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 การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน้ าคลองลัดมะยม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายตัวของตลาดน้ าคลองลัดมะยมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงช่วงขยายตัว
(พ.ศ.2547 - 2553) และศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตัว เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และหาแนวทางในการจัดการตลาดน้ าอย่างเหมาะสม การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดย
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ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง และส ารวจสอบถามนักท่องเที่ยว 

 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน้ าคลองลัดมะยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความร่วมมือ
ของเอกชน น าโดยคุณชวน ชูจันทร์ก่อตั้งพ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์คูคลอง และเป็น
แหล่งจ าหน่ายสินค้าจากชาวบ้านชาวสวนริมคลองลัดมะยม และในละแวกใกล้เคียง ในช่วง 1- 3 ปี
แรก ยังไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ย่านตลาดน้ าตลิ่งชัน โดยคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดน้ า ในปีพ.ศ.2551 ส่งผลให้ตลาด
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หน่วยงานภายนอก การมีตลาดน้ าส่งผลให้ชาวบ้านริมคลองลัดมะยมขายพืชผลทางการเกษตรได้มาก
ขึ้นและได้ราคาสูงขึ้นชาวบ้านเกิดความร่วมมือกันอนุรักษ์คูคลองและวิถีชีวิตชาวสวน แต่สิ่งที่น่าเป็น
ห่วง คือ การปรับพ้ืนที่สวนเพื่อขยายที่จอดรถ 

ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารตลาดน้ าทุกโซนควรร่วมมือกันบริหารตลาดแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้ตลาดน้ าฯเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดพ้ืนที่ เฉพาะจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
ควรมีการส่งเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชุมชน สิ่งนี้น่าจะ
เป็นจุดแข็งที่ยังรักษาความเป็นอัตลักษณ์และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนขึ้นได้ 

 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................        ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

51112202: MAJOR: (CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT) 
KEYWORD: CHANGES / MANAGEMENT / LAD MAYOM FLOATING MARKET 
 JITTRA ANUSASANANAN: CHANGES FROM THE EXPANSION AND 
MANAGEMENT OF LAD MAYOM FLOATING MARKET. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. 
SUPAPORN JINDAMANEEROJ. 121 pp. 
 

The case study of Klong Lad-Ma-yom floating market aims to study an impact of 
growth, problems and management of floating market in tourism to the sustainability of the 
community. The objectives aims to study the development and changes that affected to the 
community after established the market. The findings will lead to proper market management. The 
qualitative research was proposed in this study with key stakeholder’s interview, such as 
community leaders, the owner of the market, merchandisers, tourism firms and tourists. 

This research found that Klong Lad Ma-yom floating market was collaboratively set up 
by Mr. Chuan Choojan on 20th November 2004 to make a tourist destination. The other objectives 
of the market are to conserve of local water resources and promotion of local products. The 
market was not recognizing in the previous time. In 2008, the sustainable tourism community 
project was launched and promoted floating markets in Taling-chan area with several activities. In 
2009-2010, physical development was made to the market by investors and speculators who had 
land acquired surrounding this area. 

Now the market comprises more than 600 shops which classified into 4 zones. Each 
zone has its owner and independent management. Mr. Chuan acts as a mediator among zone 
owners and coordinates with other organizations. He tried to solve the problems such as lacking of 
car parking, by using public transportation. Now the water transportation was limited due to lack of 
piers and management. 

The suggestions of this research including a cooperation of owners with the same 
superordinate goals, zoning for local products separately from merchandises, a campaign for local 
people to realize in home town and their life styles. These suggestions could strengthen this 
market to be unique and serve the tourism sustainability. 
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 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ ความเมตตากรุณา
จากชาวบ้านชุมชนคลองลัดมะยม ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาดน้ าคลองลัดมะยมที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทั้งบุคคลส าคัญอีกหลายท่านที่ล้วนมีส่วนช่วยเหลือผู้ศึกษา ซึ่งผู้ศึกษารู้สึก
ซาบซึ้ง และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
ได้ให้ค าแนะน า ร่วมลงพ้ืนที่ศึกษากับผู้ศึกษา ชี้น าแนวทางจนเกิดความชัดเจนในการศึกษา ผู้ศึกษา
รู้สึกซาบซึ้งใจในพระคุณของอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้ตลอดเสมอมาเพราะท่านได้ท าหน้าที่เสมือนดั่ง
ผู้ปกครอง คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านทุนทรัพย์เพ่ือการศึกษาและการด ารงชีพ ให้การ
ดูแลเอาใจใส่คอยพร่ าบ่น พร่ าสอน และให้ก าลังใจ เต็มใจช่วยเหลือผู้ศึกษาทุกวิถีทางด้วยความมุ่งหวัง
ว่าผู้ศึกษาจะจบการศึกษาไปเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ท างานรับใช้สังคมต่อไป ผู้ศึกษาขอสรรเสริญ
น้ าใจอันประเสริฐของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ที่เล็งเห็นคุณค่าของผู้
ศึกษา ท่านได้ช่วยผลักดันทุกอย่าง จนท าให้ผู้ศึกษารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ขอเพียงให้โอกาส
ตัวเองได้พยายาม ผู้ศึกษาคงรู้สึกผิดหากยังคงเพิกเฉยต่อแนวทางการช่วยเหลือของท่านคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย กราบขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ ผิวนิ่ม ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ กรรมการวิทยานิพนธ์ที่สละเวลามาช่วยอ่านและ
แสดงความคิดเห็น ร่วมกันยกระดับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้เป็นงานที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งคณาจารย์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่าน โดยเฉพาะศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ที่คอย
แสดงความห่วงใย คอยติดตามไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบเรื่อยมา 
 ขอบคุณเพ่ือนชาวการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมรุ่น 1 ทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ที่
ร่วมชะตากรรมมาด้วยกัน ขอบคุณที่รับฟังปัญหาต่างๆ เวลาไม่สบายใจ คอยแบ่งปันข้อมูลขาวสาร
เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการท าวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ 
 สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณพ่ออู๊ด แม่อุ่น น้องอุ๋ย น้องออม น้องไอ และติ่ง  ที่ช่วย
ประคับประคอง ให้ผู้ศึกษาผ่านพ้นช่วงเวลาการท าวิทยานิพนธ์อันคร่ าเครียดนี้ไปได้  ต้องขอบใจจัมโบ้
น้องเขยที่น่ารักที่อยู่อดตาหลับขับตานอนเป็นเพ่ือนกัน  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ตลาดน้้าซึ่งครั้งหนึ่งเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนริมน้้าแถบท่ีราบลุ่มภาคกลาง จากเดิมท่ีสลายตัวลงไปเพราะการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ทางบกในช่วง 30 – 40 ปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้ถูกน้ามารื้อฟ้ืนและสร้างขึ้นใหม่หลายแห่งเพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว อันน้ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ให้เกิดแก่ชุมชนท้องถิ่น 
จากการส้ารวจแหล่งท่องเที่ยวโดยส้านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตาม
โครงการส้ารวจ ประเมิน และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2552 พบว่ามี
แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้า ทั้งหมด 37 แห่งกระจายอยู่ทั่วภาคกลางและภาคอ่ืนๆของไทย และ ในระยะ 2-
3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตลาดน้้าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 30-40% 
ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ลักษณะนี้เหมาะกับทุกเพศวัย และกลุ่มครอบครัว สามารถเดินทางแบบเช้า
ไปเย็นกลับได้ อีกท้ังการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนในสมัยก่อน 
ประกอบกับค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวรูปแบบนี้ก็ไม่แพงเหมาะกับสภาวะทางเศรษฐกิจ (ทีมอสังหาฯ
ประชาชาติฯ, 2553: 73) 
 ในการสร้างตลาดน้้าเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพ่ิมเติม เช่นที่จอดรถ และห้องน้้า เน้นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ริมน้้าส้าหรับการนั่ง
รับประทานอาหารและการติดต่อซื้อขายระหว่างนักท่องเที่ยวกับแม่ค้าที่พายเรือมาขายของ ส่วนบน
บกใช้เป็นพื้นที่จัดวางสินค้าต่างๆเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก สินค้าที่มีใน
ตลาดน้้าส่วนมากเป็นอาหารและสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้อาจมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การนั่งเรือ
ท่องเที่ยวไปตามคลอง บริการนวดแผนไทย เป็นต้น 
 ที่ผ่านมาได้มีงานศึกษากรณีตัวอย่างการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน้้าในหลายพ้ืนที่ 
ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและการสูญเสีย 
อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน เช่นในงานศึกษาเรื่อง ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อ
สภาพสังคม-เศรษฐกิจที่ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (นวล สารสอน, 2533),โครงการ
พัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้้า(มณีวรรณ ผิวนิ่มและคณะ, 
2546),ผลกระทบของการท่องเที่ยวในตลาดน้้าอัมพวาที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชน (ศุจิรัตน์ แหลมหลวง,  
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2549) ,การส้ารวจและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเส้นทางน้้าเพ่ือการชมหิงห้อย จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ปาริชาติ รัตนรักษ์ และคนอ่ืนๆ, 2549) 
 ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นชุมชนอีกแห่งที่ใช้การท่องเที่ยวตลาดน้้าเป็นเครื่องมือส้าคัญใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต
ชาวสวน โดยใช้ชื่อว่าตลาดน้้าคลองลัดมะยม ตลาดน้้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   
 ผู้ศึกษารู้จักตลาดน้้าคลองลัดมะยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เมื่อครั้งยังท้างานอยู่ภายใต้
โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน ด้าเนินการโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขณะนั้นตลาดน้้ามีพ้ืนที่เพียง 2 ไร่ บริเวณริมถนนบางระมาด
(ซอยสุขาภิบาล)ฝั่งใต้ ใกล้เชิงสะพานข้ามคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณชวน ชูจันทร์และพ่ีน้อง และ
ต่อมาได้ขยายพ้ืนที่ข้ามไปยังถนนบางระมาด(ซอยสุขาภิบาล)ฝั่งเหนือ ในที่ดินของคุณไฉน ขาวเจริญ 
 หลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ผู้ศึกษาไม่ได้ไปเยือนตลาดน้้า
คลองลัดมะยมอีก จนกระทั่งในปีพ.ศ.2553 จึงได้มาที่ตลาดน้้าแห่งนี้อีกครั้ง พบว่า พ้ืนที่ตลาดน้้า
คลองลัดมะยมแผ่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าตอนปีพ.ศ. 2551 จากเดิมมีเพียงบริเวณริมคลองลัดมะยม(ฝั่ง
ตะวันออก) ทั้งฝั่งเหนือและติดริมคลองฝั่งใต้ของถนนบางระมาด แต่ในปีพ.ศ.2553นี้ มีตลาดน้้าคลอง
ลัดมะยมเพ่ิมขึ้นมาใหม่อีก 4 แห่ง กล่าวคือ มีตลาดน้้าเพ่ิมขึ้นที่โซนฝั่งเหนือของถนนบางระมาด 1 
แห่ง และโซนฝั่งใต้ของถนนบางระมาดอีก 3 แห่ง โดยเป็นตลาดน้้าติดริมคลองต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้
ต่อจากของตลาดน้้าของคุณชวน 2 แห่ง และอยู่ริมคลองฝั่งตรงข้ามอีก 1 แห่ง ไม่เพียงเท่านี้พ้ืนที่สวน
อ่ืนๆที่อยู่โดยรอบถูกปรับให้เป็นพ้ืนที่บริการจอดรถ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าสภาพ
ความเป็นตลาดน้้ากลางสวนอันถือเป็นจุดเด่นของตลาดน้้าแห่งนี้ได้ลดลงไปจากเดิมมาก 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงคิดว่าตลาดน้้าคลองลัดมะยมเป็นกรณีศึกษาหนึ่งของการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่น่าสนใจในประเด็น ชุมชนย่านคลองลัดมะยมมีแนวคิดที่จะใช้ตลาดน้้าเป็น
เครื่องมือในการฟ้ืนฟูพลังของชุมชนให้กลับมาเข้มแข็ง ท้าให้คนในชุมชนสามารถท้าการเกษตรเลี้ยง
ชีพตามวิถีดั้งเดิมที่เป็นมา นอกจากนี้ตลาดน้้ายังใช้เป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนและนอกชุมชนสร้าง
การมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนให้อยู่ได้อย่างยาวนานต่อไป 
 สิ่ งที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ งก็คือเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันที่ตลาดน้้าคลอง 
ลัดมะยมก้าลังตกอยู่ในภาวะการขยายตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวและพ้ืนที่ท่องเที่ยวย่างรวดเร็ว  
น่าเป็นห่วงว่าอาจจะด้าเนินรอยตามตลาดน้้าที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ เช่น ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก ตลาดน้้า
อัมพวา และตลาดน้้าตลิ่งชัน  ซึ่งการท่องเที่ยวมีผลต่อการได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต 
ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาก่อนที่พ้ืนที่สวนในย่านคลองลัดมะยมอันเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตใน
อดีตของกรุงเทพฯและเสน่ห์ของตลาดน้้าจะหายไป 
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ค าถามการวิจัย 
 พัฒนาการของการจัดการของตลาดน้้าคลองลัดมะยมตั้งเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นเช่นไร การจัดการดังกล่าวส่งผลดี-ผลเสียต่อตลาดน้้าและต่อการพัฒนาชุมชนย่านตลาดน้้าคลองลัด
มะยมในด้านใดบ้าง ตลาดน้้าแห่งนี้ควรมีทิศทางการจัดการที่เหมาะสมอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการขยายตัวและการจัดการของตลาดน้้าคลองลัดมะยมตั้งแต่ช่วงแรกตั้ง พ.ศ. 
2547 ถึง พ.ศ. 2553 
 2. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้าและชุมชนคลองลัดมะยมหลังจากที่มี
การก่อตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยมและหลังจากที่ตลาดน้้าฯเกิดการขยายตัว หลังพ.ศ.2553 
 3. เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการจัดการตลาดน้้าอย่างเหมาะสม 

 
ขอบเขตในการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของชุมชนคลองลัดมะยม  
 2. ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งตลาดน้้า และการขยายตัวของตลาดน้้าคลองลัด
มะยมจากปีพ.ศ.2547 ถึงพ.ศ. 2553 

3.  การจัดการของตลาดน้้าคลองลัดมะยมที่เป็นอยู่ในปีพ.ศ.2553 
 4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนหลังจากที่มีการจัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
 5. ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
 ขอบเขตด้านพื้นที ่
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในพ้ืนที่ตลาดน้้าคลองลัดมะยม ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางระมาด 
(ซอยสุขาภิบาล) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  บริเวณริมคลองลัดมะยม(ฝั่ง
ตะวันออก) ทั้งฝั่งเหนือและติดริมคลองฝั่งใต้ของถนนบางระมาด (ฝั่งใต้เป็นที่ดินของคุณชวน ชูจันทร์ 
ส่วนฝั่งเหนือเป็นที่ดินของคุณไฉน ขาวเจริญ) และตลาดน้้าในส่วนที่มีการขยายเพ่ิมขึ้นมาอีก 4 แห่ง 
คือ มีตลาดน้้าเพ่ิมขึ้นที่โซนฝั่งเหนือของถนนบางระมาด 1 แห่ง ตลาดน้้านี้อยู่ติดกับตลาดน้้าของคุณ
ไฉนด้านทิศตะวันออก และโซนฝั่งใต้ของถนนบางระมาดอีก 3 แห่ง โดยเป็นตลาดน้้าติดริมคลอง
ต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ของตลาดน้้าของคุณชวน 2 แห่ง  และอยู่ริมคลองฝั่งตรงข้ามอีก 1 แห่ง 
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 ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม โดยท้าการสัมภาษณ์ ผู้น้า
ชุมชน, ผู้บริหารตลาดน้้าหรือเจ้าของตลาดน้้าฯ,ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
ผู้ประกอบการ, ผู้ค้า,ชาวบ้าน และบุคลากรจาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 21 ราย รวมทั้ง
ส้ารวจสอบถามนักท่องเที่ยว จ้านวน 30 ราย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
 1. ลงพ้ืนที่ส้ารวจ เก็บข้อมูลภาพถ่ายและสัมภาษณ์ครั้งที่ 1ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2553 และลงพ้ืนที่เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มีนาคม 2556  
 2. จัดท้าร่างวิทยานิพนธ์ ในช่วงระหว่าง1 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2556 
 3. แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาภายในเล่มวิทยานิพนธ์และลงพ้ืนที่ครั้งสุดท้ายเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้าเนินการระหว่างวันที่ 15 – 20 
พฤษภาคม 2556 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงรูปแบบวิธีการที่ผู้น้าชุมชนและผู้บริหารตลาดน้้าใช้ในการจัดการตลาด 
รวมทั้งได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนและตลาดน้้าคลองลัดมะยม ซึ่งน้าไปสู่การสร้าง
แนวทางในการพัฒนาตลาดน้้าคลองลัดมะยมเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 2. กระตุ้นจิตส้านึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้น้าชุมชน ผู้บริหารตลาดน้้า ผู้ค้า/
ผู้ประกอบการ ชาวบ้านโดยรอบ นักท่องเที่ยว และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ค้านึงถึงความส้าคัญของ
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น พ้ืนที่สวน ระบบนิเวศคูคลอง และวิถีชีวิตแบบชุมชนชาวสวนให้คงอยู่
คู่กับชุมชนต่อไป มากกว่าการให้ความส้าคัญกับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว 
 3. ชุมชน หน่วยงานต่างๆที่ก้าลังมีแนวคิดที่จะน้าการท่องเที่ยวในรูปแบบตลาดน้้ามา
พัฒนาในพื้นที่ของตนสามารถน้าผลการศึกษานี้ไปใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน 
และเป็นตัวอย่างของการจัดการที่มีท้ังจุดแข็ง-จุดอ่อน น้าไปสู่การน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ของตนต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 
 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้าคลองลัดมะยมหลังจากที่ตลาดน้้ามี
การขยายตัว ในช่วงปีพ.ศ. 2553 โดยน้าไปเปรียบเทียบกับช่วงแรกตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยมระหว่างปี
พ.ศ.2547-2549 
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 ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง ที่ดินที่เป็นสวนและในอดีตเคยเป็นสวนบริเวณ 2 ฝั่งคลอง
ลัดมะยม, ล้าคลองลัดมะยม และผลผลิตจากสวนบริ เวณคลองลัดมะยม ในแง่นามธรรมหมายถึง 
วิถีการด้ารงชีวิตแบบเกษตรกรรม การปรับตัวให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยเครือข่ายคูคลอง และ
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เฉพาะตัวบุคคล โดยน้าทรัพยากรที่มีอยู่เหล่านี้มาสร้างตลาดน้้าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 การจัดการตลาดน้ า หมายถึง การด้าเนินการต่างๆภายหลังที่ตลาดน้้าได้มีการจัดตั้งขึ้น
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ชุมชนได้ตั้งไว้ เช่น การพ่ึงพา
ตนเองด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์คูคลอง การอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน และการพัฒนาฟ้ืนฟูความสัมพันธ์
ของคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจ  การด้าเนินการ
ต่างๆที่ว่ามานี้ ได้แก่ การท่องการจัดการด้านพ้ืนที่และภูมิทัศน์  การสร้างอัตลักษณ์ การพัฒนาสิ่ง
อ้านวยความสะดวก  การจัดการด้านรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว และการจัดการผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว 
 ผู้น าชุมชน หมายถึง คุณชวน ชูจันทร์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งตลาดน้้าซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวบ้าน 
ริมคลองลัดมะยมให้การยอมรับนับถือว่าเป็นคนดี มีคุณธรรมมีความตั้งใจจริงในการรักษาคลองลัดมะยม
ให้สะอาด และยกระดับรายได้ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองลัดมะยม รวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่น
ใกล้เคียง 
 ผู้บริหารตลาดน้ า หมายถึง เจ้าของที่ดินที่น้าที่ดินของตนน้ามาพัฒนาเป็นตลาดน้้า ซึ่งมี
อ้านาจเต็มที่ในการวางทิศทางและจัดการตลาดน้้าในพ้ืนที่ของตน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
ผู้ศึกษาได้สํารวจและรวบรวมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทําการศึกษา โดย
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งศึกษาต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและประชา
สังคม ข่าวจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเวทีเสวนาต่างๆ โดยข้อมูลที่ศึกษา
รวบรวม ได้แก่ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสาร รายงานการศึกษา รายงานสรุป
ประชุมสัมมนา หนังสือพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. ตลาดน้้า 
 1.1 ความเป็นมาของตลาดน้้า 

ตลาดน้ําเป็นรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามชุมชนริมน้ําบริเวณภาคกลาง
ของไทย มานานมากกว่า 500 ปี ดังจะเห็นจากวรรณกรรมเก่าแก่มากมายที่กล่าวถึงตลาดน้ํา เช่นใน
บันทึกของนิโคลาส แชร์แวส (สันท์ ท. โกมลบุตร, 2506) รวมถึงหลักฐานทางเอกสารทางเอกสารที่มี
ความเก่าแก่ใกล้เคียงกันก็คือ คําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ซึ่งมีข้อความระบุไว้ในเอกสารว่า
ตลาดน้ําเอก (ตลาดน้ําขนาดใหญ่-ผู้วิจัย) ในกรุงศรีอยุธยามีอยู่ 4 แห่งด้วยกัน คือ ตลาดน้ําวนบางกะ
จะ, ตลาดปากคลองคูจาม , ตลาดปากคูไม้ร้อง , ตลาดปากคลองวัดเดิม (คณะกรรมการชําระ
ประวัติศาสตร์ไทย, 2534: 3)  

นอกจากนี้เรื่องราวของตลาดน้ํามักจะแฝงอยู่ในบทกวีนิราศ อาทิ นิราศกําสรวล
สมุทรซึ่งเป็นวรรณคดีนิราศเก่าแก่ เชื่อว่าแต่งขึ้นระหว่างปีพ .ศ.2031-2072 กล่าวถึงการล่องเรือจาก
พระนครศรีอยุธยาลงมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า  นิราศสุพรรณแต่งขึ้นโดยเสมียนมีซึ่งมี
บรรดาศักดิ์ เป็นหมื่นพรหมสมพัตสร แต่งในคราวที่ เดินทางไปเก็บอากรที่สุพรรณบุรี  ในราว 
ปีพ.ศ.2383 ตรงกับในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 นิราศพระปฐม 
แต่งโดยหลวงจักรปาณี (มหาฤกษ)์ เมื่อครั้งเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ทางเรือ และนิราศต่างๆ 
ที่แต่งโดยท่านสุนทรภู่ ได้แก่ นิราศพระแท่นดงรัง นิราศพระปฐม นิราศเกาะจาน นิราศถลางและ 
นิราศภูเขาทอง(เกียรติ จิวะกุล และคณะ, 2525: 7-8)  
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คนสมัยก่อนจะเรียกตลาดน้ําว่า ตลาดเรือบ้าง ตลาดท้องน้ําบ้าง เพ่ือสื่อถึงการค้าทางน้ํา (ส.พลาย
น้อย, 2532: 106-109) การเกิดและการดํารงอยู่ของตลาดน้ําจะโยงยึดอยู่กับเงื่อนไขด้านระบบนิเวศ
และฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ด้วยระบบนิเวศน์ภาคกลางที่เต็มไปด้วยที่ราบลุ่มและแม่น้ํา
ลําคลอง ผู้คนที่อยู่ในภาคกลางจึงมีวัฒนธรรมการตั้งบ้านเรือนและการทํามาหากินโดยอาศัยลําน้ํา
เป็นหลัก จะเห็นได้จากในภาคกลางจึงมักตั้งชื่อเรียกหน่วยทางสังคมหรือท้องถิ่นของตน โดยขึ้นต้น
ด้วยคําว่าบาง ซึ่งสื่อถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของท้องถิ่น หรือชุมชนนั้นๆว่าตั้งอยู่ตามริมแม่น้ําลํา
คลองต่างๆ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2546: 1) อาทิ บางช้าง บางกอก บางปะกอก บางขุนเทียน บาง
ขุนนนท์ บางระมาด บางเชือกหนัง บางน้อย บางแค ฯลฯ  และด้วยอิทธิพลทางระบบนิเวศนี่เองจึง
ทําให้เกิดกิจกรรมการค้าขายแลกเปลี่ยนของคนที่ราบลุ่มภาคกลางอยู่กับน้ํา (ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, 
2537: 5-6) 
 1.2 ตลาดน้้ารูปแบบดั้งเดิม 

1.2.1 ท้าเลที่ตั้ง 
นวล สารสอน (2533: 46) กล่าวว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดตลาดน้ํา มี 4 ปัจจัย คือ  
ปัจจัยด้านลักษณะภูมิศาสตร์ ตลาดน้ํามักเกิดในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มมี

แม่น้ําลําคลองทั้งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจากการขุด 
ปัจจัยด้านที่ตั้งชุมชน มีชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันมากพอสําหรับการ

แลกเปลี่ยนสินค้าหรือหากตั้งอยู่ในจุดผ่านของชุมชนอื่นๆก็จะมีส่วนต่อการขยายตัวของตลาดน้ํานั้นได้
มากขึ้น 

ปัจจัยด้านเส้นทางคมนาคม ตลาดน้ําจะเกิดขึ้นได้หมายความว่า สถานที่นั้น
ต้องมีการใช้เรือเป็นพาหนะสําหรับการเดินทางสัญจรทางน้ําเป็นหลัก 

ปัจจัยด้านอาชีพ ถ้ามีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันก็จะทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่สามารถผลิตเองได้ในท้องถิ่น 

สอดคล้องกับ สกุณี ณัฐพลูวัฒน์ (2541: 22) อธิบายว่า สภาพที่เหมาะแก่การ
เกิดตลาดน้ําส่วนใหญ่อยู่ตรงชุมชนที่มีลําคลองหลายสายมาบรรจบกัน ลําคลองเหล่านั้นก็จะไหลสู่
แม่น้ําใหญ่เป็นที่สะดวกแก่การสัญจรไปมาของคนในและนอกท้องถิ่น คลองเหล่านี้อาจจะเป็นคลอง
ตามธรรมชาติ คลองขุด คลองลัด คลองเชื่อมแม่น้ําซึ่งภาคกลางของไทยมีระบบนิเวศเอ้ือต่อการเกิด
ตลาดน้ํามากที่สุด 

สาริยา ศรีเชื้อ (2540) กล่าวถึงย่านการค้าทั้งในอดีตเรื่อยมาจนปัจจุบันว่ามัก
เป็นสถานที่ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือเมือง อยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่มีประชาชนอยู่อาศัย และเป็นที่
รวมของร้านค้าจํานวนมาก ย่านการค้าจึงมีพัฒนาการควบคู่กับการเจริญเติบโตของเมือง และเมื่อ
นํามาพิจารณาร่วมกับแนวคิดเรื่องท้องถิ่นของรองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม (2551: 13) ที่กล่าวว่า
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ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะมีขนาดและความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมไม่เท่ากัน ก็สามารถนํามาสรุป
รวมกันได้ว่า ขนาดและความซับซ้อนของตลาดน้ํามีความสัมพันธ์ควบคู่กับขนาดและความซับซ้อนทาง
สังคมของแต่ละท้องถิ่น  

1.2.2 ลักษณะพื้นที่และสินค้าของตลาดน้้ารูปแบบดั้งเดิม 
การดําเนินกิจกรรมการค้าขายในตลาดน้ําเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 2 ส่วนด้วยกันคือ 

พื้นที่ในท้องน้้า และพื้นที่ริมน้้า อย่างไรก็ตามตลาดน้ําบางแห่งอาจไม่มีสิ่งปลูกสร้างและการค้าขาย
บริเวณริมน้ํา มีแต่การค้าขายในพ้ืนที่ท้องน้ํา เช่น ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

พื้นที่ท้องน้้า เป็นพ้ืนที่สําหรับพ่อค้า แม่ค้าที่เป็นชาวบ้าน ชาวสวนพายเรือ
เอาของมาขาย ซึ่งเรือที่ใช้เป็นพาหนะขายของมักเป็นเรือที่พายได้คล่องตัว เช่น เรือสําปั้น เรือบด 
เพราะคนขายจะต้องพายเรือเร่ขายของวนกลับไปกลับมาจนกว่าของจะหมด หรือจนตลาดวาย ดังนั้น
หากใช้เรือใหญ่จะทําให้เคลื่อนที่ไม่สะดวก นอกจากนี้ท้องน้ําบางส่วนยังเป็นอู่จอดเรือสําหรับเรือ
สินค้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างเมืองหรือต่างถิ่น เรือสินค้าเหล่านี้มักจอดอยู่ติดกันเป็นกลุ่มๆ บริเวณ
ปลายด้านหัว ด้านท้ายของแนวเรือนแพ และริมสองฝั่งแม่น้ําลําคลอง (ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, 2537) 
สินค้าที่ขายอยู่ในท้องน้ํา ราตรี โตเพ่งพัฒน์ (2543) ได้การอธิบายถึงสินค้าที่ขายอยู่ในท้องน้ําของ
ตลาดน้ําแต่ละแห่งซึ่งสามารถนํามาสรุปเป็นประเภท ได้ดังนี้ 

สินค้าประเภทของสวน ตลาดน้ําที่เป็นศูนย์กลางย่านสวนแต่ละแห่งจะมีทั้ง
ของสวนที่เป็นผลผลิตหลักประจําย่านสวนนั้นๆและของสวนทั่วไปซึ่งเป็นพืชหรือสัตว์ที่มีอยู่ในสวน 
ตัวอย่างเช่น 

สวนบางขุนนนท์ ของขึ้นชื่อ ได้แก่ ทุเรียน ส้มโอ ละมุด 
สวนบางบําหรุ ของขึ้นชื่อ ได้แก่ สับปะรด กระท้อนพันธุ์อีปุย 
สวนบางขุนเทียน ของขึ้นชื่อ ได้แก่ หมาก พลู ส้มโอ ส้มเขียวหวาน 
สวนราษฎร์บูรณะ ของขึ้นชื่อ ได้แก่ มะพร้าว กล้วยหอม มะละกอ 

ชมพู่ มะเหมี่ยว 
สวนบางโคล่ ของขึ้นชื่อ ได้แก่ สละ ส้มโอ มังคุด มะม่วง ชมพู่ 
สวนบางช้างและดําเนินสะดวก ของขึ้นชื่อ ได้แก่ ผักไทย-จีนนานา

ชนิด หอม พริก กระเทียม และผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วง มะนาว ส้มโอ ส้มเช้ง องุ่น ฝรั่ง มะละกอ 
สวนบางน้อย (สมุทรสงคราม) ของขึ้นชื่อ ได้แก่ มะพร้าวสําหรับ

คั้นกะทิ และน้ําตาลมะพร้าว 
สวนแควอ้อม (สมุทรสงคราม) ของขึ้นชื่อ ได้แก่ ลิ้นจี่ 
ของสวนทั่วไป ได้แก่ ตําลึง ผักกระถิน ดอกขจร พริกขี้หนูสวน ส้มซ่า ขิง  ข่า 

ตะไคร้ ใบมะกรูด กล้วยน้ําว้า ใบตอง ผักบุ้ง สายบัว ฟัก บวบ ดอกแค สะเดา ชะอม แมงลัก มะเขือ 
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มะนาว นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ําต่างๆ ที่อาศัยตามร่องสวน ได้แก่ กุ้ง ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก 
ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาซิว ฯลฯ  

จากงานศึกษาของ วีระ มีเหมือน (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (บรรณาธิการ), 2552: 
1-20) ได้ทําการศึกษาเรื่องอาหารของชาวสวน ทําให้เห็นได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของสวนส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายทางด้านอาหารการกิน ก่อเกิดเมนูอาหารหลายอย่างทั้งคาวและหวานซึ่งบางอย่าง
หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน ได้แก่ แกงปลาดุก งบปลาร้า น้ําพริกผัด เห็ดตับเต่าแกงเผ็ด ยําลูก
สาหร่าย แกงหยวกกล้วย ขนมบ้าบิ่น ขนมหม้อแกง ขนมดอกดิน ขนมแฟง ขนมบุก ผลไม้กวน ขนม
ไข่ชันนางโรง ขนมเทียน ม้าฮ่อ ส้มฉุน  แปูงจี่กล้วย ฯลฯ 

สินค้าประเภทอาหารปรุงสําเร็จและเครื่องดื่ม ที่พบมาก ได้แก่ ขนมจีนน้ํายา 
ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนมต่างๆ เช่น ขนมครก ข้าวหมาก ข้าวหลามตัด ขนมลืมกลืน ขนมชักหน้า ขนม
หม้อแกง ขนมเปียกปูน ขนมใส่ไส้ ขนมประเภทน้ํา เช่น ขนมประกิมไข่เต่า ขนมครองแครง ขนมของคน
จีน เช่น จันอับ ถั่วตัด น้ําแข็งไส ไอติม (ไอศกรีม) และเครื่องดื่ม (คนขายส่วนใหญ่เป็นชาวจีน) เช่น 
กาแฟ โอเลี้ยง ชาเย็น นมเย็น เป็นต้น 

สินค้าประเภทข้าวเปลือก-ข้าวสาร มีทั้งที่มาจากแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่อย่าง 
อยุธยา สุพรรณบุรี และปทุมธานี และที่มาจากพ้ืนที่ทํานาที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ํา สินค้าประเภทข้าวสาร
โดยมากจะบรรทุกใส่เรือใหญ่และมีประทุน (หลังคาคลุม) เพ่ือปูองกันไม่ให้สินค้าเสียหายและใช้เป็นที่ค้าง
แรมของพ่อค้า แม่ค้า 

สินค้าประเภทอาหารทะเล เป็นสินค้าท่ีมาจากเมืองปากน้ําต่างๆซึ่งมีทางออก
สู่ทะเล เช่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยี่สาน แม่กลอง จั งหวัดสมุทรสงคราม มหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร และเมืองปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นต้น ผู้คนท้องถิ่นเหล่านี้จะประกอบอาชีพทํา
ประมงและมีภูมิปัญญาในการถนอมอาหารทะเลจึงมีอาหารทะเลแบบสดๆ และแบบที่ผ่านการถนอม
อาหารมากมาย ได้แก่ หอยแครง หอยแมงภู่ หอยหลอด หอยพิม ปูม้า ปูแสม ปลาทู ปลาอินทรีย์ 
ปลากุเรา ปลากระบอก ตลอดจนของทะเลที่ผ่านการถนอมอาหารแล้ว ได้แก่ ปลาเค็ม หอยดอง  
กะปิ น้ําปลา กุ้งเค็ม  ปูเค็ม กุ้งแห้ง 

สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เช่น หมู เนื้อ ไก่ 
สินค้าประเภทของแห้งและเครื่องปรุงต่างๆ เช่น กะปิ น้ําปลา เกลือ น้ําตาล

ทราย น้ําตาลปึก น้ํามัน หอมกระเทียม พริกไทย ฯลฯ 
สินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน สินค้าประเภทนี้มีทั้งของไทยและของเทศ 

หากเป็นของใช้ในครัวเรือนแบบของตะวันตกมักมากับเรือเครื่องเทศของพ่อค้าชาวมุสลิม เช่นตะเกียง
เจ้าพายุ หม้อหุงข้าวโลหะ จานชาม ช้อนส้อม กาน้ําชาแบบมีนวม แต่ถ้าเป็นของไทยจะมาจากอยุธยา 
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เช่น เครื่องจักรสาน งอบ หมวกใบลาน ตะกร้า ตระแกรง กระจาด เสื่อ กระชอน กระจ่า กระต่ายขูด
มะพร้าว  

สินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญปากเกร็ด 
มอญสามโคก ปทุมธานี เช่นตุ่ม อ่างดิน หม้อข้าวหม้อแกง กระทะดินมีหู ครกตําน้ําพริก เตาขนมครก 
เตาหุงข้าว ชุดหม้อข้าวหม้อแกงเด็กเล่น เป็นต้น รวมไปถึงโอ่งมังกรจากราชบุรี ก็จัดอยู่ในสินค้า
เครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกัน 

ส่วนพื้นที่ริมน้้า สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในพ้ืนที่ริมน้ําของตลาดน้ํา ได้แก่ 
ตลาดขายของเบ็ดเตล็ดริมน้ํา บริเวณริมน้ําของตลาดน้ําบางแห่งจะมีตลาดขายของเบ็ดเตล็ดริมน้ํา มี
ลักษณะเป็นอาคารโถงเปิดโล่ง หลังคาสูงไม่มีข้างฝาติดต่อถึงกันตลอดทําให้ลมพัดเย็นสบาย ที่วาง
สินค้าขายยกสูงกว่าส่วนที่เป็นทางเดิน ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสินค้ามีหลายประเภททั้ง
เครื่องอุปโภค บริโภคเพ่ือสนองความต้องการของชุมชนริมน้ํา 

เรือนแพ เรือนแพเป็นทั้งที่อยู่อาศัย และร้านค้าในตลาดน้ํา มีลักษณะคล้าย
เรือนไทยบนบก กล่าวคือ จะมีปั้นลมแบบเดียวกันเรือนไทยเรียงกันเป็นเรือนแฝด เรือนแพสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ เรือนแพที่หนุนใต้ฐานของแพด้วยแพลูกบวบ หรือแพไม้ไผ่ เรือนแพแบบนี้
มีขนาดเล็ก และไม่ค่อยคงทนเพราะต้องเปลี่ยนฐานรองแพอยู่เสมอ ส่วนเรือนแพที่มีฐานรองด้วยเรือ
โปฺะ มีข้อดีตรงที่เรือโปฺะรับน้ําหนักได้ดีกว่าแพลูกบวบและไม่ต้องเปลี่ยนฐานแพบ่อย อย่างไรก็ตาม
เรือโปฺะจะใช้เฉพาะเรือนแพที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นเพราะต้องซ่อมบํารุงอยู่เสมอ คนที่อยู่แพส่วนมาก
เป็นชาวจีนเพราะมีอาชีพค้าขายทางเรือ นอกจากนี้ก็มีพวกแขกและคนไทยอาศัยอยู่บนเรือนแพบ้าง
แต่ไม่มากเท่าคนจีน (ส.พลายน้อย, 2532) 

เรือนแถว คือร้านค้าที่พัฒนาต่อมาจากเรือนแพโดยสร้างเพ่ือให้มีความคงทน
ถาวรมากกว่าเรือนแพ ด้านหน้าของเรือนแถวจะมีชานยื่นเชื่อมต่อกันเป็นทางเดินเพ่ือให้คนที่พายเรือ
มาสามารถจอดเรือและเดินขึ้นไปซื้อสินค้าบนเรือนแถว (ราตรี โตเพ่งพัฒน์,2543: 185) 

สินค้าสําคัญที่จําหน่ายในเรือนแพ รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างริมน้ําในลักษณะ
อ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าจําพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มีด พร้า หม้อ ไห เตา เทียนไข ขี้ไต้ ยาตั้ง ยา
ฝอย หมาก พลู ปูนแดง แปูงกระแจะ ดินสอพอง น้ําอบไทย และของแห้งต่างๆ เช่น กะปิ น้ําปลา 
เกลือ เครื่องแกง ฟืน ข้าวสาร ถ่าน พริกไทย และน้ําตาล ของชําต่างๆ เครื่องจักรสาน เครื่องนุ่งห่ม 
นอกจากนี้ยังมีร้านขายยาและบริการต่างๆ เช่น ร้านตัดผม ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น (ส.พลายน้อย, 
2544) 
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1.2.3 ระบบการค้าขายของตลาดน้้ารูปแบบดั้งเดิม 
ตลาดน้ํามี 2 รูปแบบ คือ แบบประจ้า คือ ตลาดน้ําที่มีการขายทุกวัน แต่

อาจจะไม่ตลอดทั้งวัน และแบบนัดวัน-เวลา คือ ตลาดน้ําที่มีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ที่ทําการ
ค้าขายขึ้นมาให้เป็นที่รับรู้ร่วมกัน (นวล สอนสาร, 2532: 53-54) ดังเช่นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นัด
ท่าคา หรือตลาดน้ําท่าคา จะมีการนัดในวันขึ้นและแรม 2 ค่ํา 7 ค่ํา และ 12 ค่ํา นัดบางปืนมีนัดในวัน
ขึ้นและแรม 1ค่ํา 6 ค่ํา 11ค่ํา นัดอัมพวา นัดเกาะแก้ว นัดบางไทร และนัดบางจาก มีนัดในวันขึ้นและ
แรม 3 ค่ํา 8 ค่ํา และ 13 ค่ํา เหตุผลที่ตลาดน้ํามีการนัดสลับกันบ้าง ตรงกันบ้างเพราะต้องการให้
สอดคล้องกับวันนัดของตลาดน้ําอ่ืนๆบริเวณใกล้เคียงกัน และบางแห่งที่มีนัดในวันเดียวกันก็อาจจะมี
ช่วงเวลาการติดตลาดคนละช่วงเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ําซ้อนกนั (กิติพร ใจบุญ, 2549: 65) 

การซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าของตลาดน้ํา เดิมทีใช้ระบบการแลกเปลี่ยน
สินค้าต่อสินค้า กล่าวคือ คนท่ีมีผลผลิตที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร ประมง และของปุา แต่ละท้องถิ่นก็
จะนําสิ่งที่ตนมีอยู่มาแลกกับสิ่งที่ตนต้องการเพ่ือการยังชีพ และอาจจะมีพ่อค้าคนกลางที่นําสินค้าอ่ืน
ไปแลกและรวบรวมเพ่ือการขายต่อบ้างแต่ไม่มาก ต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้เงินตราเป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนแทน (นวล สารสอน, 2533: 55-56) 

ตลาดน้ําบางแห่งจะใช้วิธีการตั้งราคาตามความพอใจของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อซึ่ง
ต้องมีการต่อรองกันไปมาจนกว่าจะได้ราคาที่ 2 ฝุายพอใจ แต่แม่ค้าบางรายจะถือคติ ต่อสามปาก คือ 
การสืบราคาขายจากแม่ค้า 3 เจ้าแล้วมาเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าของตน แล้วจึงตั้งราคาของตนเอง 
หรือมิฉะนั้นจะไปสืบราคาจากตลาดเพราะราคาสินค้าแต่ละวันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับของในตลาดมี
มากหรือน้อยถ้ามีน้อยราคาก็จะแพง ถ้ามีมากราคาก็จะถูก บางครั้งหากสายมากแม่ค้าก็จะขายแบบ
ลดราคาดีกว่าให้ของเหลือ ดังคําพังเพยที่ว่าผีถึงปุาช้าแล้วต้องเผา ซึ่งเป็นคําพังเพยที่มักได้ยินในการ
ต่อรองซื้อขายกันบ่อยในอดีต อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกค้าซื้อในปริมาณมากๆแม่ค้าก็แถมสินค้าเพ่ือ
แสดงถึงน้ําใจของผู้ค้า(ราตรี โตเพ่งพัฒน์, 2543 :119) 

นอกจากนี้ตลาดน้ําใหญ่ๆบางแห่งจะมีระบบการขายส่ง ดังเช่นในตลาดน้ําใน
จังหวัดอยุธยาเมื่อ 50 ปีมาแล้ว มีระบบการซื้อขายสินค้าที่มาจากต่างถิ่น โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง 
เรียกว่า เหยียบหัวเรือกิน ตรงกับลักษณะท่าทางของเถ้าแก่เวลาซื้อสินค้าในเรือ โดยจะขึ้นไปนั่งทาง
หัวเรือแล้วตกลงราคาซื้อเหมาหมดทั้งลําเรือ หากใครต้องการซื้อก็ต้องมาซื้อต่อจากเถ้าแก่อีกทีหนึ่ง 
(ส.พลายน้อย, 2532 :108) 
 1.3 การสลายตัวและการก่อเกิดตลาดน้้าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว 

กิติพร ใจบุญ (2549: 64) กล่าวว่าสาเหตุที่ตลาดน้ํารูปแบบดั้งเดิมสลายตัวลงก็
เพราะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไปตามเส้นทางถนนที่สร้าง
ขึ้นใหม่ การเดินทางโดยใช้เส้นทางแม่น้ําลําคลองจึงลดความสําคัญลง ส่วนตลาดที่เคยอยู่ในน้ําก็
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ยกขึ้นมาอยู่บนบกแทน อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวก็นับเป็นปัจจัยด้านบวกที่ทําให้เกิดการพัฒนา
ตลาดน้ําเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ําดําเนินสะดวกในจังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําตลิ่งชันใน
กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ําวัดลําพญาในจังหวัดนครปฐม และตลาดน้ําท่าคาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นต้น  

การมองว่าตลาดน้ําเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนั้น เริ่มขึ้นราวปีพ.ศ. 2503 ซึ่ง
เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากตลาดน้ําเป็นรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง จึงทําให้คนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมสนใจเดินมาเยี่ยมชมจึงเป็นช่องให้
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทท่องเที่ยวนําตลาดน้ํามาเป็นจุดขายทางด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งตลาดน้ําแห่งแรกที่ถูกส่งเสริมประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว ก็คือ ตลาดน้ําวัด ไทร 
(ราตรี โตเพ่งพัฒน์ ,2543: 122) 

ตลาดน้ําแห่งต่อมาที่ได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือ ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก ตลาดน้ําแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงต้นปีพ .ศ.2510 ในช่วง
แรกมาด้วยคําบอกเล่าและกิตติศัพท์ร่ําลือ ต่อมาได้มีบริษัทนําเที่ยวพานักท่องเที่ยวเข้ามาชมตลาด
โดยตรง และในปีพ.ศ.2514 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเข้ามาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นทางการ (มาลี รักตะปุระณะ,2514 อ้างถึงในวรวุฒิ เพ็งพันธ์, 
2548: 7) 

ภาวิตา ใจกล้า (2552) ให้ความเห็นว่าการผุดขึ้นใหม่ของตลาดน้ําเพ่ือรับการ
ท่องเที่ยวนั้นเกิดข้ึนไปพร้อมๆ กับกระแสของตลาดโบราณ ตลาดร้อยปี หรือแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ตลาดเก่า โดยได้รับการประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า เป็น “ตลาดโบราณ”
“ตลาดมีชีวิต” และเป็น“ตลาดของคนท้องถิ่น”เพ่ือสร้างกระแสให้ผู้คนในเมืองเกิดความต้องการหลบ
หลีกจากวิถีชีวิตอันซับซ้อนวุ่นวายในเมืองหลวงไปสูดกลิ่นอายความเป็นชนบท ประกอบกับผลของ
นโยบายสินค้า OTOP ก็ส่งผลให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งรับปรับตัวกับการแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า  
เมื่อสินค้าOTOP ผลิตออกมามากเกินไป ทําให้ชาวบ้านระบายสินค้าออกไปวางจําหน่ายใน “ตลาด
โบราณ” ซึ่งไม่มีแหล่งใดที่จะเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วเพราะคนเมืองตกอยู่ในกระแสความโหยหาอาลัย
อดีต เรียบง่ายและจริงใจ 

แต่ธเนศ งามสมกลับมองว่าการที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาสร้างตลาดน้ําให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกระแสการโหยหาอดีต หรือเป็นเพราะชาวบ้านต้องการหาที่ระบาย
สินค้า OTOP ในบทความเรื่องตลิ่งชัน เรื่องเล่าจากบ้านสวน ของธเนศ งามสม (2551, :101-106) ได้
นําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านโดยรอบตลาดน้ําทั้ง 3 แห่งในย่านตลิ่งชัน ได้แก่ ตลาดน้ําตลิ่งชัน 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม และตลาดน้ําวัดสะพาน ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวมา
ตลอดอันเนื่องมาจากการเข้ามาของบ้านจัดสรร อาคารพานิชและคอนโดมิเนียมหลังการสร้างสะพาน
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สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2516 บางบ้านที่อยู่ไกลจากถนนเส้นหลักยังสามารถคงวิถีชีวิต
ชาวสวนไว้ได้ บางส่วนหันมาทําสวนกล้วยไม้แทน ในขณะที่สวนบางขนัดถูกปล่อยรกร้าง บ้านไม้ 
บ้านเรือนไทย หลายหลังถูกปล่อยทิ้งร้าง ปูายประกาศขายที่ดินถูกติดไว้ตามลําคลองหลายสาย จาก
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นธเนศ งามสมจึงมองว่าการที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งตลาดน้ําขึ้นมา
ใหม่นั้นเป็นกระบวนการการปรับตัวอย่างหนึ่งของชาวสวนเพ่ือรวมตัวกันสร้างแหล่งจําหน่ายผลผลิต
ของชุมชนเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นการไปเที่ยวตลาดน้ําจึ งเท่ากับว่าเป็นการช่วยต่อลม
หายใจของชาวสวนในพื้นท่ีไปในตัว 

1.4 ลักษณะท่ัวไปของตลาดน้้าในฐานะแหล่งท่องเที่ยว 
กิตติพร ใจบุญ (2549: 65-76) สรุปว่าตลาดน้ําในฐานะแหล่งท่องเที่ยวต่างจากตลาดน้ํา

รูปแบบดั้งเดิม ตรงที ่เวลาการติดตลาด การจัดพ้ืนที่ สินค้า และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดน้ํา  
เวลาการติดตลาด จากเดิมที่เคยกําหนดตามวันเวลาที่คนในชุมชนสะดวกและคุ้นเคย 

เมื่อตลาดน้ําต่างๆดําเนินการไปเพ่ือหวังผลทางการท่องเที่ยว เวลาการติดตลาดก็ถูกเปลี่ยนไปเพ่ือความ
สะดวกแก่การบริการนักท่องเที่ยว 

การจัดพื้นที่ก็เปลี่ยนไปโดยมีการจัดสถานที่สําหรับจอดรถของนักท่องเที่ยว เปิดบริการ
ท่าขึ้นลงเรือ มีการจัดระเบียบเรือที่ให้บริการนําเที่ยว และการจัดระเบียบร้านค้าที่อยู่ริมน้ํา เรือที่ใช้ เช่น เรือ
บด เรือเข็ม เรือสําปั้น มีการติดตั้งเครื่องยนต์เพ่ือความรวดเร็วในการเดินทาง ใช้ในการรับ-ส่ง ผู้คนและสินค้า
ในระยะทางไกล และสามารถปรับเป็นเรือเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว 

สินค้า แต่เดิมมักเป็นผัก ผลไม้ที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน และอาหารสดที่มาจากท้องถิ่นอ่ืน 
แต่เมื่อตลาดน้ําปรับตัวรับกระแสการท่องเที่ยวก็จะเน้นการขายของที่ระลึกมากขึ้น อาหารที่ขายจะเน้น
อาหารสําเร็จรูป นอกจากนี้ยังมีบริการการท่องเที่ยวทางเรือและการจัดบริการที่พักนักท่องเที่ยวเข้ามา
เป็นกิจกรรมเสริมของตลาดน้ําด้วย 

กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดน้้า แต่เดิมผู้ที่เข้าเกี่ยวข้องกับตลาดน้ํามีเพียง พ่อค้า
แม่ค้าที่พายเรือออกมาขายสินค้าของตนเองหรือรับผลผลิตจากที่อ่ืนมาซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่เมื่อมีการ
ท่องเที่ยวเข้ามาก็มีผู้คนหลายกลุ่มปรับบทบาทเพ่ือตอบรับกระแสการท่องเที่ยว ดังนี้ พ่อค้าแม่ค้ามี
บทบาทคนกลางในการรับผลผลิตของท้องถิ่นมาขายอีกทีหนึ่ง ชาวบ้านปรับบทบาทเป็นผู้สาธิต
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการมีบทบาทสนับสนุนการท่องเที่ยว
ตลาดน้ํา และประชาคมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วง 2-3 ปี หลังนี้ทําให้ประชาชนในชุมชน
ต่างๆ เริ่มมีการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคม และเข้ามาร่วมกันกําหนดแผนการพัฒนาชุมชนของตน 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาคมที่มาจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้าหรือกลุ่มผลประโยชน์เพ่ือบริหารจัดการ
ตลาดน้ําร่วมกัน 
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1.5 สรุปเรื่องการศึกษาตลาดน้้า 
ตลาดเรือ ตลาดท้องน้ําหรือตลาดน้ําเป็นวัฒนธรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนของชุมชน

ริมน้ํา บริเวณภาคกลางของไทย โดยจุดที่มีการซื้อขายมักอยู่ตรงชุมชนที่มีลําคลองหลายสายมาบรรจบ
กัน หรือตามปากคลองต่างๆ ลักษณะสินค้าที่ขายอยู่ในพ้ืนที่ท้องน้ําและพ้ืนที่ริมน้ํานั้นมีจุดที่แตกต่าง
กันบ้างเล็กน้อยกล่าวคือสินค้าที่ขายอยู่ในพื้นที่ท้องน้้าโดยส่วนมากจะเป็นของสด อาหารปรุงสําเร็จ 
ส่วนในพ้ืนที่ริมน้ําจะมีทั้งร้านค้าขายสินค้า และร้านบริการต่างๆ โดยสินค้าวางขายในพ้ืนที่ริมน้ําจะ
เป็นสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน  

ตลาดน้ํารูปแบบดั้งเดิมหลายแห่งได้สลายตัวลงเพราะการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ทางบกเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา ราวปี พ.ศ.2503 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตลาดน้ําเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเดียวกับที่มีการดําเนิน
นโยบายสินค้า OTOP (ราว พ.ศ.2545-2548) ตลาดน้ําเหล่านี้จะก้าหนดเวลาการให้บริการตาม
นักท่องเที่ยวสะดวก เน้นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ริมน้ํา เน้นการขายอาหารสําเร็จรูปและของที่ระลึก
และมีผู้คนหลายกลุ่มเข้ามาร่วมกันจัดการตลาดน้ํา 
 
2. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

2.1 ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 
สายันต์ ไพรชาญจิตร์(2550: 14) ให้นิยามว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง

ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับ
ต้องมองเห็นได้ และที่เป็นความหมาย ความรู้ /ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการ
ปฏิบัติ จินตนาภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะการแสดงออก ที่ไม่สามารถจับต้องสัมผัสทางกายภาพได้ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละ
ชุมชนแต่ละสังคมแต่ละยุคสมัยได้ ทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดก
ตกทอดมาจากอดีตและสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้สอยให้สมประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆของชุมชนและสังคม ทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถนํามาจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1. ทรัพยากรทางโบราณคดี 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากร
วัฒนธรรมที่แสดงออก ได้แก่ ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี การละเล่น การแสดง คติปรัมปรา นิทาน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมตามความเชื่อ ฯลฯ 

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2551: 2) ให้ความหมายว่าทรัพยากรกรวัฒนธรรม คือผลผลิตของ
วัฒนธรรมหรือลักษณะต่างๆของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีตปละปัจจุบัน) ที่มีค่าหรือเป็นตัวแทนหรือ
สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆได้ ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์ทําขึ้นและ
สิ่งของที่มนุษย์ไม่ได้ทําขึ้นแต่มีความหมายทางใดทางหนึ่งต่อมนุษย์ 
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ในมาตราที่  2 ของอนุสัญญาการปกปูองมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: 
2003: 2) นิยามว่ามรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม หมายถึง การปฏิบัติ สิ่งสะท้อนหรือภาพแทน 
การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องมือ  วัตถุสิ่งของ วัตถุโบราณและพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมซึ่งชุมชน กลุ่มหรือในบางกรณีอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลได้ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่ง
ของมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา มรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรมยังสามารถถ่ายทอดจากอีก
รุ่นไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถนํามาผลิตซ้ําใหม่โดยคนในชุมชนและกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องหรือ
ตอบสนองกับสภาพแวดล้อม ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน สร้าง
ความรู้สึกการมีอัตตลักษณ์และมีรากเหง้า ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการให้มีความเคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โธมัส เอฟ คิง (Thomas F. King, 
2000 อ้างใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550: 12) ระบุว่าทรัพยากรวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ 
2. โบราณวัตถุ 
3. เอกสารโบราณ 
4. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความหมายกับวัฒนธรรม 
5. ทรัพยากรที่เป็นนามธรรม ได้แก่ แบบแผนการดํารงชีวิต แบบแผนพฤติกรรม 

ขนบธรรมเนียม บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ในสังคม รูปแบบ
สถาบันองค์กร 

2.2 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ตามธรรมชาติวัฒนธรรมมีลักษณะไม่หยุดนิ่งและถูกมนุษย์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 

กับบริบทและเงื่อนไขด้านกาลเทศะอยู่เสมอ ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หรือการนํา
มรดกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์จึงไม่ใช่การจัดการในลักษณะอนุรักษ์นิยม เพราะ
จะขัดแย้งกับคําจํากัดความและธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ได้ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงมีการ
ดําเนินการหลายลักษณะ เช่น  

รื้อฟ้ืน     ใช้กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ดีงามแต่ได้สูญสลายไปแล้ว 
ทํานุบํารุง ใช้กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ดีงาม แต่ยังคงหลงเหลืออยู่ 
พัฒนา     ใช้กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้าสมัยต้องปรับปรุง 
ตัดทิ้ง     ใช้กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะกับกาลสมัย 
ปรับเปลี่ยน อาจจะจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านรูปแบบหรือเนื้อหา 
สร้างใหม่ คือสร้างรูปแบบใหม่ๆของวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสภาพชีวิต 
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แต่ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทั่วโลกส่วนใหญ่จะพุ่งเปูาไปที่การอนุรักษ์ 
ปกปูอง สงวนรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไปก่อนถึงเวลาอันควร หรือถนอมให้ทรัพยากรวัฒนธรรมอยู่ใน
สภาพคงเดิมให้มากที่สุด สําหรับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้องได้ ทางเลือกของ
รูปแบบในการจัดการก็จะมีตั้งแต่การเสริมความมั่นคง การบูรณะ การดูแลรักษา ส่วนทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทจับต้องมองเห็นไม่ได้ รูปแบบที่เลือกใช้มักจะเป็นการจัดเก็บโดยใช้สื่อในการจัดเก็บ
เข้าช่วย เช่น เทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี หนังสือ แผนที่ ฯลฯ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2551: 3-5) 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 204; 216-221)ให้ความหมายการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน เอาไว้ว่า เป็นกระบวนการหรือชุดการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการบรรลุเปูาหมายทางการพัฒนา อันได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการมีความสามารถเผชิญกับปัญหาอย่างรู้เท่าทัน มีอํานาจต่อรอง พึ่งตนเองได้และจัดการตนเองได้
ในทุกมิติและทุกระดับ รวมไปถึงการพัฒนาทางจิตปัญญาให้สามารถยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม
แห่งกัลยาณมิตร มีความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันที่ทําให้วัฒนธรรมชุมชนสงบร่มเย็น  คนกับธรรมชาติ
กายภาพและสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงาน
พัฒนาชุมชนประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 8 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 

การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ที่แท้จริงทั้งในเชิงกายภาพ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประวัติศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอยในอดีต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยมีนักวิชาการคอยเป็นที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนํา 

การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่จะ
ช่วยให้สามารถทราบว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมชนิดต่างๆที่มีอยู่นั้นมีคุณค่าด้านใดบ้างและช่วย
ตัดสินใจและวางแผนว่าทรัพยากรนั้นๆเหมาะสมต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรจะช่วยให้มีฐานข้อมูลที่
สําคัญและสามารถวางแผนงานเพื่อปูองกันความเสียหายต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้อย่างทันท่วงที  

การบริรักษ์ หมายถึง การคงไว้ซึ่งสภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา การทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆเช่นการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุ การบูรณะ การจําลอง การทําเทียม การถอดพิมพ์ การสร้างขึ้น
ใหม่ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละ
ประเภทแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความประสงค์ที่จะทําให้ทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยู่และชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้   

การจัดการความรู้เรื่องทรัพยากรโบราณคดี โดยการสร้างระบบข้อมูลความรู้ใน
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์สถานหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเพ่ือเผยแพร่ความรู้
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ให้แก่คนในท้องถิ่น คนต่างถิ่นและสาธารณชนได้ทราบและได้เรียนรู้ นอกจากนี้ก็สามารถจัดให้มี
สิ่งพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารหรือสื่อต่างๆออกเผยแพร่โดยการจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลต่างๆจะ
เชื่อมโยงกับการจัดการเชิงธุรกิจชุมชน 

การฟื้นฟูผลิตซ้้าสร้างใหม่ เป็นการสร้างคุณค่าและกําหนดบทบาทหน้าที่ใหม่ให้กับ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่ไม่อาจจะทําหน้าที่ได้ดังเดิมอย่างที่เคยเป็นไปในอดีตและมีการ
นําเอาทรัพยากรนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในบทบาทใหม่ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาด้าน
สังคมวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจและปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่นหรือสร้าง
ประโยชน์ใหม่ในด้านเป็นแหล่งเรียนรู้ 

การใช้กฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ  ในบางกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการปกปูอง
คุ้มครองหรือกําหนดแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะ
ร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคมในท้องถิ่นกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมนําเสนอให้สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆเพ่ือใช้บังคับ
เฉพาะในพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆแต่การบังคับใช้จะต้องเป็นไปในรูปแบบที่เอ้ืออํานวยต่อ
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีอย่างยั่งยืน เป็นคุณต่อทั้งชุมชนท้องถิ่นและต่อตัวทรัพยากรมาก
ที่สุด 

การด้าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม กิจกรรม
เชิงธุรกิจจึงมีความสําคัญในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพราะสามารถสร้างรายได้และ
สามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพยากร ซึ่งอาจจะทําได้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร 
ภาพโปสการ์ด จัดทําของที่ระลึก ผลิตสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนออกจําหน่าย การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการนําชม การให้บริการท่องเที่ยว เป็นต้น  

การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้างกัลยาณมิตร ด้วยเหตุที่มีผู้คน
เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกันหลายกลุ่มหลายฝุายทั้งคนในชุมชนท้องถิ่น คนใน
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆดังนั้นในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจําเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ
จากสถาบัน กลุ่ม ชุมชน องค์กรอ่ืนๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยการสร้าง
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเป็นกระบวนการเสริมพลัง
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืน 
 
3. ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

มนุษย์ในแต่ละสังคมต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีพ ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ อาทิ ลมฟูาอากาศ ดิน น้ํา จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มนุษย์มีพฤติกรรมในการดํารงชีวิตที่
แตกต่างกัน ในระยะแรกมนุษย์ยังไม่สามารถควบคุม ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้มาก 
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ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มมีการเรียนรู้ เริ่มสั่งสมถ่ายทอดภูมิปัญญา เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีก็ทําให้มนุษย์
สามารถจัดการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากขึ้น (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน), 2544: 512) 

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543) ก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าวัฒนธรรมเกิดขึ้นบน
ฐานของการยังชีพในลักษณะของระบบนิเวศน์หนึ่ง และวัฒนธรรมก็เป็นสํานึกร่วมที่บอกชุมชนว่าจะ
จัดการกับตัวทรัพยากร จัดการคนในชุมชนอย่างไร โดยมีภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น และความเชื่อ
เครื่องมือทางวัฒนธรรมหรือสถาบันในฐานะที่มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น มี
ส่วนสําคัญให้ท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้ (ตามอิทธิพลแนวคิด
นิเวศวัฒนธรรม) อย่างไรก็ตามหน้าที่ของสิ่งต่างๆในระบบวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆแต่มัน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เช่น วิธีคิดของชุมชน แรงกดดันจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา  

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มาจากคํา 2 คํา ภูมิทัศน์ กับ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ หมายถึง การรับรู
สภาพแวดล้อมภูมิประเทศทั้งท่ีปรากฏตามจริงและภาพลักษณ์ในจิตใจที่รู้สึกได้ ส่วนคําว่า วัฒนธรรม 
หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ทําข้ึน สร้างข้ึน คิดข้ึน เพ่ือใช้ในการดํารงอยู่สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง 
แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์ เป็นประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจ เมื่อนํา 2 คํารวมกัน ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมจึงหมายถึง ผลของความสัมพันธ์หรือการกระทําต่อกัน ระหว่างวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ โดยสะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมหรือชุมชนชนนั้น จากอดีตถึงปัจจุบัน 
ผ่านลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ในสังคมหรือชุมชนนั้น (วนิดา พ่ึงสุนทร และคนอ่ืนๆ, 2549: 14-
18) 

นอกจากนี้นักภูมิศาสตร์ยังได้ให้ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ไว้ว่า เป็นร่องรอย
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืนดิน พ้ืนที่ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ จากกิจกรรมตามวิถี
ชีวิตของชุมชนหรือชาติพันธุ์ ซึ่งแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนามธรรม อันได้เรียนรู้และถ่ายทอด
สั่งสมกันมายาวนาน อาทิ การสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ถนน พ้ืนที่
เกษตรกรรมและชุมชน อันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และรวมทั้งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ คือ บรรยากาศที่รับรู้ได้เป็น
จินตภาพจากเฉพาะชุมชนแห่ งนั้น  หรือที่ เ รียกว่า  เอกลักษณ์ของ พ้ืนที่นั้นนั่นเอง (วนิดา  
พ่ึงสุนทร และคนอื่นๆ, 2549: 16, อ้างจาก De Blij, Harm, 1977: 142-143) 

จึงสรุปได้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ การรับรู้/สัมผัสถึงวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของสังคม
หนึ่งๆ ผ่านทางการสังเกตเห็น หรือ ใช้สายตาดูผลลัพธ์ที่มนุษย์สังคมหนึ่งๆจัดการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่เพ่ือการดํารงชีพ และเพ่ือการดํารงอยู่ของสังคม 
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4. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ได้เสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ อันเป็นการดําเนินการตามโครงการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2549 (วนิดา พึ่งสุนทร และคนอื่นๆ, 2549: 14-18) ไว้ดังนี้ 

4.1 หลักการในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
1. การจัดการต้องเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในของชุมชนที่ต้องการปกปูอง

เอกลักษณ์ของชุมชน ต้องการส่งต่อสิ่งดีงามของชุมชนไปยังคนรุ่นใหม่ 
2. การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมไม่ควรทําเพราะหวังผลประโยชน์ทางจากการ

ท่องเที่ยว หากในพ้ืนที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปอาจจะก่อผลกระทบทางลบในระยะขึ้นได้ 
ทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

3. การจัดการที่ดีต้องทําอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มุ่ง
สร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และบรรลุถึงคุณภาพของสุนทรียภาพ 

4.2 ประเภทของแหล่งภูมิทัศน์และแนวทางในการจัดการ 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์น้าวัฒนธรรม  คือ พ้ืนที่ยังประกอบไปด้วย

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแทรกตัวอยู่ในระบบนิเวศน์ทาง
ธรรมชาติ ด้วยการปรับตัวร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ อาทิ การตั้งถิ่นฐานบนเทือกเขา ริมแม่น้ํา และใน
ปุา เป็นต้น ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิทัศน์วัฒนธรรมลักษณะนี้มักจะมีวิธีการจัดการกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของตนเองอยู่บนข้อจํากัดต่างๆ ของตน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และซื้อจากภายนอก
ชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่นตนเอง 

แนวทางกว้างๆ สําหรับจัดการภูมิทัศน์ลักษณะนี้ คือ การคํานึงถึงความใกล้ชิด
ธรรมชาติ เน้นการใช้วัสดุปรุงแต่งที่ได้ง่ายในท้องถิ่น การออกแบบต้องมีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมและไม่เป็นการทําลายมลภาวะทางนิเวศวิทยาและมลพิษทางสายตา 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท คือ ชุมชนที่มีลักษณะโดดเด่นทั้งในแง่ภูมิ
ทัศน์และวัฒนธรรมร่วมกัน แนวทางสําคัญในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมลักษณะนี้ยังคงอยู่ที่การ
เลือกใช้วัสดุที่หาได้จากในท้องถิ่น มากกกว่าใช้วัสดุจากนอกท้องถิ่น 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมภูมิทัศน์ หรือ ภูมิทัศน์เมือง ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ เส้นทางสัญจร เส้นขอบ ชุมทาง ย่าน/กลุ่มชุมชน และจุดหมายตา (จุดเด่นของสถานที่ที่
เห็นได้จากระยะไกล) การจัดการภูมิทัศน์เมืองต้องคํานึงถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่เป็นสําคัญ และต้องมี
การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้ เพ่ือกํากับการจัดการให้อยู่ในกรอบของวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนได้ นอกจากการศึกษาเพ่ือจัดการเชิงกายภาพแล้ว ยังจําเป็นต้องใส่จิตวิญญาณเข้าไปใน
พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความมีชีวิตชีวาด้วย เช่นการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
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หรือย่าน ทั้งนี้ควรมีผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาแนะนําให้การวางกรอบหรือแผนการจัดการ ซึ่ง
ต้องไม่เกินกําลังของคนในท้องถิ่นที่จะดําเนินการเอง 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและผลกระทบของการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการท่องเที่ยวทําให้หลายพ้ืนที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่จนไม่สามารถ
เรียกร้องกลับคืนมาได้ จากปัญหาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวส่งผลต่อการแสวงหา
การท่องเที่ยวทางเลือกใหม่(Alternative Tourism) เพ่ือมาทดแทนการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม  
ที่เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวปริมาณมาก รูปแบบทัวร์ค่อนข้างเป็นมาตรฐาน 
เน้นทําที่พักตากอากาศตามริมทะเล คนจากนอกท้องถิ่นเป็นผู้เข้าไปลงทุนดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวหากินบนทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้าน จนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของคนพ้ืนถิ่นถูกทําลาย โดยที่คนพ้ืนถิ่นกลับได้รับผลตอบแทนเพียงน้อยนิด (Aronsson Lars, 2000 
: 65-66) 

5.1 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
กระแสการแสวงหาการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) เกิดขึ้นมาจาก

กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก เมื่อครั้งมีการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก หรือ ‘Earth 
Summit’ เมื่อปี 2535 ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยในการประชุมครั้งนั้นได้มีการ
กําหนดนิยามความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ว่า หมายถึงการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกปูองและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

Aronsson Lars (2000: 40) ได้ทําการสรุปสาระความสําคัญของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนว่า 

การท่องเที่ยวสามารถทําได้ตราบใดที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นไม่ใช่เป็นการจาก
หน่วยงานส่วนกลาง 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เบียดเบียนคนในชุมชนท้องถิ่น  

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นเรื่องการพัฒนาที่สอดคล้องและกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
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จากความหมายที่ว่ามาดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของพ้ืนที่ในการจัดการ
การท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประสบการณ์ความรู้  ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งนี้นโยบายและแผนการดําเนินงานต่างๆ ต้องมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง เช่น ประชากรในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้มีการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น และ
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนของชุมชน 

5.2 หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization, 2003 อ้างจาก สินธุ์ 

สโรบล, 2550: 8) ได้กําหนดกรอบในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้ 
การดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องอยู่ในขอบเขตของความสามารถในการรองรับ 

ของธรรมชาติ  ชุมชน ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว 
การดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องมีความตระหนักว่าการท่องเที่ยวนั้นจะมี

ผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อันเป็น
ลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้ที่มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว (ที่อาจมีผลต่อ
ระบบนิเวศของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว) 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็นการพัฒนาทางเลือกของชุมชน มีการกําหนดแผนงานทาง
เศรษฐกิจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จิตศักดิ์ พุฒจร และคนอ่ืนๆ (2550: 30) เสนอว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน 
ควรจะอยู่บนพื้นฐานของหลักการ ดังต่อไปนี้ 

พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเท่าท่ีจําเป็น 
การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวจะต้องมีความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อม ไม่เป็นทัศนะอุจาด 
มุ่งรักษาความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 

5.3 แนวทางด้าเนินการการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
สินธุ์ สโรบล (2550: 8-13) กล่าวว่าชุมชนที่มีจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรมี

ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
มิติด้านวิถีชีวิตชุมชน เป็นชุมชนที่สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม

และประเพณีในท้องถิ่นให้ดํารงสืบต่อไปได้อย่างดีงาม ชุมชนมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิตอยู่
กันอย่างเรียบง่าย มีการดํารงชีพที่เหมาะกับสภาพภูมิสังคม ชุมชนรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
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ท่องเที่ยว ชุมชนมีการพบปะประชุมร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกและทาง
ลบอันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและมีการพัฒนามาตรการเพ่ือปูองกันและแก้ปัญหา
ผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยว 

มิติด้านความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการกําหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดเปูาหมายมีวิธีการพัฒนาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ชุมชนมีความภาคภูมิใจในตัวตนของท้องถิ่น มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและวิถีชีวิตชุมชนให้คนรุ่นใหม่นําไปยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

มิติด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ชุมชนมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพัฒนาบุคลากรของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
มีกิจกรรมการรักษาภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมของท้องถิ่น มีกระบวนการประเมิน
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับ
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ชุมชนมีระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการผลกระทบการ
ท่องเที่ยว มีการบริหารการตลาดอย่างเหมาะสม  มีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

มิติด้านปัจจัยพื้นฐานในการตอบรับนักท่องเที่ยว ขุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งต้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและคง
เอกลักษณ์ของชุมชนอย่างเหมาะสม มีเส้นทางคมนาคมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวก มีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมที่เป็นตัวตนของชุมชน มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น กิจกรรมทางการเกษตร สาธิตศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้านและอ่ืนๆ โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้สื่อความหมายอย่างสนุกสนาน ชุมชนมีการกําหนด
ข้อตกลงหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมี
การสืบทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่แตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศของ
ชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนสู่กลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวใน
ชุมชน 

5.4 ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่

เป็นอยู่เดิมของสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ อาจก่อให้เกิดผลด้านบวก หรือผลด้านลบ
จากการพัฒนาการท่องเที่ยว (กนกพร สว่างแจ้ง, 2546) ในขณะที่ ดรรชนี เอมพันธุ์ (2546) มองว่า
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ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1.ผลกระทบด้านกายภาพ -
ชีวภาพ 2. ผลกระทบด้านจิตวิทยา 3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

จิตศักดิ์ พุฒิจร และคนอ่ืนๆ (2550: 34-44)ได้อธิบายว่าการพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ในหลายมิติ ดังนี้ 

ผลกระทบด้านชีวภาพ - กายภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่  ส่งผลต่อ
องค์ประกอบชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต)  เช่นสัตว์ปุา พืชพันธุ์ สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆในระบบนิเวศ และองค์ประกอบ
ทางกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) เช่น ดิน น้ํา อากาศ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (อาคาร และสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ) ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของผลกกระทบได้ดังนี้ 

ผลกระทบด้านบวก คือ ก่อให้เกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อกลไกของธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว  และทําให้
คนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว  มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เกิดการพัฒนาแนวทางแก้ไขผลกระทบเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ดี 

ผลกระทบด้านลบ คือ ก่อให้เกิดมลพิษด้านต่างๆ รวมทั้งมลพิษทางสายตา เกิดการ
สูญเสียสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและทางการเกษตรจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เกิดการรบกวนระบบนิเวศน์และการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพ้ืนที่
ธรรมชาติ และเกิดการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ผลกระทบด้านจิตวิทยา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในการ
ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมี 3 ลักษณะ 1.ความคิดเห็นต่อสภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น 
ความเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมข้อจํากัดทางกายภาพของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 2. ความคิดเห็นต่อ
สภาพสังคม เช่น จํานวนความแออัดของแหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน การ
ขัดแย้งของกิจกรรมในพ้ืนที่เดียวกัน 3. สภาพการจัดการด้านพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก  การใช้กฎระเบียบต่างๆภายในพ้ืนที่ 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลที่เกิดจาการพัฒนาการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นการมองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลจากการพัฒนานั้นๆ ซึ่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ที่มีผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวว่าทําให้ระบบเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น 
ดีขึ้นหรือแย่ลง) 

ผลกระทบด้านบวก เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและการ
เก็บภาษีเข้าสู่รัฐ เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและช่องทางประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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กับการท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพและการสร้างงาน ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้น การผลิตของชุมชน 

ผลกระทบด้านลบ เกิดการกระจายรายได้ ที่ไม่เป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิด
อยู่ที่กลุ่มทุน  ปัญหาราคาสินค้า ค่าครองชีพสูงขึ้น  เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบและดูแล
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ สินค้าพ้ืนบ้านกลายเป็นการผลิตเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวทํา
ให้คุณภาพและความประณีตลดลง 

ผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชี วิตการท่องเที่ยวมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรทั้งในด้านระบบการให้คุณค่า สังคมและพฤติกรรมของบุคคล 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและสังคม ด้านแบบแผนการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตด้าน
ศีลธรรม และด้านจารีต ประเพณีของชุมชน) ซึ่งผลกระทบด้านลบ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมเมือง ทําให้สมาชิกบางส่วนใน
สังคมไม่พร้อม สังคมขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกิดปัญหาสังคม(อาชญากรรม/โสเภณี/การเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว) และเกิดความขัดแย้งในชุมชนที่เกิดจากการแก่งแย่งทรัพยากร 

ส่วนทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม
ของสังคมท้องถิ่น การท่องเที่ยวอาจมีผลให้วัฒนธรรมท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าการท่องเที่ยวและ
สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินมากกว่าความเหมาะสมของเงื่อนไขเวลา ฤดูกาล ทําให้คุณค่าของวัฒนธรรม
นั้นๆกลายเป็นเพียงสินค้าการท่องเที่ยว 
 
6. งานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและแนวทางการจัดการตลาดน้้า 
นวล สารสอน (2533) ทําการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพชุมชน

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า แม้สภาพตลาดน้ําดําเนินสะดวกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมก็
ตาม แต่การท่องเที่ยวกลับส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตโดยรวมของชาวบ้านในระดับต่ํา ไม่มีผลต่อเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตโดยรวมของชาวบ้านเพราะกิจกรรมการท่องเที่ยวยังอยู่ในเฉพาะช่วงเช้าของวันเท่านั้น อีกท้ัง
นักท่องเที่ยวยังถูกจํากัดพ้ืนที่ชมตลาดน้ําในเขตพ้ืนที่ของร้านค้าขายของที่ระลึกเท่านั้นจึงทําให้ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวมีน้อย ส่วนต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปก็คือการพัฒนาถนนซึ่งมีบทบาทเข้ามาแทนที่เส้นทางคมนาคมทางน้ํา 

ยุคลธร เตชะวนากร (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องแม่ค้าตลาดน้ํา: วิถีชีวิตและการ
ธํารงเอกลักษณ์ของชุมชนในพ้ืนที่ตลาดน้ําท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแม่ค้าตลาดน้ําท่าคาภายหลังจากที่มีการเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ช่วยธํารงเอกลักษณ์ของตลาดน้ําท่าคาไว้ได้ คือ ปัจจัย
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ทางด้านวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง และปัจจัยด้านแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของผู้นําชุมชน อีกทั้ง
ยังพบว่าวิถีชีวิตของแม่ค้าตลาดน้ํานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และตลาดน้ํายังคงมีความสําคัญในการ
ทําหน้าที่จัดหาปัจจัยจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของชุมชน ส่งผลให้แม่ค้าตลาดน้ําเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้
ตลาดน้ําท่าคาสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จึงคาดการณ์ได้ว่าตลาดน้ําท่าคายังสามารถคงความ
เป็นตลาดน้ําดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้ต่อไปในระยะยาว 

การศึกษาของมณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จันทรุพันธุ์ เรื่องโครงการพัฒนาและ
ผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา (2546: บทสรุปผู้บริหาร) พบว่าการท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยที่ช่วยให้ยังคงมีตลาดน้ําอยู่ แต่คงอยู่ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าการท่องเที่ยว
ส่งผลต่อตลาดน้ําดําเนินสะดวกและตลาดน้ําตลิ่งชันทั้งด้านลบและด้านบวก ด้านลบคือผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาขยะ มลพิษทางอากาศและเสียง ทัศนียภาพของชุมชนในบริเวณตลาดน้ําแย่ลง 
ผลกระทางด้านสังคม ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ค่อนข้างจะเกิดกับตลาดน้ําดําเนินสะดวก
มากกว่าตลาดน้ําตลิ่งชันเพราะการค้าที่ตลาดน้ําตลิ่งชันเกิดจากความร่วมมือในชุมชน ส่วนผลกระทบ
ทางบวกที่เหมือนกัน คือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือการท่องเที่ยวทําให้คนในตลาดน้ําทั้ง 2 
แห่ง มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่การจัดการที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเสียโอกาส
การพัฒนาและนํารายได้เข้าสู่ชุมชน และสุดท้ายก็คือผลกระทบทางวัฒนธรรม เกิดผลกระทบในทั้งแง่
บวกและทางลบ แง่บวกคือเกิดความพยายามรื้อฟ้ืนและอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมดั้งเดิม 
แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ค้ามักโก่งราคาสินค้าเพราะคิดว่านักท่องเที่ยวมีกําลังซื้อ ดังนั้นแนวทางการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆ ได้แก่  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากชุมชนเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของตนได้ดีกว่า
คนนอก จะทําให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวได้มากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่มา
จากภายนอก และยังช่วยลดปัญหาการเอาเปรียบคนในชุมชน และปัญหาการผูกขาดกิจกรรมด้านการ
ค้าขายและการท่องเที่ยว  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือ ต้องเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองได้ ไม่ต้องพ่ึงพาภายนอกด้วยการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น หรือ จัด
กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่คนในชุมชนดูแลได้  

สร้างรูปแบบตลาดน้ําให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ควรสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ไม่ได้
เน้นการท่องเที่ยวแบบตลาดน้ําอย่างเดียวแต่มีกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตริมน้ําที่ยังคงอยู่ใน
ปัจจุบัน  

หามาตรการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและศักยภาพของ
ชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดการทําลายสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว 
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การศึกษาของปาริชาติ รัตนรักษ์ และคนอ่ืนๆ (2549) เรื่องการสํารวจและรูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวเส้นทางน้ําเพ่ือการชมหิงห้อย จังหวัดสมุทรสงคราม  ชี้ว่าปัญหาผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวตลาดน้ํายังคงมีอยู่ไม่หมดไป การท่องเที่ยวตลาดน้ํายามเย็นร่วมกับการทัวร์ชมหิงห้อย
กําลังเป็นที่นิยมมาก ความนิยมในการท่องเที่ยวดังกล่าวได้สร้างปัญหาในพ้ืนที่ในการชมหิ่งห้อยหลาย
ประการ อาทิ จํานวนหิงห้อยลดลง ต้นลําพูซึ่งเป็นที่อยู่ของหิงห้อยลดลงจากการตัดทําลายของ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเสียงเรือชมหิงห้อยในยามวิกาล ชายตลิ่งพังจากการเพ่ิมของการจราจร
ทางน้ํา และมีการแข่งขันวิ่งเรือรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเสนอว่าเพ่ือลดปัญหาควรใช้ต้น
ลําพูทําเป็นแนวเขื่อนธรรมชาติซึ่งจะช่วยเพ่ิมประชากรหิงห้อยได้ทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้เรือที่
นํามาใช้ควรเป็นเรือที่ได้รับการปรับปรุงให้มีเสียงเครื่องเบาขึ้น โดยอาจจะใส่หม้อพัก(ท่อไอเสียภายใน
บรรจุใยแก้ว)ที่ตัวเครื่องหรืออาจใช้เรือเครื่องยนต์ไฟฟูาที่ให้เสียงเงียบ เหมือนเมืองKuala Selangor 
ประเทศมาเลเซีย 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้้าอย่างย่ังยืน 
รัตนากร จุฑามณี และคนอ่ืนๆ (2546) ศึกษาเรื่องการจัดการตลาดน้ําวัดลําพญา  

จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผล
การศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวในตลาดน้ําวัดลําพญามาก เนื่องจากยังคงสภาพความเป็นตลาดน้ําโบราณ และมีสภาพแวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด  ตลาดน้ําวัดลําพญามีการจัดการด้าน
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี  มีการจัดกิจกรรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวไว้
หลายรูปแบบ  และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในด้านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ คนในท้องถิ่นให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว มีอัธยาศัยดี ตลาดน้ําวัดลําพญามีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการอย่างต่อเนื่อง 

สําหรับแนวทางการจัดการตลาดน้ําวัดลําพญา คือ ผู้วางนโยบายควรส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการด้านพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวควรเน้นความเข้าใจเรื่องสภาพวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ด้านคนในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดน้ํา ด้านพ่อค้า แม่ค้าควร
ตระหนักและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความช่วยเหลือ
แก่ทุกกลุ่ม ต้องมีการปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน อันจะนําไปสู่การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนต่อไป 

พัชรา ลาภลือชัย (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การจัดการท่องเที่ยว ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม  
และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการการท่องเที่ยว 
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ที่ตลาดน้ําท่าคาสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยว มากกว่าการจัดการการท่องเที่ยวที่ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก เพราะชุมชนตลาดน้ําท่ายังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวบ้านในชุมชน  

ศิริกาญจน์  กิตติชยานนท์ (2550: บทคัดย่อ; 103-105) ได้ศึกษาเรื่องการสร้าง
มาตรฐานตลาดน้ําเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน ผลการศึกษาวิจัยสรุปว่า
มาตรฐานของตลาดน้ําจําแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
2. ด้านลักษณะการจัดการและการบริการแหล่งท่องเที่ยว 3. ด้านศิลปวัฒนธรรม 4. ด้านการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 5.ด้านเศรษฐกิจ 

1. มาตรฐานตลาดน้ําด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและสภาพดั้งเดิมในบริเวณตลาดน้ํา ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบริเวณตลาดน้ํา ลักษณะสิ่งปลูกสร้างในบริเวณตลาดน้ํา เรือโดยสาร และเรือ
ขายอาหารมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของสภาพตลิ่ง 
และมีความสะดวกในการเดินทาง 

2. มาตรฐานตลาดน้ําด้านลักษณะการจัดการและการบริการของแหล่งท่องเที่ยว เช่น มี
การติดตั้งปูาย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ดูแล
นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ที่ชัดเจนและเที่ยงตรง มีห้องน้ําสาธารณะที่
สะอาดและเพียงพอ มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในบริเวณตลาดน้ําและการท่องเที่ยวทางเรือ 

3. มาตรฐานตลาดน้ําด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

4. มาตรฐานตลาดน้ําด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยวสามารถ
ช่วยเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติในพื้นที่ แม่น้ําลําคลองมีความสะอาด ไม่ส่งกลิ่น และไม่เน่าเสีย มีการจัด
สภาพแวดล้อมบริเวณตลาดน้ําให้มีอากาศบริสุทธิ์ มีมาตรการในการกําจัดขยะที่ถูกวิธี และมี
ประสิทธิภาพ มีถังขยะที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจัดไว้อย่างเพียงพอ และปูายเตือนทิ้งขยะให้ถูกที่ 

5. มาตรฐานตลาดน้ําด้านเศรษฐกิจ เช่น มีการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทํา และมีรายได้เพ่ิม มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาสินค้าซึ่งเป็น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดตั้งกลุ่มประชาคมตลาดน้ําเพ่ือการจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆอย่างเหมาะสม มีการกําหนดและ
ควบคุมราคาสินค้าที่เป็นธรรม ติดปูายราคาสินค้าไว้ให้นักท่องเที่ยวมองเห็นได้ชัดเจน เช่ น อาหาร 
และสินค้าต่าง ๆ ที่ขายมีคุณภาพ 

ทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีคาดหวังที่จะได้มาซื้อสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ของท้องถิ่น ซึ่งหาไม่ได้
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จากภายนอก หรือขนมพ้ืนบ้าน และได้ท่องเที่ยวไปตามลําน้ําเพ่ือดูวิถีชีวิตชาวตลาดน้ํา และรวมถึง
การนั่งเรือชมหิ่งห้อยด้วย แต่เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วกลับไม่พอใจในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในทุกด้าน ควรปรับปรุงและพัฒนาตลาดน้ํา
ทางด้านทรัพยากร และการบริการการท่องเที่ยว ดังนี้ 

ด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้องควรมีการดูแลรักษาสภาพน้ําในคลองให้
ใสสะอาดและไม่มีขยะ รวมทั้งต้องคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของตลาดน้ําให้ยังคงอยู่ในสภาพเดิม 

ด้านการบริการการท่องเที่ยว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีการจัดระเบียบ
การค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขาย มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา ให้
เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งที่พักอาศัยควรมีราคาไม่สูงมากนัก เหมาะกับสภาพของ
สถานที่ รวมทั้งไม่มีการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการเรือน้ําเที่ยวด้วยเช่นกัน 

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพรข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดน้ํา 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผ่านสื่อเพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียง แนะนําสินค้าที่ขายในตลาดน้ํา วันเวลาที่มีตลาดน้ํา เป็นต้น ให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา และผู้สนใจทั่วไป 

ด้านการปูองกันปัญหาการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ควรควบคุมให้ผู้ประกอบการ แสดง
อัตราค่าบริการต่างๆ ไว้อย่างเปิดเผย ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าบริการที่จอดรถ ค่าบริการเช่าเรือนําเที่ยว 

จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2551: 31-33) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาชุมชนด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อ .พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําผึ้งสามารถ
แก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเรื่องผลผลิตทางเกษตรได้ และยังมีการขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาด้านอ่ืน 
อาทิ ช่วยรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมการทําอาหารและขนมในท้องถิ่น  ช่วยให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น
เพราะสมาชิกในครอบครัวมาช่วยกันค้าขายสินค้า สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนของตน  และมี
การริเริ่มบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่คลองมากขึ้น 

ในส่วนของกระบวนการจัดการเพ่ือบรรลุผลเรื่องการท่องเที่ยว พบว่าตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้งทําได้ดีในหลายด้าน แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ การส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนพัฒนาตลาด
น้ํา และการประเมินผลร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้ จําหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรแก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้าน
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
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6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของตลาดน้้า 
วรวุฒิ เพ็งพันธ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าบทบาทของตลาดน้ําใน

ฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ํา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ํา รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ํา เพ่ือเสนอ
แนวทางการใช้ประโยชน์ตลาดน้ําในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ผลการวิจัยพบว่าในอดีตตลาด
น้ําคลองลัดราชบุรี คลองโพหักและคลองต้นเข็มทั้ง 3 แห่งมีคุณค่าด้านต่างๆ มากมาย อาทิ  

คุณค่าทางด้านจิตใจการมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตลาดน้ําก่อให้เกิดความผูกพัน
ในอาชีพ ความรู้สึกสนุกกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนและเกิดความสุขในการประกอบอาชีพ 

คุณค่าทางด้านร่างกาย เพราะการพายเรือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งที่ทําให้
ร่างกายของพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ําในอดีตแข็งแรง 

คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นสถานที่ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้คนใน
ชุมชน 

คุณค่าในด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นสถานที่พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น นอกจากนี้ตลาดน้ํายังเป็นศูนย์กลางในการร่วมแรงร่วมใจในงานบุญงานกุศลของชุมชน 

แต่ปัจจุบันคุณค่าและบทบาทของตลาดน้ําเปลี่ยนไป คือ ตลาดน้ําคลองลัดราชบุรี
เหลือเพียงบทบาททางด้านสังคมและวัฒนธรรม และคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม  
ตลาดน้ําคลองโพหักสูญเสียบทบาทและคุณค่าในด้านการท่องเที่ยว แต่ตลาดน้ําคลองต้นเข็มยังคงมี
คุณค่าและบทบาทอยู่เช่นในอดีต 

นอกจากนี้ยังได้เสนอความเห็นว่าการท่องเที่ยวไม่สามารถทําให้ตลาดน้ําคงอยู่แบบ
ยั่งยืนได้ แต่การนําตลาดน้ํามาใช้ประโยชน์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชนน่าจะทําให้ตลาดน้ําคงอยู่ได้
แบบยั่งยืนเพราะช่วยทําให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันและเห็นคุณค่าของตลาดน้ําอย่างแท้จริง 

6.4 งานวิจัยท่ีท้าการศึกษาพื้นที่ตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้

ร่วมกันจัดทําโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ย่านตลาดน้ําตลิ่งชัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2551 โดย
มีรองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ (สุภาภรณ์ จินดามณ์โรจน์, 
2550) ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีจุดแข็งตรงที่ตลาดน้ํามีขนาดเล็กและยังคงวิถีชีวิต 
ชุมชนชาวสวน มีบรรยากาศคูคลองร่มรื่น มีผู้นําท้องถิ่นที่เข้มแข็ง และถนนหนทางเข้าถึงสะดวก ควร
ได้รับการส่งเสริมให้ตลาดเติบโตและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ จึงเห็นควรพัฒนาหลายด้าน ได้แก่ 

การบริหารงาน ควรให้ผู้ค้ามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารตลาดน้ํา 
ควรปรับปรุงการท่องเที่ยวทางเรือให้เป็นระบบมากขึ้น มีการกําหนดเวลาที่แน่นอน

และมีเส้นทางหลัก 3-4 เส้นทาง 
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การออกแบบตลาดน้ําคลองลัดมะยมที่เกิดขึ้นใหม่ (ตลาดคุณไฉน) 
เสนอให้มีการพัฒนาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะผลผลิตจาก

สวน โดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านสวนเครื่องต้มยํา  
พัฒนาสวนที่ติดคลอง ติดตลาดน้ําคุณไฉนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
การพัฒนาปูายตลาด และปูายชี้ทาง 
พลอยชมพู ฐิติยาภรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง“การสื่อสารชุมชน

ท่องเที่ยวยั่งยืน: กรณีศึกษาตลาดน้ําคลองลัดมะยม” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษารูปแบบ
และประสิทธิผลของการสื่อสารของชุมชนและการสื่อสารขององค์กรภายนอกชุมชนที่มีส่วนสนับสนุน
ซึ่งกันและกันและนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   ผลการศึกษา
พบว่าการสื่อสารของชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชุมชน
ชาวคลอง และยังมีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนและตอกย้ําจุดเด่นให้กับสินค้าการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังพบว่า การสื่อสารมีประสิทธิผลระดับหนึ่งอันเป็นผลมาจากการใช้สื่อบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้รูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงการได้รั บการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก อย่างไรก็ตามก็พบว่ายังมีอุปสรรคในการสื่อสาร ตรงที่ชุมชนไม่มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ชัดเจน และขาดสื่อบุคคลที่จะเข้ามามีบทบาทสืบทอดแนวคิดและการ
ดําเนินงานของแกนนํา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอควรมีพัฒนาบุคคลากรขึ้นมาเป็นสื่อบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของชุมชนในการผลิตสื่อของตนเองเพ่ือสามารถ
เผยแพร่ข่าวสารไปได้กว้างไกลขึ้น 

ประสงค์ จาฬุรัตนพงศ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง“การปรับตัวเพ่ือคง
อยู่ของชุมชนเกษตรแบบสวนยกร่องในเขตต่อเมือง : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน” 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการทําเกษตรกรรม กระบวนการปรับตัวและปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรรม
ยังคงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมือง โดยศึกษาผ่านชุมชนคลองลัดมะยม เขต
ตลิ่งชันทั้งก่อนและหลังปี พ.ศ.2547 จากการศึกษาพบว่าสภาพทางกายภาพที่เข้าถึงยาก อีกทั้งสภาพ
พ้ืนทีย่ังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทําให้ชุมชนคลองลัดมะยมเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า อีกทั้งในแต่ละ
ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะในชุมชนมีการจัดตั้งตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยมเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในอนาคตเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนยังคง
ต้องการสืบต่อการทําเกษตรกรรมต่อไป แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดิน ผู้ศึกษาได้
เสนอแนวทางการอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมที่สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินในเขตเมือง โดยเสนอให้ส่งเสริม
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการทําเกษตรกรรมแบบเข้มข้น มีการรักษาภูมิทัศน์ของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนให้ใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และให้ความรู้ในการ
ใช้กฎหมายที่เก่ียวกับการเกษตร เพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงให้พ้ืนที่เกษตรกรรมยังคงอยู่ต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

7. กรอบความคิดในการศึกษา 
 

ตลาดน ้ารูปแบบดั้งเดิม

ตลาดน ้ารูปแบบใหม่

การพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบก   
แม่น า้ล าคลองลดความส าคญัลง 
มีตลาดรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ 

กระแสการท่องเท่ียว 

กระแสความต้อการ
แก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชน 

ปรับใหเ้หมาะกบัคนปัจจุบนั
จดัตามเวลานกัท่องเท่ียวสะดวก

ใชพ้ื้นท่ีริมน ้า 
ขายอาหารส าเร็จรูปและของท่ีระลึก  
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวและอ่ืนเสริม 

ผูค้า้ ผูป้ระกอบการ ชาวบา้น 

ประชาคมทอ้งถ่ิน องคก์รภายนอก

ทีแ่ลกเปลี่ยนสนิค้าเพ่ือการด ารงชีพ

แหล่งท่องเท่ียว 

เคร่ืองมือพัฒนาชุมชน 

ผลกระทบทางบวกผลกระทบทางลบ

ร้ือฟ้ืน 

ปรับปรุง 

การท่องเท่ียวย ัง่ยนื

ชุมชนมีความสุข

ตลาดน ้ารูปแบบดั้งเดิม

ตลาดน ้ารูปแบบใหม่

การพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบก   
แม่น า้ล าคลองลดความส าคญัลง 
มีตลาดรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ 

กระแสการท่องเท่ียว 

กระแสความต้อการ
แก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชน 

ปรับใหเ้หมาะกบัคนปัจจุบนั
จดัตามเวลานกัท่องเท่ียวสะดวก

ใชพ้ื้นท่ีริมน ้า 
ขายอาหารส าเร็จรูปและของท่ีระลึก  
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวและอ่ืนเสริม 

ผูค้า้ ผูป้ระกอบการ ชาวบา้น 

ประชาคมทอ้งถ่ิน องคก์รภายนอก

ทีแ่ลกเปลี่ยนสนิค้าเพ่ือการด ารงชีพ

แหล่งท่องเท่ียว 

เคร่ืองมือพัฒนาชุมชน 

ผลกระทบทางบวกผลกระทบทางลบ

ร้ือฟ้ืน 

ปรับปรุง 

การท่องเท่ียวย ัง่ยนื

ชุมชนมีความสุข
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม เป็นการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าไปสู่การหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชุมชนย่านตลาดน้้าคลองลัดมะยม ตลอดจนน้าเสนอแนวทางในการจัดการตลาดน้้า เ พ่ือให้ตลาด
น้้าคลองลัดมะยมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  

ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะเป็นการน้าเสนอรายละเอียดวิธีด้าเนินการศึกษาตลอดจนแหล่งที่มา
ของข้อมูล วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ศึกษา 
2. ประชากรที่ศึกษา 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการได้มาของข้อมูลในการศึกษา 
4. วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. น้าเสนอผลการศึกษา  

 
พื้นที่ศึกษา 

 
พ้ืนที่ศึกษามีส่วนส้าคัญอย่างมากในการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงให้

ความส้าคัญกับการเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยต้องเป็นพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่ชุมชนได้รื้อฟ้ืน
ตลาดน้้ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว(โดยคาดหวังว่าวิธีการนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน) และชุมชน
ก้าลังเกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนอันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรม
การท่องเที่ยว จากการที่ผู้ศึกษารู้จักตลาดน้้าคลองลัดมะยมตั้งแต่ยังเป็นตลาดน้้าขนาดเล็ก  

จนปัจจุบันตลาดน้้านี้มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท้าให้ผู้ศึกษาคิดว่า
ตลาดน้้าคลองลัดมะยมเป็นตลาดน้้าที่มีแนวโน้มว่าจะก้าลังประสบปัญหาดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องมี
การศึกษาอย่างเร่งด่วนก่อนที่ตลาดน้้าแห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างเข้มข้นและเกิดการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตปกติ
ของผู้คนโดยรอบ เหมือนอย่างที่เคยเกิดในตลาดน้้าวัดไทร ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก ตลาดน้้าดอนหวาย 
และตลาดน้้าอัมพวา 
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นอกจากนี้ตลาดน้้าคลองลัดมะยมยังตั้งอยู่ในชุมชนที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายความเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม โดยชาวบ้านโดยรอบตลาดน้้าบางส่วนยังมีการท้าสวนอยู่ ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของกรุงเทพฯกลายเป็นย่านพานิชกรรมจนเกือบหมด พื้นที่บริเวณตลาดน้้าคลองลัดมะยมจึงเป็นพ้ืนที่
ที่ช่วยบอกเล่าประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกรุงเทพมหานครที่มีรากฐานมาจากการเป็น“ชุมชน
ชาวสวน” ดังนั้นจึงต้องศึกษาหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมก่อนที่ร่องรอยพัฒนาการของ
กรุงเทพฯและเสน่ห์ของตลาดน้้า จะหายไป 

ผู้ศึกษาได้ก้าหนดพ้ืนที่ส้าหรับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการ
จัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม ไว้ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ตลาดน้้าคลองลัดมะยม  

อยู่บริเวณถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  แต่เดิม
ตลาดน้้าคลองลัดมะยมมีเพียง 2 โซน คือ ตลาดน้้าคลองลัดมะยม โซน 1 และตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
โซน 2 ซึ่งอยู่บริเวณริมคลองลัดมะยม(ฝั่งตะวันออก) ทั้งฝั่งเหนือและติดริมคลองฝั่งใต้ของถนนบาง
ระมาด และต่อมามีการขยับขยายเพ่ิมขึ้นมาอีก 4 แห่ง คือ ตลาดน้้าคลองลัดมะยม โซน 3 อยู่โซนฝั่ง
เหนือของถนนบางระมาด 1 แห่ง ตลาดน้้านี้อยู่ติดกับตลาดน้้าลัดมะยม2ด้านทิศตะวันออก  ตลาดน้้า
คลองลัดมะยม โซน 4 อยู่ติดริมคลองต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ของตลาดน้้าลัดมะยม1 และอีก 1 แห่ง 
อยู่ริมคลองฝั่งตรงข้ามตลาดน้้าคลองลัดมะยม โซน 1 

2. พ้ืนที่บริเวณโดยรอบตลาดน้้าคลองลัดมะยม  
เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านใกล้ๆกับตลาดน้้า , พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้และการสันทนา

การ (โรงเรียนวิถีถิ่น ศาลาลมจอย บึงบัว โรงควาย) พ้ืนที่บริการเช่าที่จอดรถ และพ้ืนที่ของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดน้้าคลองลัดมะยม (บริการขี่ควายชมสวน ,บริการขี่ม้าชมสวน,
พิพิธภัณฑ์ตลาดน้้าคลองลัดมะยม,) 
 

ประชากรที่ศึกษา 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก้าหนดประชากร ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้น้าชุมชนและผู้ริเริ่มก่อตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยม (คุณชวน ชูจันทร์) 
2. ผู้บริหารตลาดน้้าคลองลัดมะยม จ้านวน 6 ราย เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในระดับ

นโยบาย มีบทบาทในการก้าหนดแนวทางในการพัฒนาตลาดน้้าฯ 
3. ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ตลาดน้้าคลองลัดมะยม (คุณสุรชัย รุณบุญรอด)  
4. ผู้ค้าในตลาด,ผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชนคลองลัดมะยม จ้านวน 6 ราย คนกลุ่ม

นี้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนคลองลัดมะยม 
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5. ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบตลาดน้้า , ผู้สูงอายุในชุมชน จ้านวน 5 ราย 
6. หัวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน (รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  

จินดามณีโรจน์) 
7. เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เขตตลิ่งชัน (พิริยา ทองสืบสาน) 
8. นักท่องเที่ยว จ้านวน 30 ราย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยชี้วัดประสิทธิผลในการจัดการ

ท่องเที่ยวของตลาดน้้าคลองลัดมะยมว่าสามารถตอบสนองความความพึงพอใจได้มากเพียงใด 
 

การก าหนดวิธีวิจัย 
 

ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจาก
ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ท้าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งศึกษาต่าง 
ๆ ได้แก่ ห้องสมุดของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ศึกษารวบรวม ได้แก่ แผนที่ เอกสาร หนังสือ วรรณกรรม 
บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการศึกษา รายงานสรุปประชุมสัมมนา รายงานสรุปวิชาการ 
และการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การส้ารวจพ้ืนที่  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การสังเกตการณ์และการส้ารวจสอบถาม 
 

วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
 

1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)  
ได้แก่ การรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้แก่การทบทวนงานเขียนเกี่ยวกับ

ตลาดน้้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าตลาดน้้าแบบดั้งเดิมด้ารงอยู่และเสื่อมสลายได้ด้วยบริบทใด และ
ตลาดน้้ารูปแบบใหม่มีรูแบบต่างไปจากตลาดน้้าดั้งเดิมอย่างไร รวมถึงทบทวนแนวคิดเรื่องการจัดการ 
เช่น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างแนวค้าถามเรื่อง
การจัดการ และใช้เป็นหลักการหรือกรอบในการน้าเสนอแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมต่อไป และ
ส่วนสุดท้ายคือการส้ารวจงานวิจัยในพ้ืนที่ตลาดน้้าคลองลัดมะยมที่ผ่านมา ได้แก่ รายงานวิจัยใน
โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ย่านตลาดน้้าตลิ่งชันและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง  รวมถึงบทความในวาร
สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตลาดน้้าคลองลัดมะยม  ข้อมูลเหล่านี้เป็น
การศึกษาจาก จุลสาร เอกสาร หนังสือ วรรณกรรม บทความ บทวิจารณ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
รานงานการศึกษา รายงานสรุปการประชุมสัมมนา รายงานสรุปวิชาการ จดหมายข่าว  เอกสาร
เผยแพร่ ข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเวทีเสวนาต่างๆ   
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 2. การส ารวจพื้นที่ (Field Research)  
 เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2553 
และในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 – พฤษภาคม 2556 ในพ้ืนที่ศึกษาท่ีก้าหนดไว้ 
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น้าชุมชน ผู้บริหารตลาดน้้า, ผู้ค้า/ผู้ประกอบการตลาดน้้า, 
ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบตลาดน้้า ผู้สูงอายุในชุมชน และเจ้าหน้านักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แนว
ค้าถามของแบบสัมภาษณ์จะเป็นแบบค้าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ให้ข้อมูลได้ตอบค้าถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยจะประกอบไปด้วย 

1. ผู้น้าชุมชน โดยก้าหนดค้าถามท่ีครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ได้แก่  ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนคลองลัดมะยม,  แนวความคิดหรือมูลเหตุจูงใจที่ท้าให้เกิดการริเริ่มจัดท้า
ตลาดน้้าเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน, การประเมินคุณค่าหรือพิจารณาถึงวิธีการ/ทางเลือกอ่ืนนอกจาก
การจัดท้าตลาดน้้า, วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยม,กระบวนการด้าเนินการจัดตั้ง 
ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอ กระบวนการขยายตัวของตลาดน้้า แนวทางที่ใช้ในการจัดการตลาดน้้าใน
ปัจจุบัน(การบริหารจัดการตลาด,พ้ืนที่/ภูมิทัศน์,การจัดการสินค้า,กิจกรรมการท่องเที่ยว,กิจกรรม
พัฒนาชุมชน/สร้างการมีส่วนร่วม ,การจัดการแหล่งเรียนรู้,การสร้างเครือข่าย,การประชาสัมพันธ์/
การตลาด, การลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน  

2. ผู้บริหารตลาดน้้า โดยได้ก้าหนดค้าถามที่ครอบคลุมประเด็นการศึกษา ดังนี้ ที่มา
ของจัดตั้งตลาดน้้า การสร้างเอกลักษณ์ของตลาดน้้า แนวทางที่ใช้ในการจัดการตลาดน้้า(การบริหาร
จัดการตลาด, พ้ืนที่/ภูมิทัศน์, การจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ,การจัดการสินค้า,
กิจกรรมการท่องเที่ยว, กิจกรรมพัฒนาชุมชน/สร้างการมีส่วนร่วม, การจัดการแหล่งเรียนรู้, การสร้าง
เครือข่าย,การประชาสัมพันธ์/การตลาด, การลดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยว) ข้อคิดเห็นด้าน
ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการจัดการตลาดน้้าอย่างเหมาะสม 

3. ผู้ค้า/ผู้ประกอบการตลาดน้้า โดยก้าหนดค้าถามที่ครอบคลุมประเด็นการศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการขยายตัวของตลาดน้้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
ชุมชนหลังจากมีตลาดน้้า 

4. ชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบตลาดน้้า ผู้สูงอายุในชุมชน ค้าถามที่ครอบคลุมประเด็น
การศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้้าในสมัยก่อน  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
และการด้าเนินชีวิต การท้ามาหากินของชุมชนย่านคลองลัดมะยม ปัจจัยที่ท้าให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง 
สภาพของชุมชนก่อนมีการจัดตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยม ชุมชนก่อนมีการจัดตั้งตลาดน้้าคลองลัด
มะยม ความคิดเห็นต่อการมีอยู่ของตลาดน้้าคลองลัดมะยม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของ
ตลาดน้้าคลองลัดมะยม  ความคิดเห็นต่อด้านผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ 

   ส
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5. เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เขตตลิ่งชัน ค้าถามที่ครอบคลุมประเด็น
ศึกษา ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่สวนยกร่องและจ้านวนเกษตรกรในแขวงบางระมาด บทบาทของนักวิชาการ
เกษตรในการช่วยเหลือชาวสวนบริเวณคลองลัดมะยม และสถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรบริเวณคลอง
ลัดมะยมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ ความคิดเห็นต่อการขยายตัวของตลาดน้้า 

4. การส ารวจสอบถาม (Questionnaire survey) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จาก

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 5 ข้อ

ค้าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การมาเที่ยวตลาดน้้าคลองลัดมะยม ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการเดินทางมายังตลาดน้้า ช่องทางที่นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่  และสิ่งที่
นักท่องเที่ยวชื่นชอบในตลาดน้้าฯ 

ตอนที่ 3 ค้าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการตลาดน้้า
คลองลัดมะยม มีประเด็นค้าถามหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดการด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก การ
จัดการด้านภูมิทัศน์และพ้ืนที่โซนร้านค้า การจัดการด้านสินค้า การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิร์ท ซึ่งแบ่งออกได้ 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด เท่ากับ 5,4,3,2,1  

ตอนที่ 4 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นค้าถามปลายเปิดเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

5. การสังเกตการณ์ (Observation) 
ได้แก่ การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน การ

จัดภูมิทัศน์และการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ตลอดจนการสังเกตการณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ถึงปฏิกิริยาท่าทางต่างๆต่อประเด็นค้าถาม และความรู้สึกเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดน้้า
คลองลัดมะยม 
 

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 

ในการศึกษาเชิงคุณภาพ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถด้าเนินการไปได้
พร้อมกับข้ันตอนของการเก็บข้อมูลและผู้ศึกษาจะต้องน้าข้อมูลที่ได้นั้นมาจ้าแนกและจัดหมวดหมู่เพ่ือ
แสดงให้เห็นความหมาย ที่ข้อมูลเหล่านั้นมีนัยยะแสดงถึงปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ในบริบท
ต่างๆ โดยประเด็นส้าคัญเป็นอันดับแรกที่ได้ท้าการศึกษา คือ บริบทของความเป็นมาของชุมชน และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

พัฒนาการของตลาดน้้าฯ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจชุมชนในภาพรวมทั้งหมด แล้วจึงน้าข้อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์เชื่อมโยง บนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของ
ตลาดน้้าแบบดั้งเดิมและตลาดน้้ารูปแบบการท่องเที่ยว  แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการ
ท่องเที่ยว ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเริ่มกระท้าไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการเก็บข้อมูล 
 

การน าเสนอข้อมูล 
 

ในการน้าเสนอรายงานผลการศึกษา ผู้ศึกษาใช้วิธีการเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analysis 
Descriptive) โดยการน้าเสนอข้อมูลอ้างอิงจากปรากฏการณ์จริงๆและข้อมูลจากการวิเคราะห์ตีความ
ควบคู่กัน เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนคลองลัดมะยม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดน้้าคลองลัดมะยม สภาวะการจัดการที่เป็นอยู่ ตลอดจนสภาพปัญหา ต่อมาจึงวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะน้าไปสู่การหาแนวทางในการลดผลกระทบลบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนย่านตลาดน้้าคลองลัดมะยม ตลอดจนน้าเสนอแนวทางในการจัดการตลาดน้้าฯที่
เหมาะสมตามกรอบแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยใช้ตารางข้อมูล แผนผัง แผนที่ และรูปภาพ 
มาช่วยสนับสนุนผลการวิจัยให้เกิดความชัดเจนง่ายต่อการท้าความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาการขยายตัวของตลาดน้้าคลองลัดมะยม 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนคลองลัดมะยม 

 1.1 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณ 2 ฝั่งคลองลัดมะยม ซึ่งคลองนี้เป็นคลอง

ที่วางตัวไปตามแนวทิศเหนือ-ใตเชื่อมระหวางคลองบางระมาดทางทิศเหนือ และเชื่อมกับคลองบางพรม
ทางทิศใต มีชาวบานอาศัย ราว 20 หลังคาเรือน สวนใหญจะกระจุกตัวหนาแนนทางดานคลองบางพรม 
สวนทางตอนบนทางคลองบางระมาดมีผูคนอาศัยอยูเบาบาง 
 

   
ภาพที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขตชุมชนคลองลัดมะยม  

(ที่มา: ปรับปรุงจากเมตามีเดีย เทคโนโลยี, แผนที่คลองลัดมะยม, เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 
2556, เขาถึงไดจาก http://map.longdo.com) 

 
 

 

พ้ืนที่ตลาดน้้า 
คลองลัดมะยมและ

ชุมชนโดยรอบ 

คลองบางพรม 

คลองระมาด 
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ชุมชนคลองลัดมะยมนาจะเป็นชุมชนที่ขยายตัวมาจากชุมชนเกาจากริมคลองบางพรม 
เป็นที่นาสังเกตไดวาชุมชนแหงนี้ไมมีวัดเกาแกประจําชุมชน  วัดประจําชุมชนเพ่ิงสรางขึ้นมาไดประมาณ 
30 กวาปี(พ.ศ.2515-2516) ชื่อวาวัดศิริวัฒนาราม ตามประวัติ ผูสูงอายุในชุมชนเลาวา  เดิมเป็นที่นาของ
ตาถิ่น และยายแกว ตอมายกใหหลานชื่อวา ยายศิริ หยุนแดง และยายศิริก็อุทิศที่ดินผืนนี้ใหสรางวัด ชื่อ
วาวัดถิ่น แกว ศิริวัฒนาราม แตชื่อวัดยาวเกินไป ภายหลังจึงตัดสั้นเหลือเพียง วัดศิริวัฒนาราม  
 

 
ภาพที่ 2 วัดศิริวัฒนาราม 

 
คุณตาชุบ ชูจันทรแ (2553) ผูเฒาวัย 95 ปี เลาวา บานเดิมอยูชายคลองบางพรม เลย

จากวัดศิริวัฒนาราม  คุณตายายมาสรางบานที่คลองลัดมะยม ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณตลาดน้ําคลองลัด
มะยมฝั่งใต ประมาณชวงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ ปีพ.ศ. 2484 เดิมทีที่ดินผืนนี้เป็นที่ของยาย แลว
ยายขายใหกับตาแจมคลองบางขุนศรี แลวตาชุบถึงมาซื้อตอจากตอแจม  ที่ดินมีเนื้อที่ขนาด 3 ไร 1 งาน 
20 วา  ที่ตรงนี้เป็นสวนตั้งแตดั้งเดิม ซึ่งเป็นสวนเกาตอเนื่องกันไปนับจากคลองบางพรมถัดขึ้นมา สวน
บริเวณนี้สวนใหญนิยมปลูกฝรั่งพันธุแพ้ืนเมือง แตภายหลังเมื่อคุณตาไดเป็นเจาของที่ดินแลวจึงไดเปลี่ยน
มาปลูกพืชลมลุกแทน เชน กลวย ขาวโพด ออย แตง และมะเขือ  

เมื่อประมาณ 70 ปีที่แลว พ้ืนที่ถัดขึ้นไปทางเหนือของที่ดินของคุณตาชุบ ชูจันทรแ  และ
พ้ืนที่สวนใหญบริเวณริมคลองลัดมะยมยังมีสภาพเป็นทุงนากวางขวางสุดลูกหูลูกตาตอเนื่องไปถึงเขตทวี
วัฒนา การทํานาที่นี่จึงอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก โดยจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในราวเดือนพฤษภาคม-เดือน
มิถุนายน  ขาวที่นํามาหวานในนามีทั้งขาวหนัก และขาวเบา  หากเป็นขาวหนัก เชน พันธุแเขาแกว พันธุแ
เขาพลูดาด จะเริ่มปลูกเดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวในเดือน มกราคม-กุมภาพันธุแ  สวนขาวเบา  พันธุแที่
นิยมปลูก คือ พันธุแขาวเสมอ จะเริ่มปลูกในเดือนมิถุนายน  แลวไปเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม   ขาวเปลือก
ที่ไดโรงสีจากคลองบางเชือกหนังจะมารับซื้อตอในอัตราเกวียนละ 80 บาท  
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วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบานแถบนี้ ทั้งในเรื่องของความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรมและ
การละเลนลวนมีพ้ืนฐานมาจากการเป็นสังคมชาวนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความเคารพศรัทธาตอเจา
แมโพสพ โดยชาวบานไดมีการสรางศาลเจาโพสพขึ้นที่สี่แยกคลองบางพรม ในบริเวณที่ดินของยายไข  เมื่อ 
100 กวาปีมาแลว  ปัจจุบันคุณยายสมพร(อายุ 83 ปี) ผูเป็นหลานดูแลที่ดินนี้อยู (ชุบ ชูจันทรแ, 2553) 

 

 
ภาพที่ 3 ศาลแมโพสพหลังเการิมคลองบางพรม  

 
คุณตาบุญชวย  ปานพรม (2553) ปัจจุบันอายุ 89 ปี เลาวา เดิมทีศาลแมโพสพไมไดมี

สภาพอยูริมคลองอยางที่เห็น แตที่เป็นเชนนี้เพราะน้ําในคลองเซาะตลิ่งจนพัง และยังเลาเพ่ิมเติมอีกวา อัน
ที่จริงศาลเจาแมโพสพนั้นมีอยู 2 หลัง แตสรางข้ึนมาไมพรอมกัน ศาลหลังแรกสรางตอนที่คุณตาอายุ
ประมาณ 11 ขวบ โดยมีพอของคุณตาบุญชวยเป็นเจาภาพในการกอสราง ในขณะนั้นไดบวชเป็นพระมี
ฉายาวา หลวงปูุเสารแ วัดประดู (วัดอินทราราม)  โดยทําการเรี่ยไรเงินจากชาวบานและวาจางชางชื่อตาผิน
ทําการกอสราง จากนั้นอีกหลายปีตอมาจึงไดสรางศาลเพ่ิมขึ้นมาอีกหลังไวสําหรับทําบุญเลี้ยงพระ 
ดานหลังศาลแมโพสพ แตเนื่องจากขาดการบํารุงรักษามาเป็นเวลานานจึงทําใหศาลาทําบุญเลี้ยงพระพังลง
หมด เหลือเพียงศาลที่สําหรับประดิษฐานองคแแมโพสพหลังเดียว  

สมัยกอนที่ยังมีการทํานา ในชวงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นชวงกอนเริ่มฤดู
การทํานา ชาวบานจะทําพิธีไหวแมโพสพ โดยเริ่มจากแตงตัวออกจากบานไปขายทองตั้งแต 7 โมงเชา 
จากนั้นจึงกลับมาใสบาตรเชา และทําบุญเลี้ยงฉันเพล  ของที่ใชไหวแมโพสพ ประกอบดวย ผลไมนานา
ชนิด ไมมีเนื้อสัตวแปน  ชาวบานแถบนี้นิยมนํามะมวงอกรอง มะมวงพราหมณแขายเมีย และกลวยน้ําวาไหว
แมโพสพ พอตกเย็นจะมีลิเก ละครชาตรี ซึ่งชาวบานหามาเลนเป็นประจําทุกปี หลังจากที่ขาวเริ่มออกรวง
ไดซักระยะ ชาวนาก็จะทําพิธีทําขวัญขาว โดยใหผูหญิงเป็นผูประกอบพิธี ดวยการนํากระเชาที่สานขึ้นเอง
ขนาดประมาณ 2 อุงมือ บรรจุผลไม ออยหั่นแวน ขนมจันอับ ไปแขวนกับไมที่ปักไวใกลๆ กับรวงขาว 
ในชวงเชาของวัน (ไฉน ขาวเจริญ, 2553) 
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เมื่อสิ้นฤดูการทํานา ชาวนานวดขาวนําขาวเขายุงแลว  ในชวงเดือน3-4 ชาวบานก็จะจัด
งานประเพณี กอพระทรายขาวเปลือก (พิธีเอาขาวไปกอง) งานจะเริ่มกอนสวดมนตแเย็น ชาวบานแตละ
บาน แตละครอบครัวจะรวมกันนําขาวเปลือก(ขาวพันธุแฉัตร)มาจากบานของตน มาเทกองรวมกันคนละ
ถังๆ ขาวกองที่ใหญสุดจะอยูตรงกลาง  ลอมรอบดวยขาวกองเล็กอีก 4 มุม และปักธงฉัตรไวที่กองขาวทั้ง4 
พรอมทั้งพันสายสิญจนแรอบกองขาว เสร็จแลวก็นิมนตแพระมาสวดรอบเย็น ในชวงกลางคืนจะมีลิเกจัดไวให
ชาวบานชม  รุงเชาวันตอมาก็นิมนตแพระมาสวดมนตแและถวายภัตตาหาร ถือเป็นอันเสร็จพิธี และทําการ
ยกกองขาวเปลือกทั้งหมดถวายใหวัด ขาวเปลือกที่ถวายใหวัดนี้จะมีโรงสีจากบางเชือกหนังมารับซื้อตอเงิน
ที่ไดจากการขายขาวเปลือกทั้งหมดยกใหวัด ปิดทายดวยการแสดงละครชาตรี (บุญชวย ปานพรม, 2553) 

 

              
 ภาพที่ 4 คุณตาบุญชวย ปานพรม      ภาพที่ 5 คุณตาชุบ ชูจันทรแ 
 

ประมาณปีพ.ศ.2500 เป็นตนมาวิถีชีวิตชาวนาแถบคลองลัดมะยมไดเปลี่ยนไป จากที่
เคยทํานากันก็เริ่มปรับที่นา หันมายกรองสวนทยอยไลตามกันไปเรื่อยๆ คุณตาบุญชวย  ปานพรม (2553) 
บิดาของคุณไฉน ผูบริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยมฝั่งเหนือ  เลาใหฟังวา ตนเป็นคนรุนแรกๆ ที่ปรับพ้ืนที่
จากที่นามายกรองสวน  ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด15 ไร  เริ่มตนยกรองสวนในปีพ.ศ. 2506 ในขณะนั้นพ้ืนที่รอบ
ขางที่ดินคุณตาบุญชวยก็ยังเป็นนาอยู คุณตาตองการเปลี่ยนมาทําสวนเพราะเห็นตัวอยางชาวนาแถบบาง
นอย บางเชือกหนังเปลี่ยนมาทําสวนแลวไดรายไดดีจึงอยากทําบาง ในระยะแรกปลูกมันเทศ โดยไปได
พันธุแมาจากดอนเมือง  ผลผลิตที่ไดจะมีแมคาจากตลาดบางแคและตลาดเทเวศนแ มาติดตอของรับซื้อถึงใน
สวน ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท (สมัยนั้นทองคํา บาทละ 40 บาท) นอกจากมันเทศแลวคุณตายังไดปลูก
ขาวโพดขาวเหนียวและแตงโม ใหแมคาปากคลองตลาดรับไปขายอีกดวย จากนั้นมาก็ปรับเปลี่ยนชนิดพืช
มาเรื่อยๆ ตั้งแตถั่วพลู แตงกวา  ขิง และโหระพา จนกระท่ังหันมาทําสวนเครื่องตมยําประมาณปีพ.ศ. 
2514-2515 ในปีพ.ศ. 2526 เกิดน้ําทวมหนักสวนบริเวณนี้ลมทั้งหมด ภายหลังน้ําลดคุณตาไดฟ้ืนสวนขึ้น
ใหม ในปีพ.ศ.2528 คุณตาไดลงตนมะกรูดพรอมปลูกทองหลาง และพ้ืนที่อีกแถบหนึ่งปลูกขิงและตะไคร  



42 

กระนั้นก็ตาม ถึงจะเลิกทํานาแตก็ยังคงมีความศรัทธาและไหวองคแแมโพสพเหมือนเดิม บางบานก็มีองคแแม
โพสพตั้งไวประจําบาน ที่สําคัญยังมีการจัดงานไหวแมโพสพเหมือนเดิมแตเปลี่ยนจากเดือน 3-4 มาเป็น
เดือน 6 แทน และไมมีการกอกองขาวเหมือนแตกอน  คือทําพิธีแคปิดทองแมโพสพ ทําบุญเลี้ยงพระชวง
เชา และเพลถือเป็นอันเสร็จพิธีการ 

 
   

   
 

ภาพที ่6 ศาลแมโพสพหลังใหมภายในวัดศิริวัฒนาราม  
 (ที่มา: เมืองโบราณ, ศาลแม่โพสพริมคลองบางพรม: หลักฐานทุ่งนาฝั่งธนฯ, เขาถึงเมื่อ 12 
 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.muangboranjournal.com /modules.  
 php?name=Sections&op=viewarticle&artid=168) 

 
ในระยะแรกๆ ศูนยแกลางในการประกอบพิธีกรรมยังคงอยูที่ศาลแมโพสพตรงแยกคลอง

บางพรม องคแแมโพสพก็ยังคงประดิษฐานอยูภายในศาลนั้นอยู ตอมาองคแแมโพสพองคแเดิมนี้ถูกขโมยไป  
ปีพ.ศ. 2522 (ชุบ ชูจันทรแ, 2553) หลายปีตอมาจึงมีการเรี่ยไรเงินกันภายในชุมชนรวมกันหลอองคแแม
โพสพขึ้นใหมทดแทนองคแเดิมที่หายไป  จนกระทั่งมีการสรางวัดศิริวัฒนารามขึ้น ในปีพ.ศ. 2515-2516 
และเมื่อ 10 ปีที่ผานมานี้ ไดมีการสรางศาลแมโพสพภายในวัดศิริวัฒนารามและไดทําการยายแมโพสพไป
ประดิษฐานที่ศาลหลังใหม นับจากนั้นเป็นตนมางานแมโพสพจึงไดไปจัดที่วัดศิริวัฒนารามและไดผนวกไว
เขากับงานประจําปีของวัดซึ่งจัดขึ้นในชวงเดือน 6 ของทุกปี (ไฉน ขาวเจริญ, 2553) 

ในชวงประมาณปีพ.ศ. 2538-2539 มีการตัดถนนวงแหวนรอบนอก สายกาญจนาภิเษก 
สงผลใหมีการตัดถนนผานชุมชนคลองลัดมะยมไปบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอก ลุงมนัส แกวคํา 
(2556) เลาวา ถนนบางระมาด หรือซอยสุขาภิบาล เพ่ิงจะมีการตัดขึ้นภายหลังจากที่เกิดถนนวงแหวนรอบ
นอกขึ้นแลว โดยชาวบานไดสละที่สวน ที่นา เพ่ือสรางถนน นับจากนั้นมานักธุรกิจอสังหาริมทรัพยแก็ไดเขา
มากวานซื้อที่ดินบริเวณนี้  ชาวบานสวนใหญตัดสินใจขายเพราะตองการนําเงินไปซื้อที่ดินที่ตางจังหวัด ซึ่ง
ไดพ้ืนที่มากกวาและราคาถูกกวา แตบางสวนไมเต็มใจขายแตขายเพราะถูกบานจัดสรรโอบจนทําสวนไมได

http://www/
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จึงตัดสินใจขาย ชาวสวนที่ยังหลงเหลืออยูก็ยังคงรักษาความสัมพันธแกันแบบพ่ี แบบนอง รูจักกันหมดทุก
ครัวเรือน แตเนื่องจากแตละบานตองใชเวลาสวนใหญดูแลสวนของตน จึงไมคอยมีเวลาสังสรรคแ พบปะคุย
กัน นอกจากจะมีงานบุญ งานบวช หรือเวลาลงแขกยกรองสวนเทานั้นถึงจะไดพูดคุยกัน  
 
 1.2 สภาพทั่วไปของชุมชนคลองลัดมะยม 

1.2.1 สภาพบ้านเรือน 
เรือนพักอาศัยยังมีลักษณะเป็นเรือนแบบพ้ืนถิ่นองคแประกอบที่สําคัญของ

สิ่งกอสราง ไดแก เรือนพักอาศัย มีใตถุนสูง เรือนเก็บเรือ และศาลาทาน้ํา  
สวนการตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม มีทั้งที่ปลูกสรางบนที่ดิน

สวนตัวและอยูในบริเวณบานจัดสรร การตั้งถิ่นฐานเพ่ิงมีในภายหลังจากการพัฒนาระบบถนนโดยรอบพ้ืน
ทิ่ โดยเฉพาะอิทธิพลจากถนนราชพฤกษแและถนนพุทธมณฑลสาย 1 ทําใหมีการอพยพของคนนอกชุมชนที่
ไมใชเกษตรกรเขามาอยูอาศัยในพ้ืนที่ สวนใหญจะตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนบางระมาดหรือตามซอยที่แยก
ไปจากถนน วัสดุสวนใหญที่ใชเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะเป็นบานเดี่ยว 2 ชั้น บางสวนริมถนนบาง
ระมาดเป็นอาคารพาณิชยแ ขนาดความสูงเกิน 4 ชั้น และมีแนวโนมวาจะขยายตัวไปอีกหลายสวนของถนน
บางระมาด 

 

   
ภาพที่ 7 อาคารพานิชยแ 4 ชั้นริมถนนบางระมาด    ภาพที ่8 ที่พักอาศัยของชาวบานที่อาศัยที่ชุมชน   
           ใกลกับตลาดน้ําคลองลัดมะยม                           คลองลัดมะยมมาแตดั้งเดิม 
 

1.2.2 เส้นทางคมนาคม  
เสนทางสัญจรทางบก มีเสนทางสัญจรทางบกสายหลัก คือ ถนนบางระมาด โดย

เริ่มจากฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่ตรงสี่แยกอินทราวาสตรงถนนพุทธมณฑลสาย 1 และ ไปสิ้นสุดที่บริเวณ
ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบางระมาดในอดีตเป็นถนนลูกรัง เสนเล็กๆ คดเคี้ยว  เพ่ิงจะไดปรับปรุงเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กความกวาง 8 เมตร รวมไหลทางเมื่อไมกี่ปีมานี้ 
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การสัญจรทางน้ํา คลองสายหลักในพื้นที่ คือ คลองลัดมะยม ที่วางตัวตามแนว
เหนือใต ทางทิศเหนือเชื่อมกับคลองบางระมาด ปลายทางดานทิศใตเชื่อมกับคลองบางพรม ปัจจุบันเรือที่
สัญจรในคลองนี้สวนใหญจะเป็นเรือหางยาวที่พานักทองเที่ยวในพ้ืนที่ จะหนาแนนมากโดยเฉพาะในวัน
เสารแ – อาทติยแ  รองลงมา คือ การสัญจรของคนภายในชุมชน  

ยานพาหนะที่ใชในการคมนาคมทางบกหรือทางถนนมีหลายประเภท สวนใหญ
ประชาชนในพื้นที่จะใชรถยนตแสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตแ รถสาธารณะ คือรถสองแถวสายสถานี
รถไฟบางกอกนอย – สมาคมชาวปักษแใต 

1.2.3 ลักษณะลักษณะทางสังคม และการประกอบอาชีพ  
ชาวชุมชนคลองลัดมะยมสวนใหญมีเชื้อสายไทยนับถือศาสนาพุทธ โดยจะไป

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทําบุญที่วัดใกลชุมชน ไดแก วัดศิริวัฒนาราม วัดโพธิ์บางระมาด และวัด
อินทราวาส คนในชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณคลองลัดมะยมมาแตดั้งเดิมสวนใหญจะอาศัยรวมกันใน
ลักษณะครอบครัวขยายมีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยูรวมกัน 3 รุน ขึ้นไป โดยชาวชุมชนคลองลัดมะยม 
จะสรางที่อยูอาศัยในพ้ืนที่สวนของตนเอง ตางจากชุมชนชาวนาที่คนในชุมชนจะตั้งบานเรือนใกลชิดติดกัน
เป็นกลุมๆ สวนคนที่ยายมาจากพ้ืนที่อ่ืนจะอาศัยอยูในหมูบานจัดสรร 

ในอดีตชุมชนคลองลัดมะยมทุกหลังคาเรือนประกอบอาชีพทําสวนเป็นหลักแต
ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเศรษฐกิจที่ตองพ่ึงพารายได
นอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ปัจจุบันยังมีเกษตรกรหลงเหลืออยูในชุมชนคลองลัดมะยมอยูราว 36 
ครัวเรือน โดยแตละครัวเรือนจะปลูกพืชหลายชนิดในสวนของตนเอง โดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก พืช
ที่เป็นเครื่องแกง เชน ขา ตะไคร มะกรูด เป็นตน เกษตรกรนอกจากจะมีรายไดจากภาคเกษตรกรรมแลว 
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครัวเรือนยังมีรายไดจากอาชีพนอกภาคเกษตร อาทิ รายไดจากการมีเงินเดือนประจํา 
ประกอบธุรกิจการคา และรับจางทั่วไป 

 
 

    
 

ภาพที่ 9 การทําสวนในชุมชนคลองลัดมะยมที่ยังคงหลงเหลือใหเห็นอยู  
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อยางไรก็ตามแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น
สวนแรงงานในชุมชนที่มีอายุนอย หันไปใชแรงงานหารายไดในดานอ่ืน ลูกหลานผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 29 ครัวเรือน จาก 36 ครัวเรือน สวนใหญไมตองการทําอาชีพเกษตรกรรมตอไป เนื่องจาก
เป็นอาชีพที่ลําบาก นอกจากนี้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่เป็นหัวใจหลักของชุมชนคลองลัดมะยมก็มีแนวโนม
ลดลงเชนกันเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญในชุมชน 27 ครัวเรือน จาก 36 ครัวเรือน ตองเชาที่ดินบรรพ
บุรุษของตนทําสวน ในอนาคตเกษตรกรสวนนี้อาจถูกบอกเลิกสัญญาใหเชาที่ดินแลวนําที่ดินไปพัฒนาเป็น
อยางอ่ืนหรือปลอยใหรกราง (ประสงคแ จารุรัตนพงษแ, 2553: 82-99)  
 
2. ความเป็นมา รูปแบบ และพัฒนาการตลาดน้้า และการท่องเที่ยวของตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
 2.1 ประวัติการก่อตั้งตลาดน้้า  

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากความรวมมือของเอกชน นําโดย
นายชวน ชูจันทรแซึ่งทําเกษตรกรรมในชุมชนมาโดยกําเนิด ภายหลังจากจบการศึกษา ไดประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดลําปาง ในปีพ.ศ. 2538 ไดลาออกจากงาน และกลับมาทําเกษตรกรรมที่
ชุมชนคลองลัดมะยมอีกครั้ง พบวาการทําเกษตรกรรมกําลังไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง 
เกษตรกรในชุมชนพากันเลิกอาชีพเพาะปลูก คลองลัดมะยมที่เคยใสสะอาด กลับเป็นทางระบายน้ําเสีย 
คุณชวน ชูจันทรแจึงไดเกิดความคิดวา หากตองการอนุรักษแพ้ืนที่สวนและวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่ จะตองให
ความสําคัญกับ “น้ํา” เป็นพิเศษ เพราะเมื่อใดที่มีขยะเต็มคลอง บานจัดสรรระบายน้ําเสียลงคลองจนน้ํา
เนา ชาวสวนก็ตองเลิกอาชีพทําสวน เพราะสภาพน้ําไมเหมาะสําหรับใชรดพืชผักไดอีกตอไป  

เพ่ือที่จะปลุกจิตสํานึกของชาวบานริมคลอง คุณชวนจึงพยายามรณรงคแดวยการพายเรือ
เก็บขยะในคลองลัดมะยม ในชวงแรกชาวบานพากันสงสัยทําไมคุณชวนเรียนมาสูงแตกลับมาพายเรือเก็บ
ขยะ แตตอมาชาวบานเริ่มเขาใจวาคุณชวนเจตนาที่จะทําประโยชนแเพ่ือสวนรวม และมุงรักษาธรรมชาติ
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ชาวบานจึงใหการยอมรับคุณชวนมากขึ้น  จากนั้นในปีพ.ศ. 2547 ไดจัดตั้ง
กลุมในนามพลังแผนดินเพ่ือทําประโยชนแตอชุมชนทองถิ่น รวมกันพัฒนาคูคลอง ปลูกตนไมสองฝั่งคลอง
ลัดมะยม วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547ชาวบานที่มารวมกันทําความสะอาดคูคลองในวันนั้น ประกอบดวย 
นายชวน ชูจันทรแ นายทองหลอ แยมสะอาด นายมนัส แกวคํา และ นายอัฐ กันภัย  

จากกิจกรรมในวันนั้นไดขยายผลมาสูการกอตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยม ขึ้นเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงคแรวมกันในการอนุรักษแแมน้ําคูคลองในพ้ืนที่ใหฟ้ืนคืนชีพมาอีก
ครั้งและเป็นแหลงจําหนายสินคาของสวนริมคลองลัดมะยม เพื่อใหชุมชนไดทํากิจกรรมรวมกัน ทําให
ความสัมพันธแในชุมชนดีขึ้นทุกสัปดาหแจะมาพบปะพูดคุยกัน นอกจากนี้เพ่ือใหทุกคนเกิดจิตสํานึกรวมกัน
วาคลองเป็นสิ่งที่ทุกคนตองรวมกันดูแล 
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 2.2 พัฒนาการและการขยายตัวของตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
ในช่วง 1- 3 ปี แรก นับจากการกอตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547 บริเวณแรกที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมตั้งอยูนั้นคือพ้ืนที่ริมคลองลัดมะยม ทางดานใตของถนน
บางระมาด เป็นพ้ืนที่สวนบุคคลของคุณชวน ชูจันทรแและพ่ี โดยสรางรานคาเป็นเพิงหลังคามุงจากไวใน
พ้ืนที่ 2 สวน ไดแก บริเวณซุมขายของบนบก และ ซุมขายของบริเวณเลียบริมคลอง และในทองคลอง 

นอกจากการคาขายอาหาร สินคาทางการเกษตร และของฝากของที่ระลึกแลวยังมี
บริการขับเรือเที่ยวในวันหยุดเสารแ อาทิตยแ และวันหยุดนักขัตฤกษแ ตั้งแต 9.30 – 15.00 น. 

 

 
 ภาพที ่10 บริเวณที่ตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยมในระยะแรกเริ่ม 
 

ผูคาที่มารวมขายในตลาดน้ําคลองลัดมะยมในชวงนั้นมีประมาณ 20 กวารายสวนใหญ
ลวนแตเป็นเครือญาติกับคุณชวน ชาวบานในชุมชนคลองลัดมะยมหรือไมก็คนสนิทคุนเคยกับคุณชวน  

สินคาที่ชาวบานนํามาจําหนายเกือบทั้งหมดจัดอยูในประเภทอาหารปรุงสําเร็จคาว-
หวาน อาหารไทยพ้ืนบาน บางสวนขายสินคาประเภทของสวนและงานหัตถกรรม อาทิ รานกาแฟคุณ
สุรชัย รานขนมไทยพ่ีนอยหนา  รานกเวยเตี๋ยวเจ฿กสูง  รานขนมจีนคุณไฉน ปูาแหนเวขายผัก ปูากอยขาย
ขนมครก และรานกลวยทอดคุณเพลิน 
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ภาพที ่11 ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ชวงเริ่มตน (ที่มา: จากสุภาภรณแ จินดามณีโรจนแ) 
 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเมื่อชวง 1 – 3 ปีแรก มีบรรยากาศคอนขางเงียบเหงาซบเซา 
เนื่องจากในขณะนั้นตลาดน้ําแหงนี้ยังไมเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก คนที่มาเที่ยวตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยมสวนใหญรูจักเพราะขับรถผานมาพบโดยบังเอิญ 

คุณไฉน ขาวเจริญ (2553) ผูคาและผูบริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซนฝั่งเหนือ เลาให
ฟังวา “ตอนที่เปิดตลาดน้ําใหมๆ ขายแบบกระทอน กระแทน รถคันไหนจะเขามาก็ดีใจแลว” สอดคลอง
กับคุณสุรชัย รุณบุญรอด (2553) ที่ใหความคิดเห็นวาบรรยากาศตลาดน้ําคลองลัดมะยมในชวงนั้น “ลูกคา
ถามวา นี่ตลาดหรือปุาชา เงียบมาก อยางเวลาฝนตกรถเลี้ยวเขามา แมคามองชะเงอกัน วาคนที่มาจะซื้อ
ของกับใคร ตอนนั้นเปิดขาย เกือบ 8.00 น. บายสามโมงก็หมดลูกคา” แตอีกดานหนึ่งผูคาเองก็มองวาการ
มีตลาดน้ําทําใหใชเวลามีประโยชนแมากขึ้น ทุกสัปดาหแก็จะมาพบปะพูดคุยกัน ดังที่คุณอภิรมยแ แกวคํา 
(2556) หรือปูากอย อายุ 57 ปี ชาวบานคลองลัดมะยม ที่มารวมขายขนมครก ตั้งแตตลาดน้ําเริ่มเปิด พ.ศ. 
2547 กลาววา “มันเป็นตลาดเล็ก ลูกคาชอบบนวาของนอย,.., เสารแ-อาทิตยแก็ไดพบปะเพ่ือนบาน มันก็มี
ความสุขไปอยางไดผอนคลาย ลูกคาก็ติดตามมาจนทุกวันนี้ อยางคนที่ไมเคยรูจักก็มาสนิทกัน”  

เชนเดียวกับคุณเพลินพิศ กล่ําชื่น (2556) ชาวบานคลองลัดมะยมที่มารวมขายขนมไทย
พรอมๆกับคุณอภิรมยแ แกวคํา กลาวพองกันวา “ตอนแรกขายตะโก 30 ถวยก็ยังไมหมด ของเหลือก็แจก 
แลกกันกิน สนุก ไปขายของที่ตลาด คุยกันซะสวนใหญ”  

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเม่ือใกลเขาสูปีที่ 4 บรรยากาศการคาขายในตลาดน้ําก็ยังคง
เป็นไปแบบเรียบๆ ยังมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวที่นี่จํานวนนอยอยู และในชวงเวลาเดียวกันนี้เองคุณชวน  
ชูจันทรแก็ประสบปัญหาถูกเจาของที่ดินที่ตนเชาเพ่ือทํารานอาหารและทําสวนบอกเลิกสัญญา ทําใหคุณ
ชวนมีความจําเป็นตองใชพ้ืนที่ตลาดน้ําแหงนี้สรางบานและรานคาแทน และหาพ้ืนที่ใหมที่เหมาะสมกวา
สรางตลาดน้ําแหงใหมขึ้นแทน 
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คุณชวนจึงไดเจรจากับคุณไฉน ขาวเจริญ ซึ่งเกี่ยวดองเป็นญาติกัน ขอใชที่ดินสวนซึ่งอยู
อีกฟากของถนนสรางตลาดน้ําแหงใหมเนื่องจากที่ดินผืนนี้มีความกวางขวางกวา มีสวนที่เป็นสวน คลอง 
ธรรมชาติ มากกวา รวมทั้งมีที่จอดรถกวางขวาง ทําใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวในอนาคต 
โดยเฉพาะการขยายรูปแบบตลาดน้ําจากเดิมที่เป็นตลาดขายสินคาทางการเกษตร พัฒนาไปสูการเป็น
สถานที่พักผอนหยอนใจ และสามารถจัดพ้ืนที่สวนใหเป็นแหลงเรียนรูได  

ที่ดินติดริมคลองลัดมะยม ซึ่งอยูฝั่งเหนือของถนนบางระมาด มีขนาดประมาณ 4 ไร 
เป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของคุณไฉน ขาวเจริญ และ คุณวันทนียแ นิตทิมนองสาวคุณไฉน ทั้งสองไดรับมรดก
มาจากบิดา ชื่อ นายบุญชวย ปานพรม เมื่อสิบกวาปีที่แลว โดยคุณไฉนไดรับที่ดินบริเวณที่ติดริมคลอง
ทั้งหมด ปัจจุบันคือพ้ืนที่ในสวนอาคารตลาด สวนคุณวันทนียแ นิตทิม ไดที่ดินแปลงถัดมาปัจจุบันคือพ้ืนที่
ในสวนที่จอดรถ นอกจากนี้ทั้งสองยังไดที่สวนที่อยูถัดขึ้นไปทางทิศเหนืออีกคนละ 4 ไร ปัจจุบันคือ พ้ืนที่
สวนเจียมตน 

เดิมทีพ้ืนที่บริเวณที่ปลูกสรางอาคารตลาด สามีของคุณวันทนียแ นิตทิมใชทําสวน
กลวยไมมากอน แตไดผลผลิตไมนาพอใจจึงตัดสินใจถมรองสวนในปีพ.ศ.2548 โดยถมเรื่อยๆ ทีละนอย 
ตอมาไดมีคนมาขอเชาที่เอาดินมาลงและตักไปหมูบานมหาดไทย 2 สวนที่ดินริมน้ําสามีคุณไฉนไดปรับปรุง
กอสรางเขื่อนกันตลิ่งพัง ซึ่งในตอนแรกมีแผนการวาจะเปิดทํารานอาหารหรือขายของชํา 

ในชวงที่คุณไฉนปรับพื้นที่สวน ขณะนั้นคุณไฉนก็เป็นแมคาขายขนมจีนอยูที่ตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม(ฝั่งที่ดินของคุณชวน) คุณชวนไดติดตอคุณไฉนวาจะยายตลาดน้ําคลองลัดมะยมขามฝั่ง
มายังที่ดินคุณไฉน ขณะนั้นที่สวนในสวนที่ติดคลองและถนน ของคุณไฉนและคุณวันทนียแ ขณะนั้นไดมี
การปรับและถมหนาดินหมดเรียบรอยแลว โดยคุณชวนใหเหตุผลวา คุณชวนถูกเจาของที่ดินบอกเลิก
สัญญาเชา มีความจําเป็นตองรื้อพ้ืนที่ตลาดน้ําเพ่ือปลูกบานและเปิดรานอาหาร หากตองการมีตลาดน้ํา
ตอไปก็ตองหาที่ดินสรางตลาดขึ้นใหม หรือมิฉะนั้นกต็องเลิกทําตลาดน้ําคลองลัดมะยม  

คุณไฉนไดไปปรึกษาสอบถามความคิดเห็นของคุณตาบุญชวย  ปานพรม ในฐานะที่บิดา
เป็นเจาของที่ดิน และคุณวันทนียแ นองสาวซึ่ง ทั้ง 2 คนก็ไมไดขัดของใหอํานาจตัดสินใจอยูที่คุณไฉน คุณ
ไฉนใชเวลาพิจารณาไมนานก็ตกลงรวมทําตลาดน้ําคลองลัดมะยมกับคุณชวนเพราะมองเห็นประโยชนแที่จะ
เกิดขึ้นกับสวนรวม สามารถชวยเหลือชาวบานในชุมชนคลองลัดมะยมใหมีรายไดเสริมไดอีกหลายราย 

 
การทําตลาดน้ําคลองลัดมะยมเนี่ยเราตองเสียสละบางเหมือนกัน ลงทุนเป็นแสนแตเราขาย

ของไดแคตรงจุดนี้  เราก็ใหผูที่มาขายมีอาชีพเสริมตอไป ถาเราคิดทําคนเดียวเป็นรานอาหารอยาง
เดียว เราก็มีสิทธแทําได แตจะดีกวาไหม ถาเราเห็นแกเพื่อสวนรวม ก็ชวนกันมาขายเพื่อเสริมรายได 
(ไฉน ขาวเจริญ, 2553) 
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ในปี 2549 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมกําลังอยูระหวางการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือทําการยาย
ตลาด คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และกองการทองเที่ยว กรุงเทพมหานครไดรวมกันดําเนิน
โครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน ยานตลาดน้ําตลิ่งชัน และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง เขามาสํารวจพบวามีตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมซึ่งเป็นตลาดน้ําขนาดเล็ก นอกเหนือจากตลาดน้ําตลิ่งชันซึ่งเป็นตลาดน้ําที่มีชื่อเสียงโดงดัง
อยูแลว จึงไดผนวกตลาดน้ําคลองลัดมะยมเขาอยูในสวนหนึ่งของโครงการฯ รองศาสตราจารยแสุภาภรณแ  
จินดามณีโรจนแ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศตลาดน้ําคลองลัดมะยมในชวง 3 ปี แรกวา  

 
ตอนที่ครูมาเห็นตลาดน้ําคลองลัดมะยมตอนนั้นมันเป็นตลาดน้ําเล็กๆ ลอแลๆ แตครูก็ชอบ

เพราะวามันนารักและกันเอง พื้นที่มันนารัก ตลาดน้ําตลิ่งชันมันโตอยูแลวไมตองไปยุงมาก มันมีที่
จอดรถ แต 2 อันนี้ทําอยางไรจะใหโต (ทั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยมและตลาดน้ําวัดสะพาน) ก็เลยให
พอคาแมคาในตลาดไปศึกษาดูงาน ระดมความคิด ดูวาชวยอะไรไดบาง เปิดงานพาผูวามา (สุภาภรณแ 
จินดามณีโรจนแ, 2553) 
 

 
 ภาพที ่12  ภาพแสดงที่ตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยมที่สรางขยายขามไปในที่ดินฝั่งเหนือของถนนบางระมาด 
 

การกอสรางตลาดแหงใหม เริ่มขึ้นในราวเดือนเมษายน 2550  โดยมีคณะทํางานจาก
โครงการชุมชนทองเที่ยวทองเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน ชวยออกแบบผังอาคารและภูมิทัศนแ โดยเริ่มจากจาง
คนงานโคนตนมะพราวที่มีอยูในสวนนํามาทําโครงหลังคา ใชงบไป 14,000 บาท  จากนั้นจึงลงมือกอสราง
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อาคารตลาดซึ่งตอนแรกวางตัวในแนวรูปตัว U คุณไฉนรับผิดชอบการกอสรางตลาดตามแนวกําแพงดาน
ทิศใต และริมน้ํา สวนคุณชวนสรางอาคารตลาดดานที่ติดถนน ตรงกลางปลอยใหเป็นลานโลงสําหรับนั่ง
รับประทานอาหาร แตตอมาเนื่องจากพ้ืนที่ตรงกลางไมมีหลังคาคลุมเกรงจะเกิดปัญหาเมื่อฝนตก จึงได
สรางอาคารตลาดเพ่ิมขึ้นอีก 1 แนว ตลาดใหมจึงมี 3 ซอย(ไฉน ขาวเจริญ, 2553) 

 
 

   
 

ภาพที ่13 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมบนพ้ืนที่ฝั่งเหนือของถนนบางระมาด 
 

นอกจากนี้ยังมีอีกสวนหนึ่งที่เรียกวา สวนเจียมตน เป็นพ้ืนที่ สวนเกษตรผสมผสาน มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 8 ไร เศษ คุณไฉนและคุณวันทนียแ แบงกันคนละครึ่ง คุณไฉนปลูกขิง ขา ตะไคร  แมงลัก 
และ โหรพา สวนคุณวัทนียแปลูกมะกรูด และ ใบเตย  โครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน  มองวา การ
ที่มีสวนอยูในบริเวณเดียวกับตลาดน้ํานับเป็นลักษณะเดนดานภูมิทัศนแ จึงไดมีการเสนอใหพัฒนาพ้ืนที่
สวนนี้ใหเป็นแหลงเรียนรูดานเกษตรกรรมและสถานที่พักผอนหยอนใจ ประกอบดวย 2 อาคาร คือ อาคาร
เอนกประสงคแสําหรับจัดเสวนาและอาคารแหลงเรียนรูที่นั่งอานหนังสือ  

 
 

   
 

ภาพที่ 14 สวนเจียมตน  
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ทางดานตลาดน้ําคลองลัดมะยมฝั่งใต แมวาขณะนั้นจะไมมีอาคารตลาดบริเวณริมถนน
แลวแตก็ยังถือวาเป็นพ้ืนที่หนึ่งของตลาดน้ําคลองลัดมะยม เพราะยังคงใชพ้ืนที่ตลาดน้ําฝั่งนี้ทําที่จอดรถ 
และเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑแเรือจําลอง และรานกาแฟของคุณสุรชัย รุณบุญรอด 

 

 
ภาพที่ 15 คณะผูดําเนินงานโครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน ลงพ้ืนที่พบคุณชวน ชูจันทรแ  
 

โครงการดังกลาวใชระยะเวลาการดําเนินงาน ประมาณ 1 ปีเศษ  โดยไดเขาไปศึกษา
และนําเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในดานตางๆ อาทิ  

จัดสัมมนาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวที่ตลาดน้ําทาคา จังหวัดสมุทรสงคราม จัด
กิจกรรมระดมความคิด สนับสนุนงบประมาณการจัดทําปูายชื่อ และปูายชี้นําเสนทาง นําเสนอเสนทาง
ทองเที่ยวใหมที่นาสนใจ และทายสุดคือ จัดกิจกรรมแนะนําโครงการชุมชนทองเที่ยวยังยืน เขตตลิ่งชัน 
เพ่ือประชาสัมพันธแตลาดน้ําแหงนี้ 

 

   
ภาพที่ 16 บรรยากาศการจัดกิจกรรมแนะนําโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 
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อันที่จริงแลว ในปี.พ.ศ. 2550 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็เริ่มปรากฏชื่อเสียงดวยการ
ไดรับรางวัลชุมชนทองเที่ยวดีเดนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภายในปีเดียวกันนั้นเอง แตนี่ก็ไม
เทากับหลังจากที่ตลาดน้ําฯ ยายจากฝั่งใตขามมาที่ฝั่งเหนือเพราะเมื่อหลังจากยายมาไดไมนาน รายการ
ตลาดสดสนามเปูา ไดเขามาถายทํารายการ และตอดวยการกิจกรรมแนะนําโครงการฯ ในวันที่ 20 
มกราคม 2551 ซึ่งมีการเชิญผูวาฯ กรุงเทพมหานคร สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป สงผลใหตลาดน้ําคลอง
ลัดมะยมมีชื่อเสียงขึ้น ประกอบกับนักทองเที่ยวเที่ยวเมื่อมาเที่ยวแลวเกิดความประทับใจก็ยิ่งทําให
นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมากขึ้น 
 

หลังจากที่ผูวามาแลวก็มีกระแสดีขึ้นนะ คนมาเที่ยวเยอะขึ้นแตก็ตั้งแตยายมาอยูฝั่งนี้คนก็
มาเที่ยวเยอะขึ้นอยูแลว  ก็ถามีสื่อมาถายทําออกทีวีก็จะมีกระแสตอบรับจากภายนอกคนก็จะเริ่ม
เขามา เขาก็จะมาดูธรรมชาติ เขาก็ไมคิดวาจริงๆ อยูใกลแคนี้เอง คิดดูซิแคประมาณพุทธมณฑล
สาย 4 สาย 2 เขายังไมรูจักเราเลย (วันทนียแ นิตทิม, 2553)  

 

หนึ่งในแกนนําตลาดน้ําคลองลัดมะยม คุณสุรชัย รุณบุญรอด ผูบริหารพิพิธภัณฑแตลาด
น้ําคลองลัดมะยม มองวา โครงการชุมชนทองเที่ยวยังยืน ตลิ่งชัน ซึ่งดําเนินการโดยคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกองการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนา
ศักยภาพของแกนนําตลาดน้ํา เจาของพ้ืนที่ตลาด รวมถึงผูคา ใหลุกขึ้นมาลงมือริเริ่มพัฒนาตลาดน้ําดวย
ตนเองกอนที่จะหวังพ่ึงงบประมาณจากหนวยงานราชการ และที่สําคัญ คือ โครงการนี้ไดชักนําหนวยงาน
ตางๆ ใหมามีสวนรวมในการแนะนําแนวทางและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวในตลาดน้ํา อาทิ มูลนิธิ
เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุแ กองการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาตางๆ ซึ่งเอ้ือใหตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมพัฒนาตอไปไดดวยตัวเองในระยะยาว แมวาโครงการฯจะหมดระยะไปแลวก็ตาม 
 

 คร ู(รองศาสตราจารยแสุภาภรณแ จินดามณีโรจนแ-ผูศึกษา) บอกเสมอวาถาคนขางในไมทํา ครู
ก็ทําไมได แตกอนนี้คนขางในไมเคยคิด คิดอยางเดียววาจะไปขอเงินส.ส ที่ไหน ส.ก.ที่ไหน ซึ่งผมวา
มันไมใช มันตองทําแบบครู และคุณตอ (ระพีพัฒนแ เกษโกศล-ผูศึกษา) พูดวาตองใชวัสดุของตนเองที่
มีอยูสรางงานใหได คนตื่นตัวขึ้น เจาของที่ดินเริ่มลุกขึ้นมาทํา แลวอีกอยางคือหลังจากโครงการจบ
ไปแลวก็ยังมีการใหคําแนะนําอยู หรือวาอาจารยแศรีศักร เขามาบอยๆ ,...,แลวก็เพื่อนรวมทางตางๆ ที่
ครูพาเขามา เชน กองการทองเที่ยว โรงเรียนตางๆ ซึ่งมันมีประโยชนแมากกวาการเอางบประมาณเป็น
ลานๆ เขามา (สุรชัย รุณบุญรอด, 2553) 
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หลังจากที่โครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน สิ้นสุดลงทางตลาดน้ําคลองลัดมะยม
ไดมีการจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ขึ้นมานอกเหนือจากการคาขายและบริการทองเที่ยวทางน้ํา ซึ่งกิจกรรมที่
ถือไดวามีผลตอการขยายตัวของพ้ืนที่คาขายภายในตลาดน้ํา กิจกรรมแรกๆ ก็คือ กิจกรรม ศิลป  กวี 
ดนตรีในสวนที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 นําโดยคุณสุรชัย รุณบุณรอด โดยชักชวนมิตรสหายออก
รานจําหนายงานศิลปะ ตามทางเดินรอบทองรองสวนภายในสวนเจียมตน นับแตนั้นมาคุณไฉนก็เปิดพ้ืนที่
ทางเดินรอบๆ สวนใหพอคาแมคาเขามาตั้งรานคา เปิดใหเชาที่สําหรับคาขายของที่ระลึก งานฝีมือ และ
บริการนวดแผนไทย (สุรชัย รุณบุญรอด, 2553) 

อยางไรก็ตามสาเหตุของการขยายรานคาเขาไปในสวนเจียมตนก็มิไดมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมนั้นเพียงอยางเดียว หากแตมาจากการที่คุณไฉนไดรับเสียงสะทอนจากนักทองเที่ยววา เมื่อเดิน
เขาไปในสวนแลวไมพบเจอสิ่งที่นาสนใจ ทางฝั่งผูคาหลายรายก็มีความตองการที่จะเขามาคาขายสินคา
ของที่ระลึกและงานฝีมือ ก็ตางเรียกรองใหคุณไฉนจัดพ้ืนที่คาขายเพิ่มเติมอีก คุณไฉนจึงตัดสินใจสราง
รานคาภายในสวนเพ่ิมขึ้นๆ ทีละนอยจนเต็มพ้ืนที่ (ไฉน ขาวเจริญ, 2553) 

 

   
 

ภาพที ่17 บรรยากาศรานคาภายในสวนเจียมตน 
 

การเข้ามาของเจ้าของที่ดินภายนอกชุมชน 
เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรกรรมในชุมชนคลองลัดมะยมสวนใหญเป็นกรรมสิทธิ์ของเจาของ

ที่ดินที่อยูภายนอกชุมชน เมื่อตลาดน้ําคลองลัดมะยมเริ่มมีชื่อเสียงและมีนักทองเที่ยวจํานวนมากขึ้น 
เจาของที่ดินรอบๆ ตลาดน้ําคลองลัดมะยมจึงเริ่มเขามาพัฒนาที่ดินของตนสรางตลาดน้ําเชนกัน 

โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2552 มีการพัฒนาตลาดบนที่ดินที่อยูขางตลาดฝั่งเหนือ และในปีพ.ศ. 
2553 มีการพัฒนาตลาด บนที่ดินอีกแปลงที่อยูขางตลาดฝั่งใต โดยเจาของที่ดินดังกลาวมีการถมรองสวน
จนเต็มเรียบและลําประโดงเดิมทั้งหมดเพ่ือความสะดวกในการนํารถเขามาจอด 
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ตลาดติดถนนฝั่งเหนือของถนนบางระมาด (คุณดรุณี) 
ตลาดน้ําโซนนี้ตลาดมีพ้ืนที่ขนาด 2 ไร  นับเป็นตลาดน้ําแหงเดียวที่ไมติดชายคลอง 

ลัดมะยม ผูบริหารตลาดแหงนี้ ชื่อ คุณดรุณี สันตีระสีหฤชัย   
เดิมพ้ืนที่ตลาดนี้เป็นของคุณไพโรจนแ และคุณมาลี สันตีระสีหฤชัย พอแมสามีของ 

คุณดรุณีไดซื้อที่ดินผืนนี้จากคนทองถิ่นเมื่อ 20 ปีที่แลว หลังจากที่ซื้อแลวก็ปลอยทิ้งไวยังไมไดเขามาทํา
ประโยชนแ ระหวางนี้ ตั้งแตปี พ.ศ. 2527 เป็นตนมา คุณไฉน  ขาวเจริญ ไดขอเชาที่ดินทําสวน โดยจายคา
เชาใหปีละ 3,000 บาท (ดรุณี สันตีระสีหฤชัย, 2555) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 หลังจากที่ตลาดน้ําคลอง
ลัดมะยมมีชื่อเสียงแลว คุณดรุณีจึงเขามาพัฒนาที่ดินโดยแจงกับคุณไฉน ขาวเจริญวาจะเขามาถมรองสวน 

 

 
 ภาพที ่18  ภาพแสดงที่ตั้งของตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณดรุณี 
 

ตอนนั้นฉัน (คุณไฉน ขาวเจริญ-ผูศึกษา) เชาที่ปลูกขาเขาอยู เขาก็ไมไดบอกวาจะมาทํา
ตลาด พอมาถึงเขาก็บอกวาจะมาถมแลวนะ อาว!!จะขายแลวหรอ ฉันปลูกขาไปแลว ทําอยางไร 
ขากําลังรัด,...,เขาก็พูดเปรยๆ วา จะมาขายขนมจีนแขงแลวนะ ฉันบอกวา ก็เอาซิไมไดวาแลวแต 
ตอนแรกเขาบอกวาจะมาถมแลวพักดิน แตไปๆ มาๆ ก็ไมพัก แลวเขาคุยกับคุณชวนอยางไรไมรู 
ทําเลย (ไฉน ขาวเจริญ, 2553) 

 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
ของคุณตาบุญชวย ปานพรม 
สรางพ.ศ.2549 เปิด2551 

บริหารโดยคุณไฉน 

ถนนบางระมาด 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
คุณชวน ชูจันทรแและพี่นอง 

กอตั้งปีพ.ศ.2547 

ตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยมในที่ดิน

ของดรุณี 
สราง-เปิดปี2552 
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สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่จอดรถ คุณชวน ชูจันทรแจึงไดเจรจากับคุณดรุณี
ใหเขามาเป็นแนวรวมทําที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยวที่ขับรถมาเที่ยวที่ตลาดน้ําและเก็บคาเชา 3 ปี แลว
จึงคอยทําตลาด หลังจากที่คุณไฉนเก็บเกี่ยวขาแลวคุณดรุณีไดดําเนินการถมรองสวนและอนุญาตใหคุณ
ชวนใชพ้ืนที่ไวสําหรับจอดรถนักทองเที่ยว โดยไมเก็บคาเชาอยูระยะสั้นๆ คุณดรุณีมีความสนใจชอบ
ทองเที่ยวไปตามตลาดน้ําหลายแหงอยูเป็นทุนแลว ไมวาจะเป็นตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตลาด
น้ํา 4 ภาค และตลาดน้ําอยุธยา จึงจดจําตลาดน้ําในแบบที่ตนชื่นชอบและวางคอนเซ็ปสรางตลาดน้ําของ
ตนเองขึ้นมา และใหคนรูจักชวยออกแบบตลาด  โดยสวนตัวแลวชอบตลาดน้ําแบบธรรมชาติ โลง เดิน
สบายไมแออัด  

การกอสรางตลาดน้ําเริ่มในราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยจัดวางผังพ้ืนที่สําหรับ
คาขายในที่ดินดานทิศเหนือและดานตะวันตกตลอดทั้งแนว ทํามุมชิดชนกันเป็นรูปตัวแอล ตรงกลางเวน
วางไวสําหรับจอดรถ  

ชวงประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 คุณดรุณีไดวาจางชางทองถิ่นยานตลิ่งชัน 
เจาเดียวกันกับที่รับกอสรางตลาดน้ําในที่ดินคุณไฉนใหมาสรางตลาด  สวนวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
ตลาดน้ําซื้อมาจากยานพุทธมณฑล ลงทุนชวงแรกประมาณ 800,000 – 900,000 บาทใชเวลากอสราง 3- 
4เดือน เปิดตลาดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

   
ภาพที่ 19 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณดรุณี 
 

ตลาดริมคลองลัดมะยม พื้นที่ของคุณปราณี 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณปราณี มีเนื้อที่ขนาด 3 ไร ตั้งอยูริมคลอง 

ลัดมะยม ฝั่งใตของถนนบางระมาดถัดตอมาจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณชวน ชูจันทรแ 
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ภาพที่ 20 ผังแสดงตําแหนงที่ตั้งของตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณปราณี 
 

คุณปราณี เธียรติสิทธิพร ปัจจุบันมีอายุ 59 ปี เป็นเจาของกิจการโรงงานทําทองเหลือง 
ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปีพ.ศ. 2540 คุณปราณีไดเขามาซื้อที่สวนติดชายคลองจากเจาของที่ดินซึ่งเป็น
ญาติสนิทกับคุณชวน ชูจันทรแ ในราคาไรละประมาณ 4-5 ลานบาท หลังจากซื้อแลวคุณปราณีไดปลอยทิ้ง
ไวเป็นสวนรกรางถึง 10 ปี จนเมื่อคุณชวน ชูจันทรแไดเปิดตลาดน้ําคลองลัดมะยม คุณชวนไดขออนุญาต
คุณปราณีขอใชที่ชายคลองของคุณปราณี เป็นจุดขึ้นลงเรือและที่ตั้งรานคาเรื่อยมา โดยที่คุณปราณีไมได
คิดมูลคาใดๆ  

กลางปี พ.ศ. 2553 คุณปราณีไดเขามาถมที่ดินและไดแจงกับคุณชวนวามีแผนจะสราง
บานใหบุตรชายบนที่ดินแปลงนี้ คุณชวนเห็นวาหากปลอยไวจะสงผลใหนักทองเที่ยวไมสามารถเดินเลียบ
ริมคลองไปในตลาดน้ําโซนที่อยูปลายคลอง พ้ืนที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็จะไมตอเนื่องเป็นผืนเดียวกัน 
เพราะเจาของที่ดินแปลงถัดตอลงมาจากที่ดินแปลงของคุณปราณีนั้นมีแผนสรางตลาด คุณชวน ชูจันทรแได
แกปัญหาดวยการยื่นขอเสนอกับคุณปราณีวาจะเขามาลงทุนพัฒนาตลาดบริเวณชายคลองให คือ แบง
พ้ืนที่ออกเป็น 7 บล็อค รองรับผูคาได 14 รานคา (ยกเวนรานไชยารานนี้คุณปราณีลงทุนสรางเอง)แลวขอ
เก็บคาแรกเขาครั้งแรกกับผูคาเพ่ือถอนทุนคืนครั้งเดียวเทานั้น สวนคาใชจายรายเดือนยกใหคุณปราณีเก็บ
ผลประโยชนแ (ชวน ชูจันทรแ, 2553) 

 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
ของคุณตาบุญชวย ปานพรม 
สรางพ.ศ.2549 เปิด2551 

บริหารโดยคุณไฉน 

ถนนบางระมาด 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
คุณชวน ชูจันทรแและพี่นอง 

กอตั้งปีพ.ศ.2547 

ตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยมในที่ดิน

ของคุณดรุณี 
สราง-เปิดปี2552 
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ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
ในที่ดินของคุณปราณี 

สราง-เปิดปี2553 
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ภาพที่ 21 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณปราณี ในชวงที่เพ่ิงสรางเสร็จใหมๆ 
 
นอกจากนี้คุณชวน ชูจันทรแยังเสนอความคิดใหคุณปราณีใชพ้ืนที่สวนที่ไมติดชายคลอง

เปิดบริการเชาจอดรถ ซึ่งจะทําใหคุณปราณีไดรายไดจากการเก็บคาเชาที่จอดรถ  
 

สวนพื้นที่ที่ไมติดชายคลอง หากยังทําบานตอก็นาเสียดาย เพราะเสียรายไดจากคาเชาจอด
รถเป็นหมื่น เขาเห็นประโยชนแตรงนั้น ก็เลยตัดสินใจทําที่จอดรถ พี่ (คุณปราณี-ผูศึกษา) คิดดูนะ ที่
ปูาอิ้งมีแค 2 งาน ยังไดเดือนละ 20,000 บาท อันนี้ที่เป็นไร รายไดจะเทาไร พี่คิดดูนะ 50 ,000 ได
สบายๆ เขาก็เห็นดวย ใชๆ 1 ปีก็ได 4-5 แสน 2 ปีก็ไดคาถมที่แลว โดยที่ไมตองสรางอะไรซักอยาง
เดียว (ชวน ชูจันทรแ,2553) 

 
ตลาดริมคลองลัดมะยม พื้นที่ของคุณเฉลา 
ตลาดน้ําแหงนี้ เปิดอยางเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2553 
คุณเฉลา รัตนภัณฑแ (อายุ 68 ปี) และคุณณัฐยา รัตนภัณฑแ (อายุ 65 ปี) ทั้งสองเป็นคน

จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณเฉลาทํางานที่กรุงเทพฯ เป็นขาราชการกรมปุาไมและนักกฎหมาย เกษียณ
กอนอายุราชการ ในปี 2542 สวนคุณณัฐยา รับราชการครูที่โรงเรียนอมาตยแที่จังหวัดกระบี่ และยายเขา
มาอยูที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2527 เพ่ือมาชวยงานที่คลินิกของนายแพทยแธาดา(พ่ีเขยคุณณัฐยา) สวนคุณ
เฉลายายตามเขามา ปีพ.ศ. 2528 

ทั้งสองไดซื้อที่ดินผืนที่นี้ตอจากนายสลัก เมื่อปีพ.ศ. 2533  เพราะนายสลักจะยายไปตั้ง
ถิ่นฐานที่อําเภอเสนา จังหวัดอยุธยา โดยคุณเฉลา และคุณณัฐยาซื้อที่ดินผืนนี้หุนกับเพ่ือนชื่อคุณกําจร  
เตชะวิเชียร แบงกันคนละ 1 ไร เศษ คุณณัฐยาชอบที่ริมน้ําเป็นการสวนตัว จึงที่ผืนนี้ซื้อทั้งๆ ที่รูวาที่ผืนนี้
เป็นที่ตาบอดไมมีถนนเขาออก หลังจากซื้อที่ดินแลวก็ปลอยใหคุณจิตติบุตรชายลุงเผือก ใชพ้ืนที่นี้ทําสวน
โดยไมคิดคาเชา 
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ภาพที่ 22 ภาพแสดงตําแหนงที่ตั้งของตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณเฉลา 
 

ในตอนแรกครอบครัวของคุณเฉลาคิดวาจะใชที่ดินตรงนี้สรางหอพักสําหรับนักเรียน
เนติบัญฑิต แตติดปัญหาเรื่องระเบียบการกอสรางอาคารที่หามมิใหสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 3 ชั้น จึง
ไดเปลี่ยนแนวคิดหันมาทําตลาดน้ําคลองลัดมะยม เนื่องจากมองเห็นวาตลาดแหงนี้มีการขยายตัวขึ้น
เรื่อยๆ อีกทั้งก็คุณชวนไดชักชวนใหคุณเฉลาและคุณณัฐยาลงทุนทําตลาดน้ําคลองลัดมะยม ซึ่งทาง
เจาของที่ดินก็ประเมินแลววาที่ดินของตนมีศักยภาพพอที่จะทําตลาดน้ําได บวกกับมีแนวคิดที่จะอนุรักษแ
พ้ืนที่สวน สรางงานสรางรายไดใหคนในทองถิ่น จึงตัดสินใจสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยมขึ้นในที่ดินผืนนี้  
และเริ่มพัฒนาที่ดินในเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2553  โดยมีบุตรสาวทําหนาที่จัดการวางแปลนและผัง 

ในการสรางตลาดน้ําคุณชวนไมไดเสนอรูปแบบการทําตลาดไวอยางชัดเจน แตทางคุณ
ณัฐยาและคุณเฉลาก็มีการนํารูปแบบอาคารตลาดที่คุณชวนและคุณไฉนไดสรางเอาไวกอนหนานํามาเป็น
ตนแบบในการออกแบบ และไดมีการติดตอสถาปนิกซ่ึงเป็นเพื่อนกับบุตรชายใหมาชวยพัฒนารูปแบบ
อาคาร โดยสรางใหมีความสูงขึ้นเพ่ือใหเกิดความรูสึกโปรงสบาย อากาศถายเทสะดวก และทางสถาปนิกได
วาจางคุณจิตติบุตรชายลุงเผือก ใชงบประมาณในการปรับหนาดินประมาณหนึ่งลานบาท และ กอสราง
อาคารตลาดประมาณลานเศษ รวมงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้นราวกวาสองลานบาท  โดยการจัด
พ้ืนที่รานคา แบงเป็น 2 ฝั่งฝั่งแรกขายสินคาทั่วไป ประเภทของที่ระลึกและงานศิลปะ มีจํานวน 56 
รานคา ฝั่งตรงขามเป็นรานขายอาหารจํานวน 72 รานคา รวม 128 รานคา พ้ืนที่สวนกลางและริมคลองใช
สําหรับใหนักทองเที่ยวรับประทานอาหาร และคุณชวนยังแนะนําใหทําทางเดินเชื่อมกับตางโซนอ่ืนๆดวย  

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
ของคุณตาบุญชวย ปานพรม 
สรางพ.ศ.2549 เปิด2551 

บริหารโดยคุณไฉน 

ถนนบางระมาด 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
คุณชวน ชูจันทรแและพี่นอง 

กอตั้งปีพ.ศ.2547 

ตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยมในที่ดิน

ของคุณดรุณี 
สราง-เปิดปี2552 
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ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
ในที่ดินของคุณปราณี 

สราง-เปิดปี2553 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของ
คุณเฉลาสราง-เปิดปี2553 
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ภาพที่ 23 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณเฉลา ซึ่งกําลังอยูในระหวางการกอสราง พ.ศ. 2553 
 

การบริหารตลาดใชระบบเดียวกับตลาดพ้ืนที่ของคุณไฉน ขาวเจริญ  คือ  เก็บคาบํารุง
พ้ืนที่แรกเขา 6 เดือน  1,200 บาท คาเชาวันละ 80 บาท  คาเซงรานจะเก็บ 6 เดือนตอครั้ง เพ่ือใหผูคาได
มีโอกาสตัดสินใจและไมเป็นการผูกมัดผูคาจนเกินไป ในเดือนแรกใหโอกาสผูคาขายฟรีไมเก็บคาเชา 

กิจกรรมอ่ืนในตลาดน้ํา  มีการจัดพ้ืนที่บางสวนไวสําหรับการเรียนรูดานงานศิลปะ
ในชวงที่ตลาดน้ําเปิดใหม ผูบริหารตลาดกังวลวาผูคาจะทิ้งแผงใหราง จึงตองบอกกลาวกับผูคาใหอดทน
และรวมมือกัน จนตลาดไดรับความนิยม 

มีแนวคิดสงเสริมเกษตรกรในทองถิ่น โดยที่ตลาดน้ําแหงนี้จะรณรงคแใหมีการใชใบตอง
ทําบรรจุภัณฑแใสอาหารและทางผูบริหารจะรับซื้อกระทงใบตองจากชาวบาน เพ่ือที่วาจะไดอนุรักษแและ
สงเสริมชาวบานละแวกคลองลัดมะยมไดทําสวนและปลูกกลวยตอไป 

ตลาดริมคลองลัดมะยมฝั่งตรงข้ามที่ดินของคุณชนินทร์ 
ตลาดริมคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณชนินทรแ ตั้งอยูอีกฟากหนึ่งของคลองลัดมะยม 

ตลาดมีเนื้อที่ขนาด 2 ไร 1 งาน ดานในเป็นสวน เลียบริมคลองทํารานหลังคามุงจาก ยาว 60 เมตร 
คุณชนินทรแซื้อที่ดินตรงนี้มากวา 10 ปีมาแลว ซื้อชวงเศรษฐกิจฟองสบู ในราคา 4-5 ลานบาท ซื้อเพ่ือเก็ง
กําไร และประกาศขายเรื่อยมา 

ในการบริหารจัดการตลาดคุณชนินทรแมีบทบาทคลายนายทุน ออกงบประมาณให 
คุณชวนลงทุนสรางรานคา ประมาณ 50,000 บาท แลวใหคุณชวนบริหารจัดการเองทั้งหมด แตคุณ
ชนินทรแเนนวาไมตองการใหมีการสรางแผงคาแออัดจนเต็มพ้ืนที่ ตองการใหนักทองเที่ยวสามารถเดิน
พักผอนไดอยางสบายๆ 
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ภาพที ่24 ภาพแสดงตําแหนงที่ตั้งของตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณชนินทรแ 

 
ในที่ดินเลียบริมคลองยาว 60 เมตร คุณชวนไดแบงพ้ืนที่ทั้งหมดออกเป็น 15 ชอง แบง

ไว สําหรับใหนักทองเที่ยวนั่งพัก 3 ชอง และ ทํารานคา 12 ชอง  คุณชวนวางแผนวาสินคาที่จะนํามา
จําหนายที่ตลาดโซนคุณชนินทรแ จะไมใชประเภทที่เกี่ยวกับอาหารการกิน แตจะเนนประเภทงานฝีมือ 
สินคาภูมิปัญญาและของเกา เชน งานปั้นดอกไมดิน รานยาสมุนไพร งานฝีมือใบลาน เพนทแเสื้อ และราน
หนังสือเกา 

ในอนาคตมีแนวโนมวาหากตลาดชายคลองไปไดดี คุณชนินทรแจะทําการถมที่ดินทํา
พ้ืนที่เชาจอดรถ (ชวน ชูจันทรแ, 2553)  

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน
ของคุณตาบุญชวย ปานพรม 
สรางพ.ศ.2549 เปิด2551 

บริหารโดยคุณไฉน 

ถนนบางระมาดฝั่งใต 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดิน

คุณชวน ชูจันทรแและพี่นอง 
กอตั้งปีพ.ศ.2547 

ตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยมในที่ดิน

ของคุณดรุณี 
สราง-เปิดปี2552 
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ภาพที่ 25 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในที่ดินของคุณชนินทรแ ระหวางการกอสราง พ.ศ. 2553 

 
3. การจัดการของตลาดน้้าคลองลัดมะยมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 3.1 ผู้มีบทบาทในการบริหารตลาดน้้าคลองลัดมะยม 

ในอดีตตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีคุณชวน ชูจันทรแ เป็นผูมีอํานาจตัดสินใจในการบริหาร
จัดการตลาดน้ําเต็มที่ เนื่องจากพ้ืนที่ตลาดน้ําตั้งอยูในพ้ืนที่ของคุณชวน และเครือญาติ การจัดการตลาด
น้ําจึงมีคุณชวน เป็นผูดูแล แตปัจจุบันตลาดน้ํามีผูรวมดําเนินกิจการเปิดพ้ืนที่ใหคนเชาแผงคาในตลาดน้ํา
เพ่ิมขึ้น อีก 5 ราย คือ  1. คุณไฉน ขาวเจริญ  2. คุณดรุณี สันตีระลีหฤชัย 3. คุณปราณี เธียรติสิทธิพร  
4. คุณเฉลา รัตนภัณฑแ และ5. คุณชนินทรแ สงผลใหรูปแบบการบริหารจัดการเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ
เจาของคนเดียว โดยเจาของแตละโซนจะเป็นผูกําหนดนโยบายตางๆ ของตลาดเอง 

ตัวอยางเชน คุณชวนใหความเห็นการจัดการจะขึ้นอยูกับกลไกของตลาดเอง เราไมตอง
เขาไปจัดการอะไร เพราะในปัจจุบันตลาดสามารถอยูไดดวยตนเอง ไมตองเขาไปควบคุมอะไร ยกตัวอยาง
อาหารบางชนิดที่ไมเหมาะกับตลาด เชน อาหารฝรั่ง เขาก็ไมไดหามนํามาขาย แตนักทองเที่ยวจะเป็นคน
ตัดสินเองวาจะชอบหรือไมชอบหากไมสามารถอยูไดก็จะตองปิดกิจการไปเอง แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองตั้งอยูบน
ความคิดที่วา เราเป็นตลาดน้ําแหงบุญและความดี ไมขายบุหรี่และเบียรแและไมอนุญาตใหใครนําเขามาดื่ม 
และเนนของพ้ืนเมือง “บางคนที่มาขาย เขาไมเชื่อ เคยมีเหมือนกัน เอาเคกรานดังจากเยาวราชเขามาขาย 
ปรากฏวาไมประสบความสําเร็จ เพราะสินคาไมตรงกับความตองการ ของคนที่มาเที่ยว ซึ่งตางกับคุณไฉน 
ตรงที่วาแมคาจะตองอยูกับตนเป็นปีๆ ก็จะพยายามเขาไปตรวจสอบคุณภาพของแผงคาอยูเสมอๆหากไมดี
ก็จะตักเตือนใหปรับปรุง เป็นตน 
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ปัจจุบันคุณชวน ชูจันทรแไดปรับบทบาทของตนมาทํางานพัฒนาชุมชนดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการบริหารแตในสวนพ้ืนที่ตลาดเพ่ือจัดเก็บผลประโยชนแ รวมถึงทําหนาที่ประสานงานกับ
หนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาตลาด และชุมชน  

3.2 กฎระเบียบกลาง 
1. ตลาดน้ําแหงนี้เป็นตลาดน้ําแหงบุญและความดี ปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ ดังนั้นจึง

หามใหมีการจําหนายเหลา บุหรี่ รวมทั้งไมอนุญาตใหนําของทั้ง 2 มาบริโภคในตลาดน้ํา  
2. หากผูคาไมมาขายสินคาติดตอกันเกิน 3 สัปดาหแโดยไมแจงใหผูบริหารตลาดทราบ

ลวงหนา ผูบริหารฯ สามารถสรรหาผูคารายใหมเชาแผงคาตอไปไดทันที 
3. เมื่อมีผูคาเขามาติดตอขอเชาแผงตองทราบรายละเอียดของสินคาที่นํามาขาย และ

ตรวจสอบคุณภาพของสินคาเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทอาหาร จะเนนใหมีรสชาติเขมขนถึง
เครื่องไวกอน หากพบวายังตองปรับปรุงก็จะแจงเตือนใหผูคารายนั้นรับทราบ  

4. พยายามคัดเลือกสินคาเขามาขายไมใหซ้ํากัน เพ่ือไมใหเกิดภาวะการแขงขันระหวาง
ผูคา และตองการใหภายในตลาดมีสินคาบริการที่หลากหลายตรงตามตองการของนักทองเที่ยว แตบาง
กรณีก็มีการอณุโลมหากมาจากชุมชนคลองลัดมะยมเหมือนกันเพราะตองรักษาน้ําใจและตองการใหคนใน
ชุมชนมีรายไดเสริม อยางเชน ทั้งที่รูวารานทอดมันปลากรายมีซ้ํากัน 2 เจา แตก็ตองยอมใหซ้ําเพราะวา
ผูคาทั้ง 2 ราย ลวนเป็นคนคลองลัดมะยมและมีความสนิทสนมพอๆ กัน หรือในกรณีที่สินคาบริการ
บางอยางมีไมเพียงพอที่จะรองรับกับความตองการของนักทองเที่ยวก็จําเป็นตองหาเพ่ิม เชน รานขายน้ํา
ดื่ม และ บริการนวดสปา เป็นตน แลวผานการตรวจสอบจึงยอมใหเขามาขายยังตลาดได 

3.3 การบริหารจัดการพื้นที่และสินค้า 
จากการสํารวจพบวาตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีลักษณะเดนทางภูมิทัศนแ คือ สามารถ

มองเห็นตัวตลาดไดจากระยะไกลและเขาถึงไดงาย  อยูติดริมคลองที่มีขนาดเล็ก สองฝั่งคลองเป็นบานและ
สวนดูธรรมชาติสะทอนถึงการดํารงวิถีชีวิตแบบสวนเกษตรกรรม เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ อีกทั้ง
อาคารในตลาดทั้งหมดมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนถิ่นและเขากับสิ่งแวดลอม  เนนการใชวัสดุ
ตางๆ ที่หาไดงายในทองถิ่น จึงทําใหตลาดน้ํามีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบ 

พ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะเป็นสวน สําหรับพักผอนหยอนใจ มีแหลงเรียนรู  ไดแก 
พิพิธภัณฑแตลาดน้ําคลองลัดมะยม บึงบัว โรงเรียนวิถีถิ่นและศาลาลมจอยที่บริเวณแยกคลองบางพรมถือ
เป็นสิ่งที่สะทอนถึงความพยายามของชุมชนในการสรางความรับรูแกนักทองเที่ยวถึงจุดยืนของชุมชนที่
ไมไดเนนเชิงธุรกิจคาขายเพ่ือเอากําไร ตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนเพ่ือใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน  
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3.3.1 การจัดพื้นที่จ้าหน่ายสินค้า ตลาดน้ําคลองลัดมะยม มี 4 โซน  คือ 
โซนที่ 1 อยูบริเวณริมคลองลัดมะยมและริมถนนบางระมาดฝั่งใต มีขนาด

พ้ืนที่ รวมกันประมาณ 3 ไรเศษ บริหารจัดการโดยคุณชวน ชูจันทรแและครอบครัวซึ่งเป็นคนคลอง  
ลัดมะยมมาแตดั้งเดิม 

โซนที่ 2 อยูบริเวณริมคลองลัดมะยมและริมถนนบางระมาดฝั่งเหนือ มีขนาด
พ้ืนที่ประมาณ 8 ไรเศษ  บริหารจัดการโดยคุณไฉน ขาวเจริญและครอบครัว เป็นชาวชุมชนคลอง 
ลัดมะยมมาแตดั้งเดิม 

โซนที่ 3 อยูบริเวณริมถนนบางระมาดฝั่งเหนือติดกับพ้ืนที่ตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยม  มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไรเศษ ผูบริหารตลาดแหงนี้ ชื่อ คุณดรุณี สันตีระสีหฤชัย เป็นคน
จากนอกพ้ืนที่ 

โซนที่ 4 อยูบริเวณริมคลองลัดมะยมฝั่งใต อยูถัดลงมาจากตลาดน้ําคลองลัด
มะยม โซน 1 มีพ้ืนที่ขนาดประมาณ 5 ไรเศษ โซนนี้มีเจาของตลาด 3 รายซึ่งเป็นคนจากนอกชุมชน 
ไดแก คณุปราณี  คุณเฉลา และคุณชนินทรแ 

ทั้ง 4 โซนมีจํานวนรานคา รวมกันประมาณ 600 รานคา ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับ
นักทองเที่ยวที่เขาทองเที่ยวในตลาดน้ําคลองลัดมะยม วันละประมาณ 4,000 คน 

 

 
ภาพที่ 26  แผนผังแสดงการแบงพ้ืนที่บริเวณตลาดน้ําคลองลัดมะยม  

ตลาดน้ําฯ โซน 2 
บริหารโดยคุณไฉน 

ถนนบางระมาด 

ตลาดน้ําฯ โซน1บริหารโดย
คุณชวน ชูจันทรแและพี่นอง 

ตลาดน้ําฯ โซน 3
บริหารโดยคุณดรุณี คล

อง
ลัด

มะ
ยม

 
คล

อง
ลัด

มะ
ยม

 

ตลาดน้ําฯ โซน4  
บริหารโดยคุณปราณ ี

ตลาดน้ําฯ โซน 4  
บริหารโดยคุณเฉลา 

ตล
าด

น้ํา
ฯ 

โซ
น 

4 
 

บร
ิหา

รโ
ดย

คุณ
ชน

ินท
รแ 
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ตลาดน้้า โซน 1  
ใชพ้ืนที่เกือบทั้งหมดไปกับกับกิจกรรมเชิงพานิช ยกเวนพื้นที่ริมถนนซึ่งจัดไว

สําหรับเป็นทางเขาตลาด มีศูนยแขอมูลนักทองเที่ยว และ สถาบันการการเงินชุมชนตั้งอยู ในตลาดไมมีที่
จอดรถ 

 

 
 

ภาพที่ 27 รานคาบนบกในตลาดน้ําฯโซน 1 
 
ผูบริหารตลาดน้ําฯโซนนี้ ไดแก นายชวน ชูจันทรแ ประกอบดวยรานคาจํานวน 26 

ราน  แบงเป็นรานคาบนบก 19 รานคา และ  ซุมขายของเลียบริมคลอง 7 ราน รานคาบนบก มีดังนี้ 
1. รานไอศครีมลุงชวน 
2. แผงขายผลิตผลชาวสวนริมคลองลัดมะยม 
3. รานคาผลผลิตเกษตรกร(มะนาวจากสวนยานวัดจําปา) 
4. ขาวซอย ไก หมู 
5. รานสมตํา ยําแซบซี๊ด 
6. อาหมัด โรตีสายไหมอยุธยา  
7. เคกนมสด มะพราวออน  มะพราวน้ําหอม 
8. ไขนกกระทาทอดเนย,ไขพระอาทิตยแครก,ขาวไขเจียวทอดเนย 
9. กะปิกุงเฮียศรัณ 
10. เฉากเวยชากังราว 
11. คาชิฮิเม โมจิสดและไดฟุกุ 
12. ขนมเปี๊ยะหอม 
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13. ขาวเกรียบปลาขาวเกรียบกุงปัตตานี 
14. ปลากรอบ 
15. แมมุกดา ผักกาดหวาน เจ็ดเสมียนราชบุรี  
16. 1,000,000 sweet ไอติมโฮลวีตทอด 
17. รานผึ้งหวาน ลอดชองวัดเจษฯ (สลิ่ม ทับทิมกรอบ) 

 

 
ภาพที่ 28 ที่นั่งรับประทานอาหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 1 

 
บริเวณซุมขายของซึ่งตั้งอยูเลียบริมคลอง สําหรับรานคาบริเวณนี้จะมีโต฿ะใหนั่ง

รับประทานอาหาร และในคลองจะมีเรือขายของประกอบดวย 
1. ที่นั่งรับประทานอาหาร 9 โต฿ะ (โต฿ะละ 4 ที่นั่ง) รองรับนักทองเที่ยว ไดราว 36 ทาน 
2. บริการเรือแจวชมธรรมชาติ 
3. รานผัดหมี่ใต ครัวอ่ิมเอมผัดไทยสุราษฯ 
4. รานนายลูกอินทรแ อาหารพ้ืนเมืองปักษแใต 
5. กาแฟสดชาวดอย  
6. รานขนมเบื้องแมสอนบุญ 
7. เรือขายผัดไทยกุงสด ขนมผักกาด กเวยจั๊บ 
ที่ตลาดโซนนี้มีชาวบานในชุมชนคลองลัดมะยมนําผลผลิตจากสวนมาขายโดยตรง 3 

ราย ไดแก พ่ีกอย ปูาแอ฿ว และ ปูาศรี แกวคํา สินคาที่นํามาจากสวนของพ่ีกอย อาทิ บวบ แตง ถั่วฝักยาว  
และฟัก  สินคาในสวนของปูาแอ฿ว อาทิ  บวบ  แตง  มะละกอ ขมิ้นขาว และผักบุง และสินคาที่มาจาก
สวนของปูาศรี  อาทิ  ใบเตย มะกรูด และ มะละกอ  ในบางสัปดาหแก็จะนําผลผลิตที่ไดจากสวนนํามาแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา  เชน รานเพลินกลวยทอด พ่ีกอยบางวันกลวยมีมาก็จะนํามาทํากลวยบวชชี เป็นตน 
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ตลาดน้้าโซน 2  
โซนนี้มีขนาดประมาณ 12 ไร ผูบริหารตลาดน้ําหลัก คือ คุณไฉน ขาวเจริญ โดย

มีการจัดแบงพ้ืนที่ตลาดเพ่ือกิจกรรมเชิงพานิชและกิจกรรมการเรียนรู ในสัดสวนราวครึ่งตอครึ่ง พ้ืนที่ที่ติด
ถนนและริมคลองที่จัดไวเพ่ือกิจกรรมเชิงพานิช คุณไฉน ขาวเจริญไดกันพ้ืนที่ดานที่ติดถนนไวสําหรับเป็น
ทางเขาตลาดน้ําและที่จอดรถ พ้ืนที่ถัดลึกจากถนนเขาไปดานในเป็นสวนเจียมตนอันเปรียบเสมือน
พิพิธภัณฑแกลางแจงจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดเห็นถึงการทําสวนแบบยกรอง 

 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 29 บรรยากาศการคาขายในตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 2 
 

ในการจัดการพ้ืนที่เชิงพานิชผูบริหารไดจัดโซนรับประทานอาหารเกือบทั้งหมดไว
ที่ริมคลอง สวนบนบกทั้งหมดแบงออกเป็นซอยยอยๆจําหนายสินคาอาหารประเภทปรุงสําเร็จพรอม
รับประทาน  สวนในทองน้ํา จัดไวเป็นที่สําหรับคนพายเรือมาขายอาหารและผักสดจากสวนโดยตรง มี
ทั้งหมดประมาณ  6  ลํา  และมีที่นั่งสําหรับรับประทานอาหาร 2 บริเวณ คือ ริมน้ํา ประมาณ 120 ที่นั่ง  
และตอนกลางของตลาดอีก 80 ที่นั่ง  สินคาที่ขายบริเวณนี้สวนใหญเป็นสินคาประเภทอาหารการกิน 
เกือบทั้งหมด  ดังนี้  
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรานคาบนบก ในตลาดน้ําโซนที่ 2 ซอยที่ 1 จากทั้งหมด 5 ซอย 

ซอยที่ 1 
ฝั่งขวา ฝั่งซาย 

1.รานขนมปังกระเทียม 
2.รานเนาวรัตนแ 
3.เฮง เฮง หมูทอดไกทอด 
4.นองคิมน้ําดื่ม 
5.สละลอยแกว 
6.ณัฐนิชาแกงสมปลาชอนทอด 
7.ขนมไทยบาบิ่น 
8.รานลุงชิมขนมกุยฉายหอหมก 
9.ปูากอยขนมครกพ้ืนบาน 
10.หมูสะเต฿ะ 
11.ทอดมันปลากราย 
12.ไอติมลุงชวนและน้ําสมุนไพร 

1.รานขายผัก 
2.น้ําพันชแผลไมรวมพันชี่ 
3.เพ่ิมทรัพยแขนมตาลแทขนมถวยฟู 
4.ขาวเกรียบวาวโบราณ 
5.แมสุพัตราสาคูปากหมอ 
6.นองดาหอหมกยาง 
7.หอยทอดนายนก 
8.ตอมขนมเบื้องญวน 
9.วรรณกเวยจั๊บน้ําขน 
10.แมยมขาวหมากขนมไทย 
11.รานสี่อ.น้ําดื่ม 
 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรานคาบนบก ในตลาดน้ําโซนที่ 2 ซอยที่ 2 จากทั้งหมด 5 ซอย 

ซอยที่ 2 
ฝั่งขวา ฝั่งซาย 

1.ปลาแดดเดียวคุณนุช 
2.ปูาพิมสละลอยแกว 
3.ลูกชิ้นปิ้ง 
4.ติ๊กไขหมึกทอด 
5.ไขไก ไขเป็ดไรทุง 
6.ขนมจีบซาลาเปา 
7.ปลาเผาขาวผัดน้ําพริกลงเรือ 
8.ยํารวมมิตร 
9.พิซซา เอเซีย 
10.รานเจงอนางเลิ้ง 

1.พืชและผลสดบานแพว 
2.ขนมปลากริมวังเดิม 
3.รัตนวนิช (วัดไรขิง) 
4.เนื้อหมูหมูทอดมหัศจรรยแ 
5.ปลาทูตมเค็ม 
6.หมี่กะทิสูตรโบราณ 
7.คําหวานซีฟููด 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงรานคาบนบก ในตลาดน้ําโซนที่ 2 ซอยที่ 3 จากทั้งหมด 5 ซอย 

ซอยที่ 3 
ฝั่งขวา ฝั่งซาย 

1. ไขเค็มไชยา 
2.ลูกชิ้นไสกรอกนายฮ้ัง 
3.มะละกอจากสวนสุกจากตน 
4.ชาติชาชัก 
5.ถั่วแปบสีสมุนไพร 
6.น้ําพริก น้ําตาลมะพราว 
7.รานตุ฿กตาหมี่กะทิสูตรโบราณ 
8.อาหารทะเลปิ้งนึ่งยาง 
9.รานน้ําหอม เครื่องสําอางคแ 

1.สมหวานคั้นสด 
2.จงรักษแขนมไทย 
3.โบ฿ทเสนเลิศรส 
4.สมใจขนมไทยขาวเหนียวมูล 
5.ทอดมัน คําหวาน 
 

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงรานคาบนบก ในตลาดน้ําโซนที่ 2 ซอยที่ 4 จากทั้งหมด 5 ซอย 

ซอยที่ 4 
ฝั่งขวา ฝั่งซาย 

1.กรรณิการแกลวยไขเชื่อม 
2.อาหารปักษแใตแกงไตปลา 
3.รานนินี่ถั่วตม ถัวแระ 
4.ตนหอม น้ําปลาหวาน 
5.คุณแจเวน้ําพริกปลาราพ้ืนบาน, วุนกะทิ 
6.วรรณพรเนื้อแกวงกานมะพราว 
 

1.สตอเบอรี่สดเชียงใหม 
2.ปลาหมึกยางปลาหวาน 
3.ผลไมจานดวน 
4.หมูพันผัก 
5.รานสุชาดาปีกไกทอด หนังไกทอด 
6.รานขนมหวานแมติ๋ว 
7.ปูาเหรียญกเวยเตี๋ยวหมูตมยํา 
8.กาแฟสด สเต็ก ขนมปังปิ้ง 
9.กเวยเตี๋ยวขี้เมาทะเล สปาเกตตี้ซอส 
10.เป็ดยางอนุชา 
11.รานหมอนยําถั่วพลู มะเขือยาว 
12.ขนมปังไสกรอกหนาพิซซา 
13.คุณแจงขาวทอดยําแหนม 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงรานคาบนบก ในตลาดน้ําโซนที่ 2 ซอยที่ 5 จากทั้งหมด 5 ซอย 

ซอยที่ 5 
ฝั่งขวา ฝั่งซาย 

1.ขาวหลามแมสอางคแ 
2.ขนมบาบิ่นลุงเหนง 
3.ผลไมดองทรงเครื่อง 
4.เฉากเวยโบราณ 
5.คุณตุเยปากหมอเวียดนาม 
6.คุณเกเขนมหวาน ขนมเบื้องโบราณ 
7.ตามหาชัยยําปลาดุกฟู 
8.ปูาแอ฿ดหมกปลาชอน 
9.กรอยไขนกกระทา 
10.คุณพิศมัย สมตําน้ําตก 
11.กระเพาะปลายอดมะพราว 

1.ยําปูเค็ม 
2.นองเตย ขาวโพดอบเนย 
3.อนุชาปลาหมึกยาง 
4.กเวยเตี๋ยวลุยสวน 
5.บานยาไทยโอสถจําเริญ 
6.ปูาแปงเมี่ยงคําและน้ําพริกตางๆ 
7.แมอําไพร 
8.คุณมาลัย ดอกไมสด ขนมตม ขนมมัน 
9.ราชพฤกษแ เบเกอรรี่ 
10.สวางกาแฟโบราณ 
11.ปูาแตเวผักผลไมตามฤดูกาล 
12. ลูกชิ้นหมูปิ้งบางพลู 

 
รานคาโซนริมน้ํา และที่ขายในเรือ ประกอบดวย 8 รานคา ดังนี้ 
1. เอมอรดอกไม ตนกลวย 
2. ปูาแหนเวผักไม ผลไม 
3. นองปอยขนมหวาน 
4. ขนมจีนคุณไฉน (เรือ) 
5. กเวยเตี๋ยวเรือคุณเล็ก (เรือ) 
6. เพลินกลวยทอด (เรือ) 
7. ปูอมเตาหูทอด (เรือ) 
8. หอยทอดขนมผักกาด (เรือ) 

 
จากการสัมภาษณแคุณไฉน ขาวเจริญ (2556ข) ไดขอมูลวารานคาที่ขายอยูบริเวณ

ซุมขายของบนบกและในเรือมี จํานวนทั้งสิ้นกวา 130 รานคา ในจํานวนนี้มีรานคาที่ขายโดยชาวบาน
ชุมชนริมคลองลัดมะยมและละแวกใกลเคียงอยู 25 รายดังนี้ 

1. ขนมจีนคุณไฉน (ขายในเรือ) 
2. กเวยเตี๋ยวเรือคุณเล็ก (ขายในเรือ) 
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3. เพลิน ขายกลวยทอด (ขายในเรือ) 
4. จรินทรแขายผัก (ขายในเรือ) สวนอยูที่คลองบางนอย 
5. จิ๋ม จั๋ว ขายหอยทอด (ขายในเรือ) คลองบางนอย 
6. คุณตุมขายผลไม ขายชมพู ฝรั่งนํามาจากสวนตนเองโดยตรง สวนบางระมาด 
7. ปูาแหนเว ขายผัก คนบางระมาด บางอยูหลังสวนเจียมตนของคุณไฉน 
8. ยายแจง ขายยา ยําขาวทอด กุงอบวุนเสน อยูยานทวีวัฒนา 
9. ปูาปูอม คนคลองลัดมะยม ทําสวน 
10. ยายหวาง ขายกาแฟ คนคลองลัดมะยม 
11. คุณวันทนียแนองสาวคุณไฉน ขายขนมเบื้องญวน คนคลองลัดมะยม 
12. ลูกสาวคุณไฉน รานน้ําสี่ อ. และขายหมูสะเต฿ะแทนคุณแกละนองคุณชวน 
13. ยายพิศ ขายสมตํา คนคลองลัดมะยม 
14. เอขายกระเพาะปลา คนคลองลัดมะยม 
15. กอยขายผัก คนคลองลัดมะยม 
16. นาและนีสองพ่ีนองขายผลไม หอหมก ของสวน 
17. ปูามาลีขายดอกไม อยูบางเชือกหนัง 
18. คุณอรนองสาวปูามาลี ขายดอกไม ขายเตย 
19. คําหวานขายทอดมัน คนบางนอย 
20. หมี่กะทิตุ฿กตา 
21. ขนมหวานคุณสมใจ คนคลองลัดมะยม 
22. ซีฟููดสแหลังน้ําทวมปี พ.ศ. 2554 เป็นพ่ีนองกับทอดมันคําหวาน 
23. รานไอศกรีมลุงชวน(ขายโดยสามีคุณนกเล็กลูกจางทําไอศกรีมของคุณชวน) 
24. คําหวานขายทอดมัน คนบางนอย 
25. ขนมกุยชายลุงชิน ลูกพ่ีลูกนองคนคลองบางพรม 
26. ปูาเหลียวขายแกงขี้เหล็ก ปลาดุกทอด คนคลองลัดมะยม  
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ตลาดน้้าโซน 3 
โซนนี้มีขนาดประมาณ 2 ไรเศษ ผูบริหารตลาดน้ํา คือ คุณดรุณี สันตีระลีหฤชัย 

มีการจัดแบงพ้ืนที่ตลาดเพ่ือกิจกรรมเชิงพานิชอยางเดียว พ้ืนที่ที่ติดถนนจัดไวสําหรับเป็นทางเขาตลาดน้ํา
และที่จอด ในการจัดการพ้ืนที่เชิงพานิชผูบริหารไดจัดโซนรับประทานอาหารเกือบทั้งหมดไวที่ตรงกลาง
ของโรงเรือนประมาณ 80 ที่นั่ง  รานคาทั้งหมดอยูบนบก แบงออกเป็นซอยยอยๆ 4 ซอย  สินคาอาหารมี
ทั้งหมด 2 ซอย และสินคาประเภทของที่ระลึกอ่ืนๆ อีก 2 ซอย มี รานคาสินคาที่ขายมีทั้งหมด ดังนี้ 

 
 

   
 

ภาพที่ 30 บรรยากาศภายในตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 3 
 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงรานคาในตลาดน้ําโซนที่ 3  

โรงเรือนแถวที่ 1 โรงเรือนแถวที่ 2 โรงเรือนแถวที่ 3 โรงเรือนแถวที่ 4 
1.นกหนูกิ๊ฟช฿อป  
2.อรุณพันธแไมไทย 
3.ศรีนคร ขนมวันวาน 
4.รานขายเสื้อผาฝูาย 
5.ณัชชาเฮนเมด 
6.รานมะนาวเพนติ้ง 
7.รานขายของมงคล 
8.รานแฮนเมด 
9.กเวยเตี๋ยวแมศรี 
10.ของแตงบาน 

1.รานดังอําพันน้ํา 
   สมุนไพร 
2.ชาชักปัตนี 
3.หมี่กรอบวิศกร 
4.ขนมจีบ ปู ไก ขาว 
   เกรียบเมืองตรัง 
5.ขนมถวยใบเตย 
   ไอศกรีมกะทิสด  
6.รานเซรามิค 
7.เห็ดราดน้ําจิ้มซีฟููด 

1.น้ําสมควันไม ธูป 
   ตะไครไลยุง 
2.พวงกุญแจเขียนชื่อ 
3.รานขายกระเปา 
4.สวนมิลเลี่ยนบูล 
5.กระเปาผาเรณู 
   จ.นครพนม 
6.รานผาไทย 
7.พวงกุญแจทะเบียนจิ๋ว 
8.รานขายเสื้อผา 

1.ปุยมูลไสเดือน  
2.เกาอ้ีปูองกันอัมพฤต 
   อัมพาต 
3.น้ําสมควันไม 
4.เซรามิค ประดับสวน 
5.รานนวดแผนไทย 
6.รานโมขายเครื่องปั้น 
7.รานขายเสื้อผา 
8.รานขายตนไมและ 
   ของแตงสวน 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงรานคาในตลาดน้ําโซนที่ 3 (ตอ) 

โรงเรือนแถวที่ 1 โรงเรือนแถวที่ 2 โรงเรือนแถวที่ 3 โรงเรือนแถวที่ 4 
11.เฟอรแนิเจอรแ  
     โต฿ะเกาอ้ี ตูกับขาว 
12.รานเสื้อคุณลุง 
13.รานขาวแช 
14.เตาทึงเย็น 

8.ปูาภาถั่วแปบ 
9.กระเพาปลาแท  
10.เตี๋ยวหลอดปูายดํา  
11.รานไกอบโอง 
12.รานยํา 
13.ปุูยน้ําดื่ม 
14.ภัสวัฒนแซีฟููด 
    อาหารทะเลสด  
15.ขาวยําปักษแใต 
16.รานเรไรขนมจีน 
    น้ํายา 
17.หมูยางหอใบชะพลู 
18.ปอเปี๊ยะปู 
19.รานลูกนัทตามสั่ง 
20.สเต็กพอเป็นตอ 

9.รานน้ํามะพราว 
10.เสื้อปักมือ  
11.รานของเลน  
12.รานขายรองเทา 
     แฟชั่น 
13.รานคลีน คอรแเนอรแ. 

9.รานเสื้อยืดพลัง 
   ภูมิพล 

 
ตลาดน้้าโซน 4  
โซนที่ 4 ถือเป็นพ้ืนที่ที่กวางใหญที่สุดเมื่อเทียบกับโซนอ่ืนๆ  เพราะเป็นที่ดินที่มี

ผูถือกรรมสิทธิ์ติดตอเนื่องกันหลายราย ตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 4 จะอยูบริเวณริมคลองลัดมะยมตอ
ลงมาจากตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 1 ในที่ดินของคุณชวน ชูจันทรแ โดยพ้ืนที่รานคาโซน 4 นี้มี
ผูประกอบการตลาดน้ําฯ 3 ราย  ไดแก คุณปราณ ีเธียรติสิทธิพร คุณเฉลา รัตนภัณฑแ และคุณชนินทรแ 

ตลาดของคุณปราณี  คุณปราณี เธียรติสิทธิพร เป็นนายทุนจากนอกพ้ืนที่เขามา
ซื้อที่ดินไวเมื่อ 10 ปีที่แลว ที่ดินมีศักยภาพสูงเพราะที่ดินมีขนาดยาวไปตามแนวริมคลอง คุณชวนจึง
ชักชวนใหพัฒนาที่ดินนี้ เปิดกิจการทําที่จอดรถใหเชา และ ทําตลาดน้ําเปิดใหคนเชาแผงคา 

ภายในประกอบดวยรานคา ทั้งหมดประมาณ 100. รานคา แบงเป็นซอยสั้นๆ 
ประมาณ 20 ซอย  ตั้งแตซอย 1 – 17 เปิดเป็นแผงคาอาหารทั้งหมด ซอย 18-19 ตนซอยเปิดเป็นแผงขาย
อาหาร สวนกลางซอยถึงทายซอยเป็นรานคาขายของที่ระลึก และซอยสุดทาย ซอยที่ 20 ตลอดซอยเปิด
เป็นรานจําหนายของที่ระลึกและสินคาอ่ืนๆ ที่นั่งรับประทานอาหารเกือบทั้งหมด จัดไวริมน้ํา ที่นั่งมี 24 
แถว 60 โต฿ะ โต฿ะละ 4 ที่นั่ง รองรับนักทองเที่ยวที่เขามารับประทานอาหารได 240 คน   
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ภาพที ่31 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 4 บริหารโดยคุณปราณ ี
 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงรานคาในตลาดน้ําโซน 4 ของคุณปราณี บริเวณขายริมคลอง 
 

ริมน้ําตอนบน ริมน้ําตอนลาง 
1. ขาวผัดปูไขบางแสน 
2. มันฝรั่งเกลียว 
3. สมูทตี้สตอเบอรี่ 
4. แมสอนบุญคั่วกลิ้งสมุนไพร 
5. ไกตมบางบอน 
6. ขนมเปี๊ยะชาววัง 
7. เมี่ยงคํายาติ๋ว 
8. ลีนาเฮริบ 
9. หมูเสนคุณเล็ก 
10. กเวยเตี๋ยวปากหมอ 
11. กเวยเตี๋ยวไกตุเนยาจีน 
12. รานน้ําแข็งใส 
13. ลูกเดือยกรอบ 
14. เครื่องดื่มน้ําผึ้งผสมมะนาว 
15. รานขายอาหารปลา 

1. รานกาแฟสด 
2. รานขายเครื่องดื่ม 
3. รานสมตําแซบอีสาน สมตําปูมา 
4. ไอศกรีมเมืองไทย จ.นนทบุรี 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงรานคาบนบก ตลาดน้ําโซน 4 ของคุณปราณี 12 ซอย จากทั้งหมด 20 ซอย 
 

ซอยที่ 1 ซอยที่ 2 ซอยที่ 3 ซอยที่ 4 
1.กลวยตากบาง 
   กระทุม 
2.น้ําตาลสดตาโอ฿ต 
3.สับปะรด ปูเอก 
4.ขนมกุยชายนองอู 
5.รานพิศมัยปลาเผา 

1.เป็ดยางขาวหนาเป็ด 
2.ลูกชิ้นหมูปิ้ง 
3.ใบเฟรินซีฟููดสแ 
4.หอหมกปลาชอน 

1.หมี่กรอบไขแดงติ่มซํา 1.แจเวครัวอินดี้ 
2.หอยแมงภูอบชีส 
3.แหมมหมึกยาง 
4.ซุปเปอรแเชฟอบชีส 
   สปาเกตตี้ 

ซอยที่ 5 ซอยที่ 6 ซอยที่ 7 ซอยที่ 8 
1.อีสานไฮโซสมตํา 
   ยําแซบ 
2.ฝรั่งแชบ฿วย 
3.ทอดมันกุงนองไก 
   เจาสัว 

1.น่ําเชาโบราณ 
2.น้ําตกหมูจี๊ดๆ  
3.น้ําสุมนไพรเพ่ือ 
   สุขภาพ 
4.ยอดขวัญรานอาหาร 
   เจเยาวราช 
5.กระเพาะปลาเนื้อปู 
6.ลอดชองวัดเจษ 

1.หอยทอดซีฟููด 
2.ขาวมันไกปทุมวัน 
   น้ําจิ้มรสเด็ด 
3.น้ําฝรั่งสด 

1.เป็ดยางนครปฐม 
2.ผัดไทมันกุง 
3.หอยทรงเครื่อง  
   คุณเล็กหอยอินเตอรแ 
   ผักโขมอบชีส 

ซอยที่ 9 ซอยที่ 10 ซอยที่ 11 ซอยที่ 12 
1. เฉาก฿วยปูาแดง 
2.น้ําปลาหวานคุณเตน 

1.ขาวพระรามลงสรง 
2.วุนเป็ดธนัน 
3.ยํามะมวง 
4.ยําปลาดุกฟู 
   จุฑามาศ 
5.น้ําปั่นโมชิ 
6.หมูยางโหงวเส็ก 
7.บานบุญขนมไทย 
8.กุง หอย ปู ปลา คาเฟุ 

1.ปลาทูแมกลอง 
2.กเวยเตี๋ยวลุยสวน 
3.พุดดิ้งเตาหู 
4.ทอดมันปลาหมึก 
 

1.ยําหอยแครง 
2.แหนมสดขาวทอด 
3.อาหารทะเลยาง 
4.กลวยฉาบ 

 
 
 
 



75 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงรานคาบนบก ตลาดน้ําโซน 4 ของคุณปราณี ซอย 13 -20  
 

ซอยที่ 13 ซอยที่ 14 ซอยที่ 15 ซอยที่ 16 
1.กเวยเตี๋ยวหลอด 
2.รานยํา 
3.เบคอนพันเห็ด 
4.เจ฿ดาปลาทอด 
   แมกลอง 
5.ตั้งฮะเฮงจําหนาย 
   หมูแผน หมูทอด  
6. ปีกไกทอดเกลือ 

1.รานอาหารอีสาน 
  แซบเวอรแ 
2.รานใบเตยขาวเหนียว 
   มะมวง 
3.เห็ดยาง 
 

1.ขาวยําคนคอน 
 

1.ขาวเกรียบปากหมอ 
  ไสผัก 
2.รานตามสั่งบิ๊กเลดี้ 
3.รานเห็ดตมยํา  
  ยําเห็ด  
4.กะทะรอนซีฟููด 
5.กเวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 
6.แมจรูญปลาทอด  
 

ซอยที่ 17 ซอยที่ 18 ซอยที่ 19 ซอยที่ 20 
1.เจงิ้มติ่มซํา  
   ลูกชิ้นปลาเยาวราช 
2.ผัดไท กุงสดทะเล 
3.ขนมจีนแกงไก 
 
 

1.ขนมไทยเมืองนนทแ 
   บางกรวย 
2.พรมงคลขนม 
3.รานชาชัก ชากาแฟ 
4.ตําผลไมฝรั่งแชบ฿วย 
5.ซีฟููดสแเผา กุงแมน้ํา 
   แมกลองแท 
6.รานอาหารอิสลาม 

1.ลูกชิ้นหมูลวน 
2.เคกกลวยหอม 
3.ไอติมหลอด 
4.พุดดิ้งนมสด  
   น้ําลําไยดอกคําฝอย 
5.ขาวหมูแดง หมูกรอบ 
6.วุนคุณตนขาว 
7.กเวยเตี๋ยวลูกชิ้น 
8.รานสมฉุน 
9.รานขายโปสการแด 

1.รานกาญจนเกษม 
2.รานจําหนายนาฬิกา 
3.รานมีแตดาย 
4.รานพูลเงินทอง 
5.รานของชํารวย 
6.รานเสื้อผา 
7.รานทํานายดวง 
8.รานนัทกับปอ 
เครื่องจักสานโอท็อป 
9.รานของเลนเกา 

 
รานคาริมที่จอดรถ ประกอบดวย 6 รานคา ดังตอไปนี้ 
1. ไกยางบางตาลเจาเกา  
2. ปอเปี๊ยะสด 
3. ซาลาเปาคุณโจ 
4. รานสเต็กจายนอยอรอยเหาะ  
5. นะ รานกุง ปู อบวุนเสน 
6. ปราณีปลาสลิดทอด สาขา 2  
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ตลาดคุณเฉลา  คุณเฉลา รัตนภัณฑแ เป็นคนจากภายนอกชุมชนที่เขามาซื้อดินไว
เมื่อ  10 ปีที่แลวเชนกัน มีความตั้งใจแตแรกแลววาจะพัฒนาที่ดินทําตลาดน้ํา โดยมีการขอคําปรึกษาและ
ขอคําแนะนําจากคุณชวน  ชูจันทรแอยางสม่ําเสมอ 

 
 

 
 

 
 

 

 ภาพที ่32 ภายในตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 4 บริหารโดยคุณเฉลา 
 

ภายในประกอบดวยรานคาในที่ดินของตนประมาณ 80กวาราน  มีการจัดที่นั่งไว
สําหรับรับประทานอาหารไว 3 บริเวณ ไดแก ริมคลอง  ริมสุดทางดานทิศใตของตลาด และปลายซอยของ
ตลาดทางดานทิศตะวันออก รวม ประมาณ 200 ที่นั่ง  พ้ืนที่คาขายแบงออกเป็น 5 แถว และ บริเวณริม
คลองอีก 1 บริเวณ รวมเป็น 6 แถว 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงรานคาบนบก และริมคลอง ตลาดน้ําโซน 4 ของคุณเฉลา 
 

แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 
1.รานของเลนเด็ก  
2.รานรับวาดภาพเหมือน 
 “สบายดีที่ลัดมะยม”  
3.รานเดคูเพจ 
4.รานเกเ 
5.รานเห็ดหิมะบํารุงสุขภาพ  
6.รานขายเครื่องสําอางคแN 
Nature 
7.รานขายตนไม  

1.ลูกชุบเพชรทองคํา 
2.สละลอยแกว น้ําตะลิงปลิง 
3.ปลาซิวแกว  
4.ปอเปี๊ยะสด ปู กุง 
5.ขนมโคเมืองนคร 
6.หมี่กรอบผลไม 
7.ปภัสราขาวยําสมุนไพร 
8.กเวยเตี๋ยวลุยสวนกุงสด 
9.ขนมลาของฝากภาคใต 
10.ไกกะทิ 

1. กินแกงใต 
2.วุนเป็ดธนัน 
3.ขนมครองแครง 
4.สมโอขาวใหญแมกลอง 
5.ทอดมันปลาหมึก ปลากราย 
6.ขาวแกงถนนสวนผัก 
7.กเวยเตี๋ยวบกซีฟููด 
8.ขนมผักกาด  
9.ยําแหนมสด 

แถวที่ 4 แถวที่ 5 แถวที่ 6 ร้านค้าริมน้้า 
1บานขนมพลอยลดา 
2.ขนมครกไทนเจริญลาภ 
3.กนกพรยําถั่วแม็คคาเดเมีย 
4.คุณใจรานซูชิ 
5.ลาบหมูทอดทรงเครื่อง 
6.น.นิกสแหมึกยาง 
7.รานหนูจเาขนมจีนซาวน้ํา 
8.ขนมปังหนาหมู ปอเปี๊ยะทอด  
9.ยํากระเพาะปลา 
10.มารวยบารแบีคิว 
11.รานอาหารอีสาน 
12.รานขาวผัดปู 
13.ยําแซบวาสนา 
  

1.ขาวมันไก  
2.หอหมกปลากราย 
3.ปากหมอ อ.พนมสารคาม 
4.น้ําตาลสดกระบอกไมไผ 
5.กนกวรรณผัดไทยกุงสด 
6.ปูาวิภาเมี่ยงปลาเผา 
7.ปฺากะม฿าหอยเวยเฮย ปลาหมึก 
   ไขนึ่งมะนาว 
8.กระยาสารทน้ําออยแท  
9.แกงเห็ดรวม 
10.ไกบารแบีคิว 
11.บานพุงกางซีฟููด 
12.สัมตําครกแตก 
13.ไกยางขอนแกน 

1. ริมตลิ่งซีฟููด 
2.อาหารอีสานรสเด็ด 
3.ขาวยําแหนมสด 
4.น้ําสมุนไพร 
5.รานกาแฟcoffee canal 
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ตลาดของนายชนินทรแ  มีทั้งหมด.14 รานคา ประกอบดวย 
1. รานโปสการแด โปสกวน 
2. รานเสื้อยืด “รอยฝัน พันศิลป” 
3. รานยาหมอหวาน  
4. รานเสื้อผามัดยอม  
5. รานนวดแผนโบราณ 
6. รานเครื่องประดับ 
7. รานพวงกุญแจ “ซิกกะแดว” 
8. รานของที่ระลึก  
9. รานขายเสื้อผา (ตัดเย็บจากผาขาวมา) 
10. รานของเลนยอนยุค  
11. รานปั้นดอกไมจากดินญี่ปุุน  
12. รานของเลนยอนยุค  
13. รานขายภาพวาดและจัดแสดงงานศิลปะ  
14. รานขายงานเซรามิคของตกแตงบาน 

 

   
 

 
 

ภาพที่ 33 การจัดพ้ืนที่รานคาในตลาดน้ําโซน 4 บริหารโดยคุณชนินทรแ 
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ภาพรวมการจัดการพื้นที่ร้านค้า 
จากการสังเกตการณแเมื่อเปรียบเทียบปริมาณนักทองเที่ยวโซน1 2  3 4 พบวา

ตลาดของคุณปราณี และคุณเฉลามีนักทองเที่ยวกระจุกตัวหนาแนนมากที่สุด เนื่องจากมีที่รับประทาน
อาหารติดริมคลองไวรองรับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ และมีเมนูยอดนิยมของนักทองเที่ยวไวคอยบริการ
นักทองเที่ยวอยางจุใจ 

อาหารที่วางขายในตลาดของคุณปราณี และคุณเฉลาคอนขางมีมากมาย
หลากหลายชนิด ทั้งอาหารไทยพ้ืนบาน อาหารไทยประยุกตแ อาหารจีน อาหารทะเล อาหารฝรั่ง และ
อาหารมังสวิรัต  ถือเป็นนําของดี ของเด็ด ของอรอยจากทองถิ่นอ่ืนๆ นํามารวมกันไวที่นี้แหงเดียว ตลาด
โซนนี้แหงนี้อาจเนนเรื่องการสรางและนําเสนออัตลักษณแของทองถิ่นมากนัก แตชื่อเสียงที่แตละรานคาสั่ง
สมมาก็ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความั่นใจไดวาอาหารเหลานี้มีรสชาติดี มีคุณภาพแนนอน 

ผูประกอบการตลาดน้ําพยายามที่จะแบงพ้ืนที่และพยายามที่จะทําใหสินคาของ
ตนแยกออกเป็นหมวดหมูระหวางสินคาของที่ระลึกและสินคาประเภทอาหาร อยางไรก็ตามผูวิจัยพบวายัง
ไมไดมีการแบงแยกประเภทของอาหาร เชนอาหารประเภทคาว – หวาน , อาหารสด – อาหารปรุงสําเร็จ, 
อาหารรับประทานทันที-อาหารนํากลับ,  อาหารพ้ืนบาน-ไทย จีน – ฝรั่ง-อีสาน   ทําใหนักทองเที่ยวตอง
เดินชมสินคาใหรอบแลวจึงตัดสินใจเลือกซื้อ 

3.3.2 พื้นที่แหล่งเรียนรู้และสันทนาการ 
มะยมทัวร์ 
ทาเรือมะยมทัวรแอยูบริเวณเชิงสะพานขามคลองลัดมะยมในบริเวณตลาดของ

คุณชวน ชูจันทรแ กิจการตอนนี้กําลังไปไดดี มีนักทองเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ เรือที่ใชเป็นเรือหางยาว จุคนได 
20 คน มีทั้งหมด 5 ลํา  มีเสนทางทองเที่ยวหลัก 2 เสนทาง คือ ชมบานเกา เดินเขาสวน  คิดคาบริการ 50 
บาท ตอเที่ยว ใชระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  อีกเสนทางหนึ่ง คือ เสนทางทองเที่ยววัดสะพาน 

ขณะนี้ยังไมมีเจาหนาที่นําชมประจําเรือเนื่องจาก ไมมีมีเงินจางระยะยาวอาจจะ
ตองเลิกใชเรือหางยาวเพราะวาไมสวยและเสียงดัง อยากเปลี่ยนเรือใหมันสวยๆ และเอาปลองรถใสเพ่ือ
เก็บเสียง และนักทองเที่ยวในเรือตองนั่งสบายๆ เหมือนนั่งเกาอ้ี จะไดไมตองนั่งงอขาเหมือนเรือหางยาว 
(ชวน จันทรแ,2553) 

พิพิธภัณฑ์ตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
เดิมใชชื่อวาบานหัตถกรรม พิพิธภัณฑแเรือจําลอง คลองลัดมะยม พิพิธภัณฑแแหง

นี้ยายมาจากที่ดินของนายชีพ  ชูจันทรแ ริมถนนบางระมาดฝั่งใต มาสราง ณ ที่ดินแหงใหมติดริมคลอง 
ลัดมะยมฟากตะวันตก เกือบถึงสี่แยกคลองบางพรม 
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ภาพที่ 34 พิพิธภัณฑแตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
 

คุณสุรชัย  รุณบุญรอด  เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช บางกอกนอย แตเติบที่
บางกอกใหญ แถวโรงเรียนทวีทาภิเษก แลวยายมาอยูที่ซอยวัดดงมูลเหล็ก เขตบางกอกนอย เมื่อไดอายุ 
20 ปี สมรสกับนางอารมณแ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม อีกสามปีตอมา ไดเขารวมเป็นอาสามสมัครทหาร
พรานไปสงครามที่ลาวกลับมาอยูตลิ่งชัน ซอยวัดชัยพฤกษมาลา  พรอมกับเขาบรรจุในสังกัดกองพลทหาร
ปืนใหญกอบกูอากาศยาน 7 ปี จากนั้นยายมารับราชการในองคแการทหารผานศึก จนถึงปี พ.ศ. 2545 จึง
ไดลาออกจากงานเพ่ือตอเรือจําลองอยางเต็มตัว 

 

 
 

ภาพที่ 35 ผูบริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
 
คุณสรุชัย รุณบุญรอดเริ่มมีความสนใจในการตอเรือมาตั้งแต ปีพ.ศ. 2536  

วันหนึ่งไดมีโอกาสไปเดินชมเรือจําลอง ที่ศูนยแการคาริเวอรแซิตี้ เขตบางรัก เกิดความประทับใจมาก แตไมมี
ทุนทรัพยแพอที่จะซื้อมาไวในครอบครอง จึงเป็นแรงผลักดันใหคุณสุรชัยเกิดความคิดที่จะตอเรือสําเภาดวย
ฝีมือของตนเอง คุณสุรชัย รุณบุญรอด (2556) ไดเลาถึงที่มาตอนนั้นวา  
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ผมไปเดินเที่ยวหางริเวอรแซิตี้ บางรัก ผมเห็นรานขายเรือเยอะแยะและสวยงามมากตอนนั้น
เงินเดือน 2,000 บาท ไมมีปัญญาซื้อ เดินในรานอยู 2 ชั่วโมง จนกระทั่งลูกจางเดินออกมาบอกวา พี่ๆ 
ราคาถูกๆ หมื่นกวาบาทมีอยากไดไหม เหมือนเขาคงรําคาญเต็มที เดินอยูนั่นแหละ คําพูดนี้ไมไดเรียก
ใหผมซื้อนะ แตมีปัญญาซื้อไหมหมื่นกวาบาท ผมกลับมาบานผมก็ไปหาทอนไมใตถุนบานเอามาลาง 
เอามาตากแดด กับรูปเรือที่สะสมไว เอามาบรรเลงตั้งแตวันนั้นเป็นตนมา ใบเรือก็เอาผาพันคอลูกเสือ
มาพนแลคเกอรแ เรือลําแรกตอเป็นเรือสําเภา  

 
หลังจากที่ตอเรือโจรสลัดลําแรกไดสําเร็จ คุณสุรชัยก็ยังสรางผลงานเรือโจรสลัด

จําลองออกมาอีกเรื่อยๆ เพราะถือวาเป็นงานอดิเรก และเป็นความชื่นชอบสวนตัว ปี พ.ศ. 2540 คุณสุรชัย
ขายเรือลําแรกไดเพราะวามีคนรูจักมาหาญาติที่บานบังเอิญไดเห็นผลงานที่คุณสุรชัยเก็บไวแลวเกิดความ
สนใจจึงขอซื้อในราคา 350 บาท เหตุการณแนี้ไดสรางความปลื้มใจแกคุณสุรชัยถึงขนาดที่วา กําเงินตั้งแต 
“หาโมงเชา จนถึงบายสองโมงกวาดวยความดีใจ” ไมเพียงเทานี้จากนั้นมาคุณสุรชัยไดหันมาเอาจริง เอา
จัง ทุมเวลาสวนใหญเพียรพยายามตอเรือจนดึกดื่นจนสงผลกระทบกับงานประจําที่ทํา ในปีพ.ศ. 2545 จึง
ตัดสินใจออกจากราชการเพ่ือมาตอเรือจําลองอยางเต็มตัว 

แมวาภรรยาของคุณสุรชัยจะมองวาการตอเรือโจรสลัดจําลองเป็นเรื่องไรสาระ
คุณสุรชัยก็ไมลดละความพยายาม พยายามเรียนรูและฝึกฝนโดยการไปตามที่ที่จัดแสดงเรือจําลอง รวมทั้ง
เรียนรูจากตําราที่เขียนโดย อาจารยแมาโนช มุกลีบุตร 

ตอมาชื่อเสียงของคุณสุรชัยเริ่มเป็นที่รูจักแพรหลายมากขึ้น จากการที่คุณสุรชัย
นําเรือที่ตนตอขึ้นสงเขาประกวดตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ เขตตลิ่งชัน และไดรับการคัดเลือก
ใหอยูในระดับสี่ดาว เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545- 2546 นอกจากนี้คุณสุรชัยยังไดรับการแตงตั้งใหเป็น
ประธานชมรมผูผลิตสินคาชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ ของเขตตลิ่งชัน  

แตเพราะใจไมรักในงานบริหารคุณสุรชัยดํารงตําแหนงประธานกลุมโอท็อป 
ตลิ่งชันเพียงปีเดียวก็ลาออก ประจวบกับในปีพ.ศ. 2547 คุณชวน ชูจันทรแไดเปิดตลาดน้ําคลองลัดมะยม
มาแลวระยะหนึ่ง ไดรับการติดตอทาบทามจากคุณชวนใหมาทําตลาดรวมกันคุณสุรชัยจึงตกลงรวมงานกับ
คุณชวน 

คุณสุรชัยกับการกอตั้งบานพิพิธภัณฑแเรือจําลองคลองลัดมะยม 
คุณสุรชัยรูจักกับคุณชวน ชูจันทรแมาตั้งแตปี พ.ศ. 2544 เพราะขับรถผานมาแถว

คลองลัดมะยม (สวนบัว) และแวะรับประทานอาหารที่รานอาหารของคุณชวน ชูจันทรแ เมื่อไดคุยกันแลว
รูสึกวาคุยกันถูกคอ โดยเฉพาะตรงที่เคยไปสันติอโศกมาเหมือนกัน ในชวงระหวาง ปี พ.ศ. 2546-2547 
คุณสุรชัยไดดํารงตําแหนงประธานชมรมผูผลิตสินคาหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑแของเขตตลิ่งชัน หลังจาก
ลาออกจากตําแหนงไดเขามารวมทําตลาดน้ํากับคุณชวน ชูจันทรแ  ขณะนั้นตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปิด
ดําเนินการมาแลวประมาณ 6 เดือน  
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ในระยะแรกคุณสุรชัย ยังไมไดมีแนวคิดสรางพิพิธภัณฑแในทันที หากแตเริ่มตน
จากรานขายกาแฟและรานขายสินคาโอทอปกอน สินคาโอทอปที่นํามาวางขาย ไดแก เสื้อผาทอมือ  
น้ําสมุนไพร น้ําลูกยอ ของเลนพ้ืนบาน  ปรากฏวาลูกคาใหการตอบรับไมดีเทาที่ควรรานอยูไดเพียง 3- 4 
เดือนก็เลิกกิจการ เพราะวาเอาของมาวางแลวขายไมได ตอมาประมาณชวงปลายปี พ.ศ. 2548 คุณสุรชัย
ไดปรับจากรานขายเรือจําลองสรางเป็นพิพิธภัณฑแขึ้นมา เพ่ือเก็บเรือจําลองแบบตางๆใหคนรุนหลังได
ศึกษา เพราะเคยเห็นตัวอยางจากประเทศบรูไนที่ตองซื้อเรือจําลองที่ตนเคยขายใหตางชาติใหกลับมาอยู
ในพิพิธภัณฑแประเทศของตน 

อาคารพิพิธภัณฑแหลังแรกตั้งอยูบนที่ดินของคุณชีพ ชูจันทรแ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 
200 ตารางวา อยูถัดเขามาจากริมคลองลัดมะยมประมาณ 60 เมตร โดยจุดที่สรางพิพิธภัณฑแฯ จะอยูหาง
จากถนนบางระมาดเขามาเกือบ 10 เมตร อาคารหลังนี้คุณชวน ชูจันทรแไดสรางขึ้นไวอยูกอนหนานั้นแลว
เพียงแตคุณสุรชัยปรับปรุงซอมแซมหลังคาและพ้ืน 

ของที่นํามาจัดแสดงนอกจากเรือโจรสลัดจําลองแลวยังมีเรือไทยจําลองประเภท
ตางๆ จึงทําใหตองมีการเพ่ิมพูนความรูดวยการตระเวนสัญจรไปศึกษาดูงานการตอเรือจําลอง ตามสถานที่
ตางๆ อาทิ หมูบานบัวขาว จังหวัดอยุธยา ของอาจารยแประชวน  ขาวมาลา ,เขตมีนบุรี ของอาจารยแ กมล  
,จังหวัดเพชรบุรี อาจารยแประจวบเพชรนาวี และที่จังหวัดตรังเพ่ือศึกษาการตอเรือมอแกนจําลอง  

ในปีพ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขามาทําโครงการชุมชนทองเที่ยว
ยั่งยืน ตลิ่งชัน คณะวิจัยไดมีการลงพ้ืนที่ศึกษาประวัติศาสตรแทองถิ่นชุมชนคลองลัดมะยมดวย จึงเกิด
แนวความคิดที่จะประยุกตแงานเรือเป็นกุญแจไปสูการศึกษาประวัติศาสตรแทองถิ่นและการพัฒนาทองถิ่น 
อีกทั้งการเขามาของคณะทํางาน สสส.ภายใตโครงการเรื่องสื่อพ้ืนบาน (ซึ่งเขามาในชวงเดียวกับที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรเขามา) ก็ชวยใหความคิดที่จะใชเรือในการพัฒนาทองถิ่นยานตลิ่งชันเกิดมีความเป็น
รูปธรรมมากขึน้ โดยทําการเสนอโครงการ “เรือสื่อสัมพันธแกับแมน้ําลําคลอง” เพ่ือพัฒนาจิตสํานึกของคน
รุนใหมโดยเฉพาะบริเวณชุมชนคลองลัดมะยมและโดยรอบใหตระหนักถึงความสําคัญและชวยอนุรักษแ 
คูคลอง โดยมองวาเรือนาจะมีบทบาทเชื่อมโยงใหคนไดใกลชิดกับลําคลองอีกครั้งหนึ่ง ทางสสส.ได
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจัดทํากิจกรรมยอยที่อยูในโครงการ ไดแก กิจกรรมสอน
เด็กหัดพายเรือ จัดแขงขันการพายเรือ สอนเด็กในโรงเรียนตางๆ ในเขตตลิ่งชันทั้งรัฐและเอกชน บรรยาย
ใหความรูเรื่องเรือพ้ืนบาน พรอมทั้งเป็นวิทยากรสอนการตอเรือพ้ืนบานจําลอง หลายแหง อาทิ โรงเรียน
เพลินพัฒนา โรงเรียนวัดอินทราวาส โรงเรียนวัดมะกอก โรงเรียนวัดทองบางระมาด ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
ยังคงเป็นกิจกรรมหลักที่ยังคงทําตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

การยายแผงคาอาคารตลาดจากที่ดินฝั่งใตของถนนบางระมาดขามมาอยูฝั่งเหนือ 
อันเป็นที่ดินที่ไดรับการบริหารจัดการโดยคุณไฉน ขาวเจริญ ในชวงปลายปี พ.ศ. 2550 ทําใหมีการสราง
พิพิธภัณฑแหลังใหมขึ้นมาดวย โดยเขยิบออกมาอยูชิดติดกับริมถนนมากขึ้น อาคารมีลักษณะเป็นโรงไมชั้น
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เดียวขนาดกวาง 8 x 4 เมตร ใหชื่อวาบานหัตถกรรมพิพิธภัณฑแเรือจําลอง คลองลัดมะยม รวมทั้งคุณ
สุรชัยไดลงทุนสรางโรงนวดและรานคาเพ่ือเก็บคาเชา แลวหักรายไดบางสวนจายคาเชาที่ใหกับคุณชีพ  
ชูจันทรแ เจาของที่ดินอีกตอหนึ่ง 

 

   
 

ภาพที ่36 พิพิธภัณฑแตลาดน้ําคลองลัดมะยม เมื่อครั้งที่ยังใชชื่อวาพิพิธภัณฑแเรือจําลองคลองลัดมะยม ซึ่ง
ตั้งอยูบนที่ดินของคุณชีพ ชูจันทรแ ถายไวเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553 

 
ตอนที่ทําพิพิธภัณฑแ (ระยะที่ตลาดฝั่งคุณไฉนเปิด) ระหวางปี พ.ศ. 2551 – 2553 

นักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยมมากขึ้น ทําใหมีผูสนใจเขาชมพิพิธภัณฑแมากขึ้นตามไปดวย 
พิพิธภัณฑแเริ่มคับแคบ รายไดจากการขายเรือมีเขามาบางเรื่อยๆ ไมมากนัก แตไมไดวิตกกังวลเพราะทํา
พิพิธภัณฑแไมเนนขาย เนนใหความรู  

หนวยงานหลายฝุายไดยื่นมือเขามาใหการสนับสนุนในหลายดาน อาทิ มูลนิธิ
เพ่ือพิพิธภัณฑแไทยไดมอบทุนสนับสนุน ประจําปี พ.ศ. 2553 จํานวน 40,000 บาท เพ่ือพัฒนาสถานที่ให
เป็นแหลงเรียนรู การจัดทําของที่ระลึก ตลอดจนสรางสรรคแกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธแครอบครัว 
คือ กิจกรรม Happy Family Day ซึ่งมีทั้งการตอบปัญหาชิงรางวัล และสอนการตอเรือจําลอง สวนของที่
ระลึกที่ทางพิพิธภัณฑแฯไดจัดทําออกมาจําหนาย ก็คือ แผนแมเหล็กและกลองไมขีด 

ทางดานสภาวัฒนธรรมตลิ่งชันก็ชวยสนับสนุนดานการประชาสัมพันธแโดยเชิญให
รวมนําเรือจําลองออกแสดงในงานวัฒนธรรมเรื่องเรือที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชวยทําทะเบียนฐานขอมูลสิ่งของจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑแเอกสารแผนพับนั้นแจกใหแกผูเขามาเยี่ยมชม 

และสุดทายคือ สํานักงานเกษตรตลิ่งชันไดขึ้นทะเบียนเป็นวิสหากิจชุมชนหาก
พิพิธภัณฑแตองการเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถกูยืมในวงเงิน 50, 000 บาท (แตที่ผานมายังไมไดกูยืม) 

ในชวงปลายปี พ.ศ. 2553 คุณชีพ ชูจันทรแ เจาของที่ดินที่คุณสุรชัยเชาอยูเกิด
เปลี่ยนความคิด โดยตองการนําที่ดินทั้งหมดของตนกลับคืนมาบริหารจัดการเอง ทําใหพิพิธภัณฑแตอง
จัดการยายสิ่งของทั้งหมด 
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พิพิธภัณฑแตลาดน้ําคลองลัดมะยมในปัจจุบัน 
พิพิธภัณฑแฯ ไดยายมาตั้งที่ใหม ณ บริ เวณชายคลองลัดมะยมฝั่ งตะวันตก 

ทางดานใตของตลาดน้ําคลองลัดมะยมลงมาจนเกือบถึงสี่แยกคลองบางพรม เปิดใหเขาชมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 หลังจากที่เปิดไดเพียง 10 วัน พิพิธภัณฑแฯ ก็ตองเผชิญกับน้ําทวมครั้งใหญ
กินระยะเวลานานกวา 2 เดือน แมวาจะมีการเตรียมการเก็บของขึ้นที่สูงแตคลื่นจากเรือก็ซัดขาวของ
กระจัดกระจาย เสียหายกวารอยละ 80 โดยเฉพาะเรือจําลองที่คุณสุรชัยทําสะสมมาตั้งแตสมัยที่เริ่มหัดตอ
เรือ มีบางสวนยังหลงเหลืออยู อาทิ เรือลําใหญ ขาจักรเย็บผาโบราณ และพระบรมฉายาลักษณแ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

การกอบกูใชเวลาทั้งหมด 3-4 เดือน โดยไดรับทุนสนับสนุนจํานวนหนึ่งจาก
มูลนิธิสอางคแอินศาสตรแเพ่ือกอสรางขอบปูนและลวดตะแกรงลอมรอบพิพิธภัณฑแ  ลาสุดกระทรวง
วัฒนธรรมไดมอบงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท เพ่ือบูรณะซอมแซมพิพิธภัณฑแ ซึ่งคุณสุรชัยไดทําการ
ตอเรือจําลองขึ้นมาใหมอีกหลายลํา ทําตูจัดแสดง อีกทั้งสิ่งของหลายชิ้นคุณสุรชัยเก็บมาจากกองขยะที่มา
กับน้ําแลวนํามาซอม อาทิ ตูไม และชุดถวยชามลายดอกไม ดังนั้นในพิพิธภัณฑแแหงนี้จึงมีทั้งของใหมและ
ของเกา แตพยายามรักษาคงรูปแบบการจัดแสดงใหเหมือนกับเมื่อครั้งกอนที่น้ําจะทวมใหมากที่สุด 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑแ มีลักษณะ “ของนําเรื่อง” คือ เนนจัดแสดงสิ่งของเป็น
หลัก สวนสาระเรื่องราวจะไดรับจากผูนําชม ซึ่งก็คือคุณสุรชัย ภายในพิพิธภัณฑแมีสิ่งของจัดแสดงหลาย
หมวดเพ่ิมขึ้นจากการจัดแสดงแตเพียงเรือจําลองอยางเดียว อันไดแก อุปกรณแเครื่องมือจับปลาพ้ืนบาน 
เครื่องปั้นดินเผา พระเจาอยูหัวกับเรือ เครื่องใชไฟฟูาเกา และอุปกรณแสื่อสารโบราณ และมีดพราดาบ 
เคียวเกี่ยวขาว ทั้งหมดนี้ลวนเป็นของเกาที่กําลังจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจําของคนรุนใหม 

นอกจากการจัดแสดงภายในอาคารแลวพิพิธภัณฑแยังมีกิจกรรมการศึกษาวิจัย
และการเผยแพรความรูทองถิ่นภายใตชื่อ ศูนยแศึกษาประวัติศาสตรแทองถิ่น (ภาคประชาชน) โดยเริ่มตนมา
จากการที่คุณสุรชัยมีความชอบและความสนใจเรื่องราวดานประวัติศาสตรแอยูเป็นทุนเดิม จึงไดมีการ
รวมตัวกัน 4-5 คนที่มีความสนใจรวมกันชวยกันศึกษาประวัติศาสตรแยานตลิ่งชัน โดยรวมกันมองหา
ตํานานเรื่องเลาที่นาสนใจ ประเด็นที่มีการศึกษากันอยูในขณะนี้ ไดแก กําเนิดที่มาของคลองลัดมะยม 
เพลงขอทานกระยาสารท ผียายหวาน ศาลแมโพสพ และรถไฟชนกันที่ตลิ่งชัน ทางพิพิธภัณฑแไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการจากศูนยแมานุษยวิทยาสิรินธร ในการชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

การบริหารจัดการ พิพิธภัณฑแแหงนี้ดูแลโดย คุณสุรชัย รุณบุญรอดเป็นหลัก 
รวมทั้งคนในครอบครัวและเพ่ือนมาชวยดูแลในบางโอกาส เนื่องจากปัจจุบันคุณสุรชัยไดเลิกกิจการราน
กาแฟแลว เงินทุนที่นํามาใชในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑแจึงไดมาจากการชวยเหลือสนับสนุนจากองคแกร
ภายนอกเงินบริจาคจากผูเขาชมและรายไดจากการจําหนายของที่ระลึก 
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คุณสุรชัยมีความคาดหวังวาอยากพัฒนารูปแบบการจัดแสดงใหมีชีวิตชีวามาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจวาจะทําใหพิพิธภัณฑแของตนมีบทบาทอนุรักษแ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของตลิ่งชัน โดยเฉพาะการรักษาวิถีชีวิตของคนท่ีอยูริมคลอง สิ่งที่จะทําตอไปในอนาคตคือผลักดันให
พิพิธภัณฑแแหงนี้อยูในเสนทางทองเที่ยววัฒนธรรมของเขตตลิ่งชันเพ่ือบอกเลาเรื่องราวในอดีตของตลิ่งชัน 

 
ถนนจะใหขึ้นมากี่ถนนก็ใหขึ้นไป ตึกจะใหขึ้นมากี่ตึกก็ใหขึ้นไป แตวัฒนธรรมในคลองตอง

อยู เพราะหัวใจของตลิ่งชัน คือ คลอง อาจทําเสนทางทองเที่ยวโดยใหตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็น
ศูนยแกลาง และสงเสริมใหคนเชาบานรางริมคลองเปิดเป็นแกลอลี่ โฮมสเตยแ ผมมั่นใจวาคนตองหัน
กลับมาชวยดูแลคลอง (สุรชัย รุณบุญรอด, 2555) 

 

โรงเรียนวิถีถิ่น  
ตั้งอยูในที่สวนของคุณสนอง เหมือนคตซึ่งเป็นคนในชุมชนคลองลัดมะยม มา 

แตดั้งเดิม คุณสนองยังคงใชที่ดินนี้ทําเกษตรกรรมและอยูอาศัยในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง คุณ
สนองมีที่ดินกรรมสิทธิ์ 4 ไร  และยินยอมใหคุณชวน ชูจันทรแใชที่ดินสวนหนึ่งสรางโรงเรียนวิถีถิ่น สําหรับ
จัดกิจกรรมอบรมรมถายทอดภูมิปัญญาชาวสวนใหแกผูสนใจทั่วไป (สนอง เหมือนคต , 2556ก) 

โรงเรียนวิถีถิ่นเป็นแหลงเรียนรูกลางแจง ซึ่งไดรับแนวคิดมาจากโรงเรียนสืบสาน
ภูมิปัญญาที่จังหวัดเชียงใหม สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาเกาของทองถิ่นยานตลิ่งชัน 
ทําใหผูที่เขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแไดรับความรูเพ่ิมเติมอยางครบถวนมากกวาการชมพิพิธภัณฑแในอาคาร 
อีกท้ังยังชวยใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแพัฒนาความสัมพันธแใหปูุยาตายายไดใกลชิดกับ
ลูกหลานมากขึ้น โรงเรียนนี้มีกิจกรรมสอนการตอเรือสําหรับบุคคลที่สนใจทั่วไป มีการใหความรูเรื่อง
มะพราว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คิดขึ้นเพ่ือใหสอดรับกับการเรียนรูแบบบูรณาการในโรงเรียนกลุมเปูาหมายที่
เขามาเรียนก็คือโรงเรียนในยานตลิ่งชัน เชน โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนโพธิสารพิทยาคาร และ
โรงเรียนวัดทองบางระมาด นอกจากนี้ยังมีการสอนอาหารไทยพื้นบาน สูตรอาหารที่นํามาถายทอดเป็น
อาหารตามแบบฉบับชาวสวนยานตลิ่งชัน ผูที่มาสอนสาธิตการปรุงอาหารลวนเป็นคนในทองถิ่นที่อาศัยอยู
ริมคลองลัดมะยม อันไดแก ปูาสนองสอนทําขนมจีนแกงไก ปูาเตียงสอนทําผัดเผ็ดปลาดุก และคุณหนูนา
สอนทําขนมไทย 

กิจกรรมนี้ไดดําเนินมา 4-5 ปี แลว ผูที่สนใจเขาเรียนจะตองติดตอแจงความ
ประสงคแ นัดวันเวลากับคุณชวน ชูจันทรแลวงหนา แลวจึงจะจัดการเรียน การสอนวันเวลานัดดังกลาว  
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บึงบัว 
เจาของที่ดินมีสายสัมพันธแทางเครือญาติกับคุณชวน  โดยยินยอมใหคุณชวน  

ชูจันทรแ เชาที่ดินพัฒนาเป็นสระบัว และสรางศาลาบนสระบัวใหนักทองเที่ยวนั่งพักผอน ในบึงบัวมีทาง
เชื่อมกับคลองลัดมะยม เสารแ-อาทิตยแมีเรือพาย มีที่นั่งพักผอน มีไอศกรีมบริการตนเอง เงินก็หยอดกระปุก 
วันหนึ่งไดมากกวา 300 บาท 

 

 
 

ภาพที่ 37 บึงบัว 
 

โรงควาย 
คุณไพศาล เป็นเจาของที่ดินบริเวณโรงควาย ในปีพ.ศ. 2552 คุณไพศาลได

ยินยอมใหคุณชวน ชูจันทรแเชาที่บริเวณนี้สรางโรงควาย และสรางบานใหนายบุญยืน รอดชีวะเจาของ
ควาย นอกจากนี้คุณชวน ชูจันทรแยังเป็นผูลงทุนพัฒนาที่ดินผืนนี้ใหบริการเชาที่จอดรถอีกดวย 

จุดเริ่มตนเกิดจากมีมัคคุเทศกแคนหนึ่งไดไปเห็นควายลากเกวียนที่ อําเภอ 
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จึงเกิดความคิดวานาจะลองทําดูบาง ก็ไดขับรถตระเวนสํารวจทั่วกรุงเทพฯ 
มาพบกับคุณชวน ชูจันทรแ ติดตอขอใหคุณชวนหาพ้ืนที่เพ่ือสรางโรงเลี้ยงควาย คุณชวนไดติดตอของเชาที่
จากคุณไพศาล บุตรเขยของนางสําริด ทองมา ในอัตราคาเชา เดือนละ 1,000 บาท (ชวน ชูจันทรแ,  2553) 

หลังจากที่มัคคุเทศกแไดพาคนเลี้ยงควาย และฝูงควายจากจังหวัดอุทัยธานี มาอยู
ที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ก็ไมไดติดตอกลับมาอีกเนื่องจากเปลี่ยนอาชีพไปขายประกัน  คุณชวนตอง
ชวยเหลือหลายดาน นับตั้งแตจายคาเชาที่ เดือนละ1,000 บาท สรางโรงเรือนเลี้ยงควาย รวมทั้งจาย
คาแรงเลี้ยงครอบครัวคนเลี้ยงควายในชวง 3-4 เดือนแรก  

เมื่อดําเนินการไปได 6-7 เดือนพบวากิจการไปไดไมคอยดีนัก คนกรุงเทพฯไม
นิยมขี่ควาย ระหวางนี้คนเลี้ยงควายก็ทําขายขนมหารายไดเสริมไปดวย นอกเหนือจาก กิจกรรมถายรูปกับ
ควาย ทํากลองบริจาค ซื้ออาหารใหควาย ทําใหพออยูได 
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ภาพที่ 38 โรงควาย 
 
โรงเรียนสอนขี่ม้า 
จาสิบเอกชาตรี  พุมจันทรแ ไดนําที่ดินของยาย ชื่อ นางสําริด  ทองมาก เปิดกิจการ

ขี่มาชมสวนมาตั้งแตปี พ.ศ. 2553  จนปัจจุบันในปี พ.ศ. 2556 กิจการไดขยายเติบโตเป็นโรงเรียนสอน 
ขี่มา เปิดการเรียนการสอนในชวงวันหยุดเสารแ – อาทิตยแ 
 

     

ภาพที่ 39 บริการขี่มาชมสวน 
 

เนื่องจากคุณชาตรีรับราชการทหาร และในหนวยงานก็มีมาจํานวนหนึ่งที่ปลด
ระวาง จึงทดลองนํามาที่ปลดระวางแลว 2 ตัว ใหบริการขี่มาสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําคลอง
ลัดมะยม ปรากฏวาไดกระแสตอบรับจากนักทองเที่ยวดีโดยเฉพาะเด็กๆ จึงพามาตัวใหญมาเพ่ิมอีก 2 ตัว  
คาบริการอยูที่ครั้งละ 60 บาท รอบละ 15 นาที รายไดวันหนึ่งเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1,000 บาท 

 



88 

จะเห็นไดวาตลาดน้ําคลองลัดมะยม ประกอบดวยเจาของที่ดินหลายราย บางก็
ดําเนินกิจการสรางตลาดน้ํา สรางอาคารและแผงคาเปิดใหคนทั้งในทองถิ่น และนอกทองถิ่นเขามาขาย
อาหารและสินคาอ่ืนๆ ใหแกนักทองเที่ยว เจาของที่ดินบางรายก็พัฒนาที่ดินของตนเพ่ือประโยชนแดานการ
สรางการเรียนรูและสันทนาการ แตอยางไรก็ตามผูที่มีบทบาทในการใชประโยชนแจากที่ดินในชุมชนคลอง
ลัดมะยมก็ยังคงอยูภายใตดุลพินิจของคุณชวน ชูจันทรแ ซึ่งการที่จะทําเชนนี้ไดนั่นหมายความวาคุณชวน  
ชูจันทรแตองมีความสามารถในการเจรจาตอรอง และเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชนมากพอสมควร 
 3.4 การปรับปรุงพื้นที ่

มีการปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 2 พื้นที่ของคุณไฉน ในปี 2550 โดย 
ตอเติมอาคารตลาดเพ่ิม เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาด ตอมาตอเติมเพ่ิมรานคาในสวนเจียมตนเพ่ือทํา
รานจําหนายของที่ระลึก และบริการนวด เพ่ือใหตลาดมีสินคาจําหนายหลากหลายและตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาเพ่ิมมากขึ้น  คุณไฉน (2556ก) เลาวา ตอนปี 2550 มีการปรับปรุงหลังคาตลาด
ดานหนา 3 หลังใหยกสูงขึ้นแลวปูพ้ืนปูนใหแมคาขายของหมดเลยแทนสนามหญา เพ่ือใหตลาดดูมีอะไร
มากขึ้น การขยายรานคาเขาไปในสวนมาจากแมคามีความตองการขายของที่ระลึก กิ๊ฟช็อปงานฝีมือเพราะ
คิดวาเดินเขาไปในสวนมันจะไมมีอะไรเลยก็รับๆเขามา สรางมาทีละนอยจากที่คุณชวนไดรับงบประมาณ
มาสุดทายก็เต็มอยางที่เห็น 

คุณชวน ชูจันทรแ (2556) เลาวา ตั้งแตปี 2553 คุณชวนไดสรางแผงคาใหคุณปราณี 7 
ชองไดแมคา 14 เจาพอมาปี 2554 คุณปราณี จึงลงทุนสรางแผงคาเพ่ิมจากเดิมกวา 100 ชอง ไดแมคา
เพ่ิมเป็น 100 เจา คุณชวนยังเลาตออีกวา ที่ดินคุณชนินทรแ มีชาวบานเชาทําสวนปลูกกลวยไม ตอนนั้น
เขาคิดไววา ถาตลาดตรงชายคลองดีก็จะถมที่ทําที่จอดรถเหมือนกัน พอมาปี พ.ศ. 2554 หลังน้ําทวมก็ถม
ที่ทําที่จอดรถเมื่อหลังน้ําทวม 
 3.5 ช่วงเวลาขาย 

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปิดใหบริการในวันเสารแ – อาทิตยแ และวันหยุดนักขัตฤกษแ โดย
จะใหบริการตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 3.6 การเก็บค่าเช่าแผง  

การเก็บคาเชาแผงแตละโซนไมเทากัน ขึ้นอยูกับการกําหนดของเจาของพ้ืนที่ในโซน
นั้นๆ โดยจะเก็บเงินเป็นรายวัน โดยบางโซนจะมีการเก็บคาบํารุงพ้ืนที่รายปีแรกเขา และจายคาเชาแผง
รายเดือนและรายวัน โดยแตละโซนมีการจัดเก็บคาเชาแผงดังนี้ 

1.โซนคุณดรุณี จะใหแมคาประจําจายรายเดือน 500-600 บาท และเก็บรายวันๆ ละ 
50 บาท สวนแมคาขาจรจะจัดเก็บวันละ 100 บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.โซนคุณไฉน และคุณเฉลา  กําหนดคาเชาพ้ืนที่คาขาย แผงคาบนบก เก็บปีละ 2,000 
บาทเดือนละ 100 บาท สวนผูที่มาจําหนายสินคาทางเรือจะเก็บคาเชาตอวันในวันที่มีตลาดน้ําฯ วันละ 50 
– 60 บาทรานคาทั้งเกาและใหมใชอัตราคาเชาพ้ืนที่เดียวกัน  

3.โซนคุณปราณี มีการจัดเก็บคาเชารายปี 1,800 บาท รายเดือน 700 บาท และคาเชา
รายวัน 50-100 บาท 

4.คุณชนินทรแ จะจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวน 400 บาท และรายวัน 40 บาท 
5.คุณชวน ไมมีการจัดเก็บรายปีและรายเดือน โดยจะจัดเก็บคาเชาแผงเป็นรายวัน 30-

40 บาท 
 3.7 การก้าหนดราคาสินค้า 

การกําหนดราคาสินคาประเภทอาหารแตละโซนจะไมเทากัน แตโดยสวนใหญจะเฉลี่ย
อยูที่ 25-30 บาท แตถาเป็นโซนของคุณปราณี และโซนใหม จะเฉลี่ยอยูที่จานละ 50 บาท หากเป็นสินคา
ประเภทของที่ระลึกและงานประดิษฐแ ราคาจะใกลเคียงกันในแตละโซนคือ 250 – 350 บาท นโยบายดาน
ราคาสินคาของแตละตลาดไมตางกันมากเนื่องจาก ผูบริหารตลาดปลอยใหการกําหนดราคาเป็นไปตาม
กลไกของตลาด  
 3.8 การสร้างอัตลักษณ์ 

การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในตลาดจะพยายามใชของที่หาไดในทองถิ่น จําพวกจาก,
มะพราว,ไมไผ โต฿ะที่ใชนั่งทานอาหารก็จะเลือกที่เป็นแครซึ่งทํามาจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือใหกลมกลืนกับ
สภาพโดยรอบตลาดน้ํา และมีการจัดกิจกรรมการรองเพลงขอทานกระยาสารท และยังมีการแหเพลงเรือ
เพ่ือใหสะทอนวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ําลัดมะยม 

การดูแลรักษาสภาพคลองลัดมะยมและลําคลองเสนอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกันใหสะอาดอยู 
เสมอ เพราะวิถีชีวิตของชาวตลิ่งชันเป็นวิถีชีวิตที่คูกับสายน้ํา 

บรรจุภัณฑ์ คุณชวนใหขอมูลวา มีการพยายามใหผูคาทุกโซนในตลาดน้ํา ใชบรรจุภัณฑแ
ที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เชน ใบตอง,จานกระดาษ มาใช ซึ่งในโซนของคุณปราณี จะไมคอยไดรับ
ความรวมมือเทาที่ควร ทําใหการบริหารจัดการตลาดไมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การแต่งกาย คุณชวน ชูจันทรแไดรณรงคแใหผูคาและผูประกอบการทุกโซนในตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมสวมเสื้อมอฮอมเพ่ือสรางเอกลักษณแของความเป็นชุมชน  
 3.9 การจัดการด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  

1. ห้องน้้าสาธารณะ พบวา ตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีบริการหองน้ําฟรี และมีบริการ
อยูตามจุดตางๆ  
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2. ป้ายบอกทางมายังตลาดน้ําคลองลัดมะยมนั้นมีความชัดเจนสามารถอํานวยความ
สะดวกใหกับนักทองเที่ยวใหเขาถึงไดงาย สวนปูายสื่อความหมายทางการทองเที่ยวในตลาดน้ํามีการจัดทํา
ไวตามจุดตางๆ ที่นาสนใจและดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

3. ลานจอดรถ ท่าเทียบเรือ  จากการศึกษาพบวาตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีพ้ืนที่จอดรถ
ไมเพียงพอกับจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือน โดยเฉพาะชวงเวลา 11.00 – 14.00 น. ซึ่งเป็น
ชวงที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมารับประทานอาหารและทองเที่ยวกันมาก ซึ่งขณะนี้มีบริการที่จอดรถของ
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 3 แหง คือ บริเวณ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ฝั่งเหนือ โซน 2 ในที่ดินของคุณไฉน 
ระหวางหนาทางเขาโซนอาหารกับโซนขายตนไม สามารถจอดรถไดประมาณ 10- 20 คัน  และ โซน 3 ใน
ที่ดินของคุณดรุณี  เป็นลานดินลูกลัง จอดรถไดประมาณ 40 – 50 คัน    

บริเวณ ตลาดน้ําคลองลัดมะยมฝั่งใต มีที่จอดรถ 4 แหง  
1. ที่จอดรถในที่ดินของคุณสะอ้ิง อยูบริเวณเชิงสะพานขามคลองลัดมะยม ติดถนนบาง

ระมาด ฝั่งตรงขามกับตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 1 (ตลาดน้ําที่ดินของคุณชวน ชูจันทรแ) 
2. ที่จอดรถในที่ดินของคุณชนินทรแ อยูฝั่งเดียวกับที่จอดรถในที่ดินของคุณสะอ้ิง แตอยู

ถัดลึกเขาไปจากถนนบางระมาด ตองมีการตัดซอยเพ่ือเชื่อมตอกับถนนหลัก (ถนนบางระมาด) 
3. ที่จอดรถบริเวณฝั่งตรงขามกับตลาดน้ําโซน 3 ของคุณดรุณี ที่จอดรถแหงนี้มีจุด

สังเกต คือ จะมีโรงเรียนสอนขี่มาอยูตรงขามปากทางเขาที่จอดรถ  
4.ที่จอดรถในที่ดินตลาดน้ําโซน 4 ของคุณปราณี อยูถัดเขามาจากถนนบางระมาด

ประมาณ 200เมตร 
การเก็บคาจอดรถ โดยสวนใหญจะใหบริการฟรี จะมีเฉพาะโซนของคุณชนินทรแ  

คุณปราณี และ คุณสะอ้ิง จัดเก็บคันละ 20 บาท ซึ่งพ้ืนที่ในการจอดรถทั้งหมดของตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
สามารถรองรับรถไดประมาณ 2,000 คันตอวันซึ่งไมเพียงพอตอการใหบริการลูกคา 
 3.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารตลาด /นักท่องเที่ยว/ผู้ค้า 

ผู้บริหารตลาด 
จากการสัมภาษณแคุณไฉน ขาวเจริญ (2556ก) ไดใหความเห็นวา ปัจจุบันการจัด

กิจกรรมตางๆ ที่จัดรวมกับหนวยภายนอก คุณชวน ชูจันทรแ ไมไดเขามาจัดที่ในสวนเจียมตนของคุณไฉน
แลว หากแตยายไปจัดที่หัวคลอง(เกือบถึงสี่แยกคลองบางพรมในที่ดินของนางสนอง เหมือนคต) พลอยให
เงินงบประมาณที่ไดรับมาถูกนําไปพัฒนาที่บริเวณหัวคลอง นอกจากนี้คุณไฉนยังไดใหความเห็นอีกวา 
นักทองเที่ยวสวนใหญจะไปกระจุกตัวอยูที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมฝั่งใตโดยเฉพาะในพ้ืนที่ของคุณปราณี 
บรรยากาศการคาขายที่ตลาดแหงนี้ซบเซาลง ทั้งๆที่คุณไฉนก็พยายามปรับปรุงใหมีสินคาหลากหลายขึ้น 
ปรับความสูงของอาคารตลาดใหสูงโปรงขึ้น ทําใหตลาดสวางและเย็นขึ้น แตก็ยังไดรับคําติจาก
นักทองเที่ยววาไมมีสินคาที่นาสนใจ แลวเดินผานไปซื้อสินคาที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมฝั่งใตมากกวา  
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จากปัญหาที่เกิดขึ้นคุณไฉนจึงยังคงตองการใหคุณชวนเขามาชวยพัฒนา ชี้แนะ
แนวทางการพัฒนาตลาดน้ําในพ้ืนที่ของตน 

 
อยากใหคนมาเดินฝั่งนี้ สวนใหญลูกคาวัยรุนชอบบน ฝั่งนี้ไมเห็นมีอะไรกินเลย ทั้งๆ ที่จริง

แลวมีตั้ง 5 ซอย เราไดยินก็คิดในใจวาเขาเดินเองเดี๋ยวก็รูเอง,...,คุณชวนเคยแนะนําวาใหใหตั้งแผงคา
ขนานกับริมคลองใหเต็ม เราก็คิดวาจัดลงแลวยายยาก แบบนี้ก็ดี คนเดินไปไดทั่วเวลาคนแนนๆ 
เบียดกัน เขาก็หลบเดินตามซอยได ไมตองเดินตอแถวกันเหมือนทางฝั่งนูน (ไฉน ขาวเจริญ, 2556ก) 

 
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน ที่มาเที่ยวตลาดน้ําคลอง 

ลัดมะยม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556  พบวาจุดประสงคแหลักที่นักทองเที่ยวมายังตลาดแหงนี้คือ 
ตองการมารับประทานอาหาร เดินเลือกซื้ออาหารพ้ืนบานทองถิ่น มีความคาดหวังวาจะไดมาลองลิ้มชิมรส
ฝีมือการปรุงอาหารของคนในทองถิ่น  รวมไปถึงตองการเดินซื้อผักและผลไมที่ชาวบานนํามาจากสวนมี
สวนนอยที่มาเพ่ือซื้อเสื้อผา หรือ ของใช  

สิ่งที่นักทองเที่ยวพึงพอใจในตลาดแหงนี้ มีดังตอไปนี้  
ประการแรก จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทั้งหมดตางลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันวา

ชอบบรรยากาศบริเวณริมคลอง และชอบเลือกมานั่งรับประทานอาหารบริเวณริมคลองมากที่สุดเพราะได
ชมธรรมชาติ ในคลองน้ําใสสะอาด สิ่งที่ถือเป็นเสนหแอยางหนึ่งของตลาดแหงนี้ ก็คือ การใหนักทองเที่ยว
ไดนั่งรับประทานอาหารแบบนั่งพ้ืนที่บริเวณริมคลอง นอกจากเหนือจากการมารับประทานอาหารแลว 
นักทองเที่ยวหลายคนก็สนุกกับการใหอาหารปลาดวย 

ประการที่ 2 ราคาสินคาไมแพงเหมาะสมกับคุณภาพ  
ประการที่ 3 เรื่องคุณภาพและรสชาติอาหารนักทองเที่ยวกลาววาอาหารรสชาติดี 

บางสวนตอบวาอาหารรสชาติจัดอยูในระดับปานกลาง ไมพบวานักทองเที่ยวรายใดตอบวาอาหารรสชาติ
ไมอรอยตองปรับปรุง อยางไรก็ตามคําตอบที่จากนักทองเที่ยวชี้ใหเห็นวาอาหารไมไดอรอยมากเหมือนกัน
หมดทุกราน อาหารของผูคาบางรายยังไมสามารถสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว 

ประการที่ 4 นักทองเที่ยวใหเห็นวาสินคาที่วางจําหนายที่ตลาดน้ําฯมีความหลากหลาย
มาก  

ประการที่ 5 นักทองเที่ยวทั้งหมดใหความเห็นอยางเป็นเอกฉันทแวาแมคาที่ตลาดนี้มี 
มนุษยสัมพันธแ อัธยาศัยไมตรีกับนักทองเที่ยวในระดับดีมากถึงมากที่สุด 
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สิ่งที่นักทองเที่ยวเห็นวาตลาดแหงนี้ยังตองปรับปรุงพัฒนาตอไป มีดังนี้ 
ประการแรก นักทองเที่ยวยังไมคอยพอใจกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวที่

ตลาดน้ําไดจัดเตรียมไวให อาทิ ที่จอดรถฝุุนมากควรมีการเทคอนกรีตเพ่ือลดฝุุน ที่จอดรถไมเพียงพอ ควร
สรางขยายเพ่ิมเติม และสิ่งที่นักทองเที่ยวสวนใหญเห็นวาเป็นปัญหามากก็คือ เรื่องหองน้ํามีนอยเกินไป 
เปียกเฉอะแฉะ ไมสะอาด ไมควรเก็บคาบริการ  นอกจากนี้ตองการใหทางผูบริหารตลาดจัดที่นั่งพัก/นั่ง
รับประทานอาหารริมน้ําใหมากกวานี้ ไมควรใชพ้ืนที่ไปกับการขายของมากเกินไป 

ประการที่ 2 ในอาคารตลาด นักทองเที่ยวสวนใหญรูสึกวา บริเวณที่รับประทานอาหาร
คอนขางรอนควรปรับปรุงอาคารตลาดโดยปรับปรุงความสูงของหลังคาเพ่ือใหลมเขา ชองทางเดินคอนขาง
คับแคบเดินเลือกซื้อสินคาลําบาก นักทองเที่ยวที่เป็นผูสูงอายุแนะนําวาควรมีที่นั่งรับประทานอาหารแบบ
นั่งหอยขาจัดไวที่บริเวณริมน้ําใหมากกวานี้ นอกเหนือจากนี้เห็นวาควรจัดโซนนิ่งรานคาอาหารการกินแบง
ออกเป็นประเภท/หมวดหมูอยางชัดเจน ไมควรคละปะปนกัน 

ประการที่ 3 เกี่ยวกับสินคา นักทองเที่ยวเกือบครึ่งมองวาสินคาทั้งประเภทอาหารและ
ของที่ระลึก ยังไมสามารถสะทอนเอกลักษณแหรืออัตลักษณแของชุมชนริมคลองลัดมะยมไดดีเทาที่ควร  

ประการที่ 4 นักทองเที่ยวตองการใหผูบริหารตลาดมีการติดปูายประชาสัมพันธแวาตลาด
น้ําพ้ืนที่นี้มีกิจกรรมทองเที่ยวใดที่นาสนใจไมควรพลาด นาจะมีแผนการทองเที่ยววามีอะไรบาง ตรงไหน 
คนที่ไมเคยมาไมสามารถรูไดวามีกิจกรรมอะไรบาง ทําใหนักทองเที่ยวพลาดกิจกรรมบางอยางได 

ประการที่ 5 นักทองเที่ยวเห็นวาไมเหมาะสมที่ผูบริหารนํากิจกรรมคาขายมาไวในพ้ืนที่
สวนเพราะจะดูเป็นการเนนการคาขายมากเกินไปควรจัดการพ้ืนที่ในสวนเจียมตนใหมีความเป็นระเบียบ 
ใหเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีความสงบรมรื่น ภายในสวนควรจะจัดกิจกรรมใหความรูดานเกษตรมากกวา 
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บทที่ 5 

การขยายตัวของตลาดน้้าคลองลัดมะยมกับการเปลี่ยนแปลง 
 

หลังจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมก่อตั้งเมื่อ ปี 2547 และได้มีการขยายตลาดเพ่ิมขึ้นในทั้งฝั่ง
เหนือและฝั่งใต้ของถนนบางระมาดทําให้ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นกับตลาดน้ํา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้า 

1.1 เกิดการบริหารงานแบบแยกส่วน และรวมศูนย์ในเวลาเดียวกัน 
ก่อนที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมจะมีเจ้าของที่ดินจากภายนอกชุมชนมาร่วมทําตลาดน้ํา 

4 รายในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2552-2553 การบริหารจัดการในตลาดน้ําดําเนินการโดยคุณชวนเป็นหลัก 
รวมทั้งมีรูปแบบบริหารงานแบบไม่เป็นทางการทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนเพ่ือนบ้าน เป็นญาติพ่ีน้องทํา
ให้การดําเนินงานไม่ค่อยมีความขัดแย้ง (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์(บรรณาธิการ), 2550: 191) 

แต่หลังจากพ.ศ. 2553 เป็นต้นมารูปแบบการบริหารงานได้เปลี่ยนไป กล่าวคือ คุณ
ชวน ชูจันทร์ มีอ้านาจบริหารจัดการพื้นที่ค้าขายในเฉพาะที่ดินของตนเท่านั้น ส่วนพื้นที่ค้าขายใน
ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของเจ้าของรายอ่ืน เจ้าของที่ดินรายนั้นก็บริหารจัดการพื้นที่ค้าขายของ
ตนเองยกเว้นแต่ว่าหากเจ้าของตลาดเข้ามาปรึกษาปัญหากับคุณชวน คุณชวนจึงจะให้ข้อแนะนําและเมื่อ
มองรูปแบบการบริหารจัดการเฉพาะแต่ละพ้ืนที่ตลาด พบว่าไม่มีผู้บริหารตลาดรายใดดึงผู้ค้าเข้ามีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารตลาด หากแต่เป็นการบริหารจัดการกันเองภายในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 

ฉะนั้นรูปแบบการบริหารพื้นที่ค้าขายจึงเป็นไปในลักษณะแยกส่วน ต่างคนต่างทํา
โดยแบ่งแยกไปตามนโยบายของเจ้าของที่ดินแต่ละราย อาทิ นโยบายการคัดเลือกผู้ค้าเข้ามาจําหน่ายใน
ตลาด นโยบายการจัดการแผงค้า การจัดการพ้ืนที่การคัดแม่ค้าที่เข้ามาจําหน่ายสินค้าในตลาดการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว และการจัดการด้านความสะอาด 

 
แม่ค้าข้างนอกมาขายของที่ตลาดน้ํา เขาจะไม่ค่อยอะลุ่ม อะล่วย ตลาดน้ําโซนคุณปราณี 

โซนคุณเฉลา เวลาล้ําเส้นกันทีก็ทะเลากันที ถ้าโซนคุณปราณี เวลาแม่ค้าเจ้าอื่นไม่มาเห็นแผงว่าง
ใช่จะเอาไปวางได้นะ วางปฺุบเก็บ 200 บาท ขายได้ไม่ได้ขอเก็บก่อน แต่ตลาดโซนคุณไฉน เราคน
พื้นที่คุยกันรู้เรื่อง (อภิรมย์ แก้วคํา, 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 

ผลแง่บวกที่เกิดจากการบริหารงานแบบแยกส่วนเช่นนี้ก็คือ ชาวบ้านในชุมชนและคน
ภายนอกจะมองคุณชวน ชูจันทร์ว่าทํางานตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่กอบโกยผลประโยชน์
เข้าตัว ทําให้ผู้บริหารตลาดน้ํา ผู้ค้าทั้งที่เป็นคนในและนอกชุมชน ต่างให้การยอมรับนับถือและเกรงใจ
คุณชวน ชูจันทร์ ดังที่คุณณัฐยา รัตนภัณฑ์ (2556) ภรรยาของผู้บริหารตลาดน้ําโซน 4 (เฉลา รัตนภัณฑ์) 
กล่าวว่า “ส่วนมากจะถามคุณชวนช่วงเริ่มแรก ทําตามคุณชวนเรื่องความสะอาด การพูดจา ราคาต้อง
ดูแลให้ดี ตลาดแห่งบุญที่นี่จะไม่มีการขายบุหรี่ เหล้าเบียร์” และจากการสอบถามความคิดเห็นของคุณ
มนัส แก้วคํา (2556) ชาวสวนริมคลองลัดมะยม เรื่องการก่อตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยม คุณมนัส แก้วคํา 
ได้กล่าวถึงคุณความดีที่คุณชวนมีต่อชุมชนว่า “ตั้งแต่มีตลาดน้ําแกก็ให้ชาวบ้านรวยกันถ้วนหน้า ใครจะ
เข้ามาขายของ แกก็แนะนําให้เขาไปเดินดูโซนนั้น โซนนี้ ให้ทั่วก่อน แล้วก็บอกว่าให้ไปคุยกับเจ้าตลาด
โดยตรงเลย ไม่ต้องผ่านแก,..., เป็นคนดีมากผลประโยชน์ไม่เอาเข้าตัวสักบาท”  

แต่ผลลบ คือ คุณชวนสูญเสียการควบคุมการจัดการตลาดน้ําให้เป็นไปในทิศทาง
อนุรักษ์ทั้งที่ๆ คุณชวน ชูจันทร์ คือผู้ริเริ่มก่อตั้งตลาดน้ําและผู้นําชุมชน ในขณะที่ผู้บริหารตลาดน้ําราย
อ่ืนไม่ได้บริหารตลาดน้ําบนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม กลับไปเน้นที่การทําตาม
ความพึงพอและความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ตัวอย่างเช่นในกรณี คุณไฉน ขาวเจริญ ผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 2 สร้าง
แผงร้านค้าลามเข้าไปในสวนเจียมตน ที่จัดไว้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
เกษตรกรรมแบบสวนยกร่อง เนื่องจากถูกตําหนิจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่มว่าไม่มีสิ่งที่น่าสนใจในสวน
เจียมตน คุณไฉนจึงลงแผงค้าเพ่ิมเพ่ือให้สวนมีความน่าสนใจ เมื่อสวนเจียมตนไม่ใช้พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้
อีกต่อไป คุณชวน ชูจันทร์จึงต้องมองหาพ้ืนที่สวนใหม่ สร้างขึ้นใหม่ในชื่อโรงเรียนวิถีถิ่นและศาลาลมจอย
บริเวณชายคลองเกือบถึงแยกคลองบางพรม คุณสนอง เหมือนคต (2556ข) ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ยินยอม
ให้คุณชวนใช้ที่ดินชายคลองลัดมะยมสร้างโรงเรียนวิถีถิ่นว่า “ที่ให้เพราะว่าเป็นพี่น้องกัน ญาติกัน เขา
ตั้งใจพัฒนาชุมชนให้เจริญ เราจะไปขวางเขาก็ไม่ได้ จริงๆ แค่ทําผักฉันก็พอกิน เราเอาลูกคนเดียวทุก
วันนี้ ทําบ้างนอนบ้าง ตัดผักได้วันละพัน”  

หรือในกรณีที่ปล่อยให้ผู้บริหารตลาดน้ํายอมให้ผู้ค้าเข้ามาตั้งแผงเสื้อผ้า กระเปา 
รองเท้าโดยรับมาจากโรงงาน หรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการที่คุณชวนไม่
สามารถควบคุมทิศทางการจัดการในพ้ืนที่ค้าขายของเจ้าของที่ดินแต่ละคนได้ 

อย่างไรก็ตามคุณชวน ชูจันทร์ก็ยังมีบทบาทส้าคัญที่สุดในตลาดน้้า หลายๆ หน้าที่
ยังคงรวมศูนย์อยู่ที่คุณชวน เช่น การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งชุมชนภายนอก และองค์กร
ภายนอก การจัดการแหล่งเรียนรู้  และกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การดูแลอาคารสถานที่ การจัดการขยะของเสียสิ่งปฏิกูล 
และการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนั้นภาระหนักจึงตกอยู่ที่คุณชวน ชูจันทร์เป็นส่วนใหญ่ ใน
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ขณะเดียวกันก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องรักษาชื่อเสียง และภาพพจน์ของตลาดน้ํา เพราะตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมถือเป็นหน้าตาของชุมชน ดังที่คุณชวน ชูจันทร์ (2556) กล่าวว่า “ผมไม่ว่าอะไร คนนอก
เข้ามาทําตลาดน้ํา แต่ทําแล้วต้องทําให้ดี ยิ่งทําดีกว่าผมได้เท่าไหร่ยิ่งดี แต่ถ้าผมทํา60 เขาทําแค่40 
ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน เพราะเวลานักท่องเที่ยวบ่น เขาไม่ได้ระบุว่าโซนไหน ตลาดเสียทั้งหมด” 

1.2 มีความพยายามสร้างเอกลักษณ์ให้พื้นที่ร้านค้าแต่ละโซน 
ในช่วงปีพ.ศ.2552 ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีแล้ว 3 โซน อันได้แก่ โซนที่ 1 บริเวณริม

คลองลัดมะยมและริมถนนบางระมาดฝั่งใต้ (ของคุณชวน ชูจันทร์) โซนที่ 2 บริเวณริมคลองลัดมะยม
และริมถนนบางระมาดฝั่งเหนือ(ของคุณไฉน ขาวเจริญ) โซนที่ 3 อยู่บริเวณริมถนนบางระมาดฝั่งเหนือ 
ติดกับพื้นที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม (ของคุณดรุณี สันตีระสีฤชัย) ขณะนั้นทางผู้บริหารตลาดน้ํายังไม่มี
แนวคิดที่จะสร้างความแตกต่างให้กับตลาดน้ําแต่ละโซน  

แต่หลังจากปีพ.ศ.2553 เป็นต้นมาได้มีการสร้างพ้ืนที่ร้านค้าขึ้นในที่ดินถึง 3 แปลง
พร้อมกัน ความกว้างของพ้ืนที่ตลาดบวกกับความหลากหลายของร้านค้าทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
สับสนและไม่สามารถเดินชมสินค้าได้ทั่วทุกโซนพ้ืนที่ร้านค้า เพราะคิดว่าตลาดกว้างเกินไปและคิดว่าคง
จะมีรูปแบบซ้ําๆ กัน ในปีพ.ศ. 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระ 
จอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ามาช่วยออกแบบแผนผังของตลาดน้ําคลองลัดมะยม ภายใต้โครงการวิจัยตลาดนัด
กับการบริหารจัดการและการสร้างสรรค์ในวิถีชุมชน ซึ่งในแผนผังนี้ได้มีการตั้งชื่อพ้ืนที่ร้านค้าโซนต่างๆ 
ไม่ให้ซ้ํากันด้วย โดยเป็นชื่อที่สะท้อนลักษณะของพ้ืนที่ร้านค้าโซนต่างๆ ที่มีจุดน่าสนใจไม่เหมือนกัน 
ตลาดโซน 1 ของคุณชวน ชูจันทร์ ได้ชื่อว่า มะยมร่มเย็น ตลาดโซน 2 ของคุณไฉน ได้ชื่อว่า มะยมร่มรื่น 
ตลาดโซน 3 ของคุณดรุณี ได้ชื่อว่า มะยมร่าเริง ตลาดโซน 4 ของคุณปราณี ได้ชื่อว่า มะยมหวาน ตลาด
โซน 4 ของคุณเฉลา ได้ชื่อว่ามะยมสบายๆ และตลาดโซน 4 ของคุณชนินทร์ได้ชื่อว่า มะยมยิ้ม แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการอธิบายความน่าสนใจของแต่ละตลาดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 

1.3 ผู้ค้าจากนอกชุมชน มีสัดส่วนสูงกว่าผู้ค้าในท้องถิ่น 
กลุ่มคนที่มาขายสินค้าในตลาดน้ําคลองลัดมะยมในระยะแรกล้วนแล้วแต่เป็นญาติ 

เพ่ือนบ้านในละแวกคลองลัดมะยม และชาวบ้านในท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น คลองบางน้อย คลองบาง
ระมาด คลองบางพรม และคลองบางเชือกหนัง มีอยู่ประมาณ 20 กว่ารายเท่านั้น  เวลาที่มี
บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อเช่าแผงค้าในตลาดน้ํา คุณชวน ชูจันทร์ ก็จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ค้า ร่วมกันตัดสินใจ (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์(บรรณาธิการ),2550: 157)  

ในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2556 มีผู้ค้าที่เป็นชาวบ้านชุมชนคลองลัดมะยมและชุมชนใกล้เคียง 
เกือบ 30 ราย โดยกระจุกตัวอยู่ที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 1 ของคุณชวน ชูจันทร์ 3 ราย และ ตลาด
น้ําคลองลัดมะยมโซน 2 ของคุณไฉน ขาวเจริญ 25 ราย คุณเพลินพิศ กล่ําชื่น (2556) ได้แสดงความ
คิดเห็นต่อการเข้ามาของผู้ค้าภายนอกว่า “เวลาตลาดโต บางสิ่งบางอย่างก็ดี แต่พ่ีไม่ชอบมันเยอะเกินไป 
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ขยายแล้วมันไม่ใช่ของบ้านเรา 2-3 ตลาดที่มาทีหลังไม่มีคนพ้ืนที่เลย โซนคุณไฉน 80 % คุณชวน 80% 
คนพ้ืนที”่ 

แม้ว่าสถานการณ์ในตลาดน้ํา ณ ขณะนี้นักท่องเที่ยวมักจะไปกระจุกตัวหนาแน่นที่
ตลาดน้ําโซนใหม่ (โซน 4 ในที่ดินของคุณปราณีและที่ดินของคุณเฉลา) แต่ชาวบ้านเหล่านี้ก็รักที่จะ
ค้าขายในตลาดน้ําที่ผู้บริหารตลาดเป็นคนท้องถิ่น เพราะคํานึงถึงความสบายใจมากกว่า  

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีผู้ค้าจากภายนอกชุมชนเข้ามาขายสินค้ายังตลาดเพิ่มข้ึนก็คือ 
ทําให้สินค้าตลาดน้ํามีความหลากหลายขึ้น นักท่องเที่ยวสนใจสินค้าในตลาดน้ํามากขึ้น แต่เป็นการ
กระจายความสนใจไปท่ีสินค้าของผู้ค้าที่มาจากภายนอกมากกว่า การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าชาวคลอง
ลัดมะยม และละแวกใกล้เคียงจึงซบเซาลง โดยเฉพาะในวันเสาร์ที่ตลาดโซน 2 ของคุณไฉน ขาวเจริญ จะ
ค่อนข้างเงียบ  

 
ตอนนี้มีแม่ค้ากว่า 600 เจ้า ของออกช้า หมดช้ากว่าปกติ ตอนที่มีเฉพาะของคุณไฉนของ

หมดไวกว่า ขนมครกหมดตั้งแต่เที่ยง ก็ต้องทําใจเพราะเขามีที่เลือกเยอะ อย่างวันเสาร์ทําใจไว้ได้
เลยเพราะเงียบมาก วันอาทิตย์ถึงค่อยยังชั่ว อย่างว่าถ้าคนนอกไม่มา ของก็จะไม่เยอะหลาย
รูปแบบให้นักท่องเที่ยวพอใจ ,...,คนพื้นบ้าน ไม่หนี ถึงวันเสาร์จะเงียบก็ไม่หนี เขามีอาชีพขาย
ของโดยตรง ขายตามตลาดนัดนู้น ตลาดนัดนี้ แต่เรา (ผู้ค้าที่เป็นคนชุมชนคลองลัดมะยม-ผู้ศึกษา) 
วันธรรมดาทําสวนไม่เครียด ของปูาลงทุนน้อย ของคนอื่นขายไม่หมดก็เครียด (อภิรมย์ แก้วคํา, 
2556) 

 
1.4 ผู้ค้า/ผู้ประกอบการย้ายออกไปขายสินค้าย ังโซนอ่ืนที่ท้าเลดีกว่า 

จากการสังเกตการโดยผู้ศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมักจะกระจุกตัวนั่งรับประทาน
อาหารอยู่ที่ริมน้ําโดยอยู่ที่ ตลาดน้ําโซน1 โซน 2 และ โซน 4 ส่งผลให้ตลาดน้ําโซน 3 ของคุณดรุณีซึ่งไม่
มีที่ดินติดริมน้ํามีบรรยากาศค่อนข้างเงียบ นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาจอดรถท่ีโซนนี้ เพราะว่าที่จอดรถ
กว้างและจอดฟรี เมื่อจอดรถและก็จะเดินทะลุเข้ามายังตลาดน้ําโซน 2 ของคุณไฉน เมื่อได้สอบถามกับ
คุณชวน ชูจันทร์ถึงปัญหาตลาดน้ําโซน 3 ของคุณดรุณีมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา คุณชวน ชูจันทร์ก็
ยอมรับว่าเกิดขึ้นอย่างนั้นจริง ผู้ค้าในตลาดน้ําโซน 3 หลายรายพากันย้ายไปขายของที่ตลาดน้ําโซน 4 
ของคุณเฉลา โดยคุณชวนเองได้แนะนํากับคุณดรุณีเจ้าของตลาดน้ําโซน 3 ว่า ให้ปรับมาทําธุรกิจบริการ
เช่าที่จอดรถอย่างเดียวจะเหมาะกว่า 

1.5 สินค้าและบริการมีลักษณะตอบสนองรสนิยมคนเมืองมากขึ้น 
สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อตลาดน้ําคลองลัดมะยมเกิดการขยายตัว ในช่วง พ.ศ.2551 

- 2553 ก็คือ มีการนําสินค้าและบริการที่ไม่กลมกลืนกับภาพลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาในตลาดน้ํา ซึ่งแต่
เดิมส่วนใหญ่เน้นขายอาหารเป็นหลัก อาหารที่ขายก็เป็นอาหารทั่วไป บางส่วนเป็นผลิตผลทางการเกษตร
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ของชุมชน เมื่อคุณไฉน ขาวเจริญได้ขยายพ้ืนที่ตลาดเข้าไปในพ้ืนที่สวนเจียมตน ในช่วงกลางปีพ.ศ.2551 
รวมทั้งเมื่อเจ้าที่ดินจากภายนอกท้องถิ่นเข้ามาร่วมทําตลาดน้ําในช่วงปีพ.ศ.2552-2553 คนจากพ้ืนที่
ส่วนอ่ืนๆ ของเขตตลิ่งชัน รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ เข้ามาจับจองแผงค้ามากขึ้น สินค้าที่นํามาจําหน่ายสามารถ
ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้มากกว่าสินค้าท้องถิ่นมีรูปลักษณ์ “ธรรมดา” 

ในด้านอาหาร ที่พบว่า มีความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ตลาดน้ําท่ามกลางวิถีชีวิต
ชาวสวน อย่างมากก็คือ อาหารญี่ปุุนข้าวปั้นซูชิ ของว่างสไตล์ฝรั่งอย่างผักโขมอบชีส หอยแมงภู่อบชีส 
นอกจากนี้ยังพบว่ามี การขายสินค้าที่รับมาจากโรงงาน เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายตามแฟชั่น
ต่างประเทศ รวมทั้งยังมีบริการขี่ม้าชมสวน ชมตลาด ทั้งๆที่ ม้า ไม่ได้เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องอะไรกับ
พ้ืนฐานสังคมเกษตรกรรมของย่านนี้ 

แต่ที่น่าแปลก คือ นักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยให้การตอบรับสินค้าบริการเหล่านี้เป็น
อย่างดี เนื่องจากสอดคล้องกับรสนิยมของคนเมือง จากการสอบถามคุณณัฐยา รัตนภัณฑ์ (2556) ภรรยา
ของคุณเฉลา ผู้บริหารตลาดน้ําโซน 4 ทําให้ทราบว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวกําลังนิยมร้านรองเท้ามือสอง
นําเข้าจากประเทศเกาหลีมาก มีการหมุนเวียนสินค้าใหม่ๆ ตลอดทุกสัปดาห์ ซึ่งคุณณัฐยาให้เหตุผลว่าที่
ขายดีกว่าสินค้าประเภทของที่ระลึกเพราะ มีสินค้าแบบใหม่เข้ามาตลอดไม่ซ้ําซาก และเมื่อสอบถามคุณ
ชวน ชูจันทร์ (2553) เปรียบเทียบกันระหว่างบริการนั่งขี่ควายเทียมเกวียนซึ่งให้ความรู้สึกแบบลูกทุ่ง กับ
ขี่ม้าชมสวนซึ่งให้ความรู้สึกแบบคาวบอยนักท่องเที่ยวชอบบริการใดมากกว่า คุณชวนให้ข้อมูลว่า
นักท่องเที่ยวชอบบริการขี่ม้าชมสวนมากกว่า เพราะม้ามีกลิ่นที่สะอาดกว่า และเชื่องเป็นมิตรกับเด็กทํา
ให้เด็กไม่กลัว  

1.6 การให้บริการด้านการท่องเที่ยวมีความเป็นระบบมากขึ้น 
ในช่วง 3 ปีแรกของการก่อตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ 3 

รูปแบบ อันได้แก่ พายเรือไปบึงบัว นั่งเรือชมคลองยามเย็นจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมถึงสนามหลวง 2 
และ นั่งเรือชมคลองตามในเส้นทางที่นักท่องเที่ยวต้องการ แต่หลังจากที่โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน 
ตลิ่งชันได้เข้าพัฒนาตลาดน้ําย่านตลิ่งชัน 3 ตลาด ในปี พ.ศ. 2549-2551 อันได้แก่ ตลาดน้ําตลิ่งชัน 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม และตลาดน้ําวัดสะพาน ก็ทําให้ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวหลักข้ึนมาได้ 2 เส้นทาง คือ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม-ตลาดน้ําวัดสะพาน และตลาดน้ําคลอง 
ลัดมะยม-ชุมชนวัดจําปา ส่งผลให้ตลาดน้ําคลองลัดมะยมกลายเป็นศูนย์กลางในการกระจายนักท่องเที่ยว
ไปตามแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ตามคูคลองย่านตลิ่งชัน  

ผลจากการมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักท่ีแน่นอน ส่งผลให้ระยะการวิ่งเรือแต่ละรอบ และ
อัตราค่าบริการในแต่ละเส้นทางท่องเที่ยว มีอัตราที่คงที่ตายตัว  

ในช่วงแรกของการเริ่มกิจการมะยมทัวร์ พ.ศ.2547-2549 คุณชวน ชูจันทร์ลงทุนเรื่อง
เรือเองทั้งหมด ทั้ง 4 ลํา แต่นับจากปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา คุณชวนได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขับ
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เรือท่องเที่ยวย่านตลิ่งชัน นําเรือของตนมารับนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กําหนดไว้แล้วได้ 
ซึ่งขณะนี้มีเรือที่นํามาร่วมทั้งหมด 5 ลํา 

1.7 มีการน้าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 
พัฒนาการด้านการประชาสัมพันธ์ของตลาดน้ําคลองลัดมะยมนั้นเริ่มต้นจากศูนย์ 

ในช่วง 3 ปีแรกของการก่อตั้งตลาด นักท่องเที่ยวรู้จักตลาดน้ําคลองลัดมะยมเพราะบังเอิญขับรถผ่าน ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้แนะนําเพ่ือนฝูงให้มาลองเที่ยวการประชาสัมพันธ์จึงเป็นแบบปากต่อปาก หลังจาก
ปีพ.ศ.2551 เป็นต้นมาเมื่อมีการขยายตลาดน้ําข้ามไปยังฝั่งเหนือของถนนบางระมาด ก็มีรายการต่างๆ 
ให้ความสนใจเข้ามาถ่ายทํานําไปออกอากาศทางโทรทัศน์ 

ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้รับรู้ร่วมกัน ขณะนี้ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของตนเองผ่าน “เฟซบุ๊คส์”(Facebook) แต่เมื่อผู้ศึกษาได้ทําการสํารวจแล้วก็พบว่า ที่ตลาดน้ําคลองลัด
มะยมมีการสร้างชื่อบัญชีไว้ถึง 3 บัญชี ซึ่งแต่ละบัญชีก็เป็นการสื่อสารเฉพาะในวงของผู้ค้าแต่ละโซนซึ่ง
ใช้เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตน ผู้ค้าที่ใช้สื่อเฟซบุ๊คส์ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารุ่นใหม่นอกชุมชน
ซึ่งคุ้นเคยกับการใช้สื่อออนไลน์เป็นอย่างดี แต่เมื่อได้สอบถามผู้นําชุมชน(คุณชวน ชูจันทร์), คุณไฉน ขาว
เจริญ ผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 2, คุณเพลินพิศ กล่ําชื่น, คุณอภิรมย์ แก้วคํา, คุณสุรีย์ ไกร
จรัส และคุณประเสริฐ เขียวดารา บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนในชุมชนท้องถิ่น แต่กลับไม่มีความสามารถใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับคนในท้องถิ่นเอง 

1.8 มีการจัดท้าป้ายสื่อความหมายตามจุดต่างๆ มากขึ้น 
การจัดการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่คุณชวน ชูจันทร์ให้

ความสําคัญเสมอมาตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งตลาด อาทิ ปูาย ห้องน้ํา ที่จอดรถ  
ในปีพ.ศ. 2547-2549 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเข้า

มาทําโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน คุณชวน ชูจันทร์ก็พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
ไปตามกําลังทรัพย์ที่ตนมี มีเพียงปูายชื่อสถานที่เขียนแบบเรียบง่าย ยังไม่ได้มีการออกแบบให้มีศิลปะ 
สวยงามนัก จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2550 ขณะนั้นได้มีการขยายพ้ืนตลาดน้ําคลองลัดมะยมไปยังอีกฟากหนึ่ง
ของถนน ทางโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ตลิ่งชัน จึงได้สนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งเพ่ือสมทบ
ทุนในการจัดทําปูายและสร้างห้องน้ํา ซึ่งปูายที่โครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ ปูายชื่อตลาด
น้ําคลองลัดมะยม ปูายแหล่งเรียนรู้ชีวิตชาวสวน และปูายชี้ทางชั่ วคราว ทั้งหมด 15 จุด ตั้งแต่ถนน
กาญจนาภิเษก-ตลาดน้ําคลองลัดมะยม และจากถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่-ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

หลังจากที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของเขตตลิ่งชันและกรุงเทพมหานคร ได้มีหลายหน่วยงาน
มาร่วมพัฒนาปูาย เช่น บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ได้จัดทําปูายบอกจุดบริการพายเรือชมคลอง ปูายทางเข้า
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ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ปูายพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ปูายห้องสมุดที่ศาลาลมจอย ส่วนการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ช่วยจัดทําปูายเล่าประวัติและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชัน เป็นต้น 
ปูายที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีอยู่ ณ ขณะนี้โดยมากจะเป็นปูายบอกภาพรวมของตลาดน้ําทั้งหมด ปูาย
บอกทิศทางไปยังจุดต่างๆของตลาดน้ํา ปูายประวัติชุมชน และปูายบอกเล่าประวัติตลาดน้ํา แต่ยังไม่มี
ปูายอธิบายกิจกรรมท่องเที่ยวเด่นๆ ที่น่าสนใจของพ้ืนที่ร้านค้าแต่ละโซน ซึ่งปูายนี้จะช่วยพา
นักท่องเที่ยวไปพบกับบรรยากาศตลาดน้ําและสินค้าในแบบที่ตนต้องการได้ 

1.9 การขาดแคลนที่จอดรถกลายเป็นปัญหาที่ผู้บริหารตลาดน้้าต้องแก้แบบไม่มีวันจบ 
นับจากปีพ.ศ.2551 เป็นต้นมา หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมแนะนําชุมชนท่องเที่ยว

ยั่งยืน ตลิ่งชันแล้ว นักท่องเที่ยวและสื่อต่างๆ ได้หลั่งไหลเข้ามาที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมากขึ้นจนเกิด
ปัญหาขาดแคลนที่จอดรถ และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการจัดการตลาดน้ํามาจนเท่าทุกวันนี้ เมื่อที่จอด
รถไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวก็อาศัยไหล่ทางจอดรถจนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้คุณชวน ชูจันทร์ ต้องแสวงหาแนวร่วมจากเจ้าของที่ดินรายรอบตลาดน้ํา โดย
ทั้งขอเช่าที่ดินเพ่ือทําที่จอดรถ ชักชวนเจ้าของที่ดินให้ลงทุนสร้างตลาดน้ําพร้อมที่จอดรถ แต่ดูเหมือนว่า
ยิ่งตลาดน้ําเติบโตมากขึ้น ปริมาณรถยนต์ของนักท่องเที่ยวและผู้ค้าก็ยังคงมีจํานวนเกินกว่าขีดจํากัดของ
พ้ืนที่จอดรถท่ีจะรองรับไว้ได้“ตอนนี้การขยายพื้นที่จอดรถคงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแล้ว เพราะยิ่งทํา ที่จอด
รถมันยิ่งไกลจากตลาดไปทุกที พอไกลมากๆ เข้า นักท่องเที่ยวก็ไม่ไปจอดอยู่ดี”(ชวน ชูจันทร์, 2556) 
 
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนในด้านบวก 

2.1 พืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่นขายได้ราคาดี 
การมีตลาดน้ําส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นชาวบ้าน

ริมคลองลัดมะยมและชุมชนใกล้เคียงสามารถพายเรือนําสินค้าของตนมาขายโดยเจ้าของพ้ืนที่ตลาดจะ
เก็บค่าจอดเรือในราคาถูกเพียงวันละ 50- 60 บาทต่อวันโดยไม่ต้องเสียค่าบํารุงตลาดเป็นรายเดือนและ
รายปีซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน ดังที่คุณสุรีย์ ไกรจรัส (2556) ได้เล่าให้ฟังว่า“ปูาก็ปลูก
กล้วยอยู่แถวนี้แหละ เสาร์ – อาทิตย์ ปูาก็เอาของในสวนมาขาย พายเรือมาเขาเก็บปูาแค่วันละ 50 บาท
เอง เจ้าของเขาก็ดีคิดไม่แพง”  

 
ชาวสวนในชุมชนที่เอาของสวนมาขายที่ตลาดนี้ (ตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 1 ของคุณ

ชวน ชูจันทร์-ผู้ศึกษา) ก็มีปูาก้อย ปูาแอ๊ว กับ ปูาศรี แก้วคํา 3 คน ปูาก้อยเขาก็จะเอาพวกฟัก 
แฟง มาขาย ส่วนปูาศรี ช่วงนี้แกปลูกผักบุ้ง แกก็แบ่งจากสวนแกมาขาย ปูาแอ๊วแต่ก่อนเอาของมา
ขายบ่อย ช่วงนี้ไม่ได้มา ขาไม่ดี ปุวยเป็นอัมพฤกต์ ทําสวนไม่ไหว ก็อาศัยเก็บกล้วย เก็บมะละกอ 
ในสวนมาฝากขายที่ตลาด,.., รายได้จะไม่ดี ได้ยังไง ในเมื่อเขาไปส่งผักบุ้งปากคลองตลาด กิโล ละ 
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5 บาท ข่า ตะไคร้ ที่ส่งๆไปขายที่ปากคลองเขาก็ซื้อเรา โล 4-5 บาท กับมาขายที่นี่ กําละ 5 บาท 
แล้วไม่ใช่กําเล็กๆนะ มาขายที่นี่ราคาดีขึ้นตั้ง 3-4 เท่าตัว ร้านหมูกะทะตรงถนนพุทธมณฑลสาย 1 
เหมาผักบุ้งไปประจํา” (สายบัว ชูจันทร์, 2556) 

 
2.2 ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายของที่ตลาดน้้า 

ก่อนหน้าที่จะมีตลาดน้ําคลองลัดมะยมชาวชุมชนคลองลัดมะยมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก  เช่น ทําสวนเตย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฟัก ผักบุ้ง และกล้วย เป็น
ต้น แต่หลังที่มีการก่อตั้งตลาดน้ํา ทําให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม และเกิดการจ้างงาน ผลก็คือชาวบ้านมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

คุณมนัส และคุณอภิรมย์ แก้วคํา 2 สามีภรรยา แต่เดิมประกอบอาชีพทําสวนอย่าง
เดียว มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผัก ในช่วงที่รอการเก็บเกี่ยวบางวันก็ไม่มี
รายได้ รายได้เฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000 บาท แต่เมื่อมีตลาดน้ําคุณอภิรมย์ แก้วคํา ก็มีอาชีพ
และรายได้เสริมจากการขายของที่ตลาดน้ํา ส่วนคุณมนัส แก้วคํา ก็มีรายได้เสริมจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ดูแลที่จอดรถ ในช่วงที่ตลาดน้ําเริ่มโตตั้งแต่ปี พ.ศ.2553  คุณอภิรมย์ แก้วคํา (2556) ให้ข้อมูลว่า ในช่วง 
3 ปีแรกของการก่อตั้งตลาดฯ ตนยังมีรายได้จาการขายขนมครกไม่มาก ขายได้วันละ 100-200 บาท แต่
หลังจากที่ย้ายไปของในตลาดน้ําโซน 2 ของคุณไฉน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดน้ํา
จํานวนมาก ส่งผลให้มีรายได้ถึงวันละ2,000-3,000 บาท จากการขายขนมครกและของสวนเล็กๆ น้อยๆ 
ส่วนคุณมนัส แก้วคํา ก็มีรายได้จากการดูแลพ้ืนที่เช่าจอดรถในวันที่มีตลาดน้ํา วันละ 500 บาท 

 
ถ้าทําสวนอย่างเดียว บางช่วงไม่มีของออกไปก็ไม่มีรายได้ อย่างหว่านผักบุ้งต้องรอ 20 

วัน ทําสวนอย่างเดียวได้ประมาณเดือนละ 5,000บาท เพราะบางวันไม่มีรายได้ ตอนที่มีแต่ตลาด
ของคุณไฉนของหมดไว ทํารายได้วันละ 1,000 กว่าบาท พอมี 600 เจ้า ของสวนไม่ได้ส่งปากคลอง 
อาศัยขายในตลาดก๊อกๆ แก๊กๆ ได้ทีละ500-600 บาท 

 
คุณเพลินพิศ กล่ําชื่น (2556) เป็นชาวคลองลัดมะยมมาโดยกําเนิด เริ่มทําขนมขายที่

ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2547 เดิมตอนที่ไม่มีตลาดน้ํามีรายได้จากการเปิดร้านขายของชํา
อย่างเดียว ได้กําไรจากการขายเพียงวันละ 200 บาท คุณเพลินพิศเห็นว่าการขายขนมได้กําไรมากกว่า
การขายของชํา เพราะยังสามารถหาซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ ต้นทุนต่ํา ตอนที่เข้ามาขายของที่ตลาดน้ําใน
ระยะแรกรายได้ยังไม่ดีนักได้เพียง 400-500 บาท  แต่ที่ขายต่อไปเพราะไม่ขาดทุนและได้พบปะสมาคม
กับเพ่ือนฝูง จนกระทั่ง ปีพ.ศ.2551 เริ่มขายดีขึ้นรายได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,000-2,500 บาท และมีรายได้
ระดับนี้คงที่ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ 
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ก่อนมีตลาดน้ํา อยู่บ้านขายของชํา ขายได้ 2,000 บาท แต่ได้กําไร 200 ขายขนมได้กําไร
ดีกว่า ตอนที่ขายที่ตลาดคุณชวนพี่ขายแค่กล้วยทอด ตอนนั้นมีไม่กี่เจ้า ไม่ค่อยมีลูกค้า วันหนึ่ง 400-
500 บาท ที่ไม่เลิกเพราะเราได้เริ่มไปแล้วมันไม่ขาดทุน แต่มันได้น้อย ตอนคุณไฉนของที่ทําไปขายมี
ข้าวต้มมัด เปียกปูน ตะโก้ ทําอย่างละ 100 ชิ้น เฉลี่ยชิ้นละ 5 บาท ได้2,000-2,500 ตอนนี้ตลาดบูม
แล้วก็ยังขายได้2,000-3,000 แต่มีลูกค้าประจําเยอะขึ้น เขาช่วยโฆษณาให้ด้วย 

 
จากการสัมภาษณ์ทั้งคุณเพลินพิศ คุณอภิรมย์ และคุณมนัส ทั้งหมดให้ความเห็น

ตรงกันว่า คนในชุมชนคลองลัดมะยมชอบที่มีตลาดน้ําเพราะสามารถขายของได้รายได้เพ่ิม ไม่ผ่านคน
กลาง คนว่างงานก็มีงานทํา คุณชวนช่วยให้คนแถวนี้มีรายได้  ในระยะแรกก็มีชาวบ้านบางส่วนบ่น
รําคาญเสียงในตลาดดังหนวกหู แต่พอมีการกระจายผลประโยชน์ เช่นบางคนรับจ้างมุงหลังคาตลาด เด็ก
เยาวชนตั้งกลุ่มขับรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ําแรงต่อต้านก็น้อยลง 

2.3 เกิดการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว 
การก่อตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยมและการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในช่วงปี 2551-

2553 เป็นต้นมา ส่งผลให้ชาวชุมชนคลองลัดมะยมและคนในท้องถิ่นมีการพัฒนา/ต่อยอดอาชีพใหม่ๆ 
หลายอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดังนี้ 

บริการเรือน้าเที่ยว 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีบริการเรือนําเที่ยว เพื่อนําไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านใกล้กับ

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิเช่น ชมสวนกล้วยไม้ ชมตลาดน้ําวัดสะพานที่
คลองบางน้อย ไปชมบ้านเก่าอายุกว่าร้อยปีที่ชุมชนวัดจําปา เป็นต้น จากการสัมภาษณ์พบว่าในอดีตเรือ
ให้บริการมีจํานวน 4 ลําซึ่งเป็นของลุงชวนทั้งหมด แต่ในปัจจุบันลุงชวนไม่ได้ให้บริการเรือนําเที่ยวแล้ว
โดยอนุญาตให้คนในชุมชนประกอบกิจการแทนโดยมีเรือให้บริการจํานวน 5 ลําซึ่งผู้รับจ้างขับเรือเดิมที 
มีรายได้เฉพาะวันจันทร์ ถึง ศุกร์ โดยจะรับจ้างเดินเรือรับนักท่องเที่ยวในชุมชนย่านอ่ืน เมื่อมีตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมทําให้ผู้รับจ้างขับเรือในชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากการเดินเรือที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในวัน
เสาร์ และ อาทิตย์ อัตราค่าบริการท่องเที่ยวท่านละ 50 โดยเรือสามารถโดยสารจํานวน 20 คน ดังที่คุณ
ประเสริฐ เขียวดารา (2556) ผู้ประกอบการขับเรือท่องเที่ยว กล่าวถึงรายได้ที่ตนได้รับว่า “วันจันทร์ – 
ศุกร์ พ่ีวิ่งเรือรับทัวร์ที่ท่าช้าง แต่พอลุงชวนแกชวนผมให้มารับคนที่นี่ เสาร์ – อาทิตย์ คนเยอะ วันหนึ่ง
วิ่งได้ 2 รอบ ได้รอบละ 800-1,000 มีรายได้เพ่ิมขึ้นเดือนละ 16,000 ซึ่งถือว่าดีขึ้นมาก” 
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ธุรกิจนวดสปา 
ธุรกิจนวดสปาเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการขยายตลาดในปี 2552-2553 มี

ผู้ประกอบการธุรกิจนวดสปากระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของตลาดน้ํา มีการให้บริการนวดแผนไทย นวดกด
จุด นวดเท้า เป็นต้น ธุรกิจนวดสปา ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากธุรกิจหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
เป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้บริการนวดฝุาเท้าเป็นหลัก ดังที่คุณไฉน ขาวเจริญ (2556ข) ได้
สะท้อนถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจนวดสปา ในตลาดน้ําโซน 2 ของตนว่า “ตอนนี้อาคารข้างในก็ทรุด
โทรมต่อไปก็คิดว่าจะรื้ออาคารที่อยู่ในสวนเจียมตนออก แล้วถมที่ใหม่ถมแล้วก็สร้างโรงใหม่เอาไว้เป็นที่
นวด” 

พี่มาทํานวดฝุาเท้าที่ตลาดน้ํานี้ตอนที่ตลาดน้ํานี้มันเพิ่งบูมตอนนั้นเช่าโรงนวดกับลุงสุรชัย
สมัยที่แกยังเช่าที่กับพี่ชายลุงชวนเปิดร้านกาแฟแต่ก่อนพี่ทํางานประจําอย่างเดียวทําอยู่
โรงพยาบาลศิริราช พอมีตลาดน้ําบูมพี่ก็มาทํานวดเพราะเคยไปฝึกอบรมแพทย์แผนไทยมาก่อน 
ส่วนพี่สาวแกทําสวนแถวริมคลองลัดมะยมเนี่ย  เสาร์ อาทิตย์ แกก็เอาในสวนของแกนั่นแหละมา
ขาย (กาญจนา แก้วโพธิ์, 2555) 

 
ธุรกิจร้านค้าจ้าหน่ายอาหาร 
ธุรกิจร้านค้าจําหน่ายอาหารถือเป็นธุรกิจหลักของตลาดน้ําคลองลัดมะยม จากที่มีผู้ค้า

ในตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีร้านค้าจําหน่ายอาหารเป็นจํานวนมากกว่า 600 ร้านค้า มีทั้งที่เช่าแผงอยู่บน
บก และในเรือ โดยผู้ขายจะมีสินค้าหลากหลายเช่น อาหารทะเลย่าง อาหารยํา ลูกชุบ น้ําแข็ง ไอศกรีม 
กุ้งทอด หอยทอด ก๋วยจั๊บ ขนม ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ข้าวแกง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์คุณสุภัทรา ศร
มณี (2556) ผู้ค้าอาหารข้าวยํากุ้งอบวุ้นเส้น ในตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 2 กล่าวว่า ชาวบ้านแถบนี้
ส่วนใหญ่จะมีฝีมือทางการทําอาหารอยู่แล้ว แต่ส่วนมากเน้นทํากินกันเองเฉพาะในครอบครัวและเลี้ยงสู่
กันภายในชุมชน 

 
ตอนนี้หมูสะเต๊ะผู้พันแกละ(น้องชายคุณชวน ชูจันทร์) เขาย้ายไปตั้งแผงในที่ของพี่ชายเขา

แล้ว คุณไฉนก็เลยให้ลูกสาวมาเปิดร้านหมูสะเต๊ะแทน ก็อร่อยไม่แพ้ทางนู้นนะเพราะคุณไฉนเขามี
ฝีมือด้านอาหารอยู่แล้ว เขาก็ทํากินในครอบครัวเขาบ่อย  ก๋วยเตี๋ยวเรือที่จอดขายอยู่ในคลองก็
ญาติเขาชื่อเล็ก เขาก็เอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเขานั่นแหละมาทําขาย ไม่ได้ไปซื้อแฟรนไชส์หรือร่ํา
เรียนที่ไหนหรอก 
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ธุรกิจกิจกรรมสันทนาการ 
ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ กรณีของจ่าสิบเอก ชาตรี พุ่มจันทร์ ที่ได้นําที่ดินของยาย ชื่อ

นางสําริด ทองมาก เปิดกิจการขี่ม้าชมสวนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 จากเดิมที่ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นทหาร
อารักขาเพียงอย่างเดียว การที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเจริญเติบโตขึ้นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดช่องทางนําทรัพยากร นําทุนที่ตนมีอยู่มาบริหารให้เกิดประโยชน์ 

 
ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นทหารอยู่ในกองพันอย่างเดียว ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเห็นชุมชนเรามี

ตลาดน้ําเสาร์ อาทิตย์ จะเปิดก็เปิดไป ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายในตลาด อาชีพประจําก็มี แต่พอตลาดมัน
เริ่มโต เออเราก็เห็นนักท่องเที่ยวเขาพากันมาเป็นครอบครัวเยอะขึ้น เดินจากที่จอดรถกว่าจะไปถึง
ตลาดไกลก็ไกล ร้อนก็ร้อน ขี่ควายชมสวนก็มีแล้ว นักท่องเที่ยวชอบ ผมก็มาคิดว่าที่กองพันมีม้า
ปลดระวางอยู่ ก็ขออนุญาตนาย เอามาใช้งาน  เสียงตอบรับดีเกินคาด ผมก็เอากําไรมาปรับปรุง
พื้นที่เรื่อยๆทําให้มันสวย น่าถ่ายรูป ทําโรงเรียนสอนขี่ม้าให้มันเป็นเรื่องราวเพราะงานผม ผมขี่ม้า
มาตลอดจนชํานาญ” (ชาตรี พุ่มจันทร,์ 2556) 

 
ธุรกิจให้เช่าที่จอดรถ 
จากการสัมภาษณ์คุณชวน ชูจันทร์ (2553) ผู้นําชุมชนและผู้ก่อตั้งตลาดน้ําคลอง 

ลัดมะยม ทําให้ทราบว่า ชาวบ้านในชุมชนคลองลัดมะยมรายแรกที่หันมาปรับพ้ืนที่สวนทําที่จอดรถ 
คือ ปูาอิ้ง ในตอนแรกที่บ้านปูาอ้ิงไม่ค่อยพอใจกับการมีตลาดน้ําคลองลัดมะยม เพราะรําคาญเสียงเรือ
รับ-ส่งนักท่องเที่ยว เสียงครึกโครมจากตลาดน้ํา  แต่พอกิจการตลาดน้ําฯ ใหญ่โตขึ้น มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวมากขึ้นเกิดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ปูาอ้ิงจึงเริ่มทําที่จอดรถเมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยค่อยๆ ถม
ร่องสวนทีละน้อย และ4- 5 เดือนต่อมาได้สร้างร้านค้าเพ่ิมขึ้นอีก 4 – 5 ร้าน มีร้านของบุตรสาว 1 
ร้าน และ ร้านของสะใภ้ 1 ร้าน จอดรถนี้มีเนื้อที่ 1 งาน สามารถรองรับรถยนต์ได้วันละ 100 คัน 
รายได้จากการเก็บค่าเช่าที่จอดรถ 2 วัน วันเสาร์และวันอาทิตย์ อยู่ที่ 4,000 – 5,000 บาท  

รายต่อมาที่หันมาปรับที่สวนเพ่ือทําที่เช่าที่จอดรถ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือ คุณ
ไพศาล เนื่องจากลูกหลานต่างมีงานประจําทําหมดแล้ว และไม่มีผู้สืบทอดอาชีพทําสวน ที่ดินสวนจึง
ถูกปล่อยไว้ไม่ได้รับการดูแล คุณชวน ชูจันทร์เห็นว่าที่ดินของคุณไพศาลใกล้กับถนนใหญ่ (ถนนบาง
ระมาด) จึงชักชวนคุณไพศาลนําที่ดินนี้มาทําธุรกิจให้เช่าที่จอดรถ และเว้นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้คุณบุญยืน 
รอดชีวะ เช่าเพ่ือใช้พักอาศัยและสร้างโรงควาย 

 
ที่ผ่านมาที่จอดรถ ถือว่าเป็นปัญหามาก นักท่องเที่ยวขับรถมาตลาดน้ําหาที่จอดรถไม่ได้ 

คนที่มาเที่ยวบอกผมเสมอๆ ว่าค่าที่จอดรถแพงเท่าไรไม่ว่า แต่เวลาฉันมาขอให้ฉันมีที่จอดรถแล้ว
กัน วันๆหนึ่งรถเข้า ออกเป็นพัน,..,ตอนแรกปูาอิ้งบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดน้ําผมนะ แกก็ไม่
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ชอบใจบ่นกับผมว่าเรือเสียงมันดัง จะดูทีวีก็ดูไม่รู้เรื่อง ไปๆมาแกเห็นคนมาเที่ยวเยอะ แกก็ถมที่
ทําที่จอดรถ เก็บคันละ 40-50 บาท ต่อจากนั้นมาแกก็ไม่บ่นอีกเลย อีกแปลงก็คือที่ของคุณ
ไพศาล ผมขอเขาเช่าที่ตรงนี้ทําโรงควาย แล้วก็ชวนให้ทําที่จอดรถด้วย เขาก็เห็นว่าดีเพราะสวน
มันก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครทําแล้ว ลูกหลานแกก็ไม่ทําแล้ว สู้เอาที่ดินมาทําที่จอดรถหารายได้ดีกว่า
(ชวน ชูจันทร์, 2553) 

 
ธุรกิจรับจ้างซ่อมแซม มุงหลังคาจาก  
จากการสัมภาษณ์คุณณัฐยา รัตนภัณฑ์ (2556) ภรรยาของคุณเฉลา รัตนภัณฑ์ 

ผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยมโซน 4 จึงได้รับทราบข้อมูลว่า ก่อนที่คุณณัฐยาและคุณเฉลาจะเข้ามา
ทําตลาดน้ํา ทั้งสองได้ให้ชาวสวนชื่อคุณจิตติอาศัยอยู่ในที่ดินของตนเพ่ืออาศัยและทําสวนโดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ มานานนับ 10 ปี จนกระทั่งปี 2553 เมื่อท้ัง 2 ได้เข้ามาพัฒนาที่ดินสร้างตลาดน้ําก็ได้ว่าจ้าง
คุณจิตติก่อสร้างอาคารโรงจากท้ังหมด โดยสร้างอาคารโรงจากตามแบบที่มีการออกแบบเอาไว้แล้ว ทุก
วันนี้คุณจิตติได้รายได้จากการรับเหมาซ่อมหลังคาจากของตลาดน้ําทุกโซน จนมีความเป็นอยู่มั่นคงขึ้น 
ดังที่คุณณัฐยา รัตนภัณฑ์ (2556) กล่าวไว้ว่า “จากไม่ดี เหี่ยวเร็วต้องเปลี่ยนบ่อย แต่ให้ดูเป็นธรรมชาติ
ก็ต้องยอม คนก่อสร้างตลาดชื่อจิตติ แต่ก่อนอยู่ที่นี่ทําสวนมาก่อน ตอนนี้เป็นคนรับเหมาก่อสร้าง 
หลังคา ตลาดไหนหลังคาผุพังก็มีแตใ่ห้เขาไปซ่อม” 

2.4 เกิดการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
การที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตตลิ่งชัน

และกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ชุมชนคลองลัดมะยมมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทําโครงการและสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาชุมชนคลองลัดมะยมมากขึ้น อาทิ ในปีพ.ศ. 2552 คุณชวน ชูจันทร์ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสําหรับจัดงาน “ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
ชมวิถีชาวสวน”  ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2552 คุณชวนได้แบ่งงบประมาณการจัดงาน
จํานวนหนึ่งนํามาสร้างสะพานข้ามคลอง 2 สะพาน บริเวณริมคลองลัดมะยม ตรงตลาดน้ําคลองลัด
มะยมโซน 1 ในที่ดินของคุณชวน ชูจันทร์ และอีกบริเวณหนึ่งคือ อยู่เกือบถึงแยกคลองบางพรม ทําให้
ปัจจุบันนี้ คลองลัดมะยมฝั่งใต้ของถนนบางระมาด มีสะพานข้ามคลองลัดมะยมถึง 3 สะพาน (รวมกับ
สะพานคอนกรีตเดิม 1 สะพาน)  

นอกจากนี้ธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการธนาคารชุมชนส่งเสริมการออมและ
ให้สินเชื่อกับผู้ค้าที่เข้ามามาขายสินค้าในตลาดน้ําคลองลัดมะยม โดยมีการตั้งตู้ถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM)ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวและในวันธรรมดาคนในชุมชนก็สามารถใช้บริการได้ด้วย 
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ก่อนหน้านี้ไม่มีหรอก ตู้ ATM  เวลาจะถอนเงินแต่ละทีชาวบ้านต้องไปธนาคารถอนที
ละมากๆ เพราะแถบนี้ไม่มีธนาคารเลย พอมีตลาดน้ําฯ เราก็ทําโครงการสถาบันการเงินชุมชน
เสนอต่อธนาคารออมสิน เขาก็พิจารณาเร่ืองให้ไม่นาน  นี่ถ้าไม่มีตลาดน้ําฯ โครงการที่เสนอไปก็
คงไปดองอยู่บนโต๊ะเวลาตลาดน้าํบูมแล้ว เราไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมันก็ง่าย
ขึ้น (ชวน ชูจันทร์, 2556) 

 
2.5 เกิดการอนุรักษ์คูคลอง 
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมมีการปรับปรุงและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

โดยคุณชวนกล่าวว่าชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยมเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลเรื่องการจัดการน้ําตามแนว
พระราชดําริ คือมีบ่อดักไขมันให้กับทุกบ้านที่อยู่ ชายคลอง เริ่มจาก 100 บ้านริมน้ํา มีการจัดเก็บขยะ
ทุกสัปดาห์ โดยอาสาสมัครของชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าถ้าคลองสะอาดนักท่องเที่ยวก็อยากมาเที่ยว 
จากนั้นชาวบ้านก็จะเกิดความตื่นตัว ซึ่งขณะนี้น้ําในคลองยังใสสะอาด มีปลาน้ําจืดมากมาย 

2.6 เกิดการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
เกิดการรื้อฟ้ืน ประเพณี และ วัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่นคุณสุรชัย รุณบุญรอด (2555) 

กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีจัดแสดงเรือพ้ืนบ้าน ได้แก่ เรือจําลองที่คุณสุรชัย
ประดิษฐ์เองเช่น เรือบด,เรือหางยาว,เรือผีหลอก,เรือสําปั้น,เรือต่อ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์เรือของไทย 
ไม่ให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย  

 
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนในด้านลบ 

3.1 เกษตรกรที่เช่าที่ดินบริเวณโดยรอบตลาดน้้าเริ่มเกิดความไม่ม่ันคงในการ
ประกอบอาชีพ  

เกษตรกรมีแนวโน้มถูกเจ้าของที่ดินที่ตนเช่าอยู่บอกเลิกสัญญา เพื่อนําที่ดินมาพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวตลาดน้ํา ยิ่งที่ดินสวนอยู่ใกล้พ้ืนที่ค้าขายของตลาดน้ํามากเท่าไร 
เกษตรกรก็ยิ่งมีความเสี่ยงและไม่มั่นคงในอาชีพของตนเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น จากการสัมภาษณ์ คุณ
สายบัว ชูจันทร์ (2556) ภรรยาคุณชวน ชูจันทร์ ได้ข้อมูลว่า ปูาก้อยเกษตรกรชุมชนคลองลัดมะยมที่
ขายขนมครก ขายผักอยู่ในตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 2 เกือบถูกเจ้าของที่ดินบอกเลิกสัญญาเช่า
และแจ้งให้ย้ายออก แต่เมื่อผ่านไปได้ระยะหนึ่งเจ้าของที่ดินกลับเงียบหายไป 

จากการสัมภาษณ์คุณมนัส แก้วคํา (2556) สามีของคุณอภิรมย์ แก้วคํา(หรือ
ปูาก้อย) เรื่องที่ดินได้เล่าความว่า “ตอนที่เจ้าของที่มาบอกว่าจะเอาที่ไปทําที่จอดรถ ก็ไม่ได้
ตกใจมาก เพราะว่าเค้ามาบอกล่วงหน้าหลายเดือนเหมือนกัน ถ้าเค้าจะเอาที่จริงๆ ผมก็ย้าย
กลับที่อยู่บ้านดั้งเดิม100 ตารางวา ตรงชายคลองแต่ไม่มีที่ทํากิน” 
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3.2 ค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบชุมชนเพิ่มขึ้น 
การซ่อมแซมตลิ่ง เสียค่าน้ํา ไฟ ค่าจัดการขยะสูงขึ้น ภายหลังการเติบโตของตลาดน้ํา 

ดังเช่น กรณีของคุณไฉน เจ้าของตลาดโซน 2 มีภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าน้ํา ค่าไฟประมาณ
เดือนละ4,000-5,000 บาท เสียค่าการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล จ่ายค่าขยะรายเดือน เดือนละ 600 
บาท ติดต่อให้เทศบาลดูดไขมัน 2- 3 เดือน ต่อครั้ง เสียค่าใช่จ่าย 500  บาท จ้างคนจัดการขยะจาก
กทม. 300 บาท แต่เนื่องจากตลาดคุณไฉนมีการคัดแยกขยะประเภทขวดแก้วรวม กระดาษรวม และ
ขวดน้ําพลาสติก ทําให้มีรายได้จากการนําไปขายต่อยังศูนย์รีไซเคิล ปริมาณขยะที่ส่งไปขายต่อครั้งอยู่
ที่ประมาณ 2-3 คันรถ ส่ง 2 เดือนต่อครั้ง (ไฉน ขาวเจริญ, 2556ข) 

3.3 พื้นที่สีเขียวของชุมชนลดลง 
การมีตลาดน้ําทําให้พ้ืนที่สีเขียวในชุมชนลดลงอันเนื่องมาจากขยายตัวของพ้ืนที่จอด

รถ และปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ดังที่คุณพิริยา ทองสืบสาน (2556) 
เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
กล่าวถึงสถานการณ์การลดลงของสวนบริเวณโดยรอบตลาดน้ําคลองลัดมะยม และบทบาทของ
หน่วยงานด้านการส่งเสริมการเกษตรว่า 

 
น่าเป็นห่วงระยะเวลา 3 ปี ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปลี่ยนไปเยอะมาก ถ้าดูจริงๆ สวน

ตรงนั้นก็ไม่มี สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากน้ําท่วมปี 54 ประกอบกับที่สวนไม่ใช่ที่ของ
ชาวสวนโดยตรง บางรายก็ย้ายไปต่างจังหวัด บางคนเปลี่ยนอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย ทําเกษตรเป็น
อาชีพเสริม ลําพังทําเกษตรอย่างเดียวเลี้ยงชีวิตไม่ได้เรามีบทบาทให้คําแนะนําช่วยเหลือ
เกษตรกรการคงอยู่ของวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เราทําได้แค่กระตุ้น 
สร้างขวัญกําลังใจ ให้ข้อมูลการเพาะปลูก 

 
คุณชวน ชูจันทร์ผู้บริหารตลาดน้ําฯ พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการสนับสนุนส่งเสริม

บริการรถสาธารณะ เพ่ือหยุดการนําที่ดินสวนไปสร้างที่จอดรถ โดยคุณชวนตระหนักดีว่าที่ดินที่
เหลืออยู่น่าจะนําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนมากกว่า การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาตลาดน้ําโดยรถ
สาธารณะนั้นจะมีข้อดีตรงที่นักเที่ยวไม่ต้องเดินไกล สามารถมาลงที่ตลาดน้ําได้โดยตรง  ส่วนการ
เดินทางตลาดน้ําโดยทางเรือยังมีข้อจํากัดอยู่ เพราะยังขาดการประชาสัมพันธ์เรื่ องเวลา-สถานที่
สําหรับขึ้น-ลงเรือ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 

 

3.5 คุณชวน ชูจันทร์และคุณไฉนขาวเจริญลดระดับความสัมพันธ์ลง 
คุณชวน ชูจันทร์ ผู้นําชุมชน ผู้ต่อตั้งตลาดและผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 

1 กับคุณไฉน ขาวเจริญผู้บริหารตลาดน้ําคลองลัดมะยม โซน 2 ทั้ง 2 คนมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็น
ญาติกัน เมื่อคุณชวนต้องการความร่วมมือจากคุณไฉน คุณไฉนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพ่ือให้งาน
สําเร็จลุล่วงไปด้วยกัน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 คุณชวน ชูจันทร์ได้ขยับขยายและร่วม
ลงทุนสร้างตลาดน้ําในที่ดินคุณไฉน ขาวเจริญ (ปัจจุบันคือตลาดโซน 2) ร่วมกันก่อสร้างโดยไม่ได้คํานึง
จํานวนเงินที่แต่ละฝุายได้ลงหุ้นกัน หลังจากที่ตลาดสร้างเสร็จปลายปีพ.ศ. 2550 มีการจัดเก็บค่าเช่า
แผง และมีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน คุณชวนและคุณไฉนบริหารงานร่วมกันอยู่ระยะหนึ่ง โดยคุณ
ชวนคอยช่วยเหลือ แนะนําแนวทางในการจัดการตลาดน้ําแก่คุณไฉน เมื่อมีสื่ อโทรทัศน์เข้าไปถ่ายทํา
รายการก็จะใช้ตลาดน้ําฝั่งของคุณไฉนเป็นสถานที่ในการถ่ายทําอยู่เสมอ รวมทั้งเมื่อคุณชวนได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกก็จะกระจายทรัพยากรต่างๆ มาพัฒนาในพื้นที่ตลาดของคุณไฉนด้วย  

หลังปีพ.ศ.2551 เป็นต้นมา ชื่อเสียงของตลาดน้ําคลองลัดมะยมแพร่สะพัดออกสู่
สังคมวงกว้างมากขึ้น น้กท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามี น้องสาว น้องเขย 
และบุตรสาว เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการตลาดน้ํามากขึ้นจนกลายเป็นระบบกิจการภายใน
ครอบครัว ทําให้คุณชวน ชูจันทร์ลดบทบาทการบริหารงานในพ้ืนที่คุณไฉนลงเรื่อยๆ และให้คุณไฉนมี
บทบาทหลักในตลาดน้ําในโซน 2 แทน  

ปัจจุบันคุณชวนไม่ได้เข้ามาเป็นประธานการประชุมในตลาดน้ําคุณไฉนทุกวันอาทิตย์ 
เหมือนดัง 5 ปีที่ผ่านมา แต่จะใช้การพิมพ์เอกสารแจกแทน เมื่อมีสถานีโทรทัศน์เข้ามาถ่ายทํารายการ
คุณชวนจะให้ทีมงานเข้าถ่ายทําในตลาดน้ําโซน 1 ในพ้ืนที่ของคุณชวนแทน หรือไม่ก็ใช้ศาลาลมจอย 
บึงบัวเป็นสถานที่ถ่ายทําที่สําคัญ การทําบุญครบรอบตลาดน้ําซึ่งก่อนหน้านั้นตลอดระหว่างปีพ.ศ.
2550-2552 คุณชวนและคุณไฉน พร้อมสมาชิกครอบครัวทั้ง 2 ฝุาย และผู้ค้าทั้งหลายจะร่วมจัดงาน
ทําบุญเลี้ยงพระร่วมกัน แต่หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงและสร้างตลาดน้ําในพ้ืนที่ฝั่งใต้ของถนนบาง
ระมาดในปีพ.ศ.2553 ทั้งในพ้ืนที่ของคุณชวนชูจันทร์และในพ้ืนที่ของเจ้าที่ดินรายอ่ืน ทั้ง 2 ฝุาย ก็
แยกกันจัดงานทําบุญครบรอบปีของตลาดน้ํา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเมื่อตลาดน้ําขยายตัวขึ้น
ระดับความสันพันธ์ของทั้ง 2 ฝุายลดลง(แต่ไม่ได้บาดหมางกัน) 

ถึงแม้ว่าผู้บริหารตลาดน้ําฯทั้ง 2 จะไม่บริหารงานก้าวก่ายกัน แต่ในระดับผู้ค้าที่เป็น
คนภายในชุมชนแม้จะค้าขายคนละโซนก็ยังคงสนิทสนมรักใคร่กันเหมือนเดิม เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้
กระจายไปที่อ่ืน กระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะโซน 2 ของคุณไฉน ส่วนความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าในชุมชนกับ
ผู้ค้านอกชุมชนยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากคุณไฉนออกกฎเหล็กว่าห้ามผู้ค้าทะเลาะกัน และห้ามผู้ค้ามีปาก
เสียงกับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวผู้ค้าจึงต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหากระทบ กระทั่งกัน “ตลาดนู้นโซนคุณ
ไฉนยังเหมือนเดิม แทนที่ตลาดวายจะกลับบ้านก็มานั่งคุยกันคลายเครียด”(อภิรมย์ แก้วคํา, 2556)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 

 

4. สรุปการศึกษาเรื่องการขยายตัวของตลาดน้้าคลองลัดมะยมกับการเปลี่ยนแปลง 
หลังจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมก่อตั้งเมื่อ ปี 2547 และได้มีการพัฒนาตลาดในช่วงปี พ.ศ. 

2551-2553 โดยมีการขยายตลาดเพ่ิมขึ้นในทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้ของถนนบางระมาด ทําให้ตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นในระยะเวลาไม่นาน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับชุมชนคลองลัดมะยมในหลายๆ ด้าน โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้ํา อีกส่วน คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

4. 1 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้า 
โดยสรุปแล้ว เปลี่ยนไปมาก จากตลาดน้ําเล็กๆ ค้าขายแบบพอเพียง ในช่วงพ.ศ.

2547-2551 หลังจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดน้ําย่านตลิ่ง
ในปีพ.ศ.2551 เป็นต้นมา ส่งผลต่อมาให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ําและชุมชนคลองลัด
มะยมออกสื่อโทรทัศน์ ตามเว็บไซต์ต่างๆ มากขึ้น ทําให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ผู้ค้าภายนอกมากขึ้น มีการ
ขยายพื้นที่ค้าขาย เพ่ิมทั้งชนิดและจํานวนสินค้าหลากหลายขึ้น ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ณ ปัจจุบันจึง
กลายเป็นตลาดนัด ริมคลอง ศูนย์การค้ากลางสวนของเหล่านักท่องเที่ยว ปัญหาที่ตามมาจากการ
ขยายตัวของตลาดน้ําคลองลัดมะยม ได้แก่  

การบริหารงานพื้นที่ร้านค้าแบบแยกส่วน ก่อให้เกิดการด้าเนินงานที่เหลื่อมล้้า 
ซ้้าซ้อน ไม่มีการก้าหนดแผน ก้าหนดพันธกิจ เป้าหมาย ภาพลักษณ์ อนาคตของตลาดน้้าร่วมกัน 
ส่งผลให้ การเจริญโตของพ้ืนที่ร้านค้าเป็นไปอย่าง “ตัวใคร ตัวมัน” แต่ขาดการค้นหาและทําความเข้าใจ
ในจุดเด่น และอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ค้าขายของตนร่วมกัน  ตลาดน้ําบางโซนคึกคัก บางโซนเงียบ ต้อง
หาทางปรับตัวแก้สถานการณ์ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือลดปัญหาผู้ค้าย้ายทําเล 

การขายสินค้าของผู้ค้าท้องถิ่นก้าลังได้รับผลกระทบจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมาก
ขึ้นไม่ได้ช่วยให้รายได้ของชาวบ้านเพ่ิมขึ้นตามจํานวนนักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากเม็ดเงินจาก
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กระจายไปอยู่ผู้คนนอกท้องถิ่นที่เข้ามาค้าขายด้วยสินค้าหลากหลาย ชาวบ้านยังคง
ได้รายได้จากการขายสินค้าท้องถิ่นบ้าง แต่ไม่มากนักและต้องใช้เวลาขายนานขึ้นกว่าเดิม อาจเป็นเพราะ
สินค้าไม่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

ผู้น้าท้องถิ่น ผู้บริหารตลาดน้้าและผู้ค้าท้องถิ่น เข้าไม่ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
ผู้สร้างหน้าเพจเฟซบุ๊คส์ของตลาดน้ําคลองลัดมะยม แต่คนท้องถิ่นไม่รู้วิธีใช้เฟซบุคส์ของตลาดตนเอง 

ยังไม่มีป้ายแผนผังตลาดน้้าและอธิบายกิจกรรมท่องเที่ยวเด่นๆ ที่น่าสนใจของพื้นที่
ร้านค้าแต่ละโซน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาใหม่จ้านวนมากในแต่ละสัปดาห์ได้เข้าใจพื้นที่ตลาดน้้าที่
กว้างขวาง 

ปริมาณรถยนต์นักท่องเที่ยวและผู้ค้าในตลาดน้้ามีมากกว่าศักยภาพการรองรับของ
พื้นที่จอดรถที่มีอยู ่
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4.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
การก่อตั้งตลาดน้ําคลอลัดมะยม เมื่อปีพ.ศ. 2547 และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลดีแก่ชุมชนหลายประการที่เห็นได้ชัดเจนมาก คือ ในเรื่องเศรษฐกิจ การมี
ตลาดน้ําช่วยให้ชุมชนมีแหล่งสร้างรายได้เสริม สร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว มีตลาด
รองรับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ตัดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เกิดแหล่งเรียนรู้เปิดกว้างให้คนนอก
ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ วิถีถ่ินและเกษตรกรรมผ่านทางการจัดทําพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ําคลองลัดมะยม โรงเรียน
วิถีถ่ิน และสวนที่อยู่โดยรอบ 

ผลเสียที่เกิดขึ้นกับชุมชนคือ พ้ืนที่สวนของชุมชนลดลงอย่างมากในช่วง 3 ปีผ่านมา 
เพ่ือแลกกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตลาดและที่จอดรถ ทําให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ และสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นเลิศ ที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
เกษตรกรรอบๆตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีแนวโน้มถูกเจ้าของที่ดินที่ตนเช่าอยู่บอกเลิกสัญญา เพ่ือนํา
ที่ดินมาพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวตลาดน้ําและที่สําคัญคือการบริหารตลาดน้ําที่มีเรื่อง
ของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้บริหารตลาดน้ําในชุมชนจากที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน กลับ
ต้องแยกกันบริหารงาน 

การขยายตัวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมในช่วง 5 ปีที่ผ่ านมา ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับตลาดน้ําและชุมชนคลองลัดมะยม ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบดังที่กล่าวมาแล้ว 
สามารถนําไปเป็นประโยชน์ต่อคนในเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เพ่ือให้ตลาดน้ําคลองลัดมะยมยั่งยืนและชุมชนคลองลัดมะยม อีกทั้งชุมชนโดยรอบมีความสุขและ
ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ต่อไป 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายตัวของตลาดน้้าตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงช่วงที่ตลาดน้้าเกิดการ
ขยายตัว (พ.ศ. 2547-2553) และศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้าและชุมชนคลองลัด
มะยม เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการจัดการตลาดน้้าอย่างเหมาะสม การศึกษาใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการส้ารวจลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ ผู้น้าชุมชน ผู้บริหารตลาดน้้า ผู้บริหาร
พิพิธภัณฑ์  ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ชาวบ้านโดยรอบตลาดน้้า ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 21 ราย พร้อมทั้งส้ารวจสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 30 ราย  จากนั้นผู้
ศึกษาได้น้าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาน้าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณา เรียบเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ผลการศึกษาในประเด็นการขยายตัวของตลาดน้้าคลองลัดมะยม (พ.ศ.2547-2553) 

ก่อตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยม ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 น้าโดยคุณชวน ชู
จันทร์ ชาวบ้านชุมชนคลองลัดมะยม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์แม่น้้าคูคลอง รวมทั้งเป็นแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้าของสวนริมคลองลัดมะยม และเป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์กันของชาวบ้าน
ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ 

ในช่วงปีพ.ศ. 2547-2549 ตลาดน้้าคลองลัดมะยมยังเป็นตลาดน้้าเล็กๆ พ้ืนที่ขนาด
ประมาณ 2 ไร่เศษ อันเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลของคุณชวน ชูจันทร์ และพ่ีน้อง ผู้ค้าที่มาร่วมค้าขายใน
ตลาดน้้ามีเพียง 20 กว่าราย ล้วนเป็นชาวบ้านละแวกคลองลัดมะยม บรรยากาศการซื้อขายยังเป็นไป
อย่างเงียบสงบเนื่องจากยังไม่ได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 มีการสร้างตลาดน้้าอีก 1 
แห่งขึ้นบนที่ดินของคุณไฉน ขาวเจริญซึ่งอยู่บริเวณฝั่งเหนือของถนนบางระมาดตรงข้ามพ้ืนที่ตลาดน้้า
คลองลัดมะยมชวน ในระหว่างนั้นโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ย่านตลาดน้้าตลิ่งชัน โดย 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมด้าเนินพัฒนาตลาดน้้า มีส่วนช่วยออกแบบผังอาคาร
และภูมิทัศน์ พัฒนาพ้ืนที่สวนด้านหลังตลาดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ต่อมาใช้ชื่อว่าสวน
เจียมตน รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดน้้า ในปี พ.ศ.2551 
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นับจากนั้นเป็นต้นมาสถานการณ์ของตลาดน้้าคลองลัดมะยมได้เปลี่ยนไปตลาดน้้าคลอง
ลัดมะยมเริ่มมีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวจ้านวนมากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ภายนอกชุมชนได้
เข้ามาพัฒนาที่ดินของตนสร้างตลาดน้้าเช่นกัน  

โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2552 มีการพัฒนาตลาดน้้าแห่งที่ 3 บนที่ดินที่อยู่ข้างตลาดฝั่งเหนือ 
ตลาดนี้มีพ้ืนที่ขนาด 2 ไร่ ผู้บริหารตลาดแห่งนี้ คือ คุณดรุณี สันตีระสีหฤชัย   

ต่อมาในปีพ.ศ. 2553 เจ้าของที่ดินนอกชุมชนได้มีการพัฒนาตลาดน้้าขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง
พร้อมกัน บริเวณฝั่งใต้ของถนนบางระมาดต่อลงมาจากที่ดินแปลงของคุณชวน ชูจันทร์ 2 แห่ง เป็น
ที่ดินของคุณปราณี เธียรติสิทธิพร และคุณเฉลา รัตนภัณฑ์ รวมกันได้ราว 4ไร่เศษ และริมคลองฝั่ง
ตรงข้ามอีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นของคุณชนินทร์ มีเนื้อที่เกือบ 200 ตารางวา 

พ้ืนที่ตลาดจึงเพ่ิมมากลายเป็น 4 โซน พร้อมกับการเพ่ิมจ้านวนของร้านค้ารองรับ
นักท่องเที่ยวท้าให้เกิดการปรับพ้ืนที่บริเวณรอบตลาดทั้ง 4 โซนที่เป็นพ้ืนที่สวนทั้งที่ร้างและไม่ร้างให้
กลายเป็นพ้ืนที่จอดรถ พร้อมทั้งยังได้พัฒนาแหล่งสันการการและแหล่งเรียนรู้ อีกหลายจุดรายรอบ
ตลาดน้้า ส่งผลให้ตลาดน้้าคลองลัดมะยมที่ในช่วงแรกมีพ้ืนที่เพียง 2 ไร่ ผ่านไป 7 ปี ตลาดน้้าคลองลัด
มะยมมีอาณาบริเวณเพ่ิมข้ึนกว่า 20 ไร่  

 
2. ผลการศึกษาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของตลาดน้้า 

2.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดน้้า  
ประการแรกการบริหารงานเปลี่ยนแปลงไป เจ้าของที่ดินของตลาดน้้าแต่ละโซนเป็น

ก้าหนดนโยบายการบริหารงานเอง ส่วนคุณชวน ชูจันทร์มีบทบาทเป็นเพียงผู้ประสานงานกับผู้บริหาร
ตลาดน้้าแต่ละโซน รวมทั้งมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  

รูปแบบสินค้า บรรยากาศโดยรวมของตลาดน้้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีสินค้าและ
บริการที่ดูไม่กลมกลืนสภาพสังคมพ้ืนฐานของชุมชนมากขึ้น เช่น โรงเรียนสอนขี่ม้า อาหารญี่ปุุน อาหาร
ฝรั่ง สินค้ามือสองน้าเข้าจากต่างประเทศ และเครื่องส้าอางค์ประทินผิว สิ่งเหล่านี้เป็นสินค้าและบริการที่
ผู้ค้ารุ่นใหม่น้าเข้ามาจ้าหน่ายในตลาดน้้าหลังจากที่ตลาดน้้าคลองลัดมะยมขยายตัวและมีชื่อเสียงแล้ว  

มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ระบบปูายสื่อความหมาย ปูายชี้
น้้าเส้นทางอย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาบริการทัวร์เรือชมคลองอย่างเป็นระบบและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่เล็กๆ ในย่านตลิ่งชันให้เป็นที่มีผู้คนรู้จักมากขึ้น อย่างเช่น ชุมชนวัด
จ้าปา และตลาดน้้าวัดสะพาน เป็นต้น 

พ้ืนที่ตลาดน้้าโซนที่ 1 ของคุณชวน ชูจันทร์ และ โซนที่ 2 ของคุณไฉนขาว เจริญ ผู้ค้า
ท้องถิ่นรวมตัวจ้าหน่ายสินค้ากันมาแต่แรก ขณะนี้ก้าลังได้รับผลกระทบ ขายสินค้าได้ช้าลงกว่าปกติ
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเยี่ยมชมสินค้าในตลาดน้้า 2 โซนนี้น้อยลง  
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2.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
นับแต่ก่อตั้งตลาดน้้าจนกระทั่งตลาดน้้าเกิดการขยายตัวส่งผลให้เกิดผลดีแก่ชุมชน

โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจ การมีตลาดน้้าช่วยให้ชุมชนมีแหล่งสร้างรายได้เสริม มีรายรับเพ่ิมมากขึ้น เกิด
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้บ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้้าเสียจากบ้านเรือนลงสู่คลอง เกิดการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เกิดแหล่งเรียนรู้ เปิดกว้ างให้คนนอกชุมชนเข้ามาเรียนรู้ วิถีถิ่นและ
เกษตรกรรมผ่านทางการจัดท้าพิพิธภัณฑ์ตลาดน้้าคลองลัดมะยม โรงเรียนวิถีถิ่นและสวนท่ีอยู่โดยรอบ 
ผลเสียที่เกิดขึ้นกับชุมชนก็คือ สภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนเปลี่ยนไป พ้ืนที่สวนของชุมชนลดลง
อย่างมากในช่วง 3 ปีผ่านมา เพ่ือแลกกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตลาดและที่จอดรถ ท้าให้เกิด
การสูญเสียอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

 
อภิปรายผล 

 
จากการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวและการจัดการตลาดน้้าคลองลัดมะยม

ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ งานศึกษาของ มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคนอื่นๆ(2546), ศุจิรัตน์ แหลม
หลวง (2549), จาริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2551) ในประเด็นที่ว่าตลาดน้้าน้ามาซึ่งการสร้างรายได้ 
และการมีงานท้าของชาวบ้านในท้องถิ่น ช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน  ทิศทางการเจริญเติบโตของตลาดน้้าคลองลัดมะยมมีแนวโน้มว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ทิศทางการเจริญเติบโตของตลาดน้้าด้าเนินสะดวก และตลาดน้้าอัมพวา ดังที่อธิบายไว้ในงานศึกษาของ
มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคนอ่ืนๆ (2546), ศุจิรัตน์ แหลมหลวง (2549) ที่กล่าวว่าเมื่อตลาดน้้าที่เริ่มต้น
ขึ้นมาโดยคนท้องถิ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว คนภายนอกท้องถิ่นก็จะหลั่งไหลเข้ามามีส่วนแบ่งรับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวนี้ด้วย จากการศึกษาของผู้ศึกษาพบว่า ทั้งผู้น้าชุมชน ผู้บริหารตลาด
ท้องถิ่น และผู้ค้าในชุมชน เริ่มเกิดความเสียเปรียบในแง่การสงวนโอกาส รวมทั้งการพิทักษ์ผลประโยชน์
ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวไว้ที่คนท้องถิ่น การที่คนในชุมชนไม่รู้จักการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท้าให้
คนในชุมชนเข้าไม่ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่มีพ้ืนที่สื่อสารกับบุคคลภายนอกในวงกว้าง ในขณะที่ผู้ค้านอก
ชุมชนใช้เฟซบุคส์ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ขายในตลาดน้้าแห่งนี้  

ผู้ศึกษาพบว่าผลการศึกษาของผู้ศึกษา ขัดแย้งกับงานศึกษาของประสงค์ จารุรัตนพงศ์ 
(2553)ในประเด็นที่ว่า การจัดตั้งตลาดน้้าคลองลัดมะยมเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท้าให้เกษตรกรสามารถปรับตัวเพ่ือคงอยู่ในวิถีชีวิตเกษตรกรรมได้ ทั้งนี้เพราะปัจจัยหลักที่มีส่วนใน
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ก็คือ ดุลยพินิจของผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ชาวสวน
เช่าที่ดิน ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่สวนเกษตรโดยรอบตลาดน้้าคลองลัดมะยม หาใช่พ้ืนที่กรรมสิทธ์ของชาวสวนที่
ท้ากินบนพ้ืนที่นั้น ตลาดน้้าคลองลัดมะยมช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่
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สูงขึ้นจริง ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นจริง แต่ผลตอบแทนจากการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวที่มากกว่า
รายได้จากการเก็บค่าเช่าที่ จะสามารถเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าของที่ดินยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินได้ต่อไปเช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการตลาดน้้าฯ 
 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

ควรมีการปรับรูปแบบการบริหารงานให้มีลักษณะบูรณาการมากขึ้น ผู้บริหารตลาดน้้า 
แต่ละโซนควรหันหน้าเข้ามาท้าความรู้จักกัน เปิดใจยอมรับกัน เรียนรู้ร่วมกันให้มากข้ึน เช่น คุณชวน  
ชูจันทร์ และผู้บริหารตลาดน้้าแต่ละโซน อาจจะมีการจัดประชุมหารือร่วมกัน ช่วยกันก้าหนดทิศทางที่
ตลาดน้้าทุกโซนจะมุ่งไปด้วยกัน ช่วยกันสะท้อนสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดน้้าแต่ละ
โซน รวมถึงบทเรียน ประสบการณ์ของผู้บริหารที่แต่ละคนมี ก็น่าจะมีโอกาสได้มาร่วมเรียนรู้ ร่วม
แบ่งปันกันเพ่ือน้าไปสู่การจัดการร่วมกัน 

การบริหารงานแบบบูรณาการ สามารถสะท้อนให้เห็นได้ผ่านการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ตลาดน้้าที่ท้าให้ดูมีเอกภาพมากขึ้น เช่น การออกแบบปูายต่างๆ ปูายเล่าเรื่อง ปูายอธิบายสถานที่ ปูาย
ชื่อร้าน ปูายชี้น้าเส้นทาง การก้าหนดปูายชื่อร้านค้า ที่ปิดไว้ตามแผงค้า ควรได้รับการออกแบบให้
รูปลักษณะหรือธีม (Theme) เดียวกันทุกโซน รวมทั้งผู้บริหารตลาดแต่ละโซนควรร่วมกันก้าหนด
มาตรฐานการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ระหว่าง การเว้นช่องทางเดิน พ้ืนที่นั่งรับประทานอาหาร พ้ืนที่จ้าหน่าย
สินค้า มาตรฐานของวัสดุที่ ใช้ ในการก่อสร้างตลาดต้องอยู่ ในกรอบคิดของความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หาได้ง่ายในท้องถิ่น ประหยัด คงทนและดูแลรักษาง่าย ผู้บริหารตลาดน้้า
ใดที่มีศักยภาพด้านการออกแบบภูมิทัศน์ ก็น่าจะช่วยมาร่วมกันคิดเพ่ือให้ภูมิทัศน์ภายในตลาด และ
ภายนอกตลาดทุกโซน มีความสวยงามกลมกลืน เป็นระเบียบโดยทั่วกัน 
 
2 ด้านการจัดการพื้นที่ตลาดน้้า 

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวตลาดน้้า คือ คนที่อยู่ใน
สังคมเมือง ใช้ชีวิตแบบคนเมือง ดังนั้นต่อให้คนกลุ่มนี้จะโหยหาต้องการความเป็นธรรมชาติ ความเรียบ
ง่ายของท้องถิ่น แต่บางกลุ่มยังคงยึดติดกับรสนิยม และความคุ้นชินเหมือนกับที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันของ
ตน  ดังนั้นสินค้าและบริการบางอย่างที่ดูว่าขัดกับภาพลักษณ์ของตลาดน้้าท้องถิ่น แต่ก็ยังคงด้ารงอยู่
และเติบโตก็เพราะสินค้าและบริการเหล่านั้นสอดคล้องกับรสนิยมของคนเมือง 

ดังนั้นเพ่ือลดกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์จากกลุ่มที่มีความคิดในแนวอนุรักษ์นิยม ผู้บริหาร
ตลาดน้้าทุกโซน โดยเฉพาะ โซนที่ 2 ของคุณไฉน ขาวเจริญซึ่งมีผู้ค้าในชุมชนกระจุกตัวรวมกันอยู่ ควรให้
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ความส้าคัญกับการแบ่งพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือรักษาบรรยากาศตลาดน้้าแบบท้องถิ่น วิถีชนบท 
และกับพ้ืนที่ขายสินค้าสมัยใหม่อันเต็มไปด้วยสินค้ากระแสหลัก ทั้งนี้เพ่ือสะท้อนให้คนภายนอกได้เห็น
ว่า ผู้บริหารตลาดน้้ายังคงเก็บรักษาภาพลักษณ์ความเป็นตลาดน้้าท้องถิ่น อันแวดล้อมไปด้วยวิถีชีวิต
ชาวสวนอยู่ 
 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนท้องถิ่น 

ควรมีการพัฒนาให้คนท้องถิ่นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐานได้ 
โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ลูกหลานของผู้บริหารตลาดน้้าท้องถิ่นซึ่งเป็นรุ่นใหม่ ควรจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดน้้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นเครื่องมือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนท้องถิ่นเกิดการพ่ึงพาตนเองด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารได้ 

ควรมีการส่งเสริมให้ลูกหลานของผู้บริหารในท้องถิ่น ลูกหลานของผู้ค้าในท้องถิ่น รวมทั้ง
เด็กนักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้กับชุมชนคลองลัดมะยม เช่น โรงเรียนโพธิสารพิทยาคาร โรงเรียนวัด
ทองบางระมาด โรงเรียนวัดอินทราวาส มาฝึกเป็นมัคคุเทศก์น้อย เดินน้าชมสวน นั่งบรรยายข้อมูลอยู่
ประจ้าบนเรือท่องเที่ยว และในพิพิธภัณฑ์ตลาดน้้าตลิ่งชัน โดยมีค่าตอบแทนเล็กน้อยเพ่ือเป็นทุนการ
การศึกษาและส่งเสริมให้แก่เยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่  การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยจึงเป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนแสวงหาความรู้ เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนตัวเอง 
 
4. ด้านการพัฒนาสินค้า 

ผู้ค้าในท้องถิ่นต้องตื่นตัวและหันมาพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีรูปแบบที่น่าสนใจขึ้น โดย 
มีการสาธิตกรรมวิธีในการประกอบอาหาร เช่น บีบเส้นขนมจีน บีบเส้นลอดช่อง ซาหริ่มสดๆ อันเป็นการ
สะท้อนถึงภูมิปัญญาและฝีมือของผู้ค้าในท้องถิ่น มีการบอกเล่าที่มาของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้
วัตถุดิบหลักภายในชุมชน ผลิตขึ้นโดยคนในชุมชนที่ส้าคัญ คือ ต้องถ่ายทอดออกมาอย่างมีศิลปะ ไม่ดู
เป็นการจงใจเกินไป เน้นการปรุงอาหารแบบสดใหม่มากขึ้น อย่างเช่น ชาวบ้านที่น้าผักสดหลายชนิดมา
ขายอาจเพ่ิมบริการปรุงอาหารจากผักเหล่านั้น เช่น แกงเลียง ผัดผัก หรือ ลวกผักจิ้มน้้าพริก เป็นต้น  
 
5. ด้านป้ายสื่อความหมาย  

ควรมีการจัดท้าปูายอธิบายกิจกรรมท่องเที่ยวเด่นๆ ที่น่าสนใจของพ้ืนที่ร้านค้าแต่ละโซน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาค้นหาสินค้า บริการ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การเรียนรู้ และสันทนาการต่างๆ น้อยลง 
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6.ด้านศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 
จากการส้ารวจศึกษาพ้ืนที่โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ท้าให้ผู้ศึกษาพบว่า ตลาด

น้้าคลองลัดมะยม ได้เกิดสภาวะแออัดขึ้นแล้ว สังเกตได้จากปริมาณรถยนต์ที่จอดอยู่ในพ้ืนที่จอดรถ 
ความแออัดของนักท่องเที่ยวที่เบียดเสียดกันไปมาในช่องทางเดินแคบๆ เวลาเลือกซื้ออาหารและสินค้า 
หรือแม้กระทั่งพ้ืนที่รับประมาณอาหารที่มีไม่เพียงพอ  

ผู้ศึกษาเสนอว่าควรหยุดการขยายพ้ืนที่จอดรถ เพ่ือใช้พ้ืนที่จอดรถเป็นปัจจัยทางอ้อมใน
การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังตลาดน้้า รวมทั้งควรออกกฎไม่ให้นักท่องเที่ยวจอดรถบน
ไหล่ทาง เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันที่มีตลาดน้้า 

การพัฒนาตลาดน้้าคลองลัดมะยมสู่ความยั่งยืน และการรักษาคงคุณค่าวิถีถิ่นไว้ให้คงอยู่คู่
ชุมชนคลองลัดมะยม ถือเป็นสิ่งที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความส้าคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการ โดยผู้บริหารตลาดน้้าทุกโซน และบรรดาผู้ค้าทั้งหมดเป็นหลัก 
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