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 Bangkhla Floating Market was established in 2007 along the left banks of Bang 
Pakong River, Bangkhla district, Chachoengsao province. The objective of this research was to 
study the development of Bangkhla Floating Market management in the past during 2007-2016 to 
find guidelines for proper and sustainable Bangkhla Floating Market management. This research 
was a qualitative research focusing on areas observations and in-depth interviews with executives 
of Bangkhla Municipal Government, entrepreneurs, tourists and locals for analysis, in order to 
better understand the management of Bangkhla Floating Market. 
 The results of this study found that, nearly the past 10 years, the development of 
Bangkhla Floating Market management could be divided into 3 stages, which resulted from the 
policy change in the management of Bangkhla Municipal Government. In stage 1, during 2007-
2011, the market had 3 rafts, and later expanded to 9 rafts. Products for selling on the rafts were 
not varied. Various facilities on the rafts were poor. Also, there were boat trips around Lad Island. 
In terms of floating market management, the municipality has not yet established entrepreneurs 
clubs for selling products and food in the Bangkhla Floating Market to manage the Bangkhla 
Floating Market independently. In stage 2, during 2012-2013, the entrepreneurs clubs for selling 
products and food in Bangkhla Floating Market were canceled. There was a draft of municipal 
regulations for Bangkhla Floating Market in 2013 to manage Bangkhla Floating Market with 
municipal officials overseeing the market directly. In this stage, a number of shops increased. 
There were more entrepreneurial boat trips around Lad Island as well. In addition, the Bangkhla 
Municipal Government also allocated budgets for making more facilities, such as sinks, dining 
tables, etc. In stage 3, during 2013-2016, Bangkhla Floating Market had grown noticeably. 
Entrepreneur clubs for selling products and foods were organized again, causing the market 
management responsibility to be under the supervision of Bangkhla Municipal Government. In 
this stage, there was a landscape improvement in the front side of Bangkhla Floating Market by 
renting space around the Bangkhla Municipal auditorium for toilets for tourists. 
 Highlights of Bangkhla Floating Markets were its natural location with fresh and 
clean foods. Community was participated with the management. Also, there were boat trips 
around Lad Island for tourists to see the nature on the side of Bang Pakong River Banks. 
However, the weakness of Bangkhla Floating Market was also restricted areas in rafts. Most 
products selling in the market were not community-based products, which reflected not much 
local identities. There was also few tourism activities provided. Parking and bathrooms were not 
sufficient to accommodate tourists. Therefore, there should be guidelines of Bangkhla Floating 
Market management for further development. The municipality should maintain regulations more 
strictly. Entrepreneurs should follow the regulations as required by the municipality, and should 
improve the products for local identity, for example, agricultural products. A variety of diverse 
tourism activities should be promoted. There should be the establishment of a community 
learning center. Importantly, the tourism promotion should be expanded to Bangkhla Old Market 
community, especially for the lower market, as a part of the tourism in Bangkhla Floating Market 
in order to develop the market as a significant cultural and ecology tourist attraction of 
Chachoengsao province. 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในสมยัโบราณการดาํรงชีวิตของผูค้นเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีลกัษณะในการพึงพา
ตนเอง ต่อมาเมือบา้นเมืองมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคต่างๆ มากขึน ทาํให้รูปแบบ
การดาํรงชีวิตของผูค้นเริมเปลียนไป การคา้ขายแลกเปลียนสินคา้มีการขยายตวัทงัจากภายในและ
ภายนอกชุมชน ทาํให้เกิดสถานทีในการแลกเปลียนสินค้าทางเศรษฐกิจทีเรียกว่าตลาด ซึงมี
ความสําคญัในการเป็นสถานทีในการแลกเปลียนสินคา้ในชุมชน ชุมชนใดใชก้ารคมนาคมทางบก
ในการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดอนัเป็นแหล่งสําคญัในการแลกเปลียนคา้ขายก็จะเรียกกนัว่าตลาดบก 
แต่ถา้ชุมชนนนัใชก้ารคมนาคมทางนาํเป็นเส้นทางในการสัญจรก็จะเรียกวา่ตลาดนาํ1 
 ตลาดนําเป็นชือเรียกแหล่งสําหรับค้าขายสินค้าบริเวณท้องนําโดยอาศัยเรือเป็น
พาหนะ2 ปรากฏอยู่ทวัไปตามบริเวณลาํนาํในพืนทีต่างๆ เช่น บริเวณทีราบลุ่มแม่นําเจ้าพระยา 
แม่นาํนครชยัศรี แม่นาํท่าจีน แม่นาํแม่กลองและแม่นาํบางปะกง เป็นตน้ ตลาดนาํจึงมีความสัมพนัธ์
เกียวขอ้งกบัผูค้นในชุมชนทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต ซึงพบหลกัฐานทีเก่าแก่ทีสุดคือ
ตลาดนาํในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี3 นอกจากนีสายนาํยงัใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมของ
ผูค้นในอดีต ไม่วา่จะเป็นการตงัถินฐานของชุมชนหรือการทาํการเกษตรอยา่งหนาแน่น จึงบ่งบอก
ไดว้า่พืนทีทีอยูใ่กลก้บัแหล่งนาํเป็นดงัเส้นเลือดใหญ่ทีเป็นแหล่งกาํเนิดของทรัพยากรสาํคญัต่างๆ  
 จากการเปลียนแปลงของเส้นทางการคมนาคม ทาํให้ตลาดนาํทีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้น 
การคา้ขายสาํหรับแลกเปลียนสินคา้ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของแต่ละชุมชนไดล่้มสลายไป จากที
เคยใช้เส้นทางคมนาคมทางนาํก็เปลียนเป็นทางบกแทน ตลาดนาํจึงค่อยๆ หมดความสําคญัลงไป

                                                           

1 ปิยะพร กญัชนะ, ตลาดนํา: ย่านชุมชนริมนําในสังคมเมืองสยาม (กรุงเทพฯ:เมือง
โบราณ, 2537), 5-7. 

2 อุดม เชยกีวงศ,์ ตลาดนํา (กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญาสร้างสรรค,์ 2552), 16. 
3 ราตรี  โตเพง่พฒัน์, ตลาดนํา: วถิีชีวติของเกษตรกรภาคกลาง (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2543), 6. 
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 เมือการท่องเทียวเขา้มามีอิทธิพลในชุมชนในฐานะการสร้างให้ตลาดนาํมีความสําคญั
ในการเป็นแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงทาํให้เกิดการท่องเทียวทีเน้น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิงขึน และได้มีการกาํหนดแผนการจดัการท่องเทียวไวใ้น
แผนการพฒันาชุมชนซึงจุดประสงค์หลกัก็เพือสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจ7 ไม่เฉพาะประเทศ
ไทยเท่านนัทีใหค้วามสาํคญักบัการท่องเทียว ประเทศต่างๆทวัโลกต่างตระหนกั ถึงความสําคญัของ
การท่องเทียวทงัในมิติของการสร้างรายได ้และในมิติของวฒันธรรมทีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน 
 ต่อมา จึง มี ความ พยา ยามใ นฟืนฟูตลา ดนํา ให้กลับมา มี ชีวิต อีกค รังด้วยกา ร
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเทียวเป็นจุดขาย เพือสนองต่อกิจการดา้นการท่องเทียวและรายไดม้าสู่
ชุมชนต่างๆ และในบางทียงัมีการสร้างตลาดนาํขึนใหม่เพือเป็นการรองรับการท่องเทียวต่อชุมชน
มากขึนทวัทุกภาคของประเทศไทย ซึงในการสร้างตลาดนาํแห่งใหม่เพือรองรับดา้นการท่องเทียว
นนั ก็ตอ้งมีการวางแผนเพือจดัการในดา้นต่างๆ การพฒันารูปแบบสินคา้ สิงอาํนวยความสะดวก
ภายในตลาดนาํ การใชพ้นืทีบริเวณตลาดนาํ เพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย นอกจากนียงัมีกิจกรรม
ทีส่งเสริมดา้นการท่องเทียวเป็นสิงจูงใจหรือช่วยสร้างอตัลกัษณ์ความโดดเด่นของตลาดนาํในแต่ละ
แห่งใหน่้าสนใจอีกทางหนึง 
 เทศบาลตาํบลบางคล้าจึงได้มีการสร้างตลาดนาํบางคล้าขึนเมือ วนัที 27 ธันวาคม  
พ.ศ. 2550 ภายใต้นโยบายส่งเสริมการท่องเทียวของคณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบางคล้า 
โดยนายศุภชยั วรีะสมบติั8 นายกเทศบาลตาํบลบางคลา้ในขณะนนั เพือกระตุน้เศรษฐกิจของอาํเภอ
บางคลา้ โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนในพืนทีประกอบอาชีพเพือเพิมรายไดซึ้งทางเทศบาลบางคลา้ได้
มีการเตรียมการรองรับตลาดนาํบางคลา้ โดยมีการจดัฝึกอบรมอาชีพให้กบัประชาชน เช่น บริการ
นวดเพือสุขภาพ การทาํอาหารและทาํขนม การประดิษฐ์ของทีระลึก เป็นตน้ ตลาดนาํบางคลา้ยงัมี
ความพิเศษในเรืองของทศันียภาพทีสวยงามริมฝังแม่นาํ ธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์เป็นป่าชายเลนทีมี
ทรัพยากรธรรมชาติอยูม่าก และวถีิชีวติของชาวบา้นริมฝังแม่นาํ ทาํให้เป็นทีสนใจของนกัท่องเทียว
ทีมาเยียมชมตลาดนาํบางคลา้ ตลาดนาํบางคลา้เป็นสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ซึงไดรั้บความสนใจ
จากนกัท่องเทียวเป็นจาํนวนมาก มีทงัพืนทีในจงัหวดัฉะเชิงเทราและจงัหวดัใกลเ้คียง ตลาดนาํบาง

                                                           

7 กฤษณพงศ ์ภู่กลาง, “การจดัการท่องเทียวทางวฒันธรรมยา่นคลองออ้ม จงัหวดั
นนทบุรี” (ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั
ศิลปากร), 4. 

8 เทศบาลตาํบลบางคลา้, สาํนกัปลดัเทศบาล, งานส่งเสริมการท่องเทียว. “ตลาดนาํบางคลา้,”  
22  เมษายน 2556. 
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คลา้เป็นตลาดนาํทีมีชือเสียงของอาํเภอบางคลา้  มีลกัษณะเป็นโป๊ะเทียบเรือยืนลงสู่แม่นาํบางปะกง
และมีสะพานปรับระดบัใชส้าํหรับเดินขึนลงแพ  มีการขายสินคา้ทงัในเรือและบนแพตลาดนาํ โดย
มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อย่างหลากหลาย ทงัเป็นสินคา้ประเภทอาหาร สินคา้โอทอป สินคา้ทาง
การเกษตรของชาวบา้นและสินคา้ทีเป็นของทีระลึกต่างๆ เช่น ส้มตาํ ผดัไท ห่อหมก อาหารทะเล
และขนมไทย พืชผกัผลไมจ้ากสวน พวงกุญแจ เสือยดื กระเป๋าผา้ เป็นตน้ ดว้ยสาเหตุทีกล่าวมาแลว้
นนัทาํให้เห็นว่าตลาดนาํบางคล้าเป็นตลาดนาํทีสร้างขึนใหม่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพือตอ้งการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนภายในอาํเภอบางคลา้และเพือเป็นการกระตุน้การท่องเทียว ซึงต่างกบัตลาดนาํ
ในทีอืนๆ ทีเป็นรูปแบบของตลาดเก่าแล้วไดรั้บการฟืนฟูขึนมาใหม่ เช่น ตลาดคลองสวนร้อยปี 
ตลาดโบราณคลองนครเนืองเขตและตลาดบา้นใหม่ เป็นตน้ 
 สิงทีน่าสนใจของตลาดนาํบางคลา้คือ มีการบริหารจดัการภายใตก้ารดูแลของหน่วยงาน
จากภาครัฐ นนัคือ เทศบาลตาํบลบางคลา้ ถึงแมว้่าจะมีความพยายามในการนาํชุมชนให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการดูแลจดัการภายใต้ชือ “ชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนํา 
บางคลา้” ตงัแต่ พ.ศ. 2551 โดยบทบาทหนา้ทีของชมรมฯ จะมีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารจดัการ
ตลาดนาํบางคลา้อยา่งเตม็ที มีการเลือกผูที้จะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานชมรมฯ จากคนในชุมชน 
ต่อมาชมรมฯ ไดถู้กยุบไปในช่วงเปลียนผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบางคลา้ใน พ.ศ. 2555 จนกระทงั
ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงไดก่้อตงัชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ขึนมาอีกครังในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 
โดยชมรมฯ จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนทังจากผูป้ระกอบการและ
นักท่องเทียวแล้วรายงานต่อเทศบาลตาํบลบางคล้า ทาํให้เกิดความร่วมมือในการประสานงาน
ระหว่างคนในท้องถินคือชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินค้าและอาหารตลาดนําบางคล้าและ
เทศบาลตาํบลบางคลา้ซึงเป็นผูท้าํหนา้ทีในการบริหารจดัการตลาดนาํ 
 ดงันนั ผูศึ้กษาจึงคิดว่าตลาดนาํบางคลา้เป็นตลาดนาํทีสร้างขึน เพือตอบรับกระแสของ
การท่องเทียวในยุคโลกาภิวตัน์และเสริมสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน ตลาดนํา 
บางคล้าจึงควรมีการจดัการภายในตลาดนาํทีดี เพือเป็นแนวทางการจดัการให้ตลาดนําบางคล้า
สามารถดาํรงอยูไ่ดท้่ามกลางกระแสการแข่งขนัทางการท่องเทียวทีเกิดขึนในหลายพืนทีต่อไปได้
ในอนาคต 
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คําถามการวจัิย  
 การจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมาเป็นเช่นไร การจดัการดงักล่าวมีความเหมาะสมกบั
ตลาดนาํบางคล้าหรือไม่และควรมีแนวทางในการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีเหมาะสมและยงัยืน
อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

. เพือศึกษาประวติัและพฒันาการของตลาดนาํบางคลา้ตงัแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 
2. เพือศึกษาการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมา  
3. เพือเสนอแนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีเหมาะสม 

 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  

1. นาํแนวทางในการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีเหมาะสมและยงัยืนไปใชใ้นการพฒันา
ตลาดนาํทงัในด้านจุดเด่นและสิงทีควรพฒันาในตลาดนาํบางคล้า เพือให้ตลาดนาํมีความเป็น 
อตัลกัษณ์ของทอ้งถินได ้ 

2. สามารถนาํแนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไปประยุกต์ใช้ในดา้นการจดัการ 
เพือนาํแนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไปใชเ้ป็นแบบอยา่งกบัตลาดนาํในทีอืนๆ ต่อไปไดใ้น
อนาคต 
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บทท ี2 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 
การศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการตลาดนาํ สภาพ

พืนที สังคมวฒันธรรมของชุมชนบางคลา้ การจดัการตลาดนาํ ท่องเทียว ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ 
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการศึกษา รายงานการประชุมเอกสารจากหน่วยงาน
ราชการ เอกสารจากทอ้งถิน และสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือนาํมาใช้ในการกาํหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดงันี 

ตอนที 1 แนวคิดเกียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
ตอนที 2 แนวคิดเกียวกบัการท่องเทียวอยา่งยงัยนื 
ตอนที 3 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 การศึกษาในครังนี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิด “การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม” และแนวคิด 
“การท่องเทียวอย่างยงัยืน” มาเป็นทฤษฎีในการศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้ แลว้นาํผล
การศึกษามาวิเคราะห์ดา้นการจดัการตลาดนาํ เพือนาํไปสู่การจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีเหมาะสม
และยงัยนืต่อไป  
 

แนวคิดเกยีวกบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

 
แนวคิดด้านการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม1หรือทีนิยมเรียกว่า การจดัการมรดก

วฒันธรรม มีทีมาจากการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การอนุรักษแ์หล่งนาํ การอนุรักษป่์า
ไม ้ซึงเป็นแนวคิดทีเกิดขึนก่อนจะมีการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เนืองจากนกัโบราณคดีเห็นว่า
ทรัพยากรวฒันธรรมถูกทาํลายมากขึนทงัจากธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย ์จนทาํให้เป็นห่วง
ว่า ในอนาคตทรัพยากรวฒันธรรมจะลดน้อยลงหรือสูญหายไป ไม่หลงเหลือให้คนรุ่นหลงัไดใ้ช้
ประโยชน์ จึงควรมีการจดัการทีดี ก่อนจะสายเกินไป 

                                                           

 
1 ธนิก เลิศชาญฤทธิ, การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาสิริน

ธร, 2554), 12. 
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 การศึกษาในครังนี ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดเกียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม โดย
การใช้ขนัตอนการนาํกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมมากาํหนดแนวทางในการจดัการ
ตลาดนําบางคล้า และการนําไปสู่การประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมทีมีอยู่ ซึงจะเป็น
ประโยชน์ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนต่อไป 

 
1. ความหมายของการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

สายนัต์ ไพรชาญจิตร์3 กล่าวไวว้่า ทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของ
ระบบวฒันธรรมทงัหมดในสังคมมนุษย ์ทงัทีเป็นวฒันธรรมทางวตัถุ สิงก่อสร้างทีจบัตอ้งมองเห็น
ไดแ้ละทีเป็นความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชือ กฎระเบียบแบบแผนเพือการปฏิบติั จินตนา
ภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะการแสดงออกทีไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัทางกายภาพไดซึ้งเป็น
สิงทีสามารถจดัการให้เกิดประโยชน์แก่การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละชุมชน แต่ละสังคมแต่ละ
ยุคสมยัไดแ้ละทรัพยากรวฒันธรรม ในสังคมปัจจุบนัประกอบดว้ยสิงทีเป็นมรดกตกทอดมาจาก
อดีต และสิงทียงัมีการสร้างสรรคด์ดัแปลงขึนมาใหม่ เพือใชส้อยให้สมประโยชน์ในการแกปั้ญหา
ดา้นต่างๆ ของชุมชนและสังคม  

ธนิก เลิศชาญฤทธิ4 ไดก้ล่าวไวว้า่ ทรัพยากรวฒันธรรมมีความหมายทีกวา้งมากขึนใน
แง่เนือหาทีครอบคลุมทงัสิงทีเป็นรูปธรรมทีจบัตอ้งไดแ้ละนามธรรมทีไม่สามารถจบัตอ้งได ้และมี
นยัวา่เป็นสิงทีสามารถนาํมาใชไ้ด ้ไม่ใช่สิงทีตอ้งเก็บไว ้มองวา่สิงของเป็นทรัพยากรทีมีประโยชน์
หลายอยา่งต่อสังคม อาจกล่าวไดว้า่ ทรัพยากรวฒันธรรม หมายรวมถึง วฒันธรรมทงัทีจบัตอ้งได ้
เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุต่างๆ ทีเราสามารถมองเห็นได ้สัมผสัได ้และวฒันธรรมทีจบัตอ้ง
ไม่ได ้เช่น ความคิดความเชือ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญาต่างๆ ทีเป็นลกัษณะของความคิดความ
เชือและถูกปฏิบติัหรือสืบทอดกนัออกมาในรูปแบบทีมีความเป็นรูปธรรมมากขึน ซึงทรัพยากร
วฒันธรรมนนัจะมีคุณค่าและสามารถเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนนัๆ ได ้คือ ตอ้งมีระบบการจดัการ
ในดา้นต่างๆ เช่น กระบวนการจดัการความรู้ การอนุรักษ ์การสืบทอด รวมถึงการจดัการท่องเทียว 
เป็นตน้ ทงันี ได้จดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เนืองจากสามารถนาํ
ความรู้และวิธีการไปใช้ในการบูรณาการในดา้นต่างๆ เช่น การจดัการดา้นการท่องเทียวหรือการ
จดัการในด้านต่างๆ  เพือให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจกบัชุมชน โดยใช้การท่องเทียวเขา้มาเป็น

                                                           

3สายณัต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการทรัพยากรโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน. 
กรุงเทพฯ: โครงการหนงัสือโบราณคดีชุมชน, 2550, 13-14. 

4 ธนิก เลิศชาญฤทธิ, การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม, 19. 
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เครืองมือในการสร้างรายไดใ้หชุ้มชนมีชีวติความเป็นอยูที่ดีขึนและต่อยอดในการพฒันาชุมชนอยา่ง
ยงัยนืต่อไปได ้

ชนญั วงษว์ิภาค5 ไดก้ล่าวไวว้า่ ทรัพยากรทางสังคมวฒันธรรมเป็นผลของการกระทาํ
ของสมาชิกสังคม ตงัแต่อดีตเรือยมาจนถึงปัจจุบนั ผลของการกระทาํทีผูค้นในอดีตสร้างสรรค์ไว้
มกัเหลืออยูใ่นรูปของสถานที วตัถุและนิทานตาํนานทีเล่าขานผา่นประเพณีบอกเล่า ทรัพยากรใน
ลกัษณะนีอยูใ่นความดูแลของวดั ชุมชน กรมศิลปากรและเอกชน ทรัพยากรทางวฒันธรรมอีกส่วน
หนึงไดรั้บการสืบทอดจากอดีตและปรับปรนโดยคนรุ่นหลงั มรดกทางสังคมวฒันธรรมเช่นนีมกัมี
ส่วนทีเป็นวตัถุโดยตรง เช่นภูมิปัญญาในเรืองต่างๆ อีกทงับรรทดัฐานการดาํเนินชีวิตและประเพณี
ความเชือทงัหลาย ทีอาจเรียกรวมวา่เป็นทรัพยากรทางสังคมวฒันธรรมทียงัมีชีวิต ซึงโดยทวัไปแลว้
การให้ความหมายทรัพยากรทางสังคมวฒันธรรมเป็นไป 2 ระดบัคือ ความหมายในอุดมคติและ
ความหมายในสภาพทีเป็นจริง อุดมคติคือสิงทีควรจะเป็นจริงตามกฎระเบียบ แนวทางและความ
คาดหวงัทีมีอยู ่ความหมายในอุดมคติของบางสิงบางอยา่งมีนยัถึงความดีงาม เลิศเลอและควรรักษา
ไวใ้นฐานะ “ของสูง” อยา่งไรก็ตามในสภาพทีเป็นจริง สิงเดียวกนัอาจมีความหมายแตกต่างกนัไป
จากความหมายในอุดมคติ มีเงือนไขบางอย่างทีทาํให้ต้องกระทาํอย่างแปลกแตกต่างไปจาก
ความหมายเดิม เช่น การทีพุทธศาสนิกชนบางคนไม่ปฏิบติัตามครรลองทีสอนให้ละเวน้ความชวั 
เป็นตน้  

ดงันนั จากความหมายของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมดงักล่าวขา้งต้น ผูศึ้กษา
สามารถสรุปความไดว้า่ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมคือ กระบวนการจดัการสิงทีเป็นมรดกทาง
ว ัฒนธรรม ซึงมีทังว ัฒนธรรมทีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้มาดําเนินการให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์มีการกาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามกระบวนการต่างๆ เพือให้ทรัพยากรวฒันธรรมไม่สูญ
หายและเกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าต่อมวลมนุษย ์
 
2. ประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม 

ทรัพยากรหรือมรดกทางวฒันธรรมมีอยู ่2 ประเภทหลกัตามการจดัจาํแนกขององคก์าร
ยเูนสโก โดยแบ่งตามลกัษณะทีปรากฏหรือทีมีอยู ่(existence) ไดแ้ก่ ทรัพยากร/ มรดกวฒันธรรมที

                                                           

 
5 ชนญั วงษว์ิภาคและคณะ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพือการท่องเทียวอย่าง

ยงัยนื (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 77-78. 
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จบัตอ้งไม่ได้ (intangible cultural resource) และทรัพยากร/ มรดกวฒันธรรมทีจบัตอ้งไม่ได ้
(tangible cultural resource)6 
 2.1 ทรัพยากรวฒันธรรมทีจบัตอ้งไม่ได ้ ตามมาตราที 2 ของสนธิสัญญา Convention 
for safeguarding of intangible Cultural Heritage 2003 ทรัพยากร/ มรดกทางวฒันธรรมทีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ ดงันี7 
  2.1.1 ประเพณีมุขปาฐะ (oral traditions) และการแสดงออก ซึงรวมถึงภาษา 
(language) 
  2.1.2 ศิลปะการแสดง (performing arts)  
  2.1.3 ขอ้ปฏิบติั/ กฎระเบียบทางสังคม (social practices) พิธีกรรม (rituals) และ
เทศกาล (festive events)  
  2.1.4 ความรู้และการปฏิบติัทีเกียวเนืองกบัธรรมชาติและจกัรวาล (knowledge and 
practices concerning nature and universe) 
  2.1.5 ทกัษะในงานฝีมือเชิงช่าง (tradition craftsmanship) 
 2.2 ทรัพยากรวฒันธรรมทีจบัตอ้งได้8 หมายถึง ซากสิงของสิงก่อสร้างรวมถึงวตัถุทีจบั
ต้องและสัมผสัได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยตาของมนุษย์ (และในบางครังด้วยเครืองมือทาง
วิทยาศาสตร์) สิงเหล่านีสัมพนัธ์และเป็นตวัแทนของมนุษย ์วฒันธรรมของมนุษย ์กิจกรรมของ
มนุษยแ์ละเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนทงัในอดีตและปัจจุบนั ทรัพยากรวฒันธรรมประเภททีจบัตอ้ง
ได ้ยงัรวมถึง พืช สัตวแ์ละทรัพยากรธรรมชาติทีเกียวขอ้งกบัมนุษยใ์นฐานะต่างๆ เช่น เป็นอาหาร 
เป็นวตัถุดิบสําหรับทาํสิงของเครืองใช้ ทีอยู่อาศยัและสถานทีก่อตงัชุมชน เป็นต้น ทรัพยากร
วฒันธรรมทีจบัตอ้งได ้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยตามลกัษณะทีปรากฏไดอี้ก 2 กลุ่มคือ 
ทรัพยากรประเภททีอยูติ่ดที (immovable resource) และประเภททีเคลือนยา้ยได ้(movable resource) 
 
3. กระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 ในการดาํเนินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมให้บรรลุเป้าหมาย มีความจาํเป็นทีนัก
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมควรจะวางแผนการดําเนินการในลักษณะทีเป็นกระบวนการ 
(processes) และมีขนัตอน (procedures) เนืองจากกิจกรรมทีเกียวขอ้งหลายอยา่งไม่อาจดาํเนินการ

                                                           

6 ธนิก เลิศชาญฤทธิ, การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม, 21. 
 

7 เรืองเดียวกนั, 22. 
 8 เรืองเดียวกนั, 25-26. 
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ในเวลาเดียวกนัไดส้ําหรับกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมสามารถแบ่งเป็นขนัตอนต่างๆ 
ไดด้งันี9  
 ขนัตอนที 1 การประเมินความสําคญั หมายถึง การแปลความหมายและความสําคญั
ของทรัพยากรวฒันธรรม โดยลกัษณะของการแปลความหมายนนั จะตงัอยูบ่นพืนฐานการวิเคราะห์
หลักฐานเกียวกับทรัพยากรวฒันธรรมและคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ในการประเมิน
ความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรม จะตอ้งมีการทาํงานทีใกลชิ้ดกบัชุมชนและบุคคลทีเกียวขอ้ง 
เพือใหเ้กิดความเขา้ใจเกียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งถ่องแทภ้ายใตบ้ริบทต่างๆ และเพือให้การ
จดัการไดผ้ลงาน (output) ทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงการประเมินความสําคญัของทรัพยากร
วฒันธรรมมีความจาํเป็นทีจะตอ้งอาศยันกัวิชาการและผูเ้ชียวชาญในหลายสาขา เช่น นกัโบราณคดี 
นกัมานุษยวิทยา นกัประวติัศาสตร์ ผูน้าํชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น เป็นตน้ ดงันนั ก่อนการประเมิน
ความสําคญั ควรมีการจดัทาํแผนการจดัการ (plan of management) ซึงช่วยให้นกัจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมเลือกได้ว่าคุณค่าหลกัประการใดบา้งทีควรจะไดรั้บการประเมินโดยละเอียด จากนัน 
จะตอ้งดาํเนินการตามแผนและจดัทาํเป็นเอกสารระบุความสําคญั (statement of significance หรือ 
SOS) ซึงเป็นการจัดลําดับความสําคัญของทรัพยากรแต่ละพืนทีในการดํา เนินการ พร้อม
ขอ้เสนอแนะทวัไปทีเกียวกบัวธีิทีเหมาะสมกบัการจดัการ 
 ขนัตอนที 2 การวางแผนการจดัการ (planning for management) เมือมีการประเมิน
ความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมจะมีการจดัทาํโครงร่างของทรัพยากรวฒันธรรม รวมถึง
อธิบายความสาํคญัและประวติัทีเกียวขอ้ง กระบวนการต่อไปจะเป็นการกาํหนดแผนการปฏิบติังาน
หรือทีเรียกว่าแผนการจดัการทีเหมาะสม ซึงในแผนการปฏิบติัการจดัการควรมียุทธวิธีในการ
จดัการทรัพยากรทีกาํหนดในระยะยาวและผลลัพธ์ทีคาดว่าจะได้รับจากการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม การวางแผนการจดัการยงัตอ้งให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของชาวบา้น คนใน
ชุมชนทอ้งถิน ชนพืนเมืองและผูส้นใจอืนๆ ดว้ย 
 ขนัตอนที 3 การกาํหนดรายการการจดัการ สามารถทาํไดห้ลายวิธี แต่หลกัการเบืองตน้
คือการจดัการตามขอ้เสนอแนะและลาํดบัความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมทีประเมินไวใ้น
ขนัตอนแรก รูปแบบของการจดัการมีอยูห่ลายวิธี ขึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น สภาพทางกายภาพของ
ทรัพยากร เงือนไขทางสังคม ความสาํคญั ทาํเลทีตงั เป็นตน้ ดงันนั การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
จึงมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้และทกัษะของผูเ้ชียวชาญสาขาต่างๆ ทงันี ขึนอยูก่บัประเภทของ
ทรัพยากรนนัๆ  

                                                           

 9 เรืองเดียวกนั, 64-67 



10 
 

 

 
4. การประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรม 
 ในการประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมมีหน่วยงานทีกาํหนดแนวทางร่วมกนัใน
การพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง ทรัพยากร/ มรดกทางวฒันธรรมที
ควรได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยมีองค์การยูเนสโก(Unesco) องค์กรอิโคโมส 
(ICOMOS หรือ International Council on Monuments and Sites) และอิกครอม (ICCROM  
หรือ International Centre for the study of Preservation and Restoration of Cutural Property)10  
โดยองค์กรทงัสามได้กาํหนดคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ คุณค่าทาง
วฒันธรรม (cultural values) และคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสังคมร่วมสมยั (contemporary socio-economic 
values) 
 1. คุณค่าทางวฒันธรรม หมายถึง สิงทีผูค้นในปัจจุบนัให้ความสําคญักบัทรัพยากร
วฒันธรรมนนัๆ ซึงอาจจะแตกต่างไปในแต่ละสังคม คุณค่าทางวฒันธรรมของทรัพยากรวฒันธรรม
ยงัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
      1.1 คุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ (identity value) เป็นกลุ่มคุณค่าทีมีความสัมพนัธ์และความ
ผกูพนัดา้นอารมณ์ความรู้สึกกบัทรัพยากรวฒันธรรม เช่น สิงของต่างๆ สถานที ความผกูพนันนัอาจ
รวมถึงอายุความเก่าแก่ คุณลักษณะบางประการ ประเพณี ความหลังหรือความทรงจาํ ตาํนาน 
ความรู้สึก ศาสนา จิตวญิญาณและสัญลกัษณ์ 
  1.2 คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical value) เป็นคุณค่าที
มกัขึนอยู่กับคุณค่าทางประวติัศาสตร์และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
ลวดลาย โครงสร้าง หนา้ทีการใชส้อย ทกัษะฝีมือ เป็นตน้ 
  1.3 คุณค่าเชิงจาํนวนทีหายาก ( rarity value) หมายถึง  ทรัพยากรวฒันธรรม
บางอย่างทีมีความหมายคล้ายกนั เช่น ประเภทเดียวกนั รูปแบบเดียวกนั อายุสมยัเดียวกนั อยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกนั อาจมีจาํนวนไม่เท่ากนั ซึงพบวา่ มีจาํนวนไม่มากหรือเป็นของหายาก 
 2. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมยั หมายถึง คุณค่าการใชง้านในสังคมร่วมสมยั 
แบ่งออกเป็น 
  2.1 คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) หมายถึง คุณค่าทีทรัพยากรสามารถช่วย
ให้มนุษยมี์ความเป็นอยู่ดาํรงชีพได ้เช่น มีรายได ้เป็นตน้ ซึงคุณค่าเชิงเศรษฐกิจไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะ

                                                           

 
10 เรืองเดียวกนั, 48-50. 
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เงินตราหรือเกียวกับการเงินเท่านัน แต่หมายถึงคุณค่าทีมนุษย์สามารถนําไปใช้กับทรัพยากร
วฒันธรรมทีมีอยูไ่ด ้เช่น การท่องเทียว การคา้ เป็นตน้ 
  2.2 คุณค่าเชิงหนา้ทีใชส้อย (functional value) หมายถึงคุณค่าทีมีคลวามคลา้ยคลึง
กบัคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ แต่เนน้ทีการใชง้าน การใชส้อยแบบเดิมทีทรัพยากรวฒันธรรมเคยถูกใชม้า 
หรืออาจมีการปรับเปลียนหนา้ที 
  2.3 คุณค่าเชิงการศึกษา (educational value) หมายถึง ในด้านสังคมประเพณี 
กิจกรรมทางสังคมยงัเป็นประโยชน์ในสังคมปัจจุบนัได ้
  2.4 คุณค่าเชิงการเมือง (political value) หมายถึง คุณค่าทีอาจเกียวข้องกับ
เหตุการณ์ทางการเมืองในประวติัความเป็นมาของทรัพยากรวฒันธรรมนัน เช่น สถานทีสู้รบ
ระหวา่งพม่ากบัไทยหรือสถานทีประกาศอิสรภาพของบางประเทศ เป็นตน้ 
  จะเห็นได้ว่า การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมจะทาํให้เห็นถึงคุณค่า
และความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม ซึงมีความสาํคญัต่อสังคมมนุษย ์ทรัพยากรวฒันธรรมเป็น
สิงทีมนุษยก์าํหนดขึน ดงันนั คุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมจึงมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม 
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ บางสังคมมองวา่ทรัพยากรวฒันธรรมบางอยา่งมีคุณค่า แต่ในบางสังคม
อาจมองวา่ไม่มีคุณค่า และยงัขึนอยูก่บัเงือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจทีเขา้มาเกียวขอ้งดว้ย  
 

แนวคิดเกยีวกบัการท่องเทียวอย่างยงัยืน 

 

 “การท่องเทียว” เป็นคาํทีมีความหมายกวา้ง ไม่ได้หมายถึงการเดินทางเพือพกัผ่อน
หย่อนใจหรือเพือความสนุกสนานเท่านัน แต่ยงัหมายถึง การเคลือนยา้ยของประชากรจากที 
แห่งหนึงไปสู่อีกแห่งหนึง รวมถึงการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ  
การท่องเทียวจึงนับว่าเป็นกระบวนการทีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั มีกิจกรรมร่วมกนั  
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ไดรั้บความรู้ ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน11  
 การท่องเทียวนบัเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึงทีสามารถนาํรายไดม้าพฒันาประเทศใน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมไดอ้ย่างมากมาย ดว้ยเหตุทีการท่องเทียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ
อยา่งมหาศาลนีเอง จึงทาํใหชุ้มชนต่างๆ ทีมีทรัพยากรทางการท่องเทียวในดา้นต่างๆ เช่น ทรัพยากร

                                                           

 
11 ฑิฆมัพร เด็ดขุนทดและคณะ, การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลของการเกิดและศักยภาพ

ของริมแม่นํานครชัยศรี เพือการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม (นครปฐม. สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 5. 
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ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวฒันธรรม รวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดีต่างๆ ทีปรากฏอยูใ่น
ทอ้งถินต่างๆ ทงัทีมีอยู่เดิมและสร้างขึนมาใหม่ เพือเป็นการตอบสนองการท่องเทียว จึงไม่อาจ
ปฏิเสธไดว้า่ การท่องเทียวมีความสําคญัต่อการพฒันาทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนแต่ละแห่ง
อุตสาหกรรมท่องเทียวแม้จะมีความสําคญัทีเป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแก่ประเทศ 
ทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเทียวก็มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเช่นกนั 12 จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการจดัการ ปรับปรุง แกไ้ขและฟืนฟูการท่องเทียว เพือเสนอแนวทางป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการท่องเทียวตามมา ดว้ยเหตุนี การท่องเทียวจึงมีความสําคญั
ทีจะทาํให้ชุมชนในตลาดนาํบางคล้า ได้มีความเข้าใจเกียวกับผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการ
ท่องเทียวทีจะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทงัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมในชุมชน เพือให้
ชุมชนไดมี้วกีารจดัการภายในทอ้งถินทีดี สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีอาจเกิดขึนหรือพฒันา
ขอ้เสียของตลาดนาํใหก้ลายเป็นจุดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีศกัยภาพมากขึนต่อไปในอนาคต 
 ดงัทีกล่าวมาแล้วว่า การท่องเทียวเป็นปัจจยัทีกระตุน้ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
บางคล้า แต่การท่องเทียวก็นํามาซึงความเปลียนแปลง ปัญหา ผลกระทบต่างๆ ทีเกิดการ
เปลียนแปลงเช่นกนั ดงันนัการท่องเทียวจะเป็นแรงขบัเคลือนทีก่อให้เกิดการพฒันา ปรับปรุงและ
ฟืนฟูทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยูใ่นชุมชน เพือนาํไปสู่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ความเป็นอยูข่องคน
ในชุมชน ก่อให้เกิดการระดมความคิด การช่วยเหลือ วางแผน และฟืนฟูการท่องเทียวภายหลงันาํ
ท่วม เพือทาํให้คนในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัจากการเกิดขึนของตลาดนาํบางคลา้ ภายใต้
การดูแลของเทศบาลบางคลา้นนัเอง 
 
1. ความหมายของการท่องเทยีวอย่างยงัยนื 
 การท่องเทียวจะตอ้งมุ่งสู่การท่องเทียวแบบยงัยืนอนัจะเป็นการเอือประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม โดยการท่องเทียวทุกประเภทมุ่งหารายได้ทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและอนุรักษ์สิงแวดล้อม ควบคู่กันไป ใน
ปัจจุบันได้มีการใช้การท่องเทียวเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้มทีถูกทาํลาย จึงอยากให้การท่องเทียวทุกประเภทมุ่งสู่การท่องเทียวอย่างยงัยืนให้มาก

                                                           

12 บุญเลิศ จิตตงัวฒันา, อุตสาหกรรมการท่องเทียว. กรุงเทพ: เพรส แอนด์ ดีไซน์, 
2548, 31. 
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ทีสุด เพือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดล้อมต่างๆ ไว ้ซึงมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการท่องเทียวอยา่งยงัยนืไวด้งันี 
 การท่องเทียวอยา่งยงัยืน หมายถึง การจดัการสิงบริการอืนๆ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต
โดยต้องดําเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรม วิถีชีวิตทีมีต่อการท่องเทียว ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตทีมีต่อขบวนการท่องเทียว ตอ้งยอมรับให้ประชาชน
ไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการท่องเทียวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัและตอ้งชีนาํ
ภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนและชุมชนในพืนทีท่องเทียวนนัๆ13 
 ทีประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยสิงแวดลอ้มและพฒันา (Earth Summit Conference) ณ 
กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 หรือทีเรียกว่า Rio Summit 
(ปริญญาริโอ)ไดร่้วมลงนามรับรองเอกสารสาํคญั 5 ฉบบัคือ 
  1. ปริญญาริโอว่าด้วยสิงแวดล้อมและการพฒันา (The Rio Declaration on 
Environment and Development) ประกอบด้วยหลกัการ 27 ประการ เกียวกบัสิทธิและความ
รับผดิชอบของประชาชาติในการดาํเนินงานพฒันา เพือปรับปรุงความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึน  
 2. แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกสําหรับการดาํเนินงานทีจะ
ทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืทงัในดา้นสังคม เศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม 
 3. คาํแถลงเกียวกบัหลกัการเรืองป่าไม ้(Statement of principles on forests) เป็น
แนวทางในการจดัการ การอนุรักษ ์การพฒันาอยา่งยงัยืนสําหรับป่าไมทุ้กประเภท อนัเป็นสิงสําคญั
สาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจและการรักษาไวซึ้งสิงมีชีวติในทุกรูปแบบ 
 4. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN 
Framwork Convention on Climate Change) มีวตัถุประสงค์ทีจะรักษาระดบักาซเรือนกระจก 
(Greenhouse Cases)  ในบรรยากาศทีจะไม่ก่อให้เกิดสภาวะอนัตรายต่อสภาวะอากาศทวัโลก โดย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซบางชนิดขึนสู่อากาศ เช่น คาร์บิอนไดออกไซด์ทีเกิดจากการเผาไหม้
เชือเพลิงในการใชเ้ป็นพลงังาน เป็นตน้ 
 5. อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 
เพือให้ประเทศต่างๆ ยอมรับเอาวิธีการทีจะอนุรักษ์ความหลากหลายชนิดพนัธ์ุของสิงมีชีวิตและ
เพือให้เกิดการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันจากการใช้ประโยชน์ความ

                                                           

 
13 การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิง

อนุรักษ์ปี พ.ศ. 2538-2539. กรุงเทพฯ: การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2539), 107. 
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หลากหลายทางชีวภาพ ซึงความหมายของการท่องเทียวอยา่งยงัยืน หมายถึงการท่องเทียวทีไม่เป็น
อนัตรายต่อสิงแวดลอ้มทุกรูปแบบ ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นทีใด หรือจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็กทงัในเมืองและชนบท14  
 ประเวศ วะสี ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่องเทียวอยา่งยงัยืน หมายถึง การพฒันาการท่องเทียว
ให้มีลกัษณะของการถ่ายทอดทางวฒันธรรมนนัให้นกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้วฒันธรรมทีดี ไดเ้ขา้ใจ
คุณค่าอนัสูงส่งของวฒันธรรมนนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัทุกฝ่าย15 
 การท่องเทียวอย่างยงัยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเทียวกลุ่มใหญ่และ
กลุ่มเล็กทีมีการจดัการอย่างดีเยียม เพือสามารถดาํรงไวซึ้งทรัพยากรท่องเทียวให้มีความดึงดูดใจ
อย่างไม่เสือมคลาย ธุรกิจท่องเทียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลกาํไรอย่างเป็นธรรม ชุมชน
ทอ้งถินมีส่วนร่วมไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยมีนกัท่องเทียวเขา้มาเยียมเยือน
สมาํเสมออยา่งเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุดหรือไม่มีเลยอยา่งยนืยาว16  
 ดงันนั การท่องเทียวอยา่งยงัยนืจึงหมายถึง การท่องเทียวทีเนน้เรืองการจดัการและดาํรง
รักษาทรัพยากรใหค้งอยู ่โดยมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด และมีการดูแลจดัการบนพืนฐาน
ของด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและสิงแวดล้อม เพือให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเทียวอยา่งยงัยนืใหม้ากทีสุด 
 
2. ลกัษณะการท่องเทยีวอย่างยงัยนื 
 ลกัษณะการท่องเทียวอยา่งยงัยนืควรประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัอยู ่6 ประการคือ 
 1. เป็นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทุกประเภททงัแหล่งท่องเทียวประเภทธรรมชาติ 
แหล่งท่องเทียวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานวัตถุ  และแหล่งท่องเทียวประเภท
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 
 2. เป็นการท่องเทียวทีเนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเทียว 
 3. เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผดิชอบต่อทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มในแหล่ง
ท่องเทียว 

                                                           

 
14 บุญเลิศ จิตตงัวฒันา, การพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน (กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิชาการ

ท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2548), 6. 
 15 ประเวศ วะสี, การพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยืน. (จุลสารการท่องเทียว ฉบบัที 3 
เดือนกรกฎาคม- กนัยายน 2544), 12. 
 16 บุญเลิศ จิตตงัวฒันา, การพฒันาการท่องเทยีวแบบยงัยนื, 5. 
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 4. เป็นการท่องเทียวทีให้นักท่องเทียวได้สัมผสั เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที
เกียวขอ้งกบัธรรมชาติและวฒันธรรม 
 5. เป็นการท่องเทียวทีใหผ้ลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเทียวอยา่งยนืยาว 
 6. เป็นการท่องเทียวทีใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถินและคืนประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากร
ท่องเทียวและสิงแวดลอ้มของทอ้งถินดว้ย17 
 สรุปลกัษณะการท่องเทียวอย่างยงัยืน มีลกัษณะสําคญั เช่น การเป็นแหล่งท่องเทียว 
ทุกประเภททงัแหล่งท่องเทียวประเภทธรรมชาติและวฒันธรรม เป็นการท่องเทียวทีเนน้คุณค่าและ
เอกลกัษณ์การท่องเทียวแต่ละแห่ง เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว เป็นตน้ ดงันนั ลกัษณะของการท่องเทียวอยา่งยงัยืนจึงเป็นส่วนหนึง
ในการศึกษา เพือให้เกิดความเข้าใจลกัษณะของการท่องเทียวอย่างยงัยืนและนาํไปสู่การศึกษา
หลกัการพนืฐานและรูปแบบของการท่องเทียวอยา่งยงัยนืต่อไป 
 
3. หลกัการพนืฐานของการท่องเทยีวอย่างยงัยนื 
 จากการศึกษาดา้นความหมายของการท่องเทียวอย่างยงัยืน ลกัษณะของการท่องเทียว
อยา่งยงัยนื สามารถกล่าวถึงหลกัการพนืฐานของการท่องเทียวอยา่งยงัยนืไดท้งัหมด 10 ประการ18  
 3.1 การใช้ทรัพยากรอย่างยงัยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรมอย่างพอดีเท่าทีมีความจาํเป็นและประหยดั เพือเป็น
การอนุรักษท์รัพยากรเหล่านนัใหมี้การใชง้านทียาวนานมากขึน 
       3.2 การลดการบริโภคและของเสียทีเกินความจาํเป็น (Reducing Over Consumption 
and Waste) เป็นการลดการบริโภคทีมากเกินความจาํเป็นและเป็นการช่วยลดของเสีย เพือเป็นการ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสิงแวดลอ้มทีอาจถูกทาํลายในระยะยาว และเป็นการเพิมคุณภาพ
ของการท่องเทียวได ้
       3.3 การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความหลากหลาย
ของธรรมชาติและวฒันธรรม ซึงมีความสําคญัในดา้นการท่องเทียวในระยะยาวและเป็นการช่วย
ขยายฐานทางดา้นการท่องเทียวดว้ย 
      3.4 การรวมการพฒันาการท่องเทียวเขา้อยูใ่นการวางแผน (Integrating Tourism into 
Planning) เป็นการรวมการพฒันาการท่องเทียวให้เขา้กบัแผนพฒันาแห่งชาติและแผนการพฒันา

                                                           

 
17 เรืองเดียวกนั, 7. 

 18 เรืองเดียวกนั, 6-7. 
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ทอ้งถิน อีกทงัมีการประเมินดา้นผลกระทบสิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment- EIA) 
ซึงในการประเมินผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มหมายถึง การใชห้ลกัหารทางวิชาการในการคาดการณ์
เกียวกับผลกระทบทงัทางด้านบวกและด้านลบของการดาํเนินการโครงการเพือพฒันาด้านการ
ท่องเทียวทีมีผลต่อดา้นสิงแวดลอ้มในทุกดา้นทงัทางดา้นทรัพยากรท่องเทียว เศรษฐกิจและสังคม 
เพือหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบทีอาจเกิดขึนเพือให้เกิดน้อยทีสุด ซึงจะเป็นการช่วยขยาย
ศกัยภาพดา้นการท่องเทียวไดใ้นระยะยาว 
 3.5 การสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถิน (Supporting Local Economics) เป็นการรองรับ
ดา้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถิน โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกบัด้านราคาและด้านคุณ๕ของ
สิงแวดลอ้ม ซึงไม่เพียงแต่จะช่วยในการประหยดั แต่ยงัเป็นการช่วยป้องกนัการทาํลายสิงแวดลอ้ม
ดว้ย 
 3.6 การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน (Involving Local Communities) เป็นการให้
ชุมชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมทางดา้นการท่องเทียวอยา่งเต็มที ซึงจะเป็นการช่วยสร้างผลประโยชน์
ตอบแทนในทอ้งถินและดา้นสิงแวดลอ้มโดยตรง แต่ยงัช่วยในการยกระดบัดา้นคุณภาพการจดัการ
การท่องเทียวอีกดว้ย 
 3.7 การปรึกษากนัระหวา่งผูเ้กียวขอ้งและสาธารณชน (Consulting Stakeholders and 
the Public) เป็นการปรึกษาหารือกนัอยา่งสมาํเสมอของภาครัฐบาล ผูป้ระกอบการและประชาชนใน
ทอ้งถิน องคก์รและสถาบนัทีเกียวขอ้งเพือเขา้ร่วมกนัในทิศทางเดียวกนัเพือร่วมแกปั้ญหาและลด
ขอ้ขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ 
 3.8 การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรในทอ้งถินทุก
ประเภททุกระดบัให้มีความรู้เกียวกบัแนวคิดและวิธีการปฏิบติัการในการพฒันาอย่างยงัยืน ซึงจะ
ช่วยยกระดบัของการบริการท่องเทียว 
 3.9 การตอบสนองการตลาดท่องเทียว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการ
จดัเตรียมดา้นขอ้มูลข่าวสารการท่องเทียว เพือนาํไปเผยแพร่กบันกัท่องเทียวให้เกิดความเขา้ใจและ
เคารพในสิงแวดลอ้ม ธรรมชาติละวฒันธรรมของแหล่งท่องเทียว อีกทงัยงัช่วยยกระดบัความพอใจ
ของนกัท่องเทียวดว้ย 
 3.10 การวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจยัและติดตาม
การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพือช่วยในการแกไ้ขปัญหาและเพิมผลประโยชน์ให้กบัแหล่ง
ท่องเทียว นกัท่องเทียวและนกัลงทุน  
 ดงันนั หลกัการพืนฐานของการท่องเทียวอยา่งยงัยืนจะเป็นส่วนหนึงทีทาํให้เกิดความ
เข้าใจด้านหลักการท่องเทียวอย่างยงัยืนทีประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ และสามารถนําไป
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ประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชุมชน เพือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัคนใน
ทอ้งถิน นอกจากนียงัเป็นการใชรั้กษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้เกิดผลกระทบจากการท่องเทียว
นอ้ยทีสุด 
  
4. รูปแบบของการท่องเทยีวอย่างยงัยนื 
 จากการทีประเทศต่างๆ พยายามหารูปแบบการท่องเทียวรูปแบบใหม่ทีจะนาํไปสู่การ
ท่องเทียวอยา่งยงัยนื จึงเป็นทีมาของการจดัประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยสิงแวดลอ้มและการพฒันา 
(The United Nations Conference on Environment and Development) หรือทีเรียกวา่ การประชุม 
Earth Summit ขึนทีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ณ ประเทศบราซิลในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 ซึงจากการ
ประชุมดงักล่าวไดเ้กิดการร่วมลงนามเอกสารสําคญั 5 ฉบบั ซึงเอกสารทีเป็นแผนแม่บทของโลก
สาํหรับการดาํเนินงานทีจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืใน 3 มิติทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
สิงแวดลอ้มคือ แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซึงแผนปฏิบติัการ 21 นีเป็นแนวทางเพือการพฒันา
อยา่งยงัยืนดว้ยการกาํหยดนโยบายของภาครัฐบาล เอกชนและสําหรับการเป็นทางเลือกของบุคคล
ในศตวรรษที 21 ทีกล่าววา่ ประชากร การบริโภคและเทคโนโลยีนบัเป็นพลงังานผลกัดนัหลกัทีจะ
ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้ม มีการนาํเสนอนโยบายและแผนงานในการทีจะบรรลุถึง
ความสมดุลอย่างยงัยืนระหว่างการบริโภค ประชากรและสมรรถนะของโลกต่อการคาํจุนกับ
สิงมีชีวติ รวมทงัการพฒันาเทคโนโลยแีละเทคนิคต่างๆ ทีจะตอ้งมีการตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษย์19 และในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งมีการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างระมดัระวงั พร้อม
ทังได้ยาํถึงการพฒันาอย่างยงัยืนทีจะเป็นทางเอาชนะเรืองความยากจนและการทาํลายด้าน
สิงแวดลอ้ม โดยไดรั้บความร่วมมือความรับผิดชอบร่วมกนัระดบัโลก (Global Planning)ทีทาํให้
มนัใจวา่ทุกๆ ประเทศมีอนาคตทีมนัคงและมีความปลอดภยัร่วมกนัมากขึน ซึงจากแผนปฏิบติัการ 
21 นี ไดน้าํไปสู่การท่องเทียวรูปแบบใหม่อีก 2 รูปแบบ นนัคือ  
 รูปแบบที 1 การท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว
ธรรมชาติทีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถินและแหล่งวฒันธรรมทีมีความกียวเนืองกบัระบบ
นิเวศ เพือใหน้กัท่องเทียวไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบักบัผูมี้
ส่วนเกียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการดา้นสิงแวดลอ้มและการท่องเทียวเป็นอยา่งดี รวมถึงการให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ซึงเน้นการก่อให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยงัยืน เช่น การ

                                                           

 
19 เรืองเดียวกนั, 10. 
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ท่องเทียวเชิงการศึกษาธรรมชาติ การท่องเทียวเชิงผจญภยั การท่องเทียวเชิงเกษตร การท่องเทียวเชิง
ธรณีวทิยา เป็นตน้ 
 รูปแบบที 2 การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเทียวใน
แหล่งท่องเทียววฒันธรรมหรือชมงานประเพณีต่างๆ ทีชุมชนท้องถินจดัขึน เพือให้ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทงัไดศึ้กษาความเชือ ความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม เกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิมมากขึน ภายใตก้ารจดัการสิงแวดลอ้มและด้านการท่องเทียวเป็นอย่างดี 
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทอ้งถิน โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและ
วฒันธรรมทีมีความยงัยืน เช่น การท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเทียวงานประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม การท่องเทียวชมวถีิชีวติในชนบท การท่องเทียวเชิงกีฬาและบนัเทิง เป็นตน้ 
 

งานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

     จากการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัตลาดนําและการจดัการตลาดนาํในพืนทีต่างๆ รวมถึง
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัตลาดนาํบางคล้า การศึกษาขอ้มูล งานวิจยั บทความเกียวกบัสภาพสังคม 
ชุมชนวฒันธรรมของชุมชนบางคลา้ ซึงสามารถแบ่งหวัขอ้ในการศึกษาไดด้งันี 
 ตอนที 1 งานวจิยัเกียวกบัตลาดนาํและชุมชนบางคลา้ 
                   ตอนที 2 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัตลาดนาํและการจดัการตลาดนาํ 
 
1. งานวจัิยเกยีวกบัตลาดนําและชุมชนบางคล้า 
 เนืองจากบางคล้าเป็นชุมชนเก่าแก่ แต่ขาดการรวบรวมหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
สังคม วฒันธรรมทงัจากคนในทอ้งถินและหน่วยงานทางภาครัฐ ทาํให้พบงานเอกสารจากทอ้งถิน
ค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่งานวิจยัทีเกียวขอ้งจะเน้นทางดา้นเกษตรกรรม ทงันีตลาดนาํบางคลา้เป็น
ตลาดนาํทีสร้างขึนใหม่ ซึงมีผูศึ้กษาเกียวกบัตลาดนาํบางคล้าและชุมชนบางคล้าในด้านต่างๆ  
ไวด้งันี  
 วรรณา เอกประดิษฐ์ 20 ได้ศึกษาเรืองกลยุทธ์การพัฒนาตลาดนําบางคล้าแบบ 
มีส่วนร่วมไวว้า่ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ประชาชนในทอ้งถินสามารถพึงพารายไดจ้ากการท่องเทียวตลาดนาํ
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 วรรณา เอกประดิษฐ์. “กลยุทธ์การพฒันาตลาดนาํบางคล้าแบบมีส่วนร่วม”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการสาธารณะ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2555. 
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และพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวอยา่งยงัยนื เป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวทางนาํ เป็นแหล่งการขายสินคา้
ทางการเกษตรทีสําคญัของจงัหวดั มีเป้าหมายในการพฒันาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ 
ประชาชนในทอ้งถินมีงานทาํและมีรายไดจ้ากการท่องเทียว นอกจากนีตลาดนาํบางคลา้ควรส่งเสริมการ
เชือมโยงการท่องเทียวทางนาํในบริเวณใกลเ้คียง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหา
สิงแวดลอ้มและประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียวต่างๆ อยา่งต่อเนือง  
 ปัจจุบนัตลาดนาํบางคลา้ไดจ้ดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํ 
บางคลา้ขึนมาใหม่ หลงัจากทีมีการยุบชมรมฯ ไป ในช่วงเปลียนคณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบางคล้า  
ซึงการก่อตงัชมรมฯ ขึนมาอีกครัง เป็นการเนน้ยาํถึงความพยายามให้มีส่วนร่วมในการพฒันาตลาด
นาํบางคลา้ใหม้ากกวา่เดิม 
 ปรียาวดี ผลอเนก 21 ไดศึ้กษาเรืองการสือสารแนวคิด 7 ประการเพือการท่องเทียวที
ยงัยนื (7 Greens) ของตลาดนาํ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราไวว้า่การท่องเทียวอยา่งยงัยืนตาม
แนวคิด 7 ประการเพือการท่องเทียวทียงัยืนจะเป็นสร้างมูลค่าเพิมเพือการท่องเทียวให้กบัตลาดนาํ
บางคลา้ โดยใช้แนวคิด 7 ประการเพือการท่องเทียว ภายใตก้ารรณรงค์การท่องเทียวหัวใจใหม่ 
เมืองไทยยงัยนืของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย ซึงแนวคิดนีจะเป็นอีกหนึงกลยุทธ์เพือขบัเคลือน
การท่องเทียวอยา่งยงัยนืในตลาดนาํบางคลา้ ซึงมีการจดักิจกรรมตลาดเทียนไขขึนเพือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพมิทางการท่องเทียว 
 บางคล้า 100 ปี22 เป็นหนงัสือทีรวบรวมเกียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต 
สังคมวฒันธรรมดงัเดิมในชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิน ประเพณีพิธีกรรมของคนในทอ้งถินทีมีความ
หลากหลายทงัคนไทย คนจีน และบางส่วนทีเป็นคนมอญ เขมรอาศยัอยู่ในบางพืนทีของอาํเภอ 
บางคลา้ รวมถึงรูปแบบการปกครองในอดีตกวา่จะมีการจดัตงัทีวา่การอาํเภอบางคลา้ การแบ่งพืนที
เขตการปกครองจนมาถึงปัจจุบนั หนงัสือเล่มนีจึงเป็นแหล่งขอ้มูลเบืองตน้ทีทาํให้ทราบเกียวกบั
ประวติัของชุมชนบางคลา้ไดม้ากขึน ทงันีงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบับางคลา้ยงัปรากฏอยูค่่อนขา้งนอ้ย 
จึงตอ้งอาศยังานวิจยัเกียวกบับางคลา้ในดา้นอืนๆ เช่น ดา้นเกษตรกรรม ความเชือประเพณีมาใชใ้น
การประกอบงานวจิยัเล่มนีดว้ย 

                                                           

 
21 ปรียาวดี  ผลเอนก.” การสือสารแนวคิด 7 ประการเพือการท่องเทียวทียงัยืน (7 

Greens) ของตลาดนาํอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย, ,มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 32, (3 กรกฎาคม- กนัยายน): 156-157. 
 22 อเนก เทพสุภรณ์กุล, บางคลา้  ปี. สมาคมชาวบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา, 4. 
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 ไตรภพ โคตรวงษา ครรชิต มาระโภชน์และชุติมา รุ่นประพันธ์23ไดศึ้กษาเรืองแนว
ทางการพฒันาการท่องเทียวอยา่งยงัยืนในอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราพบวา่สภาพภูมิศาสตร์
ของอาํเภอบางคลา้เป็นทีราบลุ่มแม่นาํบางปะกง ประชากรมีอาชีพหลกัคือเกษตรกรรมและคา้ขาย มี
ทรัพยากรธรรมชาติทีสําคญัคือแม่นาํบางปะกง แนวทางการพฒันาทียงัยืนควรมีการพฒันาการ
ล่องเรือชมแม่นาํและรอบเกาะลดั รวมถึงการทีประชาชนในท้องถินต้องการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และควรมีการพฒันาการท่องเทียวในอาํเภอบางคลา้ให้เป็นแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศคือแม่นาํบางปะกง วดัโพธิบางคลา้และเกาะลดั  
 บุ ญ ม า  พ ง ษ์ โ ห ม ด 24 ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื อ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ท้อ ง ถิ น อํา เ ภ อ เ มื อ ง  อํา เ ภ อ 
บางคล้าและอาํเภอบา้นโพธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไวว้่าความสัมพนัธ์ของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สังคมและภูมิปัญญาทอ้งถินของทงัสามอาํเภอมีความสัมพนัธ์กนั เพราะพืนทีของทงัสาม
อาํเภอตงัอยู่บริเวณทีราบลุ่มแม่นําบางปะกง มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณและสัตวน์ํา 
เหมาะกบัการเป็นพืนทีเกษตรกรรม จึงทาํให้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถินของคนในชุมชนมีความ
เกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น ภูมิปัญญาดา้นเกษตรกรรม หตัถกรรม ประเพณี คติ
ความเชือ วฒันธรรมประเพณีทอ้งถินต่างๆ ถึงแมว้่าในปัจจุบนัภูมิปัญญาทอ้งถินจะค่อยๆ เลือน
หายไป คงเหลือแต่คนรุ่นเก่าทียงัคงอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถินไว ้และพยายามส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ดา้นการศึกษาใหเ้ยาวชนในทอ้งถินไดเ้รียนรู้เพมิเติมดว้ย 
 ปัจจุบนัภูมิปัญญาทอ้งถินของอาํเภอบางคลา้ทีน่าสนใจและยงัคงปรากฏอยู่ในชุมชน 
เช่น ด้านหัตถกรรมคือการสานหมวกกุยเล้ย เป็นลักษณะหมวกสานของชาวจีน ทาํจากวสัดุ
ธรรมชาติคือไมไ้ผ ่ใบไผแ่ละกระดาษถุง ปัจจุบนัมีการทาํเป็นลกัษณะกลุ่มอาชีพสานหมวกกุยเลย้ 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สาํนกัพฒันาชุมชนอาํเภอบางคลา้ เทศบาลตาํบล
ปากนาํ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เป็นตน้ ซึงในปัจจุบนัยงัมีประชาชนนิยมใชห้มวกกุยเลย้

                                                           

 
23 ไตรภพ โคตรรวงษา, ครรชิต มาระโภชน์และชุติมา รุ่นประพนัธ์, “แนวทางการ

พฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืนในอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา”, วารสารการจดัการ คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัลาํปาง 5, 2 ( กรกฎาคม- ธนัวาคม): 103-104. 
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โพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา, 2546. 
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ในการออกไปทาํสวนหมาก สวนมะม่วงอยู่ในชีวิตประจาํวนั และยงัคงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม
ชาวจีนทีมีอยูใ่นอาํเภอบางคลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ชุมชนบางคลา้จึงนบัไดว้า่เป็นชุมชนทีมีสังคมวฒันธรรมเก่าแก่อีกชุมชนหนึงและยงัมี
สถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ทีในปัจจุบนัได้กลายเป็นสถานทีท่องเทียวจากการจดักิจกรรม
ล่องเรือรอบเกาะลัดของตลาดนําบางคล้า  นันคือ พระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช  
จากหลกัฐานเอกสารทางทอ้งถินพบว่าไดมี้การสร้างพระสถูปขึนเพือเป็นอนุสรณ์ในครังทีพระเจา้
ตากสินมหาราชได้ต่อสู้กับกองทัพของพม่า เพือผ่านไปตีเมืองจันทบุรี ทาํให้สถานทีแห่งนี
กลายเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีทาํให้ไดเ้รียนรู้ถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถินของชุมชนบางคลา้ได้
อีกทางหนึง 
  
2. งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัตลาดนําและการจัดการตลาดนํา 

 จิตตรา อนุสาสนนันท์25 ไดศึ้กษาเรืองการเปลียนแปลงจากการขยายตวัและการจดัการ
ตลาดนาํคลองลดัมะยมไวว้า่ การบริหารงานของตลาดนาํเปลียนแปลงไป เจา้ของทีดินของผูบ้ริหาร
ตลาดนําแต่ละโซนเป็นผู ้ก ําหนดการบริหารจัดการเอง โดยคุณชวน ชูจันทร์ เป็นเพียง 
ผูป้ระสานงานกบัผูบ้ริหารตลาดนาํแต่ละโซน และหน่วยงานจากภายนอก  รูปแบบของสินคา้ใน
ตลาดนาํเปลียนแปลงไป โดยไม่กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมของตลาดนาํ เช่น ร้านอาหารญีปุ่น 
โรงเรียนสอนขีมา้ สินคา้มือสองทีนาํเขา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ ซึงสินคา้เหลา้นีเกิดขึนหลงัจากที
ตลาดนาํเริมเป็นทีรู้จกัและมีชือเสียงมากขึนกว่าช่วงแรกแลว้ นอกจากนีการพฒันาดา้นสิงอาํนวย
ความสะดวกเช่น ป้ายบอกสือความหมาย ป้ายชีนาํเส้นทางเริมเป็นระบบมากขึน เริมมีการพฒันา
ธุรกิจเรือชมคลองอย่างเป็นระบบมากขึน ซึงเอือประโยชน์กบัแหล่งท่องเทียวทีเกิดขึนใหม่ เช่น 
ชุมชนวดัจาํปา ตลาดนาํวดัสะพาน และพนืทีตลาดนาํโซน 1 ของคุณชวน ชูจนัทร์ และโซนที 2 คุณ
ไฉนขาว เจริญ ผูค้า้ทอ้งถินไดรั้บผลกระทบจากการขายของทีลดลงจากเดิม 
 ส่วนดา้นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัชุมชนคือ เกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ มี
การกระจายรายไดเ้สริมสู่ชุมชน เรียนรู้การใช้บ่อดกัไขมนัก่อนปล่อยนาํเสียลงสู่คูคลอง เกิดการ
อนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถิน เปิดกวา้งให้คนภายนอกเรียนรู้วิถีถินและการทาํเกษตรกรรมผ่านการ

                                                           

 
25 จิตตรา อนุสาสนนนัท.์ “การเปลียนแปลงจากการขยายตวัและการจดัการตลาดนาํ 

คลองลดัมะยม.”วิทยานิพนธ์ศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555.  
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จดัทาํพิพิธภณัฑ์ตลาดนําคลองลดัมะยม ส่วนผลเสียทีตามมาคือพืนทีโรงเรียนวิถีถินและสวน
โดยรอบ ไดรั้บผลกระทบจากการขยายพนืทีจอดรถเพือรองรับนกัท่องเทียว 
 นัทธมน บวรกุลกิจทวี26ได้ทาํการศึกษาเรืองผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจ
ท่องเทียวต่อชุมชนท้องถินตลาดนาํอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามไวว้่าการขยายตวัของธุรกิจ
ท่องเทียวส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจชุมชนคือ ทาํให้เกิดรายไดห้มุนเวียนในชุมชน กระจาย
รายไดสู่้ทอ้งถิน มีการจา้งงานเพิมมากขึน เป็นผลกระทบทางบวกทีก่อให้เกิดรายไดท้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน  
 ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมนนั การท่องเทียวทาํให้เกิดการอนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิน เพือเป็นสิงดึงดูดใจนกัท่องเทียว การท่องเทียวเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคน
ในทอ้งถินกบันกัท่องเทียวและเกิดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคต่างๆ เพือรองรับและอาํนวยความ
สะดวกดา้นการท่องเทียว 
 ผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มของตลาดนาํอมัพวาคือมลภาวะทางทศันียภาพ ความแออดั
ของนักท่องเทียว ความคบัแคบของพืนที แต่ชุมชนมีการจดัการและได้รับความร่วมมือทีดีจาก
ผูป้ระกอบการต่างๆ เช่น การดูแลรักษาตน้ไม ้ดอกไม ้ปัญหาขยะต่างๆ ทีผูป้ระกอบการเลือกใช้
วสัดุจากธรรมชาติเพือประโยชน์ในการยอ่ยสลาย เป็นตน้ 
 ตลาดนาํบางคลา้ก่อให้เกิดผลดีทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชน ทาํให้มีนกัท่องเทียวรู้จกั
ตาํบลบางคล้ามากกว่าเดิม มีการนาํเรือของชาวบา้นทีอาศยัอยู่โดยรอบแม่นาํบางปะกงมาใช้รับ
นกัท่องเทียวเพือเทียวชมเกาะลดั ซึงเป็นเกาะธรรมชาติอยูต่รงขา้มตลาดนาํบางคลา้ ทาํให้ประชาชน
ในทอ้งถินมีรายได้จากการจ้างเหมาเรือทีตนเองมีใช้ในครอบครัวมากขึน เพือเป็นการกระจาย
รายไดข้องชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจอีกทางหนึงดว้ย   
 ด้านสังคมและวฒันธรรมในชุมชน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน 
 มีเพียงบางส่วนทีเป็นคนจากต่างอาํเภอเขา้มาคา้ขายในตลาดนาํบางคลา้ ซึงทุกคนมีความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนั มีความใกลชิ้ดสนิทสนม เพราะเป็นคนในพืนทีเดียวกนั เวลามีการจดักิจกรรมเกียวกบั
ตลาดนาํทุกคนก็จะใหค้วามร่วมมือ  เช่นกิจกรรมวนัสงกรานต ์กิจกรรมเทศกาลงานมะม่วงบางคลา้ 
เป็นตน้ 

                                                           

 
26

 นทัธมน บวรกุลกิจทวี. “ผลกระทบจากการขยายตวัของธุรกิจท่องเทียวต่อชุมชน
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 ดา้นสิงแวดลอ้มโดยรอบของตลาดนาํบางคลา้ ปัจจุบนัมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้
ทีวา่การอาํเภอบางคลา้ มีการทาํทางเดินบริเวณริมแม่นาํบางปะกง เพือรองรับดา้นการท่องเทียวของ
ตลาดนาํบางคลา้ โดยเป็นงบประมาณของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือตอ้งการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ
ริมแม่นาํบางปะกงให้เกิดความสวยงาม ประชาชนและนักท่องเทียวสามารถเดินชมทศันียภาพ
โดยรอบตลาดนาํบางคลา้ได ้แต่ตลาดนาํบางคลา้ก็ยงัมีปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มอยูบ่า้ง เช่นปัญหาขยะ
จากผูป้ระกอบการทีจอดเรือไวด้า้นล่างแพ 
 ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน◌์27 ไดศึ้กษาเรืองการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษก์บัวิถีชีวิต
ชุมชน กรณีศึกษาตลาดนาํอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามไวว้่ากิจกรรมท่องเทียวเชิง
อนุรักษใ์นตลาดนาํอมัพวา ไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตวฒันธรรม
และสิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ เกิดการขยายตวัของธุรกิจชุมชนจากรายได้ธุรกิจการท่องเทียว 
รวมถึงการสร้างงานในอาชีพต่างๆ และธุรกิจทีเกียวเนืองกบัธุรกิจการท่องเทียวเพิงขึน แสดงให้
เห็นว่ามีการสร้างรายได้และเกิดอาชีพใหม่ๆ ให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้แรงงานในท้องถิน
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ต้องเข้าไปในเมืองใหญ่ๆ เพือเป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกนัปัญหาทีตามมาก็คือการจดัการด้านสาธารณูปโภคทียงัไม่
เพียงพอ ขนาดของเมืองทียงัคบัแคบและปัญหาความขดัแยง้เรืองการแบ่งผลประโยชน์ในชุมชน ซึง
ส่วนใหญ่มกัเป็นผูป้ระกอบการและกลุ่มนายทุนจากภายนอก ซึงเป็นปัญหาทีคนในชุมชนตอ้ง
ยอมรับและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้
 ดา้นสังคม ชุมชนอมัพวาเกิดการเปลียนแปลงจากการขยายตวัดา้นการท่องเทียวจาก
สังคมเกษตรกรรมไปสู้สังคมอุตสาหกรรมการท่องเทียว ปัญหาการอพยพยา้ยถินของแรงงานจาก
ภายนอก การอพยพโยกยา้ยของคนในทอ้งถินและปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนตวั เช่น การนงัเรือชม
หิงห้อยยามคาํคืนของนักท่องเทียว เสียงของเรือได้รบกวนการอยู่อาศัยของชาวบ้านในตอน
กลางคืน ทาํใหเ้กิดปัญหาขึนในชุมชน เป็นตน้ 
 ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรม จากลกัษณะชุมชนดงัเดิมสู่ลกัษณะวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์
เกิดการสร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้และของทีระลึก มีการรือฟืนประเพณีวฒันธรรมดงัเดิม เพือ
เป็นการสร้างความสนใจให้กบันักท่องเทียว เป็นการมุ่งสร้างรายได้มากขึน เช่น ประเพณีลอย
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กระทงกาบกลว้ยไดมี้การรือฟืนขึนมา เพือเป็นการตอบรับกระแสดา้นการท่องเทียวโดยตรง และก็
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียวเป็นจาํนวนมาก 
 ดา้นสิงแวดลอ้ม เมือมีการกิจกรรมท่องเทียวเชิงอนุรักษท์าํให้เรือนาํเทียวธุรกิจการชม
หิงห้อยไดรั้บความนิยม แต่กลบัส่งผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น เสียงของเรือทีรบกวนชาวบา้น
ในตอนกลางคืน การพงัทลายของชายฝัง ระบบนิเวศทีขาดความสมดุลและถูกทาํลายจากการทาํ
โฮมสเตย ์รีสอร์ทต่างๆ ปัญหาขยะในชุมชนเพิมมากขึน ซึงปัญหาเหล่านีก็มีหน่วยงานราชการคือ
เทศบาลตาํบลอมัพวาและกรมควบคุมมลพิษเขา้มาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 จากการศึกษาตลาดนาํบางคล้า มีกิจกรรมการล่องเรือรอบเกาะลัดทีมีในช่วงเวลา
กลางวนั ซึงยงัไม่ส่งผลกระทบกบัการดาํรงชีวิตของชาวบา้นในชุมชน การก่อสร้างโฮมสเตยใ์น
บริเวณพืนทีรอบตลาดนาํ ก็ยงัไม่เป็นทีนิยม อาจเป็นเพราะทาํเลทีตงัอยูใ่กลก้บักรุงเทพฯ สามารถ
เดินทางไปกลบัไดภ้ายในวนัเดียว ส่วนปัญหาขยะทีพบในตลาดนาํมีอยูค่่อนขา้งมาก ซึงทางเทศบาล
ตอ้งเพิมรถเก็บขนขยะเพิมเติมในช่วงเช้าของวนัอาทิตย ์ก่อนทีตลาดนาํจะเปิดให้บริการและยงัอยู่
ในปริมาณทีเทศบาลตาํบลบางคลา้สามารถจดัการปัญหาได ้  
 อัศวิน วิบูลย์ชาติ28 ได้ศึกษาเรืองแนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมที
เหมาะสมกบัวิถีชาวบา้น ริมแม่นาํนครชัยศรี กรณีศึกษาตลาดนาํลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม ไวว้่าตลาดนาํลาํพญามีฐานทรัพยากรทีส่งเสริมการท่องเทียวทางวฒันธรรมให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิงทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมได้ดาํเนินการบริหารใน
รูปแบบของคณะกรรมการบริหารตลาด ประกอบกบัการไดรั้บความร่วมมือจากภาคประชาชนใน
พืนที ทาํให้ตลาดนาํลาํพญาไดรั้บความนิยมและเกิดประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจต่อคนในชุมชน
เป็นอยา่งยงิ แต่ตลาดนาํลาํพญามีขอ้จาํกดัคือพืนทีไม่สามารถขยายออกไปไดอี้ก เพราะโดยรอบเป็น
พืนทีของเอกชน ดงันนั แนวทางการแนวทางการพฒันาตลาดนาํลาํพญาทีเหมาะสมคือการเพิม
กิจกรรมทีมีความสอดคล้องกบักิจกกรมทีมีอยู่เดิม สู่พืนทีใกล้เคียง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเช่น การพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศ การท่องเทียวเชิงเกษตร การท่องเทียวเชิงสุขภาพ และ
พฒันาศูนยบ์ริการการท่องเทียว เพือใหน้กัท่องเทียวเรียนรู้ และเขา้ใจพืนที ทรัพยากร วิถีชีวิตและมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ในพืนทีศึกษามากขึน 
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 อศัวนิ วบิูลยช์าติ. “แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีเหมาะสมกบัวิถี
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 การบริหารงานของเทศบาลบางคลา้ในปัจจุบนัไดพ้ยายามให้ประชาชนในพืนทีมีส่วน
ร่วมมากขึน สังเกตไดจ้ากการเปลียนแปลงทีมีการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้ขึน 
จากเดิมทีชมรมนีเคยจดัตงัขึนมาในครังแรกเริมทีมีการก่อสร้างตลาดนาํในยุคแรกๆ แต่เมือมีการ
เปลียนแปลงผูบ้ริหารของเทศบาลบางคลา้ มีการเลือกตงัและเปลียนแปลงผูบ้ริหารทาํให้นโยบาย
การจดัการตลาดนาํบางคลา้เปลียนแปลงไปดว้ย ชมรมผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้จึงถูกยุบไป
และมีเจา้หนา้ทีจากเทศบาลมาดูแลเอง ต่อมาเมือเดือนธนัวาคม 2556 ทางเทศบาลไดมี้การกาํหนด
แนวทางการบริหารตลาดนาํใหม่ โดยไดว้างแผนดา้นการมีส่วนร่วมชองชุมชนเพิมมากขึน จึงไดมี้
การอนุญาตให้จดัตงัชมรมผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้ขึนมาอีกครัง เพือให้สอดคลอ้งกบัตลาด
นาํในทีต่างๆ ทีพยายามให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยมีเทศบาลตาํบลบางคลา้
คอยกาํกบัดูแลเช่นเดิม 
 นวล สารสอน29 ไดศึ้กษาเรืองผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเทียวทีมีต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจทีตลาดนาํดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ไวว้า่ ชุมชนดาํเนินสะดวกเป็นชุมชนทีมีมาตงัแต่
การขุดคลองดาํเนินสะดวก โดยสามารถแบ่งชุมชนออกเป็นสองส่วนคือ ยา่นตลาดซึงเรียกว่าเป็น
ชุมชนเมืองและยา่นทีเป็นเขตทาํการเกษตรทีอยูโ่ดยรอบชุมชน สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นที
ราบลุ่ม มีคลองต่างๆ หลายคลอง จึงทาํให้ชีวิตผูค้นมีความผูกพนักบันาํทงัการเกษตรและการคา้ 
การศึกษาผลกระทบจากการกิจกรรมท่องเทียวทีมีต่อสภาพชุมชนทงัดา้นเศรษฐกิจและสังคม พบวา่
ได้รับผลน้อยมาก เนืองจากกิจกรรมการท่องเทียวทียงัมีข้อจาํกัดอยู่มาก เช่น ระยะเวลาการ
ท่องเทียวถูกจาํกดัอยูเ่พียงช่วงเชา้ของวนัเท่านนั ทาํใหน้กัท่องเทียวกบัคนในทอ้งถินมีความสัมพนัธ์
กนันอ้ยลง 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตลาดนาํบางคลา้และนกัท่องเทียวบางส่วนพบว่าตลาดนาํ
บางคล้า เปิดบริการในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดขายตลอดทังว ัน  
มีนกัท่องเทียวเดินทางมาค่อนขา้งมาก ทงันีเพราะตลาดนาํบางคลา้อยู่ใกลก้บัวดัสมานรัตนาราม 
เป็นวดัทีมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ทีสุดในโลก และทีมีคนรู้จกัค่อนข้างมาก ทาํให้นักท่องเทียวที
เดินทางมาเทียววดัสมานรัตนารามซึงอยู่ไม่ไกลกบัตลาดนาํบางคลา้เดินทางมาเทียวชมตลาดนาํ 
บางคล้า สัมผสักับธรรมชาติริมแม่นําบางปะกงทียงัมีความอุดมสมบูรณ์โดยการล่องเรือรอบ 
เกาะลดั และแวะมาชิมอาหารทะเลสดๆ ทีมีใหเ้ลือกมากมายในตลาดนาํบางคลา้ 
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 นวล สารสอน. “ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเทียวทีมีต่อสภาพเศรษฐกิจทีตลาด
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 จริยาวฒัน์ โลหะพูนตระกูล30 ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชนดว้ยการ
จดัการพฒันาแหล่งท่องเทียวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดนาํบางนาํผึง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการไวว้า่ การพฒันาตลาดนาํบางนาํผึงให้เป็นแหล่งท่องเทียวสามารถแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนเรืองผลผลิตทางการเกษตรได ้และยงัทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนในชุมชน ครอบครัว
ทีไดมี้กิจกรรมร่วมกนัในการคา้ขายสินคา้ รือฟืนวฒันธรรมของทอ้งถินขึน ทาํให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีการบาํบดันาํเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองมากขึน ในดา้นการท่องเทียวพบว่าตลาดนาํ
บางนาํผึงยงัตอ้งมีการส่งเสริมเรืองการจดัทาํแผนพฒันาตลาดนาํ เพือเป็นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัจากทุกองคก์รและผูจ้าํหน่ายสินคา้ในชุมชน เพือลดปัญหาและผลกระทบทีจะเกิดขึน
ดา้นสิงแวดลอ้ม ทงันีเพือเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนเพือการพฒันาการท่องเทียวที
ยงัยนืต่อไปในอนาคต 
 ตลาดนาํบางคลา้ไดมี้การส่งเสริมดา้นการท่องเทียวโดยเทศบาลตาํบลบางคลา้ มีการ
จดัประชุมผูป้ระกอบการสินคา้ในตลาดนาํ และมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้มีสด สะอาด  
มีการดูแลความปลอดภยัทางนาํ โดยกรมเจ้าท่า เนืองจากตลาดนาํมีเรือท่องเทียวรอบเกาะลัด
ให้บริการรวมถึงเ รือจ้าง เหมาลํา ที เ ป็นของชาวบ้านในท้องถินเอง ในการบริหารงาน 
ของเทศบาลทีเริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาดนํา ทาํให้การประสานงาน
ระหวา่งผูป้ระกอบการและเทศบาลตาํบลบางคลา้มีความสะดวกและคล่องตวัมากขึน 
 ประจิม ขําสังข์31 ไดศึ้กษาเรืองแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนตลาดนาํบางพลี
เพือการท่องเทียว จังหวดัสมุทรปราการไว้ว่า ชุมชนตลาดนําบางพลีเป็นชุมชนทีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไม ้แต่ในปัจจุบนัพบการปลูกสิงก่อสร้างลุกลาํบริเวณริมนาํ บดบงัทศันียภาพของ
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ตลาดนาํและมีการเปลียนแปลงทางการก่อสร้างโดยการใช้วสัดุทีทนัสมยัมากขึนในการซ่อมแซม
อาคาร ทาํใหรู้ปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเดิมสูญหายไป สภาพแวดลอ้มโดยทวัไปของตลาดนาํ
ไม่เอืออาํนวยต่อการท่องเทียว เช่น ลานจอดรถของวดัทีมีฝุ่ นละออง หินคลุกบริเวณลานกวา้ง ขาด
การจดัระเบียบทีจอดรถและร้านคา้บริเวณวดัให้เกิดความเรียบร้อย ปัญหาขยะในลาํคลอง มีการตงั
สิงของบริเวณทางเดินไม่เป็นระเบียบ ขาดแคลนหอ้งนาํสาํหรับนกัท่องเทียวทาํให้ตอ้งไปใชห้้องนาํ
ในบริเวณวดั ผูป้ระกอบการบางส่วนยา้ยออกไปอยูข่า้งนอก พอวนัเสาร์อาทิตยก์็จะมาเปิดร้านขาย
ของทีตลาดนาํ รูปแบบของสินคา้สามารถหาซือไดจ้ากภายนอกทวัไป ทาํให้ตลาดนาํขาดความเป็น
เอกลกัษณ์ 
 ตลาดนาํบางคล้ายงัมีความโดดเด่นในเรืองของทาํเลทีตงัทียงัมีความอุดมสมบูรณ์  
ถึงจะเป็นตลาดทีสร้างขึนมาใหม่ แต่ก็มีการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ สินคา้ดา้นอาหารสดจะไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้โอทอปของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ดา้นการล่องเรือจากธุรกิจนาํเทียว เรือเช่าเหมาลาํของชาวบา้นบางลาํยงัมีเสียงดงั ซึงทางเทศบาล
ตาํบลบางคลา้ไดใ้หค้าํแนะนาํกบัผูป้ระกอบการบางส่วนไปในเบืองตน้แลว้ 
 มณวีรรณ ผวินิมและคณะ32 ไดศึ้กษาโครงการพฒันาและผลกระทบของการท่องเทียว 
กรณีศึกษาชุมชนตลาดนาํ พบวา่การท่องเทียวก่อให้เกิดผลกระทบทงัทางบวกและทางลบในหลาย
ด้าน เช่น ด้านสภาพแวดล้อมและทางกายภาพทังสองแห่งมีความคล้ายคลึงกันคือเกิดการ
เปลียนแปลงการใช้พืนทีในชุมชน มีการสร้างสาธารณูปโภคเพือรองรับการท่องเทียว มีการสร้าง
สวนสาธารณะบริเวณริมทางรถไฟใกลต้ลาดนาํตลิงชนั ทาํใหผู้ค้นไดม้าออกกาํลงักาย ไม่ตอ้งกงัวล
เรืองปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบดา้นลบคือเกิดปัญหาขยะ ของเสียและมลพิษจากคราบนาํมนั
ของเรือนาํเทียว ด้านเศรษฐกิจ ทงัสองตลาดนาํจะมีความคล้ายคลึงกนั เช่นการสร้างตลาดนาํส่ง
ผลบวกทางเศรษฐกิจในเรืองของการสร้างงาน สร้างรายได้ ทาํให้คนในชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเทียวเพมิขึน เกิดการลงทุนในพนืทีและเปลียนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน เช่นการ
ขายสินคา้และของทีระลึก ส่วนตลาดนําดาํเนินสะดวกจะเกิดปัญหาของรายได้ทีมกัจะตกอยู่ที
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีมีการผูกขาดกบัธุรกิจนําเทียวกบันักท่องเทียวชาวต่างชาติ ด้านสังคม 
ความสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการในตลาดนาํดาํเนินสะดวกจะมีความสัมพนัธ์ทางลบมากกวา่ตลาด

                                                           

 
32

 มณีวรรณ ผิวนิมและคนอืนๆ. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการพฒันาการและ
ผลกระทบของการด้านท่องเทียว กรณีศึกษาชุมชนตลาดนาํ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั, 2546. 
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นาํตลิงชนั เพราะตลาดนาํตลิงชนัก่อตงัในลกัษณะการรวมตวัของชุมชน เรืองผลประโยชน์ทาง
การคา้ รวมถึงความสัมพนัธ์ของคนในท้องถินกบันักท่องเทียวจะดีกว่าตลาดนําดาํเนินสะดวก  
ดา้นวฒันธรรมส่งผลทางบวกเช่นเกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรม ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเพือ 
การท่องเทียว เช่นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาํนาํตาลมะพร้าวของชุมชนตลาดนําเนินสะดวก  
ส่วนตลาดนาํตลิงชนัก็มีการอนุรักษเ์รืองการแต่งกายแบบไทย การแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนใน
บริเวณใกลเ้คียง จดักิจกรรมอนุรักษป์ระเพณีสาํคญั เช่น ประเพณีลอยกระทง มีการอบรมมคัคุเทศก์
เพือนาํชมบริเวณรอบตลาดนาํ เป็นการตระหนกัถึงความสําคญัทางดา้นประวติัศาสตร์วฒันธรรม
ของชุมชนดว้ย 
 สําหรับผูป้ระกอบการในตลาดนําบางคล้ามักจะเป็นคนในท้องถิน ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของเทศบาล ความสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการดว้ยกนัเป็นลกัษณะของการพึงพาอาศยักนั 
มีเพียงบางกลุ่มทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทางธุรกิจและดา้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ตาํบลบางคลา้เท่านนั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัชุมชนบางคลา้ ตลาดนาํบางคลา้และตลาดนาํในที
อืนๆ พบว่าชุมชนบางคล้าเป็นชุมชนเก่าแก่ทีมีความเป็นมาอย่างยาวนานในทางประวติัศาสตร์  
มีทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทีหลากหลาย เช่น พระสถูปเจดียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
วดัโพธิ มีวิถีชีวิตของคนในชุมชนทีมีอตัลกัษณ์ เช่น ชาวไทย ชาวจีน ชาวมอญและเขมร เป็นตน้ 
การดาํรงชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย ดาํรงชีวิตดว้ยการยึดอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั ตลาดนาํ 
บางคลา้เป็นตลาดนาํทีสร้างขึนใหม่โดยมีเทศบาลตาํบลบางคลา้เป็นผูบ้ริหารจดัการ ปัจจุบนัตลาด
นาํบางคลา้มีลกัษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึงให้ชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และ
อาหารตลาดนาํบางคลา้มาช่วยในการดูแลจดัการตลาดนาํร่วมกบัเทศบาล ทาํให้การประสานงาน
ด้านต่างๆ มีความคล่องตวัมากยิงขึน การศึกษาเรืองการจดัการตลาดนําในทีต่างๆ สามารถนํา
แนวคิดการพฒันารูปแบบดา้นการท่องเทียว การจดักิจกรรมทางการท่องเทียว การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเขา้มาเป็นแนวทางในการพฒันาตลาดนาํบางคลา้ไดต่้อไป 
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บทท ี  

การดําเนินการศึกษา 

 

 การจดัการตลาดนาํบางคลา้เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พือหาแนวทางการจดัการ
ตลาดนาํบางคลา้ทีเหมาะสม นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต สังคม
วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิน เพือเป็นแนวทางในการจดัการการพฒันาชุมชนให้เกิดความยงัยืน
ต่อไป เนือหาในบทนีจึงเป็นการนาํเสนอวิธีการดาํเนินการศึกษาด้วยเครืองมือทีใช้ในการศึกษา  
การวเิคราะห์ไปจนถึงการนาํเสนอผลการศึกษา ซึงสามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัต่อไปนี 

 
พนืทใีนการศึกษา 

 

  การครังนีเป็นการศึกษาโดยการใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยกาํหนดพืนทีวิจยัในพืนที
ตลาดนาํบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงมีลกัษณะเป็นโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับ
ระดบัเวลานาํขึนลง ยนืไปในแม่นาํบางปะกง อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทีวา่การอาํเภอ มีจาํนวนทงัหมด 9 
แพ หลงัคาหนา้จวัมีสีฟ้าขาว กลมกลืนกบัธรรมชาติและทศันียภาพริมฝังแม่นาํบางปะกง จากเดิมที
มีการสร้างแพจาํนวน 3 แพและให้ผูป้ระกอบการทีขายของบริเวณดา้นหนา้อาํเภอลงมาขายบริเวณ
แพดา้นล่างทีจดัเตรียมไว ้เมือมีจาํนวนผูป้ระกอบการมากขึน ทาํให้มีการขยายแพเพิมเพือรองรับ
การท่องเทียวอีก 6 แพ เป็นจาํนวนทงัหมด 9 แพ  
 ตลาดนาํบางคลา้มีลกัษณะของการรวมตวัของกลุ่มชาวบา้นทีมาขายสินคา้คลา้ยกบั
ตลาดนัดบริเวณด้านหน้าทีว่าการอาํเภอบางคล้า ก่อนทีจะพฒันาเป็นตลาดนําเช่นในปัจจุบัน  
การขยายตวัของการท่องเทียวนนั มีลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป เนน้การเป็นเศรษฐกิจชุมชนและ
การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล และมีเทศบาลตาํบลบางคลา้เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหาร
จดัการสูงสุด จึงเป็นไปไดย้ากทีตลาดนาํบางคลา้จะเติบโตอยา่งไร้ทิศทางและขาดการควบคุมเรือง
ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ผูศึ้กษาไดก้าํหนดพืนทีในการศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไวด้งันี 
 1. พนืทีตลาดนาํบางคลา้ 
      อยู่บริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกง ตงัแต่ด้านหน้าทีพกับา้นนายอาํเภอเรือยไปจนถึง
ชุมชนหลงัวดัแจง้ มีจาํนวนทงัหมด 9 แพ ตงัอยู่ในแนวเหนือ-ใต ้แบ่งเป็นบริเวณแพที 1 แพกุง้
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แม่นาํ บริเวณแพที 2 แพตน้คลา้ บริเวณแพที 3 แพปลากะพง บริเวณแพที 4 แพบางปะกง บริเวณแพที 5  
แพบา้นขนม บริเวณแพที 6 แพเกาะลดั บริเวณแพที 7 แพคา้งคา้ว บริเวณแพที 8 แพมะพร้าวนาํหอม บริเวณ
แพที 9 แพมะม่วง 
 2. พนืทีโดยรอบตลาดนาํบางคลา้ 
    เป็นพืนทีโดยรอบตลาดนาํบางคลา้ เช่น พืนทีบริเวณดา้นหน้าแพที 8-9 พืนทีดา้นหลงัวดัแจง้ 
พืนทีดา้นหนา้ตลาดนาํบางคลา้บริเวณแพที 1-3 ทีมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ พืนทีโดยรอบสถานทีราชการทีใช้
สําหรับจอดรถของนกัท่องเทียว พืนทีบริเวณชุมชนหลงัวดัแจง้ทีอยู่ใกลก้บัตลาดนาํบางคลา้ โดยแบ่งเป็น
พืนทีของตลาดบนเริมตงัแต่สะพานรัฐบาํรุง 1 ตามถนนไพบูลยว์ฒันาและตลาดล่างตงัแต่โรงเจเง็กเช็งเก็งไป
จนถึงบริเวณโรงไมริ้มแม่นาํบางปะกงบนถนนประชาเนรมิต 
 

กลุ่มประชากรทใีช้ในการศึกษา 

 
 ในการศึกษาครังนีกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดก้าํหนดประชากรทีจะใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปนี 
 1. ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีของเทศบาลตาํบลบางคลา้ จาํนวน 7 ราย ซึงประกอบไปดว้ยบุคคล
ต่างๆ ไดแ้ก่ คนที 1 คือนายชยัวฒัน์ มุ่งจงรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางคลา้ มีหน้าทีในการ
ดูแลตลาดนาํบางคลา้โดยตรง มีบทบาทในการดูแลจดัการตลาดนาํดา้นนโยบาย คนที 2 คือนายศรายุทธ  
ศรีสุนทร ทีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางคล้า มีหน้าทีในการประสานงานและดูแลตลาดนาํ 
บางคล้า  คนที 3 คือนายธนาเศรษฐ์  ว ริศนราโรจน์ หัวหน้า ฝ่ ายอํานวยการเทศบาลตําบล 
บางคลา้ มีหนา้ทีในการดูแลรับผดิชอบตลาดนาํบางคลา้ จดัประชุมผูป้ระกอบการทุกสองเดือนครังและดูแล
อาํนวยความสะดวกให้กบันกัท่องเทียวในช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตยร์วมถึงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ คนที 4 คือ
นางสาวพีรยา มารวย ผูช่้วยเจา้หน้าทีส่งเสริมการท่องเทียวการท่องเทียวเทศบาลตาํบลบางคลา้ มีหนา้ทีใน
การดูแลจดัทาํแผนผงัตลาดนาํบางคล้า ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดนํา 
บางคลา้ให้เป็นทีรู้จกักบับุคคลภายนอก คนที 5 คือนางสาวพรธิดา วรวงศ์ ผูช่้วยเจา้หน้าทีจดัเก็บรายได ้ 
มีหน้าทีคอยจดัเก็บค่าเช่าแพตลาดนาํบางคล้าจากผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคล้า คนที 6 คือนายมงคล  
กลีจินดา ผูอ้าํนวยการกองช่าง มีหน้าทีในการสํารวจพืนที ออกแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง ทาํเรืองขอ
อนุญาตสร้างแพตลาดนาํของแพตลาดนาํในระยะที 1 คนที 7 คือนางเบญจวรรณ เศรษฐวิวฒันกุล มีหนา้ที
ในการตรวจสารปนเปือนในอาหาร เช่นสารบอแร็กซ์ ฟอร์มาลีน แบคทีเรียในภาชนะอาหาร ดูแลจดัการ
เรืองการกาํจดัขยะในตลาดนาํและสิงแวดลอ้มในชุมชน 
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     ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารตลาดนาํบางคลา้ โดยคาํถามจะเป็นลกัษณะของการ
สอบถามเกียวกบัประวติัความเป็นมาของตลาดนาํบางคลา้ ตงัแต่แรกเริมจนมาถึงปัจจุบนั แนวความคิดใน
การก่อตงัตลาดนาํบางคลา้ รูปแบบการท่องเทียว การดูแลบริหารจดัการโดยเทศบาลตาํบลบางคลา้ในดา้น
ต่างๆ การจดัการพนืที สินคา้ประเภทต่างๆ กิจกรรมดา้นการท่องเทียว จุดเด่นของตลาดนาํบางคลา้ นโยบาย
ดา้นการบริหารตลาดนาํบางคลา้ การประชาสัมพนัธ์ การปรับปรุงและพฒันาสิงอาํนวยความสะดวกภายใน
ตลาดนาํบางคล้า และขอ้มูลทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน และยงัมีเจา้หน้าทีผูมี้ส่วน
เกียวข้องในการดูแลตลาดนาํบางคล้า คาํถามทีใช้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาเกียวกับระเบียบทวัไป
ระหว่างเทศบาลและผูป้ระกอบการ หน้าทีของแต่ละส่วนงานทีมีความเกียวขอ้งกบัตลาดนาํบางคลา้ เช่น 
กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้มจะดูแลเรืองความสะอาดและสารปนเปือนของอาหารทีวางขายในตลาดนาํ
บางคลา้ กองคลงัจะดูแลเรืองการเก็บค่าเช่าแผงจากผูป้ระกอบการในตลาดนาํ เป็นตน้ แนวทางทีใชใ้นการ
จดัการตลาดนาํ การสร้างเอกลกัษณ์ของตลาดนาํ การประชาสัมพนัธ์ การตลาด การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว ผลกระทบจากปัญหาขยะและสิงแวดลอ้ม การจดัการดา้นการ
ท่องเทียวทีเหมาะสมกบัตลาดนาํบางคลา้  
 2. เจา้หนา้ทีกรมเจา้ท่าดูแลท่าเรือในตลาดนาํบางคลา้ จาํนวน 1 ราย คือนายเกรียงไกร ฮวดเจริญ 
มีหนา้ทีในการดูแลผูป้ระกอบการท่าเรือในตลาดนาํบางคลา้ เช่น การขอใบอนุญาตในการขบัขีเรือโดยสาร 
การดูแลรักษาความปลอดภยัในกิจกรรมการล่องเรือรอบเกาะลดั คาํถามทีใชใ้นการศึกษาคือหนา้ทีหลกัของ
กรมเจา้ท่าเกียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจล่องเรือ การขออนุญาตสร้างแพตลาดนาํบางคลา้ การดูแลรักษาความ
ปลอดภยัการท่องเทียวทางเรือจากท่าเรือในตลาดนาํบางคลา้  
 3. ผูบ้ริหารชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํ จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่คนที 1 
คือนางบุญมี ศรีสุข ประธานชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ คนที 2 คือนาง
ทิพวรรณ หอระตะ รองประธานชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ คนที 3 คือ
นางมาลยั สิทธิวรรณธนะ กรรมการชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ มีหนา้ที
ในการดูแลประสานงานระหว่างผูป้ระกอบการกบัเทศบาลตาํบลบางคล้า เช่น ข่าวสารจากการประชุม
ผูป้ระกอบการ การประสานเรืองขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากผูป้ระกอบการ เป็นตน้ คาํถามเกียวกบัการก่อตงั
ชมรมฯ วตัถุประสงคใ์นการก่อตงั หลกัเกณฑ์ในการเลือกประธาน รองประธานและคณะกรรมการประจาํ
แพต่างๆ หนา้ทีทวัไปของชมรมฯ การประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ การติดต่อประสานงานกบัทางเทศบาลตาํบล
บางคลา้ จุดเด่นจุดดอ้ยของการบริหารงานโดยชมรมฯ 
 4. ผูป้ระกอบการค้าภายในตลาดนาํ จาํนวน 20 ราย และอีก 100 รายในการสํารวจจาก
แบบสอบถาม โดยคาํถามทีศึกษาเกียวกบัการจดัการดา้นต่างๆของเทศบาลตาํบลบางคลา้ การขายสินคา้ของ
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ผูป้ระกอบการ ระเบียบขอ้บงัคบัของทางเทศบาล ขอ้ดีขอ้เสียของการก่อตงัตลาดนาํบางคล้า จุดเด่นของ
ตลาดนาํบางคลา้ และสิงทีตอ้งการใหเ้ทศบาลตาํบลบางคลา้พฒันาเพมิเติมในดา้นต่างๆ 
 5. นกัท่องเทียวจาํนวน 20 ราย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและอีกจาํนวน 100 ราย ในการชีวดั
ประสิทธิภาพดา้นการจดัการตลาดนาํบางคลา้ในดา้นต่างๆ วา่มีเหมาะสม ตอ้งมีการปรับปรุงหรือพฒันาใน
ดา้นใดบา้ง โดยการใชแ้บบสอบถาม เช่น การเขา้ถึงตลาดนาํบางคลา้ ป้ายบอกทางต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ 
ความสะอาดของตลาดนํา การจดัรูปแบบร้านค้า ปัญหาด้านสิงแวดล้อม การขยายแพเพือรองรับการ
ท่องเทียว การปรับปรุงภูมิทศัน์ กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ ความปลอดภยัของเรือนาํเทียว 
เป็นตน้ 
 

วธีิการศึกษา 
   
  1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารทเีกียวข้อง (Document Research)  
      ไดแ้ก่ การวบรวมเอกสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น การศึกษาทฤษฎีดา้นการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม ทฤษฎีดา้นการท่องเทียว ความเป็นมาของจงัหวดัฉะเชิงเทราทางด้านประวติัศาสตร์ทีมีความ
เกียวเนืองกบัพืนทีอาํเภอบางคลา้ การศึกษาเอกสารดา้นการจดัการตลาดนาํ เช่น ตลาดนาํตลิงชนั ตลาดนาํ
คลองลดัมะยม ตลาดนาํอมัพวา ตลาดนาํบางนาํผงึ เป็นตน้ ศึกษาดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียวของบริเวณ
ตลาดนาํบางคล้าและพืนทีใกล้เคียง ศึกษาด้านพืนทีและงานวิจยัทีเกียวกบัอาํเภอบางคล้าทาํให้เห็นภาพ
เกียวกบัอาํเภอบางคลา้ในฐานะเมืองทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติและยงัมีการทาํอาชีพ
เกษตรกรรมค่อนขา้งมาก รวมถึงบทความและเอกสารในทอ้งถินทีกล่าวถึงบางคลา้ในทางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสาร 
บทความทีเกียวขอ้ง วิทยานิพนธ์ งานวิจยั สารนิพนธ์ เอกสารจากทางราชการ เอกสารการประชุม รายงาน
การประชุม รายงานการศึกษา สรุปผลการวจิยัทอ้งถิน เอกสารเผยแพร่ แผน่พบัประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว
และสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
 
  2. การลงสํารวจพนืท ี(Field Research) 
     เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาภาคสนามในพืนทีทีมีการกาํหนดไวท้งัจากพืนที
บริเวณตลาดนาํในส่วนทีเป็นแพทงัหมด 9 แพ และบริเวณพืนทีโดยรอบตลาดนาํ เช่น ทีจอดรถ ห้องนาํ  
โดยการใชว้ิธีการเดินทาํสํารวจ เพือทาํแผนทีสถานทีโดยรอบตลาดนาํ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นสถานทีราชการ
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เช่น ทีว่าการอาํเภอบางคล้า สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอบางคล้า เป็นต้น นอกจากนียงัใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายและการบนัทึกภาพเคลือนไหว 
 
 3. การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Dept Interview) 

    ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการบนัทึกเสียงกบัคณะผูบ้ริหารตลาดนาํบางคล้าทีสํานักงาน
เทศบาลตําบลบางคล้า เจ้าหน้าทีทีมีส่วนเกียวข้องกับการดูแลตลาดนําบางคล้าเช่น ฝ่ายงานคลัง  
กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ประธาน รองประธานและกรรมการชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่าย
สินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ ผูค้า้ ผูป้ระกอบการตลาดนาํ เจา้หนา้ทีกรมเจา้ท่า ซึงมีการสัมภาษณ์และ
บนัทึกเสียงบริเวณแพตลาดนาํบางคล้า ซึงเป็นช่วงเวลาทีผูป้ระกอบการว่างจากการค้าขายสินค้าแล้ว  
ซึงคาํถามจะเป็นลกัษณะปลายเปิด (Open-Ended Question) เปิดโอกาสให้ผูต้อบคาํถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ย่างเสรี จากนนัจึงนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการบนัทึกเสียงรวบรวมการถอดคาํพูดและนาํมาใชใ้นการ
อา้งอิงในการศึกษา 
 
 4. การสํารวจสอบถาม (Questionnaire Survey)  
    ใชเ้ป็นเครืองมือในการสาํรวจความคิดเห็นของนกัท่องเทียวทีมีต่อการจดัการตลาดบางคลา้ใน
ดา้นต่างๆ จากกลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเทียวชาวไทยจาํนวน 100 รายและผูป้ระกอบการจาํนวน 100 ราย 
โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปนี  
  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และนกัท่องเทียวเดินทางมาจากจงัหวดัใด 
  ตอนที 2 คาํถามเกียวกบัประสบการณ์การมาท่องเทียวในจงัหวดัฉะเชิงเทราและตลาดนาํ 
บางคลา้ การเดินทางมาท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้ ช่องทางทีรู้จกัตลาดนาํบางคลา้ สิงทีประทบัใจในตลาด
นาํบางคลา้     
  ตอนที 3 คาํถามเกียวกับด้านการจดัการตลาดนําบางคล้า เช่น การเข้าถึง ป้ายบอกทาง  
การจดัการพืนที สินค้า ราคาสินค้า กิจกรรมการท่องเทียว การจดัการด้านสิงแวดล้อม สิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ห้องนาํ อ่างลา้งมือ ทีจอดรถ จุดประชาสัมพนัธ์ภายในตลาดนาํ เป็นตน้ โดยใช้รูปแบบ 
มาตรประเมินค่าตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ 5 4 3 2 1 มากทีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด 
  ตอนที 4 คาํถามเกียวกบัจุดเด่นของตลาดนาํบางคลา้ สิงทีท่านคิดวา่ตลาดนาํควรจะปรับปรุง
และขอ้เสนอแนะ ซึงคาํถามเป็นลกัษณะปลายเปิด ทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได ้
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 5. การสังเกตการณ์ (Observation) 

  เช่น การสังเกตการเปลียนแปลงทางกายภาพของตลาดนําและพืนทีบริเวณโดยรอบ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชน ปฏิกิริยาของนกัท่องเทียวทีมาเทียวชมตลาดนาํบางคลา้และการ
สังเกตการณ์ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทีมีส่วนเกียวขอ้งภายในตลาดนาํบางคลา้ เช่น นาํเสียงท่าทางและปฏิกิริยาต่างๆ  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ต้องอาศัยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลเบืองต้น เช่น หนังสือ 
วารสาร งานวิจัยทีเกียวข้อง วิทยานิพนธ์ต่างๆ เกียวกับตลาดนําในประเทศไทย แนวคิดเกียวกับการ
ท่องเทียว การจดัการท่องเทียวในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการตลาด การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ นอกจากนีจะตอ้งมี
การสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการจดัการดูแลตลาดนาํ แนวคิดเกียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม ซึงมองว่าตลาดนาํบางคลา้เป็นทรัพยากรวฒันธรรมทีถูกสร้างขึนเพือประโยชน์ของ
ชุมชนทางการท่องเทียว ทาํให้เป็นทีรู้จกัของบุคคลภายนอก และทีสําคญัตอ้งศึกษาเกียวกบับริบททาง
สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมทวัไปของพืนที การดาํรงชีวติของคนในชุมชน ซึงการวิเคราะห์
ขอ้มูลเหล่านีจะตอ้งอาศยัการลงพืนทีจริงในการสํารวจ และสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้ง นอกจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลในเชิงคุณภาพแลว้ ผูศึ้กษายงัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากนกัท่องเทียว 100 ราย และผูป้ระกอบการ 100 ราย
รวมเป็น 200 ราย เพือสอบถามขอ้มูลทวัไปของตลาดนาํ การจดัการพืนที สินคา้ สิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ  
 

การนําเสนอข้อมูล 
 

  การวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การศึกษาแหล่งข้อมูลทางวิชาการ  
เป็นลกัษณะของการวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) โดยเริมจากการวิเคราะห์พรรณนา
บริบทแวดลอ้มของชุมชนบางคลา้ การก่อตงัตลาดนาํบางคลา้ ความเป็นมาของตลาดนาํ พฒันาการและการ
เปลียนแปลงในตลาดนาํบางคลา้ การบริหารจดัการภายในตลาดนาํ กิจกรรมทางการท่องเทียว ตลอดจน
สภาพปัญหาและผลกระทบต่างๆ ทีเกิดขึน โดยอธิบายผ่านการนาํเสนอรูปแบบของตาราง แผนทีและ
รูปภาพประกอบการอธิบาย ต่อมาจึงวิเคราะห์การจดัการของตลาดนาํในดา้นต่างๆ รวมกบัการสังเกตการณ์
และสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบ ซึงการวิเคราะห์ในส่วนต่างๆ เหล่านีจะนาํมาสู่แนวทางการพฒันา บริหาร
จดัการด้านการท่องเทียว ตลอดจนสามารถนํามาพฒันาจัดการภายในตลาดนําและเพือหาแนวทางที
เหมาะสมต่อไป 
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 บทท ี4 
ตลาดนําบางคล้ากบัการจัดการทผ่ีานมา 

 
 ตลาดนาํบางคลา้เป็นตลาดนาํทีสร้างขึนใหม่ในปี พ.ศ. 2550 ภายใตน้โยบายส่งเสริมการ
ท่องเทียวของเทศบาลตาํบลบางคลา้ ซึงการจดัการทีผา่นมาส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลง รวมทงั
ปัญหาต่างๆ ภายในตลาดนาํ  ซึงทาํให้เกิดจุดเด่นของตลาดและจุดดอ้ยของตลาดนาํทีทาํให้ตอ้งมี
การเสริมสร้างจุดเด่นและพฒันาจุดอ่อน เพือให้ตลาดนาํบางคลา้สามารถดาํรงอยูท่่ามกลางกระแส
การท่องเทียวของตลาดนาํในทีต่างๆ  ดงันนั การศึกษาดา้นการจดัการตลาดนาํบางคลา้ จึงมีความ
จาํเป็นทีจะต้องศึกษาประวติัความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิต วฒันธรรมและทรัพยากรทาง
วฒันธรรมของชุมชนทีมีอยูใ่ห้เกิดความเขา้ใจในบริบททางสังคมวฒันธรรมของชุมชน นอกจากนี
ยงัมีการใช้ทฤษฎีด้านการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในการกาํหนดรายการความสําคญัของ
ทรัพยากรวฒันธรรมคือตลาดนาํบางคลา้และพืนทีโดยรอบชุมชน ซึงไดก้าํหนดหวัขอ้ในการศึกษา
ไดด้งัต่อไปนี   
   ตอนที 1  ความเป็นมาของชุมชนบางคลา้ 
   ตอนที 2  ประวติัและพฒันาการของตลาดนาํบางคลา้ 
   ตอนที 3 การจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมา 
   ตอนที 4 การจดัการตลาดนาํบางคลา้ในความคิดเห็นต่างๆ 
   ตอนที 5 การวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ 
 
1. ความเป็นมาของชุมชนบางคล้า 
 บางคล้าเป็นอําเภอหนึงในจังหวดัฉะเชิงเทราทีมีแม่นําบางปะกงไหลผ่านและ 
หล่อเลียงชีวิตผูค้นมาเป็นเวลายาวนาน แม่นาํบางปะกงเป็นแม่นาํสายสําคญัของภาคตะวนัออก  
มีตน้กาํเนิดมาจากเขาใหญ่1 โดยเกิดจากรวมตวักนัของแม่นาํ 2 สายคือ แม่นาํนครนายกและแม่นาํ 

                                                           

 
1
 อเนก เทพสุภรณ์กุล. บางคล้า  ปี. (สมาคมชาวบางคล้า อาํเภอบางคล้า จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา, 4), 63-64. 
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ปราจีนบุรี ไหลผา่นบริเวณ  จงัหวดัคือ จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดันครนายกและจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ก่อนจะไหลลงอ่าวไทยทีอาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา แม่นาํบางปะกงถือวา่เป็นสายนาํหลกั
ทีมีความผกูพนักบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีของผูค้นทีอาศยัอยู่ริมนาํและในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
มากมาย โดยแม่นาํบางปะกงเป็นลกัษณะแม่นาํทีมีทงันาํจืดและนาํกร่อย ขึนอยู่กบัในแต่ละช่วง
เดือนทีมีนาํทะเลหนุน เช่น ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมมีลกัษณะเป็นนาํจืด และในเดือน 
กุมภาพนัธ์ถึงเดือนมิถุนายนจะมีลกัษณะเป็นนาํกร่อย  เนืองจากไดรั้บอิทธิพลจากระดบันาํทะเล
หนุนเขา้มาบริเวณแม่นาํ ดงันนั แม่นาํบางปะกงจึงเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของผูค้นทีอาศยั
อยู่ริมนาํ เป็นแหล่งเกษตรกรรมหลกัสําหรับการทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ของประชาชนในอาํเภอบาง
คลา้ และยงัใชเ้ป็นแหล่งนาํในเลียงสัตวต่์างๆ เช่น การเลียงเป็ด เลียงไก่ เลียงสุกร เลียงปลาและใน
ภายหลงัคือการเลียงกุง้กุลาดาํทีเกิดขึนมากในระยะทีผา่นมา แม่นาํบางปะกงเป็นแหล่งนาํเพือการ
อุปโภคบริโภคทีสําคัญและยงัมีการเกิดประเพณีทีสําคัญของชาวจังหวดัฉะเชิงเทรา นันคือ 
“ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางนาํ” ซึงจะมีการจดัเป็นประจาํทุกปีในช่วงเทศกาลวนัลอย
กระทง เพือให้ประชาชนได้กราบไหว้และเคารพสิงศักดิสิทธิคู่บ้านคู่ เมืองของคนจังหวัด
ฉะเชิงเทราดว้ย ระยะทีผ่านมา แม่นาํบางปะกงยงัคงเป็นแหล่งนาํเพือการอุปโภคบริโภคทีสําคญั
และยงัมีการเกิดประเพณีที  
สําคญัของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา นันคือ “ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางนาํ”  ซึงจะมีการ
จัดเป็นประจาํทุกปีในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพือให้ประชาชนได้กราบไหว้สิงศักดิสิทธิของ
บา้นเมือง  
 อาํเภอบางคลา้เป็นอาํเภอหนึงในจงัหวดัฉะเชิงเทราทีมีแม่นาํบางปะกงไหลผา่น พืนที
ของอาํเภอบางคลา้อยูเ่ลียบฝังแม่นาํบางปะกง แม่นาํทอดตวัลงมาทางทิศใต ้ก่อนไหลออกสู่อ่าวไทย
ทีอาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีทศันียภาพทีเป็นธรรมชาติ ร่มรืน บริเวณทีวา่การอาํเภอบาง
คลา้จะอยูติ่ดกบัแม่นาํบางปะกง ซึงฝังตรงขา้มจะเป็นเกาะลดั อยูใ่นเขตการปกครองของกิงอาํเภอ
คลองเขือน ทียงัคงความเป็นธรรมชาติ มีสวนหมาก สวนมะพร้าวต่างๆ และมีตน้จากลอ้มรอบริม
ฝังแม่นํา อาํเภอบางคล้าได้แบ่งลักษณะการปกครองออกเป็น 9 ตําบล ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2536 โดยมีพืนทีการปกครองดงัต่อไปนีคือ   
 1. ตาํบลปากนาํ    
 2. ตาํบลบางคลา้ 
 3. ตาํบลหวัไทร 
 4. ตาํบลบางกระเจด็ 
 5. ตาํบลท่าทองหลาง 
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 6. ตาํบลเสมด็เหนือ 
 7.ตาํบลบางสวน 
 8. ตาํบลเสมด็ใต ้
 9. ตาํบลสาวชะโงก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  1  สภาพริมแม่นาํบางปะกง 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2556) 
 
 โดยทีตลาดนาํบางคลา้อยูใ่นพืนทีการดูแลของเทศบาลตาํบลบางคลา้ ซึงตาํบลบางคลา้
มีอาณาเขตติดต่อกบัพืนทีต่างๆ ดงันี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลปากนาํ  
 ทิศใต ้   ติดต่อกบั ตาํบลท่าทองหลาง   
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลปากนาํและตาํบลท่าทองหลาง 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัแม่นาํบางปะกงตลอดแนวเขตของเทศบาลตาํบลบางคลา้ 
เทศบาลตาํบลบางคล้าอยู่ในเขตตาํบลบางคล้า มีลกัษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถิน อยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 92 กิโลเมตร และมีคาํ
ขวญัของเทศบาลตาํบลบางคลา้ไวว้า่ “บางปะกงคู่ชีวี พระสถูปเจดียคู์่ถิน ศาลพระเจา้ตากสินคู่บา้น 
อาหารคาวหวานคู่เมือง ลือเลืองคา้งคาววดัโพธิ” 
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 จากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของอาํเภอบางคล้าไม่ใช่ทางผ่านไปยงัจงัหวดัอืนๆ เช่น 
อาํเภอพนมสารคามทีสามารถขบัรถผา่นไปยงัจงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออก เช่น ปราจีนบุรีได ้จึงส่งผลกบัวตัถุประสงค์ในการการเดินทางท่องเทียวทีตอ้งใช้
เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิมและการแวะพกัตามสถานทีท่องเทียวอืนๆ เช่น การเดินทาง 
โดยรถยนตส่์วนตวัมายงัอาํเภอบางคลา้สามารถเดินทางมาตามทางด่วนมอเตอร์เวยก์รุงเทพ-ชลบุรี 
เสียค่าด่านเก็บเงินจาํนวน 30 บาท แลว้ลงทีปลายทางฉะเชิงเทรา วงิตรงมายงัอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ผา่นสีแยกจะมีป้ายบอกทางไปอาํเภอพนมสารคามให้เลียวขวา ขบัรถตรงมาตามทางเรือยๆ จะพบ
วดัสมานรัตนาราม ขบัเลยมาอีกจะพบสีแยกอาํเภอบางคลา้ จากนนัให้เลียวซ้ายมาทีอาํเภอบางคลา้ 
ขบัตรงมาเรือยๆ จะพบอนุสาวรียพ์ระเจา้ตากสิน จากนนัให้เลียวขวามาทีตลาดนาํบางคลา้ ขบัรถ
ตรงมาแล้วเลียวซ้ายจะมีทางเข้าซอยข้างวดัแจ้งจะพบทีจอดรถของเทศบาลตาํบลบางคล้าไว้
ใหบ้ริการฟรี 
 อีกเส้นทางหนึงสําหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัสามารถวิงมาตามถนนสาย 
มีนบุรี-สุวินทวงศ ์ทางหลวงหมายเลข 304 เรือยมาจนถึงอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา และมุ่งหนา้ไปยงั
อาํเภอบางคลา้ ก่อนเขา้สู่ตลาดนาํบางคลา้ริมฝังแม่นาํบางปะกง    
 การคมนาคมโดยรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศจากหมอชิตและเอกมยั รวมถึงรถตู้
โดยสารปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึงผูโ้ดยสารสามารถเดินทางต่อดว้ยรถสอง
แถวสีส้มสู่อาํเภอบางคลา้ได ้       
 การเดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลาํโพงสามารถเดินทางไปลงทีสถานีชุมทาง
ฉะเชิงเทรา โดยเลือกเดินทางโดยรถไฟสายตะวนัออก เช่น กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  
อรัญประเทศ เป็นตน้ และเลือกโดยสารรถสองแถวสีส้มทีจะจอดแวะรับผูโ้ดยสารทีสถานีชุมทาง
ฉะเชิงเทราดว้ย 
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ภาพที  2 บริเวณสถานีขนส่งผูโ้ดยสารหนา้ตลาดบางคลา้ 
(ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 ส่วนการสัญจรทางนาํ ปัจจุบนัมีเพียงชาวบา้นทีอาศยัอยู่บริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกง  
ฝังตรงขา้มทีวา่การอาํเภอบางคลา้ทียงัคงใชก้ารคมนาคมทางนาํ แต่เป็นเพียงการเดินทางขา้มฝังไป
มาในระยะใกล้ๆ  เท่านนั เพราะการคมนาคมทางนาํเหมือนในอดีต ปัจจุบนัไดย้กเลิกไปหมดแลว้ 
โดยทีการสัญจรทางนาํจะไดรั้บความนิยมในช่วงวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีจะมีเรือ
นาํเทียวพานกัท่องเทียวชมธรรมชาติรอบเกาะลดั รอบริมฝังแม่นาํบางปะกงเท่านนั  
  นอกจาการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และการคมนาคมในปัจจุบันแล้ว ยงัได้มี
การศึกษาเกียวกบัลกัษณะทางภูมิอากาศของตาํบลบางคล้ามีลกัษณะอากาศร้อนชืน มีลมมรสุม 
ปกคลุมเกือบตลอดทงัปี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดงัต่อไปนี3  
 1. ฤดูหนาวเริมตงัแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุม ประกอบกบัอิทธิพลจากความกดอากาศสูงพดัผ่านทาํให้ทอ้งฟ้า
โปร่งและมีอากาศเยน็ มีหมอกปรากฏในตอนเชา้ 
 2. ฤดูร้อนเริมตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลง
ตะวนัออกและลมใตพ้ดัปกคลุมทาํใหมี้อากาศร้อน ซึงบางครังอาจมีพายฤุดูร้อนปรากฏลกัษณะเป็น
ฝนฟ้าคะนองกระจายทวัไป 

                                                           

 
3 อเนก เทพสุภรณ์กุล. บางคล้า  ปี, 92-93. 
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 3. ฤดูฝนเริมตงัแต่กลางเดือนกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมและร่องความกดอากาศตาํพาดผ่านบริเวณภาค
กลางและภาคตะวนัออกทาํใหเ้กิดฝนฟ้าคะนองกระจายทวัพืนทีและในบางครังอาจเกิดปัญหาพืนที
นาํท่วมฉบัพลนั เช่นในเหตุการณ์นาํท่วมอาํเภอบางคลา้เมือปลายปี พ.ศ. 2556 ทีผา่นมา สําหรับการ 
ตงัถินฐานของประชาชนในตาํบลบางคลา้จะหนาแน่นอยูบ่ริเวณตลาดบางคลา้ บริเวณถนนระเบียบ
กิจอนุสรณ์ และบริเวณเส้นนอกคือถนนบางคล้า-แปลงยาว เชือมระหว่างตัวเมืองบางคล้ากับ 
ทางหลวงสาย 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตาํบลบางคล้ามีพืนทีราบลุ่มแม่นํา เหมาะแก่ 
การเพาะปลูก เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและเป็นทีอยู่อาศยัของประชาชน โดยพืนทีส่วนใหญ่ใน
เขตเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดใ้ชเ้ป็นทีอยูอ่าศยัของประชาชน มีพืนทีในการทาํสวน ทาํนา พืนทีวา่ง
เปล่า พนืทีสาํหรับเลียงสัตวแ์ละพืนทีทางธรรมชาติ เช่น หว้ย หนอง คลอง บึงต่างๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที 3  สภาพบา้นเรือนในชุมชนบางคลา้ 
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 สภาพบา้นเรือนทียงัปรากฏในเขตเทศบาลพบวา่มีบา้นเรือนทียงัคงรูปทรงเป็นบา้นไม้
หลงัเก่าสองชนับริเวณตลาดบางคลา้ ซึงหลงเหลืออยูน่อ้ยมาก เนืองจากถูกเพลิงไหมไ้ปถึงสองครัง 
ตงัแต่ปี พ.ศ.2491 และครังที 2 ในปี พ.ศ. 2531 ทาํให้บา้นเรือนไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก
ด้วยสาเหตุของบ้านเรือนทีถูกเพลิงไหม้ไปทังสองครังนีเอง จึงทําให้สภาพบ้านเรือนใน 
เขตเทศบาลตาํบลบางคล้ามีการเปลียนแปลงเป็นลักษณะของตึกปูนสองชันรูปแบบสมยัใหม่  
แทบจะไม่คงเหลือบา้นไมแ้บบโบราณเหมือนเช่นในอดีตมากนกั  
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ภาพที  4 ยา่นบา้นไมเ้ก่าในตลาดบางคลา้           
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 อาคารไมห้ลงัเก่าทียงัหลงเหลืออยูใ่นบริเวณตลาดบางคลา้ ซึงจะอยูใ่นชุมชนหลงัวดั
แจง้ เป็นบางส่วนทีไม่ไดรั้บความเสียหายจากเพลิงไหมท้งัสองครัง จากการสํารวจพืนทีพบวา่ยงัมี
อาคารเก่าหลงเหลืออยูก่ระจดักระจายในตลาดบางคลา้ โดยสรุป 4 แห่ง คือ  
 1. บริเวณดา้นหนา้ตลาดบางคลา้ ติดกบัถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ใกลก้บัทางเขา้ตลาด
สดเทศบาลตาํบลบางคลา้ เหลืออยูป่ระมาณ 5-6 หอ้ง 
 2. บริเวณถนนไพบูลยว์ฒันา เลียบริมฝังแม่นาํบางปะกง ช่วงรอยต่อกบัถนนวรรณยิง 
จะมีบา้นไมเ้ก่ายงัสองฝังถนนราว 10 หลงั  
 3. บริเวณใกลถ้นนประชาเนรมิต ขา้งศาลหลกัเมืองอาํเภอบางคลา้ มีบา้นไมเ้ก่าเรียง
เป็นบริเวณยาวไปจรดถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ราว 10 หลงั ฝังตรงขา้มกบัทางเขา้โรงเจเง็กเช็งเก็ง 
 4. บริเวณระหวา่งทางเขา้ตลาดนาํบางคลา้มายงัลานจอดรถแพที 8-9 และลานจอดรถ
วดัแจง้ ราว 10 หลงั 
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ภาพที 5 แผนภาพแสดงสถานทีสาํคญัต่างๆ ในชุมชนบางคลา้ 
ทีมา: ภาพดดัแปลงจากโปรแกรม PAINT 
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นอกจากนี ชุมชนหลงัวดัแจง้ ซึงอยู่ใกล้กบัตลาดนาํบางคล้า ยงัถือว่าเป็นชุมชนทีมี
สถานทีสําคญัทีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมของชุมชนหลายแห่ง จากสภาพของ
พืนทีทีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขนาบดว้ยวดัแจง้และวดัโพธิ ปรากฏสถานทีสาํคญั เช่น    

วัดแจ้ง เป็นวดัทีตงัอยู่ริมถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ด้านหลังวดัใช้เป็นพืนทีในการ 
จอดรถของนกัท่องเทียวทีมายงัตลาดนาํบางคลา้ในช่วงวนัหยุด จากหลกัฐานไม่ปรากฏวา่สร้างขึน
ในปีใด แต่มีชาวบา้นเล่าต่อกนัมาวา่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดย้ก
ทพัมาตีเขมรไดเ้ดินทพัมาสวา่งทีบริเวณนี จึงทรงอนุญาตให้สร้างวดัขึนบริเวณนีและขนานนามว่า 
“วดัแจง้”4 วดันีมีความสําคญัอยู่ทีพระอุโบสถซึงมีโบสถ์เดิมตงัอยู่ฝังโรงเรียนวดัแจง้สร้างขึนเมือ 
พ.ศ. 2471 โดยหลวงประกาศคดี ต่อมาไดมี้การสร้างพระอุโบสถใหม่ขึนใน พ.ศ. 2479 โดยศรัทธา
ของคุณยายเจียม เงียมอือ ดว้ยเงินจาํนวน 70,000 บาท ภายในพระอุโบสถดา้นหนา้ประดิษฐานรูป
รัชกาลที 8 จารึกวา่อานนัทมหิดลสยามมินทร์ ดา้นขา้งมีพระพุทธบาทจาํลอง การก่อสร้างไดใ้ชช่้าง
สิบหมู่ วดัจึงมีสถาปัตยกรรมเหมือนวดัหลวงซึงเป็นศิลปแบบไทยผสมจีน หนา้บนัเป็นรูปนารายณ์
ทรงครุฑ ประตูดา้นหนา้มี 3 ประตู ทาํดว้ยไมแ้กะสลกั ประตูดา้นซ้ายและดา้ยขวาแกะสลกัเป็นรูป
สัตวใ์นป่าหิมพานต์ ประตูกลางแกะลวดลายทศชาติและปีนกัษตัรต่างๆ เหนือประตูกลางทาํเป็น
รูปทรงของมงกุฎหน้าต่างทีทาํด้วยไมส้ักเขียนเป็นรูปเทวดา ลงรักปิดทอง ผนงัรอบพระอุโบสถ
ประดบัลายไทยและรูปปันเทพพนม ปัจจุบนัมีการสร้างรูปปันยกัษไ์วข้า้งโบสถเ์ป็นรูปยกัษว์ดัแจง้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที 6  ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 
 (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือธนัวาคม 2557 

                                                           

 
4 เรืองเดียวกนั, 50-51. 
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 ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองอาํเภอบางคล้า เดิมเป็นศาลไมเ้ล็กๆ ตงัอยูเ่ลียบฝังแม่นาํบางปะกง 
เมือปี พ.ศ. 2491 ถูกไฟไหม ้จึงไดมี้การสร้างอาคารไมขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2540 โดยรืออาคารไม้
ทงัหมดและก่อสร้างตวัอาคารปูนประดบัลวดลายจีนสวยงาม5 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองอาํเภอบางคลา้
เป็นทีเคารพสักการะของคนไทยเชือสายจีน ซึงจะมีการเคารพสักการะและมีประเพณีการกินเจใน
เทศกาลเดือน 10 ของทุกปี จึงนบัวา่เป็นสถานทีศกัดิสิทธิแห่งหนึงของอาํเภอบางคลา้ 
 โรงเจเง็กเช็งเก็ง เป็นโรงเจทีชาวชุมชนบางคล้าให้ความเคารพนับถือ ตังอยู่บน
ถนนวรรณยิง ในอาํเภอบางคลา้ ช่วงเทศกาลกินเจจะมีการจดังานเฉลิมฉลองอย่างยิงใหญ่ ภายใน
โรงเจจะมีศาลเจา้ซึงภายในมีรูปพระโพธิสัตวอ์ยู่ตรงกลาง ดา้นซ้ายเป็นหมอยา ดา้นขวาเป็นกวนอู 
ปกติจะมีคนเขา้มาไหวอ้ยูบ่า้ง เพราะถา้เป็นคนทีไม่ไดอ้ยูใ่นชุมชนจะมองไม่เห็นทางเขา้โรงเจ จาก
การสํารวจพบว่าปกติจะมีคนดูแลศาลเจา้อยู่บริเวณดา้นใน ทาํให้ไม่ได้เปิดให้คนทวัไปไดเ้ขา้มา
กราบไหวม้ากนกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที  7 โรงเจเง็กเช็งเก็ง 
  (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ โรงเจเง็กเช็งเก็ง ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือ   
              สิงหาคม 2557) 
 

                                                           

 

 
5 เรืองเดียวกนั, 57. 
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วัดโพธิ สร้างขึนระหวา่ง พ.ศ. 2310-2325 สมยัพระเจา้ตากสินมหาราช รูปแบบเป็น
ศิลปสมยัรัตนโกสินทร์กบัอยธุยา รูปทรงจตุัรมุข ก่ออิฐฉาบปูน หลงัคาทรงจวัมุงกระเบืองเกล็ดเต่า 
ทาํจากดินเผา มีหน้าต่างหนึงช่อง มีประตู 2 ช่อง เหนือขอบประตูสองดา้นประดบัดว้ยถ้วยชาม 
สังคโลก เรียงกนัเป็นรูปทรงกลมหนา้จวัเป็นพืนเรียบ ตวัวิหารมีกาํแพงลอ้มรอบ พร้อมมุงหลงัคา
และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทาํด้วยปูน ประดิษฐานไวโ้ดยรอบ 8 องค์ ส่วนภายในวิหารมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์จาํนวน 1 องค ์ต่อมาหลงัคาวิหารและกาํแพงไดช้าํรุดและพงัลง6 จึงมีการ
บูรณะขึนมาใหม่ในปี พ.ศ. 2485 และมีการซ่อมแซมอีกครังในปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบนัวดัโพธิบางคลา้
ตงัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลบางคลา้ เป็นวดัทีมีคา้งคาวแม่ไก่ซึงเป็นสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนมอาศยัอยู่
บริเวณวดัเป็นจาํนวนมากและกลายเป็นเอกลกัษณ์ของวดัโพธิทีจะมามีนักท่องเทียวมาเยียมชม
คา้งคาวแม่ไก่บริเวณวดั 

โรงไม้ บริเวณถนนประชาเนรมิต อยูฝั่งซ้ายเลียบริมฝังแม่นาํบางปะกง ในอดีตโรงไม้
เหล่านีจะมีอยู่จาํนวนมากเพราะมีป่าไมที้อุดมสมบูรณ์ ในช่วงนาํหลาก นาํในแม่นาํบางปะกงจะ
ไหลลงผา่นอาํเภอบางคลา้เพือออกสู่ทะเล จึงมีการนาํซุงล่องมาตามแม่นาํทีตดัมาจากป่าไมใ้นแถบ
จงัหวดัปราจีนบุรี  ลกัษณะของการล่องไมซุ้งจะล่องมาครังละ 30-50 ตน้ มดัรวมกนัแลว้สร้างแพไม้
ไผ่ไวบ้นซุง เพือให้คนอาศยัอยู่ดา้นบนแพไมไ้ผ ่คนขายไมจ้ะล่องซุงเรือยมาจนถึงอาํเภอบางคลา้
และมีโรงไมใ้นอาํเภอบางคลา้รับซือไมไ้วท้งัหมด เพราะจะไม่มีการล่องซุงออกไปใกลป้ากแม่นาํ
บางปะกง ซึงจะเป็นทางออกทะเล ในระหวา่งทางถา้มีใครซือไมซุ้งก็จะมีการขายไมต้ลอดทาง เมือ
ล่องมาถึงบริเวณโรงไมใ้นแถบโดยโรงไมใ้นอาํเภอบางคลา้จะมีการรับซือไมไ้วเ้พือขายต่อให้คน
ในชุมชนและพืนทีใกลเ้คียง7  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
6 เรืองเดียวกนั, 52-53. 

 7 สัมภาษณ์, นายจอ้ย เอมบณัฑิต. ชาวบา้นในอาํเภอบางคลา้, 22 มีนาคม 2559. 
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ภาพที 8 โรงไมบ้ริเวณตลาดล่าง 
             (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ชุมชนตลาดบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือกรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 9 บริเวณโบสถข์องวดัโพธิ 
           (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 ) 
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นอกจากชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลบางคลา้เป็นชุมชนทีมีขนาดใหญ่ แบ่งยอ่ยออกไป
เป็นชุมชนเล็กๆ รอบเขตเทศบาลตาํบลบางคลา้ บริเวณเทศบาลตาํบลบางคลา้ประกอบดว้ยชุมชนที
กระจดักระจายอยู่โดยรอบพืนทีแบ่งย่อยออกไปเป็นชุมชนเล็กๆ รอบเขตเทศบาลตาํบลบางคล้า 
บริเวณเทศบาลตาํบลบางคล้าประกอบด้วยชุมชนทีกระจดักระจายอยู่โดยรอบพืนที ริมแม่นํา 
บางปะกงและพืนทีดา้นในทีมีการตดัถนนเพือใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในอาํเภอบางคลา้
ไปยงัอาํเภออืนๆ รวมถึงตาํบลใกลเ้คียงทีมีการเชือมต่อเส้นทางคมนาคมทางบกร่วมกนั นอกจากนี
เทศบาลตาํบลบางคลา้ยงัมีจาํนวนประชากรทีค่อนขา้งหนาแน่นอาศยัอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล 
บางคลา้แลชุมชนโดยรอบ ซึงสามารถสรุปตามแหล่งทีมาของขอ้มูลจากสํานกัทะเบียนทอ้งถินเทศบาล
ตาํบลบางคลา้ เมือวนัที 31มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยแยกจาํนวนประชากรทงัหมดจาํนวน 9,307 คน เพศ
ชาย 4,334 คนและเพศหญิงจาํนวน 4,973 คน ประกอบดว้ยชุมชนทงัหมด 10 ชุมชน ดงันี 

  
ตารางที 1  ตารางแสดงจาํนวนประชากรตามชุมชนต่างๆ ในเทศบาลตาํบลบางคลา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมา : เอกสารจากกองสวสัดิการและสังคม เทศบาลตาํบลบางคลา้, 2556: 13 
 

ชือชุมชน วนัทีจดัตงัชุมชน ชาย หญิง รวม 
1.สวนประดู่ 29 ก.พ. 2531 442 506 948 
2. บา้นครัว 2 มี.ค. 2543 456 550 1,006 
3. หลงัวดัโพธิ 24 เม.ษ. 2535 630 665 1,295 
4. หลงัวดัแจง้ 17 มิ.ย. 2535 748 774 1,522 
5. ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 9 เม.ย. 2544 401 500 901 
6. พระเจา้ตากสิน 9 เม.ย. 2544 446 555 1,001 
7. โจว๊ฉู่ 15 ก.ค. 2542 184 205 389 
8. บา้นปลายคลอง 22 มิ.ย. 2543 244 309 553 
9. บา้นดงตาล 29 ก.พ. 2531 290 318 608 
10. พระเจ้าตากสิน
รําลึก 

5 ต.ค. 2554 492 588 1,080 

ไม่กาํหนดชุมชน  1 3 4 
รวมทงัสิน    9,307 
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 จะเห็นไดว้่าชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลบางคลา้ประกอบไปดว้ยชุมชนย่อยอีกหลาย
ชุมชนและมีประชากรเป็นจาํนวนมาก มีความหนาแน่นในการตงัถินฐานบริเวณพืนทีใกลต้ลาดสด 
บางคล้า เช่น ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมชนหลังวดัแจ้งและชุมชนหลังวดัโพธิ แล้วค่อยๆ 
กระจายการตงัถินฐานไปตามพืนทีไกลความเจริญออกไปตามทีปรากฏในตารางดงักล่าว   
 นอกจากการเป็นชุมชนทีมีแม่นําบางปะกงไหลผ่านแล้ว ชุมชนบางคล้าย ังมี
ความสําคญัทางด้านประวติัศาสตร์ซึงในสมยักรุงศรีอยุธยาก่อนจะเสียกรุงครังที 2 พระยา 
วชิรปราการ เจา้เมืองกาํแพงเพชรหรือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ไดร้วบรวมไร่พลกองกาํลงัทงั
คนไทยและคนจีนตีฝ่าวงลอ้มของพม่าออกมาทางตะวนัตก ผ่านมายงับา้นทองหลาง ตะพานทอง 
บางปลาสร้อยถึงบา้นนาเกลือ8 เพือเดินทางต่อไปยงัเมืองจนัทบุรี ระหว่างทางได้ผ่านมาบริเวณ
ปากนาํโจโ้ล ้ซึงคือตาํบลปากนาํ อาํเภอบางคลา้ในปัจจุบนั กองทพัของสมเด็จพระเจา้ตากสินซึงมี
กองกาํลงัน้อยกว่ากองทพัของพม่าไดสู้รบกนัในบริเวณนี แต่ดว้ยพระปรีชาสามารถของสมเด็จ 
พระเจา้ตากสินมหาราช ทาํให้กองทพัของพระองค์มีชัยชนะเหนือกองทพัของพม่าและสามารถ
เดินทางไปยงัเมืองจนัทบุรีไดส้าํเร็จ 
 หลงัจากทีมีการปราบดาภิเษกพระองค์ขึนเป็นกษตัริยมี์พระนามว่าสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที 4 หรือสมเด็จพระเจา้ตากสินแห่งกรุงธนบุรี จึงไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ให้สร้างเจดียเ์พือเป็นอนุสรณ์ในการสู้รบกบัพม่าในครังนนั ต่อมาเจดียอ์งคเ์ดิมไดถู้กกระแสนาํกดั
เซาะจนพงัทลายไปในปี พ.ศ. 2491  จึงมีการบูรณะพระสถูปเจดียขึ์นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2539 บริเวณ
คลองท่าลาด ตาํบลปากนาํ อาํเภอบางคลา้ มีลกัษณะเจดียท์รงระฆงั มีซุ้ม 4 ดา้นตามรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของกรมศิลปากร แลว้เสร็จเมือปี พ.ศ.2542 นบัเป็นสถานทีท่องเทียวอีกแห่งหนึง
ของอาํเภอบางคล้า และเป็นสถานทีแวะพกัในการล่องเรือรอบเกาะลดัซึงเป็นอีกหนึงกิจกรรม
ท่องเทียวภายในตลาดนาํบางคลา้อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
8
  อเนก เทพสุภรณ์กุล. บางคล้า  ปี, 56. 

 



49 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  10  อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
   (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตาํบลปากนาํ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2557) 
 
 นอกจากนียงัมีในเอกสารท้องถินของอาํเภอบางคล้ายงัมีการพูดถึงทีมาของอาํเภอ 
บางคลา้วา่แต่เดิมตงัอยูบ่ริเวณตาํบลบางสวน ซึงคือทีตงัของวดัใหม่บางคลา้ในปัจจุบนั ต่อมาไดมี้
การยา้ยอาํเภอบางคล้ามายงัตาํบลเตาสุรา เนืองจากทีว่าการอาํเภอเดิมค่อนขา้งไกล เหตุทีเรียกว่า
ตาํบลเตาสุราเพราะมีโรงต้มเหล้าของทางราชการอยู่บริเวณนัน ต่อมาจึงมีการเปลียนชือตาํบล 
เตาสุราเพือให้มีความสอดคล้องกบัอาํเภอบางคล้า จึงเรียกกนัว่าตาํบลบางคล้ามาจนถึงปัจจุบนั  
โดยสาเหตุทีเรียกวา่บางคลา้ เพราะชุมชนในบริเวณนีมีตน้คลา้ขึนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ตน้คลา้มกัจะ
ขึนบริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกง และชาวบา้นจะนาํมาใชใ้นการทาํเครืองจกัสาน ตบัจากมุงหลงัคา  
แต่เมือยคุสมยัเปลียนไปตน้คลา้จึงเริมลดนอ้ยลง 
  จะเห็นไดว้่า อาํเภอบางคลา้ปรากฏหลกัฐานในฐานะสถานทีสําคญัของการสู้รบกบั
กองทัพพม่าอีกแห่งหนึง ก่อนทีจะมีการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น  
สภาพทางภูมิศาสตร์ทีอยู่ติดกบัแม่นาํบางปะกงยงัทาํให้บางคลา้เป็นเมืองทีมีความอุดมสมบูรณ์
ทางดา้นการเกษตร พืชพนัธ์ุธญัญาหาร เช่น ขา้วหอมมะลิ สวนหมาก สวนมะม่วง มะพร้าวนาํหอม
และเป็นแหล่งการเลียงสัตวที์สําคญั เช่น การเลียงสุกร เลียงปลา และการเลียงกุง้กุลาดาํ ดว้ยความ
อุดมสมบูรณ์ของพืนทีและสภาพทางภูมิศาสตร์ทีเอืออาํนวย ทาํให้บางคลา้เป็นทีรู้จกัของคนทวัไป
ในฐานะเมืองทางการเกษตร โดยจะมีการจดังาน “เทศกาลงานมะม่วง” ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ของทุกปี ซึงเป็นสินคา้ทางการเกษตรของบางคล้า โดยทางจงัหวดัฉะเชิงเทรา สํานกังานเกษตร
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จงัหวดัและกลุ่มเกษตรกรไดร่้วมกนัจดัขึน เพือให้เป็นทีรู้จกัของประชาชนทวัไปและช่วยกระจาย
สินคา้ทางการเกษตรใหก้บัชาวสวนอีกทางหนึง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 11  ตน้คลา้  
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557)                 
 

       ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ทีมีแม่นําบางปะกงไหลผ่านยงัทําให้ชุมชนบางคล้ามี
ความสําคญัสําหรับการเป็นเส้นทางการคมนาคมของคนในอาํเภอบางคลา้ ซึงจะเป็นจุดแวะพกัเรือที
จะเดินทางไปยงัจงัหวดัฉะเชิงเทราในช่วง พ.ศ. 2504-2514 โดยปรากฏหลกัฐานทงัหมด 3 ท่าเรือคือ 
       1. ท่าเทียบเรือดา้นทิศเหนือ เรียกว่าท่าเรือเขียว เพราะเรือจะทาสีเขียวทงัลาํ มาจาก
อาํเภอพนมสารคาม แลว้แวะพกัทีอาํเภอบางคลา้ประมาณ 1 ชวัโมง ก่อนจะวงิไปส่งผูโ้ดยสารทีอาํเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา และใหผู้โ้ดยสารเดินทางดว้ยรถไฟเพือเขา้กรุงเทพฯ ต่อไป  
  2. ท่าเรือกลาง บริเวณตลาดบางคลา้ เรียกวา่ท่าเรือแดง เพราะเรือทีวิงผา่นจะทาสีแดง
ทงัลาํ เป็นเรือขนาดใหญ่มีสองชัน ชาวบ้านเล่าว่าบางลํามีปล่องระบายควนัถึงสองปล่อง วิงรับ
ผูโ้ดยสารจากจังหวดัปราจีนบุรี และมาแวะจอดพักเรือทีตลาดบางคล้าประมาณ 1-2 ชัวโมง  
แลว้เดินทางต่อไปยงัอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพือไปส่งผูโ้ดยสารทีจะเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เช่นเดียวกบั
เรือเขียว   
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  3. ท่าเรือดา้นทิศใตข้องตลาด เรียกวา่ท่าเรือขาว เพราะเรือมกัทาดว้ยสีขาวทงัลาํ แต่มี
ความแตกต่างกบัเรือแดงและเรือเขียว เพราะเรือขาวนนัจะนาํเรือกระแชงขนาดกลางมาต่อหลงัคา เพือ
ใชรั้บส่งผูโ้ดยสารระยะใกล้ๆ  บริเวณสองฝังริมแม่นาํบางปะกง9  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 12 ท่าเทียบเรือเทศบาลตาํบลบางคลา้ (ท่าเรือแดงในอดีต) 
   (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ริมฝังแม่นาํบางปะกง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน  2556) 
 
 ในปัจจุบันท่าเรือทงัสามท่าไม่ปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู่ เพราะในช่วงปลาย 
ปี 2556 ทางกรมโยธาธิการและผงัเมืองของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัทาํโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ตงัแต่บริเวณหน้าทีว่าการอาํเภอบางคล้าเป็นระยะทางยาวเลียบแม่นําบางปะกงระยะทางกว่า 
2 กิโลเมตร ทาํใหท่้าเรือทีเคยมีอยูเ่ดิม มีลกัษณะเป็นศาลาซึงเคยใชเ้ป็นท่าเทียบเรือ ไดถู้กรือทิงและ
สร้างเป็นศาลาแบบใหม่ตลอดริมแม่นําบางปะกง จึงไม่หลงเหลือท่าเทียบเรือทีเคยใช้ในการ
คมนาคมทางนาํเหมือนในอดีตทีผา่นมา จะเห็นไดว้่าในช่วง พ.ศ. 2504-2514 อาํเภอบางคลา้เป็น
เมืองขนาดใหญ่ คึกคกั และเป็นจุดแวะพกัเรือทีผูโ้ดยสารจากต่างถินจะมาแวะพกัเพือเดินทางไปยงั
อาํเภอเมืองและเดินทางต่อไปยงัปลายทางทีจงัหวดักรุงเทพฯ ดว้ยสภาพความรุ่งเรืองในอดีตทาํให้
อาํเภอบางคลา้เป็นทีรู้จกัของบุคคลทวัไป ในฐานะ “จุดแวะพกั” การเดินทางทางเรือ 
 หลงัจาก พ.ศ. 2514  เมือเส้นทางการคมนาคมทางนาํเริมไม่ไดรั้บความนิยม ภาครัฐเริม
มีการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและสาธารณูปโภคพืนฐานทงัไฟฟ้าและนาํประปาต่างๆ  
เพือความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ทีดีขึนของประชาชน การเปลียนแปลงดังกล่าวคือการ

                                                           

9
 อเนก เทพสุภรณ์กุล. บางคล้า  ปี, 70. 
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เปลียนแปลงเส้นทางคมนาคมทางนาํมาเป็นการสัญจรทางบกและเปลียนจากการเดินทางทางเรือที
ใชร้ะยะเวลานาน มาเป็นการเดินทางดว้ยรถยนตที์ใชร้ะยะเวลารวดเร็วและสะดวกกวา่การเดินทาง
ทางเรือ ด้วยเหตุนีจึงทาํให้อาํเภอบางคล้าทีเคยเป็นเมืองใหญ่และเป็นทีรู้จกัของบุคคลทวัไป 
กลายเป็นเมืองปิดและไม่ค่อยมีใครรู้จกัอาํเภอบางคลา้เท่าไหร่นกั เพราะไม่ใช่เมืองผา่นทางรถยนต ์
เช่น อาํเภอพนมสารคามในปัจจุบนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  13  การปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ 
     (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม  2557) 
         
วถิีชีวติ วฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบางคล้า 
 ชาวชุมชนในเทศบาลตาํบลบางคลา้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชือสายจีน นบัถือศาสนา
พุทธ โดยจะไปประกอบพิธีกรรมสําคญัทางศาสนาทีวดัภายในชุมชน เช่น วดัแจง้ วดัโพธิ ชาว
ชุมชนบางคลา้จะสร้างทีอยูอ่าศยัเพือประโยชน์ทางการติดต่อคา้ขายเป็นหลกั เช่น ในบริเวณตลาด
สดบางคลา้บางคนมีพืนทีในการทาํนา ทาํสวนก็จะมีการสร้างทีอยูอ่าศยัอยูใ่นบริเวณพืนทีในสวน
ของตนเอง และมีคนต่างถินทีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจดัสรร บา้นเช่าหรืออพาร์ตเมนตต่์างๆ ทีก่อสร้าง
ขึนภายหลงั ชุมชนบางคล้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรมเป็นหลกั แต่สภาพสังคมที
เปลียนแปลงไป ทาํใหอ้าชีพหลกัของชาวชุมชนบางคลา้เปลียนเป็นการรับจา้งทวัไปหรือรับราชการ
มากกวา่อาชีพเกษตรกรรมและการคา้ขาย แต่ก็ยงัมีบางครอบครัวทียงัประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น การทาํนา สวนมะม่วง สวนหมาก สัปปะรด เป็นตน้ บางครอบครัวมีรายไดจ้ากงานประจาํแลว้ 
ก็ยงัประกอบธุรกิจการคา้และรับจา้งทวัไปเป็นอาชีพเสริม 
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 อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีการประกอบอาชีพอืนๆ หลงเหลืออยูบ่า้ง เช่น โรงนาํแข็ง โรงเลือย 
โรงงานขนมเปียะ โรงก๋วยเตียว เป็นตน้ แต่ก็มีแนวโน้มลดลง เพราะชาวบา้นนิยมประกอบอาชีพ
อืนทีมีความสบายมากกวา่การใชแ้รงงานเหมือนในอดีต และยงัพบวา่จาํนวนผูสู้งอายุในชุมชนเริมมี
จาํนวนมากขึน โดยเฉลียอาย ุ50-90 ปี อยูที่ประมาณ 1,500 คน จากจาํนวนประชากรในเขตเทศบาล
ทงัหมด 9,300 กว่าคน อาชีพอิสระและรับจา้งทวัไป จึงเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ของคนในชุมชน
บางคลา้ในปัจจุบนั 
 ลกัษณะของวฒันธรรมทอ้งถินของชาวชุมชนตาํบลบางคลา้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชือ
สายจีน จึงมีประเพณีทีเกียวขอ้งกบัเทศกาลของชาวจีน และประเพณีทีสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ในชุมชน นอกจากนียงัมีประเพณีท้องถินทีต่างไปจากทีอืน เพราะมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์อยูใ่กลก้บัแม่นาํบางปะกง ซึงสามารถสรุปประเพณีของชาวชุมชนบางคลา้ไดด้งัต่อไปนี 
 
ตารางที 2 ตารางแสดงประเพณีทอ้งถินของชาวชุมชนบางคลา้ในรอบปี 

เดือน ประเพณีทีสาํคญั 
มกราคม ประเพณีขึนปีใหม่ 

 
เมษายน ประเพณีสงกรานต ์งานสมโภชอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย ์

 
กรกฎาคม ประเพณีหล่อเทียนเขา้พรรษา 

 
ตุลาคม 
 

ประเพณีการกินเจ ประเพณีตกับาตรเทโว 
 

พฤศจิกายน 
 

ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่หลวงพอ่โสธรทางนาํ 
 

ธนัวาคม 
 

งานวนัพระเจา้ตากสินมหาราช 
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 นอกจากวฒันธรรมทอ้งถินทีมีชาวไทยเชือสายจีนอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากแลว้ ชุมชน
ในเขตเทศบาลตาํบลบางคลา้ยงัมีภูมิปัญญาทอ้งถินในรูปแบบทางดา้นเกษตรกรรมเป็นหลกั เพราะ
พืนทีส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่มแม่นาํ เหมาะทีจะทาํการเพาะปลูก ดังนันภูมิปัญญาของชาวชุมชน 
บางคล้าจึงมีความโดดเด่นทางดา้นเกษตรกรรม เช่น การทาํนา โดยเฉพาะการปลูกขา้วหอมมะลิ 
การทาํสวนมะม่วง การทาํสวนหมาก สวนมะพร้าวนาํหอม เป็นตน้ 
 พืนทีของตาํบลบางคลา้ตงัอยูริ่มแม่นาํบางปะกง จึงมีตน้จากและตน้คลา้ขึนอยูม่ากมาย
บริเวณริมแม่นาํ จึงทาํให้เกิดการนาํจากมาใช้เยบ็เป็นตบัจาก เพือใช้ประโยชน์ในการมุงหลงัคา  
แต่ในปัจจุบนัไดมี้วสัดุอืนเขา้มาแทนทีทาํให้คนไม่นิยมใช้ตบัจากในการมุงหลงัคา คนทีสามารถ
เยบ็ตบัจากได ้ก็มีจาํนวนลดนอ้ยลง ภูมิปัญญาทีปรากฏอีกอยา่งของชาวบางคลา้คือการทาํหมวกกุย
เลย้หรือทีชาวบา้นมกัเรียกวา่หมวกกุยเลย้ เป็นคาํทีใชเ้รียกชือหมวกแบบจีน เพราะมีคนจีนอาศยัอยู่
ค่อนขา้งมากมีลกัษณะเป็นทรงกลมหวัแหลม ปีกกวา้ง สามารถใช้กนัแดดกนัฝนไดดี้ ชาวบา้นจะ
นิยมใส่เวลาออกไปทาํนา ทาํสวน หมวกกุยเลย้ สานด้วยไมไ้ผ่เป็นโครงแลว้ใช้ใบตาลสอดตาม
โครง มีการชุบนาํมนัปิดทบัใบตาลอีกชนัหนึง จึงทาํให้กนัฝนไดดี้ และมีความทนทาน ปัจจุบนัมี
การอนุรักษท์าํหมวกกุยเลย้ไวเ้ป็นงานหตัถกรรมพืนบา้นและเป็นสินคา้โอทอปของอาํเภอบางคลา้ 
ประกอบกบัมีความพร้อมในดา้นวตัถุดิบ จึงยงัมีการสานหมวกกุยเลย้มาจนถึงปัจจุบนั 
 
2. ประวตัิและพฒันาการของตลาดนําบางคล้า 
 2.1 ประวตัิการก่อตังตลาดนําบางคล้า 
  จากการศึกษาเอกสารของเทศบาลตาํบลบางคล้าและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ในเทศบาลตาํบลบางคล้าพอสรุปได้ความว่า ตลาดนําบางคล้าจัดตังขึนโดยนโยบายของ 
คณะผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลบางคลา้คือนายศุภชยั วีระสมบติั เมือวนัที 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  
มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเทียวของอาํเภอบางคลา้ให้เป็นทีรู้จกัและทาํให้
ประชาชนในทอ้งถินไดมี้รายไดเ้พิมขึนจากการท่องเทียว เพือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชน
บางคล้า เป็นการอนุรักษ์และฟืนฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึน 
และยงัเป็นการกระตุน้ให้เกิดการปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหน้าทีว่าการอาํเภอบางคลา้ บริเวณริมฝัง
แม่นาํบางปะกงใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวของอาํเภอบางคลา้อีกดว้ย 
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ภาพที 14 สินคา้ประเภทเครืองจกัสานทีวางขายในแพตลาดนาํบางคลา้ 
   (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 ตลาดนาํบางคลา้ในช่วง พ.ศ. 2550 ไดมี้การจดัพืนทีคา้ขายบริเวณหนา้ทีวา่การอาํเภอ
ดา้นบน มีลกัษณะคลา้ยกบัตลาดนดั ซึงจะมีชาวบา้นนาํสินคา้ในทอ้งถินมาขาย โดยเฉพาะสินคา้
ทางดา้นเกษตรกรรม มีการจดังานเทศกาลมะม่วง ซึงจะจดัระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุก
ปี เมือมีจาํนวนผูป้ระกอบการมากขึน ประกอบกบัแพตลาดนาํจาํนวน 3 แพไดส้ร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงมีการให้ผู ้ประกอบการย้ายสินค้าลงมาขายทีบริเวณแพตลาดนําทีมีการสร้างแพ 
ไวแ้ละได้ยกเลิกการขายสินค้าบนบกแทน โดยการการสร้างแพตลาดนําได้มีการสํารวจและ
ออกแบบโดยกองช่างของเทศบาลตาํบลบางคลา้และไดท้าํเรืองขออนุญาตในการต่อแพตลาดนาํบาง
คลา้กบักรมเจา้ท่า เป็นลกัษณะของโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดบั โดยมีความกวา้งประมาณ 6 
เมตร ยาว 30 เมตร รวม 3 แพ เชือมติดต่อกนัเพือให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าในเรือและ
ผู ้ประกอบการสามารถนําเรือมาเทียบจอดด้านข้างแพตลาดนําได้ ต่อมาใน พ.ศ. 2554  
มีผูป้ระกอบการมากขึนตามลําดับ จึงมีการอนุมัติงบประมาณจากทางเทศบาลตาํบลบางคล้า  
เพือก่อสร้างแพตลาดนาํเพิมอีก 6 แพ รวมเป็น 9 แพมีลกัษณะทอดยาวอยู่ริมฝังแม่นาํบางปะกง 
ตงัแต่หนา้ทีวา่การอาํเภอบางคลา้ถึงบริเวณลานวดัแจง้ ซึงการดาํเนินการก่อสร้างตลาดนาํบางคลา้
ในครังนีเป็นหนึงในนโยบายดา้นการส่งเสริมการท่องเทียว เป็นอาํนาจหนา้ทีประการหนึงในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองตาม
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พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8)10 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 15  แพตลาดนาํบางคลา้ทงั 9 แพ 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ริมฝังแม่นาํบางปะกง ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
                เมือเมษายน 2556) 
 

 2.2 พฒันาการของตลาดนําบางคล้า 
      ตลาดนาํบางคลา้ก่อตงัในตงัแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบนั พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา
พฒันาการตลาดนาํบางคลา้ดาํเนินมาได ้9 ปีเศษ พฒันาการตลาดนาํบางคลา้ออกไดเ้ป็น 3 ระยะ
ไดแ้ก่  ระยะทีหนึง พ.ศ. 2550-2554 นีทางเทศบาลบางคลา้ยงัมิไดดู้แลบริหารจดัการดา้นตลาดนาํ
อยา่งเต็มที เพราะมีนโยบายให้มีการการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาด
นาํบางคลา้ขึนมาดูแลบริหารงานแทนเทศบาล รวมไปถึงการมีหน้าทีประชาสัมพนัธ์ การจดัเก็บ
รายไดต่้างๆ อีกทงับริหารจดัการตลาดนาํทงัหมด ซึงสมาชิกของชมรมฯ จะเป็นผูป้ระกอบการในทีอยู่
ในตลาดนาํไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาดนาํกนัเองรวมถึงการจดัเก็บรายไดภ้ายในตลาดนาํนนั
ในระยะนีชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาดนาํบางคลา้ไดค้่อนขา้งมากและ มีความ
เป็นอิสระในการจัดการตลาดนําบางคล้า แต่ยงัไม่มีการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เข้ามาดูแล
ผูป้ระกอบการ ประธานและกรรมการของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้

                                                           

10 เทศบาลตาํบลบางคลา้, งานส่งเสริมการท่องเทียว, สาํนกัปลดัเทศบาล, ตลาดนาํบางคลา้, 4. 
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คดัเลือกมาจากคนในชุมชนเอง ในระยะนีมีการขยายแพจาก 3 แพเป็นจาํนวน 9 แพและการเลือก
ผูป้ระกอบการทีจะเขา้มาคา้ขายสินคา้จะพิจารณาจากคนในทอ้งถินเป็นอนัดบัตน้ๆ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ภาพที 16 ท่าเทียบเรือตลาดนาํบางคลา้ 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
  ระยะทีสอง (มิถุนายน 2555 – พฤศจิกายน 2556) หลงัจากทีการบริหารงานของ 
นายศุภชยั วรีะสมบติัไดสิ้นสุดลง ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดมี้การเลือกตงัคณะผูบ้ริหารใหม่และ
เมือไดค้ณะผูบ้ริหารชุดใหม่ใน พ.ศ. 2555 แลว้ จึงมีการปรับเปลียนนโยบายการบริหารงานของ
ตลาดนาํบางคลา้ โดยใหย้บุชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ และให้
เจา้หนา้ทีของเทศบาลตาํบลบางคลา้เขา้มาดูแลบริหารจดัการตลาดนาํแทน มีหน่วยงานทีรับผิดชอบ
คืองานส่งเสริมการท่องเทียว สํานกัปลดัเทศบาลตาํบลบางคลา้ ขึนตรงต่อนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาํบลบางคลา้และมีการจดัเก็บรายได ้เพือใหเ้ป็นรายไดข้องทางเทศบาลบางคลา้ 
  ในระยะนีไดมี้การจดักิจกรรมเพือการส่งเสริมการท่องเทียวต่อมาอย่างต่อเนือง 
เช่นการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาลสําคญัๆการประชาสัมพนัธ์จากรายการโทรทศัน์ช่องต่างๆ ที
ติดต่อผา่นทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ เป็นตน้การจดัให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของแม่นาํบาง
ปะกง กาํจดัขยะและสิงปฏิกูลต่างๆ ในบริเวณสถานทีคา้ขายและใกล้เคียง รวมไปถึงการออก
ระเบียบเทศบาลตาํบลบางคลา้เกียวกบัผูป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ
เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามระเบียบของทางเทศบาล มีการเก็บค่าเช่าแพอย่างเป็น
ระบบเริมทีราคาเมตรละ 25 บาท มีการจดัพนืทีใหผู้ป้ระกอบการขายสินคา้ตามความเหมาะสม เช่น 
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สินคา้ประเภทอาหารจะขายบนเรือ สินคา้ประเภทของทีระลึกจะขายบนแพตลาดนาํและในระยะนี
เริมมีการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้ตลาดนาํบางคลา้ใน พ.ศ. 2556  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  17  บริเวณแพตลาดนาํบางคลา้ริมแม่นาํบางปะกง  
                    (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ริมฝังแม่นาํบางปะกง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน  2556) 
 
  ต่อมาประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคม ปี 2556 ตลาดนําเริมปิดให้บริการ 
เนืองจากภาวะอุทกภยัทางภาคตะวนัออก ทีกลายเป็นพืนทีรับนาํจากทางจงัหวดัปราจีนบุรี อรัญ
ประเทศ สระแกว้ ทาํให้นาํในแม่นาํบางปะกงขึนสูงเพราะตอ้งระบายนาํออกสู่อ่าวไทย รวมกบั
ภาวะนาํทะเลหนุนสูง ทาํให้นาํท่วมพืนทีอาํเภอบางคลา้นานเป็นเดือน ชาวบา้นไม่สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก ถนนบางสายรถเล็กไม่สามารถใช้งานได ้จึงมีการประกาศปิดให้บริการตลาดนาํ
ชวัคราว เป็นเวลา 1 เดือน 7 วนั11  
  ระยะทีสาม (ธันวาคม 2556 – ปัจจุบนั) หลงัจากทีทางเทศบาลบางคล้าไดใ้ห้
เจา้หนา้ทีของทางเทศบาลบางคลา้มาช่วยดูแลการบริหารจดัการภายในตลาดนาํไดร้ะยะหนึง ต่อมา
จึงไดมี้การปรับเปลียนนโยบายอีกครังใน พ.ศ. 2557 โดยใหมี้การประชุมจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายสินค้าและอาหารตลาดนําบางคล้าขึนอีกครัง เนืองจากเทศบาลมีนโยบายต้องการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาดนาํบางคลา้และเพือเป็นการขออนุมติังบประมาณใน

                                                           

11 สัมภาษณ์, ศรายุทธ ศรีสุนทร,  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางคลา้, 18 
สิงหาคม, 2557. 
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การนาํมาพฒันาตลาดนาํเป็นลกัษณะของชมรมฯ แต่อาํนาจหนา้ทีหลกัในการบริหารงานยงัเป็นของ
เทศบาลบางคลา้อยูเ่ช่นเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 18 บริเวณดา้นหนา้แพตลาดนาํบางคลา้หลงัจากมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
  
  ในช่วงปลาย พ.ศ. 2556 จึงไดมี้การจดัตงัลกัษณะของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่าย
สินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้มีการจดัตงัประธานชมรม 1 คน รองประธานชมรม 1 คนและ
กรรมการประจาํแพๆ ละ 2 คน ทงัหมด 9 แพ รวมกรรมการเป็น 18 คน และมีสมาชิกชมรมฯ 
จาํนวนทงัสิน 20 คน เป็นชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ ประธาน
ชมรมฯ ไดรั้บการเลือกจากนายกเทศมนตรีเทศบาลบางคลา้ จากนนัก็มีการเลือกรองประธานชมรม
ฯ ส่วนกรรมการประจาํแพต่างๆ ไดมี้การเลือกกนัในภายหลงั โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผูป้ระกอบการ
ไดพู้ดคุยกนัและตกลงเลือกกนัเองภายใน เมือไดส้มาชิกครบตามจาํนวนแลว้จึงเสนอรายชือให้กบั
เทศบาลตาํบลบางคลา้ต่อไป12 
  
 

                                                           

 
12 สัมภาษณ์, บุญมี ศรีสุข, ประธานชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร

ตลาดนาํบางคลา้, 12 กุมภาพนัธ์ 2557. 
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ภาพที 19  บริเวณตลาดนาํบางคลา้เมือตอนถูกนาํท่วม 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2556) 
 
 หน้าทีของสมาชิกในชมรมฯ คือช่วยกันดูแลจัดระเบียบเรืองของความสะอาด  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแพตลาดนาํ คอยประสานงาน ช่วยเหลือในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
เกียวกบัปัญหา ขอ้ร้องเรียนจากนกัท่องเทียวและการประชุมผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้ จาก
ทางเทศบาลใหผู้ป้ระกอบการดว้ยกนัทราบและไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูป้ระกอบการ 2 เดือนต่อครัง 
เพือให้ผูป้ระกอบการรายอืนในตลาดนาํได้รับทราบขอ้มูลข่างสาร กฎระเบียบ ปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขต่างๆ ซึงสมาชิกของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํจาํนวน 
20 คนนีจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ จากทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ มีบทบาทเป็นเพียงคนทีคอย
ประสานงานจากเทศบาลบางคลา้ไปสู่ผูป้ระกอบการในตลาดนาํ ซึงในระยะทีสามนี ชมรมฯจะเขา้
มามีบทบาทในดา้นการประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเทียวของตลาดนาํและประสานงานระหว่าง
ผูป้ระกอบการรายอืนๆกบัเทศบาลในดา้นขอ้มูลข่าวสารไดดี้ขึน 
 
3. การจัดการตลาดนําบางคล้าทผ่ีานมา 
 การจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมาตงัแต่ พ.ศ. 2550-2559 ไดมี้การเปลียนแปลงตาม
ลกัษณะนโยบายของผูบ้ริหารตลาดนาํ ซึงก็คือ เทศบาลตาํบลบางคลา้ การศึกษาในครังนีจึงแบ่ง
การศึกษาดา้นการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมาในแต่ละดา้นคือ 1.ดา้นการจดัการพืนที 2. ดา้น
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การจดัการสินคา้ 3. กิจกรรมต่างๆ ของตลาดนาํบางคลา้ 4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 5. การจดัการ
สิงอาํนวยความสะดวก 6. การประชาสัมพนัธ์ ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี 
   3.1 การจัดการพนืท ี
      ตลาดนําบางคล้าตังอยู่บริเวณริมแม่นําบางปะกง หน้าทีว่าการอาํเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีลกัษณะเป็นโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดบัของเทศบาล ซึงมีความกวา้ง
ประมาณ 6 เมตร ก่อสร้างครังแรกจาํนวน 3 แพ เชือมติดต่อกนัและเริมมีการขยายแพเพิมใน
ภายหลงัอีกเป็นจาํนวน 6 แพ รวมทงัหมดเป็น 9 แพ  
      ตลาดนาํบางคลา้บริหารงานโดยเทศบาลตาํบลบางคลา้ งบประมาณในการก่อสร้าง
แพตลาดนําเป็นเงินสะสมของเทศบาลตําบลบางคล้า ซึงก่อสร้างทังหมด 9 แพประมาณ  
35 ลา้นบาทและไดมี้การเปลียนแปลงคณะผูบ้ริหารทงัหมดตงัแต่ก่อสร้างแพตลาดนาํบางคลา้มา
ทงัหมด2ชุดคือ 1.นายศุภชยั วรีะสมบติัและ 2.นายวสูิตร ศรีสุนทร หนา้ทีของเทศบาลตาํบลบางคลา้
ในการบริหารจัดการตลาดนําจะเน้นทีการจัดระเบียบร้านค้า การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ขอ้ร้องเรียนทีอาจจะเกิดขึนระหว่างนกัท่องเทียวกบัผูป้ระกอบการ การเก็บรายได้จากค่าเช่าแผง  
การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนทีชาํรุดเช่น รางนาํ พดัลมเพดานในแพตลาดนาํ เป็นตน้  
      ตัวอย่าง เ ช่นผู ้ประกอบการรายใหม่ ทีต้องขายสินค้าในตลาดนําบางคล้า  
ตอ้งเป็นคนในพืนทีเขตเทศบาลตาํบลบางคลา้ เมือมีการติดต่อเซ็นสัญญารายปีกบัทางเทศบาลแลว้  
ตอ้งรับทราบกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของทางเทศบาล ถา้ไม่ปฏิบติัตามระเบียบในสัญญาเช่าจะมี
การลงโทษ โดยในครังแรกจะเป็นการตกัเตือนดว้ยวาจาและทา้ยทีสุดจะเป็นการระงบัสัญญาเช่า
พืนทีทนัที 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 20  แผนภาพแสดงพนืทีของตลาดนาํบางคลา้ 
ทีมา: ภาพดดัแปลงจากโปรแกรม PAINT 62 
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ภาพที  21 ร้านคา้ในแพตลาดนาํบางคลา้ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
   ปัจจุบนัตลาดนาํบางคล้าได้รับการดูแลจากเทศบาลตาํบลบางคล้าโดยตรง  
ทงัการจดัระเบียบ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ในการจดัเก็บค่าเช่าพืนที ซึงจะเป็นรายได้
ของทางเทศบาล และมีส่วนของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้เป็น
ส่วนทีคอยประสานงานภายในกับผูป้ระกอบการในตลาดนํา และในบางครังประธานชมรมฯ  
มีหน่วยงานจากภายนอก เช่น รายการโทรทศัน์ช่องต่างๆ ติดต่อมาถ่ายทาํรายการ ซึงประธาน 
ชมรมฯ จะเป็นผูแ้จง้ใหค้ณะผูบ้ริหารตลาดนาํทราบในภายหลงัอีกครัง  
       การจัดการพนืทขีองตลาดนําบางคล้าและพืนทีต่อเนือง  ลกัษณะของแพตลาด
นาํบางคลา้มีจาํนวนทงัหมด 9 แพ ตงัอยู่ริมแม่นาํบางปะกง มีพืนทีสําหรับขายสินคา้ทงัการขาย
สินค้าบนเรือ สําหรับสินค้าประเภทอาหารและเครืองดืมและการต่อแพเพิมเติมเพือขายสินค้า
ประเภทหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ สินคา้ทางการเกษตรและของทีระลึกต่างๆ มีพืนทีตรงกลางแพ
สําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารและให้นักท่องเทียวเดินชมสินค้ามีพืนทีบนบกสําหรับให้
นกัท่องเทียวจอดรถและให้บริการห้องนาํ ซึงเป็นพืนทีของหน่วยงานทางราชการอืนๆ เช่น สถานี
ตาํรวจภูธรอาํเภอบางคลา้ ทีว่าการอาํเภอบางคลา้ เป็นตน้ นอกจากนีพืนทีบริเวณโดยรอบยงัเป็น
ชุมชนตลาดบางคลา้เก่า ขนาบดว้ยพนืทีของวดัแจง้และวดัโพธิ พนืทีของวดัแจง้ไดใ้ชเ้ป็นพืนทีจอด
รถบริเวณแพ 8-9 ของตลาดนาํบางคลา้ ซึงพนืทีของชุมชนมีทรัพยากรวฒันธรรมทีสําคญัหลายแห่ง 
เหมาะสําหรับการเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นกัท่องเทียวทีมายงัตลาดนาํบางคลา้ เช่น ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง โรงเจเง็กเช็งเก็ง โรงไม ้เป็นตน้ 
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  3.1.1 พนืทร้ีานค้าบริเวณแพตลาดนํา  
    จากการสํารวจร้านคา้ต่างๆ ตงัแต่แพที 1 ถึงแพที 9 ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง
กนัยายน พ.ศ. 2557 พบจาํนวนร้านคา้ขายสินคา้ประเภทต่างๆ ดงันี 
 
ตารางที 3 ตารางแสดงพนืทีแพ 1 แพกุง้แม่นาํ 

แพที 1 
ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ร้านขายพรมเช็ดเทา้ 
2. ร้านขายนก ปลาสาํหรับปล่อย 
3. ร้านขายลอตเตอรีแผงเล็ก 
4. ร้านขา้วเหนียวปิง ขนมจาก 
 
 
 

1. ชมรมนวดแผนไทยจาํนวน 10 ราย 
2. ร้านบะหมีเกียว 
3. ร้านโรตีสายไหม 
4. ร้านปลาตม้เคม็ปลาตะเพียนไร้กา้ง 
5. ร้านขนมเบืองญวน 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  22 ร้านคา้บริเวณแพที 1 
                 (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
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ตารางที 4 ตารางแสดงพนืทีแพ 2 แพตน้คลา้  
แพที 2 

ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ท่าเทียบเรือวนะภูติ 
2. เรือนาํเทียวรอบเกาะ 
3. ร้านก๋วยเตียว อาหารตามสงั 
4. ร้านเมียงปลาเผา 
5. ร้านเจต๊อ้ย ซีฟู๊ ด 
6. ร้านไพโรจน์คอหมูยา่ง 
7. ร้านส้มตาํเจแ๊ต๋ว 
8. ร้านคุณปราณีซีฟู๊ ด 
9. ร้านจะ๊เอ๋ หอยครกทะเล 
10. ร้านกาแฟโบราณนายหลา 
 
 

1. ร้านก๋วยเตียวลุยสวน 
2. ร้านลอดช่องคุณติว 
3. ร้านยาํต่างๆ 
4. ร้านหมูสะเตะ๊ 
5. ร้านเครืองดืม นาํแขง็ใส 
6. ร้านขนมหวาน 
7. ร้านขา้วเหนียวมะม่วง 
8. ร้านผลไม ้
9. ร้านพิสมยั กุยช่าย ก๋วยเตียวหลอด 
10. ร้านเจอ๊อ๊ด กุง้ยา่งปลาเผา 
11. ร้านขา้วห่อใบบวั 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  23 บริเวณแพที 1-3 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
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ตารางที 5 ตารางแสดงพนืทีแพ 3 แพปลากะพง 
แพที 3 

ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ร้านขายผลไมผ้กัสด 
2. ร้านกุง้สะเตะ๊ 
3. ร้านถวัแปบสด 
4. ร้านขายก๋วยเตียว 
5. ร้านห่อหมกปลากรายทอดมนั 
6. ร้านผดัไทยคุณนายฉว ี
7. ร้านเจนึ๊กหมูสะเตะ๊กะทิสดสมุนไพร 
8. ร้าน ก. กุง้เผา เมียงปลาเผา 
9. ร้านนาํตาลสด นาํออ้ยปัน 
 
 

1. ร้านหมูยา่ง ไส้กรอก 
2. ร้านเครืองดืม 
3. ร้านขนมเบือง 
4. ร้านส้มตาํ 
5. ร้านป้าแดงของหวานเชือม 
6. ร้านดาริณี ซีฟู๊ ด 
7. ร้านเครืองดืม 
8. ร้านครูฝน ตาํแซ่บ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  24 ร้านคา้บริเวณแพ 3 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
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ตารางที 6 ตารางแสดงพนืทีแพ 4 แพบางปะกง 
แพที 4 

ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ร้านหมีกรอบ (ยา่พลู ) 
2. ร้านแม่บุญมีขนมเปียะนมสด 
3. ร้านมานพจกัรสานวงัเยน็ 
4. ร้านหตัถกรรมกะลาหนองยาว 
5. ร้านบงกชทองมว้น 
6. ร้านขา้วอินทรียสู์ญญากาศธารทิพย ์
7. ร้านณฐัพรมะพร้าวแกว้สูตรโบราณ 
8. ร้านวรพรผลไมแ้ปรรรูป 
9. ร้านรินขนมไทย 
10. ร้านขา้วหลามแม่พิศมยั 
11. ร้านสุวดีปลาซิวแกว้ 
12. ร้านนาํมะนาวหอม 
 
 

1. ร้านส้มตาํ 
2. ร้านเจน๊อ้ยก๋วยเตียว 
3. ร้านเจน๊อ้ยปลาเผา ผดัไทย 
4. ร้านเจแ๊กว้ หอยทอด 
5. ร้านเจล๊อยปลาเผา 
6. ร้านเจตุ๋๊ยกุง้เผา 
7. ร้านมะพร้าวนาํหอม 
8. ร้านเครืองดืม 
9. ร้านหมูสะเตะ๊บางสวน 
10. ร้านแม่บุญมี ผดัไทยโบราณ 
11. ร้านแม่บุญมี ก๋วยเตียวตม้ยาํเสวย 
12. ร้านแม่บุญมีเยน็ตาโฟ 
13. ร้านหมูยา่งนมสด 
14. ร้านยาํแซ่บลวกจิม 
 

    
  
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  25 ร้านคา้บริเวณแพ 4 ฝังขวา 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
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ตารางที 7 ตารางแสดงพนืทีแพที 5 แพบา้นขนม 
แพที 5 

ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ร้านไข่เคม็ใบเตย 
2. ร้านแม่ส้มลิมขนมกงโบราณ 
3. ร้านเจแ๊อว๊ไอศครีม 
4. ร้านพชัราวรรณนาํปลาหวาน 
5. ร้านขนมไข่กรอบสุเบเกอรี 
6. ร้านผกัพนืบา้น 
7. ร้านรุ่งอรุณอาหารเหนือสูตรพะเยา 
8. ร้านนงลกัษณ์ขนมไทย 
9. ร้านขา้วสารบานเยน็บึงตะเข ้
10. ร้านกฤติกางานประดิษฐ ์
11. ร้านของทีระลึกเขาสัตวแ์ละไม ้
12. ท่าเรือแม่นาํ 
13. ร้านกาแฟโบราณ 
 

1. ร้านขนมจาก มะพร้าวนาํหอม 
2. ร้านหมูยา่งนมสด 
3. ร้านลอดช่องคุณติว 
4. ร้านอาหารซีฟู๊ ด 
5. ร้านแม่นาํซีฟู๊ ดหมึกไข่ หมูสะเตะ๊ 
6. ร้านขายเครืองดืม 
7. ร้านคุณป้อมซาลาเปาแป้งนิม 
8. ร้านส้มตาํหมวยแซ่บ 
9. ร้านเจเ๊ตม็กุง้ยา่งปลาเผา 
 

 
 
                          
      
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 26  ร้านคา้บริเวณแพ 5 ฝังขวา 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
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ตารางที 8 ตารางแสดงพนืทีแพ 6 แพเกาะลดั 
แพที 6 

ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ร้านขนมจีนบางคลา้ 
2. ร้านสวนเกษตรบางคลา้ 
3. ร้านครูประไพ กะปิ ไชโป้ว ไข่เคม็ 
4. ร้านของเล่นเสริมทกัษะ (อญัญาดา) 
5. ร้านชนิดาผา้ไทย 
6. ร้านบา้นภูแกว้ 
7. ร้านอาก๋งกาแฟโบราณ 
8. ร้านปูซุม้ขนมไทย 
9. ร้านลา้นเลา ของทีระลึก 
10. ร้านกิบช็อปสองเรา 
11. ร้านโอชะโภชนาอาหารตามสงั 
12. ร้านขา้วตม้มดั 
13. ท่าเรือแพบางคลา้ 
 

1. ร้านขนมเปียะบางคลา้ 
2. ร้านนาํแขง็ใส 
3. ร้านนาํดืม (บรีม) 
4. ร้านลูกชินปลา 
5. ร้านแม่บุญมีก๋วยเตียวปลาสดหมูหมัก
สมุนไพร 
6. ร้านแม่บุญมีผดัไทยโบราณ 
7. ร้านไข่เจียวทรงเครือง 
8. ร้านหอยทอดซีฟู๊ ด 
9. ร้านขายมะพร้าวนาํหอม หมาก 
10. ร้านผดัไทยยอดมะพร้าว 
11. ร้านเจเ๊ล็กสละลอยแกว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 27  ร้านคา้บริเวณแพ 6 ฝังซา้ย 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
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ตารางที 9 ตารางแสดงพนืทีแพ 7 แพคา้งคาว 
แพที 7 

ฝังขวา ฝังซา้ย 
1. ร้านเปียกพระเครือง 
2. ร้านเดือนกะดาวกิฟช็อป 
3. ร้านเจด๊าํไอศกรีมมะพร้าว 
4. ร้านธนฐัฐา ขนมไทยทองมว้น 
5. ร้านเจแ๊หวว มะม่วงร้านคา้ 
6. ร้านใบตองขนมไทย 
7. ร้านสมศรีผกัปลอดสารการเกษตร 
8. ร้านกุหลาบสวนบางคลา้ 
9. ร้านลาํพองเมียงคาํ 
10. ร้านรัญ& ชุ กระเป๋าลดโลกร้อน 
11. ร้านตุลยาไมป้ระดบั 
12. ร้านแมวนาํปัน 
13. ร้านประภาอาหารและผลไม ้
14. ร้านสวนชวนชม ผดุงกุล 
15. ร้านพรพรรณเป็ดยา่งลูกชินทอด 
16. ท่าเรือนิยมเกาะลดั 
17. ร้านครูธีร์ ลูกชินอบหมอ้ดิน 

1. ร้านผลไมด้อง 
2. ร้านส้มตาํเจอี๊ด 
3. ร้านขายสัปปะรด 
4. ร้านอาหารซีฟู๊ ด 
5. ร้านขายเครืองดืม 
6. ร้านยาํแหนม 
7. ร้านสมุนไพรท่าพระจนัทร์ 
8. ร้านขายบะจ่าง 
9. ร้านเนรัญชลาของฝาก 
10. ร้านคะนิงเฉาก๊วยนมสด 
11. ร้านขา้วเหนียวมะม่วงคุณเหมียว 
12. ร้านเนรัญชลาผลไมแ้ปรรูป 
13. ร้านก๋วยเตียวปากหมอ้ 
14. ร้านขายกาแฟโบราณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  28 สินคา้บริเวณแพ 7 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
ตารางที 10 ตารางแสดงพนืทีบริเวณแพ 8 แพมะพร้าวนาํหอม 

แพที 8 
ฝังขวา ฝังซา้ย 

1. ร้านพวงกุญแจไม ้
2. ร้านเสือ 
3. ร้านขายขนมครก 
4. ร้านขายขนมขา้วตู 
5. ร้านขายกระเป๋า หมวก ซองใส่โทรศพัท ์
6. ร้านขายเสือสตรี 
7. ร้านขายของเล่นเด็ก 
8. ร้านขายนาฬิกา 
9. ร้านขนมไข่ 
10. ร้านขายตน้ไม ้
11. ท่าเทียบเรือตลาดนาํบางคลา้ 
 

1. ร้านไข่เคม็ 
2. ร้านของทีระลึก 
3. ร้านขนมไทย 
4. ร้านนาํตาลโตนด มะม่วง 
5. ร้านขายผกัสด 
6. ร้านเสือยดื 
7. ร้านผกัพนืบา้น 
8. ร้านบะจ่าง 
9. ร้านไข่เคม็ ขนมไทย 
10. ร้านนาํตาลสด 
11. ร้านขายเสือ กางเกง 
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ภาพที 29  ร้านคา้บริเวณแพ 8 ฝังซา้ย 
                 (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
ตารางที 11 ตารางแสดงพนืทีบริเวณแพ 9 แพมะม่วง 

แพที 9 
ฝังขวา ฝังซา้ย 

1. ร้านนาํวา่นหางจระเข ้
2. ร้านของทีระลึก สร้อย แหวน ต่างหู 
3. ร้านผกัสด 
4. ร้านตน้ไม ้ตน้มะพร้าวนาํหอม 
5. ร้านปลาสลิด  
6. ร้านขา้วหมาก 
7. ร้านผกัสด 
8. ร้านมะพร้าว ผกัสด 
9. ร้านขนมไหมฟ้า 
 
 

1. ร้านขายกลว้ยนาํวา้ 
2. ร้านขายหมวก 
3. ร้านสินคา้หตัถกรรม ตะกร้าสาน 
4. ร้านเซรามิค 
5. ร้านหตัถกรรม หมวก กระเป๋าสาน 
6. จุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้ 
7. ร้านผกัสด 
8. ร้านขายปลาเคม็ หมาก 
9. ร้านปลาสลิด 
10. ร้านเสือยดืบางคลา้ 
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ภาพที 30 ร้านคา้บริเวณแพ 9 
    (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 ภาพรวมการจัดพืนทีแพตลาดนําบางคล้า พืนทีตลาดนาํบางคล้ามีจาํนวน
ร้านคา้ในแต่ละแพมีจาํนวนไม่เท่ากนั บางแพมีจาํนวนร้านคา้ทีหนาแน่น เช่น บริเวณแพที 7 เน้น
พวกสินคา้ทีเป็นอาหารสด เครืองดืมและของทีระลึก การทีจาํนวนร้านคา้หนาแน่นเกินไปจะทาํให้
เกิดปัญหาในการจอดเรือของผูป้ระกอบการ แต่ก็มีผูป้ระกอบการบางรายทีขึนมาขายของบนแพ 
โดยใชก้ารต่อแพยนืออกไปดา้นขา้ง ซึงจะเป็นพวกร้านขายสินคา้โอทอป และผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รับผิดชอบในส่วนของค่าใชจ่้ายในการต่อแพเพิมเติม ซึงไดรั้บการอนุญาตจากเทศบาลตาํบลบาง
คลา้แลว้ ส่วนบริเวณแพที 1-2 ร้านคา้จะมีนอ้ย โดยเฉพาะแพที 1 เพราะพืนทีในแพส่วนใหญ่ใชเ้ป็น
พืนทีของชมรมนวดแผนไทยทาํใหมี้จาํนวนร้านคา้นอ้ยกวา่แพอืนๆ เมือมีร้านคา้จาํนวนนอ้ยกวา่แพ
อืนๆ ทาํให้นักท่องเทียวมกัจะรวมตวัอยู่บริเวณแพ 3-7 มากกว่า เพราะด้วยร้านค้าทีมีจาํนวน
หนาแน่น สินคา้ก็มกัจะเป็นอาหารสด สามารถสังมารับประทานไดที้โต๊ะรับประทานอาหารทีทาง
เทศบาลบางคล้าจดัเตรียมไวใ้ห้ ทาํให้นักท่องเทียวจะเดินมาบริเวณแพที 1-2 น้อยกว่า ถึงแมว้่า
บริเวณแพที 1-2 จะมีการวางโต๊ะรับประทานอาหารไวร้องรับนักท่องเทียว แต่ก็มีนักท่องเทียว
จาํนวนไม่มากทีเดินมาแวะชมสินคา้บริเวณนี   
 จากการสังเกตการณ์พบว่าการจดัพืนทีร้านคา้ในแต่ละแพ ยงัไม่มีการแบ่ง
โซนสินคา้ อาหารสด ของทีระลึกต่างๆ ใหช้ดัเจน เช่น แพที 1 มีร้านของชมรมนวดแผนไทย แต่ก็มี
ร้านขายอาหาร เช่น ร้านบะหมีเกียว ร้านขายโรตีสายไหม ทาํให้เห็นวา่ ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้
ยงัไม่ไดมี้การจดัโซนร้านคา้ให้เหมาะสมกบัการขายสินคา้ประเภทต่างๆ ในแต่ละแพ ทาํให้ร้านคา้
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ต่างๆ ค่อนขา้งกระจดักระจาย ไม่รวมตวักนัเป็นกลุ่ม เช่น ร้านอาหารทะเล ร้านขายขนม ร้านขาย
สินคา้โอทอป ร้านขายของทีระลึก เป็นตน้ จึงทาํให้นักท่องเทียวเดินหาร้านขายสินคา้ทีตนเอง
ตอ้งการไดย้าก เพราะไม่มีการจดัโซนร้านคา้บริเวณแพตลาดนาํ 
 ส่วนบริเวณแพที 8-9 มีจาํนวนนกัท่องเทียวนอ้ย ส่วนใหญ่มกัจะกระจายตวั
อยูบ่ริเวณแพดา้นหนา้ ร้านคา้ต่างๆในแพที 8-9  จะขายสินคา้ภายในชุมชน เช่น ตน้ไม ้สินคา้ทาง
การเกษตรในชุมชน ของทีระลึกต่างๆ ไม่มีทีนงัรับประทานอาหาร เพราะผูป้ระกอบการไม่มีการต่อ
แพดา้นขา้งเพิมเติมเหมือนกบัแพที 3-7 และไม่ขายสินคา้บนเรือ แต่กลบัขึนมาขายสินคา้แพตลาด
นาํ ทาํให้พืนทีทางเดินค่อนขา้งแคบ และทางเทศบาลไม่สามารถนาํโต๊ะรับประทานอาหารมาวาง
บนแพได ้เพราะพืนทีมีจาํกดั ทาํใหบ้ริเวณแพที 8-9 ไม่ค่อยไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียว เพราะ
ดว้ยทางเดินทีคบัแคบและสินคา้ไม่ค่อยน่าสนใจมากนกั ทางผูป้ระกอบการจึงขอให้ทางเทศบาล
บางคล้าจดัจุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนําบางคล้าบริเวณแพที 9 เพือช่วยประกาศเชิญชวนใน
นักท่องเทียวเดินมาชมสินค้าบริเวณแพที 8-9 แต่ถึงกระนันก็ยงัไม่ค่อยได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเทียวมากนกั ซึงในปัจจุบนัจุดประชาสัมพนัธ์ไดย้า้ยมีอยูบ่ริเวณแพที 1 เพราะมีพืนทีวา่งใน
การตงัโตะ๊ประชาสัมพนัธ์มากกวา่บริเวณแพอืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  31  พืนทีก่อสร้างระหวา่งการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2556) 
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  นอกจากนีในปี พ.ศ. 2554 หลงัจากเปิดตลาดนาํ 3 ปี ไดมี้การปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ดา้นหน้าตลาดนาํและการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม จากการศึกษาพบว่าโครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณดา้นหน้าตลาดนาํบางคลา้ เป็นโครงการพฒันาเมืองเพือการท่องเทียวชุมชนบางคล้า 
ตามผงัเมืองรวมเมืองบางคลา้ระยะที 2 ซึงกรมโยธาธิการและผงัเมืองไดรั้บงบประมาณปี 2554 
จาํนวน 35 ลา้นบาท เพือปรับปรุงภูมิทศัน์ตงัแต่บริเวณดา้นหน้าทีวา่การอาํเภอ บริเวณพืนทีริมนาํ
วดัแจง้ บริเวณดา้นหน้าตลาดนาํบางคลา้ บริเวณโรงจอดเรือดบัเพลิงเดิม ร้านคา้ชุมชนต่างๆ การ
ปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬาการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณถนนและการพืนที
ของเส้นทางจกัรยาน ทงันี การดาํเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดงักล่าว เพือเป็นการอนุรักษ ์
ฟืนฟูและพฒันาผงัเมืองเดิมใหเ้ป็นระบบ มีลกัษณะของแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษแ์ละขยายตวัเพือ
รองรับการท่องเทียว เนน้ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมและเขา้ใจในการมีผงัเมืองทีดีและการเป็นเมือง
น่าอยู่ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ไดแ้ลว้เสร็จในปลายปี 2557 ซึงขณะทาํการสํารวจพบว่ายงัไม่มี
การส่งต่องานให้กบัทางเทศบาลตาํบลบางคล้าดูแลต่อ ยงัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบงานจาก
ผูรั้บเหมา ต่อมาใน ปี 2558 ทางกรมโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราไดส่้งมอบโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้กบัเทศบาลตาํบลบางคลา้เป็นผูดู้แล เพือให้ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดดู้แล
ความสะอาด ความสวยงามบริเวณหนา้ตลาดนาํบางคลา้ดว้ย 
  การปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหน้าตลาดนาํทาํให้พืนทีดา้นหน้าตลาดนาํมีความ
สวยงามมากขึน มีพืนทีสําหรับจอดรถด้านหน้า มีทางเดินยาวไปถึงในชุมชนริมนําในบริเวณ 
ตลาดสดบางคลา้ มีพืนทีสีเขียว ศาลาทีนงัพกับริเวณทางขึนแพ 8-9 มีการปรับปรุงทีจอดรถบริเวณ
พืนทีของวดัแจง้ ส่วนในช่วงเยน็จะมีการใช้พืนทีบริเวณลานจอดรถในช่วงวนัธรรมดาทีไม่มีการ
ขายสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้ เพือใช้ในการออกกาํลงักายของคนในชุมชน การเปิดแสงไฟสว่าง 
ให้ทวับริเวณทางเดินทาํให้พืนทีด้านหน้าตลาดนาํมีความสวยงามและสะดวกสบายเรืองพืนที 
จอดรถมากขึนกว่าเดิม แต่เป็นทีน่าเสียดายเนืองจากการปรับปรุงภูมิทศัน์ไดมี้การสร้างศาลาริมนาํ
หลงัใหม่ขึนแทนศาลาริมนาํหลงัเดิม ซึงเป็นท่าเทียบเรือแดงทีเรือเมล์ในอดีตวิงไปยงัอาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา พอมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ก็ได้สร้างศาลาริมนาํใหม่ทดแทนของเก่า ทาํให้ไม่เหลือ
ร่องรอยของศาลาหลงัเดิม  
  ดา้นการจดัการเรืองสิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงตลาดนาํบางคลา้ เช่นปัญหา
ขยะในบริเวณพืนทีใกลเ้คียงรอบตลาดนาํบางคลา้ ปัญหานาํเน่าเสียจากคูคลองทีระบายลงสู่แม่นาํ 
บางปะกง การดูแลกาํจดัวชัพืชทีขึนอยู่โดยรอบบริเวณตลิงริมแม่นาํ จะอยู่ในความดูแลของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม สังกดัเทศบาลตาํบลบางคลา้ 
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  จากการสัมภาษณ์คุณเบญจวรรณ เศรษฐวิว ัฒนกุล ผู ้อ ํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดลอ้มไดใ้หข้อ้มูลวา่จะมีการเก็บขยะภายในตลาดนาํหลงัจากทีผูรั้บเหมาดา้น
การดูแลความสะอาดภายในตลาดนาํนาํขยะมาวางไวบ้ริเวณจุดต่างๆ ในช่วงเยน็วนัเสาร์ดา้นหน้า
ตลาดนาํบริเวณหน้าอาํเภอและบริเวณแพ 8-9 ซึงในเช้าวนัอาทิตย์จะมีการนาํรถขยะของทาง
เทศบาลมาเก็บขยะต่างๆ ก่อนทุกครังทีตลาดนาํจะเปิดใหบ้ริการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  32 พืนทีหลงัจากการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 
 ปัญหานาํเน่าเสียทีปล่อยออกมาบริเวณคลองวดัแจง้ซึงเชือมต่อกบัตลาดนาํบางคลา้
ก่อนออกสู่แม่นาํบางปะกง ตามปกติจะมีการนาํตาข่ายมาดกัขยะบริเวณคลองวดัแจง้แต่ภายหลงัมี
การนาํตาข่ายดงักล่าวออก จากการสอบถามพบวา่ทางกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม มีนโยบาย
ให้ชาวบา้นทีอาศยัอยู่บริเวณริมคลองวดัแจง้ มีจิตสํานึกในเรืองการทิงขยะหรือปล่อยนาํเสียลง
คลอง จึงนาํตาข่ายออกเพือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กบัชุมชน ซึงในบางครังจะมีขยะและนาํเสีย
ไหลออกมาจากคลองวดัแจง้ ส่งกลินเหม็นให้กบันกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการบริเวณตลาดนาํ
บางคลา้ ทาํใหเ้กิดทศันียภาพทีไม่สวยงามเท่าทีควร 
 ปัญหาวชัพืชต่างๆ และการทิงขยะลงแม่นาํบางปะกง ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ได้
จดัให้มีการลอกคูคลองและแม่นาํบางปะกงบริเวณทีตงัตลาดนาํบางคลา้ เช่น เมือเกิดเหตุการณ์นาํ
ท่วมอาํเภอบางคลา้เมือปี 2556 เมือนาํลดในระดบัปกติ มีขยะและวชัพืชจาํนวนมากทีลอยมาตามนาํ 
ทางเทศบาลได้จดัการวชัพืชเหล่านี เพือเตรียมพร้อมในการเปิดตลาดนําบางคล้าหลังจากปิด
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ใหบ้ริการมาเป็นเวลาหนึงเดือนกวา่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทางเทศบาลตาํบลบางคลา้กล่าววา่จะ
มีการขอกาํลงัจากทางเจา้หนา้ทีทหาร เพือให้มีการขุดลอกคูคลองและกาํจดัวชัพืชบริเวณริมตลิงให้
เกิดความสะอาดเรียบร้อยต่อภาพลกัษณ์ของตลาดนาํบางคลา้ในระหว่างทีผูศึ้กษากาํลงัเก็บขอ้มูล 
อยูด่ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 33  การปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนา้ตลาดนาํบางคลา้ในช่วงเยน็ 
                 (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ดา้นหนา้ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2558) 
 
  การจดัการดา้นสิงแวดลอ้มบริเวณรอบตลาดนาํบางคลา้ จึงตอ้งใช้ระยะเวลา
ในการปลูกจิตสํานึกของชาวบา้นทีอาศยัอยู่บริเวณคลองวดัแจง้ ซึงเป็นคลองทีจะไหลลงแม่นาํ 
บางปะกง ตรงกับบริเวณแพ 8-9 ของตลาดนําบางคล้า ทาํให้นําเสียส่งกลินเหม็นรบกวน
นกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการในแพตลาดนาํบางคลา้ ส่วนเรืองกฎระเบียบเกียวกบัการหา้มทิงขยะ
ลงแม่นาํบางปะกงของผูป้ระกอบการในแพตลาดนาํ ไดมี้การจดัประชุมของผูป้ระกอบการและมีมติ
ในทีประชุมร่วมกนัวา่ใหผู้ป้ระกอบการช่วยกนัรักษาความสะอาดบนแพและห้ามทิงขยะลงสู่แม่นาํ
บางปะกงตามระเบียบของเทศบาลบางคลา้ เพือเป็นการสร้างทศันียภาพทีสวยงามให้กบัตลาดนาํ
บางคลา้ต่อไป แต่ทงันีก็ยงัไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากทงัผูป้ระกอบการและชาวบา้นในชุมชน
เท่าไหร่นกั 
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ภาพที  34  บริเวณคลองวดัแจง้ใกลแ้พตลาดนาํบางคลา้  
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 
 นอกจากการจดัการดา้นสิงแวดลอ้มบริเวณรอบตลาดนาํบางคลา้แลว้ ยงัมีการดูแลเรือง
ความสะอาดบริเวณแพต่างๆ เช่น การตงัถงัขยะเพือให้นกัท่องเทียวใส่เศษอาหารหลงัจากรับประทาน
เสร็จแล้ว บริเวณข้างๆ โต๊ะรับประทานอาหารแต่ละโต๊ะ มีถังขยะและการทาํความสะอาดบนแพ 
เทศบาลตาํบลบางคลา้ไดมี้การจดัการเรืองความสะอาด โดยจะให้ผูรั้บเหมาประมูลงานตามสัญญาจา้ง
รายปีตามปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย. ในปีถดัไป) แต่เดิมภายใตก้ารดูแลของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่าย
สินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ มีการจา้งคนทาํความสะอาด ซึงรายได้เก็บจากค่าเช่าแผงมาบริหาร
จดัการกนัเอง เมือทางเทศบาลเข้ามาดูแลบริหารจดัการตามนโยบายของคณะผูบ้ริหารใหม่จึงมีการ
ประมูลงานทาํความสะอาดเป็นรายปี จากการสัมภาษณ์คุณคงศกัดิ นิมมานรดี ผูรั้บเหมาทาํความสะอาด
และบริหารจดัการตลาดนาํบางคลา้และบริเวณโดยรอบ ประจาํปีงบประมาณ 2557 เล่าวา่ไดมี้การจดัการ
ดูแลเรืองความสะอาดบริเวณแพต่างๆ ดงันี บริเวณโต๊ะนงัรับประทานอาหาร ใช้คนงานทงัหมด 3 คน
ต่อจาํนวนโต๊ะนงัรับประทานอาหาร 20 ตวั คนเก็บขยะจาํนวน 2 คน ดูแลทงัหมด 9 แพ  คนทาํความ
สะอาดห้องนาํ 2 จุด จาํนวน 3 คน และเจา้หนา้ทีดา้นจราจรจาํนวน 6 จุด จาํนวน 6 คน ตามสัญญาจา้ง
ทงัหมดรวม 12 คน ถ้าในปีใดทีรัฐบาลประกาศให้มีวนัหยุดเพิมเติมจากในสัญญาจ้างทีมีวนัหยุด
ประกาศไว ้120 วนั ก็จะมีการเฉลียเก็บเงินค่าทาํความสะอาดแพ เป็นรายวนัจากจาํนวนร้านคา้ทงัหมด13 

                                                           

 13 สัมภาษณ์, คงศกัดิ นิมมานรดี, ผูรั้บเหมาทาํความสะอาดตลาดนาํบางคล้า, 17 
สิงหาคม 2557. 
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 จาํนวนถงัขยะในแพตลาดนาํบางคล้าจะมีถงัเล็กๆ ไวส้ําหรับใส่เศษอาหารและขยะ
หลงัจากทีนกัท่องเทียวรับประทานอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ ซึงจะมีถงัขยะวางไว้
ดา้นขา้งโต๊ะรับประทานอาหาร เมือถงัขยะเล็กเต็ม ก็จะมีเจา้หน้าทีนาํถงัขยะเล็กไปเทไวที้ขยะถงัใหญ่ 
ก่อนจะนาํขึนไปวางตามจุดต่างๆ เพือให้รถเก็บขยะของทางเทศบาลมาจดัเก็บต่อไป จุดทีจะตอ้งมีการ
เก็บขยะจากแพขึนมาไวบ้นบก เพือรอให้รถขยะของกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลบาง
คลา้มาจดัเก็บในช่วงเช้าวนัอาทิตยมี์ 2 จุดคือบริเวณทางขึนลงแพ 3 หน้าทีว่าการอาํเภอบางคลา้และ
บริเวณทางขึนลงแพ 8-9 หนา้ลานวดัแจง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  35  ถงัขยะบริเวณแพตลาดนาํบางคลา้ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2558) 
 
      นอกจากนีในระหว่างการเก็บขอ้มูล ทางชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่าย
สินคา้และอาหารตลาดนาํบางคล้าได้มีการประชุมร่วมกนันาํโดยประธานชมรมผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ คือ นางบุญมี ศรีสุข14 เล็งเห็นความสาํคญัของปัญหาดา้น
สิงแวดลอ้ม เนืองจากร้านคา้ทีมีจาํนวนมากในแต่ละแพ รวมถึงการทิงขยะจาํพวกพลาสติกและโฟม
ต่างๆ เพือใส่อาหารให้นักท่องเทียวรับประทานเริมมีจาํนวนมากขึน และยากต่อการจดัเก็บขยะ
สําหรับเทศบาลตาํบลบางคลา้ จึงมีความคิดทีจะในเรืองการรณรงค์ให้ผูป้ระกอบการเลิกใช้โฟม 
เพือเป็นการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม เน้นการใช้ภาชนะทีย่อยสลายไดง่้ายและมีความปลอดภยัในการ
ประกอบอาหารทีมีความร้อน ซึงทางชมรมฯ ไดมี้การสร้างความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการให้เปลียน

                                                           

 
14

 สัมภาษณ์, บุญมี ศรีสุข, 12 กุมภาพนัธ์ 2557 



80 
 

 

มาใช้ภาชนะทีทาํจากจากชานออ้ยแทน ซึงทางเทศบาลตาํบลบางคล้าก็อนุญาตและมีความเห็น
สอดคลอ้งกนักบัชมรมฯ ทางเทศบาลก็ยอมผอ่นผนัให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํภาชนะโฟมทีมีอยู่
เดิม นาํมาใช้ให้หมดก่อน แล้วจึงเปลียนมาเป็นภาชนะแบบใหม่ เพือจะได้ไม่เป็นภาระทางด้าน
ตน้ทุนในการสร้างรายไดข้องผูป้ระกอบการเอง แต่จากการสํารวจขอ้มูลเพิมเติม ก็ยงัพบวา่ร้านคา้
บางร้านยงัใชโ้ฟมเป็นภาชนะในการใส่อาหารให้กบันกัท่องเทียว มีเพียงบางร้านทีให้ความร่วมมือ
เท่านนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  36 ภาชนะทีใชใ้ส่อาหารในตลาดนาํบางคลา้ 
                 (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือมีนาคม 2558) 
 
 จะเห็นไดว้า่ ปัจจุบนัตลาดนาํบางคลา้บริหารจดัการโดยเทศบาลตาํบลบางคลา้และ
ได้รับความร่วมมือจากชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินค้าและอาหารตลาดนาํบางคล้าซึงเป็น
ผูป้ระกอบการภายในตลาดนําและยงัเป็นคนในพืนทีเทศบาลตาํบลบางคล้า ในการดูแลจดัการ
ปัญหาต่างๆ ในตลาดนาํบางคล้า เพือให้ตลาดบางคล้าได้รับความประทบัใจจากนักท่องเทียวที 
เขา้มาท่องเทียว แต่ก็ยงัขาดความร่วมมือจากผูป้ระกอบการบางรายทียงัคงไม่ปฏิบติัตามนโยบาย
ของทางเทศบาล ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการจดัการค่อนขา้งมาก 
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  3.1.2 การบริหารจัดการตลาดนําบางคล้า    
       ตลาดนาํบางคลา้มีทงัหมด 9 แพ เริมตงัแต่บริเวณหนา้ทีวา่การอาํเภอบางคลา้
ไปจนถึงลานจอดรถของวดัแจง้ แบ่งเป็นจาํนวนร้านคา้ประมาณ 190 ร้าน ความยาวของแพตลาดนาํ
เกือบ 2 กิโลเมตร แต่ละแพจะมีชือเรียกตามลักษณะเด่นของท้องถินในอาํเภอบางคล้า เช่น  
    แพที 1 ชือแพกุง้แม่นาํ  
    แพที 2 ชือแพตน้คลา้  
    แพที3 ชือแพปลากะพง  
    แพที 4 ชือแพบางปะกง  
    แพที 5 ชือแพบา้นขนม  
    แพที 6 ชือแพเกาะลดั  
    แพที 7 ชือแพคา้งคาว  
    แพที 8 ชือแพมะพร้าวนาํหอม  
    แพที 9 ชือแพมะม่วง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  37  ชือแพทีแขวนติดไวบ้ริเวณเพดานแพตลาดนาํบางคลา้ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือมีนาคม 2558) 
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        กฎระเบียบทวัไปของตลาดนําบางคล้า 
    1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีสัญชาติไทยและมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบล
บางคลา้หรือภูมิลาํเนาใกลเ้คียง 
        2. ผูป้ระกอบการจะตอ้งแสดงชือร้าน ป้ายราคาสินคา้ให้ชดัเจน ส่วนสินคา้
ประเภทอาหารจะตอ้งมีความสด สะอาด ปลอดภยั มีคุณภาพ เป็นสินคา้ไม่ผิดกฎหมาย เครืองมือ
เครืองใช้และภาชนะบรรจุอาหารต้องมีความสะอาด มีการล้างจัดเก็บให้ถูกต้องทงัก่อนและ 
หลงัการใช้งาน นอกจากนีผูป้ระกอบการตอ้งดูแลความสะอาดบริเวณพืนทีขายสินคา้ให้สะอาด 
อยูเ่สมอ รวมถึงห้ามผูป้ระกอบการทิงขยะหรือใชน้าํจากแม่นาํบางปะกงในการปรุงหรือประกอบ
อาหาร 
        3. ห้ามผูป้ระกอบการนาํเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดมาวางจาํหน่าย
บริเวณแพตลาดนาํทงั 9 แพหรือบริเวณโดยรอบและขอความร่วมมือผูป้ระกอบการงดสูบบุหรีใน
พืนทีแพตลาดนาํขณะทาํอาหารหรือระหวา่งขายสินคา้ในแพตลาดนาํ  
             4. ผูป้ระกอบการทีตอ้งการจะต่อเติม ดดัแปลงหรือกระทาํการใดๆ ทีเกียวขอ้ง
กับพืนทีแพตลาดนําต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลบางคล้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  
ถ้าผูป้ระกอบการทาํให้ทรัพยสิ์นของแพตลาดนาํเกิดความเสียหาย จะตอ้งรับผิดชอบในส่วนที
เกิดขึน 
        5. การเปลียนผูป้ระกอบการ สามารถกระทาํไดเ้มือผูเ้ช่าถึงแก่ความตายหรือมี
ความจาํเป็นอืน โดยผูไ้ด้รับสิทธิการเช่าต่อ จะตอ้งเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลานของ
ผูป้ระกอบการเดิมเท่านนั ซึงไม่อนุญาตให้บุคคลอืนเช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า เวน้แต่ไดรั้บความ
ยนิยอมจากทางเทศบาลก่อน 
    6. การจอดเรือของผูป้ระกอบการให้จอดในแนวเฉียง ทาํมุม 45 องศา โดยให้
หันเรือไปในทิศทางเดียวกนั ถา้ผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางเทศบาล เมือสินสุด
สัญญาเช่ารายปี ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้อาจพิจารณาไม่ต่อพืนทีแพตลาดนาํให ้
   7. ห้ามไม่ให้ผูป้ระกอบการทะเลาะวิวาทกนัเองหรือโตเ้ถียงกบัลูกคา้หรือ
คณะทาํงานของเทศบาล ผูฝ่้าฝืนจะไดรั้บการพิจารณาโทษตามลาํดบั เช่น กระทาํความผิดครังแรก 
ใหว้า่กล่าวตกัเตือนกนัดว้ยวาจา กระทาํผดิครังทีสอง มีการทาํทณัฑ์บนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
การะทาํผดิครังทีสาม พิจารณาใหห้ยดุขายสินคา้เป็นเวลา 1 เดือน 
        8. ให้มีการประชุมบริหารงานของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และ
อาหารตลาดนาํบางคล้าอย่างน้อย 2 เดือนครัง ซึงการประชุมขึนอยู่กบัความจาํเป็น อาจมีการ
เปลียนแปลงวนัทีเขา้ประชุมได ้ในกรณีทีประธานชมรมฯ ไม่อยู่ สามารถให้รองประธานชมรมฯ 
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ปฏิบติัหน้าทีแทนได้ ถ้ารองประธานชมรมฯ ไม่อยู่ ให้ทีประชุมเลือกผูที้จะทาํหน้าทีประธาน
ชวัคราวไปจนเสร็จสินการประชุม การออกเสียงหรือลงมติเรืองต่างๆ ให้ถือเสียงขา้งมากเป็นหลกั 
ใหอ้าํนาจของประธานชมรมฯ มีสิทธิออกเสียงเพิมอีก 1 เสียง เป็นเสียงชีขาดในกรณีทีคะแนนเสียง
ในทีประชุมเท่ากนั 
    ข้อดีของการร่างระเบียบเทศบาลตําบลบางคล้าว่าด้วยข้อบังคับชมรม
ผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้ พ.ศ. 2556 คือ ทาํใหก้ารบริหารจดัการตลาดนาํเป็นระบบมากยิงขึน 
มีระเบียบขอ้บงัคบัและบทลงโทษทีชดัเจน ลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ะกอบการและทีสําคญั
คือมีการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าแพตลาดนาํอย่างเป็นระบบ แต่ก็ยงัพบปัญหาจากการจัดการของ
เทศบาลตาํบลบางคลา้ เช่น ผูป้ระกอบการไม่ทาํตามระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงั บางรายไม่จ่ายค่า
เช่าแพ ทางเทศบาลก็ย ังยินยอมให้ผู ้ประกอบการสามารถขายสินค้า ต่อไป การประชุม
ผูป้ระกอบการของเทศบาลบางคลา้ไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ เพราะมีจาํนวน
ผูป้ระกอบการบางรายทีไม่ไปเขา้ร่วมประชุมผูป้ระกอบการตามระเบียบของทางเทศบาลตาํบลบาง
คลา้ เป็นตน้15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 38  ร้านคา้ทีขายสินคา้บนเรือในแพตลาดนาํบางคลา้ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2556) 
 
   

                                                           

15 สัมภาษณ์, ธนาเศรษฐ ์ วริศนราโรจน์. หวัหนา้ฝ่ายอาํนวยการ, 23 สิงหาคม 2557. 
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       การเปิดให้บริการ ตลาดนาํบางคลา้เปิดให้บริการในวนัเสาร์ อาทิตยแ์ละ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยจะเปิดให้บริการเวลา 08.00-18.00 น. ถ้าในวนัใดทีรัฐบาลประกาศให้เป็น
วนัหยุดนักขัตฤกษ์เพิมเติมก็จะมีการขายสินค้าตามปกติ ทังนีในการเปิดร้านขายสินค้าของ
ผูป้ระกอบการก็ขึนอยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละวนั เพราะถา้บางวนัมีจาํนวนนกัท่องเทียวมาก สินคา้ขาย
หมดเร็ว ก็จะทาํใหร้้านขายสินคา้ปิดเร็วกวา่กาํหนดเวลาปกติ 
      การเก็บค่าเช่าแพ เจา้หน้าทีงานคลงัของเทศบาลตาํบลบางคลา้พบว่ามี
หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าธรรมเนียมของผูเ้ช่าแพตลาดนาํบางคลา้คือค่าเช่าแพคิดเป็นเมตรราคาเมตร
ละ 25 บาทต่อวนั ตวัอยา่งเช่น เรือมีขนาดยาว 1 เมตร เสียค่าเช่าวนัละ 25 บาท โดยทางเทศบาลจะ
คิดค่าเช่าเฉลียเดือนละ 10 วนั (มีวนัเสาร์ อาทิตย์และวนัหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าเช่าแผงของ
ผูป้ระกอบการแต่ละคนจะไม่เท่ากนั จะขึนอยูก่บัขนาดการใชพ้ืนที การคิดค่าเช่าแพจะคิดเป็นราย
เดือนและจะตอ้งชาํระตามสัญญาเช่าฯ ภายในวนัที 5 ของทุกเดือนทีงานคลงั เทศบาลตาํบลบางคลา้
หรือในบางครังจะมีเจา้หน้าทีของทางเทศบาลเดินเก็บค่าเช่าแผงรายเดือนในตลาดนาํบางคลา้ ถา้
จ่ายค่าเช่าแผงชา้กวา่กาํหนด จะถูกปรับ 1.25 ต่อเดือน หากผูเ้ช่าคา้งชาํระค่าเช่าแผงเกินกวา่ 3 เดือน 
ทางเทศบาลจะยกเลิกสัญญาเช่าพร้อมกบัยดึหลกัประกนัสัญญาทนัที16 
   ระยะเวลาในการทาํสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ (1ต.ค. – 30 ก.ย. ใน
ปีถดัไป) ผูเ้ช่าพืนทีแพตลาดนาํตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางเทศบาล เช่น การห้ามนาํ
พืนทีแพไปใหผู้อื้นเช่าช่วงต่อ การโอนสิทธิการเช่า การเปลียนผูเ้ช่าในจะกระทาํไดใ้นกรณีผูเ้ช่าถึง
แก่ความตาย โดยผูรั้บสิทธิเช่าต่อจะตอ้งเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลานทีเกิดจากบุตร
เท่านนั 
   ผูป้ระกอบการใหม่ทีตอ้งการจะขอเช่าพืนทีกบัทางเทศบาลตาํบลบางคลา้
จะตอ้งเตรียมเอกสารคือสําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นอยา่งละ 1 ชุด เมือตกลงเซ็น
สัญญาเช่าฯ กบัทางเทศบาลแล้ว จะตอ้งมีการเช่าระค่าเช่าแผงทุกเดือนหรือจะจ่ายเป็นรายปีก็ได ้
นอกจากค่าเช่าแผงในแต่ละเดือนแล้ว สําหรับผูป้ระกอบการายใหม่จะต้องจ่ายค่าหลักประกัน
สัญญาแพตลาดนาํเป็นรายปี ขึนอยูก่บัขนาดพืนทีของแต่ละคน ตวัอยา่งการคาํนวณค่าหลกัประกนั 
เช่น ค่าเช่าพืนที 1.5 เมตรต่อเดือน จ่ายเงินเป็นรายเดือนๆละ 304 บาท คูณทงัหมด 12 เดือน คูณอีก 
5% ซึงถา้ครบปีสามารถทาํเรืองขอคืนเงินได ้ถา้ตอ้งการต่อสัญญาเช่ากบัทางเทศบาลต่อตอ้งจ่ายค่า
หลักประกันในรอบปีใหม่ แล้วขอเงินคืนจากทางเทศบาลในรอบปีสัญญาเช่าเก่า สําหรับ 
ค่าหลกัประกนัสัญญาสามารถยดึไดใ้นกรณีทีผูเ้ช่าทาํผดิสัญญาเช่าหรือในกรณีทีมีหนงัสือแจง้เตือน

                                                           

16 สัมภาษณ์, พรธิดา วรวงศ.์ ผูช่้วยเจา้หนา้ทีจดัเก็บรายได.้ สัมภาษณ์ 28 สิงหาคม 2557. 
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การขอเงินค่าหลักประกันสัญญาของผูเ้ช่ารายเก่าคืน แต่ไม่มาทาํเรืองคืนเงินกับทางเทศบาล 
 เกิน 3 ครัง ทางเทศบาลจึงจะสามารถยึดเงินค่าหลกัประกนัสัญญาได้17 นอกจากค่าเช่าแผงแลว้ยงัมี
การเก็บค่าขยะตลาดนาํบางคลา้ วนัละ 10 บาทต่อร้านเป็นรายไดข้องทางเทศบาล ซึงจะมีเจา้หนา้ที
ของทางเทศบาลเดินเก็บแลว้นาํไปส่งใหก้บังานคลงัและค่าไฟทีผูป้ระกอบการจะตอ้งจ่ายในกรณีที
มีการใช้ไฟ เช่น พดัลม เครืองปันนาํเยน็ เป็นตน้ ถา้ไม่มีการใช้ไฟก็จะไม่มีการเรียกเก็บ โดยเฉลีย
การเก็บค่าไฟ จะขึนอยูก่บัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีผูป้ระกอบการใช ้เริมตน้ที 10 บาทต่อร้าน  
 3.2 การจัดการสินค้า 
   สินค้าในตลาดนําบางคล้ามีหลายประเภท ซึ งสามารถแบ่ งเป็ นประเภทต่าง  ๆ 
เพือให้ง่ายต่อการแสดงรายละเอียดของสินคา้ โดยสามารถแบ่งประเภทของสินคา้ไดเ้ป็น 1. สินคา้
ประเภทอาหารและเครืองดืม 2. สินคา้ประเภทหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ 3. สินคา้ทางการเกษตร 
4.ของทีระลึกต่างๆ ซึงสามารถอธิบายประเภทของสินคา้ไดด้งันี 
      3.2.1 สินค้าทเีป็นอาหารสดและเครืองดืม 
             อาหารสดเป็นอาหารทีมีการประกอบอาหารในแพตลาดนําบางคล้า เช่น  
กุ ้งเผาปลาเผา ส้มตาํ ผดัไทย ยาํต่างๆ เป็นต้น สินค้าเหล่านีผูป้ระกอบการจะหาวตัถุดิบจาก
ทอ้งตลาดแล้วนาํมาประกอบอาหารให้กบันกัท่องเทียว ส่วนใหญ่อาหารประเภทนีจะขายในเรือ  
มีตงัแต่แพที 1-7 ใหน้กัท่องเทียวเลือกรับประทาน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที 39  สินคา้ทีเป็นอาหาร 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 

                                                           

17
 สัมภาษณ์, อารีย ์เฮียนกุล. ผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้. สัมภาษณ์ 23 สิงหาคม 2557. 
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 3.2.2 สินค้าหนึงตําบลหนึงผลติภัณฑ์ (OTOP) 
         สินค้าโอทอปเป็นสินค้าทีขึนชือของจงัหวดัฉะเชิงเทราในอาํเภอต่างๆเช่น 
อาํเภอแปลงยาว อาํเภอเมือง เป็นตน้ โดยมีกลุ่มประธานโอทอปจงัหวดัฉะเชิงเทราคือนางบุญมี  
ศรีสุข เป็นผูดู้แล ลกัษณะการวางพืนทีขายสินคา้โอทอปจะอยูท่างฝังดา้นขวาของแพที 4-7 มีการ
สร้างแพยืนออกไปดา้นขา้งติดกบัแพตลาดนาํบางคลา้ ซึงค่าใช้จ่ายเหล่านี ผูป้ระกอบการจะเป็น 
ฝ่ายรับผิดชอบเอง ทาํให้แพที 4-7 มีพืนทีว่างสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ สินค้า 
โอทอปของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น ขนมเปียะ หมีกรอบ ผลไมแ้ปรรูป งานประดิษฐต่์างๆ เป็นตน้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 40 สินคา้โอทอปจากอาํเภอต่างๆในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 

 3.2.3. สินค้าทางการเกษตร 
      สินคา้ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นของชาวบา้นในพืนทีเขตเทศบาลบางคลา้ที
นาํมาขายจากสวน เช่น พืนทีบริเวณแพ 8-9 มกัจะเป็นสินคา้ของชาวบา้นทีนาํมาขาย มีตน้มะพร้าว
นาํหอม ไมด้อกไมป้ระดบัต่างๆ ผกัสดพนืบา้น ผลไม ้ปลาสลิด ปลาเคม็ เป็นตน้ 
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ภาพที 41  สินคา้ทางการเกษตรต่างๆ  
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 
  3.2.4. ของทรีะลกึต่างๆ 
           สินคา้ประเภทนีจะพบไดต้งัแต่บริเวณแพโอทอปฝังขวาแพที 4 เรือยมาจนถึง
บริเวณแพ 9 เช่น พวงกุญแจไม ้ร้านขายสร้อย ต่างหู ร้านขายกระเป๋าผา้ ร้านขายเสืออาํเภอบางคลา้ 
เป็นตน้ สินคา้เหล่านีจะกระจดักระจายอยูใ่นแพตลาดนาํ แหล่งทีมาของสินคา้ก็จะคลา้ยๆกบัของที
ระลึกตามตลาดทีอืน เช่น ร้านขายเสือก็จะทาํสกรีนลายผา้เกียวกบัอาํเภอบางคลา้ เช่น คา้งคาววดั
โพธิ รถสามลอ้บางคลา้ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  42  สินคา้ประเภทของทีระลึกต่างๆ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2557) 
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  สินคา้ทีขายอยู่ในตลาดนาํบางคล้ามีความหลากหลายทงัสินคา้ทีเป็นอาหารและ
เครืองดืม สินคา้โอทอป สินคา้ทางการเกษตรและสินคา้ทีเป็นของทีระลึกต่างๆ สินคา้ทีไดรั้บความ
นิยมจากขอ้มูลการแจกแบบสอบถามจาํนวน 100 ชุด พบว่าเป็นสินคา้ทีเป็นอาหารและเครืองดืม 
เช่น อาหารทะเล กุง้เผา ปลาเผา เป็นตน้ รองลงมาคือสินคา้โอทอปของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สินคา้
ทางการเกษตรจากสวนของชาวบา้นและร้านขายของทีระลึก 
  ดงันนั จุดเด่นของสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้จึงเป็นสินคา้ประเภทอาหาร จากการ
สังเกตการณ์พบวา่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารทะเลประเภทปิงยา่ง ประกอบกบั
การมีโต๊ะนงัรับประทานอาหารทีทางเทศบาลตาํบลบางคลา้จดัเตรียมไวใ้ห้ ทาํให้สะดวกสบายใน
การนงัรับประทานอาหาร จึงทาํให้นกัท่องเทียวนิยมรับประทานอาหารในตลาดนาํบางคลา้ ส่วน
สินคา้ทีไม่ค่อยไดรั้บความนิยม ก็จะเป็นพวกของทีระลึกต่างๆ เช่น เสือ ถุงผา้ งานประดิษฐ์ เป็นตน้ 
อาจเป็นเพราะสินคา้ไม่มีความแปลกใหม่ เป็นสินคา้ทีสามารถหาซือไดต้ามตลาดทวัไป และสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํใหค้นนิยมทีจะซือสินคา้ในการรับประทานมากกวา่ซือสินคา้ประเภทของที
ระลึกจากชุมชน 
   การกาํหนดราคาและการควบคุมคุณภาพสินค้า สินคา้แต่ละประเภทจะมีราคา
ทีต่างกนั เช่นสินคา้ประเภทอาหารจะมีราคาแพงกว่าสินคา้พืนบา้น เช่น ผกัสด ตน้ไม ้และสินคา้
ประเภทอาหารจะขายไดง่้ายกวา่ เพราะนกัท่องเทียวจะนิยมมารับประทานอาหารสดทีตลาดนาํบาง
คล้า การกาํหนดราคาสินคา้นัน ทางเทศบาลตาํบลบางคล้าจะเป็นผูดู้แล ถ้าในบางครังทีมีการ
ร้องเรียนจากนักท่องเทียวว่าสินคา้มีราคาแพงเกินไปหรือไม่มีคุณภาพ ก็จะมีการนําเสนอในที
ประชุมเพือหาแนวทางแกไ้ขและควบคุมราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ เช่น ทีผา่นมามี
การร้องเรียนเรืองราคาของส้มตาํถาด เพราะแต่ละร้านราคาไม่เท่ากนั และมีจาํนวนเครืองทีใส่ใน
ส้มตาํถาดนอ้ยเกินกวา่ราคาทีตงัไว ้เมือมีการประชุมผูป้ระกอบการและหาแนวทางแกไ้ข จนไดข้อ้
ยุติว่า ราคาทีเหมาะสมของส้มตาํถาดจะอยูที่ราคาไม่เกินถาดละ 100 บาท จึงทาํให้ผูป้ระกอบการ
สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาไม่สูงเกินไปและอยูใ่นการควบคุมดูแลของเทศบาลตาํบลบางคลา้ดว้ย 
   ทงันี จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามพบว่านกัท่องเทียวมีการร้องเรียน
เรืองอาหารทะเลทีมีราคาค่อนข้างสูง ซึงทางเทศบาลตาํบลบางคล้า ก็ได้สํารวจและตกัเตือน
ผูป้ระกอบการให้ขายสินคา้ทีราคาไม่สูงเกินจริง แต่ดว้ยราคาของอาหารทะเลทีมีราคาค่อนขา้งสูง
อยูแ่ลว้ เมือนาํมาประกอบอาหารจึงทาํใหร้าคายงิเพมิสูงขึนไปอีกตามราคาของตลาด  
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ภาพที 43  การทดสอบสารปนเปือนในอาหารของเทศบาลตาํบลบางคลา้ 
ทีมา: เฟสบุค๊, ตลาดนาํบางคลา้ ฉะเชิงเทรา, เขา้ถึงเมือ 22 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
facebook.com 
 

    นอกจากการกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดนาํบางคล้าแล้ว ทางเทศบาลตาํบล
บางคล้ายงัมีหน่วยงานทีเขา้มาดูแลเรืองควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดนาํบางคล้า สินคา้แต่ละ
ประเภทในตลาดนาํบางคลา้มีราคาและคุณภาพของสินคา้ทีแตกต่างกนัออกไป ขึนอยู่กบัชนิดของ
สินคา้  สินคา้ทีมกัจะถูกควบคุมคุณภาพและได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ จะเป็นสินคา้ประเภท
อาหาร ซึงจะมีหน่วยงานเขา้มาตรวจสอบคุณภาพของสินคา้คือ กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม 
สังกดัเทศบาลตาํบลบางคลา้ มีหน้าทีหลกัเกียวกบัการตรวจสารปนเปือนในอาหาร เช่น สารบอ
แรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน แบคทีเรียจากภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น โดยจะมีการตรวจ
ร้านอาหารทุกร้าน เดือนละครัง ถา้ตรวจพบจะมีการตกัเตือนทางวาจาก่อน และถา้ยงัตรวจพบอีก
เป็นครังทีสองจะมีการใหห้ยดุขายสินคา้ชวัคราวจนกวา่จะไดรั้บการปรับปรุงดา้นคุณภาพสินคา้18 
    กรณีของตลาดนาํบางคล้าทีผ่านมาได้เกิดกรณีการร้องเรียนเรืองปลาเค็มที
นักท่องเทียวซือกลับจากตลาดนําบางคล้าไปทีบ้าน ปรากฏว่ามีกลินอับจากการปิดใส่กล่อง
พลาสติก จึงมีการขอตรวจสอบสารปนเปือนจากปลาเค็ม ผลปรากฏว่าไม่ได้สารปนเปือนใดๆ 
                                                           

18
 สัมภาษณ์, เบญจวรรณ เศรษฐวิวฒันกุล, ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม, 

18 สิงหาคม 2557. 
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หลงัจากการทดสอบ ซึงอาจจะมาจากการนาํปลาใส่กล่องพลาสติก จึงทาํให้ปลามีกลิน หรือในกรณี
การร้องเรียนเรืองอาหารไม่สด ย่างไม่สุก เช่น ปลาเผา ทีการตรวจสอบบางครังไม่สามารถ
ตรวจสอบไดท้วัถึง จึงทาํใหเ้กิดการร้องเรียนได ้
 3.3 กจิกรรมต่างๆ ของตลาดนําบางคล้า 
   นอกจากตลาดนาํบางคลา้จะเป็นแหล่งรวมสินคา้หลากหลายชนิดทงัในพืนทีและ
ในอาํเภอใกลเ้คียงแลว้ ยงัมีกิจกรรมทางการท่องเทียว สําหรับนกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดนาํ
บางคลา้ ซึงสามารถแบ่งกิจกรรมทางการท่องเทียวไดด้งันี 
   3.3.1 การล่องเรือรอบเกาะลดั 
    การล่องเรือรอบเกาะลัดถือเป็นอีกหนึงกิจกรรมท่องเทียวของตลาดนํา 
บางคล้า นอกจากการมาเทียวชมซือสินค้าภายในตลาดนาํแล้ว ยงัมีกิจกรรมล่องเรือสําหรับ
นกัท่องเทียวทีตอ้งการชมธรรมชาติ วิถีชีวิต ทศันียภาพริมแม่นาํบางปะกง เกาะลดัเป็นพืนทีเกาะ 
นาํจืดขนาดใหญ่ อยู่ฝังตรงขา้มตลาดนาํบางคล้า เป็นทีอยู่อาศยัของชาวบา้น และเป็นพืนทีทาง
การเกษตร ยงัมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ พืนทีบางส่วนเป็นทีพกัอาศยั รีสอร์ททีสร้างขึน
จากกลุ่มนกัการเมือง แต่เดิมเกาะลดัเป็นเขตพืนทีการปกครองของอาํเภอบางคลา้ แต่เมือมีการแบ่ง
เขตพนืทีการปกครองใหม่เมือปี พ.ศ. 2536 จึงไดแ้ยกเกาะลดัไปอยูใ่นเขตการปกครองของกิงอาํเภอ
คลองเขือนแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  44 กิจกรรมการล่องเรือเรือรอบเกาะลดั 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือมีนาคม 2557) 
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   นกัท่องเทียวตอ้งการล่องเรือรอบเกาะลดัสามารถเลือกกิจกรรมการล่องเรือ
ตามท่าเรือต่างๆ ทีมีไวใ้ห้บริการทงัหมด 5 ท่าเรือในตลาดนาํบางคลา้คือ ท่าเรือที 1 ท่าเรือวนะภูติ 
บริเวณแพ 2 ท่าเรือที 2 ท่าเรือแม่นาํ บริเวณแพ 5 ท่าเรือที 3 ท่าเรือแพบางคลา้ บริเวณแพ 6 ท่าเรือที 4 
ท่าเรือนิยมเกาะลดั บริเวณแพ 7 และท่าเรือที 5 ท่าเทียบเรือตลาดนาํบางคลา้ บริเวณแพ 819 
   การล่องเรือมีทงัล่องเรือลาํใหญ่ จะออกเป็นรอบๆ ตามเวลาเช่น 11.00 น. 
14.00 น. 16.00 น. อตัราการให้บริการแบ่งเป็นเด็กราคา 30 บาท ผูใ้หญ่ราคา 50 บาท การบรรจุ
ผูโ้ดยสารขึนอยู่กับขนาดของเรือแต่ละลํา สูงสุดได้ไม่เกิน 50 คน หรือผูโ้ดยสารบางท่าน 
อยากล่องเรือแบบเหมาลาํส่วนตวั ราคาเริมตน้ที 300 บาท สามารถแวะจอดเรือตามจุดสําคญัต่างๆ 
ไดต้ามตอ้งการ เช่น วดัโพธิบางคลา้ พระสถูปเจดียพ์ระเจา้ตากสินมหาราช เป็นตน้ สําหรับการ
เดินทางล่องเรือรอบเกาะลดัใชเ้วลาประมาณ 45- 60 นาที20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  45 เรือทีใหบ้ริการรอบเกาะลดั 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ท่าเรือตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 
   การแวะจอดตามสถานทีสําคญัต่างๆ แต่ละท่าเรือจะจอดไม่เหมือนกนั เช่น 
ท่าเรือแม่นาํจะวนไปทางพระสถูปเจดียพ์ะระเจา้ตากสินก่อนแลว้วนกลบัมาทีวดัโพธิ ก่อนเขา้จอด

                                                           

19
 สัมภาษณ์,  เกรียงไกร ฮวดเจริญ, พนกังานประจาํท่าเรือดูแลตลาดนาํบางคลา้. 16 

สิงหาคม 2557. 
 

20สัมภาษณ์,  นิยม โชคชยัอาํนวยพร, ผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้, 16 สิงหาคม 2557. 
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ทีท่าเรือของตนเอง ท่าเทียบเรือตลาดนาํบางคลา้จะวนไปทางพระสถูปเจดียเ์ช่นเดียวกบัท่าเรือแม่นาํ 
แต่ไม่จอดแวะทีพระสถูปเจดีย ์แต่จะจอดแวะทีวดัโพธิบางคลา้ทีเดียว ท่าเรือวนะภูติเป็นเรือนาํเทียว
ขนาดใหญ่ มีโต๊ะรับประทานอาหารบนเรือ จะขบัเรือวนไปทางวดัโพธิบางคลา้ก่อน แลว้วนไปที
พระสถูปเจดีย ์จอดแวะทีพระสถูปเจดียที์เดียว ก่อนจะกลบัมาจอดทีท่าเรือวนะภูติ21 ท่าเรือแพ 
บางคล้าจะให้บริการนักท่องเทียวแบบเหมาลําและมีการต่อเป็นแพร้านอาหารไว้บริการ
นกัท่องเทียวชาวจีนในช่วงเย็นเท่านนั และท่าเรือนิยมเกาะลดัเป็นลกัษณะเรือเช่าเหมาลาํเช่นกนั 
การแวะจอดตามสถานทีสาํคญัต่างๆ ขึนอยูก่บัความพอใจนกัท่องเทียววา่ตอ้งการจะจอดบริเวณใด 
   การจอดเรือของท่าเรือต่างๆ ทีอาจจะจอดในบริเวณจุดสําคญัๆ หรือการขบั
เรือทีต่างกัน ก็ขึนอยู่การกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของแต่ละท่าเรือ ดังนันก็ขึนอยู่กับ
นกัท่องเทียวว่าจะเลือกใช้บริการเรือลาํใหญ่แบบเป็นรอบๆ หรือเป็นลกัษณะเรือเช่าเหมาลาํเมือ
นกัท่องเทียวลงมาจากการล่องเรือก็จะมีการถ่ายภาพของนกัท่องเทียวไวต้งัแต่ก่อนขึนเรือ ใส่กรอบ
วางจาํหน่ายในราคารูปละ 100 บาท เช่นเดียวกบัสถานทีท่องเทียวตามทีต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 46  อตัราค่าบริการเรือนาํเทียวรอบเกาะลดัในตลาดนาํบางคลา้ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ท่าเรือตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม,  2557) 
 
   การทาํหน้าทีดูแลความปลอดภยัให้กบันักท่องเทียวทีใช้บริการการล่องเรือ
รอบเกาะลดักล่าววา่ตงัแต่ทีมีการล่องเรือรอบเกาะลดั ยงัไม่พบอุบติัเหตุทางนาํแต่อยา่งใด บนเรือ
แต่ละลาํมีเสือชูชีพ เบาะชูชีพไวบ้นเรือ เพือความปลอดภยัของนกัท่องเทียว ส่วนคนขบัเรือก็ตอ้งมี

                                                           

 21 สัมภาษณ์, กรรณิการ์ วนะภูติ, ผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้,  2 มิถุนายน 2556. 
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ใบอนุญาตขบัเรือพร้อมกบันายทา้ยเรือทีตอ้งมีใบคุมเครืองช่างยนต ์ส่วนผูป้ระกอบการล่องเรือรอบ
เกาะก็ตอ้งมีการขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือกบักรมเจา้ท่าก่อนเสมอ22  
   นอกจากนีกิจกรรมการท่องเทียวในตลาดนาํสามารถเชือมโยงกบัพืนทีของ
ชุมชนบริเวณตลาดล่าง เพือให้คนในทอ้งถินและนกัท่องเทียวมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึง
ความสําคญัของวฒันธรรมของทอ้งถินทีมีความสําคญัและปรากฎแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมที
สําคญัของชุมชนอยูห่ลายแห่ง จึงมีความเหมาะสมทีจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ
สถานทีท่องเทียวทางดา้นวฒันธรรมของชุมชน เช่น โรงเจเง็กเช็งเก็ง บา้นไมเ้ก่าบนถนนไพบูลย์
วฒันา ถนนประชาเนรมิต ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง โรงไม ้เป็นตน้  
   การนวดแผนไทย เป็นอีกหนึงกิจกรรมเสริมของการท่องเทียวตลาดนาํบาง
คลา้ มีการจดัตงัเป็นชมรมนวดแผนไทย ให้บริการนวดแก่นกัท่องเทียวและชาวบา้นบริเวณแพที 1  
คิดอตัราการให้บริการดงันี นวดตวั 1.30 นาที ราคา 150 บาท นวดเทา้ 45 นาที ราคา 150 บาท  
นวดเฉพาะจุด (คอ ไหล่ แขน ศีรษะ หนา้) 45 นาที 150 บาท  
   จากการสัมภาษณ์หมอนวดทีให้บริการเล่าวา่หมอนวดทุกคนจะมีงานประจาํ
อยู่ในวนัธรรมดา เช่นนวดให้กบัสถานพยาบาลสาธารณสุขของอาํเภอแปลงยาว หรืออยู่ตามร้าน
นวดแผนไทย พอวนัเสาร์อาทิตยก์็จะมีใหบ้ริการทีตลาดนาํบางคลา้ ซึงก็มีนกัท่องเทียวและชาวบา้น
ให้ความสนใจอยู่บ้าง แต่ด้วยสภาพพืนทีบนแพไม่เอืออาํนวย การนวดทีไม่มีการจัดเป็นห้อง
ส่วนตัวเหมือนกับการนวดแผนไทยตามร้านทัวไป เลยทําให้ไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก
นกัท่องเทียวเท่าไหร่นกั จะมีก็แต่เพียงชาวบา้นทีมานวดกนัเป็นประจาํ นกัท่องเทียวทีมาใชบ้ริการ
จึงมีเพียงบางส่วนเท่านนั 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
22สัมภาษณ์,  เกรียงไกร ฮวดเจริญ. พนกังานประจาํท่าเรือดูแลตลาดนาํบางคลา้, 16 สิงหาคม

2557. 
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ภาพที  47 ชมรมนวดแผนไทยตลาดนาํบางคลา้ 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ แพที 1 ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 
   การจัดกิจกรรมในเทศกาลวันสําคัญต่างๆ  จากการลงพืนทีสํารวจ สัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ทีของเทศบาลตาํบลบางคลา้พบวา่ตลาดนาํบางคลา้มีการจดักิจกรรมใน
วนัสําคญัอยูบ่า้ง เช่น วนัขึนปีใหม่ไดมี้การจดักิจกรรม Count Down บริเวณลานวดัแจง้ โดยเปิด
ให้บริการตลาดนาํช่วงกลางคืนทงับนบกและบนแพตลาดนํา พืนทีด้านบนมีการอนุญาตให้นํา
สินค้ามาขายได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ แต่จะมีเจ้าหน้าทีทางเทศบาลไปขอบริจาคเงินจาก
ผูป้ระกอบการ เพือมอบใหก้บัวดัแจง้ เพราะไดใ้ชพ้ืนทีบางส่วนของวดัในการจดักิจกรรม กิจกรรม
ดงักล่าวไดจ้ดัขึน 2 วนั คือวนัที 30-31 ธนัวาคม 2556  
   กิจกรรมวนัสงกรานต์จะมีการประดับธงสีต่างๆ ทัวบริเวณแพตลาดนํา 
 เพือเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัตลาดนาํ ภายใตชื้อโครงการ “สงกรานตไ์ทย สุขใจ เทียวตลาดนาํ
บางคลา้”  กิจกรรมวนัเด็กก็มีการเชิญผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรามาเยียมชมตลาดนาํบางคล้า 
และจดักิจกรรมวนัเด็กเพือประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ และกิจกรรมวนัแม่ ไดมี้การจดัประชาสัมพนัธ์
โครงการ “12 สิงหา สัปดาห์พาแม่เทียวตลาดนาํบางคลา้” ซึงมีนกัท่องเทียวมาเทียวชมตลาดนาํ 
บางคลา้เป็นจาํนวนมาก และกิจกรรมวนัเขา้พรรษา ภายใตโ้ครงการ “เขา้พรรษา พาครอบครัวทวัร์
บุญตลาดนาํบางคลา้” เป็นลกัษณะของวนัหยุดติดต่อกนัหลายวนั ทาํให้มีนกัท่องเทียวมาตลาดนาํ 
บางคล้าเป็นจาํนวนมาก ทีนังรับประทานอาหารไม่เพียงพอ จึงมีการจัดกางเต็นท์สําหรับนัง
รับประทานอาหาร เพือรองรับนักท่องเทียวทีมาในวันหยุด แต่ก็ย ังไม่ เพียงพอกับจํานวน
นกัท่องเทียว 
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   การจดักิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาลวนัสาํคญั เช่น วนัเขา้พรรษา วนัแม่แห่งชาติ 
ว ันเด็ก เป็นต้น ในระยะทีสาม พ.ศ. 2666-2559 ได้รับความร่วมมือจากประธานชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ ทาํให้มีการจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ 
เพมิมากขึนและไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทงัเทศบาลตาํบลบางคลา้ทีคอยสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมต่างๆ และผูป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้ ทาํให้ในระยะนีการจดักิจกรรมในวนัสําคญั
ต่างๆ มีมากขึนและเป็นการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํไดอี้กทางหนึงดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  48 การประดบัธงสีต่างๆ ในช่วงกิจกรรมวนัสงกรานต ์
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ แพตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2556) 
 
 3.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ในการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมา การมีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นส่วนหนึง
ทีทาํให้ปัญหาดา้นการจดัการตลาดนาํบางคลา้ลดน้อยลง เพราะเทศบาลมีบุคลากรทีดูแลตลาดนาํ
อย่างจาํกดั การให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการจึงทาํให้เทศบาลมีความสะดวกในการ
ประสานงานกบัผูป้ระกอบการซึงเป็นคนในทอ้งถินมากขึน มีรายละเอียดคือ 1. การมีส่วนร่วมของ
ชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้และผูป้ระกอบการ 2. การมีส่วน
ร่วมของชาวชุมชนบางคลา้ ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี  
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  3.4.1 การมีส่วนร่วมของชมรมผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าและอาหารตลาดนํา
   บางคล้าและผู้ประกอบการ  
   ในระยะทีหนึง พ.ศ. 2550-2554 ชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และ
อาหารตลาดนาํบางคลา้มีบทบาทในการดูแลจดัการตลาดนาํบางคลา้ค่อนขา้งมาก ถือวา่เป็นช่วงที
ชมรมฯ มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน โดยทางเทศบาลตาํบลบางคล้ายงัไม่ได้เขา้มาดูแล
จดัการมากนกั การทาํกิจกรรมการส่งเสริมดา้นการท่องเทียวต่างๆ จึงเป็นหน้าทีหลกัของชมรมฯ 
ต่อมาในระยะที 2 พ.ศ. 2555-2556 เป็นระยะทีเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดย้กเลิกการจดัตงัชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคล้า ทาํให้ในระยะนีประชาชนในทอ้งถิน
ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลตลาดนาํมากนัก และทางเทศบาลมีการออกระเบียบขอ้บงัคบั
ออกมาใชดู้แลผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้อยา่งจริงจงัมากขึน และในระยะที 3 พ.ศ. 2556-2559 
ไดมี้การจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ขึนมาอีกครัง เพือดูแล
จดัการตลาดนาํบางคล้าในการประสานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับผูป้ระกอบการ  
การส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมในวนัสําคญัตามเทศกาล ซึงไดรั้บความร่วมมือ
เป็นอยา่งดีกบัเทศบาลตาํบลบางคลา้และผูป้ระกอบการเป็นอยา่งดี ถือไดว้า่ในระยะทีสาม ตลาดนาํ
บางคลา้มีการให้ประชาชนซึงเป็นผูป้ระกอบการทีอาศยัอยู่ในทอ้งถินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลจดัการตลาดนาํและทาํใหต้ลาดนาํมีกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเทียวทีหลากหลายขึนกวา่เดิม 
  3.4.2 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเทศบาลตาํบลบางคล้าและผูป้ระกอบการใน
ตลาดนาํบางคลา้ทาํให้ไดข้อ้มูลวา่ในระยะทีหนึง พ.ศ. 2550-2554 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
จะเป็นลกัษณะการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนยงัมีไม่มากนกั เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลจดัการตลาดนาํบางคลา้โดยคน
ในชมรมฯ เอง ทางเทศบาลยงัไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากนกั ผูป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้ยงัมี
ไม่มาก การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถินจึงยงัจาํกดัอยู่เพียงผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัชมรมฯ ในระยะ 
ทีสอง พ.ศ. 2555-2556 เป็นระยะทีทางเทศบาลเขา้มามีบทบาทอย่างเต็มทีในการดูแลตลาดนาํ 
บางคลา้ คนในทอ้งถินไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากนกั  จนกระทงัในระยะทีสาม พ.ศ. 2556-2559 เป็น
ช่วงทีชมรมฯ เริมกลบัมามีบทบาทในการจดัการตลาดนําอีกครัง มีธุรกิจจากภาคประชาชนใน
ทอ้งถินเกิดขึน เช่น การใหเ้ช่าทีจอดรถ การใหบ้ริการหอ้งนาํจากพนืทีของประชาชนทีอยูใ่กลต้ลาด
นาํ เป็นตน้ ในระยะนีถือวา่ประชาชนในทอ้งถินเริมมีส่วนร่วมในการดูแลตลาดนาํมากทีสุด เพราะ
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสือออนไลน์ต่างๆ มากขึน และมีผู ้นําชมรมฯ ทีมีศักยภาพในการ
ประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวของตลาดนาํ โดยมีเทศบาลตาํบลบางคลา้เป็น
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ผูส้นบัสนุน การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถินมีมากขึน โดยทีชาวบา้นทีอยู่ใกลเ้คียงกบัพืนทีของ
ตลาดนาํบางคลา้สามารถขายสินคา้ของตนเองไดม้ากขึน เช่น ร้ายนายเฮงก๋วยเตียว100 ปี ท่าเรือ
เขียว ทีอยูบ่ริเวณขา้งคลองวดัแจง้ติดกบัพืนทีของตลาดนาํบางคลา้   
 3.5 การจัดการด้านสิงอาํนวยความสะดวก 
   การเข้าถึงตลาดนําบางคล้า การเดินทางสู่ตลาดนาํบางคลา้สามารถเดินทางทางบก
ไดเ้พียงทางเดียวเท่านัน เพราะหลงัจากทีมีการตดัถนนเป็นเส้นทางการคมนาคมหลกั ทาํให้ผูค้น
เปลียนการเดินทางจากทางนําไปสู่ทางบกแทน เรือเมล์สายต่างๆ ทีเคยวิงให้บริการในแม่นํา 
บางปะกงก็ยกเลิกไป เพราะใช้เวลาในการเดินทางนาน ปัจจุบนัคงเหลือแต่ชาวบา้นทีอาศยัอยู่
บริเวณเกาะลดั ทียงัใชเ้รือพายไปมาสองฝัง เพือขา้มมายงัตลาดบางคลา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  49  ชาวบา้นบริเวณเกาะลดัใชเ้รือในการเดินทางขา้มมายงัตลาดบางคลา้  
                    (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ริมฝังแม่นาํบางปะกง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม   2557) 
 
 ป้ายบอกทาง ตลาดนําบางคล้ามีการประชาสัมพันธ์ตังแต่สมัยยงัเป็นชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ทีให้ชมรมฯ ดูแลกนัเอง ทงัในเรืองการ
จดัการภายในและรายไดจ้ากการเก็บค่าเช่าแผงทีชมรมฯ ไดรั้บ ในช่วงแรกมีการปักป้ายบอกทางมา
ตลาดนาํบางคลา้ไวต้ามถนนสายต่างๆ เช่น สายสุวินทวงค ์สายบางนา สายทางหลวงหมายเลข 304 
ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี เป็นตน้ ปัจจุบนัป้ายบอกทางดงักล่าว เริมชาํรุดเสียหายและบางส่วนไดถู้ก
รือถอนไปจากการขยายถนนสายต่างๆ และกรมทางหลวง เพราะบดบงัทศันียภาพ ทาํให้ป้ายทียงัใช้
งานได ้เหลืออยูจ่าํนวนนอ้ยกวา่เดิม 
 โต๊ะนังรับประทานอาหาร  เป็นอีกหนึงสิงอาํนวยความสะดวกทีทางเทศบาล 
บางคลา้จดัไวใ้หก้บันกัท่องเทียว เพราะสินคา้ทีเป็นอาหารสดและเครืองดืม จะขายอยูบ่นเรือ ทาํให้
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ไม่มีทีนงัรับประทานอาหาร ทางเทศบาลจึงไดจ้ดัโต๊ะนงัรับประทานอาหารไวร้องรับนงัท่องเทียว 
มีลกัษณะเป็นโตะ๊ไมข้นาดใหญ่ สามารถนงัไดส้องฝังๆละ 3-4 คน จดัไวบ้ริการให้กบันกัท่องเทียว
ตงัแต่แพที 1-7 เฉพาะแพที 1 มีโต๊ะนงัรับประทานอาหารประมาณ 4 ตวั ส่วนแพอืนๆ จดัไวแ้พละ 
10 ตวั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 50 โตะ๊นงัรับประทานอาหารในตลาดนาํบางคลา้ 
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2557) 
 
 ลานจอดรถและเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวก บริเวณรอบตลาดนาํบางคล้าจะ
ประกอบไปดว้ยพืนทีของหน่วยราชการต่างๆ ในอาํเภอบางคลา้มากมาย ทาํให้พืนทีวา่งสําหรับจอด
รถของนกัท่องเทียวมีค่อนขา้งจาํกดั ถึงจะใช้พืนทีบริเวณลานวดัแจง้เขา้มาช่วยแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ
กับปริมาณของนักท่องเทียวทีมาในวนัหยุด เช่น วนัอาทิตย์และวนัหยุดติดต่อกันหลายๆวนั  
บริเวณทีสามารถจอดรถไดจ้ะเป็นบริเวณสถานทีราชการต่างๆ เช่น บริเวณทีวา่การอาํเภอบางคลา้ 
บริเวณรอบสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอบางคลา้ บริเวณลานออกกาํลงักายดา้นหนา้ตลาดนาํ บริเวณลาน
วดัแจง้ด้านหน้าทางขึนลงแพ 8-9 รวมพืนทีโดยรอบสามารถจอดรถไดไ้ม่เกิน 200 คนั ซึงทาง
เทศบาลไดจ้ดัพืนทีจอดรถไวบ้ริการฟรีให้แก่นกัท่องเทียว ยกเวน้พืนทีของเอกชนทีจะตอ้งเสียค่า
จอดรถ ราคาคนัละ 30 บาท ส่วนเจา้หน้าทีอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจร จะมีการประมูล
งบประมาณจากทางเทศบาลเป็นรายปี เพือจัดหาเจ้าหน้าทีมาคอยอาํนวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเทียว ซึงจะจดัไวท้งัหมด 6 จุดคือ จุดที 1  บริเวณสีแยกก่อนเขา้ซอยไปรษณียบ์างคล้า 
จดัการจราจรแบบทางเดียว (one way) ออกทางห้องสมุดประชาชนบรรจบทีแยกกรมทีดินอาํเภอ
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บางคลา้ จุดที 2 บริเวณแยกไปรษณียอ์าํเภอบางคลา้ จุดที 3 บริเวณลานวดัแจง้ จุดที 4 บริเวณลาน
จอดรถหนา้อาํเภอ จุดที 5 บริเวณดา้นหลงัอาํเภอ จุดที 6 บริเวณสีแยกกรมทีดินอาํเภอบางคลา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 51 บริเวณลานจอดรถหนา้ตลาดนาํและสถานทีราชการต่างๆ 
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั  ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2557) 
 
 ห้องนําและอ่างล้างมือ ตลาดนาํบางคลา้มีห้องนาํไวบ้ริการให้แก่นกัท่องเทียวฟรี 
จาํนวน 2 จุดคือ จุดที 1 บริเวณใกลก้บัทีทาํการอาคารเทศบาลหลงัเก่า และจุดที 2 บริเวณหอประชุม
อาํเภอบางคลา้ แต่จากการสาํรวจพบวา่หอ้งนาํมีนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียวและ
ยงัไม่ค่อยสะอาดเท่าทีควร จึงทาํให้ไดรั้บการร้องเรียนเรืองของห้องนาํอยูบ่่อยครัง ซึงทางเทศบาล
ตาํบลบางคลา้ก็ยงัไม่มีงบประมาณในการจดัสร้างห้องนาํเพิมเติม และพืนทีก็มีอยูจ่าํกดั เพราะเป็น
พืนทีของหน่วยงานราชการต่างๆ ทาํให้ไม่สามารถสร้างห้องนาํเพิมเติมได ้ส่วนอ่างลา้งมือ มีการ
ติดตงัไวบ้ริเวณแพตลาดนาํ แต่เดิมมีเพียง 2 จุด คือบริเวณแพที 1-2 ซึงไม่เพียงพอ ในระหวา่งการ
สํารวจพืนทีและเก็บขอ้มูล ทางเทศบาลจึงมีการติดตงัอ่างลา้งมือเพิมเติม ตงัแต่บริเวณแพที 2-7 ซึง
ไดมี้การติดตงัอ่างลา้งมือใหม่บริเวณแพ 2 ทีมีอยูเ่ดิม เพราะของเก่าชาํรุด เนืองจากการรับประทาน
อาหารของนกัท่องเทียวตอ้งใชมื้อในการหยบิจบัอาหาร เช่น อาหารทะเลทีมีการปิงยา่ง ทาํให้มีกลิน
ติดมือ แต่เดิมทางเทศบาลตาํบลบางคล้ามีอ่างล้างมือไม่เพียงพอ ได้เมือได้รับการร้องเรียนของ
นกัท่องเทียวจากจุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ จากการประชุมผูป้ระกอบการ ทาํให้ทางเทศบาลมีการ
อนุมติังบประมาณเพือสร้างอ่างลา้งมือเพิมเติมให้ครบทุกแพ เพือความสะอาดและสุขอนามยัทีดี
ของนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการในแต่ละแพ ทาํให้ในปัจจุบนัมีอ่างลา้งมือติดตงัอยูบ่ริเวณแพ
ตลาดนาํทงัหมดรวม 9 แพ  
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ภาพที 52 หอ้งนาํ 
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2557) 
 
 การติดตังจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (wi-fi) ในระหวา่งการเก็บขอ้มูลไดมี้
บริษัทเอกชนเข้ามาติดต่อกับทางเทศบาลตําบลบางคล้า เพือขอติดตังสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
เพือใหบ้ริการกบัผูป้ระกอบการและนกัท่องเทียวฟรี ซึงเป็นส่วนหนึงของการประชาสัมพนัธ์ตลาด
นาํบางคลา้ในดา้นการท่องเทียวในสังคมออนไลน์ใหเ้ป็นทีรู้จกัมากยงิขึน 
                     3.6 การประชาสัมพนัธ์  
    การประชาสัมพนัธ์ช่วยให้ตลาดนําบางคล้าเป็นทีรู้จกักับนักท่องเทียวและคน
ทวัไปทีอาศยัอยูน่อกพืนทีมากขึน ผ่านการจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ ผ่านทางเอกสารของทาง
เทศบาล การประชาสัมพนัธ์ผ่านสือออนไลน์ต่างๆ ซึงการประชาสัมพนัธ์ของตลาดนาํบางคล้า
สามารถแบ่งไดคื้อ 1. การประชาสัมพนัธ์ภายในตลาดนาํบางคลา้ 2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก
ตลาดนาํบางคลา้ โดยสรุปไดด้งันี 
    3.6.1 การประชาสัมพนัธ์ภายในตลาดนํา 
    จุดประชาสัมพันธ์ตลาดนําบางคล้า เป็นจุดทีให้บริการนักท่องเทียว 
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร รับเรืองร้องเรียนต่างๆ แต่เดิมจุดประชาสัมพนัธ์จะอยู่บริเวณแพ 7 ร้าน
เนรัญชลา แต่เจ้าหน้าทีคนเดิมไม่สะดวกให้บริการ จึงให้เจา้หน้าทีของเทศบาลบางคล้ามาดูแล
ในช่วงวนัเสาร์อาทิตยแ์ทน ต่อมามีการยา้ยจุดประชาสัมพนัธ์ไปทีบริเวณแพ 9 เพือช่วยในการ
ประชาสัมพนัธ์นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตาดนาํบางคลา้ และบริเวณแพ 9 เป็นจุดทีมีนกัท่องเทียว
เดินไปค่อนขา้งนอ้ย การยา้ยจุดประชาสัมพนัธ์ไปทีแพ 9 น่าจะทาํให้นกัท่องเทียวเดินมายงับริเวณ
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แพที 9 มากขึน23 ปัจจุบนัจุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคล้าอยู่บริเวณแพ 1 ซึงเป็นจุดเล็กๆ 
สามารถตงัเครืองสียง เพือเปิดเสียงเพลงผ่อนคลายความเครียดและอากาศทีร้อนในช่วงกลางวนั 
มีไมโครโฟนทีต่อเขา้กบัสายลาํโพงของทุกแพในตลาดนาํ เพือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ให้กบั
ผูป้ระกอบการและนกัท่องเทียว  สาเหตุทีเปลียนจุดประชาสัมพนัธ์ของตลาดนาํมาอยูที่แพ 1 เพราะ
ไม่มีพืนทีว่างในบริเวณแพอืนๆ สําหรับเจา้หน้าทีของทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ทีมาประจาํจุด
ประชาสัมพนัธ์ตลาดาํบางคล้าจะมีหนึงคน ถึงแม้ว่าทางเทศบาลจะมีบุคลากรจาํกัดแต่ยงัมีการ
จดัสรรบุคลากรเพือมาอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทียวอยูเ่ป็นประจาํ ทงันีควรจะมีการตงัจุด
ประชาสัมพนัธ์ของตลาดนาํบางคลา้ให้เด่นชดัและมีความถาวร เพือเป็นจุดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
และการบริการนกัท่องเทียวทีมาเยยีมชมตลาดนาํบางคลา้ใหดี้ยงิขึน  
       การประชุมผู้ประกอบการ ทางเทศบาลตาํบลบางคล้าจะมีการนัดประชุม
คณะกรรมการของชมรมฯ ทุกสองเดือนต่อครัง เพือแจง้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางเทศบาล  
การจดัการปัญหาต่างๆ ทียงัไม่รับรับการแกไ้ข เช่น พดัลมเพดานชาํรุด รางนาํระหว่างแพได้รับ
ความเสียหายขอ้ร้องเรียนจากผูป้ระกอบการ เช่น ราคาสินคา้ทีควรจะกาํหนดให้มีมาตรฐานเดียวกนั 
เป็นตน้ ถา้มีผูป้ระกอบการรายใดทีไม่ไดเ้ขา้ประชุม จะมีการแจง้ผา่นชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่าย
สินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ ซึงมีประธานชมรมฯ รองประธานชมรมฯ และกรรมการประจาํ
แพต่างๆ ทงัหมด 9 แพ เป็นผูค้อยประสานขอ้มูลข่าวสารให้กบัผูป้ระกอบการรายอืนๆ ทีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุม การประชาสัมพนัธ์ภายในตลาดนาํจึงไดรั้บการประสานผา่นชมรมฯ ดว้ย 
 3.6.2 การประชาสัมพนัธ์ภายนอกตลาดนําบางคล้า  
  การประชาสัมพันธ์ผ่านสือสิงพิมพ์ต่างๆ ทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดอ้าศยั
ความร่วมมือกับสํานักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
มีการประชาสัมพันธ์ตลาดนําบางคล้า โดยมีการตีพิมพ์ลงในคู่มือการท่องเทียวของจังหวดั
ฉะเชิงเทรา เพือใหต้ลาดนาํบางคลา้เป็นทีรู้จกัของบุคคลทวัไป  
  การประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซด์ของเทศบาลตําบลบางคล้า ทางเทศบาลมีการ
ประชาสัมพนัธ์สถานทีท่องเทียวในอาํเภอบางคลา้ไวใ้นเวบ็ไซด์ของเทศบาล เพือให้บุคคลทวัไป
สามารถเขา้มาเยียมชมเวบ็ไซด์ของทางเทศบาลและไดรู้้จกัตลาดนาํบางคลา้ ซึงอยู่ในการบริหาร
จดัการของทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ดว้ย 

                                                           

23
 ศรายุทธ ศรีสุนธร, ทีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางคล้า, สัมภาษณ์ 18 

สิงหาคม 2557.  
 



102 
 

 

  การประชาสัมพันธ์ผ่านสือออนไลน์ (Facebook) ตลาดนําบางคล้ามีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ค เป็นอีกหนึงช่องทางในสังคมออนไลน์ เพือให้คนทวัไปได้รู้จกั
ตลาดนาํบางคลา้ ซึงทีผ่านมามีทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเฟซบุ๊ค
และไดรั้บผลการตอบรับทีดี ทาํใหต้ลาดนาํบางคลา้เป็นทีรู้จกัมากขึน 
   การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ตลาด
นาํบางคลา้ไดมี้หน่วยงานจากภายนอกมาศึกษาดูงาน เช่น การศึกษาดูงานของเทศบาลตาํบลพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที 15 กรกฎาคม 2557 และการถ่ายทาํโทรทศัน์จากรายการท่องเทียวช่อง
ต่างๆ ซึงในการดาํเนินการเหล่านีตอ้งมีการขออนุญาตหรือติดต่อผ่านทางเทศบาลตาํบลบางคล้า
ก่อน เพือให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางเทศบาลและง่ายต่อการประสานงานจดัเตรียม
เจา้หน้าทีของทางเทศบาลมาคอยอาํนวยความสะดวกและให้ข้อมูลทีถูกตอ้งกบัหน่วยงานหรือ
องคก์รจากภายนอก24 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 53 การถ่ายทาํรายการโทรทศัน์แนะนาํตลาดนาํบางคลา้และสถานทีใกลเ้คียง 
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2556) 
 

   จากการศึกษาพบว่าตลาดนาํบางคลา้เริมเป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวมากขึน 
โดยการใชสื้อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค แต่ก็มีขอ้จาํกดัในการประชาสัมพนัธ์ดว้ยจาํนวนเพือนตอ้งไม่
เกิน 5,000 คน ซึงไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของทางเทศบาล ส่วนเวบ็ไซด์ของทาง
เทศบาลตาํบลบางคลา้ก็มีขอ้มูลอยูจ่าํกดัและยงัไม่ค่อยไดรั้บการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยั  จึงตอ้ง
มีการกระตุน้เรืองการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ โดยอาศยัหน่วยงานทางเทศบาลประชาสัมพนัธ์ลงใน
วารสารของจงัหวดัฉะเชิงเทราหรือการจดักิจกรรมในช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ เพือให้ประชาชนได้

                                                           

24ศรายทุธ ศรีสุนธร, , สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2557.  
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รู้จกัตลาดนาํบางคลา้และเดินทางมาท่องเทียวมากยิงขึน ทงันีการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ก็ขึนอยูก่บั
งบประมาณและการทาํงานของบุคลากรในองคก์รดว้ยวา่จะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 54 การศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอกทีตลาดนาํบางคลา้ 
ทีมา: เฟสบุค๊, ตลาดนาํบางคลา้ ฉะเชิงเทรา, เขา้ถึงเมือ 22 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
facebook.com 
 
4. การจัดการตลาดนําบางคล้าในความคิดเห็นต่างๆ  
 ขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามมีทงัจากของนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการแบ่งเป็น
คาํถามคือแบบสอบถามส่วนที 1 ของนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการจะเป็นขอ้มูลทวัไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัปรากฏในภาคผนวก ค แบบสอบถามในส่วนที 2 ของนกัท่องเทียวเป็นคาํถาม
เกียวกับด้านประสบการณ์การท่องเทียว ดังปรากฏในภาคผนวก ง การจัดการตลาดนํา 
บางคลา้ในมุมมองต่างสามารถแบ่งหวัขอ้ในการศึกษาไดคื้อ 1. การจดัการตลาดนา้บางคลา้ในความ
คิดเห็นของนักท่องเทียว 2. การจดัการตลาดนาํบางคล้าในความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ  
ในการศึกษาครังนีไดใ้ช้ขอ้มูลจากแบบสอบถามนกัท่องเทียวจาํนวน 100 ชุดและผูป้ระกอบการ
จาํนวน 100 ชุด โดยใชค้าํถามชุดเดียวกนั ซึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี 
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   4.1 การจัดการตลาดนําบางคล้าในมุมมองของนักท่องเทยีว 
      จากกขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนที 3 ของผูป้ระกอบการและขอ้มูลส่วนที 4 ของ
นกัท่องเทียวซึงเป็นคาํถามเกียวกบัดา้นการจดัการภายในตลาดนาํ คือ 1. ด้านการจดัการทวัไป 
แบ่งเป็น ดา้นพืนทีทางกายภาพ ดา้นสินคา้และดา้นกิจกรรมการท่องเทียวประกอบดว้ยคาํถามรวม 
14 ขอ้  2. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกประกอบดว้ยคาํถามรวม 4 ขอ้ แบ่งเป็นระดบัความพอใจ 5 4 
3 2 1 คือมากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด ซึงสามารถแสดงตารางไดด้งันี 
 
ตารางที 3 ตารางแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นพืนที 

ดา้นพนืที ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความ
พอใจ 

    
 
 

 

1. การเขา้ไปยงัตลาดนําบางคล้ามี
ความสะดวก เขา้ถึงง่าย 

     ปานกลาง 
 

.  มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปยัง
ตลาดนาํบางคลา้ชดัเจน 

     ปานกลาง 
 

. มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํให้
เป็นทีรู้จกักบันกัท่องเทียว 
 

     ปานกลาง 

. ตลาดนาํบางคลา้มีความสะอาด มี
ถงัขยะสาํหรับทิงขยะ 

     มาก 
 

. การจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํ
บางคลา้มีความเป็นระเบียบ 

     มาก 
 
 

. ควรมีการขยายแพตลาดนาํบางคลา้
เพือการท่องเทียว 

     มาก 
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ตารางที  3 ตารางแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นพืนที (ต่อ) 
ดา้นพนืที ระดบัความคิดเห็น 

 
ระดบัความ

พอใจ 
5 4 3 2 1 

.  การสร้างแพตลาดนําบางคล้า
ส่งผลกระทบด้านสิงแวดล้อมใน
แม่นาํบางปะกง 

12 15 51 19 3 ปานกลาง 

.  การปรับปรุงภู มิทัศน์ด้านหน้า
ตลาดนําบางคล้ามีความสวยงาม/
สะดวกสบาย 

15 41 38 5 1 มาก 
 

 

 จากตารางพบวา่ขอ้มูลดา้นการจดัการพนืทีในมุมมองของนกัท่องเทียวพบวา่การเขา้ไป
ยงัตลาดนาํมีความสะดวก เขา้ถึงง่าย มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 39 คือระดบัปานกลาง  มีป้าย
สัญลกัษณ์บอกทางไปยงัตลาดนาํบางคลา้ชดัเจน มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 37 คือระดบัปาน
กลาง มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํให้เป็นทีรู้จกักบันกัท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 41 
คือระดบัปานกลาง ตลาดนาํบางคลา้มีความสะอาด มีถงัขยะสําหรับทิงขยะ มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ที
ร้อยละ 42 คือมาก การจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความเป็นระเบียบ มีค่าร้อยละสูงสุด
อยูที่ร้อยละ 40 คือมาก ควรมีการขยายแพตลาดนาํบางคลา้เพือการท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่
ร้อยละ 43 คือมาก การสร้างแพตลาดนาํบางคลา้ส่งผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มในแม่นาํบางปะกง มี
ค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 51 คือปานกลาง การปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ตลาดนาํบางคลา้มีความ
สวยงาม/สะดวกสบาย มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 41 คือมาก 
 
ตารางที 4  ตารางแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นสินคา้ 

ดา้นสินคา้ ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความพอใจ 

     

. สินค้าในตลาดนําบางคล้ามีความ
หลากหลาย 

22 36 31 11 0 มาก 
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ตารางที 4  ตารางแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นสินคา้ (ต่อ) 
ดา้นสินคา้ ระดบัความคิดเห็น 

(ร้อยละ) 
ระดบัความพอใจ 

5 4 3 2 1 
. ราคาสินค้าในตลาดนําบางคล้ามี

ความเหมาะสม 
 

19 37 40 4 0 ปานกลาง 

.อาหารมีความสด สะอาด อร่อย 
 

24 42 31 3 0 มาก 

  
 จากตารางพบว่าขอ้มูลดา้นการจดัการจากนักท่องเทียวด้านสินคา้แบ่งเป็นสินคา้ใน
ตลาดนาํบางคล้ามีความหลากหลาย มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 36 ระดบัความพอใจคือมาก  
ราคาสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความเหมาะสม มีค่าร้อยสูงสุดอยูที่ร้อยละ 40 ระดบัความพอใจคือ
ปานกลาง  อาหารมีความสด สะอาด อร่อย มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 42 ระดบัความพอใจ 
คือมาก 
  
ตารางที 5 ตารางแสดงดา้นการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นกิจกรรมการท่องเทียว 
 

ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความพอใจ 

5 4 3 2 1 

. กิจกรรมการท่องเทียวตลาดนาํบาง
คลา้มีความหลากหลาย 

15 25 46 13 1 ปานกลาง 

.การล่อง เ รือรอบเกาะลัดมีความ
ปลอดภยั 

     ปานกลาง 

. มีการจดังานท่องเทียวในเทศกาลวนั
สําคญั เช่น วนัปีใหม่ สงกรานต์ ลอย
กระทง เป็นตน้ 

     มาก 
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 จากตารางพบว่าขอ้มูลดา้นการจดัการจากนกัท่องเทียวการดา้นกิจกรรมการท่องเทียว
แบ่งเป็นกิจกรรมการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้มีความหลากหลาย มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 46 
ระดบัความพอใจคือปานกลาง การล่องเรือรอบเกาะลดัมีความปลอดภยั มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ที 
ร้อยละ 43 ระดบัความพอใจคือปานกลาง มีการจดังานท่องเทียวในเทศกาลวนัสําคญั เช่น วนัปีใหม่ 
สงกรานต ์ลอยกระทง เป็นตน้ มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 39 ระดบัความพอใจคือมาก 
 

ตารางที 6 ตารางแสดงขอ้มูลการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นสิงอาํนวยความสะดวก  
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

 
ระดบัความคิดเห็น 

(ร้อยละ) 
ระดบัความพอใจ 

5 4 3 2 1 
.  ที จ อ ด ร ถ มี เ พี ย ง พ อ กับ จํา น ว น

นกัท่องเทียว 
11 35 37 15 2 ปานกลาง 

. มีเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวก
ในดา้นต่างๆ เช่น การจอดรถ การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

     มาก 
 
 

. มีโตะ๊นงัทานอาหารเพียงพอ/ มีถงั
ขยะไวใ้หบ้ริการ 

19 42 30 9 0 มาก 

. หอ้งนาํสาธารณะ/ อ่างลา้งมือ
เพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว 

11 31 40 16 2 มาก 

 
 จากตารางพบว่าแสดงขอ้มูลการจดัการจากนกัท่องเทียวดา้นสิงอาํนวยความสะดวก
แบ่งเป็นทีจอดรถเพียงพอกบัจาํนวนนักท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 37 ระดบัความ
พอใจคือปานกลาง มีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่นการจอดรถ การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 40 ระดบัความพอใจคือมาก มีโต๊ะนงัทาน
อาหารเพียงพอ/ มีขยะไวใ้ห้บริการ มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 42 ระดบัความพอใจคือมาก 
ห้องนาํสาธารณะ/ อ่างล้างมือพียงพอกบัจาํนวนนักท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 40 
ระดบัความพอใจคือมาก 
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 4.2 การจัดการตลาดนําบางคล้าในมุมมองของผู้ประกอบการ  
     ขอ้มูลทีไดน้าํมาจากการใชแ้บบสอบถามในส่วนที 3 ของแบบสอบถามผูป้ระกอบ
โดยใช้คาํถามชุดเดียวกนักบัคาํถามของนักท่องเทียว แบ่งเป็นการจดัการในด้านต่างๆ คือ การ
จดัการพืนที การจดัการดา้นสินคา้  กิจกรรมการท่องเทียวและสิงอาํนวยความสะดวกภายในตลาด
นาํบางคลา้ สามารถอธิบายไดด้งัตารางต่อไปนี 
       
ตารางที 7 ตารางแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นพืนที 

ดา้นพนืที ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความพอใจ 

5 4 3 2 1 
. การเขา้ไปยงัตลาดนาํบางคลา้มีความ

สะดวก เขา้ถึงง่าย 
6 44 49 1 0 ปานกลาง 

2. มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัตลาด
นาํบางคลา้ชดัเจน 

7 33 39 17 4 ปานกลาง 

3. มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํให้เป็น
ทีรู้จกักบันกัท่องเทียว 

8 26 39 23 4 ปานกลาง 

4. ตลาดนาํบางคลา้มีความสะอาด  
มีถงัขยะสาํหรับทิงขยะ 

14 42 34 9 1 มาก 

. การจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํบาง
คลา้มีความเป็นระเบียบ 

9 24 54 8 5 ปานกลาง 

. ควรมีการขยายแพตลาดนาํบางคล้า
เพือการท่องเทียว 

12 26 34 10 8 ปานกลาง 

. การสร้างแพตลาดนาํบางคล้าส่งผล
กระทบดา้นสิงแวดลอ้มในแม่นาํ 
บางปะกง 

7 6 34 33 20 ปานกลาง 

. การปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ตลาด
นาํบางคลา้มีความสวยงาม/ 
สะดวกสบาย 

18 29 40 12 1 ปานกลาง 
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 จากตารางพบวา่ขอ้มูลดา้นการจดัการพืนทีในมุมมองของผูป้ระกอบการพบวา่การเขา้
ไปยงัตลาดนาํมีความสะดวก เขา้ถึงง่าย มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 49 คือระดบัปานกลาง  มีป้าย
สัญลักษณ์บอกทางไปยงัตลาดนําบางคล้าชัดเจน มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 39 คือระดับ 
ปานกลาง มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํใหเ้ป็นทีรู้จกักบันกัท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 
39 คือระดบัปานกลาง ตลาดนาํบางคลา้มีความสะอาด มีถงัขยะสําหรับทิงขยะ มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่
ทีร้อยละ 42 คือมาก การจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความเป็นระเบียบ มีค่าร้อยละสูงสุด
อยู่ทีร้อยละ 54 คือปานกลาง  ควรมีการขยายแพตลาดนาํบางคล้าเพือการท่องเทียว มีค่าร้อยละ
สูงสุดอยูที่ร้อยละ 34 คือปานกลาง การสร้างแพตลาดนาํบางคลา้ส่งผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มใน
แม่นาํบางปะกง มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 34 คือปานกลาง การปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ตลาด
นาํบางคลา้มีความสวยงาม/สะดวกสบาย มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 40 คือปานกลาง 
 
ตารางที 8 ตารางแสดงขอ้มูลดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นสินคา้ 

ดา้นสินคา้ ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความพอใจ 

     

. สินค้าในตลาดนําบางคล้ามีความ
หลากหลาย 

12 43 34 10 1 มาก 

. ราคาสินค้าในตลาดนําบางคล้ามี
ความเหมาะสม 

5 27 61 6 1 ปานกลาง 

.อาหารมีความสด สะอาด อร่อย 
 

16 38 40 4 2 ปานกลาง 
 

 
 จากตารางพบว่าขอ้มูลดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นสินคา้แบ่งเป็นสินคา้ใน
ตลาดนาํบางคล้ามีความหลากหลาย มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 43 ระดบัความพอใจคือมาก  
ราคาสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความเหมาะสม มีค่าร้อยสูงสุดอยูที่ร้อยละ 61 ระดบัความพอใจคือ
ปานกลาง อาหารมีความสด สะอาด อร่อย มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 40 ระดบัความพอใจคือ
ปานกลาง 
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ตารางที 9 ตารางแสดงดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นกิจกรรมการท่องเทียว 

ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความพอใจ 

5 4 3 2 1 

.  กิจกรรมการท่อง เทียวตลาดนํา 
บางคลา้มีความหลากหลาย 

4 17 46 24 9 ปานกลาง 

.การล่อง เ รือรอบเกาะลัดมีความ
ปลอดภยั 

12 40 42 5 0 ปานกลาง 

. มีการจดังานท่องเทียวในเทศกาลวนั
สําคญั เช่น วนัปีใหม่ สงกรานต์ ลอย
กระทง เป็นตน้ 

13 38 36 7 6 มาก 

 

 จากตารางพบว่าขอ้มูลดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการด้านกิจกรรมการท่องเทียว
แบ่งเป็นกิจกรรมการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้มีความหลากหลาย มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 46 
ระดบัความพอใจคือปานกลาง การล่องเรือรอบเกาะลดัมีความปลอดภยั มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ที 
ร้อยละ 42 ระดบัความพอใจคือปานกลาง มีการจดังานท่องเทียวในเทศกาลวนัสําคญั เช่น วนัปีใหม่ 
สงกรานต ์ลอยกระทง เป็นตน้ มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 38 ระดบัความพอใจคือมาก 
 

ตารางที 10 ตารางแสดงดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ระดบัความคิดเห็น 

(ร้อยละ) 
ระดบัความพอใจ 

  
 

3  
 

 
 

. ทีจอดรถมีเพียงพอกบัจาํนวน
นกัท่องเทียว 

11 9 48 30 2 ปานกลาง 

. มีเจา้หน้าทีคอยอาํนวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ เช่น การจอดรถ การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

10 24 52 12 2 ปานกลาง 
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ตารางที  10 ตารางแสดงดา้นการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นสิงอาํนวยความสะดวก (ต่อ) 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ระดบัความคิดเห็น 
(ร้อยละ) 

ระดบัความพอใจ 

5 4 3 2 1 

. มีโต๊ะนังทานอาหารเพียงพอ/ มีถัง
ขยะไวใ้หบ้ริการ 

13 35 42 8 2 ปานกลาง 

.  ห้อง นํา ส า ธ า รณ ะ /  อ่ า ง ล้า ง มื อ
เพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว 

3 13 39 33 12 ปานกลาง 

  
 จากตารางพบวา่แสดงขอ้มูลการจดัการจากผูป้ระกอบการดา้นสิงอาํนวยความสะดวก
แบ่งเป็นทีจอดรถเพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 48  ระดบัความ
พอใจคือปานกลาง มีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่นการจอดรถ การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ มีค่าร้อยละสูงสุดอยูที่ร้อยละ 52 ระดบัความพอใจคือปานกลาง  มีโต๊ะนงั
ทานอาหารเพียงพอ/ มีขยะไวใ้ห้บริการ มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ทีร้อยละ 42 ระดบัความพอใจคือ 
ปานกลาง ห้องนาํสาธารณะ/ อ่างล้างมือพียงพอกบัจาํนวนนักท่องเทียว มีค่าร้อยละสูงสุดอยู่ที 
ร้อยละ 39 ระดบัความพอใจคือปานกลาง 
  
 การวเิคราะห์ภาพรวมของการจัดการตลาดนําบางคล้า จากการใชข้อ้มูลแบบสอบถาม
พบว่าขอ้มูลดา้นการจดัการ เช่น ด้านพืนที ดา้นสินคา้ ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ดา้นสิงอาํนวย
ความสะดวกของทงันักท่องเทียวและผูป้ระกอบการโดยใช้คาํถามชุดเดียวกนั จะมีบางคาํถามที
นกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจสอดคลอ้งกนั เช่น ดา้นพืนทีเกียวกบัการเขา้ไป
ยงัตลาดนาํบางคลา้มีความสะดวก เขา้ถึงง่าย ทงันกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจ
สอดคลอ้งกนัคืออยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสินคา้ เช่น สินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความหลากหลาย 
ทงันกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจสอดคลอ้งคือระดบัมาก ดา้นกิจกรรมการ
ท่องเทียว เช่น กิจกรรมการท่องเทียวตลาดนําบางคล้ามีความหลากหลาย ทงันักท่องเทียวและ
ผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจสอดคลอ้งกนัคือระดบัปานกลาง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก เช่น 
ทีจอดรถมีเพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว ทงันกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจ
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สอดคล้องกันคือระดับปานกลาง แต่ก็พบในด้านการจัดการบางด้านทีนักท่องเทียวและ
ผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจต่างกนั เช่น ดา้นพืนทีเกียวกบัการจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํ
บางคลา้มีความเป็นระเบียบ นกัท่องเทียวมีระดบัความพอใจมาก ส่วนผูป้ระกอบการมีระดบัความ
พอใจปานกลาง ดา้นสินคา้ เช่น อาหารมีความสด สะอาด อร่อย นกัท่องเทียวมีความพอใจในระดบั
มาก ส่วนผูป้ระกอบการมีความพอใจในระดบัปานกลาง ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก เช่น ห้องนาํ
สาธารณะ/ อ่างลา้งมือเพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว นกัท่องเทียวมีระดบัความพอใจคือมาก ส่วน
ผูป้ระกอบการมีระดบัความพอใจคือปานกลาง 
 จากผลการศึกษาในความคิดเห็นจากมุมมองของนกัท่องเทียว ผูป้ระกอบการ เทศบาล
ตาํบลบางคลา้สามารถสรุปภาพรวมดา้นการจดัการในปัจจุบนัคือ ในปัจจุบนัชมรมผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้กลบัเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการร่วมกบัเทศบาล
ตาํบลบางคล้า แต่อาํนาจหน้าทีจะอยู่ทีเทศบาลตาํบลบางคล้าเช่นเดิม ชมรมฯ ทาํหน้าทีในการ
ประสานงานระหว่างผู ้ประกอบการและเทศบาลในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องกับ
ผูป้ระกอบการรายอืนๆ เช่น การประสานเรืองขอ้ร้องเรียนจากนกัท่องเทียว การแจง้ซ่อมอุปกรณ์
ต่างๆ ทีชาํรุดในแพตลาดนาํบางคลา้ การเขา้ร่วมประชุมผูป้ระกอบการเพือรับทราบนโยบายจาก
เทศบาล เป็นตน้ ซึงในระยะนีชมรมฯ ไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในเรืองการจดัเก็บรายไดจ้ากค่าเช่าแพ
เหมือนกบัในระยะแรก ทางเทศบาลจะเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณต่างๆโดยอาศยัความร่วมมือจาก
สมาชิกในชมรมฯ แทน ในระยะนีจึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคประชาชนมากขึน รวมถึงชมรมฯ มีประธานชมรมฯ ทีมีศักยภาพในการ
ประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมการท่องเทียวภายในตลาดนาํบางคลา้ โดยไดรั้บการสนบัสนุนทีดี
จากเทศบาลตาํบลบางคลา้ ทาํให้การจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ ของตลาดนาํบางคล้ามีความ
หลากหลายมากขึน ซึงควรจะมีการสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมต่อไป โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
ทงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้และเทศบาลตาํบลบางคลา้  
 

5. การวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทคีวรพฒันาของตลาดนําบางคล้า 
 จากการศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมาทาํใหท้ราบจุดเด่นและสิงทีควร
พฒันาของตลาดนาํบางคลา้โดยการใช้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากเทศบาล
ตาํบลบางคลา้ นกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการนาํมาวิเคราะห์สู่แนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้
เพือเสริมสร้างจุดเด่นให้มากยิงขึนและสิงทีควรพฒันาให้เกิดความเหมาะสมและยงัยืนต่อไปไดใ้น
อนาคต ซึงสามารถสรุปเป็นประเด็นในดา้นต่างๆ ไดด้งันี 
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ตารางที 11 ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 
 

ดา้นพนืที 
 

1. มีพนืทีทีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
มีสภาพแวดลอ้มทียงัอุดม
สมบูรณ์ วถีิชีวติของผูค้นยงัมี
อาชีพเกษตรกรรมและอาศยัอยู่
ในพืนที โดยเฉพาะบริเวณเกาะ
ลดัทีอยูฝั่งตรงขา้มตลาดนาํบาง
คลา้ ทีนบัวา่เป็นทศันียภาพทีทาํ
ใหต้ลาดนาํบางคลา้มีความโดด
เด่นและมีกิจกรรมการล่องเรือนาํ
เทียว เพือให้นกัท่องเทียวไดช้ม
ธรรมชาติริมฝังแม่นาํบางปะกง
และบริเวณรอบเกาะลดั 
2. มีรูปแบบของแพตลาดนาํที
โดดเด่น ทอดตวัอยูบ่นแม่นาํบาง 
ปะกงยางถึง 9 แพ และสังเกตได้
จากรูปแบบการก่อสร้างทียงัคง
ใชสี้ฟ้าและขาวทีกลมกลืมกบั
ธรรมชาติ  
 
 

1. พืนทีในแพตลาดนาํบางคลา้
จาํนวน 9 แพ มีพนืทีค่อนขา้ง
แคบ มีพนืทีในการเดินชมสินคา้
นอ้ย เพราะมีการวางโตะ๊
รับประทานอาหารใหก้บั
นกัท่องเทียวโดยเฉพาะในช่วง
วนัหยดุยาวจะมีนกัท่องเทียว
จาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดความ
แออดัในการเดินชมสินคา้ 
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ตารางที  11 ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ (ต่อ) 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 

ดา้นสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สินคา้ทีนาํมาขายในตลาดนาํ
บางคลา้ เช่น สินคา้ประเภท
อาหาร มีความสดสะอาด เพราะ
มีการสุ่มตรวจหาสารปนเปือน
ในอาหารตามร้านคา้โดยกอง
สาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม เพือ
เป็นการสร้างความเชือมนัให้กบั
นกัท่องเทียว 
2. สินคา้ประเภทหนึงตาํบลหนึง
ผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้พืนเมือง
ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น ขนม
เปียะ ผลไมแ้ปรรูป เป็นตน้ 
3. สินคา้ทางการเกษตร มีความ
สดและราคาถูก เพราะเป็น
ผลิตภณัฑที์ชาวบา้นนาํจากสวน
มาขาย ทาํใหก้ลายเป็นจุเด่นที
นกัท่องเทียวชืนชอบอีกจุดหนึง 

1. สินคา้ประเภทของทีระลึก 
ยงัมีจาํนวนร้านคา้ไม่มาก
เท่าทีควร มีสินคา้ทีเป็น 
อตัลกัษณ์ของทอ้งถินนอ้ยและ
ยงัไม่แพร่หลาย เช่น เสือยดื
พิมพล์ายบางคลา้พวงกุญแจ 
กระเป๋าผา้ และยงัไม่ไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเทียวมาก
นกั 
2. ยงัขาดการพฒันาดา้นการ
ตรวจสารปนเปือนในอาหารให้
เป็นทีรู้จกักบันกัท่องเทียว เช่น 
ทาํป้ายประกาศหนา้ร้านคา้หรือ
การประชาสัมพนัธ์ทีไดรั้บการ
รับรองเกียวกบัการตรวจสาร
ปนเปือน เพือเป็นการยกระดบั
สินคา้ของตลาดนาํให้น่าเชือถือ
มากยงิขึน  

 3. สินคา้ในตลาดนาํบางคลา้ยงั
ขาดการพฒันาใหมี้ความโดด
เด่นและเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ
ทอ้งถิน เพือใหสิ้นคา้ของชุมชน
มีความแตกต่างจากตลาดนาํที
อืนและเป็นการดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเทียวทีมายงั
ตลาดนาํ 
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ตารางที 11 ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ (ต่อ) 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 
 

ดา้นกิจกรรมในต่างๆ  
ในตลาดนาํบางคลา้ 

 

1. มีกิจกรรมการล่องเรือรอบ 
เกาะลดัทีไดรั้บความสนใจจาก
ท่องเทียวมากพอสมควร เพราะ
มีทาํเลทีตงัทีใกลชิ้ดกบั
ธรรมชาติ อตัราค่าบริการเช่า
เรือนาํเทียวมีราคาถูกเมือเทียบ
กบัจาํนวนเวลาในการเดินทาง
รอบเกาะลดัและแวะตาม
สถานทีต่างๆ บริเวณใกลเ้คียง  
2. มีเจา้หนา้ทีจากกรมเจา้ท่า
ดูแลความปลอดภยัในการ
ล่องเรือรอบเกาะลดั มีเสือชูชีพ
ใหบ้ริการอยูบ่นเรือนาํเทียว 
3. มีกิจกรรมการนวดแผนไทยที
เปิดบริการอยูบ่นแพตลาดนาํ  
ทาํใหมี้ความแตกต่างจากตลาด
นาํทีอืนๆ  
4. มีการร่วมมือในการจดั
กิจกรรมการท่องเทียวกบั
หน่วยงานภายนอก เช่น 
มหาวทิยาลยับูรพา องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เป็นตน้ 
 
 

1. กิจกรรมการท่องเทียวใน
ตลาดนาํบางคลา้ยงัมีไม่มากนกั 
ทาํใหน้กัท่องเทียวทีมายงัตลาด
นาํบางคลา้นิยมทีจะมา
รับประทานอาหารมากกวา่การ
มาทาํกิจกรรมการท่องเทียว
อืนๆ ทาํใหน้กัท่องเทียวยงัไม่
รู้จกับางคลา้ในความสาํคญั
อืนๆ เช่น ความสาํคญัทาง
ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน วถีิชีวติชุมชน เป็นตน้ 
2. การจดักิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว
ตลาดนาํบางคลา้ยงัมีนอ้ย
เกินไป ทาํใหน้กัท่องเทียวยงัไม่
รู้จกัตลาดนาํบางคลา้มากนกั 
3. เสือชูชีพในเรือโดยสารแต่
ละลาํยงัมีไม่เพียงพอและไมอ่ยู่
ในสภาพพร้อมใชง้านเท่าไหร่
นกั จึงตอ้งมีการคอยตรวจสอบ
เพือใหเ้กิดความปลอดภยักบั
นกัท่องเทียวในการล่องเรือ
รอบเกาะลดั 
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ตารางที 11 ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ (ต่อ) 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 

 
ดา้นกิจกรรมต่างๆ  
ในตลาดนาํบางคลา้ 

 

5. มีการจดักิจกรรมในวนัสาํคญั
ต่างๆ  เพือใหน้กัท่องเทียวไดมี้
ส่วนในการทาํกิจกรรม เช่น การ
จดักิจกรรมตกับาตรทางเรือใน
วนัเขา้พรรษา การจดักิจกรรมพา
แม่เทียวตลาดนาํบางคลา้ในวนั
แม่แห่งชาติ การจดักิจกรรม
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นตน้ 

4. เรือทีใชใ้นการนาํเทียวรอบ
เกาะลดั มีเรือขนาดเล็กทีเป็น
ของชาวบา้นในชุมชน จึงจาํเป็น
จะตอ้งมีการตรวจสอบเรืองการ
ขอใบอนุญาตในการขบัขีเรือให้
ถูกตอ้งและตอ้งขอความร่วมมือ
ผูป้ระกอบการในการดูแลเรือง
เสียงของเครืองยนตที์ดงัเกินไป 
5. มีเจา้หนา้ทีของเทศบาลตาํบล
บางคลา้ทีดูแลเกียวกบักิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทียวจาํกดั ทาํ
ใหก้ารส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ
ท่องเทียวมีนอ้ย 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

1. มีการจดัตงัชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้
และอาหารตลาดนาํบางคลา้ให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ตลาดนาํร่วมกบัเทศบาลตาํบล
บางคลา้ 
 

1. การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนยงัมีไม่มากนกั เฉพาะ
กลุ่มคนทีเป็นผูป้ระกอบการใน
ตลาดนาํบางคลา้ 
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ตารางที 11 ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ (ต่อ) 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 

 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
 

1. มีจุดประชาสัมพนัธ์
นกัท่องเทียวคอยใหบ้ริการ เช่น
การอาํนวยความสะดวกใหก้บั
นกัท่องเทียว การรับเรือง
ร้องเรียนต่างๆ ของนกัท่องเทียว 
2. มีจุดใหบ้ริการการอาํนวย
ความสะดวกดา้นการจราจรตาม
จุดต่างๆ เมือเขา้มายงัตลาดนาํ 
บางคลา้ และมีเจา้หนา้ทีดูแล
ความสะอาดในหอ้งนาํตามจุด
ต่างๆ รวมถึงเจา้หนา้ทีดูแลความ
สะอาดบนแพตลาดนาํ 
3. มีอ่างลา้งมือไวบ้ริการ
นกัท่องเทียวทาํใหไ้ม่ตอ้งเดินขึน
ไปหอ้งนาํดา้นบนขา้งอาคาร
เทศบาลหลงัเก่า เมือทานอาหาร
เสร็จนกัท่องเทียวสามารถลา้ง
มือไดท้นัที 
4. มีถงัขยะไวบ้ริการขา้งโตะ๊
รับประทานอาหารเมือ
นกัท่องเทียวทานอาหารเสร็จ  
5. มีเจา้หนา้ทีทาํความสะอาด
โตะ๊รับประทานอาหาร เมือ
นกัท่องเทียวทานอาหารเสร็จ ทาํ
ใหโ้ตะ๊รับประทานอาหาร
ค่อนขา้งสะอาด 
 
 

1. พนืทีในการจอดรถมีนอ้ยและ
ไม่เพียงพอในการจอดรถใหก้บั
นกัท่องเทียว โดยเฉพาะใน
วนัหยดุในเทศกาลสาํคญัต่างๆ  
ทีมีจะนกัท่องเทียวเดินทางมายงั
ตลาดนาํบางคลา้มากกวา่ปกติ 
2. จุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ 
บางคลา้ไม่เด่นชดัและมีการ
เปลียนแปลงบ่อย ทาํให้
นกัท่องเทียวไม่ทราบวา่ตลาด
นาํมีจุดประชาสัมพนัธ์อยู่
บริเวณใด  
3. โตะ๊รับประทานมีขนาดใหญ่ 
ทาํใหใ้นช่วงวนัหยดุเทศกาล
ต่างๆ ทีมีนกัท่องเทียวมายงั
ตลาดนาํบางคลา้มาก จะเหลือ
ทางเดินในแพตลาดนาํค่อนขา้ง
คบัแคบ 
4. หอ้งนาํทีมีไวใ้หบ้ริการมีไม่
เพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว
และผูป้ระกอบในตลาดนาํ 
บางคลา้ 
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ตารางที  11 ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ (ต่อ) 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

 
 

6. มีเจา้หนา้ทีจราจรอาํนวย
ความสะดวกตามจุดต่างๆ 
เพือใหน้กัท่องเทียวสามารถ
จอดรถตามบริเวณต่างๆ ได้
อยา่งสะดวกสบาย 
 
 

5. หลงัจากมีการขยายถนนจาก
เลน้ลงถนนมอเตอร์เวยม์ายงั
ถนนบางปะกงในช่วงปี พ.ศ. 
2557 ทาํใหป้้ายบอกทางมาบาง
คลา้เหลืออยูน่อ้ยและบริเวณ
ถนนสาย 304 มีป้ายบอกทาง
ชาํรุดไปบา้งทาํใหเ้หลืออยูน่อ้ย 
 

การประชาสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจดักิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว
ในช่วงเทศกาลสาํคญัหรือ
วนัหยดุต่างๆ เพือให้
นกัท่องเทียวไดรู้้จกัตลาดนาํ
บางคลา้มากขึน 
2. มีการใหช้มรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้
และอาหารตลาดนาํบางคลา้ได้
มีโอกาสในการช่วยส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเทียว 
โดยใหป้ระธานชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้
และอาหารตลาดนาํบางคลา้ 
เป็นผูด้าํเนินการในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมกา
ท่องเทียวต่างๆ เป็นการใหค้น
ในทอ้งถินไดมี้ส่วนร่วมในการ
ดูแลจดัการตลาดนาํบางคลา้ 

1. ผูป้ระกอบการในตลาดนาํ
ควรช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ใน
สือออนไลน์ต่างๆ เพือใหค้น
รู้จกัตลาดนาํบางคลา้มากยงิขึน 
2. การจดัคณะกรรมการชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้
และอาหารตลาดนาํบางคลา้
และผูป้ระกอบการในตลาดนาํ
บางคลา้ไปศึกษาดูงานจาก
ตลาดนาํทีอืนๆ เช่น อมัพวา 
บางนาํผงึ เป็นตน้ 
3. เพมิเติมขอ้มูลดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ 
บางคลา้ของเทศบาลตาํบลบาง
คลา้ในเวบ็ไซดข์องเทศบาล 
 
 
 
 
 



119 
 

 

ตารางที 11  ตารางวเิคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ (ต่อ) 
การจดัการตลาดนาํบางคลา้ จุดเด่น สิงทีควรพฒันา 

 
การประชาสัมพนัธ์ 

 

3. มีการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกกบัเทศบาล
ตาํบลบางคลา้เกียวกบัตลาดนาํ
บางคลา้ ซึงเป็นการแลกเปลียน
ความรู้ระหวา่งหน่วยงานของ
รัฐ เช่น เทศบาลตาํบลพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา 
4. มีการถ่ายทาํรายการ
โทรทศัน์จากรายการต่างๆ โดย
จะมาติดต่อกบัทางเทศบาล
ตาํบลบางคลา้  เพือ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ท่องเทียว 
 

 

 

 
 จุดเด่นของตลาดนําบางคล้า ตลาดนาํแต่ละทียอ่มมีจุดเด่นทีแตกต่างกนัไป บางทีเป็น
ลกัษณะตลาดเก่าโบราณ 100 ปี ก็จะมีจุดเด่นทีความเก่าแก่ การเป็นลกัษณะของตลาดมีชีวิต บางที
เป็นลกัษณะของตลาดเอกชน จะมีการก่อสร้างดว้ยงบประมาณทีค่อนขา้งมาก มีลกัษณะเป็นธุรกิจ
มากกวา่ตลาดนาํทีอืน ส่วนตลาดนาํบางคลา้เองก็มีจุดเด่นทีน่าสนใจและสามารถดึงดูดนกัท่องเทียว 
มีทงัคนในพืนทีเองและคนต่างพืนทีในจงัหวดัใกลเ้คียงไดอี้กดว้ย การวิเคราะห์จุดเด่นของตลาดนาํ
บางคล้าได้นําข้อมูลมาจากการใช้แบบสอบถามของนักท่องเทียวและผูป้ระกอบการและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเทศบาลตาํบลบางคลา้ ผูป้ระกอบการและนักท่องเทียวซึงสามารถวิเคราะห์
จุดเด่นของตลาดนาํบางคลา้ไดด้งันี 
 ทําเลทีตังและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าตลาดนาํบางคล้ามี
ทาํเลทีตงัเป็นลกัษณะของโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดบั สามารถปรับระดบัขึนลงไดต้าม
ระดบันาํในแม่นาํบางปะกง เป็นแพทีลอยอยู่ในแม่นาํบางปะกง มีทางเดินเชือมต่อกนัทงั 9 แพ 
แบ่งเป็นทางขึนลงหลกัๆ ทงัหมด 3 ทางคือ ทางลงแพที 1-2 บริเวณใกลบ้า้นพกันายอาํเภอ ทางลง
แพที 3-4 บริเวณด้านหน้าทีว่าการอาํเภอและทางขึนลงบริเวณแพ 9 บริเวณลานหน้าวดัแจ้ง 
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นอกจากนีตลาดนําบางคล้ายงัมีทางขึนลงอีกทางหนึงคือทางเดินขึนลงของร้านอาหารแม่นํา  
เป็นลกัษณะสะพานไม ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที  55 สภาพพืนทีบริเวณตลาดนาํบางคลา้ 
                  (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ริมฝังแม่นาํบางปะกง อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือเมษายน 2557) 
 
  จะเห็นไดว้า่ดว้ยทาํเลทีตงัของตลาดนาํบางคลา้ทีอยูใ่นแม่นาํบางปะกง ทาํให้
มองเห็นทศันียภาพริมแม่นาํบางปะกงไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในพืนที
ทียงัมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ตน้จากรอบชายฝังแม่นาํบางปะกงและบริเวณรอบเกาะลดั การทาํ
เกษตรกรรมของชาวบา้นในพืนทีโดยรอบ เป็นตน้ นอกจากนีชาวบา้นยงัคงวิถีชีวิตแบบดงัเดิมอยู ่
คือยงัมีการพายเรือจากเกาะลดัซึงอยูฝั่งตรงขา้ม เดินทางมาขายคา้ในตลาดนาํบางคลา้ไดเ้ป็นปกติ 
ซึงนบัวา่เป็นเสน่ห์อยา่งหนึงของวถีิชุมชนชาวบา้น  
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ภาพที  56  ตลาดนาํบางคลา้บริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกง 
                (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 ความสด สะอาดของสินค้าประเภทอาหาร ตลาดนําบางคล้าเป็นทียอมรับของ
นกัท่องเทียวในเรืองความสด สะอาดของสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหาร เช่น กุง้เผา ปลาเผา 
เนืองจากทางเทศบาลมีการตรวจสอบเรืองสารปนเปือนและมีบทลงโทษสําหรับผูป้ระกอบการทีทาํ
ใหชื้อเสียงของตลาดนาํบางคลา้เสียหาย จึงทาํให้การร้องเรียนเรืองอาหารมีค่อนขา้งนอ้ย  นอกจาก
สินคา้ประเภทอาหารแล้ว ยงัมีสินคา้ทางการเกษตรพืนบา้น เช่น ผกัสด มะม่วง มะพร้าวนาํหอม 
นาํตาลโตนด ทีหาไดจ้ากทอ้งถินบางคลา้และเป็นสินคา้ทีมีชือเสียงของอาํเภอ ทาํให้สินคา้เหล่านี
กลายเป็นจุดขายของนกัท่องเทียวทีมาเยยีมชมตลาดนาํบางคลา้อีกดว้ย              
 การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม หลงัจากทีมีการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่าย
สินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ขึนมาอีกครัง ทาํให้ผูป้ระกอบการทีส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที ได้
มีส่วนช่วยกนัดูแลจดัการตลาดนาํ เช่น เรืองการจดัระเบียบการวางสินคา้ การรักษาความสะอาดของ
พืนทีในแพ การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เป็นตน้ ซึงจากการทีคณะผูบ้ริหารชุดใหม่เขา้มาบริหารงาน
และไดยุ้บชมรมฯ เดิมไป ทาํให้ทางเทศบาลตอ้งส่งเจา้หน้าทีเขา้มาดูแลตลาดนาํ เมือมีการจดัตงั
ชมรมฯ ขึนมาอีกครัง ชาวบา้นจึงไดช่้วยกนัดูแลตลาดนาํมากขึน การประสานงานของทางเทศบาล
ตาํบลบางคลา้กบัผูป้ระกอบก็มีความคล่องตวัมากกว่าเดิม การบริหารจดัการบางอยา่งเทศบาลจะ
ดูแลจดัการ แต่ในบางเรืองก็ไดอ้าศยัความร่วมมือจากชมรมฯ ซึงก็ไดรั้บผลดีในด้านการบริหาร
จดัการมากขึนกว่าเดิมเรืองการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของชมรมผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ โดยให้ผูป้ระกอบการซึงเป็นคนในชุมชนได้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการดูแลตลาดนาํ และประสานงานเรืองปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน เพือให้ไดรั้บการปรับปรุง
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แกไ้ขต่อไป จึงนบัวา่เป็นเรืองทีน่าสนใจ เพราะหน่วยงานภาครัฐทีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
ไดมี้ความพยายามดึงชุมชนใหเ้ขา้มาช่วยดูแลตลาดนาํ ซึงเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมทีสําคญัของ
ชุมชนบางคลา้  
 กิจกรรมล่องเรือรอบเกาะลัดและพืนทีโดยรอบตลาดนําบางคล้า การล่องเรือรอบเกาะ
ลดัเป็นกิจกรรมการท่องเทียวทีไดรั้บความสนใจจากนักท่องเทียว เพราะสภาพทีตงัของตลาดนาํ 
บางคลา้ทีอยูริ่มฝังแม่นาํบางปะกง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยรอบ และพืนทีบริเวณเกาะ
ลดัทียงัมีชาวบา้นอาศยัอยูแ่ละทาํอาชีพเกษตรกรรม ดาํรงวิถีชีวิตแบบดงัเดิม ทาํให้กิจกรรมล่องเรือ
รอบเกาะกลายเป็นอีกหนึงจุดเด่นของตลาดนาํบางคลา้ นอกจากจะมีการล่องเรือรอบเกาะลดั เพือ
ชมทศันียภาพรอบเกาะลดัและบรรยากาศของความเงียบสงบของแม่นาํบางปะกงแลว้ ยงัมีการจอด
เรือแวะสถานทีสําคญัๆ ในพืนทีโดยรอบ ซึงพืนทีเหล่านีมีความสําคญัทางด้านประวติัศาสตร์มา 
ช้านาน เพราะบางคล้าเคยเป็นดินแดนทางประวติัศาสตร์ทีสําคญัแห่งหนึง สถานทีสําคญัๆ เช่น  
พระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นจุดแวะจอดเรือให้นักท่องเทียวได้ขึนมาสักการะ  
เพือความเป็นสิริมงคล มีวดัโพธิทีเป็นวดัเก่าแก่ของอาํเภอบางคลา้ เป็นสิงมหศัจรรยที์มีคา้งคาวแม่
ไก่ตวัใหญ่ทีสุดในโลกมาอาศยัอยูต่ามตน้ไมบ้ริเวณวดัเป็นจาํนวนมาก ในวดัมีพระอุโบสถหลงัเก่า 
ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ สันนิษฐานวา่สร้างในสมยักรุงศรีอยธุยา และยงัไดช้มความงามของพระ
อุโบสถสีทอง บริเวณวดัปากนาํโจโ้ลที้สร้างขึนใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 57 พระอุโบสถสีทองวดัปากนาํโจโ้ล ้อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
               (ถ่ายโดยผูว้ิจ ัย ณ วดัปากนําโจ้โล้ ต ําบลปากนํา อาํเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา  
                เมือเมษายน 2557) 
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  นักท่องเทียวทีเดินทางมาย ังตลาดนําบางคล้าและได้ล่องเรือรอบเกาะลัด  
จึงไดช้มความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบชายฝังแม่นาํบางปะกง และยงัไดช้ม
สถานทีสาํคญัๆ ของอาํเภอบางคลา้ กิจกรรมการท่องเทียวของตลาดนาํบางคลา้จะมีกิจกรรมล่องเรือ
รอบเกาะลดัทีมีความโดดเด่นกว่าตลาดนาํทีอืนๆ จากการลงพืนทีสํารวจตลาดนาํในหลายพืนที
พบว่าการล่องเรือเป็นกิจกรรมทางการท่องเทียวอย่างหนึงทีทุกตลาดนําได้จัดขึนเพือดึงดูด
นักท่องเทียว แต่ตลาดนําบางคล้ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก และการ
ล่องเรือรอบเกาะลดัใช้เวลานาน เพราะตอ้งแวะจอดเรือตามสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น 
วนัโพธิ พระสถูปเจดียพ์ระเจา้ตากสินมหาราช ขึนอยู่กบัท่าเรือในแต่ละท่าว่าจะจอดเทียบเรือให้
นกัท่องเทียวไดแ้วะชมสถานทีใด ซึงการเดินทางรอบเกาะลดัใชเ้วลาราว 45-60 นาที และค่าใชจ่้าย
ในการล่องเรือก็มีราคาถูก เพียงคนละ 30 บาท ถ้าเป็นเรือจา้งแบบเหมาลาํ ราคาจะเริมตน้ที 300 
บาท แต่การล่องเรือรอบเกาะลัดก็ยงัมีปัญหาทีต้องแก้ไข เนืองจากเรือของชาวบ้านทีเข้ามา
ให้บริการกบันกัท่องเทียวบางลาํมีเสียงเครืองทีค่อนขา้งดงั จึงมีการเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการ
เดินเรือ เปลียนแปลงเครืองยนต์ทีมีเสียงเบาและไม่เกิดมลภาวะทางด้านสิงแวดล้อมกับชุมชน  
แต่กระนนัก็ยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการเท่าทีควร เนืองจากค่าใชจ่้ายในการเปลียน
เครืองยนตมี์ราคาสูง 
 สิงอํานวยความสะดวกภายในตลาดนําบางคล้า  ตลาดนาํบางคลา้มีการติดตงัสิง
อาํนวยความสะดวกไวใ้นแพตลาดนาํ เช่น อ่างลา้งมือ โตะ๊รับประทานอาหาร พดัลมเพดาน เป็นตน้ 
ซึงสิงอาํนวยความสะดวกเหล่านีทาํให้นกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการไดรั้บความสะดวกสบายใน
การใชง้านบนพืนทีของแพตลาดนาํ โดยทีไม่ตอ้งเดินขึนมาบริเวณพืนทีบนบก การติดตงัสิงอาํนวย
ความสะดวกไวบ้นแพตลาดนาํจึงเป็นจุดเด่นของตลาดนาํบางคลา้ทีมีไวบ้ริการให้กบันกัท่องเทียว 
เช่น การติดตงัอ่างลา้งมือ ทางเทศบาลไดมี้การอนุมติังบประมาณในการติดตงัอ่างลา้งมือเพิมเติม
จากของเดิมทีชํารุด ซึงมีการติดตังตงัแต่บริเวณแพที 1-7  ทําให้นักท่องเทียวได้รับความ
สะดวกสบายเวลารับประทานอาหาร 
 มีการจดัเจา้หนา้ทีหลงัจากมีการประมูลงานดา้นความสะอาดกบัเทศบาลตาํบลบาง
คล้า เช่น การจดัเจ้าหน้าทีทาํความสะอาดแพตลาดนํา โต๊ะรับประทานอาหาร มีการจดัถงัขยะ
สําหรับใส่เศษอาหารไวข้า้งโต๊ะรับประทานอาหาร มีการจดัเก็บขยะไปทิงตามจุดทีทางเทศบาล
ตาํบลบางคล้ากาํหนดไว ้เพือให้รถเก็บขยะสามารถเขา้มาเก็บไดอ้ย่างสะดวก มีเจา้หน้าทีอาํนวย
ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บันกัท่องเทียวทีมาท่องเทียวยงัตลาดนาํบางคลา้ 
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  สิงทคีวรพฒันาของตลาดนําบางคล้า เช่น ดา้นพืนทีคือมีพืนทีในการเดินชมสินคา้
ทีค่อนขา้งคบัแคบ เพราะมีการวางโต๊ะรับประทานอาหารไวบ้ริการนักท่องเทียว ในช่วงวนัหยุด
เทศกาลสําคญัจะมีพืนทีไม่เพียงพอ  ดา้นสินคา้พบว่าสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้ทีไดรั้บความนิยม
มากทีสุดคือสินคา้ประเภทอาหาร มีลกัษณะเป็นแพทีขายอาหาร จึงขาดความเป็นอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถินไป การจดัโซนการขายสินคา้ยงัไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนกั ดา้นกิจกรรมการท่องเทียวใน
ตลาดนาํบางคล้าพบว่ายงัไม่หลากหลายมาก จึงควรเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเทียวหรือแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทีน่าสนใจ เช่น การส่งเสริมการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้ร่วมกบัตลาดเก่า
ในชุมชนร่วมกนัมากกวา่การทีนกัท่องเทียวเดินทางมารับประทานอาหารในตลาดนาํบางคลา้เพียง
อยา่งเดียว  การจดัพิพิธภณัฑห์รือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนใหน้กัท่องเทียวไดรู้้จกั เพือให้นกัท่องเทียว
ไดท้ราบถึงวิถีชีวิต ชุมชน วฒันธรรมของทอ้งถิน โดยมีตลาดนาํเป็นศูนยก์ลาง ในดา้นสิงอาํนวย
ความสะดวกพบว่าทางเทศบาลต้องมีการพัฒนาพืนทีของห้องนําให้ เพียงพอกับปริมาณ
นกัท่องเทียว เป็นตน้ การมีส่วนร่วมของชุมชนตอ้งให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคญัของตลาด
นําในฐานะทรัพยากรวฒันธรรมทีมีความสําคญัทางด้านเศรษฐกิจ มีการจดักิจกรรมให้คนใน
ทอ้งถินมีส่วนร่วมกบัตลาดนาํบางคลา้มากขึน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ควรมีการพฒันาให้คนใน
ทอ้งถินใช้สือสังคมออนไลน์ เพือช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํให้มากขึน รวมถึงการจดัให้
คณะกรรมการในชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ ผูป้ระกอบการใน
ตลาดนาํบางคลา้ไดม้าศึกษาดูงานจากตลาดนาํในทีอืนๆ  
  จากการวิเคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาของตลาดนําบางคล้าข้างตน้พบว่า 
ตลาดนาํบางคลา้มีส่วนทีเป็นจุดเด่นและสิงทีควรพฒันาจากการจดัการดา้นพืนที สินคา้ กิจกรรม
การท่องเทียวและสิงอาํนวยความสะดวกทีสามารถนาํไปพฒันาให้เกิดการท่องเทียวอยา่งยงัยืนและ
มีความเหมาะสมกบัตลาดนาํบางคลา้ ส่วนการวเิคราะห์สิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้พบวา่มี
บางส่วนทีเทศบาลตาํบลบางคล้าสามารถนาํมาพฒันาตลาดนาํบางคล้า เพือให้ตลาดนาํบางคล้า
สามารถพฒันาศกัยภาพดา้นการรองรับนกัท่องเทียวและการพฒันาตลาดนาํบางคลา้ในดา้นต่างๆได้
ต่อไป 
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บทท ี5 

แนวทางการจัดการตลาดนําบางคล้า 

 

การศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพทวัไปของ
ตลาดนาํบางคลา้ ความเป็นมาตงัแต่แรกเริมจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) การจดัการดา้น
ต่างๆ ของตลาดนาํบางคลา้ ไม่วา่จะเป็นการจดัการพืนที การจดัรูปแบบร้านคา้ สินคา้ประเภทต่างๆ 
ทีปรากฏในตลาดนาํ กิจกรรมส่งเสริมดา้นการท่องเทียวทีมีอยูป่ระจาํและตามเทศกาลสําคญัต่างๆ 
ในรอบปี และสิงอาํนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเทียวเพือการรองรับด้านการท่องเทียวของ
ตลาดนาํ เพือเป็นการนาํไปสู่การเสนอแนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ยงัยนื  

การจดัการตลาดนาํบางคลา้ทีผา่นมาในระยะทีหนึง พ.ศ. 2550-2554 สามารถสรุปไดว้า่
ในระยะนีมีการสร้างตลาดนาํบางคลา้ขึนดว้ยวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกลของคณะผูบ้ริหารของเทศบาล
ตาํบลบางคลา้ เพือตอ้งการส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถินมีรายไดจ้ากการท่องเทียวและตอ้งการ
ให้ตลาดนาํบางคล้าเป็นแหล่งท่องเทียวแห่งหนึงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา1 มีชมรมผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ดูแลจดัการภายในตลาดนาํ ซึงทางเทศบาลตาํบลบางคลา้
ยงัไม่ไดเ้ขา้มาดูแลมากนกั ลกัษณะทางกายภาพของพนืทีแพตลาดนาํจะเนน้การสร้างทีกลมกลืนกบั
ธรรมชาติ ใชสี้ฟ้าขาวในการทาสีแพตลาดนาํ มีการขยายพืนทีของแพจาก 3 แพ เป็นจาํนวน 9 แพ
และยา้ยผูป้ระกอบการทีขายสินคา้อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทีวา่การอาํเภอ ซึงแต่เดิมตลาดนาํบางคลา้เป็น
รูปแบบของการจดัตลาดนัด มีจาํนวนผูป้ระกอบการในแพตลาดนําไม่มากนักและทางชมรมฯ 
สามารถบริหารจดัการตลาดนาํบางคลา้ไดอ้ยา่งอิสระ 

ระยะที 2 พ.ศ. 2555-2556 เป็นระยะทีทางคณะผูบ้ริหารชุดใหม่ของเทศบาลตาํบล 
บางคล้าได้เขา้มาทาํหน้าทีแทนคณะผูบ้ริหารชุดเดิม จึงมียกเลิกการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ไป เพือใหป้ฏิบติังานของทางเทศบาลมีความเป็นระเบียบ
มากขึนและทางเทศบาลเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการตลาดนาํบางคลา้มากขึน โดยมีการร่าง 

                                                           

 1 สัมภาษณ์, ชยัวฒัน์ มุ่งจงรักษ,์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางคลา้, 18 
สิงหาคม 2557. 
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ระเบียบขอ้บงัคบัของเทศบาลวา่ดว้ยขอ้บงัคบัของผูป้ระกอบการตลาดนาํบางคลา้ พ.ศ.  ขึนมา
ใช้ในการบริหารจัดการลาดนําบางคล้า ทําให้ตลาดนําบางคล้ามีความเป็นระเบียบมากขึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการต่อสัญญาในการเช่าพืนทีทุกปี การจดัเก็บค่าเช่าแพจะมีเจา้หนา้ทีจากงาน
คลงัของเทศบาลตาํบลบางคลา้เขา้มาดูแล มีการจดัเจา้หน้าทีฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียวเขา้มาดูแล
ด้านการท่องเทียว การประชาสัมพนัธ์ของตลาดนํา มีการจดัเจา้หน้าทีจากกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อมตรวจสารปนเปือนในอาหารทีขายในแพตลาดนําบางคล้า รวมถึงการดูแลด้าน
สิงแวดลอ้มทีเป็นพนืทีโดยรอบตลาดนาํ ซึงในระยะนีมีจาํนวนผูป้ระกอบการเพิมมากขึน กิจกรรม
การท่องเทียวรอบเกาะลัดจะมีเจ้าหน้าทีจากกรมเจ้าท่าเข้ามาดูแลความปลอดภยัทางนําให้กับ
นกัท่องเทียวทุกสัปดาห์ มีการสร้างสิงอาํนวยความสะดวกเพิมมากขึน เช่น การติดตงัการลา้งมือ
ตงัแต่บริเวณแพที 1-7 การซ่อมอุปกรณ์ทีชาํรุดภายในแพตลาดนาํ เช่น รางนาํ พดัลมเพดาน เป็นตน้ 
มีการจดัประมูลงานดา้นการทาํความสะอาดจากทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ เพือดูแลความสะอาด
ของตลาดนํา การจัดเก็บขยะและการจัดเจ้าหน้าทีอาํนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ
นกัท่องเทียว ซึงในระยะนีทางเทศบาลตาํบลบางคลา้จะเขา้มามีบทบาทในการดูแลตลาดนาํมากกวา่
ในระยะแรก 
 ในระยะทีสาม พ.ศ. 2556-2559 เป็นระยะทีทางเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดน้าํความคิด
ในการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนําบางคล้ากลบัขึนมาอีกครัง  
ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึน มีประธานชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินค้าและ
อาหารตลาดนาํบางคล้า ซึงมีตาํแหน่งรองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้จดักิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทียวในงานกิจกรรมวนัสําคญัในเทศกาลต่างๆ มากขึน โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากเทศบาลตาํบลบางคลา้ ทาํใหใ้นระยะนีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้มีความโดดเด่นและ
ตลาดนาํเติบโตขึนอย่างเห็นไดช้ดั ทงันี การเติบโตของตลาดนาํบางคลา้จะเป็นลกัษณะของตลาด
เศรษฐกิจของชุมชน มีการปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ตลาดและบริเวณทางเดินริมฝังแม่นาํบางปะกง
ในส่วนทีเชือมต่อกบัชุมชนตลาดบางคลา้เก่า มีธุรกิจของประชาชนทีอยูใ่กลเ้คียงกบัพืนทีของตลาด
นาํเกิดขึน เช่น การให้เช่าพืนทีจอดรถ การให้บริการห้องนาํสาธารณะ เป็นตน้ ในระยะนีเป็นการ
ประสานความร่วมมือในการจดัการตลาดนาํบางคลา้ระหว่างชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้
และอาหารตลาดนาํบางคลา้ซึงเป็นประชาชนในทอ้งถินกบัเทศบาลตาํบลบางคล้า ทาํให้การจดั
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ตลาดรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวในวนัสําคญัตามเทศกาลมี
ความหลากหลายมากขึน ภายใต้การดาํเนินงานของชมรมฯ และมีเทศบาลตาํบลบางคล้าเป็น
ผูส้นบัสนุน ตลาดนาํบางคลา้จึงเติบโตและมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึนในระยะนีอยา่งเห็นไดช้ดั  
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 จุดเด่นของตลาดนาํบางคลา้ เช่น การมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมริมทีสมบูรณ์อยูริ่มฝัง
แม่นาํบางปะกง ทาํให้มีทศันียภาพทีสวยงาม มีอาหารทีสดสะอาด มีการตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารและควบคุมราคาสินคา้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัจากเทศบาลตาํบลบางคลา้ เน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน มีการจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ขึน มีการ
ประสานความร่วมมือทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวและการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งชมรมฯ 
และเทศบาลตาํบลบางคลา้ ซึงเป็นวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกลของคณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบางคล้า  
มีการจดัการดา้นสิงอาํนวยความสะดวกทงับนแพตลาดนาํและพืนทีบนบกให้กบันกัท่องเทียว มี
กิจกรรมการล่องเรือรอบเกาะลดัทีน่าสนใจในการชมธรรมชาติและสถานทีสําคญัต่างๆ ในชุมชนที
อยูริ่มฝังแม่นาํบางปะกง 
 สิงทีควรพฒันาของตลาดนาํบางคลา้ เช่นการจดัโซนสินคา้ตามสินคา้แต่ละประเภท 
การสร้างอตัลกัษณ์ของสินคา้ในทอ้งถินทีมีอยูน่าํมาพฒันาและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึน
การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวให้หลากหลายควบคู่กบัการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พฒันา
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกทียงัไม่เพียงพอ เช่น ห้องนาํ เป็นตน้ ซึงจากการศึกษาการจดัการตลาด
นาํบางคลา้ทีผา่นมา การสิเคราะห์จุดเด่นและสิงทีควรพฒันาภายในตลาดนาํบางคลา้จะนาํไปสู่การ
เสนอแนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไดต่้อไป 
 
 

แนวทางการจัดการตลาดนําบางคล้า 
 

 จากการศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้ทาํให้เห็นถึงการจดัการตลาดนาํบางคลา้
ในดา้นต่างๆ ทีผา่นมาคือ ดา้นการจดัการพนืที ดา้นการจดัการสินคา้ ดา้นกิจกรรมต่างๆ ในตลาดนาํ
บางคลา้และดา้นการจดัการสิงอาํนวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึงสามารถเสนอแนะแนวทางการจดัการตลาดนาํบางคลา้ไดด้งันี 
 
1. การจัดการพนืท ี 
 พืนทีของตลาดนาํบางคลา้มีจาํนวน 9 แพ บริเวณริมฝังแม่นาํบางปะกง ทอดตวัในแนว
เหนือ- ใต ้บริเวณดา้นหน้าทีว่าการอาํเภอบางคลา้เรือยมาจนถึงบริเวณใกลชุ้มชนหลงัวดัแจง้ จาก
การลงพืนทีสํารวจ การใช้แบบสอบถามในส่วนที 4 คือคาํถามปลายเปิดและขอ้เสนอแนะของ
นกัท่องเทียว การสัมภาษณ์เชิงลึกจากนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้พบวา่การ
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จดัโซนร้านคา้ต่างๆ ภายในตลาดนาํบางคล้ายงัไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนกั2 จึงควรมีการจดัโซน
ร้านค้าให้เป็นระเบียบและสามารถหาสินค้าต่างๆ ได้ง่ายขึน3 การติดป้ายสถานทีต่างๆ เช่น  
จุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้ หอ้งนาํ ซึงสามารถเสนอแนวทางในการจดัการพนืทีไดด้งันี 
 1.1 ทางเทศบาลตาํบลบางคล้าควรมีการประชุมหารือภายในคณะผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ สร้างความเขา้ใจ
เกียวกบัการจดัโซนร้านคา้ภายในตลาดนาํบางคลา้ เพือให้ร้านคา้ต่างๆ มีความเป็นระเบียบและให้
เกิดความสะดวกกบันกัท่องเทียวในการเดินเลือกซือสินคา้แต่ละประเภท 
 1.2 เมือมีการประชุมหารือจากคณะผู ้บริหารและคณะกรรมการจากชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินค้าและอาหารตลาดนําบางคล้าเรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลควรจดัทาํ
แผนผงัในการจดัโซนร้านคา้ของพืนทีต่างๆ และทาํป้ายบอกสถานทีสําคญัต่างๆ บริเวณตลาดนาํ
บางคลา้ เช่น จุดประชาสัมพนัธ์ หอ้งนาํ เป็นตน้ เพือให้จาํนวนร้านคา้ในแต่ละแพมีจาํนวนร้านคา้ที
ใกลเ้คียงกนัและจดัร้านคา้การขายสินคา้แต่ละประเภทให้อยู่ในโซนเดียวกนั เช่น สินคา้ประเภท
อาหาร สินคา้ประเภทสินคา้หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์สินคา้ทางการเกษตรและของทีระลึกต่างๆ  
 1.3 ประชุมผูป้ระกอบการเพือสร้างความเขา้ใจในความจาํเป็นของการจดัโซนสินคา้ให้
มีความเป็นระเบียบมากขึน โดยให้ผูป้ระกอบการดูแผนผงัทีทางเทศบาลจัดทาํไว ้โดยค่อยๆ 
ดาํเนินการทีละส่วน เช่น เมือครบการต่อสัญญาเช่าแพในแต่ละปี ผูป้ระกอบการสามารถยา้ยร้านคา้
ของตนเองเพือใหต้ามโซนสินคา้แต่ละประเภททีมีการจดัทาํแผนผงัไว ้โดยเริมสินคา้ทีมีผูนิ้ยมมาก
ทีสุดคือสินคา้ประเภทอาหารให้มีการจดัขายสินคา้อยูใ่นโซนใกลเ้คียงกนั ทงันี เพือเป็นการรักษา
ความสะอาดของแพตลาดนาํและการสร้างสุขลกัษณะทีดีในการประกอบอาหารของผูป้ระกอบการ
ในแพตลาดนาํบางคลา้ดว้ย 
 

2. การจัดการสินค้า  
 สินค้าแต่ละประเภทของตลาดนําบางคล้ามีความหลากหลาย แต่ย ังไม่ค่อยมี 
อตัลกัษณ์ของความเป็นสินคา้ของทอ้งถินมากนกั จึงควรมีการจดัการรูปแบบและพฒันาสินคา้ของ
ตลาดนาํบางคล้าให้มีลักษณะเฉพาะตวัมากขึน สินค้าของตลาดนาํบางคล้าจะมีความโดดเด่น
มากกว่าสินคา้ของตลาดนาํในทีอืนๆ และการติดป้ายราคาสินคา้ให้ชดัเจนทุกรายการ ซึงสามารถ
แสนอแนวทางการจดัการไดด้งันี 
                                                           

 
2 สัมภาษณ์,  ศรายทุธ ศรีสุนธร, 18 สิงหาคม 2557.  

 
3
 เพลินพิศ สัมฤทธิ. นกัท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้. สัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2559. 
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 2.1 ทางเทศบาลและคณะกรรมการของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร
ตลาดนาํบางคลา้ ควรจดัประชุมหารือเรืองการพฒันารูปแบบสินคา้ของตลาดนาํบางคลา้ โดยเฉพาะ
สินคา้ทีแสดงถึงความเป็นทอ้งถิน เช่น สินคา้ทางการเกษตร หมวกกุยเล้ย เป็นตน้ ควรมีการนาํ
สินคา้ทีมีอยูใ่นทอ้งถินมาพฒันารูปแบบของสินคา้ เนืองจากเป็นสินคา้ทีมีอยูเ่ฉพาะทอ้งถินและเป็น
การสร้างคุณค่าใหก้บัสินคา้ใหมี้ความโดดเด่นมากขึน 
 2.2 ทางเทศบาลควรจดัใหมี้บุคคลในทอ้งถินและบุคคลทวัไปจดัประกวดการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนบางคลา้ ในรูปแบบทีสวยงาม เพือเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการไดข้าย
สินคา้ทีเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถินและเพมิมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัสินคา้ประเภทนนัๆ  
 2.3 ผูป้ระกอบการควรให้ความร่วมมือกบัทางเทศบาลตาํบลบางคล้าในการพฒันา
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความน่าสนใจ เช่น สินคา้ทางการเกษตร ควรมีการจดักิจกรรมในการ
กระตุน้ให้นกัท่องเทียวมีส่วนร่วมโดยใชสิ้นคา้ทอ้งถินทีมีอยูใ่นชุมชน อาจจะเป็นการจดักิจกรรม
ในวนัสําคญัทางเทศกาลต่างๆ และให้นกัท่องเทียวมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเป็นการแจกของ 
ทีระลึกหรือของขวญัทีเป็นลักษณะของสินค้าท้องถิน เช่น การจดักิจกรรมงานวนัแม่แห่งชาติ 
นกัท่องเทียวทีพาแม่หรือครอบครัวมาเทียวในตลาดนาํบางคลา้ จะมีของทีระลึกเป็นมะม่วงบางคลา้
ใหน้กัท่องเทียวไดชิ้มหรือแจกในลกัษณะของผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป เป็นตน้ 
 2.4 ทางเทศบาลควรมีการจดัประกวดร้านคา้ทีมีความสะอาด อาหารรสชาติอร่อยและ
จดัทาํประกาศนียบตัรทีได้รับการรับรองจากเทศบาลตาํบลบางคล้า หลังจากมีการตรวจสาร
ปนเปือนในอาหารจากร้านคา้ต่าง ในแพตลาดนาํ เพือเป็นการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการเน้นเรือง
ความปลอดภยัของอาหารทีนํามาขายให้กับนักท่องเทียวและเป็นการสร้างความเชือมนัให้กับ
นกัท่องเทียวทีมาเลือกซือสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้ 
 

3. การส่งเสริมกจิกรรมท่องเทยีวและการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ยงัไม่มีความหลากหลายมากนกั จึงควรมีการ
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้ นอกจากการจดักิจกรรมการล่องเรือรอบเกาะ
ลดั ซึงสามารถเสนอแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ไดด้งันี 
 3.1 เทศบาลและคณะกรรมการของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหาร
ตลาดนําบางคล้าควรร่วมมือกันเพือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการท่องเทียวตลาดนํา 
บางคล้าให้มีความหลากหลายมากยิงขึน โดยการนาํทรัพยากรวฒันธรรมภายในชุมชนมาใช้เป็น
หลกัและเพือเป็นการกระจายรายได้ให้กบัชุมชนทีอยู่ใกล้เคียงกบัตลาดนาํบางคล้า เช่น การจดั
รถรางซึงทางเทศบาลมีอยู ่นาํมาปรับปรุงและใชง้านดา้นการท่องเทียว โดยนาํนกัท่องเทียวเทียวชม
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พืนทีชุมชนตลาดบางคลา้เก่าหรือใชร้ถสามลอ้ทีมีอยูใ่นชุมชนในการนาํชมพืนทีของชุมชน เป็นตน้ 
ทงันี เพือใหชุ้มชนทีอยูใ่กลเ้คียงกบัตลาดนาํบางคลา้ไดป้ระโยชน์จากการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้
ร่วมกบัการศึกษาทรัพยากรวฒันธรรมทีสาํคญัของชุมชนบางคลา้ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 58 รถรางของเทศบาลตาํบลบางคลา้ 
             (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ทีทาํการเทศบาลตาํบลบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือสิงหาคม 2557) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที  59 อาคารเทศบาลตาํบลบางคลา้หลงัเก่า  
              (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ บริเวณตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือมีนาคม 2557) 
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ภาพที  60  รถสามลอ้ในตลาดบางคลา้ 
     (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ บริเวณสถานีขนส่งอาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือกรกฎาคม 2558) 
 
 3.2 เทศบาลควรหางบประมาณซ่อมแซมอาคารเทศบาลตาํบลบางคลา้หลงัเก่าซึงอยู่
ใกล้กบัตลาดนาํบางคล้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ควรมีการประสานความร่วมมือกบัสภาวฒันธรรม
อาํเภอบางคลา้ในดา้นขอ้มูลของชุมชน โดยจดัทาํเป็นพิพิธภณัฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ดา้นประวติัความ
เป็นมา วถีิชีวติของคนในชุมชนบางคลา้ ใหผู้ป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้ไดน้าํสิงของเครืองใช้
ทีไม่ใช้แล้ว แต่มีคุณค่าทาประวติัศาสตร์หรือบ่งบอกถึงอตัลักษณ์ของชุมชน มาบริจาคให้กับ
เทศบาลร้านคา้ละ 1 ชินในการสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพือใหน้กัท่องเทียวและคนในชุมชนได้
เรียนรู้เรืองราวของชุมชนไปพร้อมกนั   
 3.3 เทศบาลควรมีการจดัทาํป้ายประวติัของชุมชนหรือแสดงแหล่งท่องเทียวทีสําคญั
โดยรอบตลาดนาํบางคลา้บริเวณทางเขา้ตลาดนาํบางคลา้แต่ละจุด เช่น ทางลงบริเวณแพที 3 ทางลง
บริเวณแพที 8-9 เพราะจากการสังเกตการณ์พบวา่ทางลงบริเวณดงักล่าว มีจาํนวนนกัท่องเทียวเดิน
ขึนลงแพมากกวา่แพบริเวณอืนๆ โดยเฉพาะทางลงบริเวณแพที 3 เพือใหน้กัท่องเทียวไดอ่้านประวติั
และเรียนรู้เรืองราวของชุมชนร่วมกบัการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้ ในฐานะทีเป็นชุมชนทีมีความ
เป็นมาทางประวติัศาสตร์อยา่งยาวนาน 
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4. การจัดการด้านสิงอาํนวยความสะดวก  
 สิงอาํนวยความสะดวกความสะดวกในตลาดนาํบางคลา้ มีทงัในส่วนทีอยู่บริเวณแพ
ตลาดนาํบางคลา้ เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร อ่างลา้งมือ และส่วนทีอยูบ่ริเวณบนบกในพืนทีใกล้
กบัส่วนราชการต่างๆ เช่น หอ้งนาํ ทีจอดรถ เป็นตน้ ซึงสามารถเสนอแนวทางในการจดัการไดด้งันี 
 4.1 สิงอาํนวยความสะดวกทีอยูบ่นแพตลาดนาํ ควรมีการรักษาความสะอาดและจดัให้
กรรมการแต่ละแพคอยดูแล เมือเกิดการชาํรุดเสียหาย เช่น อ่างลา้งมือ รางนาํ พดัลมเพดาน เพือแจง้
ตรงต่อเทศบาลตาํบลบางคล้า นอกจากนีควรมีการจดัให้บริษทัทีประมูลงานดา้นการรักษาความ
สะอาด ล้างพืนทีบริเวณแพตลาดนาํทุกสัปดาห์ เพือเป็นการลดกลินของการประกอบอาหารของ
ผูป้ระกอบการทีขายสินคา้ประเภทอาหารและเศษอาหารต่างๆ ทีอาจตกหล่นอยู่บนพืนทีของแพ
ตลาดนาํ 
 4.2 สิงอาํนวยความสะดวกทีอยูบ่นบก เช่น หอ้งนาํและพืนทีจอดรถ สําหรับห้องนาํซึง
ยงัไม่เพียงพอต่อการรองรับนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการภายในตลาดนาํบางคลา้ พืนทีในการ
สร้างห้องนาํไม่สามารถทาํได้มากนักเพราะเป็นพืนทีของหน่วยงานราชการ ซึงทางเทศบาลมี
แผนการรองรับในอนาคตวา่จะมีการยา้ยพืนทีของบริเวณศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและ
ใชพ้ืนทีบริเวณนนัในการสร้างห้องนาํเพิมเติม4 เพือเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดนาํบางคลา้
ในอนาคต พืนทีจอดรถของตลาดนาํบางคล้าได้มีการปรับพืนทีเพิมเติมหลังจากการปรับปรุง 
ภูมิทศัน์ในปี พ. ศ. 2556 ทาํให้พืนทีจอดรถบริเวณหนา้ตลาดนาํบางคลา้และดา้นหนา้บริเวณแพที 
8-9 มีมากขึน ซึงในบางครังทางเทศบาลไดอ้าศยัความร่วมมือกบัทางวดัแจง้ในการใชพ้ืนทีจอดรถ
และยงัใชพ้ืนทีของโรงเรียนเทศบาล 1 วดัแจง้บริเวณถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ซึงอยูต่รงขา้มวดัแจง้
ในการใชเ้ป็นพืนทีจอดรถในกรณีทีพืนทีจอดรถมีไม่เพียงพอ ซึงเป็นการอาศยัความร่วมมือของทงั
วดัและโรงเรียนทีควรจะดาํเนินการต่อไป 
 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการ 

 การจดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้เป็นส่วนหนึง
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึงปัจจุบนัตลาดนาํบางคลา้มีการให้ชมรมฯ และผูป้ระกอบการต่างๆ 
ได้หารือร่วมกนัในการประชุมกบัทางเทศบาลในแต่ละครัง เพือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ทีเกิดขึน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสําคญัในการขบัเคลือนให้ตลาดนาํบางคลา้มี

                                                           

 
4
 สัมภาษณ์,  ศรายทุธ ศรีสุนธร, 18 สิงหาคม 2557.  
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ศกัยภาพในการจดัการดา้นต่างๆ ผา่นแนวคิดของกลุ่มคนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ในดา้น
การจดัการตลาดนาํบางคล้าร่วมกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถนําเสนอแนวทางในการ
จดัการไดด้งันี  
 5.1 เทศบาลควรจดัให้คณะกรรมการของชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และ
อาหารตลาดนาํบางคลา้และผูป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้ไดไ้ปศึกษาดูงานยงัตลาดนาํทีอืนๆ ที
มีความเหมาะสมกบัสภาพของตลาดนาํบางคลา้ โดยมุ่งเนน้เป้าหมายทีมีความชดัเจนและสามารถ
นาํประโยชน์จากการไปศึกษาดูงานมาปรับใชก้บัตลาดนาํบางคลา้ได ้
 5.2 การจดักิจกรรมของตลาดนาํบางคลา้ร่วมกบัคนในชุมชน เพือสร้างจิตสํานึกให้คน
ในท้องถินเป็นส่วนหนึงกับตลาดนาํบางคล้าและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้ เช่น การจดั
กิจกรรมการปันจกัรยานนาํชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากตลาดนาํบางคลา้ไปถึงบริเวณตลาดล่าง 
เพือเป็นการกระตุน้ให้คนในทอ้งถินมาความสนใจในทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนและเป็นการ
สร้างทศันคติทีดีในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน 
 
6. การประชาสัมพนัธ์และการพฒันาศักยภาพของคนในชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ประกอบการในตลาดนําบางคล้าและข้อมูลจาก
แบบสอบถามในส่วนที 3 ซึงเป็นการแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ สามารถนําเสนอ
แนวทางในการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้ไดด้งันี 
 6.1 การประชาสัมพนัธ์ของตลาดนาํบางคลา้ผา่นการจดักิจกรรมในเทศกาลสาํคญัต่างๆ 
พบว่าในปัจจุบนัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคล้ามีศกัยภาพจาก
ประธานชมรมและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเทศบาลตําบลบางคล้า ซึงควรมีการ
ดาํเนินการในการจดักิจกรรมดงักล่าวต่อไปและควรใหผู้ป้ระกอบการรายอืนๆ ในแพตลาดนาํไดม้า
เขา้ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํดว้ย เช่น การชือสือสังคมออนไลน์ การสร้างเพจ
ของตลาดนาํบางคลา้ เป็นตน้ 
 6.2  ควรมีการจดัอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถินเพิมเติม เพือให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้
แสดงศกัยภาพและเพือเป็นการปลูกฝังเรืองประวติัศาสตร์ วฒันธรรมทอ้งถินไม่ให้สูญหายและเป็น
การสร้างความภาคภูมิใจให้กบัคนในทอ้งถิน จากเดิมทีมคัคุเทศก์น้อย จะมีอยู่ทีบริเวณท่าเรือของ
ท่าแม่นาํ เป็นเยาวชนจากในทอ้งถินทีไดผ้า่นการอบรม มาให้ความรู้ทอ้งถินกบันกัท่องเทียว ซึงผู ้
ศึกษามองวา่น่าจะมีการจดัอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถินเพิมเติม ให้ประจาํตามท่าเรือต่างๆ เพือบรรยาย
สถานทีสําคญัในชุมชนกบัให้นกัท่องเทียวและยงัเป็นการใชเ้วลาว่างของเยาวชนให้เกิดประโยชน์
จากการศึกษาพบว่านักเรียนในชุมชนทีได้รับการอบรมมคัคุเทศก์น้อย ไม่ได้มาบรรยายบนเรือ 
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ทุกสัปดาห์และจะมีมคัคุเทศก์น้อยแค่บางท่าเรือเท่านัน ในช่วงปี 2557 เป็นตน้มา ยงัไม่พบการ
บรรยายของมคัคุเทศก์น้อยอีก ดว้ยสาเหตุเรืองเวลาและการจดัการธุรกิจท่าเรือของท่าเรืออืนๆ ที
เหลือจะให้คนในทอ้งถินไดบ้รรยายให้กบันกัท่องเทียวฟังระหว่างการล่องเรือรอบเกาะลดั ซึงผู ้
ศึกษามองวา่การใหเ้ด็กนกัเรียนในชุมชนไดมี้โอกาสเรียนรู้วฒันธรรมในทอ้งถิน จะเป็นผลดีกวา่ใน
เรืองการสร้างจิตสํานึกความรัก ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ควรมีการประสานงานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงามทางการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ในการจดัอบรมมคัคุเทศก์
นอ้ย เป็นการใหน้กัเรียนจากโรงเรียนในทอ้งถินไดมี้จิตสํานึกกบัความสําคญัของชุมชน เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากช่วงวนัหยุดและสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง จึงควรมีการสนบัสนุนให้
นกัเรียนไดเ้ขา้อบรมมคัคุเทศกน์อ้ยอีก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 61 การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือกรกฎาคม 2557) 
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ภาพที 62  มคัคุเทศกน์อ้ยบนท่าเรือแม่นาํ 
               (ถ่ายโดยผูว้จิยั ณ ท่าเรือแม่นาํตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมือตุลาคม 2556) 
 
 จากแนวทางการจดัการตลาดนําบางคล้าดังกล่าวข้างตน้จะส่งผลให้ตลาดนํามีการ
จดัการทีเหมาะสม ใชเ้ป็นแนวทางในการนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพของตลาดนาํให้
สามารถรองรับนักท่องเทียวและเป็นส่วนหนึงของชุมชนบางคล้าซึงตลาดนําบางคล้าจดัเป็น
ทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจและสามารถนาํแนวทางในการจดัการ
ตลาดนาํบางคลา้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการตลาดนาํทีอืนๆ โดยก่อใหเ้กิดความยงัยนืท่ามกลาง
การแข่งขนัทางการท่องเทียวในปัจจุบนั 
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บทท ี6  

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเรืองการจดัการตลาดนาํบางคลา้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใช้วิธีการศึกษา
จากเอกสาร เน้นการเก็บขอ้มูลโดยการลงพืนทีสํารวจ การสัมภาษณ์จากเทศบาลตาํบลบางคล้า  
นกัท่องเทียวและ ผูป้ระกอบการ และการใช้แบบสอบถามจากนกัท่องเทียวจาํนวน 100 ชุดและ
ผูป้ระกอบการจาํนวน 100 ชุด นาํผลการศึกษามาวเิคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอขอ้มูล 
  
การจัดการตลาดนําบางคล้าทผ่ีานมา 
 ตลาดนาํบางคลา้มีการบริหารจดัการโดยเทศบาลตาํบลบางคลา้ ตลาดนาํบางคลา้ใน
ระยะแรก (พ.ศ. 2550-2554) เทศบาลได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแพตลาดนาํบางคล้าขึน  
เริมดว้ย 3 แพ ต่อมาขยายเป็น 9 แพ แต่เทศบาลตาํบลบางคลา้มิไดเ้ขา้มาบริหารจดัการมากนกั มีการ
จดัตงัชมรมผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้ขึนมาช่วยในการจดัการ ต่อมา
ใน พ.ศ. 2555-2556 เป็นช่วงเปลียนผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลบางคลา้ ส่งผลให้เกิดการเปลียน
นโยบายการจัดการตลาดนําบางคล้า  โดยมีการร่างระเบียบข้อบังคับของเทศบาลขึนมา ให้
ผูป้ระกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม ระยะนีตลาดนาํบางคล้าเริมเติบโตและชมรม
ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้และอาหารตลาดนาํบางคลา้กบัเทศบาลตาํบลบางคลา้ไดร่้วมมือกนั
อยา่งดีในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียว และการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํ 
 มีการจดัการพืนทีขายสินคา้ของทางเทศบาลไดมี้จดัขายสินคา้ทงับนแพตลาดนาํและ
ในเรือขายสินคา้ มีการจดัโซนร้านคา้ในบางแพ เช่นสินคา้ประเภทอาหารขายในเรือ สินคา้โอทอป
จะมีการต่อแพเพิมเติมเพือให้มีพืนทีทางเดิน มีบริเวณแพ -  ทียงัไม่มีการจดัโซนสินคา้ให้เป็น 
ระเบียบและมีสินคา้หลายประเภทรวมกนั เช่น สินคา้ทางการเกษตร ของทีระลึก ร้านขายตน้ไม ้
เป็นตน้   
 สินค้าในตลาดนําบางคล้ามีหลายประเภท เช่น สินค้าประเภทอาหาร สินค้าทาง
การเกษตร เช่น ผลไม ้ผกัสดต่างๆ ของทีระลึกต่างๆ สินคา้โอทอป เป็นตน้ โดยมีการสุ่มตรวจ
คุณภาพอาหารในตลาดนาํบางคลา้ทุกเดือนจากกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้มของเทศบาลตาํบล
บางคลา้ เพือสร้างความเชือมนัใหก้บันกัท่องเทียว 



137 
 

 การส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเทียวนอกจากจะ มีกิจกรรมการล่องเรือรอบเกาะลดั
และกิจกรรมนวดแผนไทยแลว้ยงัมีการเชิญชวนดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ดา้นการท่องเทียวในวนั
สาํคญัต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัเด็ก วนัสงกรานต ์วนัแม่ วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 
 สิงอาํนวยความสะดวกในตลาดนาํบางคลา้ เทศบาลตาํบลบางคลา้มีการประชุมและ
อนุมติังบประมาณในการติดตงั ซ่อมแซมอุปกรณ์ทีอยูบ่นแพตลาดนาํบางคลา้ มีการจดัประมูลงาน
ด้านการรักษาความสะอาดรายปีจากบริษัทจัดจ้าง มีจุดประชาสัมพนัธ์ตลาดนําในการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งเทศบาลและผูป้ระกอบ อาํนวยคามสะดวกให้กบันกัทอ้งเทียวในช่วงวนัหยุด 
ซึงมีเจ้าหน้าทีของทางเทศบาลทีเสียสละเวลาในการเข้ามาดูแลอํานวยความสะดวกให้กับ
นกัท่องเทียวทุกสัปดาห์ 

  การประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเทียวของตลาดนําบางคล้า มีทังในเว็บไซด์ของ
เทศบาลและการประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
ชมรมฯ กบัเทศบาลตาํบลบางคลา้ มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํตามคู่มือการท่องเทียวของจงัหวดั 
วารสารการท่องเทียวต่างๆ มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์  
 การมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจดัให้ผูป้ระกอบการไดไ้ปศึกษาดูงานยงัตลาดนาํอืนๆ 
ทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํความรู้ด้านการจดัการทีได้รับ มาปรับใช้กบัตลาดนาํบางคลา้ได ้
ส่วนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนนั ตอ้งใชเ้วลาในการกระตุน้ให้คนในชุมชนไดต้ระหนกัถึง
ความสําคญัของตลาดนาํบางคล้าในฐานะทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทีมีคุณค่าทงัทางด้าน
วฒันธรรมและดา้นเศรษฐกิจ 
 
จุดเด่นและสิงทคีวรพฒันาในตลาดนําบางคล้า 

 จุดเด่นของตลาดนาํบางคล้า เช่น การมีทาํเลทีตงัอยู่ใกล้ชิดกบัธรรมชาติริมฝังแม่นาํ
บางปะกง ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมการท่องเทียวล่องเรือรอบเกาะลดัเป็นกิจกรรมการท่องเทียวทาง
นาํทีโดดเด่น มีอาหารทีสดสะอาด เป็นตลาดทีเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจดักิจกรรมใน
วนัสาํคญัทางเทศกาลต่างๆ ทีน่าสนใจ มีการให้หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานจากเทศบาลตาํบล
บางคลา้ มีการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมการท่องเทียวร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา มหาวทิยาลยับูรพา  เป็นตน้   
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3. แนวทางการจัดการตลาดนําบางคล้า 

 ดา้นการจดัการพืนที เทศบาลตาํบลบางคลา้ควรมีบทบาทในการจดัโซนสินคา้ให้มี
ความเหมาะสมกบัประเภทของสินคา้ มีการประชุมหารือร่วมกนัระหวา่งเทศบาลกบัผูป้ระกอบการ
เพือสร้างความเขา้ใจในการยา้ยพืนทีร้านคา้ตามโซนสินคา้ให้มีความเหมาะสมและจดัทาํป้ายแสดง
ราคาสินคา้ทีชดัเจนใหแ้ก่นกัท่องเทียว 
 ดา้นการจดัการสินคา้ ทางเทศบาลควรจดัใหบุ้คคลภายในทอ้งถินและบุคคลทวัไปร่วม
ประกวดการออกแบบและพฒันารูปแบบของสินค้าท้องถิน เช่น สินค้าทางการเกษตร เพือให้
ผูป้ระกอบการไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบของสินคา้ ควรมีการจดัประกวดอาหาร
ในแพตลาดนําทีมีความสะอาด รสชาติอร่อย และทาํประกาศนียบตัรมอบให้กับร้านค้าทีเข้า
ประกวดซึงเป็นการสร้างความเชือมนัในดา้นคุณภาพของอาหารใหก้บันกัท่องเทียวได ้
 ดา้นส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวและการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทางเทศบาล
ควรส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวร่วมกบัชุมชนบางคลา้และนาํทรัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชนมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ เช่น การใช้รถรางทีมีอยู่เดิมของเทศบาล การนํารถสามล้อในชุมชนมาใช้เพือ
ประโยชน์ทางการท่องเทียว ควรมีการซ่อมแซมอาคารเทศบาลตาํบลบางคลา้หลงัเก่าเพือใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การจดัทาํป้ายประวติัชุมชนและสถานทีท่องเทียวทีสําคญัในชุมชนบางคลา้
บริเวณทางขึนลงแพใหก้บันกัท่องเทียว 
 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการจดักิจกรรมเชือมโยงระหวา่งตลาดนาํบางคลา้
กบัชุมชนบางคลา้ เช่น การจดักิจกรรมปันจกัรยาน เพือชมวิถีชีวิตและสถานทีต่างๆ ในชุมชนบาง
คลา้ การจดัให้ผูป้ระกอบการไปศึกษาดูงานยงัตลาดนาํทีอืนๆ อย่างมีเป้าหมายและชดัเจน มุ่งเน้น
การใหค้วามรู้ดา้นการจดัการกบัผูป้ระกอบการในตลาดนาํบางคลา้  
 ดา้นการจดัการสิงอาํนวยความสะดวก ควรมีการลา้งแพตลาดนาํบางคลา้ทุกสัปดาห์ 
เพือป้องกนัไม่ให้มีปัญหาเรืองกลินจากการประกอบอาหารของผูป้ระกอบการและเศษอาหารทีตก
หล่นตามพืนของแพตลาดนาํ  การประสานความร่วมมือในการใชพ้ืนทีจอดรถจากทางวดัแจง้และ
โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแจง้ ซึงควรมีการดาํเนินการต่อไป เพือเป็นการรองรับพืนทีจอดรถของ
นกัท่องเทียว 
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์และพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน  ควรมีการส่งเสริมให้คน
ในชุมชนประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้ผา่นสือสังคมออนไลน์ การสร้างเพจของตลาดนาํบางคลา้
ให้เป็นทีรู้จกักบันักท่องเทียว ควรมีการจดัอบรมมคัคุเทศก์น้อยของทอ้งถินเพิมเติม เพือเป็นการ
กระตุน้ใหเ้ด็กในชุมชนมีความสนใจในชุมชนของตนเอง 
  



139 
 

 เทศบาลตาํบลบางคลา้นบัเป็นหน่วยงานของรัฐทีมีวิสัยทศัน์และมีบทบาทสําคญัใน
การพฒันาตลาดนาํบางคลา้มาตลอดเวลาเกือบ 10 ปี ถา้ไดมี้การนาํแนวทางดงักล่าวขา้งตน้มาปฏิบติั
จะช่วยใหก้ารจดัการตลาดนาํบางคลา้ดาํเนินไปดว้ยดี สามารถพฒันาตลาดนาํบางคลา้สู่ความยงัยืน
และเติบโตอยา่งมนัคงไดต่้อไป 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 

 
 ควรมีการพฒันาและศึกษาครังต่อไปควรเนน้การศึกษาวิจยัประวติัศาสตร์ชุมชนตลาด
เก่าบางคลา้ใหเ้ขา้ใจ เพือนาํมาเรียนรู้คุณค่าและความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมอนัจะนาํมาใช้
ประโยชน์และพฒันาการท่องเทียวให้เชือมโยงกบัการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้ เพือให้เห็นและ
เขา้ใจภาพประวติัศาสตร์วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนบางคลา้ เช่น ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง โรง
เจเง็กเช็งเก็ง ส่งเสริมการท่องเทียวเรียนรู้กบัชุมชนยา่นบางคลา้ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าและรายไดสู่้
ชุมชนและทาํให้บางคล้ากลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจและสําคัญแห่งหนึงของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
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แบบสัมภาษณ์เทศบาลตําบลบางคล้าและแบบสอบถามด้านการจัดการ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรือง การจัดการตลาดนําบางคล้า   

 

 คําชีแจง  

 แบบสัมภาษณ์นีเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ หวัขอ้เรือง “การจดัการตลาดนาํบางคลา้” 
ในหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะโบราณคดี สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ในการวิจยัครังนีใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ในการพิจารณา
คาํถามและช่วยตอบแบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกคาํถาม เพือเป็นประโยชน์ในการวจิยัครังนี 
 ผูว้ิจยัใคร่ขอชีแจงว่า ในการตอบแบบสัมภาษณ์นี จะไม่เกิดผลกระทบกระเทือน หรือเกิด
ความเสียหายต่อท่านแต่ประการใด เพราะขอ้มูลนีจะถูกเก็บความความลบัและใชเ้พือเป็นประโยชน์
ในการวจิยัครังนีเท่านนั 
 ผูว้ิจยัหวงัว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครังนี  
จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 
    
        นางสาวอาํพวนั  เอมบณัฑิต 
                  ผูว้จิยั 
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1. ท่านมีแนวทางในการจดัการและพฒันาดา้นการท่องเทียวของตลาดนาํบางคลา้เพือใหเ้กิดความ
ยงัยนืในชุมชนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การจดัการภายในตลาดนาํบางคลา้ เช่น ดา้นสาธารณูปโภค การประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว 
เพือใหเ้ป็นทีรองรับและอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว ท่านมีแนวทางการจดัการอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านมีการจดัระเบียบในตลาดนาํบางคล้า เพือลดและป้องกันปัญหาทีอาจเกิดขึนจากการ
ท่องเทียวดา้นสิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลกระทบทีเกิดจากการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น รายได ้การสร้างงานในชุมชน รายไดเ้ฉลีย
ของประชากรในครัวเรือน มีผลต่อชุมชนทอ้งถินของตลาดนาํบางคลา้หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านจะมีวิธีการอย่างไรในการจดัการดา้นการขยายตวัจากการท่องเทียวส่งอาจผลกระทบต่อ
ชุมชนในดา้นสังคม เช่น การเปลียนแปลงทางกายภาพของชุมชน เพือพฒันาและรองรับกระแสการ
ท่องเทียวทีจะขยายตวัต่อไปในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกบัผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมทีอาจเกิดขึน 
หลังจากมีกระแสการเติบโตด้านการท่องเทียว เช่น วฒันธรรมประเพณีท้องถิน อตัลักษณ์ของ
ชุมชนดงัเดิม ทีอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบขึนในชุมชนของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
7. ท่านมีแนวทางอยา่งไรในการดูแล จดัการและรองรับการขยายตวัจากการท่องเทียวทีจะขึนต่อไป
ในอนาคต เนืองจากการท่องเทียวจะส่งผลโดยตรงกบัชุมชนในทุกๆ ดา้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
8. ท่านจะมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการการท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ ท่ามกลางการแข่งขนัใน
ลกัษณะของอุตสาหกรรมการท่องเทียว เพือให้ตลาดนาํบางคลา้เป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวและนาํ
รายไดม้าสู่ชุมชนทอ้งถิน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................................................. 
9. ท่านคิดวา่ตลาดนาํบางคลา้มีจุดเด่นและจุดดอ้ยดา้นใด เพือทีจะนาํไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาดา้นการท่องเทียวทีจะเกิดขึนในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
10. ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามนักท่องเทียวเรืองการจัดการตลาดนําบางคล้า 

แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงค์เพือใช้ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการตลาดนําบางคล้าในด้านต่างๆ เพือ

ใช้เป็นส่วนหนึงในกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะโบราณคดี 

สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร  ในโอกาสนีผู้วิจัยต้องขอบพระคุณ

ทุกท่านเป็นอย่างสูงทีช่วยสละเวลาในการทําแบบสอบถาม โดยข้อมูลนีจะนําไปทําเพือเป็น

ประโยชน์ทางวชิาการเท่านัน 

____________________________________________________________________________ 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  √ ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่านหรือท่านเห็น
ดว้ยทีสุด 

ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

. เพศ   (     ) ชาย  (     ) หญิง 

2. อาย ุ  (     ) ตาํกวา่ 20 ปี    (     ) 20-30 ปี  (     ) 31-40 ปี 

                (     ) 41-50 ปี       (     ) 51-60 ปี  (     ) 61 ปีขึนไป 

3. สถานภาพการสมรส      (     ) โสด                 (     ) สมรส            (     ) หมา้ย/หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา   

      (     ) ตาํกวา่มธัยมศึกษา          (     ) มธัยมศึกษา              (     ) ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา   

      (     ) ปริญญาตรี              (     ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5.  อาชีพหลกัในปัจจุบนั 

     (     ) พนกังานบริษทัเอกชน        (     ) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ        (     ) รับจา้งทวัไป            

     (     ) ธุรกิจส่วนตวั               (     ) แม่บา้น                              (     ) นกัเรียน/นกัศึกษา  

     (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 

6.  ระดบัรายไดต่้อเดือน 

     (     ) ตาํกวา่ 5,000 บาท    (     ) 5,000-10,000 บาท         (     ) 10,001-15,000 บาท     

     (     ) 15,001-20,000 บาท            (     ) 20,001-25,000             (     ) 25,001-30,000 บาท     

     (     ) 30,000 บาทขึนไป  

7. ท่านเดินทางมาจากจงัหวดัใด........................................................................................................ 

ส่วนท ี2 ข้อมูลด้านการท่องเทยีว    

8. ท่านเคยมาท่องเทียวทีตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราหรือไม่    (     ) เคย (      ) ไม่เคย 

9. ท่านรู้จกัตลาดนาํบางคลา้ไดอ้ยา่งไร (    ) สือสิงพิมพ ์  (      )บริษทันาํเทียว  (      ) อินเตอร์เน็ต 

    (     ) เพือน/คนใกลชิ้ด             (      ) งานนิทรรศการท่องเทียว      

    (      ) อืนๆ (โปรดระบุ)………………. 

10.  ท่านมีวตัถุประสงคห์ลกัอะไรในการมาเทียวตลาดนาํบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

    (     ) พกัผอ่น/นนัทนาการ        (     ) เยยีมญาติ/บุคคลรู้จกั         (     ) ประชุม/สัมมนา 

    (     ) ปฏิบติังาน/ติดต่อธุรกิจ    (     ) อืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 
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11. ท่านเดินทางมาท่องเทียวกบัใคร 

   (     ) เพือน    (     ) ครอบครัว     (     ) กรุ๊ปทวัร์     (     ) เพือนร่วมงาน    

   (     ) อืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 

12. ท่านคิดวา่สิงทีดึงดูดใจใหท้่านท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้มากทีสุดคืออะไร 

    (     ) สภาพทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์     (     )  อาหาร/ สินคา้พืนเมือง   

     (     )กิจกรรมท่องเทียว/ล่องเรือ 

     (      ) อืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………….. 

13. กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ประเภทใดทีทาํใหท้่านเกิดความสนใจ 

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     (     )การล่องเรือรอบเกาะลดั        (     ) ชมพระสถูปพระเจา้ตากสินมหาราช   

      (     )ชมคา้งคาววดัโพธิ 

     (     ) ชิมอาหารพนืบา้น                (     ) อืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 

14.  ท่านรู้จกัสถานทีท่องเทียวอืนๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราอีกหรือไม่  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     (     ) วดัหลวงพ่อโสธร                 (     ) วดัสมานรัตนาราม       (     ) สวนปาลม์ฟาร์มนก 

     (     ) คุม้วมิานดิน                         (     ) อืนๆ (โปรดระบุ)………………………….... 

15. ท่านเคยไปเทียวตลาดในจงัหวดัฉะเชิงเทราทีใดบา้ง นอกจากตลาดนาํบางคลา้ 

     (      ) ตลาดคลองสวน                  (     ) ตลาดบา้นใหม่          (     ) ตลาดคลองนครเนืองเขต 

     (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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16. ท่านซือผลิตภณัฑพ์ืนบา้นในตลาดนาํบางคลา้ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    (     ) ผลิตภณัฑ์อาหาร    (     ) สินคา้ทางการเกษตร          (     ) สินคา้ OTOP 

    (     ) ไม่สนใจซือเลย                (     ) อืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 

17. ท่านเคยมาพกัคา้งคืนโฮมสเตย/์ทีพกัรอบตลาดนาํบางคลา้หรือไม่ 

    (      ) เคย                                      (     ) ไม่เคย 

18. ท่านประทบัใจสิงใดในตลาดนาํบางคลา้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   (      ) อาหาร                         (      ) สินคา้ OTOP             (     ) สินคา้ทางการเกษตร 

   (      ) สภาพทางธรรมชาติ      (      ) กิจกรรมล่องเรือรอบเกาะลดั   (     ) อืนๆ (โปรดระบุ)……. 

 

ส่วนที 3 ข้อมูลเกยีวกบัการจัดการภายในตลาดนําบางคล้า 
 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  √ ลงในช่องทีท่านเห็นดว้ยทีสุด 

การ

จดัการ

ดา้น

ต่างๆ  

คาํถาม 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นการ

จดัการ

ทวัไป 

การเขา้ไปยงัตลาดนาํบางคลา้มีความสะดวก 

เขา้ถึงไดง่้าย 

 

          

มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัแหล่งตลาดนาํ

บางคลา้ชดัเจน         
  

 



155 
 

การ

จดัการ

ดา้น

ต่างๆ 

 

คาํถาม 

5 4 3 2 1 

มาก

ทีสุด มาก 

ปาน

กลาง นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

ดา้นการ

จดัการ

ทวัไป 

  

มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้ใหเ้ป็นที

รู้จกักบันกัท่องเทียว           

ตลาดนาํบางคลา้มีความสะอาด มีถงัสาํหรับทิง

ขยะ           

มีการจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํบางคลา้มี

ความเป็นระเบียบ 

ควรมีการขยายแพตลาดนาํบางคลา้เพือรองรับ

นกัท่องเทียว           

การสร้างแพตลาดนาํบางคลา้ส่งผลกระทบดา้น

สิงแวดลอ้มในแม่นาํบางปะกง 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ตลาดนาํมีความ

สวยงาม/สะดวกสบาย           

กิจกรรมการท่องเทียวตลาดนาํมีความ

หลากหลาย 

การล่องเรือรอบเกาะลดัมีความปลอดภยั           

มีการจดังานท่องเทียวในเทศกาลวนัสาํคญั เช่น 

วนัปีใหม่ สงกรานต ์ลอยกระทง เป็นตน้ 
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การ

จดัการ

ดา้น

ต่างๆ 

 

 

คาํถาม 5 4 3 2 1 

มาก

ทีสุด มาก 

ปาน

กลาง นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

สินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความหลากหลาย           

ราคาสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความเหมาะสม           

อาหารมีความสด สะอาด อร่อย 

 

 

 

 

ดา้นสิง

อาํนวย

ความ

สะดวก 

ทีจอดรถเพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว 
     

มีเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ 

เช่น การจอดรถ  การประชาสัมพนัธ์ 
          

มีโตะ๊นงัทานอาหารเพียงพอ/ มีถงัขยะไว้

ใหบ้ริการ 
          

หอ้งนาํสาธารณะ/ อ่างลา้งมือเพียงพอกบัจาํนวน

นกัท่องเทียว 
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ส่วนท ี4 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านคิดวา่ตลาดนาํบางคลา้มีจุดเด่นดา้นใด 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดวา่ตลาดนาํบางคลา้ควรปรับปรุงดา้นใด 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

3. ขอ้เสนอแนะอืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทสีละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

…..ผู้วจัิย…. 
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แบบสอบถามผู้ประกอบการเรืองการจัดการตลาดนําบางคล้า 
 
แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงค์เพือใช้ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการตลาดนําบางคล้าในด้านต่างๆ เพือ

ใช้เป็นส่วนหนึงในกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะโบราณคดี 

สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร  ในโอกาสนีผู้วิจัยต้องขอบพระคุณ

ทุกท่านเป็นอย่างสูงทีช่วยสละเวลาในการทําแบบสอบถาม โดยข้อมูลนีจะนําไปทําเพือเป็น

ประโยชน์ทางวชิาการเท่านัน 

______________________________________________________________________________ 

 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  √ ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่านหรือท่านเห็น
ดว้ยทีสุด 
ส่วนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

. เพศ   (     ) ชาย  (     ) หญิง 
2. อาย ุ  (     ) ตาํกวา่ 20 ปี    (     ) 20-30 ปี  (     ) 31-40 ปี 
                (     ) 41-50 ปี       (     ) 51-60 ปี  (     ) 61 ปีขึนไป 
3. สถานภาพการสมรส      (     ) โสด                 (     ) สมรส            (     ) หมา้ย/หยา่ร้าง 
4. ระดบัการศึกษา   
      (     ) ตาํกวา่มธัยมศึกษา          (     ) มธัยมศึกษา              (     ) ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา   
      (     ) ปริญญาตรี              (     ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5.  อาชีพหลกัในปัจจุบนั 
     (     ) พนกังานบริษทัเอกชน        (     ) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ        (     ) รับจา้งทวัไป            
     (     ) ธุรกิจส่วนตวั                       (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
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6.  ระดบัรายไดต่้อเดือน 
     (     ) ตาํกวา่ 5,000 บาท    (     ) 5,000-10,000 บาท         (     ) 10,001-15,000 บาท     
     (     ) 15,001-20,000 บาท            (     ) 20,001-25,000             (     ) 25,001-30,000 บาท     
     (     ) 30,000 บาทขึนไป  
7. ท่านเป็นผูป้ระกอบการอยูที่แพใด…………………………………….. 
 

ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัการจดัการภายในตลาดนาํบางคลา้ 

 คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  √ ลงในช่องทีท่านเห็นดว้ยทีสุด 

การ
จดัการ
ดา้น
ต่างๆ  

ขอ้ความ 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

ดา้นการ
จดัการ
ทวัไป 

การเขา้ไปยงัตลาดนาํบางคลา้มีความสะดวก เขา้ถึง
ไดง่้าย           

มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัแหล่งตลาดนาํบาง
คลา้ชดัเจน 

          

มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํบางคลา้ใหเ้ป็นทีรู้จกั
กบันกัท่องเทียว 

          

  
  

ตลาดนาํบางคลา้มีความสะอาด มีถงัสาํหรับทิงขยะ 
          

มีการจดัรูปแบบร้านคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความ
เป็นระเบียบ 

ควรมีการขยายแพตลาดนาํบางคลา้เพือรองรับ
นกัท่องเทียว 

          

การสร้างแพตลาดนาํบางคลา้ส่งผลกระทบดา้น
สิงแวดลอ้มในแม่นาํบางปะกง 
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ดา้นการ
จดัการ
ทวัไป 

คาํถาม 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอ้ย 

นอ้ย
ทีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ตลาดนาํมีความ
สวยงาม/สะดวกสบาย 

          

กิจกรรมการท่องเทียวตลาดนาํมีความหลากหลาย 

การล่องเรือรอบเกาะลดัมีความปลอดภยั 
          

มีการจดังานท่องเทียวในเทศกาลวนัสาํคญั เช่น วนั
ปีใหม่ สงกรานต ์ลอยกระทง เป็นตน้ 

สินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความหลากหลาย 

          
ราคาสินคา้ในตลาดนาํบางคลา้มีความเหมาะสม 

          
อาหารมีความสด สะอาด อร่อย 

ดา้นสิง
อาํนวย
ความ
สะดวก 

ทีจอดรถเพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเทียว 
     

มีเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ เช่น 
การจอดรถ  
การประชาสัมพนัธ์ 

          

มีโตะ๊นงัทานอาหารเพียงพอ/ มีถงัขยะไวใ้หบ้ริการ 
          



161 
 

 
ดา้นการ
จดัการ
ทวัไป 
 
 

คาํถาม 5 4 3 2 1 
มาก
ทีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

หอ้งนาํสาธารณะ/ อ่างลา้งมือเพียงพอกบัจาํนวน
นกัท่องเทียว           

 

ส่วนท ี3 ข้อเสนอแนะ 
1. ท่านคิดวา่ตลาดนาํบางคลา้มีจุดเด่นดา้นใด 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................................... 
2. ท่านคิดวา่ตลาดนาํบางคลา้ควรปรับปรุงดา้นใด 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทสีละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

…..ผู้วจัิย….. 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก  ค 

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงขอ้มูลนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการ 
 

ขอ้มูล 
เพศ  

รวม (คน) หญิง ชาย 
นกัท่องเทียว 67 33 100 

 
ผูป้ระกอบการ 

 
66 34 100 

  
 
ตารางแสดงขอ้มูลดา้นอายขุองนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการ 

 
ขอ้มูล 

อาย ุ  
รวม 
(คน) 

อายตุาํกวา่ 
20 ปี 

อาย ุ20-30 
ปี 

อาย ุ31-
40 ปี 

อาย ุ41-
50 ปี 

อาย ุ51-
60 ปี 

อาย ุ60 
ปีขึนไป 

นกัท่องเทียว 30 32 21 11 5 1 100 
 

ผูป้ระกอบการ 6 18 25 24 17 10 100 
 

  
 
 
ตารางแสดงขอ้มูลสถานภาพของนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการ 

 
ขอ้มูล 

สถานภาพ  
รวม (100 คน) โสด สมรส หมา้ย/ หยา่ร้าง 

นกัท่องเทียว 58 39 3 100 
 

ผูป้ระกอบการ 41 55 4 100 
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ตารางแสดงขอ้มูลการศึกษาของนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการ 
 

ขอ้มูล 
ระดบัการศึกษา  

รวม 
(100 
คน) 

ตาํกวา่
มธัยม 

มธัยม 
ศึกษา 

ประกาศ 
นียบตัร/ 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี สูงกวา่
ปริญญาตรี 

นกัท่องเทียว 16 26 12 38 8 100 
 

ผูป้ระกอบการ 10 42 16 31 1 100 
 

 
ตารางแสดงขอ้มูลดา้นอาชีพของนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการ 

 
 

ขอ้มลู 

อาชีพ  
 

รวม 
พนกังาน

บริษทัเอกชน 
 
 

รับ
ราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

รับจา้ง
ทวัไป 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

แม่บา้น นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

อืนๆ 

นกัท่องเทียว 23 
 
 

11 5 16 3 37 5 100 

ผูป้ระกอบการ 
 

7 12 22 42 0 0 17 100 
 

  
ตารางแสดงขอ้มูลรายไดข้องนกัท่องเทียวและผูป้ระกอบการ 
 

ขอ้มูล 
รายได ้ รวม 

100 
คน 

ตาํกวา่ 
5000 
บาท 

5000-
10000 
บาท 

10001-
15000 
บาท 

15001-
20000 

20001-
25000 
บาท 

25001-
30000 
บาท 

30000 
บาทขึน

ไป 
นกัท่องเทียว 31 

 
15 11 16 5 9 13 100 

ผูป้ระกอบการ 14 46 15 13 3 4 5 100 
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ตารางแสดงขอ้มูลทีมาของนกัท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ 

ทีมาของนกัท่องเทียว จาํนวน (คน) ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 16 16 

ปทุมธานี 2 2 
นครปฐม 1 1 

ระยอง 2 2 
ปราจีนบุรี 6 6 
ฉะเชิงเทรา 47 47 

ชลบุรี 9 9 
สมุทรปราการ 5 5 

สระแกว้ 1 1 
สุรินทร์ 1 1 

อุบลราชธานี 3 3 
นครราชสีมา 1 1 

นครนายก 1 1 
สระบุรี 1 1 
อยธุยา 1 1 
ราชบุรี 1 1 
อืนๆ  2 2 
รวม 100 100 
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ตารางแสดงขอ้มูลผูป้ระกอบการทีตอบแบบสอบถาม 
ผูป้ระกอบการทีตอบ

แบบสอบถาม 
จาํนวน ร้อยละ 

แพที 1 6 6 
แพที 2 6 6 
แพที 3 10 10 
แพที 4 11 11 
แพที 5 12 12 
แพที 6 15 15 
แพที 7 18 18 
แพที 8 12 12 
แพที 9 10 10 
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ภาคผนวก ง 

ข้อมูลด้านประสบการณ์การท่องเทยีวในตลาดนําบางคล้าของนักท่องเทยีว 
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ตารางแสดงขอ้มูลดา้นประสบการณ์การท่องเทียวในตลาดนาํบางคลา้ของนกัท่องเทียว 
ขอ้มูล คาํตอบ จาํนวน 

(คน) 

เคย ร้อยละ ไม่เคย ร้อยละ 
นักท่องเทียวทีเคยมาตลาด
นาํบางคลา้ 

63 63 37 37 100 

 
 
ตารางแสดงช่องทางทีรู้จกัตลาดนาํบางคลา้ของนกัท่องเทียว 
ช่องทางการรู้จกัตลาดนาํบางคลา้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
สือสิงพิมพ ์ 11 11 
บริษทันาํเทียว 2 2 
อินเตอร์เน็ต 14 14 
เพือน/ คนใกลชิ้ด 67 67 
งานนิทรรศการท่องเทียว 4 4 
อืนๆ  2 2 
 
  
ตารางแสดงวตัถุประสงคก์ารมาท่องเทียงตลาดนาํบางคลา้ 
วตัถุประสงคก์ารมาท่องเทียว

ตลาดนาํบางคลา้ 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

พกัผอ่น/ นนัทนาการ 87 87 
เยยีมญาติ/ บุคคลรู้จกั 5 5 
ประชุม/ สัมมนา 2 2 
ปฏิบติังาน/ ติดต่อธุรกิจ 4 5 
อืนๆ  2 1 
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ตารางแสดงขอ้มูลบุคคลทีเดินทางมากบันกัท่องเทียว 
บุคคลทีเดินทางมากบั

นกัท่องเทียว 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพือน 40 40 
ครอบครัว 52 52 
บริษทัทวัร์ 2 2 
เพือนร่วมงาน 6 6 
อืนๆ 0 0 
 
ตารางขอ้มูลสิงทีดึงดูดใจในการท่องเทียวตลาดนาํบางคลา้ 

สิงดึงดูดใจในการท่องเทียว จาํนวน (คน) ร้อยละ 
สภาพทางธรรมชาติ 21 21 
อาหาร/ สินคา้พืนเมือง 60 60 
กิจกรรมท่องเทียว/ ล่องเรือ 16 16 
อืนๆ  3 3 
 
ตารางแสดงกิจกรรมการท่องเทียวทีดึงดูดใจในตลาดนาํบางคลา้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

กิจกรรมทีดึงดูดใจ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
การล่องเรือรอบเกาะลดั 61 36.3 
การชมพระสถูปเจดีย ์ 25 14.9 
การชมคา้งคาววดัโพธิ 23 13.7 
การชิมอาหารพืนบา้น 57 33.9 
อืนๆ 2 1.2 
รวม  168 100 
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ตารางแสดงขอ้มูลการรู้จกัสถานทีท่องเทียวอืน  ๆในจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
สถานทีท่องเทียว จาํนวน (คน) ร้อยละ 

วดัหลวงพอ่โสธร 97 40.6 
วดัสมานรัตนาราม 76 31.8 
สวนปาลม์ฟาร์มนก 44 18.4 
คุม้วมิานดิน 19 7.9 
อืนๆ 3 1.3 
รวม  239 100 
 
  
ตารางแสดงตลาดอืนๆ ทีนกัท่องเทียวเคยในจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ตลาดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ตลาดคลองสวน 40 27.8 
ตลาดบา้นใหม่ 60 41.6 
ตลาดคลองนครเนืองเขต 22 15.3 
อืนๆ 22 15.3 
รวม 144 100 
 
 
ตารางแสดงสินคา้ต่างๆ ทีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ผลิตภณัฑที์ไดรั้บความนิยม จาํนวน ร้อยละ 
อาหาร 82 63.6 
สินคา้ทางการเกษตร 18 13.9 
สินคา้ OTOP 27 20.9 
ไม่สนใจซือเลย 2 1.6 
อืนๆ  0 0 
รวม 129 100 
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ตารางแสดงจาํนวนนกัท่องเทียวทีเคยมาพกัคา้งคืนในโฮมสเตยใ์กลต้ลาดนาํบางคลา้ 
นกัท่องเทียวทีมาพกัคา้งคืน จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เคย 3 3 
ไม่เคย 97 97 
รวม 100 100 
 
  
ตารางแสดงสิงทีนกัท่องเทียวประทบัใจในตลาดนาํบางคลา้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
สิงทีนกัท่องเทียวประทบัใจ จาํนวน ร้อยละ 
อาหาร 74 35.8 
สินคา้ OTOP 28 13.5 
สินคา้ทางการเกษตร 15 7.2 
สภาพทางธรรมชาติ 51 24.6 
กิจกรรมล่องเรือรอบเกาะลดั 37 17.9 
อืนๆ 2 1.0 
รวม 207 100 
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ประวตัิผู้ศึกษา 

 
ชือ-สกุล    นางสาวอาํพวนั  เอมบณัฑิต 
วนั เดือน ปีเกดิ   28 มีนาคม 2529 
ทอียู่ปัจจุบัน   100/183 ซอยเคหะร่มเกลา้ 29 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลอง 
    สองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร 10520 
 
ประวตัิการศึกษา     

 พ.ศ. 2546   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก  
     โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาํเพญ็ 
 พ.ศ. 2551   สาํเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  
     คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2554   เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
     สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั  
     มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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