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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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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ตลาดน้ําและตลาดบกริมน้ํา เปนปรากฏการณของสังคมไทยภาคกลาง ซึ่งแตเดิม

ผูคนนิยมต้ังบานเรือนอยูริมน้ํา ใชการสัญจรทางน้ําเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก สะทอนใหเห็น

ถึงความสําคัญของสายน้ําในวิถีชีวิตคนไทย โดยสถาปตยกรรมตลาดและเรือนแถวคาขายแบบ

พื้นถิ่นนั้นเปนองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญบงบอกถึงความเปนตลาด รูปแบบทางสถาปตยกรรม

ของเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่นนั้นมิไดกําเนิดตามแนวทางของวงจรธุรกิจ ดังเชนตลาดและ

ศูนยการคาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน แตมีจุดกําเนิดมาจากชีวิตและความสัมพันธของการดํารงชีวิต 

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถิ่นเปนสําคัญ (อรศิริ ปาณินท และสมคิด จิระทัศนกุล, 

ม.ป.ป.: ๒๕๔) ปจจุบันตลาดน้ําและตลาดบกริมน้ํา ลดความสําคัญลงไปมากนับต้ังแตมีการตัด

ถนนซึ่งเปนระบบคมนาคมใหมที่เขามาแทนที่การสัญจรทางน้ํา ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชน

ไปตามเสนถนนที่สรางข้ึนใหม การกระจายตัวของตลาดจึงเปนไปในรูปของตลาดสดริมถนนมาก

ข้ึน จนกระทั่งในปจจุบันรูปแบบของการซื้อขายไมไดยึดติดกับตลาดเพียงอยางเดียว แตมีรานคา 

หางสรรพสินคา รานสะดวกซ้ือ จํานวนมาก ตลาดน้ําและตลาดบกริมน้ําจึงลดความสําคัญไปตาม

กาลเวลา (กิตติพร ใจบุญ, ๒๕๔๙: ๒๐-๗๘) 

 ภายใตกระแสการทองเที่ยว ซึ่งเปนกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยในชวง ๒๐-๓๐ ปมานี้ เกิดแนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยใชทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมเปนสินคาขายการทองเที่ยว ตลาดน้ําและตลาดบกริมน้ําหลายแหงถูกพลิกฟนและ

ประชาสัมพันธในรูปแบบของ ตลาดเกา หรือ ตลาดโบราณ เพื่อตอบสนองตอการเปนสถานท่ี

ทองเที่ยวอยางแพรหลาย  แตในขณะเดียวกันกระแสการทองเที่ยวก็ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงของ

ตลาดเพื่อรองรับสถานการณการทองเที่ยว มีการปรับปรุงรูปแบบของสินคา จากเดิมที่เนนผลผลิต

และเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางการประมงและการเกษตร มาเปนสินคาที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวมากข้ึน เกิดบริการรูปแบบใหมข้ึนมาเพื่อตอบสนองกลุมนักทองเที่ยว เชน โฮมเสตย 

เปนตน รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวาง ตลาด กับ ผูคน พอคาแมคาทําหนาที่

เสมือนตัวละครสําคัญที่เปนจุดขายของการทองเท่ียว (กิตติพร ใจบุญ, ๒๕๔๙: ๒๐-๗๘) โดยมี
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สถาปตยกรรมตลาดและเรือนแถวคาขายเปนฉากที่แสดงถึงความสําคัญทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูประสบการณระหวางการทองเที่ยว ถือเปนการสราง

ความหมายใหม รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงหนาที่การใชสอยของสถาปตยกรรมนั้นๆ เพื่ออํานวย

ความสะดวกตอนักทองเที่ยวอีกประการหนึ่งดวย (ปนรัชฎ กาณจนัษฐิติ, ๒๕๕๒: ๑๔๑-๑๔๒) 

 ความสําคัญของพื้นที่ศึกษา ตลาดลาดชะโด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต้ังอยูในคลองลาดชะโด หรือ คลองบางค่ี เปนชุมชนที่รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมา คร้ังที่เสด็จประพาส

ตนมาจากคลองบางยี่หน เพื่อออกแมเจาพระยาที่ชัยนาท แลวไปตอรถไฟที่อําเภอบางปะอิน 

ลักษณะของตลาดเปนแบบทาเรือศูนยรวมของการคมนาคมทางน้ําในอดีต  มีลักษณะเดนทาง

สถาปตยกรรมที่กลาวไดวาเปนภูมิปญญาอันชาญฉลาดในการอยูอาศัยที่พึ่งพิงกับนิเวศวิทยาได

อยางดี ตัวเรือนคาขายเปนเรือนไมสองชั้น (มนัชญา วาจกวิศุทธิ์, ๒๕๔๘: ๔๑-๔๕) มีเรือนแถว

คาขายราว ๙๐ หอง ลาดชะโดไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป ๒๕๔๙ 

ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ โดยตลาดลาดชะโดมี

พัฒนาการที่นาสนใจแบงได ๔ ชวงโดยสังเขป ดังนี้  

 เรือนแพคาขาย: กอนป พ.ศ. ๒๔๙๗ ตลาดลาดชะโดพัฒนามาจากเรือนแพคาขาย

ของชาวจีนแตจิ๋ว ที่เขามาคาขายแตต้ังรกรากมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งแตเดิมเปนตลาดที่พอคาชาวจีน

ลองเรือมาคาขายสินคา และพักอาศัยอยูบนเรือ จนขยับขยายสรางเปนแพเปนทั้งที่พักและที่

คาขาย ซึ่งแตเดิมต้ังอยูบริเวณหนาวัดลาดชะโด 

 กอต้ังตลาด: ป พ.ศ.๒๔๙๗ ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม การคาขายของ

บรรดาแพสินคาเจริญรุงเรืองอยางมาก ทําใหสถานที่เร่ิมคับแคบชาวจีนเจาของแพสินคาไดรวมกัน

เพื่อสรางตลาดลาดชะโดข้ึน โดยวัดลาดชะโดมอบที่ดินใหเพื่อสรางตลาด  

 การตัดถนน: ป พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง ๒๕๒๗ ชวงที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปน

แบบสุขาภิบาล  มีการตัดถนนเปลี่ยนการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบกมีการตัดถนนสายผักไห-

สุพรรณบุรี รวมถึงถนนสายเอเซียซ่ึงเปนทางหลักที่ใหเดินทางมากรุงเทพฯ ถือเปนจุดเปลี่ยนครั้ง

สําคัญของตลาดลาดชะโดที่คอย ๆ ซบเซาลงไป 

 ยุคพัฒนาเพื่อการทองเท่ียว: ป พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พยายามพลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกครั้งดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนชาว

ตลาดน้ํา โดยตลาดจะเปดทุกวันเสาร และอาทิตย ต้ังแต ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. ซึ่งปจจุบันกลับ

ซบเซาลง 

   ส
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สมุดกลาง



 ๓ 

 ซึ่งประเด็นดังกลาว นํามาสูการศึกษาการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด โดย

ทําการศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโด รวมถึง

กระบวนการจัดการเพื่อการทองเที่ยวที่ผานมานั้นเปนอยางไร เผชิญปญหาของการจัดการในเร่ือง

ใดบาง เพื่อนําไปสูการวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอการจัดการ และเสนอแนะแนวทางการจัดการ

เชิงอนุรักษอยางยั่งยืนสมควรเปนอยางไร โดยใชกรอบคิดของศึกษาการอนุรักษสถาปตยกรรมใน

ฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมบนฐานคิดแบบองครวมที่บูรณาการกระบวนการความสัมพันธที่

พึ่งพิงอิงอาศัยทํานุบํารุงซ่ึงกันและกัน (สายันต ไพรชาญจิตร, ๒๕๕๐: ๕) ซึ่งการอนุรักษมิไดเปน

เพียงการกําหนดแนวทางจากสภาพทางกายภาพของสถาปตยกรรมที่หลงเหลือใหพบเห็นใน

ปจจุบันเทานั้น แตเปนการศึกษาเร่ืองราวอันเปนบริบทที่เกี่ยวพันกับสถาปตยกรรมนั้น ซึ่งดําเนิน

มาเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานต้ังแตประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน พรอมยังตองคิดการเพื่อ

อนาคตดวย (อรศิริ ปาณินท, ๒๕๒๘) เพื่อใหเกิดแนวทางการจัดการในรูปแบบของแหลงทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 ๑. ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะทางสถาปตยกรรมของ ตลาดลาดชะโด 

 ๒. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 ๓. เสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดอยางยั่งยืน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานพื้นที่ของการศึกษา คือ ตลาดลาดชะโด ต้ังอยูที่ อําเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตลาดประกอบไปดวยเรือนแถวคาขายราว ๙๐ หอง หนาที่ใชสอยมีทั้ง 

การประกอบกิจการ คาขาย อยูอาศัย พื้นที่สวนกลาง และหองที่ไมมีการใชงาน 

 

 

 

   ส
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 ๔ 

 
 
ภาพที่ ๑ ผังแสดงขอบเขตดานพื้นที่ของการศึกษา 



 ๕ 

 ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษา 
 ๑. ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการและขอมูลพื้นฐานของตลาดลาดชะโด 

 ๒. ศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห ลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารตลาด

และเรือนแถวคาขายพื้นถิ่นของตลาดลาดชะโด  

 ๓. ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 ๔. หารูปแบบการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดอยางยั่งยืน 

 ขอบเขตดานประชากรของการศึกษา ประกอบไปดวย ๓ กลุม คือ 

 กลุมที่ ๑  หนวยงาน/ภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีสวนในการดูแลจัดการ 

กําหนดนโยบาย ของตลาดลาดชะโด 

 กลุมท่ี ๒ ประชาชน/ชุมชน ที่เปนผูอาศัยอยูหรือประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ตลาดลาดชะโด 

 กลุมท่ี ๓ ประชาชนทั่วไปที่เปนนักทองเที่ยว หรือผูเขามาเยี่ยมชมในพื้นที่ตลาดลาดชะโด 
 
ผลท่ีไดรับจากการศึกษา 
 ๑. สรุปประวัติความเปนมาและลักษณะทางสถาปตยกรรมของ ตลาดลาดชะโด 

 ๒. วิเคราะหและสรุปปจจัยที่สงผลตอการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 ๓. เสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่ออยางยั่งยืน 

 



๖ 

 
 

บทที่ ๒ 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การจดัการเชิงอนุรักษ์ตลาดลาดชะโด” มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การจดัการเชิงอนรัุกษ์ตลาดลาดชะโดอยา่งยัง่ยืน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
จดัการเชิงอนุรักษ์ตลาดลาดชะโดอย่างยัง่ยืนท่ีเหมาะสม ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงได้ ศึกษา ทบทวน ทํา
ความเข้าใจ และสรุปประเด็นสําคญัของ แนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องอยู่ ๔ 
ประเด็นหลกั คือ การศกึษาคณุค่าและความสําคญัของตลาดและเรือนค้าขายพืน้ถ่ิน ในลกัษณะ
ของระบบความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมและสภาพแวดล้อม  แนวคิดและวิธีปฏิบตัิในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม จดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และการพฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือทําความเข้าใจในหลกั
คิดและวิธีปฏิบัติในการจัดการ นําไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการตลอดจน
เสนอแนะวิธีจัดการเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตลาดเก่าเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมต่อไป 
การศึกษาวรรณกรรมเก่ียวข้องนัน้ จึงได้แบ่งประเด็นการศกึษาให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ
ขอบเขตการศกึษา โดยแบง่เป็น ๔ สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ ๑ ตลาด เรือนค้าขายพืน้ถิ่น ระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 
  ความหมายของตลาด 
  ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมของท่ีตัง้ 
  ชีวิตและความเช่ือ การอยูแ่ละการค้า 
 ส่วนที่ ๒  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพืน้ที่สาํคัญทางวัฒนธรรม 
  แนวคดิและระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรม 
  ปฏิบตักิารอนรัุกษ์สถาปัตยกรรม 
 ส่วนที่ ๓  การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  
  การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
  การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
 ส่วนที่ ๔  ทฤษฏีและแนวคดิในการจัดการ 
  การพฒันาท่ียัง่ยืน 
  เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

๗ 

ตลาดเรือนค้าขายพืน้ถิ่น ระบบความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 
 ตลาดนํา้และตลาดบกริมนํา้ เป็นปรากฏการณ์ของสงัคมไทยภาคกลาง ซึง่แต่เดิม
ผู้คนนิยมตัง้บ้านเรือนอยู่ริมนํา้ ใช้การสญัจรทางนํา้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลกั สะท้อนให้
เห็นถึงความสําคญัของสายนํา้ในวิถีชีวิตคนไทย โดยสถาปัตยกรรมตลาดและเรือนแถวค้าขาย
แบบพืน้ถิ่นนัน้เป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สําคญับ่งบอกถึงความเป็นตลาด รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของเรือนแถวค้าขายแบบพืน้ถ่ินนัน้มิได้กําเนิดตามแนวทางของวงจรธุรกิจ ดงัเช่น
ตลาดและศนูย์การค้าที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั แต่มีจดุกําเนิดมาจากชีวิตและความสมัพนัธ์ของการ
ดํารงชีวิต สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาท้องถิ่นเป็นสําคญั (อรศิริ ปาณินท์ และสมคิด  
จิระทศันกลุ, ม.ป.ป.: ๒๕๔) 
 ความหมายของตลาด 
 ตลาด หมายถึง ท่ีชมุชนเพ่ือซือ้ขายของตา่ง ๆ และหรือ สถานท่ีซึง่ปกติจดัไว้ให้ผู้ ค้าใช้
เป็นท่ีชมุนมุเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด
ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทัง้นีไ้ม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็
ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่จดัไว้สําหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นชมุนมุเพ่ือจําหน่ายสนิค้าประเภท
ดงักล่าวเป็นประจําหรือเป็นครัง้คราวหรือตามวนัท่ีกําหนด (พจนานกุรมฉบบัราชบญัฑิตยสถาน, 
๒๕๔๒: ๔๓๓) 
 ตลาด หมายถึง สถานที่ซึง่ปกติจดัไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็นที่ชมุนมุเพื ่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกัผลไม้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของ
เสียง่ายทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณที่ซึง่จดัไว้สําหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นที่ชมุนมุเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดงักล่าวเป็นประจํา 
หรือเป็นครัง้คราวหรือตามวนัที่กําหนด และให้หมายความรวมถึงตลาดนดัที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (สํานกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๔๙: ๑๔) 
 คําว่า ตลาด มีความหมายว่า แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยน เป็นการชมุนมุกนัทางสงัคม 
แลกเปลี่ยนสินค้า และหมายถึงสถานที่ที่มนษุย์มาชมุนมุกนัเพื่อค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยน
สินค้า โดยการค้าขายของไทยในสมยัโบราณส่วนใหญ่เป็นการค้าขายทางนํา้ เนื่องจากการใช้
ชีวิตผกูพนัอยู่กบัการสญัจรทางนํา้เป็นสําคญั โดยมีประวตัิศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงตลาดในสมยั
ต่างๆ ดงันี ้(อดุม เชยกีวงศ์, ๒๕๕๒) 
 สมยัสโุขทยั ได้มีข้อความในจารึกไว้ว่า “เบือ้งตีนนอนสโุขทยันีม้ีตลาดปสาน มี
พระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว มีป่าหมากกลาง มีไร่นา มีถ่ินฐาน...” จารึกนีแ้สดงให้เห็น
ว่า ตลาด ได้เกิดและมีมาตัง้แต่สมยัสโุขทยั 



 

 

๘ 

 สมัยอยุธยา มีตลาดบกตัง้อยู่ตามแหล่งชุมชน ช่ือก็ตัง้ขึน้ตามลกัษณะของสินค้าท่ี
วางขาย สว่นตลาดนํา้นัน้จะอยู่บริเวณคลอง ปากนํา้ตา่ง ๆ เช่น ป่าตะกัว่ ขายลกูแห รวมตลอดถึง
สิง่ท่ีทํามาจากตะกัว่ ป่าผ้าไหม ขายผ้าไหม ป่ามะพร้าว ขายมะพร้าว ป่าฟกู ขายสนิค้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัท่ีนอน เป็นต้น (อดุม เชยกีวงศ์, ๒๕๕๒) 
 ตลาด หมายถึง แหล่งซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าของคนไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
พฒันา ทัง้ในด้านท่ีตัง้ รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินค้า ตามสภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ซึง่เปลี่ยนไปในแตล่ะสมยั (กิตตพิร ใจบญุ, ๒๕๔๙: ๒๐-๗๘) 
 ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของที่ตัง้ 
 สงัคมไทยภาคกลาง แต่เดิมผู้คนนิยมตัง้บ้านเรือนอยู่ริมนํา้ เพราะลํานํา้คือเส้นทาง
สญัจรที่สําคญั ตลาดนํา้และตลาดบกริมนํา้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคญัของสายนํา้ในวิถีชีวิต
คนไทยที่ส่วนใหญ่แล้วดําเนินชีวิตและหาเลีย้งชีพด้วยการเป็นเกษตรกร เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิต
ออกมาแล้ว ก็จะนําผลผลิตเหล่านัน้มาซือ้ขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่สะดวกเหมาะสมแก่การ
ติดต่อเดินทาง ซึง่ก็คือในท้องนํา้นัน่เอง ดงันัน้ สินค้าที่วางขายในตลาดจึงเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรและการทําประมงเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวข้องกบัการทํา
การเกษตรและประมง โดยใช้เรือแพเป็นพาหนะนําสินค้าไปส่งยงัแหล่งรับซือ้หรือจดุนดัพบ ซึง่
มกัจะเกิดขึน้ตามบริเวณปากคลองหรือบริเวณจดุตดัของคลองซอยต่าง ๆ ตลาดนํา้และตลาดบก
ริมนํา้ ลดความสําคญัลงไปมากนบัตัง้แต่มีการตดัถนนซึง่เป็นระบบคมนาคมใหม่ที่เข้ามาแทนท่ี
การสญัจรทางนํา้ ทําให้เกิดการขยายตวัของชมุชนไปตามเส้นถนนท่ีสร้างขึน้ใหม่ การกระจายตวั
ของตลาดจึงเป็นไปในรูปของตลาดสดริมถนน จนกระทัง่ในปัจจบุนั รูปแบบของการซือ้ขายไม่ได้
ยึดติดการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซือ้ จํานวนมาก ตลาด
นํา้และตลาดบกริมนํา้จึงลดความสําคญัไปตามกาลเวลา ตลาดที่ยงัเหลืออยู่ปรับตวัในเข้ากบั
สถานการณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจบุนั มีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าจากเดิมที่เน้น
ผลผลิต และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตรและประมง มาเป็นสิน้ค้าท่ีมีความหลากหลาย เช่น 
ของฝาก ของที่ระลกึ อาหารที่หลากหลาย เพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวมากขึน้ (กิตติพร ใจบญุ , 
๒๕๔๙: ๒๐-๗๘) 
 จุดกําเนิดของสถาปัตยกรรมตลาดและเรือนค้าขาย ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบทาง
กายภาพของตลาดท่ีสําคญัมีลกัษณะเหมือนกนัแทบทัง้หมด คือ เร่ิมจากพืน้ท่ีริมแม่นํา้ ลําคลองท่ี
มีเรือขนส่งสินค้าทัง้เล็กและใหญ่ขึน้ล่องอยู่เป็นประจําประกอบกบัลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานของคน



 

 

๙ 

ไทย และกลุม่ชาติพนัธุ์ไทอ่ืน ท่ีอพยพเข้ามาตัง้หลกัแหลง่ในประเทศไทยนัน้ แหลง่ท่ีตัง้แรกท่ีเลือก
คือริมนํา้ ไม่ว่าจะเป็น แม่นํา้ ลําคลอง หนอง บึง ก็ตาม เพราะต้องอาศยันํา้ในการดํารงชีวิตทัง้ 
อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร โดยนอกจากคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ไทอ่ืน ๆ รวมทัง้มอญ 
เขมร แล้วยงัมีกลุ่มคนจีนท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานผสมผสานอยู่เช่นเดียวกัน และส่วนหนึ่ง
ของคนจีนในอดีตจะเข้ามาร่วมในฐานะพ่อค้าเรือเร่ นําสินค้ามาขายตามหมู่บ้านและรับซือ้
ข้าวเปลือกจากชาวบ้านและบางส่วนจะเข้ามาอยู่ร่วมในชุมชน โดยรับจ้างทัว่ไปในช่วงแรก ปลกู
ผกั และค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น กาแฟ ร้านชําขายของใช้ท่ีจําเป็น และเม่ือมีทุนรอนมากขึน้ก็
ขยายกิจการโดยเฉพาะโรงสีข้าวและอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ ริมนํา้ซึง่สามารถขนสง่สนิค้าได้โดยสะดวก 
ซึง่เห็นได้ชดัวา่ในความสมัพนัธ์ และความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัสภาพแวดล้อมของแหลง่ท่ีตัง้
นี ้ (อรศิริ ปาณินท์ และสมคิด จิระทศันกลุ, ม.ป.ป.)  โดยปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการค้าทางนํา้
หรือตลาดนํา้ มี ๔ ปัจจยั คือ  
 ๑. สภาพแวดล้อม ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ ลกัษณะภมูิประเทศท่ีเป็นท่ีลุม่ มีแมนํ่า้ลํา
คลอง ทัง้ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติและการขดุโดยแรงของมนุษย์ เป็นสิ่งกําหนดรูปแบบการเป็นอยู่
ของประชาชนท่ีตัง้บ้านเรือนในบริเวณนัน้มาก 
 ๒. ที่ตัง้ชุมชน มีชุมชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากพอสําหรับการแลกเปล่ียนสินค้า 
หรือถ้าตัง้อยูใ่นจดุผา่นของชมุชนอ่ืน ๆ ก็จะมีสว่นตอ่ของการขยายตวัของตลาดนํา้นัน้ได้มากขึน้ 
 ๓. เส้นทางคมนาคม ตลาดนํา้จะเกิดขึน้ได้ก็หมายความว่าสถานท่ีนัน้ต้องมีการ
เดินทางไปมาของประชาชนโดยอาศยัทางนํา้เป็นหลกั หรือสมาชิกในสงัคมนัน้มีวิถีชีวิตแบบท่ีต้อง
พึ่งพาแม่นํา้ลําคลองต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวนั การเดินทางก็จะมีเรือชนิดต่าง ๆ เป็น
พาหนะช่วยให้ได้รับความสะดวกสะบายตอ่การเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพ 
 ๔. ลักษณะอาชีพ เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ่ง ถ้ามีการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเพาะปลกูพืชท่ีเป็นอาหารหลกัหรือท่ีจําเป็นต่อชีวิต ก็จะทําให้เกิดการ
แลกเปล่ียนสิน้ค้ากนัเพ่ือให้ได้มาซึง่สิง่ท่ีไมส่ามารถผลติได้เองในท้องถ่ิน 
 ชีวิตและความเช่ือ การอยู่และการค้า 
 ชมุชนท่ีเป็นชุมชนค้าขายส่วนใหญ่เร่ิมจากเรือค้าขายและคนจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ใน
พืน้ท่ีซึง่แตง่งานกบัคนไทยในชมุชน ประกอบอาชีพ แตกหน่อลกูหลานไทยเชือ้สายจีนซึง่มีบทบาท
อยา่งยิ่งตอ่การขยายตวัของชมุชน เม่ือมีการผสมผสานการอยูร่ะหว่างคนจีน คนไทยและลกูหลาน
ไทย-จีนในชุมชนซึ่งใช้ทัง้ค้าขายและพกัอาศยั คนจีนท่ีอยู่ในชุมชนยงัคงรักษาวฒันธรรมดัง้เดิม
ของตนไว้ เช่น การมีศาลเจ้า การเซน่ไหว้บรรพบรุุษ เป็นต้น 



 

 

๑๐ 

 วงจรชีวิตของชาวบ้านในชมุชนค้าขายพืน้ถ่ินนัน้ เป็นชีวิตท่ีไมแ่ยกการค้าขายออกจาก
การอยู่อาศยัเหมือนศูนย์การค้าและธุรกิจท่ีเห็นกันอยู่ดาดด่ืนในปัจจุบนั แต่เป็นชีวิตท่ีมีวงจรท่ี
ตอ่เน่ืองตลอด ๒๔ ชัว่โมง นอกจากวงจรชีวิตการอยู่ตามปกติแล้ว ชีวิตของผู้คนในตลาดและเรือน
แถว ยังเคารพการใช้พืน้ท่ีร่วมกันโดยไม่มีปัญหาการแสดงความเป็นเจ้าของ เช่นการใช้ท่าเรือ
ขนส่งและโดยสารร่วมกนั ท่าเรือของตลาดมีทัง้ท่าเรือกึ่งสาธารณะ และท่าเรือของบ้านท่ีตัง้อยู่ติด
นํา้ บ้านท่ีอยู่ห่างไกลสามารถใช้ท่าเรือร่วมกนัได้ด้วยความเอือ้เฟือ้ ในการศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะ
ผู้คนในชุมชน ตลาด และเรือนค้าขายแบบพืน้ถ่ิน พบประเด็นสําคญัเก่ียวกบัการอยู่ท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ ดงันี ้คือ  
 ๑. ความใกล้ชิด และความเอือ้อาทรระหวา่งเพ่ือนบ้าน 
 ๒. ความคลอ่งตวัในการใช้พืน้ท่ีกลางร่วมกนั เช่น  เก็บของ และท่าเรือ เป็นต้น 
 ๓. การปรับเปล่ียนพืน้ท่ีใช้สอยในพืน้ท่ีเม่ือมีการใช้งานกนัตา่งเวลา ซึง่เป็นการใช้สอย
ท่ีคลอ่งตวัและสนองความต้องการคนในชมุชน 
 การค้าขายของตลาดแต่ละแหลง่ท่ีตัง้ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกนัจะพบทัง้ความเหมือน
และความแตกต่าง ความเหมือน คือ ลกัษณะสินค้าท่ีเป็นพืน้ฐานการดํารงชีวิตจะเหมือน ๆ กัน 
เช่น ของใช้ประจําวนั ของชํา และอาหาร ความต่าง คือ ลกัษณะการค้าหรือสินค้าท่ีเป็นหลกั หรือ
สินค้าที่ขึน้ชื่อของแต่ละแห่งจะต่างกนั และสิ่งนีจ้ะเป็นตวัดึงดดูให้คนต่างชุมชนเข้ามาซือ้ของ
ในตลาดซึง่เป็นของท่ีชมุชนตนเองไมมี่ (อรศริิ ปาณินท์ และสมคิด จิระทศันกลุ, ม.ป.ป.)  ตลาดนํา้
มาการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยมีสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงอยู่ ๒  ประการสําคญั คือ (กิตติพร 
ใจบญุ, ๒๕๔๙: ๒๐-๗๘) 
 ๑. การตัดถนน เป็นการพฒันาเส้นทางคมนาคมในเมือง ซึง่มีผลให้แมนํ่า้ลําคลองลด
ความสําคญัลง ตลาดท่ีเคยอยูใ่นนํา้ก็ยกขึน้บก กลายเป็นตลาดสดริมถนนแทน ตลาดนํา้ดัง้เดมิจึง
คอ่ย ๆ หายไป 
 ๒. กระแสของการท่องเที่ยว กระแสหลกัของการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมไทย
ในช่วง ๒๐-๓๐ ปีมานี  ้คือ การท่องเท่ียวซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําให้ตลาดนํา้
เปล่ียนแปลง ด้วยการปรับรูปแบบใหมเ่พ่ือตอบสนองการท่องเท่ียว 
 จากการเปลี่ยนแปลงดังท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ จึงเกิดความสมัพันธ์ในรูปแบบใหม่ของ
ตลาดนํา้ ทําให้ความสมัพนัธ์ของวถีิชีวิตของผู้คนเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยแบง่เป็น ๔ ประเดน็ 
ดงันี ้



 

 

๑๑ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับเวลา                                                                         
 ตลาดนํา้หรือตลาดบกริมนํา้ ในอีกลกัษณะหนึ่งคือ ตลาดนดั เพราะไม่ได้มีเป็นประจํา
ทกุวนั ดงันัน้ เพ่ือให้เข้าใจและจดจํากนัในหมู่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัตลาด จึงมีภาษาเรียกกนัในหมู่บ้าน 
“นดั” เช่นตลาดนดัท่าคา ซึง่จะมี ๖ ครัง้ใน ๑ เดือน ได้แก่ วนัขึน้ ๒ ค่ํา ๗ ค่ํา และ ๑๒ ค่ํา และวนั
แรม ๒ ค่ํา ๗ ค่ํา และ ๑๒ ค่ํา เป็นต้น เหตผุลก็เพราะต้องการให้สอดคล้องกบัวนันดัของตลาดอ่ืน ๆ 
ในบริเวณใกล้เคียง ในยคุท่ีกระแสของการท่องเท่ียวเข้ามามีผลต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดนัน้ 
สง่ผลให้เวลาในการติดตลาดแบบเดิมเปล่ียนแปลงไป เช่น ตลาดดําเนินสะดวกในปัจจบุนัเปล่ียน
มาติดตลาดทุกวัน จากเดิมท่ีขายช่วงเช้ามืด ก็ขยายเวลาเป็นตัง้แต่ ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวเป็นต้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับพืน้ที่                                                                     
 นอกจากเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว การท่องเท่ียวยงัส่งผลต่อความสมัพนัธ์ในแง่ของ
พืน้ท่ีด้วย เช่น บริเวณตลาดนํา้ดําเนินสะดวก มีทัง้คลองใหญ่และคลองเลก็คลองน้อยสายตา่ง ๆ ท่ี
ตดัซอยออกมาและมีชมุชนอาศยัอยู่หนาแน่น ดงันัน้ ตลาดนํา้แต่เดิมกระจายเป็นกลุ่ม ๆ เช่น นดั
ปากคลองกอไผ่ นดัคลองศรี เป็นต้น แต่เม่ือปรับรูปแบบมาตอบรับการท่องเท่ียวนดัต่าง ๆ ก็ปรับ
มาเพ่ืออํานวยความสะดวกนกัท่องเท่ียว มีการจดัพืน้ท่ีสําหรับจอดรถทวัร์ การแย่งชิงพืน้ท่ีในการ
ให้บริการท่าขึน้-ลงเรือ ซึ่งถือเป็นความเปล่ียนแปลงเชิงพืน้ท่ีของตลาดอย่างหนึ่ง อีกบริการท่ีถือ
เป็นการใช้สอยพืน้ท่ีแบบใหม่คือ การจดับริการให้นกัท่องเท่ียวได้พกัอยู่ร่วมกบัคนในหมู่บ้าน หรือ 
โฮมสเตย์ (Home stay) เป็นต้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับสินค้า 
 สินค้า เป็นสิ่งหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมสินค้าท่ีวางขายใน
ตลาดนํา้จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรและการทําประมง ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการทําการเกษตรและประมงเป็นส่วนใหญ่ ปรับเปล่ียนมาเป็นของฝาก ของท่ีระลึก สําหรับ
นกัท่องเท่ียว รวมไปถึงการปรับชนิดของอาหารให้มีความหลากหลายมากขึน้เป็นต้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับผู้คน 
 ๑. พ่อค้า แม่ค้า แต่เดิมเป็นผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเช่ือมระหว่างผู้ผลิตกบัผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น
ภายในชมุชนหรือระหว่างชมุชน ในปัจจบุนัพ่อค้าแม่ค้ายงัทําหน้าท่ีเสมือนตวัละครสําคญัท่ีเป็นจดุ
ขายทางการท่องเท่ียว                                                    
 ๒. ชาวบ้านในชมุชน มีการปรับบทบาทด้วยเช่นกนั จากเดิมท่ีเป็นผู้ มีบทบาทในด้าน
การผลิตเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจบุนัการผลิตของชาวบ้าน เช่น การเกษตร การประมง ถือได้ว่า
เป็นสนิค้าให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมได้โดยตรง 



 

 

๑๒ 

 ๓. ผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทอนัเน่ืองมาจากกระแสการท่องเท่ียว เช่น 
กลุม่ลกูจ้างท่ีเข้ามาทํางานให้กบัเจ้าของธุรกิจ โดยได้รับเงินเดือนเป็นคา่ตอบแทน เช่น ลกูจ้างขาย
ของท่ีระลกึ หรือลกูจ้างท่ีทําหน้าท่ีพายเรือรับนกัท่องเท่ียว เป็นต้น 
 ๔. หน่วยงานราชการ ปัจจบุนัหน่วยงานราชการเข้ามาเก่ียวข้องกบัตลาดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยตรง นบัตัง้แต่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลาดนํา้ในช่วงท่ีผ่านมา นอกจากนัน้ยังมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
 ๕. ประชาคมในท้องถ่ิน กระแสการจดัการอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายการพฒันาชุมชนท้องถ่ินของตนกําลงัอยู่ในกระแสนิยม ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เร่ิมมี
การรวมกลุ่มกนัเป็นประชาคม เพ่ือร่วมในการกําหนดแผนการพฒันาชมุชนของตน (กิตติพร ใจบญุ, 
๒๕๔๙: ๒๐-๗๘) 
 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพืน้ที่สาํคัญทางวัฒนธรรม 
 การอนรัุกษ์มิได้เป็นเพียงการกําหนดแนวทางจากสภาพทางกายภาพของสถาปัตยกรรม
ท่ีหลงเหลือให้พบเห็นในปัจจุบันเท่านัน้ แต่เป็นการศึกษาเร่ืองราวอันเป็นบริบทท่ีเก่ียวพันกับ
สถาปัตยกรรมนัน้ ซึง่ดําเนินมาเป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองยาวนาน ตัง้แตป่ระวตัิศาสตร์จนถึงปัจจบุนั 
พร้อมยัง ต้องคิดการเพ่ืออนาคตด้วย (อรศิริ ปาณินท์, 2528) อันถือได้ว่าการอนุรักษ์เป็น
กระบวนการในเชิงพลวตัรให้เกิดการดํารงอยู่ของสถาปัตยกรรมร่วมกบัความเปล่ียนแปลงของยคุ
สมัยได้อย่างสง่างาม โดยในการศึกษาการจัดการเชิงอนุรักษ์ตลาดลาดชะโดในครัง้นี  ้ได้
ทําการศกึษาการอนรัุกษ์เรือนค้าขายแบบพืน้ถ่ินในฐานะทรัพยากรทางวฒันธรรมบนฐานคิดแบบ
องค์รวมท่ีบูรณาการกระบวนการความสมัพนัธ์ท่ีพึ่งพิงอิงอาศยัทํานุบํารุงซึ่งกันและกัน (สายนัต์ 
ไพรชาญจิตร์, 2550: 5) ซึ่งนอกจากจะให้ความสําคญัต่อการอนุรักษ์ในคุณค่าเชิงกายภาพของ
สถาปัตยกรรมแล้ว ยังหมายรวมถึง ผู้ คน ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศวิทยา ท่ีสมัพนัธ์อยูก่บัสถาปัตยกรรมนัน้ 
 
แนวคดิและระเบียบปฏิบัตทิี่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
 เมื่อแนวคิดด้านการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมเร่ิมขึน้ในประเทศไทยนัน้ การดําเนินการ
อนรุักษ์เน้นไปที่การซ่อมแซมหรือบรูณะอาคารที่มีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ หรือวดัวา
อารามที่สําคญัเท่านัน้ ส่วนวตัถปุระสงค์การอนรุักษ์ก็เป็นเพียงความต้องการที่จะรักษาสมบตัิ



 

 

๑๓ 

ของชาติไว้ให้แก่อนชุนรุ่นหลงั หรือการอนรัุกษ์เพื่อศกึษาทางด้านประวตัิศาสตร์ อาจจะเรียกได้
ว่าการอนรัุกษ์ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ควบคมุการพฒันา (ป่ินรัชฎ์ กาณจนษัฐิติ, ๒๕๕๒) ซึง่
แนวทางดงักล่าวได้เชื่อมโยงอยู่กบัแนวคิดการอนรุักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรเป็นหลกั 
ภายใต้ พระราชบญัญตัิ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่มุ่งที่จะอนรุักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมด้วยการดําเนินการทาง
กฎหมายและการปฏิบตัิเชิงกายภาพของโบราณสถานที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสําคญั (นิคม 
มสูิกะคามะ และธาดา สทุธิธรรม, ๒๕๓๔) 
 ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดด้านการอนุรักษ์ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมและมีขอบเขต
ครอบคลมุกว้างขวางออกไป การอนรัุกษ์ในปัจจบุนัสมัพนัธ์กบัการพฒันาจนไม่สามารถแยกออก
จากกนัได้ อีกทัง้ขอบเขตของการอนรัุกษ์ท่ีกว้างขวางมากขึน้ทําให้งานอนรัุกษ์ปัจจบุนัไม่ได้จํากดั
อยู่เพียงสถาปัตยกรรมท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์เท่านัน้ แต่ขยายออกไปถึงชุมชนเมืองและภูมิ
ทศัน์ทางวฒันธรรม และยงัไมจํ่ากดัอยู่เฉพาะการอนรัุกษ์ลกัษณะทางกายภาพแตเ่พียงอยา่งเดียว 
แต่ได้รวมไปถึงการรักษาและส่งเสริมทรัพยากรทางวฒันธรรมด้านอ่ืน เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของพืน้ท่ีท่ีจะทําการอนุรักษ์นัน้ เป็นต้น (ป่ินรัชฎ์ กาณจนัษฐิติ, 
๒๕๕๒) 
 แนวความคดิด้านการอนุรักษ์จากกฎบัตรนานาชาต ิ
 ใน ค.ศ.๑๙๕๗ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ
หรือ ยเูนสโก (UNESCO) จดัการประชมุนานาชาติขึน้ท่ีประเทศฝร่ังเศส สําหรับสถาปนิก และช่าง
เทคนิคท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับอาคารท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ในการประชุมครัง้นีมี้
ผู้ เข้าร่วมประชมุจากประเทศต่าง ๆ ถึง ๒๕ ประเทศ จากการประชมุเกิดความเห็นพ้องกนัว่า การ
อนรัุกษ์จําเป็นต้องมีการทํางานร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชาตา่ง ๆ และต้องมีการฝึกอบรมผู้ เช่ียวชาญ
ในสาขาตา่ง ๆ เหลา่นี ้นอกจากนีย้งัมีการถกเถียงกนัถึงปัญหาของการบรูณะอาคารท่ีมีการใช้วสัดุ
ใหม่ในการซ่อมแซมทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างวสัดใุหม่และวสัดเุก่า โดยข้อถกเถียงจากการ
ประชุมครัง้นีทํ้าให้รัฐบาลอิตาลีจดัการประชุมครัง้ใหญ่ขึน้ท่ีเมือง เวนิส ในระหว่างวนัท่ี ๒๕-๓๑ 
พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๖๔ และมีผู้ เข้าร่วมประชมุถึง ๖๐๐ คน จาก ๖๑ ประเทศ มีผู้แทนจากองค์กร
นานาชาติหลายหน่วยงาน รวมถึงสภากลุ่มประเทศยุโรป ผลท่ีได้จากการประชุมนี ้คือ กฎบตัร
นานาชาตวิา่ด้วยเร่ืองการอนรัุกษ์และการบรูณะอาคารและพืน้ท่ีสําคญัทางประวตัศิาสตร์ หรือ กฎ
บตัรเวนิส (Venice Charter, 1964) 



 

 

๑๔ 

 กฎบตัรเวนิสเป็นการปรับปรุงกฎบตัรเอเธนส์ท่ีประกาศในปี ๑๙๓๑ เนือ้หาสาระของ
กฎบตัรใหมย่งัให้ความสําคญักบัอาคาร แตใ่นขณะเดียวกนัยงัให้ความหมายของสถานสําคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ขยายขอบเขตออกไปครอบคลมุเมืองและพืน้ท่ีชนบทท่ีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์
อีกด้วย แนวคิดเดิมท่ีแบ่งสถานท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ออกเป็น ๒ ประเภทคือ สถานท่ีท่ี ตาย 
แล้ว หรือ ไม่มีประโยชน์ใช้สอยแล้ว (Dead Monument) และสถานท่ียัง ชีวิต อยู่หรือยังคง
ประโยชน์ใช้สอยอยู่ (Living Monument) ถือได้ว่าเป็นความคิดท่ีไม่มีเหตุผลอีกต่อไป เพราะ
สถานท่ีทัง้สองประเภทนบัเป็นพืน้ท่ีสําคญัทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม ท่ีมีบทบาทตอ่วิถีชีวิต
ของคนในปัจจุบนัไม่ว่าจะยงัคงมีประโยชน์ใช้สอยอยู่หรือไม่ก็ตาม กฎบตัรเวนิสเน้นคุณค่าของ
อาคารทางด้านประวตัิในลกัษณะองค์รวม จากนัน้ยงัได้มีการขยายความการอนรัุกษ์อยู่หลายกฎ
บตัรตอ่มา (ป่ินรัชฎ์ กาณจนษัฐิต,ิ ๒๕๕๒) 
 โดยการวิเคราะห์เพ่ือหาแก่นของการอนุรักษ์ ผ่านการวิเคราะห์รวบรวม กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัในระดบัสากลนีมี้ใจความ ซึง่อ้างอิงเนือ้หาสําคญัจาก Dr. Dorothy Bell นกัวิชาการด้าน
การอนุรักษ์ชาวสก็อต และ Dr. Jukka Jokilehto ประธานอิโคโมสนานาชาติแห่งองค์กรยูเนสโก 
(UNESCO) ซึ่งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของการอนุรักษ์นานาชาติเกิดจากทฤษฎีการอนุรักษ์และ
วิธีการคิดของยโุรปตะวนัตกเป็นหลกั โดยเร่ิมก่อรูปชดัเจนในช่วงคริสตวรรษท่ี ๑๙ และผ่านการ
พฒันาจนปัจจบุนัปรากฏในรูปของกฎบตัรสากลว่าด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โบราณสถาน 
และแหล่ง โดยกฎบัตรดงักล่าวได้มีการตีความและตีพิมพ์เป็นเอกสารการประชุมทางวิชาการ
เผยแพร่ไปทั่วโลก โดยเร่ิมตัง้แต่ เอเธนชาร์เตอร์ ๑๙๓๑, เวนิสชาร์เตอร์ ๑๙๖๔, บิวราชาเตอร์ 
๑๙๗๙ เป็นต้น โดยวิเคราะห์กฎบัตรทัง้หมดและสรุปเกณฑ์การปฏิบัติงานอนุรักษ์ได้ ๕ ข้อ 
ตอ่ไปนี ้
 ข้อที่ ๑ คือ การรักษาเนือ้วตัถุท่ีพบเจอไว้ให้เกิดการสูญหายไปน้อยท่ีสุด แนวคิดนี ้
ปรากฎเป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรกใน นิวซีแลนด์ชาเตอร์ ๑๙๙๒ ความว่า “…การอนุรักษ์ควร
แสดงถึงการให้ความสําคญัของเนือ้วตัถุดัง้เดิมของสมบตัิของชาติและควรก่อให้เกิดการสญูเสีย
เนือ้วตัถุดัง้เดิมในปริมาณท่ีน้อยท่ีสดุ...” และยงัมีส่วนขยายความเพิ่มเติมว่า “…วิธีการท่ีใช้เพ่ือ
การอนรัุกษ์มรดกของชาติควรเป็นไปเพ่ือสนองตอ่เป้าหมายในการดแูลรักษาเนือ้ของวตัถดุัง้เดิมท่ี
พบไว้ให้มากท่ีสดุ และหลีกเล่ียงการซอ่มสร้างกลบัขึน้มาใหมโ่ดยการคาดเดา...” 
 ข้อที่ ๒ กล่าวถึง การซ่อมแซมเชิงอนรัุกษ์ อนัหมายถึง การแทรกแซง ตดัทอน ตอ่เติม 
ต้องทําให้น้อยท่ีสดุ เกณฑ์ข้อนีถ้กูเขียนครัง้แรกใน บิวราชาเตอร์ ๑๙๗๙ และ นิวซีแลนด์ชาเตอร์ 
๑๙๙๒ ความว่า “…การอนุรักษ์อยู่บนพืน้ฐานของการให้ความสําคญัต่อเนือ้วตัถุท่ีพบเจอ และ
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ควรทําการแทรกแซง ตดัทอน ต่อเติมเท่าท่ีจําเป็น...” โดยพิจารณาให้สอบคล้องกับวิธีการดูแล
รักษาในระยะยาวและหลกัการอ่ืน ๆ ของกฎบตัรฉบบันี ้
 ข้อที่ ๓ การแทรกแซง ตอ่เติม ซอ่มแซม ต้องสามารถถอดถอนออกเพ่ือให้โบราณสถาน
กลบัสู่สภาพเดิมได้ หลกัการนีป้รากฎอยู่ใน แอปเปิลตนั ชาร์เตอร์ ๑๙๘๓ เน้นหลกัท่ีว่า เทคนิค
วิธีการอนุรักษ์ท่ีสามารถถอดถอนออกได้ เพ่ือให้โบราณสถานกลบัคืนสู่สภาพเดิมท่ีพบเจอเป็น
วิธีการท่ีดีท่ีสดุ ในการพฒันาซอ่มแซมโบราณสถานตอ่ไปในอนาคต และถ้าวิธีการท่ีใช้ซอ่มแซมทํา
ให้โบราณสถานเส่ือมเร็วกวา่ปกตก็ิจะเป็นการเปิดโอกาสให้ยกเลกิวิธีการดงักลา่วได้ 
 ข้อที่ ๔ ว่าด้วยเร่ือง การแทรกแซง ซ่อมแซม ต่อเติม จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ไม่ใช่ของดัง้เดิมท่ีมีอยู่ ภายใต้หวัข้อ การปฏิสงัขรณ์ ของ เวนิสชาร์เตอร์ เน้นว่า เม่ือมีความจําเป็น 
ต้องเสริมชิน้สว่นใหมเ่พ่ือทดแทนสว่นท่ีผพุงัของโบราณสถาน จะต้องเลือกสว่นทดแทนท่ีมีลกัษณะ
เข้ากันได้กับภาพรวมของโบราณสถาน แต่ก็ต้องแสดงให้เห็นชดัเจนว่าเป็นส่วนทดแทนนัน้ไม่ใช่
ของเดิม เม่ือทําได้ดงันีจ้ึงจะกลา่วได้ว่าการซอ่มแซมปฏิสงัขรณ์นัน้ไม่ได้เป็นการบิดเบือนหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตร์และงานสร้างสรรค์ของช่างผู้สร้างงาน (ชเนนทร์ มัน่คง, ๒๕๕๐) 
 ข้อที่ ๕ เน้นให้คํานึงถึงระบบอนุรักษ์แบบพึ่งตนเองได้อย่างต่อเน่ือง เหมาะสมกับ
สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือท่ีจะมัน่ใจได้ว่าโบราณสถานนัน้ ๆ จะเป็นมรดก
ตกทอดให้คนรุ่นตอ่ไป 
 จะเห็นได้วา่เนือ้หาในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ นัน้คือ ทฤษฎีท่ีควรยดึถือถ้าไมมี่ข้อจํากดัอ่ืนใด 
สว่นหลกัข้อท่ี ๓ และ ๔ นัน้ เป็นการขยายความเพ่ือช่วยในการตดัสินใจแก้ปัญหาเชิงปฏิบตัิการท่ี
เกิดจากหลกัทฤษฎีสองข้อแรก ส่วนในหลกัข้อท่ี ๕ นัน้เป็นการนําความรู้ใหม่ด้านการอนรัุกษ์เข้า
มาเสริม เป็นการเน้นถึง โบราณสถาน อาคารทางประวตัิศาสตร์ ท่ีสามารถรองรับการใช้งานอ่ืน ๆ 
ให้มีความหลากหลายมากขึน้ (ชเนนทร์ มัน่คง, ๒๕๕๐) 
 
การอนุรักษ์เมืองและชุมชนทางประวัตศิาสตร์ 
 นอกจากกฎบตัรนานาชาติท่ีได้กล่าวถึงแนวคิดและระเบียบวิธีท่ีเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบตัิในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในทางกายภาพ ยงัมีกฎบตัรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
เมืองและชุมชนเมืองประวตัิศาสตร์ หรือท่ีรู้จักกันในช่ือของวอชิงตนัชาเตอร์ ๑๙๘๗ ท่ีได้ขยาย
ความหมายและความสําคญัในการอนรัุกษ์ให้กว้างออกไปในระดงัชมุชนเมือง ซึง่มีเนือ้หาสาระท่ี
ถกูแปลและเผยแพร่โดย อิโคโมสไทย สามารถสรุปใจความโดยสงัเขปได้ดงันี ้
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 คาํนําและคาํจาํกัดความ 
 ๑. ชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่ีพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกาลเวลาหรือ
ชมุชนทเจริญขึน้ตามแผนพฒันา เป็นสิง่แสดงถึงความหลากหลายของสงัคมในประวตัศิาสตร์ 
 ๒. กฎบตัรฉบบันีเ้ก่ียวข้องครอบคลุมพืน้ท่ีชุมชนประวตัิศาสตร์ทัง้ใหญ่และเล็ก ทัง้
เมืองและในกลางเมืองหรือย่านประวตัิศาสตร์ รวมถึงสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีทัง้ท่ีเป็นธรรมชาต ิ
และมนษุย์สร้างขึน้ นอกเหนือจากบทบาทความสําคญัทางด้านประวตัิศาสตร์แล้ว พืน้ท่ีเหลา่นีย้งั
เป็นแหลง่รวมคณุคา่ของวฒันธรรมประเพณีของชมุชนด้วย ทกุวนันีพื้น้ท่ีเหลา่นีห้ลายแห่งกําลงัถกู
คุกคาม ทําให้เส่ือมลงทางกายภาพ เกิดความเสียหาย หรือถูกทําลาย จากผลกระทบของ
การพฒันเมือง 
 ๓. จากการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ดงักล่าวซึง่มกัจะนําไปสู่ความสญูเสียทัง้
ทางด้านวฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกิจ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) 
เล็งเห็นความจําเป็นที่ต้องกําหนดกฎบตัรระหว่างประเทศสําหรับเมืองและชมุชนเมืองทาง
ประวตัิศาสตร์ ที่จะเสริมกฎบตัรระหว่างประเทศเพื่อการอนรุักษ์และบรูณะโบราณสถาน หรือ
โดยทัว่ไปถกูเรียกว่า กฎบตัรเวนิช โดยจะอธิบายเพิ่มเติมถึงหลกัการ วตัถปุระสงค์ และวิธีการท่ี
จําเป็นต่อการอนรัุกษ์เมืองและชมุชนเมือง ส่งเสริมให้เกิดความกลมกลืนของทัง้วิถีชีวิตความเป็น
ส่วนตวัและสงัคมชมุชนในพืน้ที่นัน้ ๆ และกระตุ้นให้เกิดการอนรุักษ์สมบตัิทางวฒันธรรม ซึง่
ก่อให้เกิดความทรงจําแห่งมนษุชาติ 
 ๔. ตามท่ีกําหนดในข้อแนะนําของยเูนสโก (UNESCO) ว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครองและ
บทบาทในปัจจุบนัของพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์ และในเอกสารระหว่างประเทศอ่ืน ๆ นัน้ การอนุรักษ์
เมือง และชมุชนเมืองประวตัิศาสตร์ เป็นท่ีเข้าใจว่า หมายถึง ขัน้ตอนท่ีจําเป็นสําหรับการปกป้อง 
การอนุรักษ์ และการบูรณะเมือง โดยพืน้ท่ีดังกล่าว เทียบเท่ากับการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตร่วมสมยั 
 หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ๑. การอนรัุกษ์เมืองประวตัิศาสตร์และชมุชนเมืองอ่ืน ๆ จะต้องผสานเป็นสว่นหนึง่ของ
นโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมของการวางผงัเมือง ผงัภมูิภาคในทุกระดบั เพ่ือให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 ๒. คณุลกัษณะท่ีต้องสงวนไว้ประกอบด้วย ลกัษณะทางประวตัิศาสตร์ของเมือง และ
ชุมชนเมืองตลอดจนองค์ประกอบทางวัตถุและจิตใจซึ่งแสดงถึงลักษณะทางประวัติศาสตร์นี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
  ๒.๑ รูปแบบแผนผงัของเมืองท่ีเห็นได้จากการแบง่พืน้ท่ีดนิและโครงขา่ยถนน 
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  ๒.๒ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาคารและพืน้ท่ีสีเขียวและพืน้ท่ีโลง่ 
  ๒.๓ รูปลกัษณ์ภายในและภายนอกของอาคารท่ีเห็นได้จากสดัสว่น ขนาด รูปแบบ 
การก่อสร้าง วสัด ุสี และการตกแตง่ 
  ๒.๔ ความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองหรือชุมชนเมืองและแหล่งท่ีตัง้ท่ีแวดล้อมอยู่ทัง้ท่ี
เป็นธรรมชาต ิและท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 
  ๒.๕ การใช้สอยท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใ่นเมือง หรือชมุชนเมือง ตามกาลเวลา 
  การกระทําใด ๆ ก็ตามตอ่คณุลกัษณะดงักลา่วมาแล้วนัน้ จะต้องคํานงึถึงความเป็น
ของดัง้เดมิของเมืองและชมุชนทางประวตัศิาสตร์ 
 ๓. การเข้ามามีสว่นร่วมของผู้อาศยัในพืน้ท่ีมีความสําคญัตอ่ความสําเร็จของแผนการ
อนรัุกษ์ และควรได้รับการสนบัสนนุการอนรัุกษ์เมืองและชมุชนเมืองประวตัิศาสตร์ จากผู้อยู่อาศยั
ในพืน้ท่ีเป็นอนัดบัแรก 
 ๔. การอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนทางประวตัิศาสตร์ต้องการความรอบคอบในการเข้า
ดําเนินอย่างเป็นระบบและมีวินยัควรหลีกเล่ียงความยดึมัน่ในแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพราะในแต่
ละกรณีเป็นเอกเทศ อาจมีปัญหาท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
 ๕. การอนรัุกษ์เมือง และชมุชนทางประวตัศิาสตร์ ความมีการศกึษาในหลายสาขาวิชา 
โดยแผนการอนุรักษ์ต้องให้ความสนใจปัจจัยทุกอย่างท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย โบราณคดี 
ประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคนิคตา่ง ๆ สงัคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ควรระบวุตัถปุระสงค์
หลกัของแผนการอนรัุกษ์ให้ชดัเจน เพ่ือให้มาตรการทางกฎหมาย ทางการบริหาร และทางการเงิน
บรรลุตามวัตถุประสงค์นัน้ ๆ โดยแผนการอนุรักษ์ควรมีเป้าหมายในการสร้างความต่อเน่ือง
กลมกลืนระหวา่งชมุชนเมืองประวตัศิาสตร์ กบัเมืองในสว่นอ่ืนทัง้หมด  ทัง้ยงัควรกําหนดวา่อาคาร
ใดต้องรักษาไว้ อาคารใดควรรักษาไว้ภายใต้ข้อแม้บางประการ อาคารใดท่ีน่าจะสามารถรือ้ถอน
ได้ ซึ่งจะต้องเป็นกรณีพิเศษจริง ๆ ซึง่ก่อนท่ีจะทําการกําหนดเหล่านัน้ ต้องมีการเก็บข้อมลูสภาพ
ปัจจบุนัท่ีเป็นอยูโ่ดยละเอียด 
 ๖. เม่ือแผนการอนุรักษ์เป็นท่ีรับรองแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ท่ีมีความ
จําเป็นใด ๆ ก็ตาม ควรจะต้องสอดคล้องกบัหลกัารและเป้าหมายของกฎบตัรนี ้และกฎบตัรเวนิส 
 ๗. การบํารุงรักษาอย่างต่อเน่ืองมีความสําคญัมากตอ่การอนรัุกษ์เมืองและชมุชนทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีมีประสทิธิภาพ 
 ๘. การใช้สอยและกิจกรรมใหม่ควรเข้ากันได้กับลกัษณของเมืองและชุมชนเดิม การ
ประยกุต์การใช้สอยพืน้ท่ีเหลา่นัน้ให้เข้ากบัวิถีชีวิตในปัจจบุนัต้องมีการดําเนินการหรือการปรับปรุง
สาธารณปูโภค สาธารณปูการด้วยระมดัระวงัอยา่งยิ่ง 



 

 

๑๘ 

 ๙. การปรับปรุง การพกัอาศยัควรเป็นวตัถปุระสงค์พืน้ฐานข้อหนึง่ของการอนรัุกษ์ 
 ๑๐. เม่ือมีความจําเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม ่หรือต้องปรับปรุงอาคารท่ีมีอยู่แล้วควร
เคารพต่อลกัษณะขอบเขตท่ีว่างเดิมของพืน้ท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่สดัส่วนและขนาดท่ีดิน ไม่
ควรปฏิเสธการเพิ่มเติมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในปัจจุบนัท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
เน่ืองจากสิง่เหลา่นัน้จะช่วยสร้างคณุคา่ความสมบรูณ์ของพืน้ท่ี 
 ๑๑. ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของเมืองหรือชุมชนทางประวัติศาสตร์ควร
ครอบคลมุถึงเนือ้หาเร่ืองการตรวจสอบด้านโบราณคดี และการนําเสนอหลกัฐานทางโบราณคดี
อยา่งเหมาะสม 
 ๑๒. ต้องมีการควบคมุการจราจรภายในเมืองหรือชุมชนเมืองประวตัิศาสตร์ และวาง
ผงักําหนดพืน้ท่ีจอดรถ เพ่ือไม่ให้สิ่งเหลา่นีส้ร้างความเสียหายแก่สิ่งปลกูสร้างท่ีมีความสําคญัทาง
ประวตัศิาสตร์ หรือแก่สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 ๑๓. เม่ือมีการวางผงัเมือง หรือผงัภมูิภาคซึ่งมีการกําหนดแนวการก่อสร้างทางหลวง
สายหลกัจะต้องไม่ให้ทางเหล่านัน้ผ่านเข้าไปในพืน้ท่ีเมืองหรือชุมชนทางประวตัิศาสตร์ แต่ควร
ปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงจากพืน้ท่ีเมืองออกสูท่างหลกัเหลา่นัน้ 
 ๑๔. เมืองประวตัิศาสตร์ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองภยัธรรมชาติและสิ่งรบกวนตา่ง 
ๆ เช่น มลภาวะและแรงสัน่สะเทือนเพ่ีอรักษามรดกทางวฒันธรรม และเพ่ือความปลอดภยัและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของผู้อาศยัเม่ือเกิดภยัธรรมชาต ิ
 ๑๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรจดัให้มีแผนการเผยแพร่ข้อมลูแก่ผู้อยู่
อาศยัในพืน้ท่ีโดยเร่ิมจากเด็กวยัเรียนควรสนบัสนุนการปฏิบตัิการขององค์กรต่าง ๆ เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองมรดกทางวฒันธรรม และควรมีมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินเพ่ือการอนุรักษ์และ
บรูณะ 
 ๑๖. ควรจดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่ผู้ปฏิบตักิารอนรัุกษ์ในทกุสาขาอาชีพ 
 
ปฏิบัตกิารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
 จากการทบทวนแนวคิดและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตกรรม
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบตัิการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมและ
พืน้ท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม ทัง้ลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมและ ผู้ คน ภูมิปัญญา 
ประเพณี วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา ท่ีสมัพนัธ์อยู่กบัสถาปัตยกรรมอนัเป็นสว่นหนึ่ง
ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม จึงได้ทําการศึกษาแนวทางปฏิบัติใน ๒ ส่วน คือ การจัดการ



 

 

๑๙ 

ทรัพยากรทางวฒันธรรม และการอนุรักษ์กายภาพสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการ
จดัการเชิงอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมบนฐานคดิแบบองค์รวมตอ่ไป 
 
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 ในการดําเนินการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมายนัน้  ควรมีการ
ดําเนินการในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการและมีขัน้ตอน แม้ว่าการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอาจ
แตกต่างหลากหลายกันไปขึน้อยู่กับสภาพการณ์และยุทธวิธีของแต่ละพืน้ท่ี สงัคม ชุมชน และ
ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ, ๒๕๕๑) อย่างไรก็ตามสามารถสรุป
หลกัการโดยสงัเขปได้เป็น ๓ ขัน้ตอน ดงันี ้
 การประเมินความสาํคัญ  
 การประเมินความสําคัญในท่ีนีห้มายถึงการแปลความหมายความสําคัญของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการแปลความหมายนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานจากการวิเคราะห์หลกัฐาน
เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมนัน้ ๆ ซึ่งในขัน้ตอนนีค้วรมีการทํางานท่ีใกล้ชิดกบัชุมชนและบุคคล
หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทรัพยากรวฒันธรรมภายในบริบทนัน้อย่างถ่องแท้ 
และเกิดประสิทธิภาพในการจดัการต่อไป ซึ่งในขัน้ตอนของการประเมินความสําคญันีค้วรอาศยั
ควรร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น นกัโบราณคดี นกัประวตัศิาสตร์ นกัมานษุยวิทยา นกัวิชาการสาขา
ตา่ง ๆ ตลอดจน ชาวบ้าน พระสงฆ์ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ นําชมุชน ผู้ เฒ่าผู้แก่ เป็นต้น เพ่ือให้การ
จดัการทรัพยากรนัน้อยูบ่นฐานคดิแบบองค์รวม  
 การวางแผนการจัดการ 
 ในแผนการปฏิบตัิการจดัการควรมียทุธวิธีในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ี
กําหนดเป็นระยะยาวและผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจดัการ นอกจากนีใ้นการวางแผนการ
จดัการยงัควรมีแผนการให้การศกึษาและการแปลความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรวฒันธรรม
นัน้ ๆ ด้วย 
 การกาํหนดรายการการจัดการ 
 การจดัการนัน้การทําได้หลายวิธี แตห่ลกัการเบือ้งต้นก็คือการจดัการตามข้อเสนอแนะ
และลําดบัความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีประเมินไว้ในขัน้แรก ซึ่งรูปแบบการจัดการมี
หลายวิธีขึน้อยู่ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น สภาพทางกายภาพของทรัพยากร เง่ือนไข
ทางสงัคม ทําเลท่ีตัง้ ความสําคญั เป็นต้น โดยรูปแบบวิธีการดงักลา่วมีตัง้แตก่ารเสริมความมัน่คง 
การบูรณะ การเคล่ือนย้าย การสงวนรักษา เป็นต้น ซึ่งต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในพืน้ท่ีเป็นสําคญั (ธนิก เลศิชาญฤทธ์ิ, ๒๕๕๑) 



 

 

๒๐ 

การอนุรักษ์กายภาพสถาปัตยกรรม 
 ขัน้ตอนการอนรัุกษ์กายภาพสถาปัตยกรรม เป็นขัน้ตอนสําคญัหนึง่ของแผนการจดัการ
เชิงอนุรักษ์สถาปัตกรรมและพืน้ท่ีสําคญัทางวฒันธรรม ซึ่งขัน้ตอนโดยรวมของการอนุรักษ์กาพ
ภาพนีจ้ะคล้ายคลงึกบัการวางแผนทัว่ ๆ ไป โดยมกัมีกรอบของการปฏิบตัใินทํานองเดียวกนั แตจ่ะ
มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของงานนัน้ ๆ (ป่ินรัชฎ์ กาณจนษัฐิติ, ๒๕๕๒) 
ซึง่สรุปหลกัปฏิบตั ิโดยสงัเขป ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมลูสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม และการบนัทกึสภาพ 
 ๒. การวิเคราะห์คณุคา่ความสําคญัและสภาพปัญหาอาคาร 
 ๓. การเลือกระดบัของการอนรัุกษ์ท่ีเหมาะสม 
 ๔. การดําเนินงานอนรัุกษ์กายภาพ และการจดบนัทกึข้อมลูการอนรัุกษ์ 
 ๕. การประเมินผลการอนรัุกษ์ และ การดแูลรักษาอยา่งตอ่เน่ือง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม และการบันทกึสภาพ  
 การบนัทึกสภาพอาคารนัน้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลกั คือ ส่วนแรกเป็นการบนัทึก
ความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ และองค์ประกอบตา่ง ๆ เพ่ือเกิดความตระหนกัถึงความสําคญัของ
อาคารและองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์กบัอาคารนัน้ ส่วนท่ีสอง คือ การบนัทึกขัน้ตอนและการกระทํา
การอนรัุกษ์ท่ีเกิดขึน้จริงกบัตวัอาคาร  
 ความสาํคัญของการบันทกึสภาพอาคาร  การบนัทึกสภาพอาคารมีความจําเป็นใน
กรณี ตอ่ไปนี ้
 ๑. มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารจากสภาพเดิม ผู้ ท่ีจะดําเนินการอนุรักษ์ควรทํา
ความเข้าใจในอาคารนัน้ให้มากท่ีสดุ ไมว่า่อาคารนัน้จะมีขนาดใหญ่หรือเลก็ก็ตาม 
 ๒. หากอาคารนัน้มีความสําคญั เช่น เป็นตวัอย่างประเภทอาคารประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะมีความสําคญัระดบัชาติเป็นท่ีรู้จกักนัดี หรือไม่เป็นท่ีรู้จกั 
หรือมีขนาดเลก็แตมี่ความสําคญัเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในระดบัชมุชน 
 ๓. อาคารนัน้ ๆ แสดงถึงความคิดริเร่ิมทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ
โครงสร้าง 
 ๔. อาคารนัน้มีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์ เช่น เป็นสถานท่ีสําคญัทางประวตัศิาสตร์
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับคุคลสําคญั เป็นต้น และต้องอนรัุกษ์ให้คงสภาพไว้ในสภาพ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ในประวตัศิาสตร์ 
 



 

 

๒๑ 

รูปแบบของการบันทกึสภาพอาคาร 
 การบนัทึกสภาพอาคารสว่นใหญ่จะประกอบไปด้วยการบรรยายสภาพและการวิเคราะห์
สภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบกับการบนัทึกสภาพอาคารด้วยภาพถ่าย และการบรรยาย
ประกอบภาพ ซึง่ครอบคลมุไปถึงการวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตร์  
 การบรรยายสภาพอาคาร 
 การบรรยายสภาพอาคาร นัน้เป็นการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาคาร 
ตัวอย่างเช่น ท่ีตัง้ วัน เดือน ปี ท่ีทําการสํารวจ ลักษณะอาคาร การใช้สอย สี วัสดุโครงสร้าง 
ผู้ ออกแบบ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านีส้ามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยเพ่ือสะดวกแก่การเก็บ
รวบรวมข้อมลู แล้วแตก่รณีไป 
 แบบทางสถาปัตยกรรม 
 แบบสถาปัตยกรรมสามารถเลือกใช้เทคนิควิธีท่ีเหมาะสมกับกรณีนัน้ ๆ ซึ่งควรมีการ
กําหนดมาตราสว่นท่ีเหมาะสม และแสดงจดุอ้างอิงตา่ง ๆ ให้มีความชดัเจน เช่น ทิศ ช่ือ วนัเวลาท่ี
สํารวจ เป็นต้น ซึง่รายละเอียดในแบบสถาปัตยกรรมระบถุึง ผงั รูปทรง โครงสร้าง และรายละเอียด
องค์ประกอบสําคญัของอาคารนัน้ เป็นเบือ้งต้น 
 ภาพถ่าย 
 ภาพถ่ายไมเ่พียงแตใ่ช้เป็นเคร่ืองมือในการอธิบายสภาพทัว่ ๆ ไปของอาคารเท่านัน้ แต่
ยงัใช้แสดงหลกัฐานตา่ง ๆ ซึง่เป็นข้อมลูสําคญัในการวิเคราะห์ประวตัิศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและ
การพฒันาของอาคาร ซึง่ควรมีการระบวุนัเวลาของภาพถ่ายนัน้ให้ชดัเจน 
 
การวิเคราะห์คุณค่าความสาํคัญและสภาพปัญหาอาคาร 
 การวิเคราะห์คุณค่าความสาํคัญ 
 การแบ่งประเภทของคณุค่านีข้ึน้อยู่กบัช่วงเวลาและบริบทที่เกณฑ์นัน้กําหนดขึน้ ซึ่ง
สามารถแบ่งคณุค่าออกเป็น ๒ แนวทางหลกั คือ คณุค่าทางกายภาพที่สามารถมองเห็นสมัผสั
ได้ และคณุค่าทางด้านจิตใจ ที่แม้ไม่ปรากฏให้เห็นก็สามารถรับรู้ได้ ซึ่งคณุค่าดงักล่าวอาจ
หมายรวมถึง คณุค่าทางด้าน ประวตัิศาสตร์ ความงาม โบราณคดี เศรษฐกิจ การปกครอง 
วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความต่อเนื่องระหว่าง 
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต เซอร์ เบอร์นาร์ด ฟิลเด็น ได้แบ่งคณุค่าของโบราณสถานออกเป็น ๓ 
กลุ่มใหญ่ประกอบไปด้วย คณุค่าทางด้านจิตใจ คณุค่าด้านประโยชน์ใช้สอย และคณุค่าด้าน
วฒันธรรม 



 

 

๒๒ 

 ในขณะท่ีกฎบตัรบูรา ท่ีปรับปรุงใน คริสตศกัราช ๑๙๙๙ ได้แบ่งกลุ่มคณุค่าออกเป็น
คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณุค่าทางสงัคม ซึง่การแบ่งคณุค่ายงัสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกหลายด้านขึน้อยู่กบัเกณฑ์ท่ี
สร้างขึน้ภายใต้บริบทและช่วงเวลาเป็นสําคญั 
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาอาคาร สามารถแยกตามสาเหตขุองการเกิดปัญหาได้ดงันี ้

 สาเหตุจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพภมูิอากาศ อณุหภมูิ แดด ลม ฝน 
ความชืน้ มลภาวะ เป็นต้น 
 สาเหตุจากชีวภาพ ได้แก่ การเส่ือมสภาพอนัเน่ืองมาจาก สตัว์ นก แมลง พืช เชือ้รา
ตะไคร่นํา้ เป็นต้น 
 สาเหตุจากมนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ทัง้ในช่วงการออกแบบ 
ก่อสร้าง และระหวา่งใช้งาน เป็นต้น 
 
การเลือกระดบัของการอนุรักษ์ที่เหมาะสม 
 ปัจจุบนัการอนุรักษ์มีขอบเขตท่ีกว้างขวางมากขึน้ คําว่า อนุรักษ์ ไม่สามารถแปลตรง
ตวัได้ตามพจนานุกรมอีกต่อไป โดยทางปฏิบตัิแล้ว การอนุรักษ์หมายถึง การรักษาสิ่งใดก็ตามให้
อยู่ในสภาพดี และคงคณุค่าของตวัมนัไว้ได้ โดยวิธีการอนุรักษ์กระทําได้ในหลายระดบั การเลือก
วิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของโบราณสถานนัน้จึงเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งสามารถอธิบาย
วิธีการดงักลา่วโดยสงัเขป ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 การบูรณะ (Restoration) 
 กฎบตัรเวนิสได้อธิบายการบูรณะว่าเป็น กระบวนการปฏิบตัิท่ีต้องใช้ความชํานาญ
อย่างมาก โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บรักษาและเผยให้เห็นถึงคณุค่าทางด้านความงาม และด้าน
ประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรม การบรูณะนัน้จะต้องให้ความสําคญัตอ่วสัดดุัง้เดิมและหลกัฐาน
ทางเอกสารท่ีถูกต้อง ต้องหยุดทําการบูรณะถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือหากต้องมีการ
สนันิษฐานจะต้องทําการขดุค้นทางโบราณคดีก่อนมีการบูรณะ นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักับ
การค้นคว้าด้านประวตัิศาสตร์อย่างมากด้วย ซึ่งรายละเอียดในกฎบตัรเวนิสยงัเสนอแนะว่า ใน
กรณีท่ีบูรณะโดยใช้เทคนิคแบบดัง้เดิมไม่เป็นผล อาจะใช้เทคนิคสมยัใหม่ในการซ่อมแซมสภาพ
อาคารได้ โดยเทคนิคนัน้ต้องได้รับการพิสจูน์มาแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารนัน้ ๆ 
ได้ ทัง้ต้องทําความเข้าใจอย่างยิ่งว่าวตัถปุระสงค์การบูรณะมิใช่การทําอาคารให้รูปแบบสมบรูณ์
ย้อนกลบัไปสู่ยุคใดยุคหนึ่ง และการรือ้องค์ประกอบอาคารยุคใดยุคหนึ่งออกไปต้องมีเหตุผลท่ี
เพียงพอ 



 

 

๒๓ 

 การคงสภาพ (Preservation) 
 เป็นการรักษาอาคารให้คงอยู่ในสภาพเดิมอย่างท่ีเป็นอยู่ และชะลอการเส่ือมสภาพ
ของอาคารนัน้ พยายามท่ีจะป้องกนัไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร 
เพ่ือรักษาคณุคา่ และประโยชน์ท่ีสําคญัของอาคารให้คงอยู่ เหมาะสมกบัการเป็นอาคารท่ีสมควาร
แก่การอนรัุกษ์ การบํารุงรักษาอาคารแตล่ะประเภทและมีการใช้สอยอยา่งตอ่เน่ือง 
 การปรับปรุงอาคาร (Adaptation, Renovation) 
 ในปัจจุบันพบว่าการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอาคารเก่าในหลายลักษณะเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้สอยในยุคสมัยปัจจุบนั วิธีการเหล่านัน้คือการรักษารูปลกัษณะสําคญัและ
คณุคา่ของอาคารนัน้ไว้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงบางสว่นให้สามารถรองรับ
ความต้องการแบบปัจจบุนัได้ ประโยชน์ใช้สอยใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอาคารเก่านัน้จะต้องพยายามให้
เกิดความเปล่ียนแปลงแก่สภาพอาคารให้น้อยท่ีสดุ สิ่งท่ีดีท่ีสดุ คือ การใช้อาคารในประโยชน์ใช้
สอยเดมิ 
 การสร้างขึน้ใหม่ (Reconstruction) 
 การสร้างขึน้ใหม่ คือ การสร้างอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งไม่ปรากฏใน
ยุคปัจจุบันขึน้มาใหม่โดยใช้หลักฐานการบันทึกจากประวัติศาสตร์ ต้นฉบับแบบก่อสร้าง 
ภาพเขียน ภาพถ่ายและหลกัฐานทางโบราณคดี มาประกอบกนัเป็นข้อมลูในการสร้างอาคารนัน้
ขึน้มา วิธีการนีเ้ป็นท่ีโต้เถียงกันมากในหมู่นักอนุรักษ์ เน่ืองจากอาคารท่ีถูกสร้างขึน้มาใหม่นี ้
โดยมากจะสร้างขึน้อย่างสมบรูณ์จนมีผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ท่ีสามารถระบไุด้ว่าอะไรเป็นของเก่าและ
อะไรเป็นของใหม่  ซึ่งในกฎบตัรบูราได้กล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า ในการทําให้อาคารกลบัมาในสภาพ
เดิมตามท่ีหลักฐานปรากฏอยู่ แต่จะแตกต่างกันตรงท่ีการสร้างใหม่นัน้มีการใช้วัสดุใหม่ การ
ก่อสร้างแบบใหม่ท่ีมีความกลมกลืนกบัของเดิม ทําให้สามารถแยกได้ว่าอะไรท่ีเป็นของแท้ดัง้เดิม 
แตอ่ะไรท่ีถกูสร้างขึน้มาใหม ่
 การต่อเตมิ หรือการสร้างอาคารใหม่ในสภาพแวดล้อมเก่า (Additional, Infill) 
 การอนุรักษ์ได้ขยายขอบเขตออกไปมากจนครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม
อาคารเก่ากลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีทําให้สิ่งแวดล้อมมีคณุค่า และความหมายมากขึน้ ดงันี ้
การอนุรักษ์จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือให้เกิดความ
สมบรูณ์ของสภาพแวดล้อม และคงคณุคา่อยู่ได้ การสร้างอาคารใหม่ท่ีมีรูปแบบร่วมสมยั หรือการ
ตอ่เตมิควรคํานงึถึงสิง่แวดล้อมทางวฒันธรรมและเคารพความเป็นพืน้ท่ีประวตัศิาสตร์  
 



 

 

๒๔ 

การส่ือความหมายในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม 
 ในปัจจุบนัทรัพยากรทางวฒันธรรมเกิดการใช้เพ่ือสนองต่อด้านสงัคม เศรษฐกิจ เป็น
ต้น ดงันัน้การส่ือความหมายอาคารและสถานท่ีท่ีมีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์จงึมีสองบทบาท 
นัน่คือ การสื่อความหมายเพื่อแสดงให้เห็นคณุค่าของสิ่งท่ีจะอนรัุกษ์ และการสื่อความหมายเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้ ใช้ทรัพยากรทางวฒันธรรมนัน้ ทัง้สองบทบาทอาจมีความขดัแย้งซึง่กนั
และกนั แต่ในกระบวนการอนุรักษ์แล้ว จําเป็นจะต้องหาแนวทางร่วมเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานท่ี
สมดลุระหว่างบทบาทท่ีแตกตา่งกนันัน้ โดยเฉพาะอาคาร สถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้
เกิดการท่องเท่ียว เป็นต้น 
 
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตัง้แต่ปีพ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา ทางเลือกในการพฒันาประเทศ 
ภายใต้การสง่เสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยใช้ทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็นสินค้าขายการ
ท่องเท่ียว (พิสิฐ เจริญวงศ์, ๒๕๓๖: ๔๕) โดยรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีผ่านมาเป็นการท่องเท่ียวเชิง
พาณิชย์ขนาดใหญ่ (Mass tourism) ท่ีทกุอย่างถกูกําหนดให้อยู่ในรูปแบบอนัเดียวกนั นกัเดินทาง
ตา่งแสวงหาสิ่งดงึดดูใจประเภทเดียวกนั จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบว่าตามแหลง่ธรรมชาติ และแหล่ง
ศิลปวฒันธรรมเนืองแน่นไปด้วยผู้มาเยือนจากทั่วสารทิศ การโหมใช้ทรัพยากรเช่นนีก่้อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาสงัคมนานปัการ อาทิ ความขาดแคลน ความด้อย
พฒันา และความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม เป็นต้น (ชนญั วงษ์วิภาค, ๒๕๔๘) 
 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีได้รับกระแส
ความนิยมอย่างมากประเภทหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการ
จัดการกล่าวไว้ใน กฎบตัรระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม รับรองในท่ี
ประชมุครัง้ท่ี ๑๒ ของ อิโคโมส (ICOMOS) ท่ีประเทศเม็กซโิก ในเดือนตลุาคม มีหลกัการโดยยอ่ ดงันี ้
 ๑. เน่ืองด้วยการท่องเท่ียว คือ หนทางหลกัแห่งการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม การ
อนรัุกษ์จะต้องสร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ิน และผู้มาเยือนได้มีประสบการรับรู้ และเข้าใจใน
มรดกวฒันธรรมชมุชนตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 
 ๒. ความสมัพนัธ์ระหว่างมรดกวฒันธรรม และการท่องเท่ียว มีความเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วจนอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางคณุค่าขึน้ จึงควรมีการจดัการในรูปแบบท่ียัง่ยืน เพ่ือให้
สืบทอดไปยงัคนรุ่นหลงัตอ่ไป 



 

 

๒๕ 

 ๓. การอนรัุกษ์และการวางแผนการท่องเท่ียว จะต้องเป็นหลกัประกนัแห่งประสบการณ์
ท่ีคุ้มคา่ เป็นท่ีพงึพอใจ และสร้างความสขุแก่ผู้มาเยือน 
 ๔. ชุมชนและประชาชนในท้องถ่ิน ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์และการ
จดัการ ท่องเท่ียว 
 ๕. กิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนรัุกษ์ต้องสร้างผลตอบแทนแก่ชมุชนท้องถ่ิน 
 ๖. การส่งเสริมการท่องเท่ียว ต้องปกป้อง และรักษาคณุค่าลกัษณะเฉพาะของมรดก
ทัง้มวลทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
 อย่างไรก็ตามนอกจากกรอบการดําเนินการดังกล่าว การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
จะต้องให้อยู่ในกรอบของ ความมีใจเป็นกลาง วา่ผู้คนในแตล่ะท้องถ่ินตา่งก็มีเหตผุลในการกระทํา
ของตน ขณะเดียวกนัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวก็ควรจะตระหนกัว่าวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถจุะมี
ความอ่อนไหวและเปราะบางกว่าวตัถสุิ่งของทัง้หลาย พิธีประเพณีบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท่ีไม่
อาจนําออกมาจัดแสดงเพ่ือความร่ืนเริงได้ อย่างท่ีเคยพบว่า มีการจดัแสดงพิธีแต่งงาน พิธีบวช
ลกูแก้ว พิธีเซน่ไหว้ผีเรือน หรือพิธีการรักษาโรคภยัไข้เจ็บของกลุม่ชาติพนัธุ์ชาวเขา ชาวโส้ ชาวโซง่ 
และชาวมอญ เป็นต้น ซึง่ปกตพิิธีประเพณีเหลา่นีจ้ะจดัให้มีขึน้ก็ตอ่เม่ือถึงวาระท่ีจะต้องสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างคนกับภูติผีวิญญาณ จึงเป็นเร่ืองวิกฤตชีวิตท่ีไม่สมควรนํามาทําเล่นให้เส่ือม
ความเคร่งครัดศรัทธา และสบัสนแตอ่ยา่งใด (ชนญั วงษ์วิภาค, ๒๕๔๘) 
 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีความสําคัญตัง้แต่ระดับรากหญ้า ระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภมูิภาค ระดบัชาต ิและระดบัโลก ดงัจะเห็นได้จากการประชมุ สมันาอบรม การสง่เสริมบริหารจดัการ 
ตลอดจนกําหนดแนวทางและยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในการประชมุ Earth Summit ท่ี
ประเทศบราซิล เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะอยู่ในกรอบ
ความหมายท่ีสําคญั คือ การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน เพ่ือมุง่เน้น ให้เกิดจิตใต้สํานกึตอ่การรักษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๐) 
 แนวคดิดงักลา่วแตกตา่งออกไปจากเดมิท่ีเน้นการสง่เสริมการสร้างสาธารณปูโภค เพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวแต่เพียงมิติเดียวและท่ีสําคญัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นการนําศกัยภาพ
จากทุนทางธรรมชาติ และทุนทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิมมาจัดการเพ่ือการท่องเท่ียว ซึ่ง
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในท้องถ่ิน ทําให้เกิดจิตสํานึกร่วมกนัและความภมูิใจในท้องถ่ิน ซึง่นําไป 
สูก่ารถ่ายทอด และสืบสานวฒันธรรมท้องถ่ินให้ยัง่ยืนสืบไป โดยการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์นีจ้ึงเป็น



 

 

๒๖ 

กระบวนการพฒันาท้องถ่ินท่ีให้ความสําคญัตอ่ คน ชมุชน และสงัคม โดยการนําศกัยภาพท่ีมีเป็น
ทนุเดิมของสงัคมมาพฒันา และจดัการ โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน ซึง่เป็นกระบวนการ
บรูณาการกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในท้องถ่ิน สร้างเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท้องถ่ินอย่างแท้จริง (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๖)  ซึง่กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์นีมี้ความเก่ียวข้องกบัคน
กลุม่ตา่ง ๆ จงึทําให้เกิดความส่ือความหมายตา่งกนัตามบทบาทของกิจกรรมท่ีมีอยูด่งันี ้
 ๑. นักท่องเที่ยว 
  เน่ืองจากนักท่องเท่ียวมิได้มีมาตรฐานเดียวกันทัง้หมดจึงมีการแบ่งนักท่องเท่ียว
เป็นกลุม่คร่าว ๆ ได้ดงันี ้
  นกัท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์แบบสมบกุสมบนัจะเป็นกลุม่หนุ่มสาว ไปจนถึงวยักลางคน 
ชอบท่องเท่ียวคนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มาจากองค์กรอิสระ พกัโรงแรมราคาถกู ใช้รถประจํา
ทาง รับประทานอาหารพืน้เมือง ชอบกีฬาและการท่องเท่ียวแนวผจญภยั 
  นกัท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์แบบสบาย ๆ มกัเป็นกลุ่มคนวยักลางคน ชอบเดินทางเป็น
กลุ่มท่ีจดัโดยบริษัทนําเท่ียว พกัโรงแรม ๓ ดาว และ ๕ ดาว ชอบใช้แท็กซี่ รับประทานอาหารใน
ห้องหรู ชอบการท่องเท่ียวแบบธรรมชาต ิและซาฟารี 
  นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีความสนใจเฉพาะเร่ือง เป็นกลุ่มคนตัง้แต่หนุ่มสาวไป
จนถึงผู้สงูอายุท่ีชอบเดินทางคนเดียว ชอบการท่องเท่ียวแบบอิสระและมีความสนใจเฉพาะทาง 
ไม่ให้ความสําคญักับเร่ืองท่ีพกั ใช้ยานพหนะ หรือรับประทานอาหารอะไรก็ได้ มีความสนใจงาน
อดเิรก และการสํารวจ 
 ๒. บริษัทนําเที่ยว 
  ในหลายกรณีพบว่าการใช้ คําว่า การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ในทศันคติของบริษัทนํา
เท่ียวมีได้มีความหมายทางด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด แต่กลบัใช้เพียงเพ่ือเป็นการโฆษณาชวน
เช่ือ เพ่ือสร้างกระแสการท่องเท่ียวทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึง่การให้ความรู้ และการปลกูจิตสํานกึตอ่
ผู้ ประกอบการเป็นหนทางสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ให้บรรลุ
เป้าหมายได้ 
 ๓. ชุมชนท้องถิ่น 
  การศึกษาปัญหาท่ีเกิดในชุมชนท้องถ่ิน พบว่าปัญหาสําคัญท่ีเกิดขึน้ของชุมชน
ทัง้หลายเกิดจากปริมาณนกัท่องเท่ียวจํานวนมากนัน่เอง ในการแก้ปัญหามุ่งประเด็นไปท่ีวิธีการท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุด โดยให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการ
วางแผน และควรตะหนกัว่าการตดัสินใจใด ๆ ท่ีเกิดจากบุคคลภายนอกแต่เพียงฝ่ายเดียวก็มิใช่
หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์อยา่งแท้จริง (อิศรัฏฐ์ รินไธสง และคณะ, ๒๕๕๒) 



 

 

๒๗ 

 ๔. รัฐบาล 
  ในอดีตการโฆษณาประชาสัมพันธ์มักมุ่งไปท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่มากกว่า
นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีความสนใจเฉพาะเร่ือง และมีจํานวนไม่มาก ปัจจุบันทัศนคติของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในรัฐบาลได้เปล่ียนไป และนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ก็ได้กลายเป็นเป้าหมาย
สําคญัในการโฆษณาของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะมีการกลา่วอ้างตลอดเวลาในเร่ืองของการอนรัุกษ์และ
ป้องกันสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีการใช้คําว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในทางการตลาดเช่นเดียวกัน ซึ่ง
การตระหนกัในเร่ืองดงักล่าวเป็นกลไกอนัหนึ่งท่ีจะทําให้การจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สามารถ
บรรลปุระสงค์ได้ 
 โดยสรุปสามารถอธิบายความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ วา่เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีปกป้องพืน้ท่ีต่าง ๆ ทางธรรมชาติ และเป็นวิถีทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี ้ดงันัน้ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งการศึกษาเป็น
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและวีถีชิวิตของ
ชมุชนนัน้ ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป (อิศรัฏฐ์ รินไธสง และคณะ, ๒๕๕๒) 
 
ทฤษฏีและแนวคดิในการจัดการ 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป็นท่ีน่าสนใจวา่ อะไรเป็นสาเหตใุนเกิดแนวคดิการพฒันาท่ียัง่ยืนขึน้ นัน่หมายถึงแนว
ทางการพัฒนาท่ีผ่านนัน้เป็นอย่างไรก่อให้เกิดปัญหา หรือความไม่ยั่งยืนอย่างนัน้ใช่หรือไม ่
นบัตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ราวปี ค.ศ.๑๙๖๐-๑๙๗๐ โลกบอบชํา้อย่างหนกัจากภาวะหลงั
สงคราม องค์การสหประชาชาติเร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อกระแสการพัฒนาทั่วโลกด้วยการตัง้ 
ทศวรรษแห่งการพฒันาขึน้ มุ่งท่ีจะแก้ปัญหาสําคญั ๓ ประการ คือ ๑) ความยากจน ๒) ความไม่รู้
หนงัสือ ๓) ความเจ็บไขได้ป่วย โดยเกิดการวดัความเจริญของประเทศตา่ง ๆ ด้วยเร่ืองความเจริญ
ทางเทคโนโลยี อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ การบริโภค การกระจายรายได้ จนเกิดคําจํากดัความของ
ประเทศพฒันาแล้ว (Developed) กบัประเทศด้อยพฒันา (Under Developed) หรือประเทศกําลงั
พฒันา (Developing) ด้วยการวดัมาตรฐานจากหลกัเศรษฐกิจ หากประเทศใด ประชากรมีรายได้
ต่อหวัต่ํากว่า ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ ก็ถือว่า ด้อยพฒันา โดยประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มประเทศด้อย
พฒันา (Under Developed) หรือประเทศกําลงัพฒันา (Developing)  และเม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๐๔ ประเทศไทยเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี ๑ ขึน้ ซึ่งขณะนัน้ยังไม่เป็น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติดงัปัจจบุนั ประเทศไทยก่อนท่ีจะเข้าสูย่คุการพฒันา เรามี
การพฒันาเศรษฐกิจมานานแล้ว แต่เราไม่ใช้คําว่า พฒันา คําท่ีเรานิยมใช้กันมานานในอดีตคือ 



 

 

๒๘ 

ทํานบุํารุง เช่น ทํานบุํารุงให้บ้านเมืองราษฎรอยูเ่ย็นเป็นสขุ เป็นต้น จากแผนพฒันาดงักลา่ว ทําให้
เกิดการระดมสร้างสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน และกิจการอุตสาหกรรมขึน้เป็นจํานวนมากใน
ขณะนัน้ (ป.อ. ปยตฺุโต, ๒๕๕๒) 
 จากการเร่งพฒันาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และอตุสาหกรรม ไปทัว่โลกนีเ้องทําให้
ประสบปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม และปัญหาสงัคมตามมา จนในปี ๒๕๓๕ ได้มีการประชมุสดุ
ยอดในเร่ืองของโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) ประเทศบราซิล ขึน้ว่าด้วยการ
แก้ปัญหาอณุหภมูิผิวโลกสงูขึน้ และการอนรัุกษ์สภาพความหลากหลายทางชีวภาพของโลก โดย
มีการร่างแผนปฏิบตัิการสําหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อดําเนินการให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน โดย
ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืนนี ้องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายว่า คือการพฒันาท่ี
สนองความต้องการของปัจจบุนั โดยไม่ทําให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอม
ความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต้องการของเขาเอง โดยความหมายของคําว่า
ประนีประนอมนัน้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ได้ให้คําอธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นการที่คนใน
ปัจจบุนันัน้ได้เผาผลาญทรัพยากรจนร่อยหรอส่งผลให้ลกูหลานในอนาคตต้องทนอยู่ในสภาวะท่ี
มีทรัพยากรอย่างจํากดัไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างพอเพียงเต็มที่ ซึง่ความหมาย
ดงักล่าวมีความสอดคล้องกบั 
 ชยัอนันต์ สมุทวณิช ได้ให้ แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปรัชญาและอุดมการณ์ใน
การพฒันาจะ ต้องอยูใ่นพืน้ฐานหลกัการท่ีเรียกว่า " ความยตุิธรรมระหวา่งคน ๒ ยคุ " หรือแนวคิด
ของ การพัฒนาท่ียัง่ยืน มุมมองของมนุษย์จะต้องปรับเปล่ียน ให้เปิดกว้างยอมรับความจริงถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ท่ีจะติดตามมาจากการกระทําของตน มนุษย์จะต้องประสานแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และจริยศาสตร์ เข้าด้วยกนั เพ่ือสร้างเป็นข้อกําหนด 
ทัว่ไปขึน้โดยเร่ิมต้นจากการปพืูน้ฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา และระบบนิเวศสร้างความเข้าใจ
ถึงปฎิสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ตอ่จากนัน้จึงชีใ้ห้เห็นถึง หลกัการ ถ่ายทอดพลงังาน โดยการกินต่อกนัเป็นทอด ๆ และวฏัจกัรของ
สสาร ซึง่เป็นกระบวนการสําคญัในการทําให้สสาร และพลงังาน สามารถหมนุเวียน ในระบบนิเวศ 
ก็จําเป็นจะต้องสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดขึน้ ในระบบความคิดพร้อมจะนําไปเช่ือมโยงกบั 
ประสบการณ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้การดําเนินการพฒันาท่ียัง่ยืน ประสบผลสําเร็จ 
 โดยความหมายของ การพัฒนาท่ียัง่ยืน โดยทั่วไปหมายถึง การพัฒนาเพ่ือบรรลุถึง
ความต้องการของมนษุยชาติในปัจจบุนั ขณะเดียวกนัก็ จะต้องไม่เป็นลดทอน หรือเบียดบงัโอกาส
ท่ีจะบรรลุความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ซึ่งนักนิเวศวิทยามีความเห็นว่า 



 

 

๒๙ 

มนุษย์จะต้อง ปรับเปล่ียนวิธีคิด และวิถีทางแห่งการดํารงชีวิตของตนในปัจจุบนัใหม่ อย่างถอน
รากถอนโคนเลิกความคิดท่ีเรียกว่า สภาพจิตแบบ บกุฝ่า พรหมแดน ปรับเปล่ียนวิธีคิดโลกทรรศน์ 
และคา่นิยมจากมองระยะสัน้ไปสูก่ารมองระยะยาว และเน้นท่ี ผลประโยชน์ของ โลกธรรมชาติเป็น
เกณฑ์ การพัฒนาท่ียั่งยืนจะต้องผสมผสานแนวคิด หรือพยายามให้อยู่ในกรอบ ความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และสงัคมวิทยา เพราะการประสานหลกัการทัง้สาม เข้ากบัการปฏิบตัิ
พฒันา จะช่วยให้ แนวทางการพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือมุ่งตรงไปสู่จุดหมายอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนัอย่างสมบูรณ์ การเขียนแนวคิด ท่ีนําไปสู่การพฒันายัง่ยืน ของนิเวศวิทยา แต่ละท่าน
อาจแตกต่างกันบ้าง ในหัวข้อปลีกย่อยแต่ประเด็นหลกั ๆ ในการเขียน ดังท่ี Miller G. Tyler ได้
แสดงออกมานัน้ยํา้ให้มนุษย์ทุกคนเห็นว่าการประสานหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรธรรมชาติอย่างผสมผสาน และเป็นรูปธรรมจะทํา
ให้มนษุย์กบั สิง่แวดล้อมอยูค่วบคูก่นัไป โดยสนัตสิขุสงบและยัง่ยืน  
 การให้ความหมายของ การพัฒนาท่ียั่งยืน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตฺุโต) ได้เสนอแนวทางท่ีนําไปสู่ความยัง่ยืน ด้วยการพฒันาคนขึน้มาเป็นแกนบูรณาการ
ในระบบการพฒันาท่ีเป็นองค์รวม คือไม่ให้ความสําคญักบัองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมาก
เกินไปดําเนินการจัดการด้วยความสมดุล ภายใต้การเคารพความแต่ต่างหลากหลายนัน้ โดย
องค์ประกอบแบง่เป็น ๔ สว่น คือ มนษุย์ สงัคม ธรรมชาต ิและเทคโนโลยี  
 ๑. มนุษย์ มุ่งให้การศกึษาและจดัสรรปัจจยัเกือ้หนนุอ่ืนเพ่ือให้มนษุย์เข้าถึงความเป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์และเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุภาพตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีจะทําให้ระบบ
สมัพนัธ์องค์รวมใหญ่บรรลเุป้าหมายแห่งการพฒันาท่ียัง่ยืน  
 ๒. สังคม ระบบต่าง ๆ ทางสงัคม ถูกจําแนกเป็นระบบย่อย ๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง ระบบบริหาร เป็นต้น เพ่ือให้กระบวนการเกิดประสิทธิภาพนําไปสู่ความสําเร็จ 
ระบบเหล่านัน้ต้องประสานกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จุดสําคัญในการสร้าง
มาตราการทางสงัคม คือการสร้างบรรยากาศแห่งการไม่เบียดเบียน ตลอดจนบรรยากาศแห่งการ
ช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่กนั 
 ๓. ธรรมชาต ิทศันคตท่ีดีของมนษุย์ตอ่ธรรมชาตินัน้ ควรมองตนเองเป็นสว่นหนึ่งของ
ธรรมชาตมิิใช่การคดิแบบแยกสว่นออกจากกนั และจะต้องมีชีวิตท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ
 ๔. เทคโนโลยี  การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกือ้กูลไม่ทําลายธรรมชาติ ประหยดั
พลงังานหรือใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น ซึง่การพฒันาคนเป็นสว่นสําคญัมากในเร่ืองนี ้
 



 

 

๓๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 จากกระแสพระราชดํารัส เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๐ ก็เร่ิมมีผู้กล่าวถึง
เร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงในหลายมิติความหมาย แต่อย่างไรก็ตามบรรทัดฐานสําคัญของ
กิจกรรมท่ีเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็ คือ วฒันธรรม (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๔๔)  
 เศรษฐกิจพอเพียงในมิตทิางวัฒนธรรม 
 ในปัจจุบนัพบว่ามิติของความหมายเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงได้เน้นไปทางด้านเทคนิค
ของการจดัการไร่นาเป็นสําคญั แต่เศรษฐกิจพอเพียงได้มีความหมายรวมไปถึง อุดมการณ์ โลก
ทศัน์ ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และค่านิยม ซึ่งการรวมของทัง้ ๔ องค์ประกอบดงักล่าวนีเ้องเป็น
ความหมายของวฒันธรรม โดยนิธิ เอียวศรีวงค์ ได้วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบดงัมีสาระสําคญั
ดงันี ้
 ๑. อุดมการณ์   เป็นความเช่ือมโยงในเชิงเกือ้กูลกัน ระหว่างมนุษย์แต่ละคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และกับมนุษย์ด้วยกันเอง รวมทัง้สิ่งเหนือมนุษย์ เช่นผี หรือพระด้วย 
อุดมการณ์เช่นนีทํ้าให้เห็นความสําคัญของความเสมอภาค ดังนีใ้นกิจกรรมท่ีถูกจัดว่าเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงนีค้วรระลึกได้ถึงความเสมอภาค เป็นท่ีน่าสงัเกตว่ากิจกรรมท่ีเน้นลกัษณะการ
นําของผู้ นําสงูเพราะผู้ นํานัน้มีบารมีหรืออํานาจก็ตาม มกัไม่สามารถขยายตวัไปได้กว้างนกั ดงันัน้
เศรษฐกิจพอเพียงจงึไมใ่ช่เร่ืองของการนําแตเ่ป็นร่วมมือกนัอยา่งคอ่นข้างเท่าเทียม 
 ๒. โลกทัศน์ ของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับอุดมการณ์ นัน่คือมนุษย์แต่ละคน
ไม่ได้เป็นศนูย์กลางทกุอย่าง คนจะอยู่ได้เพราะพึง่พาอาศยักนั และพึง่พาธรรมชาติ โดยความสมัพนัธ์
ท่ีดีระหว่างกนัเป็นเร่ืองท่ีคนในเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคญั  และเน้นความสําคญัของความ
มัน่คงในชีวิต โลกทศัน์ของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้ให้ความสําคญัแก่เงินเป็นใหญ่เพียงอย่างเดียว 
แม้เงินจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นคงให้ได้  แต่เงินอย่างเดียวไปพอต้องมี
ความสมัพนัธ์อนัดีในชมุชน มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีในชมุชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเร่ืองปัจจยัยงัชีพ
พืน้ฐาน อีกด้วย 
 ๓. ความสัมพันธ์ทางสังคม กล่าวโดยสรุป ความสมัพันธ์ทางสงัคมของเศรษฐกิจ
พอเพียงคือความสมัพนัธ์ของชมุชนด้วยเดิม หมายถึงสมาชิกสามารถติดตอ่สมัพนัธ์กนัได้โดยตรง 
ในกรณีศึกษาความสมัพนัธ์ของชุมชนนีถ้กูทําให้แนบแน่นมากขึน้เพราะระบบเครือญาติ ซึ่งเป็น
ส่วนใหญ่ของชุมชนชนบทไทยอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์นัน้ได้ถูกถ่ายทอดผ่าน
พิธีกรรม เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าชมุชนท่ีดําเนินเศรษกิจพอเพียงนัน้ มกัรักษาพิธีกรรมท่ีเช่ือมโยงคนใน
ชุมชนเข้าหากันไว้ได้อย่างมีพลงั ความสมัพันธ์ทางสงัคมนีเ้อือ้ต่ออุดมการณ์และโลกทัศน์ดงัท่ี
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กลา่วแล้วนัน้ เพราะการช่วยกนัหมายถึงการช่วยญาติมิตรอยา่งแน่นอนหรือการให้ความสําคญัแก่
ความเสมอภาค ก็เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ได้ง่ายในกลุม่เครือญาต ิ
 ๔. ค่านิยม  ความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ความไว้วางใจกันได้ หรืออาจเรียกได้ว่าความซึ่ง
สตัย์ การให้คุณค่าแก่ “ของจริง” ความเคารพเช่ือฟังสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ สิทธิหน้าหมู่ คือ การให้ความ
เคารพต่อส่วนรวม มีเส้นแบ่งท่ีชดัเจนระหว่างส่วนตวักบัส่วนรวม ล้วนเป็นค่านิยมท่ีสอดคล้องกบั 
๓ องค์ประกอบท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 จากความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้ส่ีประการดงักลา่ว จงึกลา่วได้วา่เศรษฐกิจพอเพียง 
คือ วฒันธรรม หรือระบบความคิด ความสมัพนัธ์ทางสงัคมอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เทคนิคหรือศีลธรรม
เพียงบางประการเท่านัน้ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายสําคญัของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความมั่นคงในปัจจัยส่ี และความยั่งยืนของระบบนิเวศและวิถีชีวิต ซึ่งการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวได้ต้องอาศยัวิธีการ คือ มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทัง้ระดบับุคคล ชุมชน และรัฐ มีระบบ
ความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม มีโลกทศัน์ท่ีเอือ้ตอ่เศรษฐกิจพอเพียง คือ อยูร่่วมกบัคนอ่ืนและธรรมชาติ
อย่างเกือ้กลู และรักษาฐานการผลิต คือ ทรัพยากร ความรู้ การจดัการ และการเรียนรู้ การพฒันา
ทําได้จากฐานนี ้
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักล่าวของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ มีความสอดคล้องกบัการให้
ความหมายเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ของ ประเวศ วะสี ซึง่กลา่วไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายถึง
การไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไม่ทําเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่านี ้
เป็นเข้าใจผิด (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๔) เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความพอเพียงอย่างน้อย ๗ 
ประการ คือ 
 ๑. พอเพียงสําหรับทกุคน ทกุครอบครัว ไมใ่ช่เศรษฐกิจแบบทอดทิง้กนั 
 ๒. จิตใจพอเพียง ทําให้รักและเอือ้อาทรคนอ่ืนได้ คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็นและ
ทําลายมาก 
 ๓. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทําให้ยงัชีพและทํามาหา
กินได้  
 ๔. ชมุชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตวักนัเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งจะทําให้สามารถแก้ปัญหา
ตา่ง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิง่แวดล้อม และได้ทัง้เงิน 
 ๕. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบตั ิและปรับตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 ๖. อยู่บนพืน้ฐานวฒันธรรมพอเพียง วฒันธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสมัพนัธ์
อยูก่บัสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย เศรษฐกิจควรสมัพนัธ์และเตบิโตขึน้จากรากฐานทางวฒันธรรมจึง
จะมัน่คง 
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 ๗. ความมัน่คงพอเพียง ไม่ใช่วบูวาบ จนหรือรวยกระทนัหนั ไม่มีกินไม่มีใช้กระทนัหนั 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมัน่คงจงึทําให้สขุภาพจิตดี 
 เม่ือทุกอย่างพอเพียงจึงเกิดความสมดลุ ความสมดลุคือความปกติ และยัง่ยืน ซึ่งเรา
อาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจพืน้ฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณา
การ เศรษฐกิจศีลธรรม  ซึ่งเหล่านีต้่างเป็นวิธีคิดเร่ืองเศรษฐกิจด้วยทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจ
แบบมชัฌิมาปฎิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเร่ืองเข้ามาด้วยกนั ทัง้เศรษฐกิจ จิตใจ สงัคม วฒันธรรม
สิง่แวดล้อม ซึง่ความหมายอนัแท้จริงหมายถึงความเจริญท่ีเช่ือมโยงกายใจ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อมเข้าด้วยกนั แตไ่ด้มีการนําเอาคําว่าเศรษฐกิจไปใช้ในลกัษณะแบบแยกสว่น ท่ีหมายถึง
การแสวงหาเงินเท่านัน้ เม่ือแยกส่วนก็ทําลายส่วนอ่ืนให้เสียสมดลุและวิกฤตในท่ีสดุ ซึ่ง ประเวศ 
วะสี ได้ให้ข้อเสนอสูก่ารปฏิบตั ิเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้เป็น ๕ ประการดงันี ้
 ประการท่ี ๑ คือ การปรับบทบาทภาครัฐ 
 ประการท่ี ๒ คือ การเช่ือมโยงงานวิชาการกบัเร่ืองชมุชนท้องถ่ิน 
 ประการท่ี ๓ คือ เศรษฐกิจชมุชนควรเช่ือมโยงกบัเร่ืองตลาด และผู้บริโภคในเมือง 
 ประการท่ี ๔ คือ ควรจดัการเร่ืองทรัพยากร และกฎหมายให้สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประการท่ี ๕ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเดิมมุ่งแต่การท่องจําไปสู่ความเข้าใจและการ
ปฏิบตั ิ
 จากการให้ความหมายในเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในมิตคิวามหมายทางวฒันธรรมดงัท่ี
ได้กลา่วมาข้างต้นแล้วนัน้ ได้ให้ความสําคญัในการจดัการเชิงบรูณการ มุง่ท่ีจะจดัการให้เกิดความ
สมดลุ เพียงพอ เพ่ือนําไปสูค่วามยัง่ยืนในท่ีสดุ 
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บทที่ ๓ 
 

ระเบียบวธิีการศกึษา 
 

 การศึกษาเร่ือง “การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เฉพาะกรณีทําการศึกษา ตลาดลาดชะโด อําเภอผักไห จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา เพื่อใหเกิดความเขาใจตอพัฒนาการและปญหาของการจัดการสถาปตยกรรมตลาดเกา

เพื่อการทองเที่ยวอยางครอบคลุม โดยศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการและขอมูลพื้นฐาน

ของตลาดลาดชะโด รวมถึงลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารตลาดและเรือนแถวคาขายพื้น

ถิ่น เพื่อใหเขาใจคุณคาและความสําคัญของตลาดลาดชะโด  ศึกษาพัฒนาการและปญหารวมถึง

วิเคราะหปจจัยของการจัดการเพื่อการทองเที่ยวที่ผานมา นําไปสูการเสนอแนะแนวทาง การ

จัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืนไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) 
 ทําการศึกษาคนควาจากหลักฐานชั้นรองเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบไปดวย ขอมูลที่เกี่ยวของกับตลาดและเรือนคาขายพื้นถิ่นแนวคิด

เกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรมและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม แนวคิดการจัดการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกนั้นยังศึกษาขอมูลพื้นฐานของพ้ืนที่ที่ศึกษาจากงานวิจัย หนังสือ บทความจาก

วารสาร ขอมูลจากหนวยงานราชการ แผนที่ รวมถึงส่ือทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามาใชเปนกรอบ

การศึกษาเบื้องตนของพื้นที่ศึกษา 
 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field Study) 
 ๑. การสํารวจพื้นที่  
  ๑.๑ การสํารวจภาพรวมโดยการใชแผนที่และแผนผังประกอบการสํารวจเพ่ือ

ศึกษาถึงสภาพปจจุบันและความสัมพันธของพื้นที่สวนตาง ๆ ของตลาดลาดชะโด กับสถานท่ี

ใกลเคียง เพื่อเปนขอมูลในการทําความเขาใจและวิเคราะหถึงศักยภาพพื้นที่ตลาดลาดชะโด

ตอไป 
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  ๑.๒ การสํารวจเชิงลึก โดยการสํารวจเรือนแถวคาขายภายในตลาดลาดชะโด

รูปแบบตาง ๆ เปนตัวอยาง รูปแบบละ ๑ หลัง รายละเอียดในการสํารวจ ประกอบไปดวย การ

สอบถามขอมูลทั่วไปของอาคารและผูใชอาคาร ประวัติความเปนมา การใชสอย การสํารวจรังวัด

ผังพื้น และรูปดานของอาคาร บันทึกลักษณะอาคารและสภาพปญหา 
 ๒. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 
  โดยผูศึกษาไดลงพื้นที่จริงและทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน เพื่อเขาใจถึง

สถานการณการจัดการทองเท่ียวของตลาดลาดชะโดในปจจุบัน รวมถึงเขาใจถึงปจจัยที่สงผลตอ

การจัดการดวย  

 ๓. การสัมภาษณ แบงเปน ๒ ระดับ คือ 

  ๓.๑ การสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการ เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

เชน ประวัติ วิถีชีวิต ลักษณะและสภาพปญหาของตลาดชะโด 

  ๓.๒ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ทําการสัมภาษณรายบุคคลเปน

วิธีการสัมภาษณที่ตองการรายละเอียด โดยคําถามประกอบการสัมภาษณครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้ 

   ๓.๒.๑ ศึกษาประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของตลาดลาดชะโด อาท ิ

ประวัติการต้ังถิ่นฐาน ความเปนมาของชุมชน ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม อาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ 

เปนตน 

   ๓.๒.๒ ศึกษากระบวนการจัดการเพื่อการทองเที่ยวของตลาดลาดชะโดทีผ่าน

มา ใครคือผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการจัดการบาง และมีบทบาทอยางไร ใหคุณคาและ

ความหมายของตลาดลาดชะโดอยางไร ข้ันตอนในการจัดการที่ผานมามีอะไรบาง อุปสรรคปญหา

ที่ผานมาคืออะไร  

 
กลุมประชากรที่ทําการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) คือ

การเลาประสบการณของการรวมอยูในกระบวนการจัดการตลาดลาดชะโดเพ่ือการทองเที่ยว 

เพื่อใหไดกลุมเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและ

เพียงพอตอการนํามาวิเคราะห จึงทําการจัดกลุมประชากรในการศึกษาดังนี้ 

 กลุมท่ี ๑  หนวยงาน/ภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีสวนในการดูแล

จัดการ กําหนดนโยบาย ของตลาดลาดชะโด 

 กลุมท่ี ๒ ประชาชน/ชุมชน ที่เปนผูอาศัยอยูหรือประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ตลาดลาดชะโด 

 กลุมท่ี ๓ ประชาชนทั่วไปที่เปนนักทองเที่ยว หรือผูเขามาเยี่ยมชมในพื้นที่ตลาดลาดชะโด 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชเพื่อเก็บขอมูลในการศึกษาในคร้ังนี้ ประกอบไปดวย 

 ๑. ตารางในการเก็บขอมูล 

 ๒. แผนที่และแผนผังตลาดลาดชะโด 

 ๓. ชุดคําถามในการสัมภาษณ 

 ๔. เคร่ืองมือที่ใหประกอบการสํารวจ ไดแก เคร่ืองมือวัดระยะ สมุดสเก็ตชภาพ เปนตน 

 ๕. เคร่ืองมือที่ใชในการบันทึกชวยจํา ไดแก กลองถายภาพ เคร่ืองมือบันทึกเสียง เปนตน 

 
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการใชวิธีการเชิงพรรณาความ

จากขอมูลที่เปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงตามลําดับเวลา เพื่อใหเห็นปรากฏการณและตีความ

สรางขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรม ในเร่ืองการจัดการเชิงอนุรักษสถาปตยกรรมตลาดลาดชะโด

เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน บนฐานของการใชกรอบคิดตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห และนาํผลที่

ไดมาเสนอในรูปแบบของการบรรยายความรวมกับการทําผังและภาพประกอบ เพื่อใหเกิดความ

เขาที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งเสนอแนวทาการจัดการเชิงอนุรักษสถาปตยกรรมตลาดลาดชะโดเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางเหมาะสมตอไป 

 

 



๓๖ 

 
 

บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
  
 การศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด ผูศึกษาไดศึกษาพัฒนาการ

ทางดานวัฒนธรรมชุมชน ระบบนิเวศวิทยา นโยบายภาครัฐและระบบเศรษฐกิจของตลาดลาด

ชะโด ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของตลาดลาดชะโด ทั้งทางดานลักษณะรูปแบบทางกายภาพ

ของเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่น ความสัมพันธระหวางผูคนกับการใชสอยสถาปตยกรรม รวมไปถึง

การใหความหมายแกสถาปตยกรรมที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อวิเคราะหถึงเหตุปจจัย 

และแนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืนตอไป โดยแบงการศึกษาเปน ๗ 

สวน ดังนี้ 

 สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของตลาดลาดชะโด 

 สวนที่ ๒ ประวัติความเปนมาของตลาดลาดชะโด 

   สวนที่ ๓ ลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโด 

 สวนที่ ๔ ตลาดลาดชะโดกับวัฒนธรรมชุมชน 

 สวนที่ ๕ ตลาดลาดชะโดกับระบบนิเวศวิทยา 

 สวนที่ 6 ตลาดลาดชะโดกับระบบเศรษฐกิจ 

 สวนที่ ๗ พัฒนาการการจัดการตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยว 

 
ขอมูลทั่วไปของตลาดลาดชะโด 
 ตลาดลาดชะโด ต้ังอยูที่ เทศบาลตําบลลาดชะโด ตําบลหนองนํ้าใหญ อําเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนลาดชะโดมีอายุราวสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ ๒ หรือราวป พ.ศ.

๒๓๑๐ กอตั้งโดยชาวกรุงเกาที่อพยพและหนีสงครามมาในครั้งนั้น พื้นที่บริเวณที่ต้ังชุมชนแต

เดิมเรียวา บานจักราช ตอเปลี่ยนเปนลาดชะโด ซึ่งมีที่มาจากสภาพคูคลอง อุดมไปดวยปลาชะโด 

ดังมีคํากลาวในอดีตวา  

 ลําคลองแถวน้ีมีปลาชะโดชุกชุมเปนจํานวนมาก แตกอนถาใครพายเรือในลําคลอง

ตองคอยระวัง พายแรงไมไดเด๋ียวปลาชะโดต่ืนกระโดดชนหนาชนตาก็เคยมีบอยครั้ง ไมใช

เฉพาะปลาชะโดอยางเดียวปลาอื่น ๆ เชน ปลาชอน ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาสรอย ปลา



 ๓๗ 

กระด่ี ปลาสลิด และสัตวนํ้าจืดอื่น ๆ อีกมากมายก็ชุกชุมเชนกัน จนมีเจาบทเจากลอน   

พูดวา กะป นํ้าปลาตองไประยอง หาเงินหาทองตองมาลาดชะโด...  (นําชัย อัจจิมานนท, 

๒๕๕๓) 

 

 
 

ภาพที่ ๒ สภาพภายในตลาดลาดชะโดในปจจุบัน 

 
 

  

  
 

ภาพที่ ๓ สภาพภายนอกตลาดลาดชะโดดานที่ติดคลองลาดชะโดในปจจุบัน 



 ๓๘ 

 คลองลาดชะโด เปนคลองที่ถูกขุดเมื่อ พ.ศ.๒๕๗๐ มีความยาวราว ๒๕ กิโลเมตร โดย

พระยารักษ เชื่อมกับแมน้ํานอยซึ่งแยกออกมาจากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาอีกทีหนึ่ง  เพื่อเปน

เสนทางคมนาคมทางน้ํา การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประมงของคนในพ้ืนที่ อีกทั้งในสมัย

รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชทานกฐินที่วัดจรเขใหญ เสด็จผานคลองลาดชะโดเพื่อไปยังวัดตึกคชหิรัญ 

เร่ืองนี้มีปรากฎในการเสด็จประพาสลําน้ํามะขามเฒาเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ซึ่งประวัติศาสตรดังกลาว

ไดถูกนํามาแตงเปนคําขวัญของอําเภอผักไห ดังนี้ 

  กรุงเกามีอําเภอช่ือผักไห  เกิดข้ึนในกอนกาลนานหนักหนา 

 สมัยขอมเรืองอํานาจปราศเปร่ืองมา รัชกาลที่หาทรงเสด็จมาเยือน 

  

 ตลาดลาดชะโด กอต้ังโดยกลุมชาวจีนแตจิ๋วที่เขามาคาขายและต้ังรกรากมาจนถึง

ปจจุบัน แตเดิมอาศัยอยูบนแพริมน้ําประกอบกิจการคาขายเจริญรุงเรืองมาก ตอมาที่ทางเร่ิมคับ

แคบ กลุมชาวจีนจึงขออนุญาตเจาอาวาสวัดลาดชะโดขณะนั้น ข้ึนมาสรางตลาดบนบกซ่ึงมพีฒันา

เร่ือยมาจนมีสภาพดังเชนปจจุบัน ตลาดลาดชะโดไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน 

ประจําป ๒๕๒๙ ประเภทชุมชนพื้นถ่ิน จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
 ที่ต้ังและการเดินทาง 
 ตลาดลาดชะโด ต้ังอยูที่ เทศบาลตําบลลาดชะโด ตําบลหนองนํ้าใหญ อําเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอําเภอผักไหต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา หางจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๕ กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน ๑๖ ตําบล ๑๒๘ 

หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ แหง ไดแก 

 ๑. เทศบาลตําบลผักไห 

 ๒. เทศบาลตําบลลาดชะโด 

 ๓. องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

 ๔. องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม 

 ๕. องคการบริหารสวนตําบลดอนลาน 

 ๖. องคการบริหารสวนตําบลนาคู 

 ๗. องคการบริหารสวนตําบลกุฎี 

 ๘. องคการบริหารสวนตําบลลาดชิด 

 ๙. องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก 



 ๓๙ 

 เทศบาลตําบลลาดชะโด แบงเปน ๒ ตําบล ไดแก ตําบลหนองน้ําใหญ อยูทางทิศเหนือ

ของคลองลาดชะโด และตําบลจักราชอยูทางทิศใตของคลองลาดชะโด แบงพื้นที่โดยใชลําคลอง

ลาดชะโดเปนเกณฑ ซึ่งตลาดลาดชะโดต้ังอยูบนพื้นที่ตําบลหนองน้ําใหญริมฝงคลองลาดชะโด

ทางทิศเหนือ โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอ อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอางทอง 

 ทิศใต ติดตอ ตําบลจักราช อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลหนาโคก และตําบลอมฤต อําเภอผักไห จังหวัด 

   พระนครศรีอยุธยา 

 ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลนาคู อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การเดินทางไปยังตลาดลาดชะโด จากอําเภอผักไหใชเสนทาง ๓๔๕๔ ออกจากตัว

อําเภอไปประมาณ ๑ กิโลเมตร มีทางแยกเล้ียวซายจากนั้นจะพบทางแยกเขาตลาดลาดชะโด 

เล้ียวซายตรงไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร หากเดินทางโดยรถยนตจะใชเวลาราว ๑๐-๑๕ นาทีจาก

อําเภอผักไห ถึงตลาดลาดชะโด 
 ภูมิประเทศและสภาพแวดลอม 
 พื้นที่ลาดชะโดนั้นเปนพื้นที่ลาบลุมที่มีความอุดมสมบูรณ การคมนาคมทางน้ํามี

ความสําคัญอยางยิ่งในสมัยกอนที่การคมนาคมทางบกจะเขามาถึง ทองทุงลาดชะโดเปนพื้นที่ที่

เกิดจากการพัดพาโคลนท่ีอุดมไปดวยแรธาตุมาทับถม ทําใหเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูก

แหงหนึ่ง ประกอบกับการเปนจุดเชื่อมตอในการเดินทางทางน้ํา โดยมีคลองลาดชะโดซึ่งเปนคลอง

ที่ถูกขุดเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๐ มีความยาวราว ๒๕ กิโลเมตร โดยพระยารักษ เช่ือมกับแมน้ํานอยซ่ึงแยก

ออกมาจากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาที่ อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาถ ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัด

สิงหบุรี จังหวัดอางทอง เขาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อําเภอผักไห อําเภอเสนา และไป

บรรจบกับคลองบางบาล ซึ่งเปนแมน้ําเจาพระยาเดิมที่บานสีกุก แลวไหลไปบรรจบแมน้ํา

เจาพระยาที่ตําลราชคราม ที่อําเภอบางไทร รวมความยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร คลองลาดชะโด

นั้นแตเดิมช่ือ คลองบางคล่ี เม่ือไหลมาผานบานลาดชะโด ชาวบานก็เรียกวา คลองลาดชะโด เปน

คลองที่สามารถลัดไปออกจังหวัดสุพรรณบุรีและแมน้ําทาจีนได จึงเสมือนชุมทางในการเดินเรือใน

แถบนี้ 

 

 



 ๔๐ 

 
 

ภาพที่ ๔ ลักษณะภูมิประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ ๕ ที่ต้ังตลาดลาดชะโดและสถานท่ีโดยรอบ 



 ๔๑ 

 
 

ภาพที่ ๖ ที่ต้ังและการเดินทางจาก อ.ผักไห ไปสู ตลาดลาดชะโด 



 ๔๒ 

 ประชากรและการประกอบอาชีพ 
 ชาวบานลาดชะโดแตเดิมมีปะปนกันหลายเชื้อชาติ ที่มีมากคือ ไทย มอญ และจีน ชาว

ไทยและมอญนิยมต้ังบานเรือนบนทําเลริมน้ํา แตเดิมในอดีตประกอบอาชีพประมงและการทํานา

เปนอาชีพหลัก สวนชาวจีนสวนใหญจะอยูบริเวณตลาดลาดชะโด และมีอาชีพคาขาย โรงสี โรงยา

ฝน เปนตน ในปจจุบันทํานายังคงอยู สวนการประมงนั้นลดลงมาก และดวยความคิดริเร่ิม

สรางสรรคของคนจีนในตลาดลาดชะโดและการสงเสริมจากการปกครองสวนทองถิ่นในการทําหรีด

ผาใหเปนที่นิยมอยางแพรหลาย 

 อาชีพทําหรีดผาเร่ิมข้ึนเมื่อป ๒๕๓๐ ระยะนั้น พวงหรีดดอกไมแหงกําลังผลัดเปล่ียน

เปนพวงหรีดดอกไมสด แตรานหรีดดอกไมสดจะเปดไดเฉพาะในตัวเมืองที่เจริญ เพราะตองจัดทํา

อยูในหองเย็น บานนอกไมมีหรีดใช จึงเร่ิมเรียนแบบหรีดจีน ทําเปนหรีดผาเต็ก แตหรีดผาเต็กของ

จีนมีความลึกซึ้ง ผูรูพอเห็นหรีดผาเต็กจีน ก็จะรูวาผูตายเปนหญิงหรือชาย เปนคนอายุมากหรือ

นอย จากตัวหนังสือที่ติดไวบนเต็ก แตหรีดเต็กไทยไมสามารถทําเลียนแบบได จึงนําผามาวางบน

แผนโฟม แลวเกล่ียเปนรูปดอกไม เย็บติดกับแผนโฟม และไดพัฒนามาเร่ือยๆ ซึ่งวิถีชีวิตในการ

ประกอบอาชีพที่เปล่ียนแปลงไปนี้เอง สอดคลองกับคําขวัญของชาวลาดชะโดที่วา 

   ลาดชะโดแดนทําหรีด      อดีตแหลงรวมปลา     เสาศาลาวัดตํ้าใหญ  

 ภาพยนตรไทยมาถายทํา      งามล้ําดวยสถาปตยกรรม 

 

 
 

ภาพที่ ๗ การประกอบอาชีพประมงในปจจุบันของชาวชุมชนริมคลองลาดชะโด 



 ๔๓ 

 
 

ภาพที่ ๘ หรีดผา ผลงานของชาวชุมชนลาดชะโด 

 
 ศาสนาและความเชื่อ 
 ชาวลาดชะโดมีศูนยรวมจิตใจ ตามศาสนาและความเช่ือของคนหลากหลายเช้ือชาติ

ทั้ง ชาวจีน ชาวมอญ และชาวไทยที่เขามาอาศัยอยูรวมกันทําใหเกิดความเชื่อที่หลากหลาย

ประกอบไปดวย ความเชื่อแบบชาวจีนที่มีการตั้งศาลเจาเมื่อไปต้ังรกรากยังที่ตางๆ และศาลผีหรือ

ความเชื่อเร่ืองบรรพบุรุษ  
 ความเชื่อของชาวจีน 
 ศาลเจาลาดชะโดเปนศาลเจาจีน เปนที่สักการบูชาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของ

ชาวจีน ตัวอยางเชน เทศกาลตรุษจีน วันสารทจีน ซึ่งความเปนมาของศาลเจานั้นขอมูลระบุวา 

ศาลเจาจีนบริเวณบานลาดชะโดนั้นมีอยูสองแหงดวยกัน 

 ศาลเจาจีนแหงแรก ต้ังอยูในตลาดลาดชะโดบริเวณทางเชื่อมระหวางตลาดกับชุมชน 

ถือวาเปนศาลเจาแหงใหม สวนอีกแหงหนึ่งซึ่งเปนของเกานั้นต้ังอยูคนละฝงกับตลาดลาดชะโด อยู

ริมคลองหางจากตลอดออกไป ศาลเจาแหงนี้มีประวัติการสรางมายาวนานกอนเกิดตลาดลาด

ชะโด เหตุผลในการสราง สืบเนื่องมากจากเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมีการขุดคลองเพิ่มในหลายพื้นที่ 

คลองลาดชะโดยก็ไดมีการขุดในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อขุดและขยายคลองเสร็จส้ิน ก็เกิดเพลิงไหมใน



 ๔๔ 

หลายพื้นที่ และเกิดตอเนื่องอยูหลายคร้ัง จนเกิดเพลิงไหมคร้ังใหญข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๐ จึงไดมี

การเชิญซินแซชาวจีนมาประกอบพิธีกรรมเพื่อระงับเหตุเพลิงไหมดวยการ สรางศาลเจาข้ึนแลวไป

อันเชิญควันธูปจากศาลเจาจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีมาต้ังไว  

 ตอมาเมื่อชาวบานตองการประกอบพิธีกรรมเกิดความลําบาก เนื่องจากหนาน้ํานั้นน้ํา

ทวมบริเวณรอบศาลเจา ทําใหไมมีพิธีสําหรับประกอบพิธีกรรม ดังนั้นพอคาแมคาชาวจีนในตลาด

ลาดชะโดจริงไดสรางศาลเจาถาวรข้ึนบริเวณตลาดดังเชนที่พบในปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ ๙ ศาลเจาลาดชะโดของเดิม 

 



 ๔๕ 

 
 

ภาพที่ ๑๐ ศาลเจาลาดชะโดบูรณะใหมในปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ ๑๑ ศาลเจาลาดชะโดแหงที่สองต้ังอยูที่ตลาดลาดชะโด 

 



 ๔๖ 

 ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ 

 ความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองศาลผีและบรรพบุรุษ จะพบเห็นไดจากการตั้งศาลหลายๆแหงใน

ชุมชนโดยรอบตลาดลาดชะโด ซึ่งมีศาลที่สําคัญ ไดแก ศาลเจาพอใหญ ศาลพอแก หมู ๒ ศาลพอ

ศรีไพร ศาลพอรางขุนแผน (เจาพอหนูแดง) ศาลพระกรุงสินชัย ศาลพอปูพอหลวงพอทองคํา ศาล

พระภูมิ ศาลเจาที่ ศาลตะเคียน ซึ่งศาลตาง ๆ เหลานี้ หากผูคนอาศัยอยูใกลที่ใดก็จะ นับถือแหง

นั้นเปนหลัก 

 ประเพณีและพิธีกรรม 
 ชาวบานลาดชะโดแตเดิมมีปะปนกันหลายเชื้อชาติ ที่มีมากคือ ไทย มอญ และจีน ดังที่

กลาวมาในตอนตนแลวนั้น ทําใหเกิดประเพณีและพิธีกรรมที่หลากหลาย โดยมีประเพณีและ

พิธีกรรมที่นาสนใจดังนี้ 

 1. ประเพณีโยนลูกชวงและมอญซอนผา ปจจุบันประเพณีนี้ไดหายไปแลว 

สมัยกอนจะเลนกันในวันสงกรานต และเลนกันในหมูคนหนุมสาว ซึ่งภายหลังไมคอยนิยมเลนจึง

คอย ๆ หายไป เคยมีการฟนฟูประเพณีนี้ข้ึนมาใหม แตไมประสบความสําเร็จ 

 2. ประเพณีรับวัด ประเพณีรับสี่รอยรับหลักแกว เกิดจากในอดีตนั้นใชการ

คมนาคมทางน้ําเปนสําคัญ ซึ่งแตละวัดมีรายละเอียดของประเพณีนี้แตกตางกันออกไป โดยทั่วไป

เมื่อชาวบานไปทําบุญวัดอ่ืน เมื่อเสร็จภารกิจงานบุญตางก็พายเรือกลับบานสวนผูที่ไมไดไปสวน

หนึ่งจะพายเรือไปรับขบวนเรือกลับหมูบาน มีกิจกรรมร่ืนเริงรองเพลง สําหรับประเพณีรับวัดลาด

ชะโดจะแลนเรือจากบริเวณปากคลองลาดชะโดไปจนถึงหนาวัด เปนประเพณีที่จะทําใหหนุมสาว

ไดรูจักกัน ปจจุบันประเพณีนี้ไมมีแลวเนื่องจากการใชการคมนาคมทางบกเขามาแทนที่   

 3. ประเพณีการขึ้นหยอง เปนประเพณีที่เกี่ยวพันกับการทําประมง เชื่อกนัวาพธินีีจ้ะ

ทําใหหาปลาไดมากๆ โดยเมื่อเวลายกยอ ตองมีการไหวเจากอน ดวยการนําตําลึงน้ํา กลวย 

มะพราวออน ขนมเปยะ เหลาขาว ซึ่งบางครั้งอาจมี ขนมตมแดงตมขาว และหัวหมู ดวย 

 4. ประเพณีแหเทียนพรรษาทางนํ้า จะจัดข้ึนในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๘ ในชวง

เขาพรรษา โดยชาวบานจะตกแตงเรือของตนอยางสวยงามนําเทียนพรรษาลองไปตามคลองลาด

ชะโดไปยังวัดลาดชะโด ซึ่งประเพณีนี้ยังไดสืบสานมาจนถึงปจจุบัน 

 



 ๔๗ 

 
 

ภาพที่ ๑๒ ประเพณีการแหเทียนพรรษาทางน้ํา 
 

 
 

ภาพที่ ๑๓ ประเพณีการแหเทียนพรรษาทางน้ํา 
 
 5. ประเพณีไหวเจาของชาวจีน การไหวเจาของชาวลาดชะโดจะมีข้ึนปละ ๓ คร้ัง ณ 

ศาลเจาลาดชะโดที่อยูใกลตลาด คร้ังที่ ๑ วันไหวพระจันทร คร้ังที่ ๒ วันงวนเซียว หลังตรุษจีน ๑๕ 

วัน คร้ังที่ ๓ งานงิ้วประจําปในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป ของไหวปงเถา

กงมา ลาดชะโด ไดแก หมู เปด ไก ผลไม 



 ๔๘ 

 สถานที่สําคัญ 
 นอกจากตลาดลาดชะโดที่มีความสําคัญ และมีความเกาแกมากกวารอยปแลว บริเวณ

พื้นที่ลาดชะโดยังประกอบไปดวยสถานที่ที่มีความสําคัญ ไดแก 

 1. ศาลเจาปงเถากงมาลาดชะโด แตเดิมกอนต้ังศาลเจาเจาลาดชะโดนั้นเกิดจาก

ความเชื่อ ในสมัยที่มีการขุดคลองลาดชะโดนั้น หลังจากขุดเสร็จมีไฟไหมบอยคร้ัง จึงเชิญซินแซ

ชาวจีนมาดูเพื่อหาสาเหตุไดความวาจะตองสรางศาลเจาใหอยูริมน้ําเพื่อไมใหเกิดเหตุข้ึนอีก ดังนั้น

จึงไดการกอสรางศาลเจาเปนอาคารไมริมน้ําเยื้องตลาด 

 2. วัดลาดชะโด (วัดดุสิตราชมัจฉา) เปนวัดเกาแกสรางต้ังแตสมัยอยุธยาโดยมี

ประวัติกองทัพกรุงศรีอยุธยายกทัพไปรบพมาผานทุงจักราช ลาดชะโดเปนช่ือชุมชนประกอบดวย

ตําบลจักราชและตําบลหนองน้ําใหญ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๓๐ 

 3. โรงเรียนลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) เปนอาคารเรียนสรางดวยไมใตถุนสูงรูป

ตัวอี (E) สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๓ เปนอาคารไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 

 

 
 

ภาพที่ ๑๔ โรงเรียนลาดชะโดในอดีต 



 ๔๙ 

ประวัติความเปนมาของตลาดลาดชะโด 

 ตลาดลาดชะโด ต้ังอยูริมคลองลาดชะโดฝงทิศเหนือ เปนตลาดริมน้ํามีลักษณะแบบ

ทาเรือศูนยรวมของการคมนาคมทางน้ําในอดีต ตัวเรือนคาขายเปนเรือนไมสองช้ันยกใตถุนสูง โดย

ลักษณะการเกิดของตลาดลาดชะโดนี้ มีลักษณะคลายคลึงกับการเกิดตลาดน้ําและตลาดริมน้ําใน

ภาคกลางซ่ึงมีอยูมากมาย เชน แมน้ําบางปะกง มีตลาดน้ําบานใหม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาด

หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี แมน้ําเจาพระยา มีตลาดน้ําตล่ิงชัน กรุงเทพฯ เกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ตลาดบางน้ําผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ แมน้ําแมกลอง มีตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แมน้ําทาจีน มีตลาดศรีประจันต ตลาดเกา

หองจังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน โดยทําหนาที่เปนจุดแลกเปล่ียนสินคา ผลิตผลทางการเกษตร เปน

แหลงจับจายใชสอยของชาวชุมชนริมน้ําและบริเวณใกลเคียง ตลอดจนเปนบอเกิดของวัฒนธรรม

ของคนริมน้ํา ตลาดลาดชะโดมีพัฒนาการที่นาสนใจอยู ๔ ยุค โดยการแบงยุคดังกลาว ผูศึกษาได

ใชชวงเวลาเปนเกณฑในการแบง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุคเรือนแพคาขาย 
 

 
 

ภาพที่ ๑๕ เรือนแพ ต้ังอยูหนาวัดลาดชะโด 



 ๕๐ 

 กอนป พ.ศ. ๒๔๙๗ ตลาดลาดชะโดพัฒนามาจากเรือนแพคาขายของชาวจีนแตจิ๋ว ที่

เขามาคาขายแตต้ังรกรากมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งแตเดิมเปนตลาดที่พอคาชาวจีนลองเรือมาคาขาย

สินคา และพักอาศัยอยูบนเรือ จนขยับขยายสรางเปนแพเปนทั้งที่พักและที่คาขาย ซึ่งแตเดิมต้ังอยู

บริเวณหนาวัดลาดชะโด เรือของชาวจีนจะลองมาจากอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ที่ชาว

จีนเขามาขายบริเวณนี้ดวยคลองมีขนาดกวางพอที่เรือลําใหญจะผานเขามาได เปนพื้นที่อุดม

สมบูรณ ทั้งเร่ืองการทํานา ประมงน้ําจืดเปนชวงที่ยังมีปลาชะโดชุกชุมอยู 

 สินคาที่มีจําหนาย ไดแก ของใชในชีวิตประจําวัน โอง ไห หมอดิน อุปกรณทําประมง  

เปนตน ซึ่งเปนสินคาที่ชาวบานผลิตเองไมได ตลอดจนการแลกเปล่ียนสินคาทางการเกษตร 

 ยุคกอต้ังตลาด 
 ตอมาราวป พ.ศ.๒๔๙๗ ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม การคาขายของบรรดาแพ

สินคาเจริญรุงเรืองอยางมาก ทําใหสถานที่เร่ิมคับแคบชาวจีนเจาของแพสินคา ๔ ตระกูล ไดแก 

ตระกูลอุย (ปจจุบันใชนามสกุล อัจจิมานนท) ตระกูลโตว (ปจจุบันใชนามสกุล โตพันธานนท) 

ตระกูลจึง (ปจจุบันใชนามสกุล ศรีสุวนันท) และตระกูลเตีย (ปจจุบันใชนามสกุล พิมพันธดี) 

รวมตัวกันสรางตลาดไมริมคลองลาดชะโด ต้ังอยูฝงตรงขามกับวัดถัดจากบริเวณเรือนแพเดิมมา

ประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยวัดอนุญาตใหใชที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดในการปลูกสรางตลาด ซึ่ง

แตเดิมนั้นเปนที่ต้ังของตลาดตาเฟองซึ่งหยุดดําเนินการหลังจากเกิดเพลิงไหม  

 การกอสรางตลาดนั้นเร่ิมสรางบริเวณพื้นที่ริมน้ํากอนโดยมีการจับฉลากในการใหสิทธิ์

ในการคาขายในตลาด ตอมาไดรานคามีจํานวนมากข้ึนจึงขยายพื้นที่ตลาดเขาสูฝงเร่ือย ๆ โดย

คาใชจายในการกอสรางนั้นใชระบบเรือนคาของผูใดผูนั้นก็ออกคากอสรางเอง โดยใชชางภายใน

ชุมชนและละแวกใกลเคียง บางบานคนในครอบครัวก็ชวยกันปลูกสรางกันเอง บริเวณพื้นที่

สาธารณะประโยชน อาทิ ทาขนสงสินคา หลังคาคลุมตลาด นั้นจะรวมเงินกองกลางในการกอสราง

โดยการสัญจรทางน้ํายังมีความสําคัญในการขนสงสินคาและการคาขายแลกเปล่ียนสินคา 

 ในยุคนี้ถือไดวา ตลาดลาดชะโดมีความเจริญสูงสุด สินคานอกจากของใชในชีวิต 

ประจําวัน และอุปกรณทําประมง อาทิ แห อวน ลอบ น้ํามันเรือ เปนตน ปจจุบันยังมีตระกูลจึง

(ปจจุบันใชนามสกุล ศรีสุวนันท) นอกจากนั้นแลวการคาขาวเจริญเปนอยางมากมีโรงสีถึง ๒ 

แหง มีเรือเมลบริษัทสุพรรณ ตาฮี้ ขึ้นลองคาขายกับกรุงเทพฯ ไดสะดวก มีกิจการโรงไมแตเดิมมี

ถึง ๒-๓ แหงปจจุบันเหลือเพียงแหงเดียวที่ยังเปดกิจการอยู ซึ่งปจจุบันครอบครัวตระกูลโตว 

(ปจจุบันใชนามสกุล โตพันธานนท) ยังสืบทอดกิจการอยู ชื่อกิจการ ส.เจริญสิน คาไม โรงฝน 

โรงหนัง รานทอง 



 ๕๑ 

 ยุคการตัดถนน 

 ในป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗ ชวงที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนแบบสุขาภิบาล 

มีการตัดถนนเปล่ียนการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบกมีการตัดถนนสายผักไห-สุพรรณบุรี รวมถึง

ถนนสายเอเซียซ่ึงเปนทางหลักที่ใหเดินทางมากรุงเทพฯ ถือเปนจุดเปล่ียนครั้งสําคัญของตลาด

ลาดชะโดซึ่งแตเดิมบริเวณชุมชนลาดชะโดเต็มไปดวยรองน้ํา การสัญจรไปมาในฤดูแลงสามารถใช

การเดินบนดินหรือพายเรือไปตามลําคลองและรองน้ําตาง ๆ สําหรับในฤดูน้ําหลากบานเรือนใน

พื้นที่ทั้งชุมชนเสมือนลอยอยูบนน้ํา ใชการสัญจรทางเรือเปนหลัก วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับน้ําคอยเรือน

หาย ตลาดซบเซา มีการยายถิ่นฐานของประชากรบางครอบครัวยายไปอยูกรุงเทพฯ สินคาที่ยังคง

มีผลผลิตการเกษตร ริเร่ิมทําพวงหรีดเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลาดซบเซาบางรานปดกิจ

เปล่ียนแปลงเปนเพียงที่พักอาศัย 

 

 
 

ภาพที่ ๑๖ การสัญจรในอดีตและปจจุบัน 

 



 ๕๒ 

 ยุคพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียว 

 ในชวงของกระแสการทองเที่ยวตลาดน้ําและตลาดริมน้ําเปนที่นิยมและไดรับการ

สงเสริมจากหนวยงานภาครัฐเปนอยางมาก ราวป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พยายามพลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาด

น้ํา โดยตลาดจะเปดทุกวันเสาร และอาทิตย ต้ังแต ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. 

 จากนโยบายดังกลาวสงผลใหตลาดลาดชะโดไดเปล่ียนรูปแบบสินคามีการขายสินคา

เพื่อการทองเที่ยวเชนของที่ระลึก เส้ือผา เปนตน มีการดัดแปลงเรือนแถวคาขายเพื่อเปนโฮมสเตย 

สําหรับใหนักทองเที่ยวมาเชาพัก มีกิจการรานอาหารและแพอาหาร บริการลองเรือชมบรรยากาศ

คลองลาดชะโด ทําพิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด ทําสะพานขามคลอง ทางคอนกรีตเชื่อม ที่จอดรถ 

เปนตน อีกทั้งยังมีการรื้อฟนประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ํา โดยในป พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ผานมา

เทศบาลตําบลลาดชะโดรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานย่ิงใหญมีนักทองเที่ยวไป

เที่ยวจํานวนมาก 

 นอกจากนั ้นแลวตลาดลาดชะโดยังใชเปนที ่ถ ายทําภาพยนตร เชน เรื ่องบุญชู 

สตางค เปนตน รวมไปถึงการออกรายการโทรทัศนที่เกี ่ยวของกับสารคดีและการทองเที ่ยว

หลายรายการ ปรากฎการณทางการสื่อสารดวยวิธีดังกลาวนี้ สงผลใหตลาดลาดชะโดคึกคัก

อยางมากในชวงเวลาหนึ่ง  

 

 
 

ภาพที่ ๑๗ ลักษณะการคาขายของตลาดลาดชะโดในปจจุบัน 



 ๕๓ 

ลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโด 
 ตลาดลาดชะโด เปนตลาดริมน้ํามีลักษณะแบบทาเรือศูนยรวมของการคมนาคมทาง

น้ําในอดีต ตัวเรือนคาขายเปนเรือนไมสองช้ันยกใตถุนสูง โดยไดรับรางวัลอนุรักษสถาปตยกรรม

ดีเดนประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ ประเภทเรือนพื้นถิ่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 

มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ทําการศึกษา แบงหัวขอเปน ๕ หัวขอดังนี้ 

 ๑. รูปแบบผังและการสัญจร 

 ๒. กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 ๓. ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 ๔. ความสัมพันธของพื้นที่และการใชสอย 

 ๕. ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
 รูปแบบผังและการสัญจร 
 ปจจุบันการเดินทางมายังตลาดลาดชะโด ใชการเดินทางทางบกเปนหลัก ซึ่งแตเดิม

เสนทางคมนาคมที่สําคัญ คือ การสัญจรทางน้ําเนื่องจากความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ

และสภาพแวดลอมของคลองลาดชะโด แตปจจุบันความสําคัญของคลองลาดชะโด เปนเพียงการ

สัญจรของผูคนที่อาศัยอยูริมคลองบางสวน และใชเพื่อการทองเที่ยว  การเดินทางมายังตลาดลาด

ชะโดดวยรถยนต มีที่จอดรถ ๒ จุด คือ บริเวณวัดลาดชะโด และบริเวณทางเขาตลาด โดยภายใน

ตลาด แบงการสัญจรในระบบตรอกซอย เปน ๓ เสนทางหลัก ไดแก 

 เสนทาง ก. เชื่อมระหวางที่จอดรถของตลาดผานพิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโดไปยัง

ทาเรือลาดชะโด ซึ่งปจจุบันทาเรือนี้จัดไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวที่ตองการจะลองเรือชมวิถีชีวิต

ชาวบานลาดชะโด ตลอดสองขางทางจะเปนที่สําหรับคาขายของแมคาที่มาต้ังแผงลอยขายของ 

เชน อาหาร ขนมหวาน ผลไม ของที่ระลึก เปนตน ทุกวันเสารและอาทิตย ต้ังแต ๐๙.๐๐น. ถึง 

๑๗.๐๐ น. 

 แตเดิมวัสดุปูพื้นเปนไม แตปจจุบันถูกเปล่ียนเปนพื้นคอนกรีตกวางประมาณ ๕-๖ 

เมตร  คลุมดวยหลังคาโครงสรางไมมุงสังกะสีสูงประมาณ ๓ เมตร 

 เสนทาง ข. เชื่อมระหวางรานนําชัย ซึ่งเปนรานสังฆภัณฑ ไปยังสะพานขามคลองลาด

ชะโด ซึ่งแตเดิมกอนที่จะเปดตลาดในป พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น ยังไมมีการสรางสะพานไมนี้ บริเวณ

ดังกลาวเปนทาเรือสําหรับชาวบานฝงตรงขามตลาดและละแวกใกลเคียงที่เดินทางมาจับจายใช

สอยสินคาในตลาด ทางเดินวัสดุพื้นปูดวยไมรูปแบบเดิม กวางประมาณ ๙-๑๐ เมตร คลุมดวย

หลังคาโครงสรางไมมุงสังกะสี สูงประมาณ ๖ เมตร ทางใหลักษณะของทางเดินเสนนี้โลงและกวาง 



 ๕๔ 

ปจจุบัน ตรงกลางทางเดินมีการตั้งแผงลอยขายสินคาจําพวกของที่ระลึก บรรยากาศเงียบสงบ ไม

ครึกคร้ืนมากนัก  

 เสนทาง ค. เชื่อมระหวางวัดลาดชะโดไปจนถึงศาลเจาลาดชะโด สําหรับผูที่เดินทาง

มายังตลาดลาดชะโดดวยรถยนตและจอดรถที่วัดลาดชะโดเสนทางนี้จะถือวาเปนเสนหลัก มี

ลักษณะเปนทางเทาคอนกรีตกวางประมาณ ๓-๔ เมตร มีหลังคาคลุมบางชวงของทางเดิน 

 การสัญจรทางนํ้า แตเดิมทางดานทิศใตของตลาดลาดชะโดบริเวณที่ติดกับคลอง

ลาดชะโดจะเรียกวาเปนดานหนาตลาด เมื่อคร้ังที่การสัญจรทางน้ํายังเปนการสัญจรหลักมีทาน้ํา

สองจุด ปจจุบันทาน้ําผังตะวันออกไดเปล่ียนเปนสะพานไมกวางประมาณ ๒ เมตร เชื่อมระหวาง

ตลาดลาดชะโดกับชุมชนฝงทิศใตของคลองลาดชะโด บริเวณทาน้ําปจจุบันแตเดิมเรียกวาหนา

ตลาด ปจจุบันมีการทําสะพานขามคลองลาดชะโดข้ึน สวนทาน้ําฝงทิศตะวันตกยังคงอยูแตมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปรางลักษณะเพื่อใหสอดคลองกับการเปนทาเรือสําหรับนักทองเที่ยวที่สนใจจะ

ลองเรือชมบรรยากาศชุมชนริมคลองลาดชะโด 

 

 
 
ภาพที่ ๑๘ ที่ต้ังตลาดลาดชะโดและสถานท่ีใกลเคียง 



 ๕๕ 

 
 
ภาพที่ ๑๙ ผังแสดงเสนทางสัญจรของตลาดลาดชะโด 
 
 กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 กรรมสิทธิ์ที่ดินของตลาดลาดชะโดเปนของวัดลาดชะโด อนุญาตใหใชที่ดินที่เปน

กรรมสิทธิ์ของวัดในการปลูกสรางตลาด แตเดิมนั้นเปนที่ต้ังของตลาดตาเฟองซ่ึงหยุดดําเนินการ

หลังจากเกิดเพลิงไหม โดยมีการจับฉลากในการใหสิทธิ์ในการคาขายในตลาด คาใชจายในการ

กอสรางนั้นใชระบบเรือนคาของผูใดผูนั้นก็ออกคากอสรางเอง บริเวณพ้ืนที่สาธารณะประโยชน 

อาทิ ทาขนสงสินคา หลังคาคลุมตลาด นั้นจะรวมเงินกองกลางในการกอสราง ซึ่งปจจุบันการถือ

ครองเรือนแถวคาขาย แบงเปน ๓ กลุม คือ 



 ๕๖ 

 ๑. กลุมเจาของบาน ไดแก กลุมผูมีกรรมสิทธิ์ในเรือนแถวคาขาย โดยไดรับกรรมสิทธิ์

นั้นเปนมรดกตกทอดมาต้ังแตปูยาตายาย โดยมากพบวาเปนลูกหลานของกลุมเถาแกผูกอต้ัง

ตลาดมีความสัมพันธสืบทอดกันมา ประกอบดวย ตระกลูอุย (ปจจุบันใชนามสกุล อัจจิมานนท) 

ตระกูลโตว (ปจจุบันใชนามสกุล โตพันธานนท)  ตระกูลจึง (ปจจุบันใชนามสกุล ศรีสุวนันท) และ

ตระกูลเตีย (ปจจุบันใชนามสกุล พิมพันธดี) 

 ๒. กลุมผูเชา ไดแก กลุมผูที่มาเชาเรือนแถวคาขายเพ่ือประกอบกิจการ เนื่องจาก

ปจจุบันกลุมเจาของเดิมของบานหลายหลังเปนผูสูงอายุยายไปอยูกับลูกหลานเขาเรียนตอและ

ทํางานยังกรุงเทพมหานคร จึงทําใหบานบางหลังปดบางหลังปลอยใหเชา โดยผูที่ยายถิ่นเขามาต้ัง

รกรากจับจองเชาเรือนแถวคาขายในตลาดลาดชะโด มีทั้งชาวพระนครศรีอยุธยาเอง ชาวจังหวัด

ใกลเคียง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการสวนใหญทําการคาขาย บางหลังเปดเปนโฮมสเตย เปนตน  

 ๓. กลุมหาบเรแผงลอย ไดแก กลุมผูมีแผงลอยคาขายบริเวณพื้นที่ทางเดินภายใน

ตลาด ไดรับอิทธิพลมาจากชวง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําโครงการพลิกฟน

ตลาดลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ํา กิจการสวน

ใหญ จะขายอาหาร ขายของที่ระลึก เปนตน 

 จากการศึกษาพบวาลักษณะการใชงานเรือนแถวคาขาย และพื้นที่ภายในตลาดลาด

ชะโดในปจจุบัน ออกเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

 ๑. ประกอบกิจการและอยูอาศัย เปนการใชงานเรือนแถวคาขายในลักษณะด้ังเดิม 

คือ บริเวณชั้นลางใชประกอบกิจการ สวนช้ันบนเปนที่พักอาศัย ซึ่งแบงลักษณะกิจการในปจจุบัน

ของตลาดชะโดได ดังนี้ 

  คาขายสินคาที่ตอบสนองวิถีชีวิตผูคนในทองถ่ิน สินคาสวนใหญที่ขาย

ประกอบดวย อุปกรณและเครื่องใชไมสอยสําหรับการเกษตร ประมง กอสราง เคร่ืองสังฆภัณฑ 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เปนตน ยกตัวอยางเชน รานส.อุดมสิน รานวุฒิชัยขายอุปกรณ

และเคร่ืองใชไมสอยสําหรับการเกษตร รานนําชัยขายเคร่ืองสังฆภัณฑ รานยงกี่ขายยารักษาโรค

และของใชในชีวิตประจําวัน รานวิจิตรอาภรณขายอุปกรณประมง เปนตน 

  คาขายสินคาที่ตอบสนองการทองเท่ียว สินคาลักษณะนี้ ประกอบไปดวย 

อาหารของฝาก ของที่ระลึก สําหรับนักทองเที่ยว เกิดจากภาวะตลาดลาดชะโดซบเซาลงหลังจากมี

การตัดถนนในป พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗ ชวงที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนแบบสุขาภิบาล  

มีการตัดถนนเปล่ียนการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบกมีการตัดถนนสายผักไห-สุพรรณบุรี รวมถึง



 ๕๗ 

ถนนสายเอเซียซ่ึงเปนทางหลักที่ใหเดินทางมากรุงเทพฯ ลดบทบาทการสัญจรทางน้ําซ่ึงเปนหัวใจ

ในการทํามาคาขายของตลาดลาดชะโด จนในปพ.ศ.๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทํา

โครงการพลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาด

น้ํา การคาขายสินคาประเภทนี้จึงเกิดข้ึน 

  กิจการบริการ อ่ืน ๆ ประกอบไปดวย รานเสริมสวย รานทํากรอบรูป รับทําโตะ

จีน แผงเชาพระ โฮมสเตย เปนตน ซึ่งหลายกิจการเปนการปรับเปลี่ยนลักษณะกิจการที่ทํามาแต

ด้ังเดิม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในภาวะตลาดซบเซาดังเชนปจจุบัน 

 ๒. อยูอาศัย แตเดิมเคยเปนเรือนแถวที่ทํากิจการคาขายมากอน ภายหลังปรับเปล่ียน

มาใชอยูอาศัยเพียงอยางเดียวเปนเหตุมาจากเจาของเดิมของบานหลายหลังเปนผูสูงอายุ 

ลูกหลานเขาเรียนตอและทํางานยังกรุงเทพมหานครไมมีผูสืบทอดกิจการ รวมไปถึงภาวะซบเซา

ของตลาดลาดชะโด จงึปดกิจการใชเรือนแถวเพื่อการอยูอาศัยเพียงอยางเดียว  

 ๓. สวนกลาง เปนการที่เทศบาลตําบลลาดชะโดเชาเรือนแถวคาขาย และปรับปรุงให

เปนพื้นที่รองรับกิจกรรมทางการทองเที่ยว ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากชวง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีโครงการ

พลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ํา พื้นที่

ดังกลาว ประกอบไปดวย พิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด  วิกลาดชะโด ฉายภาพยนตรที่เคยมาทํา

การถายทําที่ตลาดลาดชะโดแหงนี้ สถานสําแดงภาพลาดชะโด แสดงนิทรรศการภาพถายของ 

ตลาดลาดชะโด เปนตน 

 ๔. ไมมีการใชงาน ไดแก เรือนแถวคาขายที่ปดไมมีการใชงานในปจจุบัน โดยมีปจจัย 

๒ เร่ือง คือ ภาวะตลาดลาดชะโดซบเซา และเจาของเดิมของบานหลายหลังเปนผูสูงอายุ ยยาเขา

ไปอยูกับลูกหลานที่เขาเรียนตอและทํางานยังกรุงเทพมหานคร 

 “เชาขายของ ขายยา มา ๒๐ กวาปแลว นอนที่นี่ดวย เสารอาทิตยขายขนม หมูแผน 

หมูหวาน เร่ิมมาขายตอนเปดตลาด” (อุบล กําสกุล,๒๕๕๖) 

 “อยูมาต้ังแตเกิด สมัยกอนพอแมขายกวยเตี๋ยว ตอนนี้ใหเชาพระเลี่ยมพระ” (สามารถ 

แซ, ๒๕๕๖) 

 “ขายสาคู หมูปง เปดเฉพาะเสาร อาทิตย มาเชาแผงไดปกวาแลว” (ปริยากร ประภาศรี, 

๒๕๕๖) 
 



 ๕๘ 

 
 

ภาพที่ ๒๐ ผังเรือนแถวคาขายภายในตลาดลาดชะโด 



 ๕๙ 

 
 
ภาพที่ ๒๑ ราน ส.อุดมสิน ประกอบกิจการและอยูอาศัย 

 

 
 
ภาพที่ ๒๒ รานวุฒิชัย ประกอบกิจการและอยูอาศัย 



 ๖๐ 

 
 
ภาพที่ ๒๓ รานนําชัย ประกอบกิจการและอยูอาศัย 
 

 
 

ภาพที่ ๒๔ นายนําชัย อัจจิมานนท เจาของรานนําชัย 



 ๖๑ 

 
 
ภาพที่ ๒๕ รานยงกี่พานิช ประกอบกิจการและอยูอาศัย 
 

 
 
ภาพที่ ๒๖ รานวิจิตรอาภรณ ประกอบกิจการและอยูอาศัย 



 ๖๒ 

 
 
ภาพที่ ๒๗ รูปแบบเรือนแถวคาขายสินคาตอบสนองการทองเที่ยว 
 

 
 
ภาพที่ ๒๘ รูปแบบเรือนแถวคาขายที่ปรับการใชสอยตอบสนองการทองเที่ยว 



 ๖๓ 

 
 
ภาพที่ ๒๙ รานแผงลอย ขายของฝากของที่ระลึก 
 

 
 
ภาพที่ ๓๐ รานแผงลอย ขายของฝากของที่ระลึก 



 ๖๔ 

 
 
ภาพที่ ๓๑ พิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด 
 

 
 
ภาพที่ ๓๒ สถานสําแดงภาพลาดชะโด 



 ๖๕ 

 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 เรือนคาขายแบบพื้นถิ่นภายในตลาดลาดชะโดมีราว ๙๐ หอง มีลักษณะเปนเรือนแถว

ไมยกใตถุนสูง มีทั้งเรือนแถวชั้นเดียว และเรือนแถวสองชั้น ชั้นลางมักใชเปนพื้นที่คาขายสวนชั้น

บนเปนพื้นที่อยูอาศัย โดยโครงสรางของอาคารเปนระบบเสาคานไม การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ

รูปแบบอาคารของตลาดลาดชะโดนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาดวยการเลือกอาคารตัวอยางที่มี

ลักษณะที่เห็นเปนสวนมากของรูปแบบเรือนแถวถาขายแบบพื้นถิ่นของตลาดลาดชะโด ซึ่งอาจมี

ขอแตกตางกันตรงสีสันของวัสดุ  

 
 

 
 

ภาพที่ ๓๓ ผังพื้นชั้น ๑ รานวุฒิชัย 



 ๖๖ 

 

  
 

ภาพที่ ๓๔ ผังพื้นชั้น ๒ รานวุฒิชัย 



 ๖๗ 

 
 

  
 

ภาพที่ ๓๕ รูปดาน รานวุฒิชัย 

 

 
 

ภาพที่ ๓๖ ดานหนารานวุฒิชัย 



 ๖๘ 

 
 

ภาพที่ ๓๗ ดานหนารานวุฒิชัย 

 
 ความสัมพันธของพื้นที่และการใชสอย 
 ตลาดลาดชะโด ประกอบดวย เรือนแถวคาขายไมแบบพื้นถิ่นบางหองช้ันเดียว บาง

หองสองช้ัน สรางตอกันเปนแถวยาว แบงเปนซอยยอย ในแตละซอยยอยหองแถวถูกสรางใหหัน

หนาเขาหากันเกิดพื้นที่ทางเดินตรงกลางมีหลังคาคลุม ความนาสนใจของความสัมพันธของพ้ืนที่

และการใชสอยนั้นคือ เรือนแถวคาขายต้ังแตด้ังเดิมนั้นใชทั้งคาขายและอยูอาศัย โดยสวนมาก

หากเปนหองแถวสองช้ัน บริเวณชั้นลางสวนหนาบานจะเปนพื้นที่คาขายและประกอบกิจการ

ลักษณะประตูจะเปนบานเฟยมไมเปดหนารานไดกวาง สวนดานหลังของชั้นลางจะแบงเปนสวน

ของครัวและพื้นที่ซักลาง หากเปนเรือนแถวช้ันเดียวจะแบงพื้นที่สวนหนาเปนที่คาขายและ

ประกอบกิจการ สวนกลางเปนพื้นที่พักอาศัย สวนดานหลังเปนครัวและพื้นที่ซักลาง 

 นอกจากความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยแตละหองแลว การที่หองแถวหันหนาเขาหากัน

ทําใหเกิดทางเดินตรงกลาง ซึ่งถือเปนพื้นที่สวนกลางขนาดใหญที่พอคาแมคาหาบเรจะมาต้ังราน

ได แตเม่ือตลาดวายพื้นที่ตรงกลางนั้นจะเปนพื้นที่นั่งคุยนั่งพักผอนหลอนใจของคนในตลาดอีก

ดวย ถือไดวาเปนการจัดการพื้นที่อยางสมประโยชนสัมพันธกับเวลาและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่

ไดอยางนาสนใจ ในการศึกษาวิเคราะหลักษณะผูคนในชุมชน ตลาด และเรือนคาขายแบบพื้นถิ่น 

พบประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการอยูที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ คือ  



 ๖๙ 

 ๑. ความใกลชิด และความเอ้ืออาทรระหวางเพื่อนบาน 

 ๒. ความคลองตัวในการใชพื้นที่กลางรวมกัน เชน  เก็บของ และทาเรือ เปนตน 

 ๓. การปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยในพ้ืนที่เม่ือมีการใชงานกันตางเวลา ซึ่งเปนการใชสอย

ที่คลองตัวและสนองความตองการคนในชุมชน 

 

 
 

ภาพที่ ๓๘ บรรยากาศการใชพื้นที่สวนกลาง 

 
 ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
 เนื่องจากตลาดลาดชะโด ต้ังอยูบนพื้นที่ลาดริมน้ํา ในราวชวงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 

ของแตละปเปนชวงน้ําหลาก แตดวยลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโดที่เปนอาคาร

ไมยกใตถุนสูง ซึ่งถือไดวาเปนภูมิปญญาการกอสรางของชางพื้นถิ่นที่ทราบระดับน้ําทวมสูงสุดที่

เคยเกิดข้ึนในพื้นที่ลาดชะโดทําใหตลาดลาดชะโดไมเคยถูกน้ําทวม เมื่อถึงฤดูหนาหลากน้ําจะทวม

ถึงระดับไดถุนไมเคยทวมถึงพื้นตลาดใหผูคนเดือดรอน 



 ๗๐ 

 ชางท่ีสรางตลาดลาดชะโด ก็บรรดาชางแถวน้ีแหละมาชวยกันสราง ต้ังแตสรางมานํ้า

ไมเคยถวมเลยขนาดปท่ีนํ้าทวมหนักเขาทวมกันท่ัว ระดับนํ้ายังอีกต้ังศอกหน่ึงกวาจะถึงพื้น

ตลาดลาดชะโด เพราะวาชางท่ีสรางเขาคนท่ีน่ี เขารูระดับนํ้ารูธรรมชาติของท่ีน่ี (นําชัย 

อัจจิมา, ๒๕๕๓) 

 

 นอกจากลักษณะอาคารที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมของพ้ืนที่ลาดริมน้ํา ตลาดลาด

ชะโดยังมีลักษณะอาคารที่สัมพันธกับภูมิอากาศแบบรอนชื้นเปนอยางดี ดวยระดับหลังคาคลุม

ทางเดินที่ยกสูงทําใหอากาศและแสงสวางเขาถึงได รวมถึงการวางผังที่ทําใหลมผานไดโดยตลอด  
 

 
 

ภาพที่ ๓๙ ลักษณะเรือนแถวคาขายที่ยกใตถุนสูง 



 ๗๑ 

 

 
 
ภาพที่ ๔๐ ผังแสดงการระบายอากาศของตลาดลาดชะโด 



 ๗๒ 

 
 

ภาพที่ ๔๑ ลักษณะหลังคาของตลาดลาดชะโด 
 
ตลาดลาดชะโดกับวัฒนธรรมชุมชน 
 จากการศึกษา พบวาองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดตลาดลาดชะโด ที่เจริญรุงความ

เจริญรุงเรืองมาในอดีต มีเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่น มากกวา ๙๐ หลังคาเรือน  ประกอบดวย ๒ 

สวน คือ คลองลาดชะโด เสนทางคมนาคมทางน้ําที่มีความสําคัญในอดีต ทั้งยังมีความอุดม

สมบูรณเปนแหลงอาชีพทั้งทางดานประมง และเกษตรกรรมแกชาวลาดชะโด อีกสวนหนึ่งคือ 

การคาขายทางเรือโดยชาวจีน ซึ่งผูกอต้ังตลาดลาดชะโดไดแกกลุมชาวจีนที่เขามาแตแรกเร่ิมคือ 

ชาวจีนแตจิ๋ว ดังนั้นตลาดลาดชะโดจึงสัมพันธกับวัฒนธรรมชุมชนที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรมที่

เกี่ยวของกับ ชีวิต ความเชื่อ การอยู การคาขาย ของชาวจีน และอีกสวนหนึ่งคือ วัฒนธรรมที่

เกี่ยวกับสายน้ํา 
 วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ ชีวิต ความเชื่อ การอยู การคาขาย ของชาวจีน 
 ดังที่ไดกลาวมาในสวนที่ ๒ ประวัติความเปนมาของตลาดลาดชะโด กอต้ังโดยชาวจีน

แตจิ๋วเจาของแพสินคา ๔ ตระกูล ไดแก ตระกูลอุย (ปจจุบันใชนามสกุล อัจจิมานนท) ตระกูลโตว 

(ปจจุบันใชนามสกุล โตพันธานนท) ตระกูลจึง (ปจจุบันใชนามสกุล ศรีสุวนันท) และตระกูลเตีย  

(ปจจุบันใชนามสกุล พิมพันธดี)  ซึ่งถือไดวาความสัมพันธฉันเครือญาติเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่

ขับเคลื่อนความเปนตลาดลาดชะโดมาจนถึงทุกวันนี้  



 ๗๓ 

 นอกจากนั้นตลาดลาดชะโดยังคงมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัยและการคา

ขาย โดยศาลเจาจีนแหงแรก ต้ังอยูในตลาดลาดชะโดบริเวณทางเชื่อมระหวางตลาดกับชุมชน ถือ

วาเปนศาลเจาแหงใหม สวนอีกแหงหนึ่งซึ่งเปนของเกานั้นต้ังอยูคนละฝงกับตลาดลาดชะโด อยูริม

คลองหางจากตลอดออกไป ศาลเจาแหงนี้มีประวัติการสรางมายาวนานกอนเกิดตลาดลาดชะโด 

เหตุผลในการสราง สืบเนื่องมากจากเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมีการขุดคลองเพิ่มในหลายพ้ืนที ่คลอง

ลาดชะโดยก็ไดมีการขุดในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อขุดและขยายคลองเสร็จส้ิน ก็เกิดเพลิงไหมในหลายพื้นที่ 

และเกิดตอเนื่องอยูหลายครั้ง จนเกิดเพลิงไหมคร้ังใหญข้ึนเมื่อป พ.ศ.๒๔๘๐ จึงไดมีการเชิญซินแซ

ชาวจีนมาประกอบพิธีกรรมเพื่อระงับเหตุเพลิงไหมดวยการสรางศาลเจาข้ึน แลวไปอันเชิญควันธูป

จากศาลเจาจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีมาต้ังไว  

 ตอมาเมื่อชาวบานตองการประกอบพิธีกรรมเกิดความลําบาก เนื่องจากหนาน้ํานั้นน้ํา

ทวมบริเวณรอบศาลเจา ทําใหไมมีพิธีสําหรับประกอบพิธีกรรม ดังนั้นพอคาแมคาชาวจีนในตลาด

ลาดชะโดจริงไดสรางศาลเจาถาวรข้ึนบริเวณตลาดดังเชนที่พบในปจจุบัน การไหวเจาของชาวลาด

ชะโดจะมีข้ึนปละ ๓ คร้ัง ณ ศาลเจาลาดชะโดที่อยูใกลตลาด คร้ังที่ ๑ วันไหวพระจันทร คร้ังที่ ๒ 

วันงวนเซียว หลังตรุษจีน ๑๕ วัน คร้ังที่ ๓ งานงิ้วประจําปในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน

กรกฎาคม ของทุกป ของไหวปงเถากงมา ลาดชะโด ไดแก หมู เปด ไก ผลไม 
 วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับสายน้ํา 
 จากการศึกษาเร่ืองพัฒนาการของตลาดลาดชะโดที่ผานมาแลวนั้น ทําใหทราบวาการ

คมนาคมทางนํ้าเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่สงผลตอตลาดลาดชะโด อาจกลาวไดวาตลาดลาด

ชะโดเปนตัวอยางปรากฏการณของสังคมไทยภาคกลางท่ีวิถีชีวิต การอยูอาศัย สัมพันธกับสายน้ํา

ที่เปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญมาแตอดีต โดยพบวาในอดีตชาวลาดชะโดมีประเพณีที่สัมพันธกับ

สายน้ํา ตัวอยางเชน ประเพณีรับวัด ประเพณีข้ึนหยอง เปนตน ถือเปนประเพณีสําคัญของชาว

ชุมชนและเชื่อมความสัมพันธกับชุมชนอ่ืนที่อยูริมน้ํา จากการสัมภาษณผูสูงอายุในชุมชนก็จะเลา

เร่ืองประเพณีตาง ๆ เหลานี้ดวยความทรงจําที่มีความสุข  

 ประเพณีรับวัด เมื่อชาวบานไปรวมงานบุญกับวัดอ่ืน เมื่อเสร็จภารกิจงานบุญตาง ๆ 

แลว ก็จะพากันพายเรือกลับบาน สวนผูที่ไมไดไปรวมงานสวนหนึ่งจะพายเรือไปรับขบวนเรือกลับ

หมูบาน มีการรองเพลงร่ืนเริง หนุมสาวที่ไปสวนใหญจึงไดพบปะและเกี้ยวพาราสีกันกอนกลับ

หมูบาน  ประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ํา จะจัดข้ึนในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๘ ในชวงเขาพรรษา โดย

ชาวบานจะตกแตงเรือของตนอยางสวยงามนําเทียนพรรษาลองไปตามคลองลาดชะโดไปยังวัด

ลาดชะโด ซึ่งประเพณีนี้ยังไดสืบสานมาจนถึงปจจุบัน นอกจากประเพณีที่กลาวมาขางตนแลว 



 ๗๔ 

ชาวบานจะพากันแตงตัวสวยงาม รองรําทําเพลง พากันพายเรือไปดูงานแขงเรือที่จะจัดข้ึนปละ ๒ 

คร้ังอีกดวย  

 
ตลาดลาดชะโดกับระบบนิเวศวิทยา 
 คลองลาดชะโด เปนคลองที่ถูกขุดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ มีความยาวราว ๒๕ กิโลเมตร โดย

พระยารักษ เชื่อมกับแมน้ํานอยซึ่งแยกออกมาจากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาอีกทีหนึ่ง คลองแยกเปน 

๒ สาย สายแรก แยกไปทางทิศใต เรียกวา คลองลาดชะโด - ดอนลาน มีประตูน้ําบางยี่หนอยูที่ 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี อีกสายหนึ่ง แยกไปทางทิศใต แยกเปนคลองสายเล็กอีก ๒ 

สาย แยกไปทางอําเภอวิเศษชัยชาญ คลองสายนี้ไมใชลองเรือ มักเปนที่หาปลาของชาวบานอยู

บริเวณ หมู ๘ ตําบลหนองน้ําใหญ อีกสายหนึ่ง เรียกวา คลองลาดชะโด - นาคู มีประตูน้ําปลาย

คลองอยูที่ ตําบลนาคู อําเภอผักไห ใชเปนเสนทางคมนาคมทางน้ํา การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และประมงของคนในพ้ืนที่ ซึ่งแตเดิมคลองลาดชะโดอุดมสมบูรณมากเต็มไปดวยปลาชะโด ดังมี

คํากลาวในอดีตวา  
 ลําคลองแถวน้ีมีปลาชะโดชุกชุมเปนจํานวนมาก แตกอนถาใครพายเรือในลําคลอง

ตองคอยระวัง พายแรงไมไดเด๋ียวปลาชะโดต่ืนกระโดดชนหนาชนตาก็เคยมีบอยครั้ง ไมใช

เฉพาะปลาชะโดอยางเดียวปลาอื่น ๆ เชน ปลาชอน ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาสรอย ปลา

กระด่ี ปลาสลิด และสัตวนํ้าจืดอื่น ๆ อีกมากมายก็ชุกชุมเชนกัน จนมีเจาบทเจากลอนพูด

วา กระป นํ้าปลาตองไประยอง หาเงินหาทองตองมาลาดชะโด... 

 

 เนื่องจากพื้นที่ตลาดลาดชะโดเปนพื้นที่ลาดริมน้ํา ในชวงฤดูน้ําหลาก ประมาณเดือน

สิงหาคม - ธันวาคม น้ําจะทวมพื้นที่ดินที่เปนที่อาศัยของผูคน ซึ่งบานเรือนจะสรางขนาบไปตาม

ริมน้ําลักษณะเปนเรือนยกสูงที่ใหน้ําไหลผานไดตลอดเมื่อถึงหนาน้ํา สวนหนาแลงใตถุนก็แหงเปน

พื้นดินปรกติ  

 
ตลาดลาดชะโดกับระบบเศรษฐกิจ 
 ตลาด มีความหมายโดยตรงที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจแหลงแรกเปล่ียนสินคา 

หัวใจของการคาขายของตลาดลาดชะโดข้ึนอยูกับคลองลาดชะโดซึ่งเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่

สําคัญในอดีต จากการศึกษาพบวากอนป พ.ศ.๒๕๒๖ ถือเปนยุคที่ตลาดลาดชะโดมีความ

เจริญรุงเรือง ชาวจีนแตจิ๋วเปนพอคากลุมแรกที่นําสินคามาขายทางเรือ เปนสินคาที่เปนผลผลิต

ทางการเกษตรและประมงรวมถึงสินคาที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน สวนใหญ คือ อุปกรณ



 ๗๕ 

ในการประกอบอาชีพ เชน แห อวน เคร่ืองมือจับปลา เปนตน นอกจากการคาขายเคร่ืองมือในการ

ประกอบอาชีพประมงน้ําจืดแลว ก็ยังมีกิจการอ่ืน ๆ เปนตนวา การขายน้ําแข็ง โดยลงเรือมาตรไป

ซื้อมาเปนจํานวนมากเอาน้ําแข็งหมกในแกลบหนาใชเวลาคร่ึงวันในการขนสงน้ําแข็งมายังตลาด

ลาดชะโดแลวมาแบงขาย นอกจากนั้นแลวยังมีกิจการขายน้ํามัน โดยเปนลักษณะปมหลอด การ

ทําโรงสี การขายวัสดุกอสราง โรงไม  

 ภายหลัง ป พ.ศ. ๒๕๒๖ ชวงที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนแบบสุขาภิบาล  

มีการตัดถนนเปล่ียนการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบกมีการตัดถนนสายผักไห-สุพรรณบุรี รวมถึง

ถนนสายเอเซียซ่ึงเปนทางหลักที่ใหเดินทางมากรุงเทพฯ ถือเปนจุดเปล่ียนครั้งสําคัญของตลาด

ลาดชะโด วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับน้ําคอยเรือนหาย ตลาดซบเซา มีการยายถิ่นฐานของประชากรบาง

ครอบครัวยายไปอยูกรุงเทพฯ ครอบครัวในปจจุบันที่สืบทอดกิจการโรงไม คือ ครอบครัวตระกูลโตว 

นอกจากนั้น ยังมีตะกูลศรีสุวนันท ที่สืบทอดการขายอุปกรณประมงท้ัง แห อวน ลอบ และน้ํามัน

เรือ เปนตน  

 นอกจากการสืบทอดอาชีพด้ังเดิมแลวยังเกิดการริเร่ิมในการใหมเพื่อปรับตัวใหอยูไดใน

สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา อาชีพทําหรีดผาเร่ิมข้ึนเมื่อป ๒๕๓๐ ระยะนั้น พวงหรีดดอกไมแหงกําลัง

ผลัดเปล่ียนเปนพวงหรีดดอกไมสด แตรานหรีดดอกไมสดจะเปดไดเฉพาะในตัวเมืองที่เจริญ 

เพราะตองจัดทําอยูในหองเย็น บานนอกไมมีหรีดใช จึงเร่ิมเรียนแบบหรีดจีน ทําเปนหรีดผาเต็ก แต

หรีดผาเต็กของจีนมีความลึกซ้ึง ผูรูพอเห็นหรีดผาเต็กจีน ก็จะรูวาผูตายเปนหญิงหรือชาย เปนคน

อายุมากหรือนอย จากตัวหนังสือที่ติดไวบนเต็ก แตหรีดเต็กไทยไมสามารถทําเลียนแบบได จึงนํา

ผามาวางบนแผนโฟม แลวเกล่ียเปนรูปดอกไม เย็บติดกับแผนโฟม และไดพัฒนามาเร่ือยๆ จะเห็น

ไดวาระบบเศรษฐกิจของตลาดลาดชะโดมีการปรับตัวเร่ือยมาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคม 

นโยบายภาครัฐ สภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป ซึ่งในปจจุบันสัมพันธอยูกับการสงเสริมตลาดลาด

ชะโดเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถกลาวโดยสรุปถึงปจจัยที่สงผลตอความเปนตลาด

ลาดชะโดประกอบดวย 

 สภาพแวดลอม ลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ลุม มีแมน้ําลํา

คลอง ทั้งที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและการขุดโดยแรงของมนุษย เปนส่ิงกําหนดรูปแบบการเปนอยู

ของประชาชนที่ต้ังบานเรือนในบริเวณนั้นมาก 

 ที่ต้ังชุมชน มีชุมชนอยูในบริเวณใกลเคียงมากพอสําหรับการแลกเปล่ียนสินคา หรือ

ถาต้ังอยูในจุดผานของชุมชนอ่ืน ๆ ก็จะมีสวนตอของการขยายตัวของตลาดน้ํานั้นไดมากข้ึน 



 ๗๖ 

 เสนทางคมนาคม ตลาดน้ําจะเกิดข้ึนไดก็หมายความวาสถานที่นั้นตองมีการเดินทาง

ไปมาของประชาชนโดยอาศัยทางน้ําเปนหลัก หรือสมาชิกในสังคมนั้นมีวิถีชีวิตแบบที่ตองพึ่งพา

แมน้ําลําคลองตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเดินทางก็จะมีเรือชนิดตาง ๆ เปนพาหนะ

ชวยใหไดรับความสะดวกสะบายตอการเปนอยูและการประกอบอาชีพ 

 ลักษณะอาชีพ เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ถามีการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน 

โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเพาะปลูกพืชที่เปนอาหารหลักหรือที่จําเปนตอชีวิต ก็จะทําใหเกิดการ

แลกเปล่ียนส้ินคากันเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่ไมสามารถผลิตไดเองในทองถิ่น 

 
พัฒนาการการจัดการตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเท่ียว 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมมือกับ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พยายามพลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกคร้ัง

ดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาดน้ํา โดยตลาดจะเปดทุกวันเสาร และ

อาทิตย ต้ังแต ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ซึ่งสถานการณปจจุบันตลาดลาดชะโดซบเซาลง ซึ่งการ

ทองเที่ยวถือเปนกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในชวง ๒๐-๓๐ ปมานี้ ถือเปน

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหตลาดน้ําเปลี่ยนแปลง ดวยการปรับรูปแบบใหมเพื่อตอบสนอง

การทองเที่ยว 

 จากการเปล่ียนแปลงดังที่กลาวมาแลวนั้น จึงเกิดความสัมพันธในรูปแบบใหมของ

ตลาดน้ํา ทําใหความสัมพันธของวิถีชีวิตของผูคนเปล่ียนแปลงตามไปดวย  โดยแบงเปน ๔ ประเด็น 

ดังนี้ 
 ความสัมพันธระหวางตลาดกับเวลา                                                                         
 แตเดิมตลาดลาดชะโดจะมีการคาขายทางเรือที่มาจอดที่ทาเรือหนาตลาดเพื่อขนสง

สินคา รวมถึงแลกเปล่ียนสินคาที่เปนผลผลิตจากการประมงและการเกษตร แตเชาตรู สวนเรือน

คาขายแบบพื้นถิ่นจะขายสินคาพวก เคร่ืองมือทําประมง วัสดุกอสราง รานสังฆภัณฑ เปนตน 

หลังจากมีการสงเสริมทางการทองเที่ยวเทศบาลตําบลลาดชะโดไดกําหนด ใหตลาดเปดทุกวัน

เสาร และอาทิตย ต้ังแต ๐๙.๐๐-๑๗๐๐ น. ลักษณะคลายตลาดนัด มีพอคาแมขายทั้งจากภายใน

ชุมชนและนอกนําสินคาประเภทอาหาร ของฝาก ของที่ระลึกมาขาย  
 ความสัมพันธระหวางตลาดกับพื้นที่                                                                     
 นอกจาก เวลา ที่เปล่ียนแปลงไปแลว การทองเที่ยวยังสงผลตอความสัมพันธในแงของ

พื้นที่ดวย สถาปตยกรรมตลาดและเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่นเปนฉากที่แสดงถึงความสําคัญทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตรใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูประสบการณระหวางการทองเที่ยว 



 ๗๗ 

ถือเปนการสรางความหมายใหม รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงหนาที่การใชสอยของสถาปตยกรรมที่

แตเดิมทําหนาที่เปนที่อยูอาศัยและคาขายเพียงอยางเดียว เมื่อปรับรูปแบบมาตอบรับการ

ทองเที่ยวตลาดถูกปรับปรุงเพื่ออํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว มีการจัดพื้นที่สําหรับจอดรถ 

พื้นที่ทาน้ําในการใหบริการทาข้ึน-ลงเรือ แพขายอาหาร และสะพานขามคลอง ภายในตลาดที่

ประกอบไปดวยเรือนคาขายแบบพื้นถิ่นจากเดิมที่ใชเปนพื้นที่คาขายและอยูอาศัย โดยเทศบาล

ตําบลลาดชะโดเชาเรือนแถวคาขายหองที่วาง และปรับปรุงใหเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมทางการ

ทองเที่ยว ประกอบไปดวย พิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด วิกลาดชะโด ฉายภาพยนตรที่เคยมาทํา

การถายทําที่ตลาดลาดชะโดแหงนี้ สถานสําแดงภาพลาดชะโด แสดงนิทรรศการภาพถายของ 

ตลาดลาดชะโด เปนตน ซึ่งถือเปนความเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ของตลาดอยางหนึ่ง อีกบริการที่ถือ

เปนการใชสอยพื้นที่แบบใหมคือ การจัดบริการใหนักทองเที่ยวไดพักอยูรวมกับคนในหมูบาน หรือ 

โฮมสเตย (Homestay) เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ ๔๒ รูปแบบแพขายอาหารในปจจุบัน 

 



 ๗๘ 

 
 
ภาพที่ ๔๓ รูปแบบแพสําหรับจัดกิจกรรมชุมชน 

 
 ความสัมพันธระหวางตลาดกับสินคา 
 สินคา เปนส่ิงหนึ่งที่มีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด จากเดิมสินคาที่วางขายใน

ตลาดน้ําจะเปนผลผลิตทางการเกษตรและการทําประมง ตลอดจนเคร่ืองมือเครื่องใชที่เกี่ยวของ

กับการทําการเกษตรและประมงเปนสวนใหญ ปรับเปลี่ยนมาเปนของฝาก ของท่ีระลึก สําหรับ

นักทองเที่ยว รวมไปถึงการปรับชนิดของอาหารใหมีความหลากหลายมากข้ึนเปนตน 
 ความสัมพันธระหวางตลาดกับผูคน 
 ๑. พอคา แมคา แตเดิมเปนผูที่ทําหนาที่เช่ือมระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ไมวาจะเปน

ภายในชุมชนหรือระหวางชุมชน ในปจจุบันพอคาแมคายังทําหนาที่เสมือนตัวละครสําคัญที่เปนจุด

ขายทางการทองเที่ยว                                                        

 ๒. ชาวบานในชุมชน มีการปรับบทบาทดวยเชนกัน จากเดิมที่เปนผูมีบทบาทในดาน

การผลิตเพียงอยางเดียวแตในปจจุบันการผลิตของชาวบาน เชน การเกษตร การประมง ถือไดวา

เปนสินคาใหนักทองเที่ยวไดเขาเที่ยวชมไดโดยตรง 

 ๓. ผูประกอบการตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทอันเนื่องมาจากกระแสการทองเที่ยว เชน 

กลุมลูกจางที่เขามาทํางานใหกับเจาของธุรกิจ โดยไดรับเงินเดือนเปนคาตอบแทน เชน ลูกจางขาย

ของที่ระลึก หรือลูกจางที่ทําหนาที่พายเรือรับนักทองเที่ยว เปนตน 



 ๗๙ 

 ๔. หนวยงานราชการ ปจจุบันหนวยงานราชการเขามาเกี่ยวของกับตลาดที่เปนแหลง

ทองเที่ยวโดยตรง นับต้ังแตการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยว

ตลาดน้ําในชวงที่ผานมา นอกจากนั้นยังมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน องคการบริหารสวน

จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

 

  

 
 



 

 

๘๐ 

 
 

บทที่ ๕ 
 

แนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยนื 

 

 จากการศึกษาและการอภิปรายผลดังที่ไดกลาวไวในบทที่ ๔ นั้น ทําใหทราบวา ตลาด

ลาดชะโดที่ประกอบไปดวยเรือนแถวคาขายราว ๙๐ หองนั้น มีลักษณะเปนเรือนแถวคาขายแบบ

พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณสอดคลองกับ วิถีชีวิต สภาพแวดลอม และระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น มีคุณคา

และความสําคัญตอชุมชนและทองถิ่น รวมไปถึงการเปนตัวอยางปรากฏการณของสังคมไทยภาค

กลางที่วิถีชีวิตของผูคนและการคาขายผูกพันอยูกับเสนทางคมนาคมทางน้ํามาในอดีตเปนอยางดี 

โดยมีวิถีการเกิดที่มีความแตกตางจากหางสรรพสินคาและรานสะดวกซ้ือที่เกิดข้ึนจํานวนมากใน

ปจจุบันนั้นอยางส้ินเชิง จึงเปนเหตุสําคัญที่ควรมีการอนุรักษตลาดลาดชะโดใหคงอยูสืบไป โดย

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนวิธีหนึ่งในการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด ใหสามารถดํารง

อยู และเปนพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรูแกคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนตอไป  

 

ปจจัยในการจัดการตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเท่ียวที่ผานมา 

 สถานการณปจจุบันของตลาดลาดชะโดประสบกับปญหาความซบเซาหลังจาก

พ.ศ.๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมมือกับการทองเที่ยว

แหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกครั้งดวยการสงเสริมให

เปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาดน้ํา ซึ่งกระตุนใหเกิดความคึกคักไดในชวง ๑-๒  ป เทานั้น 

จากการศึกษาไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดการที่ผานมาโดยการใชกรอบคิดและทฤษฎี 

ดังตอไปนี้ 

 การพัฒนาท่ียั่งยืน ความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทั่วไปหมายถึง การพัฒนา

เพื่อบรรลุถึงความตองการของมนุษยชาติในปจจุบัน ขณะเดียวกันก็ จะตองไมเปนลดทอน หรือ

เบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตองการพื้นฐานของมนุษยในรุนตอ ๆ ไปดวย พระธรรมปฎก 

(ป.อ. ปยุตฺโต) ไดเสนอแนวทางที่นําไปสูความยั่งยืน ดวยการพัฒนาคนข้ึนมาเปนแกนบูรณาการ

ในระบบการพัฒนาที่เปนองครวม คือไมใหความสําคัญกับองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง

มากเกินไปดําเนินการจัดการดวยความสมดุล ภายใตการเคารพความแตตางหลากหลายนั้น 



 ๘๑ 

โดยองคประกอบแบงเปน ๔ สวน คือ มนุษย สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี (ป.อ. ปยุตฺโต, 

๒๕๕๒) 

 การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม มีความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการจัดการ

กลาวไวใน กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยเร่ืองการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม รับรองในที่ประชุมคร้ัง

ที่ ๑๒ ของ อิโคโมส (ICOMOS) ที่ประเทศเม็กซิโก มีหลักการโดยยอ ดังนี้ เนื่องดวยการทองเที่ยว 

คือ หนทางหลักแหงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอนุรักษจะตองสรางโอกาสใหประชาชนใน

ทองถิ่น และผูมาเยือนไดมีประสบการรับรู และเขาใจในมรดกวัฒนธรรมชุมชนตาง ๆ ที่หลากหลาย 

ชุมชนและประชาชนในทองถิ่น ควรมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและการจัดการ ทองเที่ยว 

การสงเสริมการทองเที่ยว ตองปกปอง และรักษาคุณคาลักษณะเฉพาะของมรดกทั้งมวลทั้งทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 จากกรอบคิดและทฤษฎีดังกลาวสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอการจัดการตลาดลาด

ชะโดเพื่อการทองเที่ยวที่ผานมา ดังนี้ 

 ปจจัยดานการบริหารจัดการ  

 การดําเนินการพลิกฟนตลาดลาดชะโดต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๑ เปนการรวมมือกันระหวาง 

เทศบาลตําบลลาดชะโดและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสงเสริมใหตลาดลาดชะโดเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

แหงใหมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน จากการศึกษา

พบวากลุมผูมีสวนเก่ียวของที่มีบทบาทในการจัดการตลาดลาดชะโดท่ีผานมาประกอบดวย 

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ แตขาดกระบวนการมีสวนรวมกับชาวชุมชนลาด

ชะโดในการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนรวม ของการจัดการรวมกันอยางเปนรูปธรรม หนวยงาน

ตาง ๆ ที่ทํางานตางมีวัตถุประสงคของตนเองไมไดทํางานประสานกันซึ่งทําใหการดําเนินงานที่

ผานมานั้นขาดความเขมแข็ง และขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ  รวมถึงขาดการประเมินผล

กระทบที่ผานมาของการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดแนวทางการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งสรุปเปน

ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ผลกระทบดานวิถีชีวิต และระบบเศรษฐกิจชุมชน 

  จากศึกษาพบวาการดําเนินการจัดการที่ผานมานั้น มีการกําหนดพลิกฟนตลาด

ลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาดน้ํา โดยตลาดจะเปดทุก

วันเสาร และอาทิตย ต้ังแต ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๗.๐๐ น. มีการเชิญชวนใหชาวตลาดลาดชะโดและ

บุคคลภายนอกมาเปดรานแผงลอยขายสินคา โดยประเภทของสินคาสวนใหญพบวาเปนอาหาร 



 ๘๒ 

และของฝากของท่ีระลึกสําหรับนักทองเที่ยวเปนหลัก ซึ่งนโยบายดังกลาวสามารถกระตุนกิจกรรม

การทองเที่ยวไดระยะหนึ่ง สงผลใหตลาดลาดชะโดไดเปล่ียนรูปแบบสินคามีการขายสินคาเพื่อการ

ทองเที่ยวเชนของที่ระลึก เส้ือผา เปนตน แตเนื่องจากสินคาขาดอัตลักษณเฉพาะถิ่นโดยสินคาสวน

ใหญจะพบไดตามแหลงทองเที่ยวทั่วไปทําใหเปนปจจัยอันหนึ่งที่ทําใหตลาดลาดชะโดซบเซาใน

เวลาไมนาน  

 ๒. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถ่ิน 

  การภายหลังจากการสงเสริมการทองเที่ยวพบวา มีการสรางส่ิงอํานวยความ

สะดวกเพื่อตอบรับกระแสงานทองเที่ยวเพิ่มข้ึน เชน การทําสะพานคอนกรีต การทําแพริมคลอง

ลาดชะโด การสรางเกสตเฮาสที่เปนลักษณะแพริมน้ําสําหรับใหนักทองเที่ยวมาเชาพัก มีกิจการ

รานอาหารและแพอาหาร เปนตน ซึ่งการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกดังกลาวขาดแผนระยะยาว

และการคิดที่เช่ือมโยงกับความสัมพันธระหวางคลองลาดชะโดกับตลาดลาดชะโด สงผลตอระบบ

นิเวศวิทยาของคลองลาดชะโดทองถิ่นซึ่งแตเดิมเปนลําคลองท่ีมีความสะอาด มีปลาชุกชุม มี

พรรณไม และนกน้ําที่หลากหลาย รวมถึงเปนแหลงอาชีพของชาวชุมชนลาดชะโดในการทําประมง 

และการทําการเกษตร ซึ่งถือเปนตัวแปรสําคัญในการในการจัดการตลาดลาดชะโด 

 ๓. ผลกระทบดานลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิทัศน 

  การสรางส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว เชน ทําสะพานขามคลอง ทาง

คอนกรีตเช่ือมที่จอดรถ เปนตน ที่ผานมานั้นนอกจากจะเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมและระบบ

นิเวศวิทยาของคลองลาดชะโดดังที่กลาวมาขางตนแลว ยังเกิดผลกระทบดานลักษณะอันเปนอัต

ลักษณของความเปนเรือนคาขายพื้นถิ่นที่มีลักษณะเปนเรือนแถวไม  และทาเรือศูนยรวมของการ

คมนาคมทางนํ้าในอดีต เนื่องจากขาดการกําหนดแนวทางของรูปแบบและวัสดุที่สอดคลอง

กับอัตลักษณของตลาดลาดชะโด 

 ปจจัยดานทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 จากการศึกษาพบวา การจัดการตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยวที่ผานมาตั้งแตป 

๕๑ นั้น เปนการจัดการแบบแยกสวน ซึ่งจากการศึกษากรอบคิดและทฤษฏีในการจัดการ รวมถึง

การศึกษาและอภิปรายผลที่กลาวมาในบทที่ ๔ แลวนั้น ทําใหทราบวา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น ระบบเศรษฐกิจ และสถาปตยกรรมของตลาด

ลาดชะโด มีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน แตที่ผานมายังไมมีนโยบายการจัดการที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธดังกลาวข้ึนมาอยางเปนรูปธรรม จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลพบวา นักทองเที่ยว

สวนใหญมาแลวเกิดคําถามวา “...จะใหดูอะไร ไมเห็นมีอะไรดู...” ซึ่งประเด็นดังกลาวทําให



 ๘๓ 

สามารถวิเคราะหปญหาไดวา การจัดการที่ผานมานั้นไดใหความสําคัญกับลักษณะกายภาพ

ของตลาดลาดชะโดเปนสําคัญ ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธดานตาง ๆ อันเปนอัตลักษณ    

และศักยภาพของตลาดลาดชะโดใหเปนเนื้อเร่ืองเดียวกัน เพื่อใหเปนตนทุนในการจัดการเชิง

อนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน รวมถึงขาดการทําแผนแมบทในการจัดการ

ทําใหไมเห็นแผนการดําเนินงานที่จะกําหนดทิศทางของตลาดลาดชะโดในอนาคตไดอยางเปน

รูปธรรม   

 
ศักยภาพของตลาดลาดชะโดในการการจัดการเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน 

 ตลาดลาดชะโด มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 

 ๑. สถาปตยกรรมตลาดและเรือนแถวคาขายที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม มีรูปแบบที่

สอดคลองกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น ตลาดลาดชะโดไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะ

สถาปตยกรรมดีเดน ประจําป ๒๕๔๙ ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปถัมภ 

 ๒. ประเพณีทองถิ่นอันเปนอัตลักษณ เชน ประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ําเปนตน 

 ๓. วิถีชีวิตชาวบานตลอดริมคลองลาดชะโดที่ยังประกอบอาชีพการทําประมงน้ําจืด 

 ๔. สภาพแวดลอมทางธรรมตลอดริมฝงคลองลาดชะโด 

 

แนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 จากกรอบคิดและทฤษฎีในการศึกษา การวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่ผานมา 

ตลอดจนศักยภาพของตลาดลาดชะโดในการจัดการเชิงอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว จึงไดเสนอแนะ

แนวทางการจัดการเชิงอนุรักษสถาปตยกรรมตลาดเกาเพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดลาด

ชะโด โดยเสนอรูปแบบการจัดการออกเปนมิติตาง ๆ เพื่อใหเกิดการจัดการที่ครอบคลุมทุกดาน 

ดังนี้ 

 ๑. มิติทางดานความรวมมือในการบริหารจัดการ 

 ๒. มิติทางดานการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

 ๓. มิติทางดานส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น 

 ๔. มิติทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถชีีวิต 

 ๕. มิติทางดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 



 ๘๔ 

 ซึ่งการจัดการในแตละมิตินั้นมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหตลาดลาดชะโดจะคง

อยูไดอยางยั่งยืน โดยในแตละมิติมีรายละเอียดดังนี้ 
 มิติทางดานความรวมมือในการบริหารจัดการ 
 องคกรปกครองทองถิ ่นในที ่นี ้ มีความหมายครอบคลุม  ทั ้งหนวยงานราชการ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนนักวิชาการ ตองรวมมือ

กับชาวชุมชนตลาดลาดชะโด ตองรวมมือในการกําหนดนโยบายสําคัญในการจัดการอยางมีสวน

รวม โดยมีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
 ๑. การจัดต้ังกลุมตัวแทนของชาวชุมชนตลาดลาดชะโด 
  องคกรปกครองทองถิ่น มีหนาที่ในการกระตุนและดําเนินการใหเกิดกลุมการ

ทํางานที่มาจากชาวชุมชนตลาดลาดชะโด เพื่อเปนตัวแทนของชาวชุมชนตลาดลาดชะโดในการ

เปนแกนนํารวมกําหนดนโยบายในการจัดการเพื่อใหครอบคลุมทุกมิติที่นําไปสูความยั่งยืน ดวย

การพัฒนาคนขึ้นมาเปนแกนบูรณาการในระบบการพัฒนาที่เปนองครวม คือ ไมใหความสําคัญ

กับองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งมากเกินไปดําเนินการจัดการดวยความสมดุล ภายใตการ

เคารพความแตตางหลากหลายนั้น (ป.อ. ปยุตฺโต, ๒๕๕๒ ) 
 ๒. การกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่ 
  นอกจัดตั้งกลุมตัวแทนของชาวชุมชนตลาดลาดชะโด เพื่อเขามามีสวนรวมใน

นโยบายการจัดการแลว องคกรปกครองทองถิ่นยังควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขาย

ความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่ ประกอบดวย วัดลาดชะโด (วัดดุสิตราชมัจฉา) เปนวัด

เกาแกสรางตั้งแตสมัยอยุธยาโดยมีประวัติกองทัพกรุงศรีอยุธยายกทัพไปรบพมาผานทุงจักราช 

ลาดชะโดเปนชื่อชุมชน ประกอบดวย ตําบลจักราชและตําบลหนองน้ําใหญ ไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา พ.ศ.2330 และโรงเรียนลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ซึ่งเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูติด

กับตลาดลาดชะโด อาคารเรียนสรางดวยไมใตถุนสูง รูปตัวอี (E) สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๓ เปน

อาคารไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เพื่อทําหนาที่ในการสรางชุดความรูเกี่ยวกับทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมในทองถิ่นลาดชะโด เพื่อเปนฐานขอมูลของการกําหนดนโยบายการจัดการที่เปน

รูปธรรม รวมถึงการสรางความรูฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และทําใหเกิดการเชื่อมโยงของการ

จัดการในเชิงกายภาพของพื้นที่ที่กวางออกไปอีกดวย 
 ๓. การกําหนดวิสัยทัศนรวมในการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่อการ
ทองเท่ียว 
  องคกรปกครองทองถิ่น  นักวิชาการ ตองรวมมือกับชาวชุมชนตลาดลาดชะโด ใน

การกําหนดวิสัยทัศนรวมของการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยวรวมกัน เพื่อ



 ๘๕ 

เปนเปาหมายและทิศทางในการกําหนดนโยบายการจัดการในระยะยาวตอไป ตัวอยางเชน 

วิสัยทัศนรวมของชาวชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีอยูวา วัฒนธรรมนําการคา เปนตน 
 ๔. การรวมกําหนดแผนแมบทในการจัดการระยะยาว 
  หลังจากกําหนดวิสัยทัศนรวมแลว ตองมีการนําวิสัยทัศนรวมนั้นมากําหนด

แผนการจัดการระยะยาวท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธในทุกมิติประกอบดวย มิติทางดานการอนุรักษ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น มิติทางดานส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น มิติทางดานวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิต มิติทางดานความรวมมือในการบริหารจัดการ มิติทางดานการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม โดยตองมีการกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบจากดําเนินงานดําแผนการจัดการเปน

ระยะ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดการจัดการที่ยั่งยืนตอไป 
 

 
 

ภาพที่ ๔๔ โครงสรางการบริหารจัดการ 

 



 ๘๖ 

 มิติทางดานการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
 เรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่นของตลาดลาดชะโด ที่มีจํานวนราว ๙๐ หอง ถือเปนอัต

ลักษณของตลาดลาดชะโด ภายใตแนวทางการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทของการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จึงใหความสําคัญกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นทั้งทางดานที่จับตอง 

อันไดแกลักษณะรูปทรงที่สวยงามของอาคาร และดานที่จับตองไมไดอันไดแกความสัมพันธของ

อาคารกับวิถีการใชอาคารและสภาพแวดลอมอันเปนบริบทของอาคารนั้น เพื่อนําไปใชในฐานะ

ตนทุนทางการทองเที่ยวโดยมีสถาปตยกรรมตลาดและเรือนแถวคาขายเปนฉากที่แสดงถึง

ความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูประสบการณระหวาง

การทองเที่ยว ถือเปนการสรางความหมายใหม รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงหนาที่การใชสอยของ

สถาปตยกรรมนั้น ๆ สรางประสบการณใหมใหแกนักทองเที่ยว 

 

 
 

ภาพที่ ๔๕ องคประกอบของสถาปตยกรรมตลาดลาดชะโด 



 ๘๗ 

 ดังนั ้นจึงควรกําหนดนโยบายปฏิบัติที ่ชัดเจน เพื ่อสรางความตระหนัก เรื่อง การ

อนุรักษสถาปตยกรรมตลาดเกา เพื่อคงคุณคาตลาดลาดชะโดใหคงไว   
 ๑. กระตุนจิตสํานึกและความภูมิใจในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
  องคกรปกครองทองถิ่นมีสวนใหการสนับสนุนในการซอมแซมและสงวนรักษา ทั้ง

ทางดานบุคลากรผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการรณรงคกระตุนจิตสํานึกของผูถือ

ครองกรรมสิทธิ์ของเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่น ใหตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ของตน เชน การใหรางวัลดานการอนุรักษดีเดนแกผูที่ทําการซอมแซมและสงวนรักษาใหเปน

แบบอยางแกชาวชุมชนดวยกันเอง เปนตน 
 ๒. จัดทําแนวทางการซอมแซมและสงวนรักษาเบ้ืองตน (Design Guidelines)  
  ควรมีการสรางขอกําหนดเชิงกายภาพในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ

พื้นที่ตลาดลาดชะโดใหมีทิศทางสอดคลองกับแนวทางอนุรักษ ประกอบดวย การกําหนดเรื่องสี 

วัสดุ ที่ใชในการซอมแซมอาคาร ขอตกลงเรื่องรูปแบบการตอเติมอาคาร รวมถึงรูปแบบของ

ส่ิงกอสรางใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตลาดลาดชะโด ทั้งนี้ขอตกลงดังกลาวตองมาจากการกําหนด

นโยบายรวมกันระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และชาวชุมชนตลาดลาดชะโด

เปนสําคัญ 
 มิติทางดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถ่ิน 
 คลองลาดชะโด ถือเปนตัวแปรสําคัญในการในการจัดการตลาดลาดชะโด ที่จะแสดง

ใหเห็นถึงความสําคัญของวิถีการเกิดตลาดแบบเรือนคาขายพื้นถิ่น และวิถีชีวิตชาวลาดชะโดที่

สัมพันธอยางเหนียวแนนกับสายน้ําตั้งแตอดีต โรงเรียนลาดชะโดและวัดลาดชะโดความมีหนาที่

ในการกระตุนจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกําลังในการพัฒนาใน

อนาคต องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการรณรงคใหมีการรักษาสภาพแวดลอมบริเวณคลอง

ลาดชะโด เพื่อคงคุณคาของระบบนิเวศวิทยาทองถิ่นที่สมบูรณไว   
 มิติทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
 ตลาดลาดชะโดกอตั้งโดยความสัมพันธแบบเครือญาติของชาวจีนแตจิ๋ว และยังคงมี

ความสัมพันธเชนนั้นเร่ือยมาจนปจจุบัน ถือเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญที่แตกตางอยางสิ้นเชิง

กับการเกิดศูนยการคาและรานสะดวกซื้อในปจจุบัน ดังนั้นควรมีการรักษาความสัมพันธภายใน

ตลาดลาดชะโดใหมีความเหนี่ยวแนนเพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนตลาดลาดชะโดตอไป รวมไป

ถึงฟนฟูวิถีชีวิต อันประกอบไปดวย การทําประมงน้ําจืด และประเพณีทองถิ่นอันเปนอัตลักษณ

ของชุมชนลาดชะโด เชน ประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ํา เปนตน  



 ๘๘ 

 มิติทางดานการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 ลักษณะทางการกายภาพของเรือนคาขายแบบพื้นถิ่นของตลาดลาดชะโด ประกอบกับ 

สภาพแวดลอม ระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต อันเปนอัต

ลักษณของตลาดลาดชะโด ถือเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและจับตองไดที่มี

ศักยภาพ สามารถนํามาใชเปนตนทุนหรือทรัพยากรทางดานการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการ

บริหารจัดการภายใตหลักการของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สรางโอกาสใหประชาชนในทองถิ่น 

และผูมาเยือนไดมีประสบการรับรู และเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายของชุมชนตลาด

ลาดชะโด ชุมชนและประชาชนในทองถิ่น ควรมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและการจัดการ 

ทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยว ตองปกปองและรักษาคุณคาลักษณะเฉพาะของทรัพยากรทั้ง

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหมในการอนุรักษตลาดลาดชะโดใหคงอยูสืบไป 
 ๑. การสรางชุดความรู 
  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูทางประวัติศาสตรระหวาง

ผูสูงอายุและเยาวชนในทองถิ่นเพื่อใหเกิดความชุดความรู และความภูมิใจในอัตลักษณของตน ซึ่ง

จะทําใหชาวชุมชนตลาดลาดชะโดจะทําหนาที่เปนผูนําชมไดดวยตนเอง ถือเปนการแลกเปล่ียน

ประสบการณทางการทองเที่ยวระหวางชาวชุมชนและผูมาเยือน 
 ๒. พิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด  
  สืบสานตอยอดพิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโดที่จัดต้ังข้ึนในปพ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผานมา

ใหเปนจุดแข็งในการพัฒนาตลาดลาดชะโดใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 ๓. อัตลักษณของสินคาภายในตลาดลาดชะโด 
  ควรมีการสงเสริมใหเกิดการแปรรูปสินคาทางการประมง และการเกษตร รวมถึง

หัตถกรรมภายในชุมชน เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชาวชุมชนลาดชะโด และเกิดสินคา

ที่มีอัตลักษณของชุมชนไมซ้ําแบบกับสินคาที่เปนของฝากของที่ระลึกของแหลงทองเที่ยวทั่วไป 
 ๔. กิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ํา 
  จัดใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา เพื่อทําความเขาใจระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น

ของลาดชะโด ถึงถือเปนตัวอยางปรากฏการณของวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ํามาต้ังแต

อดีต 
 ๕. กิจกรรมทางวัฒนธรรมประจําป 
  สงเสริมตอยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจําป เชน พิธีแหเทียนพรรษาทางน้ํา ให

เปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวประจําป ถือเปนโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณทาง

วัฒนธรรมที่หลากลายระหวางชาวชุมชนและผูมาเยือน 



 ๘๙ 

 ๖. การประชาสัมพันธ 
  จัดใหมีการประสัมพันธตลาดลาดชะโดในฐานะแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมให

บุคคลทั่วไปไดรับทราบอยางตอเนื่อง ดวยส่ือที่หลากหลาย เชนตอยอดเม่ือใชเปนที่ถายทํา

ภาพยนตร เชน เร่ืองบุญชู สตางค เปนตน รวมไปถึงการออกรายการโทรทัศนที่เกี่ยวของกับสารคดี

และการทองเที่ยวหลายรายการ ปรากฎการณทางการส่ือสารดวยวิธีดังกลาวนี้สงผลใหตลาดลาด

ชะโดคึกคักอยางมากในชวงเวลาหนึ่ง  แตควรมีการจัดการใหเกิดกระตุนที่ตอเนื่อง 

 
การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 
 

 
 

ภาพที่ ๔๖ แนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 



 

 

๙๐ 

 
 

บทที่ ๖ 
 

สรุปผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 

 การศึกษาเร่ือง การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด มีวัตถุประสงคการศึกษาอยู ๓ 

ประการ คือ 

 ๑. ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโด 

 ๒. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 ๓. เสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 โดย การศึกษาเร่ือง “การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด” เปนวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เฉพาะกรณีทําการศึกษา ตลาดลาดชะโด อําเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขอมูลจากการออกภาคสนาม การสัมภาษณจากการสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการและการ

สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม กับ ชาวชุมชนตลาดลาดชะโด นักทองเที่ยว และ

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจตอพัฒนาการและปญหา

ของการจัดการสถาปตยกรรมตลาดเกาเพื่อการทองเที่ยวอยางครอบคลุม นําไปสูการเสนอแนะ

แนวทาง การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืนไดอยางเหมาะสมตอไป โดยสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 
ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโด 
 ประวัติความเปนมาของตลาดลาดชะโด  
 ตลาดลาดชะโด ต้ังอยูที่ เทศบาลตําบลลาดชะโด ตําบลหนองนํ้าใหญ อําเภอผักไห 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอายุราวสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ ๒ หรือราวป พ.ศ.๒๓๑๐ โดย

คลองลาดชะโด เปนคลองที่ถูกขุดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ มีความยาวราว ๒๕ กิโลเมตร โดยพระยารักษ 

เชื่อมกับแมน้ํานอยซึ่งแยกออกมาจากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาอีกทีหนึ่ง  เพื่อเปนเสนทางคมนาคม

ทางน้ํา การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประมงของคนในพ้ืนที่ ชาวบานลาดชะโดแตเดิมมี

ปะปนกันหลายเชื้อชาติ ที่มีมากคือ ไทย มอญ และจีน ชาวไทยและมอญนิยมต้ังบานเรือนบน

ทําเลริมน้ํา แตเดิมในอดีตประกอบอาชีพประมงและการทํานาเปนอาชีพหลัก สวนชาวจีนสวน



 ๙๑ 

ใหญจะอยูบริเวณตลาดลาดชะโด และมีอาชีพคาขาย โรงสี โรงยาฝน เปนตน ในปจจุบันทํานา

ยังคงอยู สวนการประมงนั้นลดลงมาก และดวยความคิดริเร่ิมสรางสรรคของคนจีนในตลาดลาด

ชะโดและการสงเสริมจากการปกครองสวนทองถิ่นในการทําหรีดผาใหเปนที่นิยมอยางแพรหลาย 

 ตลาดลาดชะโด กอต้ังโดยกลุมชาวจีนแตจิ๋วที่เขามาคาขายและต้ังรกรากมาจนถึง

ปจจุบัน แตเดิมอาศัยอยูบนแพริมน้ําประกอบกิจการคาขายเจริญรุงเรืองมาก ตอมาที่ทางเร่ิมคับ

แคบ กลุมชาวจีนจึงขออนุญาตเจาอาวาสวัดลาดชะโดขณะนั้น ข้ึนมาสรางตลาดบนบกซ่ึงมพีฒันา

เร่ือยมาจนมีสภาพดังเชนปจจุบัน ตลาดลาดชะโดไดรับรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน 

ประจําป ๒๕๔๙ ประเภทชุมชนพื้นถ่ิน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
 ลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโด 
 สถาปตยกรรมตลาดลาดชะโด ซึ่งมีลักษณะเปนเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่นที่มีอัต

ลักษณสอดคลองกับ วิถีชีวิต สภาพแวดลอม และระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น ประกอบไปดวยเรือน

แถวคาขายราว ๙๐ หองนั้น เปนตัวอยางปรากฏการณของสังคมไทยภาคกลางที่วิถีชีวิตของผูคน

และการคาขายผูกพันอยูกับเสนทางคมนาคมทางน้ํามาในอดีตเปนอยางดี โดยมีความแตกตาง

จากหางสรรพสินคาและรานสะดวกซ้ือที่เกิดข้ึนจํานวนมากในปจจุบันนั้นอยางส้ินเชิง 
 รูปแบบผังและการสัญจร 
 ปจจุบันการเดินทางมายังตลาดลาดชะโด ใชการเดินทางทางบกเปนหลัก ซึ่งแตเดิม

เสนทางคมนาคมที่สําคัญ คือ การสัญจรทางน้ําเนื่องจากความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ

และสภาพแวดลอมของคลองลาดชะโด แตปจจุบันความสําคัญของคลองลาดชะโด เปนเพียงการ

สัญจรของผูคนที่อาศัยอยูริมคลองบางสวน และใชเพื่อการทองเที่ยว  การเดินทางมายังตลาดลาด

ชะโดดวยรถยนต มีที่จอดรถ ๒ จุด คือ บริเวณวัดลาดชะโด และบริเวณทางเขาตลาด โดยภายใน

ตลาด แบงการสัญจรในระบบตรอกซอย มีทั้สวนที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากแตเดิมวัสดุปูพื้นเปนไม 

แตปจจุบันถูกเปลี่ยนเปนพื้นคอนกรีตกวางประมาณ ๕-๖ เมตร  คลุมดวยหลังคาโครงสรางไมมุง

สังกะสีสูงประมาณ ๓ เมตร  และสวนที่ยังคงสภาพเดิมทางเดินวัสดุพื้นปูดวยไมรูปแบบเดิม กวาง

ประมาณ ๙ ถึง ๑๐ เมตร คลุมดวยหลังคาโครงสรางไมมุงสังกะสี สูงประมาณ ๖ เมตร ทางให

ลักษณะของทางเดินเสนนี้โลงและกวาง ปจจุบัน ตรงกลางทางเดินมีการต้ังแผงลอยขายสินคา

จําพวกของที่ระลึก บรรยากาศเงียบสงบ ไมครึกคร้ืนมากนัก  
 กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 กรรมสิทธิ์ที่ดินของตลาดลาดชะโดเปนของวัดลาดชะโด อนุญาตใหใชที่ดินที่เปน

กรรมสิทธิ์ของวัดในการปลูกสรางตลาด แตเดิมนั้นเปนที่ต้ังของตลาดตาเฟองซ่ึงหยุดดําเนินการ

หลังจากเกิดเพลิงไหม โดยมีการจับฉลากในการใหสิทธิ์ในการคาขายในตลาด คาใชจายในการ



 ๙๒ 

กอสรางนั้นใชระบบเรือนคาของผูใดผูนั้นก็ออกคากอสรางเอง บริเวณพ้ืนที่สาธารณะประโยชน 

อาทิ ทาขนสงสินคา หลังคาคลุมตลาด นั้นจะรวมเงินกองกลางในการกอสราง ซึ่งปจจุบันการถือ

ครองเรือนแถวคาขาย แบงเปน 3 กลุม คือ 

 ๑. กลุมเจาของบาน ไดแก กลุมผูมีกรรมสิทธิ์ในเรือนแถวคาขาย โดยไดรับกรรมสิทธิ์

นั้นเปนมรดกตกทอดมาต้ังแตปูยาตายาย  

 ๒. กลุมผูเชา ไดแก กลุมผูที่มาเชาเรือนแถวคาขายเพ่ือประกอบกิจการ เนื่องจาก

ปจจุบันกลุมเจาของเดิมของบานหลายหลังเปนผูสูงอายุยายไปอยูกับลูกหลานเขาเรียนตอและ

ทํางานยังกรุงเทพมหานคร จึงทําใหบานบางหลังปดบางหลังปลอยใหเชา 

 ๓. กลุมหาบเรแผงลอย ไดแก กลุมผูมีแผงลอยคาขายบริเวณพื้นที่ทางเดินภายในตลาด  
 ความสัมพันธของพื้นที่และการใชสอย 
 ตลาดลาดชะโด ประกอบดวย เรือนแถวคาขายไมแบบพื้นถิ่นบางหองช้ันเดียว บาง

หองสองช้ัน สรางตอกันเปนแถวยาว แบงเปนซอยยอย ในแตละซอยยอยหองแถวถูกสรางใหหัน

หนาเขาหากันเกิดพื้นที่ทางเดินตรงกลางมีหลังคาคลุม ซึ่งถือเปนพื้นทีส่วนกลางขนาดใหญทีพ่อคา

แมคาหาบเรจะมาต้ังรานได แตเมื่อตลาดวายพื้นที่ตรงกลางนั้นจะเปนพื้นที่นั่งคุยนั่งพักผอนหลอน

ใจของคนในตลาดอีกดวย ถือไดวาเปนการจัดการพื้นที่อยางสมประโยชนสัมพันธกับเวลาและ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ไดอยางนาสนใจ 
 ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
 เนื่องจากตลาดลาดชะโด ต้ังอยูบนพื้นที่ลาดริมน้ํา ในราวชวงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 

ของแตละปเปนชวงน้ําหลาก แตดวยลักษณะทางสถาปตยกรรมของตลาดลาดชะโดที่เปนอาคาร

ไมยกใตถุนสูง ซึ่งถือไดวาเปนภูมิปญญาการกอสรางของชางพื้นถิ่นที่ทราบระดับน้ําทวมสูงสุดที่

เคยเกิดข้ึนในพื้นที่ลาดชะโดทําใหตลาดลาดชะโดไมเคยถูกน้ําทวม เมื่อถึงฤดูหนาหลากน้ําจะทวม

ถึงระดับไดถุนไมเคยทวมถึงพื้นตลาดใหผูคนเดือดรอน 
 พัฒนาการของตลาดลาดชะโด 
 ตลาดลาดชะโดมีพัฒนาการที่นาสนใจอยู ๔ ยุค โดยการแบงยุคดังกลาว ผูศึกษาไดใช

ชวงเวลาเปนเกณฑในการแบง โดยเร่ิมต้ังแตชวงพัฒนาการในการกอต้ังตลาดจนถึงยุคที่มีการ

พัฒนาเพื่อการทองเที่ยว มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ยุคเรือนแพคาขาย 
  กอนป พ.ศ. ๒๔๙๗ ตลาดลาดชะโดพัฒนามาจากเรือนแพคาขายของชาวจีนแตจิว๋ 

ที่เขามาคาขายแตต้ังรกรากมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งแตเดิมเปนตลาดที่พอคาชาวจีนลองเรือมาคาขาย

สินคา และพักอาศัยอยูบนเรือ จนขยับขยายสรางเปนแพเปนทั้งที่พักและที่คาขาย ซึ่งแตเดิมต้ังอยู

บริเวณหนาวัดลาดชะโด  



 ๙๓ 

 ๒. ยุคกอต้ังตลาด 
  ตอมาราวป พ.ศ.๒๔๙๗ ในยุคของ จอมพล ป. พิบูลยสงคราม การคาขายของ

บรรดาแพสินคาเจริญรุงเรืองอยางมาก ทําใหสถานที่เร่ิมคับแคบชาวจีนเจาของแพสินคา ๔ ตระกูล 

ไดแก ตระกูลอุย (ปจจุบันใชนามสกุล อัจจิมานนท) ตระกูลโตว (ปจจุบันใชนามสกุล โตพันธา

นนท) ตระกูลจึง (ปจจุบันใชนามสกุล ศรีสุวนันท) และตระกูลเตีย (ปจจุบันใชนามสกุล พิมพันธดี) 

รวมตัวกันสรางตลาดไมริมคลองลาดชะโด ต้ังอยูฝงตรงขามกับวัดถัดจากบริเวณเรือนแพเดิมมา

ประมาณ 100 เมตร โดยวัดอนุญาตใหใชที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดในการปลูกสรางตลาด ซึ่งแต

เดิมนั้นเปนที่ต้ังของตลาดตาเฟองซ่ึงหยุดดําเนินการหลังจากเกิดเพลิงไหม ในยุคนี้ถือไดวา ตลาด

ลาดชะโดมีความเจริญสูงสุด สินคานอกจากของใชในชีวิตประจําวัน และอุปกรณทําประมง อาทิ 

แห อวน ลอบ น้ํามันเรือเปนตน  

 ๓. ยุคการปฏิรูปภาครัฐ 

  ในป พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๗ ชวงที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนแบบสุขาภิบาล 

มีการตัดถนนเปล่ียนการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบกมีการตัดถนนสายผักไห-สุพรรณบุรี รวมถึง

ถนนสายเอเซียซ่ึงเปนทางหลักที่ใหเดินทางมากรุงเทพฯ ถือเปนจุดเปล่ียนครั้งสําคัญของตลาด

ลาดชะโดเมื่อการสัญจรทางน้ําลดบทบาทลง สงผลใหตลาดซบเซาบางรานปดกิจเปล่ียนแปลงเปน

เพียงที่พักอาศัย 

 ๔. ยุคพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียว 

  ในชวงของกระแสการทองเที่ยวตลาดน้ําและตลาดริมน้ําเปนที่นิยมและไดรับการ

สงเสริมจากหนวยงานภาครัฐเปนอยางมาก ราวป พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พยายามพลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาด

น้ํา โดยตลาดจะเปดทุกวันเสาร และอาทิตย ต้ังแต ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๗.๐๐ น. 

  จากนโยบายดังกลาวสงผลใหตลาดลาดชะโดไดเปล่ียนรูปแบบสินคามีการขาย

สินคาเพื่อการทองเที่ยวเชนของท่ีระลึก เส้ือผา เปนตน มีการดัดแปลงเรือนแถวคาขายเพื่อเปน

โฮมสเตย สําหรับใหนักทองเที่ยวมาเชาพัก มีกิจการรานอาหารและแพอาหาร บริการลองเรือชม

บรรยากาศคลองลาดชะโด ทําพิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด ทําสะพานขามคลอง ทางคอนกรีต

เชื่อม ที่จอดรถ เปนตน ซึ่งปจจุบันตลาดลาดชะโดซบเซาลงไปมาก   

 



 ๙๔ 

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 สถานการณปจจุบันของตลาดลาดชะโดประสบกับปญหาความซบเซาหลังจาก พ.ศ. 

๒๕๕๑ ทางเทศบาลตําบลลาดชะโดและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมมือกับการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลิกฟนตลาดลาดชะโดอีกคร้ังดวยการสงเสริมใหเปนแหลง

ทองเที่ยววิถีชุมชนชาวตลาดน้ํา ซึ่งกระตุนใหเกิดความคึกคักไดในชวง ๑-๒ ป เทานั้น จากการศึกษา

ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดการที่ผานมา ดังตอไปนี้ 

 ปจจัยดานการบริหารจัดการ  

 จากการศึกษาพบวากลุมผูมีสวนเก่ียวของที่มีบทบาทในการจัดการตลาดลาดชะโดที่

ผานมาประกอบดวย ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ แตขาดกระบวนการมีสวน

รวมกับชาวชุมชนลาดชะโดในการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนรวม ของการจัดการรวมกันอยาง

เปนรูปธรรม หนวยงานตาง ๆ ที่ทํางานตางมีวัตถุประสงคของตนเองไมไดทํางานประสานกันซึ่งทํา

ใหการดําเนินงานที่ผานมานั้นขาดความเขมแข็ง และขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ  รวมถึง

ขาดการประเมินผลกระทบที่ผานมาของการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดแนวทางการจัดการที่

ยั่งยืน ซึ่งสรุปเปนประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ผลกระทบดานวิถีชีวิต และระบบเศรษฐกิจชุมชน 

  การดําเนินการจัดการที่ผานมานั้น สามารถกระตุนกิจกรรมการทองเที่ยวไดระยะ

หนึ่ง สงผลใหตลาดลาดชะโดไดเปล่ียนรูปแบบสินคามีการขายสินคาเพื่อการทองเที่ยวเชนของที่

ระลึก เส้ือผา เปนตน แตเนื่องจากสินคาขาดอัตลักษณเฉพาะถิ่นโดยสินคาสวนใหญจะพบไดตาม

แหลงทองเที่ยวทั่วไปทําใหเปนปจจัยอันหนึ่งที่ทําใหตลาดลาดชะโดซบเซาในเวลาไมนาน  

 ๒. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถ่ิน 

  มีการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อตอบรับกระแสงานทองเที่ยวเพิ่มข้ึน เชน การ

ทําสะพานคอนกรีต การทําแพริมคลองลาดชะโด การสรางเกสตเฮาสที่เปนลักษณะแพริมน้ํา

สําหรับใหนักทองเที่ยวมาเชาพัก มีกิจการรานอาหารและแพอาหาร เปนตน ซึ่งการสรางส่ิงอํานวย

ความสะดวกดังกลาวขาดแผนระยะยาวและการคิดที่เช่ือมโยงกับความสัมพันธระหวางคลองลาด

ชะโดกับตลาดลาดชะโด สงผลตอระบบนิเวศวิทยาของคลองลาดชะโดทองถิ่น  ซึ่งแตเดิมเปน

ลําคลองที่มีความสะอาด มีปลาชุกชุม มีพรรณไม และนกน้ําที่หลากหลาย รวมถึงเปนแหลงอาชีพ

ของชาวชุมชนลาดชะโดในการทําประมง และการทําการเกษตร ซึ่งถือเปนตัวแปรสําคัญในการใน

การจัดการตลาดลาดชะโด 



 ๙๕ 

 ๓. ผลกระทบดานลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิทัศน 

  การสรางส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว เชน ทําสะพานขามคลอง ทาง

คอนกรีตเช่ือมที่จอดรถ เปนตน ที่ผานมานั้นนอกจากจะเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมและระบบ

นิเวศวิทยาของคลองลาดชะโดดังที่กลาวมาขางตนแลว ยังเกิดผลกระทบดานลักษณะอันเปนอัต

ลักษณของความเปนเรือนคาขายพื้นถิ่นที่มีลักษณะเปนเรือนแถวไม และทาเรือศูนยรวมของการ

คมนาคมทางน้ําในอดีต เนื่องจากขาดการกําหนดแนวทางของรูปแบบและวัสดุที่สอดคลองกับอัต

ลักษณของตลาดลาดชะโด 

 ปจจัยดานทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 จากการศึกษาพบวา การจัดการตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยวที่ผานมาต้ังแตป 

๒๕๕๑ นั้น เปนการจัดการแบบแยกสวน ซึ่งจากการศึกษากรอบคิดและทฤษฏีในการจัดการ 

รวมถึงการศึกษาและอภิปรายผลที่กลาวมาในบทที่ ๔ แลวนั้น ทําใหทราบวา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี ส่ิงแวดลอม ระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น ระบบเศรษฐกิจ และสถาปตยกรรมของตลาดลาด

ชะโด มีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน ถือเปนตนทุนในการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโด

เพื่อการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน แตที่ผานมายังไมมีนโยบายการจัดการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ

ดังกลาวข้ึนมา รวมถึงขาดการทําแผนแมบทในการจัดการทําใหไมเห็นแผนการดําเนินงานที่จะ

กําหนดทิศทางของตลาดลาดชะโดในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม   

 

เสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดอยางยั่งยืน 

 เสนอรูปแบบการจัดการออกเปนมิติตาง ๆ เพื่อใหเกิดการจัดการที่ครอบคลุมทุกดาน 

ดังนี้ 

 มิติทางดานความรวมมือในการบริหารจัดการ 
 ๑. การจัดต้ังกลุมตัวแทนของชาวชุมชนตลาดลาดชะโด 

  องคกรปกครองทองถิ่น มีหนาที่ในการกระตุนและดําเนินการใหเกิดกลุมการทํางาน

ที่มาจากชาวชุมชนตลาดลาดชะโด  เพื่อเปนตัวแทนของชาวชุมชนตลาดลาดชะโดในการเปนแกน

นํารวมกําหนดนโยบายในการจัดการเพื่อใหครอบคลุมทุกมิติที่นําไปสูความยั่งยืน  

 ๒. การกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่ 

  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในพ้ืนที่ 

ประกอบดวย วัดลาดชะโด (วัดดุสิตราชมัจฉา) และโรงเรียนลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) เพื่อทํา

หนาที่ในการสรางชุดความรูเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมในทองถิ่นลาดชะโด เพื่อเปน



 ๙๖ 

ฐานขอมูลของการกําหนดนโยบายการจัดการที่เปนรูปธรรม รวมถึงการสรางความรูฟนฟูภูมิ

ปญญาทองถิ่น และทําใหเกิดการเช่ือมโยงของการจัดการในเชิงกายภาพของพื้นที่ที่กวางออกไป

อีกดวย 

 ๓. การกําหนดวิสัยทัศนรวมในการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่อการ
ทองเท่ียว 

  องคกรปกครองทองถิ่น  นักวิชาการ ตองรวมมือกับชาวชุมชนตลาดลาดชะโด ใน

การกําหนดวิสัยทัศนรวมของการจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยวรวมกัน เพื่อ

เปนเปาหมายและทิศทางในการกําหนดนโยบายการจัดการในระยะยาวตอไป ตัวอยางเชน 

วิสัยทัศนรวมของชาวชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี มีอยูวา วัฒนธรรมนําการคา เปนตน 

 ๔. การรวมกําหนดแผนแมบทในการจัดการระยะยาว 

  หลังจากกําหนดวิสัยทัศนรวมแลว ตองมีการนําวิสัยทัศนรวมนั้นมากําหนด

แผนการจัดการระยะยาวท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธในทุกมิติประกอบดวย มิติทางดานการอนุรักษ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น มิติทางดานส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น มิติทางดานวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิต มิติทางดานความรวมมือในการบริหารจัดการ มิติทางดานการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม โดยตองมีการกําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบจากดําเนินงานดําแผนการจัดการเปน

ระยะ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดการจัดการที่ยั่งยืนตอไป 

 มิติทางดานการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
 ๑. กระตุนจิตสํานึกและความภูมิใจในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

  องคกรปกครองทองถิ่นมีสวนใหการสนับสนุนในการซอมแซมและสงวนรักษา ทั้ง

ทางดานบุคลากรผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการรณรงคกระตุนจิตสํานึกของผูถือ

ครองกรรมสิทธิ์ของเรือนแถวคาขายแบบพื้นถิ่น ใหตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของตน  

 ๒. จัดทําแนวทางการซอมแซมและสงวนรักษาเบ้ืองตน (Design Guidelines)  

  ควรมีการสรางขอกําหนดเชิงกายภาพในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ

พื้นที่ตลาดลาดชะโดใหมีทิศทางสอดคลองกับแนวทางอนุรักษ ประกอบดวย การกําหนดเร่ืองสี 

วัสดุ ที่ใชในการซอมแซมอาคาร ขอตกลงเร่ืองรูปแบบการตอเติมอาคาร รวมถึงรูปแบบของ

ส่ิงกอสรางใหมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่ตลาดลาดชะโด ทั้งนี้ขอตกลงดังกลาวตองมาจากการกําหนด

นโยบายรวมกันระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และชาวชุมชนตลาดลาดชะโด

เปนสําคัญ 



 ๙๗ 

 มิติทางดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทองถ่ิน 

 คลองลาดชะโด ถือเปนตัวแปรสําคัญในการในการจัดการตลาดลาดชะโด ที่จะแสดง

ใหเห็นถึงความสําคัญของวิถีการเกิดตลาดแบบเรือนคาขายพื้นถิ่น และวิถีชีวิตชาวลาดชะโดที่

สัมพันธอยางเหนียวแนนกับสายน้ําต้ังแตอดีต ควรมีการรณรงคใหมีการรักษาสภาพแวดลอม

บริเวณคลองลาดชะโด เพื่อคงคุณคาของระบบนิเวศวิทยาทองถิ่นที่สมบูรณไว   

 มิติทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

 ฟนฟูวิถีชีวิต อันประกอบไปดวย การทําประมงน้ําจืด และประเพณีทองถิ่นอันเปนอัต

ลักษณของชุมชนลาดชะโด เชน ประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ํา เปนตน  

 มิติทางดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 ๑. พิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโด  

  สืบสานตอยอดพิพิธภัณฑพื้นบานลาดชะโดที่จัดต้ังข้ึนในปพ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผานมา

ใหเปนจุดแข็งในการพัฒนาตลาดลาดชะโดใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 ๒. การสรางชุดความรู 

  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูทางประวัติศาสตรระหวาง

ผูสูงอายุและเยาวชนในทองถิ่นเพื่อใหเกิดความชุดความรู และความภูมิใจในอัตลักษณของตน ซึ่ง

จะทําใหชาวชุมชนตลาดลาดชะโดจะทําหนาที่เปนผูนําชมไดดวยตนเอง ถือเปนการแลกเปล่ียน

ประสบการณทางการทองเที่ยวระหวางชาวชุมชนและผูมาเยือน 

 ๓. อัตลักษณของสินคาภายในตลาดลาดชะโด 

  ควรมีการสงเสริมใหเกิดการแปรรูปสินคาทางการประมง และการเกษตร รวมถึง

หัตถกรรมภายในชุมชน เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชาวชุมชนลาดชะโด และเกิด

สินคาที่มีอัตลักษณของชุมชนไมซ้ําแบบกับสินคาที่เปนของฝากของที่ระลึกของแหลงทองเที่ยวทั่วไป 

 ๔. การทองเท่ียวทางน้ํา 

  จัดใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา เพื่อทําความเขาใจระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น

ของลาดชะโด ถึงถือเปนตัวอยางปรากฏการณของวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ํามาต้ังแต

อดีต 

 ๕. กิจกรรมทางวัฒนธรรมประจําป 

  สงเสริมตอยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจําป เชน พิธีแหเทียนพรรษาทางน้ํา ให

เปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวประจําป ถือเปนโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณทาง

วัฒนธรรมที่หลากลายระหวางชาวชุมชนและผูมาเยือน 



 ๙๘ 

 ๖. การประชาสัมพันธ 

  จัดใหมีการประสัมพันธตลาดลาดชะโดในฐานะแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมให

บุคคลทั่วไปไดรับทราบอยางตอเนื่อง ดวยส่ือที่หลากหลาย เชนตอยอดเม่ือใชเปนที่ถายทํา

ภาพยนตร เชน เร่ืองบุญชู สตางค เปนตน รวมไปถึงการออกรายการโทรทัศนที่เกี่ยวของกับสารคดี

และการทองเที่ยวหลายรายการ ปรากฎการณทางการส่ือสารดวยวิธีดังกลาวนี้สงผลใหตลาดลาด

ชะโดคึกคักอยางมากในชวงเวลาหนึ่ง  แตควรมีการจัดการใหเกิดกระตุนที่ตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชาวชุมชนตลาดลาดชะโด รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การจัดการเชิงอนุรักษตลาดลาดชะโดเพื่อการทองเที่ยว ควรมีการนําเอาวิธีการ หรือแนวคิดจาก

การศึกษาที่ไดไปปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนตนเอง เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการ

จัดการที่ผานมากนําไปสูการจัดการที่ยั่งยืนไดในอนาคต 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

 นอกจากการศึกษาทางดานสถาปตยกรรมของเรือนคาขายแบบพื้นถิ่นราว 90 หอง 

และบริบททางนิเวศวิทยาทองถิ่น รวมไปถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่เช่ือมโยงกับสถาปตยกรรมของ

ตลาดชะโดแลว ยังควรมีขยายขอบเขตการศึกษาไปถึงความสัมพันธของตลาดลาดชะโดกับชุมชน

ด้ังเดิมโดยรอบ ลักษณะทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอ่ืนโดยรอบตลาดลาดชะโด ใหเกิดชุดความรู

ทางดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ครอบคลุมยิ่งข้ึน นําไปสูการจัดการเชิงอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว

ตอไป  
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