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บทที ่5 

การเพิม่ประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

  
บทน้ีเป็นการศึกษาและเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดก

วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อย่างมี

ส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของ
ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

5.1.1 ปัญหาของการด าเนินงานอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง  
5.1.2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนในชุมชนต่อรูปแบบและ

วธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

5.1.3 แนวคิดหรือทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
5.1.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดก

วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

5.2 การจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน  

5.2.1  โครงการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้า

หอ้ง 

5.2.2 โครงการนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชน
ตลาดโบราณเกา้หอ้ง   

5.2.3 โครงการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณ
เกา้หอ้ง 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม โดยมีขั้นตอนของการศึกษา ดงัน้ี 

 
5.1.1 ปัญหาของการด าเนินงานอนุรักษ์และพฒันาชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง  

หวัขอ้น้ีเป็นการสรุปปัญหาการด าเนินงานอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม โดยจะตอ้งมีการศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองของการจดัการ
อย่างจริงจงั การขาดโครงการน าร่องและการขาดความรู้ในเร่ืองของการจดัการมรดกทางวฒันธรรม
พื้นถ่ินของตนท่ีมีอยู ่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทางชุมชนเองจะตอ้งเรียนรู้และไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องเอง เพื่อท่ี
ในอนาคต ชุมชนตลาดโบราณตลาดเกา้ห้องจะไดเ้ป็นชุมชนน าร่องในการจดัการมรดกทางศิลปะและ
วฒันธรรมชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรม เพราะทรัพยากรทางมรดกศิลปะและ
วฒันธรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายในชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง และประชาชนในชุมชนเองก็พร้อมท่ีจะ
พฒันาตนเองให้เป็นเจา้บา้นและวิทยากรท่ีดี รวมถึง ปราชญ์ชาวบา้น ท่ีพร้อมเปิดบา้นของตน และ
น าเสนอศิลปะวิทยาการท่ีตนมี ให้ผูค้นท่ีเขา้มาเยี่ยมชม ไดเ้รียนรู้พร้อมทั้งเผยแพร่มรดกทางศิลปะ
และวฒันธรรมเหล่าน้ี ให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายและกลายเป็นชุมชนมีการจดัการมรดกทางศิลปะและ
วฒันธรรมใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 
5.1.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนในชุมชนต่อรูปแบบและวิธีการ

จัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

หัวขอ้น้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากส่วนของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้อง เพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะถึงรูปแบบและวิธีการของการจดัการ
อนุรักษ์ และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง เพื่อรักษาคุณค่าและพฒันาให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) จ านวน 21 คน ท่ีคดัเลือกจากการสุ่ม
แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชาชน ผูน้ าชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนตลาด
โบราณเกา้ห้อง ในประเด็นการสนทนา เพื่อหารูปแบบและวิธีการของการจดัการอนุรักษ์ และพฒันา
มรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผล
การสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ 

1) การจดัการอนุรักษ ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น ภาคประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมอย่างส าคญั เหตุ
เพราะว่า ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเป็นเจ้าของมรดกวฒันธรรม และเป็นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบักิจกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นเขตชุมชน ดงันั้น การท่ีจะด าเนินการใดๆ 
ท่ีเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรมของตลาดโบราณเกา้หอ้ง ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วม ทั้งมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักษาคุณค่ามรดกวฒันธรรมและ
การพฒันาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน 

2) รูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณ
เกา้หอ้ง 

  (1) การจดัการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 

   จากการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการธ ารงลกัษณ์ชุมชน 
สามารถรองรับและพฒันาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมท่ีย ัง่ยืนได ้ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
รักษาคุณค่าของมรดกวฒันธรรม ผลจากการสนทนากลุ่มจากภาคประชาชนร่วมกับผูศึ้กษา ได้
เสนอแนะให้มีโครงการการจดัแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นมาของ
ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องข้ึน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่คนทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชนได้
ศึกษาเรียนรู้ เขา้ใจ โดยสถานท่ีท่ีสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยู ่4 แห่ง คือ 
โถงตลาดล่าง อาคารเรือนไมห้น้าศาลเจา้แม่ทบัทิม โรงสีเก่าบริเวณตลาดกลาง และพิพิธภณัฑ์ตลาด
เกา้หอ้ง ส่วนการด าเนินการจดัแสดงและบริหารจดัการใหท้างวดัและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ 

  (2) การจดัการเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 

   เป็นการพฒันาชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน แทนท่ีจะสร้างเพียงตลาดคา้ก็ส่งเสริมใหมี้การท่องเท่ียว ทั้งน้ี เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด โดยผลจากการสนทนากลุ่มจากภาคประชาชนร่วมกบัผูศึ้กษา ได้
เสนอแนะให้มีโครงการเส้นทางแหล่งเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

 
5.1.3 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 

จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตามขอ้5.1.2 จะสอดคล้องกบัแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือชุมชน   ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเสนอท่ีจะใชแ้นวคิดน้ี เป็นกระบวนการท่ีให้
ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกปั้ญหาของตนเอง เนน้การ
มีส่วนร่วมอยา่งเข็มแข็งของประชาชนใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และความช านาญของประชาชน แกไ้ข
ปัญหาร่วมกบัการใชว้ทิยาการท่ีเหมาะสมและสนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติังานขององคก์าร 

 
5.1.4  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดก

วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ส่วนน้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็นและเลือกรูปแบบและ
วธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงจะมีกระบวนการของศึกษาและพิจารณา ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่างๆ 
ดงัน้ี 

1) จากผลการศึกษาในขอ้ 5.1.1 ในตอนท่ีผ่านมานั้น ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) จากประชาชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ในประเด็นการ
สนทนาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณ
เก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผลการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปได้ว่า ภาค
ประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมอย่างส าคญั ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเกา้
หอ้งเป็นเจา้ของมรดกวฒันธรรม และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักิจกรรมท่ีด าเนินการอยูใ่นเขตชุมชน 
การท่ีจะด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบังานในชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ เพราะถือเป็นมรดกวฒันธรรมของความภูมิใจของคนในชุมชน และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักษาคุณค่าและพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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2) ผลจากการศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพของ
ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ในบทท่ี 4 นั้น พบวา่ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพ
และความเขม้แข็งในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นไดจ้ากความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท่ีร่วมมือด าเนินกิจกรรมของส่วนรวม 

3) แนวคิดการมีส่วนรวมของภาคประชาชนหรือชุมชน จากผลของการศึกษาใน ขอ้ 1) 
ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของภาคประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ท่ีสนบัสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างส าคญัในวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้
ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน และขอ้ 2) ท่ีเป็นผล
การศึกษาท่ีช้ีให้เห็นว่าชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง มีศกัยภาพและความเข้มแข็งในความร่วมมือ
ด าเนินการกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมของส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาทั้ง 2 หัวข้อ
ดงักล่าว จึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนรวมของภาคประชาชน 

ดงันั้นในการพิจารณาเลือกรูปแบบของการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรม
ของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้
พิจารณาและมีความเห็นวา่ 

ก) รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ใชรู้ปแบบของการจดัการอยา่งมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ด้วยเหตุผลและหลกัการท่ีว่า ประชาชนในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเป็น
เจา้ของมรดกวฒันธรรม เพราะแหล่งมรดกวฒันธรรม ตั้งอยูใ่นเขตชุมชน จึงเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด มีความ
ผกูพนั และมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผลกระทบใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมรดกวฒันธรรม ดงันั้น การด าเนินการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัมรดกวฒันธรรม ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ
ร่วมมือในการจดัการ เพื่อการรักษาคุณค่าและพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 

ข) ส่วนวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูศึ้กษาไดเ้สนอการด าเนินการในรูปของโครงการ
จดัการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงมีลักษณะของการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นไปตามความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
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5.2 การจัดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในหัวขอ้น้ีเป็นการน าเสนอรูปแบบและวิธีการของการจดัการอนุรักษ์และพฒันามรดก
วฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผู ้
ศึกษามีขอ้เสนอใหด้ าเนินกิจกรรมอยู ่3 โครงการ  คือ 

5.2.1 โครงการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
5.2.2 โครงการนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาด

โบราณเกา้หอ้ง 
5.2.3 โครงการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

5.2.1 โครงการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 

(1)  ลกัษณะโครงการ 

เป็นกิจกรรมการด าเนินการเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้หอ้ง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน 
และไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการ
อนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลา
มา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และและท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

(2)  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
ควรจะประกอบไปดว้ย ดงัน้ี 

ประธาน 
1. คุณประภาพร พฒันสมบติัสกุล  ผูแ้ทนจากตลาดผูค้า้ขาย 
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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 
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 
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(3)  อาคารทีม่ีคุณค่าและความส าคัญของตลาดโบราณเก้าห้อง 

บริเวณพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องมีความหลากหลายของมรดกทางศิลปะและ
วฒันธรรมทั้งอาคารท่ีมีคุณค่าและความส าคญัของตลาดโบราณเกา้ห้องท าให้เกิดการสร้างหลกัฐาน
ของความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นรูปแบบของสถานท่ี ประกอบไปดว้ย วดั ตลาด 
และบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ 

บ้านเก้าห้อง เป็นบา้นทรงไทย สร้างโดย ขุนก าแหงฤทธ์ิ ซ่ึงมีหน้าท่ีเก็บภาษี ส่วย อากร 
ส่งให้กบัหลวง และเป็นผูน้ าชุมชนของหมู่บา้นเกา้หอ้งซ่ึงชุมชนกลุ่มน้ี เป็นชุมชนท่ีอพยพมาจากเวยีง
จนัทร์ (ลาวพวน) ลกัษณะของบา้นเรือนไทยมีหอ้งอยูเ่กา้หอ้ง ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4  

ตลาดเก้าห้อง ค  าว่า “เกา้ห้อง” น าช่ือมาจากบา้น เกา้ห้องซ่ึงอยูฝ่ั่งวดัลานคา ตรงขา้มกบั
ตลาดเกา้ห้อง ตลาดเกา้ห้องสามารถแบ่งออก เป็น ตลาดยอ่ยๆ ได ้3 ตลาดไดแ้ก่ ตลาดบน ตลาดกลาง 
ตลาดล่าง 

หอดูโจร เป็นหออิฐถือปูน สูงเท่าตึก 4 ชั้น ชั้นบนเป็นลานดาดฟ้า ชั้น 2 - 3 มีรู เจาะไว้
รอบผนัง 4 ด้าน เพื่อไวส้ าหรับส่องปืนซุ่มยิงโจรท่ีจะมาปล้น โดยนายบุญรอด เหลียงพาณิช เป็น
ผูส้ร้างข้ึน  

วัดลานคา ตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2364 และได้รับพระราชทานวิสุงคสีมา   
เม่ือวนั ท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2462 เดิมช่ือ วดัจ าปา ปัจจุบนัยงัมีเจดียแ์ละบ่อน ้าอยูเ่ป็นหลกัฐาน 

วัดบ้านหมี่ ตั้ งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2506 เขตวิสุงคสีมา กวา้ง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในวดั 
ประกอบดว้ย อุโบสถ สร้างเม่ือ พ.ศ.2505 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตวดัมีหอสวดมนต ์
สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2543 เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม้ จ  านวน 6 หลงั ปูชนียวตัถุมี พระประธานประจ า
อุโบสถ พร้อมพระโมคคลัลาห์ และพระสารีบุตร พระพุทธรูปสมยัรัตนโกสินทร์ 3 องค ์พระพุทธรูป
สมยัอู่ทอง 1 องค ์และพระพุทธรูปสุโขทยั 1 องค ์

พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง ห้องแถวไมข้นาดประมาณคร่ึงห้อง ภายในพิพิธภณัฑ์ไดเ้ก็บ
รวมของขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีต ไม่วา่จะเป็นดา้นเกษตรกรรม คหกรรม ของท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ี
หาดูไดย้าก ธนบตัรและเหรียญ เงินตราท่ีใชใ้นอดีต รวมไปถึงภาพจิตรกรรมท่ีศิลปินในตลาดเกา้ห้อง 
และศิลปินท่ีเขา้มาเยีย่มชมตลาดเกา้หอ้ง 
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(4) วธีิการด าเนินการ 

การประสานงานโดยการของความร่วมมือเจ้าของอาคารร้านค้า สถานท่ีในตลาด  ท าการ
อนุรักษ์รักษามรดกทางศิลปวฒันธรรมไวใ้ห้มีคุณค่า  เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง นอกเหนือจากยงัมี
ภาคีความร่วมมือ ท่ีได้เขา้มาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการกิจกรรมภายในพื้นท่ีชุมชน
โบราณตาดเกา้ห้องดว้ยไดแ้ก่ อ าเภอบางปลามา้จงัหวดัสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลยางปลามา้จงัหวดั
สุพรรณบุรี ส านักงานการท่องเท่ียวจงัหวดัสุพรรณบุรี ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบางปลาม้า 
โรงเรียนวดัลานคา โรงเรียนวดับา้นหม่ี มูลนิธิบา้นขวญั สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา เจา้ของตลาด
บน ตลาดกลาง และตลาดล่างของตลาดเกา้ห้อง ผูป้ระกอบการในตลาดเกา้ห้อง และชุมชนตลาดเกา้
หอ้ง 

 
5.2.2 โครงการ “นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาด

โบราณเก้าห้อง” 

(1) ลกัษณะโครงการ  

เป็นการจดัแสดงเพื่อสะทอ้นให้เห็นอตัลกัษณ์ความเป็นมาของชุมชน ตลาดโบราณ เกา้
ห้อง โดยก าหนดเน้ือหาในการจดัแสดงนิทรรศการด้านประวติัศาสตร์การก่อตั้งชุมชน คุณค่าด้าน 
สถาปัตยกรรม ดา้นการประกอบอาชีพ ปราชญ์ชาวบา้น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ดา้นการอยูร่่วมกนัของ 3 
ชาติพนัธ์บริเวณชุมชน และดา้นเคร่ืองใชไ้มส้อยในอดีตพิพิธภณัฑชุ์มชน 

 
(2) ผู้รับผดิชอบโครงการ  

ผูรั้บผิดชอบโครงการ ด าเนินการโดย คณะกรรมการชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง และ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเทศบาลต าบลบางปลามา้  และสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี  

 
(3) วตัถุประสงค์   

1. เพื่อจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้องคค์วามรู้เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมภายใน ชุมชน
ตลาดโบราณเกา้หอ้ง 
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2. เพื่อจดัการแสดงนิทรรศการให้เห็นสะท้อนถึงอตัลักษณ์ความเป็นมาวิถีชีวิตและ       
ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง 

 
(4) สถานทีด่ าเนินการ 

จากการลงส ารวจพื้นท่ีๆสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีอยู ่4 แห่ง คือ 
โถงตลาดล่าง อาคารเรือนไมห้น้าศาลเจา้แม่ทบัทิม โรงสีเก่าบริเวณตลาดกลาง และพิพิธภณัฑ์ตลาด
เกา้ห้อง เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวนั้นไม่มีการจดัการใดๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยจะ
การจดัการให้เป็นนิทรรศการแบ่งแยกหมวดหมู่และหัวเร่ืองท่ีจะบรรยายขอ้มูล องค์ความรู้โดยรวม
ของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งแห่งน้ี อีกทั้งยงัจะจดัการภูมิทศัน์ในชุมชนใหน่้าชมมากยิง่ข้ึน 

ในการจดัการดา้นอาคารและสถานท่ีจดัแสดงขอเสนอแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 

ก)  การใชพ้ื้นท่ีของโถงตลาดล่าง พื้นท่ีของโถงตลาดล่างปัจจุบนัใชใ้นการเก็บของ เช่น
โต๊ะเกา้อ้ี ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีทางชุมชนไม่ไดใ้ชแ้ลว้ แต่ดว้ยพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง ปลอดโปร่งจึง
เหมาะท่ีจะท าการจดัการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดงักล่าวโดยการจดัท านิทรรศการแหล่งเรียนรู้ดา้น
ประวติัศาสตร์การก่อตั้งตลาด วิวฒันาการความเป็นมาของตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดกลาง 
ความส าคญัดา้นสถาปัตยกรรมของตลาดเกา้ห้อง บา้นเกา้ห้อง และหอดูโจร รวบรวมองคค์วามรู้ดา้น
ประวติัศาสตร์เหตุการณ์ส าคญัและสถาปัตยกรรม 

ข)  การใช้พื้นท่ีของโรงสีเก่า พื้นท่ีของโรงสีเก่าได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เพียงแค่มีร้าน
ขายของช า ขายอาหารเล็กๆ ท่ีเขา้ไปใช้ความร่มเยน็ของโรงสีเก่าเท่านั้น จึงมีแนวทางท่ีจะจดัการให้
พื้นท่ีดงักล่าว เป็นนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางดา้นการประกอบอาชีพของชุมชน ปราชญช์าวบา้น วิถี
ชีวติของ ชาวตลาดในอดีต การคา้ท่ีรุ่งเรืองในอดีตยา่นการคา้มีช่ือต่างๆ ใน ชุมชนแห่งน้ี รวมไปถึงวิถี
ชีวิตของเกษตรกรรมท่ีคงเหลือร่องรอยของความรุ่งเรืองไว ้คือ โรงสีเก่าแห่งน้ี และองค์ความรู้ดา้น
ภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชนท่ีมีอยูร่วมไปถึงการจดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนดว้ยการจดัลานกิจกรรม
และมีการจดันิทรรศการกิจกรรมหมุนเวยีนตามเทศกาล 

ค)  การใช้พื้นท่ีบริเวณบา้นไมส้องชั้นดา้นหน้าศาลเจา้แม่ทบัทิม พื้นท่ีดงักล่าวเคยเป็น
สถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตร์หลากหลายเร่ือง จึงมีความสวยงามเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้เพียงแต่จดัการ
เร่ืองความสะอาด และเพิ่มป้ายขอ้มูล ในการจดันิทรรศการในส่วนน้ีจะจดันิทรรศการดา้นการอาศยั
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อยูร่่วมกนัของ 3 ชาติพนัธ์ุ ทั้งชาวไทย จีน และลาวพวน ซ่ึงจะจ าเสนอเร่ืองราวของ ประเพณี วิถีชีวิต
ท่ีแตกต่างกนัของ 3 ชาติพนัธ์ุ แต่มีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจเหมือนกนั 

ง)  การใช้พื้นท่ีภายในพิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้อง พื้นท่ีดงักล่าวนั้นไดถู้กจดัท าข้ึนเพื่อให้
เป็นพิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้อง ภายในมีการน าเคร่ืองใช้ไมส้อยโบราณและมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีค่า
ต่างๆ ไวภ้ายในเพียงแต่ยงัไม่มีการจดัการท่ีดีถูกตอ้งและเหมาะสม การจดัการให้พิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้
ห้องแห่งน้ี เป็นพิพิธภณัฑ์และนิทรรศการ ดา้นเคร่ืองใชไ้มส้อย วตัถุโบราณต่าง ๆ ในอดีตโดยจะใช ้
ของเดิมท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ทั้งหมด มาจดัวางตามหมวดหมู่ ออกแบบให้คลา้ยคลึงกบับา้นของผูค้น
ในอดีต เพื่อเป็นนิทรรศการท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการอยูอ่าศยัในห้องแถวในอดีตและเคร่ืองใชไ้มส้อย
ต่างๆ ปรับเปล่ียนให้น่าเขา้ไปเยีย่มชมไม่ใชก้ารน าของหรือวตัถุไปวางไว ้เหมือนแต่เดิมเพื่อเพิ่มความ
สุนทรีในการเรียนรู้ภายในแหล่งเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

 
(5)  วธีิด าเนินการ 

จากการเก็บขอ้มูลพบวา่เป้าหมายของการจดัแสดงนิทรรศการภายในชุมชนตลาดโบราณ
เก้าห้องเป็นไปเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ของการจดัการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมชุมชน
ตลาดโบราณเก้าห้อง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมไวไ้ม่ไห้สูญหาย 
สะสมมรดกทางวฒันธรรมไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดเ้ห็น ไดรู้้จกัไดศึ้กษาคน้ควา้ ให้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู ่
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ิน สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาและปราชญ์ชุมชนให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมตราบชัว่ลูกชัว่หลาน 

จากมรดกทางวฒันธรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง 
สามารถด าเนการก าหนดหัวขอ้เร่ืองจดัแสดงนิทรรศการ ทั้งน้ี จ  าเป็นตอ้งพิจารณาให้เหมาะสม เพื่อ
การจดัแสดงนิทรรศการภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องบรรลุตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากเป้าหมายของการจดัแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัการมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม ดงันั้น การก าหนดหัวขอ้เร่ืองจดัแสดง 
และนิทรรศการภายในชุมชนจึงควรมีการแบ่งหวัขอ้นิทรรศการดงัน้ี 

ก) นิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” 
ข) นิทรรศการ “วทิยาการ ภูมิปัญญา วถีิชีวติ”  
ค) นิทรรศการ “ไทย จีน พวน 3 ชาติพนัธ์ เลิศล ้าประเพณี”  
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ง) นิทรรศการ “บา้นเกา้หอ้ง พิพิธภณัฑว์ถีิ แห่งผูค้น”  
 
(6) การบริหารจัดการและดูแลรักษา  

การบริหารจดัการโครงการ “นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตชาว
ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง” มีลกัษณะเป็นโครงการท่ีด าเนินการโดยชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุน
จากเทศบาลบางปลามา้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการบริหารจดัการโครงการดงักล่าว จึงควรอยู่
ในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงจะประกอบดว้ยผูน้ าชุมชน ประชาชน นกัวชิาการ ผูแ้ทนองคก์รและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประสานความร่วมมือภายในชุมชนให้สามารถด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าว ควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 

คณะกรรมการ โครงการ “นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม 
และวถิีชีวติชาวชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง”  

ควรจะประกอบไปดว้ย ดงัน้ี 

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 
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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 

 
ตัวอย่างการออกแบบนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 5.1 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” 
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ภาพท่ี 5.2 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” บริเวณ

ทางเขา้นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า”         
บริเวณภายในอาคารโถงตลาด 
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ภาพท่ี 5.4 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” บริเวณ

ดา้นในการแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” ในส่วน

ของบอร์ดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 5.6 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” ในการจดั

วางบอร์ดใหข้อ้มูลองคค์วามรู้ในนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.7 การน าเสนอการออกแบบนิทรรศการ “ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม เลอล ้าค่า” 
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5.2.3 โครงการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 

(1) ลกัษณะโครงการ 

เป็นการจดัเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องเพื่อ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าชุมชนและใช้ส าหรับท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมของชุมชนและเป็นสถานท่ีหา
ความรู้ของบุคคลภายนอกอีดว้ย 

(2) ผู้รับผดิชอบโครงการ   

ควรจะประกอบไปดว้ย ดงัน้ี 

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 
2. คุณเยาวเรศ  วริิยะประสิทธ์ิ  ผูแ้ทนจิตอาสา/ขา้ราชการบ านาญ 

ทีป่รึกษา 
1. นายประพนัธ์  บุญคุม้   นายอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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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 
 

(3) วตัถุประสงค์ 

เพื่อประโยชน์ของการเป็นสถานท่ีเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมให้เป็นสถานท่ีศึกษา หา
ความรู้ทั้งทางดา้นประเพณีของทอ้งถ่ิน และมรดกทางวฒันธรรมดา้นต่างๆ รวมไปถึงภูมิปัญญาของ
ปราชญท์อ้งถ่ินแก่ชนรุ่นหลงัสืบไป 

 
(4) เส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 

จากการลงส ารวจพื้นท่ีเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมภายในพื้นท่ีชุมชนตลาด
โบราณเกา้ห้องพบวา่แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีอยู่ทั้งหมด 29 แห่งกระจายอยู่ทัว่พื้นท่ีครอบคลุมบริเวณ
ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง และอีกฝ่ังแม่น ้า รวมถึงดา้นหนา้ชุมชนโบราณตลาดเกา้หอ้ง ไดแ้ก่ 

1) บา้นเกา้หอ้ง 2) ตลาดเกา้หอ้ง 3) วดัลานคา 4) วดับา้นหม่ี 5) พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
6) ศาลเจา้พอ่ทุ่งแค 7) ศาลเจา้แม่ทบัทิม 8)  ศาลหลกัเมือง 9) ร้านศริวฒันา 10) ศูนยห์ตัถกรรมป้าอ่ึง 
11) ร้านสบายใจจัง (เก้าห้องแกลอร่ี) 12) หอดูโจร 13) ยุ ้งข้าวและโรงสี เก่า 14) ร้านวาณิชดี             
15) ร้านขนมเป๊ียะตั้งกุ ้ยก่ี 16) ร้านกาแฟประชานิยม 17) ร้านสมุนไพรครูแดง 18) ขนมไทยเจ๊เซียม 
19) โรงพิมพไ์พโรจน์ 20) ฮูศ้กัด์ิสิทธ์ิโบราณ 21) ร้านทองเก่า 22) หลุมเก็บของโบราณ  23) เอกสาร
โบราณและของเก่าบา้นมหาเจริญ 24) บา้นสะสมเหลา้โบราณ (ราดหน้าเจจุ้๊ก) 25) ร้านกะหร่ีป๊ัปคุณ
อดุล 26) ร้านเกา้หอ้งเฟรม 27) ร้านงยงคไ์พบูลย ์28) ร้านฉัว่อ่ีฮวด 29) ร้าน ร.เรือนไม ้
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ภายในชุมชนตลาดโบราณตลาดเก่าห้องนั้นก็มีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยูม่ากท่ีสามารถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมจากการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้มูล ของแต่ละพื้นท่ี ทั้ ง
ภาคปฏิบติัจากการ ลงส ารวจ พื้นท่ีและภาคเอกสารแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ี จะเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะและวฒันธรรมดงักล่าวนั้นก็ สามารถแบ่งแยกเป็น หมวดหมู่เพื่อใหง่้ายก็ความตอ้งการของ
ผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมและสะดวกต่อการเดินตาม เส้นทางแหล่งเรียนรู้ โดยด าเนินการจดัการเป็นเส้นทาง
เพื่อเรียนรู้แหล่งมรดกทาง วฒันธรรมชุมชนตลาด โบราณเก้าห้องไว ้5 เส้นทางส าหรับการเรียนรู้
มรดกทางวฒันธรรมใน ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งไดแ้ก่ เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางดา้นสถาปัตยกรรม
อาคารท่ีอยู่อาศยั เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางดา้นคหกรรม เส้นทาง แหล่งเรียนรู้ทางดา้นอุตสาหกรรม
และ ภูมิปัญญา เส้นทางแหล่งเรียนเรียนรู้ดา้นเคร่ืองใช ้ไมส้อยของ สะสมโบราณและเอกสาร โบราณ 
และเส้นทางแหล่งเรียนรู้ด้านความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม ซ่ึงแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งนั้นมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางภายในชุมชนเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ในแต่ละแห่งเป็นอย่างดีทั้ งระบบ
สัญญานโทรคมนาคม ทางเท้าท าด้วยซีเมนต์ หลังคาตามทางเดินเพื่อความร่มร่ืน ร้านสะดวกซ้ือ 
ร้านอาหารตามสั่งและบริการน ้ าด่ืม เพื่อรองรับผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมภายในชุมชน ส าหรับกิจกรรมภายใน
ชุมชนตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นั้ น ทุก ๆ แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเจ้าของห้องแถวหรือเจ้าของ
ผูป้ระกอบการนั้นพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลองค์ความรู้ต่าง ๆ และสาธิตกรรมวิธีการผลิตรวมไปถึงให้ผูท่ี้
เขา้มาภายในแหล่งเรียนรู้นั้นได้ทดลองปฏิบติัจริงในกรรมวิธีการผลิตต่าง ๆ รวมไปถึงการให้องค์
ความรู้นั้ น ๆ ด้วยการพูดคุยสัมภาษณ์และตอบค าถามกับผูเ้ข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี โดยผูท่ี้
รับผิดชอบการน าชมแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนนั้นมีทั้งคณะกรรมการชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง 
เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ของเทศบาลต าบลบางปลามา้ท่ีมีอาคารอ านวยการตั้งอยูด่า้นหนา้ชุมชนอยา่ง
เห็นไดช้ดั รวมไปถึงชาวบา้นภายในชุมชนทุกคนท่ีพร้อมจะอ านวยความสะดวกและมอบองคค์วามรู้
ต่าง ๆ ภายในแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูค้นท่ีเขา้มาเยี่ยมชม ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนหรือตวัแทนชุมชนท่ี
พร้อมจะเป็นผูน้ าชมภายในแหล่งเรียนรู้นั้นจะมีป้ายติดอยูห่น้าห้องแถวของตนเพื่อให้ผูท่ี้เขา้มาเยี่ยม
ชมมองเห็นอยา่งชดัเจน 

 
(4.1)  ลกัษณะเส้นทางและสถานทีส่ าคัญ 

 1) เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารทีอ่ยู่อาศัย 
เส้นทางการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารท่ีอยู่อาศยัเร่ิมต้นเส้นทางแหล่ง

เรียนรู้ตามล าดบัท่ีบา้นเกา้ห้อง-หอดูโจร-โรงสีเก่าท่ี-ร้านวาณิชดี-ตลาดเกา้ห้อง ความโดดเด่นข้ึนช่ือ
ของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องในด้านสถาปัตยกรรมนั้ นมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีสามารถเป็น
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สัญลักษณ์ท่ีส าคญัของตวัชุมชนอีกทั้งยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีแห่งหน่ึงท่ีผูท่ี้เข้ามา เยี่ยมชม
สามารถเขา้มาเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมทางดา้น สถาปัตยกรรมท่ีมีอายุการก่อสร้างมาร่วม 100 ปี มี
องค์ความรู้มากมายในด้านมรดกทางด้าน สถาปัตยกรรมทั้ งเร่ืองภูมิปัญญา ในการสร้างผงัเมือง 
วิว ัฒนาการ สร้างชุมชนตลาดสร้างบ้าน เรือน ท่ีอยู่อาศัย การออกแบบ ภายในตัวห้องแถว 
ประวติัศาสตร์การอพยพเขา้มาในพื้นท่ี ชุมชน ตลาดโบราณเกา้ห้องแห่งน้ี เป็นตน้ สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยส่ือบุคคลคือผูค้นในชุมชนหรือตวัเทนคณะกรรมการชุมชนท่ีสามารถให้ข้อมูลองค์ความรู้ท่ี
ถูกตอ้ง และส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ขอ้มูลทั้งลกัษณะทางกายภาพและประวติัความเป็นมาของสถาปัตยกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปและวฒันธรรมภายในชุมชน 

  1.1 บ้านเก้าห้อง  

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ บา้นเกา้ห้องมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในเร่ือง 
ของรูปทรง ของ ตวัอาคารผูท่ี้เขา้ไปเรียนรู้จะได้องค์ความรู้เก่ียวกบัท่ีมาและศิลปะ สถาปัตยกรรม 
ของชาวไทพวนรวมถึงยงัไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ท่ีมาท่ีไปในการสร้างบา้น หลงัน้ี ภายในตวั บา้นเกา้
ห้องก็ยงัสามารถเรียนรู้ในเร่ืองของวิธีการใช้และคุณประโยชน์การใช้ สอยห้องแต่ละ ห้องของบา้น
เกา้หอ้งและภูมิปัญญาของช่างรวมไปถึงคติ ความเช่ือ เก่ียวกบัการสร้างอาคารบา้นเรือนในสมยัก่อน1 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ฝ่ังตรงขา้มตลาดเกา้หอ้งบริเวณดา้นขา้งวดัลานคา 
 
  1.2 ตลาดเก้าห้อง ประกอบไปดว้ย ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตลาดเกา้หอ้งมีองคค์วามรู้หลากหลายแขนง 
ทั้งทางดา้น ประวติัศาสตร์ ววิฒันาการในการสร้างตลาดเกา้หอ้งพฒันาการและ ความรุ่งเรือง ของยา่น
การคา้ในอดีตท่ีพฒันาจากเรือนแพขายของสู่ตลาดเกา้หอ้งท่ีขยายและเติบโตตามการ อพยพของพอ่คา้
แม่ค้าท่ีมาอาศัยตั้ งรกรากกันท่ีตลาดเก้าห้องแห่งน้ีลักษณะท่ีเด่นชัดในเร่ือง สถาปัตยกรรมการ
ออกแบบและการวางผงัเมืองตาม ความเจริญและการเติบโตของชุมชนจึง เป็นท่ีมาของการ เกิดข้ึน
ของตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง รวมไปถึงเรียนรู้วถีิชีวติของ ชุมชนยา่นการคา้2 

                                                        
1 อุดม ทูไ้พเราะ ,ประวติับา้นเกา้หอ้ง ,เอกสารแนะน าชุมชน ,2552. 
2 ผศ.ดร.ณวทิย ์อ่องแสวงชยั ,โครงการพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาดริมน ้ ากรณีศึกษาตลาดเกา้หอ้ง ,
เอกสารผลงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ,2554. 
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  ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาด
ล่าง 
 
  1.3 หอดูโจร 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ หอดูโจรเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนโดย 
ภูมิปัญญาของผู ้ก่อตั้งตลาดคือเถา้แก่ฮงท่ีใชต้รวจความปลอดภยัของตลาดในยาม ค ่าคืนจากโจร หรือ
เสือในสมยัก่อน องค ์ความรู้ท่ีจะไดจ้ากแหล่งเรียนรู้แห่งน้ีคือ ลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีไดคิ้ดคน้จาก
วถีิชีวิตและเหตุการณ์ท่ี เกิดข้ึนในสังคม ความสามคัคี ความส านึกรักแหล่งท่ีอยูอ่าศยั การร่วมมือร่วม
แรงของผูค้นในชุมชนแห่งน้ี ในอดีตอีกทั้งยงัสามารถเดินข้ึนไปชมทศันียภาพชุมชนตลาดริมแม่น ้าได้
อยา่งกวา้งขวางเรียนรู้การวางผงั ชุมชนตลาดท่ีชดัเจนโดยรอบ3 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ บริเวณตลาดล่างหลงัโถงตลาด 
 
  1.4 ยุ้งข้าวและโรงสีเก่า 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งเรียนรู้แห่งน้ีคือ 
สถาปัตยกรรม รูปแบบโครงสร้างของโรงสีในอดีตท่ีท าจากไมท้ั้งหลงัไม่มีการก่ออิฐถือปูน อย่าง 
โรงสีขา้วในปัจจุบนั การมีส่วนร่วมในชุมชนของผูค้นในอดีตร่องรอยความเจริญ ของวถีิชีวติท่ีรุ่งเรือง
ของ ย่านการค้าเก่าแห่งน้ี ท่ี มีโรงสีขนาดใหญ่อยู่ใจกลาง ชุมชนแสดงให้เห็นถึง วิถี ชีวิตของ
เกษตรกรรมท่ีมีอยูม่ากในจงัหวดัสุพรรณบุรี และ อ าเภอบางปลามา้ อุตสาหกรรม การแปรรูปขา้ว ใน
อดีต วิธีการผลิต ขั้นตอนในการน าขา้วมาโรงสี การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีตซ่ึงปัจจุบนัเด็ก
และเยาวชน ในยคุใหม่ยงัไม่เคยเห็นวถีิชีวติเหล่าน้ีของผู ้คนในอดีต4 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ บริเวณตลาดกลางดา้นหนา้ศาลเจา้แม่ทบัทิม 

 

                                                        
3 วศิรุต อินแหยม ,ถวลิหาอดีต 7 ตลาดเก่า เมืองสุพรรณ ,การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)ททท(ส านกังานสุพรรณบุรี ,
2555. 
4 ผศ.ดร.ณวทิย ์อ่องแสวงชยั ,โครงการพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาดริมน ้ ากรณีศึกษาตลาดเกา้หอ้ง
จงัหวดัสุพรรณบุรี, เอกสารรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ,2554. 
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  1.5 ร้านวาณชิดี 

  ความส าคัญและส่ิงที่ ได้จากแหล่งเรียน รู้  ร้านวาณิชดีมีภู มิ ปัญญาทางด้าน 
สถาปัตยกรรมการ ออกแบบภายในนั้นคือม่านชกัรอกซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาของผู ้อยูอ่าศยั
และผูส้ร้างบา้นท่ีให้ความส าคญักบัช่องรับลมรับแสงทิศทางของแสงและลมเพื่อใชพ้ลงังานแสงจาก
แสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งเต็มท่ีซ่ึง ปัจจุบนัร้านวาณิชดียงัใชม้่านชกัรอก ในการปรับแสง ในตวัห้องแถวอยู่
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท่ีชาญฉลาดของคนในอดีต ท่ีให้ความส าคญักบั เร่ืองทิศทางลมและแสง 
รวมไปถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า5 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ หอ้งแถวบริเวณตลาดบน 
 

 2) เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางด้านคหกรรม 

 เส้นทางการเรียนรู้ทางดา้นคหกรรมเร่ิมตน้เส้นทางแหล่งเรียนรู้ตามล าดบัท่ีร้านขนม
ไทยเจ๊เซียม-ร้านกะหร่ีป๊ัปคุณอดุล-ร้านขนมเป๊ียะตงักุย้ก่ี องคค์วามรู้ดา้นคหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
หน่ึงด้านของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องท่ีสามารถให้ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาในด้านการผลิต
อุตสาหกรรมขนมท่ีข้ึนช่ือของชุมชน แห่งน้ีร้านท าขนมหลายร้าน ในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีส าคญัไดใ้น ดา้นการประกอบอาชีพการเรียนรู้ การท าขนมทั้งในส่วนของ
การผลิต เรียนรู้การใช้วตัถุดิบ การบรรจุภณัฑ์ส่ิงส าคญัคือร้านท าในชุมชนตลาด โบราณเกา้ห้อง ทุก
ร้านเป็นมรดกท่ีถูกสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่นบางร้านเร่ิมผลิตและเปิดร้านขายขนมตั้งแต่ สมยัยุคก่อตั้ง
ตลาดสืบทอดต่อกนัมาคงรักษาไวไ้ม่ให้มรดกท่ีไดรั้บจากบรรพบุรุษนั้นหายไปอีกทั้งปัจจุบนั ผูค้นให้
ความนิยมบริโภคอาหารและขนมท่ีมีสารสะสมในร่างกายไม่มีคุณประโยชน์ การให้ผูค้นได้เขา้มา 
เรียนรู้ในส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นเหมือนการใหค้นมาสนใจกบัขนมไทยมากยิง่ข้ึนซ่ึงอาหารและขนมไทยนั้นก็
เป็นท่ีเล่ืองลืออยู่ไม่น้อย สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยส่ือบุคคลคือเจา้ของร้านขนมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ตวัแทนคณะกรรมการชุมชนท่ีสามารถน าชมแหล่งเรียนรู้และให้ขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง ผูท่ี้เขา้มา
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ดงักล่าวจะไดท้ดลองท าขนมและสัมผสักบักรรมวิธีการผลิตท่ีแทจ้ริง เทคนิค
รวมถึงภูมิปัญญาต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท าขนมและภาชนะและอุปกรณ์ในสมยัโบราณในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีหาชมไดย้ากในปัจจุบนั 

                                                        
5 สมัภาษณ์ ,สุรินทร์ จ าเริญศรี ,6 มิถุนายน 2556. 
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  2.1 ร้านกะหร่ีป๊ัปคุณอดุล 
  2.2 ร้านขนมไทยเจ๊เซียม 
  2.3 ร้านขนมเป๊ียะตั้งกุ้ยกี ่
  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ ร้านกะหร่ีป๊ัปคุณอดุล ร้านขนมไทยเจ๊เซียม 
และร้านขนม เป๊ียะตั้งกุย้ก่ีเป็นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการเป็นของฝากของผูท่ี้เขา้มา เยี่ยมชม 
ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ความโดดเด่นของทุกร้านท่ีมีนั้นคือความสด ความเอาใจใส่ทุก ขั้นตอน 
การผลิต การผลิตท่ีไม่ใช้สาร วตัถุกนัเสียใด ๆ และเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนท่ีท ากนั ในหมู่ เครือ
ญาติ การมีส่วนร่วมของทุกคนใน ครอบครัวทุกข้ึนตอนการผลิต อีกทั้งสามารถใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ไปชม
กรรมวธีิการผลิตขนมแต่ ละชนิดท่ีทุก ร้านเปิดครัวและผลิตใหผู้ท่ี้สนใจได ้เห็นและเรียนรู้ และพร้อม
ท่ีจะ ให้ขอ้มูลทุกอย่างท่ีน่าสนใจ ผูท่ี้สนใจ สามารถเรียนรู้การท าได ้มีการสอนการท าขนม สอนทั้ง
การเลือกวตัถุดิบในการผลิต สูตรต่าง ๆ ท่ีเป็นมรดกตกทอดกนั มาจากรุ่นสู่รุ่น ความหมายของขนม
ไทยต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ก็เป็นเร่ืองราวท่ีน่าเรียนรู้ และน่าสนใจทุกส่ิงทุกอย่างนั้นลว้นมี
เร่ืองราวและเป็นท่ีน่าเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นหลงัและผูท่ี้สนใจในแหล่ง เรียนรู้มรดกวฒันธรรมดา้นน้ี
เพื่อประโยชน์ และองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไป บูรณาการไดใ้นอนาคต6 

  ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ ร้านขนมไทยเจเ้ซียมและร้านกะหร่ีป๊ัปคุณอดุลตั้งอยู่บริเวณ 
ตลาดล่าง ร้านขนมเป้ียะตั้งกุย้ก่ี ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดบน 

 
 3) เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางด้านอุตสาหกรรมและภูมิปัญญา 

 เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางดา้นอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาเร่ิมตน้เส้นทางการเรียนรู้
ตามล าดบัท่ีศูนยห์ตัถกรรมป้าอ่ึง-ร้านสบายใจจงั(เกา้ห้องแกลอร่ี)-ร้านทองเก่า-หลุมเก็บของโบราณ-
ร้าน ร.เรีอนแกว้-โรงพิมพไ์พโรจน์-ร้านสมุนไพรครูแดง ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนตลาดโบราณ
เกา้ห้องในอดีตนั้นยงัคงทิ้งร่องรอยของวิถี ชีวิต ความเจริญไวใ้ห้เห็นในปัจจุบนัสังเกตไดจ้ากมรดก
ทางวฒันธรรมด้านการประกอบ อาชีพอุตสาหกรรมและการน าเทคโนโลยีมาใช้อดีตท่ีสามารถเล่า
ขานเร่ืองราวในอดีตไดพ้ร้อมทั้งยงั เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมไดอ้ยา่งดีภายในชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้องมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัทางดา้นน้ีอยูม่ากซ่ึงปัจจุบนั ถึงแมจ้ะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

                                                        
6 สมัภาษณ์ ,สุชาติ วจีทองรัตนา ,มนญัญา อุตรศาสตร์, 6 มิถุนายน 2556. 
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เขา้มา แต่ส่วนใหญ่ แลว้ร้านต่าง ๆ ในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องในอดีตก็ยงั เปิดห้องแถว อยูใ่ห้เห็น
ถึงร่องรอยมรดกทางวฒันธรรมในอดีตเพื่อท่ีจะให้ผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมและผูท่ี้สนใจเขา้มาเรียนรู้ ใน
เร่ืองของเทคโนโลยีภูมิปัญญาและอุตสาหกรรมในอดีตท่ีชุมชนแห่งน้ี เป็นศูนยก์ลางในการผลิต เม่ือ
คร้ังในอดีต สามารถเรียนรู้ได้ด้วยส่ือบุคคลคือเจ้าของห้องแถวและธุรกิจท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ตวัแทนคณะกรรมการชุมชนท่ีสามารถน าชมแหล่งเรียนรู้และให้ขอ้มูลองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง แหล่ง
เรียนรู้ดงักล่าวสามารถเขา้ไปเรียนรู้และทดลองใชเ้คร่ืองจกัรกลไดใ้นบางช้ินท่ียงัสามารถปฏิบติัการณ์
ไดอ้ยูร่วมไปถึงทดลองฝึกหดัการผลิตภายในแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งสามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพใน
อนาคตได ้ซ่ึงเจา้ของแหล่งเรียนรู้มีความยินดีและสามารถอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้ได้
เป็นอยา่งดี 

  3.1 โรงพมิพ์ไพโรจน์ 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ โรงพิมพไ์พโรจน์สามารถเป็น แหล่งเรียนรู้
ใน ด้านองค์ความรู้ของงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านการพิมพ์ ในอดีตเร่ืองราวเหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในอดีตสามารถเล่าขานผ่านเคร่ืองพิมพ์โบราณท่ียงัใช้งานได้จริงของ โรงพิมพ์
ไพโรจน์แห่งน้ีอีกทั้งยงั สามารถเรียนรู้วธีิการพิมพใ์นอดีตไดอี้กดว้ย7 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดกลาง 
 
  3.2 ศูนย์หัตถกรรมป้าอึง่  

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ดา้นศิลปะและ หัตถกรรมท่ีมี
ช่ือ เสียงของชุมชนโบราณตลาดเกา้ห้องท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ไดท้ั้งงานจกัสานงานป้ันและงาน
ประดิษฐ์ ต่าง ๆ ท่ีป้าอ่ึงเจ้าของห้องแถวพร้อมท่ีจะ เป็นวิทยากรสาธิตและให้องค์ความรู้ด้าน
หตัถกรรมเพื่อเป็น ประโยชน์และเป็นแนวทางในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน8 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 

 

                                                        
7 สมัภาษณ์ ,ปริญญา ปล้ืมใจ ,6 มิถุนายน 2556. 
8 สมัภาษณ์ ,ประภาพร พฒันสมบติัสกลุ ,6 มิถุนายน 2556. 
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  3.3 ร้านสมุนไพรครูแดง  

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ดา้นสมุนไพร
ไทย การใช้เพื่อเป็นยารักษาโรคและเพื่อสุขภาพด้านความงามร้านสมุนไพร ครูแดง สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ ดา้นการใชส้มุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การท าเป็น อาชีพ เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน
ท่ีสามารถน าไปต่อ ยอดไดอี้กทั้ง ยงัไดรั้บองคค์วามรู้เร่ืองเคร่ืองใช ้ไมส้อยเก่าเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชก้นัใน
อดีตท่ีครูแดงไดส้ะสมไวใ้หเ้ขา้ไปเรียนรู้จากมรดกทาง วฒันธรรมท่ีเก็บสืบทอดต่อกนัมาเหล่าน้ี9 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดบน  
 
  3.4 ร้านทองเก่า   

ความส าคัญและส่ิงทีไ่ด้จากแหล่งเรียนรู้ อุตสาหกรรมท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต  
แต่ปัจจุบนัไดย้า้ยกิจการไปอยูใ่นตวัเมืองสุพรรณบุรีแต่ยงัคงรักษาวิถีชีวิตของช่างท าทองใน อดีตไว้
ใหเ้ห็นอยูท่ี่น้ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการท าอุตสาหกรมทองในอดีตการแปรรูป ทอง การซ้ือขาย
แลกเปล่ียน เป็นตน้10 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 
 
  3.5 หลุมเกบ็ของโบราณ 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาในการ สร้างท่ี 
ปลอดภยัไวใ้นบา้นในอดีตถึงแมว้า่ปัจจุบนัปากหลุมจะถูกปิดไปแลว้แต่ก็ยงัเหลือร่อง รอยของวถีิชีวิต 
ใหเ้ห็นและองคค์วามรู้ต่าง ๆ อีกมากมายท่ีจะไดรั้บจากเจา้ของหอ้งแถวแห่งน้ี11 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 

 

                                                        
9 สมัภาษณ์ ,ชาลิสา ดวงจนัทร์ ,6 มิถุนายน 2556. 
10 วศิรุต อินแหยม ,ถวลิหาอดีต 7 ตลาดเก่าเมืองสุพรรณ ,การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)ททท(ส านกังานสุพรรณบุรี ,
2555. 
11 สมัภาษณ์ ,ศิริวรรณ ตนัเจริญ ,6 มิถุนายน 2556. 
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  3.6 ร้าน ร.เรือนแก้ว 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ดา้นอุตสาหกรรม ท่ีไดใ้ช้ ภูมิ
ปัญญามาสร้างสรรคผ์ลงานจากขวดแกว้ขยะไร้ค่าสู่โคมไฟท่ีสวยงามอีกทั้งยงั สามารถเรียนรู้เร่ืองราว
ของถว้ยชามเบญจรงค ์การผลิตและท่ีมาท่ีเจา้ของร้านสะสมอยู่12 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 
 
  3.7 ร้านสบายจัง (เก้าห้องแกลลอร่ี)  

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบใน งาน
ศิลปะการน าองคค์วามรู้ดา้นศิลปะท่ีมีมาประยุกต์ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนท่ีน าภูมิปัญญา
ของตนท่ีมีมาสร้างสรรคผ์ลงานและพร้อมท่ีจะถ่ายทอดองคค์วามรู้ดงักล่าวสู่ผูท่ี้สน ใจ13 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 
 
 4) เส้นทางแหล่งเรียนเรียนรู้ด้านเคร่ืองใช้ไม้สอยของสะสมโบราณและเอกสาร

โบราณ 
เส้นทางแหล่งเรียนรู้ด้านเคร่ืองใช้ไม้สอยของสะสมโบราณและเอกสารโบราณ

เร่ิมตน้เส้นทางการเรียนรู้ตามล าดบัท่ี ร้านกาแฟประชานิยม-บา้นสะสมเหลา้โบราณ-ร้านศิริวฒันา-
ร้านฉัว่อ่ีฮวด-ร้านยงคไ์พบูลย-์เอกสารโบราณและของเก่าบา้นมหาเจริญ-ร้านเกา้ห้องเฟรม จากความ
เจริญรุ่งเรืองและมัง่คัง่ของชุมชนตลาดในอดีตมรดกทางวฒันธรรมทางวตัถุท่ีสั่งสมมา นานสืบหลาย
ชั่วอายุคนจึงยงัคงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมชั้นดี ของลูกหลานและผูท่ี้สนใจใน
ปัจจุบนัเคร่ืองใช้ไมส้อยต่าง ๆ ท่ีถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างดีจึงถ่าย ทอด องค์ความรู้ด้านประวติัศาสตร์
ความเป็น มาวิวฒันาการและนวตักรรมต่าง ๆ ในอดีต ภายใน ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องนั้นอุดมไป
ดว้ยเคร่ืองใช้ไม ้สอยในอดีตแทบทุกห้องแถว ไม่มากก็น้อยดว้ยเหตุน้ีเองจึงไดก้ าหนดเส้นทางแหล่ง
เรียนรู้ดา้นเคร่ืองใชไ้ม ้สอยของสะสมโบราณและเอกสารโบราณท่ีส าคญัและหาชมไดย้าก สามารถ

                                                        
12 สมัภาษณ์ ,มนญัญา อุตรศาสตร์ ,7 มิถุนายน 2556. 
13 สมัภาษณ์ ,มนญัญา อุตรศาสตร์ ,6 มิถุนายน 2556. 
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เรียนรู้ได้ด้วยส่ือบุคคลคือเจ้าของห้องแถวและของสะสมโบราณต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ตวัแทนคณะกรรมการชุมชนท่ีสามารถน าชมแหล่งเรียนรู้และใหข้อ้มูลองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง  

  4.1 ร้านศิริวฒันา 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางดา้นของสะสม โบราณท่ีมี
องค์ ความรู้อยู่มากมายท่ีส าคญัคือกระบอกสูบน ้ าโบราณท่ีใช้ในการ ดบัเพลิงหากเกิดเพลิงไหมใ้น
ตลาดอีกทั้งยงัสามารถทดลองใชก้ระบอกสูบน ้าโบราณ ไดซ่ึ้งปัจจุบนัหาไดย้าก แลว้ส าหรับกระบอก
สูบน ้าโบราณน้ี14 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 
 
  4.2 ร้านกาแฟประชานิยม 

  ความส าคัญและส่ิงทีไ่ด้จากแหล่งเรียนรู้ ร้านกาแฟประชานิยม มีองคค์วามรู้ มากมาย
โดย เฉพาะอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไมส้อยทางด้านการประกอบอาชีพทางด้านการตดัเย็บเส้ือผา้อุปกรณ์
ส าหรับการ ตดัเยบ็ท่ีคอ้นขา้งสมบูรณ์ อีกทั้งยงัมี อุปกรณ์การท ากาแฟและ อุปกรณ์ การผลิตเมล็ด
กาแฟมาตั้งแต่อดีต จึงสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ไดห้ลากหลาย มรดกทางวฒันธรรมของร้านประชา
นิยมน้ีมีคุณค่าในด้าน การเรียนรู้การประกอบอาชีพและกรรมวิธีในการผลิตในแต่ละอาชีพรวมถึง
เคร่ืองใชไ้มส้อยอุปกรณ์การ ประกอบอาชีพในอดีตของชุมชนแห่งน้ี15 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดบน 
 
  4.3 เอกสารโบราณและของเก่าบ้านมหาเจริญ 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ บ้านมหาเจริญท่ีมีองค์ความรู้ อยู่มากทั้ง
เคร่ือง ใชไ้มส้อยโบราณท่ีถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีรวมไปถึงเอกสารโบราณต่าง ๆ ท่ีเจา้ของบา้นยงั

                                                        
14 สมัภาษณ์ ,ศิริวรรณ ตนัศกัดา ,6 มิถุนายน 2556. 
15 สมัภาษณ์ ,มะลิวรรณ จินพาเพียร ,6 มิถุนายน 2556. 
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เก็บไวใ้ห้เป็น มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่ายิ่งในการเรียนรู้ ในปัจจุบนัอีกทั้ง เอกสารโบราณและ
เคร่ืองใชไ้มส้อยบางช้ิน นั้นไม่สามารถหาชมไดอี้กแลว้ในปัจจุบนั16 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 
 
  4.4 บ้านสะสมเหล้าโบราณ (ราดหน้าเจ้จุ๊ก) 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ สุราตระกูลหงส์ของไทยถูกรวบรวมไวท่ี้
ร้าน ราดหน้าเจจุ้๊กแห่งน้ีมีขอ้มูลทั้งแหล่งผลิตและความแตกต่างของสุราของไทยแต่ละ ตระกูล การ
บ่มเพาะ ระยะเวลาในการบ่มของสุราแต่ละตระกูลท่ีไม่เหมือนกนัผูท่ี้เขา้มา เยี่ยมชมจะไดศึ้กษาและ
เรียนรู้ไดท่ี้ร้าน ราดหนา้เจจุ้ก๊แห่งน้ี17 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดกลาง 
 
  4.5 ร้านเก้าห้องเฟรม 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดข้อมูล ทางด้าน 
ประวติัศาสตร์ เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ผ่านภาพถ่ายของร้านเกา้ห้องเฟรมท่ีสามารถ ให้เขา้ไปเรียนรู้
และ สอบถามไดร้วมไปถึงการไดเ้รียนรู้การถ่ายภาพแบบโบราณเรียนรู้ กลอ้งถ่ายภาพ ในอดีต กลไก 
การท างาน การล้างภาพด้วยฟิล์ม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ และท่ีส าคญัคือ เร่ืองราวการเสด็จ
ประพาสตน้ของพระพุทธเจา้หลวงเม่ือคร้ังประพาสตน้ ทางเรือผา่น บางปลามา้และตลาดเกา้หอ้งแห่ง
น้ี18 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 

 

 

                                                        
16 สมัภาษณ์ ,ศิริวรรณ ตนัเจริญ ,6 มิถุนายน 2556. 
17

 สมัภาษณ์ ,ศุภชยั นรานนทกิ์ตติกลุ ,6 มิถุนายน 2556. 
18

 สมัภาษณ์ ,สุภชยั จีรนนท ์,7 มิถุนายน 2556. 
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  4.6 ร้านยงค์ไพบูลย์  

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ เคร่ืองใชไ้มส้อยใน อดีตมากมายไดถู้ก เก็บ
รวบ รวมไวอ้ย่างมากมายภายในร้านยงค์ไพบูลย์แห่งน้ี ทั้ งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ือง อุปโภคบริโภค 
เคร่ืองใช้ในครัว และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในอดีตได้ถูกเก็บรวบรวมไวโ้ดย ลูกหลานของร้านยงค์
ไพบูลยเ์ป็นมรดกทาง วฒันธรรมท่ีถูกสืบทอดและสานต่อเจตนารมณ์เดียวกนันั้นคือการจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหก้บัลูกหลานสืบต่อ ไป19 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 

 
  4.7 ร้านฉ่ัวอีฮ่วด 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ ขา้วของเคร่ืองใชด้า้นการอุปสมบท ไดถู้ก
รวบ รวมไวท่ี้ร้านฉั่วอ่ีฮวดแห่งน้ีอย่างครบถ้วนแหล่งเรียนรู้ท่ีจะท าให้ทราบองค์ ความรู้ด้านพิธี
กรรมการ อุปสมบททั้ งในอดีตและปัจจุบันพร้อมทั้ งอุปกรณ์ในการท า พิธีกรรมต่าง ๆ ในการ
อุปสมบทรวมไปถึง เร่ืองราวในอดีตท่ีถูกเล่าและถ่ายทอดโดยอากง ท่ีอาศยัอยูใ่นตลาดเกา้ห้องแห่งน้ี
มาตั้งแต่เด็กและเห็นวิถีชีวิตของผูค้นมาหลากหลายรุ่น ความเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ส าคญัท่ียงัคงตรา
ตรึงอยูใ่นความทรงจ าถูกถ่ายทอด ผา่นส่ิงของและการร่วมพูดคุยกบับุคคลท่ีเติบใหญ่มากบัตลาดท่ีเคย
รุ่งเรืองแห่งน้ี20 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง 
 
5) เส้นทางแหล่งเรียนรู้ด้านความเช่ือ ศาสนา พธีิกรรม 

เส้นทางแหล่งเรียนรู้ด้านความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม เร่ิมต้นเส้นทางการเรียนรู้
ตามล าดบัท่ีวดับา้นหม่ี-ศาลเจา้พ่อทุ่งแค-ฮูศ้กัด์ิสิทธ์โบราณ - ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง-ศาลเจา้แม่ทบัทิม-
วดัลานคา การขยายความเจริญและความใหญ่โตของตลาดริมแม่น ้ าสืบต่อมาจนถึงการกลายเป็น

                                                        
19 สมัภาษณ์ ,นิเทศ ยงคไ์พบูลย ์, 7 มิถุนายน  2556. 
20 สมัภาษณ์ ,ประภาพร พฒันสมบติัสกลุ ,7 มิถุนายน 2556. 
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ชุมชน ตลาดริมแม่น ้ าท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสุพรรณบุรีภายในชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง จึงเป็น
ชุมชนท่ีมีผูค้นอพยพเขา้มาตั้งรกร้างเพื่อสร้างฐานะครอบครัวและท่ีอยูอ่าศยัขยบัขยาย พื้นท่ีในการท า
มาหากินดว้ยเหตุน้ี ผูค้นท่ีอาศยัภายในชุมชนจึงมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ ศาสนา และความเช่ือ 
แต่ทุกคนก็อาศยัอยู ่ร่วมกนัอยา่งกลมเกลียวไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา จึงเป็น เสน่ห์ของชุมชน
ตลาดเกา้ห้องอีกหน่ึงอย่าง ในการอยู่อาศยัของผูค้นหลาก ชาติพนัธ์ เช้ือชาติ ศาสนา ในชุมชนเดียว 
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยส่ือบุคคลคือชาวบา้นในชุมชน ส่ือส่ิงพิมพใ์นการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูล 
หรือตวัแทนคณะกรรมการชุมชนท่ีสามารถน าชมแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง 
เส้นทางแหล่งเรียนรู้ดา้นความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม แหล่งท่ีตั้งนั้นคอ้นขา้งท่ีจะกระจายตวัแต่สามารถ
เดินทางดว้ยเทา้ไดมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางคือสะพานในการขา้มแม่น ้ าท่าจีนไปยงัวดั
ลานคาท่ีเช่ือมต่อจากศาลเจา้แม่ทบัทิมบริเวณตลาดกลางภายในชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ซ่ึงสะพาน
ไดท้  าการท านุบ ารุงข้ึนมาใหม่มีความสะอาดสะดวกแขง็แรงปลอดภยัในการขา้มแม่น ้ าท่าจีนไปยงัวดั
ลานคา 

  5.1 ฮู้ศักดิ์สิทธ์โบราณ 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้ในดา้นคติความเช่ือ ของคน
ในอดีตท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบทอดมาถึงปัจจุบนัในดา้นความเช่ือของคนไทย เช้ือสายจีนท่ีอยู่
อาศยัใน ชุมชนแห่งน้ีมาตั้งแต่อดีตรวมถึงไดเ้รียนรู้ถึงเหตุการณ์ในอดีตความ เป็นมาเป็นไปในการ
ติดตั้งฮูศ้กัด์ิสิทธ์น้ี 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูบ่ริเวณตลาดกลาง 

 
  5.2 ศาลเจ้าพ่อทุ่งแค 
  5.3 ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ 
  5.4 ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์อนัเป็นท่ีสักการะ เคารพ
และ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องอนัไดแ้ก่ ศาลเจา้พ่อทุ่งแค ตั้งอยูท่ี่ ตลาดบน 
ศาลเจา้แม่ ทบัทิมตั้งอยู่ท่ีตลาดกลาง และศาลหลกัเมืองตั้งอยู่ท่ีบริเวณ ตลาดล่าง ศาล ทั้งสามนั้นมี
ความส าคญัต่อผูค้น ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องเป็นอยา่งมากทุก ๆ ปี จะมีการจดั งานบวงสรวงเฉลิม
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ฉลองสักการะศาลทั้งสาม ตามแต่วนัเวลาท่ีเหมาะสม ของทุกปีจะมีการจดัแสดงง้ิวอยา่งยิ่งใหญ่องค์
ความรู้ท่ีได้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองประวติั ความเป็นมาของศาลศกัด์ิสิทธ์ทั้งสามประเพณีพิธีกรรมท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอด ต่อกนัมาหลายชั่วอายุคนรวมไปถึงมรดกวฒันธรรมทางการแสดง
อุปรากรจีนหรือง้ิวท่ีหาดูได ้ยากยิง่ในปัจจุบนั21 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ศาลเจา้พอ่ทุ่งแคตั้งอยูบ่ริเวณตลาดบน ศาลเจา้แม่ทบัทิม ตลาด
กลาง และศาลเจา้พอ่หลกัเมืองตลาดล่าง 
 
  5.5 วดัลานคา 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้วิถีชีวิตและพิ ธีกรรมของชาว 
พุทธศาสนิกชนท่ีนับถือสืบทอดปฏิบติักันมาหลายรุ่นรวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้ด้านสุภาษิต ค า
พงัเพย ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีพุทธประวติัและการท าสมาธิจิตภาวนาให้ จิตใจสงบตามแบบวิถี
พุทธ22 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยูต่รงขา้มตลาดเกา้หอ้งฝ่ังแม่น ้า 
 
  5.6 วดับ้านหมี่ 

  ความส าคัญและส่ิงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ดา้นงานพุทธศิลป์ สามสมยั อนั
ไดแ้ก่ พระพุทธรูปสมยั รัตนโกสินทร์ 3 องค ์พระพุทธรูปสมยัอู่ทอง 1 องค ์และพระพุทธรูป สุโขทยั 
1 องค์ องคค์วามรู้ทางดา้นประเพณีชาวชาวไทพวนท่ีอาศยัในพื้นท่ีบริเวณเหล่าน้ีเช่นประเพณีบุญก ้ า
ฟ้าประเพณีสารทลาวเป็นตน้ ท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง ปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั23 

  ทีต่ั้งของแหล่งเรียนรู้ ตั้งบริเวณดา้นขา้งชุมชนตลาดเกา้ห้อง 
 

 

                                                        
21 สมัภาษณ์, ศุภชยั นรานนทกิ์ตติกลุ, ชาลิสา ดวงจนัทร์  ,6 มิถุนายน 2556. 
22

 สมัภาษณ์ ,มนญัญา อุตรศาสตร์ ,7 มิถุนายน 2556. 
23 ผศ.ดร.ณวทิย ์อ่องแสวงชยั ,โครงการพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของเมืองตลาดริมน ้ ากรณีศึกษาตลาดเกา้หอ้ง
 ,เอกสารผลงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ,2554. 


