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 ตลาดลาดชะโด ต้ังอยูริมคลองลาดชะโด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกอบดวยเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่นที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต สภาพแวดลอม และระบบ

นิเวศวิทยาทองถิ่นเปนสําคัญ ซึ่งแตกตางจาก หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อที่เกิดข้ึนเปนจํานวน

มากในปจจุบัน ตลาดลาดชะโดซบเซาลงเม่ือมีการตัดถนนเปลี่ยนการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบก  

จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๕๑ ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ซึ่งประสบความสําเร็จในชวงแรกจนในปจจุบันกลับซบเซาลงอีกคร้ัง   

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาศักยภาพของตลาดลาดชะโด รวมถึง

วิเคราะหวิธีการและปจจัยของการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดท่ีผานมา เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน จากการศึกษาพบวาตลาดลาดชะโดมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบดวยเรือนแถวคาขายที่มีคุณคา

ทางสถาปตยกรรม มีรูปแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น ทั้งยังมีประเพณี

ทองถิ่นที่มีอัตลักษณ โดยพบปญหาของการจัดการที่ผานมา คือ การจัดการแบบแยกสวนไมได

บูรณาการศักยภาพอันประกอบไปดวย สถาปตยกรรม วิถีชีวิต ประเพณี สภาพแวดลอม และระบบ

นิเวศวิทยาทองถิ่นเขาดวยกัน ซึ่งผูศึกษานําเสนอแนวทางในการจัดการเชิงอนุรักษสถาปตยกรรม

ตลาดเกาเพื่อการทองเที่ยว ดังนี้ ๑. สรางความตระหนัก เร่ืองการอนุรักษสถาปตยกรรมตลาดเกา 

เพื่อคงคุณคาตลาดลาดชะโดใหคงไว ๒. รณรงคใหมีการรักษาสภาพแวดลอมบริเวณคลองลาด

ชะโดเพื่อคงคุณคาของระบบนิเวศวิทยาทองถิ่นที่สมบูรณไว ๓. ฟนฟูวิถีชีวิต อันประกอบไปดวย 

การทําประมงน้ําจืด และประเพณีทองถิ่นอันเปนอัตลักษณของชุมชนลาดชะโด ๔. องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองรวมมือกับชาวชุมชนตลาดลาดชะโดในการกําหนดนโยบายสําคัญในการจัดการ

อยางมีสวนรวม 
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 Ladchado market located by Ladchado canal, Pak-hai district, Ayudhaya, consists 

of vernacular shop houses those are significantly related to lifestyle, environment, and 

regional ecology, unlike large numbers of newly settled department stores and convenient 

shop at present. Ladchado market had been declined after the water transportation was 

replaced by land transportation. Until in 2008, it was supported by government sector to be a 

tourism destination which was successful at the beginning, but currently it is once again in 

recession. 

 The purposes of this study are to research the efficiency of Ladchado market and 

to analyze the process and the key factor of Ladchado market’s conservative management in 

the past to propose sustainable conservative management guideline. From the study it is 

found that Ladchado market has the efficiency to be developed as cultural tourist attraction. It 

contains shop houses with architectural value and form that related to lifestyle, regional 

ecology, and identical regional tradition. The problem of former management is individual 

management without efficient integration of architecture, lifestyle, tradition, environment, and 

regional ecology. Thus, the guidelines of old market architecture’s conservative management 

for tourism are proposed as follow; 1. To raise a realization on old market architectural 

conservation to sustain the values of Ladchado market; 2. To campaign on maintaining the 

environment of Ladchado canal in order to keep the value of perfect regional ecology; 3. To 

revive the lifestyle of inland fisheries and identical regional tradition of Ladchado community; 

4. Local authority must be in corporate with Ladchado market community people to set up 

important policies in participative management. 
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 วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากการสนับสนุนของบุคคลหลายทาน ที่ไดให

ความกรุณากับผูศึกษาในคร้ังนี้ ขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร 

อาจารยที่ปรึกษาผูเปนแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันจนวิทยานิพนธนี้ สําเร็จลุลวงมาได 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยพิเศษพิสิฐ  เจริญวงศ และรองศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ 

ที่กรุณามาเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณ คณาจารยคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึง ครู 

อาจารยทุกทานที่ไดประสาทความรูและใหคําแนะนําแกผูศึกษาตลอดมา  

 ขอพระคุณขอบคุณนายนําชัย อัจจิมานนท ชาวชุมชนตลาดลาดชะโด และเจาหนาที่

หนวยงานทองถิ่นลาดชะโดทุกทานที่ไดใหความรู และชวยเหลือผูศึกษาในการหาขอมูลเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณ นางสาวกฤษา รังสิโย นางสาวนภัทร มงคลปทุมรัตน และพี่นองสาขาการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รุน ๒ ทุกทานสําหรับน้ําใจที่

เอ้ือเฟอชวยเหลือแกผูศึกษาเปนอยางดีตลอดมา ขอขอบคุณนายภูริน หลาเตจา นางสาวปณิดา 

คุณาวรรณ สําหรับแรงผลักดัน การกระตุนเตือน และเอ้ือเฟอแรงกายในการชวยลงพื้นที่เก็บขอมูล

ในศึกษาวิทยานิพนธคร้ังนี้ ขอขอบคุณ นางสาวมัทวัน เลิศผกากุล และกัลยณมิตรทุกทานที่

อนุเคราะหแรงกายและแรงใจแกผูศึกษาจนวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวง 

 ขอขอบคุณครอบครัวสําหรับความรักที่ยิ่งใหญ ซึ่งเปนแรงผลักดันที่สําคัญอยางยิ่งให

สําเร็จการศึกษาในคร้ังนี้ 

 สุดทายนี้ขอมอบความรู ประโยชน และคุณงามความดีที่เกิดจาการศึกษาในคร้ังนี้

ใหกับชาวชุมชนตลาดลาดชะโดทุกทาน และขอมอบวิทยานิพนธนี้แกลูกหลานชาวชุมชนตลาด

ลาดชะโด เพื่อเปนแรงบันดาลใจในการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดใหยั่งยืนตอไป 
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