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บทที ่4 

การศึกษาชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจน
ศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 
รวมทั้งแผนการอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง และด าเนินการท่ีผ่านมา เพื่อให้
ทราบถึงคุณค่าและสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง      
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

4.1 บริบทของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  4.1.1 ประวติัความเป็นมา 
  4.1.2 ท่ีตั้ง ลกัษณะกายภาพ และการคมนาคม 
  4.1.3 ประชากรและการประกอบอาชีพ 
  4.1.4 โครงสร้างของชุมชนและการปกครอง 
  4.1.5 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 4.1.6 มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีส าคญัในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
   (1) อาคารสถาปัตยกรรม 
    (1.1) เรือนพกัอาศยัพื้นถ่ิน 
    (1.2) เรือนแถวร้านคา้ 
    (1.3) อาคารแบบอ่ืนๆ 
   (2) ประเพณีและกิจกรรมทางวฒันธรรม 

4.1.7 คุณค่าและปัญหาของศิลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
4.1.8 ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

4.2 การศึกษาแผนงานและการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
  4.2.1 แผนงานการอนุรักษแ์ละพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
  4.2.2 หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ (หน่วยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง) 
  4.2.3 กิจกรรมและการด าเนินงานในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
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  4.2.4 วิเคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานอนุรักษ์และพฒันาชุมชน
ตลาดโบราณเกา้หอ้ง  
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1 บริบทของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

4.1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 

ชุมชนตลาดเกา้ห้องตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าสุพรรณบุรี (แม่น ้ าท่าจีน) ตั้งอยู่ใน
เขตหมู่ท่ี 2 เทศบาลต าบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีตลาดเกา้ห้องเป็นศูนยก์ลางของชุมชน
เมือง ตลาดแห่งน้ีเป็นชุมชนชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เช่นเดียวกบัชาวจีนท่ีตั้ง
ถ่ินฐานอยู่ในส่วนอ่ืนของประเทศ ชาวจีนเหล่าน้ี ประกอบอาชีพค้าขาย จนท าให้ชุมชนริมแม่น ้ า
สุพรรณบุรีเหล่าน้ีพฒันาเป็นเมือง ตลาดในหลายแห่งในยุคต่อมา เช่น ตลาดหันคา ตลาดเดิมบางนาง
บวช ตลาดสามชุก ตลาดสุพรรณบุรี ตลาดเกา้ห้อง ตลาดบางปลามา้ ตลาดศรีประจนัต ์ฯลฯ ทั้งหมด
ลว้นแลว้แต่เป็นเมืองตลาดริมแม่น ้าน้ีทั้งส้ิน1 
 

จากการส ารวจภาคสนามของผูว้ิจยัและงานวิจยัก่อนหน้าน้ี พบขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัว่า 
ในบริเวณเมืองตลาดเก้าห้องในปัจจุบนั เคยเป็นแหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวลาวพวนท่ีอพยพมาจาก
หลวงพระบาง เวียงจนัทร์ จ  าปาศกัด์ิ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยยา้ยมาตั้งถ่ินฐาน
บริเวณน้ี ตั้งแต่คร้ังสมยัสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี3)2 ชุมชนของชาวลาวพวนมีความ
เป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย ยดึมัน่ในศาสนา และความเช่ือเดิม มีการประกอบพิธีกรรมของศาลปู่ ตาปู่ เมืองยา่
เมือง ผูค้นส่วนใหญ่ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งเคร่งครัด ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพ
หลกั ท าไร่ และคา้ขายกบัชาวจีน 

 
ในส่วนของบา้นเกา้หอ้งซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัวดัลานคาและเป็นท่ีมาของช่ือตลาดเกา้หอ้ง ตั้งอยู่

บนฝ่ังตรงขา้มของแม่น ้ า มีประวติัเล่าสืบต่อกนัมาวา่ สมยัท่ีพม่ายกทพัไปตีกรุงเวียงจนัทร์ ในปี พ.ศ. 

                                                        
1 อรศิริ ปาณินท ์และสมคิด จิระทศันกลุ, เรือนคา้ขายพ้ืนถ่ินในชุมชนเมือง, กรุงเทพมหานคร, เจพร้ิน, 2544. 
2 มนชัญา วาจกว์ศุิทธ์ิ, เสวนาสญัจรชุมชนตลาดริมน ้ า:พิพิธภณัฑมี์ชีวติ, กรุงเทพมหานคร, อิโคโมสไทย, 2548. 
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2322 ชาวลาวจากเวียงจนัทร์ไดพ้ากนัอพยพหลบหนีพม่าไปยงัท่ีต่างๆ บางพวกอพยพไปไกลถึงเมือง
สุพรรณ และแยกไปเป็นกลุ่มตามท่ีต่างๆ ในจ านวนนั้นมีกลุ่มหน่ึง น าโดยขุนก าแหงฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นผูมี้
ความสามารถ เป็นท่ีนบัถือของชาวลาว และไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิให้เป็นนายกองส่วย ท า
หนา้ท่ีเก็บอากรเขา้กรุงเทพฯ และเป็น “ก านนั” หวัหน้าหมู่บา้นคอยดูแลทุกข์สุขของชาวบา้น ตดัสิน
คดีความ และช่วยเหลือชาวบ้านให้ร่มเย็น ได้อพยพมาทางบางปลามา้ และเล็งเห็นท าเลท่ีตั้ งของ
บริเวณดงักล่าววา่เป็นท าเลท่ีดี จึงไดช่้วยกนัปักหลกัตั้งถ่ินฐานสร้างบา้นเรือนจนมัน่คงข้ึน ขุนก าแพง
แหงฤทธ์ิจึงไดส้ร้างบา้นข้ึน แต่ต่อมาถูกไฟไหมเ้สียหาย จึงไดส้ร้างบา้นใหม่ดงักล่าว มีจ  านวนเกา้หอ้ง
และมีศาลเจา้อยู่ภายในบริเวณเดียวกนัดว้ย ตั้งแต่นั้นมาผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณดงักล่าวก็อยู่อย่าง
ร่มเยน็เป็นสุขตลอดมา3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 ท่ีตั้งชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 
 

ในอดีตพื้นท่ีบริเวณตลาดเกา้หอ้งน้ีเต็มไปดว้ยตน้มะขาม ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ “วงัมะขาม” 
นายบุญรอด เหลียงพาณิช หรือท่ีรู้จกักันในนามหลวงอรรถวาทีธรรมประวติั ซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดิน
ดั้งเดิม ได้สร้างเรือนแถวและตลาดข้ึนริมฝ่ังแม่น ้ า ตรงขา้มกบับา้นเก้าห้อง นายบุญรอด เกิดเม่ือปี 
พ.ศ.2442 มีช่ือเดิมว่า ฮง เป็นลูกชายของชาวจีนอพยพ เม่ือตอนอายุได้ 12 ขวบได้เขา้กรุงเทพฯ มา
คา้ขายและท างานก่อสร้าง ดว้ยความประหยดัอุตสาหะท าให้มีทรัพยสิ์นพอเป็นทุนกลบัมาคา้ขายท่ี
สุพรรณบุรี นายฮง ไดท้  าการเร่คา้ไปตามหมู่บา้นต่างๆ ขณะเดียวกนัก็รับงานก่อสร้างพระเจดีย ์พระ

                                                        
3สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ประวติัศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มแม่น ้ าท่าจีน, กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532. 
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ปรางค์ ตามวดัต่างๆ เน่ืองจากมีความรู้ทางการก่อสร้างติดตวัมาจากกรุงเทพฯ นายฮงแต่งงานกบัสาว
ชาวบา้นมะขามลม้ และช่วยกนัท ามาหากินจนมัง่คัง่ จนกระทัง่มาท าธุรกิจต่อแพ คา้ขายถาวรอยูห่น้า
วดัเกา้ห้อง และเปล่ียนช่ือมาเป็น นายบุญรอด ความร ่ ารวยของนายบุญรอดเองส่งผลร้ายให้กบัตวัเขา 
เน่ืองจากโจรไดม้าจ้ีปลน้ทรัพยแ์ละท าร้ายภรรยาของนายบุญรอดจนเสียชีวิต แต่สุดทา้ยทางอ าเภอก็
สามารถตามจบัตวัคนร้ายมาได ้หลงัจากนั้นนายบุญรอดจึงคิดสร้างตลาดเพื่อการคา้บนบกข้ึนมาแทน 
และชาวบา้นเรียกตลาดน้ีวา่ “ตลาดเกา้ห้อง” ต่อมานายบุญรอดไดแ้ต่งงานใหม่กบันางส้มจีน ทั้งคู่เป็น
คนชอบท าบุญบริจาคทรัพยเ์พื่อสร้างสาธารณะประโยชน์มากมาย ท าให้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
เมืองสุพรรณพร้อมๆ กบัช่ือตลาดเกา้ห้อง ส่ิงท่ีนายบุญรอดสร้างไวอี้กอยา่งหน่ึง คือ หอดูโจร ภายใน
ตลาดซ่ึงมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานอยู ่โดยหอดูโจรดงักล่าวไดถู้กเปิดใช้ในปี พ.ศ.
2477 หลงัจากท่ีใชร้ะยะเวลาปีเศษในการก่อสร้างโดยมีพระยารามราชภกัดีเจา้เมืองสุพรรณบุรีในสมยั
นั้น เป็นผูท้  าพิธีเปิดวตัถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อไวค้อยสอดส่องโจรผูร้้ายซ่ึงมีอยู่ชุกชุมในสมยั
ดงักล่าว4 

ตลาดเกา้ห้องซ่ึงตั้งอยูต่รงขา้มบา้นเกา้ห้องและวดัลานคาแรกเร่ิมท่ีตั้งชุมชนมีเพียงตลาด
สดเก่าเป็นศูนยก์ลาง มีเรือนแถวเก่าชั้นเดียวขนาบซ้ายขวาของตลาด และหอดูโจร เม่ือตลาดมีความ
เจริญมากข้ึน จึงไดข้ยายตวัออกไปเร่ิมมีโรงสีและเรือนแถวแบบ 2 ชั้นมีการสร้างถนนและสะพาน
ขา้มไปยงัวดัลานคาท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามก็มีการสร้างเรือนแถวชั้นเดียวขนาบสองฟากถนนไปด้วย ใน
ขณะเดียวกนัตลาดก็ขยายตวัออกมาทางดา้นหลงัห่างจากฝ่ังแม่น ้าออกมาเร่ือยๆ ตามการสัญจรทางบก
ท่ีเร่ิมสะดวกข้ึน ตลาดเกา้ห้อง เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความส าคญัต่อชุมชนท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบ 
เช่น ชุมชนโคกคราม และชุมชนบา้น แหลมใน อดีตเคยมีท่าเรือหน้าตลาดถึง 4 ท่า เป็นท่าโดยสาร
และขนถ่ายสินคา้ 2 ท่า และท่าโรงสี 2 แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงแค่ 2 ท่า ภายในตลาดแถวเรือนไมท้ั้ง
แบบชั้นเดียวและสองชั้นเรียงเป็นแถวยาวตั้งฉากกบั แม่น ้ามีโรงสีและยุง้ขา้วตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเช่นกนั 
มีตลาดสดซ่ึงเป็นอาคารไม้ชั้ นเดียวเปิดโล่ง อาคารไม้เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เหล่าน้ี เป็น
องค์ประกอบดั้งเดิม เร่ิมแรกก่อนท่ีตลาดจะขยายตวัห่างออกไปจากริมฝ่ังแม่น ้ าข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงจะพบ
เห็นอาคารคร่ึงปูนคร่ึงไม ้และอาคารก่ออิฐฉาบปูนไดใ้นบริเวณท่ีขยายตวัออกมาใหม่น้ี องคป์ระกอบ

                                                        
4 ผศ.ดร.ณวิทย ์อ่องแสวงชยั, รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์โครงการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาด
ริมน ้ า-กรณีศึกษาตลาดเกา้หอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี,2554. 
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ในพื้นท่ีของส่วนน้ี เช่น อาคารตลาดสดใหม่ สถานีดับเพลิง ห้องสมุดประชาชน ศาลเจ้าและ
ส านกังานเทศบาลบางปลามา้5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 การตั้งฉากของบา้นเรือนและอาคารภายในชุมชนกบัแม่น ้า 
 

4.1.2 ทีต่ั้ง ลกัษณะกายภาพ และการคมนาคม 
 

ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องตั้งอยู่ในพื้นท่ีของเขตเทศบาลต าบลบางปลามา้ อ าเภอบาง
ปลามา้จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ลกัษณะกายภาพ เป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น ้ าท่าจีนไหลผา่นซ่ึงเป็นแนวเขตเทศบาลต าบลบาง
ปลามา้กบัต าบลโคกคราม อยูห่่างจากตวัอ าเภอไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
และห่างจากศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครมา
ทางทิศเหนือประมาณ 110 กิโลเมตร 

การคมนาคม หากมาจากกรุงเทพฯ ให้วิ่งตามถนนสาย 340 (ถนนสายตล่ิงชัน - 
สุพรรณบุรี ) ก่อนจะถึงทางแยกเขา้อ าเภอบางปลามา้ประมาณ 100 เมตร ทางซ้ายมือผา่นวดัลาดหอย
และป๊ัมน ้ามนัคาลเท๊กซ์ มีทางแยกซ้ายติดกบัป๊ัมให้เล้ียวเขา้ไป (มีป้ายบอกทาง) ผา่นวดัสวนหงส์ จะมี
ทางเป็นสามแยก เล้ียวขวาตรงไปเร่ือยๆไม่ไกลจะถึงตลาดเกา้ห้องๆน้ีจะอยู่ตรงกนัขา้มวดับานหม่ี 
จอดรถไดท่ี้หนา้ตลาดสด หรือสถานีดบัเพลิง มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลา แต่ถา้มาจาก
ตวัเมืองสุพรรณบุรี ใชเ้ส้นทางสุพรรณฯ - บางแม่หมา้ย ประมาณ 9 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเขา้
                                                        
5 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 33. 
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ตลาดเกา้ห้อง มีท่ีจอดรถสะดวกสบายท่ีบริเวณหน้าอนามยัต าบลบางปลามา้ มีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกอยูต่ลอดเวลา 

 
4.1.3 ประชากรและการประกอบอาชีพ 
 

ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องมีจ านวนประชากร ชาย 243 คน หญิง 258 คน รวม 501 คน 
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 181 ครัวเรือน และมีคณะกรรมการชุมชน 9 คน6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
นา บางส่วนท าไร่ และคา้ขายกบัชาวจีน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 ตลาดเกา้ห้องเม่ือคร้ังอดีตและปัจจุบนัมุมมองจากฝ่ังวดัลานคา 
 

4.1.4 โครงสร้างของชุมชนและการปกครอง 
 
ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองก ากบัดูแลของเทศบาลต าบลบางปลามา้ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีการโครงสร้างการปกครองภายในชุมชนอนัประกอบไปดว้ยผูใ้หญ่บา้นและ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

คณะกรรมการหมู่บ้าน   บ้านสูตร – เก้าห้องหมู่ที่ 2   ต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวดัสุพรรณบุรี 

 

1. นายมานิตย ์ แสงภู่  ต าแหน่ง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  2          ประธานกรรมการหมู่บา้น 
2. นายวนัชยั คุม้ชนะ  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  2          รองประธานคณะกรรมการ          
3.  นายวเิชียร ด าค ามา  ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ          รองประธานคณะกรรมการ 

                                                        
6 แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบางปลามา้, สุพรรณบุรี, หนา้ 13, 2555. 
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4. นางสาวรจนา ยงคไ์พบูลย ์ ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ           เหรัญญิก 
5.  นางสาวศิริพรรณ  ตนัศกัด์ิดา ต าแหน่ง ประธานตลาดเกา้หอ้ง          เลขานุการ 
6. นางวาริน มงคลรัตน์ ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ต.บางปลามา้  กรรมการหมู่บา้น 
7. นายสุรินทร์ อ าเริญศรี ต าแหน่งผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการหมู่บา้น 
8. นายธ ารง วงศพ์นัธ์ุ ต าแหน่งผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการหมู่บา้น 
9. นายสมาน ศรีถาวร  ต าแหน่งผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการหมู่บา้น 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แผนภูมิ คณะกรรมการหมู่บา้นบา้นสูตร– เกา้หอ้งหมู่ท่ี  2  
ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
4.1.5 สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ 
 

ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องในปัจจุบนัมีผูค้นอาศยัอยูภ่ายในชุมชนไม่หนาแน่นเม่ือเทียบ
กบัเม่ือคร้ังท่ีเจริญรุ่งเรืองจากการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ ผูค้นส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพคา้ขายและ
ประกอบกิจการของตนเองเช่นการท าขนมหรืองานศิลปหัตถกรรม เศรษฐกิจส าคัญท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนผูค้นในชุมชนไดก้็คือกิจการการคา้ขายท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษท่ีสั่งสมช่ือเสียง
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และคุณภาพมาจนถึงทุกวนัน้ีและการรับราชการ แต่โดยส่วนมากแลว้ผูค้นรุ่นใหม่ภายในชุมชนนิยม
ออกไปท างานนอกชุมชนเช่นการรับจา้งหรือการออกไปเปิดกิจการยงัแหล่งอ่ืนหรือไปศึกษาต่อท่ี
ต่างจงัหวดั โดยทุกวนัเสาร์และอาทิตยจ์ะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและส่งเสริมการขายของ
กิจการภายในชุมชนตลาดเกา้ห้องซ่ึงเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนค่อยๆฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ัง ภายในชุมชน
และบริเวณโดยรอบชุมชนยงัมีระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับผูค้นภายในชุมชนอย่างทัว่ถึงทั้งระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการคมนาคม ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตท่ีอ านวยความสะดวกให้กบั
ชุมชน รวมไปถึงร้านคา้สะดวกซ้ือ 3 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง สถานีอนามยั 1 แห่ง ป้อมต ารวจ 1 แห่ง    
วดั 2 แห่ง โรงเรียน 2 แห่งและมีเทศบาลต าบลบางปลามา้อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ชุมชนพร้อมลานจอดรถ
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างความสะดวกสบายใหก้บัชุมชนและผูค้นท่ีเขา้มาเยีย่มชมชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4.1.6 มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมทีส่ าคัญในบริเวณพืน้ที่ศึกษา 

(1) อาคารสถาปัตยกรรม 

ภายในบริเวณพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความ
หลากหลายของมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมทั้งด้านชาติพนัธ์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ความเช่ือ 
ศาสนา ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เพราะการสั่งสมของวฒันธรรมดงักล่าวนั้น จึงท าให้เกิดการสร้าง
หลกัฐานของความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นรูปแบบของสถานท่ี ท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยู่
จนถึงปัจจุบนั วิวฒันาการทางวฒันธรรมจากการอพยพเขา้มาอยู่อาศยัของชาวพวนจนถึงการสร้าง
บา้นสร้างท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจทางดา้นความเช่ือและศาสนา พฒันาการของแหล่งการซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนสินคา้จากเรือนแพมาสู่ตลาดริมแม่น ้ า สถานท่ีเหล่าน้ีประกอบไปดว้ย วดั ตลาด และ
บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ประกอบรวมกนัเป็นชุมชนตลาดริมแม่น ้ าในพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่าจีน จนพฒันา
กลายมาเป็นชุมชนตลาดท่ีมัง่คัง่ไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาร่วมร้อย
ปี มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีส าคญัในบริเวณพื้นท่ีศึกษาน้ีไดแ้ก่ 

  (1.1) เรือนพกัอาศัยพืน้ถิ่น 

   บ้านเก้าห้อง 

   บา้นเกา้หอ้ง เป็นบา้นทรงไทยท่ีตั้งอยูใ่นฝ่ังตรงขา้มของตลาดเกา้หอ้ง อยูใ่น
เขต อบต.โคกคราม ฝ่ังเดียวกบัวดัลานคา โดยตั้งอยูด่า้นใตข้องพื้นท่ีวดั ติดกบัโรงเรียนวดัลานคา บา้น
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เกา้ห้อง สร้างโดย ขุนก าแหงฤทธ์ิ (เอกสารบางฉบบัใช้ช่ือ “ขุนก าแหงลือชัย”) ซ่ึงมีหน้าท่ีเก็บภาษี 
ส่วย อากร ส่งให้กบัหลวง และเป็นผูน้ าชุมชนของหมู่บา้นเกา้ห้องซ่ึงชุมชนกลุ่มน้ี เป็นชุมชนท่ีอพยพ
มาจากเวยีงจนัทร์ (ลาวพวน) ลกัษณะของบา้นเรือนไทยมีห้องอยูเ่กา้ห้อง ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 
4 ในบา้นเกา้หอ้งแต่ละหอ้งจะจดั เป็นสัดส่วนส าหรับกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี7 

   หอ้งท่ี 1  ใชเ้ป็นหอ้งรับแขกท่ีมาติดต่อหรือพบปะกบัเจา้ของบา้น 
   หอ้งท่ี 2  ใชเ้ป็นหอ้งเก็บภาษี ส่วย อากร 
   หอ้งท่ี 3  ใช้เป็นห้องรักษาโรคโดยรักษาแผนโบราณและเป็นท่ีเก็บ
     ต ารายาแผนไทย 
   หอ้งท่ี 4  ใช้เป็นห้องดูฤกษ์ยามในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ปลูกบ้าน 
     แต่งงาน 
   หอ้งท่ี 5  ใชเ้ป็นหอ้งเก็บต าราฤาษีดดัตน และเป็นสถานท่ีท า 
     กายภาพบ าบดั รักษาโรคโดยใช ้ต าราฤาษีดดัตน 
   หอ้งท่ี 6  ใช้เป็นห้องกกัขงัผูก้ระท าความผิดลหุโทษ โดยมีโซ่ตรวน
     ล่ามไว ้
   หอ้งท่ี 7  ใหเ้ป็นหอ้งเก็บพสัดุ 
   หอ้งท่ี 8  ใชเ้ป็นหอ้งนอน 
   หอ้งท่ี 9  ใชเ้ป็นหอ้งครัว 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 บา้นเกา้หอ้งมุมมองจากฝ่ังตลาดเกา้ห้อง 

                                                        
7 อภิชาต ชโลธร, เทศบาลต าบลบางปลามา้, แผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลบางปลามา้ (พ.ศ.2556 – 2558), หนา้ 
11, 2555. 
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  (1.2) เรือนแถวร้านค้า 

  ตลาดเก้าห้อง 

  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต  าบลบางปลามา้ อยูใ่นเขตเทศบาลบางปลามา้ ค าวา่ “เกา้ห้อง” น าช่ือ
มาจากบา้น เกา้ห้องซ่ึงอยูฝ่ั่งวดัลานคา (เขตอบต.โคกคราม) ตรงขา้มกบัตลาดเกา้ห้อง ตลาดเกา้ห้อง
สามารถแบ่งออก เป็น ตลาดยอ่ยๆ ได ้3 ตลาดไดแ้ก่ ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

  ตลาดบน มีอายุประมาณ 75 ปี ลกัษณะเป็นเรือนแถวไม้ 2 ชั้น พระชาญสุวรรณเขต
เป็นผูส้ร้างรูปแบบการก่อสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมเรือนแถวไมย้าวต่อเน่ืองทั้งสองฝ่ังขนาบทางเดิน 
ตรงกลางท่ีพุ่งลงสู่แม่น ้ าท่าจีน ในลกัษณะซ่ึงถือวา่เป็นจุดท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของพื้นท่ี เน่ืองจากมี
การสร้างหลงัคาคร่อมระหวา่งเรือนแถวทั้งสองฝ่ังท่ีหนัหนา้เขา้หาทางเดินตรงกลาง 

  ตลาดกลาง มีอายุประมาณ 75 ปี สภาพเดิมเป็นโรงสีของนายทองดีต่อมาเม่ือโรงสี 
เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัจึงสร้างเพิ่มเติมเป็นเรือนแถวเพื่อคา้ขาย รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน 

  ตลาดล่าง สร้างโดยนายบุญรอด เหลียงพาณิช คหบดีของต าบลวงัมะขาม (ต าบลบาง
ปลามา้) อ าเภอบางปลามา้ มีอายุประมาณ  90 ปี สร้างเป็นห้องแถว 2 รูปแบบการก่อสร้าง เป็นแบบ
สถาปัตยกรรมจีน ส าหรับปีท่ีสร้างตลาดแห่งน้ีสันนิษฐานวา่น่าจะสร้างหลงัจากนางแพผูเ้ป็นภรรยา
ของนายบุญรอดไดถู้กโจรปลน้แพคา้ขายปลน้และท าร้ายจนเสียชีวิตในปี พ.ศ.2467 ซ่ึงจากบนัทึกใน
หนังสือท่ีระลึกงานฌาปนกิจศพเถ้าแก่บุญรอด และอุบาสิกาส้มจีน เหลียงพาณิช ได้บนัทึกไวว้่า 
“หลงัจากท่ีเถา้แก่บุญรอดและคุณแม่แพ ซ่ึงไดว้างแผนการสร้างตลาด ผูเ้ป็นคู่ทุกข์คู่ยากก่อสร้างมา
ดว้ยกนัภรรยาก็มาจากไปเสียก่อนทิ้งความอาลยัไวใ้ห้แก่เถา้แก่เพียงผูเ้ดียว เม่ือคลายความโศกเศร้าลง
ไดบ้า้งแลว้ ไดเ้ร่ิมวางแผนผงัตลาด จดัการยกเรือนแพ ล าดบัต่อมาไดจ้ดัการท าศพให้ภรรยาสุดท่ีรัก
อยา่งสมเกียรติของภรรยาเถา้แก่ในคร้ังนั้น”8 
 
 
 

                                                        
8 เจริญ สวสัดี, พ่อฮงผูใ้จบุญ สุพรรณบุรี:ท่ีระลึกงานฌาปนกิจศพเถา้แก่บุญรอดและอุบาสิกาส้มจีน เหลียงพาณิช, 
2508. 
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ภาพท่ี 4.6 ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง 

 
  (1.3) อาคารแบบอืน่ๆ 

  หอดูโจร 

  เป็นหออิฐถือปูน ขนาดกวา้ง 3 x 3 เมตร สูงเท่าตึก 4 ชั้น ชั้นบนเป็นลานดาดฟ้า ชั้น 
2 - 3 มีรู เจาะไวร้อบผนงั 4 ดา้น เพื่อไวส้ าหรับส่องปืนซุ่มยิงโจรท่ีจะมาปลน้ โดยนายบุญรอด เหลียง
พาณิช เป็นผูส้ร้างข้ึน ใช้เวลาก่อสร้างราว 1 ปี เศษ ซ่ึงมีพระยารามราชภกัดีเจา้เมืองสุพรรณบุรีสมยั
นั้นไดท้  าพิธีเปิด เม่ือปี พ.ศ. 2477 เหตุท่ีสร้างหอน้ีข้ึนมา เพื่อป้องกนัโจรผูร้้าย ซ่ึงขณะนั้น มีโจรชุก
ชุมมาก เช่น โจรมเหศวร เสือด า ฯลฯ จะให้ชายฉกรรจเ์ขา้เวรยามท่ีป้อม คอยระวงัโจรท่ีเขา้มาปลน้
ตลาด ชั้นบนของป้อมมีไวส้ าหรับเป็นสถานท่ีดูโจรผูร้้ายท่ีจะมาปลน้ โดยมีเวรยามประจ าอยูเ่พื่อบอก
กล่าวแก่ชาวบา้นท่ีอยู่เวรยามบริเวณป้อมให้เขา้ประจ าท่ีส่องปืน เพื่อต่อสู้กบัโจรผูร้้ายซ่ึงเม่ือสร้าง
ป้อม แลว้โจรผูร้้ายก๊กต่างๆ ก็ไม่กลา้เขา้มาปลน้ตลาดเกา้ห้องอีก ท าให้ประชาชนภายในตลาดอยูก่นั
อยา่งสงบสุข หอน้ีจะมองเห็นทศันียภาพไดใ้นระยะไกลไม่วา่ทั้งทางบกทางน ้ า และจากค าบอกกล่าว
ของคนเก่าแก่เล่าว่า ในสมยัสงครามโลกเวลากลางคืน จะมียามข้ึนไปคอยสังเกตการณ์บนป้อมถา้มี
เคร่ืองบินบินผา่นมาก็จะส่งสัญญาณใหค้นในตลาดหร่ีหรือดบัตะเกียง เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองบินมองเห็นไฟ
จากชุมชนดา้นล่าง จะไดไ้ม่ทิ้งระเบิดลงมา9 
 
 
 
                                                        
9 อุดม ทูไ้พเราะ, ประวติับา้นเกา้หอ้ง, เอกสารแนะน าชุมชน, 2552. 
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ภาพท่ี 4.7 หอดูโจร 
 

  วดัลานคา 
 
  วดัลานคา ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าท่าจีนแถบตะวนัออก เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกคราม 
อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี จากหลกัฐานทางจงัหวดั (ฉบบับกรมศาสนา) ไดบ้นัทึกวา่ วดั
ลานคา ตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2364 และได้รับพระราชทานวิสุงคสีมา เม่ือวนั ท่ี  21 
กนัยายน พ.ศ.2462 มีเน้ือท่ี 10 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ท่ีธรณีสงฆ ์117 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา วดัลานคา
ในปัจจุบันเดิมช่ือ วดัจ าปา ตั้ งอยู่ในท่ีดอน ห่างจากแม่น ้ าท่าจีนประมาณ 1 กิโลเมตร ท าให้การ
คมนาคมติดต่อไม่สะดวก เน่ืองจากสมยัโบราณการคมนาคมนิยมใช้ทางน ้ าเป็นหลกัชาวบา้นจึงได้
ช่วยกนัยา้ยวดัมาตั้งในท่ีใหม่ริมฝ่ังแม่น ้ าท่าจีน ซ่ึงท่ีตั้งวดัในปัจจุบนับริเวณดงักล่าวเป็นท่ีรกร้างวา่ง
เปล่า มีตน้ไมแ้ละหญา้ข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่น โดยเฉพาะหญา้คาข้ึนอยูม่ากเป็นพิเศษ และดว้ยเหตุน้ี จึง
ไดล้งความเห็นเปล่ียนช่ือวดัใหม่เป็นช่ือ วดัลานคา ส่วนวดัจ าปานั้น ปัจจุบนัยงัมีเจดียแ์ละบ่อน ้ าอยู่
เป็นหลกัฐาน10 
 
 
 
 

                                                        
10 อภิชาต ชโลธร, เทศบาลต าบลบางปลามา้, แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ของเทศบาลต าบลบางปลามา้, 
หนา้ 12, 2555. 
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ภาพท่ี 4.8 วดัลานคา 
 

  วดับ้านหมี่ 
 
  วดับ้านหม่ี ตั้ งอยู่เลขท่ี 123 หมู่ ท่ี 7 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดั
สุพรรณบุรี มีเน้ือท่ี 18 ไร่ งาน 20 ตารางวา วดับา้นหม่ี ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2506 เขตวิสุงคสีมา กวา้ง 40 
เมตร ยาว 60 เมตร ภายในวดั ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเม่ือ พ.ศ.2505 เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในเขตวดัมีหอสวดมนต์ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2543 เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้จ านวน 6 หลงั    
ปูชนียวตัถุมี พระประธานประจ าอุโบสถ พร้อมพระโมคคลัลาห์ และพระสารีบุตร พระพุทธรูปสมยั
รัตนโกสินทร์ 3 องค ์พระพุทธรูปสมยัอู่ทอง 1 องค ์และพระพุทธรูปสุโขทยั 1 องค์11 
  
  พพิธิภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง 
 

 ห้องแถวไม้ขนาดประมาณคร่ึงห้อง ตั้งอยู่บริเวณตลาดล่าง เปิดให้ชมทุกวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ และวนัเสาร์อาทิตย ์ภายในพิพิธภณัฑ์ไดเ้ก็บรวมของขา้วของเคร่ืองใช้ในอดีต ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นเกษตรกรรม คหกรรม ของท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีหาดูไดย้าก ธนบตัรและเหรียญ เงินตราท่ี
ใชใ้นอดีต รวมไปถึงภาพจิตรกรรมท่ีศิลปินในตลาดเกา้ห้อง และศิลปินท่ีเขา้มาเยี่ยมชมตลาดเกา้ห้อง
และถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดผา่นภาพวาดอยา่งสวยงาม12 

 

                                                        
11 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 12. 
12 สมัภาษณ์, ศิริวรรณ ตนัเจริญ, 6 มิถุนายน 2556. 
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(2) ประเพณแีละกจิกรรมทางวฒันธรรม 
 
ชุมชนตลาดเกา้ห้อง เป็นชุมชนท่ีมีการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมของชาวไทย ชาวจีน และชาวลาวพวน โดยแต่ละประเพณีจะมีเอกลกัษณ์ของตนเอง และ
เน้นการสร้างความสามคัคี รวมถึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อคนในชุมชนดว้ยกนั เช่น ประเพณีสารทไทย
พวน ประเพณีสงกรานต ์บั้งไฟไทยพวน ประเพณีก าฟ้า (การบูชาเทพยดาฟ้าดิน) ประเพณีเฮียะขวญั
ขา้ว (การเรียกขวญัขา้ว) ประเพณีแข่งเรือยาว และงานสมโภชประจ าปีของศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ซ่ึงจะ
มีในช่วงเดือน 5 ถึงเดือน 7 ของทุกปี และจะมีการเฉลิมฉลองดว้ยง้ิว13 

 
ส าหรับประเพณีท่ีส่งผลต่อภูมิปัญญาในรูปแบบการตั้งถ่ินฐานและวิถีชีวิตของชุมชน

แห่งน้ีเป็น อยา่งมากคือประเพณีการปลูกเรือนซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกต่างจากเรือนไทยภาคกลางทัว่ๆ 
ไปดงัน้ี14 

- การขยายตวัของเรือนหากเป็นเรือนไทยภาคกลาง จะมีการขยายต่อเติมเรือนออกไป
สองขา้งของเรือนพ่อเรือนแม่ แต่ละเรือนของลาวพวนจะไม่มีการขยายต่อเติม เพราะ
เช่ือวา่ “เรือนมารชานต่อ” เป็นส่ิงท่ีไม่ดีน าความอปัมงคลมาสู่ครอบครัว ดงันั้น เรือน
ของลาวพวนจะไม่มีระเบียง หรือชานกวา้งแบบบา้นเรือนไทยภาคกลาง 

- ผงับริเวณของบา้นชานเรือนไทยพวนท่ีแตกต่างจากเรือนไทยภาคกลาง โดยทัว่ไปมี
องคป์ระกอบหลกั คือ เรือนไทยและยุง้ขา้ว ตอ้งสร้างห่างจากความเช่ือ “ห้ามเงา บา้น
ทบัยุง้ และห้ามเงายุง้ทบับา้น” เพื่อกนัส่ิงอปัมงคลทบัแม่โพสพ การสร้างยุง้ บา้นจะ
นิยมสร้างบริเวณทิศเหนือตอ้งอยู่ห่างจากตวับา้นพอควร เพื่อให้อากาศและแสงแดด
ส่องถึงสะดวกท าใหข้า้วไม่ช้ืนไม่ข้ึนราและมีการใชพ้ื้นท่ีใตถุ้นเรือนคอ้นขา้งมาก15 

ความเช่ือของทิศทางการวางเรือนและบนัไดทางข้ึน พบวา่ปัจจุบนัความเช่ือเร่ืองน้ียงัคง
อยู ่โดยทิศทางการวางเรือนของลาวพวน จะเนน้ไปท่ีความสะดวกในการใชส้อยมากกวา่ จึงพบวา่บาง

                                                        
13 เทศบาลต าบลบางปลามา้, แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558), หนา้ 11, 2555. 
14 อรศิริ ปาณินท์, ภูมิปัญญาชาวบา้นในเรือนพ้ืนถ่ินไทพวนในประเทศไทย : การน าไปสู่สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินใหม่
บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยทีอ้งถ่ิน, กรุงเทพมหานคร, เจพร้ิน,  2546. 
15 ต้นข้าว ปาณินท์ และคณะ, คติความเช่ือและระบบสังคมซ่ึงสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่,กรุงเทพมหานคร, 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 



 

 99 

เรือนหนัหนา้เขา้หาแม่น ้ าบางเรือนวางเรือนแบบขวางตะวนัโดยยดึหลกัตามลกัษณะของชุมชนริมน ้ า
ท่ีอาศยัน ้ าเพื่อประโยชน์ในชีวิต ประจ าวนัเพื่อการคา้ขายหรือเป็นเส้นทางคมนาคมจึงหันหน้าเรือน
เขา้หาแม่น ้ าเรือนท่ีหนัหน้าเขา้หาแม่น ้ าส่วนใหญ่เป็นเรือนเก่าท่ีปลูกมานานตั้งแต่ในช่วงท่ีการสัญจร
ทางน ้ ายงัคงมีบทบาทส่วนบางเรือนจะวางเรือนแบบตามตะวนั คือ หนัจัว่มาทางแม่น ้ าอยา่งไรก็ตาม
คติความเช่ือของชาวลาวพวนท่ีเนน้มากคือเร่ือง ทิศทางของบนัไดท่ีจะไม่หนับนัใดลงแม่น ้ าเพราะถือ
วา่เป็นการตดัแม่น ้าเป็นส่ิงไม่ดีน าความอปัมงคลมาให ้
 

4.1.7 คุณค่าและปัญหาของศิลปวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

สภาพปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานและกิจกรรมทางวฒันธรรม โดยการลงส ารวจพื้นท่ี
สัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของผูค้นในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้น พบวา่ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งความร่วมมือของผูค้นในชุมชน สาเหตุเพราะต่างคนต่างประกอบอาชีพท่ี
แตกต่างกนับางคนตอ้งออกไป ท างานขา้งนอกชุมชนจึงไม่ค่อยมีเวลาร่วมมือกบักิจกรรมดงักล่าว อีก
ทั้งกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ส่งเสริมทางดา้นการท่องเท่ียว หรือการความตอ้งการให้ผูค้นมา
ท่องเท่ียวมาซ้ือของมากเกินไป ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัจนเกินไปสินคา้ท่ีน ามาขายนั้น เป็นสินคา้ของ
ฝากทัว่ไปท่ีไม่มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง แต่ไม่มองยอ้นกลบัถึงคุณค่าทางมรดกวฒันธรรมท่ีตนเอง
มีอยู่นั้น สามารถเป็นจุดขายได้มากกว่า ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัคนให้ความสนใจกับการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์มากกวา่นกัท่องเท่ียวบางคนท่ีเขา้มาเยี่ยมชม เพื่อท่ีจะเขา้มาเรียนรู้ในมรดกทางวฒันธรรมท่ี
ชุมชนมีอยู่ เพราะไม่สามารถหาดูท่ีไหนได ้ชุมชนก็เปรียบเสมือนกบัความรู้นอกห้องเรียนท่ีมีองค์
ความรู้อยู่มาก การท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อท่ีตอ้งการความรู้ดงักล่าว แต่ไม่ได้องค์ความรู้อะไร
ออกไป ความประทบัใจยอ่มจะเกิดข้ึนนอ้ย แหล่งอ านวยความสะดวกให้กบับุคคลภายนอกไม่รองรับ
ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ อาทิเช่น แผนท่ีท่ีชดัเจนแสดงองค์ความรู้ท่ีมีมากกว่าเดิม ป้ายให้ขอ้มูลแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรมต่างๆ รวมไปถึง การบอกถึงคุณค่าความส าคญัและองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ไป
เรียนรู้ในสถานท่ีแห่งนั้น การไดรั้บความร่วมมือจากผูค้นภายในชุมชน มีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เพราะจะให้บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเยี่ยมชมนั้น ไม่รู้เควง้ควา้งจบัตน้ชนปลายไม่ถูก ไม่รู้วา่จะเร่ิมไป
จากท่ีไหนดี และท่ีใดบา้งท่ีสามารถให้ขอ้มูลองคค์วามรู้เหล่านั้นได ้ผูค้นภายในชุมชนตอ้งพร้อมท่ีจะ
เป็นเจา้บ้านท่ีดี และหมัน่ศึกษาหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเสมอนอกจากท่ีจะเรียนรู้ และทราบถึงองค์
ความรู้ของมรดกทางวฒันธรรมท่ีตนเองรู้อย่างเดียว ไม่ไดต้อ้งหมัน่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ให้กบัตนเองไดอี้กดว้ย อีกหน่ึงปัญหาท่ีเคยประสบปัญหานั้น คือ ภยัพิบติัจากธรรมชาติตอนท่ี
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น ้ าท่วมตลาดเก้าห้องหนัก ท าให้เกิดความเสียหายทางด้านภูมิทัศน์วฒันธรรมของชุมชนไปบ้าง
บางส่วนท าให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามและการค้าขายไม่ประสบผลส าเร็จ เกิดปัญหาการขาดทุน
ผูป้ระกอบการบางส่วนจึงไม่เปิดบา้นน าสินคา้มาขาย ก็ยิง่ท  าให้เกิดหาตลาดซบเซาตลาดขาดสีสัน ไม่
มีชีวิตชีวาและท าให้บุคคลภายนอกเขา้มาน้อยมาก จากการวเิคราะห์ของผูท้  าการวิจยัจึงพบวา่ สาเหตุ
หลกัของการท่ีชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องเกิดปัญหานั้น มาจากการขาดความดึงดูดของชุมชน ชุมชน
ไม่มีจุดขายของตวัเองท่ีชดัเจนไม่มีการบริหารจดัการแหล่งมรดกทางวฒันธรรม ทรัพยากรอนัมีค่า
ของชุมชนปล่อยให้ทิ้งร้าง ทั้งท่ีมรดกทางวฒันธรรมเหล่านั้น มีคุณค่าอยา่งมากต่อการเรียนรู้สามารถ
เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมไดอี้กทั้งในอนาคตนั้นอาจจะสามารถเป็นชุมชนน า
ร่องดา้นการจดัการมรดก ทางวฒันธรรมของชุมชนไดอี้กดว้ย 
 

4.1.8 ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 
 
(จุดแข็ง) 
1. การมีมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีชัดเจนและเป็นเอกลกัษณ์ ของ
ชุมชนและเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 

2. มีผูน้ าทางชุมชนและประชาชนในชุมชนท่ีมีความรับผิดชอบและมีความขยนัท่ีจะปรับปรุง พฒันา
อยูเ่สมอ พร้อมท่ีจะช่วยกนัพฒันาชุมชนไปในทางท่ีดีข้ึน 

3. ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องมีมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เช่น เคร่ืองของใช้ใน สมยั
โบราณ ภูมิปัญญาดา้นสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ฯลฯ 

4. ชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องมีวถีิชีวติการด าเนินชีวติท่ีเป็นชาวคา้ขายการด ารงชีวติจึงไม่แตก ต่างไป
จาก เดิมและยงัคงรักษาส่ิงเหล่าน้ีไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

5. การมีอาณาเขตท่ีชดัเจนของตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่างท าให้การจดัรูปแบบของแหล่ง เรียนรู้
ทางศิลปะและวฒันธรรมเป็นไปไดง่้ายและสะดวกต่อการใชพ้ื้นท่ี 
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6. การมีภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และสวยงามท าให้ชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องยงัคงมีกล่ิน
ไอของความเป็นยา่นการคา้เก่าแก่และยงัมีร่องรอยของความมัง่คัง่ให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั อย่างชดัเจน
และใกลเ้คียงกบัความสมบูรณ์ในแบบเดิม 

7. ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องมีอธัยาศยัและมีความเป็นกนัเองพร้อมท่ีจะให้ ความรู้เป็น
วิทยากรและพร้อมท่ีจะเปิดบ้านให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาเรียนรู้และพร้อมท่ีจะให้ชุมชนกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทาง ศิลปะและวฒันธรรม 

8. ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องได้รับเลือกให้เป็นย่านการค้าของจงัหวดัจึงมีแหล่งสนับสนุน และ 
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

9. สินคา้ดา้นคหกรรมและอุตสาหกรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้ จกัของ
ผูค้นท าให้มีผูค้นภายนอกรู้จกัและติดตามมาถึงชุมชนท าให้เป็นจุดขายท่ีส าคญัอีกหน่ึง จุดในการ
ประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองของการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม 

10. ยงัมีปราชญชุ์มชนหลายคนท่ียงัอาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งแห่งน้ีท่ีพร้อมจะ รักษาและ
ถ่าย ทอดมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมหลาย ๆ ด้าน ทั้งดา้นภูมิปัญญาและ ประเพณี วิถีชีวิต คติ
ความเช่ือ ฯลฯ 

11. เพราะความมัง่คัง่ของตลาดเกา้ห้องในอดีตจึงท าให้ยงัเห็นร่องรอยของการประกอบอาชีพ ในอดีต
โดย เฉพาะการคา้ขายจึงท าใหย้งัมีเจา้ของกิจการและลูกหลานกิจกรรมนั้น ๆ ยงัคง เปิดบริการเหมือน
เม่ือคร้ัง อดีตให้เราเห็นถึงกรรมวิธีการผลิตและภูมิปัญญาของปราชญ์สมยั ก่อน เช่น โรงพิมพ ์ร้าน
ช่างตีทอง ร้าน สังฆภณัฑ ์ร้านขนมต่าง ๆ เป็นตน้  

(จุดอ่อน) 
1. ยงัมีประชาชนบางกลุ่มส่วนน้อยท่ียงัปิดห้องแถวและประกอบอาชีพในต่างถ่ินจึงลดบทบาท 
ความส าคญั และคุณค่าของมรดกทางศิลปวฒันธรรมเหล่าน้ี โดยปิดหอ้งแถวปล่อยใหร้กร้าง 

2. คนรุ่นใหม่ออกไปศึกษาและท างานต่างจงัหวดัเป็นส่วนมากจึงขาดแรงขบัเคล่ือนส าคญัจาก กลุ่มวยั 
นกัเรียน นกัศึกษา และวยัท างาน 
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การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 
(โอกาส) 
1. ปัจจุบนัมีคนให้ความสนใจกบัชุมชนโบราณ ยา่นประวติัศาสตร์ ตลาดโบราณหรือการยอ้น วนัวาน
หาอดีตมากข้ึน 

2. มีองคก์รสนบัสนุนและมีผูว้จิยัทางดา้นมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมอยา่งแพร่หลาย 

3. รัฐบาลมีการสนับสนุนการอนุรักษ์และการจดัการมรดกวฒันธรรมของชาติมากข้ึนและมี การ
สนบัสนุน อยา่งต่อเน่ือง 

4. นกัเรียน นกัศึกษา ไดห้ันมาให้ความสนใจกบัเร่ืองการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมมากข้ึนมี
สาขา วชิาและคณะต่าง ๆ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีและเปิดรายวชิาการเรียนการ ศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

5. รายการโทรทศัน์และการถ่ายท าสารคดีต่าง ๆ ไดห้นัมาถ่ายท ายา่นประวติัศาสตร์และยอ้น เวลาไป
หาอดีตมากข้ึนท าใหเ้ป็นส่ือถึงคนดูไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึงทั้งยงัสร้างกระแสส านึก รักบา้นเกิดและ
การหวง แหนมรดกทางวฒันธรรมของชาติมากข้ึน 

6. มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นย่านประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณมากข้ึนท าให้ผูค้นหันมาให้ความ นิยม
ศึกษาและคน้ควา้หาแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีอยูม่ากเพราะปัจจุบนัมนุษยโ์หยหาอดีตและกลบัไปสู่
วนัวานอีกคร้ัง 

7. ปัจจุบนัปราชญ์ชุมชนไดรั้บเกียรติเป็นวิทยาดา้นภูมิปัญญาดา้นอาชีพของตนเองอยูบ่่อยคร้ัง จึงท า
ให้ปราชญชุ์มชนเหล่าน้ีมีก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงานและสืบทอดภูมิปัญญาเหล่าน้ี ให้ลูกหลาน
และบุคคลท่ีสนใจ 

8. การเดินทางมายงัชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งสะดวกและมีสาธารณูปโภคสมบูรณ์ 

9. มีป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่บอกเส้นทางตลอดสองขา้ทางจนถึงชุมชนตลาดโบราณ เกา้ห้องจึง
ไม่มี อุปสรรคในการเดินทาง 
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(อุปสรรค) 

1. ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนจดัการมรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง ใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานอยา่งค่อยเป็นค่อยไปทั้ง
ทางดา้นภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 

การวเิคราะห์ความคิดเห็นในการจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและ วฒันธรรม 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบา้นผูน้ าชุมชนนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและนกัท่องเท่ียวนั้น ท าให้
ทราบวา่การจดัตั้งให้ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ วฒันธรรมเป็นส่ิง
ท่ีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเหตุเพราะ ความอุดมสมบูรณ์ของมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ียงั
หลงเหลือ อยูม่ากอีกทั้งยงัคงเก็บรักษาไวใ้นสภาพ ท่ีสมบูรณ์อยู่พอสมควรประชาชนในชุมชนก็ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีสังเกตได้จากการท่ีห้องแถวหรือบ้านทุกหลัง ยงัคงเก็บรักษามรดกทาง 
วฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษได้เก็บรักษาไวท้ั้ งในด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมไป ถึงภูมิ
ปัญญา ในด้านต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน ท่ีส าคญัคือ คหกรรม ท่ียงัมีอยู่มากใน
ปัจจุบนัและเป็นช่ือเสียงอนัส าคญัของชุมชน ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัให้ ความคิดเห็นวา่ควรจะ
มีแหล่งเรียนรู้ทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม อยา่งจริงจงัการเรียนรู้จากวิถีชีวิตและสถานท่ีจริงท่ียงัคง
เป็นอยูไ่ม่ใช่การจ าลองข้ึนเป็นคร้ัง คราว เหมือนท่ีไดรั้บความนิยมอยู่ในปัจจุบนัน้ีการท่ียงัมีสถานท่ี
ในการเรียนรู้ทางศิลปะและ วฒันธรรมอยูจ่ริงก็ควรท่ีจะด ารงรักษาและพฒันาใหค้งอยูสื่บไปให้คนท่ี
สนใจรวมไปถึง นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีให้ความ ส าคญักบัส่ิงเหล่าน้ี อีกทั้งอนาคตการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน อนัใกลน้ี้ยงัจะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของประเทศชาติและตวัชุมชนเองท่ียงัคงรักษามรดกทาง 
ศิลปะและวฒันธรรมได้อย่างดีเยี่ยมในขณะท่ีเรายงัรักษาส่ิงเหล่าน้ีไวไ้ด้อยู่นั้นเราก็ควรท่ีจะรักษา
ต่อไปไวใ้ห้นานท่ีสุดและช่วยกนัพฒันาในส่ิงท่ีช ารุดทรุดโทรมเช่นมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมก็
ควรหมัน่ดูแลสอดส่องไม่ให้ผุผงัซ่อมแซมในส่วนท่ีสึกหรอให้แข็งแรงคงเดิมแต่ไม่ให้ผิดเพี้ ยนไป
จากเดิมมากนกัมรดกทางดา้นภูมิปัญญาก็ควรสานต่อและเผยแพร่ใหค้นทัว่ไปได ้เรียนรู้กนัอยา่งทัว่ถึง 
เพื่อการเป็นชุมชนน าร่องทางดา้นการจดัการมรดกทางวฒันธรรม  

 จุดแข็งส าคญัอีกหน่ึงอย่างของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องก็คือความพร้อมท่ีจะระดม ความ
คิดเห็นก าลงักายและก าลงัใจท่ีจะขบัเคล่ือนและพฒันาไปอยา่งต่อเน่ืองถึงแมจ้ะตอ้งใช ้ ระยะเวลาแต่
ก็ตอ้งพฒันาโอกาสท่ีส าคญัท่ีชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องมีอีกอย่างก็คือภูมิปัญญาและวตัถุดิบทาง
มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยูอ่ยูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งสร้างและคน้หาจากไหนอีกทั้งยงัคงสานต่อและรักษาไว้
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ไดดี้ในระดบัหน่ึงศิลปินในชุมชนนั้นก็มีอยู่มากมายและทุกคนก็พร้อมท่ีจะเปิดบา้นให้ความรู้และ
ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีตนมีอยูใ่หค้นไดรู้้จกัเวน้เสีย แต่มรดกทางวฒันธรรมบางอยา่งท่ี
ยงัเป็นสูตรเป็นตน้ต าหรับท่ีไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้เช่น สูตรขนมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ปัญหาท่ีพบอีกหน่ึงปัญหาจากการสัมภาษณ์นั้นคือ การท่ีไม่มีคนรุ่นใหม่เขา้มาร่วมช่วยกนั
ดูแลและพฒันาเน่ืองจากการท่ีจะตอ้งออกไปศึกษาเล่าเรียนและใช้วิชาชีพท่ีตนศึกษามานั้นไปใชใ้น
ดา้นอ่ืนแทบจะไม่มีคนรุ่นใหม่เขา้มาช่วยแนะน าเสนอแนวทางและวธีิการพฒันาและ จดัการให้เขา้กบั
ยคุปัจจุบนัแผนการจดัการด าเนินการทั้งหมดมาจากคนรุ่นเก่าท่ีเคยท ากนัมา ก่อนหนา้น้ีโดยไดรั้บเงิน
สนับสนุนจากเทศบาลต าบลบางปลาม้าทั้ งน้ีการได้มาซ่ึงงบประมาณก็จ  าเป็นท่ีจะต้องมีแผนการ
ด าเนินการการจดัการท่ีดีเพราะเทศบาลต าบลบางปลามา้นั้นดูแลและรับผิดชอบในอีกหลายชุมชน
ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องนั้นก็เป็นอีกหน่ึงจากจ านวนหลาย ชุมชนในเทศบาลต าบลบางปลาม้า
เพราะฉะนั้นทางชุมชนเองก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งยืนหยดัดว้ยตวั เองดว้ยเป็นส่วนหน่ึงอีกหน่ึงพลงัส าคญัท่ี
จะมาพฒันาและจดัการกบัแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีมีอยูน้ี่ก็คือพลงัดา้นความคิดจากคนรุ่นใหม่ซ่ึงทาง
ผูน้ าชุมชนเองก็ไดก้ล่าวไวว้่าพร้อมท่ีจะ ด าเนินตามโครงการน าร่องหรือโครงการต่างๆ ท่ีจะเขา้มา
ช่วยสนับสนุนให้มรดกทาง วฒันธรรมเหล่าน้ีคงอยู่สืบไปก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามแผนงานหรือ
โครงการนั้น ๆ 

4.2 การศึกษาแผนงานและการด าเนินการอนุรักษ์และพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

4.2.1 แผนงานการอนุรักษ์และพฒันาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

แผนงานและโครงการต่างๆ ของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องนั้ น ได้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการในการด าเนินการข้ึนมา เพื่อรวบรวมความคิดและน าเสนอโครงการต่างๆ ใหก้บัภาครัฐ
และภาคเอกชนองค์กรต่างๆ ท่ีคอยสนบัสนุนในดา้นการจดัการชุมชน และมรดกทางวฒันธรรมใน
ชุมชน ซ่ึงโครงการดงักล่าวก็ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณหลกั โดยมูลนิธิส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีโครงการท่ีไดด้ าเนินการข้ึนคือ “โครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณผูค้นเกา้
หอ้งสู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ”  
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การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ “ชุบชีวิตวันวานตลาดโบราณผู้คนเก้าห้อง สู่การเป็นตลาดสีเขียว  
เพือ่สุขภาพ” 
 

ความเป็นมา หลกัการ และเหตุผล 
 

สืบเน่ืองจากปัญหาตลาดเก้าห้องหลงัจากท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมท าให้ภูมิทศัน์ต่างๆ 
ภายในตลาดเสียความสวยงามไปท าให้ผูป้ระกอบการภายในตลาดเกา้ห้องจ าหน่ายสินคา้ไม่ไดแ้ละ
ประสบปัญหาขาดทุนท าให้ท าให้ผูป้ระกอบการบางส่วนไม่ท าสินคา้มาจ าหน่ายเกิดซบเซา ตลาดเกิด
สีสัน ความมีชีวิตชีวา และนกัท่องเท่ียวลดจ านวนลงมาก จนไม่ค่อยมีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเหมือน
ก่อนหนา้น้ี 

 
ดังนั้ น  จึงเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาตัวตลาดเก้าห้องให้มีชีวิตชีวาข้ึนมาอีกคร้ังโดย

ผูป้ระกอบการภายในตลาดและผูเ้ก่ียวข้องจึงได้ร่วมกนัพฒันาโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อหาวิธีท่ีจะมา
ด าเนินการพฒันาตลาดเกา้ห้องให้ดีข้ึนเพื่อดึงดูดให้มีนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนซ่ึงคาดหวงัไวว้่าจะมี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่นอ้ยกวา่ปีละ 50,000 คนมาเท่ียวในตลาด เกา้หอ้ง16 

 
เป้าหมายท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ/ปรับปรุงสถานท่ีตลาดและรูปแบบสินคา้

ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดเก้าห้องให้สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเป็นตลาดท่ีมี
สินคา้ธรรมชาติหลากหลายส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการและชุมชนมีแผนพฒันาตลาดเกา้
หอ้งแบบมีส่วนร่วมโดยใชภู้มิปัญญาของชุมชนและใชว้สัดุจากธรรมชาติมาท าการ ผลิตสินคา้เพื่อลด
ตน้ทุนและเพิ่มรายไดผู้ป้ระกอบการโดยมุ่งท าสินคา้ดา้นสุขภาพและบริการท่ีประทบัใจ 

 
กรอบแนวคิด 
 

โครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณผูค้นเก้าห้องสู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ 
มุ่งหวงัให้ผูป้ระกอบการตลาดเก้าห้องและชุมชนรอบตลาดมาร่วมกันพัฒนาตลาดเก้าห้องให้มี
ชีวติชีวามีการคา้ขายเพิ่มข้ึนโดยผา่นกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ เช่น 
                                                        
16 คณะกรรมการตลาดเกา้ห้อง,โครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณผูค้นเกา้ห้องสู่การเป็นตลาดสีเขียว เพ่ือสุขภาพ, 
รายงานฉบบัสมบูรณ์, 2555. 
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- การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ เช่น การศึกษาดูงาน/อบรมใหค้วามรู้ 
- การปรับปรุงภูมิทศัน์ต่างๆ บริเวณตลาดเกา้หอ้งและการพฒันารูปแบบสินคา้ 
- การเช่ือมประสานหน่วยงานต่างๆ มาสนบัสนุน และการประชาสัมพนัธ์เพื่อ ดึงดูด

ใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน17 
 
วตัถุประสงค์ 

1. การจดัการศกัยภาพบุคลากร / ผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
ตลาดเกา้หอ้ง 

2. เพื่อการพฒันาโครงสร้างและบริการการท่องเท่ียวตลาดเกา้ห้อง 
3. เพื่อการพฒันาและส่งเสริมสินคา้สีเขียวเป็นของฝากและของท่ีระลึกดา้นสุขภาพ 
4. เพื่อการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ตลาดเกา้หอ้ง18 

 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ทีด่ าเนินการ  
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลกั 
  1. ผูป้ระกอบการในตลาดเกา้หอ้ง  จ านวน 257 ครอบครัว 
  2. โรงเรียนวดัลานคา  จ านวน 1 โรง 
  3. วดั    จ านวน 2 วดั 
  4. ชุมชนใกลเ้คียง  จ านวน 2 หมู่ 

 กลุ่มเป้าหมายรอง 
  1. นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ประมาณ 100,000 คน 
  2. นกัท่องเท่ียวจากจงัหวดัอ่ืนๆ  ประมาณ 100,000 คน 

 พื้นท่ีด าเนินการ 
  ตลาดเกา้ห้อง รวม 3 ตลาด ประกอบดว้ย ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง ต าบลบาง
ปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตลาดแห่งน้ีอยูติ่ดแม่น ้าสุพรรณบุรี19 

                                                        
17 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 4. 
18 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 5. 
19 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 5. 
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4.2.2 หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ 

คณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 

การบริหารจดัการภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานข้ึนมาเพื่อเป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมและด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีไดจ้ดัท า
ข้ึน ทั้งน้ี การแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าวนั้น ไดถู้กแต่งตั้งข้ึนโดยการคดัเลือกจากผูค้นภายในชุมชน 
การบริหารจดัการชุมชนตลาดเกา้ห้องนั้น นอกจากเทศบาลต าบลบางปลามา้แลว้ ก็ยงัมีผูแ้ทนเจา้ของ
ตลาดทั้ ง 3 แห่ง คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง และผู ้แทนภายในชุมชน การจัดตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานคร้ังน้ี เกิดข้ึนเม่ือการจดัท าโครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณเกา้ห้องสู่
การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ และก็ไดย้ึดถือปฏิบติัต่อเน่ืองด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ อีกสืบมา
จนถึงปัจจุบัน โดยจากการคัดเลือกและพิจารณาจากการประชุมจึงได้คณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมภายในพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งดงัน้ี20 

 
ประธาน 
1. คุณประภาพร พฒันสมบติัสกุล  ผูแ้ทนจากตลาดผูค้า้ขาย 

รองประธาน 
1. คุณภูดิท  สุรัติรางคกุล   บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
     ผูด้  าเนินการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ 3 วฒันธรรม 
     (ไทย – จีน – ไทยพวน)  ตลาดเกา้หอ้ง 
2. คุณศิริพรรณ  ตนัศกัด์ิดา  ประธานคณะกรรมการพฒันาตลาดเกา้หอ้ง 
     ประธานกองทุนพฒันาตลาดเกา้หอ้ง 

เลขานุการ 
1. คุณมนญัญา  อุตรศาสตร์  ผูแ้ทนจากตลาดผูค้า้ขาย 

เหรัญญกิ 
1. คุณสุคนธ์รัศม ์ ม่วงแพรศรี  ผูแ้ทนจากตลาดผูค้า้ขาย 

                                                        
20 คณะกรรมการผูป้ระกอบการตลาดเกา้ห้องและสถาบนัชุมชนพฒันา, โครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณผูค้น
เกา้หอ้งสู่การเป็นตลาดสีเขียวเพ่ือสุขภาพ, รายงานฉบบัสมบูรณ์, 2555. 
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2. คุณเยาวเรศ  วริิยะประสิทธ์ิ  ผูแ้ทนจิตอาสา/ขา้ราชการบ านาญ 

ทีป่รึกษา 
1. นายประพนัธ์  บุญคุม้   นายอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นายอภิชาต  ชโลธร   นายกเทศบาลต าบลบางปลามา้ 
     อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
2. อาจารยพ์งษ ์ พนัธ์ุศิริ   ท่ีปรึกษานายกฯ เทศบาลต าบลตน้คราม 
     และอดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นหม่ี 
3. นายวศิรุต  อินแหยม   ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียว 
     ส านกังานจงัหวดัสุพรรณบุรี 
4. คุณสุคนธ์  ยามะรัต   เจา้ของตลาดบน 
5. คุณศุภชยั  นรานนทกิ์ตติกุล  เจา้ของตลาดกลาง 
6. คุณอุดม  ทู่ไพเราะ   เจา้ของตลาดล่าง 

 
นอกเหนือจากคณะกรรมการด าเนินการทั้งหมดท่ีกล่าวข้างต้นยงัมีภาคีความร่วมมือ 

(องค์กร/หน่วยงาน/บุคคลท่ีมาช่วย) ท่ีได้เขา้มาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการกิจกรรม
ภายในพื้นท่ีชุมชนโบราณตาดเกา้หอ้งดว้ยไดแ้ก่21 

 
- อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- เทศบาลต าบลยางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- ส านกังานการท่องเท่ียวจงัหวดัสุพรรณบุรี 
- ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบางปลามา้ 
- โรงเรียนวดัลานคา 
- โรงเรียนวดับา้นหม่ี 
- มูลนิธิบา้นขวญั 
- สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 

                                                        
21 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 4. 
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- เจา้ของตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่างของตลาดเกา้หอ้ง 
- ผูป้ระกอบการในตลาดเกา้หอ้ง 
- ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

 
หน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการในการด าเนินกจิกรรมด้านต่างๆ คือ 

1. ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร/ผูป้ระกอบการ เพื่อส่งเสริมและพฒันาตลาดเกา้ห้อง 
(การฝึกอบรม) 

2. ดา้นการพฒันาโครงสร้างและบริการการท่องเท่ียวตลาดเกา้ห้อง (การพฒันาโครงสร้าง/
การบริการ) 

3. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมสินคา้สีเขียวเป็นของฝากและของท่ีระลึกดา้นสุขภาพ (การ
พฒันาสินคา้/ของฝากของท่ีระลึก) 

4. ดา้นการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ตลาดเกา้หอ้ง (การประชาสัมพนัธ์) 
5. ทีมงานคณะด าเนินโครงการ 
6. ทีมงานตามประเมินผล22 

 
4.2.3 กจิกรรมและการด าเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 

โครงการชุบชีวติวนัวานตลาดโบราณผูค้นเกา้หอ้งสู่การเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพมี 
ทั้งหมด 4 แผนงาน รวมกิจกรรมทั้งส้ิน 12 กิจกรรมดงัน้ี 

 
แผนงานที่ 1 การพฒันาศักยภาพบุคลากร/ผู้ประกอบการ เพือ่ส่งเสริมและพฒันาตลาดเก้าห้อง23 

กจิกรรมที ่1 ประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเขา้ใจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมและการจดัท าแผนท่ีของดีชุมชน (Social Map) การพฒันาศกัยภาพ

ดา้นแหล่งการท่องเท่ียวท่ีชุมชนมี 
กจิกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏิบติัการท่องเท่ียวชุมชนรูปแบบการบริหารจดัการ 

                                                        
22 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 5. 
23 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 10. 
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กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ดูงานตลาดสามชุก ความเหมือน ความต่าง และทิศทางการพฒันาตลาด
เกา้หอ้ง 

กจิกรรมที ่5 จดัท าแผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาตลาดเกา้หอ้ง 
กจิกรรมที ่6 การติดตามประเมินผล โดยประชุมคณะกรรมการฯตามไตรมาส 

 
แผนงานที ่2 เพือ่การพฒันาโครงสร้างและบริการการท่องเที่ยวตลาดเก้าห้อง24 

กจิกรรมที ่7 ไดด้ าเนินการ 2 กิจกรรมคือ 
  7.1 อบรมการท าน ้าจุลินทรียเ์พื่อบ าบดัน ้าเสีย 
  7.2 การท าความสะอาดตลาดโดยใช้น ้ าจุลินทรียบ์  าบดัน ้ าเสียตามท่อก่อน

ไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 
กจิกรรมที ่8 การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการเป็นเจา้บา้นและผูใ้หก้ารบริการท่ีดี 

 กิจกรรมที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ผูน้ าเท่ียวท้องถ่ิน มคัคุเทศก์น้อย และปราชญ์
ชาวบา้น 

กิจกรรมที่ 10 การอบรมปฏิบติัการ เร่ือง การท ารายการน าเท่ียวตลาดเก้าห้องและสถานท่ี
ส าคญัของชุมชนไดด้ าเนินการ 2 กิจกรรมคือ  

  10.1 อบรมการท าโปรแกรมการท่องเท่ียว 
   10.2 การปรับภูมิทศัน์รอบตลาดและการจดัท าป้ายบอกทาง 
  
แผนงานที ่3 เพือ่การพฒันาและส่งเสริมสินค้าสีเขียวเป็นของฝากและของทีร่ะลกึด้าน สุขภาพ25 

 กจิกรรมที ่11 การพฒันารูปแบบสีเขียว (สินคา้ปลอดภยัท าจากธรรมชาติ) ของฝากและของท่ี
ระลึกไดด้ าเนินงาน 2 กิจกรรมคือ  
   11.1 การอบรมใหค้วามรู้กบัผูป้ระกอบการ เร่ืองการจดัท าสบู่สมุนไพรของ 
หาง่ายในชุมชน 
   11.2 การจดัการประกวด “ไข่เจียวสมุนไพรสร้างอาชีพ” 
 

                                                        
24 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 20. 
25 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 26. 
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แผนงานที ่4 เพือ่การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ตลาดเก้าห้อง26 

 กิจกรรมที่  12 การจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์เช่น CD Website  แผ่นพับ เพื่อการ 
ประชาสัมพนัธ์ตลาดรวมทั้งเชิญผูป้ระกอบการส่ือมวลชนเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี ไดด้ าเนินการ 2 
กิจกรรมคือ 
   12.1 จดักิจกรรมวนัสงกรานต ์
   12.2 การจดัพิมพห์นงัสือ “เท่ียวตลาดโบราณบา้นเกา้หอ้ง 
 
 
 
 
   
 
 

 
ภาพท่ี 4.9 แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ตลาดเกา้หอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10 หนงัสือการ์ตูนตลาดโบราณยา่นเกา้หอ้ง 
 

                                                        
26 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 28. 
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4.2.4  วิเคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานอนุ รักษ์และพัฒนาชุมชน              
ตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

(1) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมเดิมในพื้นที่ ชุมชน         
ตลาดโบราณเก้าห้อง 

 
จากการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว 

พบวา่ปัญหาโดยส่วนใหญ่ของการจดัการชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องนั้นคือ การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
ในการพฒันาชุมชนประชาชนในชุมชนจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนัอย่างจริงจงั ซ่ึงปัจจุบนับุคคลท่ีมี
ส่วนในการผลกัดนัและพฒันานั้น ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง โดยการสนบัสนุนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียื่นมือเขา้มาช่วยเหลือ และพฒันาชาวบา้น
ทุกหลงัคาเรือนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้น ในปัจจุบนัคือ รุ่นลูกหลานเจา้ของห้อง
แถว ซ่ึงส่วนใหญ่ไดอ้อกไปศึกษาและประกอบอาชีพท่ีตนเองไดศึ้กษามาจากภายนอกชุมชน จึงท าให้
ห้องแถวบางห้องปิดตวัลงไป จะมีเพียงแต่เฉพาะลูกหลานบางคนท่ียงัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุรี 
และพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีคอยมาเปิดหอ้งแถวใหชุ้มชนตลาดโบราณเกา้หอ้งดูมีสีสันและมีชีวติข้ึน 

 
ผูค้นในชุมชนลว้นแต่อยากให้ชุมชนและตลาดกลบัคืนมามีชีวิตอีกคร้ัง มีการคา้ขายกนั

อย่างคึกคกัเหมือนดงัแต่ก่อน แต่เน่ืองดว้ยทางชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องเองไดป้ล่อยให้เกิดปัญหา
ดา้นการจดัการอยูน่าน จึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนคืนสู่ความรุ่งเรืองเช่นดงัในอดีตพอสมควร ซ่ึง
ประชาชนในชุมชนก็ยงัมีกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยบา้ง ในจุดน้ีอยากจะให้เห็นผลการพฒันาในเร็ววนั ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ียากและท าให้ประชาชนบางกลุ่มนั้น ถอดใจและเลิกลม้ความตั้งใจไปในท่ีสุด อีกทั้งปัญหาใน
ความแตกต่างของช่วงอายุความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าในรูปแบบของการจดัการและ
การพฒันา 

 
การจดัการเดิมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบล

บางปลามา้ เป็นอย่างดี รวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ียื่นมือเขา้มาช่วยเหลือด้านการจดักิจกรรม
ภายในชุมชน และการหาทางพฒันาชุนชนการศึกษาดูงานของชุมชนน าร่องท่ีต่างๆ และความสามคัคี
ของผูน้ าชุมชนท่ีไดร่้วมมือกนัช่วยให้เกิดกิจกรรมและรูปแบบการจดัการส่วนหน่ึงให้กบัชุมชน อาทิ
เช่น การจดักิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนมีชีวิตชีวาข้ึน การเปิดบา้นของคนในชุมชนให้นกัท่องเท่ียวเขา้มา
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ศึกษาและเรียนรู้มรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีตนเองมีอยู ่และให้ความรู้ความเขา้ใจอธิบายความเป็นมา
และพาชมบา้นอย่างเป็นกนัเอง จึงท าให้ประชาชนในชุมนมีความพอใจและมีแรงท่ีจะพฒันาและ
จดัการมรดกชุมชนต่อไปในระดบัหน่ึง เพียงแค่ตอ้งการวิธีการจดัการท่ีมีคุณค่าและสามารถใช้ได้
เหมือนกนัทุกครัวเรือน ซ่ึงประชาชนทุกคนพร้อมท่ีปฏิบติั และช่วยกนัสืบสานพฒันา แต่ในขณะเดียว
ก็ไม่อยากใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจนมากเกินไปจนเกิดการเปล่ียนวถีิชีวติความเป็นอยูท่างสังคม 
 

(2) สรุปความส าเร็จของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

ชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้อง แหล่งยา่นชุมชนโบราณการคา้เก่าแก่ของจงัหวดัสุพรรณบุรี
ท่ีอุดมไปดว้ยมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีควรแก่การอนุรักษ ์และเผยแพร่ให้ศึกษาในปัจจุบนั ทั้ง
เอกลกัษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญา ด้านอาชีพ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของผูค้นในย่าน
ชุมชนแห่งน้ีท่ียงัคงรักษา และหวงแหนมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ียงัคงอยู ่ถึงแมว้า่พลงัในการ
ขบัเคล่ือนของคนในชุมชนนั้น จะมีไม่มากแต่ก็รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรภายนอกทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาลรวมไปถึงองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัเห็นถึงคุณค่าของชุมชนตลาด
โบราณเก้าห้องแห่งน้ี ดังจะเห็นได้จากการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ท่ีทางชุมชนได้ช่วยกัน
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีไดเ้ขา้ใหก้ารสนบัสนุนและตวัโครงการเองก็ไดป้ระสบความส าเร็จเป็น
รูปธรรมข้ึนมา ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่บ้างแต่ก็ยงัท าให้เห็นแล้วว่ายงัมีคนอีก
จ านวนหน่ึงท่ียงัอยากเห็นชุมชนยา่นการคา้โบราณแห่งน้ีกลบัข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังถึงแมว้า่จะไม่ได้
มีความคึกคกัดา้นการคา้เหมือนดงัแต่ก่อน แต่กล่ินอายท่ียงัหลงเหลือก็ท าให้ผูค้นในชุมชนมีแรงและมี
พลงัท่ีจะรักษาพฒันากบัมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษไปจนชัว่
ลูกชัว่หลาน 

ดว้ยเหตุน้ีเองท่ียงัท าให้ชุมชนโบราณตลาดเก้าห้องไม่เคยหายไปจากความทรงจ าของ
ผูค้นทั้งในอดีตและปัจจุบนั ความมีอตัลกัษณ์ของตนเองท่ีเด่นชดัทางสถาปัตยกรรมของตลาดเกา้ห้อง 
จึงท าตลาดเกา้ห้องแห่งน้ี ไดรั้บเกียรติในการเป็นสถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายต่อหลายเร่ือง 
ซ่ึงก็เป็นความส าเร็จในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณของตนเองไดดี้อีกอยา่งหน่ึง ท าให้ผูค้นใน
ชุมชนเองไดต้ระหนกัวา่การท่ียงัอนุรักษม์รดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีค่าเหล่าน้ีไวน้ั้นไม่ไดเ้ป็น
การอนุรักษท่ี์สูญเปล่า ยงัมีคนท่ียงัเห็นความงดงามและคุณค่าของมรดกทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม
แห่งน้ีและถือเป็นการประชาสัมพนัธ์ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องเป็นอยา่งดีโดยท่ีผูค้นในชุมชนเองไม่
ตอ้งลงทุนลงแรงอะไรมากเพียงแต่ช่วยกนัสอดส่องและหวงแหนมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีมี



 

 114 

มาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษไวใ้ห้คงอยู่และช่วยกนัรักษาส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ
วฒันธรรมท่ีดีแก่คนรุ่นหลงัให้ไดท้ราบวา่สถานท่ีเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงอาคารไมเ้ก่าๆ แต่น้ีเป็นการ
เล่าขานประวติัศาสตร์ผา่นส่ิงก่อสร้างท่ีมีค่ามากเกินกวา่จะประเมินค่าได ้
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.11 การใชส้ถานท่ีในการถ่ายท าละคร 
 

นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีเวบ็ไซด์และบล็อกเกอร์ช่ือดงัไดใ้ห้ความสนใจกบัมรดกทางศิลปะ
และวฒันธรรมมีมีคุณค่ายิง่ในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งแห่งน้ีเป็นจ านวนมากทั้งการแนะน าสถานท่ี
ท่ีควรไปเยี่ยมชม การแนะน าตลาดโบราณท่ีน่าสนใจต่างๆ ในประเทศตลาดเกา้ห้องก็ยงัคงมีรายช่ือ
อนัดบัตน้ๆ ในรายการนั้น นอกจากในเร่ืองของตลาดโบราณแลว้วิถีชีวิตของคนในชุมชน  มิปัญญา
ของปราชญ์ชุมชน และภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องก็ยงั
เป็นท่ีสนใจและไดมี้ผูค้นเขา้มาเยี่ยมชมทั้งในรูปแบบของการเขา้มาเยีย่มชมและเขา้มาศึกษาดูงานเพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12  เวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีแนะน าชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งและใหค้วามรู้ทางประวติัศาสตร์ของ

ชุมชนและความเป็นมาของชุมชน 
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อีกทั้งยงัมีรายการสารคดีต่างๆ ท่ีไดใ้ห้ความสนใจและช่วยเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กบั
ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งอีกดว้ย โดยการน าเสนอในรูปแบบของบนัเทิงก่ึงวชิาการท่ีท าใหเ้ขา้ใจง่าย
ไดรั้บทั้งความบนัเทิงและความรู้ไปพร้อมๆ กนั ท าให้ผูค้นรู้จกัชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องมากข้ึน 
ความโดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และอาหารคาวหวานอนัข้ึนช่ือของตลาดเกา้
หอ้งส่ง ผลให้นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ขา้มาเยีย่มชมชุมชนโบราณตลาดเกา้
หอ้งกนัมากข้ึน และจากท่ีไดล้งพื้นท่ีส ารวจพดูคุยกบัผูค้นในชุมชนพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชม 
ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า มาตลาดเกา้ห้องไม่ไดเ้พียงแต่ถ่ายรูปกบัภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ี
สวยงาม การได้ล้ิมรสอาหารคาวหวานท่ีอร่อย และเป็นสูตรตน้ต าหรับก็ยงัได้ความรู้และไดเ้รียนรู้
แหล่งมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมได้เป็นอย่างดี จึงไม่ได้ให้แต่ความสนุกสนานความบนัเทิง
เท่านั้น ความรู้และประวติัศาสตร์มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมก็ท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยี่ยมชม
เหล่านั้นประทบัใจในส่ิงท่ีไดรั้บอยูไ่ม่นอ้ย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 รายการสารคดีทางโทรทศัน์ท่ีเขา้มาถ่ายท าในชุมชนโบราณตลาด เกา้หอ้ง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.14 รายการสารคดีทางโทรทศัน์ท่ีเขา้มาถ่ายท าในชุมชนโบราณตลาดเกา้หอ้ง 
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ความเจริญมัง่คัง่ของชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องในอดีต การสั่งสมมรดกทางศิลปะและ
วฒันธรรมต่างๆ ในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ความยิง่ใหญ่ของชุมชนโบราณตลาดเกา้หอ้งยงัไม่เคย
ถูกลืมเลือนไป ยงัมีผูค้นให้ความสนใจและท่ึงในความเจริญมัง่คัง่และยิ่งใหญ่ของสถานท่ีแห่งน้ี ใน
อดีต การหวงแหนรักถ่ินฐานบา้นเกิดของผูค้นท่ีเคยอิงอาศยัตั้งแต่สมยัคร้ังบรรพบุรุษ ถึงแมว้า่ปัจจุบนั
สังคมการคา้ขายท่ียิ่งใหญ่ในสมยัก่อนอาจจะถูกลบเลือนไปแต่ความทรงจ าของผูค้นแถวนั้น มรดก
ทางศิลปะและวฒันธรรมท่ียงัคงเห็นอยู่ได้อย่างชัดเจน ในปัจจุบนัจะตอ้งด าเนินต่อไปและถูกจดั
การบูรณาการใหเ้ขา้กบัยคุสมยั ใหส้ถานท่ีแห่งน้ี ไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัทางศิลปะและวฒันธรรม
มรดกท่ีไดจ้ากบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมายงัคงจะตอ้งไดเ้ผยแพร่ไปยงัชัว่ลูกชัว่หลาน ถึงแมว้า่จะตอ้ง
ด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและใช้ระยะเวลานานเพียงใดให้ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องแห่งน้ี
กลบัคืนสู่ความคึกคกัดงัเดิม ผูค้นในชุมชนแห่งน้ีก็พร้อมท่ีจะช่วยกนัให้ส่ิงท่ีมุ่งหวงัประสบผลส าเร็จ
ใหม้ากข้ึนกวา่น้ีใหชุ้มชนโบราณเกา้หอ้งฟ้ืนคืนชีวติขน้มาอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 

(3) สรุปปัญหาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
 

ปัญหาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องท่ีได้จากการลงส ารวจพื้นท่ีทั้ งทางด้านการ
สอบถามและสัมภาษณ์คือยงัมีประชาชนบางส่วนในชุมชนไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินงานไดช่้วยกนัท าข้ึนมาแต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น แต่หากไดรั้บการช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ี
ทั้งชุมชนเช่ือไดว้า่ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องสามารถเป็นชุมชนน าร่องในดา้นของการจดัการมรดก
ทางศิลปะและวฒันธรรมภายในพื้นท่ีไดอ้ยา่งดี แต่ก็ยงัมีประชาชนบางจ านวนห้องแถวบางห้องท่ีไม่
ยอมเปิดห้องแถวเหมือนดงัแต่ก่อนเม่ือคร้ังบรรพบุรุษเคยท ามา แต่ก็เน่ืองจากเพราะสภาพสังคมใน
ปัจจุบนั ผูค้นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึนมีทางเลือกในการศึกษาและการอยูอ่าศยัมากข้ึน 
เหตุน้ีเองจงเป็นปัญหาท่ียงัคงพบเจอในชุมชนแห่งน้ีห้องแถวบางห้องไม่ไดอ้าศยัและประกอบอาชีพ
อยู่ท่ีน้ีแลว้แต่ก็ยงัมีใจรักและหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างมาจึงไดม้าเปิดห้อง
แถวทุกๆ วนัหยุด และวนัเสาร์วนัอาทิตย ์เพื่อให้ห้องแถวและตลาดเกา้ห้องมีชีวิตชีวาข้ึนมา ก็จึงว่า
เป็นการเร่ิมตน้ในการปรับปรุงเละพฒันาท่ีดี 

ระยะเวลาคืออีกหน่ึงปัญหาท่ีทางคณะกรรมการด าเนินงานของชุมชนพบเจอเพราะ
ประชาชนในชุมชนบางคนตอ้งการท่ีจะใหมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและพฒันาใหท้นักบัยา่น
ชุมชนเก่ายา่นตลาดเก่าท่ีอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการจดัการ ซ่ึงประชาชนในกลุ่มดงักล่าวนั้น
ตอ้งการท่ีจะให้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชนอยา่งมากมาย เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนกลบัมา
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คึกคกัเหมือนดงัแต่ก่อน แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีประชาชนอีกบางกลุ่มท่ีตอ้งการจะใช้วิถีชีวิตใน
แบบเดิมไม่ตอ้งการให้กลายเป็นการสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในเชิงเศรษฐกิจจนเกิดไป
อยากจะให้เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีผูค้นสนใจเขา้มาเยี่ยมชมและศึกษาจริงๆ มีคนเขา้มาชม
วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องอยา่งแทจ้ริง ไม่อยากจะพฒันาหรือเปล่ียนแปลง
วถีิชีวิตความเป็นอยูอ่าคารบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัไปให้มากกวา่น้ีจนผิดเพี้ยนไปจากแต่ก่อน ปัญหาดา้น
การจดัการภูมิทศัน์จึงเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะการจดัการดา้นภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมตอ้งใช้
ค่าใช่จ่ายในการจดัการและตอ้งใช้ระยะเวลารวมไปถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดว้ย ทั้งน้ี ทาง
เทศบาลต าบลบางปลามา้ก็ไดเ้ร่ิมด าเนินการการจดัการภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมในชุมชนตลาดโบราณ
เก้าห้องข้ึนบ้างแล้ว จึงเห็นได้ว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้มองขา้มในด้านน้ีไป และ
พร้อมท่ีจะสนบัสนุน 

สุดทา้ยแลว้นั้นการจดัการดา้นมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมของตลาดเกา้ห้องให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมไดน้ั้นจะตอ้งมีการศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองของการจดัการอยา่ง
จริงจงั การขาดโครงการน าร่องและการขาดความรู้ในเร่ืองของการจดัการมรดกทางวฒันธรรมพื้นถ่ิน
ของตนท่ีมีอยูจึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทางชุมชนเองจะตอ้งเรียนรู้และไดรั้บการช่วยเหลือเร่ืองการเรียนรู้การ
จดัการมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมของตนเองอย่างถูกตอ้งและเป็นไปได้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณีของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเองด้วย เพื่อท่ีในอนาคตนั้น
ชุมชนตลาดโบราณตลาดเกา้ห้องจะไดเ้ป็นชุมชนน าร่องในการจดัการมรดกทางศิลปะและวฒันธรรม
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม เพราะทรัพยากรทางมรดกศิลปะและวฒันธรรมท่ี
มีอยูอ่ยา่งมากมายในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง และประชาชนในชุมชนเองก็พร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง
ให้เป็นเจา้บา้นและวิทยากรท่ีดี รวมถึงปราชญ์ชาวบา้นท่ีพร้อมเปิดบา้นของตนและน าเสนอศิลปะ
วิทยาการท่ีตนมีให้ผูค้นท่ีเขา้มาเยี่ยมชมไดเ้รียนรู้พร้อมทั้งเผยแพร่มรดกทางศิลปะและวฒันธรรม
เหล่าน้ีให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและกลายเป็นชุมชนมีการจดัการมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 
(4) สรุปการวเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตลาด

โบราณเก้าห้อง 

จุดเร่ิมตน้ของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง เร่ิมจากชาวลาวพวนท่ีอพยพมาจากเวียงจนัทร์
มุ่งหนา้เขา้สู่ประเทศไทยรวมถึงอ าเภอบางปลามา้ และไดเ้ร่ิมสร้างหลกัปักฐานบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่
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น ้ าท่าจีน ชาวลาวพวนกลุ่มน้ีไดข้ยายพื้นท่ีในการท ามาหากินและสร้างท่ีอยู่อาศยักระจายทัว่พื้นท่ีลุ่ม
แม่น ้ าท่าจีนบริเวณชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งเองนั้น ก็เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชาวลาวพวนบางพวก
เช่นกนัหลกัฐานท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือบา้นเกา้ห้องท่ีตั้งอยู่ตรงขา้มกบัชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง
ขา้งวดัลานคา บา้นเกา้ห้องสร้างโดยขุนก าแหงฤทธ์ิ (เอกสารบางฉบบัใชช่ื้อ “ขุนก าแหงลือชยั”) ซ่ึงมี
หนา้ท่ีเก็บส่วย ภาษีอากร ส่งให้กบัหลวงและเป็นผูน้ าชุมชนของหมู่บา้นเกา้ห้องซ่ึงเป็นชาวลาวพวน
กลุ่มคนท่ีอพยพมาจากเวยีงจนัทร์ 

ในยุคเร่ิมแรกท่ีชุมชนตลาดริมน ้ าแห่งน้ียงัเป็นเพียงชุมชนริมน ้ าเล็กๆ ท่ีเกิดจากการท่ี
ผูค้นท่ีแสวงหาโอกาสทางการคา้และการตั้งถ่ินฐานท ามาหากินรวมทั้งพ่อคา้ในอดีตท่ีมองเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ และความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงของท่ีดิน บริเวณริม
ฝ่ังแม่น ้ าสุพรรณบุรีแห่งน้ี จึงท าให้เร่ิมมีการรวมตวัของประชากรและจบัจองท่ีวา่งเพื่อท าการเกษตร
ซ่ึงปัจจยัน้ีเอง เป็นลกัษณะพื้นฐานของการเกิดชุมชนตลาดริมน ้ าอ่ืนๆ ในจงัหวดัสุพรรณบุรีเช่นกนั 
เช่น ชุมชนตลาดสามชุก ชุมชนตลาดศรีประจนัต ์ชุมชนตลาดบางล่ี เป็นตน้ ต่อมาชุมชนตลาดเหล่าน้ี
ไดก้ลายเป็นชุมชนริมน ้าท่ีมีความส าคญั และมีบทบาททางการคา้ท่ีส าคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรี 

การขยบัขยายและวิวฒันาการของตลาดเกา้ห้อง ได้พฒันาข้ึนตามรุ่งเรืองของตลาดท่ีมี
ผูค้นเขา้มาท าการคา้ขายทั้งทางเรือทางแพและการเดินทางเท้าเขา้มาตลาดเก้าห้องขยบัขยายตวัข้ึน
เร่ือยๆ จนกลายเป็นตลาดริมแม่น ้ าขนาดใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของจงัหวดัสุพรรณบุรี ตลาด
เกา้ห้องสามารถแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนัตามพฒันาการของตลาด คือ ตลาดบน ตลาดกลาง 
และตลาดล่าง มีการวางผงัท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป ตามแต่องคป์ระกอบแวดลอ้มท่ีถูกสร้างข้ึน
และจดัวางลงในตลาดยอ่ยแต่ละแห่งท่ีถูกสร้างเพิ่มเติมขยบัขยายข้ึนมาในแต่ละยคุ 

แต่เม่ือในเวลาต่อมาการขนส่งทางน ้าท่ีถูกลดความส าคญัลงชุมชนนอ้ยใหญ่โดยเฉพาะท่ี
อยูต่ามริมฝ่ังแม่น ้ าสุพรรณบุรีรวมทั้งตลาดเกา้ห้องเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจนตลาดเกา้ห้องเร่ิม
ลดบทบาทลงและค่อยๆ เงียบเหงาลงในท่ีสุดเจา้ของห้องแถวบางห้องก็ไดข้ายห้องแถวให้คนอ่ืนเช่า
ร้านคา้บางร้านก็ค่อยๆ ทยอยตวักนัปิดกิจการลงไปหลายครอบครัวเปล่ียนการประกอบอาชีพ หรือ
ยา้ยครอบครัวไปท ามาหากินในตวัเมืองเป็นหลกั 

ทั้งน้ีนั้นความรุ่งเรืองของตลาดเก้าห้องในอดีตยงัคงปรากฏร่องรอยให้ผูค้นในชุมชน
ยงัคงระลึกถึงความเจริญและความมัง่คัง่ในชุมชนของตนจึงไดเ้กิดการฟ้ืนฟูตลาดเก้าห้องข้ึนมาให้
เหมือนเดิมโดยการจดัตั้งคณะกรรมการภายในชุมชนร่วมกนัจดักิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนใหชุ้มชน
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ไดก้ลบัมาคึกคกัมีชีวิตชีวาอีกคร้ังรวมไปถึงการชกัชวนให้ผูค้นภายในชุมชนเจา้ของห้องแถวกิจการ
ต่างๆ ไดเ้ปิดบา้นของตนอีกคร้ังเพื่อท าให้ตลาดเกา้ห้องกลบัมามีชีวิตอีกคร้ังอาคารเรือนไมต่้างๆ รวม
ไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนก็ยงัคงความสมบูรณ์ประกอบกบัยุคปัจจุบนัผูค้นนกัท่องเท่ียว
หันมาให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์กนัมากข้ึนจึงเป็นโอกาสท่ีดีของชุมชนท่ีจะสร้าง
แรงจูงใจใหช่้วยกนัพฒันาและจดัการกบัมรดกทางวฒันธรรมอยา่งมากมายภายในชุมชนท่ีตนเองมีอยู ่

องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในตลาดยอ่ยทั้งสามคือเรือนแถวคา้ขายซ่ึงวางตวักระจายอยู ่
ทัว่ไปในพื้นท่ีของตลาดย่อยทั้งสามโดยเรือนแถวคา้ขายเกือบทั้งหมดถูกออกแบบวางผงัให้ ทางเขา้
เรือนอยูใ่นทิศทางตั้งฉากกบัแนวริมฝ่ังแม่น ้ าถนนและไปมาหาสู่กนัไดโ้ดยไม่ตอ้งออกจากตลาดหน่ึง
เพื่อเขา้สู่อีกตลาดหน่ึงแต่มีทางเดินท่ีตดัขวางเช่ือมต่อตลาดยอ่ยทั้งสามตามระยะต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

เรือนแถวค้าขายของตลาดเก้าห้องถึงแม้จะมีอายุไม่นานนับร้อยปีแต่ก็มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมท่ีสมควรไดรั้บการศึกษาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีสภาพดีและใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสม
ต่อไปในอนาคตเรือนแถวในเมืองตลาดเก้าห้องน้ีสามารถแบ่งเป็นประเภทตามลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ เรือนแถวคา้ขายแบบชั้นเดียว เรือนแถวคา้ขายแบบ
สองชั้น และอาคารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไดแ้ก่ อาคารโถงตลาด และยุง้ขา้ว 

ภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องท่ีมีแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีควรแก่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ทางศิลปะและวฒันธรรมหลายอยา่งทั้งทางดา้นสถาปัตยกรรม ความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม
พื้นถ่ิน อุตสาหกรรม หตัถกรรม คหกรรม และภูมิปัญญาชุมชนอยู่มาก จากการส ารวจ และศึกษาทั้ง
ภาพเอกสาร และภาคสนามพบวา่มรดกทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจในพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง
นั้นมี 29 แหล่งประกอบไปด้วย ไดแ้ก่ บา้นเกา้ห้อง ตลาดเกา้ห้อง วดัลานคา วดับา้นหม่ี พิพิธภณัฑ์
ตลาดเก้าห้อง ศาลเจา้พ่อทุ่งแค ศาลเจา้แม่ทบัทิม ศาลหลกัเมือง ร้านศริวฒันา ศูนยห์ัตถกรรมป้าอ่ึง 
ร้านสบายใจจงั (เก้าห้องแกลอร่ี) หอดูโจร โรงสีเก่า ร้านวาณิชดี ร้านขนมเป๊ียะตั้งกุ ้ยก่ี ร้านกาแฟ
ประชานิยม ร้านสมุนไพรครูแดง ขนมไทยเจ๊เซียม โรงพิมพไ์พโรจน์ ฮูศ้กัด์ิสิทธ์ิโบราณ ร้านทองเก่า 
หลุมเก็บของโบราณ เอกสารโบราณและของเก่าบา้นมหาเจริญ บา้นสะสมเหล้าโบราณ (ราดหน้า
เจจุ้ก๊) ร้านกะหร่ีป๊ัปคุณอดุล ร้านเกา้หอ้งเฟรม ร้านงยงคไ์พบูลย ์ร้านฉัว่อ่ีฮวด และร้าน ร.เรือนไม ้

และอีกทั้งยงัมีวตัถุท่ีจดัแสดงอยูภ่ายในพิพิธภณัฑ์เกา้หอ้งซ่ึงวตัถุต่างๆ ภายในพิพิธภณัฑ์
ตลาดโบราณเกา้ห้อง จดัแสดงข้ึนโดยวตัถุประสงคห์ลกั คือ จดัแสดงเพื่อให้เห็นขา้วของเคร่ืองใช้ใน
อดีตท่ีผูค้นในช่วงเวลานั้นใชก้นัจริงๆ ขา้วเคร่ืองเคร่ืองใชต่้างๆ ไดรั้บ บริจาคจากผูค้นในชุมชนตลาด
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โบราณเกา้ห้อง เป็นส่วนใหญ่วตัถุท่ีจดัแสดงโดยส่วนมากแลว้ นั้นเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนธนบตัร
เหรียญเงินตรา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ตกแต่งบา้น เป็นตน้ โดยแยกตามการใชง้านแบ่ง
ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ วตัถุท่ีใช้ในวิถีชีวิตประจ าวนั วตัถุท่ีใช้ในวิถีชีวิตการคา้ขายและประกอบอาชีพ 
และวตัถุท่ีใชอ้  านวยความสะดวกและวทิยาการสมยัใหม่ 

ความเช่ือ ประเพณี ในพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องนั้นได้ให้ความส าคญักับทั้ง 
ประเพณีท้องถ่ินแล้ว ประเพณีสากลซ่ึงจะจัดข้ึนเป็นประจ าอยู่ทุกๆ ปี และได้รับการช่วยเหลือ
สนบัสนุนทั้งในส่วนของหน่วยงานองคก์รปกตรองส่วนทอ้งถ่ินและความร่วมแรงร่วมใจกนัของตวั
ประชาชนในพื้นท่ีเองดว้ยจึงได้สรุปประเพณีและความเช่ือในพื้นท่ีชุมชน ตลาดโบราณเกา้ห้องได้
ดงัน้ี คือ 1. งานวนัข้ึนปีใหม่ 2. งานประจ าปีไหวเ้จา้พ่อทุ่งแค เจา้แม่ทบัทิมและเจา้พ่อหลกัเมือง 3. 
งาน วนัสงกรานต ์4. ประเพณีท าบุญ ก าฟ้า 5. งานพิธีทาง ศาสนาและ 6. งานรัฐพิธี 

มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าของชุมชนให้คุณค่าในการเรียนรู้ทางด้านมรดกทาง
วฒันธรรมของชุมชนสะทอ้นให้เห็นองค์ความรู้หลายๆ ดา้น ทุกแหล่งลว้นแลว้แต่มีองค์ความรู้ของ
ตนเองทั้งองคค์วามรู้ทางดา้นสถาปัตยกรรมงานช่างในอดีต ภูมิปัญญาของปราชญชุ์มชนท่ีสะทอ้นให้
เห็นผ่านนวตักรรมเคร่ืองมือวิทยาการต่างๆ จากการสัมผสัและศึกษามรดกทางวฒันธรรมนั้ น 
ประเพณีความเช้ือต่างๆ ท่ีปฏิบัตินับถือกันมาหลากหลายชั่วอายุคนแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเปรียบ
เหมือนกบัห้องเรียนขนาดใหญ่ท่ีสามารถน าคุณค่าขององคค์วามรู้ต่างๆ มาเรียนรู้อยา่งบูรณาการและ
อีกหน่ึงคุณค่าท่ีแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเหล่าน้ีมีต่อชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องไดแ้ก่การเล่าขาน
และการสะทอ้นวถีิชีวิตความเป็นอยู ่ประวติัศาสตร์การก่อตั้งชุมชน การคมนาคมขนส่ง การประกอบ
อาชีพความรุ่งเรืองของวิทยาการต่างๆ ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวนั การส่ือสารติดต่อคา้ขาย วิทยาการ
ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในอดีต ทั้งหมดสะทอ้นผ่านมรดกทางวฒันธรรมเหล่าน้ีทั้งส้ินดว้ยเหตุน้ี
มรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องเหล่าน้ีจึงมีคุณค่าในการเรียนรู้ทางดา้นศิลปะ
และวฒันธรรมท้องถ่ินและพฒันาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมต่อไปใน
อนาคตสภาพปัญหาของมรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

มรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งมีอยูอ่ยา่งมากมายทัว่พื้นท่ีบริเวณ
ตลาดมี ทั้งมรดกทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตท่ีอยูอ่าศยัสถาปัตยกรรม และเคร่ืองใช้
ไมส้อยต่างๆ ในอดีตท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของชุมชนตลาดท่ีสืบทอดกนั มาถึงปัจจุบนัแต่
ทั้งน้ีนั้นมรดกทางวฒันธรรมดงักล่าวกลบัอยู่คนละท่ีละทางกระจดักระจายกนัอยู่ตามท่ีต่างๆ ของ
ชุมชนกลับกลายเป็นว่าชุมชนมีมรดกทางวฒันธรรมอยู่อย่างมากมาย แต่กลับไม่ได้น ามรดกทาง
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วฒันธรรมท่ีมีค่าเหล่านั้นมาใช้ก่อให้เกิดองคค์วามรู้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่างก็เก็บไวใ้นบา้นเรือน
ของตนการกระจดักระจายของมรดกทางวฒันธรรมเหล่าน้ี ท าให้มรดกทางวฒันธรรมทั้งหมดภายใน
ชุมชนไม่เช่ือมโยงกนัอีกทั้งยงัไม่มีการจดัการ มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

อีกทั้งอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในชุมชนไม่ไดน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่หลายท่ี เช่น 
อาคารโถง ตลาด โรงสีเก่า หรือแมแ้ต่อาคารไมท่ี้เคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์มาแลว้หลายเร่ือง 
ก็ถูกปล่อยทิ้งไวใ้ห้รกร้างเป็นท่ีเก็บของเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวส์ร้างส่ิงปฏิกลูมากมายท าให้สภาพภูมิ
ทศัน์ชุมชนนั้นไม่ น่ามองไม่เกิดจุดเด่นให้กบัชุมชนทั้งๆ ท่ีมรดกทางวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรม
เหล่านั้นมีอตัลกัษณ์ของตนเองอย่างชัดเจนและเป็นสถาปัตยกรรมท่ีอยู่คู่กบัชุมชนตลาดโบราณเก้า
หอ้งมาตั้งแต่สมยัก่อตั้งตลาดแต่ปัจจุบนักลบักลายเป็นเพียงท่ีเก็บของสร้างความสกปรกและก่อใหเ้กิด
ภูมิทศัน์ท่ีไม่ดีให้กบัชุมชนซ่ึงแทจ้ริงแลว้สถาปัตยกรรมภายในชุมชนและอยู่บริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง
เหล่าน้ีนั้นมีองค์ความรู้ท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้แต่อาจเป็นเพราะสถานท่ีดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ใน
ชุมชนจึงไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าท่ีควรหากมีการน ามรดกทางวฒันธรรมทั้งหมดดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้
มาจดัการให้ไปในทิศทางเดียวกนัและไดรั้บความร่วมมือของชุมชนรวมไปถึงไดรั้บความรู้ดา้นการ
จดัการมรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชนอย่างถูกตอ้งจะสามารถก่อประโยชน์สูงสุดให้กบัชุมชน
ตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

ดา้นการด าเนินงานและกิจกรรมทางวฒันธรรมในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องมีแผนงาน
และโครงการต่างๆ ของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งนั้นไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการ ในการด าเนินการ
ข้ึนมา เพื่อรวบรวมความคิดและน าเสนอโครงการต่างๆ ให้กบัภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรต่างๆ ท่ี
คอยสนับสนุนในด้านการจดัการชุมชนและมรดกทางวฒันธรรมใน ชุมชนซ่ึงโครงการดงักล่าวก็
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักโดยมูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซ่ึงมี
โครงการท่ีไดด้ าเนินการข้ึนคือ “โครงการชุบชีวติวนัวานตลาด โบราณ ผูค้นเกา้หอ้ง สู่การเป็นตลาดสี
เขียวเพื่อสุขภาพ”ซ่ึงมีทั้งหมด 4 แผนงาน รวม กิจกรรมทั้งส้ิน 12 กิจกรรม 

สภาพปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานและกิจกรรมทางวฒันธรรมพบวา่การด าเนินงานไม่
ค่อยประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรทั้งความร่วมมือของผูค้นในชุมชนสาเหตุเพราะต่างคนต่างประกอบ
อาชีพท่ีแตกต่างกนับางคนต้องออกไปท างานขา้งนอกชุมชนจึงไม่ค่อยมีเวลาร่วมมือ กบักิจกรรม
ดังกล่าวอีกทั้ งกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นกิจกรรมท่ีเน้นส่งเสริมทางด้านการท่องเท่ียว หรือการความ
ตอ้งการใหผู้ค้นมาท่องเท่ียวมาซ้ือของมากเกินไปท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัจน เกินไปสินคา้ท่ีน ามาขาย
นั้นก็เป็นสินคา้ของฝากทัว่ไปท่ีไม่มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองแต่ไม่มองยอ้นกลบัถึงคุณค่าทางมรดก
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วฒันธรรมท่ีตนเองมีอยูน่ั้นสามารถเป็นจุดขายไดม้ากกวา่ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัคนใหค้วามสนใจกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์ากกวา่นกัท่องเท่ียวบางคนท่ี เขา้มาเยี่ยมชมและเพื่อท่ีจะเขา้มาเรียนรู้ในมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีชุมชนมีอยู่เพราะไม่สามารถ หาดูท่ีไหนได้ชุมชนก็เปรียบเสมือนกบัความรู้นอก
ห้องเรียนท่ีมีองค์ความรู้อยู่มากการท่ีบุคคลภายนอกเขา้เพื่อท่ีจะตอ้งการความตอ้งการดงักล่าวแต่
ไม่ได้องค์ความรู้อะไรออกไปความประทบัใจย่อมจะเกิดข้ึนน้อยแหล่งอ านวยความสะดวกให้กบั
บุคคลภายนอกไม่รองรับส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการอาทิเช่น แผนท่ีท่ีชดัเจนแสดงองค์ความรู้ท่ีมีมากกว่า
เดิมป้ายให้ขอ้มูลแหล่งมรดก ทางวฒันธรรมต่างๆ รวมไปถึงการบอกถึงคุณค่าความส าคญัและองค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากการ เขา้ไปเรียนรู้ในสถานท่ีแห่งนั้นการได้รับความร่วมมือจากผูค้นภายในชุมชนมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะจะให้บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเยี่ยมชมนั้นไม่รู้ท่ีเควง้ควา้งจบัตน้ชน
ปลายไม่ถูก ไม่รู้วา่จะเร่ิมไปจากท่ีไหนดีและท่ีใดบา้งท่ีสามารถให้ขอ้มูลองคค์วามรู้เหล่านั้นไดผู้ค้น
ภายในชุมชนตอ้งพร้อมท่ีจะเป็นเจา้บา้นท่ีดีและหมัน่ศึกษาหาองคค์วามรู้เพิ่มเติมเสมอนอกจากท่ีจะ 
เรียนรู้และทราบถึงองคค์วามรู้ของมรดกทางวฒันธรรมท่ีตนเองรู้อยา่งเดียวไม่ไดต้อ้งหมัน่หาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กบัตนเองไดอี้กดว้ยอีกหน่ึงปัญหาท่ีเคยประสบปัญหานั้นคือภยัพิบติั
จากธรรมชาติตอนท่ีน ้าท่วมตลาดเกา้หอ้งหนกัท าใหเ้กิดความเสียหายทางดา้น ภูมิทศัน์วฒันธรรมของ
ชุมชนไปบา้งบางส่วนท าให้ภูมิทศัน์ไม่สวยงามและการคา้ขายไม่ประสบผลส าเร็จเกิดปัญหาการ
ขาดทุนผูป้ระกอบการบางส่วนจึงไม่เปิดบา้นน าสินคา้มาขายก็ยิ่งท า ให้เกิดหาตลาดซบเซาตลาดขาด
สีสันไม่มีชีวิตชีวาและท าให้บุคคลภายนอกเขา้มาน้อยมากจากการวเิคราะห์ของผูท้  าการวิจยัจึงพบวา่
สาเหตุหลกัของการท่ีชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องเกิดปัญหานั้นมาจากการขาดความดึงดูดของชุมชน
ชุมชนไม่มีจุดขายของตวัเองท่ีชดัเจนไม่มีการ บริหารจดัการแหล่งมรดกทางวฒันธรรมทรัพยากรอนัมี
ค่าของชุมชนปล่อยให้ทิ้งร้างทั้งท่ีมรดกทางวฒันธรรมเหล่านั้นมีคุณค่าอยา่งมากต่อการเรียนรู้สามารถ
เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปะและวฒันธรรมไดอี้กทั้งในอนาคตนั้นอาจจะสามารถเป็นชุมชนน า
ร่องดา้นการจดัการ มรดกทางวฒันธรรมของชุมชนไดอี้กดว้ย 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการจดักิจกรรมเดิมในพื้นท่ีชุมชนตลาด 
โบราณเกา้ห้องโดยส่วนใหญ่แลว้พบว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่ของการจดัการชุมชนโบราณตลาดเก้า
ห้องนั้นคือการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในการพฒันาชุมชนประชาชนในชุมชนจะตอ้งร่วมแรง ร่วมใจกนั
อยา่งจริงจงัซ่ึงปัจจุบนับุคคลท่ีมีส่วนในการผลกัดนัและพฒันานั้นไดแ้ก่กลุ่มผูน้ าชุมชนตลาดโบราณ
เกา้ห้องโดยการสนบัสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียื่นมือเขา้มา
ช่วยเหลือและพฒันาชาวบา้นทุกหลงัคาเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้นในปัจจุบนั
คือรุ่นลูกหลานเจา้ของห้องแถวซ่ึงส่วนใหญ่ไดอ้อกไปศึกษาและประกอบอาชีพท่ีตนเองไดศึ้กษามา
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ดา้นนอกชุมชนจึงท าใหห้อ้งแถวบางหอ้งปิดตวัลงไปจะ มีเพียงแต่เฉพาะลูกหลานบางคนท่ียงัอาศยัอยู่
ในจงัหวดัสุพรรณบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีคอยมาเปิดห้องแถวให้ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องดูมีสีสัน
และมีชีวิตข้ึนผูค้นในชุมชนลว้นแต่อยาก ให้ชุมชนและตลาดกลบัคืนมามีชีวิตอีกคร้ังเหมือนดงัแต่
ก่อนแต่เน่ืองดว้ยทางชุมชนตลาด โบราณเกา้ห้องเองไดป้ล่อยให้เกิดปัญหาดา้นการจดัการอยู่นานจึง
ตอ้งใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนคืนสู่ความรุ่งเรืองเช่นดงัในอดีตพอสมควรซ่ึงประชาชนในชุมชนก็ยงัมี
กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยบ้าง ในจุดน้ีอยากจะให้เห็นผลการพัฒนาในเร็ววนัซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากและท าให้
ประชาชนบางกลุ่มนั้นถอดใจและเลิกลม้ความตั้งใจไปในท่ีสุดอีกทั้งปัญหาในความแตกต่างของช่วง
อายคุวามคิดเห็นของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าในรูปแบบของการจดัการและการพฒันา 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายในภายนอกเก่ียวกับการด าเนินการการจดัการให้ชุมชนตลาด 
โบราณเก้าห้อง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมโดยมีจุดแข็งคือการมีมรดกทางด้าน 
สถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีชัดเจนและเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนและเป็นท่ีรู้จกักนั
อย่างแพร่หลายมีผูน้ าทางชุมชนและประชาชนในชุมชนท่ีมีความรับผิดชอบและมีความ ขยนัท่ีจะ
ปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอพร้อมท่ีจะช่วยกนั พฒันาชุมชนไปในทางท่ีดีข้ึน โดยตวัชุมชนตลาดโบราณ
เกา้ห้องมีมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เช่น เคร่ืองของใช้ ในสมยัโบราณ ภูมิปัญญาด้าน
สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ฯลฯ  ชุมชนโบราณตลาด เกา้ห้องมีวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตท่ี
เป็นชาวคา้ขายการด ารงชีวติจึงไม่แตกต่างไปจากเดิมและยงัคงรักษาส่ิงเหล่าน้ีไวอ้ยา่งเหนียวแน่น อีก
ทั้งการมีอาณาเขตท่ีชดัเจนของตลาดบน ตลาด กลาง ตลาดล่าง ท าใหก้ารจดั รูปแบบของแหล่ง เรียนรู้
ทางศิลปะและวฒันธรรมเป็นไปไดง่้าย และ สะดวกต่อการใชพ้ื้นท่ี รวมถึงการมีภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์และสวย งามท าให้ ชุมชนโบราณตลาดเก้าห้องยงัคงมีกล่ินอายของความ เป็นย่าน
การคา้เก่าแก่และยงัมีร่องรอย ของความมัง่คัง่ให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งชดัเจนและใกลเ้คียงกบัความ
สมบูรณ์ในแบบเดิม ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งมีอธัยาศยัและมีความเป็นกนัเองพร้อมท่ี
จะให้ความรู้ เป็นวิทยากรและพร้อมท่ีจะเปิดบา้นให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาเรียนรู้และพร้อมท่ีจะให้ชุมชน
กลายเป็นแหล่ง เรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมอีกทั้งชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องไดรั้บเลือกให้เป็น
ยา่นการคา้ของจงัหวดั จึงมีแหล่งสนับสนุนและประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองมีสินคา้ดา้น คหกรรม 
และอุตสาหกรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของผู ้คนท าให้มีผูค้น
ภายนอกรู้จกัและติดตามมาถึงชุมชนท าให้เป็นจุดขายท่ีส าคญัอีกหน่ึงจุดใน การประชาสัมพนัธ์ใน
เร่ืองของการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ วฒันธรรมและมีปราชญ ์ชุมชนหลายคนท่ียงัอาศยัอยูใ่น
ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องแห่งน้ีท่ีพร้อมจะรักษาและถ่ายทอด มรดกทางศิลปะและวฒันธรรม
หลายๆ ดา้น ทั้งดา้นภูมิปัญญาและประเพณี วถีิชีวิต คติความเช่ือ ฯลฯ เพราะความมัง่คัง่ของตลาดเกา้
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หอ้งในอดีตจึงท าให้ยงัเห็นร่องรอยของการประกอบ อาชีพในอดีต โดยเฉพาะการคา้ขาย จึงท าใหย้งัมี
เจา้ของกิจการและลูกหลานกิจกรรมนั้นๆ ยงั คงเปิดบริการเหมือนเม่ือ คร้ังอดีตให้เราเห็นถึงกรรมวิธี
การผลิตและภูมิปัญญาของปราชญ์ สมยัก่อน เช่น โรงพิมพ ์ร้านช่างตีทอง ร้านสังฆภณัฑ์ ร้านขนม
ต่างๆ เป็นตน้ 

ซ่ึงจุดอ่อน คือยงัมีประชาชนบางกลุ่มส่วนน้อยท่ียงัปิดห้องแถวและประกอบอาชีพใน 
ต่างถ่ินจึงลด บทบาทความส าคญัและคุณค่าของมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมเหล่าน้ี โดยปิดห้อง
แถวปล่อยให้รกร้างอีกทั้งคนรุ่นใหม่ออกไปศึกษาและท างานต่างจงัหวดัเป็นส่วนมากจึง ขาดแรง
ขบัเคล่ือนส าคญัจากกลุ่มวยั นกัเรียน นกัศึกษา และวยัท างาน 

ส าหรับโอกาสในการด าเนินการการจดัการให้ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม คือปัจจุบนัมีคนให้ความสนใจกบัชุมชนโบราณย่านประวติัศาสตร์ 
ตลาดโบราณ หรือการยอ้นวนัวานหาอดีตมากข้ึนมีองค์กรสนบัสนุนและมีผู ้วิจยัทางดา้นมรดกทาง
ศิลปะและวฒันธรรมอย่างแพร่หลายโดยรัฐบาลมีการสนับสนุนการ อนุรักษ์และการจดัการมรดก
วฒันธรรมของชาติมากข้ึนและ มีการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง นักเรียน นักศึกษา ไดห้ันมาให้ความ
สนใจกบัเร่ืองการอนุรักษม์รดกทางศิลปวฒันธรรมมาก ข้ึน มีสาขาวชิาและคณะต่างๆ ให้ความส าคญั
กบัเร่ืองน้ีและเปิดรายวิชาการเรียนการศึกษา เพิ่มมากข้ึนรายการโทรทศัน์และการถ่ายท าสารคดีต่างๆ 
ได้หันมาถ่ายท าย่านประวติัศาสตร์ และยอ้นเวลาไปหาอดีตมากข้ึนท าให้เป็นส่ือถึงคนดูได้อย่าง
สะดวกและทัว่ถึงทั้งยงัสร้างกระ แสส านึกรักบา้นเกิด และการหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมของชาติ
มากข้ึนและมีสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีเป็นย่านประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณมากข้ึนท าให้ผูค้นหันมาให้
ความนิยมศึกษา และคน้ควา้หาแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีอยูม่ากเพราะปัจจุบนัมนุษยโ์หยหาอดีตและ
กลบัไปสู่ วนัวานอีกคร้ังอีกทั้งในปัจจุบนัปราชญ์ชุมชนได้รับเกียรติ เป็นวิทยาด้าน ภูมิปัญญาด้าน
อาชีพ ของตนเองอยูบ่่อยคร้ังจึงท าให้ปราชญชุ์มชนเหล่าน้ีมีก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงานและสืบ
ทอดภูมิปัญญาเหล่าน้ี ให้ลูกหลานและบุคคลท่ีสนใจพร้อมทั้งการเดินทางมายงัชุมชน ตลาด โบราณ
เกา้หอ้งสะดวกและมีสาธารณูปโภคสมบูรณ์และมีป้ายประชาสัมพนัธ์ ขนาดใหญ่บอก เส้น ทางตลอด
สองขา้ทางจนถึงชุมชนตลาดโบราณ เกา้ห้องจึงไม่มีอุปสรรคในการเดินทางแต่ทั้งน้ีนั้นอุปสรรคคือ
ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนจดัการมรดกทางวฒันธรรมภายในชุมชน ตลาด โบราณเกา้ห้องให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมตอ้งใช้ระยะเวลาในการ ด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้ง
ทางดา้นภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน ชุมชน 



 

 125 

การบริหารจดัการภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานข้ึนมาเพื่อเป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมและด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีไดจ้ดัท า
ข้ึน ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าวนั้นไดถู้กแต่งตั้งข้ึนโดยการคดัเลือกจากผูค้นภายในชุมชน
การบริหารจดัการชุมชนตลาดเก้าห้องนั้นนอกจากเทศบาลต าบลบางปลาม้าแล้วนั้ นก็ยงัมีผูแ้ทน
เจา้ของตลาดทั้ง 3 แห่ง คือตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง และผูแ้ทนภายในชุมชนหน้าท่ีของ
กรรมการและคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ คือ 

 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร/ผูป้ระกอบการ เพื่อส่งเสริมและพฒันาตลาดเก้าห้อง 

(การฝึกอบรม) 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างและบริการการท่องเท่ียวตลาดเก้าห้อง (การพัฒนา

โครงสร้าง/การบริการ) 
2. ดา้นการพฒันาและส่งเสริมสินคา้สีเขียวเป็นของฝากและของท่ีระลึกด้านสุขภาพ 

(การพฒันาสินคา้/ของฝากของท่ีระลึก) 
3. ดา้นการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ตลาดเกา้หอ้ง (การประชาสัมพนัธ์) 
4. ทีมงานคณะด าเนินโครงการ 
5. ทีมงานตามประเมินผล 
6. ความส าเร็จของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
 
ชุมชนโบราณตลาดเกา้หอ้งแหล่งยา่นชุมชนโบราณการคา้เก่าแก่ของจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ี 

อุดมไปดว้ยมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ศึกษาในปัจจุบนัทั้ง
เอกลกัษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาด้านอาชีพ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้นในย่าน
ชุมชนแห่งน้ีท่ียงัคงรักษาและหวงแหนมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ียงัคงอยูถึ่งแมว้า่พลงัในการ
ขบัเคล่ือนของคนในชุมชนนั้นจะมีไม่มากแต่ก็รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรภายนอกทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาลรวมไปถึงองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัเห็นถึงคุณค่าของชุมชนตลาด
โบราณเก้าห้องแห่งน้ีดังจะเห็นได้จากการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ท่ีทางชุมชนได้ช่วยกัน
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีไดเ้ขา้ใหก้ารสนบัสนุนและตวัโครงการเองก็ไดป้ระสบความส าเร็จเป็น
รูปธรรมข้ึนมา ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่บ้างแต่ก็ยงัท าให้เห็นแล้วว่ายงัมีคนอีก
จ านวนหน่ึงท่ียงัอยากเห็นชุมชนยา่นการคา้โบราณแห่งน้ีกลบัข้ึนมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังถึงแมว้า่จะไม่ได้
มีความคึกคกัดา้นการคา้เหมือนดงัแต่ก่อน แต่กล่ินอายท่ียงัหลงเหลือก็ท าให้ผูค้นในชุมชนมีแรงและมี
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พลงัท่ีจะรักษาพฒันากบัมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษไปจนชัว่
ลูกชัว่หลานนอกจากนั้นแลว้ยงัมีเวบ็ไซด์และบล็อกเกอร์ช่ือดงัไดใ้ห้ความสนใจกบัมรดกทางศิลปะ
และวฒันธรรมท่ีมีคุณค่ายิ่งในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก ทั้ งการแนะน า
สถานท่ีท่ีควรไปเยี่ยมชม การแนะน าตลาดโบราณท่ีน่าสนใจต่างๆ ในประเทศตลาดเกา้ห้องก็ยงัคงมี
รายช่ืออนัดบัตน้ๆ ในรายการนั้น นอกจากในเร่ืองของตลาดโบราณแลว้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ภูมิ
ปัญญาของปราชญชุ์มชน และภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง
ก็ยงัเป็นท่ีสนใจและไดมี้ผูค้นเขา้มาเยีย่มชมทั้งในรูปแบบของการเขา้มาเยีย่มชมและเขา้มาศึกษาดูงาน
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนของตน 

รายการสารคดีต่างๆ ท่ีได้ให้ความสนใจและช่วยเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กับชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้องอีกดว้ย โดยการน าเสนอในรูปแบบของบนัเทิงก่ึงวชิาการท่ีท าให้เขา้ใจง่ายไดรั้บ
ทั้งความบนัเทิงและความรู้ไปพร้อมๆ กนั ท าให้ผูค้นรู้จกัชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องมากข้ึน ความ
โดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และอาหารคาวหวานอนัข้ึนช่ือของตลดาเกา้ห้อง
ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ขา้มาเยี่ยมชมชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้อง
กนัมากข้ึนและจากท่ีไดล้งพื้นท่ีส ารวจพดูคุยกบัผูค้นในชุมชนพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชมส่วน
ใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกนัวา่มาตลาดเกา้ห้องไม่ไดเ้พียงแต่ถ่ายรูปกบัภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม 
การไดล้ิ้มรสอาหารคาวหวานท่ีอร่อยและเป็นสูตรตน้ต าหรับก็ยงัไดค้วามรู้และไดเ้รียนรู้แหล่งมรดก
ทางศิลปะและวฒันธรรมไดเ้ป็นอย่างดี จึงไม่ไดใ้ห้แต่ความสนุกสนานความบนัเทิงเท่านั้น ความรู้
และประวติัศาสตร์มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมก็ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมเหล่านั้ น
ประทบัใจในส่ิงท่ีไดรั้บอยูไ่ม่นอ้ย 

สุดทา้ยแลว้นั้นการจดัการดา้นมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมของตลาดเกา้ห้องให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมไดน้ั้นจะตอ้งมีการศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองของการจดัการอยา่ง
จริงจงัการขาดโครงการน าร่องและการขาดความรู้ในเร่ืองของการจดัการมรดกทางวฒันธรรมพื้นถ่ิน
ของตนท่ีมีอยูจึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทางชุมชนเองจะตอ้งเรียนรู้และไดรั้บการช่วยเหลือเร่ืองการเรียนรู้การ
จดัการมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมของตนเองอย่างถูกตอ้งและเป็นไปได้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณีของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเองด้วย เพื่อท่ีในอนาคตนั้น
ชุมชนตลาดโบราณตลาดเกา้ห้องจะไดเ้ป็นชุมชนน าร่องในการจดัการมรดกทางศิลปะและวฒันธรรม
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม เพราะทรัพยากรทางมรดกศิลปะและวฒันธรรมท่ี
มีอยูอ่ยา่งมากมายในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง และประชาชนในชุมชนเองก็พร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง
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ให้เป็นเจา้บา้นและวิทยากรท่ีดี รวมถึงปราชญ์ชาวบา้น ท่ีพร้อมเปิดบา้นของตน และน าเสนอศิลปะ
วิทยาการท่ีตนมี ให้ผูค้นท่ีเขา้มาเยี่ยมชม ไดเ้รียนรู้พร้อมทั้งเผยแพร่มรดกทางศิลปะและวฒันธรรม
เหล่าน้ี ให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและกลายเป็นชุมชนมีการจดัการมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 


