพ่อคา้ แม่คา้และคนซือของ สภาพบา้นเรือนในปัจจุบนั ยงัคงไม่ต่างจากในอดีตมาก
นกั เพียงแค่เก่าและทรุดโทรมลงไป การคมนาคม ถนนหนทางก็เจริญมากขึน เดินทางสะดวกสบาย
เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมน่าจะเป็นวฒันธรรมและเรืองราวของชุมชนทีแสดงให้
เห็นถึงวถีิชีวติของคนริมทะเล คนทีใชชี้วติกบัทอ้งทะเล และผลิตภณัฑที์ไดจ้ากทะเล 

คาํตอบของ R2 : เท่าทีผมจาํความได ้สมยัก่อนก็เป็นร้านคา้อยา่งนี แต่มีร้านเยอะกวา่นี 
มีทงัร้านทอง มีร้านเครืองใชไ้ฟฟ้า ร้านกาแฟโบราณ ร้านเยอะ คนก็เยอะ ตอนเช้าๆ ก่อนไปเรียน 
ผมจาํได้ว่าเดินออกมาตลาดซือปาท่องโก๋ ยกมือไหวค้นนันที คนนีที เดียวนีล้มหายตามจากไป
หมดแลว้ บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตทีฟังผูใ้หญ่เล่ามาอีกทีว่าสมยัก่อน ตรงนี (ตลาด) เจริญ
มาก เรียกไดว้า่คึกคกั คนเยอะ โดยเฉพาะช่วงรุ่งสาง ชาวประมงจะเอาปลา เอาหอย มาขาย คนทาํนา
เกลือก็เอาเกลือมาขาย คนซือก็มีทงัคนไทย คนจีน คนใต ้พวกแขกก็มี สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือนก็
ต่างกนัตรงทีเมือก่อนมีคนอยู่กนัเยอะกว่านี อย่างตรงตึกแถวก็มีคนอยู่ทุกห้องเป็นร้านตลอดแนว 
ตอนนีส่วนใหญ่ก็ปิดไป เพราะมีแต่คนแก่อยู ่เปิดร้านก็ไม่ไหว ลูกเตา้ก็ไปทาํงานทีอืนหมด ถนนก็ดี
ขึน มีหลายเส้นทางมากขึน เมือก่อนจะเขา้เมืองเพชรบุรีตอ้งนงัรถ นงัเรือหลายต่อ ประมาณ 4-5 
ชวัโมงกวา่จะถึง เดียวนี 15 นาทีก็ถึงแลว้ เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม ผมก็ไม่ค่อยรู้
เรืองนะ ถา้พดูถึงตลาด แต่ถา้เป็นอาํเภอบา้นแหลมก็ดงัหลายอยา่ง วดัเก่าแก่มีชือเสียง ร้านอาหารก็มี
ดงัหลายร้าน  

 
องค์ประกอบหลกัท ี2  สิงอาํนวยความสะดวก 
 ผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามเกียวกบัสิงอาํนวยความสะดวกสําหรับนกัท่องเทียวในชุมชนบา้น
แหลม ทงัดา้นสาธารณูปโภคพืนฐาน เช่น ทีพกั ห้องนาํ บริการอาหาร และสาธารณูปโภคขนัสูง 
เช่น ร้านคา้หรือร้านใหบ้ริการ และการใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเทียว 
 คาํตอบของ S1 : ในตลาดไม่มีทีพกั ตอ้งไปแถวชายทะเล แถวหาดเจา้สําราญจะมีทีพกั
จาํนวนมาก สามารถนงัรถออกไปได ้ห้องนาํสาธารณะก็ไม่มี แต่สามารถขอร้านคา้เขา้ได ้อาหารมี
ร้านอาหารตามสังและก๋วยเตียว ส่วนเรืองร้านคา้ทีมี ก็เป็นร้านทีขายขา้วของเครืองใชข้องคนพืนที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 47 

เช่น อุปกรณ์ทําประมง และเสือผ้า เรืองการประชาสัมพันธ์ มีเทศบาลตําบลเป็นผู ้ดูแล  แต่
นกัท่องเทียวส่วนใหญ่จะไปเทียวทะเล หรือวดัมากกวา่ เพราะในตลาดไม่มีอะไรใหดู้ 
 คาํตอบของ S2 : ไม่มีโรงแรม รีสอร์ท เพราะยงัไม่มีใครมาเทียวแถวนีตอนกลางคืน  
ห้องนาํสาธารณะมีในตลาด แต่ก็เป็นแม่คา้ใช้มากกว่า อาหารก็ซือได ้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกบัขา้ว
แบบซือกลับไปกิน ถ้าจะหาร้านอาหารต้องไปแถวแหล่งท่องเทียวจะมีเยอะ ส่วนร้านคา้ หรือ
บริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเทียว ก็ไม่มีอะไรพิเศษ เพราะมนัไม่มีนักท่องเทียว การ
ประชาสัมพนัธ์หรือใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเทียวน่าจะเป็นหนา้ทีของเทศบาลกบัผูใ้หญ่บา้นดูแล แต่ไม่
รู้มีการประชาสัมพนัธ์ใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมหรือไม่ เพราะเพชรบุรีขึนชือเรืองทะเลมากกวา่ 
 คาํตอบของ O1 : ในชุมชนบา้นแหลม ไม่มีทีพกัคา้งคืนหรือห้องนาํสาธารณะเนืองจาก
ยงัไม่ไดเ้ป็นแหล่งท่องเทียวปัจจุบนั และในปัจจุบนัยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในฐานะทีเป็นแหล่ง
ท่องเทียว แต่ก็มีการดูแลและรักษาสิงแวดล้อมและวฒันธรรมของชุมชนอยู่อย่างต่อเนืองจาก
หน่วยงานราชการ 
 คาํตอบของ B1 : ทีพกัอยูบ่ริเวณชายหาดหลายที ไม่ไกลจากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม 
นงัรถไปได ้ร้านคา้ในตลาดมีของขายมากมาย ทงัของสด ของแห้ง ส่วนใหญ่ถา้ซือเป็นของฝากก็มี
พวกปลาเค็ม  ปลาหมึกแห้ง  หมึกกะตอย  กะปิ  เกลือ  การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลแก่
นกัท่องเทียว ก็ช่วยๆ กนั ทงัเอกชนและทางราชการก็จดัทาํอยู ่เวลามีงานประเพณีจดังาน ก็ทาํป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แขกไปใครมา ชาวบา้นก็ช่วยกนับอกปากต่อปาก 
 คาํตอบของ R1 : ยงัไม่มี เพราะในปัจจุบนัพืนทีตรงนียงัไม่ได้พฒันาเป็นสถานที
ท่องเทียว มีแต่คนในพืนทีมาจบัจ่ายใช้สอย ซือของใช้ในชีวิตประจาํวนั ส่วนร้านคา้ หรือบริการที
อาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียวก็ยงัไม่ค่อยมี เพราะไม่มีนกัท่องเทียวมากนั มีแต่คนพืนที เรือง
ปรับปรุงหรือประชาสัมพนัธ์เป็นหนา้ทีของหน่วยงานราชการ และเจา้ของพืนทีเอกชนเอง หากจะ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว คงตอ้งมานงัคุยเรืองแนวทางกนัก่อน 
 คาํตอบของ R2 : ไม่มีทีพกั ตอ้งเขา้ไปในเมืองอีก จะมีหลายที ส่วนร้านคา้ หรือบริการที
อาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียวก็ไม่มี ตอนนีร้านคา้เหลือนอ้ย มีแต่ร้านขายของชาํ แลว้ก็พวก
อาหารตามสัง เรืองหนา้ทีในการประชาสัมพนัธ์หรือให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเทียว ผมไม่แน่ใจ มนัไม่มี
อะไรใหเ้ทียวในตลาดนี 
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องค์ประกอบหลกัท ี3  ความสะดวกในการเข้าถึง 
ผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามเกียวกบัความเหมาะสมของจาํนวนขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืน

เขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้นแหลม จาํนวนป้ายบอกทาง และความปลอดภยัเส้นทาง
คมนาคม 
 คาํตอบของ S1 : ขนส่งสาธารณะมีรถเมล์ รถสองแถวจะมีเฉพาะในช่วงเวลากลางวนั 
เรืองป้ายบอกทาง ไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะไม่ค่อยได้ไปไหน ส่วนความปลอดภยัของ
เส้นทางคมนาคมก็ไม่ทราบ แต่เทศบาลไดถ้มถนนใหดี้กวา่แต่ก่อนทีเป็นดินเป็นทราย 
 คาํตอบของ S2 : รถทวัร์มาไม่ถึงในนี แต่ต่อรถเล็กเขา้มาไดอ้ยู ่เรืองป้ายบอกทางมีความ
เพียงพอหรือไม่ยายไม่รู้ แต่ถามทางกบัคนแถวนีได ้คนแถวนีรู้จกัหมด เพราะเป็นตลาดเก่า เรือง
เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัดี ไม่มีอนัตราย แต่กลางคืนไฟจะนอ้ย 
 คาํตอบของ O2 : มีพาหนะหลายอยา่งเขา้มาไดอ้ยา่งสะดวกในชุมชน เช่น รถสองแถว 
รถเมล์ เรืองป้ายบอกทาง ถา้สําหรับนกัท่องเทียวต่างถิน คิดวา่คงยงัไม่พอ แต่เป็นสิงทีปรับปรุงได้
หากจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว เส้นทางคมนาคมมาทีชุมชนบา้นแหลมมีความปลอดภยัเพราะ
เป็นเส้นทางราบไม่มีทางขึนเขาลาดชัน หรือโค้งอนัตรายใดๆ ประกอบกับถนนหนทางมีการ
ปรับปรุงพืนถนนและมีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง 
 คาํตอบของ B1 : มีรถเยอะ ตงัแต่เช้ามืด ทงัรถเมล์ รถเล็ก พวกรถสองแถวก็มีมา เรือง
ป้ายบอกทาง ถา้สําหรับนกัเทียวก็สามารถขบัรถตามป้ายอาํเภอบา้นแหลมมาได ้มีป้ายบอกตลอด
ทาง แต่ควรศึกษามาก่อน เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัดี ทางลาดยางหมดแลว้ 
 คาํตอบของ R1 : ถา้จะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว ก็ตอ้งเพิมรถโดยสารเขา้มาภายใน
บริเวณตลาดอีก แต่คงไม่เป็นปัญหาเพราะถา้มีความตอ้งการมาเทียวจริง ก็คงมีรถเพิมขึนเอง เพราะ
เป็นอาชีพมีรายได้ ส่วนป้ายบอกทาง ก็เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัคงยงัไม่เพียงพอสําหรับคนต่างถิน 
โดยเฉพาะนักท่องเทียวต่างชาติ เพราะป้ายต่างๆ ก็มีแต่ภาษาไทย เส้นทางคมนาคมคิดว่ามีความ
ปลอดภยั ถา้เทียบกบัถนนเส้นอืนๆ ในจงัหวดัอืน เพียงแต่อาจจะตอ้งเพิมไฟฟ้า และป้ายบอกทาง
อีกก็น่าจะปลอดภยัเพียงพอ   
 คาํตอบของ R2 : ตรงนีมีรถเขา้มาไดห้ลายทางอยู ่ง่ายสุดก็รถเมล์ แลว้ก็เดินเขา้มา เรือง
ป้ายบอกทาง ถา้สําหรับนกัท่องเทียวก็คงไม่พอ ตอ้งเพิมอีก เส้นทางคมนาคมมีบางช่วงทีเป็นหลุม
เป็นบ่อ แต่ก็ไม่ถึงกบัอนัตราย 
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องค์ประกอบสนับสนุนท ี1 นโยบายแผนงานการท่องเทยีวและอนุรักษ์ 
 ผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามเกียวกบันโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ์ ซึงเป็นคาํถาม
เฉพาะ O1 (เจา้หน้าทีทีมีหน้าทีดูแลชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม) ในเรืองหน้าทีในการพฒันาดูแล
ชุมชนบา้นแหลม แผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ์และปัญหาทีประสบในดาํเนินแผนงานการ
ท่องเทียวและอนุรักษ ์
 คาํตอบของ O1 : หนา้ทีของผมในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคือการดูแลชุมชน 
และความเป็นอยู่ของชาวบา้นตามนโยบายทีไดรั้บมาจากทางจงัหวดั ทงัในด้านการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ยาเสพติด เรืองความเป็นอยูทุ่กๆ ดา้น ในปัจจุบนัทาง
อาํเภอมีแผนส่งเสริมการท่องเทียวตลอดทงัปี ไม่วา่จะเป็นงานตามประเพณีหรือเทศกาล หรืองาน
จดัขึนเพือประชาสัมพนัธ์เฉพาะกิจ คือช่วยสนับสนุนในเรืองเงินทุน รูปแบบของงานและการ
ประชาสัมพนัธ์ ส่วนปัญหาในการดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ์ ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ใหญ่โต ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในหนา้งานมากกวา่ เช่น การประสานงานไม่เพียงพอทาํให้เขา้ใจผิด
กนั และก็มีปัญหาเรืองงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจดังานบา้ง แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาคเอกชนดว้ย 
 
องค์ประกอบสนับสนุนท ี2  จิตสํานึกและแนวคิดของคนในชุมชน 
 ผูว้ิจยัได้ถามคาํถามเกียวกบัจิตสํานึกและแนวคิดของคนในชุมชน เรืองความคิดเห็น
เกียวกบัการเป็นแหล่งท่องเทียวของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม บทบาทของชาวบา้น ร้านคา้ เจา้ของ
ตลาด และแนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
 คาํตอบของ S1 : ถา้ตลาดเก่าบา้นแหลมเป็นแหล่งท่องเทียวก็ดี จะไดคึ้กคกั ไม่เหงา 
ชาวบา้นจะไดมี้รายไดเ้พิมขึนดว้ย เรืองความร่วมมือ ชาวบา้นก็ช่วยกนัดูแล เป็นหูเป็นตา ตรงไหน
สกปรก ตรงไหนเสียหาย ไม่มีเรืองโจรขโมย เพราะคนในนีรู้จกักนัหมด ใครแปลกหน้าเขา้มาก็รู้ 
ส่วนเรืองการสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั ก็ตอ้งแลว้แต่เด็ก เพราะเด็กเรียนสูงกวา่ 
จะใหม้าขายยาโบราณ ก็วา่ไม่มีคนกินแลว้ แต่โชคดีทีลูกชายลุงช่วยทาํอยู ่เสียดายสูตร เสียดายวชิา 
 คาํตอบของ S2 : เรืองเป็นแหล่งท่องเทียว ยายไม่รู้ มนัไม่มีอะไรให้นกัท่องเทียวดู ตลาด
ก็เก่า คนก็แก่กนัหมด เรืองบทบาทของชาวบา้น ร้านคา้ เจา้ของตลาด ก็ให้ความร่วมมือทุกอย่าง 
เวลามีการทาํบุญเลียงพระ คนแถวนีก็ช่วยกนัตลอด ส่วนแนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพ
ของคนรุ่นหลงันนั คนรุ่นหลงัไม่ค่อยทาํประมงแลว้ เพราะมนัเหนือย ออกเรือทีหลายวนั บางทีเป็น
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เดือน และปัจจุบนัปลาไม่ค่อยมี อาชีพทีทาํแลว้พอเลียงตวัเองไดก้็คือการเลียงหอย ส่วนนาเกลือก็
ไม่ไดท้าํไดท้งัปี ตอ้งหาอาชีพอยา่งอืนเสริมดว้ย 
 คาํตอบของ O1 : เรืองตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว คิดว่าสามารถ
เป็นไปได ้เพราะตลาดฯ มีกลินอายของวถีิชีวติชุมชนดงัเดิมทีเป็นความดงัเดิมจริงๆ ไม่ไดต้กแต่งจง
ใจให้เป็น  แต่ก็ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาอีกหลายด้าน  เพือรองรับความต้องการของ
นกัท่องเทียวมากขึน ส่วนบทบาทของชาวบา้น ชาวบา้นให้ความร่วมมือดี อาจจะมีบา้งสําหรับคนที
กลวัเสียผลประโยชน์ แต่สามารถทาํความเขา้ใจกนัได ้ทีนีเป็นชุนชนเล็กๆ รู้จกักนัหมด พวกเคา้ก็
รู้จกัผมดี ถ้าขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ก็ให้ความร่วมมือกันดีทุกคน แนวโน้มการสืบทอด
วฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั เราพยายามอนุรักษก์ารประกอบอาชีพดงัเดิมไว ้ไม่วา่จะเป็น
การทาํประมง นาเกลือ การแปรรูปผลผลิตทางทะเล ทาํปลาอินทรียเ์ค็ม หรือพวกงานประเพณีต่างๆ 
ก็ยงัจดักนัอยูทุ่กปี เชือวา่ไม่สูญหายแน่นอน 
 คาํตอบของ B1 : หากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียวก็ดี ชุมชน
จะไดมี้รายไดเ้พิมจากนกัท่องเทียว และมีการพฒันาปรับปรุงความสะอาด ถนน หนทางให้ดียิงขึน 
เรืองบทบาทของชาวบา้น คิดว่าถ้าเป็นสิงทีดี ทุกคนก็ให้ร่วมมือเต็มที แต่ตอ้งอธิบายให้ชัดเจน 
เพราะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่า ไม่ค่อยชอบเปลียนแปลง เรืองแนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และ
อาชีพของคนรุ่นหลงั คิดวา่จะให้คนรุ่นใหม่สืบทอดต่อก็คงยาก อาจจะยงัทาํอยูบ่า้ง แต่คงนอ้ยลงๆ 
เรือยๆ ตอ้งปลูกฝัง และใหค้วามสาํคญัมากขึน 
 คาํตอบของ R1 : เรืองตลาดเก่าบา้นแหลมจะเป็นแหล่งท่องเทียว ผมเห็นดว้ย เพราะ
เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเทียวอยู่แลว้ หากจะเพิมพืนทีตรงนีเขา้ไปดว้ยเพือเป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตทอ้งถินก็น่าจะทาํได้ เพียงแต่ตอ้งปลูกจิตสํานึกของชุนชมให้เขม้แข็ง เพราะการเป็นแหล่ง
ท่องเทียวตอ้งอาศยัพลงัของชาวบา้น ร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาและตอ้งใชเ้วลาสร้างชือนานกวา่คน
จะรู้จกั ส่วนบทบาทความร่วมมือของชาวบา้น ผมวา่ทุกคนเต็มใจและยินดีทีจะช่วย เพราะทาํแลว้มี
รายได้ ลูกหลานมีงานทาํ เรืองแนวโน้มการสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั เรือง
วฒันธรรมคงไม่มีปัญหาเพราะยงัคงมีการสืบสานประเพณีสําคญัของชาวเมืองเพชรอยู่เสมอ แต่
เรืองของการประกอบอาชีพประมงหรือทาํนาเกลือ ก็คงเป็นไปตามกลไกของตลาด  
 คาํตอบของ R2 : ถา้สามารถทาํตลาดเก่าบา้นแหลมให้เป็นแหล่งท่องเทียวไดก้็ดี แต่
น่าจะยาก เพราะมนัไม่มีอะไรใหดู้ ตลาดก็เก่ามาก แม่คา้ก็ไม่เปิดร้านขายของ บทบาท ความร่วมมือ
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ของชาวบา้น ร้านคา้ และเจา้ของตลาด ถา้จะพฒันา ปรับปรุงตลาด ผมวา่ชาวบา้นก็ตอ้งเต็มใจช่วย
อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องใช้เงินมาก หรือจะขึนค่าเช่า ก็คงยาก ต้องทาํให้คนมาเทียวให้ได้ก่อน ส่วน
แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั ถา้ไม่มีการปรับปรุงอะไร คนรุ่นใหม่ๆ 
ก็คงออกจากทีนีไปกนัหมด เพราะระยะหลงัมา ก็เหลือแต่คนแก่ๆ อาย ุ40-50 ปีขึนกนัทงันนั 
 หลงัจากทีไดส้ัมภาษณ์และไดข้อ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และสรุปผลในบทถดัไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  
 

บทท ี  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเรืองการศึกษาการศึกษาการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่า

บา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบุรี ) เพือศึกษาวฒันธรรมวิถีชีวิตของชาวตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดั
เพชรบุรี 2) เพือศึกษาปัญหาในการจดัการการท่องเทียวทางวฒันธรรมภายในตลาดเก่าบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี 3) เพือศึกษาและหาแนวทางการฟืนฟูและพฒันาระบบการจดัการการท่องเทียวทาง
วฒันธรรมทีเหมาะสมกบัตลาดเก่าบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ซึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 
 

.  สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัในครังนี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม 
งานวิจยั และการศึกษาภาคสนามโดยการการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทงั 6 คน ในการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ได้ขอ้สรุปว่า การพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งมี
องคป์ระกอบหลกั 3 ประการ และองคป์ระกอบสนบัสนุน 2 ประการ ดงันี   
  องคป์ระกอบหลกั  

1. สิงดึงดูดใจ 
2. สิงอาํนวยความสะดวก 
3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 
องคป์ระกอบสนบัสนุน 
1. แผนส่งเสริมการท่องเทียวและอนุรักษ ์
2. จิตสาํนึกและความร่วมมือของชุมชน 

 จากนันผูว้ิจ ัยได้นําผลทีได้จากการศึกษาเอกสาร มาทาํแบบสัมภาษณ์  และนําไป
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในพืนทีจริง เพือเปรียบเทียบขอ้มูล คน้หาปัญหาและแนวทางแกไ้ข ซึงขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ทีได ้สามารถสรุปดงันี 
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ตารางที 4  สรุปการสัมภาษณ์ 
 
 

สิงดึงดูดใจ สิงอาํนวยความ
สะดวก 

ความสะดวกใน
การเข้าถึง 

แผนท่องเทียว
และอนุรักษ์ 

จติสํานึกและ
แนวคิดของคน

ในชุมชน 
S1 วิถีอาชีพดังเดิม 

ประมง นาเกลือ 
ไม่มีทีพัก  และ
ห้ อ ง นํ า
ส า ธ า ร ณ ะ  มี
ร้ านค้า เ ฉพาะ
ข อ ง ใ ช้
ชีวิตประจาํวนั 

มีรถเมล ์รถสอง
แถว  แต่เฉพาะ
ช่ ว ง ก ล า ง วัน
เท่านนั 

N/A  เห็นดว้ยให้เป็น
แหล่งท่องเทียว 
ชาวบา้นร่วมมือ
ดี  

S2 ความเก่าแก่ของ
บา้นเรือน ความ
มีนาํใจของผูค้น 

ไม่มีโรงแรม รี
สอร์ท ห้องนาํ
สาธารณะมีใน
ต ล า ด  มี
ร้านอาหารข้าว
แกง   

จากรถทวัร์ ตอ้ง
ต่อรถเล็กเขา้มา 
เ รื อ ง ท า ง 
สอบถามกับคน
แ ถ ว นี ไ ด ้
เ ส้ น ท า ง
ปลอดภยัดี  

N/A ไ ม่แ น่ ใจ เ รื อ ง
พั ฒ น า เ ป็ น ที
ท่องเทียวเพราะ
ตลาดไม่มีอะไร
ใ ห้ ดู  แ ต่
ช า ว บ้ า น ใ ห้
ร่วมมือดี   

O1 ชุมชนเก่าแก่ที
ผ ส า น
วฒันธรรมไทย-
จีน 

ไ ม่ มี ทีพักค้ า ง
คืนหรือห้องนํา
สาธารณะ 

มี ร ถสอ ง แถ ว 
รถเมล ์ป้ายบอก
ทางไม่เพียงพอ
ต่อนักท่องเทียว 
ถนนปลอดภัย 
ไ ม่ มี ท า ง
อนัตราย 

ท า ง อํ า เ ภ อ มี
แ ผน ส่ ง เ ส ริ ม
การ ท่อง เ ที ย ว
ตลอดทังปี ช่วย
ส นั บ ส นุ น
เ งิ น ทุ น  ว า ง
รู ป แ บ บ ง า น
ประชาสมัพนัธ์  

เรืองพฒันาเป็น
แหล่งท่องเทียว
สามารถทําได ้
เชือว่าชาวบ้าน
ใ น ชุ ม ช น จ ะ
ร่วมมือ   
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ตารางที 4  สรุปการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 
 

สิงดึงดูดใจ สิงอาํนวยความ
สะดวก 

ความสะดวกใน
การเข้าถึง 

แผนท่องเทียว
และอนุรักษ์ 

จติสํานึกและ
แนวคิดของคน

ในชุมชน 
B1 อ า ห า ร ท ะ เ ล

ท ะ เ ล อ ร่ อ ย 
เกลือดี 

ไม่มีทีพักในใน
ตลาด  แ ต่ มีอยู่
บริเวณชายหาด
หลายแห่ง มีร้าน
ข า ย ข อ ง จ า ก
ทะเล พวกปลา
เค็มเป็นของฝาก
ได ้

มีรถเยอะ  เ ช่น 
สองแถว รถเล็ก 
รถ เมล์  มี ป้ า ย
บอกทางตลอด 
แ ต่ ต้อ ง ศึ กษ า
เ ส้ น ท า ง ก่ อ น 
เ ส้ น ท า ง
ปลอดภยัดี 

N/A เ ห็ นด้ว ย เ รื อ ง
พั ฒ น า เ ป็ น
แหล่งท่องเทียว 
แต่ต้องอธิบาย
ใ ห้ ช า ว บ้ า น
เ ข้ า ใ จ เ รื อ ง
ผลประโยชน ์  

R1 วฒันธรรมและ
วิถีชีวิตของคน
ริมทะเล 

ไม่มีทีพกัเพราะ
ไ ม่ ใ ช่ แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที ย ว  มี
ร้านคา้ แต่ไม่ใช่
สําหรับอํานวย
ความสะดวกให้
นกัท่องเทียว 

มี รถ  แ ต่ถ้า จะ
พั ฒ น า เ ป็ น
แหล่งท่องเทียว
กค็วรเพิมอีก ทงั
รถและป้ายบอก
ทาง โดยเฉพาะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤษ 
ถนนก็ควรเพิม
ไฟฟ้าให้ความ
สวา่ง  

N/A เ ห็ นด้ว ย เ รื อ ง
พั ฒ น า เ ป็ น
แหล่งท่องเทียว 
เชือว่าชาวบ้าน
ใ น ชุ ม ช น จ ะ
ร่วมมืออยา่งดี   

R2 วั ด เ ก่ า แ ก่  มี
ชือเสียง 

ไ ม่ มี ที พั ก 
ร้านค้าก็น้อย มี
แต่ร้านขายของ
ชาํ 

มี รถ เข้า ม า ได้
หลายทา ง  แ ต่
ป้ายบอกทางไม่
เ พี ย งพอ  และ
ถนนมีเป็นหลุม 
เป็นบ่อบ้าง แต่
ไ ม่ ถึ ง กั บ
อนัตราย 

N/A เ ห็นด้วย  เ รือง
เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเทียว แต่คิด
วา่เป็นไปไดย้าก 
ชุ ม ช น น่ า จ ะ
ร่วมมือ แต่ต้อง
ไม่ขึนค่าเช่าที  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 จากตารางดงักล่าว จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าชุมชมบา้นมีองค์ประกอบบางประการที
สามารถพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมได ้แต่ก็บกพร่องในองคป์ระกอบหลายประการ
เช่นกนั ซึงผูว้จิยัจะสรุปเป็นประเด็นดงัต่อไปนี 

1. ด้านสิงดึงดูดใจ ชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลมมีสิงดึงดูดใจเชิงวฒันธรรมอยู่หลาย
ประการ เช่น สถาปัตยกรรมของบา้นเรือนสมยัก่อนทีผสมผสานวฒันธรรมไทย-จีน ประวติัความ
เป็นมาทีน่าเรียนรู้เกียวกบัการทาํประมง และการเป็นเมืองท่าทีสําคญัในอดีต ทีสําคญัคือวิถีชีวิต
ชุมชนทีผูกพนักบัทะเลและชายฝัง และการปรับตวัให้อยู่กบัธรรมชาติทีเปลียนแปลง และรวมถึง
การศึกษาการประกอบอาชีพของชาวบา้น ทงัการทาํประมง การทาํฟาร์มเลียงหอย และการทาํนา
เกลือ ซึงหาดูไดย้ากในภูมิภาคอืน อยา่งไรก็ดี เนืองจากในปัจจุบนั สิงก่อสร้าง เช่น บา้นเรือนทีเป็น
แนวตึกแถว และอาคารทีเป็นตลาดชาํรุดทรุดโทรมลงไปมาก เนืองจากอายทีุเก่ากวา่ 100 ปี และขาด
การบาํรุงรักษาจนแลดูสกปรกในหลายจุด จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง ทงัในดา้นโครงสร้างและภูมิ
ทศัน์โดยรอบ 

2. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก องคป์ระกอบดา้นนีเป็นจุดอ่อนทีสําคญัของการพฒันา
ชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เนืองจากในปัจจุบนัตลาดเก่าบา้น
แหลม ไม่มีสาธารณูปโภคขนัพืนฐานและขนัสูงโดยสินเชิง กล่าวคือ ไม่มีทีพกัคา้งคืนและห้องนาํ
สาธารณะสําหรับนักท่องเทียว  รวมถึงบริการอาหารทีเหมาะกับนักท่องเทียว  อีกทังไม่ มี
สาธารณูปโภคขนัสูง เช่น ร้านขายของระลึก ร้านคอฟฟีช็อป หรือร้านทีมีบริการเพืออาํนวยความ
สะดวกแก่นกัท่อง อยา่งไรก็ดี แมจ้ะเป็นขอ้บกพร่องสําหรับการเป็นแหล่งท่องเทียว แต่เป็นสิงที
สามารถปรับปรุงไดไ้ม่ยากนกั 

3. ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง องคป์ระกอบดา้นนีไม่เป็นปัญหาสําหรับชุมชนตลาด
เก่าบา้นแหลม เพราะมีขนส่งสาธารณะหลายประเภทเขา้มาถึงตลาดได้ เช่น รถเมล์ รถสองแถว 
ประกอบกบัการเป็นตลาดเก่าทีมีชือเสียงในอดีต ทาํให้เป็นทีรู้จกัของชาวบา้นในอาํเภอบา้นแหลม
เป็นอย่างดี ดงันนัหากตามป้ายอาํเภอบา้นแหลมมา ก็จะสามารถหาตลาดเก่าบา้นแหลมไดไ้ม่ยาก 
ส่วนเรืองเส้นทางคมนาคมเพือมายงัตลาดบา้นแหลมก็มีความปลอดภยั เพราะเป็นถนนลาดยางและ
ไม่มีเส้นทางคดเคียวจนเป็นอนัตราย อย่างไรก็ดี หากจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว ก็ควรจะตอ้ง
เพิมเติมในเรืองจาํนวนของรถโดยสาร จาํนวนป้ายบอกทางทงัภาษาไทยและองักฤษ รวมทงัเพิมไฟ
ส่องทางในเวลากลางคืน 

4. ดา้นแผนงานท่องเทียวและอนุรักษ์ องค์ประกอบดา้นนีเป็นอีกหนึงองคป์ระกอบที
สําคัญและจาํเป็นอย่างยิง หากจะพฒันาชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลมให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
วฒันธรรม เนืองจากในปัจจุบนัทางหน่วยงานราชการมีการวางแผนส่งเสริมการท่องเทียวและ

   ส
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การจดัการ
แหล่งท่องเทียว
ทางวฒันธรรม 

สิงดึงดูดใจ 

สิงอาํนวยความสะดวก 

ความสะดวกในการเขา้ถึง 

นโยบายแผนการ
ท่องเทียวและอนุรักษ ์

จิตสาํนึกและ 
ความร่วมมือของชุมชน 

อนุรักษ์ในภาพรวมของจงัหวดัเพชรบุรี และในแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง เช่น เขาวงั หาดเจ้า
สําราญ เท่านัน ในส่วนของชุมชนตลาดเก่าบ้านแหลมยงัไม่ได้รับความสนใจจดัทาํเป็นแหล่ง
ท่องเทียวประจาํจงัหวดั ซึงหากเป็นเช่นนี ความสําคญัเชิงประวติัศาสตร์ของชุมชนบา้นแหลมจะ
ค่อยๆ สูญหายไปตามกาลเวลา 

5. ดา้นจิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน ชาวชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยกบัการพฒันาตลาดเก่าบ้านแหลมให้เป็นแหล่งท่องเทียว และยินดีทีจะร่วมมือในการ
พฒันาตลาด เพราะตอ้งการใหต้ลาดกลบัมามีความคึกคกั มีผูค้นจบัจ่ายใชส้อยพลุกพล่านเหมือนแต่
ก่อน ทีสําคญัคือชาวบา้นจะได้มีรายไดเ้พิมขึนจากการคา้ขายและอาชีพใหม่ๆ ทีอาจจะเกิด เช่น 
อาชีพ รถและเรือนาํเทียว ร้านนวดฝ่าเทา้ หรือศูนยบ์ริการอืนๆ เป็นตน้ อย่างไรก็ดี การทาํความ
เข้าใจกับชาวบ้านและส่วนภาคธุรกิจของชุมชนเป็นสิงสําคญั เพราะอาจมีชาวบ้านหรือธุรกิจ
บางส่วนทีกลวัการเปลียนแปลงและสูญเสีย จนนาํไปสู่การต่อตา้นได ้
 จากองคป์ระกอบทงั 5 ดา้น หากเปรียบเทียบกบักรอบความคิดขององคป์ระกอบการ
พฒันาแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมทีไดใ้นบทที 2 จะไดด้งัภาพที  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที 8   เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมตามองคป์ระกอบของการพฒันา

แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 
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 ผูว้ิจยัเห็นวา่การพฒันาชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม
ยงับกพร่องในด้านสิงดึงดูดใจ สิงอาํนวยความสะดวกและนโยบายแผนการการท่องเทียวและ
อนุรักษ ์แต่ก็สามารถพฒันาปรับปรุงได ้หากแต่ตอ้งไดรั้บความร่วมมืออยา่งเขม้ขน้จาก 3 ฝ่าย คือ
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน (เจ้าของตลาด) และชาวบ้านในชุมชน เพราะจาํเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงฟืนฟูตงัแต่โครงสร้างพืนฐานของตลาด ตลอดจนการนาํเสนอรูปแบบของการท่องเทียว
ภายในตลาดซึงจําเป็นต้องใช้เวลาและเงินทุนจํานวนมาก  แลกกับการทีความสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชนจะไม่เลือนหายไป และชาวบา้นจะมีความเป็นอยูที่ดีขึน 
 
2.  ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะทีได้จากการวจัิย 
  2.1.1 ในการพัฒนาพืนทีตลาดเก่าบ้านแหลมให้ เป็นแหล่งท่องเทียวทาง
วฒันธรรมจะตอ้งพิจารณาปรับปรุงองคป์ระกอบทงั 5 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ 
  2.1.2 ควรมีการให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนเกียวกับประวติัศาสตร์และ
ความสําคญัของชุมชน เนืองจากผูที้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ ซึงมีจาํนวนทีนอ้ยลงไป
เรือยๆ และคนรุ่นใหม่ๆมกัจะไม่ค่อยทราบเกียวกบัประวติัความเป็นมาของตลาดเก่าบา้นแหลม ซึง
อาจจะบรรจุลงไปในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแหลม หรือสร้างพิพิธภณัฑ์เพือเก็บ
รวบรวมประวติัความเป็นมาวถีิชีวติ สถาปัตยกรรมเอาไวไ้ม่ใหสู้ญหาย  
 2.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยต่อไป 
   ผูที้สนใจศึกษาอาจทาํการวิจยัเชิงปริมาณเพิมเติมเพือเปรียบเทียบกบัการวจิยัครังนี
อาจช่วยเสริมการวจิยันีใหห้นกัแน่นขึน หรืออาจไดข้อ้แยง้ทีเป็นประเด็นให้เกิดการวิจยัต่อเนืองไป
ไดอี้ก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กระทรวงวฒันธรรม. (2553).  แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559.  เขา้ถึงเมือ  1  
กนัยายน.  เขา้ถึงไดจ้าก hppt:\\www.m-culture.go.th/ 

กิติรัตน์ สีหบณัฑ.์ (2545). “การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมในจงัหวดัอุบลราชธานี
และแนวทางการพฒันา.”  งานวจิยัทุนสนบัสนุนการวจิยัสถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี.  

กุลธิดา สามะพุทธิ. (2540).  การท่องเทียวทางวฒันธรรม : ทางเลอืกใหม่ของการเดินทาง. กรุงเทพฯ : 
นิตยสารสารคดี. 

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย.  (2539).  “รายงานสถิติปี .”  กรุงเทพมหานคร. 
เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ.  (2547).  งานภาคสนามกบัสถาปัตยกรรมพนืถิน. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
กฤษดา ขุ่ยอาภยั.  (2552).  “การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาบา้นลวงเหนือ ตาํบลลวงเหนือ 

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่.”   วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 

งามพิศ สตัยส์งวน. (2543).  หลกัมานุษยวิทยาวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จิราวรรณ กาวลิะ. (2544).  “ทางเลือกของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาหมู่บา้นววัลาย 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการ
จดัการอุตสาหกรรมการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณาจารยภ์าควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา. (2551).   สังคมและ
วฒันธรรม.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จาํนงค ์ทองประเสริฐ.  (2528).  “พฒันาการทางดา้นวฒันธรรม.”  จันทรเกษม 183 (มกราคม – 
กุมภาพนัธ์) : 60 – 67. 

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ.  (2540).  วถิีไทย การท่องเทยีวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โครงการวถีิ
ทรรศน์. 

 “ชาวหอยบา้นแหลมร้อง'เซียงหนิง'ปล่อยนาํเสีย.” (2548).   เพชรภูมิ 24, 591 ( มีนาคม) : 23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 
ชูสิทธิ และชูชาติและคณะ. (2538).  การท่องเทยีวเชิงอนุรักษ์ในมณฑลยูนนาน.   กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกังานสถาบนัราชภฎั กระทรวงศึกษาธิการ. 
ธวชัชยั จนัจุฬา.  (2544).  “ทางเลือกของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาหมู่บา้นววัลาย อาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ
อุตสาหกรรมการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

นรัตน์ชยั อิมสุทธิ.  (2551). “ ผลกระทบของการท่องเทียวทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของชุมชนอมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม นครปฐม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    สาขา
วชิาพฒันศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

นิคม จารุมณี. (2544).  การท่องเทยีวและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทยีว. กรุงเทพมหานคร:      
โอเดียนสโตร์. 

นิพทัธ์พร เพง็แกว้.  (2550).  เล่าเรืองเมืองเพชร. กรุงเทพมหานคร : พิมพค์าํ. 
เนตรชนก นนัที.  (2544). “การพฒันาแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวดัพระบาทห้วย

ตม้ อาํเภอลี จงัหวดัลาํพนู.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการ
จดัการอุตสาหกรรมการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

บริษทั มรดกโลก จาํกดั. (2537). “รายงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด
การใหแ้สงสวา่งโบราณในตวัเมืองเชียงใหม่.”  เชียงใหม่. 

________.   มปป.  “โครงการศึกษาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประเภทงานประเพณีและกิจกรรม
พิเศษเพือส่งเสริมการท่องเทียว เสนอ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย.” กรุงเทพมหานคร. 

“บา้นแหลมผดุตลาดกลาง ขายถูกๆอาหารทะเลสด.”  (2543).   ไทยรัฐ  (15 มิถุนายน) : 10. 
บุญเลิศ   จิตตังว ัฒนา.  ( ) .  การวางแผนพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน .   พิมพ์ครังที  .

เชียงใหม่ .  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
เบญจา จนัทร. (2545). “แนวทางการพฒันาตลาดดอนหวาย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ให้เป็น

แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดดอนหวาย.”  วทิยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทียว 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 
ประพทัธ์ชยั ไชยนอก. (2553).  “แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาบา้นด่าน

ซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ยทุธศาสตร์การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย. 

เปรียะ สุอุตะ.  (2554).  คา้ขาย.  สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม. 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  (2525).  วฒันธรรม. พิมพค์รังที 5. กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญ

ทศัน์. 
พรพิศ ดาษดืน. (2543).   เพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : องคก์ารคา้ของคุรุสภา. 
มณทิรา ตาเมือง.  (2554).  ภาษา สังคม และวฒันธรรม.  พิษณุโลก : ภาควชิาภาษาและคติชนวทิยา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. 
รัฐทิตยา สุวรรณหาด.  (2544).  การศึกษาศกัยภาพของชุมชนบา้นหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดั

กาญจนบุรี เพือเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียว มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี. 

รัตนา ปรารัตน์. (2554).  รับจา้งหนัปลาวง.  สัมภาษณ์,  5 กรกฎาคม. 
รุ่งรัตน์ หตัถกรรม.  (2545).  “แนวทางการพฒันาหมู่บา้นทอผา้ใหม่ ตาํบลนาโพธิ อาํเภอนาโพธิ 

จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วรรณา วงษว์านิช.  (2539).  ภูมิศาสตร์การท่องเทยีว. กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาภูมิศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วรรธน เติมวรัรธนภทัร.  (2554). รองนายกเทศมนตรี.  สัมภาษณ์, 16 กนัยายน. 
วาลิกา แสนคาํ.  (2545).  “การพฒันาการท่องเทียวทางวฒันธรรมบา้นเปียงหลวง อาํเภอเวยีงแหง 

จงัหวดัเชียงใหม่.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ
อุตสาหกรรมการท่องเทียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

 วกิิพีเดีย   สารานุกรมเสรี. (2553).  การท่องเทยีว.  เขา้ถึงเมือ 1 กนัยายน. เขา้ไดจ้าก 
http://th.wikipedia.org/wiki/การท่องเทียว 

 “สภาทนายฯส่งตวัแทนบุกบา้นแหลมสางปัญหาหอย.”   (2548).  เพชรภูมิ  26,  600  (สิงหาคม) : 18.       
สมชาย ภาสมณี. (2554).  ชาวประมง. สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม. 
 สมปอง นาํเจริญ. (2554). ทาํนาเกลือ. สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 
สมมิตร เชียวสมุทร. (2553).  ทายาทเจา้ของตลาด. สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน. 
“สร้างคอนโด 'นางแอ่น' อาชีพรุ่งชาวบา้นแหลม.”  (2553).  ไทยโพสต์ (21 พฤศจิกายน) :  4. 
 “สหกรณ์ประมงบา้นแหลมตงัปัมกลางทะเล.”  (2545).  ไทยรัฐ (1 สิงหาคม) : 12. 
สุดชีวนั นนัทวนั ณ อยธุยา. (2551). “การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลาง.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทียว 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์.  (2540).  ประกวดเรียงความร้อยแก้วเรือง“พระราชประวตัิและพระราชกรณีย
กจิ  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ฉบับชนะการประกวดรางวลัที 3. 
กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร. 

สุพจน์ สังขล์าโพธิ.  (2553). อาจารย.์ สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน. 
สาํนกังานจงัหวดัเพชรบุรี. (2539).  “บรรยายสรุปจงัหวดัเพชรบุรี” เพชรบุรี. 
สาํนกังานจงัหวดัเพชรบุรี.  (2548).  ยุทธศาสตร์จังหวดัเพชรบุรี : หลกัการและแนวความคิด ปี

พุทธศักราช 2547-2548 จังหวดัเพชรบุรี.  เพชรบุรี : สาํนกังานจงัหวดัเพชรบุรี. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2542).  พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับสมบูรณ์ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธี

ระฟิลมแ์ละไธเทก็ซ์. 
อรุณ  นุชนิยม.  (2554). เจา้หนา้ทีหอ้งสมุดเพือประชนอาํเภอบา้นแหลม. สัมภาษณ์, 16 กนัยายน. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Collier, A.  and  Harraway S.  (1997).  The New Zealand tourism industry.  2nd edition.  New York 

: Longman. 
Marshall, Martin N.  (1996).  “Sampling for Qualitative Research.”  Family Practice 13, 6 (May) : 

522-525. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก. 

แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
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แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชือ อาย ุการศึกษาและอาชีพ 
2. อาศยัอยูใ่นพืนทีมากีปี 
 

ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 
1. สิงดึงดูดใจ 
 1.1 ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 
 1.2 บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 

  1.3 สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่างกนั อยา่งไร 
  1.4 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร และสินคา้ที
สาํคญัในอดีตคืออะไร และปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
  1.5 เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 

2. สิงอาํนวยความสะดวก 
 2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนาํ บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 

อยา่งไร 
  2.2 ในชุมชนบา้นแหลมมีร้านคา้ หรือบริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว
อะไรบา้ง 
  2.3 มีการประชาสัมพนัธ์หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ
หนา้ทีนี อยา่งไร 

3. วามสะดวกในการเขา้ถึง 
  3.1  มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น
แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
  3.2  ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 
  3.3  เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 
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ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 

1. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 
  1.1 หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 
  1.2  ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
  1.3  ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 

2. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  
  2.1  ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 
  2.2  บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 
  2.3  แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
 
ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
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ภาคผนวก ข. 
ถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน (S1) 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

ชือ: S1 (นามสมมุติ) 
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 78 ปี 
อาชีพ: ขายยาไทยแผนโบราณ 
การศึกษา: ไม่จบประถมศึกษา 

 ประสบการณ์ในพืนที: ตงัแต่เกิด 
 
ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 

1. สิงดึงดูดใจ 
  1.1 ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 

  ตอบ เป็นตลาดทงัของสด ของทะเล ขา้วของเครืองใช้ทวัไป ห้องแถวตรงนี
ทงัหมดเป็นร้านคา้ทงันนั ลุงก็อยูที่หอ้งแถวเก่าทีอยูข่นานกบัถนนทางเขา้สู่ตลาดมาตงัแต่เกิด ตลาด
นีก็เก่าแก่อยา่งนอ้ยก็ตอ้งมากกวา่ 80 ปี เพราะลุงเกิดมาก็เห็นแลว้ 
  1.2 บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 
   ตอบ ก็มีความคึกคกักวา่นี ผูค้นมาซือของกนัในนี เมือก่อนมีร้านคา้ขายของกนั
เยอะ 
  1.3 สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่างกนั อยา่งไร  
   ตอบ บา้นเรือนก็เป็นอย่างนี (ปัจจุบนั) เพียงแค่เมือก่อนจะมีคนต่างถินเขา้มา 
แลกเปลียนซือขายของกนั แต่ปัจจุบนัมีแต่คนทอ้งทีทีอยู ่ถนนหนทางก็ดีขึน ไปมาหากนัสะดวกขึน 
  1.4  การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร และสินคา้ที
สาํคญัในอดีตคืออะไร และปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
   ตอบ ส่วนใหญ่ก็จบัปลา ทาํประมง และก็ทาํนาเกลือ แต่ประมงมากกวา่ สินคา้
ก็พวกของทะเล ปลาอินทรียเ์คม็ก็ขึนชืออยู ่
  1.5 เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 
   ตอบ (หัวเราะ แล้วก็คิดนาน) ก็คงเป็นความเก่าแก่ การใช้ชีวิตของผูค้นยงั
เหมือนเดิม เรียบง่าย หาปลา ทาํนาเกลือ  
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 2. สิงอาํนวยความสะดวก 
  2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนาํ บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 
อยา่งไร 
   ตอบ ทีพกัในตลาดนีไม่มี ตอ้งไปแถวชายทะเล แถวหาดเจา้สําราญก็เยอะ นงั
รถออกไปได ้ห้องนาํสาธารณะไม่มี แต่ขอร้านคา้เขา้ก็ได ้อาหารก็มีหลายเจา้ เป็นพวกอาหารตาม
สังก็มี ก๋วยเตียวก็มี 
  2.2 ในชุมชนบา้นแหลมมีร้านคา้ หรือบริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว
อะไรบา้ง 

 ตอบ ร้านคา้ก็เป็นพวกขา้วของเครืองใชข้องคนแถวนี อุปกรณ์ทาํประมง เสือผา้  
  2.3 มีการประชาสัมพนัธ์หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ
หนา้ทีนี อยา่งไร 
  ตอบ ก็มีเทศบาลตาํบลดูแลอยู่นะ แต่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่จะไปเทียวทะเล 
หรือไม่ก็ไปวดัมากกวา่ ในนีมนัไม่มีอะไรใหดู้ 

3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 
  3.1 มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น
แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

 ตอบ ก็มีรถเมล ์รถสองแถวเขา้มา แต่ถา้ดึกจะไม่มีรถแลว้ 
  3.2  ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 

 ตอบ ไม่รู้เหมือนกนั เพราะไม่ค่อยไดไ้ปไหนเลย 
  3.3  เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 
   ตอบ ปลอดภยัไหม ไม่รู้เหมือนกนันะ แต่เทศบาลเคา้ก็ถมถนนดีกว่าแต่ก่อน
เยอะ เมือก่อนยงัเป็นดินเป็นทรายอยูเ่ลยแถวนี (ทาํท่าชี)  
 
ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 

1. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 
1.1  หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 
1.2  ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
1.3  ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
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3. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  
2.1  ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 
 ตอบ ก็ดี จะไดคึ้กคกั ไม่เหงา ชาวบา้นจะไดมี้รายไดเ้พิมขึนดว้ย 
2.2  บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 

  ตอบ ก็ช่วยกนัดูแล เป็นหูเป็นตา ตรงไหนสกปรก ตรงไหนเสียหาย เรืองโจร
ขโมยก็ไม่มีนะ เพราะคนในนีรู้จกักนัหมด ใครแปลกหนา้เขา้มาก็รู้  

2.3 แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
   ตอบ ก็ตอ้งแลว้แต่เด็ก เพราะเดียวนีเคา้เรียนกนัสูง จะให้มาขายยาโบราณเคา้ก็
วา่ไม่มีคนกินแลว้ แต่โชคดีทีลูกชายลุงเคา้ก็ช่วยทาํอยู ่เสียดายสูตร เสียดายวชิา  
 
ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
  ตอบ เดียวนีตลาดมนัมีเยอะ มีตลาดนดัตามหมู่บา้น นกัท่องเทียวก็ไปเทียวแถวทะเล
มากกว่า ร้านคา้ทีอยู่ได ้ก็เป็นของจาํเป็น อย่างของลุงนีเป็นยาโบราณ สูตรโบราณ ไม่มีใครทาํได ้
คนหาซือยาก คนเคา้ก็ตอ้งมาซือทีนี  

2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ ก็ยงัอยูก่นัเหมือนกนันะ คนก็ยงัทาํประมง ทาํนาเกลือ ขายของกนัไป เพียงแต่นี
ทะเลมนัไม่มีปลาเยอะเหมือนเมือก่อน บางคนก็เขา้เมืองไปรับจา้งทาํอยา่งอืน 

3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ ของลุงก็เหมือนเดิมนะ เรามีลูกคา้ประจาํอยู ่ยามนัจาํเป็นตอ้งใช ้แต่ถา้หมดคน
รุ่นนีไป ก็อาจจะขายไม่ดีเหมือนก่อน แต่ตอนนนัลุงก็ไม่อยูแ่ลว้ล่ะ (หวัเราะ) 

4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
  ตอบ ก็อยากให้รัฐช่วยเขา้มาปรับปรุงนะ มาทาํให้เป็นแหล่งท่องเทียวก็ดี มาสอน
ชาวบา้นทาํอาชีพก็ดี  
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 

ถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน (S2) 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

ชือ: S2 (นามสมมุติ) 
เพศ: หญิง 
อาย:ุ 74 ปี 
อาชีพ: อดีตเป็นชาวประมง ปัจจุบนัไม่ไดท้าํแลว้เนืองจากอายมุาก 
การศึกษา: ไม่จบประถมศึกษา 

 ประสบการณ์ในพืนที: ตงัแต่เกิด 
 
ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 

1. สิงดึงดูดใจ 
1.1  ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 

 ตอบ เป็นหมู่บา้นประมง ทาํโป๊ะหนา้อ่าวกนัเยอะ ทงัโป๊ะนาํตืนและโป๊ะนาํลึก 
ปลามนัเยอะ จบัปลาไดม้ากมาย ไดป้ลามาก็เอามาขาย คนมารอซือกนัเตม็ไปหมด  

1.2 บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 
   ตอบ เมือก่อนเศรษฐกิจของบา้นแหลมดีมากๆ ทาํมาคา้ขายอะไรก็ดี ตรงบริเวณ
ห้องแถวชนัเดียวก่อนเขา้ตลาดสดนนัเคยมีร้านทาํและขายทองรูปพรรณอยู ่3-4 ร้าน แต่ในปัจจุบนั
เลิกกิจการไปหมดแลว้ อีกอยา่งคือธุรกิจทีเฟืองฟูมากคือธุรกิจรับจา้งตดัเสือผา้ เพราะเมือก่อนไม่มี
เสือผา้สาํเร็จรูปเหมือนสมยันี 

1.3 สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่างกนั 
   ตอบ เมือก่อนคนจะอาศยัอยู่กนัหนาแน่นกว่านี เพราะเมืองมนัเจริญ ขา้วปลา
ของใชก้็หาซือจากตรงนี ถนนหนทางตอนนีดีขึน แต่คนไม่อยูก่นัแลว้ ไปทาํงานทีอืนกนัหมด 

1.4 เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 
   ตอบ เราเป็นเมืองเก่า ชาวบา้นยงัใชชี้วิตแบบเดิมนะ คนก็มีนาํใจ ยงัไปมาหาสู่
กนัไดห้มด 
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2. สิงอาํนวยความสะดวก 
2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนาํ บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 

อยา่งไร 
   ตอบ ไม่มีโรงแรม รีสอร์ท เพราะยงัไม่มีใครมาเทียวแถวนีตอนกลางคืนหรอก 
หอ้งนาํสาธารณะมีในตลาดนะ แต่ก็เป็นแม่คา้ใชม้ากกวา่ อาหารก็ซือได ้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกบัขา้ว
แบบซือกลบัไปกิน ถา้จะหาร้านอาหารตอ้งไปแถวแหล่งท่องเทียวจะมีเยอะ  

2.2 ในชุมชนบา้นแหลมมีร้านคา้ หรือบริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว
อะไรบา้ง 

 ตอบ ไม่มีอะไรพิเศษนะ เพราะมนัไม่มีนกัท่องเทียว 
2.3 มีการประชาสัมพนัธ์หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ

หนา้ทีนี อยา่งไร 
 ตอบ เทศบาลกบัผูใ้หญ่บา้นดูแล แต่ไม่รู้ประชาสัมพนัธ์หรือไม่ เพราะเพชรบุรี

ขึนชือเรืองทะเลมากกวา่ 
3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 

3.1  มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น
แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

 ตอบ รถทวัร์มาไม่ถึงในนี แต่ต่อรถเล็กเขา้มาไดอ้ยู ่ 
3.2  ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 

  ตอบ ยายไม่รู้นะ แต่ถามคนเอาก็ได ้คนแถวนีรู้จดัหมด เพราะเป็นตลาดเก่า 
3.3  เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 

   ตอบ ปลอดภยัดี ไม่มีอะไรหรอก แต่กลางคืนกลางไฟจะนอ้ยหน่อย 
 
ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 

1. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 
1.1  หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 
1.2  ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
1.3  ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 

2. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  
2.1  ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 
 ตอบ ไม่รู้นะ มนัไม่มีอะไรใหเ้คา้ดู ตลาดก็เก่า คนก็แก่กนัหมดแลว้ 
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2.2 บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 
  ตอบ ก็ให้ความร่วมมือทุกอย่าง เวลาเคา้ทาํบุญเลียงพระ คนแถวนีก็ช่วยกัน
ตลอด 

2.3  แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
   ตอบ คนรุ่นหลงัไม่ค่อยทาํประมงแลว้ มนัเหนือย ออกเรือทีหลายวนั บางทีเป็น
เดือน และเดียวนีปลามนัไม่ค่อยมี ทีพอทาํแลว้อยูไ่ดก้็พวกเลียงหอย ส่วนนาเกลือก็ไม่ไดท้าํไดท้งัปี 
ตอ้งหาอาชีพอยา่งอืนเสริมดว้ย 
 
ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
  ตอบ ตลาดมนัเก่า ไม่ทนัสมยั ขายของทีคนไม่นิยมกนัแลว้ คนก็ไม่มาเทียวมาซือ

ของ  
2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 

  ตอบ หลายๆ ร้านก็เลิกขาย ไปอยูก่บัลูกหลานทีกรุงเทพบา้ง ไปหางานทาํทีอืนบา้ง 
3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 

  ตอบ มันก็พูดยาก เพราะเมือก่อนก็ไม่ได้ถึงกับรํารวยอะไรมาก ปัจจุบนัถ้ารู้จัก
ประหยดัหน่อย ก็พออยูไ่ด ้

4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
  ตอบ ไม่มี เจา้หนา้ทีก็ดูแลดีอยูแ่ลว้ 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าทดูีแลชุมชน (O1) 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

ชือ: O1 (นามสมมุติ) 
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 50  ปี 
การศึกษา: ปริญญาตรี 
อาชีพ: นายอาํเภอ 

 ประสบการณ์ในพืนที: ประมาณ 30 ปี 
 
ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 

1. สิงดึงดูดใจ 
  1.1  ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 
  ตอบ บา้นแหลมเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลมาตงัแต่อดีต คนพืนทีทาํการ

ประมง เพาะพนัธ์สัตวน์าํ โดยเฉพาะประเภทหอย โดยเฉพาะหอยแมลงภู่ เรียกไดว้า่เป็นแหล่งใหญ่
ทีสุดในประเทศ อีกอยา่งก็คือนาเกลือ เพชรบุรีมีพืนทีทาํนาเกลือทีใหญ่ทีสุดในประเทศเช่นกนั และ
อาํเภอทีทาํนาเกลือเยอะทีสุดก็คืออาํเภอบา้นแหลมของเรานีเอง 

1.2 บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 
   ตอบ เมือก่อนบ้านแหลมเป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าทางทะเลแทบทุก
ประเภท เรือทีออกทะเลมาจะมาจอดทีนีเพือขายสินค้าและซือของอย่างอืนกลบัไปด้วย เพราะ
เพชรบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพและจงัหวดัอืนๆ ทีไม่ติดทะเล จริงๆ แลว้ในปัจจุบนับา้นแหลมก็ยงัมี
บทบาทในการเป็นแหล่งสินคา้ทางทะเลอยู่ เพียงแต่มีตลาดในแหล่งอืนเกิดขึนด้วย เพราะการ
เดินทางสะดวกมากขึน ผูค้นสามารถเดินทางไปในทีเขา้ถึงยากในสมยัก่อนมากขึน 

1.3 สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่าง อยา่งไร 
    ตอบ สภาพแวดล้อมทางทะเล ปัจจุบันลดความอุดมสมบูรณ์ลง แต่ก็เป็น
เหมือนกนัทุกที ทาํให้ทางหน่วยงานตอ้งนาํเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพอืนๆ ให้แก่ชุมชุน 
เช่นการเพาะพนัธ์สัตวน์าํและฟาร์มหอย รวมถึงการประกอบอาชีพเพือสนบัสนุนแหล่งท่องเทียว
ต่างๆ ในจงัหวดัเพชรบุรี 
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1.4 เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 
   ตอบ ชุมชนบา้นแหลมเป็นชุมชนเก่าแก่ทีผสมผสานวฒันธรรมไทย จีน และมี
วถีิชีวติทีเรียบง่ายแต่เป็นเอกลกัษณ์ เป็นชาวประมงและชาวนาเกลือทีเรียบง่ายแต่น่าศึกษา และหาดู
ไดย้ากในภูมิภาคอืนๆ  

2. สิงอาํนวยความสะดวก 
2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนาํ บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 

อยา่งไร 
   ตอบ ในบริเวณชุมชนบ้านแหลม ไม่มีทีพักค้างคืนหรือห้องนําสาธารณะ
เนืองจากยงัไม่ไดเ้ป็นแหล่งท่องเทียวปัจจุบนั 

2.2 มีการประชาสัมพนัธ์หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ
หนา้ทีนี อยา่งไร 
   ตอบ ในปัจจุบนัยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในฐานะทีเป็นแหล่งท่องเทียว แต่ก็
มีการดูแลและรักษาสิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของชุมชนอยูอ่ยา่งต่อเนืองจากหน่วยงานราชการ 

3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 
  3.1  มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น
แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
   ตอบ มีพาหนะหลายอย่างเข้ามาได้อย่างสะดวกในชุมชน เช่น รถสองแถว 
รถเมล ์

3.2 ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 
   ตอบ ถา้สําหรับนกัท่องเทียวต่างถิน คิดวา่คงยงัไม่พอ แต่เป็นสิงทีปรับปรุงได้
หากจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว 

3.3 เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 
   ตอบ เส้นทางคมนาคมมาทีชุมชนบ้านแหลมมีความปลอดภัยเพราะเป็น
เส้นทางราบไม่มีทางขึนเขาลาดชนั หรือโคง้อนัตรายใดๆ ประกอบกบัถนนหนทางมีการปรับปรุง
พืนถนนและมีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง 
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ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 

1. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 
1.1 หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 

  ตอบ ดูแลชุมชนและความเป็นอยู่ของชาวบา้นตามนโยบายทีได้รับมาจากทาง
จงัหวดั ทงัในดา้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ยาเสพติด เรืองความ
เป็นอยูทุ่กๆ ดา้น  

1.2 ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
  ตอบ ทางอาํเภอมีแผนส่งเสริมการท่องเทียวตลอดทงัปี ไม่ว่าจะเป็นงานตาม
ประเพณีหรือเทศกาล หรืองานจดัขึนเพือประชาสัมพนัธ์เฉพาะกิจ คือช่วยสนบัสนุนในเรืองเงินทุน 
รูปแบบของงานและการประชาสัมพนัธ์ 

1.3 ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
  ตอบ จริงๆ แล้วไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โต ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในหน้างาน
มากกว่า เช่น การประสานงานไม่เพียงพอทาํให้เขา้ใจผิดกนั และก็มีปัญหาเรืองงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการจดังานบา้ง แต่ก็ไดรั้บความช่วยเหลือจากภาคเอกชนดว้ย 

2. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  
2.1 ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 

  ตอบ คิดวา่สามารถเป็นไปได ้เพราะตลาดฯ มีกลินอายของวิถีชีวิตชุมชนดงัเดิม
ทีเป็นความดงัเดิมจริงๆ ไม่ไดต้กแต่งจงใจให้เป็น แต่ก็ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงพฒันาอีกหลายดา้น 
เพือรองรับความตอ้งการของนกัท่องเทียวมากขึน 

2.2 บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 
  ตอบ ชาวบา้นให้ความร่วมมือดี อาจจะมีบา้งสําหรับคนทีกลวัเสียผลประโยชน์ 
แต่สามารถทาํความเขา้ใจกนัได ้ทีนีเป็นชุนชนเล็กๆ รู้จดักนัหมด พวกเคา้ก็รู้จกัผมดี ถา้ขอร้อง ขอ
ความช่วยเหลือ ก็ใหค้วามร่วมมือกนัดีทุกคน 

2.3 แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
  ตอบ เราพยายามอนุรักษก์ารประกอบอาชีพดงัเดิมไว ้ไม่วา่จะเป็นการทาํประมง 
นาเกลือ การแปรรูปผลผลิตทางทะเล ทาํปลาอินทรียเ์ค็ม หรือพวกงานประเพณีต่างๆ ก็ยงัจดักนัอยู่
ทุกปี เชือวา่ไม่สูญหายไปไหนแน่นอน 
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ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
  ตอบ จริงๆ แลว้มนัเป็นเรืองธรรมชาตินะ เพราะเวลามนัเปลียน สภาพสังคม การใช้
ชีวิต ความตอ้งการของคนมนัก็เปลียนไปหมด เมือก่อนบา้นแหลมเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลียน
ทางทะเล เพราะเรือตอ้งมาจอดทีนี แต่ปัจจุบนัมีท่าเรือมากมาย การคมนาคมก็สะดวกขึน คนไม่
จาํเป็นตอ้งหลงัไหลกนัมาทีนี ซึงเราก็พยายามดึงจุดอืนมาเป็นจุดขาย เพชรบุรีเรามีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติมาก เรามีทะเลสวยงาม เรามีวดัเก่าแก่ เรามีป่าเขา เราก็เอาตรงนนัมาเป็นจุดขาย เป็น
แหล่งท่องเทียวทดแทนกนัไป  

 2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ ก็เปลียนไปในเรืองของอาชีพ คนของเราทาํประมงน้อยลง ไปรับจา้งหรือทาํ
อาชีพอืนๆ กนับา้ง ยา้ยทีอยูก่นัออกไปบา้ง แต่คนทียงัใช้วิถีชีวิตเดิมก็ยงัมีอยูเ่ยอะนะ เพราะถา้ใช้
ชีวติอยา่งพอเพียง ก็สามารถอยูก่นัไดแ้บบไม่เดือดร้อน 

3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ สําหรับผม ผมมองว่าไม่ไดเ้ปลียนแปลงมากเพราะคนเราก็ตอ้งเปลียนแปลง
ตวัเองใหเ้ขา้กบัยคุสมยัดว้ย จริงทีวา่ทรัพยากรทางทะเลลด ปลาลดลง เราก็พฒันาเทคโนโลยีขึน เรา
เปลียนจากผูล่้า มาเป็นผูเ้พาะพนัธ์ุ หรือตลาดซบเซา เราก็เปลียนมาเป็นแหล่งท่องเทียว ให้เรามี
รายไดเ้ท่าเดิมหรือเพิมขึน 

4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
  ตอบ สําหรับการพฒันาตลาดเก่าบา้นแหลมให้เป็นแหล่งท่องเทียว ผมวา่น่าจะทาํได ้
แต่คงไม่ใช่แค่จากการสนบัสนุนของรัฐอยา่งเดียว ตอ้งเริมทีคนในชุนชมก่อนวา่อยากให้ตลาดบา้น
แหลมเป็นแหล่องท่องเทียวหรือไม่ ถา้อยากให้เป็นเราตอ้งรวมกลุ่มกนัคิดรูปแบบวา่เรามีจุดเด่น มี
จุดขายอะไร มนัถึงจะเป็นไปได ้
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในชุมชน (B1) 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

ชือ: B1 (นามสมมุติ) 
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 65  ปี 
การศึกษา: ป.4 
อาชีพ: อดีตเจา้ของพืนทีในตลาด 

 ประสบการณ์ในพืนที: ตงัแต่เกิด 
 
ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 

1. สิงดึงดูดใจ 
  1.1  ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 

 ตอบ บริเวณ ตัวอาคารตลาด ห้องแถวการค้า และพืนทีส่วนใหญ่ของบ้าน
แหลม แต่เดิมเป็นพืนทีขนุอุดมราชภกัดี  ซึงเป็นชาวจีนแตจิ้วทีอพยพเขา้มาตงัถินฐานในบา้นแหลม 
ในอดีตนนัยงัไม่มีการตดัถนน ตลาดเก่าบา้นแหลมเป็นเมืองท่าทีสําคญั และมีการติดต่อคา้ขายกบั
ประเทศเพือนบา้น เพราะมีคลองเล็กๆ อยูข่า้งตลาดจึงสามารถใชข้นถ่ายสินคา้ไปปากแม่นาํทาํให้มี
การแลกเปลียนสินคา้ และขนส่งสินคา้ทางเรือโดยใชแ้ม่นาํเพชรบุรีทีไหลมาจากตวัเมืองเพชรบุรีซึง
มีขนาดใหญ่ จึงใชแ้ม่นาํเป็นหลกัในการเดินทาง และคลองใชเ้ล็กๆทีพาดผา่นขา้งตลาดในอดีตยงั
เป็นทีขนเกลือของชาวบ้านซึงเป็นสินค้าหลัก  ถนนทีผ่านเข้าตลาดและข้ามสะพานข้ามคลอง
ออกไปยงัหอ้งแถวทีอยูอี่กฟากหนึงของตลาดในอดีตแต่ละห้องจะทาํการคา้ให้กบัลูกเรือทีมาหาซือ
เสบียงและสินคา้ต่างๆ ในอดีตเศรษฐกิจของบา้นแหลมจึงดีมากๆ ทาํมาคา้ขายอะไรก็ดี  

1.2 บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 
  ตอบ ขายดี คึกคึกมาก คนพลุกพล่านทงัวนั 

  1.3  สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่าง อยา่งไร 
  ตอบ บา้นเรือนในตลาดจะเป็นอาคารรูปแบบเก่า ประยุกต์วนัธรรมไทย จีน 
เพราะคนส่วนใหญ่มีเชือสายจีน ปัจจุบนัก็ยงัมีให้เห็นอยู่แต่ทรุดโทรมไปมากแล้ว การเดินทาง
เมือก่อนไม่ค่อยใชร้ถ เพราะรถมีราคาแพง เราจะใชเ้รือ เรือพาย เรือยนตว์ิงตามคลองเล็กคลองนอ้ย
ขา้งตลาด 
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1.4 เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 
  ตอบ เรามีของขึนชือหลายอย่าง อาหารก็อร่อย ขนมก็อร่อย เรามีเกลือขึนดี มี
วดัดงัๆ หลายที ทงัวดัไทย วดัจีน มีแหล่งท่องเทียวเยอะแยะมากมาย 

2. สิงอาํนวยความสะดวก 
  2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนํา บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 
อยา่งไร 

 ตอบ เรามีทีพกัอยูบ่ริเวณชายหาดหลายที ไม่ไกลจากทีนี นงัรถเล็กไปได ้
  2.2  ในชุมชนบา้นแหลมมีร้านคา้ หรือบริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว
อะไรบา้ง 

 ตอบ ร้านคา้ในตลาดมีของขายมากมาย ทงัของสด ของแห้ง ส่วนใหญ่ถา้ซือเป็น
ของฝากก็มีพวกปลาเคม็ ปลาหมึกแหง้ หมึกกะตอย กะปิ เกลือ  
  2.3  มีการประชาสัมพนัธ์หรือให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํหนา้ที
นี อยา่งไร 
  ตอบ ก็ช่วยๆ กนันะ ทางราชการก็จดัทาํอยู่ เวลามีงานประเพณีจดังาน ก็ทาํป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แขกไปใครมา ชาวบา้นก็ช่วยกนับอกปากต่อปาก 

3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 
3.1 มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น

แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
   ตอบ มีรถเยอะ ตงัแต่เชา้มืด ทงัรถเมล ์รถเล็ก พวกรถสองแถวก็มีมา 

 3.2 ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 
ตอบ ถา้สาํหรับนกัเทียงก็สามารถขบัรถตามป้ายอาํเภอบา้นแหลมมาได ้มีป้ายบอกตลอดทาง 

3.2 เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 
   ตอบ ปลอดภยัดี ทางลาดยางหมดแลว้ 
 

ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 
1. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 

  1.1 หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 
  1.2 ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
  1.3 ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
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 2. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  

2.1  ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 
   ตอบ ก็ดี ชุมชนจะไดมี้รายไดเ้พิมจากนกัท่องเทียว และมีการพฒันาปรับปรุง
ความสะอาด ถนน หนทาง  
  2.2 บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 
   ตอบ คิดว่าถ้าเป็นสิงทีดี ทุกคนก็ให้ร่วมมือเต็มที แต่ต้องอธิบายให้ชัดเจน 
เพราะเราเป็นคนรุ่นเก่า ไม่ค่อยชอบเปลียนแปลง 

2.3 แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
  ตอบ คิดว่าจะให้คนรุ่นใหม่สืบทอดต่อก็คงยาก อาจจะยงัทาํอยู่บ้าง แต่คง
นอ้ยลงๆ เรือยๆ ตอ้งปลูกฝัง และใหค้วามสาํคญัมากขึน 
 
ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
  ตอบ ผมว่าเดียวนีตลาดมนัเยอะนะ ห้างก็เยอะ แล้วก็พวก 7-11 ก็เยอะ คนไม่

จาํเป็นตอ้งเขา้ตลาด นอกจากจะมาซือของสดตอนเชา้ๆ มนัก็ทาํใหค้นลดลงไปเอง 
2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 

  ตอบ ก็ตอ้งทนอยู่กนัไป เพราะบา้นเราอยู่นี ไม่มีทีให้ไป ก็ปรับตวั หาของทีลูกคา้
ตอ้งการมาขาย ใหพ้อมีรายได ้

3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ รายไดล้ดลง ยิงสําหรับคนคา้ขาย เดียวนีคา้ขายยาก คนไม่ค่อยซือของเหมือน
เมือก่อน 

4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
  ตอบ ผมอยากใหห้น่วยงานเขา้มาช่วยดูแลหน่อย ช่วยปรับปรุงให้มนัน่าเดิน น่าเทียว 
มาทาสี อนุรักษตึ์กหน่อย ตึกมนัสวยอยูแ่ลว้ ทาํอีกเล็กนอ้ยก็น่าเขา้มาดูมาชม 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน (R1) 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

ชือ : R1 (นามสมมุติ) 
เพศ : ชาย 
อาย ุ: 47  ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี 
อาชีพ : ครู 

 ประสบการณ์ในพืนที : ประมาณ 20 ปี 
 
ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 

1. สิงดึงดูดใจ 
  1.1 ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 

ตอบ เป็นหมู่บา้นประมง การประมงในอาํเภอบา้นแหลมในอดีตสมยั 50 ปีก่อน 
ในทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากแมใ้นแม่นาํก็ยงัมีกุง้และปลาชุกชุม สามารถงมกุง้ตามเสาผูกเรือ 
ตกปลาดุกทะเล การทาํการประมงแต่เดิมจะเป็นการทาํการประมงชายฝัง เช่นการวางเบ็ดราว ยกยอ 
เลียงหอยแครง ทาํโป๊ะเฝือก การเดินทางไปทาํการประมงยงัใช้ เรือพาย เรือแจวหรือโป๊ะแล่นใบ 
ไฟฟ้ายงัไม่มีตอ้งใชต้ะเกียงนาํมนัก๊าซ หรือตะเกียงเจา้พาย ุ 

1.2  บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 
ตอบ อาํเภอบา้นแหลมมีการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซีย 

โดยจะมีเรือสินคา้แล่นใบมาซือเกลือ ขา้วสาร นาํตาล โดยมีมะพร้าว ขนมปังแบบครีมแครกเกอร์ 
ผา้ปาเตะ๊ ร่ม และขนมต่างๆ คนจึงเยอะพลุกพล่าน ทงัพอ่คา้ แม่คา้และคนซือของ  

1.3 สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่าง จากปัจจุบนั 
  ตอบ สภาพบา้นเรือนในปัจจุบนัยงัคงไม่ต่างจากในอดีตมากนัก เพียงแค่เก่า
และทรุดโทรมลงไป การคมนาคม ถนนหนทางก็เจริญมากขึน เดินทางสะดวกสบาย 

1.4 เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 
  ตอบ เอกลกัษณ์น่าจะเป็นวฒันธรรมและเรืองราวของชุมชนทีแสดงให้เห็นถึง
วถีิชีวติของคนริมทะเล คนทีใชชี้วติกบัทอ้งทะเล และผลิตภณัฑที์ไดจ้ากทะเล 
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2. สิงอาํนวยความสะดวก 
  2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนาํ บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 

อยา่งไร 
   ตอบ ยงัไม่มี เพราะในปัจจุบนัพืนทีตรงนียงัไม่ไดพ้ฒันาเป็นสถานทีท่องเทียว มี
แต่คนในพืนทีมาจบัจ่ายใชส้อย ซือของใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  2.2 ในชุมชนบา้นแหลมมีร้านคา้ หรือบริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว
อะไรบา้ง 

   ตอบ ก็ยงัไม่ค่อยมี เหมือนทีบอกวา่ยงัไม่มีนกัท่องเทียวมากนั มีแต่คนพืนที 
  2.3 มีการประชาสัมพนัธ์หรือใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํหนา้ทีนี 
อยา่งไร 
   ตอบ เรืองปรับปรุงหรือประชาสัมพนัธ์เป็นหน้าทีของหน่วยงานราชการ และ
เจา้ของพืนทีเอกชนเอง หากจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว คงตอ้งมานงัคุยเรืองแนวทางกนัก่อน 

3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 
3.1 มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น

แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
 ตอบ ถา้จะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว ก็ตอ้งเพิมรถโดยสารเขา้มาภายในบริเวณ
ตลาดอีก แต่คงไม่เป็นปัญหาเพราะถา้มีความตอ้งการมาเทียวจริง ก็คงมีรถเพิมขึนเอง เพราะเป็น
อาชีพมีรายได ้
  3.2 ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 
   ตอบ ก็เช่นเดียวกนั ณ ปัจจุบนัคงยงัไม่เพียงพอสําหรับคนต่างถิน โดยเฉพาะ
นกัท่องเทียวต่างชาติ เพราะป้ายต่างๆ ก็มีแต่ภาษาไทย 
  3.3  เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 
   ตอบ ผมวา่พอใชไ้ดน้ะ ถา้เทียบกบัถนนเส้นอืนๆ ในจงัหวดัอืน เพียงแต่อาจจะ
ตอ้งเพิมไฟฟ้า และป้ายบอกทางอีกก็น่าจะปลอดภยัเพียงพอ   
 
ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 

4. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 
1.1 หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 
1.2 ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
1.3 ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
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2. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  
2.1 ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 
 ตอบ ผมเห็นดว้ยนะ เพราะเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเทียวอยู่แลว้ หากจะเพิม

พืนทีตรงนีเขา้ไปดว้ยเพือเป็นแหล่งเรียบรู้วิถีชีวิตทอ้งถินก็น่าจะทาํได ้เพียงแต่ตอ้งปลูกจิตสํานึก
ของชุนชมให้เขม้แข็ง เพราะการเป็นแหล่งท่องเทียวตอ้งอาศยัพลงัของชาวบา้น ร่วมแรงร่วมใจกนั
พฒันาและตอ้งใชเ้วลาสร้างชือนานกวา่คนจะรู้จกั 

2.2 บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 
  ตอบ ผมวา่ทุกคนเต็มใจและยินดีทีจะช่วย เพราะทาํแลว้มีรายได ้ลูกหลานมีงาน
ทาํ 

2.3 แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
  ตอบ เรืองวฒันธรรมคงไม่มีปัญหาเพราะยงัคงมีการสืบสานประเพณีสําคญัของ
ชาวเมืองเพชรอยูเ่สมอ แต่เรืองของการประกอบอาชีพประมงหรือทาํนาเกลือ ก็คงเป็นไปตามกลไก
ของตลาด  
 
ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
  ตอบ เริมจากมีการเปิดท่าเรือในจงัหวดัอืนๆ มากขึน เรือจากมาเลเซีย หรือจงัหวดั
อืนๆ มีทางเลือกมากขึน รวมทังพืนทีทางทะเลในบริเวณนีเริมไม่อุดมสมบูรณ์แล้ว ทาํให้มี
ทรัพยากรทีจะแลกเปลียนนอ้ยลงดว้ย 

2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยงัคงอาชีพดังเดิมคืออาชีพประมง และทาํนาเกลือ แต่

บางส่วนก็ตอ้งปรับตวัเพือความอยูร่อดโดยการยา้ยออกไปหางานทาํทีอืนบา้ง ขายของตามตลาดนดั
เพิมรายไดบ้า้ง  

3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ รายไดน้้อยลง โดยเฉพาะพ่อคา้แม่คา้ในตลาด บางร้านขาดทุนจนไม่สามารถ
ดาํเนินกิจการต่อไดก้็ตอ้งปิดไป 

4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
  ตอบ ตลาดตรงนีเป็นของเอกชน ซึงเจ้าของไม่มีเงินทุนจะปรับปรุงแล้ว หากจะ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว ทางภาครัฐก็ตอ้งเขา้มาช่วยปรับปรุงดว้ย 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน (R2) 
 
ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์ในพืนที 

ชือ: R2 (นามสมมุติ) 
เพศ: ชาย 
อาย:ุ 45  ปี 
การศึกษา: ประถมศึกษาปีที 6 
อาชีพ: ขบัรถรับจา้ง 

 ประสบการณ์ในพืนที: ตงัแต่เกิด 
 
ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบหลกั 

1. สิงดึงดูดใจ 
  1.1  ตลาดบา้นแหลมในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร 

ตอบ เท่าทีผมจาํความได ้สมยัก่อนก็เป็นร้านคา้อยา่งนี แต่มีร้านเยอะกวา่นี มีทงั
ร้านทอง มีร้านเครืองใชไ้ฟฟ้า ร้านกาแฟโบราณ ร้านเยอะ คนก็เยอะ ตอนเชา้ๆ ก่อนไปเรียน ผมจาํ
ไดว้า่เดินออกมาตลาดซือปาท่องโก๋ ยกมือไหวค้นนนัที คนนีที เดียวนีลม้หายตามจากไปหมดแลว้  

1.2 บรรยากาศในการคา้ขายในอดีตเป็นอยา่งไร 
 ตอบ ผมก็ฟังผูใ้หญ่เล่ามาอีกทีวา่สมยัก่อน ตรงนี (ตลาด) เจริญมาก เรียกไดว้า่คึกคกั 
คนเยอะ โดยเฉพาะช่วงรุ่งสาง ชาวประมงจะเอาปลา เอาหอย มาขาย คนทาํนาเกลือก็เอาเกลือมาขาย 
คนซือก็มีทงัคนไทย คนจีน คนใต ้พวกแขกก็มี 

1.3  สภาพแวดลอ้ม บา้นเรือน การคมนาคมในอดีตและปัจจุบนัมีความเหมือนหรือ
ต่าง อยา่งไร 
  ตอบ ก็ต่างกนัตรงทีเมือก่อนมีคนอยู่กนัเยอะกว่านี อย่างตรงตึกแถวก็มีคนอยู่
ทุกหอ้งเป็นร้านตลอดแนว ตอนนีส่วนใหญ่ก็ปิดไป เพราะมีแต่คนแก่อยู ่เปิดร้านก็ไม่ไหว ลูกเตา้ก็
ไปทาํงานทีอืนหมด ถนนก็ดีขึน มีหลายเส้นทางมากขึน เมือก่อนจะเขา้เมืองเพชรบุรีตอ้งนงัรถ นงั
เรือหลายต่อ ประมาณ 4-5 ชวัโมงกวา่จะถึง เดียวนี 15 นาทีก็ถึงแลว้ 

1.4  เอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมคืออะไร 
  ตอบ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรืองนะ ถา้พดูถึงตลาด แต่ถา้เป็นอาํเภอบา้นแหลมก็ดงัหลาย
อยา่ง วดัก็ดงั ร้านอาหารก็มีดงัหลายร้าน  
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2. สิงอาํนวยความสะดวก 
2.1 ในชุมชนบา้นแหลมมีทีพกั ห้องนาํ บริการอาหารให้กบันักท่องเทียวหรือไม่ 

อยา่งไร 
   ตอบ ไม่มีครับ ตอ้งเขา้ไปในเมืองอีกหน่อยจะมีหลายที 

2.2 ในชุมชนบา้นแหลมมีร้านคา้ หรือบริการทีอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว
อะไรบา้ง 
   ตอบ (หัวเราะ) ไม่มีหรอกครับ ตอนนีร้านคา้เหลือน้อย มีแต่ร้านขายของชาํ 
แลว้ก็พวกอาหารตามสัง 

2.3 มีการประชาสัมพนัธ์หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเทียวหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ
หนา้ทีนี อยา่งไร 

   ตอบ ผมไม่แน่ใจ มนัไม่มีอะไรใหเ้ทียวนะตรงนี 
3. ความสะดวกในการเขา้ถึง 

3.1 มีขนส่งสาธารณะจากจงัหวดัอืนเขา้สู่แหล่งท่องเทียว และภายในชุมชนบา้น
แหลมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

  ตอบ ตรงนีมีรถเขา้มาไดห้ลายทางอยู ่ง่ายสุดก็รถเมล ์แลว้ก็เดินเขา้มาหน่อย 
3.2 ป้ายบอกทางมีความเพียงพอต่อความเขา้ใจของนกัท่องเทียวหรือไม่ 

   ตอบ ผมวา่ถา้สาํหรับนกัท่องเทียวก็คงไม่พอ ตอ้งเพิมอีกเยอะ 
3.3 เส้นทางคมนาคมมีความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 

  ตอบ ก็มีทางช่วงทีเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ก็ไม่ถึงกบัอนัตราย 
 

ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัองคป์ระกอบสนบัสนุน 
1. นโยบายแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษ ์(เป็นคาํถามเฉพาะ O1) 

1.1 หนา้ทีของท่านในการพฒันาดูแลชุมชนบา้นแหลมคืออะไร อยา่งไร 
1.2 ในปัจจุบนั หน่วยงานของท่านมีแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 
1.3 ท่านประสบปัญหาในดาํเนินแผนงานการท่องเทียวและอนุรักษอ์ยา่งไร 

2. จิตสาํนึกและแนวคิดของคนในชุมชน  
2.1 ท่านคิดอยา่งไรหากชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมจะกลายเป็นแหล่งท่องเทียว 

  ตอบ ถา้ทาํไดก้็ดี (หวัเราะ) แต่ผมวา่น่าจะยาก มนัไม่มีอะไรให้ดู ตลาดก็เก่ามาก 
แม่คา้ก็ไม่เปิดร้านขายของ  
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2.2 บทบาทของชาวบา้น, ร้านคา้, เจา้ของตลาดทีมีส่วนร่วมต่อการพฒันาตลาด 
  ตอบ ถา้จะพฒันา ปรับปรุงตลาด ผมว่าชาวบา้นก็ตอ้งเต็มใจช่วยอยู่แลว้ แต่ถ้า
ตอ้งใชเ้งินมาก หรือจะขึนค่าเช่า ก็คงยาก ตอ้งทาํใหค้นมาเทียวใหไ้ดก่้อน  

2.3 แนวโนม้การสืบทอดวฒันธรรม และอาชีพของคนรุ่นหลงั 
  ตอบ ถา้ไม่มีการปรับปรุงอะไร คนรุ่นใหม่ๆ ก็คงออกจากทีนีไปกนัหมด เพราะ
หลงัๆ นีก็เหลือแต่คนแก่ๆ 40-50 ขึนกนัทงันนั 
 
ส่วนที 4 คาํถามประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. สาเหตุสาํคญัทีทาํใหต้ลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง 
 ตอบ ผมก็ไม่แน่ใจ แต่ตลาดตรงนีมนัเก่าแลว้เป็นร้อยปีได ้มนัคงถึงอายมุนัแลว้  

2. เมือตลาดเก่าบา้นแหลมซบเซาลง วถีิชีวติของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ ก็แยเ่ลย ก็อยูก่นัตามสภาพ คนแก่ก็อยูเ่ฝ้าบา้นเฉยๆ รอลูกหลานส่งเงินมาให ้ 

3. รายไดแ้ละสถานะภาพของคนในชุมชนเปลียนแปลงไปอยา่งไร 
  ตอบ ก็ขายของ หรือรับจา้ง มีรายไดแ้ค่พออยูไ่ด ้หาเชา้กินคาํไปวนัๆ หนึง อยา่หวงั
รวย (หวัเราะ) 

4. ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นอืนๆ เกียวกบัตลาดบา้นแหลมในปัจจุบนั 
 ตอบ ถา้มีหน่วยงานเขา้มาพฒันา แบบยกเครืองใหม่เลยก็น่าจะดี เพราะมนัตอ้งปรับ
เยอะ ทงัตวัตลาด ทงัตึกแถวก็เก่าและโทรมมาก ยงิไม่มีคนดูแล มนัก็สกปรก ไม่น่าเทียว จะ
กลายเป็นตลาดร้างไป 
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