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 Notre travail cherche à évaluer la satisfaction des touristes occidentaux qui ont 

visité le marché flottant Damnoen Saduak. Notre étude s’appuie sur l’observation du site 

sur des questionnaires écrits auprès des touristes et sur des entretiens avec les guides 

professionnels. 

Nous avons fait passer cinquante questionnaires écrits sur le niveau de satisfaction 

des touristes qui viennent avec un guide accompagnateur ou bien en individuel. Ensuite, 

nous avons fait des entretiens avec dix guides thaïs professionnels. 

Nous avons constaté lors de l’analyse que les touristes sont globalement plutôt 

satisfaits de leur visite du marché flottant. Mais, il y a une grande différence entre les 

touristes venus seuls ou venus accompagnés. Les touristes accompagnés sont satisfaits 

sans être enthousiastes. Par contre, les touristes individuels sont le plus souvent insatisfaits. 

Nous pensons que cette insatisfaction est surtout due à l’absence de guide accompagnateur. 

Car celui-ci a un rôle d’explication de l’écart entre la réalité actuelle et ce que promet la 

publicité des brochures promotionnelles. Surtout, les touristes individuels se trouvent 

confrontés au harcèlement commercial ou à tentatives de petites escroqueries de la part des 

vendeurs ou des loueurs de barques. Si rien n’est fait, le marché Damnoen Saduak peut 

donc se perpétuer dans une activité touristique encadrée par les agences et tours opérateurs 

mais il risque de voir se détourner la clientèle individuelle.  
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ผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 50 ชุดแก่นกัท่องเท่ียวเพือ่สอบถามเก่ียวกบัระดบั
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Introduction 
 

 

De nos jours, le tourisme est un domaine économique 

qui rapporte beaucoup de devises étrangères à notre pays, en 

particulier le tourisme culturel. Actuellement, il nous semble 

que la plupart des touristes étrangers, particulièrement « les 

Occidentaux cherchent à visiter des sites touristiques reflétant 

les traditions thaïes car ils commencent à s’ennuyer avec les 

sites touristiques habituels »1

« Venise d’Orient », c’était le nom donné au royaume 

d’Ayudhaya par les premiers Occidentaux qui y sont venus

. 

2

                                                 
1

 (notre traduction) คู่มือส่งเสริมหมู่บา้นการท่องเท่ียว, 2543. (Manuel de support du 
village touristique, 2000 : 1) 

. 

Autrefois, le royaume d’Ayudhaya à partir du règne du roi 

Prasat Thong (1629-1656) était un royaume qui accueillait 

beaucoup d’Occidentaux venus faire du commerce, prêcher le 

christianisme, etc. Tous les Siamois utilisaient des barques pour 

circuler sur les canaux. 

2
 ศรีศกัร วลัลิโภดม, อยธุยาอาภพัลบัไป,. วารสารเมืองโบราณ ปี 2543 ฉบบัท่ี 26.4. (Srisak 

WALLIPHODOM  Le déclin d’Ayudhaya, Journal de MuangBoRan, la 
collection de vingt-sixième point quatre, 2000). 
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Khunluang Wat Pradu Song Tham (ขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม) était un roi 

d’Ayudhaya qui n’a régné qu’un mois (en 1758 E.C.) avant de devenir moine. Dans 

les archives anciennes du pays3

Nous pouvons remarquer que le marché flottant est considéré comme le cliché 

touristique de la Thaïlande : la photo du marché flottant se retrouve sur les affiches 

dans les agences de voyage ou sur la couverture des guides de tourisme. C’est la 

spécificité de la Thaïlande même s’il y a d’autres marchés flottants dans le monde. Il 

en est ainsi parce que la vie quotidienne des Thaïlandais était attachée à l’eau, ils ont 

une relation ancienne avec l’eau ou la vie au bord du canal.  

, ce roi décrit le royaume, en notant plusieurs endroits 

importants comme les temples, les ruines, les canaux et aussi les marchés flottants. 

Cela veut dire que le marché flottant existe au moins depuis la période d’Ayudhaya au 

dix-huitième siècle. 

Comme le dit Phatchara LAPLUECHAI dans son mémoire 4

                                                 
3

 Consultable en ligne sur 

, même si 

plusieurs marchés flottants ont disparu à cause de l’avènement des nouvelles formes 

de commerces comme le supermarché ou hypermarché, il existe certains marchés 

flottants considérés comme sites touristiques traditionnels thaïs qui sont très 

renommés chez les touristes étrangers, parce qu’ils peuvent y voir le mode de vie thaï 

dans le passé et comprendre le lien intime entre les locaux et l’eau : les locaux se 

déplacent sur des barques dans des petits canaux, ils vendent des fruits ou de la 

nourriture, échangent des choses, etc.  

http://shalawan.www2.50megs.com/our-ayuttaya-eastvenich.htm 
4

พชัรา ลาภลือชยั.ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีและตลาดนํ้าท่าคา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม. (วทิยนิพนธบ์ริหารธรุกิจมหาบญัฑิต : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546) หนา้ 2  
(Phatchara LAPLUECHAI . Satisfaction des touristes thaïlandais par rapport au management 
touristique du marché flottant Damnoen Saduak à Ratchaburi et celui de Tha Kha à Samut Songkram. 
(Mémoire de master du management : université Srinakharinwirot, 2003), 2.) 
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Certes il y a beaucoup de marchés flottants qui ont été ouverts pour devenir 

des sites touristiques. Selon les informations publiées dans un livre5

1. le marché flottant Taling Chan à Bangkok (ตลาดนํ้าตล่ิงชนั) 

 sur la géographie 

du tourisme, il y a sept marchés flottants considérés comme des sites touristiques qui 

se trouvent au centre et à l’ouest de la Thaïlande :   

 2. le marché flottant Bang Khuwieng à Nonthaburi (ตลาดนํ้าบางคูเวียง) 

 3. le marché flottant Bang Noi à Samut Songkhram (ตลาดนํ้าบางนอ้ย) 

 4. le marché flottant Amphawa à Samut Songkhram (ตลาดนํ้าอมัพวา) 

 5. le marché flottant Khlong Pho Hak à Samut Sakhon (ตลาดนํ้าคลองโพธ์ิหกั) 

 6. le marché flottant Tha Kha à Samut Songkhram (ตลาดนํ้าท่าคา) 

 7. le marché flottant Damnoen Saduak à Ratchaburi (ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก) 

Le marché flottant Damnoen Saduak est le marché flottant le plus réputé et 

celui qui le premier s’est transformé en site touristique. Actuellement, sa réputation 

est mondiale grâce à la politique touristique du gouvernement thaïlandais et au 

support d’entreprises privées.
6

 Le marché flottant Damnoen Saduak, à Ratchaburi, est un marché flottant qui 

s’est adapté pour devenir un site touristique traditionnel thaï. Ce phénomène est un 

changement complet de la finalité du marché flottant en Thaïlande qui de lieu de 

commerce local devient un lieu de visite. Le marché flottant Damnoen Saduak est 

considéré comme le modèle de ce type de transformation. 

 

Actuellement, nous voyons qu’il y a de nombreuses créations de marchés 

flottants à but touristique en Thaïlande. Selon notre pré-enquête auprès de dix 

touristes rencontrés rue Khaosan (ขา้วสาร) dans le quartier touristique Bang-Lamphu 

(บางลาํพ)ู, nous constatons que si les touristes étrangers pensent au marché flottant, le 

nom du marché flottant Damnoen Saduak va être le premier nom associé (50%).  

                                                 
5

 วรรณา วงษว์านิช.ภมิูศาสตร์การท่องเท่ียว.กรุงเทพฯ : พิมพล์กัษณ์ 463-468, (งานวจิยั : มหาวทิยาลยัหศรีนครินทรวโิรฒ, 2539). 
(WONGVANICH Wanna Géographie du tourisme, Bangkok Pimlak, 463-468 (Recherche du 
département de géographie : université Srinakharinwirot, 1996). ) 
6

 Ibid. LAPLUECHAI, 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4 

La réputation du marché flottant Damnoen Saduak est entretenue par les médias 

divers comme l’Internet, les guides de tourisme, la TV, etc. 

 Les expressions qui reviennent pour décrire le marché flottant dans les guides 

de tourisme sont « site culturel », « authentique », « vie traditionnelle », « au bord du 

canal », « les sourires des habitants »… Cela donne un sentiment charmant, idyllique 

et fabuleux pour ce site touristique. Donc, quand les touristes étrangers lisent ces 

informations, cela devrait provoquer chez eux une bonne image du marché flottant 

Damnoen Saduak. 

 Pourtant, à cause des rénovations et aménagement pour accueillir un nombre 

croissant de touristes, le marché flottant Damnoen Saduak a changé, toutes les 

activités touristiques de ce marché flottant sont devenues trop commerciales. Cela 

provoque une contradiction entre l’attente des touristes étrangers et la réalité du 

marché flottant Damnoen Saduak, ce qui mène peut-être à la déception et au 

mécontentement des touristes étrangers. 
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Premier chapitre : Recherche historique 

I.1) Histoire du marché en Thaïlande 
 

Autrefois, les ancêtres des Thaïlandais vivaient en 

petites communautés agricoles autonomes. À cette époque-là, 

l’endroit que les locaux appelaient « talat » (ตลาด), c’est-à-dire 

« le marché », jouait un rôle important pour les rencontres 

sociales. 

Pour tenter de retracer l’histoire du commerce et des 

marchés en Thaïlande, nous pouvons remonter à l’époque du 

roi Ramkhamhaeng du royaume de Sukhothaï au XIIe siècle. 

Parce que sur la stèle du roi Ramkhamhaeng a été décrite une 

pratique commerciale des habitants du royaume « ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ 

ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่เงือนคา้ ทองคา้ ไพร่ผา้หนา้ใส »7

 

, cela veut dire que 

les habitants à cette époque-là, avaient le droit de vendre 

librement ce qu’ils voulaient comme ils voulaient. Cela laisse 

supposer qu’il n’y avait pas de monopôle royal ou de taxe sur 

les ventes et que le roi encourageait ses sujets et les étrangers à 

venir faire du commerce. 

 
                                                 
7

 Romanisation : Khrai Chak Khrai Kha Chang Kha Khrai Chak Khrai Kha 
Ma Kha Khrai Chak Khrai Nguean Kha Thong Kha Phrai Pha Na Sai (qui 
veut vendre un éléphant ou un cheval, vend un éléphant ou un cheval. Qui 
veut vend des cordes ou de l’or, vend des cordes ou de l’or. Le peuple est 
satisfait.) 
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À cette époque-là, il y aurait eu un seul type de marché, c’était « Talat Bok » 

(ตลาดบก) ou le marché traditionnel, parce que le royaume de Sukhothaï avait son centre 

dans le nord de la Thaïlande actuelle, loin des grandes rivières, donc il n’aurait pas 

existé de « Talat Nam » (ตลาดนํ้า) ou marché flottant. Le marché connu sous le nom de 

Pasan (ปสาน) était le plus grand marché permanent du royaume de Sukhothaï. Le nom 

« Pasan » viendrait du mot persan « bazar » (explication étymologique discutée sur le 

forum de discussion GuruGoogle8

Ensuite, à l’époque du royaume d’Ayudhaya, la capitale fut installée sur une 

île au confluent de trois rivières et la ville était parcourue de nombreux canaux. Cela a 

permis l’apparition d’un nouveau type de marché, c’était le « Talat Nam » ou le 

marché flottant. Donc, à l’époque du royaume d’Ayudhaya, nous pouvons classer les 

types de marché en deux types principaux ce sont le marché traditionnel et le marché 

flottant. 

). 

Pour « Talat Nat » (ตลาดนดั), ou le marché à intervalle régulier (hebdomadaire ou 

mensuel), il aurait existé en parallèle avec le marché traditionnel depuis l’époque du 

royaume Sukhothaï. C’est un type de marché qui n’a pas d’identité physique en lui-

même, parce que l’identité du marché à intervalle régulier peut être celle du marché 

permanent sur terre ferme ou celle du marché flottant sur le canal ou la rivière. Cela 

dépend de la situation géographique de chaque communauté. 

L’encyclopédie thaïlandaise pour la jeunesse9

Talat Bok (ตลาดบก) ou le marché « terrestre » :  

, vingt-huitième collection, a 

classé les marchés en trois types principaux : 

Ce type de marché est permanent (tous les jours). La plupart des produits 

vendus sont des produits alimentaires : de la viande, du poulet, du poisson et des fruits 

et légumes, etc. Mais d’autres produits peuvent y être vendus aussi. C’est le type de 

marché le plus courant en Thaïlande. 

 

 

                                                 
8

 http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6dc57ccd2f086bb9  
9

 Consultable en ligne sur http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=1707&title 
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Talat Nam (ตลาดนํ้า) ou le marché flottant :  

La naissance des marchés flottants découlait de l’installation des 

communautés aux bords des canaux. Actuellement, il existe des marchés flottants qui 

ont lieu tous les jours comme à Damnoen Saduak mais certains marchés flottants ne 

fonctionnent que le week-end. Par ailleurs, les heures de fermeture des marchés 

varient, certains ne sont ouverts que le matin, certains autres sont ouverts toute la 

journée. 

Talat Nat (ตลาดนดั) ou le marché à intervalles réguliers : 

Ce type de marché ne fonctionne que quelques jours par semaine. Les jours 

d’ouverture varient d’un marché à l’autre. Le nombre de jours d’ouverture varie 

également. Il se tient toujours au même endroit et à la même heure. Les produits qui y 

sont commercialisés ressemblent à ceux de Talat Bok mais ceux du Talat Nat sont 

généralement plus diversifiés. Certains Talat Nat proposent des produits spécifiques 

par exemple des vaches et des buffles. 

Santi Sawetwimol10

Les trois premiers types sont les mêmes que ceux décrits dans l’Encyclopédie 

thaïlandaise pour la jeunesse, un nouveau type de marché a simplement été ajouté : 

Talat Pa (ตลาดป่า ou le « marché forestier »). Il s’agit d’un type de marché où les 

marchandises sont des produits de la forêt notamment des feuilles de bananier, des 

coquilles de noix de coco et d’autres produits de forêt (souvent non-comestibles mais 

qui sont utilisés dans la vie quotidienne des habitants). Les marchés forestiers étaient 

importants auparavant car les habitants utilisaient ces marchandises dans leur vie 

quotidienne. Mais actuellement, ces produits ne sont plus nécessaires à la vie des 

Thaïlandais et le nombre de marchés forestiers a diminué. Nous pensons que ce type 

, spécialiste de la cuisine dont le pseudonyme est Mae 

Choi Nang Ram « แม่ชอ้ยนางราํ », dans son ouvrage « La tradition des marchés 

thaïlandais », classe les marchés en quatre types : Talat Bok, Talat Nam, Talat Nat et 

Talat Pa. 

                                                 
10 สันติ เศวตวิมล, ตาํนานตลาดไทย, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพป์ระพนัธส์าส์น จาํกดั, 134   
(Santi Sawetwimol, La tradition des marchés thaïlandais, Bangkok: Praphan San, 134.) 
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de marché est en voie de disparition. Peu d’ouvrages récents parlent encore du marché 

forestier. 

Le marché flottant existe depuis très longtemps en Thaïlande. Comme nous 

l’avons dit plus haut, sous le règne du roi Prasat Thong (1629-1656), la ville 

d’Ayudhaya était appelée la « Venise d’Orient » par les Occidentaux. Tous les 

Siamois à cette époque utilisaient les barques pour se déplacer parce qu’il y avait de 

nombreux canaux.  

L’Institut Royal de Thaïlande a défini dans son dictionnaire, en 1982, le 

marché flottant comme un endroit public de commerce où les marchands utilisent des 

barques comme véhicules et comme étalages (« ท่ีชุมชนเพ่ือซ้ือขายของต่างๆ ทางนํ้า มีเรือเป็นพาหนะ

บรรจุสิ่งของ »). Avec le mode de vie moderne, les canaux ne sont plus la voie principale 

du transport en Thaïlande. Les supermarchés ou hypermarchés sont de plus en plus 

nombreux et plusieurs marchés flottants ont disparu. Mais comme nous l’avons déjà 

dit, les marchés flottants sont actuellement à la mode comme destination touristique. 

Les Thaïs s’y rendent dans un autre but que pour y faire leurs courses quotidiennes. 

D’ailleurs, la plupart des marchés flottants ne sont actuellement ouverts que le week-

end ou les jours fériés. 

Le marché flottant en Thaïlande est à présent considéré souvent comme un site 

touristique. Les Thaïlandais y viennent pour vivre une sorte de nostalgie du passé. Un 

grand nombre de nouveaux marchés flottants à but purement touristique ont été créés 

tels que le marché flottant Si Phak (ตลาดนํ้าส่ีภาค) (mot à mot : les Quatre Régions) à 

Pattaya ou celui d’Amphawa (ตลาดนํ้าอมัพวา) dans la province de Samut Songkhram. 
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I.2) Le marché flottant Damnoen Saduak 
 

En Thaïlande, le marché flottant est un lieu incontournable pour les touristes 

étrangers. Dans notre recherche, nous avons choisi d’étudier le marché flottant 

Damnoen Saduak, car, à notre connaissance, il s’agit du plus connu des marchés 

flottants. Le marché flottant Damnoen Saduak apparaît dans tous les guides 

touristiques sur la Thaïlande. Nous souhaitons analyser comment il est devenu une 

étape indispensable de tout séjour touristique en Thaïlande.  

 Dans son ouvrage « L’histoire du marché flottant Damnoen Saduak » (2001, p. 

21-35), Phra khru Siri Wan Wiwat (พระครูศิริวรรณวิวฒัน์) 11

 

 raconte que « Damnoen 

Saduak » est un district de la province Ratchaburi qui compte beaucoup de canaux et 

de rivières, (environ deux cents canaux). Autrefois, sous le règne du roi Rama IV en 

1852, les habitants de ce district utilisaient des animaux comme moyen de locomotion 

(éléphant, cheval, buffle, etc.). Ensuite en 1866, le roi Rama IV a dit que « le transport 

entre Bangkok (กรุงเทพมหานคร) et la province de Samut Sakhon (จงัหวดัสมุทรสาคร) était très 

pratique grâce au canal Phasi Charoen (คลองภาษีเจริญ), mais s’il y avait un canal pour 

relier les trois provinces (Bangkok, Samut Songkhram (จงัหวดัสมุทรสงคราม) et Ratchaburi 

(จงัหวดัราชบุรี)) conduisant à la rivière Mae Khlong (แม่นํ้าแม่กลอง), cela serait encore plus 

pratique pour la communication ». 

Dessin du canal sur une carte tirée du Guide Michelin 
 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 พระครูสิริวรรณวิวฒัน,์ ประวติัตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพรุ่์งเร่ืองสาส์นการพิมพ,์ 1-18. 
(Phrakhru Siri Wan Wiwat, Histoire du marché flottant Damnoen Saduak, Bangkok: Rung-rueang San 
Kan Phim, 1-18). 
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Le roi Rama IV a nommé Somdet Chao Phraya Borom Maha Si Suriyawong 

(สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ)์ ou Chuang Bunnag (ช่วง บญุนาค ), un grand fonctionnaire de 

cette époque, comme responsable du projet du creusement du nouveau canal. Il a 

commencé l’excavation du canal Bang Yang (คลองบางยาง) à Samut Sakhon et en même 

temps, il a fait creuser le canal du district Bang Khon Thi (อาํเภอบางคนที) à Samut 

Songkhram. 

Pour l’excavation de ce canal, cela a été possible grâce à la participation 

commune des habitants, des militaires et des fonctionnaires. Ils ont creusé à la main 

pendant deux ans. 

En 1947, pendant l’excavation du canal Damnoen Saduak sur commande du 

roi Rama IV, Chuang Bunnag qui était le responsable de ce projet a ordonné la 

construction d’un petit pavillon pour les ouvriers à l’entrée du canal Lat Ratchaburi 

(คลองลดัราชบุรี) (actuel canal « Lat Phli » (ลดัพลี)). Ce canal était le seul chemin par voie 

d’eau pour aller à la province de Ratchaburi. C’est pour cela qu’il y avait toujours 

beaucoup de monde qui venait à ce petit pavillon pour des échanges commerciaux. Ce 

petit pavillon était considéré comme un marché et un point de rencontre entre les 

marchands et leurs clients. 

Selon Phra khru Wichai Sil Khun  (พระครูวิชยั ศีลคุณ ) qui était le patriarche du 

temple Lak Hok (วดัหลกัหก), « la plupart des ouvriers qui ont creusé ce canal étaient des 

Chinois mariés avec des femmes thaïlandaises et qui habitaient ce quartier. Engagés 

par le gouvernement thaïlandais, ils excavaient tous les jours seulement pendant la 

nuit, parce qu’il faisait moins chaud » 12

 Les habitants de Damnoen Saduak sont de diverses origines. Lors de nos 

visites, nous avons remarqué la présence de lieux rituels de différentes cultures et 

religions : les temples bouddhiques, les temples chinois, les églises catholiques, etc. 

 (notre traduction). Lorsque le canal fut 

terminé, le roi Rama IV lui a donné le nom de « Damnoen Saduak ». La cérémonie 

officielle d’ouverture du canal Damnoen Saduak a eu lieu en 1868. Le nom de 

Damnoen Saduak (ดาํเนินสะดวก) signifie « Transport pratique ». Damnoen veut dire « le 

transport » et Saduak est un adjectif qui signifie « pratique ». 

                                                 
12

Ibid., 5. 
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La plupart des habitants sont d’origine chinoise. Il y avait des Chinois qui ont 

immigré en Thaïlande pendant le règne du roi Rama IV et qui se sont mariés avec des 

Thaïlandais dans cette communauté. 

 En 1957, beaucoup de marchands venaient très tôt le matin de l’entrée du 

canal Lat Phli vers le canal Damnoen Saduak jusqu’à l’entrée du canal Thong Lang 

(คลองทองหลาง). À l’époque, il n’avait pas encore de route. Les marchands et les habitants 

utilisaient les barques en bois pour transporter leurs produits. La plupart des produits 

étaient des produits agricoles locaux comme des légumes, des fruits et aussi des 

animaux d’élevage, des porcs, des poulets ou des produits de la mer.   

 En 1967, les habitants de Damnoen Saduak ont commencé à utiliser les 

bateaux à moteur. Sur le canal Damnoen Saduak, il y avait beaucoup de péniches qui 

passaient pour transporter les produits. Les marchands se sont donc déplacés vers 

l’entrée du canal Lat Phli. Des touristes étrangers commençaient à venir visiter ce 

marché et des boutiques de souvenirs se sont installées à partir de cette époque. 

 En 1977, des installations commerciales sont apparues aux bords du canal. Les 

touristes étrangers venaient de plus en plus au canal Lat Phli. Le changement de 

l’emplacement du marché s’est fait petit à petit : du canal Lat Phli au canal Ton Khem 

(คลองตน้เขม็) (à l’embarcadère Potchawan (ท่าพจวรรณ)). C’est un meilleur emplacement car 

le canal Ton Khem ainsi que ses berges sont aménagés pour permettre plus d’activités 

commerciales : chemin couvert, berges aménagées, etc. Il restait de moins en moins 

de marchands au canal Lat Phli et ils ont complètement disparu en 1984.  

 Le marché flottant Damnoen Saduak se trouve donc actuellement à 

l’embarcadère Potchawan (au canal Ton Khem). Entre 1984 et 1987, Madame 

Potchawan Sirirat (คุณพจวรรณ ศิริราช ), propriétaire des terrains autour de l’embarcadère 

Potchawan a réaménagé le quartier. Progressivement, un marché permanent a été 

installé sur les rives. Un bus local et des barques taxis pour visiter le paysage du canal 

ont été mis à disposition des touristes. De nos jours, c’est entre 7h00 et 8h00 du matin 

qu’il y a le plus de monde au marché Damnoen Saduak. 
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Selon nos entretiens avec quelques marchands, il y a cinq embarcadères autour 

du canal Ton Khem, chaque embarcadère porte le nom de son propriétaire : 

Potchawan (พจวรรณ), Yuwanda (ยวุนัดา), Paew (แป๊ว), Pae (แป๊ะ) et Ta-U(ตาอู้). A chaque 

embarcadère, on trouve des barques taxis pour visiter les alentours du canal du 

marché flottant Damnoen Saduak. Le site de production de sucre de palmier fait partie 

de cette visite. Les agences de voyages essaient de faire en sorte que les touristes 

étrangers viennent les jours de la semaine (du lundi au vendredi) car les touristes 

thaïlandais viennent plutôt le week-end. L’arrivée des touristes se fait entre 8h00 et 

9h00 (ce qui signifie un départ de l’hôtel à Bangkok vers 6h00 du matin) C’est vers 

11h00 que les touristes quittent le marché pour d’autres sites touristiques (boxe thaïe, 

ferme aux serpents…) avant de rentrer à Bangkok (circuit d’une journée). Donc, les 

activités à Damnoen Saduak s’arrêtent vers 13h00. Il n’y a pas de restaurant au 

marché flottant mais les touristes achètent aux marchands de quoi grignoter. 

Le marché flottant Damnoen Saduak est certes considéré comme un site 

touristique comme tous les marchés flottants en Thaïlande, mais il était à l’origine 

construit dans un but purement utilitaire et garde toujours cette fonction. Nous 

pouvons dire que les visiteurs de ce marché sont de deux types différents : les vrais 

acheteurs des produits du marché et les touristes. 
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Deuxième chapitre : Questionnement initial 
Questionnement de départ 

 
 Comme nous le disions, le marché flottant Damnoen 

Saduak est devenu un site touristique très visité. D’autres 

marchés flottants ou marchés anciens ont suivi l’exemple de 

Damnoen Saduak. Cela montre la progression du produit 

« marché flottant » en tant que site touristique. Pourtant, si 

Damnoen Saduak accueille beaucoup de visiteurs, cela ne 

signifie pas forcément que les touristes sont toujours satisfaits 

de leurs visites. 

 Le marché Damnoen Saduak est-il toujours la référence 

du marché flottant en Thaïlande ? Les touristes sont-ils 

satisfaits de leurs visites ou bien est-ce d’autres facteurs qui 

maintiennent la fréquentation de ce marché ?  

 

Enquête par questionnaire 
 
 Pour répondre à la question ci-dessus, nous avons fait 

une enquête par questionnaire écrit que nous avons distribué 

auprès de 50 touristes au marché flottant Damnoen Saduak au 

début du mois de janvier 2010. Le questionnaire est reproduit 

en annexe 2. 
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Dans la conception du questionnaire, nous avons cherché à étudier principalement 

deux facteurs : 

- les motivations des touristes avant leurs visites,  

- la satisfaction des touristes après la visite.  

  Nous avons choisi de distribuer notre questionnaire seulement aux touristes 

occidentaux parce qu’ils sont notre public cible dans ce travail. 

 

Tableau des données des cinquante questionnaires 

N
° 

se
xe
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ge
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R
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en
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C
on

se
il 

1 F 50-59 Française M Responsable 
formation  

2 G S Oui Oui 

2 M 30-39 Français C Ingénieur 1 G S Oui Oui 
3 M 60+ Français M Directeur 1 G S Oui Oui 
4 M 20-29 Italien C Serveur 1 G S Oui Oui 
5 M 50-59 Italien C Retraité 1 G N Non Non 
6 F 20-29 Néerlandaise C Étudiante  1 SG N Non Non 
7 F 30-39 Néerlandaise M Secrétaire 1 G S Oui Oui 
8 F 20-29 Néerlandaise C Directrice 1 SG N Non Non 
9 M 30-39 Néerlandais C Directeur 1 SG N Non Non 
10 M 60+ Néerlandais M Retraité 3 G S Oui Oui 
11 M 30-39 Néerlandais M Ingénieur 1 G N Non Non 
12 F 40-49 Néerlandaise M Non réponse 1 G S Non Oui 
13 F 20-29 Australienne C Agent du tourisme 1 G S Oui Oui 
14 M 20- Australien C Étudiant 1 G S Oui  Oui 
15 M 60+ Australien M Retraité 1 G S Oui Oui 
16 F 20- Australienne C Étudiante 1 G S Oui Oui 
17 F 40-49 Britannique M Professeure 1 G S Non Oui 
18 M 20-29 Britannique C Ingénieur  1 G S Oui Oui 
19 F 20-29 Britannique C Étudiante   1 G N Non Non 
20 M 20-29 Britannique C Non réponse 1 G S Non Oui 
21 F 20-29 Britannique C Coiffeuse 2 G S Non Oui 
22 M 20-29 Britannique C Coiffeur 1 G S Oui Oui 
23 F 20-29 Suédoise C Étudiante 1 G S Oui Oui 
24 M 40-49 Suédois M Non réponse 1 G N Non Non 
25 M 50-59 Suédois M Vendeur 1 G S Oui Oui 
26 M 20-29 Suédois C Ingénieur 1 SG N Non Non 
27 M 30-39 Polonais M Copropriétaire  3 SG S Oui Oui 
28 F 30-39 Polonaise C Manager 1 G N Non Non 
29 M 20-29 Polonais M Ingénieur 1 SG S Non Oui 
30 M 30-39 Polonais C Manager 1 SG N Non Non 
31 F 20-29 Danoise C Institutrice 1 G S Non Oui 
32 F 20-29 Danoise C Vendeuse 1 G S Oui  Oui 
33 F 40-49 Danoise C Femme de ménage 1 SG N Non Non 
34 F 20-29 Néo-zélandaise M Employé de banque 1 G N Non Non 
35 M 20-29 Néo-zélandais M Graphique designer  1 SG N Non  Non 
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36 M 30-39 Grec M Vendeur 1 G S Non Oui 
37 F 20-29 Grecque C Étudiante 1 G S Oui  Oui 
38 F 20-29 Grecque C Étudiante 1 G S Oui  Oui 
39 M 20-29 Nigérian M Ingénieur 1 G S Non  Oui 
40 F 20-29 Nigériane M Chercheure 1 G S Non  Oui 
41 F 50-59 Belge M institutrice  1 G S Non Oui 
42 M 20-29 Norvégien M Pompier 1 G S Non Oui 
43 M 30-39 Espagnol C Chercheur  1 SG N Non  Non 
44 M 50-59 Canadien M Retraité 1 G S Non Oui 
45 F 20-29 Brésilienne  C Étudiante 1 G S Oui  Oui 
46 M 40-49 Namibien C Chercheur  1 G S Oui  Oui 
47 F 20-29 Namibienne C Étudiante 1 G S Oui  Oui 
48 M 40-49 Allemand M  Directeur 1 G S Oui Oui 
49 F 20-29 Autrichien M Étudiante 1 G S Oui  Oui 
50 M 20-29 Américain 

(USA) 
C Soldat 1 G S Non  Oui 

 

Sexe : M = masculin, F = féminin 
Significations des abréviations utilisées dans le tableau : 

Situation familiale : C = célibataire, M = marié 
Fréquence de la visite : nombre de fois 
Visite guidée : avec guide = G, sans guide = SG 
Satisfaction : S = Satisfait, N = Non-satisfait 
Revenir : intention de visiter une nouvelle fois (oui ou non) 
Conseil : recommanderiez-vous la visite à des amis (oui ou non) 
  

Le tableau ci-dessus, montre les données des touristes qui ont répondu à notre 

enquête. Il y a 27 hommes et 23 femmes, la plupart des enquêtés travaillent (33/50 

touristes) mais 10 sont étudiants, 4 à la retraite et 3 n’ont pas répondu. La quasi-

totalité visite le marché flottant pour la première fois (46/50 touristes). Il y a 28 

célibataires et 22 mariés.  
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Tableau de la répartition par nationalités 
Zone géographique Nombre Pays nombre 

Europe germanique 15 Allemagne 1 

Autrichien 1 

Britannique 6 

Néerlandais 7 

Europe latine 7 Belge 1 

Espagnol 1 

Français 3 

Italien 2 

Europe de l’est 7 Grec 3 

Polonais 4 

Scandinavie 8 Danois 3 

Norvégien 1 

Suédois 4 

Amérique 3 USA 1 

Brésilien 1 

Canadien 1 

Océanie 6 Australien 4 

Néo-Zélandais 2 

Afrique 4 Namibien 2 

Nigérian 2 

Total 50 20 50 

 

Les touristes que nous avons interrogés sont majoritairement européens 

(37/50). Mais nous remarquons une grande diversité de nationalités. En effet, nous 

notons 20 nationalités pour 50 touristes et la présence de touristes africains et de 

touristes grecs et polonais, nationalités très rares dans la population touristique 

moyenne en Thaïlande. 
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Répartition des touristes par classes d’âge 

Age Nombre 

20 ou moins 2 

20 - 29 25 

30 - 39 9 

40 - 49 6 

50 - 59 5 

60 et plus 3 

Total 50 

 

La population de touristes interrogés est plutôt jeune (27/50 ont moins de 30 

ans). C’est un peu surprenant que la visite d’un marché traditionnel attire une 

population jeune car dans leurs pays d’origine, il s’agit d’une activité plutôt pour les 

adultes et les familles.  

Selon le tableau général, nous avons constaté que la plupart des touristes qui 

ont visité le marché flottant Damnoen Saduak, sont satisfaits de leur visite (36/50 

touristes). Pour les 34 touristes satisfaits, ils ont tous visité en voyage organisé avec 

un guide accompagnateur pour le circuit. Les raisons données à leur satisfaction sont 

les suivantes : 

 

Les raisons de satisfaction 

Raisons Choix 

Le marché flottant est un site touristique impressionnant 13 personnes 

C’est un site qui reflète le mode de vie des locaux  4 personnes 

La propreté de la barque à taxi 1 personne 

Plein de produits intéressants 1 personne 

La sympathie des locaux 1 personne 

Total : 5 raisons citées 20 personnes 

 

 Seulement 20 personnes sur 50 ont donnée une raison à leur satisfaction. Le 

tableau montre que le facteur principal de satisfaction des touristes, c’est que le 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18 

marché est un site impressionnant qui reflète le mode de vie des Thaïs du passé. Ce 

qui n’est pas très précis.  

 Pourtant, même si 36/50 des touristes sont satisfaits de la visite du marché 

flottant Damnoen Saduak, selon le tableau général il n’y a que 23/36 personnes qui 

aimeraient y revenir, soit au total 27/50 touristes qui ne veulent plus y revenir. 

 Ce résultat est un peu étrange parce que le nombre des touristes satisfaits est 

supérieur au nombre des touristes non-satisfaits, mais finalement, le nombre des 

touristes qui veulent revenir au marché flottant Damnoen Saduak, est inférieur au 

nombre des touristes qui ne veulent plus y revenir. Mais cependant 36/50 des touristes 

vont conseiller quand-même à leurs amis la visite du marché flottant 

 Ce niveau d’insatisfaction est un problème non-négligeable parce que la nature 

des sites touristiques est d’attirer des touristes pour les faire revenir plusieurs fois ou 

bien pour qu’ils conseillent à leurs amis d’y aller. Le marché flottant Damnoen 

Saduak est actuellement un site touristique devenu incontournable comme la Tour 

Eiffel à Paris mais si les touristes qui le visitent ne veulent plus revenir ou bien en ont 

un mauvais souvenir, alors cela veut dire qu’il peut être à terme remplacé par un autre 

site.  

Les raisons pour lesquelles les touristes satisfaits ne veulent plus revenir au 

marché flottant Damnoen Saduak, sont les suivantes : 

 

Tableau des raisons pour ne pas revenir 

Raison Réponse 

Une fois suffit pour avoir une bonne expérience 3 réponses 

Le marché est très petit, il n’y a rien à faire 1 réponse 

Les produits vendus ne sont pas différents de Bangkok 1 réponse 

Il y a seulement des souvenirs, pas de produits locaux 1 réponse 

Total : 4 raisons citées 6 réponses 

5/27 personnes 

  

Ensuite, nous allons parler des touristes qui ne sont pas satisfaits de leur visite 

au marché Damnoen Saduak, Il y a au total 14/50 touristes non-satisfaits. 
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Pour ce groupe des touristes non-satisfaits, nous pouvons les diviser en deux 

sous groupes : les touristes accompagnées par le guide (6 personnes) et les touristes 

qui voyagent seul sans guide (8 personne). 

Quand nous avons divisé en deux groupes, cela nous a montré clairement que 

la plupart des touristes qui sont venues sans guide, ne sont pas satisfaites de la visite 

(8 des 14 personnes).  

 

Tableau des raisons d’insatisfaction 

Raison Réponse 

Trop de touristes 5 

Ce n’est pas un marché authentique, c’est un marché 

commercial 

3 

Les prix des produits sont trop élevés 4 

Trop de pollution des barques à moteur sur le canal 2 

Total : 4 raisons 14 réponses  

pour 14 personnes 

 

Comme nous l’avons déjà dit, la plupart des touristes insatisfaits sont les 

touristes qui viennent sans guide. Ils n’ont donc pas beaucoup d’informations sur le 

site touristique parce qu’il n’y a pas de guide qui raconte l’histoire du marché flottant 

ou des commentaires utiles. Sur place, le seul média qu’ils peuvent consulter, c’est 

leur guide de tourisme support papier. 

Peut-être que les touristes indépendants ont une conception différente du 

voyage que les touristes qui ont recours à des visites de groupe. Peut-être aussi que les 

commerçants traitent différemment les touristes individuels et les touristes en groupe.  

Les guides de tourisme support papier sont un moyen pratique pour les 

touristes qui aiment voyager sans guide accompagnateur. Ils jouent également un rôle 

important pour construire l’attente des touristes parce que ce type de touristes 

individuels doit toujours chercher les informations des sites touristiques avant de 

visiter. 
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Un tableau représente la motivation et l’attente des touristes avant d’avoir 

visité le marché flottant : 

 

Tableau des raisons d’être venues au marché flottant 

Raison Choix 

Le marché flottant Damnoen Saduk est un site réputé 

parmi les touristes étrangers 

19 personnes 

Les touristes veulent voir le mode de vie et la culture des 

locaux  

7 personnes 

Le marché flottant Damnoen Saduak est un beau site que 

les touristes veulent visiter pour prendre les photos  

5 personnes 

Total : 3 raisons 31 personnes 

ayant répondu 

 

Selon les réponses dans le tableau ci-dessus, nous remarquons qu’il y a une 

motivation et une attente des touristes créées par la lecture des guides touristiques. 

c’est la nature des guides touristique, d’inciter à la visite des sites touristiques.  

 Il y a beaucoup de guides touristiques qui racontent l’histoire du marché 

flottant Damnoen Saduak, parce qu’il est un site touristique réputé en Thaïlande. 

Cependant, certains guides touristiques ne sont pas actualisés. Donc, les informations 

dans les guides touristiques ne correspondent pas vraiment au marché flottant actuel 

de Damnoen Saduak. Cette cause provoque peut-être une contradiction entre l’image, 

l’attente des touristes et l’activité réelle au marché flottant Damnoen Saduak. 

Nous avons observé dans notre pré-enquête qu’une partie des touristes ne sont 

pas satisfaits de leur visite du marché flottant Damnoen Saduak (14/50 soit presque 1 

sur 3). Lorsque l’on essaie de croiser l’insatisfaction avec un autre critère relevé 

(sexe, âge, nationalité…), on ne remarque pas de corrélation significative. Par contre, 

si on croise l’insatisfaction avec le mode de visite (visite individuelle ou visite avec 

guide), on remarque que 6/40 soit 15% des visiteurs accompagnés sont insatisfaits, 

alors qu’il y a 8/10 soit 80% des visiteurs individuels qui sont insatisfaits. Nous avons 

donc, proportionnellement, dix fois plus d’insatisfaits chez les touristes individuels 

que chez les touristes accompagnés.…………………………………………………. 
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Tableau de satisfaction en rapport avec le mode de visite 

Satisfaction Nombre de 

touristes 

Mode de visite Nombre de touristes 

Satisfaits 36 Avec guide 34 

Individuel 2 

Pas satisfaits 14 Avec guide 6 

Individuel 8 

Total  50  40 avec guide  

+ 10 individuel = 50 
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Troisième chapitre : Formulation de la 

problématique et enquête 
 

 Nous avons observé dans notre enquête qu’une partie 

des touristes ne sont pas satisfaits de leur visite du marché 

flottant Damnoen Saduak. Nous avons remarqué aussi que les 

touristes satisfaits (36 touristes) sont majoritairement 

accompagnés par des guides alors que la plupart des touristes 

non satisfaits (14 touristes) sont venus seuls (8 touristes). 

 

Ceci est peut être dû aux contradictions entre l’image, 

les attentes et les activités réelles au marché flottant Damnoen 

Saduak. Ce marché date certes de fort longtemps et est réputé 

pour certains types de produits (sucre de palmier, fruits et 

légumes, etc.) mais ces produits, présents sur les barques, ne 

correspondent pas à ceux réellement consommés par les 

touristes. Dans toutes les cartes postales représentant ce 

marché, les fruits et les légumes frais dans les bateaux sont 

indispensables. Les couleurs vives de ces fruits et légumes 

exotiques sont les principaux traits caractéristiques de ce 

marché. Or, les touristes ne les achètent que très rarement. Ils 

sont là plutôt pour contempler ce spectacle et parfois ils 

achètent des souvenirs.………………………………………
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Or, les « souvenirs » ne sont pas des produits que l’on attend à voir dans un marché 

flottant traditionnel. Les principales activités des touristes dans ce marché, ce n’est 

pas de faire des courses alimentaires mais c’est de s’imprégner de l’ambiance, 

d’écouter les explications des guides, de déjeuner et de faire une promenade en 

bateau. Autrement dit, ils ne font aucune activité traditionnelle du marché. Ils sont là 

en tant que spectateurs. Les guides leur racontent l’histoire du marché, le mode de vie 

des habitants, puis ils les mettent dans les barques pour aller visiter la production du 

sucre de palmier. Selon notre observation, les guides ne cachent d’ailleurs pas le côté 

touristique de ce marché. Quant aux touristes qui viennent seuls (sans guide), ils sont 

souvent perdus car la plupart des activités des touristes nécessitent des commentaires 

d’un guide et de l’organisation de celui-ci. Les touristes non accompagnés sont 

parfois confrontés à des démarches commerciales assez agressives. De plus, les 

visiteurs sont souvent très ou trop nombreux, l’ambiance y est la plupart du temps 

agitée et bruyante. 

Notre questionnement initial portait sur les raisons du succès du marché 

flottant, sur l’évolution de ce marché et de son image, et sur le niveau de satisfaction 

des touristes étrangers.  

À partir de ces réflexions et des données de l’enquête, nous avons formulé 

l’hypothèse suivante :  

L’insatisfaction de certains touristes par rapport à leur visite du marché 

flottant Damnoen Saduak est due au décalage entre leurs attentes et la réalité. 

Les explications données par les guides accompagnateurs peuvent jouer un rôle 

important pour remédier à ce décalage. 

 

Nous pensons que la cause du décalage formulé dans l’hypothèse ci-dessus 

viendrait des informations déformées ou faussées par les médias divers comme les 

guides touristiques ou les informations sur l’Internet, parce que les informations dans 

ces médias, sont plutôt promotionnelles. Elles cherchent à attirer les touristes et non à 

informer sur la réalité du marché. Quand des touristes lisent ces brochures, cela leur 

donne une bonne représentation grâce aux belles photos, à la description attractive, 

etc. Mais en fait, l’actualité du marché flottant ne correspond pas vraiment à la belle 

photo du guide du tourisme ou de la carte postale. Cette cause provoquerait un 
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décalage, une frustration ou désillusion, chez les touristes étrangers qui ont visité le 

marché flottant Damnoen Saduak. 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons mené deux enquêtes 

complémentaires. D’une part, nous avons tenté une analyse de textes de trois guides 

touristiques et d’un site web, qui racontent les activités du marché flottant Damnoen 

Saduak. Et d’autre part, nous avons mené une enquête par entretiens auprès de dix 

guides touristiques travaillant sur le marché flottant Damnoen Saduak. Nous 

présentons les résultats de ces deux enquêtes dans les chapitres suivantes. 
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III.1) Analyse des guides de tourisme 
 

Dans ce travail nous avons analysé trois guides de tourisme (en français) et un 

site web (en thaï) : 

Guide « Michelin » - Thaïlande 1998 

Guide « du Routard » – Thaïlande 2003 

Guide « Lonely Planet » – Thaïlande  2004 

Page web en thaï sur Wikipédia pour « le marché flottant Damnoen Saduak »  

http://th.wikipedia.org/wiki/ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก5

Les quatre documents de ce corpus sont reproduits en fac-similé puis transcris dans 

l’annexe 2. 
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A) Guide « Michelin » - Thaïlande 1998 

 

Le guide du tourisme le plus ancien (1998) que nous avons analysé, c’est le 

guide du tourisme de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, 

« Thaïlande », connu comme le « guide Michelin » 1998. À notre connaissance, la 

seule réédition actualisée de ce guide est parue en 2010 (Guide Vert sur la Thaïlande) 

mais nous n’avons pas pu nous la procurer. La description du marché flottant 

Damnoen Saduak dans ce guide, tient dans une petite rubrique à la page 136. Il y a 

seulement deux parties : la partie descriptive et la partie conseils. 

      
 

Les informations dans ce guide du tourisme ne sont pas aussi promotionnelles 

que dans Lonely Planet,  

« Sur les canaux qui quadrillent la plaine centrale, les marchés 

flottants jouent depuis des temps immémoriaux un rôle majeur dans la vie 

sociale des Thaïlandais, mais ils sont de plus en plus menacés par la 

modernisation ». 

La description prend un ton académique géographique et historique. La 

modernisation est une « menace », ce qui laisse supposer qu’elle n’a pas 

encore détruit le mode de vie ancien. Le lecteur est prévenu de ce qu’il risque 

de voir (un site modernisé) mais on lui laisse un espoir de pouvoir observer un 

mode de vie « des temps immémoriaux ». Le rédacteur laisse supposer que 

l’activité de tourisme contribuera peut-être à maintenir économiquement 
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l’activité traditionnelle. Le lecteur ne se sent pas culpabilisé de participer à ce 

circuit.         

 « Le spectacle quotidien, coloré, de Damnoen Saduak au petit jour a 

gardé la plus authentique des saveurs ».      

 Le rédacteur insiste sur l’aspect pittoresque du marché à condition 

d’arriver au lever du soleil. Le marché est avant tout un circuit où l’on prend 

des photos et où l’on observe. Si la saveur n’est pas authentique, c’est 

probablement la faute du touriste qui est un lève tard. Le Michelin annonce de 

façon présupposée qu’il faut visiter le marché très tôt le matin. Cette 

information est présentée de façon positive (gouter à l’authenticité), alors qu’il 

s’agit plutôt d’une contrainte matérielle. La visite du marché doit se placer en 

début de circuit lorsque les touristes sont encore sous le décalage horaire pour 

ne pas les décourager avec l’horaire de départ depuis leurs hôtels de Bangkok.

 Le marché de Damoen Saduak a été beaucoup modernisé mais la 

description du Michelin peut en partie s’expliquer par la date de publication, il 

y a maintenant 12 ans. 
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B) Guide « du Routard » – Thaïlande 2003 

 

Le guide du tourisme suivant que nous avons analysé, c’est le guide du 

Routard, « Thaïlande », Hachette tourisme, 2003. Ce guide consacre une page (pages 

176-177) à la description du marché, la rubrique Damnoen Saduak (Floating market). 

Pour l’information du marché flottant Damnoen Saduak dans ce guide du tourisme, 

elle se divise en trois parties :  

- Comment y aller ? 

- Où dormir ? Où manger ? 

- À voir 

La plupart des informations dans ce guide de tourisme sont des conseils 

pratiques : l’heure d’ouverture du marché flottant Damnoen Saduak vers 9 h du matin 

jusqu’à 13 h sauf pendant les trois jours du Nouvel An chinois. On peut s’étonner que 

le marché Damnoen Saduak ferme pour le nouvel-an chinois, une fête qui, n’est pas 

fériée en Thaïlande, et qu’il soit ouvert pour le nouvel-an thaï ou les fêtes religieuses. 

Nous supposons que la communauté Damnoen Saduak est majoritairement d’origine 

chinoise. 

Il y a quelques passages descriptifs de ce marché flottant. 

« Vous verrez surtout des femmes, coiffées d’un chapeau de bambou 

traditionnel, vendre leurs marchandises en pirogue » (page 177)  

Cette phrase représente toujours le cliché du marché flottant en Thaïlande, 

mais le Routard insiste sur l’aspect primitif, sauvage, du spectacle. Le mot « pirogue » 

est plus exotique que le mot « barque », c’est un mot qui évoque les villages primitifs 

africains ou polynésiens. De même, « chapeau de bambou » est plus exotique que 

« chapeau de paille ». À notre connaissance, le bambou ne peut pas être utilisé pour 

confectionner des chapeaux. Pour la couverture de ce guide du tourisme, c’est la 

photo du marché flottant : il y a les femmes coiffées d’un chapeau qui vendent des 

fruits, des légumes sur la barge. Dans les éditions postérieures du guide, l’illustration 

de couverture en 2003 sur le marché flottant a été remplacée par celle d’un moinillon  

en 2007 puis d’une femme moine en 2009 et enfin d’une femme montagnarde en 

2010. Cela est peut-être du à une évolution du Routard ou de son lectorat. La première 

visite focalise sur le circuit obligatoire et se déplace progressivement vers une vision 
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décalée du bouddhisme puis monte dans la montagne à la recherche des ethnies 

oubliées. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Une phrase intéressante dans  la rubrique À voir,  

« En s’aventurant dans des canaux moins fréquentés, on découvre des 

charmantes maisons fleuries plantées au bord de l’eau. Un moyen unique de 

rencontrer des vrais villageois et de saisir quelques tranches de vie authentiques 

(page 177) ».  

Cette phrase nous donne le sentiment agréable que les touristes peuvent 

trouver les vrais villageois de ce marché flottant. Selon la discussion avec une 

marchande, la plupart des marchands au marché flottant Damnoen Saduak, ne sont 

pas des gens locaux. Ils viennent toujours au marché flottant tous les matins pour 

travailler, ils ont loué des boutiques pour vendre des produits, des souvenirs, etc. 

Quand le marché flottant ferme vers 13 h, ils le quittent aussi. 

La discussion avec la marchande, elle-même originaire de Bangkok, nous a 

informé sur les marchands qui vendent leurs produits au marché flottant Damnoen 

Saduak. Ils ne sont pas résidents, ils sont seulement venus ici dans un but commercial. 

Donc, les touristes n’ont pas l’occasion de rencontrer de vrais villageois. Cela serait 

une cause qui fait que les touristes ne sont pas contents de leur visite, c’est 

l’information erronée du guide du tourisme.   
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C) Guide « Lonely Planet » – Thaïlande  2004 

 

Nous avons analysé, ensuite, le guide « Lonely Planet », un guide écrit à 

l’origine en anglais mais traduit en plusieurs langues. C’est le guide le plus vendu sur 

la Thaïlande. Le guide « Thaïlande » Lonely Planet, est un guide publié par Lonely 

Planet Publication, Paris. Nous avons consulté la sixième édition française, mars 

2004, traduit de l’ouvrage « Thailand 10th edition », rédigé par China WILLIAMS et 

alii. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

La description du marché se trouve aux pages 236-237, intitulé « Marché 

flottant Damnoen Saduak ». Globalement, c’est un texte descriptif qui se divise en 

quatre parties :  

- Marché flottant Damnoen Saduak, 

 - Carte du marché flottant Damnoen Saduak, 

 - Où se loger, 

 - Comment s’y rendre. 

La présentation générale est plutôt promotionnelle et positive pour la 

description générale de l’ambiance de ce marché flottant.  

« L’image idyllique des barges de bois chargées de fruits et de légumes 

multicolores, conduites par des femmes coiffées de chapeaux de paille »,  

C’est le cliché du marché flottant. C’est agréable pour les visiteurs qui veulent 

faire des photographies, mais en fait ce n’est pas la vie contemporaine des 
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Thaïlandais. C’est une reconstitution ou une mise en scène. On insiste sur le coté 

pittoresque du spectacle. 

Selon une discussion que nous avons eue avec une marchande qui a travaillé 

au marché flottant Damnoen Saduak pendant un an, presque tous les marchands qui 

vendent leurs produits sur des barques, sont engagés par les propriétaires de chaque 

embarcadère. Cela pour mettre en scène la situation du passé et ainsi attirer les 

touristes. Mais les vendeurs sont rémunérés à la commission et sollicitent trop les 

touristes. Parfois les marchands montrent de mauvais comportements avec les 

touristes, pour vendre leurs produits, ils essaient de forcer les touristes à les goûter, 

particulièrement lorsqu’ils s’adressent aux touristes étrangers. Cela provoque du 

mécontentement chez certains touristes. 

Dans ce guide du tourisme, il y a une phrase intéressante pour notre analyse  

« Une durée de location plus longue vous permettra de visiter les paisibles 

canaux résidentiels, au-delà du marché ».  

Cette phrase incite le lecteur à se sentir bien pour se promener dans les 

paisibles canaux. Mais actuellement, la circulation sur les canaux de ce marché 

flottant est très congestionnée. Il y a trop de barques sur le canal et également les 

barques à moteur qui provoquent une pollution atmosphérique et sonore. Les canaux 

du marché flottant Damnoen Saduak ne sont plus les canaux paisibles. Avec 

l’avènement de la modernisation, ce marché flottant a du s’adapter pour survivre.  

Ce que nous savons de la discussion avec la marchande, c’est une chose que 

les touristes étrangers ne s’attendent pas à voir. Donc quand les touristes sont 

confrontés à la réalité cela les rend mécontents. Si les guides de tourisme donnaient 

les informations réelles, certains touristes, peut-être, accepteraient la situation de ce 

marché flottant tel qu’il est maintenant.  
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D) La page web en thaï 

 

Pour les informations du marché flottant Damnoen Saduak à Ratchaburi sur le 

site http://th.wikipedia.org/wiki/ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก 5

Les informations du marché flottant Damnoen Saduak sur ce site, se divisent 

en trois parties :  

 - Histoire du marché flottant Damnoen Saduak 

 - Service du tourisme 

 - Transport. 

 (reproduit en annexe), c’est le dernier 

média que nous avons analysé dans notre travail. 

Globalement, les informations sur ce site, c’est la narration de l’histoire du site 

et les conseils pratiques. Elles ne sont disponibles qu’en thaï et pas en anglais ou 

d’autres langues alors qu’un des intérêts principaux du site Wikipedia est de proposer 

des entrées multilingues. Ce site nous raconte brièvement l’histoire du marché flottant 

et les activités auxquelles les touristes peuvent assister. La narration n’est pas trop 

promotionnelle comme dans les guides du tourisme. Les informations sur ce site 

peuvent être mises à jour en temps réel, donc elles sont proches de la réalité actuelle. 

« Ce marché flottant Damnoen Saduak, c’est seulement la copie de la 

situation du passé pour l’existence du marché flottant » (c’est nous qui avons traduit 

en français),  « ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกในปัจจุบนัน้ี เป็นเพียงการสตาฟตลาดนํ้าในอดีตใหค้งอยูเ่ท่านั้น »  

Cette phrase illustre le but principal de l’existence du marché flottant 

Damnoen Saduak, c’est de reconstituer artificiellement le caractère ancien de la 

Thaïlande. 
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III.2) Analyse des entretiens avec les guides 
 

 Il est évident que le marché flottant Damnoen Saduak est un site touristique 

très réputé en Thaïlande. Il y a beaucoup de touristes qui le visitent tous les jours. 

Nous n’avons pas trouvé de statistiques précises sur la fréquentation du marché. Le 

marché est un lieu ouvert, il n’y a pas de ticket d’entrée et donc pas de comptage 

précis. D’après une vendeuse, il vient environ 20 groupes chaque jour de semaine. Un 

groupe fait environ 30 personnes, donc il y a 20x30 = 600 personnes accompagnées. 

On peut, en ajoutant les touristes individuels, estimer la fréquentation quotidienne, les 

jours de semaine, à 1000 personnes par jour. Les samedis et dimanches, la 

fréquentation est plus importante mais il s’agit d’un public différent, moins 

d’étrangers accompagnés et beaucoup plus de Thaïlandais en petits groupes 

autonomes. 

Les guides jouent un rôle très important parce qu’ils sont spécialistes pour les 

sites touristiques. En plus, ils sont également les personnes qui connaissent bien la 

façon de penser ou les opinions des touristes.  

 Pour notre collecte des informations, nous avons choisi de procéder à des 

entretiens avec dix guides et nous avons enregistré leurs réponses à l’aide d’un 

dictaphone. Nous avons commencé de collecter des informations au début du mois 

décembre 2010. Nous sommes restés sur place au marché flottant pendant trois jours 

pour faire les entretiens. Nous dormions dans un hôtel à proximité du site pour être au 

marché avant 8 heures du matin. Il s’agit de l’hôtel Phueng Luang qui se trouve à cinq 

minutes du marché en moto taxi. Il existe une demi-douzaine d’hôtels plus des Guest-

Houses autour du marché. Ces établissements accueillent des touristes individuels 

thaïlandais et étrangers. Mais la plupart des touristes viennent de Bangkok pour une 

demi-journée et ne dorment pas dans les hôtels près du marché.  

 La discussion avec les guides nous permet de comprendre leurs tâches et 

activités quotidiennes. Normalement, le circuit de la visite du marché flottant 

Damnoen Saduak, c’est le circuit pour un jour. La plupart des touristes ont contacté 

l’agence de voyage à l’avance depuis leurs pays d’origine. 
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Les tâches des guides sont presque les mêmes quelle que soit l’agence de 

voyage pour laquelle ils travaillent. Ils doivent attendre les touristes devant l’hôtel très 

tôt vers 5h30, et ils quittent Bangkok vers 6h00. 

Pendant le voyage dans le bus, le guide raconte l’histoire du marché flottant 

Damnoen Saduak et il explique en détail les activités qu’ils pourront faire pendant 

deux heures, une fois arrivés au marché flottant. 

Quand ils sont arrivés au marché flottant (près du canal Ton Khem vers 8h30), 

le bus se gare au parking du marché flottant. En fait, il y a cinq parkings dans le 

marché flottant Damnoen Saduak (cinq parkings qui appartiennent aux cinq 

propriétaires des embarcadères). Si le bus se gare sur un parking, cela veut dire que 

les guides doivent emmener les touristes visiter le marché flottant via l’embarcadère 

lié au parking du bus. C’est la condition convenue entre le propriétaire de 

l’embarcadère et l’agence de voyage. 

Ensuite, le guide explique un peu le circuit du marché flottant ou bien répond 

aux questions des touristes et ils se fixent un rendez-vous pour le départ du marché 

flottant (vers 11h30). 

De 9h00 à 11h30 c’est l’heure de la promenade des touristes. Ils peuvent faire 

des courses, visiter les environs du canal Damnoen Saduak en barque, chercher de 

quoi manger, etc. Pour la promenade en barque, c’est le guide qui négocie avec les 

rameurs et les conducteurs. Le départ des barques a lieu deux fois par matinée, à 9h30 

et 10h30. Après le départ des barques, c’est l’heure du repos des guides, la plupart des 

guides vont attendre l’heure pour le départ, sur la grande place à coté de chaque 

embarcadère. 

 Pour la collecte des informations, nous avons profité de l’heure du repos des 

guides pour faire l’entretien. En fait, nous avons fait l’entretien au total avec 12 

guides, mais deux guides n’ont pas terminé l’entretien cas ils devaient repartir. 

 Nous avons choisi l’embarcadère Paew comme lieu de l’entretien parce que 

cet embarcadère est le plus grand et il y a beaucoup de guides et de touristes. 
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Tableau récapitulatif des guides  
N° Sex Age Expérience  Date 

entretien 

Langue de travail 

du guide 

Employeur 

G1 F 33 07 ans 23/11/10 Anglais Non-réponse 

G2 F 32 04 ans 23/11/10 Anglais Union International 

Tour 

G3 M 48 15 ans 23/11/10 Anglais / (Lao) Pair-Kitti Tour 

G4 M 29 04 ans 23/11/10 Anglais T travel service 

G5 F 43 20 ans 24/11/10 Anglais Sweet journey 

G6 F 50 18 ans 24/11/10 Anglais Siam progress Travel 

G7 F - 03 ans 24/11/10 Anglais Sonne Licence 

G8 F 44 22 ans 25/11/10 Anglais / Allemand Tour East 

G9 F 25 01 an 25/11/10 Anglais / Allemand Non-réponse 

G10 F 28 03 ans 25/11/10 Anglais Non-réponse 

 

 Le tableau récapitulatif, des données socioprofessionnelles sur les guides 

accompagnateurs, nous permet de tracer un profil type du guide. La profession est très 

féminisée (huit femmes pour deux hommes). Cela paraît normal car les femmes sont 

plus nombreuses dans les métiers de service et de communication. Les âges sont 

régulièrement répartis entre 25 et 50 ans. Il est rare de voir des guides de moins de 25 

ans car c’est un métier d’encadrement, de responsabilités et qu’il faut connaître au 

moins l’anglais (c’est-à-dire il faut avoir étudié à l’université ou bien il faut avoir 

vécu à l’étranger). Il est rare de voir des guides de plus de 50 ans parce que le métier 

est très fatiguant et les employeurs préfèrent une main d’œuvre jeune. L’expérience 

professionnelle varie entre un et 22 ans. 5/10 ont commencé à travailler entre 22 et 25 

ans, une personne n’a pas répondu, et un homme a commencé seulement à 33 ans. 

Tous les guides parlent l’anglais et 2/10 peuvent aussi faire la visite en allemand. En 

ce qui concerne les employeurs, il y a une grande diversité, chaque guide travaille 

pour une entreprise différente. Le circuit du marché flottant est proposé par toutes les 

agences de voyage de Bangkok. 

Nous avons posé à ces guides les mêmes questions, neuf questions dont nous 

présentons les réponses ci-après. 
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1) Q1 : D’après vous, pourquoi les touristes étrangers visitent ce marché 

flottant ?

 

    

 Les motifs de choix Réponses 

1 Grâce à la publicité et à la promotion de sites 

touristiques sur la Thaïlande  

2  

2 Le marché flottant est un site touristique unique pour 

les touristes étrangers  

7  

3 La facilité de la visite, parce que ce marché flottant 

ne se trouve pas loin de Bangkok 

1  

4 Les touristes veulent observer l’art de vivre des gens 

locaux qui habitent au bord des canaux  

1  

5 Grâce à la réputation de ce marché flottant 2  

Total 5 motifs 13 réponses 

 / 10 guides 

 

La plupart des touristes visitent ce marché flottant parce que le marché flottant 

est un site touristique qui est rare à voir pour les touristes étrangers. Au pays d’origine 

des touristes, il n’y a pas ce type de marché : marché flottant. Donc, ils considèrent le 

marché flottant comme un site touristique étrange.  

« Le commerce des fruits sur la barge, cela étonne les touristes étrangers, 

parce que leurs pays n’ont pas ce type de marché » (guide 3). 

Cependant, il y a aussi d’autres facteurs qui les emmènent ici, la plupart des 

touristes étrangers ont réservé le circuit de l’agence du voyage sur l’Internet avant de 

venir en Thaïlande. Les sites web sur le tourisme en Thaïlande proposent de 

nombreuses promotions, de belles photos attrayantes des sites touristiques. Le marché 

flottant est considéré comme le site touristique le plus connu par les touristes 

étrangers parce que  

« Dans presque tous les circuits pour les touristes étrangers, il y a sûrement 

un programme de visite du marché flottant » (guide 10).  
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2) 

 

Q2 : D’après-vous, qu’est-ce que les touristes espèrent voir au marché flottant 

Damnoen Saduak ?   

 Type d’attente réponses 

1 L’art de vivre des gens locaux 9  

2 La beauté de la nature 1  

3 Les produits locaux 1  

Total 3 types d’attentes 11 réponses / 10 guides 

 

« La majorité des touristes étrangers espèrent qu’ils vont voir l’art de vivre 

des gens locaux, leur manière de vivre et la beauté de la nature en dehors de la 

capitale » (guide 4 et guide 8). 

La plupart des touristes étrangers veulent remarquer l’art de vivre des gens 

locaux qui habitent au bord du canal Damnoen Saduak, ils veulent aussi voir la beauté 

de l’environnement, la bonne ambiance de ce canal et 

 « Les produits locaux qui sont faits par les gens locaux même s’il reste 

actuellement très peu à voir » (guide 7). 
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3) 

 

Q3 : Les guides de tourisme et l’Internet, parlent du marché flottant Damnoen 

Saduak ? Est-ce que les informations des médias reflètent la vérité actuelle ?    

 Réponse Guides 

Oui  0  

Non 

Pas du tout 

1. La photo et les informations sont 

contraire à la vérité (le marché flottant 

n’est pas le site résidentiel pour les gens 

locaux mais il est actuellement le site 

touristique très commercial) 

5  

Non 

Un peu 

2. Seulement les informations générales 

sont vraies (la géographie, l’histoire du 

marché flottant) 

3. Authenticité du marché flottant 

4  

 

1 

Total  10 guides 

 

Des entretiens, nous pouvons résumer que tous les guides professionnels 

s’accordent pour dire que les informations dans les médias spécialisés sont fausses ou 

inactualisées.  

« Les informations dans les guides de tourisme racontent seulement l’histoire 

du marché flottant dans le passé : les gens locaux échangeaient les produits locaux 

entre eux. Mais aujourd’hui, le marché flottant a beaucoup changé et est devenu un 

site touristique, les produits qui sont montrés sur la barge ont seulement pour but 

d’être vendus aux touristes » (guide 7). 

 Donc les marchands doivent s’adapter pour survivre. Le changement dans le 

but du marché flottant (marché ordinaire  site touristique), a provoqué un grand 

changement dans la communauté du marché flottant. Les produits locaux ont disparu, 

les marchands commencent à vendre des souvenirs aux touristes.  

 Pour cette raison, cela fait que les touristes ne sont pas contents, parce que la 

plupart des touristes étrangers qui visitent ce marché flottant veulent voir l’art de 

vivre des gens locaux, les produits locaux, mais actuellement il reste très peu à voir 

dans ce marché flottant. 
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« C’est normal pour la disparition des produits locaux : du porc, du poulet, du 

poisson, des fleurs, etc., parce que presque 100% des touristes qui visitent le marché 

flottant, ne les achètent jamais. Ils n’achètent que les souvenirs » (guide 1).  

 C’est la loi de l’offre et de la demande qui modifie le type de marchandises 

échangées. 

 « Pour l’authenticité de ce marché flottant, je pense qu’il est authentique 

parce que ce marché flottant est considéré comme le modèle de plusieurs marché 

flottants en Thaïlande, et également le marché flottant est comme l’image idyllique du 

commerce des Thaïlandais dans le passé » (guide 6). 
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4) 

 

Q4 : Est-ce que vous pensez que les médias : le guide de tourisme et l’Internet, 

ont un effet sur le choix des touristes étrangers de visiter le marché flottant ?     

 Type d’effet Réponses 

Oui 1.  La beauté des photos dans les médias 8  

2. Habitude des touristes pour chercher les 

informations avant de voyager 

5  

3. C’est très facile de chercher des 

informations sur l’internet 

1 

Non  0 

Total 3 types d’effet 14 rép. / 10 g 

  

 Nous voyons que tous les guides pensent de la même manière, ils croient que 

les médias ont un effet sur le choix de la visite du marché flottant des touristes 

étrangers. Les raisons que la plupart des guides (8 sur 10 personnes) donnent à ce cas, 

« La photo sur le marché flottant dans les médias : la femme coiffée du 

chapeau en paille, vendant les fruits sur sa barge, cela attire beaucoup de touristes 

étrangers, parce que c’est l’image attrayante et il n’y a pas ce type du marché dans 

leurs pays » (guide 6). 

 Il y a également d’autres raisons,  

« La plupart des jeunes touristes préfèrent visiter seuls ou comme un petit 

groupe, sans guide. Donc il est nécessaire de chercher les informations au 

préalable » (guide 9). 

« La plupart des touristes savent utiliser l’Internet pour accéder rapidement 

aux informations » (guide 3). 
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5) 

 

Q5 : Après avoir visité le marché flottant Damnoen Saduak, est-ce que les 

touristes étrangers sont satisfaits ?     

 Raisons de satisfaction ou d’insatisfaction Guides 

Oui 1. Le marché flottant est un site touristique rare à 

voir pour eux 

8  

2. Le bon service du guide et de l’agence de voyage 1  

Non 

 

3. Le bouleversement de ce marché flottant et les 

mauvaises manières des marchands du marché 

flottant 

1 

Total 3 raisons 10 

 

La majorité des guides (9 sur 10 personnes) qui font visiter ce marché flottant 

Damnoen Saduak, considèrent que les touristes sont satisfaits de leur visite, parce que  

« Selon mon observation, 80% des touristes étrangers sont satisfait leur visite, 

même si ce marché flottant est devenu un site touristique très commercial, il est un 

site touristique rare à voir pour des touristes » (guide 5). 

 Nous pouvons dire que ce type de marché plaît aux touristes étrangers, ce n’est 

pas l’authenticité ou l’art de vivre des locaux mais c’est un site unique et original. 

Il reste une autre raison qui plaît aux touristes étrangers pour leur visite, c’est 

le bon service du guide et de l’agence de voyage  

« La plupart des touristes sont satisfaits de notre service, parce que notre 

agence a le bon circuit, bien géré et notre guide donne les suggestions utiles pour la 

visite du marché flottant » (guide 3). 

Cependant, il y a seulement un guide qui n’est pas d’accord avec les autres 

guides, 

« Je pense que la plupart des touristes ne sont pas très satisfaits de la visite, à 

cause du bouleversement du marché flottant. Ici, il y a trop de touristes et toutes les 

choses sont commerciales. Les marchandes aiment bien profiter de l’argent des 

touristes de même les rameurs et bateliers, ils réclament toujours des pourboires 

après avoir fini le circuit » (guide 4). 
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6) 

 

Q6 : D’après-vous, s’il y a des touristes qui ne sont pas satisfaits la visite du 

marché flottant Damnoen Saduak, quelles sont les causes ?     

 Les types de causes d’insatisfaction Choix 

1 Les informations erronées publiées dans les médias 3  

2 Trop d’attentes et d’espérance des touristes 4  

3 La mauvaise ambiance : il fait trop chaud, beaucoup de 

touristes  

2  

4 Les mauvaises manières des marchands et des rameurs 3  

5 Le marché flottant est trop touristique et commercial 4  

Total 5 causes 16 r  / 10 g 

 

 « Les touristes ont bien lu les guides de tourisme. Quand ils ont vu la belle 

photo ou la description charmante, ils ont une bonne image et beaucoup d’attente. 

Mais après, lorsqu’ils ont vu la réalité actuelle du marché flottant Damnoen Saduak, 

ce n’est pas comme dans le guide du tourisme, ils sont donc déçus » (guide 10).  

Il y a d’autres facteurs évoqués comme les conditions de confort de la visite du 

marché flottant. Pour ce facteur, nous pensons qu’il n’y a pas grand-chose à faire 

parce que c’est le problème qui ne se résout pas : la chaleur, c’est le problème du 

climat. Pour le problème des trop nombreux touristes, nous ne pouvons pas non plus 

le contrôler car le marché flottant est un site touristique réputé et très commercial, il y 

a donc beaucoup de touristes tous les jours. « À cause de l’avènement des touristes, il 

y a de nombreux changements : le marché flottant est devenu un site touristique et il y 

a beaucoup de touristes » (guide 1). 

 Il reste un facteur non négligeable, c’est les mauvaises manières des 

marchands et des rameurs.  « Il y a du grabuge entre les marchands quand les barges 

se heurtent sur le canal. Et parfois, les rameurs demandent des pourboires 

supplémentaires aux touristes. Si les touristes ne leur donnent pas, les rameurs 

essaient de ramer vite pour retourner plus rapidement à l’embarcadère. Donc, les 

touristes n’ont pas assez de temps pour profiter de l’environnement du marché 

flottant » (guide 2). 
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 Le grand problème est le comportement des marchands au marché flottant 

Damnoen Saduak.  

 

7) Q7 : D’après-vous, est-ce que les touristes qui viennent au marché flottant 

avec guide et les touristes qui viennent sans guide, ont la même satisfaction ?

 

     

 Réponse Choix 

Oui  0  

Non 

 

1. Les vraies informations 

2. Le service 

3. La sécurité et le prix honnête. 

8  

7  

4  

Total  19 / 10 

   

 D’après les résultats obtenus, nous trouvons que tous les guides ont la même 

vision. Ils ont pensé que les différences entre les touristes qui viennent avec guide et 

les touristes qui viennent sans guide, sont les informations, le service et la sécurité,  

« Les touristes qui viennent avec guide, premièrement ont des informations 

correctes pendant que le guide raconte l’histoire du marché flottant. Quand ils ont 

des questions sur le marché flottant, le guide peut expliquer ; deuxièmement les 

touristes vont bénéficier d’un service de transport de l’agence de voyage et également 

un guide pendant le transport. Et dernièrement les touristes ne risquent pas de 

rencontrer les mauvais marchands ou des gens mauvais qui veulent profiter d’eux » 

(guide 8). 

 Nous pensons que la visite du marché flottant avec guide, c’est un bon moyen 

qui facilite la visite. Pourtant, la visite sans guide a des avantages 

« Pour les touristes qui viennent sans guide, ils peuvent visiter le marché 

flottant un peu plus longtemps parce qu’ils ne sont pas limités par l’heure de retour 

comme les touristes qui viennent avec guide. Donc, ils ont le temps pour visiter tous 

les coins et toutes les ruelles du marché flottant et peut-être ils auront l’occasion de 

faire des rencontres étonnantes » (guide 4).  
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 Nous pouvons résumer que les deux types de voyage, avec ou sans guide, sont 

différents mais chaque type de voyage, a des points forts et des points faibles. 

 

8) Q8 : Quelles sont les causes principales de l’insatisfaction de la visite du 

marché flottant des touristes qui le visitent sans guide ?

 

     

 Principales causes réponses 

1 Trop d’espérance (des divers médias) et donc déception 4  

2 Personne ne peut aider quand ils ont des problèmes 3  

3 Il n’est pas facile de visiter à cause de la langue  2  

4 Les touristes sont abusés par des profiteurs :  

les mauvais marchands ou les mauvais gens locaux 

6  

Total 4 causes évoquées 15 r  /10 g 

 

La cause principale, c’est les marchands ou les locaux qui cherchent à profiter 

des touristes. 

« À cause de fausses suggestions des mauvais marchands ou des mauvais 

habitants, quelques touristes doivent payer trop cher pour des activités normales. 

Finalement, ils ne sont pas satisfaits » (guide 6).  

 Pourtant, il y a aussi d’autres facteurs qui sont importants pour notre analyse  

« La plupart des touristes qui viennent au marché flottant sans guide ont une 

belle image dans leurs têtes (parce qu’ils voient les belles photos dans le guide de 

tourisme qui est la seule source d’information pour eux). Mais, quand ils ont vu la 

réalité du marché flottant qui n’est pas attrayant comme dans la photo dans les 

médias, ils sont déçus. En plus, il n’y a personne qui peut leur expliquer ce 

changement, donc cela provoque de la confusion chez les touristes » (guide 5).  

 Le problème des médias est un facteur important de notre analyse.  
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9) Q9 : Pensez-vous que les histoires, racontées par les guides, ont un effet sur la 

satisfaction des touristes ?

 

     

 Réponse Choix 

Oui -  10 personnes 

Beaucoup 1. Les guides vont aider à la compréhension 

correcte des touristes 

4  

2. La belle imagination ou l’espérance des 

touristes va être diminuée grâce à 

l’information correcte, racontée par les 

guides 

2  

Un peu 3. La plupart des touristes étrangers croient 

en l’information écrite dans le guide du 

tourisme 

3  

 

4. Le guide doit proposer les activités 

optionnelles sans que le client se sente 

forcé 

1  

 

5. Certains touristes ont trop d’espérance 1  

Non   0 

Total 5 types de réponse 11 r / 10 g 

 

 Selon le tableau ci-dessus, nous pouvons résumer que le commentaire des 

guides peut améliorer le degré de satisfaction des touristes parce que  

« Quand les touristes ont des interrogations sur le marché flottant, le guide va 

expliquer clairement pour aider à comprendre » (guide 8).  

La tâche des guides n’est pas seulement accompagner les touristes aux sites 

touristiques. Mais les guides doivent répondre aux questions des touristes et 

également trouver la solution quand les touristes ont des problèmes  

« Le guide doit donner l’information correcte aux touristes pour permettre 

une bonne compréhension sur le marché flottant avant la visite, pour qu’ils n’aillent 

pas être trop déçus quand ils voient le marché flottant actuel » (guide 3). 
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Nous pouvons remarquer que la plupart des guides ont raconté l’origine du 

marché flottant avant d’arriver sur le lieu de la visite. 

Pourtant, les guides ne doivent pas raconter trop négativement l’actualité du 

marché flottant parce que  

« Certains touristes ont trop d’espérance, si les guides racontent négativement 

l’histoire du marché flottant, cela provoque de la déception des touristes et peut-être, 

ils ne veulent plus le visiter » (guide 9). 

La narration des guides peut améliorer la satisfaction des touristes, mais pas 

trop, parce que  

« La plupart des touristes croient dans les informations écrites ou les photos 

dans les médias comme le guide de tourisme » (guide 5). 

 Et certains touristes ne sont pas trop sûrs dans les informations racontées parce 

que « La nature des guides est de proposer des activités extra-circuit pour toucher 

une commission » (guide 4).  
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Les guides ont donné souvent plusieurs réponses à une même question ou bien 

plusieurs raisons à la réponse Oui ou Non. Pour montrer comment ces réponses se 

distribuent pour chaque guide, nous avons codé les réponses dans les tableaux 

précédents et nous avons reproduit les codes dans le tableau récapitulatif suivant. 

Tableau récapitulatif des réponses des guides 

N° Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

G 1 1 1 Non pas O/1 O/1 1/2 N/1 1/2 O/peu/3 

G 2 2 1 Non peu O/2 O/1 3/4 N/1 1/4 O/1 

G 3 2/3 1 Non peu O/1/3 O/2 2/5 N/1/2 3/4 O/2 

G 4 2/4 1/2 Non pas O/2 N/3 3/4 N/1/2 3 O/peu/4 

G 5 2 1 Non pas O/1 O/1 2/5 N/1/2 1 O/peu/3 

G 6 2 1 Non peu O/1 O/1 1 N/2/3 1/2/4 O/1 

G 7 1 3 Non pas O/1/2 O/1 1 N/1 2 O/peu/5 

G 8 2 1 Non pas O/1 O/1 4/5 N/1/2/3 4 O/1 

G 9 5 1 Non peu O/1/2 O/1 5 N/1/2/3 4 O/1/2 

G 10 2/5 1 Non peu O/1/2 O/1 2 N/2/3 4 O/peu/3 

Note : Les intitulés des neuf questions et les numéros des réponses sont expliqués dans les tableaux 

précédents. 

Tableau récapitulatif des guides  
N° Sexe Age Expérience  Date 

entretien 

Langue de travail 

du guide 

Employeur 

G1 F 33 07 ans 23/11/10 Anglais Non-réponse 

G2 F 32 04 ans 23/11/10 Anglais Union International Tour 

G3 M 48 15 ans 23/11/10 Anglais / (Lao) Pair-Kitti Tour 

G4 M 29 04 ans 23/11/10 Anglais T travel service 

G5 F 43 20 ans 24/11/10 Anglais Sweet journey 

G6 F 50 18 ans 24/11/10 Anglais Siam progress Travel 

G7 F - 03 ans 24/11/10 Anglais Sonne Licence 

G8 F 44 22 ans 25/11/10 Anglais / Allemand Tour East 

G9 F 25 01 an 25/11/10 Anglais / Allemand Non-réponse 

G10 F 28 03 ans 25/11/10 Anglais Non-réponse 

 

Les guides partagent les mêmes opinions quels que soient l’âge ou le sexe. 

Nous n’avons pas relevé de différence significative dans notre échantillon. 
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Conclusion et proposition 
 

Lorsque nous avons choisi de nous inscrire en Master du français pour le 

tourisme culturel à l’université Silpakorn, nous voulions utiliser nos compétences 

linguistiques en thaï, en anglais et en français pour travailler plus tard dans la 

promotion des sites qui accueillent les clientèles des touristes occidentaux en 

Thaïlande. Nous n’avons pas choisi la filière professionnelle guide touristique mais 

nous avons préféré opter pour la filière recherche en sociologie du tourisme. Nous 

étions intéressés par la thématique « tourisme et commerce ». Nous avons d’abord 

envisagé de travailler sur les nouveaux marchés flottants comme celui de Si Phak à 

Pattaya. Mais par la suite, il nous a semblé plus intéressant d’étudier le marché 

Damnoen Saduak car c’est lui qui sert de référence à la création de tous les nouveaux 

marchés flottants. Et c’est celui pour lequel le maintien de l’activité est le plus 

menacé en raison de la sur-fréquentation et du risque de lassitude de la clientèle.  

Nous avons commencé notre étude directement par une première étude de 

terrain auprès d’une cinquantaine de touristes qui attendaient aux embarcadères. 

L’enquête nous a appris qu’une grande partie des touristes (36/50 personnes) sont 

satisfaits de la visite de ce marché flottant. Nous pensons que l’aspect exotique et 

pittoresque est le point fort de ce marché. Certains touristes disent qu’ils apprécient 

surtout les activités annexes comme la visite de la production du sucre de palmier. 

Les résultats de l’enquête auprès des touristes, sont proches de ceux des 

entretiens avec les guides. Les plupart des guides croient qu’une grande partie des 

touristes sont satisfaits de la visite parce que ce site touristique est un site qui n’existe 

qu’en Thaïlande. Même si la visite est incommode : le climat chaud, bruyant, trop de 

monde, etc. les touristes apprécient quand-même. 

Pourtant, il reste une partie des touristes qui ne sont pas satisfaits de leur visite 

du marché flottant (14/50 personnes selon l’enquête). Nous pensons qu’il s’agit d’une 

minorité importante que nous ne pouvons pas ignorer. La majorité  des touristes qui 

ne sont pas satisfaits de leur visite, sont les touristes qui visitent ce marché flottant de 

manière autonome, sans guide accompagnateur. 
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Pour ce type des touristes, ce sont des jeunes ou des back-packers qui ont 

cherché des informations sur l’Internet et dans les guides de tourisme. Ils sont déçus 

par rapport à ce qu’ils ont lu. Dans les médias promotionnels comme le guide de 

tourisme ou les informations sur Internet, l’information est rédigée de manière à 

attirer les touristes. Les photos, les descriptions dans les livres, sont attirants, 

charmants, intéressants. Les belles photos provoquent une bonne perception du site et 

beaucoup d’espoir chez les touristes. Mais le marché Damnoen Saduak a beaucoup 

changé ces dernières années.  

 Pour conclure notre travail, nous pouvons dire que toutes les étapes de notre 

travail nous ont pris beaucoup de temps pour les réaliser. 

  Nous avons consulté de nombreux mémoires sur le tourisme en ce qui 

concerne la satisfaction des touristes à la Bibliothèque nationale avant notre enquête. 

Cela nous a fait comprendre la difficulté de concevoir une enquête. Pour les résultats 

de l’enquête, cela nous a mieux fait comprendre le statut du marché flottant Damnoen 

Saduak, la tâche des guides et les sentiments des touristes occidentaux venues à ce 

marché flottant. 

 Après notre enquête, nous avons voulu vérifier la nature des supports 

promotionnels et interroger directement les professionnels de l’encadrement. 

En ce qui concerne notre hypothèse de départ, c’est-à-dire le décalage entre la 

réalité du marché flottant et l’attente des touristes, elle est confirmée par les données 

recueillies. La plupart des touristes qui ne sont pas satisfaits leurs visites, ce sont les 

touristes qui viennent individuellement et qui ont reçu les fausses informations des 

médias divers. 

En revanche, la plupart des touristes qui viennent au marché flottant avec 

guide accompagnateur, sont satisfaits de leurs visites. Et l’explication des guides 

pendant la visite, est un facteur de la satisfaction. 

Tous les guides (10/10 guides) croient que les explications qu’ils donnent sont 

un facteur qui influence positivement la satisfaction des touristes. 

Selon tous les résultats d’analyse du questionnaire et de l’entretien, nous 

pouvons résumer les facteurs de la satisfaction de la visite, celle-ci dépendrait des 

facteurs suivants : 
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1. Le service des guides accompagnateur, 

2. Le média touristique que les touristes consultent avant de visiter, 

3. La beauté et l’activité touristique du site, 

4. La nature personnelle de chaque touriste. 

Surtout les premier et deuxième facteurs qui sont les plus importants. 

 En tant que chercheur travaillant sur la satisfaction de la visite des touristes 

occidentaux, nous voudrions donner quelques suggestions pour améliorer le statut 

actuel du marché flottant Damnoen Saduak :   

Premièrement, les médias sur le marché flottant Damnoen Saduak comme les 

livres-guides du tourisme doivent donner les vraies informations aux touristes et 

toujours être mis à jour. Les touristes occidentaux croient ce qu’ils ont lu. Si ce qu’ils 

ont lu est différent de l’actualité, cela provoque la déception. Il vaut mieux si l’on 

peut dire dans les médias que ce site touristique est le site qui devrait visiter avec le 

guide accompagnateur. Le marché flottant Damnoen Saduak n’est pas comme le parc 

d’attraction où les touristes veulent se reposer ou faire la promenade sans but. Il y a 

l’heure d’ouverture, de fermeture et il y a plusieurs activités à faire, donc c’est la 

tâche du guide qui doit gérer l’heure de la visite des touristes pour qu’ils vivent une 

bonne expérience.  

Deuxièmement, le marché flottant Damnoen Saduak devrait avoir les 

brochures en anglais présentant l’histoire de l’étape du changement du site ou les 

descriptions pratiques, le plan du marché flottant pour faire mieux comprendre le 

statut actuel du site aux touristes qui visitent seuls.  

Troisièmement, les propriétaires doivent s’occuper des manières des 

marchands dans chaque embarcadère et il faut également proposer des marchandises 

qui reflètent la tradition thaïe. 

Quatrièmement, il faut avoir un centre de services qui assiste les touristes ou 

bien un poste de police près du marché flottant Damnoen Saduak, parce qu’il y a 

beaucoup de gens locaux qui essaient de profiter des touristes.      
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La mise en œuvre des suggestions ci-dessus, pourrait améliorer le confort de la 

visite des touristes et faire mieux comprendre le statut du marché flottant Damnoen 

Saduak.  

Si nous avons l’occasion d’approfondir ce sujet dans l’avenir, nous allons 

chercher à savoir quelle est la nature des touristes de chaque type de visite, le 

sentiment qui influence la décision du type de voyage (individuel ou avec guide) des 

touristes. Cependant, pour ce mémoire, nous espérons qu’il aura permis de mieux 

faire connaître la nature de la fréquentation du marché flottant Damnoen Saduak. 
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Annexe 1 : Cartes et photos satellites du site de Damnoen Saduak  
 

- Carte routière du guide Michelin 1996 
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- Carte routière du site-web Michelin voyage 

 

 

 

http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?strMerged=&strAddress=thailande 

- Michelin 

Ce marché flottant est un véritable festival de couleurs et d'odeurs, à vivre au 
rythme du clapotis de l'eau ! Ici, les vendeuses, en costume traditionnel, proposent 
leurs articles, à quai ou embarquées sur des pirogues surchargées de légumes, épices, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?strMerged=&strAddress=thailande�


58 
 

fruits... Mais cette jolie carte postale se transforme après 9h et perd de son authenticité 
lorsque le flot des touristes submerge le marché ! Levez-vous donc très tôt pour 
profiter pleinement du charme des lieux le long des khlong (canaux) étroits qui 
sillonnent Damnoen Saduak. (texte accompagnant la carte routière). 
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- Photos satellites prises de Google Maps 
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http://maps.google.fr/maps?hl=fr&safe=off&biw=1080&bih=566&q=damnoe
n+saduak+carte&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 

 

 

Nous avons essayé de dessiner ci-après un schéma positionnant les 
embarcadères qui dans la photo ci-dessus correspondent aux toits autour du parking 
de bus. 
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- Schéma pour préciser l’emplacement des embarcadères 
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Annexe 2 : Extraits des guides touristiques (reproduction et 
transcription) 

 
- Document 1 (fac-similé) : Le Michelin (page 136) 
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Document 1 (transcription) : Le Michelin (page 136) 

DAMNOEN SADUAK 

Sur les canaux qui quadrillent la plaine centrale, les marchés flottants 
jouent depuis des temps immémoriaux un rôle majeur dans la vie sociale des 
Thaïlandais, mais ils sont de plus en plus menacés par la modernisation. Dans la 
région, plusieurs marchés (Lak Ha, Khlong Ton Khem, Charoen Sukho, etc.) ont 
lieu seulement certains jours de la semaine; mais le spectacle quotidien, coloré, de 
Damnoen Saduak au petit jour a gardé la plus authentique des saveurs. Les 
vendeurs viennent de fort loin proposer les produits frais, fruit de leur travail. Des 
piles impressionnantes de légumes, de fruits, de pièces de boucherie, de poissons 
et de fleurs recouvrent  les barques à fond plat, habilement manœuvrées par des 
femmes arborant le large chapeau de paille traditionnel. Ceux qui désirent se 
restaurer se voient aussi proposer des plats cuisinés. Des foules de visiteurs 
suivent avec fascination les échanges animés. La mosaïque des couleurs est une 
fête pour les yeux. Le long des deux rives de l'étroit canal, les boutiques de 
souvenirs sont une facette moins attrayante de ce temple du commerce. Le 
meilleur endroit pour prendre des photos est le pont qui enjambe le canal. 

On combine généralement cette excursion classique au départ de Bangkok avec 
la découverte de Nakhon Pathom et une visite à la Roseraie et au Village des 
Éléphants de Samphran. Il est recommandé aux voyageurs indépendants d'arriver 
vers 8 h pour profiter du spectacle avant l'arrivée vers 9 h d'innombrables 
autocars amenant des centaines de touristes. La ville de Damnoen Saduak est un 
terminus d'autobus de Bangkok. On accède au marché à pied, en minibus ou en 
bateau. Cette excursion peut également se faire à partir de Kanchanaburi, 
Ratchaburi et Phetchaburi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65 
 

- Document 2 (fac-similé) : Le Routard (p 176, 177) 
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Document 2 (transcription) : Le Routard (p 176, 177) 
 
DAMNOEN SADUAK (FLOATING MARKET) – 
Petite ville à un peu moins de 100 km à l'ouest de Bangkok, réputée pour son marché 
flottant, assez touristique et de moins en moins pittoresque. 

Comment y aller? 

En bus : du Southern Bus Terminal de Bangkok, sur Boromratchonnani Road à Thonburi 
(dans le prolongement de Phra Pin Klao Taymai Road). Bus n° 78. Départ toutes les 40 
mn à partir de 6 h (2 h de trajet). Certains bus vous déposent directement sur le quai à 
proximité du marché, mais d'autres s'arrêtent à la gare routière. Dans ce cas, prendre un 
songthaew. Retours sur Bangkok aux mêmes fréquences. 

Ceux qui veulent partir pour le Sud (après leur visite) n'ont pas besoin de repasser par 
Bangkok. Nombreux bus de Damnoen Saduak (gare routière) pour Ratchaburi. Puis 
train. Mêmes bus pour ceux qui veulent rejoindre Nakhon Pathom et Kanchanaburi, 
après la visite. 

Où dormir? Où manger? 
Bon marché (de 200 à 350 Bts - 4,5 à 7,9 US$) 
Little Bird Hotel - 254-382. Petit hôtel genre motel sur deux étages. Très calme, un peu à 
l'écart de la rue principale (pratiquement en face du terminal des bus). Chambres avec 
ventilo ou AC. Sanitaires un peu décrépits mais la literie est propre. Accueil sourient de 
Nieta.  
Petits restos ouverts en journée et fermés vers 19h30 le long de la rue principale. 
À voir 
* Damnoen Saduak (Floating Market) : ne fonctionne que de 7 h à 13 h sauf pendant les 
trois jours du Nouvel An chinois (se renseigner quand même). On conseille vivement de 
se pointer avant 9 h car après, c'est pire que le Trocadéro un week-end de juin ! 
Négociez ferme pour louer une pirogue ou visitez à pied, en prenant la berge à gauche 
le long du canal, le must étant d'y aller en pirogue et de revenir à pied. Il s'agit d'un 
marché flottant, unique et très comparable à celui qui a fait la réputation de Thonburi 
avant de disparaître corps et biens. II vaut donc le coup d'œil, même s'il est largement 
fréquenté par les touristes. Vous verrez surtout des femmes, coiffées d'un chapeau de 
bambou traditionnel, vendre leurs marchandises en pirogue. Une exception : les 
vendeurs de viande sont souvent des hommes (de nombreuses ethnies sont persuadées 
que les règles des femmes « souillent » la viande). Quand les pirogues sont chargées de 
fruits et de légumes, on a l'illusion de voir dériver des myriades d'îles flottantes ! 
Quelques-unes trimbalent de petites cambuses fumantes. C'est alors l'occasion de 
combler un petit creux, avec un beau sourire en prime. Tous les échanges ont donc lieu 
sur l'eau, de pirogue à pirogue. C'est très pittoresque, même si les étalages de pacotilles 
pour touristes se font de plus en plus oppressants (dites non !). En s'aventurant dans des 
canaux moins fréquentés, on découvre de charmantes maisons fleuries plantées au bord 
de l'eau. Un moyen unique de rencontrer de vrais villageois et de saisir quelques tranches 
de vie authentiques. 
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- Document 3 (fac-similé) : Lonely Planet (pages 236-237) 
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Document 3 (transcription) : Lonely Planet (pages 236-237) Marché flottant 
de Damnoen Saduak 

MARCHÉ FLOTTANT DE D A M N O E N  SADUAK ตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก  
 
L'image idyllique des barques de bois chargées de fruits et de légumes multicolores, 
conduites par des femmes coiffées de chapeaux de paille, a plus de 20 ans et n'est plus 
qu'un souvenir. Aujourd'hui, des rangées de boutiques de souvenirs bordent le canal, 
où passent des bateaux remplis de touristes, l'œil rivé à leur appareil photo. Les 
barques des marchandes de fruits sont toujours là, mais les couleurs exotiques ont cédé 
la place à quelques régimes de bananes, vendus à prix d'or. 
Toutefois, avant de rayer le célèbre marché flottant (tàlàat nâam) de votre itinéraire, 
sachez que le visiter tôt le matin reste amusant. 
Le mieux consiste à arriver la veille Damnoen Saduak, passer la nuit au Nok noi Hotel 
(voir plus loin Où se loger), bien situé, et vous lever vers 7h ou 8h pour voir le marché. 
Les circuits organisés arrivent de Bangkok à 9h et les bribes d'authenticité 
disparaissent. Il est quasiment impossible d'arriver avant eux si vous partez de 
Bangkok le matin, en particulier en semaine 
 
Talat Ton Khem, plus que centenaire. est le seul marché de la ville, quoi qu'en disent les 
tour-opérateurs. Des marchés plus petits, comme Talat Hia Kui ou Talat Khun Phitak, 
plus traditionnels, ont depuis disparu. On peut louer un bateau à n'importe quel 
embarcadère bordant Thanon Sukhaphiban 1, la rue qui mène au quartier du marché 
flottant. Comptez 150 B/pers à l'

Une durée de location plus longue vous permettra de visiter les paisibles canaux 
résidentiels, au-delà du marché. Au sud du marché flottant, vous pourrez explorer 
plusieurs petites entreprises familiales, dont un fabricant de bonbons, une plantation 
de pomelos et un coutelier. Le chaleureux office du tourisme de Damnoen Saduak peut 
organiser excursion de 2 à 3 heures vers ces sites on 500 B par bateau) ou la visite des 
canaux. Il peut également vous trouver une chez l'habitant. Pour plus d

heure.  

'

Où se loger 

informations 
sur les marchés flottants, reportez-vous à la rubrique correspondante dans Samut 
Songkhram, plus loin dans ce chapitre. 

Propre et calme, Noknoi (Petit oiseau; 0 3225 4382; chambres avec ventil/clim 170 
/300B) se trouve à 15 min de marché flottant. 
Le Ban Sukchoke Resort (0 3225 4301; chambres 800-1400B) offre des bungalows 
confortables qui dominent le canal, ainsi qu'une maison accueillant jusqu'à 10 
personnes. Ban Sukchoke se trouve à 1,5 km au nord-ouest du quartier du marché de 
Damnoen Saduak. 
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Comment s'y rendre 
Damnoen Saduak se situe dans la province de Ratchaburi, entre Nakhon Pathom et 
Samut Songkhram. Les bus climatisés n°78 et 996 relient directement le terminal Sud 
des bus de Bangkok à Damnoen Saduak (52 B, 2 heures) toutes les 20 min à partir de 
6h30. Les hôtesses en costume rouge du terminal Sud vous indiqueront le bus à 
prendre.  
La plupart des bus vous déposeront à un embarcadère de Khlong Hia Kui ou de 
Khlong Damnoen Saduak, où vous pourrez louer un bateau pour rejoindre le marché 
flottant. L'arrêt de bus régulier se trouve en ville, de l'autre côté du pont. Un sàwngthàew 
jaune (5 B) fait fréquemment la navette entre le marché flottant et l'arrêt de bus. 
Le paysage entre Damnoen Saduak et Samut Songkhram justifie à lui seul l'excursion 
(voir plus loin la rubrique Samut Songkhram). 
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- Document 4 (fac-similé) : La présentation du marché flottant Damnoen 
Saduak sur Wikipedia Thaïlande 

ตลาดนํา้ดําเนินสะดวก 

Lien: th.wikipedia.org/wiki/ตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก  

จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

ไปท่ี: ป้ายบอกทาง5, คน้หา5

ตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ตั้งอยูใ่น 

  

จงัหวดัราชบุรี 5 และยงัเช่ือมไปถึง จงัหวดัสมุทรสาคร 5 และจงัหวดัสมุทรสงคราม 5เขา้ 

ดว้ยกนัตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกจะเร่ิมคา้ขายกนัตั้งแต่ 05.00-12.00 น. สินคา้ท่ีมีให้เลือกซ้ือ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช ้และของท่ีระลึก

มากมาย รวมถึงสินคา้หตัถกรรม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ 

 
ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก 

เนือ้หา 

1 ประวติั8 

2 บริการเสริมการท่องเท่ียว 8 

3 การเดินทาง8 

4 อา้งอิง 8

6

 

คลองดาํเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานจาก

ประวตัิ 

รัชกาลท่ี 5 เป็นคลองท่ีขดุดว้ยแรงงานคนซ่ึงขดุไดต้รงและยาวท่ีสุดใน

ประเทศ จากพระราชดาํริของ รัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงพระประสงคใ์ห้ขดุคลองเช่ือมต่อระหวา่งแม่นํ้าแม่กลองและแม่นํ้าท่าจีน5 เพ่ือ

ประโยชน์ในการคมนาคมและการคา้ขาย คลองดาํเนินสะดวก ใชเ้วลาในการขดุ  ใชเ้วลาขดุ 2ปีเศษ จากปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี 4 แลว้

เสร็จตน้รัชกาลท่ี 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรมีซอยนอ้ยแยกออกไปอีกประมาณ 200 คลอง ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก หรือท่ี

ชาวบา้นเรียกวา่ตลาดนํ้าคลองตน้เขม็5 สกัประมาณ 30 ปีท่ีแลว้ ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกอยูท่ี่คลองลดัพลี  หนาแน่นช่วงปากคลองต่อ

กบัคลองดาํเนินสะดวก ซ่ึงอยูต่รงขา้มตลาดนํ้าปัจจุบนั(ฝ่ังตรงตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก) มีเรือพายแท ้ๆ  จากชาวสวนแน่นขนด 

สามารถเดินขา้มคลองไดโ้ดยเหยยีบไปบนเรือเหล่านั้น ปี 2514-2516 ตลาดนํ้าคลองลดัพลีเป็นช่วงท่ีมีความเจริญมาก มีการคา้ขายกบั

อยา่งสนุกสนาน โดยมีนกัท่องเท่ียวแต่ชาวต่างชาติ  จนมีนายทุนไดท้าํการขดุคลองเทียมข้ึนมา ระหวา่งคลองลดัพลี  และคลองดาํเนิน

สะดวก หวงัท่ีจะทาํเป็นแหล่งท่องเท่ียวแต่ไม่ประสบความสาํเร็จ  ตั้งแต่ตลาดนํ้าท่ีแทจ้ริงหายไป (20กวา่ปีมาแลว้) ซ่ึงตลาดนํ้าใน

ปัจจุบนัน้ี เป็นเพียงการสตาฟตลาดนํ้าในอตีตใหค้งอยูเ่ท่านั้น อยา่งไรก็ตามตลาดนํ้าดาํเนินท่ีเก่าแก่กวา่ร้อยปี ยงัคงมีมนตข์ลงัเป็น

ตลาดนํ้าท่ียงัคงเป็นของจริง ยงัมีจากแม่คา้ท่ีนาํผลไมจ้ากสวนมาขาย หรือบางคร้ังอาจรับผลไมม้าจากรถบรรทุกท่ีอ่ืนขาย เป็นอะไรท่ี

ควรไปชม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81#mw-head�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81#p-search�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81#.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.80.E0.B8.AA.E0.B8.A3.E0.B8.B4.E0.B8.A1.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.97.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.80.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A2.E0.B8.A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.80.E0.B8.94.E0.B8.B4.E0.B8.99.E0.B8.97.E0.B8.B2.E0.B8.87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81#.E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B4.E0.B8.87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
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บริการเสริมการท่องเที่ยว         

 6

 

ตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ยงัมีบริการเรือเช่านาํเท่ียว เรือพาย ราคา 300 บาท เรือหางยาว ราคา 600 บาท นัง่ไดป้ระมาณ 8 

คน พาไปดูสวน การทาํนํ้าตาลสด ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวอาํเภอ

ดาํเนินสะดวก ห่างจากตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร มีการบริการนัง่ชา้ง ชมตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก มีสถานี

ตาํรวจค่อยใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทางดา้นภาษาและค่อยตรวจ สอบทางดา้นราคาสินคา้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ทางดา้น

อาหาร มีเรือบริการพายมาขายตามขา้งทาง ทางดา้นการเงิน มีธนาคาร กรุงไทย และ ธนาคารอยธุยา บริการทางดา้นการเงินสาํหรับ

การแลกเปล่ียนเงินตราและการตรวจสอบอตัราการแลก เปล่ียน 

• รถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกได ้3 เส้นทาง คือ 

การเดนิทาง 

1. เดินทางไปตามถนนเพชรเกษม5 (ทางหลวงหมายเลข 4) ผา่นบางแค สวนสามพราน นครชยัศรี นครปฐม5 เลยกิโลเมตรท่ี 

83 ไปเลก็นอ้ย จะพบแยกบางแพ เล้ียวซา้ยมือไปตามทางหลวงหมายเลข 325 อีกประมาณ 25 กิโลเมตร ขา้มสะพานธนะ

รัชต5์

2. เดินทางไปตาม

เลยไป 200 เมตร แลว้แยกขวาเขา้ไปอีก 1กิโลเมตร 

สายธนบุรี-ปากท่อ5

3. เร่ิมจากสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใต(้กรุงเทพฯ) 

 (ทางหลวงหมายเลข 35) ระยะทาง 63 กิโลเมตร เล้ียวขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข 325 

ผา่นตวัเมืองสมทุรสงคราม แลว้เล้ียวเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 325 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ทางเขา้ตลาดนํ้าอยูก่่อนถึง

สะพานธนะรัชต ์200 เมตร และแยกซา้ยเขา้ไปอีก 1 กิโลเมตร 

มุ่งหนา้ไปทางทิศ ตะวนัตก เล้ียวขวา ไปยงั บรมราชชนนี เล้ียวซา้ย ท่ี บรมราชชนนี เล้ียวขวา เพ่ือว่ิงบน บรมราชชนนี ใชท้างลาดไป

ยงั เส้นทางหลวงหมายเลข 338/บรมราชชนนี เล้ียวขวา ท่ี เส้นทางหลวงหมายเลข 338/บรมราชชนนี เล้ียวซา้ย ท่ี รุ่งประชาเล้ียวซา้ย 

ท่ี เส้นทางหลวงหมายเลข 341/สิรินธร ต่อไปยงั เส้นทางหลวงหมายเลข 338/บรมราชชนนี ใชท้างลาดไปยงั เส้นทางหลวงหมายเลข 

4/เพชรเกษมใชท้างลาดไปยงั เส้นทางหลวงหมายเลข 4/เพชรเกษม เบ่ียงซา้ยเล็กนอ้ยท่ี เพชรเกษม เบ่ียงซา้ยเล็กนอ้ยท่ี เส้นทาง 325 

เพ่ือกลบัรถเขา้ทางขวาขา้ม สะพานธนะรัชตแ์ละว่ิงรถไปอีกประมาณ 200 เมตร แลว้แยกขวาเขา้ไปอีก 1กิโลเมตร เล้ียวซา้ยเม่ือถึงส่ี

แยกไฟแดง ก็จะถึงตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก 

• รถโดยสารประจําทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ดาํเนินสะดวก ออกจากสถานีขนส่งสายใต 5้ ถนนบรมราช

ชนนี เท่ียวแรกออกตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ลงรถบริเวณตลาดเชิงสะพานธนะรัชต ์

จากนั้นสามารถโดยสารรถสองแถวบริเวณตลาดเชิงสะพานธนะรัชต์ เขา้ไปถึงตลาดนํ้าดาํเนินสะดวกเป็นระยะทางอีก 1 

กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ สถานีขนส่งสายใต ้(หอ้งจาํหน่ายตัว๋ดาํเนินสะดวก)(หอ้งจาํหน่ายตัว๋ราชบุรี 5

นอกจากนั้น นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปกบัรถโดยสารสายอ่ืนได ้เช่น สายกรุงเทพฯ-ราชบุรี,กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (สายเก่า) แลว้

ลงตรงส่ีแยกบางแพ ต่อจากนั้นต่อรถสองแถวซ่ึงว่ิงระหวา่งทางแยกบางแพไปดาํเนินสะดวก มีรถออกทกุ 10 นาที 

) 

• รถตู้ จะมีรถตูก้รุงเทพ-ดาํเนิน โดยสามารถข้ึนรถตูจ้ากกรุงเทพบริเวณ อนุสาวรียชี์ย และจะมาส่งท่ี ตวัอาํเภอดาํเนิน

สะดวก ในการข้ึนรถตูก้ลบั สามารถข้ึนได ้บริเวณหนา้โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก และสุดปลายทางท่ี อนุสาวรียช์ยั 

6

• 

อ้างองิ 

www.ratchaburi.go.th 
• www.kapook.com 
• www.damnoensaduak.net 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://www.ratchaburi.go.th/culture/floating_maket/index.htm�
http://hilight.kapook.com/view/20300�
http://www.damnoensaduak.net/�
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Annexe 3 : Enquête pour les touristes occidentaux  
 

Questionnaire 
 

Floating market and western tourists: 

A case study of the Floating market Damnoen Saduak in Ratchaburi province 

 

This questionnaire is a part of a thesis in Master of Arts international program  

 for Cultural Tourism Silpakorn University 

 

I am a student from Silpakorn University conducting a survey on western 

tourists about motivation, first impression and satisfaction level on the service and 

facilities available at this floating market. Your valuable opinions and suggestions 

will directly contribute to the improvement and conservation the reputation of this 

floating market. Thank you for your time and cooperation. 

 

 

Section 1 Tourists background 

1. Sex  (   ) Male   (   ) Female 

2. Age  (   ) Under 20 years  (   ) 20-29 years 

(   ) 30-39 years   (   ) 40-49 years  

(   ) 50-59 years   (   ) Over 60 years 

3. Nationality ……………………………. 

4. Occupation ……………………………. 

5. Highest level of education 

(   ) High school or lower 

(   ) Bachelor degree 

(   ) Master degree or higher 

(   ) Other …………………………………. 
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6. Marital Status 

(   ) Single   (   ) Married 

(   ) Divorced   (   ) Other ……………………….. 

7. Are you in Thailand for tourism?  (   ) Yes (   ) No  

If no, what your status or activity, the purpose of your visit

 …….…………………. 

If yes, is it your first visit in Thailand? (   ) Yes (   ) No, this is 

my…..visit 

8. How long are you staying in Thailand? 

Date arrival   ………………………………………………..…………               

Date of living  …………………………………………………..………             

Date of visit of this market  …...……………………………………….. 

 

 

Section 2 Tourist’s motivation 

9. Is this the first visit at this Floating market?   

(   ) Yes (   ) No, this is my…………visit 

10. What is your motivation in visiting this floating market? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

11. How did you learn about this floating market? (You can give more than one 

answer.) 

(   ) From friend   (   ) Article in newspapers / magazines 

(   ) Radio / television program (   ) Travel agency promotion 

(   ) Travel guide book  (   ) Other ……………………………… 
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Section 3 Activity while at the floating market 

12. How did you travel to the floating market? 

(   ) On my own, How? 

…………………………………………………………. 

(   ) With a tour group. 

13. You are travelling… 

(   ) Alone   (   ) With family 

(   ) With friends  (   ) Other …………………………… 

14. What activities did you plan to do while you are at the floating market? 

…………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………… 

15. Have you been to any other floating market in Thailand? 

(   ) Yes, Please specify…………………………………. 

(   ) No 

16. If you have been to other floating market, how do you compare it to this one? 

General comment 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Service and merchandise 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Available activities for tourists 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Section 4 Tourist’s first impression 

17. What is your expectation about this floating market before your visit? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

18. How is your first impression of this floating market after your visit? 

(   ) Satisfied, How? 

………………………………………………………………… 

(   ) Unsatisfied, How? 

………………………………………………………………… 

 

 

Section 5 Tourist’s satisfaction 

19. What impressed you most about this floating market? 

1) ……………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………… 

How satisfied are you 

with the following 

service at the floating 

market 

 

Highly 

satisfactory 

5 

 

Satisfactory 

 

4 

 

Unsure 

 

3 

 

 unsatisfactory 

 

2 

 

Highly 

unsatisfactory 

1 

1. Transportation      

2. Parking space      

3. Landscape      

4. Cleanliness of the 

space 

     

5. Vendor’s manner      

6. Local hospitality      

7. Price of merchandise      

8. Taste of food      

9. Available activities      

10. Tourists information      

11. Cultural activities      

12. Other ……………      
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20. Do you think you will visit this floating market again in the future?  

(   ) Yes  (   ) No 

Why?....................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

21. Will you recommend your family or friends to visit this floating market in the 

future? 

(   ) Yes  (   ) No 

Why?....................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

Your suggestion about this floating market 

 

…………………………………………………………………………………………

……..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Annexe 4 : Questionnaire pour les guides thaïlandais 
3. a) แบบสอบถามข้อมูลส่วนตวัของมคัคุเทศก์ 
Questions pour les données biographiques des guides thaïlandais 

1. ช่ือ_______________________ นามสกลุ______________________ 

Prénom :    Nom : 

2. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 

Sexe : Masculin  Féminin 

3. อาย ุ (  ) 20-30 ปี (  ) 31-40 ปี (  ) มากกวา่ 41 ปี 

Age : 20-30 ans 31-40 ans plus de 41 ans 

4. ภูมิลาํเนา ____________________ 

Lieu de naissance :_______________ 

5. ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพมคัคุเทศก_์___________ ปี 

Ancienneté dans le métier de guide :___________ans  

6. ระยะเวลาท่ีทาํอาชีพมคัคุเทศกท่ี์ตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก____________ปี 

Ancienneté en tant que guide au marché flottant : __________ans 

7. เป็น (  ) มคัคุเทศกอิ์สระ  (  ) มคัคุเทศกจ์ากบริษทัทวัร์  (  ) อ่ืนๆ_____ 

Statut professionnel : guide indépendant  /  guide salarié  /  autre 

ถา้เป็นมคัคุเทศกอิ์สระ

Si vous êtes guide indépendant, travaillez-vous uniquement au marché 
flottant ? - Oui - Non 

 ทาํเฉพาะท่ีตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่  

8. ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย (  )ไทย  (  )องักฤษ  (  )

อ่ืนๆ_____________ 

Langues pratiquées : thaï  /  anglais  /  autre 

9. เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ _________________________ 

Votre numéro de téléphone pour rester en contact 
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3.b) คาํถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์มคัคุเทศก์ 

Questions pour les opinions des guides thaïlandais 

1. คุณคิดวา่เพราะสาเหตใุดนกัท่องเท่ียวต่างชาติถึงมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก  
D’après vous, pourquoi les touristes étrangers visitent ce marché flottant ? 

2. คุณคิดวา่นกัท่องเท่ียวคาดหวงัส่ิงใด เม่ือมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก 
D’après-vous, qu’est-ce que les touristes espèrent voir au marché flottant 
Damnoen Saduak ? 

3. คุณทราบหรือไม่วา่หนงัสือคู่มือนาํเท่ียวหรือขอ้มูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ทพดูถึงตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก

อยา่งไรบา้ง คุณคิดวา่ขอ้มูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
Les guides de tourisme et l’Internet, parlent du marché flottant Damnoen 
Saduak ?  
Est-ce que les informations des médias reflètent la vérité actuelle ? 

4. คุณคิดวา่ส่ือต่างๆเช่นหนงัสือคู่มือนาํเท่ียวหรือขอ้มูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ทมีผลต่อการตดัสินใจของนกั

ท่อง เท่ียวในการมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกหรือไม่ อยา่งไร 
Est-ce que vous pensez que les médias : le guide de tourisme et l’Internet, ont 
un effet sur le choix des touristes étrangers de visiter le marché flottant ? 

5. หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกคุณคิดวา่นกัท่องเท่ียวส่วนมากมีความพึงพอใจมาก

นอ้ยเพียง ใดทาํไมคุณจึงคิดเช่นนั้น 
Après avoir visité le marché flottant Damnoen Saduak, est-ce que les touristes 
étrangers sont satisfaits ? 

6. ถา้มีนกัท่องเท่ียวไม่พอใจกบัการมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก คุณคิดวา่สาเหตนุ่าจะมาจากอะไร  
D’après-vous, s’il y a des touristes qui ne sont pas satisfaits la visite du marché 
flottant Damnoen Saduak, quelles sont les causes ? 

7. ในความคิดของคุณ คุ ณคิดวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศกก์บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวดว้ยตวัเอง จะมี

ความพึงพอใจกบัการเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกเหมือนกนัหรือไม่ ทาํไมจึงคิดเช่นนั้น 
D’après-vous, est-ce que les touristes qui viennent le marché flottant avec 
guide et les touristes qui viennent sans guide, ont la même satisfaction ? 

8. คุณคิดวา่การบรรยายขอ้มูลจากมคัคุเทศกจ์ะสามารถช่วยใหก้ารมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกเป็นท่ีพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวมากข้ึนหรือไม่  อยา่งไร 
Quelles sont les causes principales de l’insatisfaction de la visite du marché 
flottant des touristes qui le visitent sans guide ?     

9. จากผลสาํรวจทาํใหท้ราบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีไม่พอใจกบัการเท่ียวชมตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวลาํพงัโดยไม่มีมคัคุเทศก ์คุณคิดวา่สาเหตนุ่าจะมาจากอะไร 
Pensez-vous que les histoires, racontées par les guides, ont un effet sur la 
satisfaction des touristes ?     
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Annexe 5 : Transcriptions des réponses des guides  
 

บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 1 Guide 1 
 
ช่ือ อรุณี สกลุ รัตสถิต (เจน)  อาย ุ33 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา กรุงเทพฯ  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพมคัคุเทศก ์7 ปี 

ภาษท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ  
 

1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เป็นเพราะวา่การโฆษณาของบริษทัท่องเท่ียว ซ่ึงเม่ือเวลานกัท่องเท่ียวมาติดต่อขอซ้ือทวัร์ บริษทันาํ

เท่ียวส่วนใหญ่ก็จะแนะนาํใหไ้ปเท่ียวตลาดนํ้ า (เพราะความชินปากในการแนะนาํ) 
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- ดิฉนัคิดวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกส่วนมากนั้น จะคาดหวงัจะจะไดเ้ห็นบรรยายเก่าๆ

ของตลาดนํ้ าสมยัก่อนจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นมาจากรูปภาพ เช่นการพายเรือหางยาวขายผกั ผลไม ้
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- ตามท่ีดิฉนัทราบมาจากหนงัสือนาํเท่ียวหรือวา่จากขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต ส่วนมากจะพรรณนาวา่ตลาด

นํ้ าแห่งน้ีเป็นตลาดนํ้ าท่ีเก่าแก่ ขายผกัผลไม ้แต่ตามความจริงในปัจจุบนัน้ีมนัไม่ไดเ้ป็นแบบนั้น เพราะ

ปัจจุบนัน้ีจะมีแต่ของท่ีระลึกขายเยอะมากท่ีตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก แต่มนัก็เป็นผลพวงมาจากการท่ีมี

นกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ถา้จะใหพ้อ่คา้- แม่คา้ขายแต่เน้ือหมู เน้ือไก่ ผกั ผลไมเ้พียงอยา่ง

เดียว พวกเขาก็อาจจะอยูไ่ม่ได ้ดงันั้นพอ่คา้- แม่คา้จึงตอ้งเปล่ียนวถีีแบบเก่า ขายของแบบเก่าๆ  มาเป็น

การขายของท่ีระลึก เพราะปั จจุบนัตลาดนํ้ าแห่งน้ีมีการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจสูงมากไม่เหมือนกบั

ตลาดนํ้ าในอดีต 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืนําเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจของ

นักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผลเหมือนกนั เพราะวา่นกัท่องเท่ียวส่วนมากเวลาจองทวัร์จากอินเตอร์เน็ทหรือวา่จองทวัร์กบับริษทั

ทวัร์ ตลาดนํ้ าก็จะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมทวัร์ และจากในหนา้เวบ็ไซดข์องบริษทัทวัร์ส่วนมากแลว้ 

ก็จะมีรูปตลาดนํ้ าโชวอ์ยู ่ซ่ึงรูปภาพส่วนมากก็จะเป็นรูปแม่คา้ใส่หมวกฟ างพายเรือ บนเรือมีผกั ผลไม ้

ตามวถีิชีวติคนทอ้งถ่ินในสมยัก่อน ซ่ึงจากรูปดงักล่าวทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจท่ีจะเขา้มาชมวถีิ

ชีวติชาวบา้นท่ีตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก 
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
- นกัท่องเท่ียวส่วนมากมีความพอใจในระดบัหน่ึง แต่ถา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีความคาดหวงัสูง หรือมี

การหาขอ้มูลของตลาดนํ้ ามาก่อน (ซ่ึงส่วนมากจะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตก) เขาก็อาจจะไม่ค่อย
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พอใจมากนกั เพราะวา่ขอ้มูลในหนงัสือนาํเท่ียวจะไม่ค่อยไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัมากนกั 

ดงันั้นเม่ือไดม้าเห็นตลาดนํ้ าของจริงจึงอาจจะทาํใหผ้ดิหวงั แต่นกัท่องเท่ียวเอเชียส่วนมากจะค่อยขา้งมี

ความพึงพอใจกบัการมาเท่ียวตลาดนํ้ า อาจจะดว้ยเพราะวา่ธรรมชาติของการมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

เอเชียท่ีจะไม่ค่อยอ่านหนงัสือนาํเท่ียวมาก่อน                 มีอะไรจะชอบถามมคัคุเทศก ์ และเนน้การ

จบัจ่ายซ้ือของเป็นหลกั จึงอาจจะไม่ไดส้นใจกบัประวติัความเป็นมาหรือพ้ืนเพของตลาดนํ้ าในอดีตมาก

นกั ผดิกบันกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกท่ีค่อนขา้งจะใส่ใจในเร่ืองดงักล่าว 
6. ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตท่ีุก่อใหเ้กิดความไม่พอใจของนกัท่องเท่ียวในการมาเท่ียวตลาดแห่งน้ี น่าจะเกิดจากขอ้มูลท่ี

ผิดพลาดของตลาดนํ้ าในหนงัสือหนงัสือคู่มือนาํเท่ียวหรืจากอินเตอร์เน็ตกบัความเป็นจริงของตลาดนํ้ า

ในปัจจุบนั ซึงถา้นกัท่องเท่ียวบางคนมีความคาดหวงัไวสู้งจากการท่ีไดเ้ห็นภาพตลาดนํ้ าจากส่ือต่างๆ 

แต่เม่ือพอมาไดเ้ห็นของจริงแลว้ซ่ึงมีความแตกแต่งกบัส่ิงท่ีตวัเองคิดไวห้รือแตกต่างจากในหนงัสือ เขา

ก็จะผดิหวงัและไม่พอใจ แต่อยา่งไรก็ตาม มคัคุเทศกก็์จะอธิบายใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจวา่มนัเป็นเร่ือง

ปกติท่ีสถานท่ีต่างๆและวถีิชีวติจะมีการเปล่ียนแปลงเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงปัญหา

น้ีก็เป็นปัญหาท่ียงัไม่สามารถหาขอ้แกไ้ขได ้และอีกประการหน่ึง ตลาดนํ้ าแห่งน้ีก็เป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล 

รัฐบาลจึงไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงหรือช่วยเหลือไดม้ากนกั 
7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบัมคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- อาจจะไม่ต่างกนัมากนกั แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียวอาจจะประสบปัญหาในดา้นขอ้มูลมากกวา่

นกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศก ์เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียว เวลามีปัญหาขอ้งใจหรือขอ้สงสยัใน

ขอ้มูลบางอยา่ง เขาก็จะไม่สามารถถามใครได ้
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- ช่วยได ้แต่ไม่มากเท่าไร เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนมากจะค่อนขา้งเช่ือในขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรมากกวา่ แต่

อยา่งไรก็ตาม ถา้นกัท่องเท่ียวบางคนมีการเปิดฟังรับขอ้มูลท่ีมคัคุเทศกบ์รรยาย ก็อาจจะช่วยแกไ้ขปัญหา

น้ีไดบ้า้ง เพราะวา่มคัคุเทศกจ์ะบอกนกัท่องเท่ียวก่อนท่ีจะมาถึงตลาดนํ้ าเลยวา่ ตลาดนํ้ าในปัจจุบนัน้ีไม่

เหมือนกบัตลาดนํ้ าในอดีตและมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมากจากท่ีนกัท่องเท่ียวเห็นในหนงัสือหรือ

อินเตอร์เน็ตเพราะปัจจุบนัน้ีตลาดนํ้ าแห่งน้ี กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไปแลว้ 
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- อาจจะเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวอ่านขอ้มูลมาจากหนงัสือหนงัสือคู่มือนาํเท่ียวมา แต่เม่ือมาเจอกบัตลาด

นํ้ าของจริงซ่ึงไม่ไดเ้หมือนท่ีหนงัสือคู่มือนาํเท่ียวอธิบายมากนกั จึงอาจจะทาํใหเ้กิดความสบัสน แต่

อยา่งไรก็ตาม การมาเองโดยลาํพงั จึงไม่มีใครสามารถไขขอ้สงสยัหรือขอ้ขอ้งใจของนกัท่องเท่ียวได ้

ดว้ยสาเหตน้ีุจึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวผดิหวงักบัการมาเท่ียวตลาดนํ้ าแห่งน้ี ต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมากบั
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มคัคุเทศก ์เม่ือเวลานกัท่องเท่ียวมีความสงสยั มคัคุเทศกก็์จะสามารถตอบไดห้รือคอยแกไ้ขความเขา้ใจ

ผิดในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบัตลาดนํ้ าได ้และยงัไดค้วามสะดวกสบายในดา้นการบริการอีกดว้ย 
 

บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 2 Guide 2 
 
ช่ือ อจัฉรา สกลุ ยิม้ใจ (เอ๋)  อาย ุ32 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา สมุทรปราการ  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพมคัคุเทศก ์4 ปี 

ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั Union International tour  
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะวา่ตลาดนํ้ าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกตาสาํหรับนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากวา่ท่ีประเทศของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมานั้น ไม่มีตลาดนํ้ าและยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนกั จึง

ทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาไม่มากนกัสามารถมาเท่ียวได ้
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้ า ส่วนมากก็อยากจะมาเห็นวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มคลองตาม

ชนบทและอยากรู้วา่ของหรือผลิตภณัฑอ์ะไรบา้งท่ีขายในบริเวณตลาดนํ้ า 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- จากขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีดิฉนัไดพ้บมา ก็มีความคลา้ยคลึงกบัขอ้มูลของตลาดนํ้ าในปัจจุบนั ส่วนมาก

จะเป็นการพรรณนาถึงรูปแบบของตลาดนํ้ า สินคา้ต่างๆท่ีมีขา ยท่ีตลาดนํ้ าและกิจกรรมต่างๆท่ีสามารถ

ทาํไดท่ี้ตลาดนํ้ า 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผล เพราะส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีประเทศไทยนั้น (ประมาณ 50 % จากการสงัเกต

นกัท่องเท่ียวของมคัคุเทศก)์ จะตอ้งมีการศึกษาหาขอ้มูลถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆภายในประเทศไทย 
5.  หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
- ในฐานะท่ีเป็นมคัคุเทศก ์ ดิฉนัพอจะสรุปไดว้า่จากการสงัเกตนกัท่องเท่ียวส่วนมาก (60%) มีความพึง

พอใจกบัการมาเท่ียวตลาดนํ้ า เพราะอยา่งไรก็ตาม ตลาดนํ้ าก็ถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ

แปลกและหาดูไดย้ากในต่างประเทศ โดยส่วนมากแลว้ คนท่ีมาเยีย่มชมตลาดนํ้ าก็จะมีความพึงพอใจ 
6. ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตท่ีุทาํใหน้กัท่องเท่ียวไม่พอใจกบัการมาชมตลาดนํ้ า น่าจะเป็นเร่ืองของอากาศท่ีร้อนอบอา้วภายใน

บริเวณของตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงฤดูท่องเท่ียวท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหมี้ความ

แออดัมาก และการสญัจรทางเรือในลาํคลองก็ไม่สะดวกสบาย แลว้บางทีก็มีการแสดงกิริยามารยาทท่ีไม่

ดีของพอ่คา้แม่คา้ท่ีด่าทอกนัขา้มหวันกัท่องเท่ียวเม่ือเวลาพายเรือชนกนั และอีกประการท่ีสาํคญั คือพนงั
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งานพายเรือชอบร้องขอเงินค่าทิพเป็นประจาํแก่นกัท่องเท่ียว ถา้นกัท่องเท่ียวบางคนไม่ไดใ้ห ้ก็จะ

แสดงออกทางสีหนา้หรือไม่ก็จะรีบๆพายแลว้รีบไปส่งนกัท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะไปรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน 
7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะ มี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ความพึงพอใจในการเท่ียวชมตลาดนํ้ าน่าจะมีเท่าๆกนั แต่ความรู้หรือขอ้มูลต่างๆท่ีจะไดรั้บอาจจะไม่

เท่ากนั นกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศกจ์ะตอ้งไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนกวา่และสามารถถามมคัคุเทศกถึ์งในส่ิงท่ี

ตนอยา่งรู้ได ้แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียว เขาก็น่าจะมีความพึงพอใจกบัการท่ีมาเยีย่มชมคนเดียวโดยท่ี

ไม่ตอ้งมีมคัคุเทศกม์าคอยกาํหนดเวลาในการเยีย่มชม แต่ถา้พดูถึงในดา้นขอ้มูล เขาก็อาจจะไดข้อ้มูลท่ี

ไม่เคลียร์เท่ากบันกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศก ์และเหตน้ีุจึงอาจจะนาํไปสู่ความไม่พึงพอใจต่อไป 
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- ช่วยไดม้าก เพราะวา่ มคัคุเทศกจ์ะมีหนา้ท่ีในการบรรยายแลว้ไขขอ้ขอ้งใจใหก้บันกัท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ 

ดงันั้นเม่ือนกัท่องเท่ียวมีปัญหาหรือสงสยัในเร่ืองใด มคัคุเทศกจ์ะจะสามารถพดูใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจ

ได ้และเม่ือนกัท่องเท่ียวมีความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆหรือปัญหาท่ีไดพ้บจากการท่องเท่ียว เขาก็น่าจะ

สามารถยอมรับได ้
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านกัท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเกิดจากความคาดหวงัท่ีสูงของนกัท่องเท่ียว เพราะวา่นกัท่องเท่ียวส่วนมากจะมีการหาขอ้มูลจาก

ส่ือต่างๆ ซ่ึงจากรูปในส่ื อท่ีแสดงใหน้กัท่องเท่ียวเห็นกบัตลาดนํ้ าในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัมาก 

ดงันั้นเม่ือนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัวา่จะเจอตลาดนํ้ าท่ีสวยงามเหมือนในส่ือท่ีไดเ้ห็นมา แต่ในความ

เป็นจริงกลบัไม่ไดเ้ป็นแบบนั้น จึงมีความผิดหวงั แต่กบันกัท่องเท่ียวท่ีมากบั มคัคุเทศก ์ มคัคุเทศกจ์ะมี

การบอกถึงขอ้มูลความเป็นจริงของตลาดนํ้ าแก่นกัท่องเท่ียวเสมอก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวจะมาถึงตลาดนํ้ า

เพ่ือท่ีจะลบภาพท่ีสวยงามบางส่วนออกจะความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว เพ่ือท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวไม่

หวงัมากเกินไป แต่อีกประการหน่ึงท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดีย วเกิดความไม่พอใจก็คืออาจจะถูก

หลอกจากการบริการต่างๆภายในตลาดนํ้ า เพราะวา่ถา้มากบัมคัคุเทศก ์มคัคุเทศกก็์จะมีการบอกถึงเราคา

ของแต่ละกิจกรรมเช่น นัง่เรือชมการทาํนํ้ าตาลปาลม์ หวัละ 150 บาท แต่ถา้นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียวก็

อาจจะไม่รู้ขอ้มูลในส่วนน้ีจึงทาํใหโ้ดนหลอก  
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 3 Guide 3 
 
ช่ือ จาํลอง สกลุ มรกต (ลอง)  อาย ุ48 ปี เพศ ชาย  ภูมิลาํเนา บุรีรัมย ์ ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพมคัคุเทศก ์15 ปี 

ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ  ลาว เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั แพกิตติ ทวัร์  
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- ตลาดนํ้ าถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจ มีการขายผกัผลไมบ้นเรือซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเวลามองแลว้รู้ดึงดูด 

สวยงาม และเป็นสถานท่ีท่ีหาดูไดย้ากสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
2. คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวคาดหวงัส่ิงใด เมื่อมาเที่ยวที่ตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- ผมคิดวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกมีความคาดหวงัท่ีจะไดพ้บกบัวถีิชีวติของชุมชนริมนํ้ า 

ชมความสวยงามของตลาดนํ้ าและนัง่เรือพายเพ่ือชมทศันียภ์าพ 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- จากขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตท่ีไดท้ราบมา ก็มีความสมัพนัธ์กบัความเป็นจริงของตลาดนํ้ าในปัจจุบนัน้ีอยู่

บา้ง เน่ืองจากตอนน้ีตลาดนํ้ าแห่งน้ีค่อนขา้งท่ีจะมีความเป็นธุรกิจสูง ดงันั้นจึงมีคนมาเขียนวจิารณ์ใ นแง่

ลบเยอะพอสมควร สาํหรับขอ้มูลจากหนงัสือ หนงัสือคู่มือนาํเท่ียวกบัความเป็นจริงของตลาดนํ้ านั้น 

ค่อนขา้งแตกต่างกนัมาก ขอ้มูลจาก หนงัสือคู่มือนาํเท่ียวจะทาํใหผู้อ่้านมีความสนใจท่ีจะมา แต่วา่ใน

ความเป็นจริงแลว้ขอ้มูลดงักล่าวไม่มีความเป็นจริงเหมือนกบัตลาดนํ้ าในปัจจุบนั 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผล เพราะปัจจุบนัน้ีขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดไ้ว  และ

ภาพของตลาดนํ้ าท่ีถูกนาํลงในอินเตอร์เน็ตก็จะเป็นภาพท่ีสวยงาม ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาเยีย่มชม 

ดงันั้นเม่ือนกัท่องเท่ียวเห็นภาพดงักล่าวจึงทาํใหมี้ความรู้สึกอยากจะมา หรือแมแ้ต่ใบโบชวัร์ท่ีอยูต่าม

โรงแรมดว้ยเช่นกนั 
-  
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
- จากการสงัเกตนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัทวัร์ของผม นกัท่องเท่ียวส่วนมากมีความพอใจ เพราะวา่จากการ

บริการของมคัคุเทศกแ์ละบริษทัทวัร์มีความเท่ียงตรง มคัคุเทศกจ์ะใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชนแ์ละใชไ้ดจ้ริง

เมือมาถึงตลาดนํ้ าเช่น จะมีการเตือนตลอดวา่จะซ้ือของอะไรจะตอ้งต่อราคาเสมอ หรือเวลานกัท่องเท่ียว

มาจาํนวนมากๆ ก็จะไม่มีการจดัใหน้กัท่องเท่ียวนัง่รถเบียดๆกนัมา จะมีการระบุจาํนวนคนและจาํนวนท่ี

นัง่ท่ีแน่นอน ดงันั้นจากบริการดงักล่าวจึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ 
6. ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตนุ่าจะมาจากตลาดนํ้ ามนัไม่เป็นเหมือนในส่ิงท่ีเขาคิด อาจจะเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวมีภาพติด

ตาท่ีสวยงามจากใส่ส่ือท่ีเขาไดรั้บ ดงันั้นเม่ือมาเห็นของจริ งท่ีไม่ไดเ้หมือนกบัในส่ิงท่ีหวงั จึงมีความ
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ผิดหวงั เช่นนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวตลาดนํ้ าเพ่ืออยากจะเห็นวถีิชีวติของพอ่คา้แม่คา้ชาวตลาดนํ้ าท่ีพายเรือ

ขายผกั ผลไม ้เน้ือหมู เน้ือไก่ แต่กลายเป็นวา่ไดเ้ห็นแต่พอ่คา้แม่คา้ท่ีขายแต่ของท่ีระลึก 
 

7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่า นกัท่องเที่ยวที่มากบัมคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- แต่งต่างกนั นกัท่องเท่ียวท่ีมากบั มคัคุเทศกก็์จะมีความสะดวกสบายมากกวา่ในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็น

การเดินทาง หรื อขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ และสามารถเท่ียวตลาดนํ้ าไดท้ัว่ภายในเวลาท่ีกาํหนด เพราะวา่ตลาด

นํ้ าเปิดเฉพาะแค่ช่วงเชา้เท่านั้นถึง และไม่จาํเป็นตอ้งเส่ียงกบัการโดนหลอก ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมาคน

เดียวก็อาจจะมีความไม่เขา้ใจหรือทาํอะไรไม่ถูก ไม่รู้วา่จะตอ้งไปดูอะไรตรงไหน ข้ึนเรือท่ี ไหน จึงทาํ

ใหเ้สียเวลามาก บางทีอาจจะทาํใหไ้ม่สามารถทาํกิจกรรมทั้งหมดไดท้นัเวลาเพราะตลาดนํ้ าเปิดเฉพาะ

แค่ช่วงเชา้เท่านั้น 
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- ช่วยไดแ้น่นอน เพราะ มคัคุเทศกจ์ะมีการทาํความเขา้ใจกบันกัท่องเท่ียวใหม่เก่ียวกบัความเป็นจริงของ

ตลาดนํ้ า อะไรท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตจะตอ้งอธิบายใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจ อะไรท่ีนกัท่องเท่ียว

จะไดไ้ปเห็นท่ีตลาดนํ้ าจะตอ้งบอกใหช้ดัเพื่อท่ีวา่เม่ือไปถึงแลว้นกัท่องเท่ียวจะไดไ้ม่ตกใจวา่ทาํไมในส่ิง

ท่ีเขาคิดไวก้บัความเป็นจริงมนัแตกต่างกนัมาก โดยส่วนน้ีจะเป็นผลดีต่อตวั มคัคุเทศกแ์ละนกัท่องเท่ียว

ดว้ย เพราะถา้นกัท่องเท่ียวไม่พอใจ ก็อาจจะมีการร้องเรียนได ้
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเป็นเพราะวา่ความไม่สะดวกสบายในดา้นต่างๆเช่น ภาษา เพราะวา่พอ่คา้แม่คา้ส่วนมากก็จะพดู

ภาษาต่างประเทศไดนิ้ดหน่อย หรือเร่ืองของการเดินทาง ถา้นกัท่องเท่ียวนัง่ร ถบสัมาเอง ก็จะมีการจอด

ตามป้าย ดงันั้น ทาํใหเ้สียเวลามากกวา่จะมาถึง แลว้เม่ือพอมาถึงไม่รู้วา่มีกิจกรรมอะไรท่ีใหท้าํไดบ้า้งใน

ตลาดนํ้ าเพราะไม่มีคนแนะนาํและเส่ียงต่อการโดนหลอกจากมคัคุเทศกเ์ถ่ือน   
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 4 Guide 4 
 
ช่ือ ตะวนั สกลุ อินทรปาน (วชั)  อาย ุ29 ปี เพศ ชาย  ภูมิลาํเนา กรุงเทพฯ  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพมคัคุเทศก ์4 ปี 

ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั T travel service  
 

1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะความแปลกของตวัตลาด เพ ราะเป็นตลาดกลางนํ้ า สามารถนัง่เรือไปซ้ือของไดซ่ึ้งแตกต่างจาก

ตลาดปกติท่ีอยูบ่นบก และถือวา่เป็นส่ิงท่ีแปลกตาสาํหรับนกัท่องเท่ียว 
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 

ผมคิดวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกมีความคาดหวงัท่ีจะไดพ้บกบัความสวยงามของ

ธรรมชาติและวถีิชีวติความเป็นมาของชาวบา้นริมนํ้ า 

3.  คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- ผมคิดวา่ความเป็นจริงของตลาดนํ้ าในปัจจุบนักบัขอ้มูลจากส่ือต่างๆนั้น ไม่ค่อยมีความสอดคลอ้งกนั 

จากขอ้มูลใส่หนงัสือหนงัสือคู่มือนาํเท่ียวหรือส่ือต่างๆจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นตลาดนํ้ าในสมยัก่อน

ท่ีจะมีการนาํสินคา้มาแลกเปล่ียนกนั  แต่ปัจจุบนัน้ีตลาดนํ้ าไดเ้ปล่ียนมาเป็นธุรกิจไปหมดแลว้ สินคา้ท่ี

อยูบ่นเรือไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือแลกแต่มีไวเ้พ่ือขายเท่านั้น จากนํ้ าคลองท่ีใสสะอาดก็เปล่ียนเป็นคนท่ีสกปรก

ขุ่นมวั 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อกา รตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผล ประมาณ 60% เน่ืองจากภาพท่ีแสดงจากส่ือมนัทาํใหรู้้สึกน่าเท่ียว น่าสมัผสั เช้ือเชิญนกัท่องเท่ียว     
5.  หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมาก มคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
- จากการสงัเกตนกัท่องเท่ียวท่ีมากบัทวัร์ของผม นกัท่องเท่ียวส่วนมากไม่ค่อยมีความพอใจมากนกั 

สาเหตมุาจากการบริการต่างๆภายในตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก เช่นการบริการเรือพาย พนกังานพายเรือจะ

มุ่งหวงัแต่ตวัเงินเพียงอยา่งเด่ียว ถา้นกัท่องเท่ียวไม่ใหทิ้พแก่พนกังาน พนกังานก็จะรีบๆพายเรือและรีบ

ไปส่งแขกเพ่ือรับแขกคนต่อไป จึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวอาจจะไม่พอใจ และดว้ยอากาศท่ีร้อนอบอา้วของ

ตลาดนํ้ า การสญัจรทางเรือในคลองท่ีค่อนขา้งแออดัและมลพิษจากเรือยนตห์รือบางกริยามารยาทท่ี

กา้วร้าวของแม่คา้ท่ีด่ากนัโหวกเหวก อาจจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความไม่พึงพอใจได ้ 
6. ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตุเด่ียวกบัขอ้ 5  
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7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- แต่งต่างกนั เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเองจะสมัผสัธรรมชาติไดม้ากกวา่ และอยูไ่ดน้านกวา่

นกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศก ์ แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศกก็์จะไดค้วามสะดวกสบายกวา่ และจะ

ไดฟั้งขอ้มูลบรรยายจากมคัคุเทศก ์ แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูลท่ีมคัคุเทศกพ์ดูก็จะเป็นเพียงแค่ขอ้มูลพ้ืนๆ 

เพราะมคัคุเทศกก็์ไม่ไดรู้้อะไรมากมายนกั และนกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินชมไดอ้ยา่งอิสระมากนกั

เพราะวา่มีเวลาท่ีจาํกดัโดยมคัคุเทศก ์
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- ช่วยไดไ้ม่มาก ประมาณ 20% เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนมากท่ีมีการหาขอ้มูลมาล่วงนา้ จะค่อนขา้งมี

ความคาดหวงัสูง ดงันั้นจากการบรรยายของมคัคุเทศกถึ์งตลาดนํ้ าจริงในปัจจุบนั ก็อาจจะช่วยไดไ้ม่มาก

นกัเพราะนกัท่องเท่ียวค่อนขา้งมีความคาดหวงั และการบรรยายของ มคัคุเทศกส่์วนมากแลว้นั้น จะเป็น

การบรรยายเชิงแอบแฝงไปดว้ยการขายแพคเกจเสริม เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือ ดงันั้น ขอ้มูลในการ

บรรยายประวติัความเป็นมาของตลาดนํ้ าจึงอาจจะถูกลดลงไป อยา่งไรก็ตาม ก็ยงันกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

พึงพอใจต่อการมาเท่ียวตลาดนํ้ า โดยใหเ้หตผุลวา่ มนัก็เป็นสถานท่ีท่ีหาดูไดย้ากในบา้นเขา 
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- สาเหตหุลกัๆน่าจะมาจากการเดินทางและการบริการ ถา้นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียวก็จะตอ้งยอมรับในจุด

น้ี เพราะเขาจะไม่มีใครมาคอยบริการไม่วา่จะเป็นดา้นขอ้มูลหรือดา้นการนาํเท่ียว    
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 5 Guide 5 
 
ช่ือ บุษญาภรณ์ สกลุ สุวรรณ (บุษย)์  อาย ุ43 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา สมุทรสาคร  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพ

มคัคุเทศก ์20 ปี ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั Sweet journey  
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งการเห็นถึงความความแปลกใหม่ตลาดนํ้ าและตอ้งการเห็นวถีิชีวติของชาวบา้น

ในบริเวณตลาดนํ้ า  
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- ดิฉนัวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกมีความคาดหวงัวา่จะไดเ้ห็นวถีิชีวติ การคา้ขายสินคา้บน

เรือของชาวบา้นในบริเวณตลาดนํ้ า 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- ขอ้มูลจากส่ือต่างๆกบัความเป็นจริงของตลาดนํ้ ามีความแตกแต่งกนั เพราะตลาดนํ้ าตอนน้ีเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว สินคา้ต่างๆท่ีจะเห็นภายในตลาดก็จะเป็นพวกของท่ีระลึก แต่จากพวกหนงัสือ หนงัสือคู่มือนาํ

เท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดอ่้านมาก่อนท่ีจะไดม้าเยีย่มชม จะบอกประมาณวา่ตลาดนํ้ าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

เตม็ไปดว้ยวถีิชีวติสมยัก่อน ซ่ึงจริงๆแลว้ไม่ไดเ้ป็นแบบนั้น อยา่งไรก็ตาม ตลาดนํ้ าแห่งน้ีก็ยงัพอมีการ

ขายส่ิงของต่างๆท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติสมยัก่อนอยูเ่ช่นกนั เช่น แม่คา้พายเรือขายผกั ผลไม ้ปลาทู ขาย

เน้ือหมู เน้ือไก่  
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอื การท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผล เพราะส่วนมากจากส่ือต่างๆท่ีโฆษณาสถานท่ีท่องเท่ียวของไทยก็จะตอ้งมีตลาดนํ้ า เม่ือ

นกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นจากส่ือต่างๆก็จะอยากมาสมัผสัของจริงและตลาดนํ้ าก็ยงัเป็นหน่ึงในโปรแกรมทวัร์

อีกดว้ย จึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวส่วนมากตอ้งมาเท่ียวตลาดนํ้ า 
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
- นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็จะพอใจกบัการมาเท่ียว พอใจประมาณ 80% เพราะวา่ถึงแมว้า่ตลาดนํ้ าแห่งน้ี

จะดูเป็นธุรกิจ แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่สาํหรับนกัท่องเท่ียว 
6. ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- อาจจะเป็นเพราะวา่บางคนคาดหวงัสูง และเมือไดม้าเห็นตลาดนํ้ าของจริงแลว้มนัไม่เหมือนกบัท่ี

หนงัสือเขียนไว ้ของขายส่วนมากก็มีแต่ของท่ีระลึก  เป็นสถานท่ีท่ีมีแต่นกัท่องเท่ียว ไม่มีวถีิชีวติของ

ชุมชนริมนํ้ าใหเ้ห็น ดงันั้นจึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวผดิหวงักบัการเยีย่มชมตลาดนํ้ า 
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7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ไม่น่าจะแต่งต่างกนัมาก ถา้นกัท่องเท่ียวท่ีมากบั มคัคุเทศกก็์อาจจะมีความสะดวกสบายมากกวา่และ

มคัคุเทศกส์ามารถใหข้อ้มูลในเชิงลึกในตวัสถานท่ีท่องเท่ียวไดดี้กวา่จากการท่ีนกัท่องเท่ียวอ่านจาก

หนงัสือหนงัสือคู่มือนาํเท่ียว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของประวติั ภูมิหนา้ ภูมิหลงัของสถานท่ีหรือกิจกรรมท่ี

ตอ้งทาํเมืองมายงัตลาดนํ้ า ซ่ึงถา้นกัท่องเท่ียวมาคนเดียว ก็อาจจะไม่เค ลียร์ในดา้นขอ้มูลหรือกิจกรรม

ต่างๆ   
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- อาจจะช่วยไดนิ้ดหน่อย เพราะนกัท่องเท่ียวบางคนมีความหวงัสูงมากและเช่ือในส่ิงท่ีเขาอ่ านมา และ

ภาพของตลาดนํ้ าท่ีออกไปตามส่ือต่างๆก็มีความสวยงามมาก ดว้ยเหตน้ีุจึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความ

คาดหวงัไวสู้งวา่จะเจอกบัตลาดนํ้ าท่ีสวยงามเหมือนท่ีไดเ้ห็นจะส่ือต่าง  ๆ
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- สาเหตนุ่าจะเกิดจากดว้ยการท่ีเขามาคนเดียวและเขาก็มีภาพตลาดนํ้ าท่ีไดม้ากจาหนงัสือหนงัสือคู่มือนาํ

เท่ียว แต่พอมาถึงสถานท่ีจริงแลว้มนัไม่เหมือนกบัในหนงัสือ จึงอาจจะทาํใหเ้ขาตกใจ และดว้ยการท่ีเขา

ไม่ไม่ไดม้ามคัคุเทศก ์ จึงไม่มีใครมาคอยอธิบายวา่ทาํไมตลาดนํ้ าถึงเปล่ียนไป ดว้ยเหตน้ีุจึงอาจจะทาํให้

นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียวผิดหวงักบัตลาดนํ้ า ไม่เหมือนกบัท่ีมากบั มคัคุเทศก ์ มคัคุเทศกก็์จะสามารถ

อธิบายใหฟั้งไดถึ้งความเปล่ียนแปลงและยงัจะหาส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆมาใหน้กัท่องเท่ียวชมเพ่ือนลด

ความเครียดจากความผดิหวงัในส่ิงต่างๆ จนบางท่ีก็ทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจได ้ 
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 6 Guide 6 
 
ช่ือ ศิรินาถ สกลุ อติัวรมนัต ์(จ๋ิม)  อาย ุ50 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา นครศรีธรรมราช  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพ

มคัคุเทศก ์18 ปี ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั Siam progress travel  
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งการเห็นถึงความความแปลกใหม่ เน่ืองจากในประเทศเขาไม่มีตลาดในลักษณะน้ี 

หรือถา้มีก็อาจจะเป็นแค่การแลกเปล่ียนสินคา้กนับนเรือส่งสินคา้ ไม่เหมือนในบา้นเราท่ีนํ้ าสินคา้

พ้ืนบา้นมาแลกเปล่ียนกนัเช่น ผลไมจ้ากสวน หรือส่ิงของต่างๆท่ีผลิตกนัไดจ้ากภายในชุมชน 
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- นกัท่องเท่ียวท่ีมาตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกมีความคาดหวงัวา่จะไดเ้ห็นตลาดท่ีมีเรือพายขายของ เพราะวา่

นกัท่องเท่ียวส่วนมากบอกวา่มนัเป็นส่ิงท่ีแปลก เพราะวา่บา้นเขามีเรือแต่ไม่มีตลาดนํ้ าเหมือนเมืองไทย 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- จากท่ีไดเ้คยอ่านมาจากส่ือ เขาจะพดู “มาเท่ียวตลาดนํ้ าเพ่ือมาดูความเป็นเอกลกัษณ์ และวถีิชีวติแบบ

ไทยๆ” ถา้ถามวา่มาตลาดนํ้ าเพ่ือมาดูความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย ในขอ้น้ีน่าจะเป็ นความจริงเพราะวา่

ตลาดนํ้ าก็ถือไดว้า่เป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์ทางการคา้ขายของคนไทยในสมยัก่อน แต่สาํหรับวถีิชีวติแบบ

ไทยๆ ณ ตอนน้ี ท่ีตลาดนํ้ าแห่งน้ีอาจจะไม่ค่อยไม่ใหเ้ห็นแลว้ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 

ตลาดนํ้ าแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ดงันั้นวถีิชีวติของชาวบา้นก็จะตอ้งเปล่ียนไป แม่คา้ก็จะ

ขายสินคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวจะซ้ือเช่นของท่ีระลึก ถา้จะใหข้ายผกั ขายเน้ือไก่ นกัท่องเท่ียวก็จะไม่ซ้ือ แม่คา้

ก็จะอยูไ่ม่ได ้ดงันั้นตลาดนํ้ าแห่งน้ีจึงมีความเป็นธุรกิจสูงมาก ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตตามท่ีส่ือต่างๆ

บอก    
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผล เพราะวา่เมือนกัท่องเท่ียวหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวของไทยจากส่ือๆต่างๆ ตลาดนํ้ าก็จะเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะปรากฏข้ึนมาเสมอๆเมือเวลานกัท่องเท่ียวคน้หา (วดัพระแกว้ วดัโพธ์ิ ตลาดนํ้ า 

ฯลฯ) และจากภาพของตลาดนํ้ าท่ีเป็นรูปแม่คา้พายเรือ และบนเรือก็มีผลไมเ้พ่ือท่ีจะเอาไปขาย ซ่ึงจาก

รูปดงักล่าวนั้นค่อนขา้งมีความดึงดูดต่อนกัท่องเท่ียวมาก เพราะวา่ตลาดประเภทน้ีท่ีต่ างประเทศไม่ค่อย

มี ดงันั้นจึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากท่ีจะเขา้มาสมัผสัจริง  
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็จะพอใจกบัการมาเท่ียว พอใจประมา ณ 80% เพราะวา่ตลาดนํ้ าถือไดว้า่เป็น

สถานท่ีท่ีแปลกและหาดูไดย้ากในต่างประเทศ 
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6.  ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- อาจจะเป็นเพราะวา่ท่ีตลาดนํ้ าแห่งน้ีมีแต่นกัท่องเท่ียว ไม่ค่อยมีชาวบา้นจริงๆ และดูไม่ใช้ ตลาดนํ้ าท่ี

แทจ้ริง แต่เป็นตลาดของนกัท่องเท่ียว 
7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ต่างกนั เพราะวา่ถา้นกัท่องเท่ียวมากั บมคัคุเทศกจ์ะไดค้วามสะดวกสบายในทุกๆดา้น ต่างจาก

นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียว ซ่ึงอาจจะเส่ียงต่อการโดนเอาเปรียบจากผูไ้ม่หวงัดี โดยท่ีจะเห็นเป็นประจาํก็

คือการนัง่เรือพาย ถา้มากบั มคัคุเทศก ์ มคัคุเทศกก็์จะบอกเลยวา่จ่ายคนละเท่าไร ถา้จ่ายแพงกวา่น้ีไม่ตอ้ง

จ่าย แต่ถา้ มาคนเดียว ไม่มี มคัคุเทศกค์อยใหค้าํแนะนาํก็อาจจะโดนพอ่คา้ แม่คา้เอาเปรียบได ้และอีก

อยากท่ีสาํคญัก็คือเร่ืองของทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ถา้นกัท่องเท่ียวทาํของหายบนเรือ มคัคุเทศกก็์

อาจจะช่วยตามหาใหไ้ด ้โดยการเช็ควา่นัง่เรือท่าไหน เมือไร คนพายช่ืออะไร แต่ถา้มีคนเ ดียวถา้

นกัท่องเท่ียวทาํของหายก็อาจจะไม่มีใครช่วยได ้   
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- สามารถช่วยไดส่้วนหน่ึง เพราะคาํอธิบายของ มคัคุเทศกจ์ะสามารถช่วยตอบขอ้สงสยัของนกัท่องเท่ียว

ได ้แต่อยา่งไรก็ตามก็มีคนท่ีไม่พอใจเหมือนกนั ซ่ึงเหตผุลก็คือตลาดนํ้ าดูธุรกิจมากเกินไป ไม่มีของ

พ้ืนบา้นขายจริงๆ แต่มคัคุเทศกก็์ไดใ้หเ้หตผุลวา่ จริงๆแลว้ตลาดนํ้ าสมยัก่อนมีการขายผกั ผลไม ้ดอกไม ้

หรือเคร่ืองจกัรสานจริงๆ และจะเปิดเพ่ิงแค่ช่ วงเชา้เท่านั้น แต่หลกัจากท่ีมีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

ตลาดนํ้ าจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด จากท่ีตลาดนํ้ าเปิดแต่ช่วงเชา้ ก็จะตอ้งเปิดต่อยาวไปจนถึง

ช่วงสายๆถึงเท่ียง เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาชม ดงันั้นสินคา้ต่างๆท่ีขายเช่นพวกดอกไมห้รือ

เคร่ืองจกัรสาน เม่ือเวลาโดนแดดแลว้ก็อาจจะทาํใหเ้ห่ียวเฉาหรือกรอบได ้ดงันั้นของบางอยากจึงไม่

สามารถท่ีจะนาํมาขายไดใ้นปัจจุบนั เพราะวา่ตลาดนํ้ าในปัจจุบนัน้ีไดเ้ปล่ียนไปแลว้  ซ่ึงสาเหตท่ีุตลาด

นํ้ าตอ้งเปล่ียนไปก็เป็นเพราะวา่มีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนมานั้นเอง 
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเกิดจากความคาดหวงัท่ีเขาอยากจะเจอตลาดนํ้ าดั้งเดิมเหมือนท่ีเขาไดเ้ห็นในรูปจากส่ือต่างๆ และ

เมืองเขาไดม้าเห็นของจริงท่ีมนัแตกแต่งจากในส่ิงท่ีเขาหวงั อีกทั้งยงัไม่มีใครท่ีจะสามารถอธิบายใหเ้ขา

เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียวรู้สึกผดิหวงัและไม่ประทบัใจกบั

ตลาดนํ้ า และอาจจะประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆดว้ยเช่นจาํนวนเงินท่ีเสียไปกบัการเดินท าง หรือการ

โดยสารเรือท่ีแพง (ซ่ึงอาจจะโดนพอ่คา้-แม่คา้เอาเปรียบ) จึงทาํใหรู้้สึกไม่ดีกบัตลาดนํ้ ามากยิง่ข้ึน 
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 7 Guide 7 
 
ช่ือ นงเยาว ์สกลุ ประเสริฐสงัข ์(นอ้ย)  อาย ุ- ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา ร้อยเอด็  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพมคัคุเทศก ์

3 ปี ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั Sonne Licence  
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะมนัเป็นการโฆษณาเชิญชวนของประเทศไทย จากท่ีจะเห็นไดว้า่ในทุกๆจุดใหบ้ริการการ

ท่องเท่ียวของบริษทัทวัร์จะตอ้งมีโปรแกรมท่ีมาเยีย่มชมตลาดนํ้ า 
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- นกัท่องเท่ียวคาดหวงัวา่จะไดม้าเจอกบัส่ิงท่ีสวยงาม ส่ิงท่ี Local แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ค่อยมีใหเ้ห็นมาก 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- จากขอ้มูลท่ีเห็นตามส่ือต่างๆ มกัจะเป็นขอ้มูลท่ีดี รูปภาพสวยงาม ซ่ึงขดักบัความเป็นจริงของตลาดนํ้ า

ในปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวบางคนบอกวา่จากในรูปเห็นตลาดนํ้ าส วยงาม ไม่วุน่วาย แต่พอไดม้าสมัผสั

จริงๆแลว้ มนัต่างจากท่ีเห็นในรูป เพราะตลาดนํ้ ามีความวุน่วายมาก นกัท่องเท่ียวเยอะ การสญัจรทางเรือ

ลาํบาก คลองไม่สะอาดและมีมลภาวะทางเสียงจากเรือมอเตอร์  
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์ เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผลเยอะ เพราะนกัท่องเท่ียวสมยัน้ีมีการหาขอ้มูลก่อนท่ีจะมาเท่ียวอยูแ่ลว้ ดงันั้น เม่ือเขาเห็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามอยา่งตลาดนํ้ าจากส่ือต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีแป ลก ไม่มีใหเ้ห็นในบา้นของเขา 

นกัท่องเท่ียวจึงมีความท่ีจะอยากมาเป็นพิเศษ  
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็จะพอใจกบัการมาเท่ียว โดยเฉพาะนกั ท่องเท่ียวท่ีมาคร้ังแรก ถึงแมว้า่ภาพของ

ตลาดนํ้ าใจส่ือต่างๆจะมีความสวยงามขดักบัความเป็นจริงในปัจจุบนั แต่อยากไรก็ตาม ตลาดนํ้ าก็ยงัเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหาดูไดย้ากในต่างประเทศ ดงันั้นนกัท่องเท่ียวส่วนมากจึงพอใจท่ีจะไดม้าเยีย่มชม

ตลาดนํ้ า 

6.  ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตนุ่าจะมาจากการใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวและการประสานงานท่ีไม่เคลียร์ระหวา่งบริษทัทวัร์กบั

มคัคุเทศก ์ จึงทาํใหบ้างทีนกัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจผดิในเร่ืองต่างๆเช่น ราคาทวัร์ หรือสถานท่ี ท่ี

จะตอ้งไป เพราะบางท่ีทางบริษทัทวัร์ไม่ไดแ้จง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบถึงโปรแกรมเสริมท่ีนกัท่องเท่ียว

จะสามารถใชบ้ริการได ้แต่เม่ือ มคัคุเทศกแ์นะในโปรแกรมเสริมหลงัจากท่ีเท่ียวโปรมแกรมหลกัเสร็จ

แลว้ จึงทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความสบัสนและเกิดความ ไม่พอใจได้  ซ่ึงนกัท่องเท่ียวบางคนก็จะเขา้ใจ

วา่มคัคุเทศกบ์งัคบัใหซ้ื้อโปรแกรมเสริมและทาํใหม้คัคุเทศกใ์นสายตานกัท่องเท่ียวดูแยล่ง สาํหรับใน

เร่ืองความไม่พอใจในตวัตลาดนํ้ านั้น ก็อาจจะมีบา้งเพราะตลาดนํ้ านั้นเปล่ียนไปไม่เหมือนแต่ก่อน แต่
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นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็เขา้ใจและก็ค่อนขา้งพึงพอใจกบัการมาตลาดนํ้ าเน่ืองจากมนัสถานท่ีท่ีแปลกตา

สาํหรับนกัท่องเท่ียว 
7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ต่างกนั แต่อยา่ง ไรก็ตามมนัก็จะมีขอ้ดีแตกต่างกนัไป นกัท่องเท่ียวท่ีมาเองอาจจะสามารถซึมซบัความ

เป็นตลาดนํ้ าไดดี้กวา่ท่ีมากบัทวัร์เพราะสามารถอยูถึ่งก่ีโมงก็ได ้และสามารถเลือกโปรแกรมเสริมเองได ้

ซ่ึงลกัษณะการมาเท่ียวจะค่อนขา้งยดืหยุน่กวา่มากบัทวัร์ แต่ความถูกตอ้งในดา้นขอ้มูลอาจจะไดไ้ม่ดีเท่า

มากบัมคัคุเทศก ์เพราะวา่มีปัญหาอะไรก็จะไม่สารมารถถามใครได ้และถา้มาคนเดียวก็อาจจะทาํใหรู้้สึก

เควง้ควา้งหรือทาํอะไรไม่ถูกเพราะไม่มีคนคอยแนะนาํ แต่ถา้มากบัทวัร์ก็จะสามารถแกปั้ญหาดงักล่าว

ได ้แต่อยากไรก็ตาม พอมาเป็นทวัร์จึงทาํใหมี้การกาํหนดเวลาท่ีแน่นอ น นกัท่องเทียวจึงไม่สามารถอยู่

ตลาดนํ้ าไดน้านตามความตอ้งการได ้
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- สามารถช่วยบา้ง แต่อยา่งไรก็ตาม มคัคุเทศกจ์ะเล่าใหฟั้งถึงประวติัคร่าวๆของตลาดนํ้ าเท่านั้น จะไม่มี

การบอกถึงขอ้มูลสถานภาพของตลาดนํ้ าในปัจจุบนัใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อน เพราะบางทีเมือ

นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงั แต่เราไปบอกวา่ตลาดนํ้ าตอนน้ีมนัเปล่ียนไป มนัอาจจะทาํใหน้กัท่องเท่ียว

เกิดความผดิหวงัก่อนท่ีจะชมตลาดนํ้ าและพลอยทาํใหไ้ม่อยากไปเยีย่มชม แต่ถา้หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียว

ไดช้มตลาดนํ้ าเสร็จแลว้และมีคาํถามเก่ียวกบัตลาดนํ้ า มคัคุเทศกถึ์งจะอธิบายใหฟั้งในขอ้มูลต่างๆท่ี

นกัท่องเท่ียวตอ้งการทราบในภายหลงั 
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนม ากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเกิดจากการรู้ขอ้มูลไม่เพียงพอ ไม่ทราบวา่ตลาดนํ้ าในปัจจุบนันั้นไดเ้ปล่ียนไปไม่เหมือนจากท่ีเห็น

ในส่ือ ดงันั้นเม่ือนกัท่องเท่ียวไดม้าเยีย่มชมตลาดนํ้ า จึงทาํใหเ้กิดความตกใจ กบัส่ิงท่ีเห็นซ่ึงแตกต่างกบั

ส่ิงท่ีหวงัวา่จะไดเ้จอ และไม่มีใครคอยแนะนาํหรืออธิบายจึงทาํใหเ้กิดความสบัสนและความไม่พึงพอใจ

ต่อมา 
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 8 Guide 8 
 
ช่ือ จารุนนัท ์สกลุ เอ่ีอวโพธ์ิเงิน (โซเฟีย)  อาย ุ44 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา นครปฐม  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพ

มคัคุเทศก ์22 ปี ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เยอรมนั เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั Tour East  
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะตลาดนํ้ าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแปลกตา หาดูไดย้ากในต่างประเทศ 
2. คุณคดิว่านักท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- นกัท่องเท่ียวคาดหวงัวา่จะไดพ้บวถีิชีวติของคนไทยในสมยัก่อน อยากเห็นการคา้ขายทางนํ้ า อยากเห็น

นิสยัของคนไทยแท้ๆ ในต่างจงัหวดั 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถงึตลาดนํา้ดาํเนนิ

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- ไม่ตรง เพราะในหนงัสือเวลาอธิบายจะค่อนขา้งสวยหรูซ่ึงแตกต่างกบัความเป็นจริง ในส่วนน้ีเป็น

หนา้ท่ีของมคัคุเทศกท่ี์จะตอ้งอธิบายใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจ เพราะถา้ไม่อยา่งนั้นแลว้ นักท่องเท่ียวอาจจะ

มีการร้องเรียนหรือขอเงินคืนเพราะเขาหาวา่เราหลอกเขามา 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผลแน่นอน  เพราะจากภาพท่ีสวยงามท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากมา  
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
ในสมยัก่อนท่องเท่ียวค่อนขา้งพอใจกบัความเป็นตลาดนํ้ า ความงดงามหรือวถีิชีวติ แบบไทย แต่เด๋ียวน้ี

เขาจะบอกวา่ไม่เหมือนอยา่งท่ีคิดไว ้แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัพอใจกบัการมาเท่ียวตลาดนํ้ าอยูโ่ดยใหเ้หตผุล

วา่ตลาดนํ้ าก็ยงัเป็นส่ิงท่ีหาดูไดย้ากในต่างประเทศถึงแมว้า่อาจจะไม่งดงามเหมือนในอดีตแลว้ก็ตาม 

6.  ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตนุ่าจะมาจากการขายสินคา้ไม่ค่อยแสดงถึงวธีิชีวติของชาวบา้น แต่ดว้ยตวัตลาดนํ้ าท่ีค่อนขา้ง เป็น

เชิงธุรกิจมากในปัจจุบนั จนทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกไดแ้ละบางท่ีพอ่คา้แม่คา้ก็ถึงเน้ือถึงตวันกัท่องเท่ียว

จนทาํใหน้กัท่องเท่ียวไม่พอใจ 
7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ต่างกนั เพราะการท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมากบั มคัคุเทศกจ์ะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกวา่ มีการบริการท่ีดีกวา่ 

สะดวกสบายและไม่เส่ียงจากการโดนเอาเปรียบจากพอ่คา้แม่คา้ ซ่ึงในส่วนน้ีถา้นกัท่องเท่ียวท่ีมาคน

เดียวจะไม่ไดรั้บ แต่อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวท่ีมาเองก็อาจจะสามารถอยูช่มตลาดนํ้ าไดน้านเท่าความ

ตอ้งการ สามารถทาํอะไรก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใครม าคอยบอกหรือแนะนาํ แต่ก็อาจจะตอ้งส่ียงกบัการโดน

เอาเปรียบในดา้นกิจกรรมต่างๆในตลาดนํ้ า 
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8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- สามารถช่วยได ้เพราะเม่ือนกัท่องเท่ีย วมีปัญหาหรือคาํถามเก่ียวกบัตลาดนํ้ าและมคัคุเทศกส์ามารถ

อธิบายใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปในตลาดนํ้ า ก็จะทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจและยอมรับในส่ิงท่ี

ตลาดนํ้ าเป็นมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาหลกัๆท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกไม่พอใจน่าจะเป็น ปัญหา

ดา้นความเป็นธุรกิจท่ีมากเกินไปของตวัตลาดนํ้ ามากกวา่ 
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวโดนเอาเปรียบจากกิจกรรมตา่งๆในตลาดนํ้ า เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาคน

เดียวส่วนมากจะคิดวา่มาเองถูกกวา่ แต่เม่ือมาถึงตลาดนํ้ าแลว้โดนเอาเปรียบ (ซ่ึงโดยปกติจะไม่รู้ตวั) 

บวกความภาพของตลาดนํ้ าท่ีเห็นไม่เป็นเหมือนในส่ิงท่ีคาดไว ้จึงทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95 
 

บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 9 Guide 9 
 
ช่ือ ชนมล สกลุ คงวพิฒันากลุ (ตวัเลก็)  อาย ุ 25 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา เชียงใหม่  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพ

มคัคุเทศก ์1 ปี ภาษาท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ เยอรมนั เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั – (มคัคุเทศกอิ์สระ) 

1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะตลาดนํ้ าเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงและตลาดนํ้ าแห่งน้ีถือวา่เป็นตลาดนํ้ าท่ีดั้งเดิมท่ีสุดในบรรดา

ตลาดนํ้ าทั้งหมดในประเทศไทย 
2. คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- นกัท่องเท่ียวคาดหวงัวา่จะไดพ้บวถีิชีวติของคนไทย วถีิชีวติของชาวบา้นริมนํ้ า ถึงแมว้า่ตอนน้ีจะมีให้

เห็นอยูน่อ้ยแลว้ก็ตาม 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- ในเร่ืองขอ้มูลพวกประวติัของตลาดนํ้ าก็จะบรรยายคลา้ยๆกนั แต่วา่ในมุมของทศันียภาพของตลาดนํ้ า

ในส่ือต่างๆกบัในความเป็นจริงนั้น มีความแตกต่างกนัมาก เพราะสมยัก่อนตลาดนํ้ าก็จะเป็นตลาดท่ีมี

พอ่คา้แม่คา้พายเรือแจวแลกเปล่ียนสินคา้ ไม่มีความวุน่วาย แต่ในปัจจุบนัน้ี ตลาดนํ้ าไดเ้ปล่ียนไป มี

ความเป็นธุรกิจมากข้ึนส้ินคา้ท่ีขายก็จะเป็นพวกของท่ีระลึก มีเรือยนตม์ากวา่ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษ ซ่ึง

แตกต่างไปจากเดิมมาก 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผลเยอะ เพราะจากภาพท่ีสวยงามท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ ทาํใหดึ้งดูดนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะ

นกัท่องเท่ียววยัรุ่นท่ีชอบมาเท่ียวกนัเอง จะมีการหาขอ้มูลมาเยอะพอสมควร 
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใ จ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
ส่วนมากนกัท่องเท่ียวจะพอใจ (80%) นกัท่องเท่ียวส่วนมากจะชอบบรรยากาศเม่ือเวลานกัท่องเท่ียวนัง่

เรือพายและมีพอ่คา้แม่คา้พายเรือมาขายของ เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีแปลกสาํหรับนกัท่องเท่ียว เช่นแม่คา้

พายเรือมาขายผลไม ้ซ่ึง มคัคุเทศกก็์จะบอกวา่ผลไมท่ี้ขายนั้น เป็นผลไมท่ี้ปลูกมาจากสวน ไม่มีสารพิษ 

ซ่ึงเม่ือนกัท่องเท่ียวไดฟั้งแลว้ก็รู้สึกดี เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาตลาดนํ้ าส่วนมากตอ้งการท่ีจะมาพบ

บรรยากาศแบบน้ี บรรยากาศการขายของพ้ืนบา้น 

6.  ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตนุ่าจะมาจากการท่ีทศันียภาพหรือบรรยากาศของตลาดนํ้ าถูกทาํลายไป เช่นการเอาเรือยนตเ์ขา้มา

ภายในตลาดนํ้ าซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะทางเสียงและควนั อีกทั้งยงัปล่อยคราบนํ้ ามนัลงในคลอง  ซ่ึงจะทาํ

ใหบ้รรยากาศของตลาดนํ้ าไม่น่าร่ืนรมย ์ ในส่วนของการมาเยีย่มชมตลาดนํ้ า นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็

ค่อนขา้งพอใจเพราะวา่ตลาดนํ้ าก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีหาดูไดย้าก 
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7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ต่างกนั เพราะถา้มากบั มคัคุเทศกจ์ะสะดวกสบายและปลอดภยักวา่ เพราะวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียว

ส่วนมากจะโดนพอ่คา้แม่คา้เอาเปรียบ(โดนแน่ๆ) ซ้ึงปกติแลว้เวลานกัท่องเท่ียวมาซ้ือทวัร์ มคัคุเทศกก็์

จะบอกนกัท่องเท่ียวเสมอวา่ท่ีไหนสามารถไปเองไดห้รือท่ีไหนควรจะซ้ือทวัร์ไป เพราะอยา่งบางทีถา้

ไม่ซ้ือทวัร์ไป นกัท่องเท่ียวอาจจะโดนเอาเปรียบได ้(อยา่งเช่นท่ีตลาดนํ้ า) 
8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- สามารถช่วยไดบ้า้ง เพราะวา่นกัท่องเท่ียวทุกคนเวลามาเท่ียวตอ้งมีความคาดหวงั ดงันั้นเม่ือเราใหข้อ้มูล

ท่ีถูกตอ้งในปัจจุบนัของตลาดนํ้ า ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกบัในหนงัสือ หนงัสือคู่มือนาํเท่ียว แต่อยา่งนอ้ย

นกัท่องเท่ียวก็จะไดมี้การเตรียมตวัก่อนท่ีจะพบเห็น ดงันั้นเมือนกัท่อง เท่ียวไดม้าพบ ก็อาจจะไม่รู้สึก

ผดิหวงัมากจนเกินไป แต่อยากไรก็ตาม มคัคุเทศกก็์จะเลือกบอกเป็นคนๆไป เพราะวา่นกัท่องเท่ียวบาง

คนถา้บอกไปแลว้เขาอาจจะรู้สึกแยจ่นไม่อยากจะไปชมเลยก็ได ้ส่วนมากแลว้ มคัคุเทศกจ์ะบอกแค่

ขอ้มูลคร่าวๆ และใหน้กัท่องเท่ียวไปชมเองก่อน หลงัจากนั้ นเวลามีคาํถามอะไรก็ค่อยมาตอบกนั

ภายหลงั 
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวโดนเอาเปรียบจากกิจกรรมต่างๆในตลาดนํ้ า  
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บทสัมภาษณ์มคัคุเทศก์คนที่ 10 Guide 10 
 
ช่ือ ปุ้ย(ช่ือเล่น) สกลุ - อาย ุ28 ปี เพศ หญิง  ภูมิลาํเนา กรุงเทพมหานคร  ระยะเวลาท่ีทาํงานอาชีพมคัคุเทศก ์2 ปี 

ภาษท่ีใชใ้นการบรรยาย ภาษาองักฤษ  เป็นมคัคุเทศกจ์ากบริษทั *ไม่ระบุ* 

 
1. คุณคดิว่าเพราะสาเหตุใดนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- เพราะตลาดนํ้ าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ เป็นสถานท่ีท่ีเก่าแก่และหาดูไดย้ากท่ี

ต่างประเทศ  
2.  คุณคดิว่านกัท่องเทีย่วคาดหวงัส่ิงใด เมือ่มาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก 
- นกัท่องเท่ียวคาดหวงัวา่จะไดพ้บวถีิชีวติของคนไทย พอ่คา้แม่คา้ขายผกัผลไมบ้นเรือ แต่ปัจจุบนัน้ีตลาด

นั้นมนัเปล่ียนไปมาก นกัท่องเท่ียวส่วนมากค่อนขา้งจะผดิหวงัเมืองไดม้าเยีย่มชม 
3. คุณทราบหรือไม่ว่าหนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ทพูดถึงตลาดนํา้ดาํเนิน

สะดวกอย่างไรบ้าง คุณคดิว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่  
- ขอ้มูลจากหนงัสือต่างๆหรือจากส่ือท่ีไดเ้ห็นมา ส่วนมากจะค่อนขา้งใหข้อ้มูลท่ีคลุมเครือ  เป็นขอ้มูลท่ี

เป็นความจริง แต่ไม่ทั้งหมด ซ่ึง ณ ตอนน้ีตลาดนํ้ าเปล่ียนไปมากจากในอดีต มีความเป็ นธุรกิจสูง ของท่ี

ขายก็ไม่ใช่พ้ืนบา้นแลว้ แต่กลายเป็นของท่ีระลึกมากกวา่  ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนมากจะเขา้ใจวา่ตลาดนํ้ า

แห่งน้ีเป็นตลาดนํ้ าสาํหรับชาวบา้นท่ีขายของพ้ืนบา้น แต่จริงๆแลว้นั้น ตลาดนํ้ าแห่งน้ีมีไวส้าํหรับ

นกัท่องเท่ียวเยีย่มชม ถึงแมว้า่จะยงัมีสินคา้พ้ืนบา้นขายอยูบ่า้งก็ตาม 
4. คุณคดิว่าส่ือต่างๆเช่น หนังสือคู่มอืการท่องเทีย่วหรือข้อมูลต่างๆจากอนิเตอร์เน็ท มผีลต่อการตดัสินใจ

ของนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกหรือไม่ อย่างไร 
- มีผลเยอะ เพราะจากภาพท่ีสวยงามท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ ทาํใหดึ้งดูดนกัท่องเท่ียว  
5. หลงัจากทีน่ักท่องเทีย่วได้เทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก คุณคดิว่านักท่องเทีย่วส่วนมากมคีวามพงึพอใจ

มากน้อยเพยีงใด ทาํไมคุณจงึคดิเช่นนั้น 
ส่วนมากนกัท่องเท่ียวก็จะพอใจ เพราะวา่อยา่งไรก็ตาม ตลาดนํ้ าก็ถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหาชมได้

ยาก 

6.  ถ้ามนีักท่องเทีย่วไม่พอใจกบัการมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนนิสะดวก คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร  
- สาเหตนุ่าจะมาจากการท่ีตลาดนํ้ าเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก และนกัท่องเท่ียวส่วนมากก็อ่านขอ้มูล

ตลาดนํ้ าและเห็นรูปภาพมาจากส่ือต่างๆมาเยอะ จึงทาํใหเ้กิดความคาดหวงั แต่หลงัจากท่ีไดม้าเห็นของ

จริงแลว้ไม่เหมือนกบัท่ีหวงัไว ้เลยผิดหวงั  
7. ในความคดิของคุณ คุณคดิว่านกัท่องเที่ยวที่มากบั มคัคุเทศก์กบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วด้วยตวัเอง จะมี

ความพงึพอใจกบัการเทีย่วตลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเหมอืนกนัหรือไม่ ทาํไมจงึคดิเช่นนั้น 
- ต่างกนั เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมากบั มคัคุเทศกก็์จะไดรั้บความสะดวกสบายมากกวา่ถึงแมว้า่อาจจะไม่

ประทบัใจกบัการเยีย่มชมตลาดนํ้ ามากนกั แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมาคนเดียวก็อาจจะไม่ไดรั้บความ

สะดวกสบายและอาจจะโดนผูไ้ม่หวงัดีหลอกทาํใหต้อ้งเสียเงินมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมากบัมคัคุเทศก ์
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8. คุณคดิว่าการบรรยายข้อมูลจากมคัคุเทศก์จะสามารถช่วยให้การมาเทีย่วทีต่ลาดนํา้ดาํเนินสะดวกเป็นที่

พงึพอใจของนักท่องเทีย่วมากขึน้หรือไม่  อย่างไร 
- สามารถช่วยไดบ้า้ง เพราะวา่ส่วนมากแลว้นั กท่องเท่ียวต่างชาติจะค่อนขา้งมีเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ดงันั้น

เม่ือเขาไดเ้ช่ือหรือไดเ้ห็นอะไรในส่ิงท่ีเขาอ่าน เขาก็จะค่อนขา้งเช่ือมาก ดงันั้นเม่ือมาเ ห็นตลาดนํ้ าของ

จริงซ้ึงแตกต่างจากตลาดนํ้ าท่ีถูกบรรยายจากส่ือต่างๆ ก็อาจจะเกิดความผดิหวงั ดงันั้นหนา้ท่ีของ

มคัคุเทศกก็์จะตอ้งคอยแกต้่างใหก้บัปัญหาหรือขอ้สงสยัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวบางคนก็รับ

ไดบ้า้ง แต่อยากไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็ยงัพอใจกบัการ มาเท่ียวตลาดนํ้ าเพราะวา่ตลาดนํ้ าก็

ยงัคงเป็นสถานท่ีท่ีหาดูไดย้าก ดงันั้นนกัท่องเท่ียวบางคนจึงสามารถมองขา้มจุดน้ีไปได ้
9. จากผลสํารวจทาํให้ทราบว่านักท่องเทีย่วทีไ่ม่พอใจกบัการเทีย่วชมตลาดนํา้ดาํเนินสะดวก ส่วนมากจะ

เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วลาํพงัโดยไม่มมีคัคุเทศก์ คุณคดิว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร 
- น่าจะเกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวโดนเอาเปรียบจากกิจกรรมต่างๆในตลาดนํ้ า  
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Annexe 6 : Photos personnelles 
 

 
 
 
 
 

 L’atmosphère du marché flottant Damnoen 
Saduak le matin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La promenade en barque   
 
 
 
 
 

 Barque des marchands de fruits 
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Production du sucre palmier 

 

 

 
 Four pour produire le sucre 

 

 

 

 

 

 

  La fabrication de blocs de sucre  
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Le canal Damnoen Saduak parallèle au marché 
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