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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวฒันธรรมตลาด
โบราณเก้าห้องในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ 
สังคม วฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลา
มา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาคุณค่าและสภาพปัญหาของมรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาด
โบราณเกา้ห้อง ตลอดจนแผนการด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง และ 
3) เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้
หอ้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
การด า เนิ น ก ารวิจัย ในก ารศึกษ าค ร้ัง น้ี ใช้ ระ เบี ยบวิ ธี วิ จัย  เชิ งสหส าขาวิช า 

(Interdisciplinary Research) ท  าการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม ดว้ยวิธีการ
ส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และสนทนากลุ่ม  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ 
สังคม วฒันธรรม ศกัยภาพของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง ตลอดจนศึกษามรดกวฒันธรรมของชุมชน
ตลาดโบราณเกา้ห้อง และน าผลการศึกษาเหล่านั้นมาประกอบการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการ
จดัการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  

 
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  ชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้ง เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่เเห่งหน่ึงใน

อ าเภอบางปลามา้ ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังเเม่น ้ าท่าจีน จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวัตลาดสร้างข้ึนเม่ือประมาณตน้
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการสัญจร
ทางน ้ าท่ีส าคญั ปัจจุบนัตลาดเเห่งน้ีอยูใ่นเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลามา้ จงัหวดั
สุพรรณบุรี ตลาดเกา้ห้อง เป็นช่ือท่ีเรียกข้ึนตามลกัษณะของเรือนแถวไมห้ลงัเดียวยาวเกา้ช่วง ท่ีตั้งอยู่
ฝ่ังตรงข้ามตลาด ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของลาวพวนกลุ่มแรกท่ีอพยพเข้ามาตั้ งถ่ินฐานบริเวณน้ี ในสมัย
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว(รัชกาลท่ี 3) โดยมีผูน้ าคือ“ขุนก าแหงฤทธ์ิ” ท่ีอพยพครัวเรือน
ลาวหนีภยัสงครามเขา้มาและเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นลุ่มแม่น ้ าอุดมสมบูรณ์ดีจึงเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐาน บา้นเกา้หอ้งของ ขุนก าแหง ในสมยันั้นเป็นศูนยก์ลางการปกครองของพื้นท่ี ขุนก าแหงท าหนา้ท่ี
เหมือนก านนัของหมูบ่า้น ตดัสินคดีความ ดูแล ไพร่ ทาส และเก็บส่วยส่งหลวง ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 
5 ทรงโปรดฯให้เลิกทาส ท าให้ไพร่ทาสต่าง ๆ ขยายตวัไปอีกฝ่ังของแม่น ้ า ประกอบกบับริเวณน้ีก็มี
กลุ่มคนจีนกลุ่มหน่ึงอาศยัอยูด่ว้ย ชาวจีนท่ีช่ือ นายฮง หรือ นายบุญรอด เหลียงพาณิชย ์ซ่ึงท าการคา้อยู่
ในเรือนแพหน้าบา้นเกา้ห้องเห็นว่า บริเวณน้ีผูค้นเร่ิมขยายตวัมากข้ึน จึงเกิดความคิดสร้างตลาดข้ึน
และน าช่ือบา้นเกา้หอ้งมาตั้งเป็นช่ือตลาด และเรียกขานกนัวา่ “ตลาดเกา้หอ้ง” 

 
 ภายใต้บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นผลท าให้ตลาดเก้าห้องท่ีเคยรุ่งเรืองในช่วง
ศตวรรษท่ีผ่านมาหลงเหลือไวแ้ต่เพียงซากอตีตแห่งความทรงจ า กลายเป็นประจักษ์พยานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีทรงคุณค่า ภายในบริเวณพื้นท่ีชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
มีความหลากหลายของมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมทั้งดา้นชาติพนัธ์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ความ
เช่ือ ศาสนา ภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ เพราะการสั่งสมของวฒันธรรมดงักล่าวนั้น จึงท าใหเ้กิดการสร้าง
หลกัฐานของความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นรูปแบบของภูมิทศัน์ทางวฒันรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น  ทั้งในแง่ของอาคารสถาปัตยกรรมและประเพณีวถีิชีวติของผูค้น 
 
 คุณค่าของชุมชนตลาดโบราณเกา้หอ้งนอกเหนือไปจากคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นให้
เห็นภาพและเร่ืองราวอดีตเม่ือ 100 กวา่ปีท่ีผา่นมาแลว้ เรายงัพบวา่คุณค่าอนัโดดเด่นของชุมชุนแห่งน้ี
อีกประการหน่ึงก็คือ ภูมิทัศน์วฒันธรรมและอาคารสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ประวติัศาสตร์ วถีิชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นท่ียงัสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั อาทิเช่น บา้นเกา้หอ้ง ซ่ึง
ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนในอดีต เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น มี
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานอันเป็นท่ีมาของภูมินามแห่งน้ี รวมไปถึงตลาดเก้าห้อง 
สถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณท่ีแยกเป็นสามส่วน ได้แก่ ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง ซ่ึงทั้ง 3 
ตลาดมี ลักษณะของสถาปัตยกรรมในแบบเรือนแถวไม้เพื่อการค้าในแบบของชาวจีน ท่ีมีความ
สวยงาม แสดงถึงภูมิปัญญาของคนในอดีต เช่น การวางต าแหน่งของช่องแสง การระบายอากาศ หรือ
ความต่อเน่ืองของอาคารซ่ึงรูปแบบของเรือนคา้ขายพื้นถ่ินของตลาดเกา้ห้องมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี
น่าศึกษาอย่างยิ่งนอกจากกลุ่มอาคารเรือนค้าขายพื้ น ถ่ินท่ี มี เอกลักษณ์แล้ว ภายในตลาดย ัง
ประกอบดว้ย ศาลเจา้ หอดูโจร โรงสีเก่า ท่ีแสดงถึงความเป็นมาของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งภายใน



 

 161 

ตลาดยงัคงบรรยากาศการคา้ในรูปแบบเก่าอยู ่เช่น ร้านตดัผม ร้านขายขนมจนัอบั ร้านขายของช า เป็น
ตน้ 
 
 ถึงแมว้า่ตลาดโบราณเกา้ห้องมีคุณค่าอนัโดดเด่นหลายประการ ชุมชนมีศกัยภาพความพร้อม
ท่ีจะปรับปรุงและช่วยกนัพฒันาชุมชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง มีหน่วยงานของรัฐทั้งส่วน
ทอ้งถ่ินและส่วนกลางให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆอย่างสม ่าเสมอ แต่
อย่างไรก็ตาม เรายงัพบว่าการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องยงัคงมีอุปสรรค์
และปัญหาอยู่อีกหลายประการ อาทิเช่น คนรุ่นใหม่ขาดจิตส านึกขาดความผูกพนักบัชุมชน และวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นผลมาจากการออกไปศึกษาและท างานต่างจงัหวดัเป็นส่วนมากท าให้ชุมชน
ขาดแรงขบัเคล่ือนส าคญัจาก กลุ่มวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา และวยัท างาน รวมไปถึง ยงัมีประชาชน
บางกลุ่มท่ียงัปิดห้องแถวและไปประกอบอาชีพในต่างถ่ิน โดยปล่อยให้ห้องแถวรกร้าง ซ่ึงเป็นการ
ลดทอนคุณค่าและความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินไปอยา่งน่าเสียดาย 
 

เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพฒันามรดกทางวฒันธรรม
ตลาดโบราณเกา้ห้อง ทั้งน้ีเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด จากการศึกษาและประมวลสภาพ
ปัญหาดงักล่าวงานวิจยัช้ินน้ีจึงไดก้ าหนดรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการอนุรักษ์
และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผูศึ้กษาได้
เสนอการด าเนินการในรูปของโครงการ ไวอ้ยู่ 3 แนวทางซ่ึงทั้งสามโครงการดงักล่าวจะด าเนินการ
ภายใตก้รอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนดงัต่อไปน้ี 

 
(1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง  เป็นการ

ด าเนินกิจกรรมเบ้ืองตน้ท่ีเน้นการปรับปรุงและพฒันาดา้นกายภาพของชุมชน โดยวิธีการด าเนินการ
เพื่อการอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง โดยเฉพาะการปรับปรุง
ภูมิทศัน์วฒันธรรมและการอนุรักษอ์าคารสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าให้กลบัมาสามารถใชป้ระโยชน์
ภายใตส้ังคมปัจจุบนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนโดยแต่ละกระบวนการจะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีและหน่วยงานภาคีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
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(2) โครงการนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดโบราณ
เก้าห้อง เป็นน าเสนออัตลักษณ์ความเป็นมาของชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ผ่านรูปแบบของ
นิทรรศการ โดยการปรับพื้นท่ีใช้สอยของอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าในพื้นท่ีในเป็นสถานท่ีจดั
แสดงนิทรรศการ และมีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินการหลายภาคส่วน อาทิเช่น คณะกรรมการ
ชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้อง เทศบาลต าบลบางปลามา้  และสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการขบัเคล่ือนการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

 
(3) โครงการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง เป็น

การน าเอาอตัลกัษณ์ของชุมชนด้านต่างๆ มาสร้างคุณค่าดว้ยการจดัเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมประจ าชุมชน เพื่อเพิ่มตวัเลือกให้นกัท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมในมิติต่างๆ
ตามท่ีตนเองสนใจ อาทิเช่น  เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางดา้นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีอยู่อาศยั   เส้นทาง
แหล่งเรียนรู้ทางดา้นคหกรรม   เส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางดา้นอุตสาหกรรมและภูมิปัญญา  เส้นทาง
แหล่งเรียนเรียนรู้ดา้นเคร่ืองใชไ้มส้อยของสะสมโบราณและเอกสารโบราณ และเส้นทางแหล่งเรียนรู้
ดา้นความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม เป็นตน้ 

 
6.2 อภิปรายผล 
 

จากการสรุปและน าเสนอการวิจยัเร่ือง “การจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนตลาดโบราณเกา้
ห้อง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดต่างๆมาเป็นกรอบการ
วิจยัในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย แนวคิดการจดัการมรดกทางวฒันธรรม  แนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
แนวคิดการจดัการท่องเท่ียว และแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซ่ึงผลสรุปจาก
การศึกษาไดน้ าไปสู่การท าความเขา้ใจในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรรมในชุมชนทอ้งถ่ินของตลาด
เกา้ห้อง ซ่ึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งถูกวธีิ และการจดัการนั้นควรเนน้การ
มีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
พื้นท่ีซ่ึงแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตั้งอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎบตัรประเทศไทยว่าดว้ยแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรม ดว้ยกรอบแนวคิดดงักล่าวจึงน าไปสู่แนวทางในการศึกษาชุมชนตลาดโบราณ
เก้าห้องในคร้ังน้ี โดยเร่ิมตน้จากการปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให้เล็งเห็นคุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีตนเองมีอยู่ เพื่อน าไปสู่การก าหนดรูปแบบและแนวทางการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
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ชุมชนร่วมกนั ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และท่ีส าคญัการจดัการมรดกทางวฒันธรรมดงักล่าวตอ้งเป็นการสร้าง
มูลค่าทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนภายในชุมชน ซ่ึงจากกรอบแนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
แนวคิดการจดัการท่องเท่ียว ท าใหก้ารศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ มรดกทางวฒันธรรมของชุมชนตลาด
เกา้ห้องทั้งท่ีจ  าตอ้งได ้(Tangible Cultural Heritage) อาทิเช่น อาคารสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นภาพทาง
ประวติัศาสตร์ หรือ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจ าตอ้งไมไ้ด ้(Intangible Cultural Heritage) เช่นประเพณี 
วิถีชีวิของชุมชนดั้งเดิมของพ่อค้าแม่ขายริมฝ่ังแม่น ้ าท่าจีน เป็นทรัพยากรท่ีมีมูลค่า สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูท่ี้ใฝ่เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวจากต่างถ่ินให้เขา้มา
สัมผสัและเรียนรู้ไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่ ไดมี้เฉพาะต่อสมาชิก
ในชุมชนเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงบุคคลทัว่ไปและผูท่ี้ศึกษาอยูใ่น สถาบนัการศึกษาไดใ้ช ้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั การสร้างและพฒันาชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จึงเป็นการจดัการศึกษาท่ีเก้ือหนุนให้บุคคลในชุมชนรัก
และหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมท่ีตนมีอยู่และพร้อมท่ีจะน าเสนอเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมอง
ตนเองไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ  

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะต่อการการเสนอรูปแบบการของการบริหารจดัการและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวฒันธรรมชุมชนตลาดโบราณเก้าห้อง ควรมีการด าเนินขั้นตอนต่างๆให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1 จดัเวทีประชาชนเพื่อช้ีให้เห็นวา่ความรู้ในองคค์วามรู้ดา้นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีเราเป็นเจ้าของจะเป็นประโยชน์ต่อเม่ือมีการน ามาใช้และน าไปเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี  2          
จดักิจกรรมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของผูค้นชุมชน ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของการสัมมนาและพฒันากิจกรรม
ของชุมชนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวฒันธรรมหรือการรับความรู้จากวิทยากร
ภายนอก ชุมชนก็ไดเ้พื่อเป็นการเสริม สร้างองคค์วามรู้ใหม่และน ามาบูรณาการ ใชก้บัองคค์วามรู้ท่ีมี
อยู่เดิม ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนเพิ่ม ค่าองค์ความรู้ของชุมชน (วางแผนธุรกิจของแหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน) โดยการพิจารณาวา่ องค์ความรู้ภายในชุมชนอนัใดของชุมชนตลาดโบราณเกา้ห้องท่ีตอ้งการ
ของคนภายนอก ชุมชนมาช่วยแลกเปล่ียนและพฒันาองค์ความรู้นั้นวา่จะน ามาเพิ่มค่าให้เป็นสินคา้
ของชุมชน เพิ่มเติมจากส่ิงท่ีชุมชนมีอยูไ่ด ้อยา่งไร ขั้นตอนท่ี 4 จดัท าปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
มี กิจกรรมการเรียนรู้ภายในแหล่งการเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมภายในชุมชนตลาด โบราณเกา้ห้อง
อยา่งต่อเน่ือง ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดระเบียบการให้ บริการบุคคลภายนอกชุมชน เพื่อใหผู้ค้นในชุมชนมี
ความเป็นส่วนตวัและคนในชุมชนสามารถด ารงชีวิตไดต้ามปกติรวมทั้ง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
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แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมภายในชุมชนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ขั้นตอนท่ี 6 เช่ือมโยง
เครือข่ายกับแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ่ืนเพื่อพัฒนาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ด าเนินงานและพัฒนาในระดับต าบลหรือพัฒนาการจดัในระดับอ าเภอเพื่อให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่งชุมชน  


