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 Authenticity has been one of the most debated issues in tourism studies for 
more than a decade. It is assumed that tourists search for authenticity and places which 
differ from those found in their daily lives. Nostalgia, which can be a form of cultural 
tourism, can fulfill these needs. However, in reality, tourists will always encounter the 
staged authenticity of tourism (MacCannell, 1973). This research aims at evaluating the 
authenticity of this tourist attraction based upon the criteria proposed by the Hoi An 
Protocals (2009). It surveys tourists’ opinions and behaviour towards authenticity under 
the management of nostalgic tourism and proposes suggestions for the sustainable 
management of nostalgic tourism. The study was conducted in the 100-Year-Old 
Samchuk Market Community, using data collected through in-depth interviews with 
outside scholars and market community members who also are tourism managers, 
through participant observation, and through questionnaires given to 100 tourists.  
 The results of this study show that nostalgia is the most important motivation 
for tourists to visit the 100-Year-Old Samchuk Market Community. This is because the 
community still seems to have authenticity in terms of location and setting as well as 
form and design. However, the authenticity of the use and function of this place has 
already changed in response to the changing direction of nostalgia. That is, old markets 
now have new uses and functions as tourist attractions. The study further reveals that 
most tourists recognize and evaluate the authenticity of this place very well, but they do 
not pay much attention to its authenticity. According to the results of this study, the 
authenticity of tourist attractions will be the major challenge for the sustainable 
management of nostalgic tourism. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจยั 
  ในชวงทศวรรษที่ผานมาอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourism industry) 

กลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่นํารายไดจํานวนมากมาสูประเทศตาง ๆ และมีแนวโนมวาอัตราการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประเภทนี้จะเพิ่มสูงข้ึนในทุก ๆ ป  ดังจะเห็นไดจากตัวเลขประมาณ

การรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะเพิ่มสูงถึง 10,678 ลานลานดอรลาสหรัฐในป พ.ศ. 

2558 และจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศจะเพิ่มข้ึนเปนสามเทาในป พ.ศ. 2563 (Conrad 

and Barreto, 2005)  ดวยเหตุนี้หลายประเทศจึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวข้ึน

เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว ฐานทรัพยากรการทองเที่ยว ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก

ดานตาง ๆ เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึนในทุก ๆ ป  สําหรับประเทศไทยแผนพัฒนา

การทองเที่ยวไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-10 

และในแตละปการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะเปนผู

สนองนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการจัดการทองเที่ยว 

 ปจจุบันการทองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural tourism) เปนการทองเที่ยวทางเลือกอีก

รูปแบบหนึ่งที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐบาลและไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในหลาย ๆ 

ประเทศ  ตลอดจนเปนประเด็นสําคัญที่ถูกหยิบยกมากลาวถึงในองคกรระหวางประเทศอยางเชน 

องคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (United Nation Education, 

Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO) และองคกรการทองเที่ยวโลก (World 

Tourism Organization หรือ WTO)  (du Cros, 2001)  ทั้งนี้เนื่องจากการสงเสริมการทองเที่ยวใน

ลักษณะดังกลาวสรางรายไดเขาสูแตละประเทศจํานวนมหาศาล  ในสวนของนักทองเที่ยวเองการ

ทองเที่ยววัฒนธรรมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน เพราะนอกจากนักทองเที่ยวจะ

ไดเพลิดเพลินกับสถานที่ทองเที่ยวแลว ยังสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณของ

ประเทศตาง ๆ จากสถานที่ที่ไดไปทองเที่ยวในเวลาเดียวกัน  ดวยเหตุนี้ประเทศตาง ๆ จึงไดพัฒนา

และนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยววัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและสามารถดึงดูด
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ความสนใจของนักทองเที่ยว  การจัดการการทองเที่ยวที่สงเสริมการโหยหาอดีต (Nostalgia) หรือ

การทองเที่ยวเชิงโหยอดีต (Nostalgic tourism) เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยววัฒนธรรมที่

สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวหล่ังไหลไปยังสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ตาง ๆ จํานวนมาก (Dann, 1994; Urry, 1990)  นอกจากนี้ รูปแบบการทองเที่ยวดังกลาวยัง

สามารถตอบสนองความตองการนักเที่ยวทามกลางกระแสการโหยหาอดีตไดเปนอยางดี  ดังที่โล

เวนเทล (Lowenthal,  1985: 4) ไดกลาวไววา “ถาอดีตเปนดินแดนอันไกลโพน การโหยหาอดีตทํา

ใหดินแดนอันไกลโพนนั้นเปนส่ิงที่มั่งค่ังที่สุดสําหรับธุรกิจการทองเที่ยวทั้งหมด (…if the past is a 

foreign country, nostalgia has made it a foreign country with the healthiest visitor tourist 

trade of all.)”    อยางไรก็ตาม รัสเซล (Russell, 2008: 708) ไดแสดงความคิดเห็นวา ภาพอดีตที่

เกิดข้ึนในการทองเที่ยวไมจําเปนตองมีความจริงแท แตอดีตดังกลาวสามารถตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยวได ดังที่ไดอธิบายเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวไววา 
 

People are nostalgic about old ways of life, and they want to relieve them in the 
form of tourism, at least temporarily. ...Given this centrality of nostalgia as 
motivation for tourism, it is hypothesized that satisfaction with a heritage event 
depends not on its authenticity in the literal sense of whether or not it is an 
accurate re-creation of some past condition, but rather on its perceived 
authenticity (consistency with nostalgia for some real or imagined past). 
Heritage is thus created and re-created from surviving memories, artifacts and 
sites of the past to serve contemporary demand. (Russell, 2008: 708) 

 

 จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการโหยหาอดีตเปนปรากฏการณสําคัญซึ่ง

กอใหเกิดการเสนอแนวทางจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต การนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูก

ทอดทิ้งกลับมาใชประโยชนไดอีกคร้ังเพื่อตอบสนองปรากฎการณโหยหาอดีตของคนในสังคม  

นอกจากนี้ การจัดการทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวยังมีความสัมพันธกับขอสันนิษฐานที่เกี่ยวกับ

ประเด็น “ความจริงแท (Authenticity)” ของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 

กลาวคือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอความจริงแทของการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต

อาจจะอยูในรูปแบบของการรับรูความจริงแทจากประสบการณหรือความรูสึกที่ไดสัมผัสภาพใน

อดีตจากสถานที่ทองเที่ยวแหลงตาง ๆ มากกวาการมุงเนนความจริงแทจากลักษณะทางกายภาพ

ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูกสรางหรือร้ือฟนข้ึนใหมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคดานการ

ทองเที่ยว  ซึ่งขอสันนิษฐานดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยววัฒนธรรมที่พึงพอใจ

กับความจริงแทมากกวาความแทจริง (Reality)  และความผันแปรในการตีความประเด็นความจริง
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แทข้ึนอยูกับความรูและกรอบที่ใชในการอางอิง (Frame of reference) ของนักทองเที่ยวแตละคน 

(McKercher and du Cros, 2002: 40)  จากการปริทัศนวรรณกรรมพบวา การศึกษาเพื่อทําความ

เขาใจเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและการรับรูของนักทองเที่ยวเปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่นัก

จัดการทองเที่ยวควรจะตองคํานึงถึง  เนื่องจากประเด็นดังกลาวมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการ

จัดการทองเที่ยวในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของดังขอเสนอแนะที่ไดกลาววา “…understanding 

motivations and perception is helpful for the management of (heritage) sites with respect 

to such factors as pricing policy, the mission of heritage attractions, and understanding 

visitor profiles, as well as public funding and sustainable management…” (Poria, Butler, 

and Airey, 2001: 1048)  ดวยเหตุนี้ ความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวจึงเปนประเด็นที่สําคัญ

ประการหนึ่งที่นักจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตองตระหนักถึง และมี

ความสําคัญในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Lord, 1999; 

UNESCO, 2003∗)  

 สําหรับประเทศไทยชวงระยะเวลาที่ผานมาอาจกลาวไดวาธุรกิจการทองเที่ยวและแนว

ทางการจัดการทองเที่ยววัฒนธรรมที่ตอบสนองการโหยหาอดีตเปนแนวทางการจัดการและ

รูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  ดังจะเห็น

ไดจากการรื้อฟน พัฒนา ปรับปรุง หรือดัดแปลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ 

ตัวอยางเชน ภาพยนตร นวนิยาย ดนตรี เพลง ศิลปะการแสดง อาหาร โรงแรม การจัดแสดงวัตถุ

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ ตลอดจนแหลงทองเที่ยวเพื่อตอบรับกระแสความนิยมดังกลาวในสังคมไทย

ปจจุบัน  แนวคิดทางมานุษยวิทยาอธิบายวา การโหยหาอดีตเปนปรากฎการณที่เกิดข้ึนทั้งใน

ระดับปจเจกและในระดับสังคม กลาวคือ ในระดับปจเจกการโหยหาอดีตเปนกลไกทางจิตวิทยาที่

เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความเปนตัวตน (Selfness) หรือภาพรางอัตลักษณผานทาง

ความคิดคํานึง ความฝน หรือจินตนาการในอดีต  สวนในระดับสังคมการโหยหาอดีตเปน

ปรากฎการณในลักษณะที่เปนจินตนาการรวม (Collective imagination) ของปจเจกบุคคล 

(พัฒนา กิติอาษา, 2546)  อยางไรก็ตาม การโหยหาอดีตที่เกิดข้ึนในสังคมไทยสามารถอธิบายได

วาเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระแสโลกาภิวัตนซึ่งสงผลกระทบตอวิกฤตอัตลักษณในสังคมไทย  

                                                 
 

∗องคการยูเนสโกไดแสดงขอคิดเห็นเก่ียวประเด็นดังกลาวไวดังน้ี “…diverse cultural 

tourism policies which can sustain cultural pluralism and preserve cultural diversity as well as 

the authenticity of the living and monumental heritage.” (UNESCO, 2003) 
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คนในสังคมไทยจึงเลือกใชการบริโภคนิยมเปนทางออกเพื่อสรางความเปนตัวตนข้ึนมาและเพื่อ

จัดการกับความไมมั่นคงทางจิตใจท่ีประเด็นวิกฤตอัตลักษณ  โดยหันไปกลับไปหาวัฒนธรรม

ด้ังเดิมที่เปนรากเหงาของตนเองเพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการนิยามตนเองและสรางอัตลักษณ 

(ศรินธร  รัตนเจริญขจร, 2546)  

 ชุมชนตลาดสามชุกรอยป อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีเปนตัวอยางหนึ่งของ

ความสําเร็จของชุมชนไดร้ือฟน “ภาพในอดีต” มาใชเพื่อการจัดการทองเที่ยววัฒนธรรมในรูปแบบ

การการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีดโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการดังจะเห็นไดจากการที่

ชุมชนและตลาดแหงนี้ไดรับการอนุรักษระดับดี โครงการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเซียและแปซิฟก (Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conversation) 

ประจําป พ.ศ. 2552 จากองคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติประจํา

ประเทศไทย   อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังพบวาแหลงทองเที่ยวดังกลาวยังคงประสบกับขอถกเถียง

เกี่ยวกับประเด็นเร่ืองความจริงแทของการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต จากปญหาการจัดการ

ธุรกิจโหยหาอดีตเพื่อการทองเที่ยววัฒนธรรมที่กําลังประสบอยู  ประกอบการนําเสนอแนวทางการ

จัดการการทองเท่ียวในรูปแบบแนวคิดใหมดังไดกลาวมาแลวขางตน  ผูวิจัยในฐานะผูศึกษา

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงมีความสนใจที่จะแสวงหาคําตอบตอคําถามวา 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่การทองเที่ยวนํามาใชเพื่อเปนฐานทรัพยากรการทองเที่ยวถูกนํามาใช

เพื่อส่ือความหมายอยางไรในปริบทของการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต และนักทองเที่ยวมีความ

คิดเห็นและพฤติกรรมตอการรับรูการนําเสนอความจริงแทในการจัดการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีต

ในบริเวณพื้นที่ศึกษาอยางไร   นอกจากนี้ผูวิจัยคาดหวังวาผลจากศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะนําไปสู

ขอเสนอในการวางแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตไดอยางเหมาะ  และเกิดการใช

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพื่อประเมินความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

เชิงโหยหาอดีต 

   2.  เพื่อสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอประเด็นความจริงแท

ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

   3. เพื่อเสนอแนะแนวทางจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยางยั่งยืน 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

  1. ขอบเขตดานพื้นที่ 

    เนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองระยะเวลาและเพื่อใหไดขอมูลจากการศึกษาวิจัยสามารถ

นํามาสูการอภิปรายผลการศึกษาในลักษณะภาพรวมของการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตได พื้นที่

ของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงไดถูกกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑความนิยมในฐานที่เปนแหลงทองเที่ยว

เชิงโหยหาอดีต  เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการประชาสัมพันธเปนเพื่อสงเสริมใหเปนแหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมผานทางเว็บไซดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยชุมชนที่ผูวิจัยเลือก

เปนพื้นที่ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ ชุมชนและตลาดเการอยปสามชุก ตําบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

   2. ขอบเขตดานประชากร 

    ประชากรที่ใชศึกษาคร้ังนี้เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป 3 กลุม คือ  

   2.1 นักวิชาการจากภายนอก หมายถึง นักวิชาการที่ศึกษาในพื้นที่วิจัย  

   2.2 ประชากรในทองถิ่น หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูภายในบริเวณแหลง

ทองเที่ยวที่เปนพื้นที่วิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูนําชุมชนทองถิ่น พอคาแมคา  

   2.3 นักทองเที่ยว หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว  

  3. ขอบเขตดานเนื้อหา 

    การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงชาติโหยหาอดีตใน 2 ประเด็น 

กลาวคือ 

    3.1 ประเมินความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว

จากกรณีศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตของชุมชตลาดสามชุกรอยป 

   3.2 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหา

อดีตและประเด็นความจริงแทในจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 
 
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถประเมินความจริงแทการจัดการธุรกิจโหยหาอดีตและการเสนอภาพอดีต

ผานทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยววัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา 
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 2. เขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตเพิ่มมากข้ึน และนําความคิดเห็น

ของนักทองเที่ยวมาใชเปนแนวทางปรับปรุงการจัดการการทองเที่ยงเชิงโหยหาอดีตเพื่อตอบสนอง

ความตองการนักทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

 3.  สามารถนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไปประยุกตใชเพื่อเปน

ประโยชนในการปรับปรุงการจัดการทองเที่ยววัฒนธรรมในรูปแบบและแนวทางอ่ืน ๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

 
5. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การโหยหาอดีต (Nostalgia) หมายถึง สภาวะอาการหรือความรูสึกของคนที่มีตอ

ภาพ/บรรยากาศในอดีต อาการการระลึกหรือความปรารถนาถึงความหลังเกา ปจจุบันคําศัพทนี้มี

ความหมายกวางข้ึนโดยถูกนํามาใชเพื่ออธิบายปรากฏการณที่ผูคนในสังคมหลีกหนีความวุยวาย

ของวิถีชีวิตประจําวันในสังคมเมืองเพื่อเดินทางทองเที่ยวไปตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่มีวิถีชีวิต

เรียบงายหรือวิถีชีวิตในชนบท  

 การทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต (Nostalgic tourism) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ

ทองเที่ยวทางเลือก จัดเปนประเภทหน่ึงของการทองเที่ยววัฒนธรรม เนนการจัดการทองเที่ยวที่

กระตุนใหนักทองเที่ยวสามารถใชความคิดคํานึง จินตนาการ ความปรารถนาถึงภาพ/ บรรยากาศ

ในอดีต หรือวิถีชีวิตที่เรียบงายแตกตางจากวิถีชีวิตประจําวันโดยนําเสนอผานการจัดการทองเที่ยว

หรือการรับรูจากทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูกใชเปนฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว 

 ความจริงแท (Authenticity) เปนคําศัพทที่มีความหมายแตกตางกันในแตละศาสตร

สาขาวิชาและมีเกณฑการประเมินแตกตางกันไป โดยทั่วไปคําศัพทคํานี้มีความหมายกวาง ๆ เปน 

2 นัยยะ กลาวคือ นัยยะแรก หมายถึง ลักษณะด้ังเดิม เกาแก โบราณทางกายภาพของวัตถุ ส่ิงของ 

หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรม สวนนัยยะที่สอง หมายถึง ประสบการณการทองเที่ยวที่ไดรับจาก

การเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตด้ังเดิม การไดเลือกซื้อของผลิตภัณฑทองถิ่น 

 ธุรกิจโหยหาอดีต (Business of nostalgia) หมายถึง การนําทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมประเภทตาง ๆ มาใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจหรือสรางรายไดใหกับผูประกอบการ  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความโหยหาอดีตของผูใชบริการหรือนักทองเที่ยว  ปจจุบันธุรกิจ

โหยหาอดีตมีการนําทรัพยากรทางวัฒนธรรม อาทิ วิถีชีวิตชนบท ส่ิงของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 

ตลาดบกและตลาดนํ้า อุทยานประวัติศาสตร ภาพถายในอดีต เปนตน มาใชเปนฐานทรัพยากร

การทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 
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    บทที่ 2 
  ปริทัศนวรรณกรรม  
  

 ในบทนี้จะไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบในการ

ศึกษาวิจัยและการประยุกตใชเพื่อการวิเคราะหผลการศึกษา  เนื่องจากการจัดการทรัพยากร     

ทางวัฒนธรรมเปนศาสตรประยุกตที่เกิดจากการนําระเบียบวิธีการจากศาสตรสาขาอ่ืน ๆ มา

บูรณาการ (Integrated science) เพื่อศึกษาในศาสตรของตน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวดังมีลําดับการนําเสนอ

ตอไปนี้   

 
 1. แนวคิดเกี่ยวพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเท่ียว  
      1.1 ความหมายของการทองเที่ยว 

     1.2 ทรัพยากรการทองเที่ยว 

     1.3 องคประกอบของการทองเที่ยว 

     1.4 ประเภทของนักทองเที่ยว  
   2. แนวคิดเกี่ยวกับความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
      2.1 ความหมายของความจริงแท 

      2.2 พัฒนาแนวคิดความจริงแท 

      2.3 ปจจัยคุกคามความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

      2.4 เกณฑประเมินความจริงแท 
  3. แนวคิดและพัฒนาการการศึกษาปรากฎการณโหยหาอดีต 
      3.1 ที่มาและความหมายของคําศัพทการโหยหาอดีต 

      3.2 ปจจัยที่กอใหเกิดภาวะโหยหาอดีต 

      3.3 ปรากฎการณและธุรกิจโหยหาอดีตในสังคมไทย   
    4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนเกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวในสวนจะเปนการ

นําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ

การทําความเขาใจและการวิเคราะหผลการศึกษาในงานวิจัย โดยเนื้อหาในตอนนี้จะไดกลาวถึง 

ความหมายของการทองเที่ยว ทรัพยากรทางการทองเที่ยว องคประกอบของการทองเที่ยว โดย

ผูวิจัยจะใหภาพรวมของเนื้อหาของการทองเที่ยวโดยท่ัวไป ๆ กอน จากน้ันจึงจะเช่ือมโยงในแตละ

หัวขอไปสูการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
  1.1. ความหมายของการทองเท่ียว 
 การทองเที่ยวเปนกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดข้ึนในชวงเวลาวาง โดยเปน

การเดินทางจากสถานท่ีแหงหนึ่งไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย        

(ททท.) ไดใหความหมายของการทองเที่ยววา เปนการเดินทางที่เกิดข้ึนภายใตเงื่อนไข 3 ประการ 

(บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2543) คือ  

 1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการช่ัวคราว 

 2. เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 

 3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม ที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหา

รายได 

 คําวาการทองเที่ยวนั้น ไดมีผูใหคํานิยามและความหมายหลากหลายแตสวนใหญมี

ความคลายคลึงกัน ดังนี้  

 ตุย ชุมสายและญิบพันธ พรหมโยธี (2527: 46) ใหความหมายของไววา “การทองเที่ยว 

(Tourism) เปนคําที่มีความหมายกวางขวางไมเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจหรือ

เพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย ดังที่สวนมากเขาใจกันเทานั้น การเดินทางเพื่อการ

ประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อติดตอธุรกิจ ตลอดจนการเย่ียมเยือนญาติพี่

นองก็นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น”  

 นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2544: 5-10) ยังไดนําเสนอแนวคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการทองเที่ยว 10 ประการ คือ 

 1. เพื่อยกระดับจิตสํานึก ศักด์ิศรี และคุณคาของการเปนคนไทยที่เรียกวามิติทาง      

จิตวิญญาณ ไมใชมีแตมิติทางวัตถุหรือเงินทองเทานั้น 

 2. เพื่อกระตุนการวิจัย เชน การวิจัยประวัติศาสตรตําบล ความหลากหลายทาง       

ชีวภาพ และภูมิปญญาความรูในทองถิ่นดานตาง ๆ โดยมีการทําเปนระบบขอมูลไว  
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 3. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม โดยใหเยาวชนและประชาชนในแตละทองถิ่นไดเรียนรู

เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ในชุมชนของตน ซึ่งมิไดหมายความถึงศิลปะแขนง

ตาง ๆ เทานั้น หากยังรวมถึงวิถีชีวิตรวมกันของกลุมชนนั้น ๆ ดวย  

 4. เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น โดยการทองเที่ยวสามารถใชเปน

เคร่ืองมือหนึ่งในการแกไขปญหาเศรษฐกิจความยากจน ซึ่งชุมชนสามารถใหบริการที่พัก อาหาร 

สินคาชุมชน โดยสรางความเชื่อมโยงกับการวิจัยประวัติศาสตรตําบลหรือทรัพยากรในทองถิ่น 

 5. เพื่อสงเสริมใหมนุษยกับมนุษยไดสัมผัสและไดพัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน (Human 

touch) เนื่องจากการทองเที่ยวเปนการเคล่ือนไหวคนใหไดมาพบและเรียนรูซึ่งกันและกัน การที่

มนุษยไดมีปฏิสัมพันธกันนั้นจะทําใหเกิดความรัก ความเขาใจกันมากข้ึน  

 6. สรางและกระจายรายไดอยางเปนธรรม หากผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับรายไดอยาง

เปนธรรม และเห็นความยุติธรรมนั้น จะพยายามรักษาระบบ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สําคัญคือ จะตองมี

การพัฒนาระบบบัญชีที่ทุกคนดูงาย โดยระบบบัญชีนี้จะเปนทั้งขอมูล (Information) และการ

ส่ือสาร (Communication) เพื่อแสดงความยุติธรรม ฉะนั้น ระบบบัญชีการทองเที่ยวในชุมชน

จะตองใหคนดูงายวารายไดมาอยางไร และกระจายไปที่ใดบาง 

  7.  กอใหเกิดความสุขอยางสรางสรรค ความสุขที่ไดรับจากการทองเที่ยว ควรจะเปน

ความสุขอยางสรางสรรค ความสุขที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม ไมทําลายวัฒนธรรม ความสุขที่ไดจาก

การเรียนรูวาผูคนอยูรวมกันเปนชุมชนไดอยางไร การทองเที่ยวควรนําไปสูการสรางสรรค ดังนั้น 

ตองมีการต้ังเปาหมายไววา การทองเที่ยวเปนส่ิงที่ดี เมื่อนักทองเที่ยวไปเที่ยวแลวไดสัมผัสและ

เรียนรูในส่ิงที่ดี ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการทําส่ิงที่ดีดวย 

 8. พัฒนาการศึกษา การทองเที่ยวสามารถมีสวนสงเสริมใหทองถิ่นพัฒนาการวิจัย   

การเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรในทองถิ่น รวมถึงมีการอบรมบุคลากรในทองถิ่นใหสามารถเปน

มัคคุเทศกประจําทองถิ่นได  

 9. สงเสริมใหเกิดสังคมโปรงใสและยุติธรรม การทองเที่ยวสามารถเปนส่ือกลางในการ

นําเสนอขอมูลในสังคม เนื่องจากการทองเที่ยวเปนระบบที่มีการเกี่ยวของของบุคคลหลายฝาย ทั้ง

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจถือไดวาเปนบุคคลภายใน ในขณะเดียวกันการทองเที่ยว

ยังตองมีการสัมพันธกับบุคคลภายนอก หรือ นักทองเที่ยว ซึ่งทําใหเกิดการถายเทขอมูลขาวสาร

แบบสองทางได คือ ทั้งจากภายในออกสูภายนอก และจากภายนอกเขาสูภายใน การรับรูขอมูล

ตาง ๆ นี้เอง เปนกระบวนการหน่ึงที่สําคัญของการสรางสังคมโปรงใส  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 
 

 10. พัฒนาระบบการจัดการ (Management made the impossible possible) การจะ

ทําใหระบบมีพลังนั้น จะตองสรางวิสัยทัศนรวม (Shared vision) และตองทําเปนกระบวนการ

อยางตอเนื่อง โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในเร่ืองการทองเที่ยว (Tourism for all 

and all for tourism) 

   สําหรับการทองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural tourism) หรือการทองเที่ยวมรดก (Heritage 

tourism) เปนคําศัพทที่สามารถใชแทนกันได (Sigala and Leslie, 2006: 6)  อยางไรก็ตาม 

นักวิชาการดานการทองเที่ยวไดใหความหมายของคําศัพททั้ง 2 ไวดังนี้ 

   ริชารด (Richards, 1997: 24) นิยาม “Cultural tourism” ไววา “การที่บุคคลเดินทาง

จากสถานที่พักปกติไปยังแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีความต้ังใจเพื่อรวบรวมขอมูลใหม

และประสบการณซึ่งสนองตอบความตองการทางวัฒนธรรมของตน” 

   ซิลเบอรเบริค (Silberberge, 1995: 361) นิยามวา “การเยี่ยมชมของบุคคลจาก

ภายนอกชุมชนซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจทั้งหมดหรือเพียงบางสวนใหสนใจในประวัติศาสตร ศิลปะ 

วิชาการ หรือวิถีชีวิต/ มรดก โดยการนําเสนอของชุมชน ภูมิภาค กลุมหรือสถาบันตาง ๆ” 

   เชนเดียวกับองคกรการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization, 1985: 131) ให

ความหมายวา “การที่บุคคลเดินทางเนื่องจากแรงจูงใจทางวัฒนธรรม เชน การทัศนศึกษา การ

แสดงและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมงานเทศกาลและเหตุการณ

ทางวัฒนธรรม การเยี่ยมชมแหลงและอนุสรณสถาน การเดินทางเพื่อศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิต 

ศิลปะและการจาริกแสวงบุญ” 

   สวนความหมายของคําศัพท “การทองเที่ยวมรดก” นักวิชาการสวนใหญใหนิยามไวใน

เชิงของอารมยหรือความรูสึกที่ผูกพันกับสถานที่ตาง ๆ หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตดังปรากฏ

ตอไปนี้ 

   แอสเวิรดและกูเดล (Ashworth and Goodall, 1990: 162) “การทองเที่ยวมรดกเปน

แนวคิดซึ่งประกอบดวยอารมยตาง ๆ มากมาย เชน โหยหาอดีต โรแมนติก ความชื่นชอบเชิง

สุนทรียะ และความรูสึกเปนเจาของที่มีตอเวลาและสถานที่” 

   แซ็ปเปลและฮอล (Zeppel and Hall, 1992: 78) อธิบายวา “การทองเที่ยวมรดกเปน

ลักษณะกวาง ๆ ของการเดินทางทองเที่ยวแบบพิเศษที่อาศัยการโหยหาอดีตและความปรารถนาที่

จะไดมีประสบการณกับรูปแบบและภูมิทัศนวัฒนธรรมที่หลากหลาย” 

   ปเตอรซัน (Peterson, 1994: 121) “เราคิดวาการทองเที่ยวมรดกคือการเย่ียมชม

สถานที่ที่ทําใหผูเยี่ยมชมหวนระลึกถึงชวงเวลาตน ๆ”    
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   จากนิยามความหมายของการทองเที่ยว การทองเที่ยววัฒนธรรม และการทองเที่ยว

มรดกสามารถสรุปไดวา การทองเที่ยวเปนการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งดวยจุดประสงค

เพื่อการชื่นชมหรือศึกษาสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม หรือวัฒนธรรมในที่แหงนั้น และเนื่องจาก

การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนดวยการเดินทาง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบริการตาง ๆ 

เพื่อใหการเดินทางจากตนทางไปถึงจุดหมายปลายทางได หรือสามารถกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการ

ทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีกระบวนการที่สัมพันธกันระหวางผูเดินทาง การบริการในการเดินทาง

และจุดหมายปลายทาง  
 
  1.2 ทรัพยากรการทองเท่ียว 
  อาจกลาวไดวาทรัพยากรการทองเที่ยวเปนฐานสําคัญในการจัดการทองเที่ยวรูปแบบ

ตาง ๆ และเปนเกณฑสําคัญในการจําแนกประเภทของการทองเที่ยวออกเปนประเภทตาง ๆ ตาม

ฐานการใชแหลงทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544: 28) ไดให

ความหมายของ “ทรัพยากรการทองเที่ยว” ไววา “ส่ิงที่ดึงดูดใจที่กอใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว

สามารถแบงเปน 3 ประเภท ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของการทองเที่ยว  เนื่องจาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนตนทุนใน

การดําเนินการและดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว”  โดยทรัพยากรการทองเที่ยวในความหมาย

ดังกลาวสามารถจําแนกไดเปนดังนี้ 

  1. ประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพทางกายภาพของธรรมชาติที่มีความสวยงามหรือ

ความนาสนใจตอการเดินทางไปเที่ยวชม ไดแก ภูเขา ปาไม น้ําตก แมน้ําลําธาร ชายทะเล เกาะ

แกง ภูมิทัศนและสภาพทางภูมิศาสตรอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ยังรวมบริเวณซึ่งมนุษยเราไดเขาไป

ปรับปรุงเพื่อตกแตงเพิ่มเติมในบางสวน ไดแก อางเก็บน้ํา เข่ือน และสถานที่ตากอากาศตาง ๆ 

  2. ประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนา หมายถึง ส่ิงตาง ๆ  ที่

มนุษยเราไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและเพื่อประโยชนของมนุษยเอง  ทั้งที่เปนมรดกของอดีต

และไดสรางเสริมข้ึนในสมัยปจจุบัน  แตมีผลดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ไดแก พระราชวัง 

โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน อนุสรณสถาน และพิพิธภัณฑ 

   3. ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต

ของผูคนในสังคม และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือและสืบทอดตอกัน  ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่มี

ผลตอการดึงดูดใจการทองเที่ยว ไดแก สภาพชีวิตไทยริมคลอง ตลาดน้ํา เรือนแพ หมูบานชาวเขา 

งานเทศกาลประเพณี และสวนสนุก 
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  จากคําจํากัดความและการจําแนกทรัพยากรการทองเที่ยวขางตนจะเห็นไดวา การ

ทองเที่ยวมีการใชฐานทรัพยากรที่แตกตางกันเพื่อใชในการจัดการทองเที่ยว โดยทั่วไปแลวใน   

แวดวงของการทองเที่ยวทั่วไปสามารถเปนทรัพยากรการทองเที่ยวออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้หากใชฐานทรัพยากรการทองเที่ยว

ในการจําแนกประเภทของการทองเที่ยวสามารถจําแนกการทองเที่ยวออกเปน 2 ประเภท คือ การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) และการทองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural tourism)  สําหรับการ

ทองเที่ยววัฒนธรรมนั้นสามารถไดจําแนกฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมออกเปน 4 ประเภทหลัก ๆ 

ไดแก (ชนัญ  วงษวิภาค, 2552: 52)   

  1. มรดกวัฒนธรรม เชน อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ หอศิลป วัด และวัง  

  2. เทศกาลและงานประเพณี  

  3. กลุมชาติพันธุ  

  และ 4. ทรัพยากรการทองเที่ยววัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ เชน โอกาสพิเศษ ประเพณี

ประดิษฐ และสวนสนุก  

  ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต (Nostalgic tourism) จึงจัดเปนการทองเที่ยว      

วัฒนธรรมประเภทหนึ่ง  เนื่องจากการทองเที่ยวประเภทนี้เปนการใชฐานทรัพยากรการทองเท่ียว  

โดยนําเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับประสบการณและวิถีชีวิตในอดีตมาเปนส่ิงดึงดูด

ความสนใจของนักทองเที่ยวหรือการจัดการทองเที่ยว  การจําแนกฐานทรัพยากรการทองเที่ยวและ

การจําแนกประเภทของการทองเที่ยวสามารถแสดงดวยแผนภูมิดังตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 ทรัพยากรการทองเทีย่วและการจําแนกประเภทของการทองเทีย่ว 

 
  1.3 องคประกอบของการทองเท่ียว 
 การทองเที่ยวเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนเปนระบบ โดยมีความสัมพันธโยงใยระหวาง

นักทองเที่ยว การบริการในการเดินทางและการทองเที่ยว และจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้อาจกลาว

ไดวาการทองเที่ยวเปนกระบวนการที่มีองคประกอบหลัก 3 ดาน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 

2544: 124) ดังนี้ 

 1. แหลงทองเที่ยว เปนองคประกอบดานอุปทาน (Supply) ถือเปนทรัพยากรหลัก

ทางการทองเที่ยว ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

  1.1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  

  1.2 แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

  1.3 แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณคดี 

 2. บริการการทองเที่ยว เปนองคประกอบดานอุปทาน (Supply) ถือเปนทรัพยากรรอง

ทางการทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญไมไดเปนจุดมุงหมายในการเดินทางของนักทองเที่ยว แตบางคร้ังก็

พบวาบริการบางประเภทสามารถดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวมาใชบริการ จนเปนเสมือนจุดประสงค

หลักประการหนึ่งของการเดินทางได บริการการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก 

การทองเทียว 
(Tourism) 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

การทองเทีย่วเชิงนิเวศ 
(Eco-Tourism) 

การทองเทีย่ววัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) 

การทองเทีย่วเชิงโหยหาอดีต 
(Nostalgic Tourism) 
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  2.1 การคมนาคมขนสง (ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ) 

  2.2 สถานที่พักแรม (โรงแรม รีสอรท บังกะโล เกสตเฮาส โฮมสเตย ฯลฯ) 

  2.3 อาหารและเคร่ืองด่ืม (รานอาหาร ภัตตาคาร รถเข็น หาบเร แผงลอย ฯลฯ) 

  2.4 บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก มี 2 สวน ไดแก 

      2.4.1 ผูประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยว (Tour operator) คือ ผูจัดรายการนํา

เที่ยวแบบเบ็ดเสร็จเพื่อใหตัวแทนจําหนายนําไปขายหรือผูใหบริการจัดรายการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ 

    2.4.2 ตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว (Travel agent) คือ ผูจําหนายทัวรที่ผู

ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดข้ึนและเปนตัวแทนจําหนายหองพัก บัตรโดยสารเคร่ืองบินหรือใหบริการ

ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

 2.5 รานจําหนายสินคาที่ระลึก (หางสรรพสินคา ตลาด ยานหัตถกรรม ฯลฯ) 

 2.6 สถานบันเทิง (โรงภาพยนตร โรงละคร ผับ ดิสโกเธค คาราโอเกะ ฯลฯ) 

 2.7 บริการอื่น ๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกในการเขา-ออกเมือง 

 3. ตลาดการทองเที่ยวเปนองคประกอบดานอุปสงค (Demand) หมายถึง นักทองเที่ยว 

ซึ่งในกระบวนการจัดการจะรวมถึงการพัฒนาและสงเสริมการขายดวย สําหรับความหมายของ

นักทองเที่ยวมี 3 ลักษณะ ดังนี้   

 3.1 ผูมาเยือน (Visitors) คือ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพํานักถาวรของตนใน

ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน เพื่อกิจกรรมตาง ๆ แตตองไมกอใหเกิดคาจาง คาตอบแทนจากสถานที่ที่

ตนไปเยี่ยมเยือน (ซึ่งไมรวมการเดินทางเพื่อไปทํางาน เพื่อการศึกษา การโยกยายถิ่นฐานช่ัวคราว

ของแรงงาน) ผูมาเยี่ยมเยือนนี้เปนผลรวมของนักทองเที่ยวและนักทัศนาจร 

 3.2  นักทองเที่ยว (Tourist) คือ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพํานักถาวรของตนไปยังอีก

สถานที่หนึ่งโดยมีการคางคืนอยางนอย 1 คืนแตไมเกิน 90 วันดวยความสมัครใจและดวย       

วัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายไดและใหหมายความรวมถึงผูรับบริการหรือ

ความสะดวกจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเสียคาบริการดวย 

 3.3 นักทัศนาจร (Excursionist or Day tripper) คือ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพํานัก

ถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ โดยมิไดคางคืนและไมมีรายไดหรือ

คาตอบแทนในการไปเยือนสถานที่นั้น  
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2. แนวคิดความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
         ความจริงแท (Authenticity) เปนแนวคิดสําคัญที่ปรากฎในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ 

จํานวนมาก เชน จิตวิทยา (Farber, Berano, and Capobianco, 2004; Miars, 2002; 

Thompson, 2005) การศึกษา (Cranton and Carusetta, 2004; Silsbee, 2005) สังคม

สังเคราะห (Mayer, Naples, and Nilsen, 2005) ศาสนา (Nauta, 2003) เภสัชศาสตร (Arnason, 

1994; Cunningham, 2003; Lidz and Parker, 2003; Willigenburn and Delaere, 2005) ธุรกิจ 

(Cooper, Scandura and Schriesheim, 2005; Gilmore and Pine, 2007) พยาบาลศาสตร 

(Aranda and Street, 1999; Daniel, 1998; Falk-Rafael, 2001; Munhall, 2004; Patersan and 

Zderad, 1976; Porr, 2005; Radwin, 2000; Starr, 2008) และภูมิศาสตร (Conran, 2006; 

DyLyser, 1999; Frenkel, Walton, and Andersen, 2000; Lane and Waitt, 2001; Schnell, 

2003) และไดขยายกลายเปนประเด็นถกเถียงสําคัญในศาสตรสาขาวัฒนธรรมศึกษาสหวิทยา

สาขาตาง ๆ  ดังที่เวนนินี่และวิลเล่ียม (Vannini and Williams, 2009: 5) ไดแสดงความคิดเห็นไว

วา “Discussions of authenticity and inauthenticity are legion within the every expanding  

field of cultural studies, and especially within the interdisciplinary subfield of subculture 

studies.” 

 ปจจุบันความจริงแทเปนแนวคิดสําคัญประเด็นหนึ่งในการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมที่นักวิชาการยังคงถกเถียงกันเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการประเมินความความจริงแทของ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Mckercher and du Cros, 2002: 73)  อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาว

ถูกหยิบหยกมากลาวถึงเสมอเมื่อตองประเมินคุณคาและความหมายของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

การสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรม  ตลอดจนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการ

ทองเที่ยววัฒนธรรมดังที่เบอรเน็ต (Burnett, 2001: 44) ไดสรุปไววา   

  
 Authenticity is a concept, which has attracted much academic debate. Scholars of 

both tourism and heritage have concerned themselves with the nature of the 
concept and the extent to which it remains a goal or concern of today’s tourism 
and heritage consumer.                                                             

                  
 ในปริบทของการทองเที่ยวแมวาความจริงแทจะเปนประเด็นศึกษาในหมูนักวิชาการ

ดานการทองเที่ยวมาเปนเวลานานแลว แตแนวคิดดังกลาวยังคงเปนแนวคิดสําคัญสําหรับการ

ศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวเนื่องมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก 
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ประสบการณทองเที่ยวที่เนนความจริงแท (Authentic experiences) ยังคงเปนส่ิงที่นักทองเที่ยว

แสวงหาและไดรับการสงเสริมจากบริษัทหรือแหลงทองเที่ยว ประการที่สอง ความจริงแทเกี่ยวของ

กับรูปแบบการทองเที่ยวหลากหลาย อาทิ การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ การทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร การทองเที่ยววัฒนธรรม ซึ่งเนนการนําเสนอภาพสังคมวัฒนธรรมอ่ืนที่แตกตางหรือ

ภาพในอดีต (Cater, 2008: 22) ดังที่หวัง (Wang, 1999: 350) สรุปวา “...authenticity is relevant 

to some kinds of tourism such as ethic, history or cultural tourism, which involve the 

representation of the other or of the past.”  ดวยเหตุนี้นักวิชาการดานการทองเที่ยวตางแสดง

ความคิดเห็นสอดคลองกันวา แนวคิดความจริงแทยังคงเปนขอถกเถียงที่เปนประเด็นตองมี

การศึกษาและมีคุณูปการ (Contribution) กับวงการการทองเที่ยวตอไปเพื่อใหเขาใจกวาอะไรคือ

ประสบการณหรือแรงบันดาลใจในการทองเที่ยว (Hughes, 1995: 800; Pearce, 2007: 86; 

Wang, 1999: 350)  ดวยเหตุนี้ในตอนนี้จะไดกลาวถึงกรอบแนวคิดความจริงแทที่เกี่ยวของกับการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดังรายละเอียดสรุปเปนประเด็น

ตาง ๆ ตอไปนี้ 
 2.1 ความหมายของความจริงแท 
 คําวา “Authenticity” หรือในภาษาไทยใชวา “ความจริงแท” หรือ “ความเปนของแท” 

เปนคําศัพทที่บัญญัติข้ึนคร้ังแรกโดยนักปรัชญาช่ือ “มารติน เฮเด็จเกอร (Martin Heidegger)” 

ปรากฏในหนังสือชื่อ “Being and Time” ป ค.ศ. 1962 (Thomson, 2005) เปนคําที่มีความหมาย

คลุมเครือแตกตางไปตามปริบทของการใช (Golomb, 1995: 7)  นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาวมัก

สรางความสับสนและนําไปสูการวิพากษวิจารณอยางงายดาย (Starn, 2002: 3) แมวาปจจุบัน

สามารถพบเห็นคําศัพทคํานี้ไดบอยคร้ังในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ แตการใหคํานิยามความหมาย

เปนเร่ืองยากดังที่ทริลล่ิง (Trilling, 1974: 11) ไดกลาวไววา “the word ‘authenticity’ comes so 

readily to the tongue these days and in so many connections that it may very well resist 

…efforts of definition.”  อยางไรก็ตาม คําศัพทดังกลาวมีที่มาจากภาษากรีก “authentikos” และ

ภาษาละติน “authenticus” ซึ่งมีรากศัพทมาจาก “authentes” หมายถึง “ผูริเร่ิมหรือผูสรางสรรค 

(originator or creator)” (Collins English Dictionary, 2013; Hickey, 2012: 7)  สวนในภาษา  

เกรกโก-โรมันคลาสสิค (Classic Greco-Roman) หมายถึง “ความจริง ความจริงใจ องคประกอบ

ด้ังเดิมในปริบททางประวัติศาสตร (a sense of a true, sincere, or original elements in 

historical context)” (Mckercher and du Cros, 2002: 73)  
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 ตอมาในป ค.ศ. 1849 ความหมายของคําดังกลาวไดขยายขอบเขตการใชกวางข้ึนโดย

ไมไดใชเฉพาะแตในปริบททางประวัติศาสตรเทานั้น  แตมีความหมายวา ส่ิงที่สามารถพิสูจนหรือ

ทําใหเชื่อวาเปนของจริงจากหลักฐานหรือขอมูลที่ปรากฎภายในส่ิงนั้น ๆ (Mckercher and du 

Cros, 2002)  หลังจากนั้นไดมีนักวิชาการจากศาสตรสาขาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

และการทองเที่ยวพยายามนิยามความหมายของคําศัพทคํานี้ดังตอไปนี้ 

 ทีบอลด (Theobald, 1998: 411) นิยามความหมายของคําศัพทคํานี้วา “แทจริง 

บริสุทธิ์หรือของจริง (genuine, unadulterated, or the real thing.)” 

 ชารปเลย (Sharpley, 1994 : 130) นิยามวา “วัฒนธรรมที่สืบทอดและด้ังเดิม สํานึก

ความจริงแท ความเปนจริงหรือความแตกตาง (tranditonal culture and origin, a sense of the 

genuine, the real or the unique.)” 

 สมิทธและดัฟฟ (Smith and Duffy, 2003: 114) ไดใหคําจํากัดความไววา “ส่ิงที่เปน

ของแทและด้ังเดิมซ่ึงสามารถพิสูจนไดจากหลักฐานหรือการดํารงอยูจริงของธรรมเนียมประเพณีที่

สืบตอกันมา (something is genuine and original, that it can be certified by evidence, or 

remains true to a tradition.)” 

 เชนเดียวกับลินดโฮลม (Lindholm, 2008: 1) อธิบายวา ความจริงแทคือ สภาวะที่ 

“จริงใจ เนื้อแท ธรรมชาติ ด้ังเดิมและเปนจริง (sincere, essential, natural, original and real.)”  

 จากคํานิยามของนักวิชาการดังกลาวขางตนสรุปไดวา ความจริงแทมีนัยยะทาง

ความหมายที่สําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก ความจริงแทสามารถส่ือถึง ความด้ังเดิม เกาแก 

เปนธรรมชาติ เปนจริงซ่ึงเกิดจากลักษณะทางกายภาพหรืออารมณความรูสึกก็ได และประการที่

สองคือ ความจริงแทจะตองสามารถพิสูจนดวยหลักฐานหรือการดํารงอยูจริง 

 อยางไรก็ตาม ปจจุบันคําศัพท “ความจริงแท” ถูกนํามาใชในปริบทของการทองเที่ยว

โดยมีความหมาย หมายถึง การไดไปพบเห็นหรือมีประสบการณเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผูคน การแตง

กาย ผลิตภัณฑ การรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ในสถานที่จริง ตลอดจนมีความหมายทีส่ือถึงการได

เลือกซ้ือผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมจากแหลงผลิต  ดังที่ฟริดเกน (Fridgen, 1991) ไดนิยามศัพทคํา

นี้ในปริบทของการทองเที่ยวไววา 

  
 Authenticity means really seeing and experiencing what a place, its people, and 

attractions are like. This desires to see the real, to live as the natives do, and to 
get behind the scenes is a significant factor in modern tourism. Authenticity also 
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encompasses the desire of tourists to not only see and experience, but buy the 
authentic artifacts of a culture.  (Fridgen, 1991: 160) 

 
 โดยนัยความหมายดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาความจริงแทเมื่อถูกนํามาใชในปริบท

ของการทองเที่ยวจะมีความหมายกวางข้ึนกลาวคือ ความจริงแท หมายถึง อารมณหรือความรูสึก

ทางจิตใจที่สัมพันธกับสถานที่หรือวัตถุ ประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับหลังจากไดเดินทางกลับ

บาน (Timothy and Boyd, 2003) ซึ่งความหมายดังกลาวสอดคลองกับขอสรุปผลการศึกษาท่ี

พบวา ปจจุบันนักทองเที่ยวนิยมเลือกซื้อของที่ระลึกหัตถกรรมที่มีความจริงแท (authentic craft 

souvenirs) เพิ่มมากข้ึน (Yu and Littrell, 2003)  

 โคเฮน (Cohen, 2007) แสดงความเห็นวา ความหมายที่หลากหลายและคําจํากัด

ความของคําศัพท “Authenticity” ยังคงมีอยูเนื่องจากการใชแนวคิดทฤษฎีที่แตกตางกันในแตละ

พื้นที่ ๆ ศึกษา  อยางไรก็ตาม โคเฮน (Cohen 2007, quoted in Pearce, 2007: 86) ไดเสนอ

ทางเลือกในการใหคําจํากัดความของศัพทดังกลาวไวดังนี้  

 1. ธรรมเนียมปฎิบัติหรือการใชอยางยาวนาน (customary practice or long usage) 

 2. ความเปนของแทหรือความคงสภาพของผลิตภัณฑ (genuineness in the sense of 

an unaltered product) 

 3. ความสัมพันธที่จริงใจ (sincerity when applied to relationships) 

 4. ความจริงแทในการสรางสรรคการแสดงทางวัฒนธรรม การรายรําและดนตรี 

(creativity with special relevance to cultural performance including dance and music) 

 5. การดํารงอยูของวิถีชีวิตที่ปราศจากคุกคามจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวและนัก

จัดการดานอ่ืน ๆ (the flow of life in the sense that there in no interference with the setting 

by the tourism industry or other managers’) 

 จากคําจํากัดความของคําศัพทดังกลาวจะเห็นไดวา ปจจุบันความหมายของความจริง

แทมีความแตกตางตามปริบทของการนําไปใช และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องโดยเร่ิมแรกเปน

ความหมายท่ีพิจารณาจากสภาพหรือลักษณะทางกายภาพของวัตถุหรือสถานที่  ตอมา

ความหมายของคําศัพทไดกวางออกเปนความจริงแทที่สัมผัสไดจากความรูสึกหรือประสบการณที่

สัมผัสหรือรับรูได 
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 2.2 พัฒนาแนวคิดความจริงแท 
 ความจริงแทเปนแนวคิดที่มีพัฒนาการยาวนานอยางตอเนื่องและปรากฎในศาสตร

สาขาตาง ๆ มากมายดังไดกลาวมาแลวขางตน  แนวคิดนี้เกิดข้ึนและมีการบัญญัติคําศัพทข้ึนใช

คร้ังแรกในศาสตรสาขาปรัชญาโดยใชเพื่ออธิบายปรากฎการณการมีสวนรวมในการพิจารณาหรือ

การประเมินชวงระยะเวลาหน่ึงในชีวิต (Critical participation in life) กลาวคือ เปนชวงเวลาที่แต

ละปจเจกบุคคลพิจารณาหรือประเมินความตองการของตนเองวาจะดํารงชีวิตอยูอยางไร และ

ยึดถือคานิยม ทัศนคติ แรงบันดาลใจ และการวางแผนชีวิตที่ตนเองกําหนดหรือไดพิจารณาไว  

เปนการดําเนินชีวิตที่แตกตางจากผูคนสวนใหญโดยทั่วไป และมองวาการดําเนินชีวิตตามผูคน

สวนใหญเปนความไมจริงแท (Inauthentic) (Starr, 2002: 56)  ดวยเหตุนี้ความจริงแทตามทัศนะ

ของนักปรัชญาจึงเปนการอธิบาย “สภาวะท่ีปจเจกชนตระหนักรับรูถึงความมีอยูและอัตลักษณ

แหงตน (self-consious appropriation of the conditions of one’s own existence and 

identity)” (Kemmerling, 2001)  ตอมาคํานี้ไดถูกยืมมาใชเพื่ออธิบายปรากฎการณทางสังคมโดย

นักสังคมวิทยาเพื่อใชอธิบายการถือกําเนิดของสังคมสมัยใหม (Formation of modernity) โดยมี

ความหมายวา “สภาวะของการมีอยูจริง (existential condition of being)” (Wang, 1999: 350)   

 สวนแนวคิดความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเร่ิมพัฒนาข้ึนต้ังแต

สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถึงปจจุบันและยังเปนคงเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยูในหมูนักวิชาการ

ดานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โบราณคดี การจัดการพิพิธภัณฑ และการจัดการการ

ทองเที่ยว  ดังที่แม็คแมนนามอนและฮัทตัน (McManamon and Hatton, 2000: 1) ไดกลาวสรุป

พัฒนาการแนวคิดนี้ไววา 

 
Authenticity has been one of the main concepts in the world of cultural resource 
management (CRM) and heritage management, and has been pivotal in almost 
all debate on the subject of heritage and in the fields of archaeology, 
anthropology, museum management, conservation, etc. since the Second World 
War. 

 

  เร่ิมแรกแนวคิดความจริงแทถูกนํามาใชเฉพาะการตรวจสอบความเปนของแทหรือ

ประเมินคาของศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ ซึ่งการประเมินคาความจริงแทดังกลาวจะถูกประเมินคา

เปนตัวเงินหรือการช่ืนชมที่แสดงตอความจริงแทของศิลปวัตถุนั้น ๆ ดังที่ทริลล่ิง (Trilling, 1972: 

93) ไดอธิบายไววา “Where persons expert in such matters test whether objects of art are 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

 
 

what they appear to be or are claimed to be, and therefore worth the price that is asked 

for them-or, if this has already been paid, worth the admiration they are being given.”   

 ความจริงแทไดกลายเปนแนวคิดสําคัญในการสงวน รักษาและการอนุรักษทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมดังปรากฎเปนคร้ังแรกในกฏบัตรเอเธนส (Athens Charter) ค.ศ. 1931 ที่เสนอแนะ

ให “การอนุรักษควรมุงรักษาวัสดุและรูปแบบด้ังเดิม (Preservation of the original material and 

form)”  อยางไรก็ตาม คําศัพท “Authenicity” ไดถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรคร้ังแรกใน

อารัมภบทของกฎบัตรเวนิช (The Venice Charter, 1964) (Niskasaari, 2008: 3; Zancheti, 

Liva, and Piccolo, 2009: 164) กฎบัตรดังกลาวยังเนนย้ําแนวคิดในการสงวนรักษาโบราณสถาน

ทางประวัติศาสตร (Historical monuments) จะตองคํานึงถึงหลักความจริงแทในการดําเนินการ

โดยกลาวไววา “...หนาที่ของพวกเราคือสงมอบมรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้นโดยดํารงไวซึ่งความ

จริงแทอยางสมบูรณ” ดังปรากฎในขอความตอไปนี้  

 
 Imbued with a message from the past, the historical monuments of generations 

of people remain to the present day as living witnesses of their age-old 
traditions. People are becoming more and more conscious of the unity of 
human values and regard ancient monuments as a common heritage. The 
common responsibility to safeguard them for the future generations is 
recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their 
authenticity.  (ICOMOS, 1964: 1)     

 
                                         

 จากอารัมบท (Preamble) ของกฏบัตรเวนิชไดสะทอนใหเห็นถึงการใชแนวคิดเร่ือง

ความจริงแทเปนแนวทางในการสงวนรักษาและบูรณะโบราณสถานทางประวัติศาสตรในมาตรา

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 
 

 Article 6 The conservation of a monument implies preserving a setting which is 
not out of scale. Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No new 
construction, demolition or modification which would alter the relations of mass 
and color must be allowed.∗   

 
Article 9 The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to 
preserve and reveal the aesthetic and historic value of the monument and is 
based on respect for original material and authentic documents. It must stop at 
the point where conjecture begins, and in this case moreover any extra work 
which is indispensable must be distinct from the architectural composition and 
must bear a contemporary stamp. The restoration in any case must be 
preceded and followed by an archaeological and historical study of the 
monument.∗∗ 
 

 Article 12 Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the 
whole, but at the same time must be distinguishable from the original so that 
restoration does not falsify the artistic or historic evidence.∗∗∗  

                                                                                                (ICOMOS, 1964: 2-3) 
 

                                                 
 

∗
 แปลเปนภาษาไทยไดวา “การอนุรักษโบราณสถานหมายรวมถึงการสงวนรักษาบริเวณ

แหลงท่ีต้ังในขอบเขตท่ีเหมาะสมกับขนาดของโบราณสถานดวย ท่ีใดก็ตามท่ีแหลงท่ีต้ังเดิมยังคงสภาพ

ปรากฏอยูจะตองเก็บรักษาไว จะยินยอมใหมีส่ิงปลูกสรางใหม มีการร้ือทําลาย หรือมีการเปล่ียนแปลง

แกไขท่ีอาจเปล่ียนความสัมพันธของมวลและสีในแหลงท่ีต้ังโบราณสถานน้ันไมได” (อีคอมโมสไทย, 

2507: 2) 

 
∗∗

 แปลเปนภาษาไทยไดวา “ขั้นตอนของการบูรณะเปนการดํา เนินการท่ีตองอาศัยความ

ชํานาญเฉพาะสาขาวิชา โดยมุงท่ีจะสงวนรักษาและแสดงคุณคาแหงสุนทรียภาพและประวัติศาสตรของ

โบราณสถาน รวมท้ังต้ังอยูบนพื้นฐานของความเคารพตอวัสดุด้ังเดิมและเอกสารท่ีเปนของแท การ

บูรณะจะตองหยุดทันที ณ จุดท่ีเราตองคาดคะเนสันนิษฐาน ในกรณีท่ีมีความจํา เปนสวนท่ีเพิ่มเติมเขา

ไปน้ันจะตองระบุใหชัดเจนสามารถแยกออกไดจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมเดิมของโบราณสถาน

และมีการประทับตราระบุเวลาที่ ดําเนินการ การบูรณะในกรณีใด ๆ ก็ตามจะตองมีการศึกษาทาง

โบราณคดีและประวัติศาสตรเกี่ยวกับโบราณสถานกอนเสมอ” (อีคอมโมสไทย, 2507: 2) 

 ∗∗∗ แปลเปนภาษาไทยไดวา “การซอมแซมแทนที่สวนท่ีขาดหายไปตองมีความกลมกลืนกับ
สภาพโดยรวม แตในขณะเดียวกันจะตองเห็นไดถึงความแตกตางไปจากสวนด้ังเดิม เพื่อท่ีวาการบูรณะ
จะไมสรางหลักฐานทางดานศิลปะหรือประวัติศาสตรท่ีเปนเท็จ” (อีคอมโมสไทย, 2507: 3) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 

 
 

 อาจกลาวไดวากฎบัตรเวนิชมีบทบาทสําคัญที่ปลุกใหเกิดกระแสความต่ืนตัวการใช

แนวคิดความจริงแทในการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองได  นอกจากนี้ นับต้ังแตการ

ประกาศใชกฎบัตรเวนิชเปนตนมา ความจริงแทไดกลายเปนแนวคิดสําคัญ ตลอดจนเปนประเด็นที่

ยังคงถกเถียงกันในหมูนักวิชาการจากศาสตรสาขาตาง ๆ อยางตอเนื่องและยังหาขอยุติไมไดใน

ปจจุบันดังขอคิดเห็นตอไปนี้ “กอนหนากฎบัตรเวนิช ความจริงแทไมไดเปนคําสําคัญเหมือนที่

เปนอยูทุกวันนี้ นับต้ังแตป ค.ศ. 1964 เปนตนมาแนวคิดนี้ไดกลายเปนเสมือนคัมภีรศักด์ิสิทธิ์ที่ทรง

อํานาจและยังหาขอสรุปไมได (Before the Vinice Charter, authenticity was not the crucial 

term it has since become; since 1964, it has been, like Holy Writ, authoritative and 

inconclusive.)” (Starn, 2002: 9) 

 ความจริงแทไดกลายเปนแนวคิดสําคัญในระดับสากลเมื่อองคการการศึกษา 

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) หรือองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวยการ

คุมครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Convention Concering the Protection of the 

World Cultural and Natural Heritage) ในป ค.ศ. 1972 โดยในคําแนะนําเชิงปฎิบัติการของ

อนุสัญญามรดกโลก (Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage 

Convention) ไดเสนอแนะไววา “คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural values) จะแสดงผาน

คุณลักษณะตาง ๆ ที่เปนจริงและเชื่อถือได (truthfully and credibly expressed through a 

variety of attributes)” และ “…ตองไดรับการตรวจสอบความจริงแทในการออกแบบ วัสดุ ฝมือ

เชิงชางและสภาพแวดลอม (meet the test of authenticity in design, materials, workmanship, 

and setting)” (World Heritage Centre, 2008: 21-22)  อนุสัญญาฉบับดังกลาวไดกําหนดให

ความจริงแทเปนเงื่อนไขสําคัญและประการแรกสําหรับการพิจารณาความจริงแทของมรดกทาง

วัฒนธรรมหรือ “การทดสอบความจริงแท (Test of authenticity)” (Jerome, 2008: 3) 

 จะเห็นไดวาแนวคิดความจริงแทที่ปรากฎทั้งในกฎบัตรเวนิสและอนุสัญญามรดกโลก

มุงใหความสําคัญกับความจริงแทที่เปนลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเทานั้น 

ซึ่งเปนแนวคิดด้ังเดิมในการอนุรักษตามขอเสนอแนะที่ปรากฎในกฏบัตรเอเธนส (Athens Charter 

1931) ดังที่ฮารเวย (Harvey, 2004: 6) ไดสรุปไววา “…authenticity was viewed from an 

‘object’ approach.” 

 อยางไรก็ตาม  นับต้ังแตในป ค.ศ. 1992 เปนตนมาองคการยูเนสโกไดเร่ิมตระหนักวา 

ความจริงแทไมใชเปนลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรมแตเพียงอยางเดียว หาก
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ยังรวมถึงปริบทตาง ๆ โดยรอบดังสะทอนใหเห็นจากการยอมรับแนวคิด “ภูมิทัศนวัฒนธรรม 

(Cultural landscapes)” ซึ่งส่ือถึงผลงานรวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติ (the combined 

works of man and nature) เนนคุณคาระหวางมนุษยกับภูมิทัศนวัฒนธรรม และใหความสําคัญ

กับการธํารงรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีววิทยา แนวคิดดังกลาวถูกนําเสนอโดย

นักวิชาการหลายคนจากศาสตรสาขาภูมิศาสตร (Conran, 2006, DyLyser, 1999; Frenkel, 

Walton, and Andersen, 2000; Lane and Waitt, 2001; Schnell, 2003) สวนใหญมีความ

คิดเห็นสอดคลองกันวา “ความจริงแทมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับภูมิทัศน (Landscape) ทั้งที่เปน

ส่ิงกอสรางและธรรมชาติ หรือการใชพื้นดิน รวมทั้งปริบทในการนําเสนอวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เพื่อการ

ทองเที่ยว (…authenticity is commonly considered as it relates to landscape-both built 

and natural-or land use, as well as in the context of representing “Other” cultures to 

tourism)” (Alberts and Hazen, 2010: 61)  ดวยเหตุนี้จึงอาจสรุปไดวา แนวคิด “ภูมิทัศน

วัฒนธรรม” ถือเปนจุดเร่ิมตนของการมองความจริงแทแนวใหมที่มีความสัมพันธกับส่ิงอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรม แมวานักวิชาการหลายทาน

ยังคงไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว เนื่องจากภูมิทัศนวัฒนธรรมมีลักษณะเปนพลวัตดังขอคิดเห็น

ที่กลาวสรุปไววา “ภูมิทัศนวัฒนธรรมใหความทาทายบางประการเม่ือมุงหวังเกี่ยวกับประเด็น

ความจริงแท แตสําหรับคนอีกหลายคนอาจเห็นวาความเปนพลวัตของภูมิทัศนวัฒนธรรมขัดแยง

กับแนวคิดความจริงแท (Cultural landscapes provide a particular challenge when aspiring 

to meet expectations related to authenticity, for many people may consider their 

dynamism as antithetical to the notion of authenticity.)” (Alberts and Hazen, 2010: 61) 

 จากกระแสความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนบนโลกปจจุบันไดกลายเปน

จุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงการนิยามความหมายความจริงแทในปริบทใหมดังจะเห็นไดจากที่

ประชุม ณ เมืองนารา (Nara) ประเทศญ่ีปุนซ่ึงจัดข้ึนระหวางวัน 1-6 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1994 ได

ออกเอกสารการประชุมเมืองนาราวาดวยเรื่องความจริงแท (The Nara Document on 

Authenticity) จํานวน 13 ขอโดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือ ยังคงใหความสําคัญกับแนวคิดความจริง

แทตามที่นําเสนอในกฏบัตรเวนิส เปดโอกาสใหประยุกตใชแนวคิดดังกลาวเพื่อตอบสนองตอการ

ขยายขอบเขตความสนใจและความหวงใยที่มีตอมรดกทางวัฒนธรรมในโลกปจจุบัน ตระหนักถึง

ความสําคัญของความรูความเขาใจเกี่ยวกับความจริงแทในฐานะที่มีบทบาทพื้นฐานตอการ

ศึกษาวิจัยมรดกทางวัฒนธรรม การวางแผนในการอนุรักษและการปฏิสังขรณ การข้ึนทะเบียน

มรดกทางวัฒนธรรม  นอกจากนี้ เอกสารฉบับดังกลาวยังแสดงใหเห็นวา ความจริงแทมีความ
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แตกตางไปตามแตละวัฒนธรรมและข้ึนอยูกับความหลากหลายของแหลงขอมูลที่จะใชอางอิงเพื่อ

ประเมินความจริงแท (Burnett, 2001: 44) เนนย้ําใหใชแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดและเปนจริง 

(credible and truthful sources of information) และสามารถใชมิติเฉพาะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ

มรดกทางวัฒนธรรม เชน การศึกษาวิจัย สังคม ประวัติศาสตร ศิลปะ รวมตรวจสอบความจริงแท

ดังที่ปรากฎในขอ 13  
 
 13. Depending on the nature of the cultural heritage, its cultural context, and 

its evolution through time, authenticity judgements may be linked to the worth 
of a great variety of sources of information. Aspects of the sources may 
include form and design, materials and substance, use and function, traditions 
and techniques, location and setting, and spirit and feeling, and other internal 
and external factors. The use of these sources permits elaboration of the 
specific artistic, historic, social, and scientific dimensions of the cultural 
heritage being examined.  (ICOMOS, 1994: 47)                                                          

                                         
 การประชุมวาดวยเ ร่ืองความจริงแท  ณ  เมืองนารา  ประเทศญ่ีปุนนับเปนจุด

เปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญที่สงผลตอพัฒนาแนวคิดความจริงแทในปจจุบัน 2 ประการ ดังนี้ 

 ประการแรก การประชุมดังกลาวทําใหโปรแกรมมรดกโลก (World Heritage 

Program) เปดรับความจริงแทแนวคิดใหม โดยเปล่ียนแปลงมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดความจริงแท

ใหมและยอมรับวา ความจริงแทสามารถตีความดวยวิธีการที่แตกตางกันไดในปริบททาง

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน (Labadi and Bandarin, 2007)   

 ประการตอมา การประชุม ณ เมืองนาราทําเกิดการประชุมและการจัดทํารางประกาศที่

เกี่ยวกับแนวคิดความจริงแทโดยองคกรดานวัฒนธรรมตาง ๆ ลําดับตอมาอีกเปนจํานวนมาก 

ตัวอยางเชน องคการยูเนสโกไดจัดการประชุมระดับภูมิภาค (Regional meetings) ข้ึนหลายคร้ัง

เพื่อทําความเขาใจประเด็นดังกลาวในระดับภูมิภาค ไดแก การประชุมในทวีปยุโรป (Europeon 

Converence) ณ ประเทศสาธารณรัฐเชค ในป ค.ศ. 1995 การประชุมอินเตอรอเมริกัน (Inter-

American symposium) ณ  รัฐแท็กซัล ป ค.ศ. 1996 การประชุมแอฟริกา (African meeting) ณ 

ประเทศซิมบับเว ในป ค.ศ. 2001 (Alberts and Hazen, 2010: 61)  คณะกรรมการโบราณสถาน

แหงชาติวาดวยสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (International Commission on 

Monuments and Sites หรือ ICOMOS) ไดรางประกาศระดับภูมิภาควาดวยความจริงแท 

(Regional Declaration on Authenticity) ณ การประชุมเมืองเซนแอนโตนิโอ รัฐแท็กซัล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1996  นอกจากนี้ ประเด็นความจริงแทไดกลายเปนหัวขอหนึ่งในวาระการ
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ประชุมของที่ประชุมสามัญประจําปของสมาชิก ณ เมืองโซเฟย ประเทศบัลกาเรีย ในเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 1996 (Starn, 2002: 2)  

 แนวคิดความจริงแทในการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไดไดรับการเนน

ย้ําใหชัดเจนอีกคร้ังเม่ือองคการยูเนสโกโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอิตาลีและประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัตการ (Workshop) ในหัวขอ “การ

อนุรักษอดีต: มุมมองเอเซียตอแนวคิดความจริงแทในการกอบกู การปฏิสังขรณ และการฟนฟู

แหลงและอนุสรณสถานทางประวัติศาสตร (Conserving the Past : An Asian Perspective of 

Authenticity in the Consolidation, Restoration and Reconstruction of Historic Monuments 

and Sites)” ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ-3 มีนาคม ค.ศ. 2001 ณ เมืองฮอยอาน ประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผูเช่ียวชาญดานการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมจาก

เอเซียใต เอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป

บางประเทศ และนักวิชาการจากองคการยูเนสโกมารวมประชุมเพื่อใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน

สําหรับแนวคิดความจริงแทในการอนุรักษ (Kwanda, 2008: 353)  ผลจากการฝกอบรมดังกลาวได

ออก “บันทึกขอตกลงเมืองฮอยอานสําหรับการปฏิบัติการเชิงอนุรักษที่ดีเยี่ยมในเอเซีย (Hoi An 

Protacals for Best Conservation Practice in Asia)” หรือที่รูจักในช่ือเรียกส้ัน ๆ วา “บันทึก

ขอตกลงเมืองฮอยอาน” ในป ค.ศ. 2005 เพื่อเปนแนวปฎิบัติที่เหมาะสมสําหรับการอนุรักษ       

ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural landscapes) แหลงโบราณคดี (Archaeological sites) อนุสรณ

สถาน (Monuements) และเมืองประวัติศาสตร  (Historical towns) ในภูมิภาคเอเซีย (UNESCO, 

2009A: 1) 

 อาจกลาวไดวาความต่ืนตัวซ่ึงเกิดจากการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการตาง ๆ 

วาดวยความจริงแททําใหประเด็นดังกลาวไดกลายเปนกรอบแนวคิด ทฤษฎี เกณฑในการคัดเลือก

สําหรับการสงวนรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติสําคัญสําหรับการ

อนุรักษและปฏิสังขรณทรัพยากรทางวัฒนธรรมในยุคปจจุบันดังขอสังเกตตอไปนี้ 

 
Authenticity is the key word of the great majority of documents enunciating 
either a theory or criteria of choice with respect to safeguarding cultural 
heritage (partrimoine)… it is no exaggeration to say that this concept lies at the 
base of all modern doctrine on the conservation and restoration of historical 
monuments.  (Lemaier, 1994: 83, quoted in Starn, 2002: 2)    
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 ปจจุบันแนวคิดความจริงแทไดขยายออกไปสูการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อ

การทองเที่ยว ตลอดจนไดกลายเปนประเด็นการศึกษาสําคัญลําดับแรก ๆ (Drummond,  2001: 

17) และขอถกเถียงในปริบทการทองเที่ยวมานานกวาส่ีทศวรรษ (Reisinger and Steiner, 2006 : 

67) โดยฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Li, 2003: 250, Taylor, 2001: 8,  Wang, 

2000: 44, Waitt, 2002: 339) สวนใหญประเด็นความจริงแทในปริบทของการทองเที่ยวจะให

ความสําคัญกับความด้ังเดิมของแหลงทองเที่ยว ส่ิงของ ภาพลักษณ ผูคนโดยจะนําเสนอในรูปของ

เหตุการณในอดีต ชวงเวลาในประวัติศาสตร วิถีชีวิต ดังขอสรุปตอไปนี้ 

 
Authenticity in the present must pay homage to a conception of origins. In this 
way, tourism sites, objects, images, and even people are not simply viewed as 
contemporaneous productions, or as context dependent and complex things in 
the present. Instead, they are positioned as signifiers of past events, epochs, or 
ways of life.  (Taylor, 2001: 9)                                                                                                       
   
 

 อยางไรก็ตาม ในปริบทของการทองเที่ยววัฒนธรรมปจจุบัน นักวิชาการดานการ

ทองเที่ยวตางแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา การสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดานการ

ทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญตอการทําลายความหมายของความจริงแทและวัฒนธรรมด้ังเดิม 

(Cohen, 2004: 111; Wang, 2000: 45; Swarbrooke, 1994: 226)  และดูเหมือนวาประเด็น

ความจริงแทจะเปนแนวคิดสําคัญสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังที่องคการ

ยูเนสโกจึงไดเสนอวา บทบาทสําคัญของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควร “ใชนโยบาย

การทองเที่ยวที่มุงเสริมสรางความยั่งยืนของพหุวัฒนธรรม สงวนรักษาความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและความจริงแทของมรดกทั้งที่เปนวัตถุและที่มีชีวิต (devise cultural tourism policies 

which can sustain cultural pluralism and preserve cultural diversity as well as the 

authenticity of living and monument heritage)” (UNESCO, 2003) 

 แนวคิดความจริงแทในปริบทของการทองเที่ยวเร่ิมตนข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1960 (Cornejo, 

2008: 14)  เม่ือบูรสติน (Boorstin, 1964) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประสบการณของนักทองเที่ยว

ตอประเด็นความไมจริงแท (Inauthenticity of tourists’ experiences) ของการทองเที่ยวใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาไววา “นักทองเที่ยวไมคอยชอบผลิตภัณฑที่เปนของแทจากตางวัฒนธรรม …

แตพวกเขากลับชื่นชอบจากภูมิภาคของตนเองมากกวา (the tourist…seldom likes the 

authentic …product of the foreign culture; he prefers his own provincial expectations.)”  
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บูรสตินเรียกเหตุการณที่นักทองเที่ยวสัมผัสกับประสบการณที่ปราศจากความจริงแทวา 

“เหตุการณกํามะลอ/ ปลอม (Pseudo-events)” (Boorstin, 1964: 106)  อยางไรก็ตาม แนวคิด

ดังกลาวไดทวีความเขมขนข้ึนหลังจากการนําเสนอแนวคิดสําคัญของนักวิชาการ 2 ทานคือ ดีน 

แม็คเคนเนล (Dean MacCannell) และอีริค โคเฮน (Erik Cohen) ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานนํามาสู

การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับประเด็นความจริงแทในปริบทของการทองเที่ยวในปจจุบันดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 แม็คเคนเนล (MacCannell, 1973; 1976) เปนบุคคลแรกที่เสนอแนวคิดวา ความจริง

แทเปนแรงผลักดันสําคัญของการทองเที่ยวยุคใหม โดยไดเปรียบเทียบพฤติกรรมการคนหาความ

จริงแทของนักทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวทางสังคม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสําคัญ ๆ วา

มีลักษณะคลายคลึงกับพฤติกรรมของนักบุญเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญตามสถานที่สําคัญทาง

ศาสนาดังที่อธิบายไววา “The motive behind a pilgrimage is similar to that behind a tour: 

both are quests for authentic experience. Pilgrims attempted to visit a place where an 

event of religious importance actually occurred. Tourists present themselves at places of 

social, historical, and cultural importance.” (MacCannell, 1973: 593)  แม็คเคนเนลไดให

ความหมายของความจริงแทจากมุมมองของความดั้งเดิมหรือความเปนของจริงของส่ิงตาง ๆ ใน

ปริบทของการทองเที่ยว หรือความสําเร็จที่ไดหลีกหนีไปยังสถานที่หรือเวลาอ่ืนที่มีลักษณะด้ังเดิม 

(Objective authenticity of settings)   

 นอกจากนี้ แม็คเคนเนลยังไดประยุกตแนวคิดความแตกตางของการจัดต้ังทางสังคม 

(Social establishment) ระหวางบริเวณดาน “หนา” และดาน “หลัง” (“front” and “back” 

regions) ซึ่งเสนอโดยนักสังคมวิทยาช่ือ เอินวิง กอฟฟแมน (Erving Goffman) มาอธิบายแนวคิด

ความจริงแทในปริบทการทองเที่ยวโดยอธิบายวา การทองเที่ยวประกอบดวย 2 บริเวณ คือ ฉาก 

“หนา” เปนสถานที่พบกันระหวางเจาบานกับแขก ผูแสดงกับผูชม หรือผูใหบริการกับลูกคา สวน

ฉาก “หลัง” เปนสถานท่ีที่เจาบานใชสําหรับการพักผอนหรือการเตรียมตัวเพื่อการแสดง เมื่อ

นักทองเที่ยวปรารถนาที่จะสัมผัสชีวิตที่เปนจริง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบันจึงมีลักษณะ

เปนการจัดหรือบิดเบือนฉาก “หลัง” ใหดูสมจริงเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวซึ่ง

แม็คเคนเนลเรียกปรากฎการณดังกลาววา “ความจริงแทแบบจัดฉาก (Staged autheticity)” 

(MacCannell, 1973)   

 เบอรเน็ต (Burnett, 2001: 44-45) ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่แม็คเคนเนล

เสนอวา ความจริงแทเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนคร้ังแรกในชวงปลายศตวรรษที่ 18 
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ในรูปแบบการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมุงแสวงหาภาพความเปนจริงของชีวิตหรือวัฒนธรรม (Real 

or true depiction of life and culture) ที่ไดสูญหายไป ณ ชวงเวลาหนึ่ง  และเพื่อแสวงหาความ

จริงแทในปริบทของการทองเที่ยว  นักทองเที่ยวจึงเดินทางกลับบานหรือพักผอนในวันหยุดเพื่อพบ

เจอกับประสบการณด้ังเดิม (Primitive) หรือวิถีชีวิตทางเลือกที่ เ ช่ือมโยงกับประวัติศาสตร 

(Alternative lifestyle connected with history) ทั้งนี้เปนผลมาจากความเบ่ือหนาย ออนลาจาก

ชีวิตการทํางานในแตละวันหรือสภาพสังคมปจจุบัน  ดังที่ชารปเลย (Sharpley, 1994) ไดกลาว

สรุปเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา 

 
 Tourists, even those on a quest for authenticity, are trying to escape, albeit 

temporarily, from the pressure and problems of the modern world and, therefore, 
the marketing of a destination and the tourism system with it tends to shield 
visitors from the realityies of the country.  (Sharpley, 1994: 147)   

                                                                                                
  

 ขอคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของหวัง (Wang, 2000) ที่ไดอธิบายไววา 

ความจริงแทเปนคุณคาและแนวคิดใหมซึ่งเปนผลมาจากการสัมผัสประสบการณความไมจริงแท

และความแปลกแยกในสังคมสมัยใหมดังที่หวัง (Wang, 2000: 43-44) กลาวสรุปไวดังนี้ 

“…authenticity is a modern value and idea that resulted from the experience of 

inauthenticity and alienation in the modern society.”  ความรูสึกดังกลาวเปนเหตุผลสําคัญที่

ทําใหนักทองเที่ยวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความจริงแทกับวัตถุ ส่ิงของ เวลา หรือสถานท่ี  

อ่ืน ๆ (MacCannell, 1999) เพื่อใชหลีกหนีจากสภาพสังคมสมัยใหมและคนหาความจริงแทดังที่

เทยเลอร (Taylor, 2001) กลาวสรุปความสัมพันธระหวางความจริงแทและการโหยหาอดีตไววา 

 
 Tourism sites, objects, images, and even people are not simply viewed as 

contemporaneous productions. Instead, they are positioned as signifier of past 
events, epochs, or ways of life. In this way, authenticity is equated as original.   

                                                                                                     (Taylor, 2001: 33)                                     
 

 โคเฮนเปนนักวิชาการอีกทานที่นําเสนอแนวคิดความจริงแทอยางตอเนื่อง (Cohen 

1977, 1979, 1988, 1995, 2002, 2004, 2007, 2012) และปจจุบันแนวคิดของโคเฮนเปนที่

ยอมรับของนักวิชาการดานการทองเที่ยวจํานวนมาก (Kim and Jamal, 2007; McIntosh and 

Prentice,  1999; Wang, 2000; Xie and Wall, 2003)  โคเฮนไมเห็นดวยกับแนวคิดที่เสนอโดย  
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บูรสตินและแม็คเคนเนลโดยไดแสดงความคิดเห็นวา ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดานการ

ทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญในการทําลายความจริงแทของผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมทองถิ่น (Local 

cultural products) และกอใหเกิดความจริงแทแบบจัดฉากในการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนเพื่อดึงดูด

ความสนใจของนักทองเที่ยว (Cohen, 1988) สงผลทําใหนักทองเที่ยวไมสามารถจําแนกความ

แตกตางไดระหวางส่ิงที่เปนธรรมชาติและส่ิงที่จัดฉากหรือสรางข้ึนดังที่โคเฮนไดอธิบายไววา 

“…contrived attractions, originally created for touristic purposes, increasingly become 

part of the physical, historical or cultural environment-they become naturalized,’ [which 

blurs] the distinction between ‘natural’ and ‘contrived’ attractions.” (Cohen, 1995: 26)  

สําหรับโคเฮนแลวความจริงแทเปนการกําหนดความหมายทางสังคม (Social construction) เปน

แนวคิดที่เปล่ียนแปลงและสามารถตอรองได (Negotiatated concept) ไมใชเปนสภาวะที่รูอยูแลว 

(Known entity) (Sigala and Leslie, 2006: 184)  ดวยเหตุนี้ ความจริงแทของแตละบุคคลจึงมี

ความแตกตางกันเนื่องจากมุมมองและความตองการที่แตกตางกัน (Cohen, 1988) โคเฮนเสนอวา

ระดับความตองการความจริงแทของนักทองเที่ยวมีความแตกตางกันตามความสัมพันธกบัประเภท

ของนักทองเที่ยว (Cohen, 1979)  

 นอกจากนี้ โคเฮนยังไดเสนอแนวคิดวา ความจริงแทมีลักษณะที่เปนพลวัต  ไมมีคํา

จํากัดความแนวคิดที่แนนอน สามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลาตามความคิดเห็นของปจเจกชน

หรือคนในสังคมโดยรวมที่เปล่ียนแปลงไป (Cohen, 1988: 383) ดวยเหตุนี้ความจริงแทจึงเปน

แนวคิดที่ล่ืนไหล (Fluic concept) (Reisinger and Steiner, 2006: 70) กลาวคือ สินคาหรือ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยถูกประเมินวาไมมีความจริงแท ณ เวลา

ปจจุบันอาจไดรับการยอมรับวามีความจริงแท ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงอนาคต หรือแมแตไดรับ

การประเมินใหมีความจริงแทจากผูเช่ียวชาญได (Cohen, 2004: 109-110)  โคเฮนเรียกความจริง

แทดังกลาววา “ความจริงแทแบบคอยเปนคอยไป (Emergent authenticity)” (Cohen, 1988) ดังที่

โคเฮน (Cohen, 1988) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวไวตอไปนี้  

   
Since authenticity is not a primitive given, but negotiable, one has to allow for 
the possibility of its gradual emergence in the eyes of visitors to the host 
culture. In other words, a cultural product, or a trait thereof, which is at one 
point generally judged as contrived or inauthentic may, in the course of time, 
become generally recognized as authentic, even by experts…. (Cohen, 1988: 
379)    
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 หวัง (Wang 1999, 2000) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นความจริงแทในการ

ทองเที่ยวสอดคลองกับแม็คเคนเนลไดเสนอไว กลาวคือ สังคมสมัยใหมไดทําลายความจริงแททาง

สังคม (Social authenticity) ด้ังเดิมหมดส้ินไป ทําใหผูคนในสังคมเกิดความรูสึกแปลกแยก 

(Alienation) และแสวงหาประสบการณความจริงแทจากการทองเที่ยว (Wang, 2000: 68) สําหรับ

หวังแลวการทองเที่ยวเปนเสมือนทางออกที่ทําใหคนในสังคมใชประสบการณเพื่อแสวงหาความ

จริงแทดังคําอธิบายที่สรุปวา “ความจริงแททางสังคมดังกลาวสามารถนํากลับมาจากชวงเวลา  

ส้ัน ๆ ของการทองเที่ยว (Such a social authenticity can in this perspective only be 

regained in short periods of tourism)” (Olsen, 2002: 165)  และความจริงแทในการทองเที่ยว

เปนส่ิงที่นักทองเที่ยวสามารถตีความไดแตกตางกันตามความเช่ือ ความคาดหวัง ภาพตนแบบ 

(Stereotyped images) ความช่ืนชอบ หรือความนึกคิดที่มีตอวัตถุเพื่อการทองเที่ยว (toured 

objects) (Wang, 1999: 355)  นอกจากนี้ หวังยังไดจําแนกความจริงแทเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

ความจริงแทที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object-related authenicity) ซึ่งแบงเปนประเภทยอย ๆ ไดเปน 2 

ประเภท คือ ความจริงแทในตัววัตถุ (Objective authenticity) และความจริงแทจากการตีความ 

(Constructive authenticity)  สวนอีกประเภทหนึ่งเปนความจริงแทประเภทใหมที่หวังเสนอขึ้นคือ 

ความจริงแทที่เกี่ยวของกับประสบการณของนักทองเที่ยว (Authenticity of tourist experience) มี

ประเภทเดียวคือ ความจริงแทจากการเขารวมกิจกรรมหรือที่หวังเสนอใหเรียกความจริงแทประเภทนี้

วา “ความจริงแทจากการเขารวมกิจกรรม (Existential authenticity)” (Wang, 1999) และไดให

ความหมายไววา “สภาวะที่เปนอยูซึ่งถูกกระตุนโดยกิจกรรมการทองเท่ียว (…a potential 

existential state of Being which is about to be activated by tourist activities)” (Wang, 

2000: 50) ดังแสดงดวยแผนภูมิภาพตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 ประเภทความจริงแทตามแนวคิดของหวัง (Wang, 1999) 

  

 จากภาพขางตนหวังไดอธิบายความแตกตางทางความหมายของความจริงแทแตละ

ประเภทดังนี้ (Wang, 1995: 352) 
 ความจริงแทในตัววัตถุ(Objective authenticity) หมายถึง ความจริงแทที่เกิดจาก

ความด้ังเดิม/ เปนของจริงของวัตถุ (authenticity of originals)  ดวยเหตุนี้ประสบการณความจริง

แท (authentic experience) ในปริบทการทองเที่ยวจึงหมายถึง การรับรูวาวัตถุนั้น ๆ เปนของจริง/ 

ด้ังเดิม 

 ความจริงแทจากการตีความ (Constructive authenticity) หรือ “ความจริงแทเชิง

สัญลักษณ (Symbolic authenticity)” เปนความจริงแทที่เปนผลจากการตีความทางสังคม (Social 

construction) ดังนั้น ความจริงแทของประสบการณและส่ิงตาง ๆ ในปริบทการทองเที่ยวจึงเกิด

จากการตีความและมุมมองของนักทองเที่ยวซ่ึงยอมรับวามีความจริงแท  ความจริงแทประเภทนี้จึง

มีความหลากหลายข้ึนอยูกับประสบการณ จินตนาการ ความคาดหวัง ความชื่นชอบของ

นักทองเที่ยวแตละคน 

 ความจริงแทจากกิจกรรม (Existential authenticity) หมายถึง สภาวะความมีอยู/ 

เปนจริงที่สามารถเปนไปได (potential existential state of being) เกิดจากการกระตุนโดย

กิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ (tourist activities) ดังนั้น ประสบการณความจริงแทในปริบท

ความจริงแทในตัววัตถุ 
 (Objective Authenticity) 

ความจรงิแท 
Authenticity 

ความจริงแทที่ส ัมพันธกับวัตถุ 
(Object-Related Authenticity)  

 ความจริงแทจากการตีความ 
  (Constructive Authenticity) 

ความจริงแทจากประสบการณ 
(Experience-Related Authenticity)  

 ความจริงแทจากกิจกรรม 
  (Existential Authenticity) 
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การทองเที่ยวจึงไมเกี่ยวของกับวัตถุ/ ส่ิงของเพื่อการทองเที่ยว (toured objects) แตเปนความจริง

แทที่เกิดจากการเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

 อาจกลาวไดแนวคิดของหวังเปนความพยายามอธิบายใหเห็นวา ประสบการณความ

จริงแทในปริบทของการทองเที่ยวมีความหลากหลาย และคอนขางซับซอน (Mantecón and 

Huete, 2007: 326) ไมใชเปนการอธิบายเฉพาะความจริงแทของลักษณะทางกาพภาพของแหลง

ทองเที่ยวเทานั้น  แตประสบการณความจริงแทสามารถเชื่อมโยงกับความรูสึกซึ่งไดรับจากการ

ทองเที่ยวดังขอสรุปที่กลาววา “ความจริงแทมีอยูในใจของคนแตละคน ... ในกรณีนี้ความจริงแท

เปนส่ิงที่รูสึกได ไมใชเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวพบเห็นหรือปรากฎในแหลงทองเที่ยว ส่ิงสําคัญคือความ

จริงแทเปนความรูสึกของคน และความจริงแทไมสามารถหาไดจากวัตถุ/ ส่ิงของเพ่ือการทองเที่ยว 

(…authenticity is entirely in the mind of the individual observer. … In this case, 

authenticity is something felt, not found or “out there” to be received by the tourist. … 

Most importantly, the person feels authentic, and authenticity is not cast upon the toured 

object.)” (Harvey, 2004: 9)  ซึ่งขอคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

ปจจุบันที่มีความพึงพอใจกับการไดรับประสบการณทางความจริงแทจากสถานที่ทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ประสบการณมากกวาความเปนจริง (Reality) ทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว ดัง

ขอคิดเห็นตอไปนี้ 
 
 …Authenticity is a social construct that is determined in part by the individual’s 

own knowledge and frame of reference. Many tourists are interested in cultural 
heritage but most have minimal knowledge about the past. …Many tourists 
wish, therefore, to experience what they happy to believe to be authenticity at 
an attraction but not necessarily reality.  Reconstructions such as the fortified 
town of Louisburg, Nova Scotia, in Canada or purpose-built heritage them 
parks such as Sovereign Hill in Australia satisfy this need for an authentic 
experience for most visitors. (McKercher and du Cros, 2002: 40-42) 

      
 

 ในโลกปจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตนมีบทบาทอยางมากตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมและ

ในยุคแหงการบริโภคนิยม (Consumerism)  ความจริงแทเปนประเด็นสําคัญในการเลือกซ้ือสินคา

และบริการ โดยความจริงแทเปนประเด็นหนึ่งที่ผูประกอบธุรกิจในยุคปจจุบันตองคํานึงถึง  

เนื่องจากผูบริโภคหรือผูใชบริการหันมาใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวเพิ่มมากข้ึน กลาวคือ 

การตัดสินใจที่จะเลือกหรือไมเลือกใชสินคาและบริการของลูกคาหรือผูใชบริการในปจจุบันจะ
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คํานึงถึงความจริงแทของสินคาและบริการเปนปจจัยสําคัญ  ดังที่กิลมอรและไพน (Gilmore and 

Pine, 2007) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันดังนี้ 
  

 Goods and services are no longer enough; what consumers want today are 
experiences-memorable events that engage them in an inherently personal way. 
As paid-for experiences proliferate, people now decide where and when to spend 
their money and their time-the currency of experiences-as much if not more than 
they deliberate on what and how to buy (the purview of goods and services). But in 
a world increasingly filled with deliberately and sensationally staged experiences-
an increasingly unreal world-consumers choose to buy or not buy based on how 
real they perceive an offering to be. Business today, therefore, is all about being 
real. Original. Genuine. Sincere. Authentic.  (Gilmore and Pine, 2007: 1) 

                                            
 

  2.3 ปจจัยคุกคามความจรงิแทของทรพัยากรทางวัฒนธรรม 
 บันทึกขอตกลงเมืองฮอยอัน (Hoi An Protocols, 2005) ไดกลาววา “ความจริงแทของ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมสามารถตรวจสอบไดจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได ความจริงแทเปนการ

สงผานโดยอาศัยเวลาและชุมชนดวยการสืบทอดอยางตอเนื่อง มีวิวัฒนาการแตคงคุณสมบัติที่

จําเปนที่ทําใหทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ๆ มีความจริงแท”  อยางไรก็ตาม ปจจัยคุกคามความ

จริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมมี 6 ประการดังตอไปนี้ (UNESCO, 2009a: 13-14)  

 1. การขาดความรู (Loss of knowledge) ทามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตนผูคนจํานวน

มากหันไปสนใจและใหความสําคัญกับเทคโนโลยี่ใหม ๆ ที่เขามาสูวิถีชีวิต  โดยเฉพาะคนรุนหนุม

สาวที่ละทิ้งทรัพยากรทางวัฒนธรรม และไมตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ของตนเอง  ดวยเหตุนี้ความรูความชํานาญทักษะฝมือเชิงชางซ่ึงถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุน

หนึ่งจึงหยุดชะงักหรือสูญความจริงแทไป   

 2. การปฏิรูปเมือง (Urban renewal) การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วเนื่องจาก

ความเจริญทางดานสังคมและเศรษฐกิจสงผลกระทบทําใหบริเวณพื้นที่ ๆ แหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมต้ังอยูมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน การปลอยทิ้งใหตัวอาคารตาง ๆ ในแหลงมรดกทางวัฒนธรรม

คงสภาพดั้งเดิมถูกมองวาไรประโยชน  แมวาเจาของบางรายจะตระหนักเห็นความสําคัญของ

แหลงมรดกเมืองเหลานั้น  แตในทายที่สุดไมอาจตานกระแสแหงการพัฒนาจึงเปนเหตุผลสําคัญที่

ทําใหอาคารตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่แหลงมรดกเมืองตองถูกร้ือถอนไป 
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 3. การกอสรางสาธารณูปโภค (Infrastructure construction) งานวิศวกรรมเพื่อการ

กอสรางระบบสาธารณูปโภคเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําลายความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรม

และปริบทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ โดยทางตรงเปนการ

ทําลายสภาพโครงสรางทางกายภาพทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม สวนโดย

ทางออมตัวอยางเชน การวางระบบระบายน้ํา (Hydrology) อาจกอใหเกิดการกัดซะทําลายดิน 

การตกตะกอนของดิน การไหลเล่ือนของชั้นดิน รวมถึงการทําลายความเชื่อมโยงทางสัญลักษณ

ของสถานที่ 

 4. การทองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural tourism) การนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใช

ประโยชนเพื่อการทองเที่ยวเปนอีกปจจัยเส่ียงสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ซึ่งถูกใชเปนฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวสูญเสียความจริงแท (UNESCO, 2009a: 13) สาเหตุ

เนื่องมาจากผูประกอบการทองเที่ยวขาดจิตสํานึกของการอนุรักษและความรับผิดชอบในการ

นําเสนอและการจัดการการทองเที่ยว  นอกจากนี้ การนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาผลิต/แสดงซํ้า 

(Repetition) หรือสรางเปนแบบจําลอง (Replica) เพื่อผลประโยชนในการทองเที่ยวตัวอยางเชน 

การแสดงทางวัฒนธรรมที่เปล่ียนรอบไปตามผูชม เปนสาเหตุที่ทําใหการสืบทอดวัฒนธรรมตอง

หยุดชะงักและสงผลใหความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมตองสูญหายไปในที่สุด  

 5. การใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมผิดปริบท (De-contextualization) การนําทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมไปใชในปริบทที่แตกตางกับวิถีชีวิตประจําวัน ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือสภาพ      

ความเปนจริงที่เกิดข้ึนเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่ทําใหความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 

สูญหายไป โดยมากปรากฎการณนี้จะเกิดข้ึนเมื่อนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อการ

ทองเที่ยว (UNESCO, 2009a: 14) 

 6. การลดความสําคัญของจิตวิญญาณแหงสถานที่ (Compromizing the spirit of 

place) การสงวนรักษาหรืออนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมในบางกรณีอาจไมคํานึงถึงความจริง

แทของทรัพยากรทางวัฒนธรรม เชน การไมใชวัสดุด้ังเดิม การใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมผิด

ปริบท  การวางตําแหนงผิดไปจากเดิม เปนตน ปจจัยดังกลาวอาจเปนการทําลายจิตวิญญาณแหง

สถานที่ซึ่งส่ือใหเห็นความหมายและความจริงแทของสถานที่นั้น ๆ ผานการใชสอยจากชวงเวลาใน

อดีตและปจจุบัน ดังนั้นในการอนุรักษและข้ันตอนของการอนุรักษทุกข้ันตอนจึงตองคํานึงถึงความ

จริงแทที่ส่ือใหเห็นถึงลักษณะและจิตวิญญาณแหงสถานที่นั้น ๆ   
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 2.4 เกณฑประเมินความจริงแท 
 การประเมินหรือการตรวจสอบความจริงแทจะตองมีเกณฑที่ชัดเจน (Feilden and 

Jokilehto, 1998; UNESCO, 2009a) ดวยเหตุนี้ในตอนนี้จึงเปนการนําเสนอเกณฑการประเมิน

ความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งเสนอโดยนักวิชาการจากศาสตรสาขาการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตลอดจนองคกรทางวัฒนธรรมและจากการประชุม

ระดับนานาชาติตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการประเมินความจริงแทของฐานทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมที่ใชในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

 เนื่องจากแนวคิดความจริงแทในระยะเร่ิมแรกเปนแนวคิดแบบตะวันตก (Western 

perspective) ซึ่งใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองได เกณฑสําหรับ

ประเมินความจริงแทที่ปรากฎในกฎบัตรและเอกสารระดับนานาชาติฉบับตาง ๆ ในระยะแรก ๆ จึง

เนนลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเทานั้น (Kwanda, 2008: 348) โดยเกณฑ

การประเมินความจริงแทไดปรากฏเปนคร้ังแรกในขอแนะนําปฏิบัติการสําหรับการข้ึนทะเบียน

มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Operational Guildlines for Implemention of the World 

Heritage Convention) ขององคการยูเนสโกเม่ือ ค.ศ. 1977 ในมาตราที่ 7 และมาตราที่ 9 ได

กลาวถึงเกณฑสําหรับการตรวจสอบความจริงแท (Test of authenticity) ของมรดกทางวัฒนธรรม

เพื่อข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก  4 เกณฑคือ การออกแบบ (Design) วัสดุ (Materials) ฝมือเชิงชาง 

(Workmanship) และตําแหนง (Setting) ดังปรากฎในขอความตอไปนี้ “in addition the property 

should meet the test of authenticity in design, materials, workmanship and setting” 

(Operational Guildlines for Implemention of the World Heritage Convention, 1977, 

quoted  in Kwanda, 2008: 348) ไดจําแนกความจริงแทออกแบง 4 ประเภทและเสนอเกณฑ

สําหรับประเมินความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไดไวดังตอไปนี้ (Feilden and 

Jokilehto, 1998: 68-74; Gilmore and Pine, 2007: 50) 
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ตารางที่ 1 เกณฑประเมินความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโก 

 

เกณฑประเมนิความจริงแท ความหมาย วัตถุประสงคของการดําเนนิการ 
1.) ความจริงแทดานการออกแบบ 
     (Authenticity in designs) 

ลักษณะการออกแบบทางศิลปะ 
สถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือ
ก า ร ใ ช ส อ ย ข อ ง ม ร ด ก ท า ง
วัฒนธรรมและปริบทโดยรอบ
รวมถึงคุณคาท่ีเปนความทรงจํา/ 
อ นุ ส ร ณ  ( Commemorative 
value) ซึ่งสัมพันธกับความจริง
แทดานการออกแบบ 

● รักษาวัสดุและโครงสรางด้ังเดิม
ของการออกแบบ 
● เก็บรักษาใหมรดกทางวัฒธรรมอยู
ในตําแหนงหรือสถานที่ต้ังด้ังเดิมหรือ
เหมาะสม 

2.) ความจริงแทดานวัสดุ 
     (Authenticity in materials) 

คุณคาท่ีสัมพันธกับลักษณะทาง
กายภาพด้ังเดิมสสาร/ วัสดุของ
มรดกทางวัฒนธรรม 

● ยืดชวงชีวิตของวัสดุหรือโครงสราง
ด้ังเดิม 
● เก็บรักษาใหมรดกทางวัฒธรรมอยู
ในตําแหนงหรือสถานที่ต้ังด้ังเดิมหรือ
เหมาะสม 
● รักษารองรอยหรือคุณคาแหงยุค
สมัย (partina of age/ age value) 
● เก็บรักษารองรอยทางประวัติศาสตร 
การใชสอยหรือการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา 

3.) ความจริงแทดานฝมือเชิงชาง 
     (Authenticity in workmanships) 

วัสดุจริงแทท่ีมาจากฝมือเชิงชาง
ในการสร างสรรคมรดกทาง
วัฒนธรรมตาง ๆ  

● ยื ด ช ว ง ชี วิ ต ข อ ง วั ส ดุ ห รื อ
สวนประกอบด้ังเดิมท่ีแสดงใหเห็นถึง
ฝมือเชิงชาง 
● ปกปองไมใหมีการนําวัสดุรวมสมัย
มาใชแทนท่ี 

4.) ความจริงแทดานตําแหนง 
     (Authenticity in setting) 

ความสัมพันธ ระหว างมรดกทาง
วัฒนธรรมและปริบททางกายภาพ 
(Physical context) รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนกับปริบท
ทางส่ิงแวดลอม   

● เนนการอนุรักษเชิงบูรณการ 
● เนนการอนุรักษปริบท 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก B. M. Feilden and Jukka Jokilehto.  Management guidelines for world 

cultural heritage sites (Rome: ICCROM, 1998), 68-74. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

 
 

 อยางไรก็ตาม เกณฑการประเมินความจริงแทดังกลาวซึ่งเปนแนวคิดการอนุรักษแบบ

ตะวันตกมีขอจํากัด กลาวคือ ใชไดเฉพาะกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไดเทานั้น ไม

สามารถนํามาประยุกตใชกับการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามแบบตะวันออกซึ่งให

ความสําคัญกับคุณคาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดดวย ตัวอยางเชน ทักษะฝมือชาง  

วิถีชีวิต เปนตน (Van Balen, 2008: 38-39; Kwanda, 2008: 354-355)  นอกจากนี้ ความจริงแท

ยังคงเปนประเด็นที่มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา “เปนแนวคิดที่มากกวาความจริงแทดานวัตถุ 

(Authenticity is a concept much larger than material integrity.)” (The Declaration of  San 

Antonio, 1996) เชนเดียวกับโลเวนเทลที่แสดงความคิดเห็นวา “ความจริงแทในทางปฏิบัติไมมี

หลักเกณฑตายตัว มักมีความสัมพันธระหวางกัน (Authenicity is practice never absolute, 

always relative.)” (Lowenthal, 1994: 123)  ดวยเหตุนี้ในป ค.ศ. 1994 ที่ประชุมวาดวยแนวคิด

ความจริงแท ณ เมืองนารา ประเทศญ่ีปุน  นักวิชาการจึงไดกําหนดเกณฑสําหรับการประเมิน

ความจริงแทใหม เนื่องจากมีความเห็นสอดคลองวาความจริงแทมีความสัมพันธกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และการประเมินความจริงแทของมรดกทางวัฒนธรรมจะตองพิจารณา

ตามปริบททางวัฒนธรรมที่แตกตางกันดังปรากฏในขอสรุปตอไปนี้ 

 
 Until recently, however, the emphasis on tangible material of heritage, is 

changed… The complex issues of authenticity are related to the diversity of 
cultures and heritage in the world, therefore the experts compromised that the 
concept and application of authenticity of cultural heritage must consider and 
judge within the cultural contexts.  (Kwanda, 2008: 351) 

        
 
 แนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นจากเอกสารการประชุมเมืองนาราวาดวยเร่ืองความจริง

แทในขอที่ 13 ที่เสนอแนะวา การประเมินความจริงแทจะตองใชแหลงขอมูลที่หลากหลายจํานวน

มากซึ่งประกอบไปดวยแหลงขอมูลดานตาง ๆ (Aspects of the sources) คือ รูปแบบและการ

ออกแบบ (Form and design) วัสดุและเนื้อหา (Materials and substance) หนาที่และการใช

สอย (Use and function) ประเพณีและวิธีการตาง ๆ (Traditions and techniques) ตําแหนงและ

สถานที่ (Location and setting) จิตวิญญาณและความรูสึก (Spirit and feeling) และปจจัย

ภายในและภายนอกอ่ืน ๆ (Other internal and external factors) รวมกับมิติเฉพาะดานตาง ๆ 

(Specific dimemsions) คือ มิติทางศิลปะ (Artistic dimension) มิติทางประวัติศาสตร (Historic 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 
 

 
 

dimension) มิติทางสังคม (Social dimension) และมิติทางวิทยาศาสตร (Scientific dimension) 

ดังปรากฏในขอความตอไปนี้  

 
 13. Depending on the nature of the cultural heritage, its cultural context, and 

its evolution through time, authenticity judgements may be linked to the worth 
of a great variety of sources of information. Aspects of the sources may 
include form and design, materials and substance, use and function, traditions 
and techniques, location and setting, and spirit and feeling, and other internal 
and external factors. The use of these sources permits elaboration of the 
specific artistic, historic, social, and scientific dimensions of the cultural 
heritage being examined.  (ICOMOS, 1994: 2)                                                           

                                         
  
 เกณฑสําหรับการประเมินความจริงแทซึ่งเสนอไวในเอกสารการประชุมเมืองนารา

ดังกลาวมีลักษณะเปนแนวคิดที่เปนลําดับชั้น (Layered concept) (Van Balen, 2008: 39) และ

เพื่อใหสามารถประยุกตใชไดจริงสําหรับการประเมินความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึง

ไดมีการนําเกณฑการประเมินความจริงแทดังกลาวมานําเสนอในรูปแบบตารางการประเมินความ

จริงแทหรือ “Nara Grid” ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางแหลงขอมูลดานตาง ๆ ตามแนวนอนกับ

มิติเฉพาะดานตาง ๆ ตามแนวต้ังดังปรากฏในตารางตอไปนี้ (Van Balen, 2008: 39) 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางตารางสําหรับการประเมินความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมซึ่งเสนอ

โดยเวน บาเลน (Van Balen, 2008) 

 

ประเด็นการประเมิน 
มิติเฉพาะดาน 

ศิลปะ  
(Artistic) 

ประวัติศาสตร 
(Historic) 

สังคม  
(Social) 

วิทยาศาสตร 
(Scientific) 

รูปแบบและการออกแบบ  
(Form and design) 

    

วัสดุและเน้ือหา  
(Materials and substance) 

    

หนาท่ีและการใชสอย  
(Use and function) 

    

ประเพณี วิธีการตาง ๆ และฝมือเชิงชาง 
(Traditions, techniques and workmanship) 

    

ตําแหนงและสถานท่ี 
(Location and setting) 

    

จิตวิญญาณและความรูสึก  
(Spirit and feeling) 

    

 
ท่ีมา : Koenraad Van Balen, APT Bulletin: The Journal of Preservation of Technology 39, (n.p.: 

Association for Preservation Technology International, 2008), 41 

  

 การเสนอแนะแนวคิดความจริงแทและเกณฑการประเมินความจริงแทใหมตามแนวคิด

การอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามแบบตะวันออก ณ เมืองนารา ประเทศญ่ีปุนสงผลให

คณะกรรมการมรดกโลกตองเปล่ียนแปลงเกณฑการประเมินความจริงแทจากเดิมที่ใช

องคประกอบ 4 ดานสําหรับการตรวจสอบความจริงแท (Four elements of test of authenticity) 

เปนเงื่อนไขในการประเมินความจริงแท (Conditions of authenticity) ประกอบดวยเกณฑสําหรับ

การประเมินความจริงแท 8 เกณฑ คือ รูปแบบและการออกแบบ (Form and design) วัสดุและ

เนื้อหา (Materials and substance) หนาที่และการใชสอย (Use and function) ประเพณี วิธีการ

ตาง ๆ และระบบการจัดการ (Traditions, techniques and management systems) ตําแหนง

และสถานที่ (Location and setting) ภาษาและรูปแบบมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดตาง ๆ 

(Langauge, and other forms of intangible heritage) จิตวิญญาณและความรูสึก (Spirit and 
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feeling) และปจจัยภายในและภายนอกอ่ืน ๆ (Other internal and external factors) ซึ่งเกณฑ

การประเมินความจริงแทดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับที่ปรากฏในเอกสารการประชุมเมืองนารา

วาดวยเร่ืองความจริงแท (Kwanda, 2008: 351; Stovel, 2007: 24) ดังที่ไดแสดงไวในขอที่ 82 

ของขอแนะนําปฏิบัติการสําหรับการข้ึนทะเบียนมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมฉบับปรับปรุง

ใหมป ค.ศ. 2005 ตอไปนี้ 

  
 Depending on the type of the cultural heritage, its cultural context, properties 

may be understood to the conditions of authenticity if their cultural value (as 
recognized in the nomination criteria proposed) are truthfully and credibly 
expressed through a variety of attributes including: form and design; materials 
and substance; use and function; traditions, techniques and management 
systems; location and setting; languages, and other forms of intangible 
heritage, spirit and feeling; and other internal and external factors. (World 
Heritage Centre, 2008: 21-22) 

                                         
  
 ตอมาในป ค.ศ. 2001 ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษและนักวิชาการจากการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัตการ ณ เมืองฮอยอาน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดรวมกันออกบันทึก

ขอตกลงเมืองฮอยอานซ่ึงเสนอเกณฑสําหรับการประเมินความจริงแทในลักษณะเมตริกของมิติ

ความจริงแท (Matrix of dimensions of authenticity) 4 เกณฑ คือ ตําแหนงและสถานที่ 

(Location and setting) รูปแบบและการออกแบบ (Form and design) หนาที่และการใชสอย 

(Use and function) และคุณสมบัติทางนามธรรม (Immaterial qualities) ดังปรากฎในยอหนา B 

ของบันทึกขอตกลงเมืองฮอยอานที่กลาวไววา  

 
Authenticity is usually understood in terms of a matrix of dimensions of 
authenticity: of location and setting; form; materials and design; use and 
function; and “immaterial” or essential qualities. Together these form the 
composite authenticity from which significance derives. The retention of 
authenticity is the aim of good conservation practice.  (UNESCO, 2009a: 7) 

                                        
 

 เนื่องจากบันทึกขอตกลงเมืองฮอยอานยังคงเนนย้ําแนวคิดความจริงแทที่ไดเสนอไวใน

กฎบัตรเวนิช (Vanice Charter) กฎบัตรบูร (Burra Charter) และเอกสารการประชุมเมืองนารา 

(Nara Document) จึงทําใหเกณฑการประเมินความจริงแทดังกลาวมีลักษณะที่คลายคลึงกับ
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เกณฑที่เสนอในเอกสารการประชุมเมืองนารา  อยางไรก็ตาม ในบันทึกขอตกลงเมืองฮอยอานพบ

การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยคือ ลําดับของเกณฑการประเมินที่นําตําแหนงและสถานท่ี 

(Location and setting) ข้ึนเปนเกณฑอันดับแรก และใชคุณสมบัติทางนามธรรม (Immaterial 

qualities) เพื่อใชเรียกแทนเกณฑดานจิตวิญาณและความรูสึก (Spirite and feeling) ดังขอสังเกต

ที่กลาวไววา “The notion of authenticity is primarily similar to the Nara Document, the 

slightly different is the ordering of attributes and element of spirit and feeling is replace 

with “immaterial” or essential qualities which actually has similar meaning with spiritual 

or intangible.” (Kwanda, 2008: 353) เกณฑการประเมนิความจริงแทในบันทึกขอตกลงฮอยอาน

มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3 มาตราวัดความจริงแทเสนอในบันทกึขอตกลงเมืองฮอยอาน (Hoi An Protocals) 
 

มิติของความจริงแท  
(Dimensions of Authenticity) 

ตําแหนงและสถานที่ 
(Location and Setting) 

รูปแบบและการออกแบบ 
(Form and Design) 

หนาที่และการใชสอย 
(Use and Function) 

คุณสมบัติทางนามธรรม 
(Immaterial Qualities) 

● สถานที่ (Place) 
● ตําแหนง (Setting) 
● ความสํานึกถึงสถานที่ (Sense of 
 place) 
● พื้ น ที่ แ ว ด ล อ ม ( Environmental 
 niches) 
● ภูมิประเทศและภูมิทัศน (Landforms 
 and vistas) 
● สิ่งแวดลอม (Environments) 
● อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่ มี ชี วิ ต  ( Living 
 elements) 
● ระดับความตองการพื้นที่ (Degree 
 of depencdence on locale) 
 

● การจัดวางระยะ (Spatial layout) 
● การออกแบบ (Design) 
● วัสดุ (Materials) 
● ทักษะฝมือเชิงชาง (Crafts) 
● เ ท ค นิ ค ก า ร ก อ ส ร า ง  (Building 
 techniques) 
● วิศวกรรม (Engineering) 
● การเชื่อมโยงกับคุณสมบัติอื่น ๆ หรือ
 สถานที่ (Linkages with other 
 properties or sites) 

● การใชสอย (Use[s]) 
● ผูใช (User[s]) 
● ความสัมพันธ (Associations) 
● การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
 แตและชวงเวลา (Changes in 
 use over time) 
● ผลกระทบของการใช (Impacts of  
  use) 
● ก า ร ใ ช ส อ ย ที่ ต อ บ ส น อ ง กั บ
 สิ่งแวดลอม (Use as a response  
   to environment) 
● การใชสอยที่ตอบสนองกับปริบท  
 ทางประวัติศาสตร (Use as a  
   response to historical context) 

● ความงดงามทางศิลปะ  (Artistic 
 expression) 
● คุณคา (Values) 
● จิตวิญญาณ (Spirit) 
● ผลกระทบตออารมณ (Emotional 
 impact) 
● ป ริ บ ท ท า ง ศ า ส น า  (Religious 
 context) 
● ความสัมพันธทางประวัติศาสตร  
 (Historical association) 
● เ สียง  กลิ่นและรสชาติ  (Sound, 
 smell and taste) 
● ข บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค 
 (Creative process) 

 
ที่มา : UNESCO.  Hoi An protocals for the best conservation practice in Asia: Professional guidelines for assuring and preserving the authenticity of 

heritage sites in the context of Asia. (Bangkok: UNESCO Bangkok, 2009), 8. 42 



43 
 

 
 

   อาจสรุปไดวาเกณฑการประเมินความจริงแทสําหรับการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมมีพัฒนาอยางตอเนื่องและยาวนานนับต้ังแตการประชุม ณ เมืองนารา ประเทศญ่ีปุน

เปนตนมา  โดยเอกสารตาง ๆ ไดเสนอจํานวนเกณฑสําหรับการประเมินความจริงแทแตกตางกัน  

สวนใหญกําหนดใหรูปแบบและการออกแบบ วัสดุและเนื้อหา หนาที่และการใชสอย รวมทั้ง

ตําแหนงและสถานที่เปนเกณฑสําหรับการประเมินความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับ

ตองได  นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาเกณฑการประเมินความจริงแทข้ึนใหมเพื่อใหสามารถใช

ครอบคลุมกับทรัพยากรทางวัฒนธรมที่จับตองไมไดดังปรากฎในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4 สรุปพัฒนาการของเกณฑประเมินความจริงแทจากเอกสารตาง ๆ  

 
World Heritage 

Operational Guildlines 
(1977) 

Nara Document 
(1994) 

World Heritage Operational 
Guildlines 

(2005) 

Hoi An Protocals 
(2009) 

● การออกแบบ  
    (Design) 
●  วัสดุ 
    (Materials) 
●  ฝมือเชิงชาง 
    (Workmanship) 
●  ตําแหนง 
    (Setting) 

● รูปแบบและการออกแบบ  
    (Form and design) 
● วัสดุและเนื้อหา  
 (Materials and substance) 
● ประเพณี วิธีการตาง ๆ และ
 ฝมือเชิงชาง 
 (Traditions, techniques 
 and workmanship) 
● หนาที่และการใชสอย  
 (Use and function) 
● ตําแหนงและสถานที่ 
 (Location and setting) 
● จิตวิญญาณและความรูสึก  
 (Spirit and feeling) 

● รูปแบบและการออกแบบ  
    (Form and design) 
● วัสดุและเนื้อหา  
  (Materials and substance) 
● หนาที่และการใชสอย  
  (Use and function) 
● ประเพณี วิธีการตาง ๆ และ
 ระบบการจัดการ 
  (Traditions, techniques 
 and management systems) 
● ตําแหนงและสถานที่ 
  (Location and setting)  
● ภาษาและรูปแบบมรดกทาง
 วัฒนธรรมที่จับตองไมไดอื่น ๆ
 (Langauge and other forms 
 of intangible heritage) 
● จิตวิญญาณและความรูสึก  
  (Spirit and feeling) 
● ปจจัยภายในและภายนอก 
  อื่น ๆ  
  (Other internal and external 
 factors) 

● ตําแหนงและสถานที่ 
  (Location and setting) 
● รูปแบบและการออกแบบ  
    (Form and design) 
● หนาที่และการใชสอย  
  (Use and function) 
● คุณสมบัติทางนามธรรม  
  (Immaterial qualities) 
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  อยางไรก็ตาม ควันดา (Kwanda, 2008: 354-355) ไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา 

ในขณะที่เกณฑในการประเมินความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไดมีหลักเกณฑที่

ชัดเจนเปนระบบ และสามารถระบุหรือตรวจสอบไดจากคุณลักษณะตาง ๆ ที่กําหนดไว เชน วัสดุ 

รูปแบบและการออกแบบ การใชสอยและหนาที่ เปนตน  สําหรับทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตอง

ไมไดนั้น การประเมินความจริงแทของคุณคาที่จับตองไมได (Authenticity of intangible value) 

หรือ “ความจริงแทที่มีชีวิต (Living authenticity)” สามารถระบุไดแตไมสามารถตรวจสอบได  

ควันดาไดเสนอแนะแนวทางสําหรับการศึกษาความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตอง

ไมไดดวยวิธีการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ตลอดจนการทํา

ความเขาใจจากผูคนซ่ึงเช่ือมโยงกับสถานที่ หรือจากความรูสึกเปนเจาของสถานที่เพื่อเขาใจถึง

สํานึกของสถานที่ (Sense of place) รวมถึงสํานึกแหงอัตลักษณและความตอเนื่อง (Sense of 

identity and continuity) ของสถานที่ดังปรากฏในขอเสนอแนะตอไปนี้  
 
…the concept of authenticity is previously emphasis on the physical or tangible 
value of the cultural heritage, in the latest development however, the concept of 
authenticity is a mixture of tangible and intangible value. The tangible 
authenticity can be identified and tested scincetifically throught the tangible 
attributes such as materials, form and design, use and function; however the 
intangible authenticity can be identified but impossible to be tested. The test of 
authenticity of intangible value is impossible, however, it can be experienced 
through “observation and understanding” of the creation or the physical 
object,…  
…Thus, the authenticity of intangible heritage is the living “authenticity” that 
exists in the local knowledge of the ordinary people who has connections and 
powerful feeling of belonging of a place creating a strong sense of place, and 
also a “sense of identity and continuity”  (Kwanda, 2008: 354-355) 
 

                                        
 สวนเกณฑประเมินความจริงแทในปริบทของการทองเที่ยวยังไมมีนักวิชาการดานการ

ทองเที่ยวเสนอเกณฑการประเมินไวอยางชัดเจน  ขอสรุปที่ไดจากการปริทัศนวรรณกรรมแสดงให

เห็นวา ปจจุบันนักวิชาการดานการทองเที่ยวแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา ความจริงแทไมใช

เปนแตการประเมินจากคุณลักษณะทางวัตถุ (Objective quality) เทานั้น (Cole, 2007: 945) แต

ความจริงแทอาจจะเกิดข้ึนจากการกําหนดทางความหมายของคนในสังคมซ่ึงแตละคนมีมุมมอง

และความตองการที่แตกตางกัน จึงมีผลใหความหมายของความจริงแทมีความแตกตางกัน 

(Cohen, 1988) เชนเดียวกับแนวคิดที่เห็นวาความจริงแทเปนประสบการณที่ไดรับจากการรวมทํา

กิจกรรมจากการทองเที่ยวซ่ึงแตละคนจะไดรับประสบการณที่แตกตางกัน (Wang, 1999) ความ
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จริงมีลักษณะยืดหยุน มีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับประเภทของนักทองเที่ยว การใหความหมาย 

รวมถึงการส่ือความหมาย (Reisinger and Steiner,  2006: 71) นอกจากนี้ นักวิชาการดานการ

ทองเที่ยวยังไดเสนอไววา เพศ รายได และตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมอ่ืน ๆ อาจสงผลใหมุมมอง

และความตองการความจริงแทเปล่ียนไป (Chhabra, Healy and Sills, 2003: 706) 

  
3. แนวคิดและพัฒนาการการศึกษาปรากฎการณโหยหาอดีต 
 การโหยหาอดีตเปนปรากฎการณหนึ่งทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดเปนกระแสนิยม

เร่ิมแรกในสังคมตะวันตก (Goulding, 2001: 567) และมีนักวิชาการจากศาสตรสาขาตาง ๆ ให

ความสําคัญและสนใจศึกษาเปนระยะเวลายาวนานอยางตอเนื่อง เชน จิตวิทยา (Fodor, 1950; 

Nawas and Platt, 1965; Kaplan, 1987; Hirsch, 1992) ประวัติศาสตร (Hobsbawm, 1983) 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Davis, 1979; McCracken, 1988; Pickering and Keightley, 

2006; Stauth and Turner, 1988)  นอกจากนี้ ปรากฎการณดังกลาวยังมีผลการศึกษาที่ไดมาจาก

ขอมูลแหลงตาง ๆ ไดแก ภาพยนตร (Croft, 1989; Fowler, 1992; Lee, 1993; Wollen, 1991)    

นวนิยาย (Wagner, 2002) ดนตรี (Holbrook and Schindller, 1989; 1991) ส่ือโฆษณา (Howell, 

1991; Unger, McConocha and Faier, 1991; Stern 1992; Hemetsberger and Pirker, 2006) 

เส้ือผาและการแตงตัว (Holbrook and Schindller, 1993) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Gouling, 

2001; Hewison, 1987; Lowenthal, 1985; Samuel, 1994) การทองเที่ยว (Wilson, 2004; 

Russell, 2008; ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543) ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

(Holak and  Havlena, 1992; Holbrook, 1993)  ผลจากการศึกษาดังกลาวนํามาสูขอสรุปที่วา 

การโหยหาอดีตเปนปรากฏการณที่สามารถเกิดข้ึนไดกับส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย  และปจจุบัน

มีแนวโนมมุงเนนคุณคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic value) เพิ่มมากข้ึนโดยปรากฎในรูปแบบของ 

“ธุรกิจโหยหาอดีต (Business of nostalgia)”  ดังที่เบนซัน (Benson, 2001) ไดสรุปเกี่ยวกับเร่ืองนี้

ไววา 
 

   Otherwise, nostalgia is completely manufactured as a genre of merchandise from 
the souvenir entrepreneurs of history who manufacture and market anything from 
memorable events to old movies, advertising, products, national and provincial 
culture. Nostalgia, it could be argued in contemporary culture is the connerstone 
of the tourism, national culture, fashion, film and antique industry. In other word, 
we can potentially plot feelings of nostalgia on whatever is worthy of 
remembering and yearning for in our past-be it place or event. (Benson, 2001: 2) 
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  3.1 ที่มาและความหมายของคําศัพท 
 “การโหยหาอดีต” หรือ “การถวิลหาอดีต” เปนคําศัพทภาษาไทย (พัฒนา กิตติอาษา, 

2546: 3) ที่ในภาษาอังกฤษใชวา “Nostalgia (นอสทัลเจีย)” มีรากศัพทซึ่งเกิดจากการประกอบ

คําศัพทในภาษากรีก 2 คํา คือ “nostos”  หมายถึง “กลับบาน (to return home)” และ “algia” 

หมายถึง “ความเจ็บปวด (a painful condition)” (David, 1979: 1)  คําศัพทดังกลาวถูกบัญญัติ

ข้ึนคร้ังแรกโดยแพทยชาวสวิสตชื่อวา โจฮันเนส โฮเฟอร (Johannes Hofer) ในป ค.ศ. 1688 เดิม

เปนศัพททางการแพทยเพื่อใชอธิบายอาการทางจิต (Psychological symptom) ที่มี “อารมณเศรา

ซึ่งเกิดข้ึนจากความปรารถนาจะกลับไปยังบานเกิดเมืองนอน (the sad mood originating from 

the desire for return to one’s native land)” (Boym, 2001: 3) หรืออาการคิดถึงบาน (home 

sickness)  ดังที่เฟรดเบิรก (Freidberg, 1994: 188) ไดอธิบายเกี่ยวกับที่มาของคําศัพท 

“นอสทัลเจีย” ไววา “An etymological history of the word nostalgia demonstrates that its 

first usage in the late seventeenth century was to describe the longing for a space, a 

technical term for ‘home sickness’.” 

 นอกจากอาการดังกลาวขางตนแลวโลเวนเทล (Lowenthal, 1985: 10) ยังไดกลาวถึง

อาการของผูปวย “นอสทัลเจีย” ไววาอาจจะมีอาการปวยทางกายรวมดวย กลาวคือ เกิดความ

ผิดปกติของปอดหรือเนื้อเยื่อของปอด และการเจ็บปวยเนื่องจากการจากบานเปนระยะเวลานาน

อาจจะเปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตไดดังคําอธิบายตอไปนี้ “…a physical found the lungs of 

nostalgia victims tightly adhered to the pleura of the thorax, the issue of the lobe 

thickened and purulent… To leave home for long was to risk death.”  นอกจากนี้ผูปวย

อาจจะมีอาการผิดปกติทางรางกายอ่ืน ๆ รวมดวย เชน เบ่ืออาหาร ผายผอม และออนแอลง      

(ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543: 73) 

 ปจจุบันคําศัพท “นอสทัลเจีย” เปนคําศัพทที่นิยมใชกันอยางแพรหลายโดยทั่วไปในหมู

นักวิชาการสาขาตาง ๆ  โดยนํามาใชเฉพาะเพื่ออธิบายประสบการณหรืออารมณความรูสึกของ

มนุษยซึ่งเกิดจากการสูญเสียภาพความทรงจําหรือเร่ืองราวในอดีตเทานั้น (Baudrillard, 1994: 

44) และมีความหมายวา “ความปรารถนาท่ีจะกลับไปยังบานซึ่งไมมีอยูแลวหรือไมเคยมี (a 

longing for home that no longer exists or has never existed)” (Boym, 2007) เชนดวย

กับเคลล่ี (Kelly, 1986: 616, อางถึงในพัฒนา กิตติอาษา, 2546: 5) ใหความหมาย “นอสทัลเจีย” 

ไววา “จินตนาการถึงโลกที่เราไดสูญเสียไปแลว (imagination of a world we have lost)” เปน

ปรากฎการณที่เกิดข้ึนกับปจเจกบุคคลหรือสมาชิกในสังคมวัฒนธรรมเดียวกันที่มีประสบการณ
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รวมกันในอดีต โดยใชจินตนาการเพื่อเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือ  “เรียกหาอดีตที่เลือนหายไปแลวให

คืนกลับ (to call up a vanished past)” การใหความหมายของคําศัพทดังกลาวสอดคลองกับ

แนวคิดทางมานุษยวิทยาประสบการณ (Anthropology of experience) ที่อธิบายวา 

ปรากฎการณการโหยหาอดีตเปนวิธีการ รูปแบบมองโลก หรือการใหความหมายแกประสบการณ

ของมนุษยซึ่งเนนอารมณหรือจินตนาการ การโหยหาอดีตเปนการมองยอนไปในอดีตเพื่อ

ใครครวญหรือทําใหเกิดความเขาใจในอดีตที่ผานมาในชวงเวลาปจจุบัน โดยเรียกวิธีการหรือ

รูปแบบดังกลาววา “วิธีการมองยอนอดีต (Retro mode)” หรือ “วิธีการมองแบบโหยหาอดีต 

(nostalgia mode)” (Jameson, 1991: 19, อางถึงในพัฒนา กิตติอาษา, 2546: 4)  อยางไรก็ตาม 

เมื่อคําศัพทคํานี้ถูกนํามาใชในปริบทของการทองเที่ยว การโหยหาอดีตจึงมีขอบเขตทาง

ความหมายกวางข้ืน กลาวคือ ไมไดส่ือความหมายเฉพาะเพียงอารมณความรูสึกซ่ึงเกิดจากความ

ผูกพันกับสถานที่ในอดีตเทานั้น แตมีความหมายแสดงถึง “ความรูสึกรําลึกถึงหรืออารมณหวานขม 

(สุขทุกข) ซึ่งเกิดจากการโหยหาประสบการณ ผลิตภัณฑ หรือการบริการในรูปแบบอดีต (a 

sentimental or bittersweet yearning for an experience, product, or service from the 

past)” (Baker and Kennedy, 1994: 169)  จากนัยความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา การ

โหยหาอดีตในปริบทของการทองเที่ยวมีความหมายกวางข้ึน 

  
 3.2 ปจจัยที่กอใหเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต 
 ความพยายามในการอธิบายการเกิดปรากฎการณโหยหาอดีตในสังคมปจจุบันเปน

ประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการจากศาสตรสาขาตาง ๆ พยายามใหคําอธิบาย  ในตอนนี้จะเปนขอสรุปที่

ไดประมวลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาปรากฎการณการโหยหาอดีต ซึ่งสามารถ

สรุปปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดปรากฎการณโหยหาอดีต 3 ประการ ดังนี้ 

 1. ปจจัยทางดานอารมณหรือความรูสึก ปรากฎการณโหยหาอดีตเปนปรากฎการณที่

คนในสังคมแสดงอารมณหรือความรูสึกในลักษณะ “หวานขมข่ืน (Bittersweet)” (Holak and 

Havlena, 1992) กลาวคือ จะเกิดข้ึนไดเมื่อคนในสังคมมีความปรารถนาหรือความตองการที่จะ

กลับไปสูอดีต  ความปรารถนาหรือความตองการดังกลาวอาจจะเกิดข้ึนในระดับปจเจกบุคคลหรือ

ในระดับกลุมคนภายในสังคมเดียวกันซึ่งมีประสบการณในอดีตรวมกันก็ได (Pickering and 

Keightley, 2006)  นอกจากนี้  การโหยหาอดีตอาจเกิดข้ึนจากความรูสึกของคนในสังคมที่ไมพึง

พอใจตอสภาพสังคมปจจุบันหรือพบขอบกพรองของสังคมปจจุบัน  ดวยเหตุนี้ผูคนในสังคมจึง

กลับไปหาอดีต นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณโหยหาอดีตจํานวนมาก (Chase and 
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Shaw, 1989; Lowenthal, 1985; Pickering and Keightley, 2006; Tannock, 1995) ตางให

ขอสรุปคลายคลึงกันวา การโหยหาอดีตเปนปรากฎการณที่ถือกําเนิดข้ึนจากปจจัยทางสังคม 

กลาวคือ ในสภาพสังคมยุคปจจุบันมนุษยตองเผชิญกับวิกฤตการณ ปญหาความขัดแยง 

ความรูสึกไมปลอดภัย (Insecurity) หรือความสับสนวุนวายตาง ๆ จนเกิดความไมพอใจตอสภาพ

สังคม  การโหยหาอดีตจึงถูกนํามาใชเพื่อเปนเคร่ืองมือที่ทําใหมนุษยในยุคปจจุบันสามารถรับมือ 

หลีกหนี หรือเปนทางออกใหกับประเด็นปญหาตาง ๆ ดังกลาวที่เกิดข้ึนได (Pickering and 

Keightley, 2006: 922-923)  อยางไรก็ตาม บอยม (Boym, 2007) ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา 

ความรูสึกไมพอใจตอสภาพสังคมปจจุบันไมใชเปนไปในลักษณะของการตอตาน แตเปนลักษณะ

ของการมองภาพสังคมในลักษณะคูขนานระหวางสังคมในอดีตและสังคมปจจุบันเพื่อใหเกิดความ

เขาใจตอสภาพสังคมปจจุบันเพิ่มมากขึ้น  ดังที่โลเวนเทล (Lowenthal, 1985: 49) กลาววา 

“วันวานเราคนพบสิ่งที่ขาดหายไป (in yesterday we find what we miss today)” เชนเดียวกับที่ 

ทร็อตเตอร (Trotter, 1999: 21) ไดสรุปไววา “การโหยหาอดีตทําใหเราสามารถรับมือกับอดีตดวย

ความเจ็บปวดนอยที่สุด และขณะเดียวกันยังชวยใหเราจัดการกับปจจุบันโดยอาจจะอยูในรูปแบบ

ของทางออก ที่พักพิง การตอลมหาย หรือที่เห็นไดชัดเจนคือเปนคําอธิบายสําหรับปรากฎการณใน

ปจจุบัน (Nostalgia allows us to cope with the past in a less painful way but it also allows 

us to cope with the present by offering either an escape, a refuge, a respite, or more 

constructively by offering an explanation for the present.)”  

 2. ปจจัยดานสถานที่และเวลา  การโหยหาอดีตเปนความรูสึกหรือประสบการณที่

อาจจะเกิดข้ึนจากสถานที่ที่เคยมีอยูจริงหรือโลกของความคิดหรือจินตนาการ (Boym, 2007; 

Lowenthal, 1985) และเกิดข้ึนในชวงเวลาที่แตกตางกับเวลาปจจุบัน (Boym, 2007)  มีมุมมอง

เวลาในลักษณะเปนแนวระนาบ (Linear time) และมองวาอนาคตเปนส่ิงกําหนดไมได (an 

undetermined future)  ดวยเหตุนี้จึงสามารถหยิบยกภาพหรือเร่ืองราวในอดีตชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งมาร้ือฟนสรางใหมได (Chase and Shaw, 1989) ดังที่ไอวี่ (Ivy, 1995: 35, อางถึงใน

พัฒนา กิตติอาษา, 2546: 5) ไดอธิบายไววา “ทั้ง ๆ ที่เราตางก็รูดีวาเปนไปไมได อยางไรก็ตาม เรา

สามารถจินตนาการเกี่ยวกับอดีต สรางความรูสึกรวมเกี่ยวกับอดีต ยืนยันกับตัวเอง และกลาวอาง

กับผูอ่ืนไดอยางมั่นใจวา โลกสมมติของส่ิงที่ผานเลยไปแลว แตไดรับการจําลองข้ึนมาใหมนั้นคือ 

ภาพอดีตที่จริงแท (an authentic past)” 

 อยางไรก็ตาม ความสามารถในการจัดการกับความรูสึกโหยหาอดีตข้ึนอยูกับความช่ืน

ชอบการโหยหาอดีต (Nostalgia proneness) ในชวงชีวิตของแตละบุคคล (Holak and Havlena 
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1992) ซึ่งอาจจะเปนชวงระยะเวลาในวัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญตอนตน หรือแมแตกอนเกิด 

(Holbrook, 1993: 104)  นอกจากนี้ การโหยหาอดีตเปนขบวนการหน่ึงที่ทําใหมนุษยสามารถ

ดํารงอัตลักษณ (Identity) ระหวางการเปลี่ยนผานของชวงชีวิต เชน จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ จาก

สถานภาพโสดสูสถานภาพสมรส หรือจากคูสามีภรรยาสูความเปนพอแม เปนตน  ปจจัยดานอายุ

เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมการโหยหาอดีตขอสรุปที่ไดคือ วัยกลางคนหรือชวงหลัง

เกษียณอายุมีแนวโนมของความช่ืนชอบการโหยหาอดีตมากที่สุด (David, 1979) ซึ่งขอสรุป

ดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่พบวาวา การโหยหา

อดีตมีความสัมพันธกับอายุ กลาวคือ ยิ่งคนมีอายุเพิ่มมากข้ึนยิ่งมีภาวะโหยหาอดีตมากข้ึน  ดวย

เหตุนี้ ภาวะการโหยหาอดีตสวนใหญจึงมักเกิดกับคนที่ในชวงเบบ้ีบูมเมอร (Baby boomer) หรือ

คนในวัยเกษียณอายุ (Havlena and Holak, 1991; Russell, 2008) 

 3. ปจจัยดานส่ิงเรา การโหยหาอดีตเปนปรากฎการณที่มีลักษณะคลายคลึงกับ

ปรากฎการณทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยตาง ๆ ที่เปนส่ิงเรา 

สตวจรท (Stewart, 1988) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา การโหยหาอดีตเปน

ปรากฎการณที่สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบ ความหมาย หรือผลกระทบไปตามปริบทที่แวดลอม

รอบตัวมนุษย ณ ปจจุบัน ดังขอสรุปตอไปนี้  

 
 Nostalgia, like the economy it runs with, is everywhere. But it is a cultural 

practice, not a given content; its forms, meanings, and effects shift with the 
context-it depends on where the speaker stands in the landscape of the 
present. (Stewart, 1988: 227) 

                      
 
 เชนเดียวกับกูดด้ิง (Goulding, 2002) กลาวไววา การโหยหาอดีตจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมี

ส่ิงเรา หรือมีการจัดแสดง/ การนําเสนอของวัตถุ ภาพ หรือเร่ืองราวที่สัมพันธในเชิงบวกกับ

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งกระตุนใหเกิดข้ึน ดังขอสรุปตอไปนี้ “Additionally, nostalgia requires a 

stimulus, or the presence of artifacts, images, or narratives which have a positive 

association with a particular period.” (Goulding, 2002: 1) 

 นอกจากนี้ นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณโหยหาอดีตหลายทานตางแสดง

ความคิดเห็นและขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยยืนยันวา การโหยหาอดีตเปนปรากฎการณที่เกิดข้ึนจาก

การกระตุนของส่ิงเราตาง ๆ หลากหลายประเภทดังเชน สถานที่ตาง ๆ ที่ไดจัดเตรียมไวอยาง

เหมาะสม (Chase and Shaw, 1989) กล่ิน เสียง รสชาติ (Hirsch, 1992) เสียงดนตรีและอาหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 
 

 
 

(Holbrook and Schindler, 1989; 1991) บุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ (Holak and Havlena, 

1992) จะเห็นไดวาส่ิงเราที่กระตุนใหเกิดการโหยอดีตเปนส่ิงที่เกิดจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา

ในการรับรู ซึ่งแตละคนจะมีวิธีการเช่ือมโยงอดีตที่แตกตางกันดังที่บาวเวอร (Bower, 1995: 33) ได

สรุปไววา “คนสวนใหญมีสํานึกแหงประวัติศาสตร หรืออยางนอยที่สุดสํานึกของชวงเวลาที่ผานไป 

อยางไรก็ตาม แตละคนจะมีความรูสึกเช่ือมโยงอดีตดวยวิธีการที่แตกตางกัน (Most people have 

a sense of history or, at the very least, of passing time. However, individuals feel a link 

with the past in different ways.)”  นอกจากนี้ มีแนวคิดเพิ่มเติมเสนอวาส่ิงเราที่ทําใหเกิดการโหย

หาอดีตไมจําเปนตองเกิดข้ึนในคนสูงวัยที่มีประสบการณรวมเทานั้น  แตการโหยหาอดีตเปน

ทัศนคติในแงบวกซึ่งสามารถเกิดข้ึนและพัฒนาในบางคนในชวงแรกของชีวิตผานการอานหนังสือ 

ชมภาพยนตร หรือไดฟงจากเร่ืองเลาตาง ๆ ดังที่ฮอลบรูคและสชินดเลอร (Holbrook and 

Schindler, 1993: 103) ไดสรุปไววา “It does seem plausible that one could identify 

nostalgically with people, places, or things from a bygone era that one has experienced 

only through books, films, other narratives.” ซึ่งทําใหสามาถจําแนกประเภทการโหยหาอดีต

ประเภทนี้วา การโหยอดีตประเภทท่ีเกิดจากสิ่งเรา (Stimulated nostalgia) 

  
  3.3 ปรากฎการณและธุรกิจโหยหาอดีตในสังคมไทย 
 นักวิชาการดานมานุษยวิทยาไดอธิบายปรากฎการณโหยหาอดีตในสังคมไทยไววา มี

สาเหตุสําคัญมาจากผูคนในสังคมขาดความม่ันใจในตนเอง หวาดกลัวตอความไมแนนอนของ

สังคมปจจุบัน และวิตกกังวลตออนาคตของสังคม  ดวยเหตุนี้จึงแสวงหาส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

หรือคนหาอัตลักษณเพื่อเติมเต็มส่ิงที่สูญหายไป (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543; ธงชัย  วินิจจะกูล, 

2543; อัญชลี  ชัยวรพร, 2545)  ดังขอสรุปที่กลาวไววา “ถาถามวาสังคมไทยโหยหาอะไร…โหย

หาอัตลักษณและความมั่นใจในตัวเอง โหยหาความเปนตัวของตัวเอง และโหยหาอดีตที่เชื่อมโยง

กับอนาคตที่สะทอนวิสัยทัศนและชีวทัศนที่แทจริงของผูคนในสังคม” (พัฒนา  กิตติอาษา, 2546: 

33)   

 “การโหยหาอดีต” เปนปรากฏการณทางสังคมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยมาชานานแลวและ

มีความสัมพันธเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมไทย  เกิดข้ึน

นับต้ังแตสังคมไทยไดเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากสังคมเกษตรกรรมมาสูทุนนิยมอุตสาหกรรม  

ประกอบกับความลมเหลวในการพัฒนาสังคมชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นับต้ังแตป พ.ศ. 2501 เปนตนมา ซึ่งผลักดันใหเกิดการอพยพของคนในชนบทหรือตางจังหวัดเพื่อ
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มาขายแรงงานในสังคมเมือง ผลกระทบที่ตามมาคือความสัมพันธทางสังคมด้ังเดิมและการธํารง

สายใยประเพณีที่สืบทอดมาอยางยาวนานตองสูญส้ินไป  นอกจากนี้ กลุมแรงงานอพยพเขามาใน

สังคมเมืองยังตองปรับตัวเพื่อเผชิญกับส่ิงใหม ๆ ที่แตกตางจากความเคยชินในสังคมชนบทและ

ไดรับแรงกดดันจากความตองการหรือขอเรียกรองที่เปนเงื่อนไขจําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคม

เมือง ตัวอยางเชน การปรับตัวใหเขากับสังคมเมืองที่เต็มไปดวยความเจริญทางดานวัตถุ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความตองการแรงงานที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อตอบสนอง

ตอเทคโนโลยีในระดับสูง เชน ทักษะทางภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เปนตน  อยางไรก็

ตาม แรงงานอพยพจากชนบทเหลานั้นกลับไมสามารถตอบสนองตอความตองการหรือขอเรียกรอง

ตาง ๆ ของสังคมเมืองดังกลาวไดเนื่องจากขอจํากัดเร่ืองทุนทรัพยและการพัฒนาทักษะหรือความ

ชํานาญตาง ๆ ตองไดรับการฝกฝนโดยสถาบันเฉพาะ  ดวยเหตุนี้การโหยหาอดีตในรูปแบบของ

การทองเที่ยวจึงเปนเสมือนทางออกใหกับกลุมแรงงานในเมืองเหลานั้นไดผอนคลายจากแรงกดดัน

ในเร่ืองตาง ๆ ดังคําอธิบายที่เปนขอสรุปของการโหยหาอดีตของกลุมแรงงานในเมืองตอไปนี้   

 

 ภาวะท่ีตองถูกพรากออกมาจาก “ความเคยชิน” ในสังคมชนบท ยอมตองเผชิญกับปญหา
และแรงกดดันในการปรับตัวเพื่อดําเนินชีวิตในสังคมเมืองอยางไมอาจหลีกเล่ียง การตอบ
โตการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะดังกลาวมีหลากหลายวิธีการ ต้ังแตการกลับบานบอย ๆ 
(ในกรณีท่ีสามารถทําได) การมีสมาคมเฉพาะหรือกลุมเพื่อนท่ีเปนคนตางจังหวัดดวยกัน 
การทําอาหารของทองถิ่นรับประทานเอง การพูดภาษาถ่ินในกลุมเฉพาะภายในครอบครัว 
ภาวะโหยหาอดีตของกลุมแรงงานในเมืองจึงเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขของการเผชิญหนา
ระหวางความเปนเมืองกับความเปนชนบท และการปรับตัวเพื่อเขาสูแบบแผนวิถีชีวิตแบบ
เมืองดังปรากฎวา ภาวะโหยหาอดีตเปนหน่ึงในอาการท่ีพบเห็นไดผานการบริโภคในการ
ทองเที่ยวของกลุมแรงงานในเมือง  (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543: 76-77) 

                                       

 ...แตในดานหน่ึง พลังของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดแยกคนท่ีมีเชื้อสายไทยออกจาก
วิถีชีวิตแบบชนบท และการพัฒนาทองถิ่น เมืองขนาดใหญขยายตัวข้ึนอยางมาก การยาย
ถิ่นฐานภายในประเทศไดโยกยายคนจากหมูบานหรือเมืองเล็ก ๆ เขาสูในส่ิงแวดลอมใหม 
และพวกเขาก็อยูในอภินครเหลาน้ีโดยปราศจากราก การเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว
มีพลัง และมีผลในการทําลายเสียจนกระท่ังความขัดแยงระหวางอดีตและปจจุบันสามารถ
รูสึกไดในทุก ๆ ทาง ผลท่ีตามมาประการหน่ึงคือ การโหยหาอดีต  (ธงชัย  วินิจจะกูล, 
2543: 37) 
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 การโหยหาอดีตเร่ิมเปนกระแสสังคมวัฒนธรรมที่ทวีความเขมขนมากข้ึนหลังจากเกิด

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบูและการประกาศลอยตัวคาเงินบาทของรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2540 รวมทั้งปจจัยจากการปรับเปล่ียนสังคมใหทันสมัยตามกระแสโลกาภิวัตน  โดยปรากฎ

ชัดเจนในกลุมคนชั้นกลางซ่ึงเจริญเติบโตมาพรอมกับวิถีชีวิตและรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ 

“สังคมเมือง” ที่พร่ังพรอมดวยความเจริญทางดานวัตถุ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว

ของการส่ือสารคมนาคม การไดรับแบบแผนทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตรแบบแยกสวนซ่ึงเนน

ความชํานาญเฉพาะดาน และในขณะเดียวกันปริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปด โอกาส

ใหกลุมชนช้ันกลางไดปรับเปลี่ยนสถานทางสังคมกลายเปน “กลุมชนช้ันรํ่ารวยใหม” (ชนิดา  ชิต-

บัณฑิตย, 2543; Peleggi, 2002)  ดังที่เปเลคกี้ (Peleggi, 2002: 78-79) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับ

ปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทยในชวงระยะเวลาดังกลาวไววา 

   
 During the past ten years or so, nostalgia has established itself firmly in the Thai 

collective consciousness, first as the other side of the middle class pursuit of 
modernity (than samai) and globalization (lokhanuwat) and, after the financial 
crisis of 1997, as an imaginary refuge from the ruthlessness of the global 
marketplace.  

 

 ผลจากการศึกษาปรากฎโหยหาอดีตในกลุมคนช้ันกลางในสังคมไทยพบวา เกิดจาก

ปจจัยสําคัญคือ ความรูสึกแปลกแยกไรรากฐาน การแสวงหาความเปนตัวตนอันเปนผลสืบ

เนื่องมาจากความเปลาเปล่ียว อางวาง โดดเด่ียวแมจะแวดลอมไปดวยผูคน การแตกสลายของ

สัมพันธทางสังคมที่เกิดจากความแตกแยกภายในครอบครัว ความหวาดกลัวตอความไมแนนอน

ของชีวิตการทํางานในบริษัทที่ไมมั่นคง (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543)  รวมทั้งปจจัยที่เกิดจากความ

ผิดหวังและความรูสึกเจ็บปวดที่มีตอระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแนวคิดแบบตะวันตกใน

ขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตที่ทันสมัยในยุคกระแสโลกาภิวัฒนและบริโภคนิยม (อัญชลี  

ชัยวรพร, 2545)  จึงทําใหกลุมชนชนกลางเหลานั้นเร่ิมแสวงหาและบริโภค “อดีต” ในฐานะที่สราง 

“ความมั่นคงทางจิตวิญญาณ” (ธงชัย  วินิจจะกูล, 2543)  เพื่อเปนรากเหงาใหกับตนเองดังขอสรุป

ตอไปนี้  

 

การพัฒนาอุตสากรรมอยางรวดเร็วไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสังคมหลายประการ... 
ผลกระทบตอชีวิตและวัฒนธรรมเมืองมีอยางใหญหลวง ชนชั้นคนรวยใหมขยายตัวอยาง
รวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน และในทันทีทันใดไดเกิดอํานาจซื้ออยางมหาศาลหลังจากท่ี
ไดซื้อวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุไปแลว พวกเขาก็เร่ิมแสวงหาวัฒนธรรมการคาดานวิญญาณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

 
 

... ความตองการท่ีจะมีอดีตไดขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว... ยิ่งกรุงเทพฯ วิ่งสูอนาคตเร็ว
เพียงใด ความดึงดูดใจของลัทธินิยมอดีตแบบใหมก็ยิ่งมีสูงขึ้นเทาน้ัน คนเร่ิมมีจิตสํานึก
เก่ียวกับการกลาวขานถึงอดีตถึงแมวา พวกเขาจะไมไดดํารงอยูกับอดีต เขาก็ตองการ
สะสมเพื่อความมั่งค่ังทางจิตวิญญาณเพื่อใหเขาใจกระแสของชีวิตไดดีขึ้น... (ธงชัย   
วินิจจะกูล, 2543:  36-37) 

 

 จากขอสันนิษฐานดังกลาวปรากฎการณโหยหาอดีตจึงไดถือกําเนิดข้ึนในสังคมไทย

โดยการร้ือฟนภาพ “อดีต” ของฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ เพื่อนํามาใชใน

ลักษณะของการผลิตซํ้าสรางเร่ืองราวทางประวัติศาสตรเพื่อตอบสนองความตองการหรือสราง

ความหมายใหกับตนเองในลักษณะที่เรียกวา “วันวานยังหวานอยู” (ชนัญ วงษวิภาค, 2552) โดย

นําเสนออยางแพรหลายผานทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแก กาแฟโบราณ การ

ร้ือฟนเมืองนาอยู สินคาภูมิปญญาพื้นบาน แฟช่ันยอนยุค ลัทธิพิธีที่อิงอยูกับวีรกรรมของวีรบุรุษ 

วีรสตรี ภาพยนตรแนวชาตินิยมแบบประชานิยม เปนตน (อัญชลี ชัยวรพร, 2545: 48-54)  ในชวง

แรกรูปแบบ “ธุรกิจโหยหาอดีต” ในสังคมไทยมีลักษณะเชนเดียวกับสังคมตะวันตก กลาวคือ เปน

การนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อการทองเที่ยวดังที่โลเวนเทล (Lowenthal, 1985 อางถึง

ในชนัญ วงษวิภาค, 2552: 83) ไดกลาวไววา “ความรูสึกโหยหาอดีตเคยไดเปนส่ิงที่เกื้อกูลสําหรับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ถาหากอดีตเปนเหมือนดินแดนที่ไมคุนเคย ความรูสึกถวิลหาอดีตก็ทํา

ใหตัวมันเปนดินแดนที่ไมคุนเคยที่มีตลาดนักทองเที่ยวที่สมบูรณที่สุด”    

 การทองเที่ยวเชิงโหยอดีตเปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมี

ที่มาจากการกําหนดแนวนโยบายพัฒนาประเทศใหทันสมัยในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนรัตนเปน

นายกรัฐมนตรีต้ังแตในชวงป พ.ศ. 2503 เปนตนมา กลาวคือ มีการสนับสนุนการลงทุน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจากนักลงทุนชาวตางชาติ มีการจัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบดานการ

ทองเที่ยวอยางองคการสงเสริมการทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ

โบราณคดีในรูปแบบของการเที่ยวชมศิลปวัตถุและแหลงโบราณสถานสมัยตาง ๆ  อยางไรก็ตาม 

เม่ือคนไทยในฐานะผูบริโภคมีอิสระเพิ่มมากข้ึนในตลาดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรวมทั้งการ

ทองเที่ยว การสนองตอบตอปรากฎการณโหยหาอดีตของคนไทยในขณะนั้นจึงมีทั้งกลุมที่พึงพอใจ

กับการโหยหาอดีตซ่ึงเปนผลมาจากแรงขับเคลื่อนของกลไกทางการตลาดที่ดึงดูดใหผูคนหลงใหล

อดีต และกลุมที่วิพากษวิจารณการนําเสนอเร่ืองราวในอดีตผานการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ อุทยาน

ประวัติศาสตร การเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ รวมถึงการเปรียบเทียบผลงานทางศิลปะท่ี

คุนเคยผานการนําเสนอเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของชาติเหลานั้นดังขอสรุปตอไปนี้  
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 As Thailand continues to modernize and industrialize, the chance for the 

experience of peasant society to survive in the collective memory will depend on 
the intelligibility to contemporaries of the representations that articulate that 
memory. …; but as consumers in the cultural industry market, which includes 
tourism, their position may afford more autonomy. On the one hand, they may 
indulge in a market-driven nostalgia that glamorizes indiscriminately the past; on 
the other hand, they may critically engage the representations of the past put 
forth by museums and Historical Parks at home and, going abroad as tourists, 
even compare familiar motifs to those that in other countries arituclate 
representations of their national history.  (Peleggi, 2002: 79) 

                                     

 

 ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตในสังคมไทยมีลักษณะสําคัญคือ เปนการ

ทองเที่ยวที่เนนการอางอิงตัวเองกับอดีตโดยหยิบยกเอาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม

พื้นบานมาใชเปนองคประกอบในการการจัดการทองเที่ยว (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543: 75) และมี

แนวทางการจัดการทองเที่ยวดังนี้ 

 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีตจึงสรางจุดตางในการเปนผลิตภัณฑท่ีดึงดูดใจ
นักทองเที่ยว ดวยการเสนอส่ิงท่ีแปลกแยก แตกตางออกไปจากวิถีชีวิตประจําวันและสราง
ความรูสึก “จริงแท/ ขนานแท” มากกวาในการบริโภคอดีตและประวัติศาสตรท่ีเปนส่ิงท่ี
นักทองเที่ยวคาดหวังเอาไว  (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543: 101) 

 

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุมผูบริโภค “อดีต” ในปริบทของการ

ทองเที่ยวทั้งสองกลุมคือ กลุมแรงงานในเมืองและกลุมชนชั้นกลางพบขอสรุปดังนี้ กลุมแรงงานใน

เมืองมีภาพ “อดีต” ในลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) มากกวากลุมชนชั้นกลาง  เนื่องจากระดับ

ของการโหยหาอดีตมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ระดับการเปดรับวัฒนธรรมเมือง 

และความสามารถในการปรับตัวในสังคมเมือง โดยกลุมที่ปรับตัวไดดีกวาจะมีอาการโหยหาอดีต

นอยกวา การตอบสนองตอภาวะโหยหาอดีตของผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญมักจะรวมเปนผูทํา

กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึน  สวนกลุมคนช้ันกลางมีภาพ “อดีต” เปนจินตภาพที่เคยพบเห็นปรากฏตาม

ส่ือมวลชนรูปแบบตาง ๆ หรือหนังสือแบบเรียนที่ไดเรียนสมัยเด็กซึ่งสะทอนภาพของ “อดีต” ใน

ลักษณะคอนขางหยุดนิ่ง ตายตัว เปนธรรมชาติที่สงบสุข แตได รับการจัดการใหมีความ

สะดวกสบายและทันสมัย มีความแตกตางกับความเปนสังคมเมืองที่วุนวายซับซอนโดยส้ินเชิง  
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ดวยเหตุนี้การบริโภคอดีตของคนชั้นกลางจึงเปนการผสมผสานกันระหวางความต่ืนตาต่ืนใจที่ได

สัมผัสภาพที่ไมสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน ความรูสึกโหยหาอดีตอันสงบสุขปราศจาก

ความวุนวาย และความรูสึกที่ขัดแยงระหวางความไมพึ่งพอใจตอสภาพวิถีชีวิตในเมืองหากแตจะ

ใหไปดํารงชีวิตในชนบทก็ไมสามารถทําได พฤติกรรมการตอบสนองตอภาวะโหยหาอดีตของกลุม

ชนช้ันกลางจึงแสดงออกในลักษณะประนีประนอมโดยการเสพบรรยากาศ รวมทํากิจกรรม ซื้อ

สินคาที่เชื่อมโยงกับอดีต หรือสะสมของเกา (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543)  

 จากการศึกษาปรากฎการณและธุรกิจโหยหาอดีตในสังคมไทยสามารถสรุปไดวา การ

โหยหาอดีตเปนปรากฎการณทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยมาชานานแลว โดยถือ

กําเนิดข้ึนกับกลุมแรงงานและคนชนช้ันกลางในเมือง ระยะเร่ิมแรกถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมของ

มรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเร่ืองของการทองเที่ยววัฒนธรรม ในระยะตอมาไดพัฒนาไปสู

การนําฐานทรัพยากรทางวัฒธรรมประเภทอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองภาวะโหยหาอดีตของคนใน

สังคมไทยที่เพิ่มสูงข้ึน  

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบงานวิจัยที่ศึกษากรณีชุมชนตลาดสามชุก

รอยปจํานวนหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ในตอนนี้ผูวิจัยจึงไดนําเสนองานวิจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม

เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ดังนี้ 

  พิชญากร  แจงสนาม (2550) ศึกษาเร่ือง “การอนุรักษชุมชนตามแนวทางการบริหาร

จัดการเมืองประวัติศาสตรในเอเซีย กรณีศึกษาตลาดเกาสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษานโยบายและแผนงานขององคกร

ทองถิ่นในการอนุรักษชุมชน 2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการเมืองประวัติศาสตร

ตามแนวเกณฑของ International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 

of the Cultural Property (ICCROM) กับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ตลาดเกาสามชุก 3. เพื่อ

ศึกษาขอจํากัดและโอกาสในการอนุรักษชุมชนของหนวยงานทองถิ่นโดยใชแนวทางการบริหารจัด

การเมืองประวัติศาสตรในเอเซีย และ 4. เพื่อสรุปความสัมพันธของการบริหารจัดการเมือง

ประวัติศาสตรระหวางองคกรการปกครองทองถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการเมืองประวัติศาสตรในชุมชนพื้นที่ศึกษาและชุมชนอ่ืน ๆ ที่

มีลักษณะใกลเคียง โดยงานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารแหลงตาง ๆ และขอมูล

ปฐมภูมิจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา ประชากรที่อาศัยอยู
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โดยรอบพื้นที่ศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา ชุมชนตลาดเกาสามชุกมีโอกาส

ในการบริหารจัดการเมืองประวัติศาสตรในเอเซียครอบคลุมทั้ง 4 ดานคือ 1. การรักษาหรือวางแผน

ในการจัดการทางประวัติศาสตร 2. การจัดการเพื่อรักษาคุณคาหรือคุณลักษณะของเมืองที่ดึงดูด

ใจ 3. การใชกลไกการมีสวนรวมที่หลากหลายและมีระดับสูงเพื่อหาขอตกลงรวมกัน และการใช

คุณคาทางวัฒนธรรมเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดทั้งทาง

การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 

  รุจ  รัตนพาหุ (2549) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการอนุรักษพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบเร่ืองราวทางประวัติศาสตรพื้นที่ วิวัฒนาการการ

ต้ังถิ่นฐาน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน เพื่อศึกษาคุณคาความสําคัญของพื้นที่ในการเสนอ

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก  และเพื่อเกิดความสอดคลองในการ

อนุรักษและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดเกาสามชุก  ผลการศึกษาพบวา ยานชุมชนตลาดสามชุก

เปนยานการคาเกาที่มีอายุการต้ังถิ่นฐานมาเปนเวลากวาหนึ่งรอยปมีสถาปตยกรรมและ

สภาพแวดลอมเปนกลุมอาคารเรือนคาขายพื้นฐาน  คนในยานชุมชนมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ

สังคมครอบครัวและสังคมการคาที่มีเอกลักษณทั้งในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม  ในพื้นที่มีคุณคา

เหมาะสมตอการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่สําคัญใหเกิดความสมดุลตอ

รูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ในดานกายภาพอ่ืน ๆ ตอไป  การศึกษานี้ไดเสนอแนะแนวทางการ

อนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีเปนการกําหนดแนวทางการสงเสริม

เอกลักษณของพื้นที่ในดานสังคมวัฒนธรรม สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอม รวมถึงการกําหนด

มาตรการและความรวมมือจากคนในทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐคือเทศบาลตําบลสามชุก  

สําหรับการวางกรอบการพัฒนาเชิงอนุรักษที่เหมาะสมและสามารถนําไปประยุกตใชในโอกาส

ตอไป 

  สมฤทัย  เสือปาน (2549) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในการจัดการทองเที่ยวของ

ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของการส่ือสารและ

บทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก เปนงานวิจัยซ่ึงเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลจํานวน 25 คน  

ผลการศึกษาพบวา การจัดการการทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดสามชุกมีการใชรูปแบบการส่ือสาร

ที่แตกตางกันตามสถานการณการจัดการทองเที่ยวตาง ๆ ดังนี้ 1. สถานการณจัดการทองเที่ยวใช

รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 2. สถานการณประสานความ

รวมมือใชรูปแบบการส่ือสารทางเดียวแบบไมเปนทางการ และรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม
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เปนทางการและเปนทางการ 3. สถานการณเผยแพรและประชาสัมพันธใชรูปแบบการส่ือสารทาง

เดียวแบบไมเปนทางการและเปนทางการ รวมทั้งรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ 

และ 4. สถานการณแกปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวใชรูปแบบการส่ือสารสองทางทั้ง

แบบเปนทางการและไมเปนทางการ  สวนผลจากการศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการ

ทองเที่ยวพบวา มีบทบาทสําคัญทําใหเกิดความรวมมือจากคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 

การจัดการการทองเที่ยวของชุมชน การเผยแพรและประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว ตลอดจนการ

แกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน 

  ศศิรัตน  ลอยประเสริฐ (2552) ศึกษา “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่

มีตอการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ คือ 1. ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่

มายังแหลงทองเที่ยว 2. ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยวดานการวางแผน การจัดองคกร การจูงใจ และการควบคุมคุณภาพโดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจดานสถานที่ต้ังและความ

สะดวก ลักษณะทางกายภาพ การสงเสริมการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ และการใหบริการโดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และ 4. ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวกับระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว ขอมูลที่ใชในการศึกษาเก็บรวบรวมจากการสอบถามนักทองเที่ยวจํานวน 400 

คนดวยแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 21-31 

ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางยังตลาดสามชุกเพื่อจับจายซ้ือสินคา มีระดับความคิดเห็น

และระดับความพึงพอใจดานตาง ๆ อยูในระดับมาก นอกจากนี้ จากผลการศึกษายัง พบวา ปจจัย

สําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวแตกตางกันคือ 

ระดับการศึกษา สวนอายุและรายไดที่ตางกันสงผลใหมีระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

แตกตางกัน 

  เสาวนีย จันทสอน (2552) ศึกษาเร่ือง “องคกรชุมชนและกลไกการมีสวนรวมในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม: ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” วัตถุประสงคของการวิจัยนี้

เพื่อศึกษาพัฒนาการ โครงสรางและบทบาทหนาที่ขององคกรชุมชน กลไกการมีสวนรวมของภาคี

พัฒนาในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบและกลไกขององคกรชุมชนที่

เหมาะสม โดยขอมูลที่ศึกษาไดจากการสํารวจ การสังเกตการณ การสัมภาษณ และจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาพบวาสามารถจําแนกเปน 3 ระยะคือ ใน
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ระยะกอตัว คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษมีโครงสรางซับซอน มีบทบาทสําคัญคือ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประสานงานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน มี

กลไกการมีสวนรวมในลักษณะไมเปนทางการซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมของชุมชนที่เปนสังคม

ชนบท  ระยะที่สองเปนระยะขยายตัว โครงสรางและบทบาทหนาที่ขององคกรยังคงมีความซับซอน 

เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานภายใตโครงการปฎิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู และเพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคกร ระยะสุดทายเปนระยะรุงเรืองมีการปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหม 

บทบาทสําคัญขององคกรในชวงระยะเวลานี้คือ การประสานงานกับภาคีพัฒนาเพื่อสรางการ

ตอรองและยับยั้งโครงการเวนคือที่ดินของกรมธนารักษ สวนกลไกการมีสวนรวมมีลักษณะที่เปน

ทางการโดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษไดขอจดทะเบียบตามพระราชบัญญัติ

สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551  

  อมรา  จันทรมานะ (2548) ทําวิจัยเร่ือง “กระบวนการติดตอสื่อสารภายในชุมชน

เขมแข็ง: กรณีศึกษาตลาดสามชุก ตําบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สภาพโดยทั่วไปของชุมชนตลาดสามชุก กระบวนการ รูปแบบ และวิธีการติดตอส่ือสาร ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคของการติดตอส่ือสารภายในชุมชนเขมแข็ง โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม   ผลการศึกษาพบวา สภาพโดยท่ัวไปของชุมชน

แหงนี้มีเศรษฐกิจดีข้ึนหลังจากเปดชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยนําฐานทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมทางดานสถาปตยกรรมและภูมิปญญาทางดานอาหารเปนตนทุนในการจัดกิจกรรม

หรือโครงการตาง ๆ ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจากการไดรับความรวมมือจากชาวชุมชน โดย

อาศัยกลไกติดตอส่ือสารเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ มีผูนําที่สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

เสียสละ และเปนนักประสานงาน เมื่อพิจารณาดานการติดตอส่ือสารภายในชุมชนพบวา มีรูปแบบ

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและสภาพของชุมชน กลาวคือ เนนการติดตอส่ือสารสอง

ทางที่เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของเหตุผลระหวางผูรับสารและ

ผูสงสาร มีการใชส่ือตาง ๆ เพื่อการเขาถึงขอมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจ  

สวนปญาหาและอุปสรรคในการติดตอส่ือสารที่พบคือ ขาดความตอเนื่องในการติดส่ือสารทั้ง

ระหวางคณะกรรมการพัฒนาตลาดดวยกันเอง และการติดตอส่ือสารระหวางคณะกรรมการ

พัฒนาตลาดกับชาวชุมชนเนื่องจากการแทรกแซงของการเมืองทองถิ่น  

  อรุณี  จําปานิล (2550) ศึกษาเร่ือง “ประวัติศาสตรชุมชนตลาดสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2466-2544” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน

ตลาดสามชุก วิถีชีวิตของชาวชุมชนตลาดสามชุก ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอตลาด
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สามชุก และความสัมพันธระหวางชาวชุมชนตลาดสามชุกกับชุมชนภายนอก เปนงานวิจัยที่ศึกษา

ประวัติศาสตรของชุมชนสามชุกในชวงระหวางป พ.ศ. 2466-2544 เก็บรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลจากเอกสารที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร และขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณและ

การสังเกต  ผลการศึกษาพบวา ชุมชนตลาดสามชุกเปนชุมชนการคาโบราณที่มีบทบาทสําคัญไม

เฉพาะแตภายในชุมชนเทานั้น หากยังมีบทบาทสําคัญทางการคาภายในลุมแมน้ําทาจีนและแมน้ํา

เจาพระยาอีกดวย เร่ิมกอต้ังจากการเปนชุมชนการคาขนาดเล็กประจําทองถิ่นในราวป พ.ศ. 2439 

จากนั้นไดพัฒนากลายเปนตลาดการคาแหลงใหญประจําอําเภอสามชุก  ผลจากการศึกษา

พัฒนาการของชุมชนตลาดสามชุกสามารถแบงไดเปน 4 ยุคคือ 1. ยุคด้ังเดิม (กอนทศวรรษ 2466) 

2. ยุคเติบโต (2466-สงครามโลกคร้ังที่ 2) 3. ยุครุงเรือง (สงครามโลกคร้ังที่ 2-ทศวรรษ 2520) และ

ยุคเส่ือมถอยและปรับตัว (พ.ศ. 2530- ทศวรรษ 2540) สวนปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดแหงนี้เส่ือม

ลงคือ การกอสรางถนน การเกิดตลาดนัดและหางสรรพสินคา วิกฤตการณทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 

2540  และการยายที่ต้ังของหนวยงานราชการ  นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบอีกวา ความ

เจริญที่เขามาสูชุมชนตลาดสามชุกไดเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากสังคมพ่ึงพาอาศัยที่แยกจากสังคม

การผลิตจากภายนอกมาสูสังคมที่เนนความสัมพันธเชิงธุรกิจเพิ่มมากข้ึน  

  กลาวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา 

งานวิจัยที่ศึกษากรรณีชุมชนตลาดสามชุกรอยปสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเด็นดังนี้ 

  1. ดานประวัติศาสตรชุมชน เปนการวิจัยพื้นฐานดานประวัติศาสตรทองถิ่นนําเสนอ

เกี่ยวกับประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของชุมชนสามชุกต้ังแตอดีตจนถึงป พ.ศ. 2544 ขอมูลจาก

ผลการศึกษาทําใหทราบวา ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนการคาเกาแกชุมชนหนึ่งในแถบลุมแมน้ําทาจีน 

มีการพัฒนาตามสภาพของสังคมที่ไดเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเปนแหลงพืชเศรษฐกิจสําคัญที่

ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล ตัวอยางเชน ขาวและน้ําตาล เปนตน 

  2. ดานส่ือสารมวลชน เปนงานวิจัยที่ประยุกตแนวคิดหรือทฤษฎีดานส่ือสารมวลชน

นํามาประยุกตใชเพื่อวิเคราะหรูปแบบการส่ือสารภายในชุมชนตลาดสามชุกระหวางชาวชุมชน

ตลาดสามชุกดวยกันเอง โดยผลการศึกษาทําใหทราบวา ความสําเร็จของชุมชนแหงนี้เกิดจาก

ความสามัคคีและความรวมมือกัน ซึ่งเปนผลจากการสื่อสารสองทางระหวางคณะกรรมการพัฒนา

ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษกับชาวชุมชนตลาดสามชุก 

  3. ดานการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาลักษณะ

ทางสถาปตยกรรมภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุก ผลการศึกษาพบวา ชุมชนแหงนี้ยังคงรักษา

สภาพด้ังเดิมของเรือนไมสองชั้นและลวดลายฉลุขนมปงขิงไดเปนอยางนี้ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
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หรือเปนเอกลักษณในการสรางบานเรือนของชาวไทยภาคกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากความรวมมือของ

คนในชุมชนและผูนําที่มีศักยภาพในการผลักดันใหเกิดแนวทางการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ข้ึน 

  จากแนวทางการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา ในชวงระยะเวลาที่ผานยังไมมีงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับประเด็นการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต รวมทั้ง

งานวิจัยที่ประเมินความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุกเลย ดวยเหตุนี้ 

งานวิจัยจึงเกิดข้ึนเพื่อตอบคําถามเกี่ยวปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทยและประเมินความ

จริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตจากกรณีศึกษา

ชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

     ส
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธวีจิัย 

  

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการคือ 1. เพื่อประเมินความจริงแทในการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอประเด็นความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต และ 

3. เพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยางยั่งยืน  ดังนั้นเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงค ดังกลาวและเพื่อให ไดผลการศึกษาครอบคลุมผูมีส วนไดสวนเ สีย 

(Stakeholders) กับการจัดการทองเที่ยงเชิงโหยหาอดีต  ผูวิจัยจึงไดเลือกใชทั้งการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยกําหนด

ระเบียบวิธีการศึกษาเปนข้ันตอนดังลําดับการนําเสนอเนื้อหาตอไปนี้ ในสวนแรกจะกลาวถึงการ

กําหนดพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจนประชากรและกลุมตัวอยาง เปนการนําเสนอวิธีดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล เคร่ืองมือและวิธีการดําเนินการวิจัย และในสวนสุดทายจะเปนการกลาวถึงการ

วิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1. พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที่สําหรับการเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดเลือกชุมชนตลาด

สามชุกรอยป ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีเปนตัวแทนการศึกษาการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนหนึ่งในแหลง

ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจํานวนมากใหความสนใจเดินทางไปทองเที่ยวเพราะสามารถตอบสนอง

ความตองการโหยหาอดีตของนักทองเที่ยว (มงคลรัตน  มหมัดซอและ, 2552) นอกจากนี้ ชุมชน

ดังกลาวยังไดรับการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

การทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตผานทางเว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตลอดจนหนังสือ

คูมือแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวประเภทตลาดน้ําและตลาดบกที่สําคัญ (การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย, 2552)   
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2. กลุมตัวอยาง 
  เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังกลาว

มาแลวขางตน การกําหนดผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ซึ่งเปนกลุมประชากรสําหรับ

การศึกษาคร้ังนี้จึงตองจําแนกตามระเบียบวิธีการวิจัยโดยแบงเปน 2 กลุม คือ  

  2.1 กลุมประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ผูวิจัยแบงกลุมประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แบบไมเปน

ทางการ (Informal interview) ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 2 กลุมดังนี้ 

  2.1.1 กลุมนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัดการการ

ทองเที่ยวภายชุมชนตลาดเการอยปสามชุก โดยไดตรียมแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณไว

ลวงหนาเพื่อทราบขอมูลซึ่งเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ตลอดจนความคิดเห็นที่

เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต  และขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยว

ภายในพื้นที่ศึกษา กลุมประชากรกลุมนี้มีจํานวน 3 คน ดังนี้  

      1.  รองศาสตราจารยศรีศักด์ิ วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ   วิริยะ

พันธ  

      2. รองศาสตราจารย วาที่รอยโท พิชัย สดภิบาล อาจารยประจําภาควิชา          

ครุศาสตรสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

      3. คุณทับทิม  แกววิเศษ อดีตเจาหนาที่มูลนิธิชุมชนไท  

   2.1.2 กลุมตัวแทนประชาชนในพื้นที่ศึกษา ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกทั้งแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) ดวยวิธีการสัมภาษณ เพื่อเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับประวัติความ

เปนมาที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต  และขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการ

ทองเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษา กลุมประชากรกลุมนี้มีจํานวน 6 คน ดังนี้  

      1. พระครูสุวรรณวิจิตร เจาคณะตําบลสามชุกและเจาอาวาสวัดสามชุก  

      2. อาจารยกฤตยา เสริมสุข เลขานุการและคณะกรรมการพัฒนาตลาด

สามชุกเชิงอนุรักษ 

      3. คุณสมชาย  หงษสุพรรณ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง

อนุรักษ 
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      4. คุณมนูญ  ขาววิเศษ คณะกรรมการโครงการสามชุกเชิงอนุรักษฝาย

ประชาสัมพันธ 

     5. คุณสุรีย  เอ่ียมพิชัยฤทธิ์ ชาวชุมชนสามชุกตลาดรอยป 

     6. คุณโสมนัส  วัฒนไกร ชาวชุมชนสามชุกตลาดรอยป 

  2.2  กลุมประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เปนกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทาง

มาทองเที่ยว ณ บริเวณแหลงพื้นที่ทองเที่ยวดังกลาวจํานวน 100 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักทองเที่ยวที่สมัครใจและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ขอมูลที่ไดรับจากกลุม

ประชากรตัวอยางกลุมนี้จะนํามาใชสําหรับประเด็นและพฤติกรรมตอการจัดการการทองเที่ยวเชิง

โหยหาอดีตและประเด็นเร่ืองความจริงแทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวชาว

ไทย  

 
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาในคร้ังนี้ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) เปนหลัก และใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เปนสวนประกอบ 

กลาวคือ ผูวิจัยใชการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) และการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาดังนี้ 

  3.1 แบบสัมภาษณ 

  แบบสัมภาษณไดจากการสรางแนวคําถามเพื่อใชสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกกลุม

ตัวอยางที่ศึกษา 2 กลุม กลาวคือ กลุมนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการ

จัดการการทองเที่ยวภายชุมชนตลาดสามชุก และกลุมตัวแทนประชาชนในพื้นที่ศึกษา โดยผูวิจัย

ไดนําความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางในการกําหนดแนว

คําถามเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

  ประเด็นที่ 1 เปนแนวคําถามเพื่อศึกษานโยบายและแนวทางการจัดการการทองเที่ยว

เชิงโหยอดีตโดยชุมชนในพื้นที่ศึกษา 

  ประเด็นที่ 2 เปนแนวคําถามเพื่อประเมินความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิง

โหยหาอดีตในพ้ืนที่ศึกษา 

  ประเด็นที่ 3 เปนแนวคําถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
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  ประเด็นที่ 4 เปนแนวคําถามเพื่อทราบถึงขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหา

อดีตอยางยั่งยืน 

 

  3.2 แบบสอบถาม 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถาม 3 รูปแบบเพื่อเก็บขอมูลกับนักทองเที่ยว

ชาวไทย (1) คําถามปลายเปดแบบเลือกตอบ (Check list) (2) คําถามปลายเปดแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scales) และคําถามปลายปด (Close-ended questions)  อยางไรก็ตามใน

กรณีที่นักทองเที่ยวปฏิเสธที่จะกรอกขอมูลในแบบสอบถาม  ผูวิจัยจะอํานวยความสะดวกโดยการ

อานคําถามและเปนผูกรอกขอมูลคําตอบใหเอง  ทั้งนี้เนื่องจากในบางคร้ังนักทองเที่ยวสวนใหญมี

ระยะเวลานอยและไมอยูในสภาวะที่จะใหขอมูล ทั้งนี้เพื่อขจัดปญหาเร่ืองการปฏิเสธการตอบ

แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้มีโครงสรางและองคประกอบดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบเพียงขอเดียวเพื่อสอบถาม 

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได อาชีพ  

 สวนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งขอเพื่อ

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาเกี่ยวการทองเที่ยวเชิงชาติโหยหาอดีต  และพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

สวนที่ 3  แบบสอบถามลักษณะเปนคําถามแบบประเมินคาเพื่อสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ปจจัยที่เปนสาเหตุ

ที่มาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต และประเด็นเร่ืองความจริงแทของทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวที่ศึกษา ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต

อยางยั่งยืน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินคา 5 ระดับคือ 

5   หมายถึง   ระดับความสําคัญมากที่สุด 

4   หมายถึง   ระดับความสําคัญมาก 

3   หมายถึง   ระดับความสําคัญปานกลาง 

2   หมายถึง   ระดับความสําคัญนอย 

1   หมายถึง   ระดับความสําคัญนอยมาก 

 และไดกําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉล่ียในแตละระดับดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 

2523) 
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  คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50  หมายถึง  มาก  

  คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50  หมายถึง  ปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50  หมายถึง  นอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50  หมายถึง  นอยที่สุด 

 

   3.3 การใชเคร่ืองบันทึกเสียง (Tape recording) สําหรับการสัมภาษณผูนําชุมชน ผูนํา

ทองถิ่น ประธานองคการดานการทองเที่ยว หัวหนาชุมชนของชุมชนทางการทองเที่ยวหรือบุคคลที่

เปนผูนําสําคัญในชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ของชุมชนดีเดนทางดานการ

ทองเที่ยว 

 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักและมี

การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเปนสวนประกอบดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงได

ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเปนการผสมผสานวิธีการเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเขาดวยกัน 

คือ 

 4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

  4.1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก

กับผูให  ขอมูลหลัก การสัมภาษณเชิงลึกนี้ เปนการกําหนดประเด็นคําถามปลายเปดซ่ึงไดเตรียม

ไวลวงหนา ประเด็นหลักของการสัมภาษณจะเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

  4.1.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ในการสัมภาษณ

แบบไมเปนทางการนี้ ไดใชคําถามในการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เปนการสัมภาษณที่มีขอ

คําถามแบบปลายเปด (Open-ended) โดยในการสัมภาษณ ผูวิจัยสรางบรรยากาศของการ

สัมภาษณเปนไปอยางไมเปนทางการและไมเครงครัดในเร่ืองข้ันตอนและลําดับของคําถาม แตก็

มิไดทําให ขอมูลที่สนใจศึกษาขาดหายไปหรือขาดความตอเนื่องไปแตอยางใด 

   4.1.3 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) ไดใชการ

สังเกตการณแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการสังเกตการณ

สภาพแวดลอมและบรรยากาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ทําการศึกษา ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการ
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สังเกตการณแบบไมมีสวนรวมนี้ ผูวิจัยไดนํามาใชในการวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดมาจากการ

สัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ อาจมีการใชเคร่ืองบันทึกภาพและเสียง

เพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากงานวิจัยตาง ๆ และ

วิทยานิพนธ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย เชน แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน แนวคิดการบริหารจัดการเปนตน รวมทั้งส่ิงพิมพตาง ๆ เชน 

บทความ เอกสาร หนังสือ วารสารทางวิชาการ ขอมูลจากเว็บไซตตางๆ วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ

โดยการเก็บรวบรวมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หองสมุดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมดังไดกลาวมาแลวขางตน

ดังนั้นในการศึกษาวิเคราะหขอมูลจึงไดแยกวิธีการเปน 2 แนวทาง กลาวคือ การวิเคราะหเชิง

พรรณนาและการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยเมื่อเก็บขอมูลภาคสนามเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะ

นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหและเขียนรายงานผลการวิจัยในลักษณะ

เปนความเรียงเชิงบรรยายตอไป 
 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

67 

บทที่ 4 
ขอมูลทัว่ไปและประวัติความเปนมาของพื้นที่ศกึษา 

 

 ในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลทั่วไปและประวัติความเปนมาของอําเภอสามชุก และชุมชน

ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานใหเกิดความเขาใจ

ดานสังคมและวัฒนธรรม ความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเพื่อเปนประโยชนตอการ

วิเคราะหผลการศึกษาในบทตอ ๆ ไป 
 
1. ลักษณะทางกายของพืน้ที่ศึกษา 
 1.1 ลักษณะทางกายภาพของอําเภอสามชุก 

 ปจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีแบงเขตการปกครองเปน 10 อําเภอ อําเภอสามชุกเปน

อําเภอหนึ่งต้ังอยูทางตอนบนของจังหวัด มีเนื้อที่ 355.917 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง

เปน 7 ตําบล คือ ตําบลยานยาว ตําบลวังลึก ตําบลสามชุก ตําบลหนองผักนาก ตําบลบานสระ 

ตําบลหนองสะเดา และตําบลกระเสียว เนื่องจากเปนอําเภอที่มีแมน้ําทาจีน (หรือแมน้ําสุพรรณบุรี)∗ 

ไหลผาน พื้นที่สวนใหญจึงเปนพื้นที่ทางการเกษตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเดิมบางนางบวช 

 ทิศตะวนัตก  ติดตอกับอําเภอเดิมบางนางบวชและอําเภอศรีประจันต 

 ทิศใต ติดตอกับอําเภอศรีประจันตและอําเภอดอนเจดีย  

 ทิศตะวนัตก ติดตอกับอําเภอหนองหญาไซ

                                                 
 ∗มีความยาวท้ังส้ิน 115 กิโลเมตร เปนแมนํ้าสาขาไหลแยกจากแมนํ้าเจาพระยาฝงขวา

ระหวางอําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีและอําเมือง จังหวัดชัยนาท ท่ีตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห 

จังหวัดชัยนาทจจากน้ันไหลเขาสูจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีอําเภอเดิมบางนางบวชและผานอําเภอตาง ๆ คือ 

อําเภอสามชุก อําเภอศรีประจันต อําเภอเมือง อําเภอบางปลามา และอําเภอสองพี่นอง ชาวสุพรรณบุรี

เรียกวา แมนํ้าสุพรรณบุรี และไหลเขาสูจังหวัดนครปฐมเรียกวา แมนํ้านครชัยศรี กอนจะไหลลงสูอาวไทย

ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร (เขมชาติ  เทพไชย, 2542: 6; พนมบุตร  จันทรโชติ, 2546: 134) 
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ภาพที ่1 แผนที่แสดงอําเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มา : กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา

จังหวัดสุพรรณบุรี.  (กรุงเทพ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 2 . 

 

  1.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เขตเทศบาลตําบลสามชุกและยานตลาดสามชุก 

 เขตเทศบาลตําบลสามชุกมีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตรประกอบดวยชุมชนยอย 14 ชุมชน 

11 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล การจัดสรรพื้นที่ใชสอยประโยชนสามารถสรุปไดดังนี้คือ มี

การกระจุกตัวอยางหนาแนนของชุมชนเมืองในเขตอําเภอสามชุก 2 บริเวณคือ ยานตลาดสามชุก

และยานบางขวาก∗ โดยกลุมอาคารสวนใหญในเขตพื้นที่เมืองมีลักษณะเปนอาคารพาณิชยและ

อาคารไมคาขายเฉพาะทาง พื้นที่เมืองขยายออกไปทั้งสองฝงถนนสาย 340 (หรือทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 340) และทางสาย รพช∗∗  สวนพื้นที่โดยรอบเปนชุมชนกระจัดกระจายทีลักษณะเปน

                                                 
 ∗เปนยานท่ีอยูในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลสามชุกต้ังอยูบริเวณคลองบางขวากหางจากตลาด

สามชุกไปทางใต 3-4 กิโลเมตร 

 ∗∗เปนถนนท่ีสรางโดยกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช) สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

ปจจุบันกรมดังกลาวไดเปล่ียนชื่อเปน กรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม 
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กลุมบานเรือนในพื้นที่ทางการเกษตร และสองฝงแมน้ําที่ดํารงชีพดวยการประมง (รุจ  รัตนพาหุ, 

2550: 39) 

 สวนยานตลาดสามชุกเปนพื้นที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ตลอดจนเปน

ศูนยกลางของดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีชื่อเรียกเปนทางการวา “ชุมชนสามชุกตลาดรอยป” เปน

ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลสามชุก ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก 

บริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําสุพรรณบุรีหางจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร 

ตัวตลาดมีเนื้อประมาณ 2 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ทางดานเหนือของที่วาการอําเภอ

สามชุก โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ (อรุณี  จําปานิล, 2550: 16) 

 

 
 
ภาพที ่2 ที่ต้ังชุมชนสามชุกตลาดรอยป 

ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายทางอากาศจากเว็บไซต www.googleearth.com เขาถึงเมื่อ 13 

มีนาคม 2554 

 

 

 

  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3365 

ชุมชนสามชุก
ตลาดรอยป 

แมน้ําทาจีน 
N

ที่วาการอําเภอสามชุก 

คลองชลประทาน 
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 ทิศเหนือ  มีพื้นที่ติดตอกับบานเรือนและทีดิ่นของประชาชน  ปจจุบันบริเวณดังกลาวมี

อาคารสมัยใหมปลูกสรางสลับกับอาคารเรือนไมสองช้ันด้ังเดิมจํานวนมาก 

 

ภาพที่ 3 บานเรือนชาวชุมชนตลาดสามชุก (ซาย) และประตูทางเขาตลาดทางทิศเหนือ (ขวา) 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 ทิศตะวันตก มีพื้นที่ ติดตอกับแมน้ําทาจีนและทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 

(สุพรรณบุรี-ชัยนาท) โดยขนานไปกับพื้นที่ของตลาด 

   

ภาพที่ 4 แมน้ําทาจีน (ซาย) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 (ขวา)  

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 ทิศตะวันตก มีพื้นติดตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3365 (ถนนสายสามชุก-หนอง

หญาไซ) ซึ่งเปนถนนเลียบคลองชลประทาน  
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ภาพที ่5 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3365 (ซาย) และคลองชลประทาน (ขวา) 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 ทิศใต มีพื้นติดตอกับที่วาการอําเภอสามชุก ลานโลงหนาที่วาการอําเภอซ่ึงเปนพื้นที่

สาธารณะเช่ือมตอกับพื้นที่ของตลาดสามชุก  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 6 ที่วาการอําเภอสามชุก (ซาย) และพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดสามชุกทางทิศใต (ขวา) 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 ปจจุบันภายในบริเวณตลาดสามชุกแบงเปนซอยตาง ๆ ดวยถนนขนาดเล็กที่มีขนาด

กวางประมาณ 2.50-3.50 เมตรซึ่งในอดีตสรางข้ึนเพื่อใชเปนเสนทางเดินเทาหรือขนถายสินคาไป

ยังทาเรือ ที่ดินและอาคารเรือนไมในแตละซอยจะมีเจาของกรรมสิทธ์ิแตกตางกันดังนี้ 
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...ดวยเหตุผลท่ีเปนชุมชนสองอารยธรรม บานเรือนในตลาดสามชุกจึงมีลักษณะเปนหอง
แถวไมผสมผสานกันระหวางสถาปตยกรรมไทยและจีนเปนหองแถวไมสองขางระหวาง
ทางเดินหรือท่ีกันวา “ซอย” มีท้ังหมด 4 ซอยดวยกัน โดยสวนหนึ่งสรางอยูบนท่ีดิน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พื้นท่ีซอย 1 และหองแถวริมนํ้าเปนของเถาแกเบี้ยว  แซเจ็ง 
พื้นท่ีซอย 2 ริมนํ้าหนาศาลเจาเปนของนายหุย  แซเฮ็ง นายอากรคนแรกของสามชุก... 
และพื้นท่ีซอย 3, 4 บางสวนเปนของเถาแกเน้ียม  แซโคว (อรุณลักษณ  ออนวิมลและ
ประพจน  ภูทองคํา, 2548: 48) 
                                     

 จากคําอธิบายดังกลาวประกอบกับการสํารวจขอมูลภาคสนามพบวา ชุมชนตลาด

สามชุกรอยปแบงเปน 5 ซอยแตละซอยมีลักษณะสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ซอย 1 และซอย 2 ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของราชพัสดุหรือทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

โดยตัวอาคารเรือนไมของทั้ง 2 ซอยเปนของเถาแกใหญที่เขามาบุกเบิกตลาดคือ เถาแกเบ้ียว  แซ

และเถาแก หรือขุนจํานงจีนารักษตามลําดับ ปจจุบันพื้นที่ทั้ง 2 ซอยเปดเปนรานคาขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และรานจําหนายสินคาที่ระลึกเปนสวนใหญ 

 ซอย 4 เปนเหมือนยานพาหุรัดเปนซอยที่จําหนายผา 

 ซอย 5 เปนซอยสุดทายตลาดสามชุกติดตอกับทาถานหรือทานายเจริญ เนื่องจากเจา

ของเดิมคือนายเจริญ ในอดีตเปนโกดังเก็บถานตลาดแสวงเจริญสิน 

 
2. ประวัติความเปนมาของชุมชนสามชุกตลาดรอยปและอําเภอสามชกุ 
 ชุมชนตลาดสามชุกเปดเปนแหลงทองเที่ยวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 

พ.ศ.2547 โดยมีชื่อเรียกวา “ชุมชนสามชุกตลาดรอยป” (สมฤทัย  เสือปาน, 2549: 4) จาก

การศึกษาขอมูลประวัติความเปนมาพบวา ตลาดแหงนี้เปนตัวอยางหนึ่งที่หลักฐานยืนยันใหเห็นวา 

ตลาดพัฒนาเกิดข้ึนพรอมกับการขยายตัวของสังคมเมืองในยุคตาง ๆ (สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท, 

2549: 2) กลาวคือ ตลาดสามชุกเกิดข้ึนพรอมกับการกอต้ังชุมชน ที่วาการอําเภอ และอําเภอ

สามชุก โดยในสวนนี้จะไดนําเสนอดังรายละเอียดตอไปนี้  
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ภาพที ่7 แผนที่แสดงช่ือเรียกของชุมชนตลาดสามชุกปจจุบัน 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 2.1 ประวัติความเปนมาของชุมชนสามชุกตลาดรอยป 

 สามชุกเปนชุมชนโบราณและแหลงการคาประจําทองถิ่นที่มีชื่อเดียวกับช่ือเรียก

หมูบาน ไมปรากฎหลักฐานแนชัดวากอต้ังข้ึนเมื่อใด  แตขอสันนิษฐานจากการกอสราง

ศาลหลักเมืองประจําชุมชนทําใหทราบวาชุมชนแหงนี้สรางข้ึนราวป พ.ศ. 2370 โดยเร่ิมกอต้ังคร้ัง

แรก ณ บริเวณ “ทายาง”∗ บานสามชุกทางฝงตะวันตกของแมน้ําทาจีน (แมน้ําสุพรรณบุรี) ตรง

ขามกับวัดสามชุก∗∗ หรือต้ังอยูทางทิศใตหางจากตลาดสามชุกปจจุบัน (ชุมชนตลาดสามชุกรอย

                                                 
 ∗สาเหตุท่ีเรียกบริเวณดังกลาววา “ทายาง” มีขอสันนิษฐาน 2 ประการคือ เน่ืองจากในอดีต

บริเวณดังกลาวมีตนยางนาข้ึนอยูเปนจํานวนมาก (เสาวนีย  จันทสอน, 2552: 47) หรืออาจเกิดจากชื่อ

เรียกกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงท่ีอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมากวา “พวกยาง” (กฤตยา  เสริมสุข, 

2554) 

 ∗∗วัดสามชุกเดิมชาวบานเรียกวา “วัดอัมพวัน” เปนวัดโบราณในตําบลสามชุก อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไมปรากฎหลักฐานแนชัดวาสรางข้ึนเมื่อใด แตจากทะเบียนของสํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอสามชุกสันนิษฐานวาสรางข้ึนในสมัยอยุธยาราวป พ.ศ. 2300 (หนังสือสวดมนตวัด
สามชุก, 2546) 
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ป) ประมาณ 2 กิโลเมตร  ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของบริเวณดังกลาวเปนปารกรางปกคลุม

ดวยพันธุไมและเต็มไปดวยสัตวปาหลากหลายชนิด เปนที่ต้ังถิ่นฐานของกลุมชาติพันธกลุมตาง ๆ 

ซึ่งอพยพมาอาศัยอยางตอเนื่อง โดยสันนิษฐานวากลุมคนไทยพื้นเมืองเปนกลุมคนสวนใหญที่

อพยพมาอาศัยอยูกอนจนถึงชวงกอต้ังเปนชุมชนการคา  ตอมาหลังจากเกิดชุมชนการคาแลวจึงได

มีกลุมชาติพันธุกลุมอ่ืนไดแก  ลาว  ละวา จีน และกะเหร่ียง อพยพเขามาในชวงหลัง  ดวยเหตุนี้จึง

มีการเรียกขานกลุมชาติพันธุที่แตกตางกันดังนี้ “ชาวบาน (คนไทย) ชาวเรือ (คนจีน) และชาวปา 

(คนลาว ละวา กะเหร่ียง)”∗ (อรุณี  จําปานิล, 2550: 29)  โดยในโคลงนิราศสุพรรณบุรีซึ่งประพันธ

โดยสุนทรภูเมื่อคร้ันเดินทางมาขุดแรที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ พ.ศ. 2379 (สมัยรัชกาลที่ 3) ได

บรรยายเกี่ยวกับชุมชนการคาสามชุกด้ังเดิมไวดังนี้ 

 

        ถงึนามสามชุกทา ปาดง     

  กะเหร่ียงไรฟายลง  แลกลา 

   เรือคาทานั้นคง  คอยกะเหร่ียง เรียงเอย    

  รายจอดทอดทาน้ํา  นับฝายขายของ 

                                                  (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ, 2513: 331) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
 ∗จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีกลุมชาติพันธุหลากหลายประกอบไปดวยกลุม
ชาติพันธุตาง ๆ ไดแก ชาวไทยพื้นถิ่น ละวา จีน ไทยทรงดํา (ลาวโซง) ลาวครั่ง (ไทยกา) ไทยเวียง 
เขมร กะเหร่ียง ญวน (พนมบุตร  จันทรโชติ, 2546: 32-44) 
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ภาพที่ 8 วัดสามชุกในอดีตราวป พ.ศ. 2480-2490 (ซาย) และวัดสามชุกในปจจุบัน (ขวา) 

ที่มา : เอนก  นาวิกมูล, ตลาดสามชุก: เรื่องเลากับภาพเกาและใหม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือน

ตุลา, 2554), 22, ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 9 ตนยางนาริมแมน้ําทาจีน (ซาย) และบริเวณทายางในปจจุบัน (ขวา) 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

          ในอดีตบริเวณ “ทายาง” เปนบริเวณที่จอดพักเรือแพตาง ๆ ชั่วคราวเพื่อขนถายสินคา 

เนื่องจากในฤดูแลงบริเวณลุมแมน้ําทาจีนตอนบนต้ังแตบริเวณเขตสามชุกเร่ือยไปจนถึงเขตรอยตอ

ระหวางแมน้ําทาจีนและแมน้ําเจาพระยาเขตจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานีแหงขอดเปนหาดทราย

ทําใหไมสามารถสัญจรผานไปได เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินชาวเรือสวนใหญจึง

จําเปนตองจอดพักเรือแพไวจนกวาจะถึงฤดูน้ําหลาก  เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนทาน้ําขนาด

ใหญสามารถรองรับการขนถานสินคาไดจํานวนมาก และเปนบริเวณที่มีผูคนเร่ิมต้ังรกราก เม่ือเกิด

การรวมตัวกันบอยคร้ังบริเวณ “ทายาง” จึงไดกลายเปนชุมชนแลกเปล่ียนสินคาในระหวางการเฝา
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รอใหถึงฤดูน้ําหลาก โดยชาวเรือที่มาคาขายในบริเวณดังกลาวจะไดใชเวลาวางในการจักสาน

ภาชนะที่ “…สานดวยไมไผ รูปรางคลายฟกที่ผาตามยาวเปนสองซีก มีขอบใชสอดลงในเกวียนเพื่อ

บรรทุกเมล็ดพืชและขาวเปลือก...” (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, 2546: 21) เรียกวา “กระชุก” หรือ “สีสุก” จน

ชื่อดังกลาวไดกลายเปนช่ือเรียกของพื้นที่นี้วา “บานกระชุก” หรือ “บานสามชุก” ดังที่ปรากฎไวใน

นิทานพื้นบานยานสุพรรณ  สวนใหญชุมนุมการคาแหงนี้จําหนายสินคาประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช

ภายในครัวเรือน นอกจากนี้ภายในบริเวณตลาดยังมีราน รานทําทอง (อมรา  จันทรมานะ, 2548: 

56-57; อรุณี  จําปานิล, 2550: 20)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที ่10 กระชุกใสขาวเปลอืกบนเกวียน 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 12 สิงหาคม 2553 

 

 ความคึกคักของชุมชนการคาสามชุกเดิมยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยไดพัฒนา

เปล่ียนแปลงจากระบบการคาแบบยังชีพมาเปนการคาขายภายใตระบบเงินตรานับต้ังแตการเปด

การคาเสรีในป พ.ศ. 2398 และไดขยายตัวตามความเจริญของการคาขาวในลุมแมน้ําทาจีนต้ังแต

หลังป พ.ศ. 2440 สงผลใหพื้นที่ชุมชนสามชุกเดิมมีพื้นที่จํากัดสําหรับการปลูกขาว ประกอบกับ

หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองสวนภูมิภาค พ.ศ. 2438 รัฐบาลไดมีนโยบายลดหยอนภาษี

สําหรับชาวนาที่บุกเบิกพื้นที่เพื่อปลูกขาว ชาวบานจึงไดอพยพมายังพื้นที่แหงใหมซึ่งมีความ

สมบูรณมากกวาเรียกวา “บานสามเพ็ง” ในชวงแรกของการกอต้ังเปนชุมชนมีผูคนอพยพมาเปน

จํานวนนอยเนื่องจากพื้นที่บานสามเพ็งยังคงมีสภาพเปนปารกอยู   อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณ

ดังกลาวมีทาน้ําขนาดใหญเปนหาดทรายต้ืนกวางขวางเหมาะสมเปนทาเทียบเรือ และเปนจุด

เชื่อมตอระหวางชุมชนตาง ๆ ดวยเสนทาง 3 สายที่มาจากทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก คือ 

ถนนสายบานหนองโรง-ชัฎหวาย ถนนสายบานหนองนาก-ขังขอม (คลองขอม) และลําคลองโปง
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แตง-ลําน้ําทาจีน (แมน้ําสุพรรณบุรี) จึงทําใหเดิมเรียกบริเวณนี้วา “สามแพรง” และเพี้ยนเสียงตาม

การออกเสียงของชาวจีนที่มาทําการ คาขายภายในบริเวณตลาดเปน “สามเพ็ง” หรือ “สําเพ็ง” ใน

ที่สุด (รุจ  รัตนพาหุ, 2547: 35; อมรา  จันทรมานะ, 2548: 57; อรุณี  จําปานิล, 2550: 31-32) ดัง

ปรากฏในโคลงนิราศสุพรรณที่บรรยายสภาพของบานสามเพ็งในเวลานั้นไววา  

 

        สามเพง็เล็งสะลางไม ไพรสน   

  ปาใหญใชเขตคน ขาดบาน 

   รมร่ืนชื่นชมชล ชุมแต แรเอย    

  ปลาวายสายสินธุสะอาน สะอาดต้ืนพื้นทราย 

                                               (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ, 2513: 331) 

 

 สวนที่มาของชื่อ “สามชุก” ซึ่งเปนช่ือชุมชนที่ ต้ังอยู ณ ตําแหนงปจจุบัน  จากขอ

สันนิษฐานซึ่งรวบรวมไดจากเร่ืองเลาที่เปนนิทานและตํานานประจําทองถิ่น 2 เลม คือ นิทานยาน

สุพรรณประพันธโดยสุภร  ผลชีวิน เม่ือป พ.ศ. 2526 และตํานานสามชุกซ่ึงประพันธจากการเรียบ

เรียงโดย สุนันทา  สุนทรประเสริฐในป พ.ศ. 2535 สรุปไดวา คําวา “สามชุก” นาจะเกิดจากการ

เรียกขานซ่ึงผสมผสานกลมกลืนกันระหวาง “กระชุก” “สามแพรง” หรือ “สําเพ็ง” ดังเนื้อหาตอน

หนึ่งที่กลาวถึงที่มาของช่ือประจําทองถิ่นนี้ตอไปนี้ 

 

  เมื่อกอนเกาเลาวาถิ่นทานี้ เคยเปนที่รวมสินคาเปนทาใหญ 

 ชาวปาพาเกวียนลงจากพงไพร ทางน้ําใชนาวาคล่ังคลาครัน 

 ทาสินคานั้นสมณาวา ทายาง พอถึงกลางฤดูแลงน้ําแหลงนั่น 

 เหือดแหงหายหลายตอนขาดทอน เรือแพสัญจรมิไดไรธารา 

 จึงตองขนส่ิงของมากองไว บนหาดใหญคอยคนมาซ้ือหา 

 พวกเดินทางมาถึงตองพึ่งพา ภาชนะเก็บรักษาสินคาไว 

 ภาชนะนี้มีนาเรียก สามชุก ชาวบานยุคนั้นทําจากลําไผ 

 บรรจุสรรพสินคาซ่ึงมาไกล เก็บอยูไดจนพอคามาหาซ้ือ 

 สามชุก หรือ กระชุก ในยุคนั้น เกี่ยวของกันกับทาที่เคยช่ือ 

 วา ทายาง ลางเลือนเรียกใหมคือ สามชุก ลือเรียกกันทุกวันนี้ 

 คร้ันตอมาทานี้มีตลาด สินคากลาดเกล่ือนขายอยูอึงมี่ 
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 เรียก สามเพ็ง เซ็งซาคาขายดี เปนแหลงที่ซื้อหาสินคากัน 

 นาม สามเพ็ง นั้นวาเพี้ยนมาแต สามแพรง แนเร่ืองราวเคยกลาวขวัญ 

 ถึงสถานยานต้ังตลาดนั้น คือถิ่นอันบรรจบครบสามทาง 

 ทางทิศเหนือทิศใตเลาไววา เรือพอคามาถนัดไมขัดขวาง 

 ทิศตะวันตกมาถึงทายาง ใชวัวตางสินคาลงมาพลัน 

 จึงรูกันแตนั้นสมญาแหลง ชื่อ สามแพรง สืบมามิชาผัน 

 เปน สามเพ็ง เรียกใหมไปตามกัน นามเกานั้นเลยเปล่ียนเสียงเพี้ยนไป 

                                                                      (สุภร  ผลชีวิน, 2526: 8-9) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
ภาพที ่11 หนงัสือแบบเรียนเร่ือง “นทิานยานสุพรรณ” ประพันธุโดยสุภร  ผลชีวนิ 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวัน 4 เมษยายน 2554 
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ภาพที ่12 ตําแหนงที่ต้ังของตลาดสามชุกปจจุบัน (บน) และตลาดสามชุกเดิม (ลาง) 

ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายทางอากาศจากเว็บไซต www.googleearth.com เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2554 

 

บานสามเพง็ 
(ชุมชนตลาดสามชกุปจจบุัน) 

บานสามชกุ 
(ชุมชนตลาดสามชกุเดิม) 

แมน้ําทาจีน 
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  อยางไรก็ตาม การขยายตัวของตลาดสามชุกบริเวณบานสามเพ็งมีมาอยางตอเนื่อง

จนถึงยุคซบเซานับต้ังแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา เนื่องจากสาเหตุสําคัญ 4 ประการ คือ ประการ

แรก เกิดจากการยายออกของหนวยราชการในพื้นที่และการยกฐานะเปนอําเภอของอําเภอดาน

ชางและอําเภอหนองหญาไซ สาเหตุประการตอมาเกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการสัญจรจาก

ทางน้ําเปนหลักมาเปนการสัญจรทางบก โดยมีการตัดถนนซ่ึงเปนเสนทางสายสําคัญ ประการที่

สามเปนผลมาจากการตลาดนัดแลหางสรรพสินคาใหม ๆ ประการสุดทายเกิดจากวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 (สักรินทร  แซภู, ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ และมนตทวี  จิระวัฒน, 2550: 15-

21; อรุณี  จําปานิล, 2550: 110-120) 

 2.2 ประวัติความเปนมาของอําเภอสามชุก  

 ประวัติความเปนมาของสามชุกไดถูกบันทึกเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยาง

ชัดเจนเมื่อคร้ังที่ไดมีการจัดต้ังสามชุกข้ึนเปนอําเภอในชวงการกระจายอํานาจการบริหารการ

ปกครองสวนทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยอําเภอสามชุกแตเดิมต้ังอยูในตําบลนางบวช อําเภอ

เดิมบางนางบวช∗ในปจจุบันกอต้ังข้ึน ในป พ.ศ. 2437 เม่ือคร้ังที่ไดทรงปฎิรูปการปกครองแผนดิน

โดยแบงการปกครองเปน 2 ระดับ คือ การบริหารราชการสวนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยเปน

ศูนยกลางในการบริหารหัวเมืองตาง ๆ  และการแบงเขตการปกครองในระดับภูมิภาค เม่ือแรกเร่ิม

ต้ังเปนอําเภอมีชื่อเดิมวา “อําเภอนางบวช” เนื่องจากมีนางบวช  ขุนพรมสุภา (บุญรอด) เปน

นายอําเภอคนแรกและใชบริเวณบานพักของนายอําเภอคนดังกลาวเปนที่ต้ังที่วาการอําเภอ   

 ตอมาในป พ.ศ. 2454 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะอําเภอทางเหนือของ

สุพรรณบุรีบริเวณหมูบานเขาพระต้ังข้ึนเปนอําเภออีกแหงหนึ่งมีชื่อวา “อําเภอเดิมบาง” โดยมี

หลวงปราบประจันตราษฎร (ใหม  บุณยบุตร) เปนนายอําเภอคนแรก (อรุณลักษณ  ออนวิมลและ

ประพจน  ภูทองคํา, 2548: 47)  

                                                 
 ∗หลังจากการเร่ิมใชระบบการปกครองมณฑลภิบาลอยางจริงจังต้ังแตป พ.ศ. 2437 ในป 
พ.ศ. 2438 ไดมีการกอต้ังมณฑลนครชัยศรีขึ้นประกอบดวยเมืองนครชัยศรี เมืองสุพรรณบุรี และเมือง
สมุทรสาคร โดยในแตละเมืองยังไดแบงการปกครองออกเปนอําเภอตาง ๆ   เมืองสุพรรณบุรีในขณะน้ัน
ไดแบงเขตการปกครองออกเปน 4 อําเภอ อําเภอนางบวชเปนสวนหน่ึงท่ีอยูในอําเภอบานทึง ดัง
รายละเอียดการแบงการปกครองของเมืองสุพรรณบุรีตอไปน้ี 1. อําเภอพิหารแดง 2. อําเภอบานทึง 
(อําเภอนางบวช) (อําเภอเมืองฯ อําเภอทาพี่เล้ียง) 3. อําเภอสองพี่นอง และ 4. อําเภอบางปลามา (กรม
ศิลปากร, 2544: 61) 
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 ในป พ.ศ. 2457 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการใหหลวง

ปราบประจันตราษฎรยายที่วาการอําเภอมาต้ัง ณ บริเวณ “บานสามเพ็ง” หางจากชุมชนตลาด

สามชุกปจจุบันทางทิศใตประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเปนศูนยการคาขายและการแลกเปล่ียนสินคา

ระหวางกลุมชาติพันธุกลุมตาง ๆ  

 ตอมาในป พ.ศ. 2482 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ไดมีการตรา “พระราชกฤษฎีกา

เปล่ียนนามอําเภอ กิ่งอําเภอและตําบลบางแหงพุทธศักราช 2482” และไดประกาศไวในราชกิจจา

นุเบกษาเลมที่ 56 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ 2482 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวไดใหเหตุผล

ของการเปล่ียนแปลงชื่อของอําเภอ กิ่งอําเภอหรือตําบลตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไทยไววา “โดยท่ี

เห็นสมควรจะเปล่ียนนามอําเภอ กิ่งอําเภอ และตําบลบางแหงเสียใหม เพื่อประโยชนและความ

สะดวกแกประชาชนและราชการ  กับเพื่อรักษาไวซึ่งประวัติศาสตรแหงทองถิ่น” (ราชกิจจา

นุเบกษาเลมที่ 56, 2482: 355)  ดวยเหตุนี้ “อําเภอนางบวช” จึงไดเปล่ียนช่ือเปน “อําเภอสามชุก” 

เพื่อใหมีชื่อสอดคลองกับชื่อของตําบลที่มีที่วาการอําเภอต้ังอยู  และยายที่ ต้ังมาริมแมน้ํา

สุพรรณบุรี (หรือแมน้ําทาจีน) โดยปจจุบันอําเภอสามชุกต้ังอยูหมู 2 อําเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ถัดมาในป พ.ศ. 2526 กระทรวงมหาดไทยไดแบงแยกพื้นที่บางสวนของอําเภอสามชุก

และจัดต้ังเปน “กิ่งอําเภอหนองหญาไซ” ซึ่งปจจุบันกิ่งอําเภอดังกลาวไดรับการจัดต้ังใหเปนอําเภอ

หนองหญาไซทําใหอําเภอสามชุกมีพื้นที่ลดลงเหลือเพียง 362 ตารางกิโลเมตร (รุจ  รัตนพาหุ, 

2547: 36) 
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ภาพที ่13 การเปล่ียนแปลงชือ่ตําบลและอําเภอในจังหวดัสุพรรณบุรีเมื่อป พ.ศ. 2482 

ที่มา : “พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนนามอําเภอ กิ่งอําเภอและตําบลบางแหงพุทธศักราช 2482,”         

ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 (17 เมษายน 2482): 362.  เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2553.  เขาถึงได

จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF 

 
3. ความสําคัญของอําเภอสามชกุและชุมชนตลาดสามชุกรอยป 
 
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทําใหทราบวาอําเภอสามชุกและชุมชนตลาด

สามชุกรอยปมีความสําคัญดังนี้ 

  3.1 ความสําคัญทางประวติัศาสตรและโบราณคดี 

 อําเภอสามชุกเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีประวัติศาสตรยาวนานและเปน

พื้นที่ต้ังถิ่นฐานอยางถาวรนับต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปลายยุคทวารวดีที่มีการขยายตัว

ของชุมชน จากหลักฐานทางโบราณคดีพบชุมชนโบราณจํานวน 2 แหงภายในเขตอําเภอสามชุก

จากจํานวนที่พบภายในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดจํานวน 19 แหง คือ ชุมชนโบราณบานเนินทาง

พระและชุมชนโบราณบานลาดสิงห ตําบลบานสระ (กรมศิลปากร, 2544: 30)   นอกจากน้ี การ
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คนพบหลักฐานทางโบราณคดี เชน ลูกปด∗และประติมากรรมศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรสมัย

บายนแสดงใหเห็นวาบริเวณเขตอําเภอสามชุกเปนที่ ต้ังชุมชนอยางตอเนื่องต้ังแตยุคกอน

ประวัติศาสตร  ตอมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีการต้ังชุมชนถาวรและสรางพัฒนาการเปนเมืองข้ึน

แถบบริเวณเดิมบางนางบวชและสามชุกที่ติดตอกับเมืองตอนเหนือในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา 

(จารุณี โอสถารมย, 2547: 99) และในชวงปลายศตวรรษที่ 16 เมื่ออาณาจักรทราวดีออนแอลง 

บริเวณดังกลาวทางแถบตะวันตกและเมืองสุพรรณบุรีจึงตกอยูภายใตอํานาจของเขมร (เขมชาติ  

เทพไชย, 2542: 108)  

  3.2 ความสําคัญทางศิลปะและสถาปตยกรรม 

  การคนพบโบราณวัตถุจํานวนมาก เชน รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เศียรทวารบาล 

พระพุทธรูปนาคปรก ประติมากรรมปูนปนรูปตาง ๆ บริเวณเนินทางพระซ่ึงต้ังอยูระหวางแมน้ําทา

คอยและแมน้ําสุพรรณบุรี ตําบลบานสระ อําเภอสามชุกเปนหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสําคัญที่

แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนามหายานและอิทธิพลศิลปะแบบเขมรบายน (หรือ

ศิลปะแบบลพบุรี) สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-1763) ในแถบบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา

ฝงตะวันตก โบราณวัตถุดังกลาวมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องบงช้ีขอสันนิฐานที่วาเมือง

สุพรรณบุรีนาจะเปน “สุวรรณปุระ” หนึ่งในเมืองในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาที่พระเจาชัยวรมันที่ 

7 ไดโปรดใหจําหลักพระชัยพุทธมหานาถนําไปประดิษฐานไวตามปราสาทหินตาง ๆ ตามปรากฎ

ในจารึกปราสาทพระขรรค (กรมศิลปากร, 2544: 40-41; จารุณี โอสถารมย, 2547: 97)  ดังปรากฎ

ในจารึกปราสาทพระขรรคที่เมืองพระนครหลวง (Ankor Thom) บทที่ 119-121 ตอไปนี้ 

 

...พระราชา (พระเจาชัยวรมันท่ี 7) ไดโปรดใหจําหลักพระชัยพุทธมหานาถ นําไปประดิษฐาน
ไวในปราสาทหินตาง ๆ ในบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาไดแก ลโวทยะปุระ (ละโวหรือ
ลพบุรี) สุวรรณปุระ (สุวรรณภูมิหรือสุพรรณบุรี) สัมพูกบัฏฏนะ (ไมทราบแนนอน) ชย
ราชบุรี (ราชบุรี) ศรีชยสิงหบุรี (ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจบุรี) ศรีชยวัชรบุรี 
(เพชรบุรี) ศรีชยทิบุรี (ศรีวิชัย นครปฐม)  (เขมชาติ  เทพไชย, 2542: 87) 
                                                              

 

 

                                                 
 ∗ลูกปดภายในเขตอําเภอสามชุกขุดคนพบท่ีวัดนางพิม ตําบลสามชุก วัดลําพระยา ตําบล

ยานยาว และยานทางพระ ตําบลบานสระ (เขมชาติ  เทพไชย, 2542: 54) 
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  ปจจุบันโบราณวัตถุที่ถูกคนพบในบริเวณดังกลาวไดถูกนํามาจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ยกเวนพระพุทธรูปนาคปรกที่ประดิษฐาน ณ 

วัดวิมลโภคาราม เขตเทศบาลอําเภอสามชุก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่14 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ซาย) ทวารบาล (กลาง) และพระพุทธรูปนาคปรก (ขวา) 

ที่มา : เขมชาติ  เทพไชย,  โบราณคดีและประวัติศาสตรเมืองสุพรรณบุรี.  (กรุงเทพฯ: สาร

รังสรรค, 2542), 90, พนมบุตร  จันทรโชติ, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุพรรณบุรี.  (กรุงเทพฯ: 

ฟนนี่ พับบลิชช่ิง, 2546), 64; 69 

 

 นอกจากนี้ ภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยปยังยังพบอาคารไมเกาชั้นเดียวและเรือน

แถวไมสองช้ันซ่ึงสรางข้ึนในสมัยรัตนโกสินทรชวงกลางสมัยรัชกาลที่ 4-6 ซึ่งทรงคุณคาทางดาน

สถาปตยกรรมซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต จากการสํารวจพบลวดลายฉลุขนมปงขิงซ่ึงมีมากกวา 19 

ลาย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552: 63)  

 3.3 ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ  

  ผลการศึกษาหลายช้ินทางดานประวัติศาสตรและสภาพทางสังคมของบริเวณลุมแมน้ํา  

ทาจีนแสดงใหเห็นวา บริเวณลุมแมน้ํานี้เปนมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจในฐานะเปนแหลง

การคาขาวและน้ําตาลที่สําคัญ  (มณฑล  คงแถวทอง, 2527; สุภาภรณ   จินดามณีโรจน, 2532) 

ปจจุบันสามารถพบเห็นโรงสีและโรงงานผลิตน้ําตาลทรายเกาแกต้ังเรียงรายอยูสองฝงแมน้ําทาจีน

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวาบริเวณที่ต้ังตลาดสามชุกเปนที่ต้ังของโรงสีขาวจํานวน 2 โรง

ปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว (สมชาย  หงษสุพรรณ, 2553)  นอกจากนี้ตลาดสามชุกยังเปนแหลง

การคาสําคัญประจําทองถิ่นต้ังแตกอนป พ.ศ. 2370 (อรุณี  จําปานิล, 2550)  
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ภาพที ่15 โรงสีเกาที่เลิกกิจการแลวริมฝงแมน้ําสุพรรณบุรี 

ที่มา : ภาพจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวนั 12 สิงหาคม 2553 

 

  ปจจุบันชุมชนสามชุกตลาดรอยปไดเปล่ียนแปลงบทบาทเปนฐานทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอสามชุก โดยไดรับการจัดลําดับใหเปนแหลง

ทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับส่ีดาวหรือมีระดับมาตรฐานอยูที่ 78.5 เปอรเซ็นตเมื่อประเมินจาก

ศักยภาพดานการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว และการ

บริหารจัด ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดจํานวนมหาศาลแกจังหวัดสุพรรณบุรี  จาก

ขอมูลทางสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเขต 6 (จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวา ในชวงป พ.ศ. 

2552 มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนสามชุกตลาดรอยปเปน

จํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากประเทศในแถบยุโรปและประเทศจีนเปนหลัก สงผล

ใหอัตราการเจริญเติบโตของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติโดยรวมเพิ่มข้ึนกวา 1 ลาน

คน (สยามธุรกิจ, 2552) 

  

 

  



86 
 

86 

บทที่ 5 
ความจรงิแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

เพื่อการทองเท่ียวเชิงโหยอดีตในชุมชนตลาดสามชุกรอยป 
 

 ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณผู

มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับการจัดการทองเที่ยวในสวนของผูมีบทบาทสําคัญกับการ

จัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป โดยประเด็นที่จะนําเสนอ

แบงเปน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัย กลาวคือ สวนที่หนึ่งจะกลาวถึงปริบทของการ

จัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในพื้นที่ศึกษา โดยจะวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหการทองเที่ยว

เชิงโหยหาอดีตในพื้นที่ดังกลาวประสบความสําเร็จ สวนที่สองจะเปนการวิเคราะหความจริงแทใน

การจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป และในสวนที่สาม

จะเปนการนําเสนอผลการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอความจริงแทในการ

จัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
1. การจัดการการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีตภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยป 
 การวิเคราะหการจัดการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ทําให

ทราบวาอะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําใหแหลงทองเที่ยวที่ศึกษาเปนสถานที่ ๆ ดึงดูดนักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเที่ยวและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  ดวยเหตุนี้ในตอนนี้จะเปนการนําเสนอผล

การศึกษา นอกจากกระแสตอบสนองปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทยที่ทําใหการทองเที่ยว

เชิงโหยหาอดีตเปนเหตุจูงใจในการทองเที่ยว  ผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร

และภาคสนามทําใหทราบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตในบริเวณชุมชน

ตลาดสามชุกรอยปประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยเปนจํานวน

มากเนื่องมาจากปจจัยสําคัญ 3 ประการดังนี้ 
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 1.1. ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 การจัดการทองเที่ยววัฒนธรรมอยางยั่งยืนเนนการขับเคล่ือนจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่มาจากกลุมของชุมชน (Community groups) หรือผูอยูอาศัยทองถิ่น (Local residents) เปน

สําคัญ (McKercher and du Cros, 2002) ชุมชนตลาดสามชุกรอยปเปนตัวอยางหน่ึงของการ

ดําเนินการจัดการการทองเที่ยวโดยเกิดจากแรงขับเคลื่อนจากชุมชนทองถิ่นเปนกลไกหลักดังความ

คิดเห็นที่ไดแสดงไววา “…ความสําเร็จของสามชุกอยูที่ทางของคนใน แลวเขาเปนผูทํา ที่อ่ืนไมได

ทําใหเขา...” (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2554)  นอกจากนี้ ยังไดรับความรับรวมมือและการสนับสนุน

ดานการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอิสระอ่ืน ๆ ซึ่งไม

เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการการทองเที่ยวภายชุมชุมดังกลาว จากการวิเคราะหผูมีสวนไดสวน

เสียกับการจัดการทองเที่ยวภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกสามารถจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย

ไดเปน 2 กลุมคือ ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (Key stakeholders) และผูมีสวนไดสวนเสียรอง 

(Secondary stakeholders) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1.1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักเปนกลุมผูดําเนินการจัดการทองเที่ยว ผูรับ

ผลประโยชนและผลกระทบในการจัดการทองเท่ียวโดยตรง ผลจากการศึกษาพบกลุมผูมีสวนได

สวนเสียหลัก 2 กลุมที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในชุมตลาดสามชุก คือ 

ชุมชนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐ กลุมชุมชนทองถิ่น ไดแก คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก

เชิงอนุรักษและชาวชุมชนสามชุกตลาดรอยปซึ่งมีบทบาทหนาที่กําหนดนโยบายและแผนจัดการ

การทองเที่ยวโดยชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสามชุกซึ่งใหความรวมมือจัดการเรียน

การสอนเชิงบูรณาการกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดเขา

ฝกอบรมเปนมัคคุเทศนนอยเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว  สวนหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญคือ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เปนผูใหการสนับสนุนดานงบประเมินและการ

ฝกอบรมมัคคุเทศกเพื่อแนะนําใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชุมชนแกนักทองเที่ยว 

  1.1.2 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียรองเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมมีบทบาทหรือ

ความเกี่ยวของกับการจัดทองเที่ยวโดยตรง แตมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกใหดํารงอยูเพื่อเปนฐานทรัพยากรสําหรับการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต กลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้สวนใหญจะทําหนาที่เปน “พี่เล้ียง” หรือ 

“ผูสนับสนุน” ในการดําเนินการตาง ๆ  จากการศึกษาสามารถแบงกลุมไดเปน 3 กลุมยอยคือ 1. 

หนวยงานภาครัฐ ไดแก เทศบาลตําบลสามชุก กรมธนารักษ  กรมศิลปากร และสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน 2. องคกรอิสระ ไดแก มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะ สํานักกองสุนสนับสนุน
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การสรางเสริมสุขภาพ อิโคโมสไทย และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ  รวมทั้ง 3. 

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

 ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในบริเวณชุมชนตลาด

สามชุกรอยปสามารถสรุปไดดังปรากฏในตารางที่ 5 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5 ผูมสีวนไดสวนเสียในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในชุมชนตลาดสามชุกตลาดรอยป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการสามชุก 
พัฒนาสามชุกเชิง

ชุมชน
ทองถิ่น 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

ชาวชุมชนตลาดเกา
รอยปสามชกุ 

สถาบัน 
การศึกษา 

หนวยงาน
ภาครัฐ 

การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยเขต 6 

เทศบาลตําบล
สามชุก 

กรมธนารักษ 

สถาบันพัฒนา 
องคกรชุมชน 

สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

องคกร
อิสระ 

มูลนิธิชุมชนไทย กรมศิลปากร อิโคโมสไทย 
มูลนิธิเล็ก-
ประไพวิริยะ

สํานักกองสุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 

สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ 

สนับสนุนดานการจัดการทองเที่ยว 

สนับสนุนดานการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

สนับสนุนดานการจัดการทองเที่ยวและการ
อนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
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 1.2 ฐานทรัพยากรเพื่อการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีต 
 ส่ิงเราเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กระตุนใหเกิดการโหยหาอดีตดังไดกลาวมาแลว

ในบทที่ 2  ชุมชนตลาดสามชุกรอยปเปนชุมชนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยว

เชิง   โหยหาอดีต เนื่องจากยังคงสงวนรักษาท้ังทรัพยากรทางวัฒนธรรมจับตองได (Tangible 

cultural resource) และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible cultural resource) 

ไวไดเปนอยางดี  ทรัพยากรประเภทตาง ๆ ดังกลาวสามารถนํามาใชเปนฐานทรัพยากรเพื่อการ

จัดการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีตที่สําคัญ  ขอคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณแสดงใหเห็นวา

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ถูกนํามาใชในการจัดการทองเท่ียวยังคงมีความด้ังเดิมทั้งลักษณะทาง

กายภาพของตัวอาคารบานเรือนและรูปแบบวิถีชีวิตดังปรากฏในคํากลาวตอไปนี้ 

 

...สวนหน่ึงคิดวาไดในเร่ืองของตัวอาคารนะ แลวก็โดยตัวของกายภาพเองไมไดถือวา
เปล่ียน ถึงเปล่ียน เปล่ียนภายใตโครงสรางเกา แลวก็ตัวของวิถีเองเปนวิถีท่ีไมได
สรางใหม เปนวิถีท่ีเคาเคยอยู ๆ แลวแตกลับมาฟนใหม และสวนหน่ึงเปนคนทองถิ่น 
เสนหอยูตรงเวลาพูด ความสัมพันธ แมอาจจะลดลงไปบางเน่ืองจากคนไปเท่ียวเยอะ 
สมัยกอนท่ีไปนะ เคาแคเห็นรถบัสคันหน่ึงท่ีมา ...เคาจะพูด คุย เลาในสิ่งท่ีเคาเปน ความ
โหยหาสวนหนึ่งมองวาเปนเร่ืองคุณคาท่ีเคาแสดง ในเร่ืองประวัติศาสตรท่ีเคามี เคา
พยายามเลาวาเคามาจากท่ีโนนท่ีน่ีแลวเคามาสรางอะไรยังไง...   (ทับทิม  แกววิเศษ, 
2554) 

                                         
 นอกจากประเด็นดังกลาวขางตน ผลจากการศึกษายังพบวา ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ของชุมชนตลาดสามชุกรอยปยังสามารถตอบสนองความตองการโหยหายอดีตของนักทองเที่ยวได

เปนอยางดี โดยการกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกโหยหาอดีต กลาวคือ นักทองเที่ยวที่

เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดแหงนี้จะเชื่อมโยงอดีตจากประสบการณหรือความทรงจําในอดีตกับ

ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูภายในชุมชน ดังคําบอกเลาที่ไดจากการสัมภาษณชาวชุมชน

ตลาดสามชุกเกี่ยวกับประเด็นฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหา

อดีตตอไปนี้   
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...ตอนน้ันผมยังไมไดยุงกับคาขายเทาไหร ...มีคนเฒาคนแกมา...ตอนนั้นพวกผมนัดเจอ
กินขาวกลางวันกันท่ีบานขุนจํานงฯ จะมีตาแปะอยูคนหน่ึง เขาก็มา มาทุกอาทิตย ลูกเตา
ไมไดพามานะ แกมาแกเองมาจากกรุงเทพฯ น่ังรถตูมา บอกเน่ีย อั๊วมาเห็นแบบน้ีมัน
เหมือนสมัยอั๊วเล็ก ๆ มันคลาย ๆ วาคนผูเฒาผูแกพอเห็นตลาดแลวมันก็ทําใหคิดถึงอดีต
ของเขา บานเขาเคยอยูบานไมแบบน้ี ประตูบานเฟยมอะไรอยางน้ี แลวเราก็มาคิด อยาง
เรากรณีมาคาขายพวกเนี่ย ผมก็พยายามหาสินคาท่ีวาสมัยผมเล็ก ๆ อยางของเลน
สังกะสีเน่ีย...  (สมชาย  หงษสุพรรณ, 2553) 

                                         
...ท่ีรานมีนักทองเท่ียวมาถายรูปประจํา ถามีเวลาก็จะอธิบายเยอะนิดน่ึง แตถาไมมีก็จะ
บอกเขาวาถาสงสัยอะไรถามไดนะคะ เพราะบางทีไมทราบวามาดูเฉย ๆ หรืออยากได
ขอมูลเพิ่ม ไมทราบเหมือนกัน บางทีนักทองเที่ยวเลาใหฟงวา สมัยเต่ียเปนรานขายยา 
สมัยเด็กผมเคยมีอันน้ีอันโนน ก็จะมาเลาใหฟง ...รานเราอยูในแผนท่ีทองเที่ยวของตลาด
... นักทองเที่ยวมี 3 แบบคือ หน่ึงคือนักศึกษาก็จะเดินตามแผนท่ี ประเภทท่ีสองคือ อดีต
เคยผูกพันกับรานขายยา เชนเคยอยูบริษัทรานขายยา เคยอยูบริษัทโอสถสภา เขาก็จะ
มาดูอะไรอยางน้ัน อีกประเภทคือชอบของเกามาขอซื้อ มาถายรูป ผมชอบมากเลยขาย
ไดไหมจะขอซื้อท้ังราน ใหเทาน้ีเทาน้ัน...  (โสมนัส  วัฒนไกร, 2554)  

  

 ปจจุบันคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษไดจัดทําแผนพับแนะนําสถานท่ี

ทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดสามชุก มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของชุมชนโดยรอบ 

ตลอดจนไดรับความรวมมือจากชาวชุมชนสามชุกในการอนุรักษสภาพด้ังเดิมของอาคารเรือนไมที่

เปนที่อยูอาศัยหรือรานคาเพื่อเอ้ือใหเกิดบรรยากาศโหยหาอดีตแกนักทองเที่ยวดังปรากฏในภาพท่ี 

16 และภาพที่ 17 
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ภาพที่ 16 แผนที่แนะนําการทองเที่ยวภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ, สืบสานงานศิลป ถ่ินสามชุก. (ม.ป.ท., 

2551), 50.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่17 ปายแนะนําสถานท่ีทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 
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 จากแผนที่แนะนําสถานท่ีทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยปดังกลาวจะเห็นได

วา ตลาดแหงนี้มีฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่นํามาใชจัดการทองเที่ยวเชิงโหยอดีตทั้งหมด 24 

แหง สวนใหญเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไดจํานวน 22 แหลงหรือคิดเปน 91.6% และ

เปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดจํานวน 2 แหลงหรือคิดเปน 8.3%  อยางไรก็ตาม จาก

การสํารวจภาคสนามพบวา มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถใชเปนฐานทรัพยากรเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตไดจริงจํานวนทั้งส้ิน 23 แหง เนื่องจากทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ต้ังอยู

บางพื้นที่ยากแกการเขาถึงและไมใครมีนักทองเที่ยวใหความสนใจเปนเยี่ยมชมมากนัก 

ตัวอยางเชน แหลงทองเที่ยวหมายเลข 24 เปนยุงขาวโบราณต้ังอยูหางจากตัวตลาดไกล การ

เขาถึงแหลงทองเที่ยวดังกลาวทําไดยากเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีทางเขาที่ซับซอน ประกอบกับ

บริเวณดังกลาวมีสุนัขดุ ตองติดตอคนในพื้นที่เพื่อนําเขาชม เปนตน  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ใช

เปนฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตของชุมชนตลาดสามชุกรอยปสามารถจําแนก

ไดดังรายละเอียดตอไปนี้  
  
  1.2.1 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองได  

  ภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยปมีฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตอง

ไดที่สําคัญ ดังนี้  

  1. ตูไปรษณียโบราณ ปจจุบันต้ังอยูบริเวณดานหนาทิศตะวันตกของตลาด

สามชุกติดกับลานดานหนา สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2454 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนตูไปรษณียที่มีคุณคา

ทางประวัติศาสตร (Historical value) ตอการไปรษณียไทย เนื่องจากเปน 1 ใน 20 ตูไปรษณีย

โบราณที่เหลืออยูในประเทศไทย จากการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว 

ณ ตลาดสามชุกรอยปพบวา บริเวณดังกลาวเปนสําคัญที่นักทองเที่ยวจํานวนมากนิยมมาถายรูป

เปนที่ระลึกและสงไปรษณียบัตรถึงตนเองเพื่อเปนที่ระลึกโดยซ้ือดวงตราไปรษณียกรที่ระลึก

สามชุกดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกตลาดรอยปสามชุก  
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ภาพที ่18 ตูไปรษณียโบราณบริเวณทางเขาชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

    2. เรือนแถวไมเกาสองช้ัน เปนลักษณะทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่สามารถพบ

เห็นไดภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยป พื้นที่ชั้นลางเปนพื้นที่สําหรับคาขาย สวนชั้นบนเปนสวนที่

พักอาศัย มีประตูพับแบบบานเฟยม เหนือประตูของแตละรานยังคงรักษาปายช่ือรานตามรูปแบบ

ด้ังเดิมไวซึ่งสวนใหญจะสลักเปนอักษรไทยคูกับอักษรจีนหรืออักษรไทยเพียงอยางเดียว หลังคา

เปนทรงปนหยา ทรงมนิลาหรือทรงจ่ัวมุงดวยกระเบื้องวาว  ฉลุลวดลายขนมปงขิง∗ตามบริเวณ

แผงประดับใตหลังคาและชองลมเหนือบานประตู (เสาวนีย  จันทรสอน, 2552: 53) นักศึกษาคณะ

ครุศาสตรสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเคยสํารวจ

พบวา ยังคงเปนลวดลายด้ังเดิม  นอกจากนี้ ลวดลายขนมปงขิงด้ังเดิมจํานวน 3 ลายยังถูกนํามา

ทําข้ึนใหมและใชประดับประดานิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการอนุรักษชุมชนบริเวณลานโพธ์ิ ซึ่ง

                                                 
 ∗หรือคําทับศัพทในภาษาอังกฤษเรียกวา “จิงเจอรเบรด (Ginger bread)” เปนสถาปตยกรรม

ท่ีมีท่ีมาจากเรือนวิกตอเรียนในชวงศตวรรษที่ 19 ซึ่งตรงกับสมัยพระราชินีวิกตอเรียแหงประเทศอังกฤษ  

สถาปตยกรรมดังกลาวสันนิษฐานวาไดเขามาสูในประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยไดรับอิทธิพลจาก

ชาติทางแถบตะวันตกและชาติในเอเซียตาง ๆ อาทิ พมาและมลายู (ชาวมุสลิม) เปนตน  แตชางไทยได

ฉลุลวดลายไทยเพิ่มเติมเขาไปเพื่อประโยชนในการใชสอย (เกศฐิศานติ  สมทอง, 2539: 10) 
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แสดงใหเห็นวาลวดลายดังกลาวมีคุณคาเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Value)∗ ตอชาวชุมชนตลาด

สามชุกรอยป 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที ่19 เรือนไมฉลุลวดลายขนมปงขิงภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

   3. พิพิธภัณฑยอนอดีต   บริเวณชุมชนตลาดสามชุกทั้งหมดถือไดวาเปน

พิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living museum) ตามแนวทางการอนุรักษตลาดและนโยบายการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวของชุมชน  เนื่องจากตลาดแหงนี้ยังคงทําหนาที่เปน

สถานที่สําหรับการซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาและที่อยูอาศัยของประชาชนในพ้ืนที่  อยางไรก็ตาม 

หากพิจารณาความหมายของพิพิธภัณฑในประเด็นที่หมายถึง “สถานที่ที่เก็บรวบรวมและแสดงส่ิง

ตาง ๆ ที่มีความสําคัญทางดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปน

ประโยชนตอการศึกษาและกอใหเกิดความเพลิดเพลิน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 789) ภายใน

บริเวณชุมชนตลาดสามชุกมีพิพิธภัณฑทองถิ่น 1 แหงที่บอกเลาประวัติความเปนมาของชุมชนแหง

นี้ รวมถึงเปนขอมูลเบ้ืองตนที่แนะนําใหนักทองเที่ยว คือ พิพิธภัณฑบานขุนจํานงจีนารักษ ต้ังอยูที่

ซอย 2 สรางข้ึนใน พ.ศ. 2459 เดิมเปนที่อยูอาศัยของขุนจํานงจีนารักษ (นามเดิมคือหุย  แซเฮง) 

ตําแหนงกรมการพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี นายอากรสุรา-ฝน ปจจุบันตัวอาคารถูกใชสอยเพื่อเปน

พิพิธภัณฑอยางเดียว ไดรับอนุญาตจากนางสุมาลย  จีนารักษ หลานสาวของขุนจํานงจีรารักษ

ใหยืมบานเพื่อจัดทําเปนพิพิธภัณฑของชุมชนตลาดสามชุกรอยปเปนระยะเวลา 10 ปต้ังแตป พ.ศ. 

                                                 
 ∗คุณคาเชิงสุนทรียะ หมายถึง คุณคาท่ีเกิดจากความงดงามของทรัพยากรวัฒนธรรม เชน

ลวดลาย รูปทรง หรือวัสดุซึ่งกอใหเกิดแรงบันดาลใจใหสรางสรรคผลงานอื่น ๆ (Lipe, 1989) 
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2545-2555 โดยไดรับการบูรณะคร้ังแรกจากโครงการเมืองนาอยู ของมูลนิธิชุมชนไทย (สักรินทร  

แซภู, ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ และมนตทวี  จิระวัฒน, 2550: 40) ตัวอาคารมี 3 ชั้น แตใชพื้นที่

สําหรับการจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑเพียง 2 ชั้น คือ  

   บริเวณชั้น 1 เปนโถงกวางจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวของกับประวัติความเปน

ขอมูลทั่ว ๆ และแบบจําลองของชุมชนตลาดสามชุกรอยปซึ่งจัดทําโดยนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร

สถาปตยกรรม  

   บริเวณชั้น 2 แบงเปน 3 หองเปนหองจัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวและเคร่ืองใช   

ตาง ๆ ของครอบครัวขุนจํานงจีนารักษ 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที ่20 การจัดแสดงภายในพพิิธภัณฑบานขุนจํานงจีนารักษ  

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

   4.  โรงแรมอุดมโชค เปนอาคารเรือนไมแถวสองช้ันต้ังอยูบริเวณซอย 2  มี 2 คูหา 

ประตูเปนบานเฟยม เดิมเปนอาคารท่ีพักอาศัยตอมาถูกดัดแปลงใหเปนโรงแรมเพื่อตอบสนองผู

เดินทางมาคาขายหรือพนักงานขายจากตางจังหวัดที่เดินทางมาทํางานในพื้นที่ตลาดสามชุก สราง

ข้ึนเพื่อใชเปนโรงแรมแหงที่สองภายในพื้นที่ตลาดสามชุกเมื่อประมาณป พ.ศ. 2470 โดยกั้นหอง

ออกเปน 12 หอง เจาของเดิมคือ พิศิษฎ  สิริภิญโญ (แปะซิม) และภรรยา  ตอมาเมื่อเจาของเดิม

เสียชีวิตลงทายาทจึงขายใหอรุณลักษณ  ออนวิมล โรงแรมแหงนี้เปนหนึ่งในโครงการอนุรักษและ

พัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก (สักรินทร  แซภู, ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ และมนตทวี  จิระวัฒน, 

2550: 58) ปจจุบันพื้นที่ชั้นลางของโรงแรมแหงนี้มุมดานหนาจัดแสดงของใชยอนอดีต สวนอ่ืน ๆ 

เหลือเปดเปนรานคาจําหนายเส้ือผา เคร่ืองด่ืม และของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว สวนพื้นที่ชั้น

บนเปดเปนพิพิธภัณฑสําหรับใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมโดยไมคิดคาบริการแบงพื้นที่การจัดแสดง
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เปน 2 สวน คือ หองจัดแสดงสภาพดั้งเดิมของโรงแรม และหองฉายภาพยนตรซึ่งจัดแสดงเกี่ยว

โปสเตอรโฆษณาภาพยนตร และอุปกรณฉายภาพยนตรเกา (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก

เชิงอนุรักษ, 2549: 27) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที ่21 บริเวณชั้น 1 (ซาย) และช้ัน 2 (ขวา) ของโรงแรมอุดมโชค 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

   5. รานขายสินคาอุปโภคและบริโภค อาชีพหลักและสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน

ของชาวชุมชนตลาดสามชุกรอยปคือ อาชีพคาขาย  ดวยเหตุนี้ภายในบริเวณตลาดแหงมีจึงมีราน

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคประเภทตาง ๆ จํานวนมาก ปจจุบันรานคาตาง ๆ บางรานยังคงเปด

ใหบริการแกลูกคาภายในชุมชนสามชุกและนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในชวงวันธรรมดา

และวันหยุดเสารอาทิตย   จากการสังเกตการณภาคสนามและการสัมภาษณพบวา สินคาหลาย

ประเภทที่วางจําหนายในตลาดแหงนี้มีความเชื่อมโยงกับความทรงจําหรือประสบการณในวัยเด็ก

ของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้การเลือกซื้อสินคาที่เคยใชหรือเคยเห็นในวัยเด็กจึงเปน

สาเหตุหนึ่งของการเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดแหงนี้   

   ขอมูลที่ไดจากแผนพับแนะนําแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยปซึ่ง

จัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษมีรานคาแนะนําที่เปนฐานทรัพยากรเพื่อ

การทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตจํานวนทั้งหมด 14 ราน กระจายตัวอยูในพื้นที่ซอยตาง ๆ ทั้ง 5 ซอย 

สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ รานคาที่ยังดําเนินกิจการเดิมอยู และรานคาที่เลิกกิจการคา

เดิม ปจจุบันดําเนินกิจการอยางอ่ืนแทน แตก็ยังคงใหความรวมมือกับทางชุมชน โดยสวนใหญจะ

จัดมุมหนึ่งของรานจัดแสดงสินคาที่แตละรานเคยวางจําหนายในอดีต ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเขา

เยี่ยมชมรานตาง ๆ ไดโดยไมเสียคาเขาชม 
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ภาพที ่22 สินคายอนอดีตทีว่างจําหนายและจัดแสดงในรานคาภายชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

  6. อาหารและขนมไทยสูตรด้ังเดิม ภูมิปญญาในการประกอบอาหารของชาว

สามชุกที่มีติดตัวมาต้ังแตเม่ือคร้ังอพยพมาต้ังถิ่นฐาน ณ ชุมชนแหงนี้ไดพัฒนากลายมาเปนอาชีพ

และสืบทอดตอกันมา (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ, 2553: 36)  นอกจากนี้ 

อาหารและขนมไทยสูตรด้ังเดิมยังเปนหนึ่งในสินคาข้ึนชื่อของชุมชนตลาดสามชุกที่ดึงดูดใหผูคน

จากตางถิ่นเดินทางเขามาเลือกซื้อนับต้ังแตในอดีต (อรุณี  จําปานิล, 2550: 93)  ปจจุบันอาหาร

และขนมไทยสูตรด้ังเดิมที่มีจําหนายภายในชุมชนไดกลายเปนหนึ่งในสินคาที่ดึงดูดใหนักทองเทีย่ว

เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดแหงนี้ และเปนประเด็นสงเสริมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตสําหรับ

ตลาดแหงนี้ที่ไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดังปรากฏในหนังสือ “คูมือ

ทองเที่ยว 15 ตลาดน้ํา 16 ตลาดบก” ในหัวขอ “ติดไมติดมือมาฝาก” ที่แนะนําไววา “…อาหาร

โบราณ ขนมโบราณตาง ๆ มากมาย และของเลนโบราณ ที่จะทําใหผูรับหวนคิดถึงวัยเด็กอีกคร้ัง

...” (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2552: 65) จากการสํารวจภาคสนามพบวา พื้นที่จําหนาย

อาหารสวนใหญจะต้ังอยูบริเวณดานหนาทางเขาตลาด บริเวณซอย 1 ซอย 2 และถนนเลียบนที 
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ภาพที่ 23 อาหารและขนมไทยสูตรด้ังเดิมที่วางจําหนายภายชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

  7. ของเลนโบราณ เปนหนึ่งในสินคานําเขามาจากตางถิ่นซ่ึงวางจําหนายภายใน

ตลาดสามชุกนับต้ังแตไดมีการขยายตัวของตลาดสามชุกในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถึงป 

พ.ศ. 2520 (อรุณี  จําปานิล, 2550: 93-94) ปจจุบันยังคงมีของเลนที่เปนความทรงจําในวัยเด็ก

ชวงกอนป พ.ศ. 2520 ชนิดตาง ๆ  วางจําหนายตามรานคาภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุก 

ไดแก เรือปอกแปก ปนจุกกอก ปนหนังสต๊ิก เกมน้ําเตา ปู ปลา ตุกตุน ฉลากจับเบอร ของเลน

สังกะสีรูปแบบตาง ๆ ซึ่งปจจุบันมีที่มาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมจีน (สมชาย  หงษ

สุพรรณ, 2553) 
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ภาพที ่24 ของเลนโบราณทีว่างจําหนายภายในชมุชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

  1.1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได  

   เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในบริเวณชุมชน

ตลาดสามชุกแลวพบวา ทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทจับตองไมไดเปนฐานทรัพยากรเพื่อการ

จัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตเพียงประเภทเดียว คือ การลองเรือชมวิถีชีวิตในแมน้ําทาจีนเปน

หนึ่งในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่นักทองเที่ยวใหความสนใจขณะเยีย่มชมชมุชนตลาด

สามชุก ระหวางที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลพบวา กิจกรรมการลองเรือเพื่อชมวิถีชีวิตริมแมน้ําทาจีน

มีการดําเนินการจัดการดังนี้ 

   1. กิจกรรมลองเรือที่ดําเนินการโดยชาวบานที่เปนอาสาสมัครของวัดสามชุก เปน

การบริการทองเที่ยวของวัดสามชุกที่ไมคิดคาบริการในชวงแรก แตตอมาภายหลังเก็บคาบริการคน

ละ 50 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อพานักทองเที่ยวไปเย่ียมชมวัดสามชุก ปจจุบันมีเรือใหบริการ

นักทองเท่ียวจํานวน 1 ลํา โดยนักทองเที่ยวสามารถข้ึนเรือตรงบริเวณทาน้ําใกลกับสะพานพร

ประชา จากนั้นชาวบานที่อาสาสมัครจะเปนทั้งพนักงานขับเรือโดยสารและทําหนาที่เปนมัคกุเทศก
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บรรยายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมสองฝงแมน้ําสุพรรณบุรีในอดีต เม่ือเดินทางถึงวัดสามชุกจะมีมัค

กุเทศกนอยทําหนาที่นําชมพิพิธภัณฑภายในวัดสามชุก บริเวณโดยรอบวัดสามชุก และนมัสการ

รอยพระพุทธบาทจําลองซึ่งประดิษฐานในมณฑป    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 
ภาพที ่25 กิจกรรมลองเรือชมวิถีชวีิตริมแมน้ําทาจีนและเยี่ยมชมวัดสามชุก 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

   2. กิจกรรมลองเรือดําเนินการโดยเอกชน เปนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนโดย

การทองเที่ยวแหงประเทศ โดยในหนังสือ “คูมือทองเที่ยว 15 ตลาดน้ํา 16 ตลาดบก” ไดแนะนําไว

วา “ลองเรือเอ้ียมจุนโบราณยอนรอยอดีตสุนทรภูใน ‘นิราศสุพรรณ’ นมัสการพระพุทธบาท 4 รอย

อายุ 500 ป ชมพิพิธภัณฑวัดสามชุก สัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ที่เรือนไทยสาคร เรือนไทยอายุ 200 

ป ใชเวลาไปกลับ 1 ชั่วโมง ราคาทานละ 59 บาท” (การทองเที่ยวแหงประเทศ, 2552: 65) กิจกรรม

ดังกลาวเปนการลองเรือเพื่อชมวิถีชีวิตริมแมน้ําทาจีนเชนกัน และหลังจากนั้นจะนํานักทองเที่ยว

แวะเยี่ยมชมเรือนไทยสาครซึ่งภายในบริเวณเรือนไทยดังกลาวจะมีส่ิงของจัดแสดงตาง ๆ อาทิ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในอดีต ซึ่งสามารถทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวสามชุก 

ตลอดจนสามารถยอนอดีตไดจากส่ิงของจัดแสดงภายในเรือนไทยสาครซึ่งจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ 
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ภาพที ่26 กิจกรรมลองเรือชมวิถีชวีิตริมแมน้ําทาจีนดําเนินการโดยเอกชน 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 
 1.3 นโยบายและแผนงานสงเสริมการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีต 
 นโยบายและแผนงานสงเสริมการทองเที่ยวจากชุมชนและหนวยงานจากภาครัฐบาล

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดกระแสการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยว  

จากการสํารวจขอมูลทั้งจากเอกสารตาง ๆ การสัมภาษณคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง

อนุรักษ บุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 1. ชุมชนทองถิ่น 

 ชุมชนตลาดสามชุกรอยปเปนตัวอยางหนึ่งของการจัดการทองเที่ยวโดยเนนการมีสวน

รวมของชุมชน (Community participation) ในการกําหนดนโยบายและแผนงานดานการ

ทองเที่ยว โดยมีคณะทํางานที่มีบทบาทสําคัญคือ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ

กอต้ังข้ึนเมื่อเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงคหลักที่สอดคลองกับเปาหมาย “การทํา

ความเจริญและพลิกฟนเศรษฐกิจของตลาดสามชุก” 3 ประการคือ 
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1. เพื่อการปรับปรุงฟนฟูตลาดสามชุกใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดขึ้นกวาเดิม    
2. เพื่อนําภูมิปญญาของสามชุกมาเผยแพรใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป ซึ่งเปนการ

 กระตุน ฟนฟูเศรษฐกิจในชุมชนทางหนึ่ง   
3. เพื่อการอนุรักษสภาพความเปนอยูแบบเดิมใหอนุชนรุนหลังไดรูจัก และรวมแรง 

 รวมใจกันพัฒนาตลาดสามชุกใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ 
                                                                                        (อมรา  ชิตบณัฑิตย, 2543: 73)  

 

 จากวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตลาดสามชุกเมื่อแรกเร่ิมกอต้ังคณะกรรมพัฒนาตลาด

สามชุกเชิงอนุรักษดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการกําหนดวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอมุงเนนการอนุรักษ

ลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูด้ังเดิมเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปนสําคัญ ซึ่งทําใหตลาดแหงนี้ยังคงรักษาฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและจับตอง

ไมไดไวเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

 ปจจุบันคณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษมีการปรับปรุงโครงสรางบริหารของ

คณะทํางานอยางชัดเจน และแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปนคณะกรรมการชุดยอย ๆ  8 ฝาย 

โดยมีคณะกรรมการทองเที่ยวตําบลสามชุกทําหนาที่คิดคนรูปแบบการพัฒนาอําเภอสามชุกและ

ตลาดสามชุกใหเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี  นอกจากนี้ ปจจุบันคณะกรรมการ

ดังกลาวไดมีการกําหนดแผนงานพัฒนาสามชุก 6 แผนงานดังนี้ (คณะกรรมการพัฒนาตลาด

สามชุกเชิงอนุรักษ, 2551: 19)  
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แผนภูมิที่ 4 โครงสรางคณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษต้ังแตป พ.ศ. 2547 

 

 จากแผนภูมิภาพขางตนจะเห็นไดวาโครงสรางของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชงิ

อนุรักษ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไทไดมีการปรับปรุงโครงสรางใหมในป พ.ศ. 2547 โดย

เพิ่มคณะกรรมการทองเที่ยวตําบลสามชุกข้ึนมาเพื่อแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาตลาด

สามชุกใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียง และไดกําหนดใหคณะกรรมการชุดดังกลาวเปน

แกนหลักสําคัญในการพัฒนาใหตลาดสามชุกกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสืบตอไป  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษยังไดมีการกําหนดแผนงานดาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดังมีรายตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุก 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรม 
การฝายอํานวยการ 

เหรัญญิก/ การเงิน เลขานุการ 

คณะกรรมการ 
ฝายออกแบบและ
ปรับปรุงอาคาร 

คณะกรรมการ 
พัฒนาตลาด 

คณะกรรมการฝาย
ต้ังกองทุนอนุรักษ 

คณะกรรมการ 
ฝายประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการฝาย
สรางเอกลักษณ 

คณะกรรมการ 
ฝายประสาน

หนวยงานภายนอก 

คณะกรรมการ
ทองเที่ยวตําบลสามชุก 
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ตารางที ่6 แผนงานดานตาง ๆ ของเทศบาลชุมชนเมืองสามชุก 
 

แผนงาน ตัวอยางรูปแบบกิจกรรม 
1.) แผนงานฟนฟูและพัฒนากิจกรรม

 และแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

●  กิจกรรมจักรยานแรลล่ี 

●  การสอนทําอาหารและวัฒนธรรมพื้นบาน 

●  การจัดงาน “อรอยดีทีสามชุก” 

●  การสนับสนุนใหชุมชนพัฒนาของท่ีระลึก 

2.) แผนงานประชาสัมพันธ ●  การจัดกิจกรรมลานโพธิ์ดานวัฒนธรรม 

●  การประชาสัมพันธการจัดเทศกาล “อรอยดีท่ีสามชุก” 

●  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดานสถาปตยกรรม แหลง

 ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อาหาร อาชีพ และภูมิปญญา

 ทองถิ่น 

●  การจัดฝกอบรม “มัคคุเทศกนอย” และสมาชิกในชุมชน

 เร่ืองประวัติและความเปนมาของตลาด 100 ป 

3.) แผนงานจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน

 และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

●  การปรับปรุงภูมิทัศนในตลาด 

●  การจัดการขยะแบบครบวงจร 

●  การระเบียบรานคาภายในบริเวณตลาด 

●  การสาธิตนํ้าหมักชีวิภาพ 

●  การรณรงคประชาสัมพันธการทําถังดักไขมัน 

●  การจัดระบบสายไฟฟาในตลาด 

4.) แผนงานเชื่อมโยงเครือขายแหลง

 ทองเที่ยวท่ีโดดเดนภายในทองถิ่น 

●  การศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและเครือขายชุมชนท่ี

 เก่ียวของ 

●  การจัดทําแผนท่ีทองเที่ยวเชื่อมโยงในระดับจังหวัด 

●  การจัด ต้ั งคณะกรรมการ เค รือข ายความร วมมื อ

 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษระดับอําเภอและจังหวัด 
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ตารางที ่6 แผนงานดานตาง ๆ ของเทศบาลชุมชนเมืองสามชุก (ตอ) 
 

แผนงาน ตัวอยางรูปแบบกิจกรรม 
5.) แผนงานฟนฟูและเสริมสรางความ

 เขาใจระหวางชุมชนกับภาครัฐและ

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

● การเวทีสรางความเขาใจระหวางชุมชนกับหนวยงาน

 ภาครัฐ 

● การจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานระหวางชุมชนกับ

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

● การจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาระหวางชุมชนกับภาคี 

6.) แผนงานบริหารจัดการทองเที่ยว 

 (ดานการใหบริการและเปนเจาบานท่ี

 ดี) 

● การจัดปรับระบบโครงสรางการทํางานและระดมการมี

 สวนรวมจากภาคีตาง ๆ 

●  การอบรมสมาชิกในการทํางานกลุมและพัฒนาการ

 ทองเท่ียวเชิงอนุรักษเสริมสรางความรวมมือกันพันธมิตร

 ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรูของ

 ชุมชน 

●  การจัดต้ังกลุมพอคา/ ผูประกอบการในตลาด 

●  การอบรมสมาชิกในการทํางานกลุมและพัฒนาการ

 ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

● การจัดเวทีสรุปความกาวหนา การทํางานประจําป และ

 การประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน 
  
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ, สืบสานงานศิลป ถ่ินสามชุก. (ม.ป.ท., 

2551), 50.   

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษยังมีหนาที่สําคัญอีกประการ

หนึ่งคือ ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน อาทิ มูลนิธิ

ชุมชนไท การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เทศบาลสามชุกตําบลสามชุก ไดเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษและการจัดการทองเที่ยว (พิชญากร  แจงสนาม, 2550: 81) 

 จากการสัมภาษณนักวิชาการและนักวิจัยที่ไดเคยเปนที่ปรึกษาดานการอนุรักษของ

ชุมชนและดําเนินการวิจัยในพื้นที่พบวา นักวิชาการและนักวิจัยทานเหลานั้นตางมีความคิดเห็น

สอดคลองกันวา ความสําเร็จของชุมชนตลาดสามชุกรอยปในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยอดีตเกิด
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จากนโยบายการจัดการทองเที่ยวของชุมชนที่นําเอาอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนลักษณะเดน

ข้ึนมานําเสนอใหกับนักทองเที่ยว  ดวยการใชภูมิปญญาดานอาหารประจําทองถิ่นมาเปนจุดขาย

เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเลือกซื้ออาหารอรอยและมีคุณภาพ และในขณะเด่ียวกันก็จะไดเที่ยว

ดูวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนตลาดสามชุก (ทับทิม  แกววิเศษ, 2554; พิชัย สดภิบาล, 

2554; ศรีศักร  วัลลิโภดม,  2554)  ดังขอความจากการสัมภาษณตอไปนี้ 
 

 ...นักทองเท่ียวไมไดมาดูพิพิธภัณฑหรอก ...ตองการมาหาของกิน...ผมทําพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นมาตลอดผมรู ทําใหเขาและเขาทําเองพิพิธภัณฑทองถ่ินไมอยูหรอก...เพราะฉะน้ัน
จึงหาวิธีใหม ตองเนนเอาภูมิปญญาเร่ืองอาหารการกินข้ึนมาใช... พอเกิดขึ้นมาปบก็เลย
ติดหมดเลย คนมาดูเน่ียคือหมายความวา มาหาซื้ออาหารแบบเกา ๆ ท่ีมีคุณภาพกิน แลว
ก็มาดูท่ีอยูท่ีอาศัย...  (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2554) 

 
 ลักษณะที่ของภูมิปญญาดานอาหารนี้เองชาวชุมชนตลาดสามชุกไดนํามาใชเปนใน 

ทุก ๆ ดวยการจัดงานที่มีชื่อวา “อรอยดีที่สามชุก” ข้ึนในทุก ๆ ป นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้ยัง

ไดไปศึกษาดูงานการจัดการพิพิธภัณฑจากบานพิพิธภัณฑและนํามาปรับใชเพื่อการพัฒนาองค

ความรูเกี่ยวกับประวัติของชุมชนดังปรากฏในคําขวัญของชุมชนแหงนี้วา  “ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ

มีชีวา” หรือ “Living Live Market and Live Museum” 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่27 โลโกและคําขวัญของชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 
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2. การประเมินความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 
 ความจริงแท (Authenticity) เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งในการจัดการทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการจัดการการทองเที่ยว (Nara 

Document, 1994; ICOMOS, 2007; Wang, 1999) ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากแหลงขอมูลหรือ

หลักฐานตาง ๆ ที่นาเช่ือถือ (UNESCO, 2009: 13)  ดวยเหตุนี้ในตอนนี้จึงเปนการนําเสนอผลการ

วิเคราะหความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอย

ป  โดยใชมิติของความจริงแท (Dimensions of Authenticity) ซึ่งเสนอในขอตกลงฮอยอาน (Hoi 

An Protocols, 2005) เปนเกณฑในการศึกษา  ตลอดจนการประเมินจากผลการศึกษาจาก

งานวิจัย และขอคิดเห็นของนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผล

การศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 2.1 ตําแหนงและสถานทีต้ั่ง  
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม หลักฐานทางประวัติศาสตร และการสัมภาษณ

ของชาวชุมชนตลาดสามชุกทําใหทราบเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ตําแหนงและสถานที่ของ

ชุมชนตลาดสามชุกรอยปวา ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนเกาแกและเปนที่ต้ังถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุ

กลุมตาง ๆ โดยชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมไมไดต้ังอยู ณ บริเวณที่ต้ังปจจุบัน แตต้ังอยูทางตอนใต

ของแมน้ําทาจีนฝงตรงขามกับวัดสามชุกโดยเรียกบริเวณที่ต้ังตลาดด้ังเดิมวา “บานสามชุก”  สวน

บริเวณที่ต้ังตลาดสามชุกปจจุบันแตเดิมเรียกวา “บานสามเพ็ง” ซึ่งไดเปล่ียนช่ือเปน “สามชุก” ให

สอดคลองกับช่ือของอําเภอที่ไดเปล่ียนข้ึนใหมภายหลังเมื่อป พ.ศ. 2482 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

บทที่ 4) ซึ่งภาพวิถีชีวิตและลักษณะทางกายภาพของชุมชนตลาดสามชุกในอดีตทั้ง 2 แหงไดถูก

บันทึกไวในโคลงส่ีสุภาพ 2 บทในโคลงนิราศสุพรรณบุรี ซึ่งประพันธโดยสุนทรภูขณะเดินทางมา

สํารวจแรชนิดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีในป พ.ศ. 2379 ดังนี้ 
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       ถึงนามสามชุกทา ปาดง     

  เกร่ียงไรฟายลง  แลกลา 

   เรือคาทานั้นคง  คอยเกร่ียง เรียงเอย    

  รายจอดทอดทาน้ํา  นับฝายขายของฯ 

         สามเพง็เล็งสะลางไม ไพรสณฑ     

  ปาใหญใชเขตคน ขาดบาน 

   รมร่ืนชื่นชมชล ชุมแต แรเอย    

  ปลาวายสายสินธุสะอาน สะอาดต้ืนพื้นทราย 

                                                  (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2513: 331) 

 

  ผลจากการศึกษาความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตของชุมชนตลาด

สามชุกรอยปพบ การสื่อความหมายขอมูลทางประวัติศาสตรที่เปนจริงเกี่ยวกับตําแหนงและสถาน

ที่ต้ังของชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมและชุมชนตลาดสามชุกปจจุบัน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ

ขอมูลผานการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ โดยชาวชุมชนตลาดสามชุกรวมกับนักวิชาการและนักวิจัย

จากภายนอกไดศึกษาวิจัยองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่น จากน้ันไดนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษานําเสนอผานส่ือส่ิงพิมพและการจัดแสดงในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือ แผนพับแนะนํา

การทองเที่ยว การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑของชุมชน เปนตน  เทคนิคการส่ือความหมายขอมูล

ของแหลงทองเที่ยวจะเนนการนําเสนอเร่ืองราวทางประวัติศาสตรทองถิ่นซึ่งแสดงความสัมพันธ

เช่ือมโยงระหวางชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมและชุมชนตลาดสามชุกปจจุบัน ตลอดจนปริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตาง ๆ โดยรอบ ไมไดเปนแตเพียงการนําเสนอขอมูลทาง

ประวัติศาสตรของชุมชนตลาดสามชุกปจจุบันเพียงดานเดียว  ดวยเหตุนี้จึงอาจสรุปไดวาแนว

ทางการจัดการทองเที่ยวดังกลาวสอดคลองกับหลักการขอที่ 4 ของกฎบัตรอิโคโมส (ICOMOS 

Charter) ซึ่งเสนอโดยสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (International Council on 

Monuments and Sites) ที่เนนย้ําใหการสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะตองให

ความสําคัญกับประเด็นความจริงแทที่สัมพันธกับปริบทตาง ๆ โดยรอบดังที่เสนอแนะไววา “การ

ส่ือความหมายและการนําแหลงมรดกวัฒนธรรมจะตองเคารพตอหลักการพื้นฐานวาดวยความ

เปนของแทตามสาระที่ปรากฎในเอกสารเมืองนารา (Nara Document, 1994)” (ICOMOS, 2007)  

 จากการสํารวจภาคสนามพบ การจัดการทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุกรอยปเนน

ความจริงแทในการสื่อความหมายเพื่อใหนักทองเที่ยวไดทราบขอมูลทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ
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กับตําแหนงและสถานที่ต้ังของชุมชนตลาดสามชุกทั้งในอดีตและปจจุบันดังปรากฏในการนําเสนอ

ผานส่ือและการจัดแสดงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ซุมประตูไมบริเวณทางเขาตลาดและแผนพับแนะนําแหลงทองเที่ยว ชาวชุมชน

ตลาดสามชุกรอยปและเทศบาลตําบลสามชุกไดนําโคลงส่ีสุภาพ 2 บทจากโคลงนิราศสุพรรณบุรี

มาจัดพิมพในแผนพับและหนังสือแนะนําแหลงทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุกรอยป โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อบอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรทองถิ่น ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตรของ

ตําแหนงและสถานที่ต้ังระหวางชุมชนตลาดสามชุกปจจุบันกับชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิม รวมทั้ง

บรรยายสภาพวิถีชีวิตและลักษณะทางกายภาพของตลาดสามชุกทั้ง 2 แหงใหนักทองเท่ียวได

ทราบ 

 นอกจากนี้ จากศึกษาเกี่ยวกับความจริงแทในการสื่อความหมายประเด็นที่เกี่ยวกับ

ตําแหนงและสถานที่ต้ังยังพบวา มีการเลือกนําโคลงส่ีสุภาพเฉพาะบทที่กลาวถึงตําแหนงและ

สถานที่ต้ังของชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมมาสลักไวดานหลังซุมประตูไมซึ่งต้ังอยูบริเวณทางเขา

ตลาดทางดานทิศใตเพื่อส่ือความหมายถึงชุมชนตลาดสามชุกปจจุบัน  สาเหตุที่ทําเชนนั้นเนื่องจาก

โคลงส่ีสุภาพบทดังกลาวมีชื่อเรียกสถานที่ซึ่งสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงช่ือของอําเภอใน

ปจจุบันและตองการเนนคําวา “สามชุก” (สมชาย  หงษสุวรรณ, 2553) ตลอดจนสะทอนใหเห็น

ภาพวิถีชีวิต กลุมชาติพันธุ และเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของชาวชุมชนตลาดสามชุกในอดีต 

(กฤตยา  เสริมสุข, 2554) ดวยเหตุนี้โคลงส่ีสุภาพบทดังกลาวจึงถูกนํามาใชเปนตัวแทนเพื่อบอก

เลาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรทองถิ่นของชาวชุมชนตลาดสามชุกรอยปดังปรากฏในคําอธิบาย

ตอไปนี้ 

 

 ...คือเราเนนคําวา “สามชุก”...  ชุมชนตรงน้ี “สําเพ็ง” เปนคําเรียกสมัยกอน สมัยเต่ียผม
จดหมายจากเมืองจีนจะเขียนวา  “สําเพ็ง” ไมไดเขียนวา “สามชุก” สําเพ็งคือแหลงการคา
ของคนจีน สําเพ็ง สุพรรณบุรีก็คือสามชุก ไปรษณียจากกรุงเทพฯ แปลมาแลวเขา
ไปรษณียกลาง จะเขียนวาสําเพ็ง สุพรรณบุรี  (สมชาย  หงษสุพรรณ, 2553)  
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ภาพที ่28 ซุมประตูทางเขาชุมชนตลาดสามชุกรอยปดานหนา (บน) และดานหลัง (ลาง) 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

 2. การจัดแสดงในพิพิธภัณฑบานขุนจํานงจีรารักษ  ส่ิงของจัดแสดงในพิพิธภัณฑเปน

อีกตัวอยางหนึ่งของการส่ือความหมายเพื่อใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงเร่ืองราวความสัมพันธทาง

ประวัติศาสตรที่เชื่อมโยงกันระหวางชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมกับชุมชนตลาดสามชุกปจจุบัน เม่ือ

นักทองเที่ยวเดินทางเขาชมภายในพิพิธภัณฑบานขุนจํานงจีรารักษจะทราบถึงประวัติความเปนมา

ของชุมชนตลาดสามชุกต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน  เนื่องจากการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ ภายใน

พิพิธภัณฑจัดแสดงเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรของชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิม รวมถึงการแสดงอัต

ลักษณซึ่งเปนวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวชุมชนสามชุกในอดีต ตัวอยางเชน บริเวณตัวอาคารดานหลัง

ทางขวาของพื้นที่จัดแสดงภายในบริเวณชั้นที่ 1 มีการนําแบบจําลองกระชุกบนเกวียนมาจัดแสดง

ไวเพื่อส่ือความหมายเช่ือมโยงกับชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมในประเด็นที่เกี่ยวกับที่มาและชื่อ

สถานที่ กลาวคือ คําวา “สามชุก” นาจะมีที่มาจากภาชนะที่ทําดวยไมไผสีสุกที่เรียกวา “กระชุก”   
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ภาพที ่29 แบบจําลองกระชุกบนเกวียน 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

 อีกตัวอยางหน่ึงที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การใชบอรดจัดแสดงเพื่อบอกเลาเหตุการณ

สําคัญเมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ

พระราชดําเนินทางชลมารคเพื่อทรงเปดเข่ือนชลมารคพิจารณ หลังจากนั้นทั้งสองพระองคเสร็จ

ทางชลมารคเพื่อทรงเยี่ยมวัดสามชุกเปนการสวนพระองค  โดยบอรดจัดแสดงในพิพิธภัณฑมีคํา

บรรยายใตภาพอธิบายไววา “ในหลวงเสด็จประพาสสามชุกและทรงเปดเข่ือนชลมารคพิจารณเม่ือ

วันที่ 20 กันยายน 2498” ซึ่งชาวชุมชนตลาดสามชุกรอยปถือวาเปนเหตุการณสําคัญทาง

ประวัติศาสตรซึ่งเกิดข้ึนและเช่ือมโยงกับบริเวณที่เปนที่ต้ังของชุมชนตลาดสามชุกในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่30 บอรดจัดแสดงภาพเหตุการณสําคัญของชุมชนตลาดสามชกุรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 
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 จากตัวอยางดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การจัดแสดงส่ิงของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยปเปนการคํานึงถึงความจริงแทของขอมูลทางประวัติศาสตร

ทองถิ่นที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบอกเลาถึงตําแหนงและสถานที่ต้ัง

ของชุมชนตลาดสามชุกในอดีตและปจจุบัน รวมถึงสํานึกของสถานที่ (Sense of place) ที่ชาว

ชุมชนสามชุกมีรวมกัน ดังที่ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม (2554) ไดแสดงความคิดเห็นไววา ความจริงแทของ

ชุมชนตลาดสามชุกรอยปจะตองแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรชุมชนที่มีการเช่ือมโยงกับส่ิงตาง ๆ 

หรือปริบทโดยรอบ ดวยเหตุนี้การจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชนตลาดสามชุกรอยปเพื่อการ

ทองเที่ยวจึงมีลักษณะดังนี้ 

 

 ...พิพิธภัณฑทองถ่ินก็นําของท่ีอยูแวดวงน้ันมา... พิพิธภัณฑทองถิ่นไมใชเอาของท่ีบาน
น้ันตรงน้ันมา ทองถิ่นประกอบดวยหลายชุมชนท่ีอยูในยานเดียวกัน คนท่ีอยูในน้ันก็หลาย
ชาติพันธุ สํานึกรวมอยูตรงน้ัน ความเปนสามชุกอยูตรงน้ัน ของท่ีจัดแสดงจึงไมใชเฉพาะ
ในตลาดสามชุก ท่ีบริเวณน้ัน ๆ เขาก็เอามา เขาอธิบายไดวาเปนของใคร ...เพราะท่ีเขาทํา
อยางน้ันทุกอยางพูดถึงแวดวงเหลาน้ันในยานของสามชุก (ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม, 2554)  

 
 
 ขอคนพบที่เปนผลจากศึกษาดังกลาวขางตนนําไปสูขอสรุปที่สามารถประเมินไดวา 

ชุมชนตลาดสามชุกรอยปมีความจริงแทในประเด็นการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงและสถาน

ที่ต้ังของแหลงทองเที่ยว เนื่องจากในการจัดการทองเที่ยวมีการใชขอมูลที่เปนจริงในการส่ือ

ความหมายขอมูลทางประวัติศาสตรและสังคมที่เช่ือมโยงกันระหวางบริเวณที่เปนตําแหนงและ

สถานที่ต้ังตลาดสามชุกปจจุบันกับตลาดสามชุกด้ังเดิม รวมถึงแสดงใหเห็นถึงสํานึกของสถานที่ที่

ชาวชุมชนตลาดสามชุกทั้งสองบริเวณมีรวมกันดังปรากฏเปนขอสรุปในตารางตอไปนี้  
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ตารางที ่7 การประเมินความจริงแทประเด็นตําแหนงและสถานที่ของชุมชนตลาดสามชุกรอยป 
 

 
ประเด็นประเมิน

ความจริงแท 

ผลการประเมิน

ความจริงแท 

แ ห ล ง ข อ มู ล

สํ า ห รั บ ก า ร

ตรวจสอบความ

จริงแท 

มิติเฉพาะดาน 

จริงแท 
ไมจริง

แท 
ศิลปะ ประวัติศาสตร สังคม วิชาการ 

ตําแหนงและสถานท่ี  

 ● หลักฐานทาง  
    ประวัติศาสตร 

● โ ค ล ง นิ ร า ศ -

 สุพรรณบุรี 

● ภาพถายเกา 

● ขอมูลจากการ 
 สัมภาษณ 

● รายงานการวิจัย 

- ตํ าแหน งและ

สถานที่ ต้ั งของ

ชุ ม ชนตล าด

สามชุกปจจุบัน

มีประวัติศาสตร

ที่ สัมพันธหรือ 

เ ชื่ อม โยงกั บ

ชุ ม ชนตล าด

สามชุกด้ังเดิม 

ชาวชุมชนตลาด

สามชุกรอยปมี

ความรูสึกผูกพัน

กับชุมชนตลาด

สามชุกด้ั งเดิม

หรือมีสํานึกถึง

สถานท่ีรวมกัน 

- 

 
 
 2.2 รูปแบบและการออกแบบ   
 เนื่ องจากตลาดสามชุกพัฒนาเ ร่ิมแรกจากชุมชนตลาดริมน้ํ า  รูปแบบทาง

สถาปตยกรรมด้ังเดิมของชุมชนจึงมีลักษณะเชนเดียวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลางทั่วไป 

กลาวคือ เปนบานเรือนเคร่ืองผูกขนาบริมแมน้ําทาจีนโดยเวนระยะหางกระจัดกระจายไมหนาแนน 

(พิชัย สดภิบาล, 2554) ดังที่อรุณี จําปานิล (2550: 30)  ไดอธิบายลักษณะของบานเรือนภาย

ชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิมไววา “...ภายในชุมชนยังมีการต้ังบานเรือนตลอดริมน้ําในลักษณะเปน

บานมุงจากและบานมุงแฝก พื้นกระดาน ฝาไมขัดแตะ ทรงไทย มีพื้นที่เพาะปลูกอยูดานหลังบาน

ทุกหลัง...”  ตอมาเม่ือตลาดสามชุกไดพัฒนากลายเปนชุมชนการคาจึงไดพัฒนารูปแบบ

สถาปตยกรรมเปนเรือนแถวไมสองช้ันที่ผสมผสานกับเรือนเคร่ืองผูก  โดยช้ันลางเปนพื้นที่เปดโลง

สําหรับทําการคาและเก็บของส่ิงของ ชั้นบนเปนสวนของพื้นที่พักอาศัย สวนอาคารบานเรือนที่พบ

ในชุมชนตลาดสามชุกปจจุบันสรางข้ึนกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยเร่ิมสรางในซอย 2 และซอย 1 

กอน จากนั้นจึงสรางในซอย 3 และซอย 4 ซึ่งสรางเสร็จพรอมกันทั้ง 4 ซอยเมื่อ พ.ศ. 2466 (อรุณี  

จําปานิล, 2550: 50) สวนใหญเปนอาคารเด่ียว ๆ หรือเรือนไมแถวสองชั้น โดยเรือนไมแถวที่พบ

เห็นภายในชุมชนดังกลาวปจจุบันเปนนวัตกรรมการสรางที่อยูอาศัยและรูปแบบทางสถาปตยกรรม

ที่เปนเอกลักษณสามารถพบเห็นไดทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี กลาวคือ นิยมสรางเรือนแถวไมสอง

ชั้น ปลูกเรียงติดตอกัน 15-20 หอง แตละหองมีความกวางประมาณ 3.50 เมตร และความยาว
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ประมาณ 12 เมตร มีประตูบานเฟยม∗ ใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น (รุจ  รัตนพาหุ, 2547: 1-38 และ 

59-60) ตกแตงประดับประดาดวยลวดลายไมฉลุขนมปงขิงหรือ “จิงเจอรเบรด (Ginger bread)”∗∗ 

ตามสวนตาง ๆ ไดแก ชองลม ราวกันตก หนาตาง ประตู และแผงประดับใตหลังคา 

 จากรายงานผลการศึกษาของรุจ  รัตนพาหุ (2547) พบวา ชุมชนตลาดสามชุกเปนหนึ่ง

ในสองของชุมชนเรือนไมแถวด้ังเดิมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยังคงสภาพสมบูรณ มีอายุเกาแก 

และกระจุกตัวอยางหนาแนน ดังขอสรุปที่กลาวไววา  
 

 ...ความสมบูรณของความเปนชุมชนเรือนแถวไมด้ังเดิมท่ีเกาะตัวหนาแนนน้ีปจจุบันมี
เพียงตลาดเกาหอง อ. บางปลามา และตลาดสามชุก อ. สามชุกน้ีท่ีมีรูปแบบของความ
สมบูรณในองคประกอบชุมชนเมืองและอายุเกาแกรอยกวาป หลายท่ีท่ีถูกทําลายท้ังจาก
อัคคีภัย หรือการปลูกสรางอาคารพาณิชยกรรมแทนท่ีในพื้นท่ี ทําใหปจจุบันรูปแบบกลุม
สถาปตยกรรมของตลาดสามชุกแหงน้ี นับวายังมีความชัดเจนในเน้ือหาของความเปน
ชุมชนเมืองและสถาปตยกรรมอยางครบถวน เน่ืองจากอาคารสวนใหญถึงรอยละ 90 เปน
อาคารที่ไมเคยมีการดัดแปลงรายละเอียดในสวนโครงสราง จะมีเพียงการซอมแซมสภาพ
ตามความเหมาะสมการใชงานและฐานะของผูอยูอาศัย แตสภาพโดยรวมบงบอกถึงการ
เดินทางผานกาลเวลาโดยมีความทรุดโทรมของวัสดุเปนหลักฐานยืนยัน  (รุจ  รัตนพาหุ, 
2547: 110) 

 

   ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญากร  แจงสนาม (2550: 65) ที่นําเสนอ

ผลการศึกษาเกี่ยวกับความจริงแททางดานกายภาพของตลาดสามชุกไว 2 ประเด็นคือ ประเด็น

แรกดานอายุของอาคารพบวา จากจํานวนอาคารที่สํารวจไดจากในพ้ืนที่ทั้งหมด 166 หลังพบ

อาคารด้ังเดิมที่มีอายุเกาแกกวารอยปจํานวน 153 หลัง (หรือคิดเปนรอยละ 92.17) นอกจากนี้ ผล

การศึกษาเกี่ยวกับการใชวัสดุด้ังเดิมของตัวอาคารแสดงใหเห็นวา การอนุรักษและการบูรณะ

อาคารภายในบริเวณตลาดสามชุกมีการใชวัสดุด้ังเดิมมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนกประเภทของ

กลุมอาคารตามลักษณะการใชวัสดุไดเปน 3 กลุมคือ กลุมอาคารที่ยังคงใชวัสดุด้ังเดิมคิดเปนรอย

ละ 48.7 กลุมอาคารที่มีการซอมแซมโดยผสมผสานวัสดุใหมกับวัสดุด้ังเดิมคิดเปนรอยละ 43.3  

                                                 
 ∗พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2542 ใหความหมายวา “ฝาท่ีทําเปนบาน ๆ 

พับได” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 814) 

 ∗∗เปนสถาปตยกรรมท่ีนิยมสรางในสมัยรัตนโกสินทรต้ังแตรัชกาลท่ี 5 ไดรับอิทธิพลจากฝมือ

เชิงชางชาวตะวันตกในศตวรรษท่ี 19 หรือสมัยพระนางเจาวิตกเรีย (เกศฐิศานติ  สมทอง, 2539: 9) 
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และกลุมอาคารที่กอสรางโดยใชวัสดุใหมแตกตางจากเดิมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 4.7 ดังแสดงไว

ตอไปนี้ 

       
  

 
 
ภาพที ่31 การเปรียบเทยีบวสัดุที่ใชเพื่อการอนุรักษและการบูรณะอาคารในชุมชนตลาดสามชุก

รอยป 

 

 ปจจุบันสามารถจําแนกชุมชนตลาดสามชุกออกเปนยานตลาดเกาและยานตลาดใหม

โดยอาศัยการพิจารณาจากอายุของอาคารเปนเกณฑ กลาวคือ ยานตลาดเกาจะเปนเรือนไมแถว

สองช้ันด้ังเดิมที่พบกระจุกตัวอยางหนาแนนอยูภายในชุมชนตลาดสามชุก และยานตลาดใหมซึ่ง

เปนอาคารตึกแถวพาณิชยที่สรางข้ึนใหมในสมัยหลังต้ังเรียงรายโดยรอบกลุมเรือนไมแถวด้ังเดิมใน

ลักษณะที่    ศรีศักด์ิ   วัลลิโภดม นักวิชาการดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและมานุษยวิทยาได

กลาวในงาน “บรรยายภาพเกาเลาขานตํานานสามชุก” ในป พ.ศ. 2546 โดยไดแสดงความเห็นไว

วา “สามชุก คือ ไสแซนวิซที่ยังเหลืออยู” (พิชัย  สดภิบาล, 2550: 4) ซึ่งลักษณะของกลุมอาคาร

ภายในบริเวณตลาดสามชุกสามารถแสดงใหเห็นไดดังนี้ 
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ภาพที ่32 ลักษณะของกลุมอาคารภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : รุจ  รัตนพาหุ, “แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.”  

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2547), 47. 

 

 

ภาพที ่33 กลุมเรือนไมแถวด้ังเดิม (ซาย) และกลุมตึกแถวพาณิชย (ขวา) ภายในชมุชนตลาดสามชกุรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

กลุมอาคารเกาด้ังเดิม 

กลุมอาคารตึกแถวใหม 
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 ความงดงามของกลุมอาคารเรือนไมสองช้ันบริเวณยานเกามีลักษณะที่นักวิชาการดาน

สถาปตยกรรมประเมินวา เปนความงามแบบสัจจะวัสดุ กลาวคือ มีการเลือกใชวัสดุซึ่งมี

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมของพ้ืนที่โดยรอบ จึงทําใหกลุมอาคารเรือนไมในยานเกามีความ

กลมกลืนกับบรรยากาศแมน้ําทาจีน (รุจ  รัตนพาหุ, 2547: 108)  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหชุมชนแหงนี้ยังคงรักษาลักษณะทางกายภาพหรือสภาพด้ังเดิม

ของรูปแบบและการออกแบบตัวอาคารเรือนไมไวไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งเรือนแถวไมสอง

ชั้นภายในบริเวณซอย 1 และซอย 2   เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของราช

พัสดุ หนวยงานราชการสังกัดกรมธนารักษที่มีแผนดําเนินการปรับปรุงเรือนแถวไมเปนอาคาร

คอนกรีตหรืออาคารตึกแถวพาณิชย ซึ่งแผนดําเนินการดังกลาวไดสรางความรูสึกไมมั่นคง 

(Insecurity) ใหกับชาวชุมชนตลาดสามชุก  และสงผลใหชาวชุมชนตลาดสามชุกผูซึ่งไมแนใจกับ

นโยบายดังกลาวไมกลาปรับเปล่ียนเรือนแถวไมสองช้ันเปนอาคารคอนกรีต  ดวยเหตุนี้จึงมักพบแต

เพียงการซอมแซมตัวอาคารตามสภาพการชํารุดเทานั้น  นอกจากนี้ การร้ือถอนเรือนแถวไมสองช้ัน

เพื่อปลูกสรางเปนอาคารคอนกรีตจะตองเสียคาเชาในสวนของส่ิงปลูกสรางเพิ่มเติมใหกับกรมธนา

รักษนอกเหนือไปจากในสวนของคาเชาที่ดิน   (สักรินทร  แชภู ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ และมนตทวี  

จิระวัฒนทวี, 2550: 22)  ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณชาว

ชุมชนตลาดสามชุกรอยปดังนี้ 

 

 ...ซอย 1 กับซอย 2 เปนท่ีราชพัสดุ ราชพัสดุก็คือของหลวงใชไม เขาจะยึดจะปลูกตึก เร่ือง
ของเร่ืองนายกฯ พวกผมตานกันไว อยาไปปลูกมันไมเปนของเกา ทุกวันน้ีก็เลยใหไวราช
พัสดุ ...ก็เลยยังคงอยู แตก็ไมรอยเปอรเซนตนะ ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ท่ีเอกชนมีหนา
โฉนด ไอโนนก็มีหนาโฉนดแตเปนท่ีราชพัสดุ อําเภอเน่ียซอย 1 ใชไม ท่ีหลวง ซอย 2 ท่ี
หลวง  หน่ึงกับสองท่ีหลวงก็ราชพัสดุ..คุณปลูกตึกแตถาเกิดเขายึดจะทําไง...  (มนูญ   
ขาววิเศษ, 2554)  

 

  นอกจากการรักษาสภาพด้ังเดิมของรูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนแถวไมดังกลาว

แลว ชุมชนแหงนี้ยังคงรักษาลวดลายการออกแบบด้ังเดิมซึ่งเปนอัตลักษณที่โดดเดนของชุมชนไว

ไดอีกดวย กลาวคือ ลวดลายฉลุขนมปงขิงที่ประดับประดาอยูตามสวนตาง ๆ ของอาคารเรือนแถว

ไม ซึ่งมีอายุอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 จากการสํารวจของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบังพบลวดลายฉลุขนมปงขิงที่เปนลายด้ังเดิมจํานวน

ทั้งหมด 19 ลาย ลวดลายที่พบแสดงใหเห็นฝมือเชิงชาง (Craftsmanship) และภูมิปญญาของชาง
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ชาวจีนชาวไหหลํ่าที่รูจักนําเศษไมที่เหลือจากการกอสรางเรือนไมมาฉลุเปนลวดลายไมประดับ

ตามสวนตาง ๆ ของอาคารเรือนไม (พิชัย  สดภิบาล, 2554)  ปจจุบันทางชุมชนตลาดสามชุกรอยป

ไดจัดทําลวดลายไมฉลุขนมปงขิงด้ังเดิมข้ึนมาใหมจํานวน 3 ลายเพื่อใชเปนบอรดนิทรรศการจัด

แสดงเร่ืองราวการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในบริเวณลานโพธ์ิซึ่งเปนพื้นที่วางต้ังอยู

ระหวางพิพิธภัณฑบานขุนจํานงจีรารักษและบานเถาแกเซง-เจกีในซอย 2 (กฤตยา  เสริมสุข, 

2554) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่34 การนําลวดลายฉลุขนมปงขิงด้ังเดิมมาจัดทาํบอรดนิทรรศการบริเวณลานโพธ์ิ 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 

 

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสํารวจภาคสนามทําใหทราบวา ปจจัยสําคัญที่ทํา

ใหชุมชนตลาดสามชุกยังสามารถอนุรักษสภาพทางกายภาพของสถาปตยกรรมด้ังเดิมไวไดคือ มี

นโยบายในการอนุรักษหรือการบูรณะอยางชัดเจน  นอกจากนี้ ชุมชนยังมักจะขอคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญอยูเสมอเมื่อมีการอนุรักษหรือการบูรณะลักษณะทางกายภาพของชุมชน (พิชัย  สดภิ

บาล, 2554) ตัวอยางเชน กรณีการกอสรางทางเดินริมแมน้ําทาจีนทางฝงทิศตะวันออกหรือบริเวณ

ตลาดเถาแกเบ้ียวดานติดกับแมน้ําทาจีนแรกเร่ิมสรางโดยบดบังระบบเสาของเรือนไมแถวริมน้ําทํา

ใหไมเห็นสภาพด้ังเดิมตัวอาคาร ตอมาเมื่อไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญจึงไดปรับลดระดับของ

ทางเดินริมน้ําใหมใหตํ่าลง โดยเปดโลงใหเห็นสภาพด้ังเดิมของระบบเสาของเรือนไมแถวสองชั้นริม

ฝงแมน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชางและสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
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ภาพที่ 35 การสรางทางเดินริมน้ําที่คํานึงถึงสภาพด้ังเดิมของเรือนไมแถว 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 และวันที่ 4 มถิุนายน 2554 

 

  นอกจากแนวทางการอนุรักษลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมของชุมชนดังกลาวขางตน 

จากการสํารวจภาคสนามยังพบวา ชาวชุมชนตลาดสามชุกยังกําหนดแนวทางการสรางส่ิงอํานวย

ความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว โดยเลือกใชวัสดุที่มีสีสันกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบที่เปน

อาคารเรือนไมเกาสองช้ัน  ดังปรากฏใหเห็นจากกรณีตัวอยางของการสรางหลังคากันแดดบริเวณ

สะพานพรประชาที่มีสีสันใกลเคียงกับอาคารเรือนไมสองช้ันบริเวณใกลเคียง  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 36 สภาพของสะพานพรประชาด้ังเดิม (ซาย) และสะพานพรประชาปจจุบัน (ขวา) 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 2553 และวันที่ 4 มถิุนายน 2554 
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   การคํานึงถึงสภาพทางกายภาพด้ังเดิมและการความกลมกลืนกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ในการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาวชุมตลาดสามชุกรอยปดังกลาวสงผลใหชุมชนแหง

นี้ไดรับรางวัลตาง ๆ ในดานการอนุรักษจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติซึ่งแตละองคกรจะมีเกณฑสําหรับการประเมินความจริงแททางกายภาพทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมอยางชัดเจนดังตอไปนี้ 

   ป พ.ศ. 2548 ไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประเภทองคกร จาก

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ  

   ป พ.ศ. 2550 ไดรับการพิจารณาเปนโบราณสถานประเภทยานประวัติศาสตรที่มี

ความสําคัญในดานประวัติศาสตรชุมชนและรูปแบบอาคารพื้นถิ่นที่สมควรอนุรักษไวเปนแหลง

เรียนรูของชุมชน จากกรมศิลปากร 

   ป พ.ศ. 2552 ไดรับรางวัลอนุรักษระดับดีประเภท Award of Merit จากองคการ

ยูเนสโก (UNESCO) ในโครงการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก (Asia-

Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation) ซึ่งมีเกณฑกําหนดไวอยาง

ชัดเจนวาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถสงเขารับการพิจารณาไดรับรางวัลจะตองมีการ

อนุรักษหรือบูรณะโครงสรางนานกวา 50 ปดังที่แสดงไววา “To be considered for the Awards, 

the conserved or restored structure or structures must be over 50 years old.”  (UNESCO, 

2009)  นอกจากนี้ ขอความตอนหนึ่งจากคํากลาวของ ดร. มอลล่ี ลี (Dr. Molly  Lee) ผูอํานวยการ

องคการยูเนสโกกรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok Director) กอนมอบรางวัลดังกลาวยังแสดงใหเห็น

วา ชุมชนตลาดสามชุกเปนชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพในการอนุรักษไมเฉพาะแตลักษณะทาง

กายภาพมรดกทางสถาปตยกรรมของชุมชนเทานั้น แตยังสามารถสงวนรักษามรดกแหงวิถีการ

ดํารงชีพในฐานะท่ีเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรการคาขาย และเปนตนแบบการอนุรักษทรัพา

กรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน ดังปรากฏในขอความตอไปนี้  
   

 The conservation work has been undertaken in a holistic way, including 
not only the heritage architecture, but also the living heritage of this historic 
commercial hub, thus contributing to a more comprehensive understanding of 
the site’s value as a cultural heritage resource for the community. The 
community has been the main driving force for the project at all levels, from 
setting policy to establishing urban design guidelines.  
 The full restoration of three major historic buildings into living museums 
and neighborhood centres provides a focal point for the urban district of 
wooden shophouses. The project will have a major impact in raising awareness 



122 

about grassroots heritage conservation and is an important model for 
empowering other historic communities in Thailand.  (Lee,  2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
ภาพที่ 37 รางวัล Award of Merit จําลองจัดแสดงบริเวณลานโพธ์ิ 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2554 

 
  การไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกับการอนุรักษทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมเปนขอพิสูจนสําคัญที่แสดงใหเห็นวา ชุมชนตลาดสามชุกรอยปยังคงรักษาสภาพด้ังเดิม

ดานรูปแบบและการออกแบบของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนเกือบจะสมบูรณทั้งหมด ดวย

เหตุนี้จึงอาจสรุปไดวา ชุมชนแหงนี้มีความจริงแทในการนํารูปแบบและการออกแบบทาง

สถาปตยกรรมมาใชเปนฐานทรัพยากรเพื่อการจัดการทองเที่ยว ดังปรากฏเปนขอสรุปในตาราง

ตอไปนี ้
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ตารางท่ี 8 การประเมินความจริงแทประเด็นรูปแบบและการออกแบบของชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

 

 
ประเด็นประเมิน

ความจริงแท 

ผลการประเมิน

ความจริงแท 

แ ห ล ง ข อ มู ล

สํ า ห รั บ ก า ร

ตรวจสอบความ

จริงแท 

มิติเฉพาะดาน 

จริงแท 
ไมจริง

แท 
ศิลปะ ประวัติศาสตร สังคม วิชาการ 

รูปแบบและ 

การออกแบบ 
 

 ● รายงานการวิจัย 

● ขอมูลจากการ 
 สัมภาษณ 

● รางวัลท่ีไดรับ 

 

 

ตัวอาคารเรือน

ไมสองช้ันเปน

รู ปแบบทา ง

สถาปตยกรรม

พ้ื น ถิ่ น ภ า ค

กลางด้ั งเ ดิ ม 

สวนลวดลายไม

ฉลุ ด้ังเดิมเปน

ทักษะฝมือชาง

ที่ ได อิ ทธิ พล

จากจากศิลปะ

ตะวันตกในสมัย

รัชการท่ี 5 

รูปแบบและการ

ออกแบบทาง

สถาปตยกรรมมี

ความสัมพันธ

กับระวัติศาสตร

การต้ังถิ่นฐาน

ของชุมชนแหงน้ี

ที่เปนชุมชนทาง

การค า  จึ ง มี

รูปแบบและการ

ออกแบบเพ่ื อ

วั ตถุ ประสงค

ดังกลาว 

- รูปแบบและการ

ออกแบบทาง

สถาปตยกรรม

เปนแหลงขอมูล

ของการศึกษา

รู ปแบบทาง

สถาปตยกรรม

พ้ื น ถิ่ น ภ า ค

กลางด้ั งเ ดิ ม 

และทักษะฝมือ

ช า ง ใ น ก า ร

อ อ ก แ บ บ

ลวดลายไมฉลุ 
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 2.3 หนาท่ีและการใชสอย 
 เมื่อพิจารณาจากนิยามของตลาดซ่ึงหมายถึง “สถานที่แหงใดแหงหนึ่งหรือหลาย

สถานที่ที่ต้ังอยูใกลกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีทําเลเหมาะสมเปนองคประกอบของพ้ืนที่ชุมชน

ในดานเปนยานศูนยกลาง (Central place) มีหนาที่ใชสอยเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

เปนประจํา เปนเร่ืองของเศรษฐกิจ การทํามาหากิน และการจับจายใชสอยของประชาชนในเขต

พื้นที่ชุมชนหนึ่ง” (เกียรติ  จิวะกลุและคณะ, 2525: 1) จะเห็นไดวาชุมชนตลาดสามชุกในปจจุบัน

ยังคงมีหนาที่และการใชสอยหลักคือ เปนยานศูนยกลางของอําเภอสามชุกและเปนสถานท่ีเพื่อ

แลกเปล่ียนสินคาของชุมชน  อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงรูปแบบของตลาดที่สัมพันธกับวิถีชีวิต

ของตลาดแหงนี้มีลักษณะเชนเดียวกับผลการศึกษาที่ไดจากตลาดน้ําแหลงอ่ืน ๆ  (สุรณัฐ  คุณ

ประเสริฐ, 2550: 87-89) กลาวคือ แตเดิมตลาดสามชุกจัดเปนตลาดนํ้าซึ่งเปนปรากฎการณที่

สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในสังคมไทยภาคกลาง (ราตรี  โตเพงพัฒน, 2543: 1) มีวิถีชีวิตด้ังเดิม

ผูกพันกับสายน้ําและใชเสนทางสัญจรทางน้ําโดยมีแมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสายหลัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 38 วิถีชีวิตริมน้ํา ทาเรือและการสัญจรทางน้ําของชาวชุมชนตลาดสามชุกในอดีต 

ที่มา : ภาพเกาเลาขานตํานานสามชุก พ.ศ. 2546, อางถึงใน รุจ  รัตนพาหุ, “แนวทางการอนุรักษ

และพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 56. 
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 ตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงเสนทางคมนาคมเปนทางบกดวยการตัดถนนสายตาง ๆ  จึง

ทําใหตลาดสามชุกกลายเปนตลาดบกหรือขยายตัวมาต้ังใกลถนนเปนตลาดสดริมถนนแทนดวย

การยายตัวตลาดมาต้ังอยูริมถนนและมีสรางอาคารพาณิชยสมัยใหมลอมรอบตัวตลาดเกา ทําให

รูปแบบความสัมพันธของตลาดกับวิถีชีวิตด้ังเดิมที่ตองผูกพันกับสายน้ําสูญหายไป บริเวณที่ใน

อดีตเคยเปน“ทายตลาด” กลับกลายเปน “หนาตลาด” หรือ “หัวตลาด” ดังปรากฏในคําอธิบาย

ตอไปนี้ 

 

ลักษณะของการกอสรางตลาดสามชุกในขณะน้ัน ก็เหมือนกับตลาดริมนํ้าท่ัวไปคือ เร่ิมตน
จากริมนํ้าเปนหัวแถว เรียกวาหนาตลาด หรือหัวตลาด  และขยายตอเปนแถวยาวไป   
เร่ือย ๆ หองท่ีอยูติดริมนํ้ามักจะเปนหองของเจาของตลาด และบางคร้ังจะเปนทาเรือดวย 
ดังน้ันบริเวณท่ีใกลริมนํ้าจะเปนจุดท่ีถือวาเปนทําเลทอง   มีราคาสูงกวา หองท่ีอยูไกล
ริมนํ้า ซึ่งมีราคาลดหล่ันกันไป การสรางตลาดจะใชวิธีการสรางตอแถวกันไปเร่ือย ๆ เวลา
คนมาเชาหองท่ีอยูปลายแถวจะเรียกวา ทายตลาด ซึ่งตอมาเมื่อมีการตัดถนนผานบริเวณ
ทายตลาดทําใหสวนท่ีอยูทายตลาดเดิมกลับกลายเปนหัวตลาดเพราะอยูติดถนน เปน
บริเวณท่ีเปนทําเลทองในการคาขาย ในยุคท่ีการคมนาคมสัญจรใชเสนทางถนนเปนหลัก 
ทําใหบริเวณดังกลาวมีราคาแพงในปจจุบัน  (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ, 2553: 19)  

 

 จากคําอธิบายดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดสามชุก

จาก “ตลาดน้ํา” กลายเปน “ตลาดบก” ไดดังปรากฏในภาพที่ 38 กลาวคือ เดิมชุมชนตลาดสามชุก

เปนชุมชนและตลาดริมน้ําเนื่องจากในอดีตเสนทางน้ําเปนเสนทางคมนาคมสําคัญ (เสนสีเหลือง) 

การขยายตัวของกลุมอาคารเรือนไมจึงเร่ิมจากบริเวณริมแมน้ําทาจีนซึ่งเปนหนาตลาดเปนหลัก 

(เสนสีเขียว) ตอมาเมื่อมีการตัดถนน (เสนสีแดง) ความเจริญทําใหชุมชนและตลาดยายข้ึนมาต้ัง

บนบก กลุมอาคารตาง ๆ จึงขยายตัวออกไปสูริมถนน ดังที่แสดงไวในภาพ 39 
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ภาพที่ 39 การเปล่ียนแปลงเสนทางคมนาคมและการขยายตัวของชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ดัดแปลงจากสุรณัฐ  คุณประเสริฐ, “การศึกษาการอนุรักษและฟนฟูชุมชนยานตลาดริมน้ํา

เกา: กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวางผังและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2550), 88 

 

 นอกจากนี้ การตัดถนนและพัฒนาเสนทางสัญจรทางบกโดยเฉพาะถนนสามชุก-หนอง

หญาไซเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตลาดสามชุกเร่ิมซบเซาลง เนื่องจากระยะเวลาในการพัฒนาถนน

เสนดังกลาวมีระยะเวลายาวนานถึง 16 ปนับต้ังแตป พ.ศ. 2523-2539 ทําใหการเดินทางมายัง

ตลาดสามชุกไมสะดวก ประกอบกับมีตลาดเกิดข้ึนใหมหลายแหงเนื่องมาจากการยกฐานะข้ึนเปน

อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ตัวอยางเชน ตลาดในเขตอําเภอดานชางและกิ่งอําเภอหนองหญาไซ เปนตน 

(อรุณี  จําปานิล, 2550: 113-115) และเมื่อการพัฒนาถนนลาดยางอยางดีเสร็จส้ินลง จึงสงผลให

แบงผูซื้อที่เคยมาซ้ือสินคา ณ ตลาดสามชุกใหไปซื้อยังตลาดแหงอ่ืน ๆ ที่มีความสะดวกสบายและ

อยูใกลชุมชนมากกวา (อมรา  จันทรมานะ, 2548: 62) ดังคําบอกเลาที่ไดจากการสัมภาษณชาว

ชุมชนตลาดสามชุกตอไปนี้  

 

 

 

 

เสนทางสัญจรในอดีต การขยายตัวของอาคารสมัยใหม 

อาคารที่วาการอําเภอสามชุก 

ศาลเจาพอสามชุก 

เสนทางสัญจรในปจจุบัน 

การขยายตัวของเมืองในอดีต 
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 ...สมัยกอนก็คึกคัก คึกคักแบบชนิดท่ีวา สมัยกอนไมมีกิ่งอําเภอ ไมมีอําเภอ มันมีท่ีไหน
มาก็ตองมาลงที่น้ี ชาวไรชาวบานซื้อกับขาว ซื้อหมู ซื้อเปด ซื้อไก อะไรก็ตองมาซื้อท่ีน่ี 
จักรยานมาท่ีน่ี เดินมาท่ีน่ี พอดีมีอําเภอหนองหญาไซเกิดข้ึน จังหวัดสุพรรณบุรีมี 10 
อําเภอ หนองหญาไซเกิดขึ้นปบ เปนกิ่งอําเภอ จากก่ิงอําเภอก็เปนอําเภอ ...มีอําเภอปบ
เขาก็ไปซื้อตามอําเภอ ไมตองมาเนี่ยแลว แลวอีกอยางก็ทางดี...  (มนูญ   ขาววิเศษ, 
2554) 

 
  
 ผลการศึกษาความจริงแทประเด็นที่เกี่ยวกับหนาที่และการใชสอยของชุมชนตลาด

สามชุกในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตสามารถสรุปไดเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. ความสัมพันธระหวางตลาดกับพื้นที่ 

 ผลการศึกษาของเสาวนีย  จันทรสอน (2552: 64) ยืนยันใหเห็นวาตลาดสามชุกยังมี

บทบาทสําคัญในฐานะที่เปนศูนยกลางทางการคาและประกอบธุรกิจตาง ๆ จากจํานวนของอาคาร

เรือนแถวไมสองช้ันทั้งหมด 348 หองมีสัดสวนของการใชสอยพื้นที่บริเวณช้ันลางดังนี้คือ มีการใช

สอยเพื่อการคาขายหรือพาณิชยกรรมมากที่สุดจํานวน 291 หองหรือคิดเปน 79.95% รองลงมาคือ 

ใชเพื่อเปนที่อยูอาศัยมีจํานวน 57 หองหรือคิดเปน 15.65% และเปนพื้นที่วางเปลาไมมีการใชงาน

จํานวน 16 หองหรือคิดเปน 4.4% และเมื่อจําแนกตามประเภทของกิจกรรมเชิงพาณิชยพบวา

อาคารเรือนไมแถวถูกนําไปใชสอยเพื่อเปนรานขายอาหารและเคร่ืองด่ืมมากที่สุดจํานวน 78 หอง

หรือคิดเปน 21.43% ถัดมาใชเพื่อเปนรานขายเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับมีจํานวน 67 หรือ

คิดเปน 18.41% และใชเปนรานขายยามีจํานวนนอยที่สุดคือ 13 หองหรือคิดเปน 3.57  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 40 สัดสวนของการใชพื้นที่ของอาคารเรือนไมแถวภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป 
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ภาพที่ 41 สัดสวนของการใชสอยพื้นที่ภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ดัดแปลงจากเสาวนีย  จันทรสอน.  “องคกรชุมชนและกลไกการมีสวนรวมในการอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรม: ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวางผังชุมชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 65. 

 

 ปจจุบันชุมชนตลาดสามชุกมีหนาที่และการใชสอยเพิ่มเติมกลาวคือ ตลาดแหงนี้ได

พัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี  ดวยเหตุนี้พื้นที่ใช

สอยด้ังเดิมภายบริเวณตลาดหลายแหงจึงถูกจัดการใหเอ้ือประโยชนตอการทองเที่ยวตัวอยางเชน 

บริเวณทาเรือบริเวณหัวตลาดหรือหนาตลาดของแตละซอย ในอดีตภายในบริเวณตลาดมีทั้งหมด 

6 ทาสรางข้ึนในระยะเวลาท่ีแตกตางกันคือ ชวงกอนสงครามโลกคร้ังมีจํานวน 3 ทาคือ ทาที่ 1 

บริเวณซอย 1 ทาที่ 2 บริเวณซอย 2 และทาที่ 3 บริเวณหนาศาลเจาพอหลักเมืองสามชุก ตอมา

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เม่ือมีการขยายตัวของตลาดจึงมีทาเรือเพิ่มข้ึนถึง 6 ทา (อรุณี  จําปานิล, 

2550: 88-90)  ในอดีตทาเรือทั้งหมดใชเพื่อการขนถายสินคาการสัญจรทางน้ํา และการใชสอยเพื่อ

นําน้ํามาใชอุปโภคบริโภคภายในแตละครัวเรือนดังคําบอกเลาตอไปนี้ 

 

         พาณิชยกรรม 

         ที่พักอาศัย 

        ไมมีการใช
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 ...สวนมากทุกทาอยางทาซอย 3 ท่ีมีทานํ้าจะมีพวกเรือสงท่ีเขามาสงผา สงกรอบรูป สง
กระจกมาเปนลําเรือ ถาอาชีพขายผาก็จะบรรทุกผา บรรทุกผามาเปนไม ๆ มาถึงก็มาจอด 
ขึ้นมาเสนอสินคา แลวพวกรานคาเขาก็ลงไปดู...คนในตลาดลงไปซื้อมา ซื้อมาขาย  ทุก
ทาจะมีเรือมาจอด จอดเรียงกันท่ีส่ีหาลํา ส่ีหาลํา เด๋ียวน้ีไมใชแลว เพราะวาไมมีเรือ
มาแลว น่ังรถกันมาหมดแลว ชาวสามชุกปจจุบันใชตกปลากัน สมัยกอนเปนท่ีสําหรับ
อาบนํ้า ซักผา ท่ีตักนํ้ามาใช  ตักนํ้ากินดวย ในอดีตต่ืนมาซักประมาณตีหาคนในตลาดจะ
หาบนํ้าแมนํ้าเอามาใสโองในบานเอาไวใชเอาไวกิน เอาไวตมนํ้ากิน นํ้าถาเปนหนาฝน นํ้า
แมนํ้าจะแดงเพราะมันเปนตะกอน ตองแกวงสารสม เวลาไปซักผาสมัยกอนน้ันนํ้าแดง 
พอไปถึงตองเอากระเปงใหญ ๆ ตักนํ้า แลวเอาสารสมกวนไวกอน พอซักผาเสร็จสุดทายก็
จะเอานํ้าสารสมมาซักอีกท่ีผาถึงจะขาว... พอมีนํ้าประปาก็เลิกใช...  (สุรีย  เอี่ยมพิชัย-
ฤทธิ์, 2554) 

  
 อยางไรก็ตาม  เมื่อการทองเที่ยวเขามาบทบาทสําคัญประกอบการสัญจรทางน้ําถูก

ยกเลิกไป  พื้นที่บริเวณทาเรือจึงมีหนาที่และการใชสอยแตกตางจากในอดีต จากการสํารวจ

ภาคสนามและการสัมภาษณพบวา ปจจุบันมีทาเรือจํานวน 2 ทาที่ถูกนํามาใชสอยเพื่อการ

ทองเที่ยว กลาวคือ ทาที่ 1 เปนสวนหนึ่งของสถานที่ทองเที่ยวภายในบริเวณชุนชมตลาดสามชุก

ลําดับที่ 12 “แพค่ัวกาแฟ” ซึ่งแนะนําโดยแผนพับแนะนําการทองเที่ยวจัดทําโดยคณะกรรมพัฒนา

ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมกรรมวิธีการคั่วกาแฟโบราณของรานกาแฟ

ทาเรือสงหรือรานเจมวยเล็กซึ่งเปนรานกาแฟโบราณประจําทองถิ่น (ภาพท่ี 43)  และทาที่ 3 

บริเวณหนาศาลเจาพอหลักเมืองสามชุกปจจุบันเปนทาเรือจอดรับนักทองเที่ยวเพ่ือลองเรือชมวิถี

ชีวิตริมฝงแมน้ําทาจีนและเย่ียมชมเรือนไทยสาคร (ภาพที่ 44)   สวนทาเรืออ่ืน ๆ ปจจุบันชาวบาน

ภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยปยังคงใชสําหรับการพักผอนหยอนใจและตกปลา โดยทาง

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษไดพัฒนาปรับปรุงทางเดินเช่ือมตอระหวางทาเรือ

และจัดทําแพซ่ึงมีหลังคาคลุมบริเวณหนาทาเรือ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้   
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ตารางที่ 9 หนาที่และการใชสอยของทาน้าํในอดีตและปจจุบันภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุกรอยป 
 
 

 
ลําดับที ่

 
ตําแหนง 

หนาที่และการใชสอย 

อดีต 
(อรุณ  จําปาทอง, 2550: 88-89) 

ปจจุบัน 
(การสํารวจภาคสนาม) 

ทาที่ 1 ซอย 1 
ทาเรือจอดรับสงผูโดยสารของเรือ

แท็กซี่ 

แพคั่วกาแฟโบราณ 

ทาที่ 2 ซอย 2 

ทาเรือสงสินคาอุปโภคบริโภค

ประ เภท สินค า และของชํ าที่

จําเปนในชีวิตประจําวัน 

พักผอนหยอนใจและตกปลา 

ทาที่ 3 

(ทาเรือสีแดง

เลือดหมู) 

หนาศาลเจา

พอหลักเมือง

สามชุก 

ทาเรือจอดรับสงผูโดยสารของ

บริษัท สุพรรณฯ ขนสง จํากัดหรือ

ทาเรือบริษัท 

ทาเรือรับสงนักทองเที่ยวเดินทาง

ลองแมน้ําทาจีนและเรือนไทย

สาคร 

ทาที่ 4 

(ทาเรือแดง) 
ซอย 3 

ทาเรือจอดรับสงผูโดยสาร พักผอนหยอนใจและตกปลา 

ทาที่ 5 ซอย 4 

ทาจอดเรือรับจางประเภทตาง ๆ 

เชน เรือหางยาว เรือแท็กซี่ และ

ในบางครั้งมีเรือขนสินคามาจอด 

พักผอนหยอนใจและตกปลา 

ทาที่ 6 

(ทานายเจริญ) 

 

ซอย 6 

ทาเรือขนสงสินคาที่มีน้ําหนัก  

มากและใชระยะเวลานาน เชน 

เครื่องปนดินเผา โอง มะพราว 

เกลือ น้ําปลา ถาน 

พักผอนหยอนใจและตกปลา 
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ภาพที่ 42 การใชสอยทาเรือ (ซาย) และการปรับปรุงแพบริเวณหนาทาเรือ (ขวา) ในปจจุบัน 
 

    

 

 

 

 

 
  
 
ภาพที่ 43 ทาเรือที่ 1 ในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ทาเรือที่ 3 (หนาศาลหลักเมืองเจาพอสามชุก) ในปจจุบัน 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2554 
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 2. ความสัมพันธระหวางตลาดกับสินคาและผูคน 

 สินคาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานเศรษฐกิจ

ของชุมชนตลาดสามชุก ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบานยานตลาดสามชุกด้ังเดิมและ

ตลาดสามชุกปจจุบัน กลาวคือ ในอดีตวิถีชีวิตของชาวบานเปนแบบยังชีพ ดํารงชีวิตดวยการทํา

เกษตรกรรมโดยปลูกขาวและพืชผลทางการเกษตรประจําทองถิ่นเปนหลัก เนนการผลิตเพื่อการ

บริโภคมากกวาการคา ดวยเหตุนี้เมื่อแรกเริ่มกอต้ังตลาดบริเวณทายางตรงกันขามกับวัดสามชุก 

จึงเปนระบบเศรษฐกิจแบบแลกเปล่ียนสินคาระหวางกลุมคน 3 กลุม คือ ชาวปา ชาวบานและ

ชาวเรือ (อมรา  จันทรมานะ, 2548: 57-58; อรุณี  จําปานิล, 2550: 29) สินคาสวนใหญจึงเปน

สินคาที่แตละกลุมเปนผูผลิตหรือหามาไดดังขอสรุปตอไปนี้ 

 
 เมื่อถึงฤดูเก็บฝาย ชายกะเหร่ียงจะบรรทุกฝายและของปาจําพวกถาน แร สมุนไพร ฯลฯ 

ใสเกวียนลงมาแลกขาวกับผูคาชาวเรือท่ีทาเรือของหมูบาน สวนชาวลาวและมอญก็จะนํา
เกลือมาแลกขาวและของปาตาง ๆ กับผูคาชาวเรือหรือชาวบานจากเขตสามชุกหรือพื้นท่ี
อื่น ๆ (อมรา  จันทรมานะ, 2548: 57) 

  

 …โดยสินคาท่ีชาวบานและชาวเรือมักจะนํามาแลกเปล่ียนคาขายกับชาวปาในขณะน้ัน 
จะมีท้ังขาว พืชผลทางการเกษตร เคร่ืองจักรสาน เกลือ ปูน มีด พรา เคร่ืองประดับ และ
สินคาจากตางถ่ิน ฯลฯ สวนชาวปาจะนําสินคาประเภท นุน ถาน แร ไมฝาง หนังสัตว ชัน
ชอ นํ้ามันยาง สมุนไพร และฝาย ฯลฯ  (อรุณี  จําปานิล, 2550: 30)  

 

 …สินคาท่ีนํามาแลกเปล่ียนจากชาวเรือ เชน เกลือ ปูน สวนชาวบานก็จะนําพืชผลจากปา 
เชน ฝาย แร ไมฝาง หนังสัตว ชันชอ นํ้ามันยาง สมุนไพร ฯลฯ จุดแลกเปล่ียนน้ันอยูท่ีบาน
ทายางบนฝงตะวันตกของแมนํ้าทาจีนตรงขามวัดสามชุก  (คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ, 2551: 6)  

 

 ตอมาเมื่อตลาดไดยายมาต้ัง ณ ตําแหนงที่ต้ังตลาดปจจุบันบริเวณ “บานสามเพ็ง”  ใน

ระยะแรก ๆ มีสินคาในลักษณะเชนเดียวกับชุมชนตลาดสามชุกด้ังเดิม กลาวคือ ยังคงเปนการ

แลกเปลี่ยนสินคาที่เปนพืชผลทางการเกษตร ไดแก ขาว ออย ถาน เปนตน เนื่องจากบริเวณที่ต้ัง

ตลาดแหงใหมอยูไมไกลมากนักจากที่ต้ังตลาดด้ังเดิม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมให

ขาวเปนสินคาสงออก จังหวัดสุพรรณบุรีจึงเปนพื้นที่ผลิตขาวเพื่อการสงออกที่สําคัญ ตอมาเมื่อมี

การขยายตัวทางการคาและไดเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบคาขายอยางเต็มรูปแบบ ชุมชน
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ตลาดสามชุกแหงใหมจึงไดกลายเปนศูนยกลางทางการคาและมีสินคาหลากหลากประเภท

จําหนาย จนกระทั่งชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถึงชวงป พ.ศ. 2520 ซึ่งเปนชวงการขยายตัวทาง

การคาของตลาดแหงนี้ นอกจากจะมีการจําหนายสินคาข้ึนชื่อของตลาดอยางเชน อาหารและขนม

ไทยสูตรด้ังเดิม เคร่ืองมือทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตร เคร่ืองจักรสาน  ตลาดแหงนี้ยังไดมี

การนําสินคาจากตางถิ่นมาวางจําหนายอีกดวย อาทิ เส้ือผา เคร่ืองใชไฟฟา ของเลน ของโชหวย 

เปนตน อาจกลาวไดวาการมีทั้งสินคาที่มีชื่อประจําทองถิ่นและสินคานํามาจากตางถิ่นวาง

จําหนายเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหมีผูคนเดินทางมาเลือกซ้ือสินคาภายในตลาดสามชุกอยางคับ

ค่ัง (อมรา  จันทรมานะ, 2548: 59; อรุณี  จําปานิล, 2550: 94) ดังคําบอกเลาถึงสินคาที่วาง

จําหนาย บรรยากาศและความคึกคักของชุมชนตลาดสามชุกในอดีตดังนี้ 
 

 …สําหรับสินคาท่ีวางขายกลับเพิ่มความหลากหลายของท้ังชนิดและประเภท ซึ่งมี
นอกเหนือไปจากสินคาประเภทของกินของใชภายในบาน เชน กะป นํ้าปลา หัวหอม 
กระเทียม ฯลฯ เพิ่มเติมสินคาจําพวกเสื้อผา เคร่ืองประดับ อุปกรณการเกษตร เคร่ืองเรือน
ภายในบาน ฯลฯ นอกจากน้ียังงรวมถึงรานขายสินคาประเภทตาง ๆ อีกดวย ไมวาจะเปน
รานถายรูป รานขายยา รานเสริมสวย รานขายเคร่ืองนอน รานขายผาและอุปกรณตัดเย็บ 
โรงมหรสพ โรงแรม ฯลฯ อาจกลาวไดวาไมหลงเหลือเศรษฐกิจแบบแลกเปล่ียนสินคา
เอาไวเลย ทําใหผูคนจากหมูบานตาง ๆ จากท่ัวทุกพื้นท่ีของสามชุกและพื้นท่ีใกลเคียง 
โดยเฉพาะพอส้ินฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรจากพื้นท่ีตาง ๆ... เดินทางมาซื้อส้ินคาในแต
ละวันอยางมากมายอาจเปนเพราะวาตลาดสามชุกเปนศูนยกลางทางการคาขายแหง
เดียวในเขตพื้นท่ีอําเภอสามชุกน่ันเอง  (อมรา  จันทรมานะ, 2548: 59) 

 
 ...สมัยโบราณตลาดสามชุกเปนท่ีแลกเปล่ียนคาขาย... ชาวบานจะเอาขาว เอาถาน เอา

พริก เอาฝายบรรทุกใสเกวียนมาจากบานเขาเน่ีย เขาจะเดินทางจากบานเขาประมาณเชา 
ๆ มีกองเกวียนมา พอถึงตลอดสามชุกจะเย็น เขาก็ลอมเกวียน คนในตลาดสามชุกท่ีซื้อ
ขาว ซื้อฝาย ซื้อถาน ซื้อพริก เขาจะไปดูของและตีราคากันก็ซื้อ ซื้อเสร็จแลวเขาก็เก็บไว 
เก็บใสโกดังพอถึงเวลาก็จะบรรทุกเขากรุงเทพฯ  แลวพวกกองเกวียนน้ันเขาก็จะมาซื้อ
เส้ือผา พวกจอบ พวกเคร่ืองมือทําการเกษตร...พี่ไดทันเห็นกองเกวียนสมัยเล็ก ๆ คน
ตลาดประมาณตีส่ีตีหาก็จะลุกแลว ลุกมาขายของ เพราะกองเกวียนเขาจะมาซื้อของแลว
เขาก็จะกลับบานตอนเชาอีกวันหน่ึง เขาจะนอนคางคืนหน่ึงคืน แลวเชาเขาก็จะกลับ เขาก็
จะซื้อของ พวกตลาดก็จะขายของ... มากันก็ประมาณ 4-5 เลม 10 เลม...  (สุรีย  เอี่ยม
พิชัยฤทธิ์, 2554) 
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 ปจจุบันเมื่อตลาดสามชุกไดพัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งใน

จังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการศึกษาพบวา สินคาและบริการภายในตลาดแหงนี้มีลักษณะ

เชนเดียวกับการจัดการตลาดน้ําเพื่อการทองเที่ยวโดยทั่วไป (กิตติพร  ใจบุญ, 2549: 70-72) 

กลาวคือ มีการปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองกระแสการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตและความตองการ

ของนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน โดยมีการจําหนายสินคาในรูปแบบของของที่ระลึกสําหรับการ

ทองเที่ยว เชน เส้ือยืด หมวก เปกระเปาสะพาย ของประดิษฐตาง ๆ   รวมถึงมีความพยายามใน

การสรางภาพลักษณใหกับอาหารและขนมด้ังเดิมใหมีลักษณะเปนของ “โบราณ” “ประจําทองถิ่น” 

หรือ “แท/ เกาแก” เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวและสรางความรูสึกวาไดมาถึง

สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้  

 นอกจากนี้ รานคาตาง ๆ ภายในตลาดสามชุกยังมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของการ

ใหบริการเพื่อตอบรับกับกระแสการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตและสนองตอบความตองการโหยหา

อดีตของนักทองเที่ยว ตัวอยางเชน  มีการใหบริการถายรูปยอนยุคพรอมกับบริการจัดสงถึงบาน

ใหกับนักทองเที่ยว เกิดธุรกิจการถายรูปกับแหลงทองเที่ยวเพื่อเปนที่ระลึก ตลอดจนมีบริการเรือนํา

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมแมน้ําทาจีน เปนตน   

 อยางไรก็ตาม ศรีศักด์ิ วัลลิโภดมไดแสดงความคิดเห็นตอปรากฎการณขางตนไววา ใน

อดีตตลาดแหงนี้มีแตเฉพาะสินคาประจําทองถิ่นจําหนายเทานั้น เมื่อมีการนําสินคาหลากหลาย

ชนิดหรือสินคาประดิษฐตาง ๆ เขาไปวางจําหนายจึงทําใหเกินความเปนจริงในอดีต และกอใหเกิด

กอใหเกิดความแออัดของสินคาและบริการในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต  นอกจากนี้     

ศรีศักด์ิ วัลลิโภดมยังไดแสดงทัศนะเพิ่มเติมวา  การจําหนายสินคาหรือใหบริการดังกลาวเปนส่ิงที่

ตองเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตไมสงผลตอความจริงแทในการจัดการ

ทองเที่ยวภายในชุมชนตลาดสามชุก เนื่องจากผูคนภายในชุมชนสามชุกยังคงดําเนินธุรกิจการคา

ขายอยูเพียงแตปรับเปล่ียนใหเขากับการทองเที่ยวปจจุบันเทานั้น ตัวอยางเชน รานถายรูปยังคง

ประกอบอาชีพถายรูป หากแตมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการทางธุรกิจใหเหมาะสมกับ

สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันดวยการปรับเปล่ียนการบริการถายรูปยอนยุค เปนตน ดัง

ปรากฏในขอคิดเห็นที่ไดแสดงไวตอไปนี้  

 

 

 

 



135 

...มันไมไดเฟค (fake) หรอก มันเผอิญพวกของรอยพอพันธุแมมันเขาไป คุณเห็นตลาด
นัดอุตสาหกรรมไหมท่ีมีพวกของนานาชนิดเขาไปใชไหม มันผิดไหม... มันก็เกินความ
เปนจริงขึ้นมา มันไมไดเฟคหรอก เฟคไดอยางไร ในเมื่อความเปนจริงเขาทําอยู แตมัน
โอเวอรโลด (overloaded) ไป มันเกินความจริงในอดีต มันเปนท่ีเขาขายของในทองถ่ิน 
...ทีน้ีคุณไปรับของท่ีโนนท่ีน่ีมา รวมท้ังของประดิษฐใหมต้ังเยอะต้ังแยะ ไอประดิษฐ
ใหมเราไมวาหรอก...ใชไหม เพราะมันตองมีการเปล่ียนแปลง แตท่ีรอยพอพันธุแมเขา
มาแลวทําใหแออัดน่ันนะ... (ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม, 2554) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 ตัวอยางสินคาประเภทของที่ระลึกวางจําหนายภายในชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2554 

 

 เมื่อตลาดสามชุกไดพัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยวผูใชตลาดแหงนี้ก็มีหลากหลาย

เพิ่มมากข้ึน  กลาวคือ ในอดีตผูประกอบกิจการคาขายและผูใชบริการตลาดแหงนี้สวนใหญจะเปน

ชาวชุมชนตลาดสามชุกหรือชุมชนในบริเวณใกลเคียง แตปจจุบันจากการสํารวจภาคสนามพบวา 

มีผูประกอบกิจการคาขายและใหบริการสําหรับการทองเที่ยวเปนบุคคลจากภายนอกเขามาดําเนิน

กิจการเพ่ิมมากข้ึน และผูใชตลาดสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดแหงนี้ 

ซึ่งขอสรุปที่ไดจากการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับหนาที่และการใชสอย ผูใช และประเภทของ

สินคาสามารถสรุปไดในตารางตอไปนี้ 

  

 

 

 

 



136 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบหนาที่และการใชสอย ผูใช และประเภทสินคาของชุมชนตลาดสามชุก

 รอยป 

 

ระยะเวลา หนาท่ีและการใชสอย ผูใช ประเภทของสินคา 

อดีต ตลาด 

● ชาวชุมชนตลาดสามชุก

 และบริเวณใกลเคียง 

● สินค าทองถิ่ นและสินค า
 ทางการเกษตร 

●  สิ น ค า อุ ป โ ภคบ ริ โ ภค ท่ี

 จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน 

ปจจบุัน 

ตลาด 

● ชาวชุมชนตลาดสามชุก

 และบริเวณใกลเคียง 

● สินค าทองถิ่ นและสินค า
 ทางการเกษตร 

●  สิ น ค า อุ ป โ ภคบ ริ โ ภค ท่ี

 จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน
 

แหลงทองเที่ยว 

● ชาวชุมชนตลาดสามชุก 

● ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ า ก

 ภายนอก 

● นักทองเที่ยว 

●  สินคาและของที่ระลึกเพื่อ

 การทองเท่ียว 

 

 ผลจากการประเมินความจริงแทประเด็นที่เกี่ยวของกับหนาที่และการใชสอยสามารถ

สรุปไดวา ชุมชนตลาดสามชุกรอยปยังคงมีความจริงแทในหนาที่ กลาวคือ ตลาดแหงนี้มีหนาที่

หลักเปนสถานที่แลกเปล่ียนสินคาและบริการ  สวนผลจากการประเมินความจริงแทประเด็นการใช

สอยพบวา มีบางสถานที่ไดเปล่ียนแปลงการใชสอยไปเพื่อรองรับการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้จึงทําให

สถานที่บางแหงภายในชุมชนตลาดสามชุกขาดความจริงแทไปดังที่ไดสรุปการศึกษาในตาราง

ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 11 การประเมินความจริงแทประเด็นหนาที่และการใชสอยของชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

 

ประเด็นประเมิน

ความจริงแท 

ผลการประเมิน

ความจริงแท 

แ ห ล ง ข อ มู ล

สํ า ห รั บ ก า ร

ตรวจสอบความ

จริงแท 

มิติเฉพาะดาน 

จริงแท 
ไมจริง

แท 
ศิลปะ ประวัติศาสตร สังคม วิชาการ 

หนาท่ี  

 ● รายงานการวิจัย 

● ขอมูลจากการ 
 สัมภาษณและ 

 ก า ร สํ า ร ว จ

 ภาคสนาม 

 

 

 

 

 

- ตลาดสามชุก

เปนศูนยกลาง

ท า ง ก า ร ค า

สํ า คั ญ ข อ ง

บริเวณพ้ืนท่ีลุม  

แม น้ํ า ท า จี น

ต้ังแต ในอดีต

จนถึงปจจุบัน 

- ข อ มู ล ท า ง

ประวั ติศาตร

ข อ ง ชุ ม ช น

ตลาดสามชุก

ร อ ย ป เ ป น

ห ลั ก ฐ า น

สําคัญสําหรับ

ศึ ก ษ า ด า น

ประวัติศาสตร

ด า น ก า ร

เปลี่ยนแปลง

หนาท่ีและการ

ใชสอย 

การใชสอย   

- - ก ร ะ แ ส ก า ร

ทองเท่ียวและ

ก า ร จั ด ก า ร

ทองเท่ียวของ

ชุ มชนส งผล  

ใ ห มี ป รั บ ใ ช

พ้ื น ท่ี ด้ั ง เ ดิ ม 

ซึ่ งใชสํ าหรับ

ก า ร ดํ า ร ง

ชีวิตประจําวัน

เพ่ือการจัดการ

ทองเท่ียว 
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 ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาในคร้ังทําใหทราบวา ชุมชนตลาดสามชุกเปนแหลงทองเที่ยว

ที่ยังคงรักษาความจริงแทในดานทางกายภาพของแหลงทองเท่ียว ทั้งนี้เนื่องมาจากความรวมมือ

ของชาวชุมชนตลาดสามชุกเองในการกําหนดนโยบายในการอนุรักษและรักษาสภาพทางกายภาพ

ของแหลงทองเที่ยว  นอกจากนี้ จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ยังพบวา นักวิชาการจากภายนอกมี

บทบาทสําคัญที่ทําใหชุมชนการทองเที่ยวแหงนี้ยังคงรักษาความจริงแททางกายภาพของแหลง

ทองเที่ยวเอาไว  แมวาวัตถุประสงคหลักของการเขามามีสวนรวมในการดูแลและกําหนดนโยบาย

ตาง ๆ รวมกับชาวชุมชนตลาดสามชุกจะไมเนนประเด็นการทองเที่ยวก็ตาม 
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 บทที่ 6 
  ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอ 

การจัดการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีตภายในชุมชนสามชกุตลาดรอยป 

 
 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการศึกษาจากการสํารวจภาคสนามดวย

แบบสอบถามจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว และการสังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อรับทราบ

ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวขณะทองเที่ยว ณ ชุมชนสามชุกตลาดรอยป โดยมี

ลําดับการนําเสนอตอไปนี้ ในสวนแรกจะเปนการใหขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว สวนที่

สองเปนผลสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และในสวนสุดทายเปนความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวตอประเด็นการรับรูความจริงแทของแหลงทองเที่ยวและการจัดทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในพื้นที่ศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 
1. ขอมลูทั่วไปของนักทองเที่ยว 
 ในสวนนี้จะเปนการประมวลผลที่ไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยาง

ในงานวิจัยนี้จํานวน 100 คน เพื่อทราบขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ สถานภาพ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานที่เกิด และภูมิลําเนาปจจุบันสามารถสรุปไดดัง

รายละเอียดตอไปนี้  

 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเท่ียวจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

หญิง 

ชาย 

66 

34 

66.00 

34.00 

  รวม 100 100.00 
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 จากตารางที่ 12 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามเพศพบวา นักทองเที่ยวเพศ

หญิงมีจํานวนมากที่สุด 66 คน คิดเปนรอยละ 66 และเปนนักทองเที่ยวเพศชายจํานวน 34 คน คิด

เปนรอยละ 34 ดังปรากฎในแผนภูมิตอไปนี้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 รอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเท่ียวจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

20-30 ป 

31-40 ป 

40-51 ป 

51-60 ป 

ตํ่ากวา 20 ป 

มากกวา 60 ป 

33 

20 

17 

12 

10 

8 

33.00 

20.00 

17.00 

12.00 

10.00 

8.00 

  รวม 100 100.00 
 
  
 จากตารางที่ 13 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทั้งหมดจํานวน 100 คนจําแนกตามกลุม

อายุพบวา นักทองเที่ยวมีอายุระหวาง 20–30 ปจํานวนมากท่ีสุด 33 คน คิดเปนรอยละ 33 

รองลงมามีอายุระหวางป 31-40 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20 อายุระหวาง 41-50 ป 
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จํานวน 17 คน รอยละ 17 อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12 อายุตํ่ากวา 20 

ปจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 และมีอายุมากวา 60 ปข้ึนไปจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 

ตามลําดับ ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 6 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6 รอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเท่ียวจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 

สมรส 

55 

45 

55.00 

45.00 

  รวม 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 14 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามสถานภาพพบวา นักทองเที่ยวมี

สถานภาพโสดจํานวนมากที่สุด 55 คน คิดเปนรอยละ 55 และมีสถานภาพสมรส จํานวน 45 คน 

คิดเปนรอยละ 45 ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่ 7 รอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเที่ยวจําแนกตามสถานภาพ   

 

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเท่ียวจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาตรี 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา/ อาชีวศึกษา 

ประถมศึกษา 

ปริญญาโท 

54 

20 

13 

6 

7 

54.00 

20.00 

13.00 

6.00 

7.00 

  รวม 100 100.00 

 

 จากตารางที่ 15 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา 

นักทองเที่ยวมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ

ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20 ระดับอนุปริญญา/ อาชีวศึกษาจํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 13.00 ระดับปริญญาโทจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 และระดับประถมศึกษา

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8 รอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเท่ียวจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพปจจบุนั จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน/ ลูกจางบริษทั 

ธุรกิจสวนตัว/ คาขาย 

นักเรียน/ นกัศึกษา 

พอบาน/ แมบาน 

รับจางทั่วไป/ ลูกจางรายวัน 

เกษตรกร 

ขาราชการบาํนาญ 

27 

26 

17 

15 

9 

4 

1 

1 

27.00 

26.00 

17.00 

15.00 

9.00 

4.00 

1.00 

1.00 

  รวม 100 100.00 

 
 จากตารางที่ 16 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามอาชีพพบวา นักทองเที่ยวมีอาชีพ

ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจมากที่สุดจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27 รองลงมามีอาชีพพนักงาน/ 

ลูกจางบริษัทจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26 ธุรกิจสวนตัว/ คาขายจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

17 นักเรียน/ นักศึกษาจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 พอบาน/ แมบานจํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 9.00 รับจางทั่วไป/ ลูกจางรายวันจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4 เกษตรกรจํานวน 1 คน 
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คิดเปนรอยละ 1 และขาราชการบํานาญจํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ ดังปรากฎใน

แผนภูมิที่ 9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 รอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเที่ยวจําแนกตามอาชีพ 

 

 ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามรายได 
 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

10,001-20,000 บาท 

นอยกวา 10,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

มากกวา 50,000 บาท 

28 

27 

18 

9 

2 

2 

28.00 

27.00 

18.00 

9.00 

2.00 

2.00 

รวม 100 100.00 
 
   
  จากตารางที่ 17 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามรายไดตอเดือนพบวา 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาทจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28 

รองลงมามีระดับรายไดนอยกวา 10,000 บาทจํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 27  รายไดระหวาง 

20,001-30,000 บาทจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18 รายไดระหวาง 30,001-40,000 บาท

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9 รายไดระหวาง 40,001-50,000 บาทจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 
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และมีรายไดมากกวา 50,000 บาทจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ ดังปรากฎในแผนภูมิ

ที่ 10 

 

 
 
แผนภูมิที่ 10 รอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเที่ยวจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามสถานที่เกิด 
 

สถานทีเ่กิด จํานวน (คน) รอยละ 

จังหวัดอ่ืน ๆ 

จังหวัดกรุงเทพฯ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

59 

31 

10 

59.00 

31.00 

10.00 

  รวม 100 100.00 

 
  จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวนทั้งหมดจําแนกตามสถานที่เกิด

พบวา นักทองเที่ยวมีสถานที่เกิดในจังหวัดอ่ืน ๆ มากที่สุดจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59

รองลงมา คือ จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31 และจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 10 ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมิที่ 11 รอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเที่ยวจําแนกตามสถานที่เกิด 

 

ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามภูมิลําเนาปจจุบัน 
 

ภูมิลําเนาปจจุบัน จํานวน (คน) รอยละ 

จังหวัดอ่ืน ๆ 

จังหวัดกรุงเทพฯ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

54 

39 

7 

54.00 

39.00 

7.00 

  รวม 100 100.00 
   
  จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวนทั้งหมดจําแนกตามสถานที่เกิด

พบวา นักทองเที่ยวมีภูมิลําเนาปจจุบันในจังหวัดอ่ืน ๆ มากที่สุดจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 

รองลงมา คือ จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39 และจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 7 ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 12 
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แผนภูมิที ่12 รอยละของกลุมตัวอยางนกัทองเที่ยวจําแนกตามภูมิลําเนาปจจุบัน 

  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสถานที่เกิดและภูมิลําเนาปจจุบันของกลุมตัวอยาง

สามารถจําแนกกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวไดเปน 4 กลุมคือ 1. กลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานที่เกิดใน

ตางจังหวัดและมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด (ตจว/ ตจว) มีจํานวนมากที่สุดจํานวน 52 คน คิดเปน

รอยละ 52  รองลงมาคือ 2. กลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานที่เกิดในจังหวัดกรุงเทพฯ และมีภูมิลําเนา

อยูในจังหวัดกรุงเทพฯ (กทม/ กทม) มีจํานวนจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22 3. กลุม

นักทองเที่ยวที่มีสถานที่เกิดในตางจังหวัดและมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ (ตจว/ กทม) มี

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16 และ 4. กลุมนักทองเที่ยวที่มีสถานที่เกิดในจังหวัดกรุงเทพฯ และ

มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ (กทม/ ตจว) มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจําแนกตามสถานที่เกิดและภูมิลําเนาปจจุบัน 

 

สถานทีเ่กิดและภูมลิําเนาปจจุบัน จํานวน (คน) รอยละ 

ตจว/ ตจว 

กทม/ กทม 

ตจว/ กทม 

กทม/ ตจว 

52 

22 

16 

10 

52.00 

22.00 

16.00 

10.00 

  รวม 100 100.00 
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2. ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 
 ในตอนนี้จะเปนสวนของนําเสนอผลการศึกษาเพื่อทราบถึงความคิดเห็นและพฤติกรรม

ของนักทองเที่ยวที่เดินมาทองเที่ยวภายในชุมชนสามชุกตลาดรอยป 2 ประเด็น กลาวคือ ความ

คิดเห็นและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวโดยภาพรวม และความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวที่มีตอประเด็นการรับรูและการประเมินความจริงแทของการจัดการการทองเที่ยวเชิง

โหยหาของแหลงทองเที่ยวแหงนี้ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 2.1 พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวโดยภาพรวม

ทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับประเด็นมูลเหตุจูงใจใหเดินทางมาทองเที่ยว ความถี่ในการ

เดินทางมาทองเที่ยว บุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว ระยะเวลาที่ใชในขณะทองเที่ยว การรับทราบ

ขอมูลประชาสัมพันธของแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวได สถานที่แหลงทองเที่ยวที่เยี่ยมชม 

ตลอดจนกิจกรรมที่เขารวมขณะซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของมูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว 

  

มูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาทองเทีย่ว จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

 วิถีชีวิตและวฒันธรรมด้ังเดิม/ เรียบงาย 
 ความด้ังเดิม/ ความเกาแกของสถานที่หรือส่ิงของ

 การเดินทางทีส่ะดวกและระยะทางไมไกล 
 การไดมาสัมผัสประสบการณยอนอดีต 
 สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศยอนอดีต  
 ระยะทางที่ใกลแหลงทองเทีย่วอ่ืน ๆ 
 การรวมกจิกรรมการทองเทีย่วยอนอดีต 
 การหลีกหนีความวุยวายจากวิถีชวีิตประจาํในเมือง

 การไดรับรางวลัดานการอนุรักษดีเดนจากยูเนสโก 

35 

30 

24 

17 

15 

10 

9 

6 

5 

32.17 

19.86 

15.89 

11.25 

9.93 

6.62 

5.96 

3.97 

3.31 

รวม 151 100.00 
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  จากตารางที่ 21 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มูลเหตุจูงใจ

ในการเดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนสามชุกตลาดรอยปเนื่องจากสถานท่ีทองเที่ยวแหงนี้มีวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมด้ังเดิม/ เรียบงายจํานวน 35 คร้ัง คิดเปนรอยละ 32.17  รองลงมาตามลําดับคือ 

ความด้ังเดิม/ ความเกาแกของสถานที่หรือส่ิงของจํานวน  30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.86 การ

เดินทางที่สะดวกและระยะทางไมไกลจํานวน  24 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.89 การไดมาสัมผัส

ประสบการณยอนอดีตจํานวน  17 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.25 สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศ

ยอนอดีตจํานวน 15 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.93 ระยะทางที่ใกลแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ จํานวน 10 คร้ัง 

คิดเปนรอยละ 6.62 การรวมกิจกรรมการทองเที่ยวยอนอดีตจํานวน 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.96 

ความตองการหลีกหนีความวุยวายจากวิถีชีวิตประจําในเมืองจํานวน 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.97 

และมูลเหตุเนื่องจากแหลงทองเที่ยวแหงนี้ไดรับรางวัลดานการอนุรักษดีเดนจากองคการยูเนสโกมี

นักทองเที่ยวแสดงความคิดเห็นนอยที่สุดจํานวน 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.31 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 

13 

 

 

แผนภูมิที่ 13 รอยละของมูลเหตุจูงในการเดินทางมาทองเที่ยว 
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ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละของความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยว 

  

ความถ่ีในการเดินทางมาทองเท่ียว จํานวน (คน) รอยละ 

คร้ังแรก 

2 คร้ัง 

3 คร้ัง 

มากกวา 3 คร้ัง 

56 

16 

15 

13 

56.00 

16.00 

15.00 

13.00 

  รวม 100 100.00 

   

  จากตาราง 22 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวนทั้งหมดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56 เดินทางมาทองเที่ยวเปนคร้ังแรก รองลงมา คือ จํานวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 16 เดินทางมาทองเที่ยวเปนคร้ังที่ 2 และจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 เดินทาง

มาทองเที่ยวเปนคร้ังที่ 3 สวนความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยวมากกวา 3 คร้ังข้ึนไปพบนอยที่สุด

มีนักทองเที่ยวจํานวนเพียง 13 คน คิดเปนรอยละ 13 ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 14 ผลจากการศึกษา

คร้ังนี้พบวา ความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยวมีความสัมพันธกับบุคคลรวมเดินทางและมูลเหตุจูง

ใจในการเดินทาง กลาวคือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมากับครอบครัว ญาติ และมูลเหตุจูลใจ จะ

เดินทางกลับมาทองเที่ยวยังชุมชนแหงนี้อีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 14 รอยละของความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยว 
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ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละของบุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว 

  

บุคคลรวมเดินทางทองเทีย่ว จํานวน (คน) รอยละ 

ครอบครัว 

เพื่อน 

คนเดียว 

สถานศึกษา 

ที่ทาํงาน 

56 

30 

3 

5 

3 

56.00 

30.00 

3.00 

5.00 

3.00 

รวม 100 100.00 

  

 จากตาราง 23 พบกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวกับครอบครัวมาก

ที่สุดจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมา คือ เดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อนจํานวน 30 คน 

คิดเปนรอยละ 30 และเดินทางมาทองเที่ยวกับสถานศึกษาจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5  สวน

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาคนเดียวและเดินทางมากับที่ทํางานมีสัดสวนนอยที่สุด กลาวคือ มี

จํานวนนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบแตละขอจํานวนเพียง 3 คน คิดเปนรอยละ 3 ดังปรากฏใน

แผนภูมิที่ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 15 รอยละของบุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว 

 

 ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาที่ไดจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของ

ผูวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมักจะเดินทางมากับครอบครัว เนื่องจากประสบการณโหยหา
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อดีตสามารถถายทอดจากบุคคลรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งผานการบอกเลาประสบการณผานการเยี่ยม

ชมสถานที่และวัตถุตาง ๆ ที่พบเห็นภายในแหลงทองเที่ยวแหงนี้  ตัวอยางเชน พอชี้ใหลูกดูขาวของ

เคร่ืองใชในอดีตที่ตนเองเคยใชในวัยเด็ก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่46 การเดินทางมาทองเทีย่ว ณ ชุมชนตลาดสามชุกรอยปกับครอบครัว 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2554 

 

ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในขณะทองเที่ยว 

  

ระยะเวลาที่ใชในขณะทองเที่ยว จํานวน (คน) รอยละ 

2-3 ชั่วโมง 

นอยกวา 1 ชั่วโมง 
4-6 ชั่วโมง 

มากกวา 6 ชั่วโมง 

84 

8 

5 

3 

84.00 

8.00 

5.00 

3.00 

รวม 100 100.00 

  

 จากตารางที่ 24 พบกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญใชระยะเวลาทองเที่ยวภายใน

ชุมชนสามชุกตลาดรอยปเปนระยะ 2-3 ชั่วโมงจํานวน 84 คนคิดเปนรอยละ 84 รองลงมา

ตามลําดับ คือ นอยกวา 1 ชั่วโมงจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 และ 4-6 ชั่วโมงจํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 5 สวนนักทองเที่ยวใชเวลาในการทองเที่ยวนอยที่สุด คือ มากกวา 6 ชั่วโมงจํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 3 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 16 
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แผนภูมิที่ 16 รอยละของระยะเวลาท่ีใชในขณะทองเที่ยว 
 
ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของกิจกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขารวม 

 

กิจกรรมทองเท่ียวที ่
นักทองเท่ียวเขารวม 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

รับประทานอาหาร/ ขนมสูตรโบราณ 
เลือกซื้อสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีต 
เยี่ยมชมบาน/ อาคารเกาแก 
ถายรูปสถานที่/ ถายรูปยอนยุค 
เยี่ยมชมพพิิธภัณฑยอนอดีต 
ลองเรือชมวถิชีีวิตริมแมน้าํทาจีน 
อ่ืน ๆ 

64 

59 

42 

27 

22 

12 

2 

26.55 

24.48 

17.42 

11.20 

9.12 

4.97 

0.82 

รวม 241 100.00 

 

  จากตารางที่ 25 ขางตนพบวา กิจกรรมที่นักทองเที่ยวสวนใหญเขารวมมากที่สุดขณะ

ทองเที่ยวคือ รับประทานอาหาร/ ขนมสูตรโบราณจํานวน 64 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.55 รองลงมา

ตามลําดับคือ เลือกซ้ือสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีตจํานวน 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.48 เยี่ยมชม

บาน/ อาคารเกาแกจํานวน 42 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.42 ถายรูปสถานที่/ ถายรูปยอนยุคจํานวน 

27 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑยอนอดีตจํานวน 22 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.12 
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ลองเรือชมวิถีชีวิตริมแมน้ําทาจีนจํานวน 12 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.97 สวนกิจกรรมอื่น ๆ ไดแก มี

นักทองเที่ยวรวมทํานอยที่สุดจํานวน 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.82 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 17  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 17 รอยละของกิจกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขารวม 
 

 

ภาพที่ 47 กิจกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขารวม 

ที่มา : ภาพถายจากการสํารวจภาคสนาม gเเมื่อวันที ่12 สิงหาคม 2553 และวันที่ 4 มถิุนายน 2554  
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ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของกิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุด 
 

กิจกรรมการทองเท่ียวที ่
นักทองเท่ียวชื่นชอบมากที่สุด 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

เลือกซื้อสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีต 
รับประทานอาหาร/ ขนมสูตรโบราณ 
เยี่ยมชมบาน/ อาคารเกาแก 
ถายรูปสถานที่/ ถายรูปยอนยุค 
เยี่ยมชมพพิิธภัณฑยอนอดีต 
ลองเรือชมวถิชีีวิตริมแมน้าํทาจีน 
อ่ืน ๆ 

31 

26 

22 

8 

7 

2 

0 

31.00 

26.00 

22.00 

8.00 

7.00 

2.00 

0 

รวม 100 100.00 

 

  ผลการศึกษาจากตารางที่ 26 พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญแสดงความคิดเห็นช่ืนชอบ

คือ เลือกซ้ือสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีตจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31 รองลงมาตามลําดับคือ 

รับประทานอาหาร/ ขนมสูตรโบราณจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26 เยี่ยมชมบาน/ อาคารเกาแก

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22 ถายรูปสถานที่/ ถายรูปยอนยุคจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑยอนอดีตจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 สวนกิจกรรมลองเรือชมวิถีชีวิตริมแม

น้ําทาจีนมีนักทองเที่ยวรวมทํานอยที่สุดจํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 18 รอยละของกิจกรรมทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุด 
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ตารางที่ 27 จํานวนและรอยละของแหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอ่ืน ๆ 

 

แหลงทองเท่ียว 

เชิงโหยหาอดีตอ่ืนๆ∗ 
จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

 ตลาดน้ําอัมพวา 
 ตลาดน้ําดําเนนิสะดวก 
 ตลาดนางเล้ิง 
 ตลาดเพลินวาน 
 ตลาดบานใหม 
 ตลาดอางศิลา 
 ตลาดคลองสวน 
 ตลาดศรีประจันต 
 ตลาดคลองสระบัว 
 ตลาดเกาหอง 
 ตลาดน้ําส่ีภาค 
 ตลาดลาดชะโด 
 ตลาดน้ําบางนกแขวก 
 ตลาดน้ําโบราณบางพลี 
 ตลาดเจ็ดเสมียน 
 อ่ืน ๆ 

67 

44 

24 

22 

20 

19 

18 

17 

15 

14 

13 

8 

7 

6 

3 

2 

22.18 

14.56 

7.94 

7.28 

6.62 

6.29 

5.96 

5.62 

4.69 

4.69 

4.30 

2.64 

2.31 

1.98 

0.99 

0.66 

รวม 302 100.00 

 

 

 

 

 

                                                 
 

∗รายชื่อตลาดนํ้าและตลาดบกซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวโหยหาอดีตในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยรวบรวม

จากหนังสือแนะนําการทองเที่ยว “คูมือทองเที่ยว ๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ํา” จัดพิมพโดยการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 
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  จากตารางที่ 27 เมื่อผูวิจัยสอบถามกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวถึงแหลงทองเที่ยวเชิง

โหยหาอดีตอ่ืน รูปแบบของตลาดนํ้าและตลาดบกที่นักทองเที่ยวเคยไปทองเที่ยว พบผลการศึกษา

เรียงตามลําดับคารอยละจากมากไปหานอย 5 ลําดับไดดังนี้คือ ตลาดน้ําอัมพวาเปนตลาดที่

นักทองเที่ยวสวนใหญเคยไปมากที่สุดจํานวน 67 คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.18 รองลงมาคือ ตลาดน้ํา

ดําเนินสะดวกจํานวน 44 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.56 ตลาดนางเล้ิงจํานวน 24 คร้ัง คิดเปนรอยละ 

7.94 ตลาดน้ําเพลินวานจํานวน 22 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.28 ตลาดบานใหมจํานวน 20 คร้ัง คิด

เปนรอยละ 6.62 ตามลําดับดังปรากฏในภาพที่ 12  สวนตลาดน้ําอโยธยามีจํานวนคร้ังที่

นักทองเที่ยวเคยเดินทางไปทองเที่ยวนอยที่สุดจํานวน 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.66 ทั้งนี้เนื่องจาก

ตลาดน้ําดังกลาวเปนตลาดน้ําจัดสรางที่เพิ่งเปดบริการใหนักทองเที่ยว ดวยเหตุนี้จึงยังคงเปน

แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวรูจักนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 19 รอยละของแหลงทองเที่ยวโหยหาอดีตที่นักทองเที่ยวเคยไป 

 

 นอกจากนี้ ผลสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวถึงแหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตใน

รูปแบบตลาดซึ่งนักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญชื่นชอบตลาดน้ํา    

อัมพวามากที่สุดจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ ตลาดเพลินวาน 17 คน คิดเปน

รอยละ 17 และตลาดน้ําดําเนินสะดวกจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ ดังแสดงใน

แผนภูมิที่ 20  
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แผนภูมิที่ 20 รอยละของแหลงทองเที่ยวโหยหาอดีตที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุด 

 

ตารางที่ 28 จํานวนและรอยละของมูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว ณ แหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอ่ืน ๆ  

  

มูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาทองเทีย่ว จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

 วิถีชีวิตและวฒันธรรมด้ังเดิม/ เรียบงาย 
 สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศยอนอดีต

 ความด้ังเดิม/ ความเกาแกของสถานที่หรือส่ิงของ 
 ระยะทางที่ใกลแหลงทองเทีย่วอ่ืน ๆ 
 การเดินทางทีส่ะดวกและระยะทางไมไกล 
 การไดมาสัมผัสประสบการณยอนอดีต 
 การหลีกหนีความวุยวายจากวิถีชวีิตประจาํในเมือง 
 การรวมกจิกรรมการทองเทีย่วยอนอดีต 

36 

20 

19 

17 

16 

14 

4 

8 

26.86 

14.92 

14.17 

12.68 

11.94 

10.44 

2.98 

5.97 

รวม 134 100.00 

 

  จากตารางที่ 28 กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา มูลเหตุจูงใจ

ในการเดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนสามชุกตลาดรอยปเนื่องจากสถานท่ีทองเที่ยวแหงนี้มีวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมด้ังเดิม/ เรียบงายจํานวน 36 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.86  รองลงมาตามลําดับคือ 

ความด้ังเดิม/ ความเกาแกของสถานที่หรือส่ิงของจํานวน  30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.86 การ

เดินทางที่สะดวกและระยะทางไมไกลจํานวน  24 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.89 การไดมาสัมผัส

ประสบการณยอนอดีตจํานวน  17 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.25 สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศ
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ยอนอดีตจํานวน 15 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.93 ระยะทางที่ใกลแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ จํานวน 10 คร้ัง 

คิดเปนรอยละ 6.62 การรวมกิจกรรมการทองเที่ยวยอนอดีตจํานวน 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.96 

ความตองการหลีกหนีความวุนวายจากวิถีชีวิตประจําในเมืองจํานวน 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.97 

และมูลเหตุเนื่องจากการไดรับรางวัลดานการอนุรักษดีเดนจากองคการยูเนสโกมีนักทองเที่ยว

แสดงความคิดเห็นนอยที่สุดจํานวน 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.31 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 21 

 

 
แผนภูมิที่ 21 รอยละของมูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยว ณ แหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอ่ืน  ๆ

 

 จากการสํารวจแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวนําไปสูการอภิปรายผลการศึกษา

ประเด็นที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโหยหาอดีตและความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหา

อดีตในพ้ืนที่ศึกษาไดดังตอไปนี้ 
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 1. กลุมนักทองเที่ยว เปนนักทองเที่ยวเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอายุเฉล่ีย

ระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพโสด และระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดอยูระหวาง 

10,001-20,000 บาท/ ตอเดือน มีอาชีพรับราชการหรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนสวนใหญ 

นอกจากนี้ นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนมากเกิดและใชชีวิตในตางจังหวัด เมื่อพิจารณจําแนกตามตัว

แปรของกลุมตัวอยางสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาคร้ังนี้ไดดังตอไปนี้ 

 เพศ  ขอสรุปผลการสํารวจขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศพบ 

นักทองเท่ียวเพศหญิงเปนผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามมากกวาเพศชาย ผลการศึกษา

ดังกลาวไมสามารถสรุปไดวา เพศหญิงมีความรูสึกโหยหาอดีตมากกวาเพศชาย จากทบทวน

วรรณกรรมและจากผลการศึกษาท่ีผานมา (Holbrook, 1993, มงคลรัตน  มหมัดซอและ, 2552) 

ไมพบวาปจจัยดานเพศสงผลใหเกิดความรูสึกและพฤติกรรมการโหยหาอดีตที่แตกตางกันระหวาง

เพศชายและเพศหญิง ทุกเพศสามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองกับปรากฏการณโหยหาอดีตได

เหมือนกัน ซึ่งผลจากการศึกษาในคร้ังนี้พบขอสรุปที่สอดคลองกับขอสรุปและผลการศึกษาที่ผาน

มา กลาวคือ กลุมนักทองเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรูสึกและพฤติกรรมโหยหาอดีตใน

ลักษณะเดียวกัน โดยมากเดินทางมาทองเที่ยวตลาดสามชุกเพราะวิถีชีวิตที่เรียบงายและการดํารง

อยูของวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนทองเที่ยวแหงนี้ และมูลเหตุจูงใจใหตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยวยังตลาดสามชุกเนื่องจากเห็นวา สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวมีลักษณะเชนเดียวกับแหลง

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่มีรูปแบบเปนตลาดน้ําหรือตลาดบกที่เปนแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เคยไป

เชน ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดเพลินวาน เปนตน  อยางไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่พบในขณะ

ทองเท่ียว ผูวิจัยพบวา เพศเปนตัวแปรที่กําหนดความแตกตางระหวางกิจกรรมที่ทําขณะเดินทาง

ทองเที่ยว เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา กิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวทั้งเพศชายและ

เพศหญิงนิยมทําคือ รับประทานอาหารและขนมสูตรโบราณ แตเมื่อพิจารณาในสองลําดับถัดมา

จะพบวา กิจกรรมในลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 ระหวางเพศชายและเพศหญิงจะมีลักษณะแตกตาง

กัน กลาวคือ เพศชายนิยมเย่ียมชมบาน/ อาคารเกา และถายรูปสถานที่/ ภาพยอนอดีต สวนเพศ

หญิงนิยมเลือกซื้อสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีต ดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความถี่ของกิจกรรมที่นักทองเที่ยวเพศชายและเพศหญิงรวมขณะทองเที่ยว 
 

 
กิจกรรมการทองเที่ยว 

 

เพศชาย  
กิจกรรมการทองเที่ยว 

 

เพศหญิง 
จํานวน 
(ครั้ง) 

รอยละ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

รอยละ 

รับประทานอาหาร/ ขนมสูตร

โบราณ 
เย่ียมชมบาน/ อาคารเกาแก 
 
ถายรูปสถานที่/ รูปยอนอดีต 

19 

 

11 

 

10 

19.00 

 

11.00 

 

10.00 

รับประทานอาหาร/ ขนมสูตร

โบราณ 
เลือกซื้อสินคา/ ของที่ระลึก

ยอนอดีต 
เย่ียมชมบาน/ อาคารเกาแก 

45 

 

41 

 

30 

45.00 

 

41.00 

 

30.00 
 
  
 สวนประเด็นอายุ ผลการศึกษาพบ กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญมีชวงอายุอยูระหวาง 

20-30 ป (รอยละ 33) รองลงมาคือ มีชวงอายุอยูระหวาง 31-40 ป (รอยละ 20) ซึ่งผลการศึกษา

ยืนยันใหเห็นวา ปรากฏการณโหยหาอดีตมีความสัมพันธกับอายุ และเปนกลไกลสําคัญที่มนุษย

นํามาใชเพื่อดํารงอัตลักษณของตนเองไวไดในชวงของการเปล่ียนแปลงจากชวงอายุหนึ่งสูอีกชวง

อายุหนึ่ง (Holak and Havlena, 1992) จากการวิเคราะหชวงอายุของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจะ

เห็นไดวาชวงอายุระหวาง 20-30 ปเปนชวงอายุของการเปล่ียนแปลงสถานะจากนักศึกษามาเปน

คนในวัยทํางาน หรือจากสถานะโสดมาเปนสมรส สวนชวงอายุระหวาง 31-40 ปเปนชวงการ

เปล่ียนแปลงจากวัยกลางคนสูวัยชรา ดวยเหตุนี้อาจสรุปไดวา การโหยหาอดีตเปนปจจัยสําคัญ

ประการหนึ่งที่กลุมนักทองเที่ยวนํามาใชยังคงรักษาอัตลักษณของตนเอาไวเม่ือเผชิญกับความ

เปล่ียนแปลงสําคัญที่เกิดข้ึนในวัฏจักรของชีวิต นอกจากนี้ จากผลการศึกษา ผูวิจัยยังพบวา อายุ

เปนตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ที่มาของภาพทรงจําหรือภาพในอดีตที่แตกตางกัน กลาวคือ ในคนที่มี

อายุตํ่ากวา 20 ปจะมีภาพความทรงจําของอดีตจากภาพถายในอดีต ในขณะที่คนที่มีอายุมากกวา 

20 ปข้ึนไปจะมีภาพทรงจําของอดีตจากความทรงจําในวัยเด็ก 

 สําหรับระดับการศึกษา รายได และอาชีพของกลุมตัวอยางเปนตัวแปรที่บงชี้ใหทราบ

วา นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวมีสถานะทางสังคมจัดเปนคนช้ันกลาง กลาวคือ มี

ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีหนาที่การงานที่เปนหลักแหลงและรายไดที่มั่นคง ตลอดจน

มีเวลาวางเพียงพอที่จะแสวงหาสถานที่ทองเที่ยวพักผอนในวันหยุด ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้

สอดคลองกับขอเสนอของนักวิชาการดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ไดแสดงความคิดไววา 
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การโหยหาอดีตในสังคมไทยเปนปรากฎการณที่เกิดข้ึนกลุมคนช้ันกลางและกลุมผูใชแรงงานเปน

สวนใหญ (ชนิดา  ชิตบัณฑิตย, 2543; ธงชัย  วินิจจะกูล, 2543)  

 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบวา ประเด็นที่เกี่ยวของกับสถานที่เกิดและภูมิลําเนา

ปจจุบันของกลุมตัวอยางเปนปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลง

ทองเที่ยวแตกตางกัน กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในตางจังหวัดจะตัดสินใจ

เดินทางมาเที่ยวยังตลาดสามชุก เนื่องจากชุมชนตลาดสามชุกมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม/ 

เรียบงาย เหตุที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะชุมชนแหงนี้มีลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตใกลเคียง

กับวิถีชีวิตในปจจุบันของตนเอง  ในขณะนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ 

จะตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุก เนื่องจากชุมชนแหงนี้มีความด้ังเดิม/ ความ

เกาแกของสถานที่หรือส่ิงของซึ่งตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของตน 

 

ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบความถี่ของมูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาทองเที่ยวจําแนกตาม

 ความสัมพันธระหวางสถานที่เกิดกับภูมิลําเนาปจจุบัน 

 

มูลเหตุจูงใจในการ
เดินทางมาทองเที่ยว 

กทม/ กทม 
(22 คน) มูลเหตุจูงใจในการ

เดินทางมาทองเที่ยว 

ตจว/ กทม 
(16 คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

รอยละ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

รอยละ 

ความด้ังเดิม/ ความเกาแก

ของสถานท่ีหรือส่ิงของ 
8 8.00 

ความด้ังเดิม/ ความเกาแก

ของสถานท่ีหรือส่ิงของ 
6 6.00 

มูลเหตุจูงใจในการ
เดินทางมาทองเที่ยว 

ตจว/ ตจว 
(52 คน) มูลเหตุจูงใจในการ

เดินทางมาทองเที่ยว 

กทม/ ตจว 
 (10 คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

รอยละ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

รอยละ 

วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม

ด้ังเดิม/ เรียบงาย 
20 20.00 

วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม

ด้ังเดิม/ เรียบงาย 
4 4.00 

 

  2. ปจจัยการทองเที่ยว ผลจากการศึกษาโดยภาพรวมสามารถจําแนกปจจัยการ

ทองเที่ยวที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุกได  3 

ปจจัย คือ ปจจัยดานส่ิงเรา ปจจัยอ่ืน ๆ และปจจัยดานอารมณความรูสึก ดังสรุปไดในตาราง

ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 31 การจําแนกปจจัยการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 
 

ปจจัยดานสิ่งเรา จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

 วิถีชีวิตและวฒันธรรมด้ังเดิม/ เรียบงาย 
 ความด้ังเดิม/ ความเกาแกของสถานที่หรือส่ิงของ 
 การไดมาสัมผัสประสบการณยอนอดีต 
 สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศยอนอดีต 
 การรวมกจิกรรมการทองเทีย่วยอนอดีต 

35 

30 

17 

15 

9 

32.17 

19.86 

11.25 

9.93 

5.96 

รวม 106 70.19 

ปจจัยอ่ืน ๆ จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

 การเดินทางทีส่ะดวกและระยะทางไมไกล 
 ระยะทางที่ใกลแหลงทองเทีย่วอ่ืน ๆ 
 การไดรับรางวลัดานการอนุรักษดีเดนจากยูเนสโก 

24 

10 

5 

15.89 

6.62 

3.31 

รวม 39 25.82 

ปจจัยดานอารมณความรูสึก จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

 การหลีกหนีความวุยวายจากวิถีชวีิตประจาํในเมือง 6 3.97 

รวม 6 3.97 

 

 จากตารางที่ 31 จะเห็นไดวาปจจัยดานส่ิงเราเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดมี

นักทองเที่ยวแสดงความคิดเห็นมากที่สุดจํานวน 106 คร้ัง คิดเปนรอยละ 70.19 รองลงมาคือ

ปจจัยอ่ืน ๆ 39 คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.28 และปจจัยดานอารมณความรูสึกมีจํานวน 6 คิดเปน  

รอยละ 3.97 ตามลําดับ  โดยปจจัยดานส่ิงเราและปจจัยดานอารมณความรูเปนปจจัยที่กระตุนให

นักทองเที่ยวเกิดความรูโหยหาอดีต ซึ่งจากการศึกษาในคร้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดปรากฎการณ

โหยหาอดีตที่อธิบายวา การโหยหาอดีตจะเกิดข้ึนไดจะตองมีส่ิงเรากระตุนใหเกิดความรูสึกโหยหา

อดีต พบวา ตลาดสามชุกมีทรัพยาวัฒนธรรมท้ังที่จับตองไดและจับตองไมไดซึ่งสามารถทําให

นักทองเที่ยวรําลึกถึงอดีตหรือเกิดอารมณความรูสึกไดเปนอยางดี 
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 2.2 ความคิดเห็นตอประเด็นความจริงแทในการจัดการทองเท่ียวเชิงโหยหา
อดีต 
 ขอสรุปที่ไดจากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอประเด็นความจริงแท

ในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตของชุมชนตลาดสามชุกรอยป  ผูวิจัยจะไดแบงลําดับการ

นําเสนอผลการศึกษาเปน 3 ประเด็น กลาวคือ การรับรูและการประเมินความจริงแทของแหลง

ทองเที่ยว ปจจัยการเดินทางมาทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในพื้นที่ศึกษา 

และขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.2.1 การรับรูและการประเมินความจริงแทของแหลงทองเที่ยว 

  ผลการสํารวจการรับรูและการประเมินความจริงแทของชุมชนตลาดสามชุกรอย

ปโดยนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญสามารถรับรูและประเมินไดวาแหลงทองเที่ยวแหง

นี้ยังคงรักษาความจริงแทในประเด็นตาง ๆ ไวได นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังสามารถประเมินไดวา

ตลาดแหงมีการจัดฉากหรือสรางภาพหรือบรรยากาศการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตข้ึนมาดวย ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 32 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอประเด็น

 การรับรูและการประเมินความจริงแทของแหลงทองเที่ยว 

 

ความจรงิแทของแหลงทองเท่ียว Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ตลาดสามชุกมีสินคา “ยอนอดีต/ โบราณ” 

 จําหนาย 
3.79 0.69 มาก 

2) ตลาดสามชุกมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม 3.70 0.63 มาก 

3) ตลาดสามชุกมีภาพหรือบรรยากาศยอนอดีต

 ที่เปนของปลอม/ จัดฉาก/ สรางข้ึนมา 
3.64 0.66 มาก 

4) ตลาดสามชุกมีสินคา/ ของที่ระลึกพื้นบาน

 จําหนายเทานั้น 
3.62 0.54 มาก 

5) ตลาดสามชุกมีสภาพด้ังเดิมของบานเรือน/ 

 อาคาร/ รานคา 
3.39 0.64 มาก 

รวม 3.75 0.64 มาก 
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 จากตารางที่ 32 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยรวมตอประเด็นการ

รับรูความจริงแทของแหลงทองเที่ยวอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.75 และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักทองเที่ยวแสดงความคิดเห็น

ทุกขออยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวมีความเห็นวา ชุมชนตลาดสามชุกเปนแหลงทองเที่ยวที่มี

สินคาประเภท “ยอนอดีต/ โบราณ” จําหนายมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.79 รองลงมาคือ มีการดํารง

รักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 มีการจัดฉาก/ สรางภาพหรือบรรยากาศ

ยอนอดีตข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 มีเฉพาะสินคา/ ของที่ระลึกพื้นบานจําหนายเทานั้นมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.62 และมีสภาพด้ังเดิมของบานเรือน/ อาคาร/ รานคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ตามลําดับ 

ดังปรากฏตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 22 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอประเด็นการรับรูและการประเมิน

 ความจริงแทของแหลงทองเที่ยว 

 

  2.2.2 ปจจัยการเดินทางมาทองเที่ยว 

  ผลการสํารวจเกี่ยวกับมูลเหตุที่เปนปจจัยทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว

ยังชุมชนตลาดสามชุกรอยปพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา ความจริงแทของ

แหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตเปนมูลเหตุจูงใจสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้  อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาในคร้ังแสดงใหเห็นวา 
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นักทองเที่ยวใหความสําคัญของความจริงแทและการโหยหาอดีตแตกตางกันดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 33 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอประเด็น

 ปจจัยการเดินทางมาทองเที่ยว 

 

ปจจัยการเดินทางมาทองเท่ียว Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ความเปนชุมชน “เกาแก/ ด้ังเดิม”  3.90 0.66 มาก 

2) การไดสัมผัสภาพหรือบรรยากาศ “ยอนอดีต” 3.88 0.74 มาก 

3) วิถีชีวิตและวัฒนธรรม “ด้ังเดิม” ของชุมชน 3.84 0.67 มาก 

4) “ความเกาแก/ ของจริง/ ของแท/ ด้ังเดิม” ของ

 แหลงทองเที่ยวเปนส่ิงสําคัญ 
3.82 0.67 มาก 

5) การมี สินคาและของที่ ระ ลึก  “ยอนอดีต / 

 โบราณ” จําหนาย 
3.77 0.68 มาก 

6) การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว “ยอนอดีต” 3.76 0.65 มาก 

รวม 3.83 0.68 มาก 

 

 จากตารางที่ 33 พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวา ความจริงแทของแหลงทองเที่ยว

และการโหยหาอดีตเปนปจจัยสําคัญในตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนตลาดสามชุกรอยป 

โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.83 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68  ซึ่งจัดอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยที่เปนมูลเหตุจูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาด

แหงนี้ในทุก ๆ ขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับไดดังนี้ ความเปนชุมชน  “เกาแก/ 

ด้ังเดิม” มีคาเฉล่ียมากที่สุดเทากับ 3.90 ลําดับถัดมาคือ ความตองการสัมผัสภาพหรือบรรยากาศ

ยอนอดีตมีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 การดํารงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม “ด้ังเดิม” ของชุมชนมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.84 “ความเกาแก/ ของจริง/ ของแท/ ด้ังเดิม” ของแหลงทองเที่ยวเปนส่ิงสําคัญมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.82 การมีสินคาของที่ระลึกใน “ยอนอดีต/ โบราณ” จําหนายมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.77 สวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว “ยอนอดีต” มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.76 ตามลําดับ ดัง

ปรากฏตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 23 คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอประเด็นปจจัยการเดินทางมาทองเที่ยว 

 

  2.2.3 ความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

  ผลจากการประเมินความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตโดย

นักทองเท่ียวในประเด็นตาง ๆ ทั้งการจัดการกับสภาพทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว การสื่อ

ความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว ตลอดจนการจําหนายสินคาและการ

ใหบริการแกนักทองเที่ยว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 34 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอประเด็น

 ความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

 

การจัดการการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีต Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) การนําเสนอภาพหรือบรรยากาศยอนอดีตตรง

 ตามความตองการ 
3.78 0.54 มาก 

2) ลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมของสถานท่ี

 ตอบสนองความตองการโหยหาอดีต 
3.78 0.60 มาก 

3) การไดรับทราบขอมูลทางประวัติศาสตรของ

 ชุมชน 
3.75 0.64 มาก 

4) สิ นค า  “ย อนอ ดี ต /  โ บ ร าณ /  พื้ นบ า น ” 

 ตอบสนองความตองการโหยหาอดีต  
3.69 0.60 มาก 

5) กิจกรรมการทองเที่ยวยอนอดีตรูปแบบตาง ๆ 

 ตอบสนองความตองการโหยหาอดีต 
3.66 0.55 มาก 

6) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมตอบสนองความ

 ตองการโหยหาอดีต 
3.65 0.59 มาก 

รวม 3.72 0.59 มาก 

 

 จากตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมตอประเด็น

ความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในพ้ืนที่ศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

รวมเทากับ 3.72 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59  โดยนักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็น

เปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ียตามลําดับดังนี้คือ ชุมชนมีการนําเสนอภาพหรือ

บรรยากาศยอนอดีตตรงตามความตองการและลักษณะทางกายภาพด้ังเดิมของสถานที่ตอบสนอง

ความตองการโหยหาอดีตมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.78  รองลงมาคือ การไดรับทราบขอมูลทาง

ประวัติศาสตรของชุมชนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75  การมีสินคา “ยอนอดีต/ โบราณ/ พื้นบาน” 

จําหนายตอบสนองความตองการโหยหาอดีตมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว

ยอนอดีตรูปแบบตาง ๆ  ตอบสนองความตองการโหยหาอดีตมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 สวนวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมด้ังเดิมตอบสนองความตองการโหยหาอดีตมีคาเฉลี่ยนอยสุดเทากับ 3.65  
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  2.2.4 ขอเสนอแนะในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

 ผลการสํารวจขอเสนอแนะในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตโดย

นักทองเที่ยวสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 35 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอประเด็น

 ขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 
 
ขอเสนอแนะในการจัดการทองเท่ียว Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.) มี ก า ร รั ก ษ า ส ภ า พ ท า ง ก า ย ภ า พ

 ด้ังเดิมของชุมชนไว 
3.98 0.72 มาก 

2.) มีการรั กษาวิถี ชี วิ ตและวัฒนธรรม 
 ด้ังเดิมของชุมชนไว 

3.94 0.72 มาก 

3.) มี สินคา  “ยอนอดีต /  โบราณ ”  หรือ

 สินคา “พื้นเมือง” จําหนาย 
3.93 0.69 มาก 

4.) มีการจัดกิ จกรรมการทอง เที่ ยวใน

 รูปแบบยอนอดีต 
3.82 0.69 มาก 

5.) มี ก า ร จั ด ฉ า ก /  ส ร า ง ภ า พ ห รื อ

 บรรยากาศยอนอดีตเพื่อการทองเที่ยว 
3.84 0.65 มาก 

รวม 3.90 0.69 มาก 

 

 จากตารางที่ 35 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นโดยภาพรวมตอประเด็น

ขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในพื้นที่ศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่งมี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.90 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69  โดยนักทองเที่ยวไดแสดงความ

คิดเห็นเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ียตามลําดับดังนี้คือ ชุมชนควรรักษาสภาพ

ทางกายภาพด้ังเดิมไวมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.98  รองลงมาคือ การรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ด้ังเดิมของชุมชนไวมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94  การมีสินคา “ยอนอดีต/ โบราณ” หรือสินคา “พื้นเมือง” 

จําหนายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 การจัดฉาก/ สรางภาพหรือ บรรยากาศยอนอดีตเพื่อการทองเที่ยว

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใน รูปแบบยอนอดีตมีคาเฉลี่ยนอยสุด

เทากับ 3.82 ดังปรากฏตอไปนี้ 



170 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 24 คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวในประเด็นตาง ๆ   

 

 ผลการศึกษาจากการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอประเด็น

การโหยหาอดีตและความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตดังกลาวขางตน นําไปสูขอ

สรุปผลการศึกษาซ่ึงทําใหทราบวา ชุมชนตลาดสามชุกรอยปหรือที่นักทองเที่ยวรูจักกันโดยทั่วไป

วา “ตลาดสามชุก” เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่งที่ตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของ

นักทองเที่ยว ความจริงแทของการจัดการการทองเที่ยวเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวสามารถรับรูและ

ประเมินไดจากประสบการณและกิจกรรมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขารวม  นอกจากนี้ ความ

จริงแทประเด็นตาง ๆ ยังเปนขอเสนอแนะสําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่สําคัญ ซึ่ง

นักจัดการทองเที่ยวตองคํานึงถึง เพราะเปนส่ิงดึงดูดใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาทองเที่ยว 
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 บทที่ 7  
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

   งานวิจัยเร่ือง ความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต: กรณีศึกษาชุมชน

ตลาดสามชุกรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการคือ    

1. เพื่อประเมินความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอประเด็นการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต

และความจริงแทในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต  และ  3. 

เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยางเหมาะสม โดยเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 3 กลุม 

   การศึกษาคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix methodologies) โดยใชการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวมซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ และการ

สํารวจดวยแบบสอบถามซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางที่เปน

นักวิชาการจากภายนอกจํานวน 4 คนและกลุมตัวแทนประชาชนในพื้นที่ศึกษา 5 คน นอกจากนี้ยัง

ใชแบบสอบถามกับกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุกจํานวน 100 คน 

จากนั้นนําขอมูลที่จากการสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม ตลอดจนการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดทฤษฏีที่ทบทวนไว 

 
1. สรุปการวจิัย 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี ้

 1. 1 การจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ผลจากการศึกษาทําใหทราบวา ชุมชนตลาด

สามชุกประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตเนื่องจากปจจัยสําคัญ 3 ประการ 

กลาวคือ  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ประการแรก ความสมบูรณของทรัพยากรทางวัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษของ

ชุมชนตลาดสามชุกทําใหทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งประเภททรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองได 

(Tangible cultural resource) และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible cultural 

resource) ยังคงมีสภาพด้ังเดิมและถูกนํามาใชเปนฐานทรัพยากรเพื่อการจัดการการทองเที่ยวเชิง

โหยหาอดีตที่สําคัญ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา การจัดการทองเที่ยวของชุมชน

ตลาดสามชุกมีลักษณะแตกตางจากแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ซึ่งมักประสบกับปญหาแนวทางการ

อนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมสวนทางหรือเปนเสนขนานกับการจัดการทองเที่ยว แตสําหรับ

กรณีชุมชนตลาดสามชุกแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมสามารถเกิดข้ึนรวมกับการ

จัดการทองเที่ยวไดเปนอยางดี   

  ประการที่สอง ปจจัยดานนโยบายการจัดการทั้งในระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด ใน

ระดับทองถิ่นเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการผลักดันใหเกิดการอนุรักษและตระหนักเห็น

คุณคาและความสําคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม เร่ิมจากการกอต้ังคณะกรรมการพัฒนา

สามชุกเชิงอนุรักษและการศึกษาดูงานจากภายนอก และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนจึง

เกิดแนวทางการจัดการตลาดสามชุกใหเปน “ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑมีชีวา” หรือ “Living Live 

Market and Live Museum” ข้ึน  และนโยบายของรัฐเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงเสริมให

การจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในบริเวณตลาดสามชุกประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดงาน “สนุกเที่ยว อรอยอ่ิมริมแม

น้ําทาจีน” ป พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตภายในตลาด

สามชุกและบริเวณใกลเคียง เปนตน    

  ประการสุดทายคือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการทองเที่ยวเชิง

โหยอดีต ผลจากการศึกษาพบวา การทองเที่ยวภายในบริเวณตลาดสามชุกประสบความสําเร็จ

เนื่องจากความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอก กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยอดีตคือ คณะกรรมการสามชุกเชิง

อนุรักษมีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบายดานการทองเที่ยวโดยชุมชน แนวทางดังกลาว

สอดคลองกันการจัดการการทองเที่ยววัฒนธรรมที่เนนใหชุมชนทองถิ่นรวมจัดการ  นอกจากนี้ ยัง

มีหนวยงานจากภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตโดยตรง ทั้งที่

เปนสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และองคกรอิสระตาง ๆ แตมีบทบาทสําคัญในการ

อนุรักษลักษณะทางกายของสถาปตยกรรมเรือนแถวไมสองชั้นใหคงสภาพด้ังเดิม เพื่อใชเปนฐาน

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1.2 ความจริงแทของการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ผลจากการประยุกตใชเกณฑการ

ประเมินความจริงแทในมิติตาง ๆ จากบันทึกขอตกลงฮอยอาน (Hoi An Protocals, 2009) 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.2.1 ตําแหนงและสถานที่ต้ัง (Location and Setting) ชุมชนตลาดสามชุกรอยป

มีความจริงแทในประเด็นการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงและสถานที่ต้ังของแหลงทองเที่ยว 

เนื่องจากในการจัดการทองเที่ยวมีการใชขอมูลที่เปนจริงในการส่ือความหมายขอมูลทาง

ประวัติศาสตรและสังคมที่เชื่อมโยงกันระหวางบริเวณที่เปนตําแหนงและสถานที่ต้ังตลาดสามชุก

ปจจุบันกับตลาดสามชุกด้ังเดิม รวมถึงแสดงใหเห็นถึงสํานึกของสถานที่ที่ชาวชุมชนตลาดสามชุก

ทั้งสองบริเวณมีรวมกัน  

  1.2.2 รูปแบบและการออกแบบ (Form and Design) ผลการศึกษาพบวา แนว

ทางการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดสามชุกสงผลตอการสงวนรักษาสภาพ

ด้ังเดิมของอาคารไมชั้นเดียวหรือสองชั้นที่มีลวดลายไมฉลุขนมปงขิงหรือ “จิงเจอรเบรด (Ginger 

bread)” ภายในบริเวณชุมชนตลาดสามชุก สถาปตยกรรมที่นิยมสรางข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร

ต้ังแตรัชกาลที่ 5 ผลจากการศึกษาพบวา ลวดลายฉลุขนมปงขิงที่พบภายในบริเวณชุมชนตลาด

สามชุกจํานวน 19 ลาย  ปจจุบันชุมชนตลาดสามชุกไดจัดทําลวดลายไมฉลุขนมปงขิงด้ังเดิมข้ึน

ใหมจํานวน 3 ลายเพื่อใชเปนบอรดนิทรรศการจัดแสดงเร่ืองราวการอนุรักษทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมภายในบริเวณลานโพธิ์  นอกจากนี้ กลุมเรือนไมแถวที่เหลืออยูในปจจุบันโดยเฉพาะ

บริเวณซอย 1 และซอย 2 ไดกลายเปนฐานทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่สําคัญ 

เนื่องจากเปนสถาปตยกรรมการกอสรางเรือนไมแถวที่สามารถพบไดทั่วไปในแถบภาคกลางใน

อดีต แตปจจุบันเหลืออยูเพียงจํานวนนอย 

  1.2.3 หนาที่และการใชสอย (Use and Function) ผลการศึกษาพบวา ชุมชน

ตลาดสามชุกเปนยานการคาเกา ที่มีลักษณะผสมผสานกับการขยายตัวของยานการคาใหม มี

หนาที่หลักต้ังอดีตถึงปจจุบันในฐานะเปนสถานที่แลกเปล่ียนสินคาและบริการในแถบบริเวณที่ราบ

ลุมแมน้ําทาจีน แมแตในยุคซบเซา ตลาดแหงนี้ก็ยังเปนสถานที่จําหนายสินคาใหกับคนในพ้ืนที่ 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันเมื่อกระแสการทองเที่ยววัฒนธรรมไดไหลบาเขามาในพื้นที่ ตลาดแหงนี้ได

กลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของนักทองเที่ยว  ดวยเหตุนี้

จึงทําใหพื้นที่บางแหงมีการปรับเปล่ียนหรือเปลี่ยนแปลงการใชสอยดั้งเดิมไปเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว 
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 ผลการศึกษาดังกลาวเปนการประเมินความจริงแทของแหลงทองเที่ยวในเชิงกายภาพ

ที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนตลาดสามชุกสามารถสรุปไดดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 36 สรุปการประเมินความจริงแทของแหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตจากกรณีศึกษาชุมชน

  ตลาดสามชุกรอยป 

 
ประเด็นการ 

ประเมินความจริงแท 
จริงแท ไมจริงแท 

ตําแหนงและสถานท่ีต้ัง  
(Location and Setting) 

 
 

รูปแบบและการออกแบบ 
(Form and Design) 

 
 

หนาท่ีและการใชสอย 
(Use and Function) 

  

 

 1.3. ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ผลจากการศึกษา

สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

   1.3.1 ขอมูลทั่วไปกลุมนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวที่ใหขอมูลสําหรับการวิจัยนี้สวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอายุเฉล่ียระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพโสด และระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท/ ตอเดือน มีอาชีพรับ

ราชการหรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนสวนใหญ นอกจากนี้ นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนมากเกิดและ

ใชชีวิตในตางจังหวัด  

   1.3.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ผลการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา 

สาเหตุที่นักทองเที่ยวตัดสินใจมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุกคือ การไดสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ด้ังเดิม/ เรียบงาย นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวเปนคร้ังแรก ซึ่งแตละคนจะใชเวลา

ทองเที่ยวประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมากนิยมเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว กิจกรรมที่

นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมทําในขณะทองเที่ยวคือ รับประทานอาหารหรือขนมสูตรโบราณ สวน

กิจกรรมที่นักทองเที่ยวสวนใหญชื่นชอบคือ การเลือกซ้ือสินคาหรือของที่ระลึกยอนอดีต สวน

สถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมเยี่ยมชมคือ ตูไปรษณียโบราณที่ต้ังอยูตรงบริเวณดานหนาตลาดทางทิศ

ตะวันตก นักทองเที่ยวสวนใหญรูจักชุมชนตลาดสามชุกรอยปในฐานะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงโหย
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หาอดีตโดยมีเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา  นอกจากนี้  จากผลการศึกษายังแสดงให เห็นวา 

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุกยังเดินทางไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวเชิง

โหยหาอดีตในรูปแบบของตลาดยอนอดีตอ่ืน ๆ ทั้งที่เปนตลาดน้ําและตลาดบก  

   สวนผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตสามารถอธิบายไดดังนี้ 

   เพศของนักทองเที่ยวเปนตัวแปรที่กําหนดรูปแบบความแตกตางระหวางกิจกรรม

ที่ทําขณะเดินทางทองเที่ยวระหวางนักทองเที่ยวเพศชายและนักทองเที่ยวเพศหญิง 

   สําหรับอายุเปนตัวแปรที่แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตสวนใหญมี

ชวงอายุอยูในชวงรอยตอหรือชวงอายุระหวางการเปลี่ยนผานวัยจากชวงอายุหนึ่งสูอีกชวงอายหุนึง่ 

การทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตเปนเสมือนเคร่ืองมือในการธํารงอัตลักษณแหงชวงเวลาที่

เปล่ียนแปลงไปตามวัฏจักรของชีวิต นอกจากนี้จาก ผลการศึกษายังพบวา อายุยังเปนตัวแปรที่

กําหนดที่มาของภาพความทรงจําในอดีต กลาวคือ นักทองเที่ยวที่มีอายุนอยจะมีที่มาของภาพ

ความทรงจําในอดีตจากภาพถาย ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีอายุมากจะมีภาพความทรงจําในอดีต

จากความทรงจําหรือประสบการณที่เกิดข้ึนในวัยเด็ก 

   สวนระดับการศึกษา รายได และอาชีพของกลุมตัวอยางเปนตัวแปรที่บงชี้ให

ทราบวา นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวมีสถานะทางสังคมจัดเปนคนชั้นกลาง มี

การศึกษา หนาที่การงาน และเปนกลุมที่นิยมการเดินทางทองเที่ยวเพื่อตอบสนองการโหยหาอดีต

ของตนเอง เนื่องจากกลุมนักทองเที่ยวกลุมนี้มีศักยภาพและความพรอมที่จะเดินทางมาทองเที่ยว 

   ในขณะที่ตัวแปรดานสถานที่เกิดและภูมิลําเนาปจจุบัน ผลจากการศึกษาพบวา มี

ความสัมพันธในการกําหนดการตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวแตกตางกัน 

กลาวคือ กลุมนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาปจจุบันอาศัยอยูตางจังหวัดจะตัดสินใจมาทองเที่ยวยัง

ตลาดสามชุกเพราะมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม/ เรียบงาย สวนกลุมนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนา

ปจจุบันอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ จะเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดแหงนี้ เนื่องจากตลาดสามชุก

สามารถตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของตนไดจากการไดสัมผัสความด้ังเดิม/ ความเกาแก

ของสถานที่หรือส่ิงของ  

 1.4. การประเมินความจริงแทของแหลงทองเที่ยวและความจริงแทในการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ผลจากการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

   1.4.1 ความจริงแทของแหลงทองเที่ยว จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสามาร

รับรูและประเมินความจริงแทของแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี โดยคาเฉล่ียตอประเด็นความจริง
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แทของแหลงทองเที่ยวอยูในระดับดีในทุกดานไมวาจะเปนการจําหนายสินคายอนอดีต วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพของอาคารบานเรือน  อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวา 

นักทองเที่ยวสามารถรับรูไดวาตลาดสามชุกมีการจัดฉากเพื่อการทองเที่ยวยอนอดีตและมี

จําหนายสินคาที่ไมใชเปนสินคาพื้นเมือง 

  1.4.2 ปจจัยการทองเที่ยว ผลจากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญตัดสินใจ

เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุก เนื่องมาจากความจริงแทของแหลงทองเที่ยวและแหลง

ทองเที่ยวแหงนี้สามารถตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของนักทองเที่ยวได โดยคาเฉล่ียของ

ปจจัยการทองเที่ยวอยูในระดับดีในทุกปจจัย แตปจจัยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดในสามลําดับแรกเปน

ปจจัยเนื่องมาจากความเปนชุมชนเกาแก การไดสัมผัสภาพหรือบรรยากาศยอนอดีต และวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนตามลําดับ  

  1.4.3 ความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต จากการศึกษาพบวา 

ตลาดสามชุกมีความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตในทุกดานโดยมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับดี สําหรับความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่นักทองเที่ยวประเมินโดยมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ การนําเสนอภาพและบรรยากาศยอนอดีตและลักษณะด้ังเดิมทางกายภาพของ

ชุมชน สวนความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม

ตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของนักทองเที่ยว ขอสรุปดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดดัง

ปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 37 สรุปความจริงแทในการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตจากกรณีศึกษาชุมชน 

 ตลาดสามชุกรอยป 

 
ประเด็นการประเมิน Mean S.D. ระดับความคดิเห็น 

ความจริงแทของแหลงทองเท่ียว 3.75 0.64 มาก 

ความจริงแทและการโหยหาอดีตเปนปจจัย

ในการทองเที่ยว 
3.85 0.68 มาก 

ความจริงแทในการจัดการทองเท่ียวเชิง

โหยหาอดีต 
3.72 0.56 มาก 
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2. อภิปรายผลการศกึษา 
 จากขอสรุปผลการศึกษาดังกลาวขางตนสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดเปน 2 

ประเด็นดังนี้ 

  2.1 ประเด็นการโหยหาอดีตและการจัดการการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ผลจาก

การศึกษาในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การโหยหาอดีตเปนปรากฏการณทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึน

ในสังคมไทย นักทองเที่ยวยังคงเดินทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการโหยหาอดีตของตน การเดินทางไปทองเที่ยวยังตลาดเกายังคง

เปนส่ิงที่นักทองเที่ยวตองการ เพื่อแสวงหาหรือหลีกหนีจากสภาพสังคมที่วุนวายในปจจุบัน

กรณีศึกษาตลาดสามชุกผลจากศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยที่มาที่พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ

เปนคนในสังคมชั้นกลางซ่ึงมีศักยภาพในการจับจายเพื่อการทองเที่ยว นอกจากนี้ แหลงทองเที่ยว

แหงนี้ยังสามารถนําเสนอภาพของอดีต โดยใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีรองรอยแหงอดีตเปนส่ิง

เรากระตุนใหนักทองเที่ยวไดยอนอดีตหรือไดมีประสบการณบรรยากาศอดีต ดังจะเห็นไดจากการ

การจัดการการทองเที่ยวที่ชาวชุมชนพยายามรื้อฟนหรือนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูแตเดิม

มาเปนจุดขายหรือมาสงเสริมเพื่อเกิดมูลคาในการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากการจัดกิจกรรม 

“อรอยดีที่สามชุก” ในทุกส้ินป ดวยการนําภูมิปญญาดานอาหารมาใชสงเสริมการทองเที่ยว ทําให

คนในเพื่อที่มีรายไดเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชนดังกลาวสอดคลองกับขอเสนอแนะในการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่เนนการมีสวนรวม

ของชุมชนโดย (Mckercher and du Cros, 2002) ที่เนนบทบาทของชุมชนทองถิ่นในการจัดการ

การทองเที่ยว การกําหนดแผนการจัดการทองเที่ยว การสงเสริมและการพัฒนาทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรม  อยางไรก็ตาม 

แมวาในปจจุบันจะพบการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการปรับตัวของตลาดสามชุกจากตลาดน้ํา

กลายเปนตลาดบก  และไดเปล่ียนแปลงหนาที่การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน  

 2.2 ประเด็นความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ผลการศึกษาในคร้ัง

ชวยยืนยันใหเห็นวา ความจริงแทในการการทองเที่ยวมีขอบเขตทางความหมายกวางสอดคลอง

กับที่ฟริดเกน (Fridgen, 1990: 160) ไดเสนอไว กลาวคือ ความจริงแทในการทองเที่ยวไมไดมี

ความหมายเฉพาะแตลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปนฐานทรัพยากรการ

ทองเที่ยวเทานั้น แตความจริงแทยังมีความหมายกวางออกโดยมีนัยความหมายถึงประสบการณ

การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดสัมผัส  ดวยเหตุนี้ ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้จึงสามารถสรุปไดวา

ความจริงแทที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยวจึงไมเกิดข้ึนเฉพาะการไดมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวที่ยัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



178 

รักษาสภาพด้ังเดิมเทานั้น ประสบการณจากการไดสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม ตลอดจน

การไดเลือกซ้ืออาหารหรือขนมสูตรด้ังเดิม และของใชหรือของที่ระลึกยอนอดีตก็เปนความจริงแท

รูปแบบหนึ่งของการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ที่เปนสาเหตุใหนักทองเที่ยวเดินทางมา

ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวแหงนี้  

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวเชิงโหยหา

อดีตกับการแสวงหาความจริงแทของนักทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากกรณีนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนา

ปจจุบันอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ ที่โหยหาอดีตตองการหลีกหนีความวุนวายของสังคมในเมืองอยาง

กรุงเทพฯ เพื่อไปสัมผัสชีวิตเรียบงายในแหลงทองเที่ยวที่มีสภาพวิถีชีวิตด้ังเดิม  
 
3. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย

นํามาประยุกตใชในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 3.1 ขอเสนอแนะในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยนี้ทํา

ใหทราบวา การจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตของตลาดสามชุกเปนผลพลอยไดจากความ

ตองการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนในยุคซบเซา (ราวป พ.ศ. 2520-2540) ซึ่งตอมาในยุค

ฟนฟู (ราวป พ.ศ. 2543-2553) ชาวชุมชนตลาดสามชุกรอยปไดรวมกันพัฒนาใหตลาดสามชุกเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่สําคัญแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี (เอนก  นาวิกมูล, 2554: 33-

40)  ขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดการตลาด

สามชุกในดานตาง ๆ  ตลอดจนแบบสอบถามนักทองเที่ยวสามารถเสนอแนะแนวทางจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยางยั่งยืนของตลาดสามชุกไวดังนี้ 

  3.1.1 การจัดการการทองเที่ยวควรเนนใหชุมชนเปนผูดําเนินการเอง ความสําเร็จ

ในการจัดการทองเที่ยวดังกลาวเปนผลมาจากความรวมมือของชาวชุมชนสามชุกที่รวมกันผลักดัน

ในการพัฒนาตลาดสามชุกเพื่อการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้นักวิชาการหลายทาน (ทับทิม แกววิเศษ, 

2554; ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2554) ที่มีประสบการณทํางานรวมกับชุมชนแหงนี้จึงไดแสดงความ

คิดเห็นตอประเด็นการจัดการการทองเที่ยวแหงนี้ใหยั่งยืนวา ควรใหชุมชนเปนผูดําเนินการจัดการ

ทองเที่ยวตอไป หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนอยูภายนอก และควรจัดการทองเที่ยวที่

เนนเครือขายความรวมมือกับกลุมการทองเที่ยวกลุมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตที่มีลักษณะ

เดียวกัน เพื่อลดภาระในการรองรับนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว (Carrying capacity) ไม

กอใหเกิดปญหาความแออัดของแหลงทองเที่ยว 
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  ปจจุบันชาวชุมชนตลาดสามชุกไดรวมกันจัดต้ังฝายพัฒนาการทองเที่ยวซึ่งเปน

ฝายหนึ่งคณะกรรมการพัฒนาสามชุกเชิงอนุรักษ มีหนาที่หลักในพัฒนาตลาดสามชุกใหเปนแหลง

เที่ยว คณะกรรมการฯ ในการดําเนินการฝายดังกลาวเปนตัวแทนของชุมชนที่รวมกันจัดการการ

ทองเที่ยวใหกับชุมชน ตามความคิดเห็นของผูวิจัยประกอบกับขอเสนอแนะของนักวิชาการดังกลาว

มาแลวขางตน หากชุมชนตลาดสามชุกยังคงใหหนวยงานดังกลาวจัดการการทองเที่ยวก็นาจะทํา

ใหการทองเที่ยวเชิงโหยมีความยั้งยืนตอไปได 

  3.1.2 ชุมชนควรนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาภายในชุมชนใชประโยชนในการ

จัดการการทองเที่ยว จากการศึกษาทําใหทราบวา ชุมชนตลาดสามชุกมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ทั้งประเภทท่ีจับตองไดและประเภทท่ีจับตองไมไดเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ในการจัดการ

ทองเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุกจึงควรนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูมาใชเปนฐานทรัพยากร

การทองเที่ยว (พิชัย สดพิบาล, 2554; ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2554) เชน ภูมิปญญาทางดานอาหาร 

ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวชุมชนตลาดสามชุกมีมาแตด้ังเดิม จากการสํารวจภาคสนามผูวิจัย

พบวา การจัดการทองเที่ยวของชาวตลาดสามชุกไดนําเอาภูมิปญญาทางดานอาหารมาใชเปน

ฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวที่สําคัญของชุมชนดังจะเห็นจากในแตละปชวงส้ินปจะมีการจัด

งาน “อรอยดีที่สามชุก” เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวแหงนี้

พรอมกับไดรับประทานอาหารทองถิ่นข้ึนชื่อของชาวตลาดสามชุกโดยไมเสียคาใชจาย และจาก

การสัมภาษณตัวแทนคณะกรรมสามชุกเชิงอนุรักษพบวา แนวทางการจัดกิจกรรมดังกลาวจะมี

การจัดอยางตอเนื่องในทุกป (กฤษตยา  เสริมสุข, 2554) ซึ่งถาหากทําไดตลอดก็จะสงเสริมใหมี

การนําทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในชุมชนมาใชเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอยาง

ยั่งยืน และเทคนิคหนึ่งของการตลาดแบบยอนยุค (Retro marketing) ที่เนนการนําอาหารสูตร

โบราณหรือสูตรด้ังเดิมมาการทองเที่ยว (ชูศักด์ิ  เดชเกรียงไกรกุลและมนัสศิริ  เผือกสกนธ, 2548: 

149-153) 

  3.1.3  การจัดการทองเที่ยวเชิงโหยอดีตของชุมชนควรเนนการนําเสนอความจริง

แทของแหลงทองเที่ยวและการจําหนายสินคา เนื่องจากผลการศึกษาจากการสํารวจภาคสนาม

จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวสามารถรับรูและประเมินไดวาแหลงทองเที่ยวมี

ความจริงแทในการจัดการหรือไม  นอกจากนี้ ยังพบวาปจจัยที่เปนแรงจูงใจใหนักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเท่ียวหรือกลับมาทองเที่ยวอีกคร้ังคือ ความจริงแทในการจัดการทองเที่ยวเชิงโหย

หาอดีตของชาวชุมชนตลาดสามชุก ผลจากการศึกษาพบวา สภาพทางกายภาพด้ังเดิมของชุมชน
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เปนส่ิงที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญเปนอันดับแรก  ดวยเหตุนี้ การจัดการทองเที่ยวเชิงโหยหา

อดีตอยางยั่งยืนจึงมีความสัมพันธกับความจริงแทของแหลงทองเที่ยว 

  3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

    การวิจัยคร้ังนี้เปนผลการศึกษาจากการสํารวจเบ้ืองตนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีต ดวยเหตุนี้จึงไมครอบคลุมในทุกประเด็น

ในเชิงลึกของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางสําหรับการทําวิจัยตอเนื่องดังนี้ 

 3.2.1  การศึกษาความจริงแทการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจับตองไมไดเพือ่

การทองเที่ยวเชิงโหยอดีต 

 3.2.1  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิง

โหยหาอดีตในแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปเปรียบเทียบเพื่อไดขอมูล

เชิงลึกสําหรับอธิบายปรากฏการณโหยหาอดีตในแหลงทองเที่ยว    ส
ำนกัหอ
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แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางสําหรับนักวชิาการจากภายนอก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางสําหรับนักวชิาการจากภายนอก 

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง/อาชีพ …………………………………………………………………………………… 

การศึกษา …………………………………………………………………………………………… 

เพศ …………………………………………..อายุ ……………………………………………… 

1. การจัดการการทองเที่ยวของตลาดสามชุกมีที่มาอยางไร 
2. การจัดการการทองเที่ยวของตลาดสามชุกมีลักษณะเปนอยางไร 
3. มีปจจัยใดบางที่จะทําใหการจัดการทองเที่ยวตลาดสามชุกประสบผลสําเร็จ  

4. ทรัพยากรวัฒนธรรมใดบางที่ถูกนํามาใชเพื่อเปนฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว 

5. ใครบางที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวของตลาดสามชุก 

6. กลุมนักทองเที่ยวของตลาดสามชุกคือกลุมใด มีพฤติกรรมการทองเที่ยวอยางไร 

7. เพราะเหตุใดนักทองเที่ยวจึงเดินมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุก 

8. สภาพทางกายภาพของแหลงทองเที่ยวภายในตลาดสามชุกเปนอยางไร มีความเปนของ
 แท/ ของด้ังเดิมมากนอยเพียงใด 

9. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชุมชนตลาดสามชุกเปนอยางไร มีความเปนของแท/ มี
 ความด้ังเดิมมากนอยเพียงใด 

10. สินคาและของท่ีระลึกที่วางจําหนายภายในตลาดสามชุกเปนอยางไร มีความเปนของแท/ 
 มีความด้ังเดิมมากนอยเพียงใด 

11. กิจกรรมการทองเที่ยวภายในตลาดสามชุกเปนอยางไร มีความเปนของแท/ มีความ-

 ด้ังเดิมมากนอยเพียงใด 

12. ปญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทองเที่ยวของตลาดสามชุกมีอะไร 
13. ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเทีย่วเชิงโหยหาอดีต

อยางไร 
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แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางสําหรับกลุมประชากรในพื้นที่ศกึษา 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางสําหรับกลุมประชากรในพื้นที่ศกึษา 

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง/อาชีพ …………………………………………………………………………………… 

การศึกษา …………………………………………………………………………………………… 

เพศ …………………………………………..อายุ ………………………………………………… 

1. ชุมชนตลาดสามชุกประวัติความเปนมาอยางไร 
2. ภายในชุมชนตลาดสามชุกมีกลุมชนใดบาง 
3. นโยบายในการจัดการการทองเที่ยวของตลาดสามชุกมีอยางไร 
4. ใครบางที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวในตลาดสามชุก 

5. มีความรวมมือกับชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ในการจัดการทองเที่ยวหรือไมอยางไร 

6. ทรัพยากรวัฒนธรรมใดบางที่ถูกนํามาใชเพื่อเปนฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว 

7. กลุมนักทองเที่ยวของตลาดสามชุกคือกลุมใด มีพฤติกรรมการทองเที่ยวอยางไร 

8. เพราะเหตุในนักทองเที่ยวจึงเดินมาทองเที่ยวยังตลาดสามชุก 

9. มีการดูแล/ จัดการกับสภาพด้ังเดิมของแหลงทองเที่ยวอยางไร 

10. การทองเที่ยวสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวชุมชนตลาดสามชุก
 หรือไม อยางไร 

11. มีการจําหนายสินคาและของท่ีระลึกพื้นบานของชาวตลาดสามชุก 

12. มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงโหยหาอดีตอะไรบาง นักทองเที่ยวตอบรับมากนอย

 เพียงใด 

13. ปญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการทองเที่ยวของตลาดสามชุกมีอะไร 
14. ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเทีย่วเชิงโหยหาอดีต

อยางไร 
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แบบสอบถาม  
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีต 

 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน □ หรือเติมขอความลงในชองวางที่เวนใหตรงตามความ 

            เปนจริงของทาน 
 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
1.) เพศ 
 
           ชาย     หญิง 

2.) อาย ุ
 
           1. ตํ่ากวา 20 ป     2. 20 – 30 ป 

           3. 31 – 40 ป     4. 41 – 50 ป 

           5. 51 – 60 ป     6. มากกวา 60 ป  
 
3.) สถานภาพ 
 
           1. โสด     2. สมรส 

           3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)__________________     
 
4.) การศึกษา 
 
           1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษา 

           3. อนุปริญญา/ อาชวีศึกษา     4. ปริญญาตรี 

           5. ปริญญาโท     6. ปริญญาเอก  
 
5.) อาชพีปจจุบัน 
 
           1. นักเรียน/ นกัศึกษา     2. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ / ลูกจางรัฐบาล 

           3. ธุรกิจสวนตัว/ คาขาย/ อาชพีอิสระ     4. พนักงาน/ ลูกจางบริษทัเอกชน 

           5. เกษตรกร     6. รับจางทัว่ไป/ ลูกจางรายวนั  

           7. ขาราชการบาํนาญ     8. พอบาน/ แมบาน  
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7.) รายไดตอเดือน 
 
           1. นอยกวา 10,000 บาท     2. 10,001-20,000 บาท 

           3. 20,001-30,000 บาท     4. 30,001-40,000 บาท  

           5. 40,001-50,000 บาท     6. มากกวา 50,000 บาท 

6.) สถานที่เกดิ 
 
           1. จังหวัดกรุงเทพฯ     2. จังหวัดสุพรรณบุรี 

           3. จังหวัดอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) __________________________________________________ 
 
7.) ภูมิลําเนาปจจุบัน 
 
           1. จังหวัดกรุงเทพฯ     2. จังหวัดสุพรรณบุรี 

           3. จังหวัดอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) __________________________________________________ 

 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  
 
8.) ทานรับทราบขาวประชาสัมพันธตลาดสามชุกในฐานะสถานท่ีทองเที่ยวจากแหลงขอมูลใด 
 
           1. ญาติ/ ครอบครัว     2. เพื่อน/ คนรูจัก 

           3. อินเตอรเน็ต     4. ส่ือทางโทรทัศน/ วิทย ุ

           5. หนงัสือ/ วารสาร/ นิตยสารแนะนํา 

               สถานที่ทองเที่ยว 

    6. สาย1672 แนะนาํการทองเที่ยวของการ 

        ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

           7. แผนพับ     8. หนังสือพิมพ  

           9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________ 
 
9.) ทานมาทองเทีย่ว ณ ตลาดสามชุกเพราะ 
 
           1. อยากมาหาแหลงทองเที่ยวพกัผอน      

           2. มากับญาติหรือเพื่อน ๆ 

           3. อยากมาชื่นชมกบัภาพ/ บรรยากาศยอนอดีต  

           4. ทราบจากการประชาสัมพนัธ/ ขาวสาร 

           5. มีคนแนะนํา/ ชกัชวน  

           6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________ 
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10.) ทานมาเยือนตลาดสามชุกเปนคร้ังที ่
 
           1. หนึง่     2. สอง 

11.) ทานใชระยะเวลาเทาใดในการเยี่ยมชมตลาดสามชุก 
 
           1. นอยกวา 1 ชั่วโมง     2. 2-3 ชั่วโมง 

           3. 4-6 ชั่วโมง     4. มากกวา 6 ชั่วโมง 
 
12.) ทานมาเยือนตลาดสามชุกกับใคร 
 
           1. มาคนเดียว     2. มากับครอบครัว 

           3. มากับเพื่อน 

           5. มากับทีท่ํางาน 
 

    4. มากับสถานศึกษา 

     6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ___________________ 

13.) กอนเดินทางมาทองเทีย่วทานเคยทราบเร่ืองราว/ ประวัติความเปนมาของชุมชนตลาดสามชุกหรือไม 
 

           1. ไมเคย     2. เคย 

      หากทานเลือกตอบ “เคย” ทานทราบขอมูลดังกลาวจาก ______________________________ 
 
14.) ปจจัยสําคัญที่ทําใหทานตัดสินใจเดินทางมาทองเทีย่วยงัตลาดสามชุกคือ  
 
           1. วิถชีีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม/ เรียบงายของคนในชุมชนตลาดสามชุก 

           2. สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศยอนอดีตของตน 

           3. ความดั้งเดิม/ ความเกาแกของสถานทีห่รือส่ิงของ  

           4. ระยะทางที่ใกลแหลงทองเทีย่วอ่ืน ๆ 

           5. การไดรับรางวัลดานการอนุรักษดีเดนจากยูเนสโก 

           6. การเดินทางที่สะดวกและระยะทางไมไกล 

           7. การไดมาสัมผัสประสบการณยอนอดีต 

           8. ความตองการหลีกหนีจากความวุนวายของวิถีชีวิตประจําวนัในเมือง  

           9. การไดรวมกิจกรรมทองเที่ยวที่ตอบสนองการยอนอดีตของตน 
 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



210 

 

15.) สถานที่ใดที่ทานเยี่ยมชมขณะทองเที่ยว ณ ตลาดสามชุก (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

           1. ที่วาการอําเภอ     2. ตูไปรษณียโบราณ 

           3. รานกาแฟทาเรือสง      4. รานนาฬกิา “บุญชวยหตัถกิจ” 

           5. รานนาฬิกาโบราณ “รัชพร”     6. เรือนแถวไมเกาฉลุลายขนมปงขิง 

           7. รานเคร่ืองหวาย “ศิริทรัพย”     8. โรงแรมอุดมโชค 

           9. บานเถาแกเซ็ง-เจกี/ ลานโพ     10. บานพพิิธภัณฑขุนจาํนงจีนารักษ 

           11. ตนกระดังงาอายุ 100 ป     12. กรรมวธิีการค่ัวกาแฟโบราณ 

           13. ศาลเจาพอหลักเมืองสามชุก     14. รานสินคาโบราณ “โชคชัย” 

           15. รานขายของชํา “เจสันทนา”     16. รานขายยา “ฮกอันโอสถสถาน” 

           17. รานถายรูปยอยยุค “ศิลปธรรมชาติ”     18. รานเคร่ืองทองเหลืองโบราณ “ล่ิมเตกเซง” 

           19. รานเคร่ืองใชในครัว “คูเซงฮวด”     20. รานขายยา “สวัสดีโฮสถ” 

           21. รานขายยาจีน “ฮกงวนต้ึง”     22. รานเคร่ืองทองโบราณ “มีชัย” 

           23. พพิิธภัณฑพื้นบาน “รานพี่มน”ู     24. บานของเกา “รานไพศาลสมบัติ”  

           25. โรงตีเหล็ก “ซ. เจริญพานชิ”     26. ทันตกรรมโบราณ “ต้ังซิ้มซง”  

           27. ยุงฉางขาวโบราณ     28. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) __________________  
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16.) สถานที่ใดที่ทานช่ืนชอบมากที่สุด  
 

           1. ที่วาการอําเภอ     2. ตูไปรษณียโบราณ 

           3. รานกาแฟทาเรือสง      4. รานนาฬกิา “บุญชวยหตัถกิจ” 

           5. รานนาฬิกาโบราณ “รัชพร”     6. เรือนแถวไมเกาฉลุลายขนมปงขิง 

           7. รานเคร่ืองหวาย “ศิริทรัพย”     8. โรงแรมอุดมโชค 

           9. บานเถาแกเซ็ง-เจกี/ ลานโพ     10. บานพพิิธภัณฑขุนจาํนงจีนารักษ 

           11. ตนกระดังงาอายุ 100 ป     12. กรรมวธิีการค่ัวกาแฟโบราณ 

           13. ศาลเจาพอหลักเมืองสามชุก     14. รานสินคาโบราณ “โชคชัย” 

           15. รานขายของชํา “เจสันทนา”     16. รานขายยา “ฮกอันโอสถสถาน” 

           17. รานถายรูปยอยยุค “ศิลปธรรมชาติ”     18. รานเคร่ืองทองเหลืองโบราณ “ล่ิมเตกเซง” 

           19. รานเคร่ืองใชในครัว “คูเซงฮวด”     20. รานขายยา “สวัสดีโฮสถ” 

           21. รานขายยาจีน “ฮกงวนต้ึง”     22. รานเคร่ืองทองโบราณ “มีชัย” 

           23. พพิิธภัณฑพื้นบาน “รานพี่มน”ู     24. บานของเกา “รานไพศาลสมบัติ”  

           25. โรงตีเหล็ก “ซ. เจริญพานชิ”     26. ทันตกรรมโบราณ “ต้ังซิ้มซง”  

           27. ยุงฉางขาวโบราณ     28. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) __________________  

      ทานช่ืนชอบสถานที่ดังกลาวเพราะ_______________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 
 
17.) กิจกรรมใดที่ทานทําขณะทองเที่ยว ณ ตลาดสามชกุ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
           1. ชมการแสดงดนตรีไทยของนกัเรียน     2. รับประทานอาหาร/ ขนมสูตรโบราณ 

           3. เยี่ยมชมบาน/ อาคารเกาแก     4. เลือกซื้อสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีต 

           5. ลองเรือชมวถิีชีวติริมแมน้ําทาจีน     6. ถายรูปสถานที/่ ถายรูปยอนยุค 

           7. เยี่ยมชมพพิิธภัณฑยอนอดีต     8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)____________________ 
 
18.) กิจกรรมใดที่ทานช่ืนชอบมากที่สุด  

 
           1. ชมการแสดงดนตรีไทยของนกัเรียน     2. รับประทานอาหาร/ ขนมสูตรโบราณ 

           3. เยี่ยมชมบาน/ อาคารเกาแก     4. เลือกซื้อสินคา/ ของที่ระลึกยอนอดีต 

           5. ลองเรือชมวถิีชีวติริมแมน้ําทาจีน     6. ถายรูปสถานที/่ ถายรูปยอนยุค 

           7. เยี่ยมชมพพิิธภัณฑยอนอดีต     8. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)___________________ 
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ทานช่ืนชอบกจิกรรมดังกลาวเพราะ_______________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 
 
19.) ทานคิดวาส่ิงใดในตลาดสามชุกที่ทาํใหทานหวนรําลึกถึงภาพหรือบรรยากาศยอนอดีต  
 
           1. บาน/ อาคาร/ รานคาเกาแก     2. อาหาร/ ขนมสูตรโบราณ 

           3. ของเลนโบราณ     4. ส่ิงของ/ เคร่ืองใชโบราณ 

           5. วิถชีีวิตของคนในชุมชนตลาดสามชุก     6. เร่ืองเลาในอดีต/ ตํานาน 

           7. การลองเรือชมวถิชีีวิตริมแมน้าํทาจีน     8. การถายภาพยอนยุค 

           9. พิพธิภัณฑยอยอดีต     10. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)___________________ 
 
20.) ภาพหรือความทรงจําในอดีตของทานมาจาก  
 
           1. ความทรงจําในวยัเด็ก     2. คําบอกเลาจากคนรุนกอน 

           3. ภาพถายในอดีต     4. หนังสือ/ นิตยสาร/ วารสารเลาเร่ืองราวในอดีต 

           5. ภาพจากรายการโทรทัศน/ วทิย ุ     6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)____________________ 
 

21.) หลังจากเยี่ยมชมทานทราบเร่ืองราว/ ประวัติความเปนมาของตลาดสามชกุมากนอยเพียงใด 
 

           1. พอเขาใจบาง     2. ไมเขาใจเลย 

           3. เขาใจมากข้ึน     4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)____________________ 
 
22.) ทานคิดวาคุณคาของเดินทางมาทองเที่ยว ณ ตลาดสามชุกคือ 
 
           1. เรียนรูวิถีชวีิตและวัฒนธรรมในชุมชน      

           2. สัมผัสภาพ/ บรรยากาศยอนอดีต 

           3. พักผอนหยอนใจเพื่อความสงบของจิตใจ 

           4. สัมผัสประสบการณที่แตกตางกบัชีวิตที่ซ้าํซาก 

           5. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) _______________________________________________________ 

23.) นอกจากตลาดสามชุกแลวทานเคยเดินไปทองเที่ยวยังตลาดยอนอดีตอ่ืน ๆ ในขอใดบาง     

 (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
           1. ตลาดศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี     2. ตลาดเกาหอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

           3. ตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุร ี     4. ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

           5. ตลาดอางศิลา จังหวัดชลบุร ี     6. ตลาดน้ําอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
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           7. ตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา     8. ตลาดน้ําบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

           9. ตลาดบานใหม จงัหวัดฉะเชิงเทรา     10. ตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

           11. ตลาดคลองสระบัว จังหวัดราชบุรี     12. ตลาดลาดชะโด จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

           13. ตลาดบางหลวง จังหวัดนครปฐม     14. ตลาดคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           15. ตลาดนางเล้ิง จงัหวัดกรุงเทพฯ     15. ตลาดน้าํโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

           17. ตลาดน้ําส่ีภาค จังหวัดชลบุร ี     9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)____________________ 
 
24.) ปจจัยสําคัญที่ทําใหทานตัดสินใจเดินทางมาทองเทีย่วยงัในขอ 23 คือ  
 
           1. วิถชีีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม/ เรียบงายของคนในชุมชนตลาดสามชุก 

           2. สถานที่ตอบสนองภาพ/ บรรยากาศยอนอดีตของตน 

           3. ความดั้งเดิม/ ความเกาแกของสถานทีห่รือส่ิงของ  

           4. ระยะทางที่ใกลแหลงทองเทีย่วอ่ืน ๆ 

           5. การเดินทางที่สะดวกและระยะทางไมไกล 

           6. การไดมาสัมผัสประสบการณยอนอดีต 

           7. ความตองการหลีกหนีจากความวุยวายของวถิีชีวิตประจําวนัในเมือง 

           8. การไดรวมกิจกรรมทองเที่ยวที่ตอบสนองการยอนอดีตของตน 
 
25.) ทานชอบตลาดยอนอดีตในขอใดมากที่สุด  

           1. ตลาดศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี     2. ตลาดเกาหอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

           3. ตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุร ี     4. ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

           5. ตลาดอางศิลา จังหวัดชลบุร ี     6. ตลาดน้ําอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 

           7. ตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา     8. ตลาดน้ําบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

           9. ตลาดบานใหม จงัหวัดฉะเชิงเทรา     10. ตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

           11. ตลาดคลองสระบัว จังหวัดราชบุรี     12. ตลาดลาดชะโด จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

           13. ตลาดบางหลวง จังหวัดนครปฐม     14. ตลาดคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           15. ตลาดนางเล้ิง จงัหวัดกรุงเทพฯ     15. ตลาดน้าํโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
      ทานช่ืนชอบสถานที่ดังกลาวเพราะ_______________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 
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26.) ทานรูสึกอยางไรกับการนําเสนอภาพ/ บรรยากาศยอนอดีตของการทองเที่ยวภายในตลาดสามชุก  
 
           1. ประทับใจ     2. นาเบ่ือหนาย 

           3. เปนของปลอม/ ไมจริง     4. เปนของด้ังเดิม/ จริง 

           5. เชื่อมโยงกับความทรงจําในอดีต     6. เปนการจัดฉากทีเ่หมือนจริง 

           7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________ 
   
สวนที่ 3 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอประเด็นความจริงแทในการจัดการทองเท่ียว 
 

 
  ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

การรับรูความจริงแทของแหลงทองเท่ียว 
1.) ตลาดสามชุกมีสภาพดั้งเดิมของบานเรือน/ 

อาคาร/ รานคา 

     

2.) ตลาดสามชุกมีวิ ถีชีวิตและวัฒนธรรม

ดั้งเดิม 

     

3.) ตลาดสามชุกมีสินคา “ยอนอดีต/ โบราณ” 

จําหนาย 

     

4.) ตลาดสามชุกมีภาพหรือบรรยากาศยอน

อดีตที่เปนของปลอม/ สรางขึ้นมา 

     

5.) ตลาดสามชุกมีสินคา/ ของที่ระลึกพ้ืนบาน

จําหนายเทานั้น 

     

6.) “ความเกาแก/ ของจริง/ ของแท/ ดั้งเดิม” 

ของแหลงทองเที่ยวเปนส่ิงสําคัญ 
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  ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ปจจัยการเดินทางทองเทีย่ว 
7.) ทานตองการสัมผัสภาพหรือบรรยากาศ

ยอนอดีตจึงเดินทางมาตลาดสามชุก 

     

8.) ความเปนชุมชน  “เกาแก/ ดั้งเดิม” เปน

เสนหดึงดูดใหเดินทางมาทองเที่ยวยังตลาด

สามชุก 

     

9.) วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  “ดั้งเดิม” ของชุมชน  

เปนเสนหดึงดูดใหเดินทางมาทองเที่ยวยัง

ตลาดสามชุก 

     

10.) การมีสินคาและของท่ีระลึก “ยอนอดีต/ 

โบราณ” จําหนายเปนเสนหดึงดูดใหเดินทาง

มาทองเที่ยวยังตลาดสามชุก 

     

11.) การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวยอนอดีต

เปนเสนหดึงดูดใหเดินทางมาทองเที่ยวยัง

ตลาดสามชุก 
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  ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

การจัดการการทองเท่ียว 
12.) ต ล า ด ส า ม ชุ ก นํ า เ ส น อ ภ า พ ห รื อ

บรรยากาศยอนอดีตตรงกับความคิดของทาน 

     

13.) การเย่ียมชมบานเรือน/ อาคาร/ รานคา

เกาแกภายในตลาดสามชุกตอบสนองการยอน

อดีตของทาน 

     

14.) การสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม

ตลาดสามชุกตอบสนองการยอนอดีตของทาน 

     

15.) การได เลือกซื้อสินคาหรือของที่ระลึก 

“ยอนอดีต/ โบราณ” ภายในตลาดสามชุก

ตอบสนองการยอนอดีตของทาน 

     

16.) ตลาดสามชุกมีการจัด กิจกรรมการ

ทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ ที่ตอบสนองการยอน

อดีตของทาน 

     

17.) ตลาดสามชุกมีความเปน “ของจริง/ ของ

แท/ ดั้งเดิม” ของแหลงทองเที่ยว 

     

18.) ตลาดสามชุกมีสินคาและของที่ระลึก  

“พ้ืนถ่ิน/ ดั้งเดิม” จําหนาย  

     

19.) ท า น ไ ด รั บ ท ร า บ เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง

ประวัติศาสตรของชุมชนตลาดสามชุกจากการ

ทองเที่ยวครั้งนี้ 

     

20.) ทานสนใจรับรูเรื่องราวทางประวัติศาสตร

ของชุมชนตลาดสามชุกเพ่ิมเติม 

     

21.) ทานใหความสําคัญกับบรรยากาศยอย
อดีตมากกวาการเรียนรูประวัติศาสตรของ

ตลาดสามชุก 
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  ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

การจัดการการทองเท่ียว 
22.) ทานจะกลับมาตลาดสามชุกอีกเพราะ

ชุมชนยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว     

     

23.) ทานจะกลับมาตลาดสามชุกอีกเพราะ

ชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม

ไว     

     

24.) ทานจะกลับมาตลาดสามชุกอีกเพราะ

ยังคงมีสินคาใน “อดีต/ โบราณ” จําหนาย 

     

26.) ทานจะกลับมาตลาดสามชุกอีกเพราะมี

การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตอบสนองการ

ยอนอดีต 

     

27.) ทานจะกลับมาตลาดสามชุกอีกแมจะเปน

การสรางภาพหรือบรรยากาศยอนอดีตเพ่ือการ

ทองเที่ยว 

     

 

ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นอ่ืน ๆ  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 

ขอความ 
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ประวัติผูวิจยั 

 

ชื่อ-สกุล   เกรียงไกร  วฒันาสวัสด์ิ 

ที่อยู   10 ซ. เสรีไทย 61 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

 
ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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