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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 

การสร้าง “ประวติัศาสตร์ชุมชนท้องถ่ิน” ให้มีความทรงจ าร่วมกันเป็นการกระชับสายใย
ความสัมพนัธ์ทางสังคม หรืออีกนยัหน่ึง คือ สมบติัร่วมกนัของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ท าให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าของ “พื้นท่ี” และ “ผูค้น” ท่ีมีการจดัการมรดกทางวฒันธรรมของตนเองมาอย่าง
ยาวนาน เพราะในแต่ละพื้นท่ีนั้น มีความทรงจ าร่วมกนั ซ่ึงสามารถพฒันาให้กลายเป็นพลงัไดโ้ดยการ
สร้าง “ความหมาย” ให้กบัพื้นท่ี พลงัท่ีเกิดข้ึนน้ี ไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
เท่านั้น หากแต่เป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีน ามาสู่การสร้างสรรค์ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมได้
อยา่งมีพลงั1 

หากชุมชนรู้สึกถึง “ความเป็นเจา้ของ” ของมรดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตนแลว้ ก็ยอ่มท่ี
จะปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรม เพื่อความย ัง่ยืนของทรัพยากร
อนัจะเป็นรากฐานของการพฒันา และการเป็นศูนยร์วมจิตใจของทอ้งถ่ิน และยงัสามารถน าเสนอ
ความตอ้งการและแผนการจดัการท่ีเหมาะสมของทอ้งถ่ินใหแ้ก่ภาครัฐ หรือระดบันโยบายต่อไป2 

ประเทศไทยมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานนบัเน่ืองมาแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไป
หลายหม่ืนปีมาแลว้ มีพฒันาการสืบเน่ืองมาจนปัจจุบนั ปรากฏหลกัฐานมรดกวฒันธรรมทั้งท่ีเป็น
รูปแบบและนามธรรมล้วนค ้ าจุนจรรโลงสังคมไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคงมาจนปัจจุบัน มรดก
วฒันธรรมของไทยมีความหลากหลาย สร้างสรรค์ข้ึนมาบนพื้นฐานความเช่ือศรัทธาในศาสนาและ
กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีต่างกนั มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบักลุ่มชนท่ีกระจายอยูใ่นภูมิภาคเอเชียสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน แสดงถึงอารยธรรมของคนในชาติ แต่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงใน

                                                           
1 ทรงศกัด์ิ ปัญญา, โครงกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนของ
ชุมชนในเขตเทศบำลเมอืงแม่ฮ่องสอน, (เอกสารผลงานการวจิยั), 2552. 
2 เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกบัภูมทิศัน์วฒันธรรม, กรุงเทพฯ:อุษาคเนย,์ 2551. 
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กระแสพฒันาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยขีองโลกปัจจุบนัท าใหแ้หล่งมรดกวฒันธรรมของชาติอยูใ่น
สภาวะเส่ียงต่อการถูกท าลายทั้งในดา้นกายภาพ และคุณค่าอนัควรแก่การอนุรักษ์3 

 
ท่ีผ่านมา คนทัว่ไปเขา้ใจว่างานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม เป็นเร่ืองของราชการ 

ไดแ้ก่ กรมศิลปากร กรมการศาสนา ส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติ ส านกัศิลปะร่วมสมยั ส านกัพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ โดยมีสถาบนัการศึกษาและกลุ่มผูค้นท่ีสนใจเขา้มามีส่วนร่วมเฉพาะในบางเร่ือง แต่ก็
ยงัไม่สามารถอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมไดค้รอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งยงัไม่มีมาตรการใดๆ ท่ีจะเป็น
แรงจูงใจให้ผูท่ี้ครอบครองมรดกทางวฒันธรรมไดใ้ห้ความส าคญัต่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม
อย่างจริงจงั ท าให้มรดกทางวฒันธรรมหลายๆ ท่ีถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงให้ดว้ยคุณค่าลงไปโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีแหล่งมรดกทางวฒันธรรมในประเทศไทย จะตอ้งมีแนวทางการ
อนุรักษแ์ละบริหารจดัการท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชนท่ีอยูใ่นแหล่งมรดกวฒันธรรมนั้นๆ และเคารพถึงหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึง
คนในชาติตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบในการปกป้อง คุม้ครอง อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของ
ชาติเหล่าน้ีไวเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สู่อนุชนรุ่นหลงัสืบไป ทั้งน้ี เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ตลอดจนนโยบายการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่ส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งการขยาย
ขอบเขตของมรดกวฒันธรรมท่ีกวา้งขวางออกไป4 

 
พื้นท่ีท่ีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยก่อนเป็นสยามประเทศ หรือประเทศไทยในปัจจุบนั มี

ประวติัศาสตร์นบัยอ้นไปไดน้บัพนัปี มีหลกัฐานทั้งทางกายภาพ โบราณคดี และดา้นประวติัศาสตร์
สังคมของหลากหลายชาติพนัธ์ุ และทั้งท่ีผ่านทางต านาน และค าบอกเล่า รวมถึง วิถีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีแสดงให้เห็นถึงโลกทศัน์ของแต่ละยุคสมยั สะทอ้นความเก่ียวโยงกบัคติความเช่ือของ
บรรพชน ส่ิงเหนือธรรมชาติ ตลอดจนความเช่ือทางศาสนา ทั้งพุทธ ฮินดู พราหมณ์ และอิสลาม ฯลฯ 
จากร่องรอยการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชน หมู่บา้น เมือง และอาณาจกัร ผา่นกาลเวลาท่ีวิวฒันาการและตก
ผลึกกลายเป็นมรดกวฒันธรรมในปัจจุบนั รวมถึงท่ีสืบสานกนัต่อมาจนถึงปัจจุบนั เป็นมรดกท่ีมีชีวิต
ท่ีควรแก่การรักษาสืบต่อไว ้ส่ิงเหล่าน้ี นับเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวโยงกัน ท่ีทอ้งถ่ินแต่ละ

                                                           
3 อิโคโมสไทย, มรดกโลกมรดกร่วม:กำรน ำเสนอคุณค่ำและกำรจัดกำร, อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พลบัลิชช่ิง จ ากดั 
(มหาชน), 2554. 
4 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 180. 
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ภูมิภาคควรจะร่วมกนับ่งช้ีประเภทของแหล่งมรดกวฒันธรรมของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประเมิน
คุณค่า คุม้ครองสืบสานต่อไป5 

 
หากพิจารณาในแง่ของการอนุรักษ์และพฒันาอย่างย ัง่ยืนแบบบูรณาการ จะพบว่าวฒันธรรม

มิไดมี้คุณค่าในมิติดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขอ้ความทาง
วฒันธรรมท่ีสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงคุณค่ามิติทางสังคมและเศรษฐกิจอีกดว้ย กล่าวคือ 
มรดกวฒันธรรมนั้น จดัเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนได ้
หากมีการจดัการอยา่งบูรณาการและเหมาะสม หรือในทางกลบักนั การพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยแนวทางท่ี
เหมาะสมในแบบบูรณาการนั้น ก็เป็นหนทางหน่ึงท่ีสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม
อยา่งย ัง่ยืนไดเ้ช่นกนั การวางแผนการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมและการพฒันาทอ้งถ่ิน จึงควรจะไดรั้บ
การจดัการควบคู่กนัไปในแนวทางท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้เกิดการจดัการพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน 
เพราะมรดกวฒันธรรมและชุมชนทอ้งถ่ินนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่อาจพิจารณาแยกขาดจากกนั6 

 
มรดกทางวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม

ของไทย แมว้่าวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าการ
เปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ก็จะเปล่ียนลกัษณะทางวฒันธรรมนั้นไปจนหมดเอกลกัษณ์ของ
ตวัเอง กระแสโลกาภิวฒัน์ในโลกยุคปัจจุบนัเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงท่ีเป็นอนัตรายต่อมรดกทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การรับวฒันธรรมสมยัใหม่จากภายนอกเขา้มาอยา่งไม่มีการเตรียมตวั สังคมจะถูก
พฒันาไปในทางวตัถุนิยม ค่านิยมต่างๆ ก็จะถูกเปล่ียนแปลงไป เกิดการละเลยมรดกทางวฒันธรรม
ดงัเดิม ในอีกด้านหน่ึงกระแสโลกาภิวฒัน์ก็อาจเป็นตวัส่งเสริมท้องถ่ินได้เช่นกนั เช่นเดียวกบัการ
ท่องเท่ียว ท่ีสามารถเป็นทั้งตวัท าลายวฒันธรรม และสามารถเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรมท่ีดีท่ีสุด โดยหาจุดสมดุลระหว่างการพฒันาและการอนุรักษ์ท่ีเกิดผลประโยชน์สูงสุด     
การบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งได้รับการสนบัสนุนจากการ

                                                           
5 อีโคโมสไทย, แนวทำงปฏิบัติ 1: ประเภทของวัฒนธรรมในประเทศไทย, อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั 
(มหาชน), 2549. 
6 อีโคโมสไทย, กำรอนุรักษ์และพัฒนำมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนในแนวทำงกำร บูรณำกำรข้ำมศำสตร์, 
อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2549. 
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ขยายตวัทางด้านการท่องเท่ียว เพราะถ้าไม่มีการบริหารจดัการท่ีดีแล้วการพฒันาในชุมชนแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะไม่ย ัง่ยนื7 

ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง สร้างข้ึนเม่ือประมาณตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ท่ีเคยรุ่งเรืองเม่ือคร้ังอดีต เป็นเมืองตลาดการคา้ขายริมฝ่ังแม่น ้ าท่า
จีนท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตของชาวบางปลามา้สุพรรณบุรีในช่วงเวลาอายุประมาณ 100 ปีมาแล้ว 
ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นชุมชนท่ีมีความงดงามใน
ดา้นสถาปัตยกรรม อาทิเช่น บา้นเกา้หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณท่ีแยกเป็นสามส่วน ไดแ้ก่ 
ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง ฮูโ้บราณ โรงสีเก่า หอดูโจร โรงพิมพ ์ซ่ึงเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม
ท่ีทรงคุณค่ารวมไปถึงวถีิชีวิตของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน กล่ินไอท่ีเคยรุ่งเรือง งานศิลปะ  หตัถกรรม
และอาหารคาวหวานของตลาดเกา้หอ้งท่ีเล่ืองช่ือ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า แต่ปัจจุบนั
มรดกทางวฒันธรรมท่ีงดงามและทรงคุณค่าเหล่าน้ี ก าลงัถูกลบเลือนไป บรรยากาศของตลาดการคา้
อนัคึกคกัอย่างเช่นในอดีตก็มีให้เห็นน้อยลง พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกปรับเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีเพื่อการอยู่
อาศยัท่ีเงียบสงบ มีกิจกรรมการซ้ือขายหลงเหลืออยู่บา้งเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีอาคารหลายหลงัถูก
ปิดร้างลง ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เกิดจากวิทยาการในการพฒันาทอ้งถ่ินปัจจุบนั การเขา้ถึงของถนน
เส้นทางหลกัในการคมนาคม ท าให้การสัญจรทางน ้ าถูกลดความส าคญัลง การซ้ือขายแลกเปล่ียน
สินค้าของตลาดริมแม่น ้ าจึงค่อยลดบทบาทลงไปด้วย รวมถึงปัญหาของประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการจดัการอนุรักษพ์ฒันา และการจดัการมรดกทางวฒันธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีดี ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัหลายครอบครัว ไม่มีความสนใจท่ีจะเขา้ไปมี
บทบาทในการจดัการมรดกทางวฒันธรรมอนัมีค่าท่ีอยูใ่นชุมชนแห่งน้ี แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ทรัพยากร
มรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชนยงัคงมีองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม
ต่อเยาวชนคนรุ่นหลัง ทั้ งในเร่ืองของประวติัศาสตร์ พฒันาการของชุมชน ภูมิปัญญาของปราชญ์
ชุมชน สถาปัตยกรรม และภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีหาดูไดย้ากแล้วในปัจจุบนั ชุมชนท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงอตัลกัษณ์ของชุมชนริมแม่น ้ าท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางรัฐบาลก็
ยงัคงยื่นมือเขา้มาช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ชุมชน
ตลาดโบราณเกา้หอ้งแห่งน้ีมีชีวติชีวาข้ึนมา  

 

                                                           
7 ปาศนะ พฒันเกียรติชยั, กำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนในเกรำะเกร็ด, (เอกสารผลงานการ
วจิยั), 2549. 
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จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาย่านชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง เน่ืองจากเป็นอีก
หน่ึงชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาอยา่งยาวนาน มีบนัทึกในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของเมืองสุพรรณบุรี และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัคงปรากฏร่องรอยของภูมิทศัน์และมรดกทางวฒันธรรมท่ี
แสดงถึงความเคยเจริญรุ่งเรืองเม่ือคร้ังอดีต ไม่วา่จะเป็นรูปแบบในการตั้งถ่ินฐานบนพื้นท่ีริมแม่น ้ าท่า
จีน วิถีชีวิตของยา่นการคา้ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารบา้นเรือนท่ีมีรูปแบบ
ผสมผสานกนัในแบบไทยจีน หรือองคป์ระกอบทางวฒันธรรมในดา้นต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าและควรค่า
แก่การศึกษาให้เขา้ใจอยา่งเป็นระบบ ดว้ยความตระหนกัถึงคุณค่าในมรดกทางศิลปะและวฒันธรรม 
จึงสมควรอยา่งยิ่งท่ีตอ้งท าการศึกษากระบวนการจดัการมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณ
เกา้ห้อง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างเป็นขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนเพื่อให้ทราบถึงแนวทางโดยรวมของการจดัการมรดกทาง
วฒันธรรมเหล่าน้ีของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง เพื่อน าผลท่ีได้มาเสนอรูปแบบวิธีรูปแบบและ
วธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เน่ืองจากเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อให้
ชุมชนไดรั้บประโยชน์จากมรดกวฒันธรรมในทอ้งถ่ินอยา่งสูงสุด รวมถึงสามารถคงคุณค่าและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชนตลาดเกา้หอ้งไดต่้อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้ง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.2.2 เพื่อศึกษาคุณค่าและสภาพปัญหาของมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
ตลอดจนแผนการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

1.2.3 เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 ท าใหท้ราบภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศกัยภาพ
ของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.3.2 ท าให้ทราบคุณค่าและสภาพปัญหาของมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง  
ตลอดจนแผนการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

1.3.3 ท าให้ไดรู้ปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 
 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตอยูท่ี่ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบาง
ปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ 
ตลอดจนศักยภาพของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวดั
สุพรรณบุรี ตลอดจนศึกษาคุณค่าและสภาพปัญหาของมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้า
หอ้ง  รวมทั้งแผนการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง เพื่อเสนอรูปแบบ
และวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ในประเด็นๆ เน้ือหา ดงัต่อไปน้ี  

 
(1) ภูมิหลงัและความเป็นมาของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
(2) สภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

(2.1) ความเช่ือทางศาสนา 
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(2.2) ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ 
(2.3) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

(3) การด าเนินงานและการจดัการมรดกศิลปวฒันธรรมของชุมนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
(3.1) การจดัการกิจกรรมทางวฒันธรรมในพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
(3.2) โครงสร้างคณะกรรมการด าเนินงานของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
(3.3) ผลการด าเนินงานและสภาพปัญหาของจดัการกิจกรรมทางวฒันธรรมของ

ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
(4) ขอ้มูลรายละเอียดของมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้า

หอ้ง 
(4.1) มรดกดา้นศิลปสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีชุมชนโบราณตลาดเกา้หอ้ง 
(4.2) มรดกทางศิลปวฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมภายใน

พื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
(5) รูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด

โบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.5.1 ชุมชนตลำดโบรำณเก้ำห้อง หมายถึง ย่านชุมชนโบราณท่ีเป็นท่ีตั้งของแหล่งมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนและตลาดเก่าโบราณริมแม่น ้ าท่าจีน ตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอบางปลามา้จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

 

1.5.2 กำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรม  หมายถึง กระบวนการอนุรักษ์และพฒันาศิลปะและ
วฒันธรรมในดา้นสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม รวมไปถึง
การประชาสัมพนัธ์ชุมชน  

 

1.5.3 แหล่งกำรเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและ
ประสบการณ์ ทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูศึ้กษาสามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม อธัยาศยัเพื่อเสริมสร้างใหผู้ศึ้กษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
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1.6 กำรน ำเสนอผลกำรวจัิย 
 

การเสนอผลการวจิยั  มีล าดบัหวัขอ้ในแต่ละบท ดงัน้ี 

บทที ่1 บทน ำ 
น าเสนอให้เห็นความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการวจิยั ประโยชน์ท่ี

ได้รับการจากการวิจยั  ขอบเขตของการวิจยั ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ นิยามศพัท์เฉพาะ และการน าเสนอ
ผลการวจิยั 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนงำนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
น าเสนอผลการศึกษาภาคเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาสถานภาพความรู้เก่ียวกบั

ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สภาพสังคม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตลอดจนเอกสาร และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
กล่าวถึงวิธีการน าเสนอถึงกระบวนการวจิยัและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย รูปแบบ

การวิจยั  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล วิธีการเก็บ รวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์  และแปลความ   

 

บทที ่4 กำรศึกษำชุมชนตลำดโบรำณเก้ำห้อง อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวดัสุพรรณบุรี 
การศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนศกัยภาพของ

ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี  รวมทั้งแผนการ
อนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง และด าเนินการท่ีผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงคุณค่า
และสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง  

 

บทที ่5 กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรอนุรักษ์และพฒันำชุมชนตลำดโบรำณเก้ำห้องให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม วิเคราะห์เพื่อหารูปแบบวิธีการ และ
เสนอรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปของโครงการอนุรักษ์และพฒันามรดก
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วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และและท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

บทที ่6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
น าเสนอสรุปสาระส าคญัของการวิจยัในการท าวิทยานิพนธ์พร้อมทั้ง อภิปรายผล การศึกษา 

และขอ้เสนอต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 


