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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวติัศาสตร์ 
สังคม วฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลา
มา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาคุณค่าและสภาพปัญหาของมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้ง ตลอดจนแผนการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง และ 
3) เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้
หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงสหสาขาวิชา (Interdisciplinary 
Research) ท  าการศึกษาดว้ยวธีิการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม ดว้ยวธีิการส ารวจทางกายภาพ 
สังเกตการณ์ และสนทนากลุ่ม  เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
ศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ตลอดจนศึกษามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้
ห้อง และน าผลการศึกษาเหล่านั้นมาประกอบการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม
ในการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี         
เป็นชุมชนย่านการคา้ริมฝ่ังแม่น ้ าท่าจีนท่ีมีช่ือเสียงในอดีตและอุดมไปด้วยมรดกทางวฒันธรรมท่ีมี
คุณค่าสั่งสมสืบทอดต่อกนัมาทั้งดา้นประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ในการจดัการทรัพยากร รวมไปถึง
สถาปัตยกรรมชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น แต่ดว้ยพฒันาการขนส่งท่ีเปล่ียนไปเกิดการตดัถนน
เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรทางบก การสัญจรทางแม่น ้ าท่ีเคยมีมาแต่อดีตจึงไดถู้กลดบทบาทลง วถีิชีวิต 
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ท่ีรุ่งเรืองของชุมชนแห่งน้ีจึงค่อยๆ เงียบเหงาและซบเซาลงไปในท่ีสุด แต่ทั้งน้ีนั้นชุมชนริมแม่น ้ ายา่น
การคา้เก่าแห่งน้ียงัคงหลงเหลือมรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนตลาดโบราณเก้า
ห้องในปัจจุบนัได้มีการช่วยกนัร้ือฟ้ืนและพฒันาให้กลายเป็นชุมชนตลาดท่ีมีชีวิตเช่นดงัอดีต จาก
การศึกษาพบว่าปัญหาส าคญัท่ีคือการขาดการจดัการทรัพยากรมรดกทางวฒันธรรมท่ีภายในชุมชนมี
อยูน่ั้นอย่างถูกตอ้งเหมาะสมอีกทั้งการจดัการภายในชุมชนท่ีผ่านมานั้นไม่ประสบผลส าเร็จในดา้น
การพฒันาและฟ้ืนฟูเท่าท่ีควรเพราะประชาชนภายในชุมชนไม่มีความรู้ในการจดัการมรดกทาง
วฒันธรรมอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม เพื่อน าไปสู่สัมฤทธิผลของการจดัการมรดกทางวฒันธรรม
ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม การศึกษาในคร้ังน้ีจึงได้
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการจดัการภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเสนอการ
ด าเนินการในรูปของโครงการ ไว ้ 3 โครงการ คือ 1) โครงการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรม
ของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 2) โครงการนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิต
ชาวชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง และ 3) โครงการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะต่อการการเสนอรูปแบบการของการบริหารจดัการและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ควรมีการด าเนินขั้นตอนต่างๆให้
เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน 
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ABSTRACT 
 

 This study had 3 objectives: 1) to study about the historical, social, and cultural 
backgrounds along with the potential of the Kao-Hong Community, Bang Pla Ma Sub-district, Bang 
Pla Ma District, Suphanburi Province, 2) to study values and problems of the cultural heritage in the 
Kao-Hong community area, 3) to propose a management approach to conserve and develop the 
cultural heritage of the Kao-Hong community to become a cultural learning and tourism source with 
the participation of the community. 

 The study was conducing on qualitative research by using the Interdisciplinary research 
methodology. Data were collected from documents and fieldwork by the physical survey, 
observation and group discussion to obtain information about historical, social, cultural background, 
potential of the Kao-Hong community along with studying on the cultural heritage of Kao-Hong 
community. Those results were used with the study to find suitable management approach and 
method in conserving and developing the cultural heritage of the Kao-Hong community to become a 
cultural learning and tourism source under the participation of the local community. 
 Result of the study showed that Kao-Hong community, Bang Pla Ma Sub-district, 
Suphanburi Province, in the past is the famous commercial community, located by Tha-Chin 
riverbank. It was also rich in valuable cultural heritage: traditions, lifestyles, wisdom in resource 
management, along with the unique and outstanding architectures which was inherited from 
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generations to generations. According to the development of transportation, roads were 
constructions for land transportation. There for, the water transportation was decreased. As a result, 
the prosperous lifestyles of people in this community were gradually left within the community. 
Therefore, at present Kao-Hong community is developed and restored, becoming the cheerful 
market community like in the past. From the study, it was revealed that the important problem 
found was the lack of appropriate cultural heritage management in the community. Moreover, the 
community internal management was not as successful as it should be in terms of development and 
restoration. The cause of these problems was people lack knowledge in cultural management which 
will lead to the successful management on cultural heritage of Kao-Hong community to be the 
community participatory approach. There were 3 projects proposed which were 1) conservation and 
development of cultural heritage in the Kao-Hong community, 2) an exhibition of arts, cultures and 
lifestyles  of people in the Kao-Hong community, and 3) a path to cultural learning and tourism in 
the Koa-Hong community. The recommendations towards the management and development style 
of arts and cultural learning source, Kao-Hong community, should be done according to the 
operations under the participation of all sectors in the community. 


