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บทคัดย่ อ
การวิ จัย การพัฒ นาตลาดบางหลวงให้ เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเทียววิถีชีวติ ลุ่มนํ#าอย่างยัง ยืน เก็บข้อมูลที ตลาดบางหลวง
อํา เภอบางเลน จัง หวัด นครปฐม กลุ่ ม ประชากร คื อ ผูน้ ํา
ชุ ม ชน ผู ้ป ระกอบการ ผู ้เ กี ย วข้อ งและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
นักท่องเทียวทีเข้ามาเทียวตลาดบางหลวง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากรแบบสะดวก (Convenient Sampling) จํานวน 400
คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถาม การจัดเวที
ระดมความคิดเห็น คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และ
สรุ ปผล ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี#
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 เพือศึ กษาองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเทียวในตลาดบางหลวง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รับจา
การสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที ย วจะเดิ น ทางมา
ท่องเทียวด้วยรถส่วนตัว ทราบข้อมูลการท่องเทียวจากการบอก
ต่อ การดูละครทีวี ปั จจัยอืนทีทาํ ให้มาเทียวตลาดนํ#าบางหลวง
เช่ น วิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม นํ#า ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที 2 เพื อ ศึ กษาพฤติ กรรมของ
นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวตลาดบางหลวงโดยให้นกั ท่องเทียว

ตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า นักท่องเทียว
มีอายุในช่วง 21 - 30 ปี มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้ต าํ กว่า 5,000 บาท ส่ ว นใหญ่อยู่ในจังหวัด นครปฐม
เดิ น ทางมาเที ย วกับ เพื อ น ครั# งละ 4-6 คน ในวัน เสาร์ แ ละ
อาทิ ตย์โดยเฉลียใช้เวลาครึ งวัน มีปัญหาในเรื องอากาศที ร้อน
ป้ ายบอกทางไม่ชดั เจน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 3 เพือหาแนวทางในการพัฒนาตลาด
บางหลวงให้เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที ยวอย่างยัง ยืน โดยการจัดเวที
ระดมความคิดเห็น ได้แนวทางดังนี# 1. สร้างจิตสํานึ กให้ชุมชน
เกิดความสามัคคี 2. บริ การนักท่องเทียวมากขึ#น 3. สร้างจุดเด่น
และเป็ นเอกลักษณ์ 4. จัดให้มีการฝึ กอบรมการสร้างอาชีพ 5. มี
ป้ ายบอกทางเพิมเติม 6. รักษาประเพณี วฒั นธรรมเดิม 7. ห้ามรถ
ทุ กชนิ ดเข้ามาในตลาดบางหลวง 8. จัดให้มีการขายสิ นค้า
อาหารให้มากขึ#น 9. จัดให้มีทีพกั โฮมสเตย์
จากการวิจัยมี ขอ้ เสนอแนะดังนี# 1.) สําหรั บชุ มชน มี
แนวทางดังนี# การบริ หารจัดการอย่างจริ งจังและต่อเนื องค้นหา
ศัก ยภาพทางการท่ อ งเที ย ว เพื อ ผลผลิ ต และภู มิ ปั ญ ญาทาง
การเกษตร สร้างมูลค่าเพิมกับสิ นค้าการท่องเทียวของพื#นทีโดย
ใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ที มี อ ยู่ ใ นพื# น ที ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละส่ งเสริ ม
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ภาพลักษณ์ของการท่องเที ยวในรู ปแบบต่างๆ บริ การด้าน
การประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น มี มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ย มี หน่ วย
ประชาสัมพันธ์ 2.) สําหรับหน่ วยงานภาครั ฐ มีแนวทางดังนี#
ภาครัฐควรส่ งเสริ มด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ
สนั บ สนุ น สร้ า งเครื อข่ า ยในการท่ อ งเที ย ว 3.) สํ า หรั บ
หน่ ว ยงานเอกชน ซึ ง มี แ นวทางดัง นี# 3.1 การกํา หนดการ
ท่องเที ยวเชิ งวิถีชีวิตลุ่มนํ#า เป็ นอี กทางเลือกหนึ ง 3.2 สร้ าง
ความร่ วมมื อ กั บ ชุ ม ชน ให้ เ ป็ นจุ ด ขาย ประชาสั ม พั น ธ์
ภาพลักษณ์
คําหลัก การพัฒนา แหล่งท่องเทียว วิถีชีวติ ลุ่มนํ#าอย่างยัง ยืน
Abstract
This research studies about Bang-Luang market
development to become sustainable river basin tourism at
Banglen District, Nakhonpathom Province the data was
collected by convenient sampling and the sample were 400
populations. They were community leader, entrepreneurs,
involve people and other agencies and the tourists who visited
at Bang-Luang market by In-depth interviews, questionnaire,
staging brainstorming. The research team analyzed those
information and summation followed this research purpose.
Which are :
The first purpose is to study the tourism element of
Bang-Luang market by analyzing the interview information
which found that the most tourists will travel by their own cars
and get the tourist information from friends, television , drama
including other factors such as river basin way of life,
tradition, art and culture.
The second purposes is to study the tourists,
behavior when travelling at Bang-Luang market by tourists
questionnaires. The result was the tourists were at the age of
21-30. They were bachelor’s degree graduation with at least
5,000 baht a month salary. Most of them live in
Nakhonpathom Province and travel in a group of 4-6 friends
at a time on the half day of Saturday and Sunday. However,
the problems are hot weather, lack of clear direction signs.

The third purpose is to find the way to develop
Bang-Luang market to become sustainable tourism by staging
brainstorming. Following guidelines : 1. To build the unity
conscious mind in community 2. To increase the tourist
service. 3. To create the unique and identity of Bang-Luang
market. 4. To arrange the training for career. 5. To create
more direction signs. 6. To preserve the original tradition and
culture. 7. To ban every car coming in Bang-Luang market. 8.
To promote more products food and beverage. 9. To establish
homestay. 10. To encourage selling products and food on the
raft along the river.
From the research, the suggestion are 1) For
community,they have to be serious continuously in
administrative management including discover the tourism
potential for produce and create agricultural knowledge. They
should create value added in the local tourism products by
using the local material and then promote the different tourism
image and public relations including to provide public
relations service such as a young tourist guides and public
relations center. 2) For the government, They should promote
public relations and support the budget for building tourism
network. 3) For private sector; 3.1. To create the river basin
tourism as another choice for tourism. 3.2. To encourage
cooperation in the community for selling section and promote
the community image to public.
Keyword: development , tourism , to become sustainable
river basin
1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทีน่าสนใจมากมาย เหมาะสําหรับทําอุตสาหกรรมการท่องเทียว
ซึ งในแต่ ละพื#นที ก็จ ะมี ล ักษณะภู มิประเทศ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี แตกต่างกัน เช่นทางภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศจะ
ประกอบไปด้วยภูเขาสู ง แหล่งท่องเทียวก็จะเป็ นภูเขาและดอย
มากมาย อากาศค่อนข้างเย็นสบาย วิถีชีวิตของคนในชนบทยัง
ไม่เปลียนแปลงจากอดี ตมากนัก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี
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แหล่ ง ท่ อ งเที ย วแตกต่ า งออกไป จะมี ส ถาปั ต ยกรรมเก่ า แก่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีมีลกั ษณะเฉพาะเช่น การไหลเรื อไฟ
จัง หวัด หนองคาย การแห่ บ# ัง ไฟจัง หวัด ยโสธร ภาคใต้ ภู มิ
ประเทศส่ ว นใหญ่เ ป็ นทะเล ภู เขา และเกาะ ที สวยงาม ภาค
กลางการท่องเทียวจะเน้นในเรื องของสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ซึ ง
แสดงถึ ง ความรุ่ ง เรื องที มี ม าตั#ง แต่ ใ นอดี ต วิ ถี ชี วิ ต ของคน
ภาคกลางก็จะมีรูปแบบทีน่าสนใจ เช่น อาศัยอยูร่ ิ มแม่น# าํ ทําให้
การท่ อ งเที ย วแบบใหม่ เ กิ ด ขึ# น โดยชาวบ้ า นเปิ ดบ้ า นให้
นั ก ท่ อ งเที ย วเข้า พัก อาศัย และใช้ชี วิ ต ร่ ว มกั น ตามแนววิ ถี
ชาวบ้าน เรี ยกว่าโฮมสเตย์ และท่องเทียวทางนํ#าโดยเรื อสําราญ
ล่ อ งแพ ล่ อ งแก่ ง มี ต ลาดนํ#าในแต่ ล ะพื# น ที โ ดยนํา สิ น ค้า ใน
ท้องถินมาจําหน่ายและมีอาหารอร่ อยทีน่าสนใจ ส่ วนในพื#นที
อืนปั จจุบนั ภูมิภาคต่างๆก็พยายามจะพัฒนาพื#นทีให้เป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที ย วกัน มากขึ# นทั#ง นี# เป็ นเพราะทางรั ฐ บาลได้ใ ห้ ก าร
สนับสนุน เพราะการท่องเทียวถือเป็ นอุตสาหกรรมอย่างหนึ งที
ทํา รายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศเป็ นอย่ า งมาก เนื อ งจากสถานที
ท่องเทียวในประเทศไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศ
จังหวัดนครปฐมมีสถานทีท่องเทียวทีสาํ คัญหลายแห่ง
อาทิ เช่น วัดพระปฐมเจดี ยร์ าชวรมหาวิหารซึ งมีพระร่ วงโรจน
ฤทธิx ประดิ ษ ฐ์ ส ถานหน้ า องค์ พ ระปฐมเจดี ย ์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชวังสนาม
จันทร์ และยังมี แหล่ งท่ องเที ยวอื นๆที น่า สนใจเช่ น ตลาดนํ#า
ดอนหวาย ตลาดนํ#าท่าพูด ตลาดนํ#าลําพญา และตลาดบางหลวง
หรื อมีชือเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ได้รับ
การเรี ยกขานอีกนัยหนึ งว่า บ้านเก่าเล่าเต๊งไม้ ตลาดบางหลวง
เป็ นชุมชนเก่าทีมีอายุมากกว่าร้อยปี ตั#งอยูร่ ิ มแม่น# าํ ท่าจีน คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยเชื#อสายจีน บรรพบุรุษเป็ นชาวจีน
ทีอพยพมาจากสัวเถา มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มาตั#งถินฐาน
ทีบางหลวงชุมชนแห่ งนี# ต# งั ขึ#น พ.ศ 2446 เป็ นเรื อนห้องแถวไม้
สถาปั ตยกรรมสมัยรัชกาลที 5 ชั#นล่างใช้สาํ หรับค้าขาย ด้านบน
หรื อชั#นสองชาวจี นเรี ยกว่า “เหล่าเต๊ง” มีไว้สําหรั บอยู่อาศัย
(เอกสารการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวตลาดบางหลวงรศ.
122 . นครปฐม : เทศบาลตําบลบางหลวง : หน้า 4 ) [1]
น อ ก จ า ก นี# ชุ ม ช น บ า ง ห ล ว ง ยั ง มี ง า น ด้ า น
สถาปั ตยกรรมและวิ ถี ชี วิ ต ที เ รี ยบง่ า ยของผู ้ ค น ภายใต้
บรรยากาศของธรรมชาติทียงั คงสภาพสมบูรณ์มากที สุดในลุ่ม

นํ#าท่ า จี น ตอนบน เป็ นตลาดเก่ า ที ห าดู ไ ด้ย ากในปั จ จุ บัน มี
สถานที สําคัญเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เช่ น เรื อนห้องแถวไม้สองชั#น
หัน หน้า เข้า หากัน ศาลเจ้า แม่ ทับ ทิ ม โรงเจบ้ว นฮกตึ# ง ร้ า น
ถ่ายรู ปโบราณ ร้ านทําฟั นโบราณ ร้ านยาจี นโบราณ วิกหนัง
โบราณ บ้านเก่าเล่าเรื อง วัดบางหลวง แพริ มนํ#า รวมถึ งการ
ล่องเรื อชมทัศนี ยภาพและวิถีชีวิตของผูค้ นริ มแม่น# าํ ท่าจีน และ
การทําเกษตรพื#นบ้านริ มฝังแม่น# าํ
จากการสํารวจเบื# องต้น พบว่านัก ท่ องเที ย วใช้เวลา
น้อ ยในการมาเที ย วตลาดบางหลวง เพราะสถานที ร องรั บ
นัก ท่ อ งเที ย วมี จ ํา กัด อาหารชนิ ด เดี ย วกัน มี ซ# ํา กัน หลายร้ า น
สิ นค้าบางอย่างไม่เป็ นที ตอ้ งการของนักท่องเที ยว และ ราคา
แพงเกิ นไป มี สิ งอํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าน้อย และ
ป้ ายบอกทางไม่ชดั เจน คนในชุมชนทีอยูใ่ นวัยทํางานมีจาํ นวน
น้อ ย เนื อ งจากไปศึ ก ษาต่ อ และทํา งานที อื น เป็ นส่ ว นใหญ่
นอกจากนี#ยงั ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตลาดบาง
หลวง ปั จจุบนั การท่องเที ยวตลาดบางหลวงได้รับความสนใจ
จากนักท่องเทียวมากขึ#นทั#งนี# เป็ นผลมาจากรายการโทรทัศน์ได้
ไปถ่ายทําภาพยนตร์ หลายเรื อง เมือเริ มมีนักท่องเที ยวมากขึ#น
ทําให้หน่วยงานต่างๆหันมาสนใจทีจะพัฒนาตลาดบางหลวงให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวอีกแห่งหนึง ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงได้ช่วยทําการ
วิจยั เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลทีจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาตลาด
บางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเทียววิถีชีวติ ลุ่มนํ#าอย่างยัง ยืน[1]
2. งานวิจยั ทีเ กีย วข้ อง
จากการศึกษาวิจยั
การพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ น
แหล่งท่องเทียววิถีชีวติ ลุ่มนํ#าอย่างยัง ยืน อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมนั#น มีงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี#
คี รี บู น จ ง วุ ฒิ เ ว ศ ย์ แ ล ะ ม า เ รี ย ม นิ ล พั น ธ์
(2551:บทคัดย่อ) การศึ กษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาด
บางหลวง งานวิจัยเรื องการศึ กษาและพัฒนาศักยภาพชุ มชน
ตลาดบางหลวงมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึ กษาบริ บทของชุมชน
และแนวทางในการพัฒนาชุ ม ชนตลาดบางหลวง 2)ศึ ก ษา
กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น ของ
ชุมชนตลาดบางหลวง 3) ศึ กษาแนวทางในการเสริ มสร้ าง
ชุมชนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการเสริ มสร้างชุมชนให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ ขอบเขต
ด้านพื#นที ตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ใช้
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พื#นที ทีครอบคลุมตามมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เครื องมื อ
และวิธี ก ารที ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ประกอบด้ว ยการ
สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การศึกษาจากเอกสารและการให้
ข้ อ มู ล ย้อ นกลั บ เพื อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของชุ ม ชน
ผลการวิจยั พบว่า
บริ บทของชุมชนเป็ นลักษณะชุมชนเก่านานนับร้อยปี
ตั#งชุมชนติดริ มแม่น# าํ ท่ าจี น เดิ มการเดิ นทางอาศัยทางเรื อเป็ น
หลัก คนในชุ มชนส่ ว นใหญ่ เป็ นชาวไทยเชื อ สายจี น และจี น
อพยพประกอบอาชีพค้าขาย
กระบวนการเรี ยนรู ้ แ ละการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ ง ถิ น เ ป็ น แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น ท าง กา ร เ ป็ น ธร ร ม ชาติ บ น
ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติและคนรู ้จกั
แนวทางในการเสริ มสร้างชุมชนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถินควรส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นสถานศึกษาการจัด
กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาของเทศบาล เนื# อหาการสื บทอด
วัฒนธรรมประเพณี จีนและส่งเสริ มให้คนนอกชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์[2]
พระมหาสุ รศักดิx ป~ฺ ญาธี โร (2551:บทคัดย่อ) เล่า
เรื องบางหลวงจากภาพ งานวิจยั นี# เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ มี
จุดมุ่งหมายเพือศึกษาภาพ 1. ภูมิทศั น์ของชาวชุมชนบางหลวง
ในอดีตและในปั จจุบนั 2. อาชีพ 3. อาหารคาว 4. สถานทีสาํ คัญ
สถานทีท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ รวมถึง 5. กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณี ทีมีเฉพาะในท้องถิ นของชาวชุ มชนตลาดบางหลวง
โดยสะท้อนผ่านการเล่าเรื องราวจากภาพถ่าย จากผลการศึกษา
พบว่า ทางด้านภูมิทศั น์ของชาวบางหลวงในอดีตนั#นปั จจุบนั มี
การเปลียนแปลงไปมาก ในอดี ตนั#นการสร้างบ้านเรื อนสร้าง
ตลาดได้สร้างติดริ มนํ#าเป็ นหลักเนื องจากสะดวกแก่การสัญจร
ไปมาและสะดวกต่อค้าขายขนส่ งสิ นค้า แต่เมื อถนนตัดผ่าน
ท้ายตลาด ทางด้านหัวตลาดทีติดริ มนํ#าทีเคยเจริ ญรุ่ งเรื องก็เกิ ด
ซบเซาลงผูค้ นหันมาใช้การคมนาคมทางบกมากขึ#น ทางด้าน
อาชี พ ของชุ ม ชนชางบางหลวงถื อ ว่ า มี ค วามหลากหลาย
ทางด้า นอาหารคาวหวานของชุ ม ชนบางหลวงมี อ าหารคาว
หวานที ข# ึนชื อหลายชนิ ด เป็ นที ถูกปากของผูค้ นในชุ มชนทั#ง
ใกล้และไกล เช่ น เป็ ดพะโล้ หมูสะเต๊ ขนมข้า วเกรี ยบปาก
หม้อ หรื อขนมชุนเปี ยซึ งมีสูตรเฉพาะทีมีรสชาติไม่เหมือนใน
ที อื น ส่ ว นด้า นสถานที ที สํา คัญ ๆ ก็ มี ท# ัง บ้า น วัด โรงเรี ย น

สถานทีต# งั เทศบาลตําบล นอกจากนั#นยังมีสถานทีทีมีเฉพาะใน
ชุมชนบางหลวงเท่ านั#นก็คือ โรงเรี ยนสอนภาษาจี นเจี# ยนหัว
ศาลเจ้าแม่ทบั ทิ ม ศาลเจ้าบ้วนฮกตึ#ง สําหรับสถานที ทีหาชม
ได้ ย ากซึ งอาจจะจั ด เป็ นสถานที ท่ อ งเที ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ไ ด้
ทางด้านสถานที ท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ของชุ มชนที เกิ ดขึ# นเอง
ตามธรรมชาติ ก็เช่น ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน
ชาวบางหลวงนั#น เป็ นวัฒ นธรรมแบบไทยจี น ผสมผสานกัน
อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว ด้วยเป็ นเพราะมีหลักศรัทธาความ
เชือพื#นฐานคือพระพุทธศาลนาเช่นเดียวกัน[3]
จริ ยาภรณ์ รุ จิโมระ (2551:บทคัดย่อ) มรดกตกทอด
ทีบางหลวง งานวิจยั นี# มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาใน 3 ประเด็น คือ
1) สาเหตุการอพยพของคนจี นโพ้นทะเลมาทําหากิ นที บาง
หลวง 2) การประกอบอาชีพของคนจีนโพ้นทะเลทีบางหลวง 3)
รู ปแบบและวิธีการถ่ายทอดอาชี พบรรพบุรุษจากรุ่ นสู่ รุ่น โดย
ศึ กษาข้อมูล จากครอบครั ว ชาวจี น โพ้นทะเล ตั#ง แต่ รุ่นบรรพ
บุรุษจนกระทัง ปั จจุบนั ระยะเวลาไม่ต าํ กว่า 100 ปี จํานวน 8
ครอบครัว เป็ นงานวิจัยเชิ งคุณภาพ เครื องมือที ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผลจากการ
วิจยั สรุ ปได้วา่
คนจีนโพ้นทะเลอพยพมาทํามาหากินทีบางหลวง อัน
เนื อ งมาจากข้อมู ลที 2 ด้านใหญ่ ๆ ได้แ ก่ ด้านสังคมการ
ดํารงชีวติ และด้านการเมือง [4]
3. ขั#นตอนและเครืองมือทีใ ช้ ในงานวิจยั
การวิจยั ครั#งนี#เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
จึงใช้เครื องมือวิจยั ดังนี#
1) การสังเกตการณ์ (Observation) ผูว้ ิจยั ต้องไปตลาด
บางหลวงในฐานะนักท่องเทียวเพือเก็บข้อมูลจากพื#นทีโดยตรง
สังเกตสิ งที พบเห็ นในทุกเรื อง เช่น การเดิ นทาง ป้ ายบอกทาง
ความสะดวกในการเดิ นทาง สังเกตผูค้ นในพื#นที บรรยากาศ
สาธารณสุ ข ความสะอาด อาหาร สิ นค้าต่างๆ กิ จกรรมการ
ท่องเทียว
2) แ บบ สั ม ภาษณ์ แบบ มี โ คร งสร้ าง( Structure
Interview) ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้
ข้อมูลเชิงลึก โดยสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล (In-Depth Interview)
เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บา้ น ผูป้ ระกอบการ คนใน
ชุมชน จํานวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
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รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพือนํามาวิเคราะห์หาแนว
ทางการปรับปรุ งและการส่งเสริ มให้มีการท่องเทียวเพิมขึ#น
3) แบบสอบถาม (Questionnaire)ใช้แ บบสอบถาม
นักท่ องเที ยวที เดิ นทางมาท่องเที ยวตลาดบางหลวง เรื อง การ
พัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเทียววิถีชีวิตลุ่มนํ#าอย่าง
ยัง ยืน จํานวน 400 ชุด ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที 1
เป็ นคํา ถามทัว ไปเกี ย วกับ ข้อ มู ล ทาง
ประชากรศาสตร์ ของผู ้ ต อบแบบสอบได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และทีอยูป่ ั จจุบนั
ส่วนที 2 เป็ นคําถามเกียวกับพฤติกรรมนักท่องเทียว
ในการท่องเทียวในพื#นทีตลาดบางหลวง
4) การจั ด เวที ร ะดมความคิ ด เห็ น แลกเปลี ย น
อภิปรายของปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บา้ น ผูป้ ระกอบการ
คนในชุมชน เทศบาลตําบลบางหลวง เพือหาแนวทางร่ วมกัน
ในการพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเทียว
4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั จากแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที ยวทั#ง
เพศชาย และเพศหญิง ทั#งหมด 400 คน โดยเพศชายมีจาํ นวน
มากทีสุด 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 อายุ ระหว่าง 21-30 ปี
จํานวน 153 คน ร้อยละ 38.5 มีสถานภาพโสดจํานวน 290
คน คิดเป็ นร้อยละ 72.50 เป็ นวัยกําลังศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 ในเรื องอาชี พส่ วนใหญ่เป็ น
นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษาจํา นวน 210 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.5 มี
รายได้ต่อเดือนตํากว่า 5,001 บาท จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42 นักท่องเที ยวส่ วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม จํานวน
179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8
ด้า นพฤติ ก รรมในการท่ อ งเที ย วในพื# น ที ต ลาดบาง
หลวง สรุ ปได้ว่านักท่องเที ยวส่ วนใหญ่ตอ้ งการมาเที ยวตลาด
บางหลวง รองลงมาเป็ นแพริ มนํ#า บ้านเก่าเล่าเรื อง การเลือก
ซื# อสิ นค้าส่ วนใหญ่ซ#ื อกาแฟโบราณ รองลงมาเป็ นหมูสะเต๊ะ
จะเห็นได้วา่ นักท่องเทียวมีการเดินทางมาด้วยตนเองและเพือน
เป็ นส่ ว นใหญ่ โดยรถยนต์ ส่ ว นตัว เรื องการตัด สิ น ใจมา
ท่องเทียวจะตัดสิ นใจด้วยตนเอง มีผูร้ ่ วมเดินทาง 4-6 คน ซึ ง
ส่วนใหญ่มาเป็ นครั#งแรก ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และใช้เวลา
ครึ งวันโดยเฉลี ยในการท่ อ งเที ยว จะพบว่า กลุ่ มตัว อย่า งจะ

ได้รับข้อมูลจากเพือนหรื อการบอกต่อ และเลือกท่องเทียวตลาด
บางหลวงเนื อ งจากมี ค วามสนใจวิถีชี วิตลุ่ ม นํ#า รวมถึ ง ความ
หลากหลายของสิ นค้าท้องถิ น ด้า นกิ จกรรมการท่ องเที ยวที
นักท่องเทียวสนใจคือ การให้อาหารปลาทีแพริ มนํ#า ซึ งการใช้
จ่ายทั#งหมดโดยเฉลียในการท่องเทียว ตํากว่า 500 บาท สิ งที
เป็ นปั ญหาในการเดิ นทางคือทางด้านสภาพอากาศที ร้อนมาก
และควรพัฒนาปรับปรุ งด้านป้ ายบอกทาง ซึงมีนอ้ ยเกินไป และ
ไม่ เด่ นชัด นัก ท่ อ งเที ย วส่ ว นใหญ่ จ ะกลับ มาเที ย วตลาดบาง
หลวงอีก เหตุผลเนืองจากมีประวัติศาสตร์ ประเพณี /วัฒนธรรม
จีน มีกิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย ความมีวิถีชีวิตลุ่มนํ#า
ทีแสดงความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านริ มแม่น# าํ มีสินค้าให้เลือกซื# อ
หลากหลาย มี ความปลอดภัยของสถานที มี สิ งอํานวยความ
สะดวก ราคาอาหารไม่ แ พงมาก ส่ ว นจุ ด ประสงค์ใ นการ
ท่ อ งเที ย วส่ ว นใหญ่ เ พื อ การพัก ผ่ อ น และเพื อ หาความรู ้
ประสบการณ์ นักท่ องเที ยวมี ความพึงพอใจในกิ จ กรรมการ
ท่องเทียวและอัธยาศัยไมตรี ในการต้อนรับของคนในชุมชนบาง
หลวง ซึ งมีจิตสํานึ กทีดี ช่วยรณรงค์ให้นกั ท่องเทียวไม่ทาํ ลาย
สิ งแวดล้อม
ผลการวิจัย จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เดิ ม ตลาดบาง
หลวงเป็ นตลาดเก่าอายุประมาณ 100 ปี อยูร่ ิ มแม่น# าํ ท่าจีน เริ ม
ใช้ชือตลาดบางหลวงเมือ ร.ศ. 122 ตรงกับ พ.ศ. 2446 คนใน
ชุมชนจะไม่มีการซื# อขายสิ นค้า แต่จะใช้การแลกเปลียนสิ นค้า
สิ นค้าที ขายจะเป็ นพืชไร่ พืชสวนและมี การประมง ที น# ี เป็ น
ท่าเรื อใหญ่ ประชาชนต้องสัญจรทางเรื อ คนไทยเชื# อสายจี น
เริ มมีการค้าขายกันมากขึ#น ทําให้ตลาดบางหลวงนี#มีความเจริ ญ
มีสถานบริ การเกิ ดขึ# นเช่ น โรงภาพยนตร์ ร้านทําฟั นโบราณ
โรงฝิ น การค้าประเวณี เหล่านั#นเป็ นเครื องบ่ งบอกถึ งความ
เจริ ญ สาเหตุทีตลาดยังคงอยูไ่ ด้ ชาวบ้านได้ช่วยกันระดมทุน
เพือซื# อโฉนดที ดินของตลาดบางหลวงกลับคืนมาจากนายทุ น
เมือ 20 ปี ก่อน แล้วนํามาบริ หารจัดการ ในนามบริ ษทั สหบาง
หลวงสามัคคี จํากัด ทุกคนเป็ นหุ ้นส่ วนมี กรรมสิ ทธิx ในที ดิน
สามารถอยูอ่ าศัยได้แต่ไม่สามารถแยกเป็ นโฉนดคนใดคนหนึ ง
จึ งทําให้คนที อืนไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้ ปั จจุบันการบริ หาร
จัดการตลาดบางหลวง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หาร 9
คน เมือมีถนนตัดผ่านทําให้การคมนาคมสะดวก ผูค้ นก็เริ มย้าย
ออกไปอาศัยอยู่ใกล้กบั ถนน ทําให้ตลาดบางหลวงเริ มซบเซา
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สิ ง ที ท ํา ให้ ต ลาดบางหลวงกลับ มาเจริ ญ อี ก ครั# ง คื อ การใช้
สถานที ตลาดบางหลวงในการถ่ายละครโทรทัศน์หลายเรื อง
ทําให้คนอยากรู ้จกั สถานทีและเข้ามาท่องเทียวมากขึ#น
การเดิ นทางมาตลาดบางหลวงมีหลายเส้นทาง ถ้ามา
จากกรุ งเทพก็จะได้ 2-3 เส้นทาง
1. จากพุทธมณฑล ผ่านศาลายามาตัดทีนพวงศ์
2. จากบางบัวทองแยกนพวงศ์
3. จากมาลัยแมนไปยังกําแพงแสน
ชาวตลาดบางหลวงเป็ นคนไทย เชื# อสายจี น อาศัยอยู่
ประมาณ 50 % การค้าขายสมัยก่อนใช้การเดินทางนํ#าเป็ นหลัก
คนในชุมชนส่วนใหญ่ในแถบนี#ทาํ อาชีพเกษตรกรรม
รายได้ทีนาํ มาบริ หารจัดการตลาดบางหลวงเก็บจาก
แม่คา้ และขายอาหารเลี#ยงปลาทีแพริ มนํ#า
ผลวิจยั จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นทําให้ได้แนว
ทางการพัฒนาตลาดบางหลวง ดังนี# เป็ นการสร้างจิตสํานึ กเรื อง
ความสามัค คี แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาตลาดบางหลวง
บริ การนักท่องเที ยว สร้างจุดเด่ นและเป็ นเอกลักษณ์ จัดให้มี
การฝึ กอบรมการสร้างอาชีพ โดยมีการสํารวจความต้องการของ
คนในชุมชน และเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ จัดทําป้ ายบอกทาง
ไปตลาดบางหลวง รณรงค์ให้รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒ นธรรมแบบดั#ง เดิ ม บริ ห ารจัด การเรื อ งสิ ง อํา นวยความ
สะดวกให้กบั นักท่องเทียว รวมทั#งกีดขวางการจราจร จัดให้มี
การขายสิ นค้า และอาหารให้เพิมมากขึ#น เพิมทีพกั โฮมสเตย์
เพือรองรับนักท่องเทียว
5. บทสรุปและงานวิจยั ทีจ ะทําต่ อไป
ปั ญหาที พบในการทําวิจยั นักท่ องเที ยวใช้เวลาน้อย
ในการมาเที ย วตลาดบางหลวง เพราะสถานที ร องรั บ
นัก ท่ อ งเที ย วมี จ ํา กัด อาหารชนิ ด เดี ย วกัน มี ซ# ํา กัน หลายร้ า น
สิ นค้าบางอย่างไม่เป็ นที ตอ้ งการของนักท่องเที ยว และ ราคา
แพงเกิ น ไป คนในชุ ม ชนที อ ยู่ ใ นวัย ทํา งานมี จ ํา นวนน้ อ ย
เนืองจากไปศึกษาต่อและทํางานทีอืนเป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนี#
ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตลาดบางหลวง
สรุ ป ผลการวิจัย พบว่า นัก ท่ อ งเที ย วจะเดิ น ทางมา
เที ยวตลาดนํ# าบางห ลวง เพ ราะ สนใ จวิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม นํ# า
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม นักท่องเทียว

ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 21 - 30 ปี ส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด
นครปฐม นิยมมาเทียวในวันเสาร์และอาทิตย์
การพัฒนาตลาดบางหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเที ยววิถี
ลุ่มนํ#าอย่างยัง ยืน โดย สร้างจิตสํานึ กให้ชุมชนเกิดความสามัคคี
และรักบ้านเกิด บริ การนักท่องเทียวด้านต่าง ๆ สร้างจุดเด่น
และเอกลักษณ์ มีการฝึ กอบรมการสร้างอาชีพ มีป้ายบอกทาง
รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม บริ หารจัดการสิ ง
อํานวยความสะดวก จัดให้มีการขายสิ นค้า อาหารเพิมขึ#น จัด
ให้มีทีพกั โฮมสเตย์เพิมเพือรองรับนักท่องเทียว
ข้ อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั#งต่ อไป
1. การวิจยั แนวทางการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ด้านการท่องเทียวกับแหล่งท่องเทียวใกล้เคียง เช่น ตลาดนํ#าลํา
พญา วัดไผ่โรงวัว
2. การวิจยั ผลกระทบการท่องเทียวชุมชนต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ งแวดล้อม
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