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การเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง การเกิดขึ้น ด ารงอยู ่ และการเปลี ่ยนแปลงของตลาดเก่า 119 ปีเจ็ด
เสมียน จากการศึกษาพบว่า  ตลาดเก่าแห่งนี ้มีความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ตั ้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้น ตลาดแห่งนี้ในอดีต
เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า และเคยเป็นอ าเภอมาก่อน ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างตลาดบกและตลาดนัด ชาวชุมชนตลาดเก่าแห่งนี้มีรูปแบบวิถีชีวิตที ่มีการผสมผสาน
ระหว่างวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตลอดจนมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งคนในชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดังกล่าวไว้ สิ่งที่ท าให้ตลาดเก่า 119 ปี 
แห่งนี้ ยังคงด ารงอยู่ได้ถึงปัจจุบัน คือ ลักษณะทางกายภาพที่มีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์การ
ทางการค้าขายแลกเปลี่ยน เพราะมีพื้นที่กว้างขวางท าเลที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ า สามารถ เดินทางสัญจร 
ได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และทางเรือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร               
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................           ปีการศึกษา 2554 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

50601368 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD :  DYNAMICS/CHETSAMIAN 
 SARANYA SINGHACHATPREECHAKUL: DYNAMICS OF 119TH YEARS CHET 
SAMIAN MARKET. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF.PITAK SIRIWONG ,Ph.D.  
90 pp. 
 

 .This research employed a qualitative design and in-depth interviews. The main 
informants consisted of the people who stay in that area and others. The purposes of this research 
was to study about the rise, persistence and changes of the 119th years Chetsamian old market. 
The study found that this old market was established more than 100 years ago since the reign of 
Rama 5. This market used to be the commercial center and the old district. The physical 
characteristics were combination between market and the market fair. People in the community 
has lifestyle that combine old and new cultures. People, the government and all agencies in the 
community preserved these heritage and cultural traditions. Chetsamian old market existence in 
the present because the physical characteristics that are appropriate for the commercial center 
with large area nearby the river so there are many ways of transportation such as by ships, train 
and cars. 
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 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลาย
ท่าน ซึ่งไม่อาจน ามากล่าวได้ทั้งหมด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ที่ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท า
ภาคนิพนธ์ ตลอดจนช่วยตรวจทานและแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงผู้ที่มี
ส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ ดร.สุวิชา 
วรวิเชียรวงษ์ ส าหรับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์เพื่อให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะไม่ส าเร็จสมบูรณ์ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน 
และส่งเสริมตลอดจนให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก รวมทั้งเป็นก าลังใจที่ดีให้กับผู้วิจัยมา
โดยตลอด คือ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวสิงหชาติปรีชากุล ครอบครัวบุญเจริญ เพื่อน ๆ ที่คณะ
วิทยาการจัดการ รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องส าหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หากไม่มีบุคคล
เหล่านี้รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้คงไม่อาจส าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่เป็น
แหล่งข้อมูลในการท าวิจัยในคร้ังนี้ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และสังคม ไม่มากก็น้อย 
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