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การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรกัษ�ของตลาดโบราณบางพล ี

ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพล ีจังหวัดสมทุรปราการ 
 

ปานภัสส
 จิตธรรม1
 

 

บทคัดย�อ 

 การศึกษาเรื่อง การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช,วิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยผู,ศึกษาได,ทําการเก็บรวบรวมข,อมูลโดยใช,วิธีการสัมภาษณ
เชิงเจาะลึกประชากรกลุ�มเปCาหมายโดย
จําแนกกลุ�มตัวอย�างออกเปDนสองกลุ�ม คือ (1) กลุ�มเจ,าหน,าที่และผู,มีส�วนเก่ียวข,อง 3 คน และ (2) กลุ�ม
นักท�องเที่ยว 4 คน โดยมีวัตถุประสงค
ของการศึกษาคือ (1) เพื่อศึกษาเก่ียวกับการส�งเสริมการท�องเที่ยว
เชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อ
ศึกษาปIญหาและอุปสรรคของการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลี
ใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิง
อนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการศึกษาพบว�า (1) การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบาง
พลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังแต�ปK พ.ศ.2539 เน่ืองจากมีการก�อต้ังห,างสรรพสินค,า 
ส�งผลกระทบต�อชุมชนเปDนอย�างมาก ทางเทศบาลตําบลบางพลีได,มีการจัดงานเพื่อกระตุ,นและส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
 มาต้ังแต�ปK พ.ศ.2548 อาทิ งาน “อาหารดีบางพลี48” งาน“ย,อนรอยตลาดโบราณ
บางพลี” งาน“กินปลามาบางพลี” ฯลฯ เพื่อช�วยให,ตลาดโบราณบางพลีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

หลังจากเหตุการณ
ไฟไหม,ในปK พ.ศ.2557 ตลาดโบราณบางพลีได,รับการส�งเสริม ดูแล และฟTUนฟู
โดย ดร.พัฒนพงศ
 จงรักดี นายกเทศมนตรีตําบลบางพลี โดยเริ่มจากการมีการจัดให,มีการล�องเรือชมวิถี
ชีวิตชุมชน และกิจกรรม “รําไทย ไลน
แดนซ
” ในวันเสาร
 วันอาทิตย
 และวันหยุดนักขัตฤกษ
 ปIจจุบัน
กิจกรรมน้ีได,ถูกบรรจุเข,าไปในแผนการส�งเสริมการท�องเท่ียวของทางชุมชนตลาดโบราณบางพลีแล,ว 

                                                           

1
 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท,องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
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(2) ปIญหาและอุปสรรคของการส�งเสริมการท�องเท่ียวของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบปIญหาและอุปสรรค ได,แก� ปIญหาและอุปสรรคด,านการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ปIญหาและอุปสรรคด,านการให,ความร�วมมือระหว�างผู,ประกอบการร,านค,ากับเจ,าหน,าท่ี 
ปIญหาและอุปสรรคในด,านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
 ปIญหาและอุปสรรคในด,านการให,ข,อมูลแก�
นักท�องเที่ยว ปIญหาและอุปสรรคด,านพื้นท่ี ปIญหาและอุปสรรคด,านขยะมูลฝอย และปIญหาอุปสรรคใน
เรื่องห,องนํ้าสาธารณะ 

(3) ข,อเสนอแนะในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลี
ใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อการส�งเสริมการท�องเท่ียว และเน,น
ส�งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ
ที่จะทําอย�างไรก็ได, เช�น การประชาสัมพันธ
ลงในเฟสบุ]ค แล,วมีการ
ติดแฮชแทค หรือเช็คอิน เพื่อเปDนการประชาสัมพันธ
ไปในตัว ให,นักท�องเที่ยวน้ันทราบว�า ตลาดโบราณ
บางพลีที่ถูกไฟไหม,ไป ในปK พ.ศ2557 ได,รับการรื้อฟTUนแล,ว และมีการจัดกิจกรรมมากมาย และในจุดน้ันก็
มีท่ีน่ังพักผ�อนให,นักท�องเที่ยวอีกด,วย อีกทั้งยังเปDนการสืบสานและอนุรักษ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาว
ชุมชนตลาดโบราณบางพลี เปDนการส�งเสริมการท�องเที่ยงเชิงอนุรักษ
ให,กับตลาดโบราณบางพลี ตําบลบาง
พลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สืบไป 

 

คําสําคัญ : การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
, ตลาดโบราณบางพลี  
 

บทนํา 

ตลาดโบราณบางพลีมีอายุมายาวนานกว�า 150 ปK สันนิษฐานว�าชาวจีนเข,ามาเปaดร,านในตลาด
แห�งน้ีราว พ.ศ. 2400 แต�เดิมช่ือ “ตลาดศิริโสภณ” ตามนามสกุลของผู,ก�อสร,าง ต�อมานายปCอ โตเจริญ 
(ขุนเจริญ) อดีตกํานันตําบลบางพลีใหญ�และนางเจียม โตเจริญ ได,สร,างตลาดต�อจนถึงบริเวณปากคลองบัว
คล่ี รวมเรียกท้ัง 2 ตลาดว�า ตลาดยายเจียม และมีการสร,างต�อเติมอีกในช�วงสุดท,ายไปจนถึงวัดบางพลี
ใหญ�ใน เรียกว�าตลาดอาจารย
สุข ในอดีตตลาดแห�งน้ีเปDนตลาดโบราณริมคลองสําโรงเพียงแห�งเดียวท่ีรอด
พ,นจากไฟไหม, และยังคงสภาพเดิมเหมือนแรกสร,าง มีความรุ�งเรืองมากในอดีต เปDนตลาดขนส�งสินค,าและ
ผู,โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝIbงทะเลสู�กรุงเทพฯ น่ันเพราะการเดินทางในสมัยก�อน ใช,เรือเปDนพาหนะ
เดินทางโดยการแจว พาย และแล�นใบเดินทางมาค,าขายแลกเปล่ียนสินค,าจะอยู�ในคลองสําโรง (ผู,จัดการ
ออนไลน
, 2557, หน,า1) 
 และเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในช�วงหัวค่ําได,เกิดไฟไหม,ตลาด ณ ตลาดโบราณบางพลี 
ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (คมชัดลึก, 2557, 1) ก�อให,เกิดความเสียหายต�อ
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บ,านเรือน ทรัพย
สิน และร,านค,าของชาวบ,านในพื้นที่น้ันเปDนระยะทางต�อเน่ืองกันประมาณ 500 เมตรจุด
ที่เกิดเพลิงไหม,น้ันอยู� ช�วงก่ึงกลางของตลาด โดยไฟได,ลุกไหม,ต้ังแต�จุดก่ึงกลางของตลาดโบราณซึ่งมี
สะพานก้ันกลางอยู� ยาวต�อเน่ืองกันท้ังร,านค,าและบ,านเรือนประชาชนประมาณ 50 หลังคาเรือนท่ีปลูก
ติดกันถูกไฟไหม,เปDนบริเวณกว,างประมาณ 5 ไร� (กรุงเทพธุรกิจ, 2557, หน,า1) 
 ตลาดโบราณบางพลีได,รับการรื้อฟTUนอีกครั้ง โดยความร�วมมือของคนในชุมชน การจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารตลาด การฟTUนฟูการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต�างๆ นําไปสู�การกระตุ,นในภาครัฐเข,า
มามีส�วนร�วมในการฟTUนฟูตลาดอย�างจริงจัง จนทําให,ตลาดแห�งน้ีหลับมามีชีวิตอีกครั้ง อย�างไรก็ตามแม,ว�า
ตลาดโบราณบางพลีจะได,รับการฟTUนฟูดังกล�าว แต�ด,วยกระแสการแข�งขันด,านการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ

และการมีตลาดโบราณเปDนทางเลือกใหม�ของนักท�องเที่ยวในหลายพื้นที่ ซ่ึงแต�ละแห�งต�างสร,างจุดขายท่ี
เปDนที่ช่ืนชอบของนักท�องเที่ยวเปDนจํานวนมาก แต�สําหรับตลาดโบราณบางพลีน้ัน กลับเผชิญกับความ
เส่ือมสภาพตามกาลเวลา อีกทั้ง คนรุ�นเก�าเมื่อยุคสร,างตลาดได,ให,ลูกหลานทําการค,าขายแทน ซ่ึงลูกหลาน
บางรายยังคงสืบทอดการค,าเช�นเดียวกับบรรพบุรุษ แต�บางรายเลือกที่จะให,บุคคลภายนอกเช�าบ,านใน
ตลาดเปDนที่ค,าขายแทน (ธนวัฒน
 กลํ่าพรหมราช, 2557, หน,า27-29) 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังจากไฟไหม, ณ ตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ถึงแม,ว�าจะมีการรื้อฟTUนแล,วก็ตาม แต�ก็ยังส�งผลกระทบต�อประชาชน พื้นท่ีของตลาด 
และการท�องเท่ียวเปDนอย�างมาก อีกทั้งการมาเยือนของนักท�องเท่ียวก็ลดน,อยลง รายได,ของชาวบ,านก็ลด
น,อยลง นักท�องเท่ียวบางส�วนบ,างก็เข,ามาไหว,พระท่ีวัดบางพลีใหญ� (หลวงพ�อโต) แล,วเดินเช,าชมตลาด
เพียงแค�ด,านหน,าของตลาด แล,วเดินทางกลับออกมาเลย หรือเดินเข,าไปเพียวแค�ช�วงกลางของตลาด แล,ว
เดินกลับออกมาเลย และ เดินทางกลับเลย โดยที่ไม�ได,เข,าไปเดินเท่ียวชมตลาด ท้ังๆท่ีเปDนพื้นที่ติดต�อกัน 
สาเหตถมาจากประชาชนส�วนใหญ�คิดว�าตลาดด,านในที่ถูกไฟไหม,น้ันยังไม�ได,รับการรื้อฟTUน 

ด,วยเหตุน้ีผู,วิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี 
ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค
 (1) เพื่อศึกษาเก่ียวกับการ
ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาปIญหาและอุปสรรคของการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาด
โบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ อีกทั้งเพื่อเปDนการกระตุ,นให,นักท�องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชม ณ ตลาดโบราณบางพลี และ
เปDนการเพิ่มศักยภาพ กระตุ,นเศรษฐกิจ ส�งเสริมการขาย เพิ่มรายได,ให,กับประชาชนในพื้นที่ และอนุรักษ
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ชุมชนตลาดโบราณบางพลีแห�งน้ีให,กลับมามีชีวิตชีวา รักษาทั้งวิถีชีวิต วัฒรธรรม และประเพณีให,คงไว,
สืบไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการศึกษา การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของชุมชนตลาดโบราณ
บางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถแบ�งผลงานวิจัยเปDนหมวดหมู� 
ดังน้ี (1) การท�องเท่ียวกับตลาดโบราณ (2) ปIญหาของสถานท่ีท�องเที่ยว และ (3) การพัฒนาการท�องเที่ยว 
การท�องเที่ยวกับตลาดโบราณ 

นิรมล ขมหวาน (2557) ได,ทําการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ
ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพื่อ วิเคราะห
อัตลักษณ
ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี ผลการศึกษาพบว�า 
ชุมชนตลาดโบราณบางพลีมีอัตลักษณ
ของชุมชนที่แสดงถึงความเปDนตัวตนของชุมชนซึ่งถูกสร,างข้ึนบน
พื้นฐานของความเหมือนกันทั้งด,านวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเปDนอยู� และการยอมรับร�วมกันของ
ชาวชุมชน และมีการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนเกิดเปDนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะของชุมชน 
และเปDนส่ิงท่ีครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน โดยอัตลักษณ
ของชุมชนท่ีพบคือ (1) มีวิถีชีวิตชุมชน
แบบแม�ค,าชุมชนตลาดริมนํ้า ซึ่งเปDนวิถีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู�ในสังคม (2) มีแบบแผนอาคารสถาปIตยกรม
โบราณ (3) มีประเพณีรับบัว ซ่ึงเปDนประเพณีเก�าแก�และมีเพียงหน่ึงเดียวในประเทศไทย (4) มีหลวงพ�อโต 
อันเปDนที่เล่ือมใสและศรัทธาของประชาชนจากท่ัวประเทศ ประดิษฐานอยู� ณ วัดบางพลีใหญ�ใน (5) มี
ขนมพื้นบ,านและอาหารพื้นเมือง ได,แก� ขนมสายบัว ขนมลา และปลาสลิดแดดเดียว และ (6) มีการละเล�น
พื้นบ,าน ได,แก� การเล�นกังหันเมล็ดมะม�วง การแข�งเรือมาดและการเล�นมวยทะเล โดย อัตลักษณ
ท่ียังดํารง
อยู�ในชุมชน ได,แก� อัตลักษณ
การมีวิถีชีวิตแบบแม�ค,าชุมชนริมนํ้า การมีแบบแผนอาคารสถาปIตยกรรม
แบบโบราณ การมีประเพณีรับบัว การมีหลวงพ�อโต การมีอาหารพื้นเมืองคือปลาสลิดแดดเดียว ส�วนอัต
ลักษณ
ท่ีสูญหายไปจากชุมชน ไม�มีการรื้อฟTUนกลับมา ได,แก� อัตลักษณ
ขนมพื้นบ,านคือขนมสายบัวและขนม
กะลา และอัตลักษณ
การละเล�นพื้นบ,านคือการเล�นกังหันเมล็ดมะม�วง และอัตลักษณ
ท่ีสูญหายไปแล,วจาก
ชุมชนแต�มีการรื้อฟTUนกลับมาให,คงอยู�ภายในชุมชน และมีการปรับเปล่ียนให,เข,ากับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป 
โดยนํามาอยู�ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต�างๆ ภายในงานประเพณีของชุมชน ได,แก� อัตลักษณ

การละเล�นพื้นบ,านคือการแข�งเรือมาดและการเล�นมวยทะเล โดยประเพณีรับบัวถือว�าเปDนอัตลักษณ
ของ
ชุมชนที่มีความโดดเด�นและเข,มแข็งที่สุดมีพลังศักยภาพที่แฝงอยู� และสามารถนํามาเปDนทุนในการพัฒนา
ชุมชนในอนาคตได,ต�อไป 
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ณัฏฐพงษ
 ฉายแสงประทีป (2556) ได,ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนตลาดโบราณบางพลี เพื่อการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบระดับการ
มีส�วนร�วมของประชาชนในชุมชน ศึกษาความคิดเห็นเจ,าหน,าที่ภาครัฐเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
มีส�วนร�วมของชุมชนตลาดโบราณบางพลีเพื่อการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน ผลการศึกษาพบว�า ประชาชนใน
ชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาตลาดโบราณบางพลีโดยภาพรวมอยู�ในระดับน,อยและน,อยท่ีสุด เน่ืองจาก
การมีส�วนร�วมการวางแผน การมีส�วนร�วมการประเมินผล เปDนข้ันตอนที่ภาครัฐเปDนผู,ดําเนินเปDนหลัก จะมี
เพียงประธานชุมชนหรือผู,เ ก่ียวข,องบางส�วนเท�าน้ัน ท่ีมีบทบาทในส�วนน้ี ส�วนการมีส�วนร�วมรับปล
ประโยชน
น้ัน เน่ืองจากมรผู,ประกอบการเดิมในตลาดค,าขายสินค,าอยู�แล,วและมีค�าเช�าพื้นที่ค�อนข,างสูง 
และตลาดโบราณไม�สามารถขยายพื้นท่ีให,มากข้ึนกว�าน้ีได, จึงมีเพียงประชาชนบางส�วนได,รับผลประโยชน
 
และการจัดงานประเพณีรับบัวหรืองานรื่นเริงต�างๆ ซึ่งมีพื้นที่เช่ือมโยงกับทางวัดน้ันก็ไม�สามารถเข,าไป
ค,าขายได, เน่ืองจากทางวัดเปaดประมูลพื้นท่ีซึ่งมีค�าเช�าท่ีสูงมากแทนการให,ประชาชนในชุมชนเข,ามา
ค,าขาย ปIจจุบันคือ การมีส�วนร�วมของประชาชนมีน,อยลงเน่ืองจากปIญหาด,านเวลาและการประกอบอาชีพ
ค,าขายของประชาชนในชุมชน ผู,เข,าร�วมเปDนเพียงประชาชนบางส�วนเท�าน้ัน ประชาชนที่อยู�นอกบริเวณ
ตลาดโบราณบางพลีไม�มีส�วนร�วมโดยตรง และนอกจากน้ีประชาชนบางส�วนไม�ให,ความร�วมมือกับภาครัฐ
ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาต�างๆ ขณะท่ีหน�วยงานภาครัฐเองมีการประชาสัมพันธ
และให,ข,อมูล
ข�าวสารการมีส�วนร�วมน,อยและไม�ท่ัวถึง ยังขาดการส�งเสริมความรู,ด,านการท�องเที่ยวอย�างย่ังยืน 

สุนิษา สงแก, (2558) ได,ทําการศึกษาเร่ือง การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
 ตลาดโบราณ
นครเน่ืองเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาแนวทางการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ

ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว�า ตลาดโบราณนครเน่ืองเขตเกิดจากการ
พลิกฟTUนของทางเทศบาลนครเน่ืองเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิมเคยเปDนเพียงท่ีอยู�อาศัยของชาวบ,าน 
ให,กลายมาเปDนแหล�งท�องเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณรอบตลาดที่มีลักษณะเปDนสองฝIbงคลอง มีบ,านเรือนของ
ประชาชนท่ีมีเอกลักษณ
เปDนบ,านเรือนเก�าแก�ที่มีอายุ 100 กว�าปK ถือเปDนส่ิงดึงดูดใจนักท�องเท่ียวอย�างมาก
นอกจากน้ีประชาชนในพื้นที่ยังมีส�วนร�วมกันในเรื่องของการรักษาความสะอาด ตลาดน้ีจะไม�สามารถดํารง
อยู�ได,เลยหากปราศจากความร�วมมือร�วมใจของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งหน�วยงามราชการต�างๆ ที่มีส�วน
เก่ียวข,อง แต�เน่ืองด,วยตลาดโบราณนครเน่ืองเขตแห�งน้ีประสบปIญหาใหญ�ถึง 2 ครั้ง คือนํ้าท�วมใหญ�เมื่อปK 
2554 และการสร,างเข่ือนก้ันนํ้าบริเวณตลาดจึงทําให,นักท�องเท่ียวมีจํานวนลดลงอย�างต�อเน่ืองประกอบกับ
จํานวนร,านค,าท่ีลดลงเพราะประสบปIญหาขาดทุนจึงไม�สามารถเปaดกิจการต�อไป จึงทําให,ในปIจุบันตลาด
แห�งน้ีมีจํานวนร,านค,าที่น,อยลง อีกท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกของตลาดแห�งน้ีก็ยังไม�เพียงพอต�อความ
ต,องการของนักท�องเท่ียว ดังน้ันทุกฝhายจึงต,องอาศัยความร�วมมือ ร�วมใจของประชานในพื้นที่ร�วมกันคิด 
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ร�วมกันทํา ร�วมกันจัดการ และร�วมกันพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวของตลาด ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ
ให,นักท�องเท่ียวได,ทราบถึงกิจกรรมและข�าวสารของตลาด เพื่อให,ตลาดโบราณนครเน่ือง
เขตกลายมาเปDนแหล�งท�องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดและอยู�คู�กับจังหวัดฉะเชิงเทราต�อไป 

วาริท วสยางกูร (2553) ได,ทําการศึกษาเรื่อง ปIจจัยที่มีผลต�อการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเที่ยว
ของนักท�องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดโบราณในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาถึงปIจจัย
เลือกแหล�งท�องเท่ียวของนักท�องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดโบราณในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษา
ปIจจัยทางการตลาดท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเท่ียวของนักท�องเที่ยวชาวไทยและศึกษา
ความสัมพันธ
ระหว�างปIจจัยส�วนบุคคลของนักท�องเท่ียวชาวไทยกับปIจจัยทางการตลาด ผลการศึกษา
พบว�า ปIจจัยทางการตลาดและด,านสภาพแวดล,อม กลุ�มตัวอย�างให,ความสําคัญในระดับมาก ด,านสถานท่ี
และด,านกระบวนารให,บริการภายในแหล�งท�องเท่ียวพบว�า ข้ันการทราบความต,องการก�อนตัดสินใจ ข้ัน
การค,นคว,าข,อมูล ข้ันการตัดสินใจและข้ันพฤติกรรมหลังการซ้ือ กลุ�มต,วอย�างให,ความสําคัญมาก และข้ัน
ประเมินทางเลือกกลุ�มตัวอย�างให,ความสําคัญอยู�ในระดับปานกลาง และสรุปว�าปIจจัยส�วนบุคคลของ
นักท�องเที่ยวได,แก� อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับกระบวนการตัดสินใจเลือแหล�งท�องเที่ยว
ของนักท�องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงระดับของความสัมพันธ
โดยพิจารณาจากค�า Contingency 
Coefficient ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเที่ยวมากที่สุด คือ 
ระดับการศึกษา รองลงมาคือ อายุ ตามลําดับ ส�วนเพศ รายได,และอาชีพกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
แหล�งท�องเท่ียวของนักท�องเที่ยวชาวไทยเปDนอิสระกันหรือไม�มีความสัมพันธ
 กัน การวิเคราะห

ความสัมพันธ
ระหว�างปIจจัยทางการตลาดท่ีส�งผลต�อการเลือกแหล�งท�องเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกแหล�ง
ท�องเที่ยวของนักท�องเท่ียวชาวไทย สรุปได,ว�า ปIจจัยทางการตลาดที่ส�งผลต�อการเลือกแหล�งท�องเที่ยว 
ได,แก� ด,านผลิตภัณฑ
 และบริการด,านการส�งเสริมการตลาดและด,านสภาพแวดล,อมมีความสัมพันธ
กับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับของความสัมพันธ
โดยพิจารณา
จากค�า Contingency Coefficient พบว�า ตัวแปรมีอิทธิพลต�อระดับความสัมพันธ
ของกระบวนการ
ตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเที่ยวมากที่สุดคือ ด,านการส�งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด,าน
ผลิตภัณฑ
และบริการด,านสภาพแวดล,อมตามลําดับ ส�วนด,านสถานท่ีและด,านกระบวนการให,บริการ
ภายในแหล�งท�องเท่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเท่ียวของนักท�องเที่ยวชาวไทยเปDนอิสระกัน
หรือไม�มีความสัมพันธ
กัน 
ป(ญหาของสถานที่ท�องเที่ยว 

คณาวุฒิ ยวงโปhงแก,ว (2554) ได,ทําการศึกษาเรื่อง ปIญหาการตลาดของตลาดโบราณบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาสภาพปIจจุบันและปIญหาทางการตลาดท่ีมีผลต�อการ
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ตัดสินใจเข,ามาใช,บริการของนักท�องเท่ียวต�อตลาดโบราณบางพลี ผลการวิจัยพบว�า ปIจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลต�อการตัดสินใจในการท�องเท่ียวตลาดโบราณบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว�า 
ด,านผลิตภัณฑ
 ส�งผลต�อปIญหาทางการตลาดของตลาดโบราณบางพลี พบว�าความต,องการของสินค,ามี
ผลกระทบต�อนักท�องเท่ียวเปDนอย�างมาก ด,านราคา ราคาของสินค,าเปDนปIญหาต�อการเลือกซื้อสินค,า ด,าน
ช�องทางการจัดจําหน�าย ปIญหาด,านที่จอดรถมีผลต�อการท�องเท่ียว และสภาพนํ้าในลําคลองที่เน�าเสียเปDน
ปIญหาต�อการท�องเที่ยวเปDนอย�างมาก และด,านการส�งเสริมการตลาด พบว�ามีการลดราคาสินค,าเพื่อเปDน
การดึงดูดลูกค,าให,เกิดการซ้ือขายสินค,ามากย่ิงข้ึน 

วราพรรณ ผลโพธ์ิ (2557) ได,ทําการศึกษาเรื่อง ปIญหาและแนวทางการอนุรักษ
สภาพแวดล,อม
สรรค
สร,างท่ีส�งเสริม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน : กรณีเปรียบเทียบตลาดโบราณบางพลีกับ
ตลาดคลองสวน 100 ปK จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) ศึกษา
ลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีศึกษา สภาพทางกายภาพของสถาปIตยกรรม สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
โครงสร,างครัวเรือนท่ีส�งผลต�อปIญหาและความน�าจะเปDนในการอนุรักษ
 (2) การศึกษาและเปรียบเทียบ
การรับรู,ของผู,อาศัยและนักท�องเที่ยวท่ีมีต�อเอกลักษณ
พื้นถ่ินและความต,องการในการอนุรักษ
ในพื้นท่ี
ศึกษา (3) เสนอแนวทางในการอนุรักษ
สภาพแวดล,อมสรรสร,างท่ีส�งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
พื้นถ่ิน และเสนอแนะนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข,องเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผล
การศึกษาพบว�า สภาพทางกายภาพของพื้นท่ีที่ศึกษาทั้งสองแห�งมีอายุมากกว�า 120 ปKข้ึนไป เปDนเรือน
แถวไม,ท้ังช้ันเดียวและสองช้ัน ช้ันล�างนิยมเปDนบานเฟKUยมไม,ซึ่งเปaดได,ตลอดช�วงเสา และเปDนไม,กระดานยก
ออกทีละแผ�น ซึ่งได,รับอิทธิพลมาจากช�างชาวจีนในช�วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 และมีองค
ประกอบตกแต�งท่ี
ประณีตบรรจง เช�น ช�องลมลายฉลุ และระเบียงมีลวดลายตกแต�ง หลังคามุงกระเบ้ืองว�าวหรือสังกะสี 
สภาพของเรือนค,าขายผันแปรไปตามช�วงเวลาการปรับปรุงซ�อมแซม บางแห�งเหมือนเรือนเก�าผุพังลงก็
สร,างเรือนไม,ข้ึนมาใหม�ซ่ึงรูปแบบเปล่ียนแปลงไป ตลาดโบราณบางพลีมีการเปล่ียนแปลงมากกว�าตลาด
คลองสวนร,อยปK ท้ังการต�อเติมโครงสร,างอาคารในรูปแบบของอาคารสมัยใหม� และการใช,วัสดุอาคารท่ีไม�
มีความสอดคล,องกับสภาพแวดล,อมของอาคารโดยรอบ ส�งผลให,ท้ังผู,อยู�อาศัยและนักท�องเท่ียวไม�ได,มอง
ว�าอาคารเปDนจุดเด�นหรือเอกลักษณ
ของพื้นที่ ซึ่งแตกต�างจากตลาดคลองสวนร,อยปKท่ีถูกมองว�าอาคารคือ
จุดเด�นหรือเอกลักษณ
อันดับสอง รองจากความเปDนพื้นที่ท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร
 

ปaยะพร วงษ
ศิริ (2555) ได,ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการท�องเที่ยว และแนวทางการ
พัฒนาแหล�งท�องเที่ยว ชุมชนบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) 
ศึกษาบริบทของชุมชนบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2) ความเปDนมาและสภาพ
ปIจจุบันของการท�องเท่ียวของชุมชนบางนํ้าผ้ึง (3) ผลกระทบจากการท�องเที่ยวท่ีมีต�อชุมชนบางนํ้าผ้ึง 
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และ (4) แนวทางการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวบริเวณชุมชนบางนํ้าผ้ึงให,มีศักยภาพสูงข้ึน ผลการวิจัยพบว�า 
ชุมชนบางนํ้าผ้ึงเปDนชุมชนเกษตรกรรมชาวสวนริมแม�นํ้าเจ,าพระยา สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ
เหมาะ
แก�การเพราะปลูก แต�เดิมประชาชนมีการสัญจรไปมาทางนํ้า รวมทั้งนําผลผลิตมาซื้อขายแลกเปล่ียนกัน
ทางเรือ ปIจจุบันมีการเดินทางทางบกเปDนส�วนมาก เน่ืองจากมีการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางให,
สะดวกสบาย ในปK พ.ศ. 2540 องค
การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผ้ึงได,ส�งเสริมให,ประชาชนทําสวนผักผลไม,
มากข้ึน เพื่อแก,ปIญหาการไม�มีงานทําหลังเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทําให,ผลผลิตมีมาก ผู,นําชุมชนจึง
คิดสร,างตลาดนํ้าข้ึนมา เพื่อให,เปDนแหล�งจําหน�ายผลผลิตจากสวน รวมท้ังมีการปรับปรุงส่ิงแวดล,อมให,ร�ม
รื่นสวยงาม นักท�องเท่ียวจึงสนใจเข,ามาซ้ือสินค,าต�างๆ และมาเย่ียมชมวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน ปIจจุบันมีนักท�องเที่ยวจํานวนมากทุกวันเสาร
และอาทิตย
 ผลกระทบจากการท�องเที่ยวพบว�า เกิด
การปรับปรุงตลาดนํ้าและสถานท่ีจอดรถ และมีปIญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสียเกิดข้ึนบ,างด,านเศรษฐกิจ มี
การรวมตัวของกลุ�มอาชีพ เพื่อผลิตสินค,าต�างๆ และมีการนําภูมิปIญญาท,องถ่ินมาผลิตสินค,าและบริการ 
แนวทางการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวของชุมชนบางนํ้าผ้ึงมีดังน้ี ด,านสภาพกายภาพของพื้นท่ี ควรเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวโดยร�วมมือกันรักษาต,นไม,ใหญ�และปลูกต,นไม,เพิ่มข้ึน ควรจัดหาถังขยะรองรับขยะให,ทั่วบริเวณและ
คัดแยกขยะเพื่อนําไปใช,ใหม�และทําปุhยชีวภาพ ด,านการบริหารจัดการกาท�องเท่ียว ควรเพิ่มพูนความรู,
ความสามารถด,านการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ให,กับเยาวชน และประสานงานกับตํารวจเพื่อให,การจราจรมี
ความคล�องตัว และจัดระบบการจอดรถให,ดีข้ึน ด,านดิจกรรมการท�องเที่ยว ควรปรับปรุงสินค,าให,มีความ
หลากหลามากข้ึน เพิ่มสถานที่เย่ียมชมของนักข่ีจักรยาน และเพิ่มกิจกรรมท่ีสนองความต,องการของ
เยาวชน ด,านวัฒนธรรมประเพณีและผลิตภัณฑ
ชุมชน ควรจัดหาวิทยากรมาให,ความรู,ด,านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ
 และส�งเสริมให,เยาวชนเข,าร�วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีมากข้ึน และ
ด,านการสนับสนุนของภาครัฐ และเอกชน องค
การบริหารส�วนตําบลบางนํ้าผ้ึงควรประสานงานขอรับการ
สับสนุนท้ังด,านงบประมาณ ทรัพยากรต�างๆ และด,านวิชาการจากภาครัฐและเอกชน 
การพัฒนาการท�องเที่ยว  

ดวงทิพย
 จันทร
อ�อม (2559) ได,ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดอย�างย่ังยืน : 
กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาบริบท
ชุมชนตลาดโบราณบางพลี พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท�องเที่ยว รวมทั้งเสนอแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลีอย�างย่ังยืน ผลการวิจัยพบว�า ตลาดโบราณบางพลีเปDนตลาด
ริมนํ้าเก�าแก�มีอายุกว�าแก�มีอายุกว�า 150 ปKในอดีตมีความรุ�งเรือง ต�อมาเริ่มซบเซาเน่ืองจากมีการตัดถนน
เทพารักษ
 ทําให,การสัญจรทางนํ้าลดบทบาทลง อีกท้ังมีห,างสรรพสินค,าบริเวณตลาด ตลาดโบราณบางพลี
ได,รับการฟTUนฟูจากความร�วมมือของชุมชน สภาวัฒนธรรมตําบลบางพลี และเทศบาล ตําบลบางพลี ชุมชน
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มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายนํ้า มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีช่ือเสียงคือ ประเพณีรับบัว เดิมประกอบอาชีพด,าน
การเกษตร แต�มีแนวโน,มประกอบอาชีพด,านอุตสาหกรรมมากข้ึน การพัฒนาการตลาด ได,แก�ผลิตภัณฑ

ควรมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ
 ความโบราณ และบรรจุภัณฑ
ควรทําจาวัสดุธรรมชาติ การแสดงปCาย
ราคาต,องชัดเจน จัดสถานที่ให,เปDนระเบียบ สะอาดและสวยงาม คงเอกลักษณ
ความเปDนทย เพิ่มที่จอดรถ 
ปรับทางเดินภายในตลาดให,กว,างข้ึน จัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพิ่มการ
ส�งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ
 ปรับภูมิทัศน
ให,สะอาดสวยงาม รวมทั้งเพิ่มท่ีน่ังพักผ�อน เพื่อ
พัฒนาการตลาดของตลาดโบราณบางพลีให,ย่ังยืนต�อไป 

บัณฑิต อุ�นรุ�งโรจน
 (2557) ได,ทําการศึกษาเรื่อง โครงการฟTUนฟูและพัฒนาตลาดโบราณบางพลี มี
วัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาความเปDนไปได,ในการพัฒนาพื้นท่ีตลาดเดิมให,ตอบรับกับวิถีชีวิตชุมชนในปIจจุบัน 
ศึกษารูปแบบการใช,พื้นท่ีใช,สอยภายในตลาดเพื่อนํามาเปDนแนวความคิดในการออกแบบสถาปIตยกรรม
ใหม�ลงไปในพื้นท่ีเดิมภายใต,แนวคิดเชิงอนุรักษ
 และเพื่อศึกษาและออกแบบสถาปIตยกรรมท่ีกลมกลืนกับ
ลักษณะกายภาพเดิมของตลาด และบริบทโดยรอบของตัวโครงการ ผลการศึกษาพบว�า ตลาดโบราณบาง
พลี มีศักยภาพของพื้นท่ีในระดับหน่ึงอยู�แล,ว ด,วยรูปแบบสถาปIตยกรรมเดิม วิถีชีวิต และประเพณีที่มี
ความเฉพาะบริเวณ ก็ถือเปDนส�วนหน่ึงที่ทําให,ตลาดยังคงอยู�ได, ณ ปIจจุบัน ซึ่งโครงการฟTUนฟูและพัฒนา
ตลาดโบราณน้ีเปDนการเข,าไปทํางานในระดับชุมชนเก�า ส�วนหน่ึงคือการอนุรักษ
สถาปIตยกรรมเดิมเอาไว, 
ในอีกแง�หน่ึงคือการออกแบบพื้นที่กิจกรรมเพื่อต�อยอดกิจกรรมเดิม พัฒนาพื้นที่ประสบเพลิงไหม, รวมท้ัง
ส�งเสริมการใช,พื้นที่เดิมริมนํ้า เพื่อตอบรับและส�งเสริมรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนและการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
ท�องเที่ยวในเชิงอนุรักษ
สืบต�อไป 

นิรมล ขมหวาน (2556) ได, ทําการศึกษาเรื่ อง การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนผ�าน
การศึกษาอัตลักษณ
ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) 
วิเคราะห
อัตลักษณ
ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี และ (2) เพื่อเสนอแนะการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ชุมชนตลาดโบราณบางพลี ผลการศึกษาพบว�า อัตลักษณ
ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี ประกอบด,วย 
การมีวิถีชีวิตแบบแม�ค,าชุมชนตลาดริมนํ้า มีวิถีชีวิตแบบคนไทยเช้ือสายจีน มีหลวงพ�อโตเปDนท่ียึดเหน่ียว
และเปDนศูนย
รวมจิตใจของผู,คนในชุมชน มีแบบแผนอาคารสถาปIตยกรรมแบบโบราณ มีประเพณีรับบัว มี
การละเล�นพื้นบ,าน ได,แก� การแข�งเรือมาด การละเล�นมวยทะเล และการเล�นกังหันเมล็ดมะม�วง มีขนม
พื้นบ,านและอาหารพื้นบ,านได,แก� ขนมสายบัว ขนมกะลา และปลาสลิดแดดเดียว ข,อเสนอแนะแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนตลาดโบราณบางพลีตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยใช,อัตลักษณ

ของชุมชนมาเปDนเครื่องมือหรือกลไกต�อการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนด,านต�างๆดังน้ี (1) การพัฒนา
ด,านเศรษฐกิจ โดยใช,อัตลักษณ
ของชุมชนมาเปDนเครื่องมือหรือกลไกต�อการส�งเสริมการจัดกิจกรรมการ
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ท�องเที่ยวตลาดโบราณ ได,แก� จัดจุดสาธิตการทําขนมสายบัว ขนมกะลา ประดิษฐ
กังหันเมล็ดมะม�วง และ
ทําปลาสลิดแดดเดียว จัดการแข�งขันชกมวยทะเลและแข�งเรือมาด จัดล�องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองสําโรง
และเลือกซื้อสินค,าจาดทางเรือ (2) การพัฒนาด,านสังคมโดยใช,อัตลักษณ
ของชุมชนมาเปDนเครื่องมือหรือ
กลไกต�อการส�งเสริมการเรียนรู, และสร,างสํานึกความเปDนพลเมืองของชุมชน เช�นการจัดทําแหล�งเรียนรู,ใน
ชุมชน (3) การพัฒนาด,านส่ิงแวดล,อม โดยใช,อัตลักษณ
ของชุมชนมาเปDนเครื่องมือหรือกลไลต�อการ
ส�งเสริมการพัฒนาด,านส่ิงแวดล,อมที่ดีให,กับชุมชน ได,แก� รณรงค
การปลูกบัวภายในลําคลองสําโรง รณรงค

ใช,เรือพายแทนการใช,เรือเครื่องยนต
 รณรงค
การมีวิถีชีวิตที่เปDนมิตรกับส่ิงแวดล,อม ท้ังการส�งเสริมการใช,
วัสดุที่ย�อยสลายได,ง�ายในการบรรจุหีบห�ออาหารและรณรงค
การใช,ปabนโตเปDนภาชนะในการบะจุอาหารไป
ทําบุญตักบาตรที่วัดแทนการใช,ถุงพลาสติก รวมท้ังรณรงค
การรักษาความสะอาดอาคารบ,านเรือนและการ
ขุดลอกคูคลองสําโรง 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษา เร่ือง การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลี

ใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาสามารถตอบคําถามการศึกษาท่ีว�า ทําอย�างไรจึง
จะสามารถช�วยในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได,ดังต�อไปน้ี 

1. การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว�า เดิมทีชาวชุมชนตลาดโบราณบางพลีน้ันมีการอยู�อาศัย
ร�วมกันหลากหลายเช้ือชาติ อาทิ คนไทย คนจีน และคนลาว ฯลฯ และมีวิถีชีวิตความเปDนอยู�อย�างเรียบ
ง�าย ในสมัยก�อนน้ันตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีความรุ�งเรืองมาก และใช,การคมนาคมกัน
ทางเรือ ในการเดินทาง และค,าขาย แลกเปล่ียนสินค,า 
 เมื่อ ปK พ.ศ.2539 ได,มีการก�อสร,างห,างสรรพสินค,าแห�งหน่ึงข้ึนมา การสร,างห,างสรรพสินค,าน้ัน
ส�งผลกระทบต�อชุมชนเปDนอย�างมากในด,านเศรษฐกิจ คือทําให, ร,านค,า ร,านโชว
ห�วย ภายในตลาดโบราณ
บางพลีน้ันเงียบเหงาและซบเซา ไม�มีชีวิตชีวา เน่ืองจากผู,คนน้ันหันไปให,ความสนใจกับห,างสรรพสินค,า
แห�งใหม�มากกว�าตลาดโบราณที่มีความเก�าแก� และต�อมาในปK พ.ศ.2548 ทางเทศบาลตําบลบางพลีก็มีการ
จัดงานเพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียวของตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให,กลับมามีชีวิตชีวาอีก
คร้ัง โดยเริ่มมีการจัดงานต�างๆ อาทิ “อาหารดีบางพลี48” งาน“ย,อนรอยตลาดโบราณบางพลี” งาน“กิน
ปลามาบางพลี” ฯลฯ นอกจากเปDนการส�งเสริมการท�องเท่ียวแล,ว ยังเปDนการช�วยกระตุ,นเศรษฐกิจให,กับ
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ชาวชุมชนตลาดโบราณบางพลี และนอกเหนือจากน้ีแล,วก็เหมือนเปDนการโปรโมท ประชาสัมพันธ
ไปในตัว 
หลังจากมีการจัดงานแล,วตลาดบางพลีก็กลับมาครึ้กครื้นมีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
 และนอกจากน้ันแล,วตลาดโบราณบางพลีน้ันก็ได,รับการส�งเสริม ดูแล และพัฒนามาโดยตลอด
และอย�างต�อเน่ือง โดยมี ดร.พัฒนพงศ
 จงรักดี นายกเทศมนตรีตําบลบางพลี ได,เข,ามาพัฒนาการ
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลีให,ดีย่ิงข้ึน และเปDนการกระตุ,นเศรษฐกิจของชาวชุมชนตลาด
โบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปในตัว 
 หลังจากเหตุการณ
ไฟไหม,ในช�วงค่ําของวันท่ี 20 เดือนพฤษภาคม ปK พ.ศ.2557 น้ันก�อให,เกิด
ความเสียหายต�อบ,านเรือน ทรัพย
สิน และร,านค,าของประชาชนในพื้นที่เปDนระยะทางต�อเน่ือกันประมาณ 
500 เมตร จุดเกิดเพลิงไหม,น้ันเปDนช�วงก่ึงกลางของตลาด ซ่ึงมีสะพานก้ันกลางอยู� และบ,านเรือนของ
ประชาชนท่ีเสียหายอีกกว�า 50 หลังคาเรือน เปDนพื้นที่บริเวณกว,างประมาณ 5 ไร� และเปDนจุดท่ีมีอายุกว�า 
150 ปK หลังจากเกิดเหตุการณ
ไฟไหม, ตลาดโบราณบางพลีก็ซบเซา เงียบเหงา นักท�องเท่ียวก็เดินทางมา
เที่ยวน,อยลง 
 ต�อมา ดร.พัฒนพงศ
 จงรักดี นายกเทศมนตรีตําบลบางพลี ก็ได,เข,ามา ดูแล รื้อฟTUน พัฒนา และ
ส�งเสริมในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อการส�งเสริมการท�องเที่ยว โดยเริ่มจากการจัดให,มีการล�องเรือชมวิถี
ชีวิตชุมชน ในวันเสาร
 วันอาทิตย
 และวันหยุดนักขัตฤกษ
 น้ันก็ได,รับความสนใจจากนักท�องเท่ียวเปDนอย�าง
มาก และทําให,มีนักท�องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย�างแน�นหนา อัตราค�าบริการในการล�องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนน้ันก็
อยู�ที่ราคา 20 บาทต�อคน ซึ่งเปDนอัตราค�าบริการท่ีไม�แพง ในส�วนของรายได,น้ันก็จะเข,าการท�องเท่ียวของ
เทศบาลบางพลี และเข,าสู�ชุมชนต�อไป 
 และอีกหน่ึงกิจกรรมที่มีส�วนช�วยในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการคือ กิจกรรม “รําไทย ไลน
แดนซ
” นายไสว พูลสุข ประธานชุมชน กล�าว ซึ่งเปDน
กิจกรรมของทางชมรมผู,สูงอายุที่อาศัยอยู�ภายในชุมชน และละแวกใกล,เคียง ในวันเสาร
 วันอาทิตย
 และ
วันหยุดนักขัตฤกษ
 คนกลุ�มน้ีก็จะมาท่ีลานจัดกิจกรรมของตลาดโบราณบางพลีเพื่อมาทํากิจกรรมร�วมกัน 
เปDนกิจกรรมที่เก่ียวข,องกับดนตรีบําบัด ร,องเพลงสุนทราภร เปDนต,น และกิจกรรม “รําไทย ไลน
แดนซ
” 
ในปIจจุบันก็ได,ถูกบรรจุเข,าไปในแผนการส�งเสริมการท�องเที่ยวของทางชุมชนแล,ว 

2. ป(ญหาและอุปสรรคของการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ของตลาดโบราณบางพลี 
ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว�า ปIญหาและอุปสรรคของ
การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู,วิจัยพบว�า มีปIญหา
และอุปสรรค ดังน้ี 
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2.1 ป(ญหาและอุปสรรคด3านการจัดการทรัพยากรนํ้า เมืองบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เปDนเมืองปลายนํ้า นํ้าท่ีไหลมาจากต,นนํ้าก็จะนําผักตบชวาไหลลอยมากับนํ้าด,วย ซึ่งเปDน
ปIญหาท่ีทั้งชาวบ,านและนักท�องเที่ยวน้ันทราบกันดี ผักตบชวาเปDนวัชพืชล,มลุกที่เจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว 
สามารถอยู�ได,ทุกสภาพนํ้า ถึงแม,ว�าผักตบชวาจะสามารถช�วยในเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย แต�ชุมชนตลาด
โบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ น้ันเปDนสถานที่ท�องเท่ียว และมีการเดินทางสัญจรกันโดยทางเรือ 
ปIญหาของผักตบชวา น้ันคือการเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วของผักตบชวา ทําให,มาปaดขวางการจราจรทาง
นํ้า เรือเล็กไม�สามารถสัญจรผ�านไปมาได,อย�างสะดวก และในเรื่องของการบําบัดนํ้าเสีย ท่ีเปDนอีกหน่ึง
อุปสรรคของชาวชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2.2 ป(ญหาและอุปสรรคในด3านการให3ความร�วมมือระหว�างผู3ประกอบการร3านค3ากับ
เจ3าหน3าที่ เน่ืองจากในปIจจุบัน ร,านค,าภายในชุมชนตลาดโบราณบางพลีน้ันได,กลายเปDนของเอกชนไปเสีย
แล,ว ทําให,การขอความร�วมมือในการดําเนินการต�างๆมักกลายเปDนอุปสรรคข้ึนมา อาทิ การขอความ
ร�วมมือในการวางขายสินค,า ไม�ให,นําสินค,าลงมาวางขายบนทางสัญจร ในมุมมองของเจ,าหน,าที่ พบว�า 
ผู,ประกอบการร,านค,าภายในตลาดโบราณน้ัน มีท้ังของเอกชน และชาวบ,านด้ังเดิมที่ทําอาชีพค,าขาย หรือ
กิจการสืบทอดจากรุ�นสู�รุ�น การขอความร�วมมือไป และการให,ความร�วมมือน้ัน หากเปDนชาวบ,านด้ังเดิมท่ี
ทําอาชีพค,าขาย หรือกิจการสืบทอดจากรุ�นสู�รุ�นจะให,ความร�วมมือกันเปDนอย�างดี อาจเพราะพวกเขาเปDน
คนพื้นฐ่ิน ย�อมรักถ่ินฐานของตนเปDนธรรมดา แต�หากเปDนร,านค,าของเอกชน หรือชาวต�างชาติท่ีเข,ามาเช�า
ที่เพื่อทําการค,าน้ัน ก็จะไม�ค�อยได,รับความร�วมมือ อาจเพราะเค,าไม�ใช�คนพื้นถ่ิน เพียงแต�มาเช�าที่เพื่อทํา
การค,าเท�าน้ัน เรื่องของการนําสินค,าลงมาวางบนทางเดินสัญจรน้ัน หากไม�นําสินค,าลงมาวางก็อาจจะช�วย
ในเรื่องของพื้นท่ีทางสัญจร ทําให,มีพื้นที่ทางสัญจรมากพื้น ในช�วงท่ีมีนักท�องเท่ียวหนาแน� ก็จะไม�เกิด
จราจรติดขัดภายในตลาด (เจ,าหน,าที่เปรียบเปรยให,ฟIงว�า คนไม�สามารถเดินสัญจรไปมาได,เหมือนรถติด
บนท,องถนน) 

2.3 ป(ญหาและอุปสรรคด3านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ� เรียกได,ว�าเปDนปIญหา
และอุปสรรคใหญ�อันดับต,นๆของตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในมุมมองของเจ,าหน,าท่ี เรื่อง
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
น้ัน เจ,าหน,าท่ีอยากให,มีการจัดการประชาสัมพันธ
เพิ่มมากข้ึน เดิมทีน้ัน
ตลาดโบราณบางพลีมีการจัดการประชาสัมพันธ
ในเรื่องการจัดงานประเพณีเท�าน้ัน นักท�องเที่ยวท่ีเปDนท้ัง
คนพื้นท่ี และไม�ใช�คนพื้นที่ก็จะหล่ังไหลเพื่อเข,ามาร�วมกิจกรรมกันอย�างหนาแน�นในวันท่ีมีการจัดงาน
ประเพณีต�างๆ อาทิ งานโยนบัว นมัสการหลวงพ�อโต เปDนต,น แต�ในวันปกติท่ัวๆไปถึงแม,ทางตลาดโบราณ
บางพลีจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียว แต�ก็ไม�ได,เปDนที่ทราบของนักท�องเที่ยว แม,กระท่ัง
นักท�องเที่ยวท่ีเดินทางมาบางท�านก็ไม�ทราบว�ามีการจัดกิจกรรม น่ันเปDนเพราะการประชาสัมพันธ
ท่ีไม�
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ทั่วถึง และอีกทางหน่ึงอาจะเปDนผลพวงมาจากเหตุเพลิงไหม,ใน ปK พ.ศ.2557 นักท�องเท่ียวที่ทราบว�ามีการ
จัดกิจกรรม แต�คิดว�าไม�มีการจัดกิจกรรมแล,ว แต�ในความเปDนจริงพื้นที่ตรงน้ันได,รับการรื้อฟTUนแล,ว       
โดย ดร.พัฒนพงศ
 จงรักดี นายกเทศมนตรีตําบลบางพลี 

ถึงแม,ว�าตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจะได,รับการรื้อฟaUนแล,วก็ตาม ปIญหาอีกอย�างท่ี
พบคือนักท�องเท่ียวไม�ทราบว�าด,านในของตลาดในจุดท่ีเคยถูกเพลิงไหม,น้ัน ปIจจุบันมีการจัดกิจกรรม และ
มีศาลาให,นักท�องเท่ียวน่ังพักผ�อนรับประทานอาหาร ชมบรรยากาศริมนํ้า และฟIงเพลงสุนทราภรที่ขับร,อง
โดยกลุ�ม “รําไทย ไลน
แดนซ
” 

ในมุมมองของนักท�องเที่ยวพบว�า นักท�องเที่ยวไม�ทราบว�าทางตลาดโบราณบางพลี มีการจัด
กิจกรรมด,านใน และมีจุดน่ังพักบริการให,กับนักท�องเท่ียว และอีกทางหน่ึงคือทราบว�ามีจุดน่ังพักบริการ
ให,กับนักท�องเที่ยว แต�ในวันเสาร
 วันอาทิตย
 และวันหยุดนักขัตฤกษ
 น้ันพื้นท่ีไม�เพียงพอ 

2.4 ป(ญหาและอุปสรรคเร่ืองการให3ข3อมูลแก�นักท�องเที่ยว ปIจจุบันตลาดโบราณบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ยังไม�มีมัคคุเทศก
เพื่อให,ข,อมูล หรือให,คําแนะนําแก�นักท�องเท่ียว แต�ขณะน้ีกําลัง
จะมีการจัดอบรมมัคคุเทศก
น,อย 

2.5 ป(ญหาและอุปสรรคด3านพื้นที่ ปIญหาและอุปสรรคในเรื่องการจัดระเบียบพื้นท่ีใน
การประกอบอาชีพค,าขายของผู,ประกอบการร,านค,าน้ัน ได,มีการนําสินค,าลงมาวางขายบนทางเดินสัญจร 
ทําให,ทางเดินสัญจรภายในตลาดน้ันเกิดความแออัดคับแคบ 

ปIญหาและอุปสรรคในเรื่องของสถานท่ีจอดรถ เจ,าหน,าที่มีความคิดเห็นว�า มีความเพียงพอ 
เพราะสามารถไปจอดยังสถานท่ีใกล,เคียงได, แต�ในมุมมองของนักท�องเที่ยวน้ัน ไม�เพียงพอ ย่ิงในวันเสาร
 
วันอาทิตย
 และวันหยุดนักขัตฤกษ
 ต,องวนหาที่จอดนาน หรือแทบจะหาที่จอดไม�ได,เลย 

และปIญหาและอุปสรรคในเร่ืองของจุดน่ังพักที่มีให,บริการแก�นักท�องเท่ียวน้ัน นักท�องเท่ียวมี
ความคิดเห็นว�า ในช�วงวันเสาร
 วันอาทิตย
 และวันหยุดนักขัตฤกษ
น้ันไม�เพียงพอ 

2.6 ป(ญหาและอุปสรรคด3านขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ของตลาดโบราณบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการน้ัน แทบไม�มีถังขยะมาต้ังไว,ให,กับนักท�องเท่ียวได,ทิ้งขยะ หรือเรียกได,ว�ามีจุดให,ท้ิงขยะมูล
ฝอยได,น,อย ในภาพรวมทําให,นักท�องเท่ียวท่ีมีความมีง�ายน้ันท้ิงขยะไม�เปDนที่เปDนทาง 

2.7 ป(ญหาและอุปสรรคในเร่ืองห3องสุขา ในมุมมองของนักท�องเที่ยวพบว�าในวันเสาร
 
วันอาทิตย
 หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ
 ห,องนํ้าที่จัดไว,ให,บริการแก�นักท�องเที่ยวน้ันไม�เพียพอ 

3. ข3อเสนอแนะในการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบาง
พลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทราปราการ จากผลการศึกษาพบข,อเสนอแนะในเรื่องของการ
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ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ดังน้ี 

3.1 ข3อเสนอแนะในเร่ืองของการทรัพยากรนํ้า ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรนํ้า 
ทางเทศบาลน้ันมีการแก,ไขปIญหาและอุปสรรคอยู�เปDนประจํา และปกติ จากความคิดเห็นของเจ,าหน,าท่ีน้ัน
ทราบว�ามีการให,ความร�วมมือในเรื่องน้ีเปDนอย�างดี ทางเทศบาลมีการแจกถังดักไขมันให,กับผู,ประกอบการ
ร,านค,า และในเรื่องของการกําจัดผักตบชวาน้ัน เมื่อมีผักตบชวาจํานวนมากชาวบ,านจะโทรไปให,เทศบาล
นําเจ,าหน,าท่ีเข,ามาจัดการ จะมีทั้งการใช,คน และเครื่องจักร ในการเก็บผักตบชวา ควรส�งเสริมและมีการ
ดําเนินการต�อไป  

3.2 ข3อเสนอแนะในเร่ืองของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ� ควรเน,นและส�งเสริม
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ
ต�างๆ ไม�ว�าจะเปDนภายในตลาดหรือนอกตลาดก็ตาม อาทิ ปCายบอกทาง 
การจัดกิจกรรมส�งเสริม การโษฆณา และการประชาสัมพันธ
 ฯลฯ 
 ในเรื่องของปCายบอกทางน้ัน ควรจะมีการปรับปรุงใหม�ให,ดีข้ึนกว�าเดิม ซึ่งบางจุดก็ชํารุดไปแล,ว 
และปCายบอกทางมีน,อยไม�เพียงพอ เพราะในส�วนของตลาดด,านในท่ีได,ถูกไฟไหม, ในปK พ.ศ. 2557 
นักท�องเที่ยวส�วนใหญ�น้ันไม�ทราบว�ามีการปรับปรุงร้ือฟTUนแล,ว นักท�องเที่ยวไม�กล,าข,ามมา  ผลจากไฟไหม,
ในปK พ.ศ.2557 ส�งลกระทบมากมายต�อการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี 

3.3 ข3อเสนอแนะในเร่ืองการให3ข3อมูลแก�นักท�องเที่ยว ส�งเสริมและผลักดันในเรื่องของ
มัคคุเทศก
น,อยให,สําเร็จ เพราะถ,าหากสําเร็จแล,วจะเปDนเรื่องที่ดี ที่สามารถดึงดูด และเพิ่มความสนใจ
ให,กับนักท�องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เพราะตอนน้ีภายในตลาดโบราณบางพลีน้ัน ไม�มีเจ,าหน,าที่ท่ีคอยแนะนํา
ให,กับนักท�องเที่ยว 

3.4 ข3อเสนอแนะในเร่ืองจุดบริการที่ทิ้งขยะ ในเรื่องของจุดบริการในเร่ืองของที่ท้ิงขยะ
มูลฝอย แทบจะไม�มีเลย ควรหาถังขยะมาวางให,นักท�องเที่ยวน้ันได,ท้ิงอย�างเปDนท่ีเปDนทาง 
  3.5 ข3อเสนอแนะในเร่ืองอ่ืนๆ การส�งเสริมในเร่ืองของการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
อย�าง
แท,จริงน้ันก็คงจะหนีไม�พ,นการส�งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ
ที่จะทําอย�างไรก็ได,ให,นักท�องเที่ยว
น้ันทราบว�า ตลาดโบราณบางพลีน้ันได,รับการรื้อฟTUนแล,ว เพื่อจะชักนํานักท�องเท่ียวให,เดินทางมาเที่ยว 
เช�น การประชาสัมพันธ
ลงในเฟสบุ]ค แล,วมีการติดแฮชแทค หรือเช็คอิน เพื่อเปDนการประชาสัมพันธ
ไปใน
ตัว ให,นักท�องเที่ยวน้ันทราบว�า ตลาดโบราณบางพลีที่ถูกไฟไหม,ไป ในปK พ.ศ2557 ได,รับการรื้อฟTUนแล,ว 
และมีการจัดกิจกรรมมากมาย และในจุดน้ันก็มีที่น่ังพักผ�อนให,นักท�องเที่ยวอีกด,วย 

และทางตลาดโบราณบางพลีอาจจะมีการจัดซุ,มเล็กๆเพื่อถ�ายภาพเปDนท่ีละลึก และมีการแต�งชุด
ไทยย,อนยุคเพื่อให,นักท�องเที่ยวได,ถ�ายภาพ มีการจัดกิจกรรมสาธิตวิธีการทําขนมไทยต�างๆในช�วงวันหยุด
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นักขัตฤกษ
 หรือเสาร
อาทิตย
 ให,นักท�องเท่ียวได,มีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม เปDนจุดเด�น และเปDนการ
ประชาสัมพันธ
ไปในตัวเมื่อมีการอัพโหลดลงในโซเชียล หรือมีการเช็คอิน ติดแฮชแทค และอีกท้ัง ยังเปDน
การประชาสัมพันธ
ไปในตัว และช�วยในการสืบสานและอนุรักษ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชุมชนตลาด
โบราณบางพลี เปDนการส�งเสริมการท�องเที่ยงเชิงอนุรักษ
ให,กับตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สืบไป 
 

อภิปรายผล 
 1. การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ น้ันเปDนสถานท่ีที่มีความด้ังเดิม มีเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน ไม�ว�าจะเปDนด,าน 
ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในการจัดการเรื่องต�างๆภายในชุมชนตลาด
โบราณบางพลี อาทิ แต�เดิมชุมชนตลาดโบราณบางพลีน้ัน จะเปDนชุมชนที่ติดกับริมนํ้า มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันธุ

กับสายนํ้า ด,านส่ิงแวดล,อม และการดูแลเร่ืองทรัพยากรนํ้า ก็เปDนส่ิงที่ผู,ศึกษาน้ันได,ทราบว�ามีการจัดการ
และดูแลในเรื่องน้ีจากทางเทศบาลตําบลบางพลี ไม�ว�าจะเปDนการกําจัดผักตบชวา การรณรงค
ไม�ให,ท้ิงขยะ
ลงแม�นํ้าลําคลอง แจกถังดักไขมันให,กับผู,ประกอบการร,านค,า และมีการปIUนอีเอ็มบอลทิ้งลงนํ้าเพื่อบําบัด
นํ้าเสีย ก็เหมือนเปDนการอนุรักษ
ทรัพยากรในระยะยาว ให,คงอยู�ไว,ยังคนรุ�นต�อไป อีกทั้งในเรื่องของการ
ดูแลเก่ียวกับสถานท่ีท�องเที่ยวท่ีมีอายุเก�าแก�กว�า 150 ปK ให,คงอยู� การมีการค,าขายเพื่อเปDนการกระตุ,น
เศรษฐกิจให,กับคนในชุมชน ต้ังแต�อดีตมาจนถึงปIจุบัน และพยายามรักษาดูแลอนุรักษ
ให,คงอยู�ในสภาพ
เดิม ยังคนรุ� น ลูกรุ� นหลานสืบไป ซึ่ งสอดคล,อง กับทฤษฎีการพัฒนาอย� าง ย่ัง ยืน (Sustainable 
Development) หมายถึง การใช,ทรัพยากรภายใต,การเปล่ียนแปลงท่ีไม�เกินสมรรถนะของโครงสร,าง
ส่ิงแวดล,อมท่ีมีอยู� การพัฒนาอย�างย่ังยืนมีความหมายเหมือนนิเวศพัฒนา (Eco Development) หรือการ
พัฒนาโดยปราศจากการทําลาย (Development without destruction) ซึ่งการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะต,องมี
ความสมดุลกันระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล,อม 
 ตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปDนตลาดที่มีอายุเก�าแก� กว�า 150 ปK ท่ีในอดีตน้ันมี
ความรุ�งเรืองมาก ผลจากการศึกษาพบว�า จากการเริ่มมีก�อต้ังห,างสรรพสินค,า ทําให,ตลาดโบราณบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการน้ัน ซบเซา และเงียบเหงาลง ซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของ (ดวงทิพย
 จันทร
อ�อน
,2559) ท่ีพบว�าตลาดโบราณบางพลีเปDนตลาดริมนํ้าเก�าแก�มีอายุกว�าแก�มีอายุกว�า 150 ปKในอดีตมีความ
รุ�งเรือง ต�อมาเริ่มซบเซาเน่ืองจากมีการตัดถนนเทพารักษ
 ทําให,การสัญจรทางนํ้าลดบทบาทลง อีกทั้งมี
ห,างสรรพสินค,าบริเวณตลาด 
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 2. จากการศึกษาท่ีพบว�า ประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาตลาดโบราณบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการอยู�ในระดับน,อย เน่ืองจากมีเจ,าหน,าท่ีเปDนผู,ดูแล และอีกทางหน่ึงคือเน่ืองจากผู,ประกอบการ
ร,านค,าในปIจจุบันน้ันได,กลายเปDนของเอกชน หรือชาวต�างชาติไปแล,ว น่ันหมายความว�าคนในชุมชนไม�ใช�
คนในชุมชนด้ังเดิม หรือผู,ที่ประกอบอาชีพค,าขายมาต้ังแต�บรรพบุรุษ ซึ่งการที่จะขอความร�วมมือในการ
ปฎิบัติตามกฏกติตา อาทิ การท่ีไม�ให,นําของลงมาวางขายบนทางสัญจรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีทางเดินภายในตลาด
ให,กับนักท�องเที่ยว ก็ไม�สามารถจัดการได, เพราะผู,ประกอบการร,านค,าไม�ใช�ชาวชุมชนด้ังเดิม อีกทั้งค�าเช�า
ที่เพื่อทําการค,าขายภายในตลาดน้ันมีอัตราค�อนข,างสูง ซ่ึงผู,ท่ีมาเช�าที่เพื่อทําการค,าก็ย�อมเห็นแก�ประโยชน

ส�วนตน โดยไม�ได,มีความสํานึกรักถ่ินฐาน ถ,าหากเปDนชาวชุมชนด้ังเดิมก็จะให,ความร�วมมือดี เพราะฉน้ัน
แล,ว ปIญหาเรื่องพื้นที่ทางสัญจรภายในตลาดน้ันมีความคับแคบก็ยังไม�สามารถแก,ไขได, ซึ่งสอดคล,องกับ
งานวิจัยของ (ณัฏฐพงษ
 ฉายแสงประทีป, 2556) ที่พบว�าประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาตลาด
โบราณบางพลีโดยภาพรวมอยู�ในระดับน,อยและน,อยท่ีสุด เน่ืองจากการมีส�วนร�วมการวางแผน การมีส�วน
ร�วมการประเมินผล เปDนข้ันตอนท่ีภาครัฐเปDนผู,ดําเนินเปDนหลัก จะมีเพียงประธานชุมชนหรือผู,เก่ียวข,อง
บางส�วนเท�าน้ัน ท่ีมีบทบาทในส�วนน้ี ส�วนการมีส�วนร�วมรับปลประโยชน
น้ัน เน่ืองจากมรผู,ประกอบการ
เดิมในตลาดค,าขายสินค,าอยู�แล,วและมีค�าเช�าพื้นที่ค�อนข,างสูง และตลาดโบราณไม�สามารถขยายพื้นที่ให,
มากข้ึนกว�าน้ีได, จึงมีเพียงประชาชนบางส�วนได,รับผลประโยชน
 และการจัดงานประเพณีรับบัวหรืองานรื่น
เริงต�างๆ ซึ่งมีพื้นท่ีเช่ือมโยงกับทางวัดน้ันก็ไม�สามารถเข,าไปค,าขายได, เน่ืองจากทางวัดเปaดประมูลพื้นที่ซึ่ง
มีค�าเช�าท่ีสูงมากแทนการให,ประชาชนในชุมชนเข,ามาค,าขาย ปIจจุบันคือ การมีส�วนร�วมของประชาชนมี
น,อยลงเน่ืองจากปIญหาด,านเวลาและการประกอบอาชีพค,าขายของประชาชนในชุมชน ผู,เข,าร�วมเปDนเพียง
ประชาชนบางส�วนเท�าน้ัน ประชาชนที่อยู�นอกบริเวณตลาดโบราณบางพลีไม�มีส�วนร�วมโดยตรง และ
นอกจากน้ีประชาชนบางส�วนไม�ให,ความร�วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาต�างๆ ขณะท่ี
หน�วยงานภาครัฐเองมีการประชาสัมพันธ
และให,ข,อมูลข�าวสารการมีส�วนร�วมน,อยและไม�ท่ัวถึง ยังขาดการ
ส�งเสริมความรู,ด,านการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน 
 

ข3อเสนอแนะ 
 ข3อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. หากผู,วิจัยท�านอ่ืนน้ันมีระยะเวลาในการทําวิจัยมากเพียงพอ ก็แนะนําให,ศึกษาในเรื่องของ
แผนการส�งเสริมการท�องเท่ียวของตลาดโบราณบางพลีแบบเจาะลึก 
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2. หากผู,ใดสนใจท่ีจะทําวิจัยท่ีตลาดโบราณบางพลี ตําบลบางพลีใหญ� อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ทางเจ,าหน,าที่ฝากประชาสัมพันธ
มาว�า ยินดีที่จะให,ข,อมูล และเห็นว�าเปDนการดีอย�างย่ิงท่ีมี
ผู,สนใจ เพราะเสมือนเปDนการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของทางตลาดโบราณบางพลี ไปในตัว 

3. ทําการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในพื้นท่ี หรือสถานท่ีท�องเท่ียวอ่ืนๆ 
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