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 งานวิจัยเรื่องน้ีมวีัตถุประสงค์ 3 ประการคือ เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในบริบท
ของชุมชนท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางกายภาพของลุ่มแม่น้ําท่าจีน เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกใน
บริบทการเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การดํารงอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นสามชุกได้มีวิวัฒนาการสัมพันธ์
กับพื้นที่ทางกายภาพของลุ่มแม่น้ําท่าจีน ทั้งใช้เป็นสถานที่ต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน แหล่งของอาหารและ
อาชีพ เส้นทางการคมนาคมขนส่ง และตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าข้าวมาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผลจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้วยการสร้างทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงชนบท รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําให้ผู้ซื้อเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ริม
ถนนหลวงที่สะดวกสบายและทันสมัยกว่าตลาดสามชุก และส่งผลให้ตลาดสามชุกกลายเป็นตลาดร้าง 
กรมธนารักษ์เจ้าของพื้นที่ตลาดสามชุกจึงต้องการรื้อถอนอาคารตลาดเก่าไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจออกไป
และสร้างอาคารพาณชิย์สมัยใหม่ขึ้นมาแทน  2) กลวิธีสําคัญที่ชาวตลาดสามชุกนํามาใช้เพื่อต่อสู้ต่อรอง 
และปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทํามาหากินมาต้ังแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อ
ถอนจากกรมธนารักษ์ คือ การสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีตในนาม “สามชุกตลาดร้อยปี” หรือ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ รวมทั้งการผลักดันให้มรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ และ 3) กลวิธีสําคัญที่ชาว
ตลาดสามชุกนํามาใช้ในการเรียกคืนพลวัตทางเศรษฐกิจ คือ การรือ้ฟื้นและประดิษฐ์สร้างความทรงจํา
จากอดีต ไม่ว่าจะเป็นสุนทรภู่และโคลงนิราศสุพรรณ ขุนจํานงจีนารักษ์ วัตถุข้าวของ เรื่องราวและ
อาหารในชีวิตประจําวันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบัน เพื่อการ
บริโภคของนักท่องเที่ยว  
 ผลการวิจัยเรื่องนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการทําความเข้าใจชุมชนที่กําลังเปลี่ยนผ่านไป
เป็นชุมชนแห่งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต รวมทั้งชุมชนที่มีมิติด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ทั้งในและ
ต่างประเทศ  
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 The objectives of this research were to study Samchuk market’s identities in the 
context of a local area that related to the physical space of  the Thachin river basin and 
Samchuk, the retromarket in the context of the politics of space and the business of 
nostalgia. The methodology of this research was a qualitative study.  
 The findings indicated that 1) the way of life of the Samchuk local people had 
evolved from the physical space of the Thachin river basin, it was not only their settlement 
but also provided food and occupational resources, transportation route and also enabled 
the establishment of an exchange rice market during the Rattanakosin period. In the early   
20th century, the results from modernization by constructing ‚national highways‛ and ‚local 
highways‛ and also the trend towards globalization persuaded many buyers to go to 
department stores that located near highways that were more comfortable and more 
modern than Samchuk market. This phenomenon made Samchuk market become deserted. 
The Treasury Department, the owner of the market space needed to dismantle this old and 
unvalued market and build a new commercial building instead. 2) the tactics that people in 
Samchuk market used to contest, negotiate and protect their spaces from demolition by the 
Treasury Department included the production of a new meaning for Samchuk market as 
“Samchuk, the one hundred year old market‛ or  ‘Samchuk, the Retromarket’ and the 
enhancement of local cultural heritage to be regarded as a part of national and international 
cultural heritage  3) the tactics that people in Samchuk market used to arouse the economic 
growth was the revitalization of Samchuk’s identities from the past created by well known 
people such as Sunthorn Phu and Khunjumnongjeenarak, artifacts, stories from local 
peoples’ memories and daily foods to be commodities in the present, in order to increase 
tourist’s consumption. 



 The results of this research can be used as a model to comprehend the 
communities that are passing into the business of nostalgia tourism and the communities 
which engage with the politics of space that occur in Thailand and other countries around 
the world. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และรองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท้ังสองท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คําปรึกษา ชี้แนะแนวทางใน
ทุกขั้นตอนของการทําวิจัย ทําให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้การทําวิจัยเชิงคุณภาพ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหา ตลอดจนการเขียนของตนเองเป็นอย่างมาก และท่านทั้งสองยังเป็นแบบอย่างของอาจารย์
ที่ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่และให้กําลังใจแก่ศิษย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการทํางานด้านวิชาการ
อย่างไม่ย่อท้อ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์อีกหลายท่านที่ให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัยทั้ง
ในระยะเริ่มต้นของการทํางานและระยะสุดท้ายก่อนการสอบปริญญานิพนธ์ ทั้งการชี้นําแนวทางการ
ทําปริญญานิพนธ์ การทํางานร่วมกับชุมชน และการอภิปรายผลการวิจัยให้แหลมคมสอดคล้องกับ
ปณิธานของหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ อํานาจ เย็นสบาย และ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ 
ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่านทั้งสองได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 
ทําให้ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยยังขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ พฤทธิ์   
ศุภเศรษฐศิริ ที่คอยเมตตา ให้กําลังใจ และห่วงใยถามไถ่ความก้าวหน้าในการทํางานของผู้วิจัยอย่าง
สม่ําเสมอ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ 
แกผู่้วิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต และขอขอบคุณชาวตลาดสามชุกทุกคนที่
เมตตาผู้วิจัยเหมือนลูกเหมือนหลานและยินดีให้ข้อมูลทุกครั้งที่ได้แวะเวียนไปซักถาม 

 ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สนับสนุนทุนการวิจัยบางส่วน 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอน้อมรําลึกพระคุณของบิดา มารดาที่ได้อบรมเลี้ยงดูให้ผู้วิจัยมีวันนี้ และ

คอยให้กําลังใจ รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือผู้วิจัยในทุกวิถีทางด้วยความอดทนยิ่ง 
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บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
1 แสดงที่ต้ังของตลาดสามชุกซึ่งต้ังอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นส่วนหนึ่งของ 

  พื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีนที่มีความสัมพันธ์กับลุ่มน้ําแม่กลองและเจ้าพระยา ทําให้พื้นที่ 
  แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําการเกษตร การต้ังถิ่นฐานและการ 
  เดินทางติดต่อค้าขาย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
  ในพื้นที่แห่งนี้ระยะเวลาต่อมา…………………………………………………….. 

 
 
 
 

50 

2 ความคดโค้งของแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 
  กายภาพของแม่น้ําท่าจีนทําให้เกิดสันดอนทรายขึ้นบริเวณกลางแม่น้ํา ในช่วงฤดู 
  แล้งพื้นที่ดังกล่าวจึงกลาย เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าอีกแห่งหนึ่งของผู้คนท้องถิ่น 
  ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน………………………………………………….………………. 
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3 ภาชนะกระชุกที่ผู้คนในปริมณฑลบ้านสามชุกเคยใช้บรรจุข้าวและนุ่น บรรทุกใส่ 
  เกวียนเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวบ้านสามชุก ปัจจุบันหัตถกรรมชิ้น 
  ดังกล่าวถูกนํามาจัดแสดงในงานอร่อยดีกินฟรีที่สามชุก เพื่อร่วมประกอบสร้าง 
  ความหมายของพื้นที่ “ตลาดสามชุก”…………………………………………….. 

 
 
 

55 

4 บ้านสามเพ็งหรือตลาดสามชุกในปัจจุบันต้ังอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีน ที่มี 
  ลักษณะเป็นเส้นตรงยาวไม่คดโค้ง ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวเอ้ือต่อการเทียบ 
  ท่าของเรือขนส่ง ขนาดใหญ่และขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวของชาวบ้านสามชุก…… 

 
 

63 

5 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก: สัญญลักษณ์แห่งการต้ังชุมชนการค้าขายของชาวจีน  64 

6 แสดงที่ว่าการอําเภอนางบวชที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นที่ว่าการอําเภอสามชุก พร้อมทั้งมี 
  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น  
  เพื่อรองรับผู้คนจํานวนมากที่เข้ามาติดต่อราชการ ค้าขายและอพยพเข้ามาต้ัง 
  ถิ่นฐานในพื้นที่ตลาดสามชุก……………………………………………………… 
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7 ประวัติของขุนจํานงจีนารักษ์ พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนบ้านพักอาศัยใน 
  อดีตเวลาต่อมาได้ถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างให้มีคุณค่าทาง 
  ประวัติศาสตร์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจชุดใหม่ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้ 
  ต่อรองกับกรมธนารักษ์…………………………………………….……………… 
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ขนาดของไม้ซุงยักษ์สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้บริเวณ 
  พื้นที่รอบๆ ตลาดสามชุก………………………………………………………….. 
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บัญชีภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
9 นางม่าป๋อจู แซ่อ๊ึง ผู้เป็นแม่ (ขวา) และกิมเล็ก แซ่เตีย บุตรสาว (ซ้าย) ชาวจีนแต้จิ๋ว 

  ที่ได้อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมาเปิดร้านขายยา ‚ฮกอันโอสถ‛ 
  ในตลาดสามชุก…………………………………………………..……………….. 

 
 

74 
10 เขื่อนชลมาร์คพิจารณ์: ปฏิบัติการควบคุมอํานาจของธรรมชาติของรัฐด้วย 

  เทคโนโลยีซึ่งสามารถขจัดอุปสรรคของความไม่แน่นอนของระดับน้ําในแม่น้ํา 
  ท่าจีนให้มลายหายไปได้………………………………………..…………………. 

 
 

75 
11 อาคารหลังใหญ่และสูงที่สุดคือ วิกหนังของนางแห้ว ระวิพงษ์ซึ่งต้ังอยู่บริเวณหัวมุม 

  ต้นซอย 3 และซอย 4 ซึ่งมีส่วนประกอบสร้างให้ตลาดสามชุกเป็นแหล่งบันเทิงที่ 
  ทันสมัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ………………………………….………….. 

 
 

76 
12 ภาพถ่ายทางอากาศของคุณอําพล วีรบุตร ประมาณพ.ศ.2480-2490 สะท้อนให ้

  เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดสามชุกเริ่มมีการจัดระเบียบอาคารร้านค้า 
  ตลอดจนมีการวางเส้นทางสัญจรภายในตลาดและเส้นทางเข้า-ออกทั้งทางถนน 
  ด้านหน้าและจากทางน้ําทางด้านขวา เพื่อให้การเคลื่อนย้ายถ่ายเทสินค้าและ 
  ผู้คนในพื้นที่แห่งนี้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้น………………………….. 

 
 
 
 

 77 
13 ท่าเรือทั้ง 6 ท่าของตลาดสามชุกซึ่งทําหน้าที่ในการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน แสดง 

  ให้เห็นถึงประเภทและปริมาณของสินค้าที่หลากหลาย มูลค่าของสินค้าและผู้คน 
  จํานวนมากที่เข้ามาร่วมสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจบนพื้นที่แห่งนี้ให้มีความเจริญ 
  รุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2…………………………………... 

 
 
 

78 
14 โรงสีล่างหรือโรงสีธัญญบูรณ์ของนายสะอาด บูรณกาญจน์เป็นโรงสีข้าวด้วยเครื่อง 

  จักรไอน้ําที่ทันสมัย ยิ่งเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้ 
  เป็นข้าวสารได้รวดเร็วมากเท่าใด ก็ย่ิงกระตุ้นพลวัตการค้าขายด้วยเงินตราของผู้ค้า 
  ในตลาดสามชุกมากขึ้นเท่านั้น……………………………………………….….… 

 
 
 

79 
15 ทางหลวงแผ่นดินเป็นประดิษฐกรรมภาครัฐที่เข้ามาเบียดขับอํานาจของแม่น้ําท่าจีน 

  และได้พรากความมั่งคั่งและผู้คนออกจากตลาดสามชุก แต่เมื่อตลาดสามชุกได้ 
  เปลี่ยนแปลงความหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ถนนเหล่านี้ได้นําพา 
  ผู้คนและพลวัตทางเศรษฐกิจกลับมายังตลาดสามชุกอีกครั้งหนึ่ง………………... 

 
 
 

84 

 



บัญชีภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
16 สถานที่ต้ังของห้างสรรพสินค้าโลตัสบริเวณจุดตัดของ 4 แยกไฟแดงบนทางหลวง 

  แผ่นดินหมายเลข 340 และห้างสรรพสินค้าดังกล่าวต้ังอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไป 
  ทางขวามือเพียง 800 เมตร………………………………………………………… 

 
 

90 

17 การคัดค้านไม่เอาโลตัสที่หน้าทําเนียบรัฐบาลของชาวตลาดสามชุก แสดงถึงการไม่ 
  สยบยอมต่ออํานาจของบรรษัทเงินทุนข้ามชาติและการต่อต้านระบบทุนนิยมที่ 
  เข้ามากับสงครามราคากับร้านค้าปลีกจนทําให้ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นต้อง 
  ล่มสลาย…………………………………………………………………………… 

 
 
 

91 

18 โครงการกวาดหยากไย่ 100 ปี กิจกรรมที่ทําให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 
  เชิงอนุรักษ์ตระหนักถึงพลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมให้ชาว 
  ตลาดสามชุกเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลาด 
  สามชุกในเวลาต่อมา …………………………………………….………….……... 

 
 
 

110 

19 โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่เป็นอดีตท่ีชาวตลาดสามชุกคัดเลือกให้มาสร้าง 
  ความหมายและประวัติศาสตร์ชุดใหม่ให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุค 
  สามชุก’ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 180 ปี……………………………… 

 
 

113 

20 พิพัฒน์ โฆษิตวีรวัฒน์ (ชายนั่งด้านซ้ายใส่สูท) ผู้มีส่วนประกอบสร้างให้ขุนจํานง- 
  จีนารักษ์ (ชายนั่งกลางใส่แว่นตา) เป็นวีรบุรุษของชุมชนจากคําสัมภาษณ์ที่ถูก 
  บันทึกลงในสมุดชื่อความคิดเห็นของคนตลาดสามชุก เนื่องจากเคยได้รับความ 
  ช่วยเหลือจากขุนจํานงจีนารักษ์ในการเป็นเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อไปสู่ขอนางสาว 
  ประพิม จิวโพธิเจริญ (หญิงนั่งด้านซ้ายสุด)…………………………………………. 

 
 
 
 

116 

21 พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์กับปฏิบัติการสร้างประวัติศาสตร์ตัวตนชุดใหม่ 
  ของขุนจํานงจีนารักษ์ให้เป็นวีรบุรุษของชุมชน ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน 
  ไทยมาอย่างสม่ําเสมอผ่านวัตถุจัดแสดงที่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้และ 
  จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม……………………………………………………….. 

 
 
 

118 

22 ประวัติของขุนจํานงจีนารักษ์ได้ถูกชาวตลาดสามชุกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
  สร้างจุดขายให้นักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตเดินทางเข้ามาบริโภคอดีตยังพื้นที่ 
  แห่งนี้……………………………………………………………………………….. 

 
118 

   



บัญชีภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
23 ถ้วยชามเบญจรงค์ของร้านพิพัฒน์บริการซึ่งได้นํามาจัดแสดงไว้หน้าร้านดึงดูดความ 

  สนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินเข้าไปในพื้นที่ของร้านเพื่อซักถามพูดคุยเกี่ยวกับอดีต 
  และความทรงจําระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของบ้านที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในของสะสม 
  เหล่านั้น……………………………………………………………………………. 

 
 
 

120 

24 สะพานเดินริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน ประดิษฐกรรมที่ใช้ปกปิดทัศนียภาพที่ไม่ต้องการให้ 
  บุคคลภายนอกรับรู้ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงและตกแต่งพื้นที่ทางกายภาพของ 
  ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนให้เป็นภาพตัวแทนของชุมชนริมน้ําในอดีตที่สงบ บริสุทธิ์และ 
  สวยงาม……………………………………………………………………………. 

 
 
 

122 
25 ป้าย “ย่านประวัติศาสตร์” สัญญะแห่งชัยชนะของชาวตลาดสามชุกในการต่อสู้ 

  ต่อรองและปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกจากกรมธนารักษ์ ด้วยการอาศัยอํานาจ 
  ของกรมศิลปากรในการรองรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารสถาปัตยกรรม.. 

 
 

127 
26 ป้ายบอกเล่าประวัติความเป็นมาของอาคารบ้านเรือน และประวัติศาสตร์ตัวตนของผู้ 

  เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนใน 
  ฐานะโบราณสถานย่านประวัติศาสตร์…………………………………………….. 

 
 

128 
27 รางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกประจําประเทศไทย เป็น 

  หลักฐานยืนยันว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของชาว 
  ตลาดสามชุกให้กลับมามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และกลายมาเป็นจุดขายใน 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตเป็นคุณสมบัติที่ชุมชนอื่นควรศึกษาเป็น 
  แบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนของตน……………………………………………. 

 
 
 
 

131 
28 การฉวยใช้ความหมายใหม่ของพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกจากการได้รับรางวัล 

  อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกประจําประเทศไทย เป็นพื้นที่ 
  โฆษณาประชาสัมพันธ์    วาทกรรมการพัฒนาประเทศของรัฐบาลผ่านพื้นที่ 
  ร่างกายของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่ผนึกรวมอยู่กับเสื้อแจ็กเก็ตพิมพ์ 
  ด้วยคําว่า “ไทยเข้มแข็ง‛………………………………………………………...… 

 
 
 
 

134 
 
 
 

  



บัญชีภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
29 ประติมากรรมไทยเข้มแข็ง การสถาปนาวาทกรรมการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

  นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะลงบนพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกซึ่งเป็นชุมชนแห่ง 
  แรกที่ทําให้วาทกรรม “ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของรัฐบาลปรากฏ 
  เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน………………………………………………………………. 

 
 
 

135 
30 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ชายใส่สูทขวาสุด) กับการ 

  มสี่วนร่วมในการประกอบสร้างให้ชุมชนตลาดสามชุกกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้าน 
  วัฒนธรรมเข้มแข็ง…………………………………………………………………… 

 
 

138 
31 การรื้อฟื้นกรรมวิธีการผลิตกาแฟที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านขึ้นมาประดิษฐ์สร้างให้ 

  เป็นสินค้าในนามของกาแฟสูตรโบราณของร้านกาแฟท่าเรือส่ง…………...……… 
 

145 
32 การคัดเลือกอดีตและความทรงจําในวัยเยาว์ของผู้คนในสังคมขึ้นมาแปรรูปเป็น 

  สินค้าในรูปลักษณะของ “ของเด็กเล่นโบราณ” ของร้านมาหาสะหนุก……………. 
 

149 
33 ร้านบ้านโค้กการประกอบและผลิตสร้าง “ตัวตน” ของปัจเจกต้ังแต่อดีตจนถึง 

  ปัจจุบันให้เป็นสินค้าที่สามารถสัมผัส จับต้อง หรือบริโภคได้ผ่านของสะสมต่างๆ 
  เกี่ยวกับโค้ก………………………………………………………………………… 

 
 

153 
34 ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งานอร่อยดีที่สามชุกครั้งที่ 8 ที่ใช้คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

  ในกระแสบริโภคนิยมมาชักจูงใจนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนให้เดินทางเข้ามายัง 
  พื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของงานอร่อยดีที่สามชุก……………………... 

 
 

167 
35 อาหารชุดใหม่ในประเพณียกสํารับที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นให้มีความหมายมงคลต่อ 

  การค้าขาย และเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตลาดสามชุกที่ไม่สามารถหา 
  รับประทานได้ในโอกาสทั่วไป……………………………………………………….  

 
 

172 
36 พนักงานเทศบาลตําบลสามชุกผู้ถูกประดิษฐ์เรือนกายด้วยผ้าซิ่นโจงกระเบนดังสตรี 

  สมัยโบราณแต่สวมเสื้อยืดแขนสั้น  เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ยกสํารับไปขอบคุณ 
  พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุกได้อย่างสะดวก………………………….……………   

 
 

173 
37 การรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างประเพณียกสํารับ และนําเสนอด้วยภาพของพนักงานยก 

  สํารับที่แต่งกายสวยงามเดินเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อยกสํารับอาหารไป 
  แจกจ่ายให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุกด้วยคําอวยพรไพเราะรื่นหู ผ่านการ 
  จับจ้องของนักท่องเที่ยว……………………………………………………………   

 
 
 

175 



บัญชีภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
38 ประเพณียกสํารับเครื่องมือในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนและความแปลกแยก 

  และแตกต่างระหว่างคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และพ่อค้า 
  แม่ค้าในตลาดสามชุก……………………………………………………………... 

 
 

175 
39 สํารับอาหารทั้ง 4 ภาคถูกนํามาเป็นส่วนประกอบสร้างให้การรับประทานอาหารเป็น 

  สํารับของชาวตลาดสามชุกกลายเป็นลักษณะร่วมของคนไทยทุกภูมิภาคที่มีมา 
  ต้ังแต่อดีต…………………………………………………………………………... 

 
 

179 
40 การเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ทางกายภาพบริเวณบ้านให้เป็นที่จอดรถ 

  ของนักท่องเที่ยวเป็นปฏิบัติการฉวยใช้พื้นที่และเวลาในช่วงของประเพณีอร่อยดี  
  ที่สามชุกในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุก………... 

 
 

180 
41 ช่วงเย็นของวันที่ 30 ธันวาคมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุกต่างลําเลียงสินค้าเข้า 

  มายังพื้นที่ “ภายใน” ตลาดย้อนยุคสามชุกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในวันรุ่งขึ้น 
  พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกตลาดได้ถูกสงวนไว้สําหรับกิจกรรมต่างๆ อย่าง 
  แน่นขนัด…………………………………………………………………………… 

 
 

 
181 

42 กลยุทธ์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการชักนําผู้ใหญ่ 
  หรือกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่พื้นที่แห่งการรณรงค์ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  และ 
  แอลกอฮอล์ผ่านกิจกรรมสําหรับเด็ก……………………………………………….. 

 
 

183 
43 การใช้พื้นที่ทางกายภาพ เรือนร่างของพนักงานและหน้าโต๊ะตั้งวัตถุดิบในการปรุง 

  อาหารของบริษัทห้างร้านเอกชนในการแสดงตัวตนของกลุ่มหรือหน่วยงาน  เพื่อ 
  สร้างการรับรู้และจดจําแก่สาธารณชน…………………………………………….   

 
 

185 
44 การใช้อํานาจแห่งเสียงหรือพื้นที่ในอากาศของพิธีกรสํานักงานกองทุนสนับสนุน 

  การสร้างเสริมสุขภาพและประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 
  ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและชื่อหน่วยงานของตนเองตลอดเวลา. 

 
 

186 
45 สถานีวิทยุกระจายเสียงและลําโพงขนาดเล็กที่ถูกติดต้ังอยู่ตามอาคารบ้านเรือน 

  ภายในพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกทั้ง 6 ซอย 2 ถนนกว่า 50 ตัว…………………… 
 

188 
46 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับการฉวยใช้เรือนร่างของแม่ครัว 

  เป็นพื้นที่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้วยการให้สวมหมวกและผ้า 
  กันเปื้อนที่ประจุด้วยชื่อ สัญลักษณ์และคําขวัญของหน่วยงาน……………………. 

 
 

190 



บัญชีภาพประกอบ (ตอ่) 
 

ภาพประกอบ  หน้า 
47 การครอบครองพื้นที่บนเวทีการแสดงและแผงเหล็กริมรั้วของสํานักงานกองทุน 

  สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างการจดจําสาร ชื่อ และสัญลักษณ์ของ 
  หน่วยงานต่อประชาชน…………………………………………………………….. 

 
 

190 
48 คลื่นนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ได้เดินทางมาร่วมงานอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งที่ 

  10 ภายในพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตลาดย้อนยุคในวันที ่
  31 ธันวาคมได้ถูกประดิษฐ์สร้างให้กลายเป็นพื้นที่แห่งธุรกิจถวิลหาอดีตที่มี 
  ชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย………………………………………..  

 
 
 

192 
49 อรุณลักษณ์ อ่อนวิมล หนึ่งในลูกหลานของตลาดสามชุกที่ได้กลับมาบ้านและเลือก 

  ดําเนินธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตด้วยการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจําหน่ายอยู่ที่โรงแรม 
  อุดมโชค…………………………………………………………………………… 

 
 

194 
50 ตะวัน (ขวามือ) เด็กสาวผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันจันทร์ถึงศุกร์ แต่พอถึง 

  ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพมาเป็นแม่ค้าคนหนึ่งในธุรกิจ 
  แห่งการถวิลหาอดีต ณ ตลาดย้อนยุคสามชุก…………………………………….. 

 
 

196 
 



บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานภาพเป็น ‚ชุมชน
ย่านตลาดเก่า‛ และเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ตลาดดังกล่าวได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ขณะที่ศิลปะด้านสถาปัตยกรรมจ านวนหนึ่งซึ่งตกทอดมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้รับพระราชทานรางวลั
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทองค์กร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
โดยการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประการส าคัญในปี พ.ศ.2552 ตลาด
แห่งนี้ได้รับรางวัล ‚Merit of Award‛ จากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ UNESCO ส านักงานประจ าภูมิภาคภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งได้ประกาศถึงเกียรติคุณของตลาด
แห่งนี้ว่าเป็นชุมชนย่านตลาดเก่าที่โดดเด่นด้วยการผนึกรวมระหว่างการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมกับ
การด ารงชีวิตประจ าวันของคนสามชุกได้อย่างผสมกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ของตลาด ที่เคยเป็น
ศูนย์กลางการค้าอันรุ่งเรืองในอดีตกาล (พรรณงาม เหล่าธรรมสาร และปรีดา คงแป้น. ม.ป.ป.) 
 ท้องถิ่นบ้านสามชุกเกิดจากสัมพันธภาพแห่งการด ารงอยู่ของผู้คนกับพื้นที่กายภาพ อันเป็น
ที่ต้ังของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนและถูกขนาบด้วยแม่น้ าส าคัญ
ของที่ราบลุ่มภาคกลางอีก 2 สายคือแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าแม่กลอง ส่งผลให้พื้นที่บ้านสามชุกซึ่ง
เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ า  มีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดมากับสายน้ ามากกว่าพื้นที่อ่ืน ท้องถิ่น
บ้านสามชุกจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว และการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์  นอกจากนี้
ผลจากสายน้ าที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านปัจจัยสี่ อันเป็นเงื่อนไขจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการคมนาคมติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนทั้ง
ภายในลุ่มน้ าท่าจีนและลุ่มน้ าใกล้เคียง   ได้ท าให้พื้นที่ท้องถิ่นบ้านสามชุกมีผู้คนเข้ามาต้ังถิ่นฐานอาศัย
อยู่ต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 เรื่องราวการก่อก าเนิดของพื้นที่ “ตลาดสามชุก” เริ่มจากเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้า
ของชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน พื้นที่ดังกล่าวได้สะท้อนผ่านจินตนาการของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ถึงปฏิบัติการของผู้คนกลุ่มต่างๆ ทั้งคนไทย ลาว ละว้า กะเหรี่ยง และจีนบนพื้นที่ราบริมฝั่ง
แม่น้ า พื้นที่บนพื้นน้ าในฤดูน้ าหลากและพื้นที่กลางแม่น้ าที่เป็นสันดอนทรายในฤดูแล้ง ซึ่งล้วนเป็น
พื้นที่ทางสังคมของผู้คนที่สัมพันธ์กับแม่น้ าท่าจีนทั้งสิ้น  
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 สายน้ าดังกล่าวได้น าพาตลาดสามชุกวิวัฒน์ไปกับบริบทของสังคมไทยที่สัมพันธ์กับสังคมโลก 
และการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อขยับขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวไปยังแหล่งท ากินแห่งใหม่ คือ บ้านสามเพ็ง 
พื้นที่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีนด้านเดียวกันและห่างจากบ้านสามชุกขึ้นไปทางเหนือ 2 กิโลเมตร ด้วยเป็นพื้นที่
ท่ีมีสภาพแวดล้อมเป็นผืนป่าสาธารณะอันกว้างขวางและเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า-ออกกับชุมชน
อ่ืนด้วยทางเกวียนได้ถึง 3 เส้นทาง พร้อมกันนั้นริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนบริเวณบ้านสามเพ็งเป็นหาดที่มีความ
ลาดยาวเอ้ืออ านวยต่อการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งข้าวขนาดใหญ่ บ้านสามเพ็งจึงค่อยๆ กลายเป็น
พื้นที่ทางสังคมแห่งใหม่ของชาวบ้านสามชุกที่ขยับขยายมา จนกลายเป็นชุมชนการค้าข้าวริมฝั่งแม่น้ า 
ท่าจีนและกลายเป็นตลาดประจ าอ าเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากแห่งหน่ึงในลุ่มน้ าท่าจีน  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐไทยมีจินตนาการในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามวาทกรรมการพัฒนา
ของกลุ่มประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างและพัฒนาทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทเพื่อ
ใช้เป็นเส้นทางส าคัญในการกระจายปัจจัยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ 
ตลอดจนใช้เป็นสายพานในการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่งผลิตทุกหนทุกแห่งเข้ามาสู่ส่วนกลาง คือ 
กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกายภาพของการเดินทางและวิถีการ
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ในอาณาเขตรัฐชาติเข้าหากันด้วยถนน จึงเป็นเหตุให้การเดินทางทางน้ าด้วย
เรือซึ่งเคยน าพาผู้คนและสินค้าจากต่างถิ่นเข้ามายังตลาดสามชุกที่เคยคึกคักค่อยๆ ซบเซาลง  
 นอกจากนี้ ถนนยังท าให้เกิดตลาดริมถนนหลวงหรือตลาดบกหลายแห่งจนกลายเป็นชุมชน
ทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ น าพาตลาดนัดสินค้าราคาถูกไปถึงหน้าประตูบ้านของผู้ซื้อ ตลอดจนเป็นสถาน
ที่ต้ังของร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยและใหญ่โตโอ่อ่า
กว่าตลาดสามชุก ตลาดใหม่เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ซื้อในตลาดสามชุกเริ่มลดจ านวนลงเรื่อยๆ  
จนตกอยู่ในสภาพเงียบเหงาไร้ผู้คนและสูญเสียสถานะของการเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของลุ่มน้ า 
ท่าจีนในที่สุด 
 จากสภาพการไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจของตลาดสามชุกท าให้ผู้คนทยอยออกจากพื้นที่ และ
ปล่อยอาคารร้านค้าให้รกร้างว่างเปล่า กรมธนารักษ์ผู้ดูแลผลประโยชน์บนพื้นที่ของตลาดสามชุกจึง
ต้องการรื้อถอนอาคารเก่าเหล่านี้ออกไปเพื่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาแทนที่ ภายใต้จินตนาการและปฏิบัติการใหม่ที่มีชื่อว่า 
‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์‛ ซึ่งเป็นการสร้างความหมาย
ใหม่ครอบทับบนพื้นท่ีเดิมของตลาดสามชุก  

 ด้วยความผูกพันของชาวตลาดสามชุกที่มีต่อพื้นที่ เพราะเป็นทั้งที่ท ามาหากินและที่อยู่อาศัย
ต้ังแต่บรรพบุรุษและด้วยความหวงแหนที่มีต่อพื้นที่ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน 
มีความทรงจ า เรื่องราว ตลอดจนมีความงดงามของสถาปัตยกรรมอยู่อย่างมากมาย ท าให้ชาวตลาด
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สามชุกร่วมกันลุกขึ้นมาต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่แห่งนี้กับอ านาจของรัฐ ด้วยการใช้พื้นที่ทางสังคมของตน
เชื่อมโยงไปสู่บุคคล กลุ่ม และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแสวงหาวิธีปกปักรักษาพื้นที่แห่งความ
ทรงจ านี้ไว้ ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าตลาดสามชุกได้ก้าวเข้าไปอยู่ใน ‘บริบทการเมืองเรื่องพื้นที่’ 

อย่างชัดเจน 
 จากประสบการณ์การไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 
เกี่ยวกับตลาดร้อยปี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันที่เน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) กอปรกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่
แตกในช่วงปี พ.ศ.2540 ที่มีการกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย
เน้นหลักของการพึ่งตนเอง ด้วยการพัฒนาสิ่งที่ตนเองมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดความงอกเงย
งอกงามขึ้น ท าให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เกิดจินตนาการชุดใหม่ต่อพื้นที่ตลาด
สามชุกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ตลอดจนความเป็นของแท้และดั้งเดิมของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์สืบทอดมากว่าร้อยปีก่อนของชาวตลาดสามชุก สามารถสร้างความหมายในเชิงเศรษฐกิจ
ให้กับพื้นที่ได้และสามารถใช้เปน็เครื่องมือส าคัญในการต่อสู้กับระบบทุนนิยมข้ามชาติ คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จึงผนึกควบความหมายของแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับทุน
ทางวัฒนธรรมของชุมชนเข้าด้วยกันในลักษณะ ‘ตลาดย้อนยุค’ ที่จ าลองประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวสามชุก มาให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันด้วยความ
เพลิดเพลิน และจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะท าให้เศรษฐกิจของชาวสามชุกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น การร้ือฟื้นวัฒนธรรมในอดีตให้กลายมาเป็นสินค้าในปัจจุบันของชาวตลาด
สามชุกได้เริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ.2544 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าตลาดสามชุกได้ก้าวเข้าไปอยู่ใน ‘บริบท
ของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต’ อย่างชัดเจน 
  ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอุตสาหกรรมบริการ มีความ
สนใจในปรากฏการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย และเล็งเห็นว่าปรากฏการณ์ รวมถึงพลวัตของตลาด
ย้อนยุคสามชุกเป็นกรณีศึกษาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของไทยท่ีชาวชุมชนท้องถิ่นพยายามต่อสู้ ต่อรองกับ
อ านาจของรัฐ เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับความทรงจ าทางสังคมของตนไม่ให้
ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ด้วยวิถีและวิธีการต่างๆ นานา  ขณะเดียวกันก็พยายามชุบชีวิตของการ
เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่เคยเรืองรุ่งและทันสมัยมากแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนใหก้ลับมายังพื้นที่แห่ง
น้ีอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการรื้อฟื้นอดีตที่สัมพันธ์กับสถานที่ วัตถุข้าวของ เรื่องราวและความทรงจ า และสร้าง
ให้ตลาดสามชุกที่ถูกหลงลืมจากคนท้องถิ่นและคนอ่ืนกลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุค’ ที่มีลมหายใจแห่ง   
อดีตกาลเป็นจุดขายและการดึงดูดผู้คนทั่วไปให้หันกลับมามองและเดินทางเข้ามาบริโภคอดีต ณ พื้นที่
ดังกล่าวด้วยธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตกาล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
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 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์
ของชุมชนด้ังเดิมที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดในระดับศูนย์กลางการค้าขายแห่งหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีนที่สามารถ
ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อช่วงชิงพื้นที่แห่งอดีตกาล และสามารถสร้างให้กลายเป็นพื้นที่ธุรกิจที่สัมพันธ์กับการ
เรียนรู้อดีตกาลของสังคมไทยในปัจจุบัน จนกลายเป็นตลาดยอ้นยุคที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับทั้ง
ระดับประเทศและสากล ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจ
แห่งการถวิลหาอดีต‛ น้ี นอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชนที่ก าลังเปลี่ยนผ่านมาเป็นชุมชนแห่ง
ธุรกิจการถวิลหาอดีตหรือตลาดย้อนยุค รวมทั้งชุมชนที่มีมิติด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้ว 
ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวชุมชนตลาดสามชุกในการเป็นข้อบันทึกทางประวัติศาสตร์ถึงพัฒนาการ
ของตลาดสามชุก ตลอดจนกระบวนการการท างานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งชาวชุมชนอื่นยัง
สามารถใช้เป็นบทเรียนน าไปศึกษาและประยุกต์ใช้ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนใน
บริบทของตนเองได้อีกด้วย       
 
ค าถามการวิจัย  
 1.    ในเส้นทางการไหลของสายน้ าท่าจีนที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนและตลาดสามชุก ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพทั้งริมฝั่งน้ าและบนฝั่งน้ า การก่อเกิดชุมชนและการต้ังถิ่นฐาน ความ 
สัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ าท่าจีนและปริมณฑลรอบด้าน ตลอดจนพลวัต
ระบบเศรษฐกิจการค้า ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างคนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจ
การค้าเพื่อการส่งออก จนท าใหต้ลาดสามชุกกลายเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวริมฝั่งแม่น้ าที่สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกใน
บริบทของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร   
   2.    ในบริบทการพัฒนาของรัฐชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความ 
ส าคัญกับเส้นทางคมนาคมทางบกและการสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อเชื่อมพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ก่อให้ 
เกิดชุมชนเมืองและพื้นที่ทางการค้าแบบใหม่ริมถนนหลวง พร้อมท้ังท าลายสถานภาพศูนย์กลางการค้า
ริมฝั่งน้ าท่าจีนที่ด าเนินมากว่าศตวรรษของตลาดสามชุก  สภาวการณ์ที่ไร้ความหมายทางเศรษฐกิจของ
ตลาดสามชุก กลายเป็นเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่อ้างสิทธิความชอบธรรมในการ   
รื้อถอนตลาด จนท าให้ตลาดสามชุกตกอยู่ในบริบทของการเมืองเรื่องพื้นที่นั้น ชาวตลาดสามชุกมี
กระบวนการและกลวิธีต่อสู้ ต่อรอง เพื่อช่วงชิงและปกปักรักษาตลาดสามชุกในฐานะพื้นที่ท ากินและ
พื้นที่แห่งความทรงจ าทางสังคมกว่าศตวรรษของตนจากอ านาจรัฐได้อย่างไร  
 3.   จากการเปลี่ยนแปลงความหมายการพัฒนาของภาครัฐ อันส่งผลต่อการเกิดขึ้นของพื้นที่
การค้าแบบใหม่ท่ีสัมพันธ์กับความทันสมัยและทุนข้ามชาติ และส่งผลต่อการท าลายพลวัตการค้าของ
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พื้นที่ตลาดสามชุกลงนั้น ชาวตลาดสามชุกมีกระบวนการเรียกคืนพลวัตทางเศรษฐกิจให้หวนกลับมามี
ชีวิตในบริบทใหม่ ด้วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมและความทรงจ าจากบรรพชนจน
กลายเป็นพื้นที่ของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตที่มีชื่อเสียง จนได้รับรางวัลทั้งในระดับรัฐและองค์การ
ระหว่างประเทศได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในบริบทของชุมชนท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทาง
กายภาพของลุ่มแม่น้ าท่าจีน  
 2.   เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทการเมืองเรื่องพื้นที่   
 3.   เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต  
 
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต‛ มี 3 
โครงสร้างส าคัญที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน คือ ชุมชนท้องถิ่นสามชุก รัฐชาติ และกระแสโลกาภิวัตน์ 
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ผลักดันให้ตลาดสามชุกอยู่ในบริบทของการเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการ
ถวิลหาอดีต กระนั้น ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ของโครงสร้างหลักทั้งสาม มีลักษณะของการด ารงอยู่ร่วมกัน
อย่างเลื่อนไหล ทับซ้อน และคลุกเคล้าในพื้นที่ของ อดีต (Past) และ ปัจจุบนั (Present) ใน
ปรากฏการณ์แห่งตลาดย้อนยุคสามชุก  
 เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของตลาดย้อนยุคสามชุกที่ซ้อนตัวอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ริมฝั่ง
แม่น้ าท่าจีนและผกผันไปตามกระแสการพัฒนาของรัฐชาติและกระแสโลกาภิวัตน์ จนกลายเป็นชุมชนที่
ตกอยู่ในบริบทของการเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต ผู้วิจัยใช้แนวคิดหลัก 3 แนวคิด
เป็นแนวทางในการศึกษาและอธิบายเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 
     1.    แนวคิด พื้นที่ และ การเมืองเรื่องพื้นที่ (Space/Politics of Space) ของ อังรี เลอเฟบว์ 
(Henri Lefebrve) เพื่ออธิบายและท าความเข้าใจอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านพัฒนาการการเกิดขึ้นของ
ชุมชนและตลาดสามชุก ซึ่งพิจารณาผ่านพื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) พื้นที่ทางสังคม (Social 
Space) และพื้นที่ทางจินตนาการหรือการจินตนาการต่อพื้นที่ (Mental Space) ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    
 2.   แนวคิด ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต (Business of Nostalgia) เพื่อท าความเข้าใจ
กระบวนการท าอดีตของตลาดสามชุกให้กลายเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและในกระแส 
โลกาภิวัตน์ จนท าให้ตลาดสามชุกตกอยู่ในพื้นที่แห่งเวลาที่ผนึกผสานกันระหว่าง อดีต กับ ปัจจุบัน 
โดยใช้งานศึกษาเรื่อง The Politics of Ruins and The Business of Nostalgia ของ มูริซิโอ เพเลจจี 
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(Murizio Peleggi) เป็นแนวทางการท าความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างพื้นที่ตลาดสามชุกให้
กลายเป็นตลาดย้อนยุคและพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อบริโภคอดีต  
 3.    แนวคิด การร้ือฟื้นและการประดิษฐ์ประเพณี (The Re-Invention of Tradition) ของ 
อีริค ฮอบสบอว์ม (Eric Hobsbawm) เพื่อท าความเข้าใจและอธิบายกระบวนการท าพื้นที่ที่ถูกพราก
ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยระบบธุรกิจการค้าที่ทันสมัย ด้วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้าง
ศิลปวัฒนธรรมในอดีตของตลาดสามชุก ท่ีเคยรุ่งเรืองสูงสุดริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนและในความทรงจ าทาง
สังคมให้หวนกลับคืนมาสู่พื้นที่เดิมในบริบทปัจจุบัน ในความหมายของพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีต   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ระยะเวลาในการวิจัย  ผู้วิจัยจ าแนกช่วงระยะเวลาในการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คือ ขอบเขตของช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยงานวิจัยเรื่องนี้
ศึกษาพื้นที่ชุมชนที่เชื่อมโยงเอาเวลาในอดีตของตนเองขึ้นมาจัดวางและเสนอไว้ในปัจจุบันในมิติของการ
รื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรม ดังนั้น ขอบเขตของช่วงเวลาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลต้ังแต่การก่อเกิดชุมชนตลาดสามชุกริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและตลาดสามชุก  
 ส่วนที่ 2 คือ ขอบเขตของช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานวิจัยภาคสนาม ด้วย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นการท าความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สามชุก ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้วิจัยจึงก าหนดระยะเวลาในการศึกษาไว้ 1 
ปีตามปฏิทินกิจกรรมภายในรอบปีของชาวชุมชน  
 หน่วยในการวิเคราะห์ (Units of Analysis) มี 2 หน่วย คือ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ใน
ปฏิบัติการการจัดงานฉลองรางวัล ‚Merit of Award‛ จากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ส านักงานประจ าภูมิภาคภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม พ.ศ.2552 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จสูงสุดของชาวตลาดสามชุกในการ
ต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ท ามาหากินและที่อยู่อาศัยคืนจากกรมธนารักษ์ ด้วยการสร้างอดีตในพื้นที่แห่งนี้ให้มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับการยอมรับจากทั้งบุคคลและหน่วยงานส าคัญระดับชาติ
และระดับสากล และ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ในปฏิบัติการ ‚งานอาหารอร่อยดีที่สามชุก ครั้งที่ 10‛ ปี 
พ.ศ.2553 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างอดีตให้เป็นสินค้า จนกลายเป็นธุรกิจแห่ง
การถวิลหาอดีตอย่างเข้มข้น   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ตลาดย้อนยุคสามชุก (Samchuk,The Retro Market) ในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึง พื้นที่ของ 
ตลาดสามชุก ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดจากการรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการค้าขายในความหมาย
ของตลาดร้อยปีขึ้นมาท าหน้าที่เป็นตลาดย้อนยุคในบริบทปัจจุบัน นอกจากนี้ชาวสามชุกได้น าเสนอให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตหรือการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia 
Tourism) ซึ่งเป็นจุดขายที่มีความแตกต่างทั้งด้านสินค้าและบริการจากตลาดทั่วไป ซึ่งก าลังกลายเป็น
ปรากฏการณ์ส าคัญในสังคมไทยและสังคมโลกในบริบทโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวน้ีเรียกว่า 
‘ตลาดย้อนยุค’  ดังนั้นในงานวิจัยเรื่องนี้จึงเรียกตลาดสามชุกในบริบทของการน าเอาอดีตกลับมาสร้าง 
ใหม่ในปัจจุบันว่า ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ 
 การเมืองเรื่องพื้นที่ (Politics of Space) ในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึง กระบวนการต่อสู้ต่อรอง
ของชาวชุมชนตลาดสามชุกกับอ านาจรัฐ และระบบธุรกิจการค้าที่ทันสมัยโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า
ข้ามชาติ ด้วยการน าศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวตลาดสามชุกมาผลิตซ้ าและสร้างความหมายใหม่
ลงบนพื้นที่ในนามของ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการบริโภคอดีต ซึ่งการ
สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กลับคืนมายังพื้นท่ีแห่งนี้ ช่วยให้ชาวตลาด
สามชุกสามารถปกปักรักษาพื้นที่ไม่ให้ถูกรื้อถอนจากกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งช่วงชิงผู้ซื้อที่ถวิลหาอดีต
ของตลาดสามชุกจ านวนมากกลับคืนมาจากระบบธุรกิจการค้าที่ทันสมัยอีกด้วย  
 ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต (The Business of Nostalgia) ในงานวิจัยเรื่องนี้หมายถึง 
กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวตลาดสามชุก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทาง
กายภาพ วัตถุข้าวของ เรื่องราวความทรงจ า วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ของผู้คน หรือสินค้าและบริการ
ต่างๆ ให้มาเป็นธุรกิจที่สามารถศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซื้อขายได้ในปัจจุบัน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  ผลการศึกษาและวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ 
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1.   วงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมวิจัย สามารถใช้วิธีการศึกษาวิจัยเป็นตัวแบบในการท า
ความเข้าใจชุมชนที่ก าลังเปลี่ยนผ่านมาเป็นชุมชนแห่งธุรกิจการถวิลหาอดีตหรือ ‘ตลาดย้อนยุค’ รวมทั้ง
ชุมชนที่มีมิติด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี       
 2.   ชุมชนตลาดสามชุกซึ่งเป็นพื้นที่การวิจัย สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีในหลาย
ลักษณะ อาทิ การเป็นข้อบันทึกทางประวัติศาสตร์ถึงพัฒนาการของตลาดสามชุกต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิธีการคิด วางแผน และด าเนินงานในการต่อสู้กับอ านาจรัฐเพื่อรักษาพื้นที่ของตน ตลอดจน
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กลวิธีในการสร้างพลังของชุมชนในการต่อสู้กับทุนข้ามชาติที่เข้ามาแย่งชิงการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
ของตลาดสามชุกกลับคืนมาในมิติของตลาดย้อนยุค  
 3.    ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้มีมุมมองเพื่อท าความเข้าใจมิติการต่อสู้ของชุมชนในรูปแบบของ
เครือข่ายทางสังคม ที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์และจังหวะก้าวเคลื่อนของชุมชนตลาด
สามชุก ซึ่งเป็นบทเรียนหน่ึงที่ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนสามารถศึกษาและน าไปบูรณาการ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในบริบทของตนเอง  
 4.    ผลการศึกษาและข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องนี้ ท าให้ภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ 
ชาติ ได้เปิดมุมมองใหม่ต่อชุมชนท้องถิ่นซึ่งไม่สยบยอมต่อจินตนาการและปฏิบัติการของรัฐ ทั้งนี้ เมื่อรัฐ
ได้เกิดมุมมองใหม่ข้างต้น ย่อมท าให้รัฐได้มองเห็นพลังของชุมชนที่เป็นผลจากการทวนกระแสพัฒนา
ของรัฐ กระทั่งในที่สุดชุมชนดังกล่าวได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ   
ด้วยการเรียกกลับอดีตของตนขึ้นมาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถน าชื่อเสียงมาสู่
ท้องถิ่นและประเทศชาติในที่สุด  



บทที่ 2 
เอกสาร งานวิจยัที่เกีย่วข้อง และกรอบความคิดในการวิจยั 

 
  การวิจัยเรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต‛ 
ผู้วิจัยไดศึ้กษาและจ าแนกเอกสารรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวข้อง
กับพื้นที่วิจัย ประกอบด้วยพื้นที่ของตลาดสามชุกและบริเวณลุ่มน้ าท่าจีน เพื่อท าความเข้าใจพื้นที่
ตลาดสามชุกและบริบทแวดล้อม ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แนวคิดเรื่องพื้นที่และการเมืองเรื่องพื้นที่ (Spaces/ Politics of Space) เพื่อศึกษาและอธิบายอัตลักษณ์
ของตลาดสามชุกและกระบวนการต่อสู้ต่อรองกับอ านาจของรัฐ เพื่อปกปักรักษาตลาดสามชุกไม่ให้ถูก
ไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ 2) การเมืองเรื่องโบราณวัตถุและธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต (The Politics of 
Ruins and The Business of Nostalgia)  และ 3) การประดิษฐ์ประเพณี (The Invention of  Tradition) 
เพื่อท าความเข้าใจและอธิบายกระบวนการสร้างพื้นที่ตลาดสามชุกให้กลายเป็นตลาดย้อนยุคและพื้นที่
ท่องเที่ยวเพื่อบริโภคอดีต ด้วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมในอดีตให้หวนกลับคืนมามี
ความหมายทางเศรษฐกิจ ณ สถานที่เดิมของตนอีกครั้งในปัจจุบัน   
 อนึ่ง เพื่อท าให้ผู้วิจัยเข้าใจวิธีและศิลปะการใช้แนวคิดทั้งสามในการอธิบายปรากฏการณ์ใน
พื้นที่และบริบทต่างๆ ผู้วิจัยได้น างานวิจัยที่น าแนวคิดหลักทั้งสามไปประยุกต์ใช้ มาศึกษา วิเคราะห์
เทียบเคียงและถกเถียงกับปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยสนใจในตอนท้ายของแต่ละแนวคิดด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับดังนี้  
 1.   เอกสารและงานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่วิจัย 
       1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดสามชุก 
       1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ าท่าจีน 
 2.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัย 
       2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง พื้นที่และการเมืองเรื่องพื้นที่ (Spaces/ 
Politics of Space) 
       2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง การเมืองเรื่องโบราณวัตถุและธุรกิจ
แห่งการถวิลหาอดีต (The Politics of Ruins and The Business of Nostalgia) 
       2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง การประดิษฐ์ประเพณี (The 
Invention of Tradition) 
 3.   กรอบความคิดการวิจัย 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นที่วิจัย  
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดสามชุก 
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดสามชุก ในขอบข่ายที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า 
มี 1 เรื่อง คือ โคลงนิราศสุพรรณ 

 โคลงนิราศสุพรรณแต่งโดยสุนทรภู่ในปี พ.ศ.2384 มีความยาวทั้งสิ้น 462 บท เป็นการแต่ง
ย้อนหลังครั้งสุนทรภู่ในขณะที่เป็นพระภิกษเุดินทางไปเมืองสุพรรณกับบุตรชาย 2 คนและบุตรบุญธรรม
อีก 2 คนโดยทางเรือในปี พ.ศ.2379 เพื่อไปค้นหาเหล็กไหลหรือพระปรอทในป่าลึก เพราะเชื่อว่าเป็น
สารศักด์ิสิทธิ์ที่สามารถเล่นแร่แปรธาตุหุงกับเกลือแล้วจะได้เป็นทอง การเขียนนิราศย้อนความทรงจ านี้
สุนทรภู่บอกวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพื่อให้เป็นแผนที่เส้นทางเที่ยวเล่นสู่เขตทุ่งเมืองสุพรรณและชายเขตแดน
นอกราชธานี อันเป็นเขตไร่นาป่าเขา ถ้ า ล าธาร แดนช้างป่าและที่อยู่ชาวละว้า และต้องการให้ลูกหลาน
เรียนรู้ว่าไม่มียาอายุวัฒนะและแร่ปรอท มีแต่เรื่องเสียเวลาและความเดือดร้อน (วารุณี โอสถารมย์.
2550: 331-332) 
 ในโคลงนิราศสุพรรณ สุนทรภู่ (กรมศิลปากร. 2510: 71-72) ได้กล่าวถึงสภาพนิเวศวิทยาตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งการประกอบอาชีพของผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ริมน้ าบริเวณบ้านสามชุกซึ่งเป็นที่ต้ังของตลาด
สามชุกเดิม และบ้านสามเพ็งซึ่งเป็นที่ต้ังของตลาดสามชุกในปัจจุบันไว้ในบทที่ 217 และ 219 ตาม 
ล าดับดังนี้ 
 บทท่ี 217       ถึงนามสามชุกถ้า      ป่าดง 
                                     เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง         แลกล้ า 
                                     เรือค้าท่านั้นคง             คอยเกรี่ยง  เรียงเอย 
                                      รายจอดทอดท่าน้ า        นับฝ้ายขายของ 
 บทท่ี 219  สามเพ็งเล็งสะล่างไม้  ไพรสนพ ์
                                     ป่าใหญ่ใช่เขตคน ขาดบ้าน 
  ร่มรื่นชื่นชมชล  ชุ่มแต่ แร่เอย 
  ปลาว่ายสายสินธุ์สะอ้าน  สะอาดตื้นพื้นทราย 
 
 ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดสามชุก ในขอบข่ายที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
พบว่า มีทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบความคิดด้านสถาปัตยกรรม การสื่อสาร 
มวลชน และประวัติศาสตร์ดังนี้ 
 รุจ รัตนพาหุ (2547: 84-124) ศึกษาเรื่อง ‚แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาด
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี‛ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ วิวัฒนาการการ
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ต้ังถิ่นฐาน รวมถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชนย่านตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษา
ถึงคุณค่าความส าคัญของพื้นที่ในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคต จากการ 
ศึกษาพบว่า ย่านชุมชนตลาดสามชุกเป็นย่านการค้าเก่าที่มีอายุการต้ังถิ่นฐานมาเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อย
ปี ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างชุมชนที่ส าคัญ 2 ส่วนได้แก่ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม อันได้แก่ กลุ่มอาคารเรือนค้าขายพื้นถิ่นที่เป็นอาคารก่อสร้างด้วย
วัสดุประเภทไม้เป็นหลัก มีการเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นย่านการค้าริมฝั่งแม่น้ าสุพรรณบุรีอย่างหนาแน่น 
อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โครงสร้างชุมชนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งได้แก่ 
คนในย่านชุมชนมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบสังคมครอบครัวและสังคมการค้าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างมีล าดับ และสามารถสืบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในย่านด้วยการบอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจน 
จาก 2 สิ่งนี้ท าให้ชุมชนย่านตลาดสามชุกเป็นชุมชนการค้าที่มีเอกลักษณ์ทั้งในมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีคุณค่า เหมาะสมต่อการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่ส าคัญ
ให้เกิดความสมดุลต่อรูปแบบการพัฒนาของพื้นที่ในด้านกายภาพอื่นๆ ต่อไป 
 อมรา จันทรมานะ (2548: 113-124) ศึกษาเรื่อง ‚กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน
เข้มแข็ง กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี‛ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการติดต่อสื่อสาร รูปแบบการติดต่อ 
สื่อสารและวิธีการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนเข้มแข็ง 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปของชุมชนตลาดสามชุก ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นและเปิดชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นผลพวงทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่ประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจด้านการค้าขาย และปัญหาการไล่รื้อจากโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาด
สามชุกเป็นอาคารพาณิชย์ของกรมธนารักษ์จึงรวมตัวเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 
โดยอาศัยฐานทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหาร
เป็นต้นทุนในการผลิตกิจกรรมหรือโครงการ มีการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องโดยตนเอง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ มีผู้น าที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นนักประสานงาน เสียสละ 
พยายามผลักดันให้สมาชิกภายในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดโครงสร้างสังคมในแนวด่ิงให้เป็นแนวราบ 
โดยอาศัยกลไกการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและเชื่อมร้อย
ความคิดที่แตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อสมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความสามัคคี เพื่อ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 ภายในกระบวนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร/สื่อ ผู้รับ
สาร ปฏิกิริยาตอบกลับเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของชุมชน 
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เพราะรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกด้วยกันเอง เป็นการสื่อสาร
แบบสองทางที่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วมและการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 
ได้แก่ การสนทนากลุ่มเล็กซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน โดยมีพื้นที่สาธารณะเป็นสถานที่พบปะพูดคุย
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ เครื่องมือสื่อสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา 
 รูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกกับชาวตลาดสามชุก มี
การติดต่อสื่อสาร 2 รูปแบบคือ การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวอย่างเป็นทางการโดยใช้สื่อ คือ เสียง
ตามสาย ใบปลิว ป้ายผ้า เป็นต้น และการติดต่อสื่อสารสองทางแบบเป็นทางการคือ การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การจัดเวทีประชาคม การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมท าความ
สะอาดตลาด การจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าขานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความต่ืนตัวและสร้างจิตส านึก
ให้เกิดขึ้นกับชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านเกิดการมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และจาก
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป 
 ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดด้วยกันเองและการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการพัฒนาตลาดกับชาวตลาดสามชุกคือ ขาด
ความต่อเนื่อง เนื่องจากมีเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซง ประกอบกับคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง   
 สมฤทัย เสือปาน (2549: 144-182) ศึกษาเรื่อง ‚รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี‛ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสาร
ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก และบทบาททางการสื่อสารของผู้น าในการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารในการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนตลาดสามชุกในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์การจัดระบบการท่องเที่ยว 
สถานการณ์การประสานความร่วมมือ สถานการณ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสถานการณ์การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว พบว่า รูปแบบการสื่อสารเป็นการสื่อสารทางเดียวแบบ
ไม่เป็นทางการ การสื่อสารทางเดียวแบบเป็นทางการ การสื่อสารสองทางแบบเป็นทางการและการ
สื่อสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ ส าหรับบทบาททางการสื่อสารของผู้น าในการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนตลาดสามชุก พบว่า ผู้น าชุมชนมีบทบาททางการสื่อสารในด้านต่างๆ คือ การกระตุ้นความ
ร่วมมือของสมาชิกในชุมชน การประสานความร่วมมือกับภาคีภายนอก การจัดระบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การดูแลและการต้อนรับนักท่องเที่ยว การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวและการแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 
 อรุณี จ าปานิล (2550: 134-139) ศึกษาเรื่อง ‚ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2466-2544‛ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ
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ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2466-2544 เป็นส าคัญ จากการ 
ศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนการค้าที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
กว่า 100 ปี ต้ังแต่การเป็นชุมชนการค้าขนาดเล็กประจ าท้องถิ่น พัฒนามาสู่การเป็นตลาดแห่งการ 
ค้าขายขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอสามชุก โดยพัฒนาการของตลาดสามชุกที่มีมาอย่างยาวนานนั้น สามารถ
แบ่งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของตลาดสามชุกได้เป็น 4 ยุคด้วยกัน ดังนี้ 
 1. ยุคดั้งเดิม (ก่อนทศวรรษ 2460) 
 2. ยุคเติบโต (ทศวรรษ 2460 – สงครามโลกครั้งที่ 2) 
 3. ยุครุ่งเรือง (หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - ทศวรรษ 2520) 
 4. ยุคเสื่อมถอยและปรับตัว (พ.ศ.2530 - ทศวรรษ 2540) 
 ผลของการศึกษา แสดงให้เห็นว่าตลาดสามชุกเป็นชุมชนการค้าที่มีความส าคัญและมี
วิวัฒนาการที่น่าสนใจมาต้ังแต่อดีต เพราะไม่เพียงแต่เป็นชุมชนการค้าที่มีบทบาทในชุมชนเท่านั้น แต่
ชุมชนตลาดสามชุกยังมีบทบาททางการค้าภายในลุ่มน้ าท่าจีนและลุ่มน้ าเจ้าพระยาอีกด้วย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดสามชุกทั้ง 5 เรื่องน้ัน ได้ให้ความรู้
พื้นฐานของพื้นที่ตลาดสามชุกแก่ผู้วิจัยใน 4 ประเด็น คือ ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของตลาดสามชุก
และบริเวณใกล้เคียง คุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมในด้านสถาปัตยกรรมกลุ่มอาคารเรือนร้านค้า
พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชาวตลาดสามชุก การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์กับชาวตลาดที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน และประวัติความ
เป็นมาของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้วิจัยตระหนักว่า ยังไม่มีนักวิชาการคนใดได้ศึกษาตลาดสามชุก
ผ่านแนวความคิดการเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตซึ่งเป็นบริบทหลักของตลาดย้อนยุค
สามชุกในปัจจุบันอย่างจริงจัง  
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลุ่มน้้าท่าจีน 
 จากการส ารวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผลงานวิจัย 3 เรื่องที่ได้กล่าวถึง
สภาพสังคมของลุ่มน้ าท่าจีนต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง พุทธศตวรรษท่ี 25 ไว้ดังนี้   
 มณฑล คงแถวทอง (2527: 149-152) ศึกษาเรื่อง ‚เศรษฐกิจข้าวและน้ าตาลทรายในลุ่มน้ า  
ท่าจีน พ.ศ.2398-2453‛ กล่าวถึงสภาพทั่วไปของสังคมลุ่มน้ าท่าจีนในเรื่องของการค้าข้าวและน้ าตาล
ทรายที่สัมพันธ์กับรัฐสยามและการค้าระหว่างประเทศระยะแรกของพื้นที่ว่า ก่อน พ.ศ.2398 หรือก่อน
เปิดเสรีทางการค้า เศรษฐกิจข้าวเป็นการผลิตที่ปรากฏในกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการผลิตเพียงเพื่อยังชีพในครอบครัว แต่เศรษฐกิจน้ าตาลทรายเป็นการผลิตเพื่อการค้าของรัฐเป็น
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ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ าตาลทรายในลุ่มน้ าท่าจีนมีขอบเขตจ ากัดเฉพาะในบริเวณริมแม่น้ า
เขตเมืองนครชัยศรีเท่านั้น และผู้ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการผลิตมักเป็นชาวจีน  
 ภายหลัง พ.ศ.2398 ประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุตสาหกรรม
น้ าตาลทรายเริ่มตกต่ าลง เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทรายของชาวตะวันตกใน
ชวาและฟิลิปปินส์ ช่วงเวลาเดียวกันนี้การผลิตข้าวเพื่อการค้ากลับขยายตัวเพิ่มความส าคัญมากขึ้น 
ราคาข้าวและความต้องการข้าวจากต่างประเทศเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาในลุ่มน้ าท่าจีนบุกเบิกที่ดินเพื่อ
ปลูกข้าวอย่างกว้างขวาง เกิดการขยายตัวของชุมชนจากการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาด าเนิน
ธุรกิจและประกอบการค้าขาย และชาวนาจากท้องถิ่นใกล้เคียงเข้ามาต้ังชุมชนเพื่อเพาะปลูก ท าให้
ภาษีอากรที่รัฐบาลได้รับจากท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดการแบ่งงานในการผลิตระหว่างกลุ่ม
เชื้อชาติชัดเจนขึ้น กลุ่มชาวไทยมีบทบาทในการผลิตข้าวเพื่อการค้าเป็นส าคัญ ในขณะที่กลุ่มชาวจีนมี
บทบาทเป็นพ่อค้าคนกลางภายในท้องถิ่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตได้ภายในท้องถิ่นกับ
สินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ 
  ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การขยายตัวของการผลิตข้าวเพื่อการค้าในลุ่มน้ าท่าจีน
ระหว่าง พ.ศ.2398-2453 เป็นพื้นฐานส าคัญของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากรส่วนใหญ่ใน
ลุ่มแม่น้ าท่าจีนมาจนถึงปัจจุบัน  
 สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2532: 189-193) ศึกษาเกี่ยวกับ ‚ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชน
ในลุ่มน้ าท่าจีน‛ พบว่า บริเวณลุ่มน้ าท่าจีนเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศตะวันตกของที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา ลุ่มน้ าท่าจีนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มยาวรีและมีอาณาเขตต้ังแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนถึง
อ่าวไทย เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมกับการปลูกข้าวและการค้าขายทางเรือ จึงมีผู้คนทั้ง
กลุ่มไทย ลาว จีน มอญ และเขมร อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานต้ังแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
การต้ังถิ่นฐานของผู้คนมักต้ังบ้านเรือนรวมกันเป็นหมู่บ้านตลอดริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนและริมคลองสาขาก่อน 
ต่อมาเมื่อมีการขยายชุมชนจึงขยับเข้าไปตอนในหรือที่ดอน 
 ในปลายรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 4 เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการผลิตอุตสาหกรรม
น้ าตาลบริเวณเมืองนครชัยศรี ท าให้ชาวจีนอพยพไปอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเพื่อเป็นแรงงาน เจ้าของ
กิจการโรงงานและค้าขาย ต่อมาในปลายรัชกาลที่ 5 เกิดการขยายพื้นที่ปลูกข้าวแทน เพราะข้าวกลาย 
เป็นสินค้าส่งออกและมีราคาสูงขึ้นมาก คนจึงหันมาปลูกข้าวกันมากขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชน
ต่างๆ ขึ้นตามริมคลอง ปากคลองและที่ดอนตอนใน เมื่อการค้าภายในเริ่มขยายตัวมากขึ้น ชุมชนบาง
แห่งจึงกลายเป็นตลาด และบางแห่งพัฒนาเป็นเมืองซึ่งมักอยู่ริมน้ า โดยชาวจีนเป็นผู้มีบทบาททาง
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การค้าและเศรษฐกิจสูง ดังนั้น บริเวณตลาดและเมืองจึงเป็นแหล่งกระจุกตัวของคนจีน พร้อมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการค้า และมีศาลเจ้าไว้ประกอบพิธีทางศาสนา 
 ต่อมาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ชาวบ้านในลุ่มน้ า 
ท่าจีนต้องเผชิญกับปัญหาข้าวยากหมากแพงและความยากจน ครั้น พ.ศ.2501 โครงการตัดถนนได้
เกิด ข้ึนท่ัวบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 และฉบับอื่นๆ ต่อมา ท าให้
ระบบทุนนิยมจากภายนอกเริ่มเข้าไปสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจหมู่บ้านจึงไม่อาจอยู่ในภาวะ
พึ่งตนเองได้อีกต่อไป วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและโลกทัศน์ของชาวหมู่บ้านเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการคมนาคมทางน้ าที่เคยคึกคักก็แปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นซบเซา 
 ธีระ แก้วประจันทร์ (2534: 169-172) ได้ศึกษาเรื่อง ‚สภาพเศรษฐกิจมณฑลนครชัยศรี พ.ศ.
2438-2475‛ พบว่า มณฑลนครชัยศรีเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวท่ีส าคัญของประเทศ สามารถผลิตข้าว
เลี้ยงประชากรในภูมิภาคอื่นและส่งออกขายต่างประเทศจนเป็นรายได้หลักของคนในมณฑล โดยพื้นที่
ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในเมืองสุพรรณบุรีและสมุทรสาคร ความเจริญของการปลูกข้าวเป็นผลสืบเนื่อง
ใหเ้กิดกิจการโรงสีขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกิจการที่ต้องอาศัยทุนในการด าเนินการสูงและวิธีการท่ียุ่งยาก
เช่นน้ีมักจะตกอยู่ในมือของชาวจีน เพราะคนจีนมีความสามารถในการสะสมทุนและมีความช านาญใน
การประกอบการมากกว่าคนไทยซึ่งยึดอาชีพการท านาเป็นหลัก ชาวจีนจึงกลายมาเป็นผู้มีบทบาทใน
ด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมากกว่าคนไทย   
 ส าหรับบทบาทของรัฐบาลต่อสภาพเศรษฐกิจในมณฑลนี้ได้แก่ การขุดคลองเพื่อช่วยเพิ่ม 
เนื้อที่การท านา การปราบปรามโจรผู้ร้ายช่วยให้ราษฎรประกอบอาชีพโดยปกติสุข รวมทั้งการช่วยเหลือ
ในยามที่ราษฎรประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ เช่น น้ าท่วมหรือฝนแล้ง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ าท่าจีนพบว่า ผลงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องเป็นการศึกษา
ท่ีสะท้อนใหเ้ห็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มน้ าท่าจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและ
ค้าขายข้าวรวมทั้งน้ าตาลทราย และบทบาทของชาวจีนในการเป็นพ่อค้าคนกลาง ด าเนินกิจการโรงสี
และธุรกิจค้าขายต่างๆ ท าให้ชาวจีนมีบทบาททางการค้าและเศรษฐกิจสูงกว่าคนไทย โดยผลงาน
ทั้งหมดยังไม่มีการสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของตลาดสามชุกซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนตอนกลาง
อย่างชัดเจน ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้ คือ ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของสังคมลุ่มน้ าท่าจีนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการค้าและการขยายตัวทางการค้าใน
ท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดบริบทต่างๆ ในการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในงานศึกษาครั้งนี้ได้ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัย 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง พื้นทีแ่ละการเมืองเรื่องพื้นที่  
 (Space/Politics of Space) 
 เมื่อกล่าวถึง ‚พื้นที่‛ (Place/Space) คนทั่วไปมักมองพื้นที่ในเชิงความจริงทางเรขาคณิตที่วัด
ด้วยมิติกว้าง ยาว และลึก หรือศึกษาพื้นที่เชิงกายภาพในฐานะความจริงเชิงประจักษ์  ภาษาที่ใช้
บรรยายพื้นที่จะเป็นภาษาเชิงปริมาตร (Volumetric Language) พื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้ในฐานะ
ของสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมีประโยชน์ในความว่างเปล่า เพื่อจะใช้บรรจุสิ่งต่างๆ ไว้ เช่น บ้าน (ในพื้นที่ที่
เป็นที่ดิน) โต๊ะเรียน (ในพื้นที่ห้องเรียน) รถยนต์ (ในพื้นที่ถนน) สิ่งของ (ในพื้นที่กระเป๋า) ฯลฯ พื้นที่จึง
เสมือนสิ่งที่ด ารงอยู่อย่างหยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ปลอดพ้นจากการให้คุณค่าและอ านาจ   
ดูมีความเป็นกลางโดยธรรมชาติ  
 ต้ังแต่ปลายปีคริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ได้มีกลุ่มนักวิชาการที่มองพื้นที่ว่าไม่ใช่สิ่งหยุด
นิ่ง ไม่เป็นกลาง แต่มีอ านาจในการกระท าต่อคนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์เป็น
นักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มองพื้นที่ในฐานะสิ่งที่มีพลวัต  พวกเขาสนใจศึกษาพื้นที่ต่างๆ  ในสังคมมนุษย์ท่ี
ถูกเก็บกดปิดกั้นไว้  หรือเป็นพื้นที่ที่มิได้รับความสนใจศึกษามาก่อน  ทั้งที่เปน็พื้นที่ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต ประจ าวันของคน  เช่น  บ้าน  ถนน  เมือง  สุสาน  คุก  โรงเรียน  โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย  
พิพิธภัณฑ์   สวนสัตว์  อนุสาวรีย์  ศูนย์การค้า  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนใจศึกษากระบวนการ
ที่พื้นที่ต่างๆ ในสังคมถูกผลิตสร้างขึ้นมาจากการให้คุณค่าและความหมายของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน 
พื้นที่ที่ถูกสร้างให้มีชีวิตเหล่านั้น ก็ได้ย้อนกลับมามีอิทธิพลในการก าหนดความคิด การกระท า และวิถี
ชีวิตของมนุษย ์ ในฐานะผู้สร้างเอกลักษณ์และความหมายให้กับคนในพื้นที่นั้นเช่นกัน การศึกษาพื้นที่
กระแสนี้จะให้ความส าคัญกับทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2549: 172) ดังเช่น ชาวตลาดสามชุกได้สร้างตลาดสามชุกให้มีความหมาย
เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวอดีตกาลในนามของ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ ด้วยการรื้อฟื้น ประดิษฐ์สร้าง
และจ าลองชีวิต สังคม วัฒนธรรมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมาไว้ในปัจจุบัน จนกลายเป็นตลาดย้อนยุคที่มี
ชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ความหมายและรางวัลได้ตรึงชีวิตประจ าวันของ
ชาวตลาดสามชุกให้อยู่ในอาณาจักรของอดีต ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ภาพถ่าย วัตถุข้าวของ 
เรื่องราว ความทรงจ า ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและสินค้าถวิลหาอดีตรูปแบบ
ต่างๆ ตลาดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีแห่งการแสดงวิถีชีวิตในอดีตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุก
นั่นเอง 
 นอกจากนี้ การสร้างความหมายให้กับพื้นที่ด้วยต านาน นิทาน และเรื่องเล่า ที่คนในพื้นที่
สร้างขึ้นเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่ของกลุ่ม ได้ท าให้เรามองเห็นวิธีการที่คนผูกโยงพื้นที่กับความคิดและ
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ปฏิบัติการทางสังคมจนกลายเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของคนกลุ่มนั้นๆ เช่น กะเหรี่ยงในผืนป่า
ตะวันตกถือว่า ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็น ‚ดินแดนศักด์ิสิทธิ์‛ ที่มีต านานและความหมายต่อพวกเขา  พื้นที่แห่ง
น้ีเป็นเสมือนบันทึกความทรงจ าในการต่อสู้ปกป้องพื้นที่ของบรรพบุรุษเพื่อต้ังรกรากและสร้างถิ่นฐาน 
ดังนั้น จึงเป็นพื้นที่ที่มีความหมายทางจิตวิญญาณต่อชาวกะเหรี่ยง ขณะที่ชนเผ่า Apache ให้
ความหมายแก่พื้นที่แต่ละแห่งรอบตัวที่เป็นเนินเขา ช่องเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้และล าธาร ด้วยเรื่องเล่าหรือ
นิทานที่มีคติสอนใจถ่ายทอดกันมาจากบรรพชน พื้นที่เหล่านี้จึงมีความหมาย ให้ปัญญา สะท้อน     
อัตลักษณ์และความทรงจ าเกี่ยวกับพื้นที่ ดังนั้น เราจึงสามารถเข้าใจตัวตน อัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ของชนเผ่า Apache ได้  ถ้าเราเข้าใจความหมายที่พวกเขาได้ให้ไว้ต่อพื้นที่ของเขา (ชยันต์ วรรธนะภูติ. 
2543: 96-97) 
 ส าหรับการวิจัยเรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต‛ นี้ ผู้วิจัยได้มอง ‚พื้นที่‛ ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกประจุไว้ด้วยความหมาย (Coded 
Space) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของอภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2543 : 65-68)  ที่ได้กล่าวถึงพื้นที่ไว้ใน
บทความเรื่อง   ‚พื้นที่ในทฤษฎีสังคมศาสตร์‛  ไว้ว่า  พื้นที่ทางกายภาพต่างๆ เช่น แม่น้ า ภูเขา วัด หรือ
พื้นที่ในบ้านเรือน  มิได้เป็นเพียงวัตถุหรือที่ว่าง หรือเป็นเพียงสภาพแวดล้อมข้างนอกตัวเราที่มีไว้ให้คน
ใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่วิธีการให้ความหมายและจัดการพื้นที่เหล่านั้นได้สะท้อนวิธีคิดที่คนมีต่อพื้นที่ 
เช่น กฎ ข้อห้าม ต านาน นิทานและเรื่องเล่า และการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน  
 ดังนั้น การมองพื้นที่ด้วยมิตินี้ จึงเป็นการมองเข้าไปยังผู้คนหรือการ ‚นิยามต าแหน่ง‛ ของ
กลุ่มคนที่มีต่อพื้นที่และจักรวาลวิทยาของพวกเขา ด้วยมิติการมองดังกล่าว พื้นที่จึงไม่ได้ปรากฏอยู่
อย่างเลื่อนลอย ปราศจากการให้ความหมายของมนุษย์ และการศึกษากระบวนการผลิตสร้าง
ความหมายของพื้นที่ ยังท าให้เราเข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่ถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์การใช้
พื้นที่ ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ ส านึกของกลุ่มที่ผูกพันกับพื้นที่อันเป็นทั้งสิ่งแวดล้อม
และพื้นฐานการด ารงชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน ดังนั้น การท า
ความเข้าใจแนวคิดเรื่อง ‚พื้นที่‛ ในฐานะผู้สร้างความหมายของตัวตนให้กับคนในพื้นที่ จะท าให้เรา
เข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มคนในมิติที่สลับซับซ้อนได้ดียิ่งข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับ
พื้นที่ตลอดเวลา เพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและครอบง า ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ 
ต่อรอง และ ขัดขืนอ านาจ ที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ ฉะนั้น พื้นที่แต่ละพื้นที่
ไม่ได้มีคุณค่าความหมายแก่คนทุกกลุ่มเหมือนกันหมด บ่อยครั้งที่มนุษย์ทะเลาะกันด้วยความเห็นที่ไม่
ลงรอยกันต่อการใช้พื้นที่และน าไปสู่การสู้รบกัน ในขณะเดียวกัน การสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่
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ก็เป็นการเก็บกด ปิดกั้น กดทับบางอย่างไว้ด้วยเสมอ เช่น การสรา้งอาคารสูงในพื้นที่ที่เรียกว่าสลัม 
หรือการสร้างบ้านจัดสรรในพื้นที่นาหรือสวน ก็เป็นการกดทับ ท าลาย ‚ความทรงจ า‛ และกดทับ
ความหมายเดิมทางกายภาพของพื้นที่แห่งนั้นไว้ด้วย  
 โดยนัยนี้ พื้นที่จึงเป็นเรื่องของการช่วงชิงการให้ความหมายระหว่างผู้ใช้พื้นที่กลุ่มต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์เชิงอ านาจของพื้นที่ 
หรือ การต่อสู้ ช่วงชิงในการให้ความหมายกับพื้นที่รอบตัว ที่เรียกว่า ‚การเมืองเรื่องพื้นที่‛ (Politics of 
Space) อย่างมาก ดังเช่นกรณี ชุมชนตลาดสามชุกเป็นชุมชนที่ได้เผชิญกับการถูกไล่รื้อถอนพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ท ากินซึ่งชาวชุมชนอยู่อาศัยกันมาอย่างยาวนานเกินกว่าหน่ึงศตวรรษ โดยกรมธนารักษ์
มองพื้นที่แห่งนี้ในฐานะเป็น ‚ตลาดร้าง‛ ไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจสมควรที่จะได้รับการพัฒนาด้วยการรื้อ
ถอนบ้านไม้เก่าคร่ าคร่าออกไป แล้วสร้างเป็นอาคารพาณิชย์แบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ แต่ชาวตลาดสามชุก
ได้ตอบโต้ ขัดขืนอ านาจรัฐ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาด้วยการสร้างความหมายใหม่และมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจกลับคืนมาให้กับตลาดแห่งนี้ ในฐานะของ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในอดีตด้วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างทุนทางวัฒนธรรมในอดีต เพื่อมาเป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน จนกลายเป็นพื้นที่ของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตที่มีชื่อเสียงจนได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับรัฐ และ องค์การระหว่างประเทศ 
 ดังนั้น พื้นที่ต่างๆ ที่ห้อมล้อมเราอยู่ในสังคมจึงเป็นการเมืองเรื่องพื้นที่ หรือเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ที่สังคมแต่ละแบบแต่ละยุคสมัยผลิต/ก าหนดขึ้น ซึ่งพื้นที่แต่ละแบบแต่ละยุค
สมัยก็จะมีภาคปฏิบัติการว่าด้วยพื้นที่ (Spatial Practices) แตกต่างกันไป   
 ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้แนวคิดเรื่อง ‚พื้นที่‛ และ ‚การเมืองเรื่องพื้นที่‛ ของอังรี เลอเฟบว์ (Henri 
Lefebrve: 1991) เป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ของตลาดย้อนยุคสามชุก สามารถท าให้
เข้าใจพัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางกายภาพของแม่น้ าท่าจีน และ
พื้นที่ทางสังคมของผู้คนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนกระบวนการต่อสู้ต่อรองของชาวตลาด
สามชุกด้วยการผลิตสร้างอัตลักษณ์ และความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ของตนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ดังกล่าวไว้จากอ านาจของรัฐไทยได้อย่างกระจ่างชัดอย่างเป็นพลวัต 
และเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา  โดยใช้แนวคิดพื้นที่ทั้งสาม (Third Space) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กายภาพ  
(Physical Space) พื้นที่จินตนาการ (Mental Space) และพื้นที่ทางสังคม (Social & Political Space)      
 เลอเฟบว์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) พื้นที่ทางกายภาพ (First Space-Physical 
Space) หมายถึง พื้นที่ที่สัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็นและกายสัมผัส  พื้นที่กายภาพมีความหมายรวมถึง
ปรากฏการณ์ทางวัตถุกายภาพอื่น รวมทั้งชีวิตมนุษย์ เช่น ภูเขา แม่น้ า อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน 
ประชาชน  ฯลฯ ซึ่งต่างล้วนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน   2) พื้นที่ทางความคิด (Second Space-Mental 
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Space) เป็นพื้นที่ในจินตนาการหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกก่อขึ้นในความรู้สึกนึกคิด  คนให้ความหมายเกี่ยวกับ
พื้นที่อย่างไร  และพื้นที่ที่ถูกคนให้ความหมายแล้วส่งผลย้อนกลับไปสู่คนอย่างไร  พื้นที่ให้จินตนาการ
ต่อคนอย่างไร  พื้นที่มีความหมายอย่างไร  เมื่อพื้นที่มีความหมายซึ่งถูกให้โดยมนุษย์แล้ว  พื้นที่กม็ี
ความส าคัญต่อคนผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย และ 3) พื้นที่ทางสังคม (Third Space-Social Space) 
เป็นพื้นที่ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  ทั้งในมิติของจินตนาการและปฏิบัติการ  ซึ่งอาจตั้ง 
อยู่บนพื้นที่กายภาพหรืออยู่นอกอาณาเขตพื้นที่กายภาพก็ได้    
 เลอเฟบว์อธิบายว่า Social Space เป็นส่วนที่เกิดมาจากปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ 2 ประเภทแรก 
นั่นคือพื้นที่ทางความคิดเป็นสิ่งที่เกิดจากการตีความ หรือให้ความหมายพื้นที่ทางกายภาพที่เรามองเห็น 
น าไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมที่มีส่วนที่เป็นความจริงและที่เป็นเพียงจินตนาการอันสลับซับซ้อน มีการ
ช่วงชิง ขัดแย้งและแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา ในทัศนะของเลอเฟบว์ พื้นที่ไม่ใช่สิ่งที่แยกออกมาพิจารณา
ได้โดดๆ เหมือนวัตถุที่สามารถแยกจากผู้ดู หรือท าความเข้าใจได้โดยใช้มุมมองเพียงด้านเดียว แต่เป็น
สิ่งที่มีมิติหลายด้านและมีความหมายหลากหลาย พื้นที่จึงมีสถานะเป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมาย เป็น
ทั้งสื่อ ตัวกลางและบริบทของการช่วงชิงอ านาจ พื้นที่ทางสังคมหรือ Social Space จึงหมายถึง พื้นที่
ของการปฏิบัติการทางสังคม (The Habitat of Social Practices) ท่ีความคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
และความหมายของพื้นที่นั้นปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ประเด็นที่เลอเฟบว์ให้ความส าคัญก็คือ ‚การ 
เมืองเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่‛ ซึ่งต้องท าความเข้าใจอย่างวิเคราะห์ถึงการเมืองของการใช้ความรู้ เพื่อ
สร้างพื้นที่ทางสังคมและการใช้อุดมการณ์ที่ปกปิดและอ าพรางการใช้ความรู้นั้น ทั้งนี้เพราะในที่สุดแล้ว 
การช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมเป็นสิ่งที่ท าไป เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยึดครองและ
ครอบง าได้ (ชยันต์ วรรธนะภูติ. 2543: 97) 
 งานที่น าแนวคิดของอังรี เลอเฟบว์ (Henri Lefebrve) ในประเด็น ‚พื้นที่‛ และ‚การเมืองเรื่อง
พื้นที่‛ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ มีดังนี้ 
 งานของยงยุทธ บูรณเจริญกิจ (2545:135-150)  เรื่อง ‚กระบวนการสร้าง ต่อรองความหมาย
ของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่ทางสังคม: กรณีศึกษาวัดประทุมคงคาและวัดไตรมิตรวิทยาราม‛ เป็นงานที่
ศึกษากระบวนการสร้างและต่อรองความหมายของวัดจากการใช้พื้นที่ในเชิงรูปธรรมของคนกลุ่มต่างๆ 
ที่มาเกี่ยวข้อง จากการมองผ่านแนวคิดดังกล่าว ยงยุทธค้นพบว่า โครงสร้างของคณะสงฆ์ที่เข้ามา
ก ากับควบคุมวัด รวมทั้งปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมล้วนมีอิทธิพลต่อการก าหนดการใช้
พื้นที่วัดซึ่งปรากฏให้เห็นจากด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจมีการสร้างและต่อรองความหมายระหว่าง
เจ้าอาวาส พระสงฆ์และคนในย่านวัด ซึ่งพบว่า ความหมายท่ีคนกลุ่มนี้สร้างขึ้นมามีส่วนเกื้อหนุนเสริม
กัน คือ การจัดการรายได้เพื่อน าเงินมาบ ารุงวัดโดยสร้างพื้นที่เศรษฐกิจบนพื้นที่สาธารณ์ ได้แก่ ลานวัด 
หรือ การแยกความหมายของพระพุทธรูปในฐานะสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเก็บค่า



 20 

เข้าชม ด้วยการน าหลักเกณฑ์ของการท่องเที่ยวมาใช้ แต่ก็พบว่ามีส่วนที่ขัดแย้งกันคือ การพยายาม
สร้างพื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าวได้ท าให้พื้นที่เศรษฐกิจอ่ืนๆ ของวัดเกิดขึ้นไม่ได้ เช่น ที่พักสงฆ์และ  
ฌาปนสถาน ซึ่งเกิดการต่อต้านจากคณะสงฆ์ในวัด 
 ด้านการศึกษา เนื่องจากการที่วัดมุ่งเน้นให้คณะสงฆ์ศึกษาในพระปริยัติธรรม แต่พระสงฆ์ 
สามเณรในวัดกลับให้ความส าคัญกับการศึกษาด้านอ่ืนๆ ด้วย จึงเกิดการต่อรองระหว่างคณะสงฆ์ใน
วัด น ามาสู่การประนีประนอมให้มีการศึกษาในรูปแบบอื่นด้วย เช่น การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
การใช้เกณฑ์การศึกษาด้านปริยัติธรรมมาเป็นเงื่อนไขบังคับ 
 ด้านพื้นที่ศาสนา พบว่า การใช้พื้นที่วัดในวันส าคัญทางศาสนาในปัจจุบันมีนัยส าคัญต่อผู้คน
ในย่านวัดลดลง พระสงฆ์และฆราวาสจึงได้ต่อรองความหมายของความส าคัญทางศาสนากับผู้คนใน
ย่านวัดด้วยการจัดงานวันส าคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้คนในย่านวัดกลับให้ความส าคัญ
กับงานเหล่านี้ในแง่ของพิธีกรรมโดยไม่สนใจนัยเชิงศาสนา ส่วนวันส าคัญที่วัดสร้างขึ้นเป็นการสร้าง
ความหมายเฉพาะด้านให้กับวัด อาทิ งานฉลองสมณศักด์ิ งานพุทธาภิเษก ที่ตอกย้ าความส าคัญของ
คณะสงฆ์และนัยเชิงธุรกิจ 
 นอกจากนี้ ยังพบถึงการสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาในวัด โดยปรากฏชัดเจนจากการจัดโครงการ
ป๋วยเสวนาคารที่ได้ใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้คนทั่วไป เป็นการสร้าง
ความหมายของวัดให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในหลายรูปแบบ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้
กฎระเบียบของวัด ยงยุทธสรุปว่า พื้นที่ของวัดมีความหมายท่ีหลากหลายมากผ่านการสร้างและต่อรอง
ของกลุ่มคนต่างๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ ความหมายบางด้านอาจถูกเน้นย้ าให้ชัดเจนขึ้นมาผ่านปฏิบัติการที่
เป็นการสืบทอดความหมาย แต่ก็ไม่มีความหมายใดที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จเหนือความหมายอ่ืนๆ การ
ต่อรองยังคงด าเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด 
 งานศึกษาของภูริทัต ไชยเศรษฐ์ (2547:136-150) เรื่อง ‚ชุมชนป้อมมหากาฬ: การสร้างและ
การต่อรองความหมายในพื้นที่ทางสังคม‛ เป็นการศึกษาพื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะที่เป็น
พื้นที่ที่มีความขัดแย้งในการให้ความหมายที่มีต่อพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนกับกรุงเทพมหานคร 
และกระบวนการสร้างและต่อรองความหมายของชุมชนเพื่อรักษาสิทธิในการใช้พื้นที่ 
 ที่มาของการศึกษานี้เป็นผลมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่ปี  
พ.ศ.2535 ซึ่งท าให้บริเวณพื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬจะถูกปรับเปลี่ยนให้เปิดโล่ง เพื่อมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองโดยการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และที่ส าคัญท าให้ชาวชุมชนทั้งหมดต้องถูกไล่
ออกไปจากพื้นที่ ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬมิได้มีเพียงความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านกับรัฐเท่านั้น แต่ว่ายังมีความขัดแย้งภายในชุมชนพร้อมๆ กันไปด้วย การผลิตสร้าง
ความหมายของพื้นที่โดยรัฐนั้น เป็นความหมายที่เกิดขึ้นภายใต้แบบแผนทางอ านาจในการก าหนด
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สร้างพื้นที่โดยไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด หรือให้มีการสร้างพื้นที่ที่สามารถต่อรอง
กันได้แต่อย่างใด รัฐได้ลดทอนปัญหาความขัดแย้ง ความแตกต่างที่มีอยู่มากมายให้เหลือเพียง
ส่วนประกอบที่สามารถจัดการได้ด้วยกลไกทางกฎหมาย รัฐมองพื้นที่ชุมชนในฐานะที่เป็นสลัมสมควร
ที่จะได้รับการแก้ไขพัฒนา  
 ในขณะที่การผลิตสร้างและต่อรองความหมายของชุมชนป้อมมหากาฬด าเนินไปอย่างมี
พัฒนาการที่ค านึงถึงความแตกต่างที่ด ารงอยู่ในชุมชน ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านเป็นความขัดแย้ง
ที่มีเวทีในการหาข้อตกลงร่วมกัน และเป็นการผลิตสร้างพื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงการตอบโต้ ขัดขืนต่อ
รัฐ เช่น การสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชนใหม่ในแง่มุมต่างๆ อาทิ การให้ความหมายต่อการเป็นพื้นที่
ประวัติศาสตร์ การสร้างสวนหย่อม สนามเด็กเล่น ลานวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดต้ังองค์กรชุมชน
ขึ้นมาเพื่อด าเนินการแก้ปัญหา เช่น การจัดท าผังปรับปรุงชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดการ
กับสิ่งอบายมุข ยาเสพติด ความสะอาดภายในชุมชน เพื่อพยายามแสวงหาช่องทางในการประนี ประนอม
กับโครงการพัฒนาของรัฐ นอกจากนี้ ภูริทัตยังได้ค้นพบอีกว่า พื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬยังเป็น
พื้นที่ศูนย์กลางของเครือข่ายในการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นพื้นที่ทางวิชาการให้กับกลุ่มนักศึกษา 
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาเมืองของรัฐอีก
ด้วย ซึ่งการประกอบกันอยู่ของสิ่งเหล่านี้ได้น าพื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬไปสู่ความไม่ชัดเจนในการ
คลี่คลายปัญหา ชุมชนดังกล่าวถูกบรรจุไปด้วยความแตกต่างหลากหลายในเชิงความคิดที่ทั้งสอดคล้อง 
ขัดแย้งกันมากมายด้วยกลุ่มและองค์ประกอบต่างๆ ทางสังคม 
 งานของธนภน วัฒนกุล (2550: 120-135) เรื่อง ‚การเมืองเรื่องพื้นที่ พลวัตทางสังคมของ
ชุมชน (กรณีศึกษา: ชุมชนป้อมมหากาฬ)‛ งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาข้อมูลทางการเมืองของประวัติศาสตร์
ชุมชน ตลอดจนกระบวนการต่อสู้ เรียกร้อง ต่อรองซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน
และการสร้างประชาสังคมของชุมชน ผลการศึกษากล่าวถึงประวัติความเป็นมาของป้อมมหากาฬว่า
เป็นป้อมปราการท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึก
ที่จะเข้าโจมตีพระนครทางด้านทิศตะวันออก ป้อมมหากาฬจึงมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ทางด้าน
การเมืองต่อกรุงเทพมหานครมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 1 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตัวป้อมและ
ก าแพงเมืองให้เป็นโบราณสถานในป ีพ.ศ.2492  
 ความขัดแย้งระหว่างชาวชุมชนป้อมมหากาฬกับรัฐบาลเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะอนุรักษ์
และรักษาบรรยากาศของกรุงเทพมหานครให้เหมือนเมื่อครั้งปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสเฉลิม
ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี โดยจะน าพื้นที่ดังกล่าวไปท าเป็นสวนสาธารณะ รัฐได้ใช้อ านาจ
ก าหนดระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ให้หน่วยงานทั้งราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติ
โดยพร้อมเพรียงกัน และเมื่อประชาชนปฏิเสธอ านาจของรัฐ รัฐได้ใช้อ านาจทางกฎหมายขับไล่ราษฎร
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ออกไปจากพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้บุกรุกพื้นที่โบราณสถานของชาติ ชุมชนป้อมมหากาฬในบริบท
ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ทางการเมือง (The Space of Politics) นอกจากน้ี ชุมชนป้อมมหากาฬยังเป็น
การเมืองของพื้นที่ด้วย (The Politics of Space) จากการที่รัฐให้เหตุผลในการไล่รื้อถอนบ้านเรือนของ
ราษฎรว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นสลัม ขัดต่อบรรยากาศในสมัยรัชกาลท่ี 5 ขณะเดียวกันชาวชุมชนก็
ได้ต่อสู้และขัดขืนอ านาจของรัฐ ด้วยการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ให้กลายเป็น ‚พื้นที่ทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย‛ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 
2550 ที่ได้บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย
และการตัดสินใจทางการเมือง ตลอดจนต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง ชาวชุมชนป้อมมหากาฬได้ผนวกเอาอ านาจของกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
และอ านาจของประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้ง 2 
ฉบับมาไว้ในพื้นที่แห่งนี้ ผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ปกป้องพื้นที่ของตนจากการใช้อ านาจของรัฐและกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ขัดต่อสิทธิทางการเมืองของ
ประชาชน ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 
 งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นได้ช่วยชี้ให้ผู้วิจัยมองเห็นแง่มุม หรือวิธีการในการน าแนวความคิดของ
เลอเฟบว์มาวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนช่วยสร้างแนวค าถามส าหรับการศึกษาครั้งนี้อยู่
หลายประการ เช่น มุมมองวิธีคิดของกลุ่มบุคคลที่มีต่อพื้นที่ กระบวนการต่อรอง ตอบโต้ระหว่างกลุ่ม
บุคคล แนวทางหรือกลยุทธ์ในการสร้างการต่อรองของแต่ละกลุ่ม ปัญหาและความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
รวมทั้งนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่  
 ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงเอาวิธีวิทยาการใช้แนวคิดพื้นที่และการเมืองเรื่องพื้นที่จากงานศึกษาข้างต้น 
เป็นแนวทางในการส่องมองและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ตลาดสามชุก จึงสอดคล้องกับ
แนวความคิดของเลอเฟบว์ที่พยายามชี้ให้เห็นถึงกลไกของรัฐและเศรษฐกิจ ซึ่งมีอ านาจอย่างมากใน
การท่ีจะท าลายและผลิตสร้างพื้นท่ีข้ึนมาใหม่ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากผู้คนในการที่จะต่อรอง ช่วงชิง 
ตอบโต้ รวมทั้งให้ค าจ ากัดความและความหมายใหม่ของพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อน าแนวคิดของเลอ
เฟบว์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ จึงสามารถที่จะน ามาอธิบายถึงการผลิตสร้างและให้
ความหมายต่อพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ชาวตลาดสามชุก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ของการใช้
อ านาจ การต่อสู้ต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของแต่ละฝ่ายว่า มวีิธีการและ
กระบวนการใด กระท าผ่านเทคนิควิทยาการของพื้นที่แบบใดบ้าง และเก็บกด ปิดกั้น กดทับอะไรไว้
บ้าง  
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 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง การเมืองเรื่องโบราณวัตถุและธุรกิจ 
 แห่งการถวิลหาอดีต (The Politics of Ruins and The Business of Nostalgia) 
 แนวคิดเรื่อง การเมืองเรื่องโบราณวัตถุและธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต ได้มาจากผลงานศึกษา
พื้นที่อดีตของเพเลจจี (Peleggi: 2002) ซึ่งได้วิเคราะห์การสถาปนาเมืองโบราณสุโขทัยและอยุธยา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย และกระบวนการท าให้มรดก
ทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว แนวคิดนี้ท าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นว่า
พื้นที่อดีตมีความสัมพันธ์กับปัจจุบัน ทั้งระดับท้องถิ่น รัฐ และสากลอย่างไร และพื้นที่แห่งอดีตของ
ท้องถิ่นดังกล่าวได้ถูกช่วงชิงความหมายให้กลายเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกซึ่งหมายถึง ‚การเมืองเรื่องพื้นที่‛ ที่น าไปสู่การนิยามคุณค่าของอดีตในฐานะ ‚มรดก
ทางวัฒนธรรม‛ ขณะเดียวกัน พื้นที่อดีตท่ีถูกสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมได้ถูกฉวยใช้เป็นพื้นที่แห่ง
ธุรกิจในการบริโภคความถวิลหาอดีต ซึ่งเรียกว่า ‚Nostalgia‛ ไปพร้อมกันได้อย่างไร 
 การถวิลหาอดีต หรือ Nostalgia เป็นศัพท์วิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้เรียกปรากฏการณ์
ของคนในสังคมปัจจุบันท่ีต้องการหวนกลับไปบริโภคบรรยากาศ เรื่องราว ตลอดจนความทรงจ าใน
อดีต ปัจจุบันการถวิลหาอดีตเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งใน
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากนโยบายการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ การรื้อฟื้นย่านหรือเมืองเก่า แนวเพลง ภาพยนตร์ แฟชั่นย้อนยุค และการผลิตสินค้า      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทต่างๆ    
 เรนาโต้ โรซาลโด (Renato Rosaldo.1993: 71) อธิบายว่า  Nostalgia มีรากศัพท์มาจากค าว่า 
‚nostos‛ ในภาษากรีก แปลว่า ‚การกลับบ้าน‛ รวมกับค าในภาษาละตินว่า ‚-algia‛ หมายถึง ‚ความ
เจ็บปวด‛ แพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้น าค าว่า Nostalgia มาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อ
อธิบายอาการของโรคคิดถึงบ้านของทหารรับจ้างชาวสวิสที่มารบในต่างแดน อาการของโรคที่ปรากฏ 
ได้แก่ ความท้อแท้ ทุกข์ใจ หดหู่และซึมเศร้าอย่างรุนแรง บ้างก็มีอาการถึงขั้นประสาทหลอน และอาจมี
ความผิดปกติทางร่างกาย เช่น การเบื่ออาหาร ผ่ายผอม และพยายามฆ่าตัวตาย  
 ต่อมาความหมายของค าว่า Nostalgia ได้เปลี่ยนแปลงไปและถูกน ามาใช้อธิบายภาวะทาง
จิตใจที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมปัจจุบัน ที่แสดงอาการถวิลหาบรรยากาศหรือความคุ้นเคยแบบในอดีต 
ซึ่ง พัฒนา กิติอาษา (2546: 3-23) ได้รวบรวมและสังเคราะห์ความหมายของค าดังกล่าวจากทัศนะ 
ของนักวิชาการท่านต่างๆ ไว้ในบทความชื่อ ‚มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณ์โหยหาอดีตใน
สังคมไทยร่วมสมัย‛ ดังนี้ 
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 มาริลีน ไอวี่ (Marilyn Ivy) ให้ความหมายของการถวิลหาอดีตว่า เป็นวิธีมองโลกหรือวิธีการ
ให้ความหมายแก่ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่ง โดยเน้นความส าคัญของการจินตนาการและ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนใน ‚ปัจจุบันขณะ‛ ที่มีต่ออดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว 
 ขณะที่วิลเลียม เคลี่ (William Kelly) ให้ความหมายของการถวิลหาอดีตไว้ว่า เป็นการ 
‚จินตนาการถึงโลกที่ได้สูญเสียไปแล้ว โลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของหน่วยทางสังคม
วัฒนธรรมต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาในอดีต โลกที่เคยเป็นจริงในอดีต แต่มาบัดนี้เหลือไว้
เพียงความทรงจ าและประสบการณ์ให้ได้ระลึกถึง แต่โลกที่ว่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกับมันได้ก็ต่อเมื่อ
เราอาศัยช่องทางที่เรียกว่า ‚จินตนาการ‛ ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์
ทางวัฒนธรรม ที่ส าคัญเราสามารถสัมผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกที่สูญเสียไปแล้วนั้นได้อีกครั้ง ถ้าหาก
เราสามารถสร้างภาพตัวแทนโดยการผลิตซ้ าด้วยการย้อนกลับไปจ าลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง  ดังนั้น  การถวิลหาอดีตในรูปแบบต่างๆ  จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนกระท าได้และมักจะกระท าอยู่เสมอ
จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลและวิถีวัฒนธรรมของสังคมปัจจุบันโดยทั่วไป  
 ส าหรับอาการถวิลหาอดีตในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ระดับสังคมนั้น เกิดจากมโนทัศน์ 4 ชุด 
ได้แก่ 1) ประสบการณ์ (Experience) 2) การเมืองของความทรงจ า (Politics of Memory) 3) ชุมชน 
ในจินตนาการ (Imagined Community) และ 4) วิกฤตทางอัตลักษณ์ (Identity Crisis) กล่าวคือ 
 ประสบการณ์ที่เกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในอดีต เพราะ
ประสบการณ์ส่วนนี้เป็นพื้นที่ของความคิดค านึงและจินตนาการ รวมทั้งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจ 
เรื่องเล่า หรือ วิธีการท่ีจะรื้อสร้าง รื้อฟื้น และจ าลอง เพื่อให้การเรียกหาอดีตหวนกลับคืนมานั้นบังเกิด 
ผลในความจริง   
 อย่างไรก็ตาม ด้วยขีดจ ากัดในการจ าของมันสมองมนุษย์ ท าให้มนุษย์ไม่อาจเก็บหรือบรรจุ
เอาประสบการณ์ชีวิตในอดีตทั้งหมดให้อยู่ในรูปของความทรงจ าได้ การคัดสรร การเลือกจ า การแต่ง
แต้ม ตีความเกี่ยวกับอดีต และเลือกน าเสนอความจริงเพียงบางเสี้ยวของอดีต จึงเป็น ‚การเมืองเรื่อง
ความทรงจ า‛ ซึ่งความทรงจ าและการถวิลหาอดีตที่ผ่านการคัดสรรนั้นจะถูกน าเสนอในรูปของเรื่องเล่า 
สิ่งจ าลอง และสินค้าของที่ระลึกประเภทต่างๆ   
 อนึ่ง การถวิลหาอดีตในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์สังคมจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเป็น
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในจินตนาการ หากปราศจากชุมชนในจินตนาการที่เข้มแข็ง หรือพันธะร่วมของ
กลุ่มคนที่เชื่อว่าตัวเองมีอดีตร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น มีพลังอ านาจหรือพื้นที่มากพอ การถวิลหาอดีตใน
ระดับสังคมคงจะเกิดขึ้นและถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างได้ยาก 
 พื้นที่ส าคัญที่เปิดโอกาสให้การถวิลหาอดีตในระดับสังคมได้รับการแสดงออก ต้ังค าถาม หรือ
รื้อสร้างขึ้นมาใหม่ ก็คือ การเกิดวิกฤตการณ์ทางอัตลักษณ์ เมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อและความ
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ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองถูกต้ังค าถามหรือท้าทาย เมื่อนั้นอัตลักษณ์ก็เริ่มจะสั่นคลอน 
วิกฤตการณ์ทางอัตลักษณ์มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยน
ครั้งส าคัญที่มีสถาบันหรือองค์ประธานใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในแต่ละช่วงเวลา เช่น วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 คนไทยประสบกับปัญหา ‚วิกฤตอัตลักษณ์หรือตัวตน‛ 
อย่างชัดเจน การปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมเก่า-ใหม่ วัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตก การเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันจากความผันผวนของชีวิตที่ก าลังเพลิดเพลินอยู่กับความทันสมัย และความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ แต่แล้วความทันสมัยและความรุ่งเรืองดังกล่าวได้ฉุดรั้งให้คนไทยต้องเผชิญหน้ากับความจริง 
ผู้คนประจักษ์ว่า ระบบทุนนิยมและแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตกประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 
ท าให้คนไทยไม่รู้ว่าควรท าอย่างไรต่อไป จึงหวนกลับไปยึดหาความเป็นไทย และสถาบันด้ังเดิมใน
วัฒนธรรมของพ่อแม่ที่ไม่เคยพาพวกเขาล่มจม  ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงปรากฏสิ่งที่บ่งบอกถึงอาการถวิล
หาอดีต หรือ การตามหาตัวตนของคนไทยที่หายไปในวัฒนธรรมบริโภคนิยมอย่างแพร่หลาย  
 ดังนั้น การน าเอาปรากฏการณ์ถวิลหาอดีต ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ เรื่องราวและความทรงจ า
มาปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมไทย จึงกลายมาเป็นจุดขาย
ส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดสามชุก 
ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยของผู้วิจัย เนื่องจากตลาดแห่งนี้ถูกสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีจ าลอง
พื้นที่ทางกายภาพ ตลอดจนวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตมาไว้ในโลกปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่ 
แห่งนี้เกิดขึ้นจากการรื้อฟื้นและการคัดสรรความทรงจ าบางส่วนในอดีต รวมทั้งการแปรรูปอดีต
เหล่านั้นให้เป็นสินค้าร่วมกันของชาวตลาดสามชุก เพื่อท าให้ตลาดแห่งนี้กลับมามีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการบริโภคของนักท่องเที่ยว และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับอ านาจรัฐและระบบทุน
นิยมสมัยใหม่   

 อนึ่ง การท าความเข้าใจกระบวนการรื้อฟื้นตลาดสามชุกเพื่อต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผูกพัน
กับการบริโภคความทันสมัยและการค้าข้ามชาตินั้น จ าเป็นต้องมองผ่านกระบวนการท าให้ตลาดสามชุก
กลายเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก    ขณะเดียวกัน
มรดกทางวัฒนธรรมของตลาดสามชุก ก็ถูกท าให้เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคในรูปของธุรกิจการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิด ‚การเมืองเรื่องโบราณวัตถุและ
ธุรกิจเกี่ยวกับการถวิลถึงอดีต‛ จากหนังสือ The Politics of Ruins and The Business of Nostalgia 
ของมูริซิโอ เพเลจจี (Murizio Peleggi) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมีความชัดเจนในการอธิบายปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงจะใช้เป็นหนึ่งในแนวคิดส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี โดยปรับชื่อแนวคิดให้
เหมาะสมกับปริญญานิพนธ์ของตนว่า ‚การเมืองเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต‛ (The Politics of Cultural Heritage and The Business of Nostalgia)       
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 จากบทน าชื่อ ‚จากมรดกวัฒนธรรมของประเทศชาติสู่มรดกวัฒนธรรมของโลก‛ (From 
National Heritage to World Cultural Heritage) ในงานเขียนของเพเลจจี (Peleggi. 2002 : 1-10) ซึ่ง
ใช้ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา เพเลจจีเสนอว่า ปรากฏการณ์เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเพิ่มขยายอย่างกว้างขวางในรูปแบบเปลี่ยนผ่านแบบตบแต่ง 
(Dramatic Transformations) ทางกายภาพอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมจากมรดก (Heritage 
Industry) ที่ก่อตัวและเติบโตมาด้วยกัน  ประเทศไทยได้กระตุ้นความรู้สึกถวิลหาอดีตให้เป็นแง่มุมใหม่
ของการบริโภคแก่ชนชั้นกลาง  ก่อให้เกิดการระเบิดตัวด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในคริสต-
ทศวรรษ 1980  พร้อมกันนั้น  นักวิชาการและปัญญาชนไทยจ านวนหนึ่งก็ได้ออกมาท้วงติงต่อสิ่งที่เริ่ม
สูญหายไปอันเป็นผลมาจากการด าเนินการดังกล่าว   

ประเทศไทยมีการจ าแนกอย่างเด่นชัดระหว่าง ‚วัฒนธรรมไทย‛ กับ ‚อัตลักษณ์ไทย‛ ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ รัฐบาลไทยประกาศให้ปี พ.ศ.2537 เป็น ‚ปีแห่งวัฒนธรรมไทย‛ (Thai Culture 
Promotion Year) โดยภาครัฐร่วมมือกับนักธุรกิจท่องเที่ยว  ซึ่งมีเป้าหมายโดยตรงต่อการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ ในระยะที่ผ่านมา สังคมไทย
และอัตลักษณ์ไทยได้ถูกหยิบยกขึ้นสู่การถกเถียงแลกเปลี่ยนกับองค์กรและหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อ
มุ่งหวังการท าให้สิ่งดังกล่าวส่งผลสะท้อนต่อการท่องเที่ยว อาทิ การประชุมเรื่อง  ‚อนาคตจากอดีตของ
เอเชีย‛ (The Future of Asia’s Past) จัดขึ้นที่เชียงใหม่ในปี พ.ศ.2538 สนับสนุนโดยสมาคมเอเชียแห่ง
นิวยอร์ก (New York’s Asia Society) และองค์การยูเนสโกเป็นผู้สนับสนุนหลักทางการเงินและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่อรัฐบาลในความพยายามที่จะอนุรักษ์เขตมรดกวัฒนธรรมของตน  ทั้งในส่วนท่ี
เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างในฐานะที่เป็น ‚ทรัพย์สมบัติของชาติและมรดกของชาวโลก‛  
  จากการที่เมืองโบราณสุโขทัยและอยุธยาได้รับการบันทึกในบัญชีเมืองมรดกโลก (World 
Heritage List) ในปี พ.ศ.2534 คู่กับผืนป่าสงวนทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและแหล่งโบราณสถานบ้านเชียง
ในป ีพ.ศ.2535 นอกจากจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้ว แหล่งวัฒนธรรมจากบรรพชน
ดังกล่าวได้กลายเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและสากล สร้างรายได้และความ
เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง   ท าให้เกิดน้ าหนักต่อการมุ่งเน้นนโยบายอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
อนุสรณ์สถาน การพัฒนาชุมชน และการน าเสนอภาพลักษณ์จากอดีตของชาติ (Representations of 
the Nation’s Past) ในฐานะมรดกวัฒนธรรมของรัฐที่ผูกพันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   

 เพเลจจีเสนอแนวคิดอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่อง ‚การเมืองเรื่องโบราณวัตถุ‛ (The Politics of 
Ruins) มองผ่านการสถาปนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย 
ด้วยเทคนิควิทยาการสร้างประวัติศาสตร์ชาติ การต้ังหน่วยงานกรมศลิปากรขึ้นมาท าหน้าที่ดูแลแหล่ง
ประวัติศาสตร์นั้นๆ พร้อมไปกับการสร้างสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ชาติขึ้นมาจากมรดกวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นที่ถูกสถาปนาให้เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนที่สองน าเสนอแนวคิด ‚ธุรกิจเกี่ยวกับการ
ถวิลหาอดีต‛ (The Business of Nostalgia)  ภาพใหญ่ของส่วนนี้ คือ การวิเคราะห์กระบวนการท าให้
มรดกวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า และการบริโภคสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว อย่างไร  
ก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างการบันทึกเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายประวัติศาสตร์และการน าเสนอเรื่องราว
ในอดีตของชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นการด าเนินการ 2 ส่วนควบคู่กัน คือการท ามรดกวัฒนธรรม
ของชาติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมและการจัดการเพื่อให้เกิดการบริโภค 
 เพเลจจีอ้างถึงยูเนสโกว่า ได้ก าหนดขอบเขตมรดกวัฒนธรรมไว้ทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ได้
และเคลื่อนที่ไม่ได้ รวมถึงวัฒนธรรมในกลุ่มเสียงดนตรี พิธีกรรม อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่ก าลัง
ด าเนินอยู่ในปัจจุบันและจะส่งผลสืบเนื่องถึงอนาคต  การเลือกสรรพื้นที่เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโกได้พิจารณาในลักษณะที่เป็นชุด คือ เป็นชุดของอนุสรณ์สถาน สิ่งก่อสร้าง และ 
เขตโบราณคดีที่โดดเด่นและมีคุณค่าของโลก  จากมุมมองทั้งทางประวัติศาสตร์  ศิลปะและวิทยาศาสตร์  
โดยมีองค์กรสากลว่าด้วยอนุสรณ์สถานและเขตพื้นที่ (The International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS)) ซึ่งเป็นหน่วยงาน NGO เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่ยูเนสโก ส าหรับพื้นที่ที่จะถูกก าหนด
และพัฒนาให้เป็นเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมระหว่างผลงานมนุษย์กับ
บริบทของธรรมชาติที่ผสานรวมอยู่ด้วยกัน ในรูปของอุทยานประวัติศาสตร์และสวนธรรมชาติที่มีคุณค่า
ทั้งทางสุนทรียะในศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และคุณค่าทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา  
 ด้วยปรากฏการณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถท ารายได้หลักเข้าสู่หลายประเทศ  
การอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างจริงจังจึงไม่อาจเลี่ยงได้  การได้รับจารึกในบัญชีมรดกโลกได้
กลายเป็นจุดเด่นและสื่อกลางส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตมรดกดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้กลาย 
เป็นความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์และการแสวงหาประโยชน์จากมรดกแห่งอดีตกาลหรือความขัดแย้ง
ในแนวทางการอนุรักษ์และปกปักรักษาอีกด้วย    
 เพเลจจีอ้างถึงนอรา (Nora.1989 อ้างอิงจาก Peleggi. 2002: 4) นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
เรียกพื้นที่มรดกนี้ว่า  ‚อาณาเขตของความทรงจ าหรืออาณาเขตที่ช่วยในการจดจ า‛ (Sites of Memory 
or Perhaps Better Memonic Sites) นอรากล่าวว่า อาณาเขตท่ีช่วยในการจดจ า คือ สิ่งที่ส าคัญที่สุด
ในการสร้างความทรงจ าในสังคมสมัยใหม่ ท าให้ระลึกถึงอารมณ์ รูปแบบการแต่งกาย สถาปัตยกรรม     
บทสวด ฯลฯ เป็นเสมือนการถอดออกมาจากปรากฏการณ์ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ดังนั้น  
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัตถุศิลปะจึงควรได้รับการเอาใจใส่ และท าให้เป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติ พร้อมกันนี้เพเลจจีกล่าวว่า การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ชาติเป็นการกระท าร่วมกันระหว่างนักชาติ 
นิยมและนักโบราณคดี และส่งต่อไปสู่จินตนาการของพลเมืองที่ต้องการทราบรากเหง้าอันลึกซึ้งของตน 
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ดังนั้น แหล่งโบราณคดีและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้นในการประดิษฐ์ 
อัตลักษณ์ชาติ 
 ท่ามกลางการหยิบยืม “ความเป็นของแท้” ในมรดกวัฒนธรรมโบราณคดีจากอดีต ทริกเกอร์ 
(Trigger. 1984: 356 อ้างอิงจาก Peleggi. 2002: 5) ได้เสนอข้อสังเกตว่า  ธรรมชาติของการศึกษาเชิง
โบราณคดีในที่สุดแล้วมักจะเป็นการก่อรูป (Shaped) ไปสู่การรองรับรัฐชาติและระบบเศรษฐกิจโลก
สมัยใหม่  ซึ่งพึ่งพาระหว่างกันในการจัดการมรดกโบราณคดีเพื่อผลเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น  รัฐจึงเข้ามา
ถือสิทธิ์ในการค้นคว้า  การเคลื่อนย้าย  การยืนยันความเป็นของแท้และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม
จากอดีตเพียงฝ่ายเดียว ขณะที่ คริสทินเซน (Kristinsen. 1989: 24 อ้างอิงจาก Peleggi. 2002: 5) ก็ได้
ต้ังค าถามว่า  ‚เมื่อเป็นเช่นนี้  ใช่หรือไม่  ที่มรดกวัฒนธรรมกับอุดมการณ์ทางการเมืองไม่สามารถแยก
จากกันได้‛ ปฏิบัติการทางการเมืองเรื่องมรดก  มักจะท าให้ร่องรอยของอดีตด ารงอยู่รอดเพียงผ่านการ
คัดเลือกอย่างแท้จริง   ในขณะที่การเมืองได้ระงับหรือปฏิเสธมรดกวัฒนธรรมในบางเรื่อง  ผลของการ
คัดเลือกท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปัญหาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ปฏิบัติการปฏิสังขรณ์ให้มรดกวัฒนธรรม
กลับคืนสู่สภาพเดิมและการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นการพยายามจ าลองของจริงจะต้องมีการบันทึกเพิ่ม 
เติมความหมายลงบนวัตถุวัฒนธรรมที่น ามาแสดงด้วย สภาวการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการเมืองเรื่องความ 
ชอบธรรมในการจัดการมรดกวัฒนธรรม ระหว่างรัฐ ประชาชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง  หลายครั้ง
จึงน ามาซึ่งความขัดแย้งและการโต้เถียงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ การส ารวจ  ปฏิสังขรณ์ ดูแล
รักษา การออกกฎหมายควบคุม การสร้างเป็นอัตลักษณ์ชาติ การประดิษฐ์ประเพณี การน าเสนอใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการท าเป็นพื้นที่ส าคัญด้านการท่องเที่ยว      
 เพเลจจีชี้ว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในห้วงเวลาแห่ง ‚โครงการของความทันสมัย‛ (Project of 
Modernity) การถวิลหาอดีตกลายเป็นทิศทางหลักในปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์ ผ่านการผลิตซ้ าของ
กระบวนการท าให้เป็นสินค้าและการบริโภค ซึ่งอัปปาดูรัย (Appadurai.1996: 82 อ้างอิงจาก Peleggi. 
2002: 9) ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ‚เป็นปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันท่ีผ่านการถวิลหาอดีต และการ
แสดงความเพ้อฝันที่ถูกวาดลงรวมกันไว้ในโลกของเป้าหมายการท าให้เป็นสินค้า และอาจเพิ่มเติม
บันทึกทางประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นสินค้าตามไปด้วย‛ อย่างไรก็ตาม กระบวนการกลายเป็นสินค้า
ของประวัติศาสตร์และผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเป็นความแตกแยกทางสังคม ต้ังแต่ปฏิบัติการที่เลี่ยงไม่ได้
ของตัวแทนการบริโภคและการเข้ามาของผู้บริโภค 

จากแนวคิดของเพเลจจีข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการสร้างให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นตลาดสามชุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดก
ทางด้านสถาปัตยกรรมกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจน
กระบวนการท าให้มรดกทางวัฒนธรรมของตน ทั้งสถาปัตยกรรม อาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราว
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ทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุต่างๆ กลายเป็นสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค
อดีตของนักท่องเที่ยวชนชั้นกลางได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน    

 อย่างไรก็ตาม ในงานของเพเลจจีนั้น รัฐเป็นผู้ด าเนินการในการค้นคว้า เคลื่อนย้าย ยืนยันความ
เป็นของแท้และสืบสานมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียวและพยายามบังคับให้ชาวบ้านยอมรับ
ความชอบธรรมในการจัดการมรดกจากอดีตกาลนั้น ด้วยการสร้างเรื่องราวให้ผูกติดกับประวัติศาสตร์
ชาติ สถาบันพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายบังคับ และได้สร้างประเพณี
ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ  สถานท่ีนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดการบริโภคมรดกดังกล่าวในรูปลักษณะของการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 
 แต่ในกรณีของตลาดสามชุกนั้น ชาวตลาดและคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์
เป็นผู้สร้างให้มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการให้คุณค่าทางการเมือง
เรื่องมรดกจนกลายเป็นมรดกของประเทศชาติและระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขึ้นเอง ตลอดจน  
ท าให้มรดกทางวัฒนธรรมของตนเหล่านั้น กลายเป็นสินค้าในธุรกิจการท่องเที่ยวถวิลหาอดีต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการต่อสู้กับอ านาจของกรมธนารักษ์ที่มองพื้นที่แห่งนี้ว่าไร้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และไร้
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผูกพันกับการบริโภคความทันสมัย  
 งานที่น าแนวคิดของเพลเลจจีในประเด็น ‚การเมืองเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและธุรกิจแห่ง
การถวิลหาอดีต‛ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือ งานเรื่อง ‚หลวงพระบางเมืองมรดก
โลก: พื้นที่พิธีกรรมและการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์‛ ของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2551: 
281-296) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางผ่านความสัมพันธ์
ด้านการใช้พื้นที่ที่สืบทอดมาจากบรรพชน ศึกษาบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อเชิงอัตลักษณ์
ของคนหลวงพระบางในปัจจุบัน และศึกษาการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางในบริบทของ
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นการศึกษาในพื้นที่พิธีกรรมบุญปีใหม่ พ.ศ.2549 ผลการวิจัยพบว่า เมือง
หลวงพระบางเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัว รองรับพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่พิธีกรรมของ
ผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์สืบเนื่องมาต้ังแต่บรรพกาล ในอดีตหลวงพระบางเคยเป็นราชธานีแห่งราช 
อาณาจักรลาว ปัจจุบันเป็นเมืองหลักของแขวงหลวงพระบาง เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ 
UNESCO และเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก เมืองหลวงพระบางมี
พัฒนาการ 3 ช่วงเวลาส าคัญ คือ สมัยราชอาณาจักรปกครองด้วยระบบกษัตริย์ สมัยสังคมนิยม
ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมอย่างเข้มงวดกวดขัน และสมัยจินตนาการใหม่ซึ่งรัฐชาติลาวได้สร้าง
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก  

 ภายใต้บริบทใหม่ รัฐชาติลาวก าหนดและสร้างให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมควบคู่กับเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับโลก หลวงพระบางจึงตกอยู่ในจินตนาการ
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และปฏิบัติการของ 3 อ านาจหลักคือ รัฐชาติลาว ส านักงานมรดกโลกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อบริโภคอดีต เงื่อนไขจากไตรภาคีแห่งอ านาจข้างต้น ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
สังคมและพิธีกรรม น าไปสู่การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างประเพณีพิธีกรรม การท าให้พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์
กลายเป็นพื้นที่สามานย์ การต่อรองเชิงอัตลักษณ์และการสร้างพื้นที่เพื่อคืนดีกันทางสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ จนกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่และประดิษฐ์สร้างความทรงจ าใหม่ทางสังคมให้กับคนหลวงพระบาง
ในปัจจุบัน 

 ส าหรับงานที่ท าการศึกษาธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตในประเทศไทยยังมีงานของสิริกมล ศรีเดช
และวิภาณี กาญจนาภิญโญกุล กล่าวคือ 

งานของสิริกมล ศรีเดช (2545: 98-101) เรื่อง ‚ตลาดดอนหวาย: พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและ
การบริโภค‛ เป็นงานที่ศึกษาการเกิดขึ้นของตลาดดอนหวายและพฤติกรรมของการบริโภคของชนชั้น
กลางในตลาดแห่งนี้ สิริกมลค้นพบว่า ตลาดดอนหวายเป็นพื้นที่ที่ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยอิทธิพลของค าว่า 
‚การท่องเที่ยว‛ โดยอาศัยปัจจัย 2 ประการมาสร้าง ‚จุดขาย‛ ได้แก่ อดีตอันรุ่งเรืองและบรรยากาศอัน
สงบสุข อดีตอันรุ่งเรืองนั้นสะท้อนผ่านอาหารที่กล่าวอ้างว่าเป็นสูตรโบราณ สูตรต้นต ารับและวิถีชีวิต
ชุมชนโบราณอันมีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญ ส าหรับการล่องเรือเป็นภาพตัวแทนบรรยากาศ
อันสุขสงบ สะท้อนผ่านการสร้างภาพว่า ที่นี่มีธรรมชาติงดงามเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดสุด
สัปดาห์ ซึ่งปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ล้วนแต่เป็นการบริโภคที่สอดคล้องกับ
รสนิยมของชนชั้นกลางที่โหยหาอดีตอันรุ่งเรืองและความงดงามของความเป็นไทย  

ดังนั้นตลาดดอนหวายจึงเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์พร้อมส าหรับการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมส าหรับ 
การท่องเที่ยวคือเป็นพื้นที่ที่ให้คุณประโยชน์พร้อมกัน 3 ประการได้แก่ อ่ิมท้อง อ่ิมตาและอิ่มใจ 
นอกจากนี้ พื้นที่การท่องเที่ยวแห่งนี้ยังได้ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การจัดที่จอดรถไว้บริการ
นักท่องเที่ยว การแบ่งโซนพื้นที่ขายสินค้าเพื่อสะดวกต่อการจับจ่ายซื้อสินค้า และการบรรจุหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเรียบร้อยพร้อมติดป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน ดังนั้น ตลาดดอนหวายจึงเป็น
พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการบริโภคของชนชั้นกลางในเมืองที่ไม่ต่างกับตลาดสดติดแอร์ในห้างสรรพสินค้า 
เพียงแต่ตลาดดอนหวายได้อาศัยมายาภาพของลมหายใจแห่งอดีตมาเพิ่มคุณค่าแก่พื้นที่เท่านั้น 

งานของวิภาณี กาญจนาภิญโญกุล (2545: 152-156) เรื่อง ‚ขนมไทยและวัฒนธรรมการ
บริโภค: กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย‛ เป็นการศึกษาถึงความหมายของ ‚ขนม‛ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย
ผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดดอนหวาย ซึ่งความหมายของขนมในมุมมองของผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยว
นั้น ขนมต้องมี ‚ความเก่าแก่‛ ‚ความโบราณ‛ ‚ความเป็นท้องถิ่น‛ หรือเรียกโดยรวมว่า ‚ความเป็นของ
แท้‛ เพราะขนมที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะบริโภคเมื่อมาเที่ยวนั้น จะต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นขนม
ด้ังเดิม หรือเป็นเจ้าที่มีชื่อเสียงประจ าท้องถิ่นเพื่อให้รู้สึกว่ามา ‚ถึง‛ สถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ผลิตทุก
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ร้านต่างก็พากันปรับปรุงผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ร้านตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 
ขนมในตลาดดอนหวายจึงถูกแปรสภาพจากขนมธรรมดาที่คนในท้องถิ่นกินมาเป็น ‚สัญลักษณ์‛ หรือ 
จุดขายของตลาดดอนหวาย อันเป็นผลมาจากการโหมประโคมของสื่อ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
มาค้นหาและบริโภคขนมที่เขาไม่สามารถหาได้ในชีวิตในเมือง 

จากแนวคิดของเพเลจจีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของตลาดสามชุกในฐานะตลาดย้อนยุคที่ได้รื้อฟื้นและการน าเสนอ ‘อดีต’ 
ของตนขึ้นเป็นสินค้าในธุรกิจของการบริโภคอดีตหรือถวิลหาอดีต พร้อมกันนั้นก็เป็นแนวทางในการ 
ศึกษากระบวนการในการสร้างให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าผ่านเทคนิควิทยาการใด และมีกระบวนการท าให้มรดกทางวัฒนธรรม
ของตนกลายเป็นสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคอดีตของนักท่องเที่ยวชนชั้นกลางและ
อ่ืนๆ ได้อย่างไร 

 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการประดิษฐ์ประเพณี (The Invention 
 of Tradition)    
 อีริค ฮอบสบอว์ม (Eric Hobsbawm. 1983: 1 – 14) น าเสนอแนวคิดการประดิษฐ์ประเพณีไว้
ในหนังสือชื่อ ‚The Invention of Tradition‛ โดยแนวความคิดนี้เริ่มใช้โดย ฮอบสบอว์มและเรนเจอร์ 
(Terence Ranger) ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์  เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ในยุโรปเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 19  และประเทศอาณานิคมของยุโรปเพื่อตอบรับการจัดระเบียบโลก
ใหม่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวใจส าคัญที่ฮอบสบอว์มได้อธิบายถึง ‚ประเพณี
ประดิษฐ์‛ (Invented Tradition)  ไว้ในบทน าของหนังสือเล่มนี้คือ ‚ไม่มีสิ่งใดท่ีปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบัน
ปราศจากรากเหง้าหรือความเป็นมาจากอดีต สิ่งที่ปรากฏออกมาต่างล้วนเชื่อมต่อกับความทรงจ าใน
อดีตเสมอ‛ หรือ ‚ล้วนเป็นการใช้หลักปัจจุบันย้อนคืนสู่อดีต‛   
 ฮอบสบอว์มให้ความหมายของ ‚ประเพณีประดิษฐ์‛ ไว้ว่าหมายถึง ชุดหนึ่งๆ ของปฏิบัติการ 
(A Set of Practice) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกก าหนดขึ้นจากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า สร้างเป็นกฎเกณฑใ์ห้
เกิดการยอมรับในรูปของสัญลักษณ์หรือพิธีกรรมที่มคุีณค่า ด้วยการส่งทอดโดยการผลิตหรือการกระท า
ซ้ า และแสดงออกอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคม ลักษณะของประเพณีประดิษฐ์จะ
แสดงถึงความต่อเนื่องเชิงประวัติศาสตร์กับอดีตเพื่อยืนยันความเป็นของแท้ (Authenticity) โดยอดีตเชิง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นประเพณีใหม่ที่จะจัดวางตนเองลงไปนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นอดีตที่ยาวนาน เช่น โบสถ์
แบบโกธิคถูกผลิตซ้ าโดยรัฐสภาอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้กระบวนการคัดสรรและตัดทิ้ง
ในบางส่วน  
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 ในช่วง 2 ศตวรรษที่ผ่านมา  ความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตที่กว้างขวางและในอัตรา
ที่รวดเร็ว  ท าให้ชุมชนและโครงสร้างอ านาจแบบเดิมที่ไม่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้  ต้อง
สูญสลายไปและเกิดการประดิษฐ์สร้างประเพณีใหม่ขึ้นมาทดแทน  โดยอาจจะมีการประยุกต์ใช้ของ
เก่าในเงื่อนไข/บริบทใหม่  หรือการใช้รูปแบบเก่าเพื่อจุดประสงค์ใหม่ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกดัดแปลง ถูกท าให้
เปน็พิธีกรรมและถูกท าให้เป็นสถาบัน หรือ เพื่อเป้าหมายใหม่ในระดับชาติ อย่างไรก็ตาม ประเพณี
ประดิษฐ์ต้ังแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา แบ่งได้ 3 ประเภท ซึ่งยังมีความคาบเกี่ยวทับซ้อนกัน
อยู่ คือ 
 1.   ประเภทที่สถาปนาหรือสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social 
Cohesion) หรือความเป็นสมาชิกของกลุ่ม ทั้งที่เป็นชุมชนแท้และชุมชนเทียม 
 2.   ประเภทที่สถาปนาและสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบัน สถานการณ์ สถานภาพ หรือ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 3.   ประเภทที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) อบรม สั่งสอนใน
เรื่องความเชื่อ ระบบคุณค่าและแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ 
 ฮอบสบอมว์มอ้างถึงประเพณีประดิษฐ์หลายประเพณีบนเกาะอังกฤษว่า  ประเพณีที่ดูเหมือน
มีความเป็นมายาวนานที่ปรากฏในปัจจุบัน แท้จริงแล้วมันก็คือ ผลิตผลของยุคหลังคริสตศตวรรษที่ 19-
20 ‚ประเพณี‛ ซึ่งปรากฏหรือกลายเป็นสิ่งเก่าแก่เหล่านี้ แท้ท่ีจริงแล้วเพิ่งถือก าเนิดข้ึนเมื่อเร็วๆ นี้ และได้
ถูกสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่  หลายคนคุ้นเคยกับวิทยาลัยเก่าแก่ของอังกฤษซึ่งท าให้คิดไปว่าเป็น
สถาบันที่สืบเนื่องมาจากประเพณีท้องถิ่นที่รายรอบ เช่นเดียวกันกับงานรื่นเริงประจ าปี  การร้องเพลง
สวด (Carol) ในหอสวดของ King’s College และ Cambridge ใน Christmas Eve  รวมทั้งการก่อ
รูปการประชุมของสมาคมวารสารประวัติศาสตร์  ‚Past & Present‛  ที่ใช้หลักการย้อนปัจจุบันคืนสู่อดีต  
‚ประเพณีประดิษฐ์‛ ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวาง  โดยการประดิษฐ์  การสร้าง และการสถาปนารูปใหม่ 
(Formally Institute)  และการอุบัติขึ้นใหม่  ในความผิดแผกจากรูปแบบเดิมเล็กๆ น้อย ณ ช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง  หรือบางครั้งก็อาจเป็นการเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยตัวของมันเองอย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็ว  
เช่น งานคริสต์มาสของกษัตริย์ที่แผ่กว้างไปทั่วเกาะอังกฤษ  ซึ่งดูเสมือนว่าเป็นราชประเพณีอันแสนยาว 
นาน  แต่แท้จริงแล้วก็เพิ่งจะถูกประดิษฐ์ข้ึนในปี พ.ศ.2475 นี่เอง   
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการอ้างอิงกับอดีตในเชิงประวัติศาสตร์แต่ความต่อเนื่องที่ ‚ประเพณี
ประดิษฐ์‛ อ้างถึงนั้น เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นอย่างขนานใหญ่ ทั้งนี้เพราะประเพณีประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ๆ แต่อาจจะใช้รูปแบบอ้างอิงกับสถานการณ์เก่าหรืออาจจะสร้าง
อดีตของมันขึ้นมาเอง ประเพณีประดิษฐ์มักจะถูกน าเสนอในลักษณะที่มีความคงที่ ไม่แปรเปลี่ยน ซึ่ง
เป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมของโลกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  
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 นอกจากนี้ ฮอบสบอว์มยังชี้ให้เห็นว่าประเพณีประดิษฐ์มีหน้าที่ส าคัญทั้งทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีการสร้างประเพณีประดิษฐ์เพื่อเป็นเครื่องมือรับใช้วัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม เช่น การใช้ประเพณีประดิษฐ์เพื่อสนองตอบเป้าหมายทางการ
เมืองในการควบคุม บงการ สร้างอ านาจเหนือในการปกครอง เช่น ลัทธิชาตินิยม หรือ การสร้าง
ประเพณีประดิษฐ์เพื่อสนองตอบเป้าหมายทางเศรษฐกิจในตลาดทุนนิยม เช่น ธุรกิจการถวิลหาอดีตใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ การผลิตสินค้า รสนิยม แฟชั่นที่สร้างจุดต่างทางการตลาดในการ
บริโภคอดีต เป็นต้น 
 จากสาระส าคัญ ความหมาย และปรากฏการณ์ที่เรียกว่าประเพณีประดิษฐ์ (Invented 
Tradition) ตามแนวคิดของฮอบสบอว์มข้างต้น ประเพณีประดิษฐ์ จึงหมายถึง ปฏิบัติการย้อนกลับไป
น าเอาประเพณีเดิมหรือสิ่งเดิมที่ขาดหายไป ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาประดิษฐ์
ใหม่ในเงื่อนไขใหม่ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรับใช้ปัจจุบันอีกครั้ง แม้ว่าจะต่างเงื่อนไขกัน  ดังนั้น  
การร้ือฟื้นประเพณีขึ้นมาใหม่จึงไม่เหมือนเดิม อาจต้องมีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ลดทอน เพิ่มเติม
บางส่วนของโครงสร้างหรือรายละเอียด ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ เป้าหมายและการให้ความหมายใหม่ 
นักวิชาการจะเรียกกระบวนการร้ือฟื้นพร้อมการประดิษฐ์ประเพณีว่า Re-Inventing Tradition ส่วนใน
ภาษาไทยอาจเรียกว่า ‚การร้ือฟื้น-ประดิษฐ์สร้างประเพณี‛  
 ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้จะใช้ ค าว่า ‚การประดิษฐ์ประเพณี‛ (The Invention of Tradition) ใน
กรณีที่ต้องการกล่าวถึงแนวคิดการประดิษฐ์ประเพณีของฮอบสบอว์ม ค าว่า ‚การร้ือฟื้น-ประดิษฐ์สร้าง
ประเพณี‛ (Re-Invention of Tradition) ในกรณีของกระบวนการรื้อฟื้นพร้อมการประดิษฐ์สร้างประเพณี
ขึ้นมาจากประเพณีที่มีอยู่เดิมแต่ขาดหายไปในปัจจุบัน และค าว่า ‚ประเพณีประดิษฐ์‛ (Invented 
Tradition) ในกรณีของประเพณีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้รื้อฟื้นจากประเพณีที่มีอยู่เดิม   
 กล่าวโดยสรุป  สิ่งที่นักประวัติศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการศึกษาประเพณีประดิษฐ์  คือ  
การสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอดีต  ทั้งนี้เนื่องจากประเพณีประดิษฐ์ทั้งหลายมักใช้
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสร้างความชอบธรรมในการกระท าและเชื่อมประสานสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน แต่
บ่อยครั้งที่มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้และประวัติศาสตร์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนความรู้ 
อุดมการณ์ของชาติ รัฐ และขบวนการเคลื่อนไหว ที่ถูกเลือก ถูกเขียน ถูกวาด ถูกท าให้เป็นสถาบัน 
ดังนั้น ประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตร์ที่
เรียกว่า ‚ชาติ‛ และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชาตินิยม รัฐชาติ สัญลักษณ์แห่งชาติและแม้แต่ตัว
ประวัติศาสตร์เอง นอกจากนี้ ประเพณีประดิษฐ์ยังเป็นภาพสะท้อนสังคมในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้เป็น
อย่างดี 
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 ดังกรณี เธียรชาย  อักษรดิษฐ์ และคณะ (2545 : 201 - 204) ได้กล่าวถึง ‚การร้ือฟื้นประเพณี
เก่า‛ และ ‚การประดิษฐ์ประเพณีใหม่‛ ของสังคมชาวไทใหญ่บ้านเปียงหลวง  อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ว่า  หลังจากขุนส่าวางอาวุธลงเมื่อป ี พ.ศ.2539 ท าให้โครงสร้างทางอ านาจส่วนบนของชาว 
เปียงหลวงซึ่งเป็นทหารไทใหญ่พังทลาย  โครงสร้างส่วนล่างก็ได้รับผลกระทบตามมา  งานประเพณี
ต่างๆ ท่ีกองทัพเคยจัดอย่างยิ่งใหญ่ได้เลิกล้มไปหรือจัดกันอย่างเงียบเหงา  กระทั่งพระภิกษชุาวไทใหญ่
รูปหนึ่งได้กลับมาประจ าที่วัดฟ้าเวียงอินทร์  ได้น าพาชาวไทใหญ่เปียงหลวงรื้อฟื้นประเพณีเก่าและ
ประดิษฐ์ประเพณีใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง  ซึ่งเป็นการฟื้นฟูประเพณีเก่าบางประเพณีขึ้นมาในรูปแบบใหม่  
รวมทั้งการประดิษฐ์ประเพณีขึ้นมาใหม่เพื่อรับใช้อุดมการณ์เก่า อาทิ งานปอยปีใหม่และงานปอยครู
หมอไทและงานปอยปิดภาคเรียนภาษาไทใหญ่ภาคฤดูร้อน เป็นต้น   
 จะเห็นได้ว่าการรื้อฟื้นประเพณีเก่าและประดิษฐ์ประเพณีใหม่  ที่สืบทอดกับรูปแบบจากอดีต
ดังแนวคิดของฮอบสบอว์มนั้น  เป็นผลมาจากชาวไทใหญ่กลุ่มนี้ต้องการรื้อและสร้างอัตลักษณ์เพื่อ   
บ่งบอกความเป็นไทใหญ่แก่ตนเอง  พร้อมไปกับการจัดวางความเป็นชุมชนไทใหญ่ในพื้นที่รัฐชาติของ
ประเทศไทยไปพร้อมกัน   ส่วนกรณีของการรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างประเพณี เช่น กรณีพระราหูแห่งวัด
ศีรษะทอง หุ่นน้ าเวียดนาม และผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มนั้น จะเกี่ยวโยงทั้งด้านการเมืองเรื่องอัตลักษณ์และ
เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ การเมืองและธุรกิจการบริโภคมรดกวัฒนธรรม  กล่าวคือ 
 เอกรินทร์ พึ่งประชา (2545: 205-209) ได้ใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ ศึกษาความหมายของ
พระราหูแห่งวัดศีรษะทองที่ถูกน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสดงบทบาทต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา โดย
พบว่า ยุคปฐมบทของการก่อต้ังชุมชน ความเชื่อพระราหูถูกอ้างอิงเป็นเครื่องรางในฐานะรูปเคารพบูชา
ของชุมชนลาวเวียงศีรษะทอง โดยแสดงบทบาทท าให้เกิดการรวมกลุ่มและช่วยบรรเทาวิกฤตชีวิตอัน
เนื่องมาจากแรงกดดันทางสังคม เช่น ศึกสงครามระหว่างไทย-ลาวสมัยกรุงธนบุรีต่อต้นรัตนโกสินทร์ 
กฎข้อบังคับของรัฐไทยที่มีลักษณะกดดัน สภาพของชุมชนที่แยกตัวโดดเดี่ยวและสภาพทางกายภาพที่
แห้งแล้ง เป็นต้น  
 ต่อมาเป็นยุครื้อฟื้นการสร้างเครื่องราง พระราหูถูกใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อมุ่งหวังให้เศรษฐกิจ
ของวัดเจริญรุ่งเรืองเพราะวัดตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาหลายสิบปี อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากนโยบาย
การศึกษาที่ให้วัดสร้างโรงเรียนโดยเริ่มวางแผนใช้ในรัชกาลที่ 5 และถูกปฏิบัติเรื่อยมาจนมีผลบังคับใช้
ทั่วราชอาณาจักรในรัชกาลที่ 7 ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างเพื่อตอบสนองต่อผู้คนบางกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ผันแปรในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง 8 และในยุค
โลกาภิวัตน์น้ัน ประเพณีประดิษฐ์ได้ก่อให้เกิดวาทกรรมในสังคมขึ้นว่าเป็นการสร้างเพื่ออนุรักษ์ความ
เชื่อแบบด้ังเดิมหรือเป็นพุทธพาณิชย์ ดังเห็นจากต านานพระราหูที่ถูกน ามาอ้างอิงให้สัมพันธ์กับความ
เชื่อของบรรพบุรุษลาวเวียงศีรษะทอง และเกิดพิธีกรรมไหว้บูชาพระราหูในรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง เซ่น
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ของด า 8 อย่าง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเพณีประดิษฐ์ยุคนี้มีผลให้ความเชื่อพระราหูวัดศีรษะทองมี
ความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ท าให้ผู้ศรัทธาพระราหูบางกลุ่มยอมรับว่าวัดศีรษะทองเป็นต้นต ารับพระ
ราหูในบริบทสังคมไทย ดังนั้น การเกิดขึ้นของ ‚ประเพณีประดิษฐ์‛ ความเชื่อพระราหูนั้นก่อตัวขึ้นจาก
ท้ังกระบวนการสร้างอดีต และการอ้างอิงใหม่จนเกิดเป็นพิธีกรรมรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองที่ประสบปัญหาวิกฤตแห่งชีวิต และไม่สามารถหาทางออกได้เป็น
อย่างดี 
 ศิลปกิจ  ต่ีขันติกุล (2546: 12-13) ได้ใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ ศึกษาศิลปะการแสดง 
‚หุ่นน้ าเวียดนาม‛  โดยอธิบายว่า  หุ่นน้ าเวียดนามที่เปิดแสดงต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนใน
ฐานะเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกน้ัน แท้ที่จริงไม่ใช่การสืบทอดหรือรับ
มรดกตกทอดมาแต่โบราณแต่อย่างใด หากเป็นการแสดงที่ถูกปั้นแต่งและประดิษฐ์ขึ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐ ด้วยวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของทางราชการ โดยรัฐได้เลือกชุดการแสดงบางชุดจาก
คณะหุ่นน้ าชาวบ้านมาพัฒนาและผลิตซ้ าให้กลายมาเป็นการแสดงของรัฐ โดยการเพิ่มเติมดนตรี สีสัน
ตัวหุ่น แสงและเสียง โดยเนื้อหาทั้งหมดได้สะท้อนให้ผู้ชมในปัจจุบันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นผู้ชมกลุ่มหลักได้เข้าใจอัตลักษณ์ของชาวเวียดนามที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท านา หาปลา เลี้ยง
เป็ด สนุกสนานรื่นเริงกับกีฬาพื้นบ้านรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้คนต่างชาติรับรู้อัตลักษณ์ใหม่
ว่า เวียดนามไม่ได้มีแต่สงครามและการสู้รบเฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา ซึ่งโรงหุ่นน้ าของรัฐ เช่น โรงหุ่นน้ าใน
เมืองฮานอย  ไฮฟองและไซ่ง่อน ต่างก็ยึดเอารูปแบบและเนื้อหาดังกล่าวมาเป็นแม่แบบของการน าเสนอ 
หุ่นน้ าสมัยใหม่จึงเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการสร้างชาติแนวใหม่ของรัฐ ภายใต้บริบทของการท่องเที่ยวที่อิง
กับรากเหง้าทางศิลปะของชาติ  
 ขณะที่ปราโมทย์  ภักดีณรงค์ (2547: 244-260) พบว่า กระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมการผลิต
ผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของสังคมชาวนาในชุมชนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการสร้างและน าเสนอคุณค่าจากกลุ่มทางสังคมซึ่งเป็นคนภายนอกชุมชน และมีความใกล้ชิด
กับสภาวะความต้องการสร้างตัวตนของคนชั้นกลางในเมืองที่ผูกพันกับการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะของ
ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มในฐานะศิลปะพื้นบ้าน รวมทั้งยังเกี่ยวพันกับการสร้างภาพแม่แจ่มให้เป็นชนบทที่
ยังไม่แปดเปื้อนวัฒนธรรมสมัยใหม่ผ่านนิตยสารการท่องเที่ยวหลายฉบับ  ภาพลักษณ์ดังกล่าวสนอง
ความต้องการของคนชั้นกลางในเมืองกลุ่มหน่ึงที่ต้องการย้อนกลับไปหาชีวิตชนบทอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง    
 นอกจากนี ้ ยังมีการรื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับผ้าซิ่นตีนจก จนกลายเป็นชุดความรู้ที่ได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไป กระนั้นชุดความรู้นี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัว ตรงกันข้าม กลับมีการผลิตชุดความรู้ใหม่ที่มี
การต่อเติม เปลี่ยนแปลงความหมายจนชุดความรู้มีการขัดแย้งกันเอง ประการส าคัญ ภาพตัวแทน 
ความจริงของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจในการควบคุมทิศทางของความรู้ที่ถูกสร้างโดยคนชั้นกลาง ซึ่ง
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เป็นปัญญาชนจากในเมืองยังถูกตัดทอน ต่อเติม และมีเนื้อหาขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ความทรงจ า
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อชาวแม่แจ่มเข้าถึงชุดความรู้เหล่านั้นจึงเกิดปฏิกริยาโต้ตอบ  และยก
เอาความทรงจ าร่วมของชุมชนขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการถกเถียง  จนกลายเป็นปฏิบัติการการเมืองเรื่อง
สร้างอัตลักษณ ์ซึ่งเต็มไปด้วยการปฏิเสธ ต่อสู้ ต่อรอง ระหว่างชาวแม่แจ่มกับคนอื่นอย่างน่าสนใจ   
 การรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างประเพณี กรณีพระราหู หุ่นน้ าเวียดนาม และผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม มี
ลักษณะร่วมกัน คือ ท้ัง 3 กรณีเป็นวัฒนธรรมระดับชุมชนชนบทที่ถูกคนอ่ืน  น าเอาวัฒนธรรมของพวก
เขาไปประดิษฐ์ใหม่ ผ่านกระบวนการทางการเมืองเรื่องมรดก จนกลายเป็นคุณค่าระดับเมืองและ
ประเทศ  หุ่นน้ าเวียดนามถูกรัฐถือสิทธิ์เข้ามาจัดการแสดงแทนประชาชน  ทั้งด้านผู้แสดงและสถานที่ใน
ฐานะศิลปะการแสดงของชาติ ขณะที่ผ้าซิ่นตีนจกและพื้นที่แม่แจ่มได้กลายเป็นสนามของการประดิษฐ์
วาทกรรมของคนอ่ืนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชนชั้นกลางในเขตเมืองให้ดูมีรากเหง้าทางวัฒนธรรม  จน
เกิดความขัดแย้งกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความทรงจ าของชาวแม่แจ่ม   
 แต่ในกรณีของตลาดสามชุกนั้น ชาวตลาดและคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์
เป็นผู้รื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ในอดีตขึ้นเอง และผ่านกระบวนการให้คุณค่า
ทางการเมืองเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดกของประเทศชาติและระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกในที่สุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับธุรกิจการค้าข้ามชาติที่สัมพันธ์กับการบริโภคความ
ทันสมัย 
 จากแนวคิด ‚ประเพณีประดิษฐ์‛ และกรณีการรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างประเพณีทั้ง 4 กรณี
ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นแนวคิดและแนวทางส าคัญในการศึกษากระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ์
สร้างใหม่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมในอดีตของชาวตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าในปัจจุบัน 
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อชุมชน กล่าวคือ ชาวตลาดสามชุกได้ใช้ตลาดย้อนยุค
มาเป็นเครื่องมือเพื่อต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ของตนไว้จากอ านาจของรัฐ โดยการท าให้รัฐเห็นคุณค่าและความ 
ส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษในอดีต  พร้อมกันนั้นก็ใช้เป็น
เครื่องมือในการต่อสู้กับการบริโภคความทันสมัย เพราะพื้นที่ตลาดสามชุกเป็นพื้นที่ของการบริโภคอดีต
ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ‚ตลาดสามชุก‛  
ซึ่งเป็นสนามวิจัยของผู้วิจัยนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่มีการรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมในอดีต เพื่อเป็น
สินค้าในปัจจุบันอย่างเข้มข้น 
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กรอบความคิดการวิจัย 
 จาก 3 แนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัยข้างต้น การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กอปร
กับการศึกษาปรากฏการณ์สนามเบื้องต้นเพื่อออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ผนวกรวมและน ามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ตลาดสามชุก โดยมีค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ข้อเป็น
ทิศทางและเป้าหมายการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นหลักการศึกษาเป็น 3 กลุ่มคือ 1) พัฒนาการ
และอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกที่สัมพันธ์พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคมในแต่ละยุคสมัย และ 2) 
การต่อสู้ช่วงชิงเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกไม่ให้ถูกรื้อถอนจากกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งเปลี่ยน
ผ่านพื้นที่ตลาดสามชุกให้กลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุค’ ด้วยมิติของการเมืองเรื่องพื้นที่ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
พื้นที่ (Space) และการเมืองเรื่องพื้นที่ (Politics of Space) ของเลอเฟบว์ (Henri Lefebrve: 1991) เป็น
แนวคิดหลัก ส าหรับ 3) กระบวนการสร้างพื้นที่ตลาดสามชุกให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนกระบวนการร้ือฟื้น
และประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมใน ‚อดีต‛ ของชาวตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าใน ‚ปัจจุบัน‛ เพื่อ
เป็นประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อชุมชนนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ‚ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต‛   
(Business of Nostalgia) ของเพลเลจจี (Murizio Peleggi: 2002) และแนวคิดการรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้าง
ประเพณี (Re-Invention of Tradition) ของฮอบสบอว์ม (Eric Hobsbawm: 1983) เป็นแนวคิดหลัก โดย
ผู้วิจัยได้ใช้กรณีงาน ‚อาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งที่ 10‛ ปี พ.ศ.2553 เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ 
เพราะว่าเป็นปฏิบัติการที่ชาวตลาดสามชุกได้ท าให้วัฒนธรรมในอดีตกลายเป็นสินค้าในปัจจุบันอย่าง
เด่นชัดและเป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวอดีตหรือการท่องเที่ยวเพื่อบริโภคอดีตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง
หนึ่งในปัจจุบัน  
 จากแนวคิดภายใต้การก ากับของค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย  ผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบ
ความคิดการวิจัย ดังน้ี 
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ภาพกรอบความคิดการวิจัย 

 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธดี าเนินการวิจัย 

 
               การวิจัยเรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต‛ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้  
 
พื้นที่ในการวิจัย  
  พื้นที่ในการวิจัย คือ ตลาดสามชุก ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยทางทิศเหนือมีพื้นที่ต่อกับบ้านเรือนและที่ดินของประชาชน ทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดกับ
แม่น้ าท่าจีน ทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับที่ว่าการอ าเภอสามชุก และทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3365 (ถนนสามชุก-หนองหญ้าไซ) แม้ว่าผู้วิจัยใช้ตลาดสามชุกและชุมชนสามชุก
เป็นพื้นที่หลักในการวิจัย แต่เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์บนพื้นที่แห่งนี้อย่างครอบคลุม ผู้วิจัยได้
ขยายการมองพื้นที่ไปสู่ลุ่มน้ าท่าจีน เพื่อท าความเข้าใจพื้นที่ปริมณฑลของแม่น้ าท่าจีนที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับตลาดสามชุก รวมถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 และ 3365 ตลอดจนพื้นที่
ชุมชนเมืองทางการค้าแบบใหม่ริมถนนหลวง เพราะเป็นพื้นที่ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของตลาดสามชุกใน
บริบทและช่วงเวลาต่างๆ กัน  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ด้วยงานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับคนกลุ่ม
ต่างๆ และ ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเหล่านั้นกับพื้นที่ จึงเน้นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการท างาน
สนาม (Field Work Studies) ณ พื้นที่วิจัยและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในเขตตลาดและชุมชนสามชุก         
ซึ่งสัมพันธ์กับสายน้ าท่าจีนกับบริเวณชุมชนเศรษฐกิจใหม่ที่สัมพันธ์กับทางหลวงแผ่นดิน ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลส าคัญ (Key Informants) อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio - Visual 
Materials) ทั้งนี้ การศึกษาภาคสนามของผู้วิจัยมี 2 ระยะ คือ 1) การศึกษาเบื้องต้น  เพื่อออกแบบและ
พัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และ 2) การท างานวิจัยภายหลังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
กล่าวคือ  
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            ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะของการศึกษาเบื้องต้นเพื่อออกแบบวิจัย 
               ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่การวิจัย ต้ังแต่เดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2552 ถึง เดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2553 
เพื่อเก็บข้อมูลส าคัญในการออกแบบและพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ครั้งแรกผู้วิจัยเข้าไปในชุมชน
ตลาดสามชุกในฐานะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ เพื่อรับฟังการบรรยายจากแกนน าของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างานเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ของตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากการรับฟังค า
บรรยายครั้งนั้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจใคร่รู้ถึงเบื้องหลังความคิดและกลวิธีการด าเนินงานของชาว
ชุมชนตลาดสามชุกท่ีใช้ในการต่อสู้กับอ านาจของรัฐและกระแสโลกาภิวัตน์จนประสบความส าเร็จ กลาย 
เป็น ‚ตลาดร้อยปี‛ สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกเรียกว่า ‘ตลาดย้อนยุค’ ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย และเมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาในรายวิชาการวิจัยศิลปวัฒนธรรม และมานุษยวิทยาสังคม และ
วัฒนธรรม ท าใหผู้้วิจัยสนใจปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งตลาดโบราณหรือตลาดย้อนยุคในมิติทางวิชาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ตลาดดังกล่าว
เป็นตัวบททางวัฒนธรรมที่อยู่ในกระแส ‚ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต‛ หรือ Business of Nostalgia ซึ่ง
อยู่ในกระแสการบริโภคอดีตหรือ Consuming the Past ที่ก าลังแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกในปจัจุบัน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตอย่าง
จริงจัง  ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นตลาดย้อนยุคสามชุกอย่างเป็นระบบภายใต้มุมมองทางแนวคิดทฤษฎี 
พร้อมกับค าถามการวิจัยที่เริ่มชัดเจนขึ้น ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ จึงได้ถูกผู้วิจัยยกระดับความสนใจและ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ตลาดและชุมชนท่องเที่ยวอดีตแห่งนี้เป็นสนามวิจัยระดับปริญญาเอก   
               จากนั้น ผู้วิจัยได้กลับเข้าไปยังพื้นที่สนามตลาดสามชุกอีกหลายครั้ง ในความหมายของ 
การศึกษาเบื้องต้น รวมทั้งการเข้าสนามร่วมกับกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์บางท่าน  และได้
พิจารณาปรากฏการณ์ของตลาดย้อนยุค ทั้งในส่วนพื้นที่กายภาพ  ผู้คนกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน  
และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนดังกล่าว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการเกาะเกี่ยวกับสากล พบว่า 
‚สนามวิจัย‛ ด ารงอยู่อย่างมีพลวัตไปในทิศทางของ ‚การเมืองเรื่องพื้นที่‛ ซึ่งเกิดจากการช่วงชิงพื้นท่ี
ระหว่างภาครัฐโดยกรมธนารักษ์กับประชาชนชาวตลาดสามชุก ด้วยกลวิธีการต่อสู้ ต่อรองทางอ านาจ
แบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ขณะเดียวกันชาวตลาดสามชุกก็พัฒนาตลาดดั้งเดิมของพวกเขา โดย
เรียกกลับอดีต ทั้งวัตถุ เรื่องราว ความทรงจ า และศิลปวัฒนธรรมเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นจุดขาย
เพื่อสร้างตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอีกครั้ง จนมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมาย ตลาด
สามชุกในกรณีหลังจึงอยู่ในบริบทของ ‚ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต‛   
              ผู้วิจัย จึงเริ่มมองและเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบมองปราฏการณ์ด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ 
กับ ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตในพื้นที่สนามอย่างมีทิศทาง และพินิจปรากฏการณ์พร้อมกับการพัฒนา
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เค้าโครงปริญญานิพนธ์เรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต‛ พร้อมกันนั้น ก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญในเหตุการณ์ การได้รับรางวัล ‚Merit of Award‛ จาก
องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ส านักงานประจ า
ภูมิภาคภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ ‚งานอร่อยดีกินฟรีที่สามชุก 
ครั้งที่ 9‛ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี ‚พื้นที่-เวลา-ผู้คน‛ ใน
ปรากฏการณ์ของการเมืองเรื่องพื้นที่ (กรณีแรก) และ ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต (กรณีถัดมา) มาขมวด
รวมและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้น   
 

 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลในบริบทของการท างานปริญญานิพนธ์ 
  2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ    

                 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เช่น วารสาร ต ารา หนังสือ รายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ เช่น แถบบันทึกเสียง แถบบันทึก 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง แผนที่ โปสการ์ด แผ่นพับ ป้ายโฆษณาและของที่ระลึก ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการถ่ายส าเนา บันทึกเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและแถบเสียง 
ตลอดจนการส าเนาซีดีรอม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านบุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเน้นการติดต่อทั้งด้วยตัวผู้วิจัยและผ่าน
บุคคลอ่ืนในการประสานงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ   
              2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาชุมชน (Community Studies) 
                   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาชุมชน (Community Studies) เพื่อจ าแนกโครงสร้าง
ทางสังคม (Social Structure) ของชุมชนตลาดสามชุก ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ท าให้
ผู้วิจัยทราบถึงสถานภาพและบทบาทของแต่ละคนในชุมชน บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนและสถาบัน
ทางสังคมที่ส าคัญ ตลอดจนทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างคนและกลุ่มคนในชุมชนที่มีความแตกต่าง
หลากหลายได้อย่างชัดเจน    
               2.3 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ 3 วิธีการ จ าแนกผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้  
                    2.3.1  การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informant Interviews) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น 
Key Informants ในงานวิจัยเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
                              -คนภายในท่ีมบีทบาทส าคัญในการต่อสู้และปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกจาก
การถูกไล่รื้อของกรมธนารักษ์ คือ ชาวตลาดสามชุกและคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์  
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                              -คนภายนอกที่มีบทบาทและหน้าที่ในการก าหนด และก ากับความส าคัญด้าน
ต่างๆ ต่อตลาดสามชุก ซึ่งเป็นบุคคลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ข้าราชการจากเทศบาล
ต าบลสามชุกและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชุมชน
ไท และนักท่องเที่ยว   
                    2.3.2 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) บุคคลทีผู่้วิจัยท าการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ เป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามข้อ 2.3.1 ซึ่ง
เป็นตัวแทนบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวตลาดสามชุกและคนอ่ืน เช่น ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาและ
ผู้น าชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับตลาดสามชุก และผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ตลาดสามชุก 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมและลุ่มลึกย่ิงขึ้น    

        2.3.3 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ด้วยการพูดคุยเสวนากับ
บุคคลทั่วไป ตามสถานที่ กาละ และวาระต่างๆ อย่างไม่จ าเพาะเจาะจง  เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในระนาบกว้างและในระดับลึกจากผู้คนที่เป็นตัวแทน (Agencies) ของคนกลุ่ม
ต่างๆ ในโครงสร้าง บริบทและสถานที่ที่หลากหลาย ประการส าคัญ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการนี้
ได้น ามาซึ่งการรับทราบถึงบุคคลที่ต้องสัมภาษณ์ในฐานะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือ Key Informants และ
แบบเป็นทางการที่ยังไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในช่วงระยะการออกแบบการวิจัย รวมทั้งเป็นการตรวจทานข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการอีกวิธีการหนึ่งด้วย  
              2.4 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม   
                    การเก็บข้อมูลสนาม  ผู้วิจัยใช้การสังเกตเป็นวิธีการหลัก โดยสังเกตในปฏิบัติการ การจัด
งานฉลองการได้รับรางวัล ‚Merit of Award‛ จากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO ส านักงานประจ าภูมิภาคภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ ‚งานอาหารอร่อยดีที่สามชุก ครั้งที่ 10‛ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 และปรากฏการณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ าแนกการสังเกตการณ์เป็น 2 ส่วน คือ การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้บูรณาการใช้ทั้ง 2 กรณีผสมผสานกันใน
การปฏิบัติการจริงของการท างานภาคสนาม ซึ่งแล้วแต่เงื่อนไขของสถานการณ์  

 
กลุ่มประชากร 
               กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาตามหน่วยในการวิเคราะห์ จ าแนกได้เป็น 2 
กลุ่มส าคัญ ดังนี้ 
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              1. ประชากรที่เข้าร่วมในปฏิบัติการ การฉลองรางวัล ‚Merit of Award‛ จากองค์กรการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ส านักงานประจ าภูมิภาคภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

ประกอบด้วย 
     1.1  ชาวตลาดสามชุก คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ และผู้ประกอบการ
ร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดสามชุก   
     1.2  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก ่เทศบาลต าบลสามชุก และ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
                    1.3  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร คือ มูลนิธิชุมชนไท                       
               2.  ประชากรที่เข้าร่วมในปฏิบัติการ งานอาหารอร่อยดีที่สามชุก ครั้งที่ 10 ซึ่งได้จัดขึ้นใน
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ตลาดสามชุก ประกอบด้วย 
                   2.1 ชาวตลาดสามชุก คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ และผู้ประกอบการ
ร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดสามชุก 
                     2.2 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลต าบลสามชุก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และผู้น าชุมชนในละแวกใกล้ 
เคียงกับตลาดสามชุก 
                     2.3 นักท่องเที่ยว 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการท างานสนาม และ
โสตทัศนูปกรณ์  ดังนี้ 
              1.   แบบสัมภาษณ์     
                     แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม ด้วยงานวิจัย
เรื่องนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  แบบสัมภาษณ์จึงมีลักษณะของการก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ตามวัตถุ- 
ประสงค์การวิจัยและยืดหยุ่นได้ตามบริบทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งอาจ
เกิดประเด็นใหม่ๆ หรือการเลือกพิจารณาสัมภาษณ์ระดับลึกในบางประเด็นส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์บาง
กลุ่ม บางคน และบางสถานการณ์ที่ผู้วิจัยเห็นเหมาะสม    
                     นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสัมภาษณ์ขึ้นขณะปฏิบัติงานสนามอย่างต่อเนื่องและ
หลากหลายแบบ แต่ไม่ว่าเป็นแบบสัมภาษณ์ชุดใด ในสถานการณ์ใด โครงสร้างส่วนหนึ่งของแบบ
สัมภาษณ์จะเป็นแบบปลายเปิดเสมอ เพื่อสะดวกในการปรับแต่งทิศทางและเพิ่มเติมประเด็นหลัก 
ประเด็นรอง และประเด็นปลีกย่อยได้ตามปรากฏการณ์งานสนามอย่างยืดหยุ่น    
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                    กรณีการใช้แบบสัมภาษณ์   ผู้วิจัยใช้เพื่อท าความเข้าใจประเด็นการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
โดยไม่แจกหรือใช้แบบสัมภาษณ์ต่อหน้าผู้ถูกสัมภาษณ์ นอกจากนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์หลายแบบ
และสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนหลายระยะ  ในขณะที่บางแบบสัมภาษณ์ถูกใช้เพียง 1 ครัง้
ส าหรับผู้ถูกสัมภาษณ์หลายๆ คน หรือใช้หลายๆ ครั้งส าหรับผู้ถูกสัมภาษณ์คนเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม
บริบทของสถานการณ์     

2.     แบบบันทึกการท างานสนาม   
                   แบบบันทึกการท างานสนาม เป็นแบบบันทึกเพื่อการท างานสนามส่วนตัวมีโครงสร้างหลัก 
คือ วัตถุประสงค์การวิจัยและแผนการวิจัย (กิจกรรม/ช่วงเวลา) ในสมุดบันทึกประกอบด้วย การ
วางแผนการท างาน การก าหนดจุดประสงค์การท างานในแต่ละวัน การทบทวนการท างานในแต่ละวัน/
สัปดาห์/เดือนและช่วงระยะของงาน หมายเหตุการท างาน การบันทึกการติดต่อนัดหมายและค่าใช้จ่าย 
รายนามบุคคลที่เกี่ยวข้อง สถานที่อยู่-ที่ท างาน/หมายเลขโทรศัพท์/Email Address การติดต่อนัดหมาย 
แนวทางการสังเกต แนวทางการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูลภาพถ่าย  
                    ผู้วิจัยใช้สมุดบันทึกการท างานทุกวัน  เพื่อทบทวน  ประเมินผล  พิจารณากิจกรรมที่เกิด 
ข้ึนในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือนถัดไปเพื่อใช้วางแผนอย่างต่อเนื่อง  สมุดบันทึกการท างานได้ถูกใช้ควบคู่
กับการจดบันทึกละเอียดในกระดาษบันทึกข้อมูลแต่ละด้าน  พร้อมการระบุแหล่งอ้างอิง  และจัดเก็บไว้
ในแฟ้มเอกสารข้อมูลวิจัยอย่างเป็นหมวดหมู่  
              3.   โสตทัศนูปกรณ์    
                    โสตทัศนูปกรณ์ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงและเครื่อง
บันทึกเสียงเพื่อใช้เก็บข้อมูลภาพและเสียงทั่วไป ความเข้มข้นในการเก็บข้อมูลด้วยโสตทัศนูปกรณ์จะ
อยูใ่นช่วงการเก็บข้อมูลปฏิบัติการ งานฉลองรางวัล ‚Merit of Award‛ จากองค์กรการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ส านักงานประจ าภูมิภาคภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟิก และ งานอาหารอร่อยดีที่สามชุก ครั้งที่ 10 เพื่อที่จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้
อย่างถี่ถ้วนในช่วงของการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ได้ท าการ 
ศึกษาและน าเสนอไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้มีการวิเคราะห์ระหว่างการ
สัมภาษณ์และภายหลังการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและเพียงพอต่อการถอดรหัส
ในแต่ละประเด็นของค าถามการวิจัย 
 



 45 

การน าเสนอผลการวิจัย 
          การน าเสนอผลการวิจัยกระท าในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับแผนที่
และภาพถ่ายจากพื้นที่ภาคสนาม โดยเรียบเรียงและน าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 



บทที่ 4 
อัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในบริบทของชุมชนท้องถิ่น 

 
 ในบทนี้     ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่อวางพื้นฐานการทําความเข้าใจอัตลักษณ์ของตลาดสามชุก
ในแต่ละบริบทต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระนั้น ผู้วิจัยก็ได้เลือกนําเสนอเฉพาะอดีตบางส่วนและพื้นที่
บางแห่งที่มีความสัมพันธ์กับปัจจุบันของตลาดสามชุกที่ดํารงอยู่ในสถานภาพของการเป็น ‘ตลาดย้อน
ยุค’ ด้วยการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในอดีตขึ้นมาเป็นสินค้าในปัจจุบัน และปฏิบัติการผลิต
สร้างพื้นที่แห่งนี้ใหม้ีมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบใหม่ในนามของแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองและปกปักรักษาพื้นที่จากอํานาจรัฐ  
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้อธิบายอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกผ่านมุมมองแนวคิดเรื่อง ‚พื้นที่‛ (Space) 
และ ”การเมืองเรื่องพืน้ที่” (Politics of Space) ของอังรี เลอเฟบว์ (Henri Lefebrve: 1991) ซึ่งเลอเฟบว์ 
กล่าวว่า ‚พื้นที่‛ คือ ผลผลิตจากการให้ความหมายของมนุษย์ อันเป็นผลจากจินตนาการและปฏิบัติการ
ทางสังคมของผู้คนในสังคม ดังนั้น การศึกษากระบวนการผลิตสร้างความหมายของพื้นที่ทําใหผู้้วิจัย
เข้าใจ ‚อัตลักษณ์ของตลาดสามชุก‛ ที่ถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์การใช้พื้นที่และความทรงจําทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้คนเกี่ยวกับพื้นที่ สํานึกของกลุ่มที่ผูกพันกับพื้นที่ อันเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมและพื้นฐาน
การดํารงชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนที่ใช้พื้นที่ร่วมกันในแต่ละยุคสมัยได้อย่าง
กระจ่างชัด  
 อย่างไรก็ตาม ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับ
พื้นที่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและครอบงํา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ 
ต่อรอง และขัดขืนอํานาจที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ ฉะนั้น พื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่ได้
มีคุณค่าความหมายแก่คนทุกกลุ่มเหมือนกันหมด และในขณะเดียวกันการสร้างความหมายใหม่หรือ
การบันทึกความทรงจําชุดใหม่ลงบนกับพื้นที่ ก็เป็นการกดทับความหมายและทําลายความทรงจําชุด
เดิมของพื้นทีน่ั้นด้วยเสมอ  
 โดยนัยนี้ พื้นที่จึงเป็นเรื่องของการช่วงชิงการให้ความหมายระหว่างผู้ใช้พื้นที่กลุ่มต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา ชีวิตประจําวันของคนในสังคมจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์เชิงอํานาจของพื้นที่ 
หรือ การต่อสู้ช่วงชิงในการให้ความหมายกับพื้นที่รอบตัว ที่เรียกว่า ‚การเมืองเรื่องพื้นที่‛ (Politics of 
Space) อย่างมาก ซึ่งพื้นที่แต่ละแบบแต่ละยุคสมัยก็จะมีภาคปฏิบัติการที่กระทําเหนือหรือบนพื้นที่ 
(Spatial Practices) แตกต่างกันไป   
 สําหรับการวิจัยเรื่อง ‚ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต‛ นี้ ผู้วิจัยได้มอง ‚พื้นที่‛ ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกประจุไว้ด้วยความหมาย (Coded 
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Space) ตามมุมมองเรื่องพื้นที่ในมิติทางสังคมศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น พื้นที่ตลาดสามชุกที่ผู้วิจัย
นําเสนอในบทนีจ้ึงไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีความหมายสถิตย์นิ่งตายตัว แต่กลับมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
และช่วงชิงการให้ความหมายระหว่างกลุ่มคนผู้เข้ามาครอบครองตามเงื่อนไขและบริบทใหม่ตลอดเวลา 
ดังนั้น พื้นที่ใน ‚อดีต‛ ของตลาดสามชุกในบทน้ี จึงมีความหมายต่อการเป็นรากฐานให้เข้าใจ ‘ตลาด
ย้อนยุคสามชุก’ ใน ‚ปัจจุบัน‛ ได้เป็นอย่างดี 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้จําแนกโครงสร้างเนื้อหาภายในบทไว้ดังนี้ 
 1.  ตลาดสามชุก: พื้นที่กายภาพและความหมายต่อการต้ังถิ่นฐาน 

   2.  พัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุก  
  2.1 บ้านสามชุกระหว่าง พ.ศ.2370 - ก่อน พ.ศ.2398: พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้า
ของคนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน 
  2.2 ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2398 - พ.ศ.2453: ชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่ง      
แม่น้ําท่าจีน 
       2.3 ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2454 - พ.ศ.2519: ตลาดประจําอําเภอที่มีความเจริญ 
รุ่งเรืองอย่างมาก     
       2.4 ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2520 – พ.ศ.2550: ชุมชนลุ่มน้ําท่าจีนที่ถูกลดทอน
บทบาทศูนย์กลางการค้าและความขัดแย้งกับรัฐ 
 3.  สรุป 

 
ตลาดสามชุก: พื้นที่กายภาพและความหมายต่อการตั้งถิ่นฐาน 
 ลุ่มน้ําท่าจีนต้ังอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับลุ่มน้ํา
สะแกกรัง ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ําแม่กลอง ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ําเจ้าพระยา และทิศใต้ติดกับ  
อ่าวไทย ลุ่มน้ําท่าจีนมีพื้นที่ทั้งหมด 13,491.63 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นลุ่มน้ําที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 
14 ของประเทศไทยจากจํานวนลุ่มน้ําทั้งหมด 25 แห่ง จากการทีลุ่่มน้ําท่าจีนถูกขนาบด้วยลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาทางฝั่งขวาและลุ่มน้ําแม่กลองทางฝั่งซ้าย ทําให้ลุ่มน้ําท่าจีนถูกกํากับให้วางตัวขนานไปกับ
แม่น้ําทั้งสองในแนวเหนือ - ใต้ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่โอบล้อมแม่น้ําท่าจีนใน 3 เขตจังหวัดคือ 
สุพรรณบุรี นครปฐม และสมทุรสาคร (กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
2553: 1-1, 2-3) 
 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ําท่าจีนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ พื้นที่ของอําเภอ   
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีมีความสูงเฉลี่ย 50 เมตรจากระดับน้ําทะเลขึ้นไป ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยมาก 
กว่าส่วนอ่ืนๆ ระดับความสูงจะลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจนถึงบริเวณแม่น้ําท่าจีน ระดับ
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ความสูงจะลดลงเหลือเฉลี่ย 10 เมตรเศษจากระดับน้ําทะเล โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี  พอลง
มาทางทิศใต้ถึงจังหวัดนครปฐมจะมีระดับความสูงไม่เกิน 10 เมตรและบริเวณจังหวัดสมุทรสาครจะ
ลดลงเหลือเพียง 2-3 เมตรจากระดับน้ําทะเลเท่านั้น ฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณตอนบนและตอนกลาง
ของลุ่มน้ําท่าจีนเป็นท่ีราบและค่อนข้างราบ ดินในที่ลุ่มเหมาะต่อการทํานาและดินในที่ดอนเหมาะต่อ
การปลูกพืชไร่ ส่วนบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ําท่าจีนคือ พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครนั้นค่อนข้างลุ่ม  ดิน
ได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลทําให้มีเกลือในดินสูง เหมาะต่อการปลูกพืชทนเค็ม การทํานาเกลือและวังกุ้ง 
 นํ้าผิวดินในบริเวณลุ่มน้ําท่าจีนได้รับจากแม่น้ําท่าจีนและลําห้วยตามธรรมชาติ ต่อมาใน   
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีนได้รับปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้นจากแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําแม่กลองด้วยการขุดคลองหลาย
สาย ทําให้ผืนดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
ของลุ่มน้ําท่าจีน คือ จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 2554: 23) 
 อย่างไรก็ตาม ซึเกฮารุ ทานาเบ้ (2518-2519: 71-72) ได้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า    
ผืนดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าในเขตจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เป็นเพราะที่
ราบลุ่มบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีต้ังอยู่บริเวณปากแม่น้ําท่าจีน พื้นที่บริเวณนี้จึงได้รับความอุดมสมบูรณ์
จากแร่ธาตุท่ีแม่น้ําได้พัดพามาทับถมเป็นดินตะกอนก่อนบริเวณอ่ืน ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวทําให้
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหรือ “เขตอู่ข้าวอู่น้ํา” ที่มีความสําคัญกับประเทศไทยมาต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยกรมศิลปากร (2512: 57) พบหลักฐานว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปลูกข้าวใน
บริเวณสุพรรณบุรีอย่างกว้างขวาง ผลผลิตข้าวส่วนหนึ่งนอกเหนือจากถูกส่งมาเป็นส่วยและอากรหล่อ
เลี้ยงราชอาณาจักรแล้ว ยังมีพ่อค้าบรรทุกใส่เรือล่องมาขายยังกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่
สําคัญในสมัยนั้นอีกด้วย 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นท่ีราบสูง ทางตอน
เหนือของจังหวัดอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร จากตอนเหนือทอดลงมา
ทางทิศตะวันตกสภาพพื้นที่เป็นคลื่นลอนลาดถึงเทือกเขาสูงชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย  
ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับกับเนินเขา  จากเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตกพื้นที่จะลาดตํ่าลงมาทางทิศตะวันออกลงสู่พื้นที่ริมฝั่งของแม่น้ําท่าจีน พื้นที่บริเวณนี้จึงมีสภาพ
เป็นที่ราบเรียบ บริเวณพื้นที่ตํ่าสุดของจังหวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล
ปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ทรัพยากรน้ําของจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนมากได้รับจากแม่น้ําท่าจีนและ
ลําคลอง หนอง บึง ตามธรรมชาติ  
 แม่น้ําท่าจีน เป็นแม่น้ําเพียงสายเดียวที่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีความสําคัญต่อการ
ดํารงอยู่ของผู้คนในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก แม่น้ําท่าจีนเป็นแม่น้ําที่แยกมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตําบล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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มะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท แล้วไหลมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม และสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทย แม่น้ําท่าจีนมีความยาวประมาณ 325 กิโลเมตร 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534: 290) และมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามจังหวัดที่ไหลผ่าน ดังนี้ ช่วงท่ี
แม่น้ําไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า ‚แม่น้ํามะขามเฒ่า‛ ช่วงที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่า ‚แม่น้ํา
สุพรรณบุรี‛ ช่วงที่ผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า ‚แม่น้ํานครชัยศรี‛ และช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร
ลงสู่อ่าวไทยน้ันเรียกว่า ‚แม่น้ําท่าจีน‛  
 ตลาดสามชุกปัจจุบันต้ังอยู่บริเวณตอนบนของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีหมู่ 2 ตําบลสามชุก อําเภอ
สามชุก ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีน จากสภาพที่ต้ังของตลาดสามชุกที่ถูกประกบด้วยแม่น้ําสําคัญ 
3 สายคือแม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําเจ้าพระยา ประกอบกับถูกขนาบด้วยเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตก ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการทําการเกษตรและการต้ังถิ่นฐานของผู้คน 
เพราะสายน้ําเป็นแหล่งปัจจัยรองรับวิถีการดํารงชีวิต และส่งเสริมให้การคมนาคมเชื่อมโยงติดต่อกันได้
สะดวก ขณะที่ผืนป่าในทิวเขาก็เป็นแหล่งของป่าที่สามารถใช้เป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับสิ่งของประเภท  
อ่ืนได้ ความเหมาะสมดังกล่าวทําให้พื้นที่แห่งนี้ถูกเลือกเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ โดยพบว่าพื้นที่แห่งนี้
เป็นพื้นที่ทางสังคมของคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย ลาว จีน ละว้าและกะเหรี่ยงมาตั้งแต่ต้นสมัย
รัตนโกสินทร ์ 
 เนื่องด้วยตลาดสามชุกต้ังอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําแม่กลอง
ด้านทิศตะวันตกและแม่น้ําเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก อาณาเขตของแม่น้ําทั้งสามได้เชื่อมต่อเป็นผืน
เดียวกันและรวมกันเป็นท่ีราบภาคกลางตอนล่าง ทําให้กลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดสามชุกใช้แม่น้ํา 
ท่าจีนเดินทางติดต่อสังสรรค์และค้าขายกับผู้คนในดินแดนรอบข้าง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุร ี และ
กาญจนบุรี (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 2554: 24) และเมื่อตลาดสามชุกกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อ
การส่งออกต้ังแต่ปี พ.ศ.2439 แม่น้ําท่าจีนยังช่วยเคลื่อนย้ายผลผลิตจากท้องถิ่นไปสู่กรุงเทพมหานคร
และเมืองรอบข้างได้อย่างสะดวก ในขณะเดียวกันสินค้าจากลุ่มน้ําอื่น หรือจากกรุงเทพมหานคร หรือ
จากต่างประเทศก็สามารถถ่ายเทเข้าสู่ท้องถิ่นโดยอาศัยสายน้ําท่าจีนได้อย่างสะดวกเช่นกัน สภาพที่ต้ัง
ของตลาดสามชุกจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่เอ้ือให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่แห่งนี้ 
 เนื่องจากสภาพที่ต้ังของตลาดสามชุกที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ทําให้รัฐมีจินตนาการและ
ภาคปฏิบัติการต่อผู้คนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อเป็น
การเอื้ออํานวยต่อการประกอบอาชีพของประชาชน และการดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากราษฎรด้วยการ
เรียกเก็บภาษีอากรประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน สายน้ํา และทรัพยากร
ตามธรรมชาติ นอกจากแม่น้ําท่าจีนมีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของชาวตลาดสามชุกอย่างแน่นแฟ้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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แล้ว แม่น้ําสายนี้ยังนําพาผู้คนจากที่ต่างๆ อพยพเข้ามาสู่ตลาดสามชุกอย่างต่อเนื่องและได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้อย่างสลับซับซ้อนในแต่ละช่วงบริบท ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวโดยละเอียดในลําดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  แสดงที่ต้ังของตลาดสามชุกซึ่งต้ังอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นส่วนหนึ่งของ

พื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีนที่มีความสัมพันธ์กับลุ่มน้ําแม่กลองและเจ้าพระยา ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะกับการทําการเกษตร การต้ังถิ่นฐานและการเดินทางติดต่อค้าขาย ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่แห่งนี้ระยะเวลาต่อมา 

ที่มา: กรมทรัยากรน้ําบาดาล. 2555. ออนไลน์. 
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พัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุก 
 กฤติยา เสริมสุข (2553: สัมภาษณ์) หนึ่งในแกนนําคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์และผู้ร่วมรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตลาดสามชุก ทั้งจากโคลงนิราศสุพรรณของ
สุนทรภู่ การสอบถามจากผู้อาวุโสในชุมชนตลาดสามชุก และนักวิชาการทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ตลอดจนการเดินทางไปสํารวจเส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่ตามที่ต่างๆ ด้วยตนเองและ
ได้บันทึกประวัติศาสตร์เหล่านั้นลงในเอกสารเผยแพร่ประเภทต่างๆ ของตลาดสามชุกอธิบายว่า สามชุก
เป็นตลาดที่มีอายุยาวนานกว่า 180 ปี ซึ่งหากพิจารณาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตลาด
สามชุกต้ังแต่ช่วงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา สามารถแบ่งออกเป็น 4 บริบทสําคัญคือ 1) บ้านสามชุก 
ระหว่าง พ.ศ.2370 - ก่อน พ.ศ.2398: พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของคนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน 
2) ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2398 - พ.ศ.2453: ชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน  3) ตลาด
สามชุกระหว่าง พ.ศ.2454 - พ.ศ.2519: ตลาดประจําอําเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก และ 4) 
ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2520 – พ.ศ.2550: ชุมชนลุ่มน้ําท่าจีนที่ถูกลดทอนบทบาทศูนย์กลางการค้า
และความขัดแย้งกับรัฐ  
 
บ้านสามชุกระหว่าง พ.ศ.2370 - ก่อน พ.ศ.2398: พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของคน
ท้องถิ่นริมฝ่ังแม่น้้าท่าจีน 
 1.การด้ารงอยู่ของผู้คนท้องถิ่นภายใต้อ้านาจการปกครองแห่งรัฐสยาม 
 บ้านสามชุกกําเนิดขึ้นในราวปี พ.ศ.2370  เนื่องจากปรากฏการสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใน
บริเวณบ้านสามชุก พื้นที่ทางกายภาพริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีนที่ไหลคดเค้ียวมาจากจังหวัดชัยนาท 
ผ่านบริเวณอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ปริมณฑลของบ้านสามชุกเป็นพื้นที่ทางสังคมของ
คนท้องถิ่นทั้งคนไทย ลาว กะเหรี่ยง ละว้า และจีนมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (อรุณี จําปานิล. 
2550: 24,29) 
 คนไทยหรือชาวพื้นเมืองในบ้านสามชุกเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาแต่เดิม สําหรับการ
เพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของหมู่บ้าน ได้ดําเนินไปตามนโยบายของรัฐสยามในแต่ละช่วง 
เวลาดังนี ้ ชาวลาวได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรีต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี โดยสมเด็จ   
พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพไป
ตีอาณาจักรล้านช้างและได้ส่งกองทัพหลวงพระบางไปตีเมืองทันต์และเมืองม่อย กวาดต้อนพวกลาว  
ทรงดําและลาวเวียงไปอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี สระบุรี นครนายก ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี จันทบุรี และ    
หัวเมืองในลุ่มน้ําท่าจีน ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
ราชสุภาวดีไปตีเวียงจันทน์ และเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนครอบครัวลาวเวียงจันทน์มา
ไว้ที่เมืองลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรีและนครชัยศรี (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. 2504: 40)  
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 ชาวลาวที่อพยพเข้ามา 2 ระลอกนี้ได้ต้ังถิ่นฐานกระจายอยู่รอบนอกอําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยพบการต้ังถิ่นฐานของกลุ่มลาวทรงดําแถบสวนแตงในอําเภออู่ทอง ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนใต้
ของบ้านสามชุก ส่วนลาวเวียงซึ่งมีจํานวนมากกว่าต้ังถิ่นฐานกระจายอยู่ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน เช่น บ้าน
กุฎีทองและบ้านโคกหม้อ และแถบตอนเหนือของบ้านสามชุก เช่น บ้านโพธิ์คลาน บ้านหัวเวียง บ้าน
โพธิ์หลวงและบ้านโพธิ์พระยา (วารุณี โอสถารมย์. 2547: 196) ดังนั้น ชนชาติลาวจึงต้ังถิ่นฐานกระจาย
อยู่รอบๆ บริเวณบ้านสามชุกทั้งตอนเหนือและตอนใต้ของบ้านสามชุก ชนชาติลาวส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทํานาเป็นหลัก  
 ส่วนชนชาติกะเหรี่ยงและละว้านั้น ภูมิลําเนาเดิมอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
สุพรรณบุรใีนเขตภูเขาและที่ราบสูงชายเขตแดนไทย-พม่า การเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มนี้มายังบ้านสามชุก
เกิดจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของและทรัพยากรกับชาวพื้นราบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‚ฝ้าย‛ และ
บางครั้งนโยบายของรัฐสยามและผู้นําท้องถิ่นเองก็อาศัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนเหล่านี้ ทําหน้าที่กองด่าน
ตระเวนเขตแดนรักษาความมั่นคงให้ราชอาณาจักรด้วย (วารุณี โอสถารมย์. 2547: 197) 
 สําหรับชาวจีนได้อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในลุ่มน้ําท่าจีนตามกระแสความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในแขวงเมืองนครชัยศรี นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมของรัฐในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ดึงดูดให้ชาวจีนเข้ามาเป็นท้ังผู้ประกอบการ เจ้าของไร่อ้อย 
เจ้าของโรงงานน้ําตาล ตลอดจนแรงงานในไร่และโรงงาน จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงพบว่า มีชาวจีนกลุ่มพ่อค้าและเจ้าภาษีนายอากรได้เคลื่อนย้ายเข้ามาต้ังถิ่นฐานในบ้าน
สามชุก เมื่อมีการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าขายข้าวและระบบเจ้าภาษีนายอากร (วารุณี โอสถารมย์. 
2547: 220) 
 คนทุกกลุ่มในบ้านสามชุกถูกควบคุมและกํากับให้อยู่ภายใต้อํานาจของรัฐสยาม โดยรัฐบังคับ
ให้ราษฎรไทยทุกคนต้องอยู่ในระบบไพร่ และต้องถูกเกณฑ์มาเป็นแรงงานตามระยะเวลาที่รัฐกําหนด
หรือส่งเป็นเงินหรือสิ่งของแทนการถูกเกณฑ์แรงงาน สําหรับการปกครองในระดับท้องถิ่นนั้น รัฐมอบ
อํานาจให้ปัจเจกชนเข้าไปควบคุมดูแลการดํารงอยู่ร่วมกันของผู้คนในหมู่บ้านต่างๆ แทนรัฐ โดยให้คน
ภายในหมู่บ้านเลือกผู้ปกครอง ซึ่งมีฐานะเป็น “มูลนาย” และได้รับการแต่งตั้งจากรัฐให้เป็นขุนนางไทย 
มูลนายเหล่านั้นนอกจากให้ความคุ้มครองดูแลลูกบ้านแล้ว ยังมีหน้าที่ควบคุมแรงงานหรือเก็บเงินค่า
ราชการหรือเก็บส่วย ตลอดจนเก็บอากรประเภทต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพของราษฎรให้แก่
หน่วยงานในระดับอําเภอและระดับเมืองเพื่อส่งต่อยังเมืองหลวงอีกทอดหนึ่ง (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 
2554: 42) การปกครองหัวเมืองจึงเป็นเครื่องมือของรัฐสยามในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่าง 
คนท้องถิ่นกับรัฐชาติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายกําลังคน กําลังทรัพย์และทรัพยากร
ท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรมายังศูนย์กลางของราชธานี 
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 การเก็บส่วยและอากรจากราษฎรในพื้นที่บ้านสามชุกนั้น พบว่า ประเภทของส่วยที่ไพร่บ้าน
สามชุกต้องส่งให้ราชธานีมีฝ้าย ดีบุก เร่ว และกระวาน การเรียกผลิตผลของป่าที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมป่าธรรมชาติที่ไพร่แต่ละชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานอยู่ กล่าวคือ ไพร่กระเหรี่ยงที่มีภูมิลําเนา
อยู่ในแถบเทือกเขาถูกเกณฑ์ให้ส่งส่วยฝ้าย ไพร่ละว้าถูกเกณฑ์ให้ส่งส่วยดีบุก และไพร่ลาวถูกเกณฑ์
ส่วยเร่วและกระวาน สําหรับไพร่ไทยจะถูกเรียกเก็บอากรค่านา (วารุณี โอสถารมย์. 2547: 229-230)  
 ดังนั้น ผู้คนกลุ่มต่างๆ ในบ้านสามชุกจึงถูกเชื่อมโยงให้เข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจของรัฐสยาม
และมีหน้าทีต้่องส่งแรงงาน ส่วยสิ่งของหรือเงินอากรค่านาให้แก่รัฐตามแต่ที่รัฐกําหนด กลุ่มคนและพื้นที่
บ้านสามชุกจึงเป็นแหล่งแสวงหารายได้และผลประโยชน์ของรัฐสยามมาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 
 2.บ้านสามชุก: พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนท้องถ่ินริมฝ่ังแม่น้้าท่าจีน 

 ผู้คนกลุ่มต่างๆ ในปริมณฑลบ้านสามชุกนอกจากมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐสยามในฐานะไพร่และ
มูลนายแล้ว ในวิถีชีวิตประจําวันระดับท้องถิ่นยังได้มปีฎิสัมพันธ์กันผ่านทางแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกัน
และกัน โดยคนไทยมักถูกเรียกว่า ‚ชาวน้ํา‛ เพราะพวกเขาได้สร้างนิวาสสถานริมฝั่ง   แม่น้ําท่าจีนและ
ยังชีพสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของริมฝั่งแม่น้ําและผืนน้ําด้วยการปลูกข้าว พืชสวน และทําการ
ประมง  
 พื้นที่ที่อยูถ่ัดจากริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 
ป่าชั้นนอกเป็นที่ดอนและเป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยง คนกลุ่มนีย้ังชีพด้วยการปลูกฝ้ายเพราะฝ้ายเป็นพืช
ไรท่ี่ต้องการน้ําน้อย ส่วนพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปจากที่ดอนเป็นพื้นที่ป่าชั้นในบนภูเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของชาว
ละว้า คนทั้ง 2 กลุ่มถูกเรียกจากผู้คนในละแวกเดียวกันว่า ‚ชาวป่า‛ อันเป็นผลมาจากพื้นที่ในการ
ดํารงชีวิตและการยังชีพด้วยของป่าที่พวกเขานํามาแลกเปลี่ยนกับเครื่องอุปโภคบริโภคจากชาวไทยและ
ชาวจีน ขณะเดียวกันในพื้นที่บริเวณบ้านสามชุกนี้ ชาวจีนได้เข้ามาเป็นส่วนผสมในพื้นที่ทางสังคมอีก
กลุ่มหนึ่งในฐานะของพ่อค้า ชาวจีนกลุ่มนี้ถูกคนท้องถิ่นเรียกว่า ‚ชาวเรือ‛ เนื่องด้วยเรือแพที่ขึ้นล่อง
แลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างถิ่นกับผลผลิตของชาวน้ําและชาวป่า โดยเฉพาะ ‚ข้าว‛ ของชาวน้ําเป็นผลผลิต 
ที่ชาวจีนสามารถนําไปใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าของคนในชุมชนอ่ืนๆ ได้ตลอดลุ่มน้ําท่าจีน ดังนั้นบ้าน
สามชุกจึงเป็นพื้นที่แหง่การแลกเปลี่ยนผลผลิตจากสายน้ํา ท้องนาและผืนป่า โดยมีผู้ค้าชาวจีนบนเรือแพ
เป็นผู้สร้างพลวัตในพื้นที่ทางสังคมของบ้านสามชุกใหเ้ชื่อมต่อกับพื้นที่ทางสังคมส่วนอ่ืนของลุ่มน้ําท่าจีน  
 อนึ่ง ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนผลผลิตของคนจีนบริเวณบ้านสามชุก ก็มีเงื่อนไขจากลักษณะ
ทางกายภาพของแม่น้ําท่าจีน ช่วงที่เส้นทางการไหลของน้ําในแม่น้ําท่าจีนผ่านบริเวณบ้านสามชุกจะ
คดโค้งเป็นรูปเกือกม้า ในช่วงฤดูน้ําหลากปริมาณน้ําฝนและความแรงของสายนํ้าได้กัดเซาะตลิ่งริมฝั่ง
แม่น้ําทําให้ดินถล่มลงมาทับถมเป็นเนินดินที่ส่วนกลางแม่นํ้า ครั้นฤดูน้ําลด บริเวณเนินดินดังกล่าวจึง
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ปรากฏเป็นสันดอนทราย ส่งผลต่อการยุติการขึ้นล่องเพื่อแลกเปลี่ยนผลิตผลตามสายน้ําของเรือผู้ค้า
คนจีน พวกเขาต้องจอดเรือสินค้าพักบนเนินทราย พร้อมกับค้าขายแลกเปลี่ยนตามบริเวณเนินทราย
ดังกล่าวนั้น พื้นที่ทางกายภาพของแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุกทั้งริมฝั่งแม่น้ําและกลางแม่น้ําที่เป็น
สันดอนทราย จึงกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวน้ํา ชาวป่า และชาวเรือ และ
กลายเป็น “พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งหนึ่งของคนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน” ทั้งในฤดูนํ้าหลาก
และน้ําลด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ความคดโค้งของแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของแม่น้ําท่าจีนทําให้เกิดสันดอนทรายขึ้นบริเวณกลางแม่น้ํา ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ดังกล่าวจึงกลาย 
เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าอีกแห่งหนึ่งของผู้คนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน 

ที่มา: htttp://maps.google.co.th. 2556. ออนไลน์. 

บ้านสามชุก 

   แม่น ้าท่าจีน 
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 ชาวบ้านทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้า ณ บ้านสามชุกอย่างไม่ขาดสาย  เห็นได้
จากปริมาณฝ้ายของชาวกะเหรี่ยงที่นํามาแลกกับชาวน้ําและชาวเรือ ที่จอดเรือแพน้อยใหญ่เรียงราย
ตลอดริมฝั่งน้ําด้านหน้าชุมชน โดยภาชนะหลักในการบรรจุเคลื่อนย้ายผลผลิตมาสู่พื้นที่การค้าก็คือ 
ภาชนะไม้ไผ่สานที่มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า ‚กระชุก‛ และได้กลายเป็นชื่อเรียกนามชุมชนท้องถิ่นแห่ง
น้ีว่า ‚บ้านกระชุก‛ ซึ่งต่อมาได้ปรับเป็น ‚บ้านสามชุก‛ (พระครูสุวรรณวิจิตร. ม.ป.ป.: ประวัติวัดสามชุก)  
 

 
ภาพประกอบ 3 ภาชนะกระชุกที่ผู้คนในปริมณฑลบ้านสามชุกเคยใช้บรรจุข้าวและนุ่น บรรทุกใส่เกวียน 
       เดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวบ้านสามชุก ปัจจุบันหัตถกรรมชิ้นดังกล่าวถูกนํามาจัดแสดง 
       ในงานอร่อยดีกินฟรีที่สามชุก เพื่อร่วมประกอบสร้างความหมายของพื้นที่ “ตลาดสามชุก” 
 
 3.การเข้ามาของสุนทรภู่กับการน้าเสนอบ้านสามชุกสู่คนภายนอกชุมชนผ่านกวีนิพนธ์ 
 นามบ้านสามชุก ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งนีไ้ด้ปรากฏในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ 
(กรมศิลปากร. 2510: 71) ที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวในปี พ.ศ.2379 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก่อนหน้าการเดินทางเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ของสุนทรภู่ พบว่า มีหลักฐานการเดินทางของผู้คน
ภายนอกเข้ามาหรือผ่านบริเวณนี้มาก่อนแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นบันทึกของทางราชการที่รายงานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์แรงงานหรือการเก็บภาษี โดยเฉพาะอากรค่านาและ
ผลผลิตพืชไร่อ่ืนๆ หรือเป็นเอกสารที่เป็นความลับของทางราชการ เช่น แผนที่ยุทธศาสตร์ในสมัยพระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) จํานวน 2 ชุด แผนที่ดังกล่าวใช้สําหรับการทําสงคราม
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จึงใช้มาตราส่วนวัดระยะทางแบบโบราณ กําหนดระยะเวลาการเดินทาง พร้อมแสดงเส้นทางบกและน้ํา
ซึ่งประกอบด้วยแม่น้ํา ลําคลอง ภูเขา เทือกเขา สถานที่สําคัญ หมู่บ้าน ชุมชน เมือง ด่าน ป้อมค่าย วัด 
ครอบคลุมเมืองกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตากไปจนถึงเมืองทวาย เมาะตะมะและกระบุรีไว้อย่างละเอียด 
เพื่อให้กองทัพจากเมืองหลวงได้ศึกษาเส้นทางเดินทัพทั้งทางบกและทางน้ํา รวมถึงภูมิสถานและชุมชน
สําคัญของเมืองสุพรรณบุรีและหัวเมืองแถบนี้   
 นอกจากนี้ ยังปรากฏบันทึกการเดินทางส่วนตัวของบาทหลวงปาเลกัวซ์และสลาฟเตอร์เจ้าหน้าที่
การฑูตชาวอังกฤษและครอบครัวที่เคยเดินทางผ่านและแวะเมืองสุพรรณในปี พ.ศ.2382 พวกเขาได้
กล่าวถึงปัญหาการเดินทางเกี่ยวกับเส้นทางน้ําตอนเหนือของอําเภอเมืองสุพรรณ ซึ่งเป็นพื้นที่ของอําเภอ
ศรีประจันต์และอําเภอสามชุกในปัจจุบันว่า ได้ประสบกับอุปสรรคในการเดินทางเนื่องจากท้องเรือติด
ท้องน้ําที่เป็นทรายจนเดินเรือต่อไปไม่ได้และได้บรรยายสภาพภูมิประเทศ 2 ข้างทางว่า เป็นป่าทึบยัง
ไม่มีการต้ังบ้านเรือนของผู้คนมากนัก แม้ว่าเส้นทางนี้เปิดออกสู่เมืองอ่างทองและอยุธยาด้วยคลองลัด
และตัดออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้ก็ตาม (วารุณี โอสถารมย์. 2550: 330-331) 
 จะเห็นได้ว่า เอกสารที่ได้บันทึกการเดินทางผ่านบ้านสามชุก ส่วนใหญ่เป็นเอกสารของทาง
ราชการและเป็นความลับของทางราชการ รวมถึงเป็นบันทึกการเดินทางส่วนบุคคล นามของบ้านสามชุก
จึงไม่ได้รับการกล่าวขานให้สาธารณชนได้รับรู้แต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากนิราศสุพรรณท่ีสุนทรภู่ได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแต่งนิราศเรื่องนี้ไวอ้ย่างชัดเจนว่า ‚เพื่อให้เป็นแผนที่เส้นทางเที่ยวเล่นสู่
เขตเมืองสุพรรณบุรีและเขตชายแดนนอกราชธานี‛ (กรมศิลปากร: 2510: 102) ดังนั้น นิราศสุพรรณจึง
เป็นเอกสารชิ้นแรกที่ได้นํานามของ “บ้านสามชุก” ออกสู่การรับรู้ของสาธารณชน และชาวตลาดสามชุก
ได้นําบทกวทีี่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของสุนทรภู่นี้ มาใช้เป็นพลังในการสร้างความหมายให้ตลาด
สามชุกกลายเป็น "สามชุกตลาดร้อยปี” พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตในสมัยต่อมา 
 สุนทรภู่ในขณะที่บวชเป็นพระภิกษุได้เดินทางไปเมืองสุพรรณบุรกีับบุตรชาย 2 คนและบุตร
บุญธรรมอีก 2 คนโดยทางเรือเพื่อไปค้นหาเหล็กไหลหรือพระปรอทในป่าลึก เพราะเชื่อว่าเป็นสาร
ศักด์ิสิทธิ์ที่สามารถเล่นแร่แปรธาตุหุงกับเกลือแล้วจะได้เป็นทอง (กรมศิลปากร. 2510: 2) สุนทรภูไ่ด้
บรรยายพื้นที่ป่านอกเขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรีขึ้นมาทางเหนือซึ่งเป็นเขตของบ้านสามชุกว่า ป่าชั้นนอก
เป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงและป่าชั้นในบนภูเขาสูงเป็นที่อยู่ของชาวละว้า รวมทั้งบรรยายการค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าของคนทั้ง 2 กลุ่มโดยอาศัยพื้นที่ของแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุกไว้ในบทที่ 217-
218 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บ้านสามชุกเป็นพื้นที่ทางสังคมหรือพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ผู้คนกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นลุ่มน้ําท่าจีนมาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไว้ดังนี้ (กรมศิลปากร. 2510: 
71) 
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                                           ถึงนามสามชุกถ้า       ป่าดง 
                                       เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง          แลกล้ํา 
                                       เรือค้าท่านั้นคง              คอยเกรี่ยง  เรียงเอย 
                                       รายจอดทอดท่าน้ํา         นับฝ้ายขายของ 
                                           นางเกรี่ยงเสียงเพราะพร้อง  กหนองกแหนง 
                 สาวผูกลูกปัดแดง  ประดับพร้อย 
                                     ค้ิวตาน่านวลแตง  ตลหม่อม จอมเอย 
                                   แค่งทู่หูยานย้อย  อย่างลว้าพาคลายฯ 
                                                                                สุนทรภู่ 
 
 จากปฏิสัมพันธ์ของผู้คนท้องถิ่นในพื้นที่ปริมณฑลบ้านสามชุกทั้งชาวน้ํา ชาวป่า และชาวเรือ
ผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ทําให้พื้นที่บ้านสามชุกมีความหมายต่อผู้คนกลุ่มดังกล่าวใน
ฐานะของ “พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคนท้องถิ่นในลุ่มน้ําท่าจีน” นามบ้านสามชุกและ
ความหมายของพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคนท้องถิ่นนี้ได้ถูกรับรู้โดยสุนทรภู่ และถูกบันทึก
ไว้ในกวีนิพนธ์เรื่อง “นิราศสุพรรณ” ซึ่งในเวลาต่อมาบทกวีเรื่องดังกล่าวได้ถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้น
ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์สมควรแก่การอนุนรักษ์ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนชาวไทย เพราะมีความ 
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกวีคนสําคัญของประเทศและของโลก 
 
 4.เจ้าภาษีนายอากร: รัฐกับระบบการควบคุมการใช้พื้นที่กายภาพของคนท้องถิ่น 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราว พ.ศ.2369 สยามได้ยินยอมทํา ‚สนธิ 
สัญญาเบอร์นี‛ กับประเทศอังกฤษ ผลของสนธิสัญญาทําให้รายได้ของแผ่นดินลดลงจากการถูกบังคับ
ใหย้กเว้นภาษีอากรสินค้าขาเข้า-ขาออกประเภทต่างๆ การยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังมหา
สมบัติและการอนุญาตให้พ่อค้าอังกฤษค้าขายกับพ่อค้าไทยได้โดยเสรี เมื่อรายได้แผ่นดินจากการค้า
ต่างประเทศลดลงอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
เพื่อชดเชยรายได้ทางการค้าที่สูญเสียไปด้วยการจัดเก็บภาษี1 ชนิดใหม่ที่เกิดจากการค้าขายผลผลิต
กับต่างประเทศและการประกอบอาชีพของราษฎรภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยให้เอกชนเข้ามาประมูล

                                                 
1 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เรียกผลประโยชน์แผ่นดินชนิดใหม่ที่ตั้งขึ้นในรัชกาลของพระองคว์า่ 
“ภาษี” ส่วนผลประโยชน์ท่ีเคยเกบ็มาแตเ่ดิมและทรงใหเ้ก็บต่อไปให้เรียกวา่ “อากร” 
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ผูกขาดการเก็บภาษีจากการค้าขายและการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ ของราษฎร ระบบการเก็บ
ภาษแีบบใหม่น้ีเรียกว่า ‚ระบบเจ้าภาษีนายอากร‛ (รําไพ อุดมไพจิตรกุล. 2526:49-50) 

 การกําหนดภาษีชนิดใหม่ที่จัดเก็บในสมัยรัชกาลที่ 3 น้ัน เจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้เสนอว่าจะ
เก็บภาษีอะไร โดยออกไปสํารวจการทํามาหากินของราษฎรเพื่อดูว่าราษฎรประกอบอาชีพอะไรที่พอจะ
เก็บภาษีได้ เมื่อสํารวจแล้วก็ทูลเกล้าถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์เสนอแนะให้เก็บภาษีสิ่งนั้นๆ พร้อม
เสนอตัวเองเป็นเจ้าภาษีนายอากรเพื่อมารับทํา เมื่อบุคคลใดได้รับเลือกเป็นเจ้าภาษีนายอากรแล้ว จะ
ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ให้มีฐานะเป็นข้าราชการตําแหน่ง ‚ขุน‛ ศักดินา 400 เพื่อให้มี 
“อํานาจและสิทธิ” ในการบังคับควบคุมให้ราษฎรเสียภาษีตามกําหนด (วารุณี โอสถารมย์. 2547: 221) 

 เมื่อรัฐพิจารณาว่าผลผลิตที่เจ้าภาษีนายอากรเสนอมานั้นยังไม่เคยเป็นรายได้มาก่อน และ
เมื่อจัดเก็บแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ก็อนุญาตให้ผู้มาขอรับทําผูกขาดในการเก็บภาษี
ตามที่ประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว  การประมูลภาษีดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีแก่รัฐบาลด้วยประการทั้งปวง 
นับต้ังแต่ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างขุนนางข้าราชการไปจัดเก็บ การได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยสม่ําเสมอ
เพราะเจ้าภาษีนายอากรต้องนําเงินส่งตามงวดปีที่กําหนด จนไปถึงการได้รับรายได้ทวีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
เจ้าภาษีนายอากรต่างพยายามแข่งขันประมูลกันอยู่ตลอดเวลา (สมคิด ศรีสิงห์. 2515: 113) 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีภาษีชนิดใหม่เพิ่มขึ้นถึง 38 ชนิด อาทิ 
ภาษีที่ได้มาจากผืนดินและการแปรรูปการเกษตร เช่น ภาษีพริกไทย (เก็บจากผู้ซื้อลงสําเภา) ภาษี
พริกไทย (เก็บจากชาวไร่ที่ปลูกพริกไทย) ภาษีฝาง ภาษีเกลือ ภาษีฝ้าย ภาษีต้นยาง ภาษีจาก ภาษี
คราม ภาษีน้ํามันมะพร้าว ภาษีน้ําตาลหม้อ ภาษีปอ ภาษียาสูบ ภาษีน้ําตาลอ้อย ภาษีน้ําตาลทราย 
ภาษีที่ได้มาจากสายน้้า เช่น ภาษีปลาแห้งและภาษีเรือจ้างทางโยง และภาษีที่ได้มาจากผืนป่า เช่น 
ภาษีไม้แดง (เก็บจากผู้ซื้อลงสําเภา) ภาษีไม้แดง (เก็บจากผู้ขาย) ภาษีไม้รวก ภาษีไม้สีสุก ภาษีไม้ต่อ
เรือ ภาษีฟืน ภาษีไม้ไผ่ป่า ภาษีไม้ซุง ภาษีของต้องห้าม เช่น อากรไม้กฤษณา  ไม้จันทร์และไม้หอม 
(เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. 2517: 88-89) 

 อย่างไรก็ตาม รายได้แผ่นดินบางชนิดเช่น อากรค่านา รัฐเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์เอง เพราะ
เป็นอากรที่สร้างรายได้ให้กับรัฐค่อนข้างสูงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียของประเทศเป็นอย่าง
มาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงการเก็บอากรค่านาใหม่ จาก
การเรียกเก็บเป็นข้าวเปลือกเปลี่ยนมาเป็นเงินแทนในอัตรา ไร่ละ 1 สลึง 1 เฟื้อง การเก็บอากรค่านา
เป็นเงินตราทําให้ชาวนาไม่ต้องลําบากในการขนส่งหางข้าวมาสู่ฉางหลวงที่กรุงเทพมหานครด้วยตนเอง 
ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ผลประโยชน์เป็นเงินตราเพิ่มขึ้น ไร่ละ 1 เฟื้องอีกด้วย (มณฑล คงแถวทอง. 
2527: 43-44) 
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 ดังนั้น ถึงแม้ว่าบ้านสามชุกจะเป็นเพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าระดับท้องถิ่นเล็กๆ แห่งหนึ่ง  
ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกเชื่อมร้อยเข้ากับ
ระบบการค้าต่างประเทศและนโยบายการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ของภาครัฐ รัฐได้ใช้อํานาจผ่านระบบ
เจ้าภาษีนายอากรมาเป็นเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ทางกายภาพของบ้าน
สามชุกทั้งจากพื้นดิน สายน้ําและผืนป่า ในรูปของภาษีอากรประเภทต่างๆ ท้ังที่เป็นผลผลิตทางการ 
เกษตรและเงินตราเข้ามาสู่เมืองหลวง เพื่อเป็นสินค้าส่งออกสําหรับการค้าเรือสําเภาของชนชั้นปกครอง
และเป็นเงินทุนของรัฐสําหรับค่าใช้จ่ายในการทํานุบํารุงประเทศชาติ 

 เอกชนที่เข้ามาประมูลผูกขาดการเก็บภาษีอากรจากรัฐส่วนใหญ่เป็นชาวจีน เนื่องจากชาวจีน
ไม่ติดอยู่ในระบบไพร่ทาสเหมือนราษฎรไทย จึงถูกเกณฑ์แรงงานเพียงคนละ 1 เดือนต่อ 3 ปีหรือจ่าย
เป็นเงินภาษีให้แก่รัฐสยามในอัตราคนละ 1.50 บาท ชาวจีนจึงมีอิสระเสรีในการเดินทางไปเก็บภาษี
อากรได้ทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น ชาวจีนในลุ่มน้ําท่าจีน นอกจากเป็นพ่อค้าแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ชาวน้ําและชาวป่า และเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อขายสินค้าต่างๆ ระหว่างชุมชนตลอดลุ่มน้ําท่าจีนแล้ว ยังมี
บทบาทเป็นเจ้าภาษีนายอากรด้วย เมื่อชาวจีนสะสมกําไรจากการค้าและการเก็บภาษีมากพอก็สามารถ
ก้าวไปสู่บทบาทของเจ้าของกิจการประเภทต่างๆ ในลุ่มน้ําท่าจีน เช่น เจ้าของโรงงานน้ําตาล โรงสีข้าว 
รวมถึงตลาด ชาวจีนจึงเป็นกําลังสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับรัฐสยามทั้งใน
ระดับ ‚หมู่บ้าน‛ ‚ชุมชน‛ และ ‚เมือง‛ เรื่อยมา (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 2532: 77) 

 ในช่วงความรุ่งเรืองของระบบเจ้าภาษีนายอากรนั้น พบว่า ไพร่หัวเมืองอยู่ในสภาวการณ์ถูกกด
ขี่จากการเรียกเก็บภาษีและอากรในอัตราเกินกําลังความสามารถที่พวกเขาจะรับได้ วารุณี โอสถารมย์ 
(2547:239) กล่าวว่านิราศสุพรรณ เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ได้บันทึกรูปแบบ
ความขัดแย้งและการต่อต้านระบบเจ้าภาษีนายอากรของราษฎรในหัวเมืองสุพรรณบุรีว่า มีปฏิบัติการ
อย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นการประท้วงด้วยกําลัง การหลบหนีอํานาจรัฐเข้าไปใน “ซ่อง” หรือชุมชน
นักเลงที่คอยให้ความคุ้มครองช่วยเหลือลูกหนี้โดยยินยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักเลงเหล่านั้น ซึ่ง
หากมีผู้ใดติดตามมาเอาตัวลูกหนีก้็ถูกผู้คนในหมู่บ้านกลุ้มรุมฆ่าฟันจนตาย การปลอมสัก เช่น กรณี
ไพร่หลวงลาวกว่า 100 คนในเขตเมืองสุพรรณบุรีทําการปลอมสักเพื่อหลีกเลี่ยงการชําระค่าภาษีอากร 
หรือแม้แต่การลดสถานภาพด้วยการขายตัวเป็นทาส   

 ความรุ่งเรืองของระบบเจ้าภาษีนายอากรเสื่อมคลายลงในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีการสมคบกันระหว่างกลุ่มสมาคมลับจีนต่อการประมูลผูกขาดภาษีบ่อน
เบี้ย ฝิ่นและสุรา ทําให้ระบบประมูลของเจ้าภาษีนายอากรเป็นการสมยอม ผลคือ เจ้าภาษีมีกําไรมาก
ข้ึนแต่รายได้ของรัฐลดลง  อีกทั้งราษฎรหลบเลี่ยงการเสียภาษีมากขึ้นด้วยการทําให้ตนมีภาวะหนี้สิน
ยอมขายตัวลงเป็นทาสเพื่อจะได้ไม่จ่ายภาษี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้
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ทรงปฏิรูประเบียบการบริหารภาษีอากรเสียใหม่โดยจัดต้ังหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบในการควบคุมการเก็บ
ภาษีอากรโดยตรงและออกพระราชบัญญัติเจ้าภาษีนายอากรและพระราชบัญญัติการภาษีอากรเพื่อให้
การเก็บภาษีอากรมีระเบียบแบบแผนและรัดกุมมากย่ิงขึ้น 

 จากบริบทที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พัฒนาการและอัตลักษณ์ของบ้านสามชุกในช่วง 
ระหว่าง พ.ศ.2370 - ก่อน พ.ศ.2398 นั้น คือ การเป็น “พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนท้องถิ่น
ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน” ความหมายดังกล่าวถูกผลิตสร้างจากคนท้องถิ่นบ้านสามชุกซึ่งประกอบด้วยคนไทย 
ละว้า กะเหรี่ยง และจีนที่ปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนและสัน
ดอนทรายกลางแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุกทั้งในฤดูน้ําหลากและน้ําลด ในขณะเดียวกันพื้นที่แห่งนี้
ก็มีความหมายต่อรัฐสยามในฐานะของ “พื้นที่แห่งรายได้และผลประโยชน์” จากการเก็บส่วย อากรและ
ภาษีผลผลิตประเภทต่างๆ ที่เกิดจากพื้นที่ทางกายภาพทั้งจากผืนดิน สายน้ําและผืนป่าของบ้านสามชุก
ผ่านระบบเจ้าภาษีนายอากร เพื่อนําผลผลิตและเงินตราดังกล่าวไปเป็นสินค้าส่งออกสําหรับการค้าขาย
เรือสําเภาและเป็นเงินทุนสําหรับทํานุบํารุงประเทศชาติในด้านต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทั้งทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับราชธานี 

 
ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2398 - พ.ศ.2453: ชุมชนการค้าข้าวแห่งหน่ึงริมฝ่ังแม่น้้าท่าจีน 
 1.รัฐกับการด้าเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก 
 ในปี พ.ศ.2398 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้นําพาสยาม
ประเทศสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าเสรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศตะวันตก “ข้าว” กลาย 
เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศตามความต้องการของตลาดโลก ทําให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นจากเดิม
ราคาประมาณเกวียนละ 10-12 บาทมาเป็นเกวียนละ 20 บาท (มณฑล คงแถวทอง. 2527: 93) ราคา
ข้าวท่ีสูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 ทําใหภ้าครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าวขยายพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ โดยยกเว้นและลดหย่อนการเก็บอากรค่านาในพื้นที่
บุกเบิกใหม่เป็นเวลา 4 ปี  
 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดฯ ให้มีการขุดคลองทางฝั่งตะวันตก
ตอนล่างของแม่น้ําเจ้าพระยาจํานวน 4 คลอง คือ คลองเจดีย์บูชา (พ.ศ.2401) เพื่อใช้เป็นเส้นทางไป
บูชาพระปฐมเจดย์ี จังหวัดนครปฐมและเพื่อใช้ขนส่งอ้อยและน้ําตาลมายังแม่น้ําท่าจีน คลองมหาสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2403) เพื่อเชื่อมแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําท่าจีนเข้าด้วยกัน คลองดําเนินสะดวก (พ.ศ.2409) 
และคลองภาษีเจริญ (พ.ศ.2410) ขุดเพื่อเชื่อมแม่นํ้าเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําแม่กลองเข้า
ด้วยกัน ทําให้การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตระหว่างกรุงเทพมหานคร นครชัยศรี สมุทรสาครและ
ราชบุรีสะดวกขึ้น สําหรับผลทางอ้อมคือ การขยายที่นาทั้ง 2 ฝั่งคลอง เนื่องจากเมื่อมีการขุดคลองผ่าน
เข้าไปยังที่รกร้างว่างเปล่าที่ดิน 2 ฝั่งคลองก็สามารถเปิดเป็นที่นาได้ง่าย เพราะมีน้ําเพียงพอต่อการ
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เพาะปลูกและสะดวกต่อการอพยพเข้าไปต้ังถิ่นฐาน เช่น การขุดคลองมหาสวัสด์ิทําให้เกิดพื้นที่นาขึ้นมา
ใหม่จํานวน 16,200 ไร่  (กิตติ ตันไทย. 2520: 233-234) และเมื่อผลิตข้าวได้คลองเหล่านี้ยังเป็นเส้นทาง
ลําเลียงผลผลิตมาสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย   
 ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาครัฐได้สร้างแรงจูงใจให้
ชาวนาขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากยิ่งขึ้น โดยประกาศยกเว้นการเก็บอากรค่านาในพื้นที่บุกเบิกใหม่
เป็นเวลา 3 ปี และมีการยกเว้นอากรค่านาในพื้นที่เพาะปลูกท่ีเสียหายเนื่องจากนํ้าท่วมเป็นบางปีด้วย 
อีกทั้งมีการยกเลิกระบบไพร่ (พ.ศ.2448) ทาส (เริ่มพ.ศ.2417) เพื่อให้ชาวนามีปริมาณแรงงานใน
ครอบครัวอย่างเพียงพอต่อการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก  
 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ทางกายภาพของพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเพาะปลูกและลําเลียงผลผลิต “ข้าว” จาก
หมู่บ้านในลุ่มน้ําท่าจีนมาสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมากขึ้น โดยโปรดฯ ให้เอกชน
ขุดคลองทางฝั่งตะวันตกตอนบนของแม่น้ําเจ้าพระยาจํานวนมาก เช่น คลองนราภิรมย์ (พ.ศ.2421-
2423) เพื่อเชื่อมแม่น้ําสุพรรณบุรใีนเขตเมืองนครชัยศรีกับคลองทวีวัฒนา คลองพระราชาภิมล (พ.ศ.
2433) เชื่อมพื้นที่ทุ่งบางบัวทองในจังหวัดนนทบุรกีับทุ่งบางปลาและบางภาษีในเขตเมืองนครชัยศรี และ
คลองพระยาบรรฤา (พ.ศ.2435) เชื่อมแม่น้ําเจ้าพระยากบัแม่น้ําสุพรรณบุรี การขุดคลองดังกล่าวเท่ากับ
เป็นการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวทางฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรด้ีานตะวันออกไปจนจรดแม่น้ําเจ้าพระยา ทําให้
พื้นที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีตอนล่างกับเขตจังหวัดนครปฐมเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่าง
ยิ่ง (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 2554: 45,47)  
 
 2.บ้านสามเพ็ง: พื้นที่แห่งการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนผ่านนามสู่ ‚บ้านสามชุก‛ 
 ผลจากปัจจัยแรงหนุนของภาครัฐ จากการยกเว้นและลดหย่อนการเก็บอากรค่านาในพื้นที่
บุกเบิกใหม่ การขุดคลองจํานวนมากเพื่อขยายพื้นที่ทํานา การยกเลิกระบบไพร่ทาสเพื่อให้ชาวนามี
ปริมาณแรงงานเพียงพอต่อการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก ประกอบกับราคาข้าวที่สูงขึ้นตามความต้องการ
ของตลาดโลก และพื้นที่ทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ําท่าจีน เป็นแรงจูงใจให้ชาวนาในพื้นที่
เมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกข้าวมากที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อค้าขายกันอย่างคึกคัก 
 ในส่วนของชุมชนบ้านสามชุกก็อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนผ่านวิถีการปลูกข้าวจากการทํานา
เพื่อยังชีพและแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชนระดับท้องถิ่นไปสู่การผลิตเพื่อการค้า แต่ด้วยเงื่อนไขอันจํากัด
ของพื้นที่เดิมในการขยายเป็นผืนนาแปลงใหม่ เนื่องจากพื้นที่ถัดจากบ้านสามชุกเข้าไปตอนในเป็น
พื้นที่ดอนและเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการทํานา กอปรกับพื้นที่ทาง
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กายภาพริมฝั่งนํ้าที่มีลักษณะเป็นรูปโค้งเกือกม้าที่ตลิ่งมักถูกกัดเซาะ และเกิดเป็นสันดอนทรายขึ้นกลาง
แม่น้ําก็ไม่เอ้ือกับการคมนาคมขนส่งด้วยเรือบรรทุกขนาดใหญ่ ท่ีจะนําผลผลิตข้าวจากท้องถิ่นไปยัง
กรุงเทพมหานคร ในราวปี พ.ศ.2439 ชาวบ้านสามชุกส่วนใหญ่จึงย้ายครอบครัวไปขยายพื้นที่ปลูกข้าว
และตั้งถิ่นฐานใหม่ ณ บ้านสามเพ็ง พื้นที่บนฝั่งแม่น้ําท่าจีนด้านเดียวกันและห่างจากบ้านสามชุกขึ้นไป
ทางเหนือ 2 กิโลเมตร ด้วยเป็นพื้นที่ท่ีมสีภาพแวดล้อมเป็นผืนป่าสาธารณะอันกว้างขวาง และเป็นพื้นที่
ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า-ออกกับชุมชนอ่ืนด้วยทางน้ําและเกวียนได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสายบ้าน
หนองโรง-ชัฎหวาย ถนนสายบ้านหนองผักนาก-บ้านขังขอม (คลองขอม) และลําคลองโป่งแดง-ลําน้ํา   
ท่าจีน (อรุณี จําปานิล. 2550: 45) 
 พร้อมกันนั้น ริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีนบริเวณบ้านสามเพ็งเป็นหาดที่มีความลาดยาวได้เอ้ืออํานวย
ต่อการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งข้าวขนาดใหญ่ สามเพ็งจึงค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมแห่งใหม่ของ
ชาวบ้านสามชุกที่ขยับขยายมา ประกอบด้วยชาวไทยท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่าง
จริงจัง ชาวป่าและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงผู้เดินทางด้วยเกวียนเข้ามาค้าขายเมื่อต้องการสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จําเป็น และกลุ่มผู้ค้าคนกลางชาวจีนที่ได้ทําหน้าที่ทางสังคมซับซ้อนขึ้นจากการเป็นคนกลาง
ในการแลกเปลี่ยนผลิตผลจากชาวน้ําและชาวป่า มาเป็นผูซ้ื้อขายข้าวจากชุมชนท้องถิ่นมาสู่โรงสีใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งขายต่อไปยังต่างประเทศ  
 ด้วยปัจจัยทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ของบ้านสามเพ็งเป็นชาวสามชุกเดิม พวกเขาจึงได้เปลี่ยน
ผ่านนามชุมชน ‘สามเพ็ง’ เป็นชุมชน ‘สามชุก’ ตามชื่อหมู่บ้านเดิมและเป็นรู้จักกันในฐานะ “ชุมชน
การค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน” จากพลวัตแห่งการค้าขายข้างต้น ส่งผลให้ตลาดสามชุกกลายเป็น
พื้นที่ทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าขายแลกเปลี่ยน การเดินทางและการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐานจากผู้คนต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพประกอบ 4 บ้านสามเพ็งหรือตลาดสามชุกในปัจจุบันต้ังอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีน ที่มี

ลักษณะเป็นเส้นตรงยาวไม่คดโค้ง ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวเอื้อต่อการเทียบท่าของเรือขนส่ง 
ขนาดใหญ่และขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวของชาวบ้านสามชุก  

ที่มา: htttp://maps.google.co.th. 2556. ออนไลน์. 
 

 3.ชาวจีนกับการเข้ามาครอบครองพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนที่ทางสังคมของตลาด
สามชุก   
 การอพยพของชาวจีนเข้าสู่ตลาดสามชุกแห่งใหม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน โดยมี 2 กลุ่มหลัก 
คือ ชาวจีนที่ยังไม่มีทุนรอนมากนัก มักอาศัยอยู่บริเวณรอบตลาดสามชุก เพื่อเพาะปลูกผักหรือขาย
แรงงานในการผลิตพืชผลป้อนเข้าสู่ตลาด สําหรับผู้ที่มีทุนรอนบ้างแล้วจะประกอบอาชีพค้าขายโดยการ
เปิดร้านค้าบนฝั่ง สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2554: 102-105) กล่าวว่า นับต้ังแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา
มีตลาดเกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนหลายแห่ง ตลาดส่วนใหญ่มักมีเจ้าของเป็นคนจีนที่ร่ํารวย ซึ่งส่วนมาก

บ้านสามชุก 

   แม่น ้าท่าจีน 

บ้านสามเพ็ง 
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เคยเป็นพ่อค้าย่อยหรือเป็นเจ้าภาษีนายอากรมาก่อน เมื่อมีฐานะดีจึงขยายร้านหรือเรือแพให้คนเช่า
ขายของ ตลาดในลุ่มน้ําท่าจีนมีลักษณะเด่นเหมือนกันคือ อยู่ริมน้ําสร้างด้วยไม้ เป็นเรือนแถวยาวหลาย
ห้อง  เรือนแถวหันหน้าชนกันใช้สําหรับขายของต่างๆ  ในตลาดหรือใกล้ตลาดจะมีโรงบ่อน โรงหวย โรง
ตีปลา ตีไก่ โรงฝิ่น ท่าเรือ โรงเจหรือศาลเจ้า และวัด ชายนํ้าติดตลาดนั้นมักมีเรือแพของชาวจีนปลูก
สร้างไว้สําหรับขายของด้วย บางแห่งมีเรือแพจอดเรียงรายกันประมาณ 100 หลังคาเศษ ตลาดจึงกลาย 
เป็นชุมชนใหญ่ของชาวจีน ไกลจากตลาดออกไปจึงเป็นที่อยู่ของคนกลุ่มต่างๆ ที่มักจะเดินทางไปมา
ค้าขายกันที่ตลาด   
 ความคึกคักในการค้าข้าวของตลาดสามชุกภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เห็นได้จากการมีเรือ
พ่อค้าชาวจีนจํานวนมากล่องมาตามลําน้ําเพื่อหาซื้อข้าวจากชาวนาตามหมู่บ้าน ชาวนาที่อยู่ตามที่ดอน
จะใช้วิธีขนข้าวเปลือกใส่เกวียนลงมายังท่าน้ําซึ่งมีเรือพ่อค้าคอยจอดรับซื้อข้าวอยู่ ดังปรากฏในรายงาน
การตรวจราชการมณฑลนครชัยศรี ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ความว่า ‚... ลําน้ําสุพรรณ
ต้ังแต่พ้นเมือง   ขึ้นไปหรือใต้เมืองลงมา ทําเลผู้คนแลการทํามาค้าขายบริเวณนี้ บ้านเรือนเป็นเรือนฝา
กระดาน โดยมากพบเรือเข้า (ข้าว) ขนาดใหญ่ขึ้นมาบันทุกเข้าตลอดทางสัก 200 ลํา เห็นได้ว่าการค้าขาย
เจริญขึ้นมาก... ‛ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 18 สิงหาคม – 27 ตุลาคม ร.ศ.117) 
 ชาวจีนทั้ง 2 กลุ่มนี้จึงมีบทบาททางการค้าทั้งในฐานะผู้ผลิต พ่อค้าคนกลางและเจ้าของกิจการ
ในตลาดสามชุกและได้สร้าง ‚เจี๊ยปึงเถ่ากง‛ หรือ ‚ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง‛ ข้ึนในปี พ.ศ.2439 ณ พื้นที่
บนฝั่งติดกับท่าเรือของตลาด เพื่อเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์รองรับการสถิตย์ของเทพเจ้าแห่งการค้าและเป็น
พื้นที่ปฏิบัติการทางความเชื่อของชาวจีนในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี ้ เจี๊ยปึงเถ่ากงยังมีส่วนต่อการสร้าง
พื้นที่ตลาดสามชุกในส่วนที่อยู่บนฝั่ง ให้มีความหมายเป็นพื้นที่แห่งการลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงถาวรใน
การดํารงความเป็นชุมชนการค้าของคนจีน (อมรา จันทรมานะ. 2548: 58-61)  
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ภาพประกอบ 5 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก: สัญญลักษณ์แห่งการต้ังชุมชนการค้าขายของชาวจีน  
ที่มา: http://www.thaidphoto.com. 2556. ออนไลน์. 
  
 4.ที่ว่าการอ้าเภอนางบวช: รัฐกับการดูแลส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ในขณะเดียวกัน จากราคาข้าวที่สูงขึ้นก่อให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประการ เช่น ความขัดแย้ง
เรื่องที่ดิน เนื่องจากชาวนามีความต้องการที่ดินในการปลูกข้าวมากขึ้นจึงเข้าไปจับจองที่ดินซ้ําซ้อนกัน 
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการปล้นเรือค้าข้าวและการลักขโมยโค กระบือ อันเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การทํานา ภาครัฐจึงต้องเข้ามากํากับดูแลความเรียบร้อยของชุมชนให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้
อย่างราบรื่นและรักษาผลประโยชน์ของรัฐจากการเก็บภาษีอากรภายในชุมชนสามชุก ด้วยการจัดต้ัง 
‘ที่ว่าการอําเภอนางบวช’ ขึ้นใน พ.ศ.2441 (อรุณี จําปานิล. 2550: 39) ณ พื้นที่บนฝั่งน้ําใกล้กับตลาด
สามชุกทางทิศใต้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ที่ว่าการอําเภอจึงถูกต้ังขึ้นมาเพื่อดูแล
ราษฎรให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของภาครัฐที่จะได้รับ
จากราษฎรนั่นเอง 
 รัฐได้ขยายอาณาเขตพื้นที่ทางกายภาพของที่ว่าการอําเภอนางบวชรุกล้ํา ครอบทับและควบ
รวมพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคมของราษฎรบนฝั่งบางส่วนให้กลายมาเป็นของรัฐ โดยการอ้าง
สิทธิในการครอบครองว่า พื้นที่บางส่วนของตลาดสามชุกต้ังอยู่บนพื้นที่ของที่ว่าการอําเภอ ดังนั้นพื้นที่
ดังกล่าวจึงต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ เมื่อรัฐได้ขีดเส้นอาณาเขตและนิยามความหมายใหม่ให้กับพื้นที่
ดังกล่าว ชาวบ้านจึงกลายมาเป็นผู้อาศัยและการที่จะเข้ามาอยู่อาศัยหรือเข้ามาสร้างบ้านเรือนในบริเวณ
ดังกล่าวได้ ต้องเสียค่าเช่าตามอัตราที่หน่วยงานราชพัสดุ กรมธนารักษ์เป็นผูก้ําหนด  
 จากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่บนฝั่ง โดยมีที่ว่าการอําเภอต้ังอยู่ใกล้ตลาดได้นํา 
ไปสู่การขยายความหมายของพื้นที่ตลาดสามชุก จากเดิมเป็นเพียงชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่ง       
แม่น้ําท่าจีนมาเป็นพื้นที่ที่รองรับผู้มาติดต่อราชการรวมถึงข้าราชการจากต่างถิ่น  อีกทั้งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้คน  จากเดิมที่ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชาวตลาดสามชุกกับพ่อค้าแม่ค้า
กลุ่มต่างๆ  ริมแม่น้ําท่าจีนมาเป็นการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชาวตลาดสามชุกกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่
ที่อยู่บนฝั่ง ผู้มาติดต่อราชการและข้าราชการที่มาจากส่วนกลางอย่างซับซ้อนมากขึ้น พื้นที่บนฝั่งจึงมี
ความหมายใหม่ในเชิงเศรษฐกิจ ทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่เคยต้ังร้านค้าเรือนแพอยู่ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนหน้า
ตลาดสามชุกเคลื่อนย้ายและขยับขยายพื้นที่ทางการค้า ขึ้นมาปลูกเรือนร้านค้าบนฝั่งใกล้ที่ว่าการอําเภอ
มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางการผลิตข้าวเพื่อการค้าและการขยายตัวของการค้าภายใน
ท้องถิ่นเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป เพราะการคมนาคมทางน้ําไม่
สามารถกระทําได้ในช่วงฤดูน้ําลด เศรษฐกิจแบบเงินตราจึงยังไม่แพร่หลายมากนัก จวบจนหลังสงคราม 

http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=271442
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โลกครั้งที่ 2 ตลาดสามชุกจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตลาดประจําอําเภอที่มีความเจริญ 
รุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง   จากการค้าขายโดยใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทต่างๆ  
 เมื่อ ‘ข้าว’ มีความหมายใหม่จากผลผลิตที่ราษฎรปลูกเพื่อยังชีพภายในครัวเรือนมาเป็นพืช
เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก “ผืนดิน” ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญจึงมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มมากย่ิงขึ้น
ทั้งต่อราษฎรและรัฐสยาม ชาวตลาดสามชุกได้ปฏิบัติการต่อผืนดินบ้านสามเพ็งจากเคยเป็นท่ีรกร้าง
ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นพื้นที่แห่งการต้ังถิ่นฐานแห่งใหม่ ผืนนาผืนใหม่ ตลอดจนเป็นตลาดการค้าข้าว
บนฝั่งแห่งใหม่ท่ีสร้างรายได้ให้กับชาวตลาดสามชุกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปฏิบัติการครอบทับชื่อบ้านสามเพ็ง
ด้วยชื่อบ้านสามชุก สําหรับจินตนาการของภาครัฐต่อพื้นที่บ้านสามเพ็งนั้น พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อุดม
สมบูรณเ์หมาะสมแกก่ารเพาะปลูกข้าวและสามารถสร้างรายได้ในรูปของ “อากรค่านา” ใหแ้ก่รัฐอย่าง
มาก  รัฐจึงควบคุม จัดระบบและจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดด้วยการส่งเสริมให้ราษฎร
ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องถึง 9 ปี พร้อมกับจัดต้ังหน่วยงานของรัฐขึ้นมาดูแลผลประโยชน์
จากการใช้ผืนดินดังกล่าว  ทําให้พื้นที่บนฝั่งของบ้านสามเพ็งกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหมายใหม่ทาง
เศรษฐกิจและกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมของผู้คนกลุ่มต่างๆ อย่างซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 
 จากบริบทที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกระหว่าง 
พ.ศ.2398 ถึง พ.ศ.2453 ดํารงอยู่ในฐานะของ “ชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน” อัตลักษณ์
ดังกล่าวถูกผลิตสร้างจากคนท้องถิ่นบ้านสามชุกซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชน ที่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิตจากการปลูกข้าวเพื่อยังชีพและแลกเปลี่ยนภายในชุมชนไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออกบนพื้นที่ทํากิน
แห่งใหม่นาม “บ้านสามเพ็ง” พื้นที่บนฝั่งแม่น้ําท่าจีนห่างจากบ้านสามชุกขึ้นไปทางเหนือ 2 กิโลเมตร 
ด้วยเป็นพื้นที่ท่ีมีสภาพแวดล้อมเป็นผืนป่าสาธารณะอันกว้างขวาง และเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า-
ออกกับชุมชนอ่ืนด้วยทางน้ําและเกวียนได้ถึง 3 เส้นทาง อีกทั้งริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีนบริเวณบ้านสามเพ็ง
เป็นหาดที่มีความลาดยาวเอื้ออํานวยต่อการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งข้าวขนาดใหญ่ นอกจากนี้ชาวจีน
ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบสร้างความหมายให้กับพื้นที่แห่งนี้ ในฐานะของพ่อค้าคนกลางและ
เจ้าของกิจการ ด้วยการสร้างให้พื้นที่แห่งนี้เกิดพลวัตในการซื้อ-ขายข้าวระหว่งชุมชนตลาดสามชุกและ
ชุมชนแวดล้อมตลอดลุ่มน้ําท่าจีน 
 ในขณะเดียวกัน ความหมายของตลาดสามชุกที่ถูกประกอบสร้างจากคนท้องถิ่นและคนจีนนี้
ส่งผลต่อจินตนาการของคนจีนและรัฐสยามในลักษณะที่แตกต่างกันไป สําหรับคนจีน พื้นที่แห่งนี้
นอกจากมีความหมายเป็นชุมชนแห่งการค้าข้าวแล้ว ยังมีความหมายเป็นพื้นที่แห่งการลงหลักปักฐาน
อย่างมั่นคงในการดํารงความเป็นชุมชนการค้าของชาวจีนอีกด้วย และสําหรับรัฐสยามนั้น ความเจริญ 
รุ่งเรืองจากการผลิตและค้าขายข้าวในพื้นที่ตลาดสามชุกทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความหมายความสําคัญต่อ
รัฐในฐานะของ “ชุมชนที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” จนกระทั่งต้องจัดต้ังที่ว่าการอําเภอขึ้นมา
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เพื่ออํานวยความสะดวกแก่จํานวนประชากรที่เพิ่มสงูขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลผลประโยชน์และรายได้ของ
รัฐอย่างเข้มงวด  
 
ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2454 - พ.ศ.2519: ตลาดประจ้าอ้าเภอที่มีความเจริญรุ่งเรือง   
อย่างมาก     
 1.ตลาดสามชุก: การก่อร่างสร้างตัวสู่การเป็นตลาดประจ้าอ้าเภอ 
 พลวัตการค้าข้าวในตลาดสามชุกดําเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดพุทธศตวรรษที่ 24 ครั้นในปี 
พ.ศ.2457 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทยได้เห็นถึงความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและจํานวนประชาชนในชุมชนสามชุกที่เพิ่มขึ้น จึงยกระดับให้ชุมชนสามชุกเป็น 
‘อําเภอสามชุก’ และเปลี่ยนชื่อจาก ‚ที่ว่าการอําเภอนางบวช‛ เป็น ‚ที่ว่าการอําเภอสามชุก‛ จากการที่
ชุมชนการค้าบนฝั่งมีความสัมพันธ์กับการค้าขายทั้งทางน้ําและทางบกอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทําให้
ตลาดสามชุกกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งบริเวณแม่น้ําท่าจีนที่เชื่อมต่อกับ 
กรุงเทพมหานครและชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในเมืองสุพรรณบุรี 
 

 
ภาพประกอบ 6  แสดงที่ว่าการอําเภอนางบวชที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นที่ว่าการอําเภอสามชุกพร้อมทั้งมีการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น   เพื่อรองรับผู้คนจํานวน
มากที่เข้ามาติดต่อราชการ ค้าขายและอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นที่ตลาดสามชุก 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
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 ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นพื้นที่รองรับการเคลื่อนตัวของสินค้านานาชนิดจากต่างถิ่น รวมทั้ง
เป็นพื้นที่รองรับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ซึ่งเดินทางมาติดต่อราชการ ค้าขาย และอพยพเข้ามาร่วมต้ัง  
ถิ่นฐานในชุมชนที่มีอนาคตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนี้ รวมทั้งนายหุย  แซ่เฮงซึ่งเป็น ‚เถ้าแก่‛ คนหนึ่ง
ที่ได้สะสมทุนรอนจากการเป็นเจ้าภาษีนายอากร และในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น “ขุนจํานงจีนารักษ์” ตําแหน่งกรมการพิเศษ จังหวัด
สุพรรณบุร ี ก็ได้มาขอเช่าพื้นที่บางส่วนจากกรมธนารักษ์บริเวณริมแม่น้ําท่าจีนในราวปี พ.ศ.2459 ซึ่ง
ปัจจุบันคือพื้นที่ในตลาดสามชุกซอย 1 และซอย 2 และปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้นหันหน้าเข้ากัน
เป็นแถวยาว โดยมีถนนเล็กๆ ค่ันกลางเพื่อใช้เป็นทางเดินสําหรับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายสินค้า เถ้าแก่หุย
จึงมีความสําคัญต่อตลาดสามชุกในฐานะของ “ผู้นําคนแรก” ที่ได้สร้างอาคารร้านค้าขึ้นในตลาดสามชุก
อย่างมั่นคงและเป็น “เจ้าภาษีนายอากรคนแรก” ของตลาดสามชุกที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิจาก
พระมหากษัตริย์ไทย เถ้าแก่หุยจึงเป็นเถ้าแก่ที่ชาวตลาดสามชุกรู้จักและจดจําได้มากกว่าเถ้าแก่คน
อ่ืนๆ ในตลาดสามชุก 

 สําหรับพื้นที่ที่ใช้ปลูกเป็นท่ีพักอาศัยของเถ้าแก่หุยนั้นอยู่ต้นซอย 2 เป็นอาคารไม้ 3 ชั้นที่
งดงามด้วยการฉลุไม้เป็นลวดลายที่เรียกว่า “ลายขนมปังขิง” ประดับประดาตามส่วนต่างๆ ของอาคาร
เช่น ช่องลม หน้าต่าง ประตู และแผงประดับใต้หลังคา พร้อมกระเบื้องปูพื้นที่สั่งทําพิเศษจากต่าง 
ประเทศ อาคารดังกล่าวนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว เถ้าแก่หุยยังใช้เป็นที่ต้ังกิจการโรงเหล้า   โรงยาฝิ่น
ของตนเองอีกด้วย ซึ่งสุมาลย์ จีนารักษ์ บุตรสาวของเถ้าแก่หุย ได้เล่าถึงความสําคัญของอาคารหลังนี้
และความสัมพันธ์ระหว่างบิดาของตนกับชาวตลาดสามชุกไว้ว่า “บ้านสามชั้นของเตี่ยเป็นศูนย์กลาง
สําคัญของชุมชน ตอนกลางวันจะมีคนสูงอายุมานั่งคุยนอนคุยกันเสมอ เต่ียเป็นคนใจดีมีเมตตา ไม่ถือ
ตัว เข้ากับคนได้ทุกเพศทุกวัย ใครมีเรื่องเดือดร้อนก็จะมาปรึกษาเต่ีย เต่ียจะให้คําแนะนําที่ถูกต้อง  
บางทีก็ให้เงินช่วยเหลือ เต่ียเป็นผู้นําในกิจกรรมทั้งประเพณีไทยและจีน จึงเป็นที่รักของผู้คนในตลาด
เป็นอย่างมาก” (คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2547: ซีดีรอม) 
 จากคําบอกเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เถ้าแก่หุยเป็นผู้มีความสําคัญต่อตลาดสามชุกและเป็น
ผู้ที่ชาวตลาดสามชุกให้ความรักและเคารพ ทั้งในฐานะของผู้นําทางเศรษฐกิจ ผู้นําชุมชนและผู้นําทาง
จิตวิญญาณ ซึ่งในเวลาต่อมาชาวตลาดสามชุกได้เรียกคืนบุคคลในอดีตท่านนี้ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์  ด้วยการรื้อฟื้นประดิษฐ์สร้างประวัติของเถ้าแก่หุยให้กลายเป็น “วีรบุรุษ
ของชุมชน” ที่ได้ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาติด้วยการเป็นเจ้าภาษีนายอากรจนได้รับพระราชทาน
บรรดาศักด์ิจากพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่แห่งนี้ พร้อมทั้งปรับปรุง
ตกแต่งและเปลี่ยนความหมายบ้านพักอาศัยของเถ้าแก่หุยให้กลายเป็น “พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์”  
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ที่จําลองวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีตมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรียนรู้ได้ในปัจจุบันเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กลับมายังตลาดสามชุกอีกครั้งหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ประวัติของขุนจํานงจีนารักษ์ พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนบ้านพักอาศัยในอดีต

เวลาต่อมาได้ถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างให้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจชุดใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 สําหรับที่ดินและอาคารบ้านเรือนในซอย 3 และซอย 4 เป็นกรรมสิทธิ์ของเถ้าแก่เนี้ยม แซ่โค้ว
ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคือประมาณปี พ.ศ.2466 ดังนั้น ชุมชนตลาดสามชุกใหม่จึง
กลายเป็นตลาดการค้าและที่พักอาศัยอย่างถาวร และพัฒนากลายเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในละแวกใกล้เคียงบนฝั่งน้ํากับชุมชนการค้าที่กระจายอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีน    
 ขณะที่ภาครัฐก็ได้ขยายหน่วยงานราชการเพิ่มเติมในบริเวณที่ว่าการอําเภอสามชุก เช่น 
สํานักงานไปรษณีย์โทรเลข สํานักงานที่ดินและสุขศาลา ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความหมายในการเป็นชุมชน
ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในลุ่มน้ําท่าจีน (อรุณี จําปานิล. 2550: 57) 
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 จากการเพิ่มขึ้นของการใชพ้ื้นที่ทางกายภาพบริเวณตลาดสามชุกและโดยรอบ ความมั่นคง
ของอาคารร้านค้าและบ้านเรือนบนฝั่งน้ําที่มีลักษณะทอดยาวเป็นเรือนไม้สองชั้นทอดยาวเป็นสายเป็น
ซอย จํานวนของผู้คน และจํานวนสถานที่ราชการที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และการค้าขายของชาวชุมชน 
ทําให้ชุมชนการค้าแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางมากท่ีสุดในอําเภอและได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น ‚ตลาด
ประจําอําเภอ‛ ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนาม ‘ตลาดประจ้าอ้าเภอสามชุก’ ต้ังแต่ พ.ศ.2466 หรือ
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา 
 
 2.การค้าถ่าน: การอนุญาตให้สาธารณชนใช้ประโยชน์จากผืนป่าผ่านระบบสัมปทาน 
 นอกเหนือจากการค้าขาย ‘ข้าว’ และสินค้าหลากหลายประเภทในตลาดสามชุกแล้ว การค้า 
‚ถ่าน‛ ยังมีการเติบโตทางด้านการค้าและการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ‚ถ่าน‛ ถือเป็นสินค้าประเภท
หนึ่งที่มีการค้าขายกันในชุมชนมาต้ังแต่อดีต เนื่องจากในขณะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งในเขตบ้านสามเพ็ง
และบริเวณใกล้เคียงยังคงเป็นป่าอยู่มาก การตัดไม้เพื่อนํามาเผาถ่านยังสามารถทําได้อย่างเสรีและไม่
ผิดกฎหมาย กลุ่มคนที่มีบทบาทในการค้าถ่านในขณะนั้น คือ ชาวกะเหรี่ยงและละว้าที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ป่า   
 จนกระทั่งปี พ.ศ.2475 กรมป่าไม้ได้สร้างนิยามความเป็นเจ้าของต่อผืนป่าสาธารณะทั่ว
ราชอาณาจักรไทยว่า ป่าไม้ทั้งหมดในประเทศเป็นของรัฐ ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นเขตหวงห้าม
ที่ราษฎรไม่มีสิทธิในการครอบครองและเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากผืนป่าได้อย่างเสรี หากปัจเจกชน
ใดต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่านั้นต้องทําการประมูล ผู้ใดมอบรายได้ให้แก่รัฐสูงสุด จะได้เป็นผู้มี
สิทธิและอํานาจในการตัดไม้แต่เพียงผู้เดียว อํานาจการผูกขาดดังกล่าวมีชื่อเรียกในสมัยนีว้่า ‚การได้ 
รับสัมปทาน‛ ซึ่งเป็นระบบการแสวงหารายได้ของรัฐแทนระบบเจ้าภาษีนายอากรที่มีมาแต่เดิม 
 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นบ้านสามเพ็งและต่างถิ่น เริ่มเข้ามาขออนุญาตทําไม้จากรัฐเพื่อนํา 
มาแปรรูปและนํามาเผาถ่านเพิ่มมากขึ้น และในช่วงทศวรรษ 2480 ได้มีโรงเลื่อยเกิดขึ้นทางทิศใต้ของ
ตลาดสามชุก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การทําไม้และการเผาถ่านขายในตลาดสามชุกเริ่มเป็นท่ีแพร่หลาย
มากขึ้นนับต้ังแต่มีการสัมปทานป่าไม้ทั่วราชอาณาจักรในปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมา การขยายตัวทางการค้า
ของตลาดสามชุกจึงมักพบเห็น ‚ข้าวและถ่าน‛ เป็นสินค้าหลักที่มีการค้าขายอย่างแพร่หลายควบคู่กัน
มาโดยตลอด 
 ‚ถ่าน‛ เป็นสินค้าที่เป็นจําเป็นของราษฎรทั้งในระดับครอบครัวและโรงงาน ทําให้มีการสร้าง 
‚ท่าถ่าน‛ บริเวณตลาดสามชุกเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน ดัชนีชี้วัดการ
เติบโตของการค้าถ่านในยุคนั้น คือ จํานวน ‚ท่าถ่าน‛ ท่ีต้ังเรียงรายอยู่ริมน้ําบริเวณตลาดสามชุกถึง 6 
ท่า ดังนี้ 
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 1. ท่านายเจริญ สถาปิตานนท์ซึ่งเป็นท่าถ่านแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในตลาดสามชุก  
 2. ท่าครูพิณ ไม่หวาด 
 3. ท่านายเปลี่ยน อ่อนวิมล 
 4. ท่านายเจือ อ่อนวิมล 
 5. ท่านายอุย อ่อนวิมล  
 6. ท่านายเท   สว่างศรี 
 สุเทพ อ่อนวิมล (2553: สัมภาษณ์) ผู้ดําเนินธุรกิจการค้าถ่านในตลาดสามชุกเล่าถึง 
บรรยากาศของการค้าถ่านในช่วงทศวรรษ 2480 ให้ผู้วิจัยฟังว่า  
 ‚เมื่อเจ้าของเกวียนบรรทุกถ่านมาขายที่ท่าถ่าน พวกที่อยู่ท่าถ่านจะไปตีเกวียน หมายถึง การ
ซื้อของจากเกวียนหรือการไปชวนให้เจ้าของเกวียนเข้ามาค้าถ่านในท่าของตนเอง  บริเวณที่ตีเกวียน
สมัยนั้นต้ังอยู่บริเวณบ้านนางอวน บัวศร และบริเวณทางไปโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตในปัจจุบัน 
หลังจากนั้นเจ้าของเกวียนจะเทถ่านใส่ ‚คิว‛ ซึ่งทําด้วยไม้ตอกเป็นคอกสี่เหลี่ยมสามารถบรรจุถ่านได้
ประมาณ 50 ถัง ต้ังอยู่บริเวณหน้าท่า แล้วจดว่าถ่านมีปริมาณเท่าใด แล้วจึงไปรับเงินสดจากเจ้าของ
ท่าแล้วจึงเดินทางกลับ ราคาการซื้อขายถ่านจะเป็นราคาเดียวกันทุกท่า ปริมาณเกวียนที่นําถ่านมา
ขายท่ีตลาดสามชุกมีมากถึง 100 เกวียนต่อวัน คนที่มากับเกวียนส่วนมากจะแต่งตัวด้วยเสื้อแขนยาวสี
ดํา ใส่งอบ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนลาว จากนั้นเจ้าของท่าจะขายถ่านให้กับเรือที่พายมาซื้อถ่านที่
ท่าของตนเอง ในแต่ละวันจะมีเรือมาจอดเพื่อซื้อถ่านประมาณ 40-50 ลํา เจ้าของท่าจึงทําหน้าที่เป็น
คนกลางในการค้าถ่านคือ ซื้อถา่นจากเกวียนและขายถ่านให้เรือ‛ 
 เส้นทางการค้าถ่านในอดีตใช้เรือเป็นหลักซึ่งมีทั้งขาขึ้นและขาล่อง ขาขึ้นจะมีเรือสําปั้นขนาด
เล็กแล่นขึ้นมาจากบ้านทุ่งสาลี่ อําเภอสองพี่น้อง เพื่อมาซื้อถ่านจากตลาดสามชุกไปขายปลีกตาม
หมู่บ้าน ขณะเดียวกันก็ขนเอามันเทศ อ้อย ติดเรือมาขายที่ตลาดสามชุกด้วย สําหรับขาล่องเรือจะล่อง
จากตลาดสามชุกผ่านศรีประจันต์ไปถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับเรือขนาดใหญ่บรรจุถ่านได้ 20 
เกวียนจะเอาถ่านล่องไปขายที่กรุงเทพมหานคร บริเวณท่าน้ําวัดราชาธิวาสและเทเวศร์ จากนั้นจะมีเรือ
สําปั้นลําเล็กๆ ประมาณ 30-50 ลํา มารับซื้อต่อจากเรือใหญ่อีกทอดหนึ่ง เพื่อไปขายต่อตามคลองเล็ก
คลองน้อยในกรุงเทพมหานคร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือถ่านจากตลาดสามชุกล่องไปขายที่โรง
ปูนซีเมนต์ท่าลานจังหวัดสระบุรีเนื่องจากน้ํามันมีราคาแพง โรงปูนจึงจําเป็นต้องใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
แทนน้ํามัน ซึ่งในช่วงนั้นสามารถขายถ่านให้โรงปูนได้ครั้งละเป็นตันทั้งแบบแท่งและแบบป่นแหลก  
 กิจการของท่าถ่านซบเซาลงระหว่างปี พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ.2498 จํานวนเกวียนที่บรรทุกถ่าน
มาขายมีจํานวนน้อยลง เนื่องจากมีรถเข้าไปทําหน้าที่บรรทุกถ่านแทนเกวียน บทบาทของการเป็นท่า
ถ่านของตลาดสามชุกจึงลดความสําคัญลง  
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ภาพประกอบ 8 ขนาดของไม้ซุงยักษ์สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ 
       รอบๆ ตลาดสามชุก 
ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 3.ชาวจีนกับการขยายปริมณฑลความสัมพันธ์ทางการค้าสู่ลุ่มน้้าท่าจีนและลุ่มน้้า 
แม่กลอง 

 ในบริบทของวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง คือระหว่าง พ.ศ.2482-2488 ถึงแม้ภาพรวม
ของเศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะตกตํ่าและส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พื้นที่เพาะ 
ปลูกท่ีสําคัญของประเทศหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิด แต่เศรษฐกิจการค้าข้าวในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ําท่าจีนไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ จึงยังคงสามารถทําการ
ผลิตผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยวิถีชีวิตวิถีสังคมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม 
เป็นเหตุจูงใจให้ผู้คนจากถ่ินอ่ืนอพยพเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในพื้นที่ทางสังคมของตลาดสามชุก 
โดยเฉพาะคนจีนได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตลาดสามชุกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ี 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ด้วยกันคือ    
 1. กลุ่มคนจีนที่ค้าขายในเรือแพที่ขึ้น-ล่องตามสายน้ําซึ่งสะสมทุนได้ก็เปลี่ยนพื้นที่อาศัยและ
ค้าขายจากเรือแพมาเป็นอาคารร้านค้าในตลาด เช่น บิดาและมารดาของปราณี สุวรรณกิจ ได้เข้ามาทํา
มาหากินอยู่ในเมืองไทยโดยการรับซื้อข้าวเปลือกส่งโรงสีข้าวต้ังแต่เธอยังไม่เกิด โดยการล่องเรือรับซื้อ
ข้าวเปลือกตามชุมชนต่างๆ ขึ้นเหนือล่องใต้ไปทั่ว จนกระทั่งมาลงหลักปักฐานอย่างถาวรที่ตลาดสามชุก
ในขณะที่ปราณีอายุได้ 10 กว่าขวบ หลังจากนั้นทางครอบครัวจึงค่อยๆ สะสมทุนรอนทีละเล็กทีละน้อย
จากการค้าข้าวอยู่บนเรือและในที่สุดปี พ.ศ.2519 ก็สามารถย้ายครอบครัวเข้ามาเปิดร้าน ‚ชิ้งจิรารุวัฒน์‛ 
ในตลาดสามชุก โดยค้าขายข้าวสาร เตา กระถาง และเกลือ เป็นต้น 
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 2. กลุ่มคนจีนที่เคยเป็นกุลีในโรงสีข้าวในมณฑลนครชัยศรี เมื่อสะสมทุนได้กน็ําทุนและ
ประสบการณ์มาใช้เปลี่ยนผ่านจากกุลีเป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงสี และเมื่อปริมาณความจําเป็นของ
ความต้องการโรงสีเพื่อแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารมากขึ้น    
 3. กลุ่มคนจีนที่อพยพลี้ภัยสงครามโลกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจุดยุทธศาสตร์จึงได้รับผลกระทบจากการทิ้ง
ระเบิดโดยตรงบ้านเรือนเกิดไฟลุกไหม้เสียหาย ทําให้ชาวจีนหลายรายไม่สามารถอยู่อาศัยและทํามา 
หากินได้ตามปกติจึงโยกย้ายหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในตลาดสามชุก ดังครอบครัวของหมิ่น แซ่เหลี่ยง 
ที่ได้อพยพมาจากบางลําภูเข้ามาอยู่ในตลาดสามชุกต้ังแต่เธออายไุด้ 4 ขวบหลังจากนั้นครอบครัวได้
เปิดร้านขายทองอยู่ในซอย 4 โดยมีชื่อร้านว่า ‚เหลี่ยงมีลี้‛ และการอพยพจากท้องถิ่นอ่ืนเข้ามาอยู่ใน
ชุมชนการค้าทีก่ําลังเติบโตและปลอดภัยมากกว่า เพื่อหนีโจรผู้ร้ายที่มุ่งปล้นทรัพย์จากครอบครัวคนจีน
ที่มีฐานะ เช่น ครอบครัวของฮิ้น แซ่เล้า เจ้าของร้านขายยาสมุนไพรจีนและไทย ‚ฮกง้วนตึ๊ง‛ ชาวจีน
จากอําเภอเดิมบางนางบวชที่อพยพเข้าสู่ตลาดสามชุกในปี พ.ศ.2490 เพราะกลัวจะถูกโจรจับตัวไป
เรียกค่าไถ่ในช่วงที่เปิดร้านขายยาอยู่ที่อําเภอเดิมบางนางบวช นอกจากนี้ยังมีการอพยพของชาวจีน
เพื่อเข้ามาแสวงหาที่ทํากินใหม่ เนื่องจากมีการบอกต่อจากชาวจีนที่มีหลักแหล่งการทํามาหากินในตลาด
ว่า ตลาดสามชุกเป็นแหล่งการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองจึงอพยพตามกันเข้ามา เช่น ครอบครัวของ
เสี่ยง แซ่เตียและม่าป๋อจู แซ่อึ๊ง สามีภรรยาชาวจีนแต้จิ๋วที่ได้อพยพมาจากบ้านแพน จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยาและมาเปิดร้านขายยา ‚ฮกอันโอสถ‛ ในตลาดสามชุก 
 นอกจากคนจีนทั้ง 3 กลุ่มได้นําทุนและทักษะการค้าที่สะสมไว้มาใช้ในการค้าขาย ณ พื้นที่
สามชุกแล้ว ยังได้เชื่อมโยง ‘ตลาดสามชุก’ เข้ากับเครือข่ายการค้าของตนที่ถักทอไว้กับระบบเศรษฐกิจ
การค้าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําแม่กลองอีกด้วย ปริมณฑลทางการค้าของตลาดสามชุกจึงขยาย 
ตัวจากเดิมไปทางทิศเหนือขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์  ทิศตะวันออกขยายไปถึงจังหวัดสิงห์บุรี  ส่วน
ทางใต้ของสายน้ําขยายลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นพลวัตในฐานะพื้นที่
เศรษฐกิจการค้าให้กับตลาดสามชุกมากย่ิงขึ้น ขณะเดียวกันชาวจีนที่ได้อพยพเข้ามาในช่วงก่อนหน้า
ได้สะสมทุนรอนจนสามารถขึ้นมาเป็นเจ้าของซอย 1 - 4 ได้เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนที่เพิ่งอพยพ
เข้ามาใหม่ทั้งหลายเช่า 
 “คนจีน” จึงกลายเป็นประชากรหลักที่มีบทบาททางการค้าในตลาดสามชุก ต้ังแต่หลังสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา สําหรับชาวป่า คือ ลาว ละว้าและกระเหรี่ยงนั้นได้มีการอพยพโยกย้ายเข้าไปต้ัง
ในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนหรือถอยร่นเข้าสู่เขตป่ากันเกือบทั้งหมด เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่
ในตลาดแต่ยังมีการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายสินค้าที่จําเป็นจากตลาดกลับไปใช้สอย (อรุณี จําปานิล. 
2550: 72-76) 
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ภาพประกอบ 9  นางม่าป๋อจู แซ่อ๊ึง ผู้เป็นแม่ (ขวา) และกิมเล็ก แซ่เตีย บุตรสาว (ซ้าย) ชาวจีนแต้จิ๋วที่

ได้อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมาเปิดร้านขายยา ‚ฮกอันโอสถ‛ ในตลาดสามชุก 
ที่มา: เอนก นาวิกมูล. 2554. ภาพนิ่ง. 
 
 4.ประตูระบายน้้าชลมาร์คพิจารณ์: พลวัตการเคลื่อนย้ายสินค้าทางเรือตลอดลุ่มน้้า 
ภาคกลางตอนล่าง  
 จากเครือข่ายทางการค้าของตลาดสามชุกที่ขยายไปถึงลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําแม่กลอง 
ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของพ่อค้าและประชาชน ท่ีขยายขอบเขตความ 
สัมพันธ์ไปยังพื้นที่ลุ่มน้ํารอบด้าน ภาครัฐในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 
8 ได้เห็นความสําคัญของการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจที่อาศัยการเดินเรือในแม่น้ําท่าจีน จึงปรับแต่ง
พื้นที่ทางกายภาพของแม่น้ําให้สามารถรองรับขนาดของเรือและระยะเวลาการขนส่งได้ตลอดทั้งปี ด้วย
การสร้างประตูระบายนํ้าชลมารคพิจารณ์และประตูเรือสัญจรชลมารคพิจารณ์ขึ้นที่หมู่ 3 ตําบลสามชุก
ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตรในปี พ.ศ.2478 เพื่อควบคุมระดับน้ํา
ของแม่น้ําท่าจีน ทําให้ระดับของน้ําที่เคยเป็นอุปสรรคการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้ามลายหายไป และใน
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2498 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเขื่อนชลมาร์คพิจารณ์ 
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 พลวัตทางการค้าขายในตลาดสามชุกที่เชื่อมกับลุ่มน้ําส่วนอ่ืนจึงดําเนินไปได้อย่างเสถียรตลอด
ทั้งปี ส่งผลให้ตลาดสามชุกเปิดตัวสู่โลกภายนอกอย่างเต็มตัว และส่งผลให้การคมนาคมทางน้ําด้วยเรือ
บรรทุกขนาดใหญ่ในลุ่มน้ําท่าจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งเรือสินค้าต่างๆ เรือแท็กซี่ เรือแจวของชาวบ้าน 
เรือบรรทุกข้าวเปลือก เรือบรรทุกทราย เรือโยง เรือเมล์ เรือสําปั้น และเรือกลไฟแล่นกันขวักไขว่ โดยใน
แต่ละวันจะมีเรือเดินทางผ่านท่าน้ําด้านหน้าตลาดสามชุกไม่น้อยกว่า 300 ลํา (พิชัย ไม่หวาด. 2553: 
สัมภาษณ์)  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ10 เขื่อนชลมาร์คพิจารณ์: ปฏิบัติการควบคุมอํานาจของธรรมชาติของรัฐด้วยเทคโนโลยี 
 ซึ่งสามารถขจัดอุปสรรคของความไม่แน่นอนของระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนให้มลายหายไปได้ 
ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 5.การจัดระเบียบพื้นที่และเส้นทางการล้าเลียงสินค้าในตลาดสามชุก 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่ค้าขายในตลาดสามชุกได้ขยายจาก 4 ซอย เป็น 5 ซอย โดย
ซอยที่ 5 มนีายเจริญ สถาปิตานนท์เป็นเจ้าของ และเกิดการรวมกลุ่มเป็นย่านการค้าย่อยขึ้นโดยร้านค้า
ที่ทําการค้าขายในลักษณะเดียวกันจะต้ังอยู่ในละแวกเดียวกัน เพื่อรองรับผู้บริโภคและกลุ่มคนที่
หลากหลายและซับซ้อนที่เข้ามายังตลาดสามชุก เช่น ซอย 1 เป็นย่านร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 
ซอย 2 เป็นย่านธุรกิจบริการ เช่น ร้านทําผมสตรี โรงเหล้า โรงยาฝิ่น โรงภาพยนตร์ โรงแรม เนื่องจากมี
ตัวแทนห้างร้านหรือเซลล์แมนต่างถิ่นเข้ามาเสนอขายสินค้าและต้องพํานักอยู่หลายวัน โรงแรมในตลาด
สามชุกมีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นในราว พ.ศ.2470 คือโรงแรมสําราญรมย์และโรงแรมอุดมโชค
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โดยโรงแรมสําราญรมย์คิดค่าบริการ 12 บาทต่อคืน และโรงแรมอุดมโชคคิดค่าบริการ 22 บาทต่อคืน 
ซอย 3 เป็นย่านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและร้านยาจีน ซอย 4 เป็นย่านร้านค้าเสื้อผ้าสําเร็จรูป และซอย 5 
เป็นย่านร้านค้าขายเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร รวมทั้งการขยายตัวของหน่วยงานราชการและธุรกิจ
เอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ โรงแรม โรงภาพยนตร์และโรงเหล้า (อรุณี จําปานิล. 2550: 79, 88-89) 
การขยาย ตัวของร้านค้าและหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ตลาดสามชุกเป็นศูนย์รวม
สินค้าที่มีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการให้บริการทางการค้าและแหล่งบันเทิงที่
ทันสมัยไว้อย่างครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 11 อาคารหลังใหญ่และสูงที่สุดคือ วิกหนังของนางแห้ว ระวิพงษ์ซึ่งต้ังอยู่บริเวณหัวมุมต้น

ซอย 3 และซอย 4 ซึ่งมีส่วนประกอบสร้างให้ตลาดสามชุกเป็นแหล่งบันเทิงที่ทันสมัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ที่มา: เอนก นาวิกมูล. 2554. ภาพนิ่ง. 
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ภาพประกอบ12 ภาพถ่ายทางอากาศของคุณอําพล วีรบุตร ประมาณพ.ศ.2480-2490 สะท้อนให้เห็น
ว่าช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดสามชุกเริ่มมีการจัดระเบียบอาคารร้านค้า ตลอดจนมีการวางเส้นทาง
สัญจรภายในตลาดและเส้นทางเข้า-ออกทั้งทางถนนด้านหน้าและจากทางน้ําทางด้านขวา เพื่อให้
การเคลื่อนย้ายถ่ายเทสินค้าและผู้คนในพื้นที่แห่งนี้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐได้รับจากการคมนาคมขนส่งทางเรือที่เป็นไปอย่างสะดวกสบาย
และราบรื่นตลอดทั้งปี เป็นเหตุจูงใจให้ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจในการลงทุนทางธุรกิจด้านเรือโดยสาร
มากขึ้นโดย ‚บริษัทขนส่งสุพรรณ‛ เป็นบริษัทแรกที่รับ-ส่งพ่อค้าและประชาชนจากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
และลุ่มน้ําแม่กลองเข้ามาซื้อขายสินค้ายังตลาดสามชุก ในขณะที่สินค้าใหม่ที่เพิ่งวางตลาดในกรุงเทพ- 
มหานครก็จะถูกนํามากับเรือดังกล่าวเช่นกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า หนังสือแบบเรียน วัสดุก่อสร้าง 
ผลิตผลทางการเกษตร น้ําปลา กะปิและของทะเล ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลาดสามชุกจึง
กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับผู้คนและสินค้าที่หลากหลาย จนต้องขยายท่าเรือรองรับการขึ้น-ลงของสินค้าและ
ผู้โดยสารจากเดิมที่มีเพียง 3 ท่าเป็น 6 ท่า และแต่ละท่าก็มีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้  
 ท่าที่ 1 บริเวณซอย 1 เป็นท่าเรือแท็กซี่  
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 ท่าที่ 2 บริเวณซอย 2 เป็นท่าขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจําพวกของโชห่วยหรือสินค้าที่จําเป็น
ในชีวิตประจําวันทุกชนิด เพื่อจัดส่งสินค้าไปให้ร้านค้าในตลาดหรือไปรับคําสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าใน
ตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องจอดรอค้างคืนจนกว่าจะค้าขายเสร็จ  
 ท่าที่ 3 บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก เป็นท่าเรือของบริษัทขนส่งสุพรรณ  
 ท่าที่ 4 บริเวณปลายสุดของซอย 3 เป็นท่าเรือแดง  
 ท่าที่ 5 บริเวณปลายซอย 4 เป็นท่าเรือรับจ้าง เช่น เรือหางยาว เรือแท็กซี่ และ 
 ท่าที่ 6 บริเวณปลายซอย 5 เป็นท่าถ่านของนายเจริญ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‚ท่านาย
เจริญ‛ เป็นท่าที่ใช้ขนส่งสินค้าหนักและใช้เวลานานในการขนส่ง เช่น เกลือ โอ่ง เครื่องปั้นดินเผา น้ําปลา 
มะพร้าว ถ่าน ข้าว เป็นต้น 
 ท่าเรือทั้ง 6 น้ีส่งผลให้สินค้าภายในตลาดสามชุกกระจายไปยังตลาดต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และสมุทรปราการ 
ชื่อเสียงของตลาดสามชุกจึงโด่งดังไปไกลหลายจังหวัด 

 
ภาพประกอบ13 ท่าเรือทั้ง 6 ท่าของตลาดสามชุกซึ่งทําหน้าที่ในการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน แสดงให้

เห็นถึงประเภทและปริมาณของสินค้าที่หลากหลาย มูลค่าของสินค้าและผู้คนจํานวนมากที่เข้า
มาร่วมสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจบนพื้นที่แห่งนี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 6.โรงสีข้าวและโรงงานน้้าตาลทรายขนาดใหญ่: สัญญะแห่งความเจริญรุ่งเรืองทาง 
การค้า 
 นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทันสมัยของชาวจีน คือ โรงงาน
น้ําตาลกับโรงสีข้าวส่งผลต่อพลวัตทางการค้ามากย่ิงขึ้น กล่าวคือ โรงงานผลิตน้ําตาลทรายขาวแห่ง
แรกของภาคตะวันตกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชียได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2499 ที่บ้าน
บางขวาก ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร 
ขณะที่โรงสีข้าวขนาดใหญ่จํานวน 3 โรงได้แก่ โรงสีบน โรงสีกลาง และโรงสีล่างได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2500 ต้ังอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร โรงสีทั้ง 3 สามารถสีข้าวเปลือก
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ให้เป็นข้าวสารได้เลย ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทําให้ข้าวสารจากโรงสีที่ทันสมัยมีราคาสูง
กว่าข้าวกล้อง โรงงานขนาดใหญ่ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดสามชุกเกิดความรุ่งเรืองขยายตัวทางการค้า
มากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบจํานวนมหาศาลที่ป้อนเข้าสู่โรงงานน้ําตาลและโรงสีต้องผ่านกระบวนการซื้อ
ขายในตลาดสามชุกเป็นหลัก ทําให้ชาวไร่ชาวนา และพ่อค้าต่างหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดสามชุกอย่างต่อเนื่อง 
และการซื้อขายวัตถุดิบและผลผลิตแต่ละครั้งที่ต้องใช้เงินจํานวนมาก จึงทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์กว่า
สิบแห่งตั้งรายล้อมตลาดแห่งนี้ (อรุณี จําปานิล. 2550: 83, ธีระ แก้วประ-จันทร์. 2534: 131)  
 ในป ีพ.ศ.2508 นายอําเภอสามชุกคือ นายสมพร กลิ่นพงษาและประชาชนได้ร่วมกันบริจาค
เงินสร้างสะพานพรประชาขึ้นทางทิศตะวันตกของตลาดสามชุก เพื่อใช้เป็นสะพานข้ามไปยังแม่น้ําท่าจีน
ฝั่งตะวันออกและออกสู่ถนนแทนการใช้เรือข้ามฟาก เพื่อให้การติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
ผ่านสถาบันทางการเงินเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ.
2519 ถือเป็นช่วงที่ตลาดสามชุกเกิดการขยายตัวและเกิดความรุ่งเรืองอย่างที่สุดจากการค้าขายในระบบ
เศรษฐกิจแบบเงินตรา  
 

 
ภาพประกอบ14 โรงสีล่างหรือโรงสีธัญญบูรณ์ของนายสะอาด บูรณกาญจน์เป็นโรงสีข้าวด้วยเครื่อง 

จักรไอน้ําท่ีทันสมัย ยิ่งเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารได้
รวดเร็วมากเท่าใด ก็ย่ิงกระตุ้นพลวัตการค้าขายด้วยเงินตราของผู้ค้าในตลาดสามชุกมากขึ้นเท่านั้น 

ที่มา:      เอนก นาวิกมูล. 2554. ภาพนิ่ง. 
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 เนื่องจากแม่น้ําท่าจีนมีความสําคัญต่อตลาดสามชุก ในฐานะที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก
ที่นําพาผู้คนและสินค้าที่หลากหลายจากพื้นที่ตลอดทั้งลุ่มน้ําท่าจีน เจ้าพระยา และแม่กลองเข้ามาสู่
ตลาดสามชุก แต่เมื่อถึงฤดูน้ําลดสายน้ําแห่งนี้กลับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ภาค 
รัฐจึงควบคุมธรรมชาติด้วยอํานาจของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการสร้างเขื่อนชลมาร์คพิจารณ์ขึ้น เพื่อ
ควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนบริเวณตลาดสามชุกให้มีความคงที่ตลอดทั้งปี เมื่อพื้นที่ทางกายภาพ
ของแม่น้ําท่าจีนเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงเกิดจินตนาการใน
การเข้ามาลงทุนประกอบกิจการการค้าประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายในตลาดสามชุก จนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางกายภาพของตลาดสามชุก ทั้งการขยายจํานวนอาคารร้านค้าและท่าเรือ รวมถึงมี
การจัดระเบียบและรวมกลุ่มประเภทของสินค้า ตลาดสามชุกในบริบทของหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ี
จึงเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดและกลายเป็นตลาดประจําอําเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปหลายจังหวัด 
 พัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2519 คือ การเป็น 
“ตลาดประจําอําเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก” อัตลักษณ์หรือความหมายดังกล่าวถูกผลิตสร้าง
จากกลุ่มคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้อย่างน้อย 4 กลุ่มด้วยกันคือ พ่อค้าชาวจีน ผู้ดําเนิน
ธุรกิจค้าถ่านบริษัทภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือ กลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่อพยพเข้ามาต้ังถิ่น
ฐานในตลาดสามชุกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เชื่อมโยงตลาดสามชุกเข้ากับเครือข่ายการค้าของ
ตนที่ถักทอไว้กับระบบเศรษฐกิจการค้าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําแม่กลอง ทําให้ปริมณฑลทาง
การค้าของตลาดสามชุกขยายตัวจากเดิมไปทางทิศเหนือขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก
ขยายไปถึงจังหวัดสิงห์บุรี  ส่วนทางใต้ของสายน้ําขยายลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากพ่อค้า
ชาวจีนได้ช่วยขยายปริมณฑลการค้าของตลาดสามชุกแล้ว ผู้ดําเนินธุรกิจค้าถ่านยังช่วยสร้างพลวัต
ทางเศรษฐกิจให้กับตลาดสามชุกและขยายปริมณฑลการค้าขายสินค้าชนิดนี้ไปยังกรุงเทพมหานคร
และสระบุรีอีกด้วย 
 นอกจากนี้ นักธุรกิจภาคเอกชนที่เล็งเห็นโอกาสของการเจริญเติบโตทางการค้าบนพื้นที่ดังกล่าว 
เช่น บริษัทขนส่งสุพรรณ โรงสีข้าว โรงงานน้ําตาลทรายและธนาคารพาณิชย์ก็ได้เข้ามาลงทุนดําเนิน
กิจการในตลาดสามชุก เพื่อช่วยสร้างพลวัตของการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบและเงินตราให้ไหลเวียน
และแผ่ขยายไปตามปริมณฑลทางการค้าของตลาดสามชุก ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็เอ้ืออํานวยให้พลวัต
การค้าขายในตลาดสามชุกสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยการสร้างเขื่อนชลมาร์คพิจารณ์ขึ้นเพื่อ
กําจัดอุปสรรคของการขนส่งทางเรือในแม่น้ําท่าจีนในช่วงฤดูน้ําลด พร้อมทั้งยกระดับชุมชนการค้าแห่งนี้
ให้กลายเป็น “อําเภอ” และจัดต้ังหน่วยงานราชการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับจํานวนผู้คนที่หลั่งไหล
เดินทางเข้ามาต้ังถิ่นฐานและติดต่อค้าขาย ณ พื้นที่แห่งนี้ ดังนั้น การผลิตสร้างตลาดสามชุกต้ังแต่    
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ.2519 ให้มีความหมายเป็น “ตลาดประจํา
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อําเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก” น้ัน เกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน
ทั้งพ่อค้าแม่ค้าสินค้าข้าวและถ่านรวมถึงสินค้าประเภทต่างๆ ในตลาดสามชุก ตลอดจนหน่วยธุรกิจ
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ 
 
ตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2520 – พ.ศ.2550: ชุมชนลุ่มน้้าท่าจีนที่ถูกลดทอนบทบาทศูนย์กลาง
การค้าและความขัดแย้งกับรัฐ 
 1.การเข้ามาของถนนกับการพรากความมั่งคั่งรุ่งเรืองจากตลาดสามชุก 
 รัฐบาลไทยเริ่มต้นการพัฒนาประเทศด้วย ‚แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ‛ ต้ังแต่
ปี พ.ศ.2504 ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก และใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
หรือ Gross Domestic Product (GDP) เป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพฒันาเศรษฐกิจตามวาทกรรม 
การกําหนดเกณฑ์ของกลุ่มประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ สําหรับในช่วงทศวรรษแรก หนึ่งในยุทธวิธีท่ี
ส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ การ ‚เร่งพัฒนาสาธารณูปโภค การชลประทาน 
พลังงานไฟฟ้าและระบบคมนาคม‛ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ดัง 
ปราฏข้อความในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ว่า ‚การคมนาคมและ
ขนส่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากปราศจากการคมนาคมและการขนส่งที่ดี
แล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ ก็ไม่อาจดําเนินไปได้โดยสมบูรณ์ ฉะนั้น เพื่อที่จะให้การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศดําเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของรฐับาล การพัฒนา
ด้านคมนาคมและการขนส่งจึงมีอันดับความสําคัญสูงมากในแผนพัฒนา‛ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: ซีดีรอม) 

 เหตุท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างและพัฒนา ‘ทางหลวงแผ่นดิน’ น้ัน เป็นเพราะ ‚ถนน‛ เป็นเส้นทางสําคัญในการนําปัจจัยการผลิต
ท้ังสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น น้ําประปาและกระแสไฟฟ้าเข้า
สู่พื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ดังประโยคจูงใจหรือสโลแกนของรัฐบาลที่ต้ังขึ้นในสมัยนั้นว่า ‚ทางดี       
น้ําไหล ไฟสว่าง‛ ตลอดจน ‚ถนน‛ เป็นสายพานในการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่งผลิตทุกหนทุกแห่ง
เข้ามาสู่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่ทางสังคมในภูมิภาคต่างๆ  ใน
อาณาเขตของรัฐชาติให้เข้าหากันโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง  
 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) และฉบับที่ 5 
(พ.ศ.2525-2529) ปรากฏปัญหาการกระจายรายได้ไปสู่ชนบทและปัญหาการแคลนขาดระบบ ‘ทางหลวง
ท้องถิ่น’ และ ‘ทางหลวงชนบท’ เพื่อเชื่อมต่อชุมชนในเขตชนบทเข้าหากัน รวมทั้งการเชื่อมต่อชนบทกับ
ตัวเมือง ทําให้รัฐบาลไม่สามารถกระจายความเจริญในด้านสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ผลิตไปสู่หมู่บ้านในชนบทได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: 
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ซีดีรอม) ปรากฏการณ์ข้างต้นส่งผลกระทบต่อชุมชนและ ‘ตลาดการค้าสามชุก’ ที่รุ่งเรืองริมฝั่งน้ําท่าจีน 
เมื่อภาครัฐได้สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในปี พ.ศ.2521 เพื่อเชื่อมระหว่างจังหวัดชัยนาท
กับจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสามชุกและ
ตลาดสามชุกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 800 เมตรและตีคู่ขนานไปกับแม่น้ําท่าจีน ความสะดวกใน
การเดินทางด้วยถนนหลวงเปลี่ยนแปลงวิถีการคมนาคมขนส่งของผู้คน จากชุมชนริมฝั่งน้ําจากการพึ่งพิง
แม่น้ําท่าจีนไปสู่การพึ่งพาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสํานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทยได้สร้างทางหลวงชนบทชื่อ ‚ถนนสามชุก-หนองหญ้าไซ‛ ขึ้นในปี 
พ.ศ.2523 เพื่อเชื่อมชุมชนสามชุกกับชุมชนหนองหญ้าไซ ด่านช้าง และดอนเจดีย์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
ที่มีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับสามชุกมาต้ังแต่อดีตโดยอาศัยเส้นทางเกวียน  
 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2526-2534 ‚ถนนสามชุก-หนองหญ้าไซ‛ ได้ขยายเส้นทางเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนลาดยางตลอดสาย และเนื่องจากถนนสายนี้สามารถเชื่อมต่ออําเภอต่างๆ ใน
ภูมิภาคตะวันตกกับจังหวัดชัยนาทและอ่างทองได้    จึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งในเวลาต่อมาคือ
ช่วงป ี พ.ศ.2536-2539 จนกลายเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365 ในปัจจุบัน (สํานักทางหลวงที่ 
10 สุพรรณบุรี. 2530: หนังสือที่ คค 0609/14364, 2535: หนังสือที่ คค 0616/2/11/2631)  
 การปรับปรุงถนนที่ใช้ระยะเวลายาวนานและยืดเยื้อนี้ ทําให้การเดินทางเข้า-ออกตลาดสามชุก
ไม่ราบรื่น เพราะผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดหากเปรียบเทียบกับสภาพถนนจากหนองหญ้าไซ
เข้าอําเภอเมืองสุพรรณบุรี หรือจากหนองหญ้าไซไปอําเภอด่านช้างพบว่า ผิวถนนอยู่ในสภาพที่ดีกว่า 
ประชาชนจึงเลือกที่จะซื้อสินค้าจากตลาดอ่ืนที่สะดวกสบายและปลอดภัยต่อทรัพย์สินมากกว่า ดังคํา
บอกเล่าของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุกว่า  
 “ถนนจากอําเภอหนองหญ้าไซมาตลาดสามชุกไม่ได้พัฒนาเลย ปล่อยไว้เป็นลูกรังนานเป็น
สิบๆ ปีอีหลุกขลุกขลักกว่าจะเดินทางมาได้ คนจึงเลือกเดินทางเข้าจังหวัดไปเลยไม่ผ่านมาทางสามชุก 
ทําให้เกิดความเคยชินของคนหนองหญ้าไซเกือบ 20 ปีที่อาศัยการเดินทางเส้นอ่ืน ซึ่งเคยถามคนหนอง
หญ้าไซว่าทําไมไม่มาสามชุก เขาตอบว่า ขี้เกียจล้างรถ ไม่อยากให้รถพัง เพราะว่ากว่าจะเดินทางมาถึง
ก็ 20 กิโล ไกล ไม่มาดีกว่า” 
 ต่อมา เมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ขยายจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง ได้ส่งผลต่อ
จินตนาการของภาครัฐในการย้ายหน่วยงานราชการมาต้ังในบริเวณดังกล่าว อาทิ สถานีตํารวจภูธร 
สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกและสํานักงานประถมศึกษาอําเภอสามชุก เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการ และเพื่อขยายพื้นที่ของหน่วยงานให้สามารถ
รองรับการให้บริการตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเมือง เมื่อมีผู้คนมาต้ังถิ่นฐานและ
ติดต่อราชการริมถนนหลวงมากขึ้น ตลาดริมถนนหลวงจึงเกิดขึ้นหลายแห่งและกลายเป็นชุมชนทาง
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เศรษฐกิจแห่งใหม่ จากการย้ายศูนย์กลางของหน่วยงานราชการสําคัญออกจากพื้นที่ตลาดสามชุกและ
การเกิดตลาดบกริมทางหลวงจํานวนมาก เป็นเหตุให้ผู้ซื้อ ผู้ผลิตและปริมาณสินค้าในตลาดสามชุกเริ่ม
ลดจํานวนลงเรื่อยๆ ในอดีตชาวบ้านจะนําผลผลิตมาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุกและซื้อ
สินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคกลับไป ภายหลังมีการตัดถนนทําให้พ่อค้าคนกลางเดินทางเข้าไป
รับซื้อผลิตผลจากชาวบ้านได้โดยตรง และส่งผลให้เครือข่ายทางการค้าของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุก
ที่เคยมีอยู่อย่างมากมายเริ่มลดน้อยถอยลง  
 อํานาจ เย็นสบาย (2553: สัมภาษณ์) ในฐานะผู้มีถิ่นกําเนิดและเติบโตมากับลุ่มน้ําท่าจีนได้
ให้ทัศนะต่อบริบทดังกล่าวนี้ว่า นอกจากทางหลวงแผ่นดินจะทําลายเครือข่ายการค้าของตลาดสามชุก
ที่อาศัยการเดินทางทางน้ําด้วยเรือ  ตลอดจนเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนในตลาดกับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ แล้ว โรงงานฟอกกระดาษและโรงเหล้าหลายแห่งที่ต้ังอยู่ริมถนนหลวงยังทําลายระบบ
นิเวศของแม่น้ําท่าจีนอีกด้วย แม่น้ําท่าจีนเกิดปัญหาน้ําเน่าเสียบ่อยครั้ง เนื่องมาจากโรงงานเหล่านี้
ปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ํา ทําให้ผู้คนริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนขาดแคลน ‚น้ําสะอาด‛ ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จําเป็นในวิถีชีวิตประจําวัน ตลอดจนสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําก็ไม่อาจดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วย
เช่นกัน  
 เมื่อมีการตัดถนนสายย่อยจากทางหลวงแผ่นดินมายังตลาดสามชุกเพื่อเชื่อมพื้นที่ต่างๆ ใน
อําเภอสามชุกเข้าด้วยกัน อาคารบ้านเรือนบริเวณรอบนอกตลาดสามชุกจึงต้องปรับเปลี่ยนลักษณะทาง
กายภาพให้เป็นอาคารพาณิชย์และตึกสูงเพื่อสอดรับกับความทันสมัย ด้วยเหตุนี้พื้นที่ของตลาดสามชุก
จึงเปรียบเสมือน ‚ไส้แซนด์วิช‛ เป็นตลาดเก่าประกอบด้วยเรือนไม้ 2 ชั้นบนพื้นที่ประมาณ 2 ตาราง
กิโลเมตรที่ถูกปิดล้อมด้วยอาคารพาณิชย์ที่เป็นตึกสูงหลายชั้นเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันตก
ของตลาดสามชุกที่ติดกับแม่น้ําท่าจีน  
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาประเทศของรัฐต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 ด้วยการสร้างทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทเพื่อมุ่งกระจายความเจริญจากส่วนกลาง
ไปยังชุมชนชนบทนั้น ได้เบียดขับให้ตลาดสามชุกไปอยู่ในตําแหน่งชายขอบของการพัฒนา เนื่องจาก
ถนนได้ทําหน้าที่นําพาสินค้า ผู้คน เครือข่ายทางการค้าและการคมนาคมทางเรือออกไปจากตลาด
สามชุกมากกว่าการนําเข้า พร้อมทั้งปิดล้อมตลาดสามชุกด้วยอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยและขนาบข้าง
ด้วย “ถนนสายหลักและถนนสายรอง” ด้วยอํานาจของการคมนาคมสมัยใหม่นี้ได้ผลักให้ตลาดสามชุก
มีสถานภาพเป็น “ตลาดเก่า” ที่ค่อยๆ ซบเซาลง 
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ภาพประกอบ15 ทางหลวงแผ่นดินเป็นประดิษฐกรรมภาครัฐที่เข้ามาเบียดขับอํานาจของแม่น้ําท่าจีน

และได้พรากความมั่งคั่งและผู้คนออกจากตลาดสามชุก แต่เมื่อตลาดสามชุกได้เปลี่ยนแปลง
ความหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ถนนเหล่านี้ได้นําพาผู้คนและพลวัตทางเศรษฐกิจ
กลับมายังตลาดสามชุกอีกครั้งหนึ่ง 

ที่มา: htttp://maps.google.co.th. 2556. ออนไลน์. 
 
 2.การจัดตั้งท่ีว่าการอ้าเภอและตลาดประจ้าอ้าเภอด่านช้างและหนองหญ้าไซกับการ
ลดทอนจ้านวนผู้ซื้อและผู้ขายจากตลาดสามชุก 
 ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2524 รัฐได้ยกฐานะกิ่งอําเภอด่านช้างขึ้นเป็น ‚อําเภอด่านช้าง‛ 
และในปี พ.ศ.2526 ได้จัดต้ังกิ่งอําเภอหนองหญ้าไซซึ่งเกิดจากการรวมพื้นที่ของ 4 ตําบลคือตําบล
หนองหญ้าไซซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอําเภอสามชุก ตําบลหนองโพธิ์ ตําบลหนองราชวัตรและตําบล
แจงงามเข้าด้วยกัน (อรุณี จําปานิล. 2550: 113-114) พื้นที่ของทั้ง 2 อําเภอนี้เป็นพื้นที่ทางการค้าที่
สําคัญของตลาดสามชุกต้ังแต่อดีต ผู้คนในชุมชนเหล่านี้ได้นําสินค้าที่ผลิตได้เข้ามาขายยังตลาดสามชุก
และซื้อสินค้าจากตลาดสามชุกกลับไปอุปโภคบริโภค ดังนั้นเมื่อมีการจัดต้ังอําเภอแห่งใหม่จึงทําให้
ผู้คนในชมุชนเหล่าน้ีไม่มีความจําเป็นต้องมาติดต่อราชการที่อําเภอสามชุก เนื่องจากเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ได้แยกไปที่อําเภอใหม่ นอกจากนีก้ารจัดต้ัง ‚ตลาดประจําอําเภอด่านช้างและหนองหญ้าไซ‛ ยัง

แม่น้้าท่าจีน 

ตลาด
สามชุก 

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 340 

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3365 



85 

 

 

อํานวยความสะดวกให้ประชาชนทั้ง 2 อําเภอได้ซื้อขายจับจ่ายใช้สอยในตลาดใหม่ที่ใกล้กว่า  ตลาด
สามชุกจึงสูญเสียลูกค้าประจํากลุ่มใหญ่ไป และเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ตลาดสามชุก
ซบเซา ดังเสียงของชาวตลาดสามชุกที่มองว่า การยกระดับฐานะของอําเภอข้างเคียงทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางลบต่อเศรษฐกิจของตลาดสามชุกดังนี้ ‚หลังจากที่มีตลาดข้างนอก มีอําเภอที่แยก
ออกไปคือ หนองหญ้าไซ ด่านช้างจึงไม่ค่อยมีคนมาตลาดสามชุก แต่ก่อนคนต้องมาสามชุก เด๋ียวนี้จึง
มาไม่มาก คนที่เคยมาติดต่อราชการก็ไม่มา เพราะมันแยกออกไปหมดแล้ว‛  
 เมื่อพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนสามชุก ด่านช้างและหนองหญ้าไซที่เคยเชื่อมติดต่อกันถูกตัด
ขาดออกจากกันโดยอํานาจการแบ่งเขตการปกครองของรัฐ ส่งผลให้พื้นที่ทางสังคมของผู้คนทั้ง 3 ชุมชน
แยกขาดออกจากกันด้วย นอกจากนั้น อํานาจการปกครองที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ในนามของที่ว่าการ
อําเภอและตลาดประจําอําเภอด่านช้างและหนองหญ้าไซได้ทําให้พลวัตทางเศรษฐกิจที่เคยไหลเวียนอยู่
ในพื้นที่ทั้ง 3 ต้องยุติลง ส่งผลให้จํานวนสินค้า จํานวนผู้ซื้อผู้ขายและเครือข่ายทางการค้าของตลาด
สามชุกถูกลดทอนลงจนพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ตลาดเก่าที่ถูกท้ิงให้ซบเซาอย่างโดดเดี่ยว  
 
 3.จินตนาการของกรมธนารักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่กายภาพของตลาดสามชุก
ให้เป็นอาคารพาณิชย์ 
 จากสภาพความตกตํ่าทางเศรษฐกิจของตลาดสามชุก กอปรกับอาคารบ้านเรือนภายในตัว
ตลาดได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก อาคารร้านค้าที่เคยรุ่งเรืองถูกปล่อยให้เต็มไปด้วยหยากไย่ ความ
สกปรกรกรุงรังและไร้ความหมายทางเศรษฐกิจ ทําให้กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือครองโฉนดที่ดินและผู้ 
ดูแลผลประโยชน์ของรัฐจากที่ดินใน ซอย 1 และซอย 2 ในตลาดสามชุกเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมิได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหมือนเคย ในปี พ.ศ.2528 กรมธนารักษ์ได้มีนโยบายที่จะทําการรื้อถอน
อาคารร้านค้าทั้งหมดออกไป โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ที่เป็นอาคารไม้เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้
เพื่อจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์แบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากย่ิงขึ้น ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาด
สามชุกเป็นอาคารพาณิชย์‛ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจทางการเมืองสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลาด
สามชุกในนามของ “การทําให้เป็นเมือง” เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเอ้ืออํานวยต่อการผลิตและสร้างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐ โดยกรมธนารักษ์จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เช่าที่ดินบริเวณตลาดสามชุกเข้าใจถึง
ความจําเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ผลจากการประชุมปรากฏว่าผู้เช่าที่ดินเห็นชอบกับ
นโยบายดังกล่าว แต่ยื่นเงื่อนไขให้กรมธนารักษ์ยื่นผังการปลูกสร้างมานําเสนอก่อนจะตัดสินใจดําเนินการ
ปลูกสร้างต่อไป  
 ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2529 กรมธนารักษ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาวางผังและตรวจสภาพ
ที่ดินบริเวณตลาดสามชุกเพื่อนําข้อมูลไปออกแบบผังอาคาร พร้อมทั้งกําหนดสิทธิการปลูกสร้างอาคาร
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แก่ผู้เช่าที่ดิน  หลังจากนั้นกรมธนารักษ์ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้เช่า 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อสรุป
ได้ เนื่องจากตัวแทนผู้เช่าที่เข้าร่วมประชุมไม่มีอํานาจในการตัดสินใจแทนผู้เช่ารายอ่ืน ซึ่งหากตัดสินใจ
ไปโดยพลการจะทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่ของผู้เช่าด้วยกัน กรมธนารักษ์จึงเสนอให้จัดประชุมผู้
เช่าที่ดินทั้งหมด 68 รายในครั้งต่อไป เพื่อให้เข้ามาร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและ
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะดําเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างไร 
 ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2530 กรมธนารักษ์ได้จัดการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่าง
เจ้าหน้าทีก่รมธนารักษ์และผู้เช่าที่ดินจํานวน 44 รายจากจํานวนทั้งหมด 68 ราย ณ ห้องประชุมอําเภอ
สามชุก ผลปรากฏว่า ผู้เช่าที่ดินมีความคิดเห็นขัดแย้งกับกรมธนารักษ์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในจํานวนสิทธิการปลูกสร้างที่ได้รับจากการวางผังอาคารใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการครอบครอง
ในปัจจุบัน กล่าวคือ จํานวนสิทธิการปลูกสร้างในอาคารเดิมถูกลิดรอนไปเฉลี่ยให้กับผู้เช่าที่ดินรายอ่ืน 
ทั้งที่แต่เดิมตนเองมีสิทธิการครอบครองมากกว่าก็ควรได้รับสัดส่วนที่มากกว่า นอกจากนี้ การจัดสรร     
ผู้เช่าที่ดินลงตามผังอาคารใหม่ทําใหผู้้เช่าบางรายถูกย้ายไปต้ังในทําเลการค้าที่เสียเปรียบ เช่น ย้ายจาก
หัวมุมถนนไปอยู่ในซอย ยิ่งไปกว่านั้น กรมธนารักษ์ยังกําหนดให้ผู้เช่าที่ดินจัดหาแหล่งเงินทุนมาปลูก
สร้างอาคารเองและยกกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย์เหล่านั้นให้กับกระทรวงการคลัง  ทําให้ผู้เช่ามั่นใจว่า  
ไม่มีแหล่งเงินทุนใดให้การสนับสนุนเงินลงทุนหากพิจารณาจากสภาพความซบเซาของตลาดในขณะนั้น 
และต่างไม่แน่ใจว่าการลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์ทดแทนตลาดเดิมนั้นจะทําให้ได้กําไรจากการค้าขาย
เหมือนในอดีต เพราะวิถีการเดินทางของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้น ถนนไม่ได้นําพาผู้คนมายัง
ตลาดแห่งนี้เหมือนด่ังสายน้ําท่าจีน ความไม่เป็นธรรมและความไม่มั่นใจที่ได้รับ ทําใหผู้้เช่าที่ดินขอให้
กรมธนารักษ์ชะลอการปลูกสร้างออกไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เช่าต่างวิตกกังวลถึงอนาคตทางเศรษฐกิจของตน ต่าง
แสวงหากลวิธีในการด้ินรนค้าขายด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การนําสินค้าออกมาวางหน้าร้าน การจัดร้าน
ใหม่เพื่อให้โดดเด่นสะดุดตาและการลดราคา กระนั้น การค้าขายภายในตลาดยังคงไม่สามารถแข่งขัน
กับตลาดข้างนอกได้มากนักเพราะเป็นสินค้าชุดเดิม พ่อค้าแม่ค้าหลายรายจึงหันไปทําอาชีพเสริมควบคู่
ไปกับการค้าขายจึงจะพออยู่รอดได้ เช่น การเพาะปลูกข้าว อ้อย พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น บางรายก็
ย้ายออกไปหาที่ทํากินใหม่ทิ้งอาคารบ้านเรือนให้รกร้างว่างเปล่า และบางรายก็ปิดกิจการลงในที่สุด 
(ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์. 2550: 22-24) เราสามารถเห็นภาพของตลาดสามชุกในยุคนั้นได้อย่างชัดเจน
ผ่านคําบอกเล่าจากความทรงจําของแม่ค้าท่านหนึ่งว่า ‚เงียบเหงาเลย เรียกว่านอนขาย แย่มากเลยล่ะ
ถึงขนาดที่เรียกว่า โคม่าเลย อย่างเช่น ตรงบริเวณตลาดเถ้าแก่เบี้ยวก็รกรุงรังมาก มีของกองเรียกว่าเป็น
รังหนู การค้าแม้กระทั่งเสาร์-อาทิตย์ไม่มีเลย ปิดตายเป็นที่เก็บของ มีร้านเจ๊กอ้าว ร้านป้าเหวียง แต่ใคร



87 

 

 

มานั่งกินก็เรียกได้ว่าดูไม่จืดเลย หยากไย่เต็มไปหมด เอาแค่บริเวณลานโพธิ์ตรงนี้ แต่ก่อนก็เหมือนป่ารก
มาก มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมด ตรงต้นโพธิ์นี่เป็นที่ทิ้งศาลเจ้าผุๆ พังๆ ของชาวบ้าน‛   
 เมื่อตลาดสามชุกไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ให้กับกรมธนารักษ์เหมือนดังเดิม กรมธนารักษ์
จึงมีจินตนาการที่จะเบียดขับลักษณะของตลาดเก่าท่ีไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจออกไปจากพื้นที่ ด้วยการ
ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารร้านค้าสมัยใหม่ครอบทับลงบนอาคารร้านค้าไม้ 2 ชั้นบนพื้นที่
ตลาดสามชุกเดิมและผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดให้ผู้เช่าที่ดิน ต้ังแต่การแสวงหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราว 
การจัดหาเงินทุนมาปลูกสร้างอาคาร และรายได้จากการค้าขายในอาคารใหม่และทําเลใหม่ในอนาคต 
ดังนั้น ‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์‛ จึงเป็นเครื่องมือที่
ภาครัฐใช้ในการเพิ่มอํานาจทุนและผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่รัฐ เพื่อทดแทนและชดเชยรายได้ที่ลดลง
จากการย้ายออกไปหรือปิดกิจการของชาวตลาดสามชุก 
 
 4.การเข้ามาของตลาดนัด: กลยุทธ์การยกตลาดไปหาลูกค้า 
 นอกจากนั้น กลยุทธ์การยกตลาดไปหาลูกค้าของตลาดนัดสินค้าราคาถูกโดยใช้ถนนและรถ 
บรรทุกขนาดต่างๆ นําสินค้านานาสารพันไปถึงหน้าประตูบ้านของผู้ซื้อและถึงที่หมายได้ทุกจุดซึ่งเรือ
และสายนํ้าไม่อาจกระทําได้ กอปรกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ได้เป็นปัจจัยโหมซ้ําที่
ทําให้ตลาดสามชุกเกิดความซบเซาลงจนอยู่ในสภาพเงียบเหงาจนร้างไร้ผู้คน ดังคําบอกเล่าของแม่ค้า
ตลาดสามชุกท่านหนึ่งว่า 
 ‚ช่วงนั้นตลาดนัดบูมมาก เรียกว่าหนึ่งเดือนมีตลาดนัดแทบทุกวัน อย่างเช่นพรุ่งนี้มีนัดที่บ้าน
สระ นัดมาหนองโรง นัดไปหนองผักนาก เรียกว่าเจ็ดวันไม่มีวันว่างเลย เหมือนกับว่าคนที่ขายของตลาด
นัดเขาไม่มีว่างล่ะ พรุ่งนี้เขาก็ไปตรงนี้ มะรืนเขาก็ไปตรงนั้น บางทีก็มีทั้งเช้าและบ่ายก็มี ตอนนั้นมันเป็น
ช่วงที่เศรษฐกิจมันฟุบ ฟองสบู่แตก มันถึงได้เกิดตลาดนัด ช่วงหลังปี 2541 เศรษฐกิจมันแย่ คนก็ไป
ตลาดนัดกันหมด อย่างพื้นที่ว่างตรงด้านหน้าตลาดสามชุกมาขายกันเป็นเดือนๆ มาเป็นคาราวานเลย
นะ พอหยุดไปไม่กี่เดือนมาอีกแล้ว ปีหนึ่งมาต้ังหลายรอบ‛ 
 
 5.ความขัดแย้งระหว่างชาวตลาดสามชุกกับกรมธนารักษ์และการสร้างประวัติศาสตร์
กับความทรงจ้าชุดใหม่ให้กับคนสามชุก 
 ในปี พ.ศ.2542 กรมธนารักษ์ได้ประสานงานมายังสํานักงานธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
สอบถามความประสงค์ของผู้เช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ว่าจะชะลอ ‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลง
บริเวณตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์‛ หรือจะสนับสนุนต่อไป ผลปรากฏว่า สํานักงานธนารักษ์
จังหวัดสุพรรณบุรียังคงให้การสนับสนุนโครงการต่อไปตามผังอาคารที่กําหนดไว้เดิม และได้ออกแบบ
สอบถามผู้เช่าที่ดินถึง ‚ความพร้อมในการปลูกสร้างอาคาร‛ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการดํารงอยู่ของ
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โครงการ  ผลการส่งแบบสอบถามคืนมายังสํานักงานกรมธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า มีผู้ประสงค์
ที่จะปลูกสร้างอาคารจํานวน 31 ราย ไม่ประสงค์ที่จะปลูกสร้างอาคาร 7 ราย นอกนั้นจํานวน 30 รายไม่
กรอกแบบสอบถาม  
 ผลการตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาด
สามชุกเป็นอาคารพาณิชย์ก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันของชาวตลาดอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ ฝ่าย
ที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้าน โดยฝ่ายที่สนับสนุนให้เหตุผลว่า ‚ตลาดมันสลบแล้ว อยู่แบบซังกะตาย 
ถ้ารื้อแล้วสร้างใหม่ยังมีโอกาสรอด ถ้ามีรถยนต์วิ่งสะดวกน่าจะดีกว่านี้ การค้าน่าจะกลับมา‛ สําหรับ
ฝ่ายที่คัดค้านได้ให้เหตุผลว่า ‚ตึกสมัยใหม่ทําให้คนในชุมชนมีความแปลกแยก และจะค้าขายได้ไหม 
ถ้าค้าขายไม่ได้กไ็ม่มีรายได้มีแต่หนี้‛ 
  ในช่วงปี พ.ศ.2544 กรมธนารักษ์ได้ออกแบบผังอาคารใหม่เนื่องจากผังเดิมที่วางไว้ในปี พ.ศ.
2530 ขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารใน 
พ.ศ.2522 และได้ประสาน ‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุกเปน็อาคารพาณิชย์‛ 
กลับมายังสํานักงานธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผลปรากฏว่า นอกจากผู้เช่าที่ดินซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้-
ส่วนเสียโดยตรงแล้ว ชาวตลาดสามชุกในซอยอ่ืนก็ได้ร่วมคัดค้านการแปลงตลาดสามชุกเป็นอาคาร
พาณิชย์ด้วย เพราะว่าแผนผังใหม่ที่ราชพัสดุเสนอมาไม่เหลือความเป็นตลาดสามชุกในอดีตไว้เลย หาก
พื้นที่ในซอย 1 และ 2 แปลงเป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับตึกรามบ้านช่องที่รายล้อมตลาด
สามชุกในขณะนั้นแล้ว จะทําให้อาคารร้านค้าในซอย 3 4 และ 5 มีความแปลกแยกกับพื้นที่และต้อง
ถูกบีบให้มีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่บริบทในที่สุด ผู้คนในซอยดังกล่าวต่างก็ไม่มั่นใจในมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่จะได้รับจากการลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์เช่นกัน ประเด็นการถูกรื้อถอนที่อยู่อาศัยและ
สถานที่ทํามาหากินจากกรมธนารักษ์ จึงกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนร่วมกันของทุกคนในชุมชน
ตลาดสามชุก การแสวงหาแนวทางการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่กับกรมธนารักษ์จึงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2544 (อมรา 
จันทรมานะ. 2548: 66-70) 
 ถึงแม้ กรมธนารักษ์มีนโยบายพัฒนาตลาดสามชุกให้เป็นอาคารพาณิชย์เพื่อเพิ่มพูนรายได้
จากการเก็บค่าเช่าที่ดินให้แก่ภาครัฐ แต่ในขณะเดียวกัน “อาคารพาณิชย”์ ที่ถูกสร้างขึ้นตามกรอบคิด
ของการวางผังเมืองแบบตะวันตกและสร้างครอบทับลงบนพื้นที่ตลาดสามชุกเดิมนั้น ก็ได้ทําหน้าที่สร้าง
ประวัติศาสตร์และความทรงจําชุดใหม่ พร้อมกับทําลายประวัติศาสตร์และความทรงจําร่วมชุดเดิมของ
ชาวตลาดสามชุกที่เกิดขึ้นเหนือพื้นที่นั้นๆ ด้วยเช่นกัน  ด้วยอํานาจของอาคารพาณิชย์หรือเทคโนโลยี
การก่อสร้างสมัยใหม่จะทําลาย “พื้นที”่ ของความเป็นชุมชนเก่าแก่ วิถีชีวิตและสายสัมพันธ์ของผู้คน 
ตลอดจน “เวลา” หรือความทรงจําร่วมของชาวตลาดสามชุกที่สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษให้สูญสลาย
ไป ดังนั้น ‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุกเป็นอาคารพาณิชย์” จึงก่อให้เกิด
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ความขัดแย้งขึ้นระหว่างกรมธนารักษ์และชาวตลาดสามชุกที่หวงแหนพื้นที่ทํากินและพื้นที่อยู่อาศัยผืนนี้ 
และร่วมกันปกปักรักษาไว้ไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์  
 
 6.ห้างสรรพสินค้า: อ้านาจของบรรษัทข้ามชาติและความทันสมัย 
 ในขณะที่ชาวตลาดสามชุกแสวงหากลวิธีในการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ทํากินและพื้นที่อยู่อาศัยของ
ตนจากกรมธนารักษ์นั้น กระแสของความทันสมัยและการขับเคลื่อนของทุนข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นร้าน
สะดวกซื้อขนาดเล็กหรือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น โลตัส บิ๊กซี ยังเข้ามาทําสงครามการค้ากับ
ชุมชนตลาดสามชุก โดยห้างสรรพสินค้าโลตัสได้เข้ามาต้ัง ณ บริเวณ 4 แยกริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340 ในช่วงปี พ.ศ.2550 ซึ่งห่างจากตลาดสามชุกเพียง 800 เมตรเศษ พื้นที่ริมถนนหลวงนี้
ถือเป็นยุทธศาสตร์การค้าที่สําคัญของศูนย์การค้าสมัยใหม่ที่ต้องพึ่งพาถนนสายหลัก ในการลําเลียงผู้
ซื้อจากพื้นที่รอบด้านให้เข้ามาถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 จากการที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสต้ังอยู่บริเวณจุดตัด 4 แยกไฟแดงริมทางหลวง ซึ่งเป็นจุดบรรจบ
กันของถนนสายหลักและสายรอง  ทําให้ถนนทุกสายจากทุกซอกทุกมุมนําผู้คนมุ่งตรงมายังห้างแห่งนี้ 
ทั้งผู้คนที่เดินทางลงมาจากจังหวัดชัยนาท ขึ้นไปจากกรุงเทพฯ หรือผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ทําเลที่ต้ัง
บริเวณ 4 แยกไฟแดงนี้ทําให้ผู้ที่เดินทางด้วยรถ สามารถเลี้ยวรถเข้าไปยังห้างได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้อง
เสียเวลาในการหาทางกลับรถ อีกทั้งพื้นที่ลานจอดรถที่กว้างขวางเรียงรายอยู่รอบห้างสรรพสินค้า ทําให้
ผู้ซื้อเดินเข้า-ออกห้างได้จากทุกทิศทางและขนสินค้ากลับมาที่รถได้ในระยะเพียงไม่กี่ก้าว ภายในห้าง
ยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย โก้หรูและติดแอร์เย็นฉ่ํา อาณาบริเวณภายในห้างสรรพสินค้าจึง
เป็นโลกแห่งจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก่อให้เกิดการดึงดูดใจในการบริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่อาจ
พบเห็นได้ในตลาดสามชุก นอกจากนั้นพื้นที่แห่งใหม่นี้ยังถูกสร้างให้มีความหมายอ่ืนนอกจากการเป็น
ห้างสรรพสินค้า นั่นคือการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวของคนในสังคมเมือง  

 การเข้ามาเที่ยวเล่นหรือซื้อของในห้างสรรพสินค้า มีความหมายที่แตกต่างจากการซื้อของจาก
ร้านค้าในตลาดเพราะเป็นการซื้อเพื่อความทันสมัย ความสุขสําราญ ความน่าต่ืนตาต่ืนใจ และเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของตนตามกระแสบริโภคนิยม มากกว่าการซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุอย่างเจาะจง  ห้าง 
สรรพสินค้าจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัย ทั้งรูปลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายของสินค้า การ
ตกแต่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยและขนาดที่ใหญ่โตโอ่อ่า ความทันสมัยและกระแสบริโภคนิยมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ที่มีความหมายและรูปลักษณ์ใหม่นี้  ทําให้ลูกค้าขาประจําที่เคยเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสามชุก 
ขยับขยายออกไปเป็นลูกค้าขาประจําของห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่แทน  
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ภาพประกอบ 16  สถานที่ต้ังของห้างสรรพสินค้าโลตัสบริเวณจุดตัดของ 4 แยกไฟแดงบนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 340 และห้างสรรพสินค้าดังกล่าวต้ังอยู่ห่างจากตลาดสามชุกไปทางขวามือเพียง 
800 เมตร 

 
 อย่างไรก็ตาม ชาวตลาดสามชุกก็ไม่ได้ยอมจํานนต่อสภาพการณ์ดังกล่าว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ.2550 ชาวตลาดสามชุกได้ร่วมกับสหพันธ์คนไทยค้านการค้าปลีกข้ามชาติและผู้ ประกอบการร้านค้า
ปลีกหรือโชว์ห่วยอีกประมาณ 500 คน จากหลายอําเภอทั่วประเทศ เช่น  ปากช่อง บางระจัน สามชุก 
กําแพงแสน โคกสําโรง ลํานารายณ์ ตาคลี และกันตรัง พร้อมกันใจกันสวมเสื้อเหลือง โพกผ้าและถือ
ป้ายสกรีนและเขียนข้อความว่า ‚สามชุกไม่เอาโลตัส‛ ไปชุมนุมท่ีทําเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้พล.อ.
สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้ชะลอการก่อสร้างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโลตัส 
บิ๊กซี คาร์ฟูและแม็คโคร จนกว่าพระราชบัญญัติการค้าปลีกจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างรอ
กฎหมายอยู่นั้น ห้างดังกล่าวกลับได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างกระจายไปตามอําเภอและตําบลต่างๆ 
จนทําให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กไม่สามารถค้าขายได้  
 พงษ์วิน ชัยวิรัตน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์กล่าวด้วยความเป็น
ห่วงว่า ‚ตลาดสามชุกเป็นชุมชนที่ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยวิญญาณของคนสามชุก ฟื้นวิถีแห่งความเป็นไทยขึ้น 
มาจนทุกอย่างเข้าที่ เศรษฐกิจของชุมชนก็กําลังดีขึ้น แต่ทั้งหมดจะต้องพังพินาศ หากมีห้างโลตัสขึ้นมา 
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ซึ่งเราก็มีหนังสือไปถามเทศบาลถึงเหตุผลที่อนุญาต เพราะเป็นการอนุมัติที่ขัดต่อกฎหมายผังเมืองท้องที่
สุพรรณบุรี ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2550 และเป็นการกระทําที่รัฐไม่ได้ฟังเสียงร้องเรียนของ
ชาวบ้านตามข้อกําหนดของกระทรวงมหาดไทย แต่ก็ไม่ได้รับคําตอบ‛ (http://tnews.teenee. com/etc/ 
13078.html. 2550: ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพประกอบ17 การคัดค้านไม่เอาโลตัสที่หน้าทําเนียบรัฐบาลของชาวตลาดสามชุก แสดงถึงการไม่

สยบยอมต่ออํานาจของบรรษัทเงินทุนข้ามชาติและการต่อต้านระบบทุนนิยมที่เข้ามากับสงคราม
ราคากับร้านค้าปลีกจนทําให้ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นต้องล่มสลาย 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 ด้วยอํานาจของ “เงินทุน” ของบรรษัทข้ามชาติทําให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สามารถเข้า
มาต้ังอยู่ ณ จุดตัดสี่แยกไฟแดงริมทางหลวงแผ่นดินและใช้ถนนเป็นเครื่องมือในการกวาดต้อนและ
ลําเลียงผู้คนเข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้พร้อมกับสร้างความหมายที่หลากหลายให้กับพื้นที่ นอกจากนั้น ด้วย
อํานาจของเงินทุนยังสามารถทําให้ราคาสินค้าที่วางขายในห้างโลตัสมีราคาตํ่ากว่าราคาสินค้าในร้านค้า
โชห่วยของประชาชนทั่วไป ดังนั้นห้างสรรพสินค้าจึงสามารถเข้ามาแย่งชิงลูกค้าและทําสงครามราคา
กับตลาดสามชุกได้ด้วยอํานาจของเงินทุน 
 จากบริบทท่ีกล่าวมาข้างต้น พัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกระหว่าง พ.ศ.2520 
ถึง พ.ศ.2550 ได้อยู่ในสถานภาพของการเป็น “ชุมชนลุ่มน้ําท่าจีนที่ถูกลดทอนบทบาทศูนย์กลางการค้า
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และความขัดแย้งกับกรมธนารักษ์” อัตลักษณ์หรือความหมายดังกล่าวถูกผลิตสร้างจากหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งประกอบ ด้วยรัฐบาลและกรมธนารักษ์ที่ต้องการครอบงําและยึดครองพื้นที่ตลาดสามชุก
พร้อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจําชุดใหม่ลงบนพื้นที่ด้วยอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย และหน่วย
ธุรกิจภาคเอกชนได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดและห้างสรรพสินค้าข้ามชาติที่ได้เข้ามาตั้งอยู่ในละแวก
ใกล้เคียงกับตลาดสามชุก กล่าวคือ จากการที่รัฐบาลไทยเริ่มต้นการพัฒนาประเทศด้วยการสร้าง “ถนน” 
ทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ได้ส่งผลให้วิถีแห่งการเดินทางและการขนส่งทางน้ําด้วยเรือของ
ตลาดสามชุกสิ้นสุดลงและจากการพัฒนาปรับปรุงถนนสายต่างๆ รอบตลาดสามชุกให้กว้างขวางและ
เชื่อมโยงติดต่อกันโดยใช้เวลานานยาวนานหลายปี ได้สร้างอุปสรรคต่อการเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อขาย
สินค้ายังตลาดสามชุก ปัจจัยดังกล่าวทําให้พลวัตทางเศรษฐกิจในตลาดสามชุกหยุดชะงักและค่อยๆ ซบ
เซาลง ในขณะเดียวกัน สภาพความตกตํ่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเหตุให้กรมธนารักษ์อ้างสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของและเสนอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงหลายชั้นเหล่านี้ได้สร้าง
ครอบทับอาคารร้านค้าไม้ 2 ชั้นบนพื้นที่ตลาดสามชุกเดิม อาคารพาณิชย์จึงกดทับและทําลาย
ประวัติศาสตร์และความทรงจําร่วมของผู้คนที่สั่งสมมานานกว่าร้อยปีลงไป และเมื่อผู้คนไม่มีความทรงจํา
ทางสังคมร่วมกันแล้ว ความเป็นชุมชนหรือสายสัมพันธ์ใดๆ ของผู้คนก็จะขาดสะบั้นลง ชาวตลาดสามชุก
จึงรวมตัวกันเพื่อต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ของบรรพบุรุษแห่งนี้ไว้ จนทําให้ชาว
ตลาดสามชุกเกิดความขัดแย้งกับกรมธนารักษ์ในที่สุด 
 นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะทําให้ตลาดสามชุกอยู่ในภาวะซบเซาแล้ว หน่วยธุรกิจภาคเอกชน
ทั้งพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่นําเอาสินค้าราคาถูกนานาสารพันไปเสนอให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน และด้วยอํานาจ
ของเงินทุนทําให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติสามารถต้ังอยู่ริมถนนหลวงซึ่งห่างจาก
ตลาดสามชุกเพียง 800 เมตรและสามารถทําให้สินค้าประเภทต่างๆ มีราคาตํ่ากว่าสินค้าในร้านค้าของ
ชาวตลาดสามชุก ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยโหมซ้ําที่ทําให้จํานวนสินค้าและจํานวนผู้ซื้อผู้ขายภายใน
ตลาดสามชุกลดลงเรื่อยๆ จนตกอยู่ในฐานะชุมชนลุ่มน้ําท่าจีนที่ถูกลดทอนบทบาทศูนย์กลางการค้าใน
ที่สุด 

  สําหรับกระบวนการในการต่อสู้ เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ทํากินและที่อยู่อาศัยของชาวตลาด
สามชุกจากกรมธนารักษ์ ตลอดจนกลวิธีรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างทุนทางวัฒนธรรมใน ‚อดีต‛ เพื่อมา
สร้างความหมายใหม่ในฐานะ ‘ตลาดย้อนยุค’ ที่สําคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย และสามารถสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือที่เรียกว่า ‚เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์‛ จนกลายเป็นที่ยอมรับและชื่นชม
จากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับรางวัลระดับ ‚ดี‛ จากการประกวดโครงการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจําปี 2552 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
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วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจําประเทศไทย ซึ่งทําใหป้ัญหาความขัดแย้งระหว่างชาว
ตลาดสามชุกกับกรมธนารักษ์คลี่คลายลงนั้น ผู้วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดดังกล่าวในบทถัดไป  
 
สรุป 
 ตลาดสามชุกในบริบทของชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่ของ ‚การนิยาม” และ “ช่วงชิงความหมาย‛ 
หลากหลายชุดซึ่งถูกประทับลงบนพื้นที่กายภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัว จากการเป็นพื้นที่ราบลุ่มต้ังอยู่
ริมฝั่งตะวันตกตอนบนของแม่น้ําท่าจีน และถูกขนาบข้างด้วยลุ่มน้ําเจ้าพระยาทางฝั่งขวาและลุ่มน้ํา   
แม่กลองทางฝั่งซ้าย ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําการเกษตร ลักษณะข้างต้น
ได้กําหนดลักษณะทางสังคมของผู้คนให้เป็นสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาสายน้ํา 
 อย่างไรก็ตาม ‚กลุ่มคน‛ บนพื้นที่แห่งนีต่้างมีปฏิบัติการต่อพื้นที่ด้วยจินตนาการที่แตกต่างกัน 
พวกเขาได้ร่วมผลิตสร้างความหมายให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกตามเงื่อนไขและบริบทใหม่ตลอดเวลา จน
กลายเป็น ‚อัตลักษณ์ของตลาดสามชุก‛ ในแต่ละช่วงเวลา โดยเริ่มต้ังแต่การเป็น “พื้นที่แห่งการแลก 
เปลี่ยนสินค้าของชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน”  ซึ่งความหมายดังกล่าวถูกผลิตสร้างจากผู้คนท้องถิ่น
กลุ่มต่างๆ ในบ้านสามชุกซึ่งประกอบด้วยคนไทย ละว้า กะเหรี่ยงและจีนที่ปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางการ
แลกเปลี่ยนสินค้าบนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนและสันดอนทรายกลางแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุก ท้ัง
ในฤดูน้ําหลากและน้ําลด  
 ต่อมาเมื่อรัฐสยามได้สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าเสรีกับต่างประเทศ ‘ข้าว’ กลายเป็น
สินค้าออกที่สําคัญของประเทศตามความต้องการของตลาดโลก คนไทยบ้านสามชุกจึงเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิตจากการปลูกข้าวเพื่อยังชีพและแลกเปลี่ยนภายในชุมชน ไป สู่การผลิตเพื่อการส่งออกบนพื้นที่
ทํากินแห่งใหม่นาม “บ้านสามเพ็ง” ด้วยเป็นพื้นที่ท่ีมีสภาพแวดล้อมเป็นผืนป่าสาธารณะอันกว้างขวาง 
และเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า-ออกกับชุมชนอ่ืนด้วยทางน้ําและเกวียนได้ถึง 3 เส้นทาง อีกทั้งริมฝั่ง
แม่นํ้าท่าจีนบริเวณบ้านสามเพ็งเป็นหาดที่มีความลาดยาวเอ้ืออํานวยต่อการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่ง
ข้าวขนาดใหญ่ นอกจากนี้ชาวจีนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบสร้างความหมายให้กับพื้นที่แห่งนี้ 
ในฐานะของพ่อค้าคนกลางและเจ้าของกิจการ ด้วยการสร้างให้พื้นที่แห่งนี้เกิดพลวัตในการซื้อ-ขายข้าว
ระหว่งชุมชนตลาดสามชุกและชุมชนแวดล้อมตลอดลุ่มน้ําท่าจีน อัตลักษณ์ของตลาดสามชุกจึงแปร 
เปลี่ยนเป็น“ชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน” 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลาดสามชุกได้ถูกสร้างให้มีความหมายเป็น “ตลาดประจําอําเภอที่
มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก” จากกลุ่มคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้อย่างน้อย 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในตลาดสามชุกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาได้
เชื่อมโยงตลาดสามชุกเข้ากับเครือข่ายการค้าของตน ที่ถักทอไว้กับระบบเศรษฐกิจการค้าในลุ่มน้ํา
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เจ้าพระยาและลุ่มน้ําแม่กลอง ทําให้ปริมณฑลทางการค้าของตลาดสามชุกขยายตัวจากเดิมไปทางทิศ
เหนือขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออกขยายไปถึงจังหวัดสิงห์บุรี  ส่วนทางใต้ของสายน้ํา
ขยายลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากพ่อค้าชาวจีนได้ช่วยขยายปริมณฑลการค้าของตลาด
สามชุกแล้ว ผู้ดําเนินธุรกิจค้าถ่านยังช่วยสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจและขยายปริมณฑลการค้าของตลาด
สามชุกไปยังกรุงเทพมหานครและสระบุรีอีกด้วย 
 นอกจากนี้ นักธุรกิจภาคเอกชนที่เล็งเห็นโอกาสของการเจริญเติบโตทางการค้าบนพื้นที่แห่ง
น้ี เช่น บริษัทขนส่งสุพรรณ โรงสีข้าว โรงงานน้ําตาลทรายและธนาคารพาณิชย์ก็ได้เข้ามาลงทุนดําเนิน
กิจการในตลาดสามชุก เพื่อช่วยสร้างพลวัตของการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบและเงินตราให้ไหลเวียน
และแผ่ขยายไปตามปริมณฑลทางการค้าของตลาดสามชุก ในขณะเดียวกันภาครัฐก็เอ้ืออํานวยให้พลวัต
การค้าขายในตลาดสามชุกสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการสร้างเขื่อนชลมาร์คพิจารณ์ขึ้น เพื่อ
กําจัดอุปสรรคของการคมนาคมขนส่งทางเรือในแม่น้ําท่าจีนในช่วงฤดูน้ําลด พร้อมทั้งยกระดับชุมชน
การค้าแห่งนี้ให้กลายเป็น “อําเภอ” และจัดต้ังหน่วยงานราชการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับจํานวนผู้คน
ที่หลั่งไหลเดินทางเข้ามาต้ังถิ่นฐานและติดต่อค้าขาย ณ ตลาดสามชุก  
 จากการที่รัฐบาลไทยเริ่มต้นการพัฒนาประเทศด้วยการสร้าง “ถนน” ทั้งทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงชนบทและมีการพัฒนาปรับปรุงถนนสายต่างๆ รอบตลาดสามชุกให้กว้างขวางและเชื่อมโยง
ติดต่อกันโดยใช้เวลานานยาวนานหลายปี ได้ส่งผลให้วิถีแห่งการเดินทางและการคมนาคมขนส่งทางน้ํา
ด้วยเรือเข้ามายังตลาดสามชุกสิ้นสุดลง รวมทั้งทําให้พลวัตทางเศรษฐกิจในตลาดสามชุกหยุดชะงักและ
ค่อยๆ ซบเซาลงเพราะเกิดตลาดบกริมถนนหลวงมากมายหลายแห่ง สภาพความตกตํ่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นกับตลาดสามชุกนี้ เป็นเหตุให้กรมธนารักษ์อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและเสนอให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
แต่ด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงหลายชั้นเหล่านี้ได้สร้างครอบทับอาคารร้านค้าไม้ 2 ชั้นบนพื้นที่
ตลาดสามชุกเดิม อาคารพาณิชย์จึงเบียดขับและทําลายประวัติศาสตร์และความทรงจําร่วมของผู้คนที่  
สั่งสมมานานกว่าร้อยปีลงไป และเมื่อผู้คนไม่มีความทรงจําทางสังคมร่วมกันแล้ว ความเป็นชุมชนหรือ
สายสัมพันธ์ใดๆ ของผู้คนก็จะขาดสะบั้นลง ชาวตลาดสามชุกจึงรวมตัวกันเพื่อต่อสู้ต่อรองกับกรม      
ธนารักษ์เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ของบรรพบุรุษแห่งนี้ไว้จนทําให้ชาวตลาดสามชุกเกิด “ความขัดแย้งกับ
กรมธนารักษ”์ ในที่สุด 
 นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะทําให้ตลาดสามชุกอยู่ในภาวะซบเซาแล้ว หน่วยธุรกิจภาคเอกชน
ทั้งพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่นําสินค้าราคาถูกนานาสารพันไปเสนอให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน และด้วยอํานาจ
ของเงินทุนทําให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติสามารถต้ังอยู่ริมถนนหลวงห่างจากตลาด
สามชุกเพียง 800 เมตรและสามารถทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาตํ่ากว่าร้านค้าของชาวตลาดสามชุก 
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ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยโหมซ้ําที่ทําให้จํานวนสินค้าและจํานวนผู้ซื้อผู้ขายภายในตลาดสามชุกลดลง
เรื่อยๆ จนตกอยู่ในฐานะ “ชุมชนลุ่มน้ําท่าจีนที่ถูกลดทอนบทบาทศูนย์กลางการค้า” ในที่สุด 

 ดังนั้น ‚อัตลักษณ์ของพื้นที่ตลาดสามชุก‛ ในบริบทของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทาง
วัฒนธรรมที่ถูกประจุไว้ด้วยความหมายท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่และความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนการช่วงชิงการให้ความหมายต่อ
พื้นที่ระหว่างกลุ่มคนผู้เข้ามาครอบครองภายใต้เงื่อนไขของนโยบายรัฐชาติ กระแสโลกาภิวัตน์ และทุน
นิยมข้ามชาติอยูต่ลอดเวลา 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับที่เลอเฟบว์กล่าวว่า ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว 
มนุษย์ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่เพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและครอบงํา พื้นที่จึงเป็น
เรื่องของการช่วงชิงการให้ความหมายระหว่างผู้ใช้พื้นที่กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของยงยุทธ บูรณเจริญกิจ (2545:135-150) เรื่อง ‚กระบวนการสร้าง ต่อรองความหมายของวัดใน
ฐานะที่เป็นพื้นที่ทางสังคม: กรณีศึกษาวัดประทุมคงคาและวัดไตรมิตรวิทยาราม‛ ซึ่งพบว่า ทั้งเจ้าอาวาส 
พระสงฆ์ สามเณรและคนในย่านวัดล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างความหมายให้กับพื้นที่วัด เพื่อสร้าง
อํานาจในการต่อรองและใช้ประโยชน์จากพื้นที่วัด แต่ก็ไม่มีความหมายใดที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือ
ความหมายอ่ืนๆ การต่อรองยังคงดําเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานของภูริทัต ไชยเศรษฐ์ (2547:136-150) เรื่อง ‚ชุมชนป้อม
มหากาฬ: การสร้างและการต่อรองความหมายในพื้นที่ทางสังคม‛ และของธนภน วัฒนกุล (2550: 120 
-135) เรื่อง ‚การเมืองเรื่องพื้นที่ พลวัตทางสังคมของชุมชน (กรณีศึกษา: ชุมชนป้อมมหากาฬ)‛ ซึ่ง
งานวิจัยทั้ง 2 ฉบับเป็นการศึกษาพื้นที่ของชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งใน
การให้ความหมายที่มีต่อพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนกับกรุงเทพมหานคร และกระบวนการสร้าง
และต่อรองความหมายของชุมชนเพื่อรักษาสิทธิในการใช้พื้นที่ โดยกรุงเทพมหานครได้ใช้อํานาจทาง
กฎหมายขับไล่ราษฎรออกไปจากพื้นที่และให้เหตุผลในการไล่รื้อถอนบ้านเรือนของราษฎรว่า พื้นที่ดัง 
กล่าวมีสภาพเป็น ‚สลัม‛ ขัดต่อการอนุรักษ์และรักษาบรรยากาศของกรุงเทพมหานครให้เหมือนเมื่อครั้ง
ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และชาวชุมชนป้อมมหากาฬเป็นผู้บุกรุกพื้นที่โบราณสถานของชาติ ชาวชุมชนจึง
ต่อสู้และขัดขืนอํานาจรัฐ ด้วยการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่เพื่อปกป้องพื้นที่ของตนจากการ
ใช้อํานาจของรัฐ 
 ดังนั้น เมื่อใช้แนวคิดเรื่องพื้นที่ของเลอเฟบว์พิจารณาอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น จึงสามารถทําให้เข้าใจพัฒนาการและอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทาง
กายภาพของแม่น้ําท่าจีน และพื้นที่ทางสังคมของผู้คนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุคสมัยได้อย่างกระจ่างชัด 
เป็นพลวัต และเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา 



บทที่ 5 

ตลาดย้อนยุคสามชกุในบริบทการเมืองเรือ่งพื้นที ่
 

 บทน้ี ผู้วิจัยต้องการนําเสนอให้เห็นกลวิธีสําคัญท่ีชาวตลาดสามชุกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ต่อสู้ต่อรอง ช่วงชิง และปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ ด้วยการ
ผลิตสร้างความหมายและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของตลาดสามชุกในปัจจุบัน ให้กลายเป็น
พื้นที่ที่ประจุด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุดใหม่ซึ่งกลายมาเป็นอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาดสามชุกใน
นามของ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาด
สามชุก ซึ่งกลวิธีทําให้พื้นที่ตลาดสามชุกกลายเป็นตลาดย้อนยุคสามชุกน้ัน ประกอบด้วยการใช้ชุด
ความรู้ทั้งจากภายในและนอกชุมชนเพื่อประกอบสร้างอํานาจให้กับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เชิงอนุรักษ์ การผลิตสร้างความหมายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุดใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกและ
การใช้กฎเกณฑ์ขององค์กรเอกชนและรัฐในระดับชาติและสากลเพื่อรองรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
พื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดเรื่อง “การเมืองเรื่องพื้นที่” (Politics of Space) ของอังรี เลอเฟบว์ 
(Henri Lefebrve: 1991) มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิเคราะห์ เลอเฟบว์อธิบายว่า พื้นที่ คือ 
“ผลผลิตจากการให้ความหมายของผู้คนในสังคม” อย่างไรก็ตาม ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่
ตายตัว มนุษย์ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเป้าหมายในการยึดครองและ
ครอบงํา ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ ต่อรอง และขัดขืนอํานาจที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่อง
ผลประโยชน์บนพื้นที่ตลอดเวลา  ชีวิตประจําวันของคนในสังคมจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการต่อสู้ช่วงชิง
ในการให้ความหมายกับพื้นที่รอบตัวที่เรียกว่า ‚การเมืองเรื่องพื้นที่‛ อย่างมาก  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้แนวคิด ‚การเมืองเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต‛ ของมูริซิโอ เพเลจจี (Murizio Peleggi: 2002) จากหนังสือชื่อ The Politics of Ruins and The 
Business of Nostalgia มาเป็นแนวคิดร่วมในการศึกษาวิเคราะห์การสถาปนามรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการนําเสนอมรดกทาง
วัฒนธรรมในอดีตเหล่านั้นให้กลายเป็นสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคอดีตของ
นักท่องเที่ยวชนชั้นกลางในรูปลักษณะของการท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 ทั้งนี ้ผู้วิจัยจําแนกโครงสร้างเนื้อหาในส่วนนี้ไว้ 3 ประเด็นดังนี้  
 1.    การใชชุ้ดความรู้ทั้งจากภายในและนอกชุมชนเพื่อประกอบสร้างอํานาจให้กับ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 



97 

 

 

   2.    ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’: การสร้างความหมายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุดใหม่ให้กับ
พื้นที่ตลาดสามชุก 
 3.  การใช้กฎเกณฑ์ขององค์กรเอกชนและรัฐในระดับชาติและสากลมารองรับคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก 
 4.  สรุป 

 
การใชชุ้ดความรู้ท้ังจากภายในและนอกชุมชนเพื่อประกอบสร้างอ านาจให้กับ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 
 1.การฉวยใช้ชุดวาทกรรมการพัฒนาเพื่อผลิตสร้างความหมายของพื้นที่ตลาด
สามชุกให้กลายเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม‛   
 จากการที่กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือครองโฉนดที่ดินและผู้ดูแลผลประโยชน์ของรัฐจากที่ดินใน 
ซอย 1 และซอย 2 ในตลาดสามชุกเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหมือน
เคยและได้มีนโยบายที่จะทําการรื้อถอนอาคารร้านค้าทั้งหมดออกไป เพื่อจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์
แบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ‚โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุก
เป็นอาคารพาณิชย์‛ น้ัน ปฐมบทของกลวิธีในการต่อสู้ต่อรองเพื่อปกปักรักษาตลาดสามชุกมิให้ถูกไล่รื้อ
ถอนจากกรมธนารักษ์ของชาวตลาดสามชุก เริ่มจากการใช้พื้นที่ทางสังคมในฐานะเพื่อนสมัยเรียนชั้น
ประถมศึกษาของคนในชุมชน เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทางสังคมภายนอกชุมชนที่มีพลังและอํานาจในการ
ต่อสู้ต่อรองมากกว่า ด้วยการขอคําปรึกษาไปยังสมเกียรติ อ่อนวิมล ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี(สว.) อีกทั้งยังเป็นลูกหลานของชาวตลาดสามชุกโดยกําเนิด ปฏิบัติการ
ดังกล่าวก่อให้เกิดการประชุมร่วมกันระหว่างชาวตลาดสามชุก ผู้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ชาวตลาด
สามชุกซอยอ่ืนๆ คณะกรรมการชุมชน นายกเทศมนตรีตําบลสามชุก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล
สามชุก ณ ที่ว่าการอําเภอสามชุกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2544 เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการต่อสู้
ต่อรองกับกรมธนารักษ์  
 สมเกียรติ อ่อนวิมล เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรอนุรักษ์ตลาดสามชุกให้เป็น “แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” ด้วยเหตุผลที่ว่า “ถ้ารื้อตลาดมันง่ายใช้เวลาไม่นานก็รื้อเสร็จ  แต่ถ้าจะสร้าง
ตลาดไม้ให้กลับขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมคงไม่ได้อีกแล้ว อีกทั้งความเป็นของเก่า ของแท้และดั้งเดิมก็ไม่
สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ความเป็นของแท้และความด้ังเดิมของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์    
สืบทอดมากว่าร้อยปีก่อนของชาวตลาดสามชุกควรนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเกิดความ   
งอกเงยงอกงามขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรที่ทําให้ผู้คนสนใจใคร่ศึกษาเรียนรู้และเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจให้ตลาดสามชุกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง จากการพัฒนาทุนทาง
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วัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่” (พงษ์วิน  ชัยวิรัตน์. 2554: สัมภาษณ์) ความคิดเห็นของสมเกียรติ อ่อนวิมล  
ผู้ซึ่งได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับงานของเพเลจจี (2002: 
6) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเรื่อง “การอนุรักษ์” เป็นแนวคิดของวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงศตวรรษท่ี 19 
ซึ่งเข้ามาพร้อมกับกระแสความคิดเรื่องความทันสมัยและค่านิยมการสะสมของโบราณ โดยส่งผ่านชนชั้น
กลางของไทยที่ได้รับอิทธิพลการศึกษาจากตะวันตก เพราะแต่เดิมคนไทยมีความเชื่อทางพุทธศาสนา
เรื่อง “อนิจลักษณะและบุญกรรม” จึงอธิบายลักษณะความเป็นไปของโบราณสถานเก่าที่ถูกทิ้งร้าง   
ทรุดโทรมว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอันเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งทั้งหลายและสังคมไทย   
ไม่เคยมีคติเรื่องการรักษาของเก่า หากแต่ใช้การสร้างของใหม่แทนที่หรือทับซ้อนของเก่า    เมื่อความ
สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติของกลุ่มชนชั้นนําเพิ่มมากขึ้น   การท่องเที่ยวใน
แหล่งมรดกในนามของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจงึระเบิดตัวขึ้นในสังคมไทย ต้ังแต่คริสตทศวรรษ 
1980 เป็นต้นมา 
 อย่างไรก็ตาม “ความคิด” ของปัจเจกย่อมไม่มีอํานาจเพียงพอในการต่อสู้ต่อรองกับอํานาจของ
รัฐหรือกรมธนารักษ์ สมเกียรติ อ่อนวิมลจงึนําความรู้จากการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทางด้านรัฐศาสตร์ และความรู้จากการปฏิบัติงานในตําแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัด
สุพรรณบุรใีนปี พ.ศ.2539 ซึ่งมีหน้าทีร่่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และใน
ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีในปี พ.ศ.2543 ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดินมาสนับสนุนและรองรับความคิด เพื่อทําให้ความคิดสามารถ
แปรรูปเป็นการกระทําที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแผนพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ ของสมเกียรติ อ่อนวิมล จึงถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างให้ชาวตลาด
สามชุกมีช่องทางหรืออํานาจในการต่อสู้ต่อรองของกับกรมธนารักษ์ตามสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย  
 ที่มาของอํานาจในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ เกิดจากความรู้ที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-9 ดังนี้   

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ พุทธศักราช 
2540 หมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย มาตรา 46 ได้กล่าวถึง “สิทธิของชุมชน” 
(Community Rights) ไว้ว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน” (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2540: 10) และรัฐต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ ดังบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 289 ว่า “องค์กร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
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ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น” (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2540: 75) จากวาทกรรม “สิทธิชุมชน” ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทําให้ชาวตลาดสามชุกได้รับอํานาจอันชอบธรรม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์ศิลปวัฒนธรรมของชาวตลาดสามชุกได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องให้การรองรับสนับสนุนภาคปฏิบัติการดังกล่าว  

นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และฉบับที่  
9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศน้ัน รัฐต้องการให้สังคมไทยเป็น “สังคมแห่ง       
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” (Wisdom and Learning Society) โดยเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมเพื่อนําไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ วาทกรรม
ดังกล่าวได้ให้แนวทางแก่ชาวตลาดสามชุกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไว้ใน
รูปลักษณ์ของแหล่งการเรียนรู้  พร้อมกับโอกาสในการผนวกตนเองให้เข้ากับนโยบายของภาครัฐด้วย
การเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นภาคเศรษฐกิจที่รัฐไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาต้ังแต่ป ีพ.ศ.2541 และ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 รัฐได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว ด้วยการใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและ
มีเสถียรภาพ โดยกําหนดในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไว้ว่า “รัฐได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลป 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ศิลปกรรม โบราณคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และรัฐได้ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ดังปรากฏในยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศว่า “รัฐได้ให้ความสําคัญกับส่งเสริมการค้าบริการที่มีศักยภาพ
เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่
ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและพัฒนาธุรกิจบริการ
ที่มีศักยภาพใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย และการประสานความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: ซีดีรอม) 
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 วาทกรรมดังกล่าวทําให้ชาวตลาดสามชุกประจักษ์ว่า ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการท่องเที่ยวนั้นได้เปิดพื้นที่ให้คนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการใช้ศิลป 
วัฒนธรรมภายในท้องถิ่นเป็นจุดขาย ดังนั้น ศิลปวัฒนธรรมที่ดํารงอยู่มากว่าร้อยปีของตลาดสามชุกจึง
สามารถนํามาอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ ปฏิบัติการดังกล่าวทําให้
ชาวตลาดสามชุกยังสามารถรักษาความทรงจําร่วมของคนในชุมชนที่แฝงฝังอยู่ในอาคารบ้านเรือน วัตถุ
ข้าวของและบรรยากาศรอบกายไว้ได้ ตลอดจนยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้ในคราวเดียวกัน 
ชาวตลาดสามชุกจึงลงมติให้อนุรักษ์ตลาดสามชุกเป็น “แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางวัฒนธรรม” ท่ี
สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาดสามชุก พงษ์วิน ชัยวิรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลสามชุก (2554: 
สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึงมติของที่ประชุมในวันนั้นว่า ‚คนส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะถ้ารื้อแล้วสร้างใหม่ไม่มี
ใครรับประกันได้ว่ามันจะขายดีขึ้นมาไหม แต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เรามีโอกาสที่จะขายตลาดเก่า ขายวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่อาจขายได้ ถ้าเกิดคนมาเที่ยว มาจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้น เราไม่ต้องลงทุน
อะไรเลย เรามีทุนอยู่แล้ว ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันดี คิดว่าถ้าอนุรักษ์คงดี ก็เลยสรุปว่าจะอนุรักษ์กัน‛  
 ดังนั้น กลวิธีแรกที่ชาวตลาดสามชุกนํามาใช้ในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ก็คือ  การ 
ฉวยใช้วาทกรรมการพัฒนาประเทศชุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “สิทธิชุมชน” “แหล่งการเรียนรู้” และ “การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสมเกียรติ  อ่อนวิมล มาผลิตสร้างให้พื้นที่
ตลาดสามชุกมีความหมายใหม่เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม” ในขณะเดียวกันชุด  
วาทกรรมดังกล่าวยังเสริมสร้างให้ชาวตลาดสามชุกมีอํานาจหรือสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน รวมทั้งสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนใน
ชุมชนได้ด้วยตนเอง  อํานาจของวาทกรรมชุดดังกล่าวได้เบียดขับใหว้าทกรรมการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย
ของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับชาวตลาดสามชุกที่ต้องการไล่รื้อถอนตลาดสามชุกแล้วสร้างให้เป็น
อาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของรัฐนั้น กลายเป็นการกระทําที่ไม่ชอบธรรม เพราะเป็นการกระทําที่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทรงอํานาจอยู่เหนือกฎหมายใดๆ และขัดต่อกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศที่เน้นให้คนในท้องถิ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของ
ตน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากกว่าการรื้อถอนและพัฒนาให้ทันสมัย  การ
ช่วงชิงการให้ความหมายต่อพื้นที่ตลาดสามชุกของชาวตลาดสามชุกด้วยการผนวกรวมชุดวาทกรรมการ
พัฒนาจึงเป็นปฏิบัติการยึดครองและครอบงําพื้นที่ด้วยอํานาจอันชอบธรรม พร้อมกับตอบโต้และเบียด
ขับอํานาจของวาทกรรมชุดอ่ืนให้กลายเป็นความไม่จริง 
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 2.การใช้ชุดความรู้ทางวิชาการสร้างอ านาจให้แก่องค์กรชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนในการ
ต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ 
 หลังจากที่ประชุมลงมติให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตลาดสามชุก และทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สมเกียรติ อ่อนวิมลซึ่งเป็นผู้แนะนําให้ชาวตลาดสามชุกมองเห็น
ช่องทางในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ด้วยสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นั้น ได้เสนอให้จัดต้ังคณะกรรมการทํางานขึ้นเพื่อเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ‚คณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์‛ จึงกําเนิดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 คณะกรรมการชุด
ดังกล่าวประกอบด้วยชาวตลาดสามชุกที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชนชั้นกลางท่ีมีจิตสาธารณะ เช่น ครอูาจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สถาปนิกชุมชน ข้าราชการ
บํานาญ พยาบาล นายธนาคาร นักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลและตัวแทนจาก
ชุมชนต่างๆ  ในตําบลสามชุก และเนื่องจากคณะกรรมการแต่ละท่านมาจากครอบครัวของชนชั้นกลางที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จึง
มีฐานะเป็นอาสาสมัคร ทํางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  
 สําหรับตําแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์นั้น คณะกรรมการและ
ชาวตลาดสามชุกได้พิจารณาให้ “พงษ์วิน ชัยวิรัตน์” ดํารงตําแหน่งดังกล่าว เนื่องจากในขณะนั้นเขาเป็น 
ผู้ครอบครองอํานาจทางการเมือง ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลสามชุก อํานาจดังกล่าวทําให้สามารถ 
ดึงทรัพยากรท้ังอุปกรณ์ แรงงาน และงบประมาณของรัฐมาสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ได้ นอกจากนี้ บุคคลผู้นี้ยังได้รับอํานาจแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวตลาดสามชุก เนื่องจากเป็นชาว
สามชุกโดยกําเนิดมีความรักและผูกพันในบ้านเกิดอย่างมาก และได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมจากการเคยเป็นผู้ร่วมก่อต้ังและสมาชิกใน ‚กลุ่มพลังหนุ่ม‛ ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้ายามป้องกันมิให้
เกิดเหตุอัคคีภัยในตลาดสามชุก  อีกทั้งพงษ์วิน  ชัยวิรัตน์ยังมีอํานาจทุนจากการเป็นบุตรชายของเถ้าแก่
เช็งและนางแห้ว  ระวิพงษ์  เศรษฐีเจ้าของที่ดินและอาคารในตลาดสามชุกบริเวณซอย 3 และซอย 4  
“พงษ์วิน ชัยวิรัตน์” จึงเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอํานาจทางการเมือง อํานาจแห่งความเป็นพวกเดียวกัน และ
อํานาจทุนที่สามารถระดมทรัพยากรทั้งจากหน่วยงานราชการ ชุมชน และส่วนตัวมาช่วยผลักดันการ
ทํางานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น  ยังสามารถผนวก
รวมเป้าหมายการดําเนินงานของคณะกรรมการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลสามชุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่า กลวิธีในการแต่งต้ังปัจเจกชน
ให้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ของชาวตลาดสามชุกนั้น เป็น
วิธีการเปลี่ยนผ่านชนชั้นกลางให้ขึ้นมามีสถานภาพเป็นผู้นําและมีอํานาจทางการเมืองในฐานะองค์กร
ชุมชนตัวแทนของชาวตลาดสามชุกในการดําเนินงานเพื่อต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ 
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 เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง ผู้ได้รับการ 
ศึกษาและทํางานอยูใ่นองค์กรภาครัฐและเอกชน พวกเขาจึงนําความรู้ในการจัดการองค์กรมาปรับใช้ใน
การดําเนินงานขององค์กรชุมชน โดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การจัดวาง
โครงสร้างองค์กร การระบุหน้าที่การงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ พร้อมกับการ
จัดวางบุคคลให้เหมาะสมกับงาน  วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในการอนุรักษ์ตลาดสามชุกเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางวัฒนธรรมถูกกําหนดไว้ 3 ประการดังนี้  
 1.   เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูตลาดสามชุกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดขึ้นกว่าเดิม 
 2.   เพื่อนําภูมิปัญญาของสามชุกมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปซึ่งเป็นการกระตุ้นฟื้นฟู
เศรษฐกิจในชุมชนทางหนึ่ง   
 3.   เพื่อการอนุรักษ์สภาพความเป็นอยู่แบบเดิมให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและร่วมแรงร่วมใจกัน
พัฒนาตลาดสามชุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 สําหรับโครงสร้างองค์กรที่ทําให้วัตถุประสงค์บรรลุผลสําเร็จนั้น คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ์ได้จัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
ทํางาน โดยคณะกรรรมการทํางานแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่อํานวยการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ให้คํา 
ปรึกษา ให้การสนับสนุนคณะกรรมการทํางานฝ่ายต่างๆ ควบคุมกํากับดูแล ตลอดจนพิจารณาแก้ไข
ปัญหา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. คณะกรรมการทํางาน มีหน้าที่กําหนดวางแผนงาน แนวทางปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 
ที่จะต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ โดยได้แบ่งคณะกรรมการทํางานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

        2.1   คณะกรรมการทํางานฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่จัดหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติ
อําเภอสามชุกและตลาดสามชุก เพื่อนํามาจัดทําเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ให้กับประชาชน 

        2.2 คณะกรรมการทํางานฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงตลาดสามชุก มีหน้าที่เพื่อวางแผน
และปรับปรุงตลาดสามชุกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอนุรักษ์สภาพความเป็นอยู่แบบเดิมให้
อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและพัฒนาตลาดสามชุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

                2.3 คณะกรรมการทํางานฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน้าที่ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการผลิต
สินค้าของตลาดสามชุกและใกล้เคียง โดยส่งเสริมผลผลิตของชาวบ้าน ทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่นํารายได้มา
ให้ประชาชนชาวตลาดสามชุก 
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                2.4 คณะกรรมการทํางานฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว มีหน้าที่คิดค้นรูปแบบการพัฒนา
อําเภอสามชุกและตลาดสามชุก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี 

  เมื่อพิจารณา “หน้าที่ของคณะกรรมการ” แต่ละฝ่ายที่ถูกระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
และค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การคิดค้นและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการท่องเที่ยว 
ตลอดจนการวางแผน ควบคุมกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงาน ล้วนแสดงให้เห็นว่า ผู้ดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมท้ัง
มคีวามเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและมีเครือข่ายการทํางานอย่างกว้างขวาง ชุดความรู้
ดังกล่าวได้ประกอบสร้างให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์มีความหมายและภาพลักษณ์
เป็น “องค์กรนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลาย” ความหมายดังกล่าวทําให้คณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้รับ “ความน่าเชื่อถือ” ทั้งจากคนภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชนตลาดสามชุกรวมทั้งกรมธนารักษ์ และถูกรับรู้ว่าเป็นองค์กรชุมชนที่เลือกใช้ความรู้และความ 
สามารถเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์   

 ถึงแม้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จะมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ แต่
ในระยะเริ่มต้นของการดําเนินงานนั้น พบว่า คณะกรรมการยังขาดชุดความรู้ในการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามหลักการของการพัฒนาชุมชน ดังนั้น แม้ว่าคณะกรรมการมี
ขั้นตอนการทํางานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้ังแต่การระดมความคิด การวางแผน และการ
นําไปปฏิบัติ แต่ผลการดําเนินงานกลับไม่ประสบความสําเร็จตามที่ต้ังไว้ เพราะสิ่งที่คณะกรรมการ
กําหนดขึ้นมานั้นไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของชาวตลาดสามชุก ดังคํากล่าวของพงษ์วิน ชัยวิรัตน ์
(2554: สัมภาษณ์) ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ที่ว่า ‚เราเสียเวลาไปปีกว่าใน
การประชุมเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้มีคนเข้ามาเดินซื้อของในตลาด
บ้าง ประชุมวางแผนจะทําอะไรต่ออะไร มันก็มีปัญหาหมดเลย เราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานพวกนี้ 
ชาวบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือเลย‛ 

 จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้นําผลงานของ
คณะกรรมการทํางานฝ่ายวิชาการที่ได้ค้นพบข้อมูลในอดีตของตลาดสามชุกว่า อาหารของชาวตลาด
สามชุกนั้นมีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเป็นอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก   คณะ 
กรรมการจึงนําความรู้ดังกล่าวมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้ชาวตลาดสามชุกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน ‚อาหารอร่อยดีที่สามชุก‛ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2545 โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์มอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนและ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จัดหาร้านอาหารมาร่วมในงาน ด้วยการเชิญชวนพ่อค้า
แม่ค้าที่ขายอาหารทั้งคาวและหวานอยู่ในแต่ละชุมชนมาร่วมเปิดซุ้มขายอาหารและช่วยประชาสัมพันธ์
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ให้ชาวบ้านในแต่ละชุมชน รวมถงึญาติพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมซื้ออาหารรับประทานใน
งานวันดังกล่าวด้วย   
 สําหรับการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการคือเทศบาลตําบลสามชุกเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายผ้า สปอร์ตวิทยุ เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ ์
ใบปลิวและสต๊ิกเกอร์ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการจัดงานด้วยการสนับสนุนเรื่องของแรงงาน
และบุคคลากร พร้อมกันนี้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ข้ึน มาอีก 1 ชุด เพื่อให้การดําเนินการจัดงานอาหารอร่อยดีที่สามชุกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 แม้ว่าการจัดกิจกรรม ‚อาหารอร่อยดีที่สามชุก‛ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อปลายปี พ.ศ.2545 
ได้รับการยอมรับจากชาวตลาดสามชุก พ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จัดขึ้น แต่คณะกรรมการยังไม่พบแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์
และพัฒนาใหพ้ื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง คณะกรรมการแต่ละ
คน เริ่มท้อแท้และเกิดความเบื่อหน่ายที่จะทํางาน จึงทําให้การดําเนินงานของคณะกรรมการหยุดชะงักไป
ระยะหนึ่ง 
 
 3.การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จากมูลนิธิ
ชุมชนไทในโครงการสามชุกเมืองน่าอยู่ 
 ขณะที่คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์อยู่ในภาวะไร้หนทางในการทําให้ตลาด
สามชุกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตนั้น มูลนิธิชุมชนไทองค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นทั้งในเมืองและชนบท ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนและสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพได้จัด ‚โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมือง
น่าอยู่‛ (Livable City Action Project) ข้ึน โครงการดังกล่าวเกิดจากการคาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าคือในปี พ.ศ.2554 ชุมชนชนบทครึ่งหนึ่งของประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมเมือง หน่วยงาน
ทั้ง 3 ข้างต้นจึงหาวิธีการรับมือการเติบโตของเมืองด้วยการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเมืองที่
เหมาะสมจากการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) อย่างกว้างขวาง โดยพื้นที่นําร่อง
ในปีแรกมีจํานวนทั้งสิ้น 12 เมืองพร้อมงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินโครงการจํานวน 18 ล้าน
บาท ทั้งนี้มูลนิธิชุมชนไทได้ต้ังเป้าหมายในการดําเนินโครงการไว้ว่า เมื่อครบ 3 ปีมูลนิธิสามารถขยาย
โครงการเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ เป็น 100 เมือง 
 มูลนิธิชุมชนไทได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการประจําพื้นที่ภาคกลางมาสํารวจพืน้ที่ และ
หาข้อมูลด้านต่างๆ ของตลาดสามชุก เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการ
ชุมชนและเมืองน่าอยู่  พบว่า ตลาดสามชุกมีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมตรงตามเงื่อนไขของโครงการ 
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กล่าวคือ มีคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น มี
สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมและยังสามารถ
ทําหน้าที่รับใช้ผู้คนได้ในปัจจุบัน ที่สําคัญชาวตลาดสามชุกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองน่าอยูใ่น
ระดับหนึ่งเพราะในขณะนั้นชาวตลาดสามชุกได้ดําเนินโครงการ “เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” ของเทศบาล
ตําบลสามชุกอยู่ ดังนั้น แนวคิดเรื่องการจัดการพื้นที่ให้เป็น เมืองน่าอยู่ของชาวตลาดสามชุกจึงสามารถ
ผนวกเป็นหลักการเดียวกันกับโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ของมูลนิธิชุมชนไท  
 เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชุมชนไทจึงเข้าชักชวนพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลสามชุกและประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ควบคู่กัน ให้เข้า
ร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่กับมูลนิธิชุมชนไท 

 โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่เป็นการปฏิบัติการเพื่อสร้างขบวนการของการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน  ด้วยการนําเอากิจกรรมที่เป็นประเด็นร่วมของคนในเมืองเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงจาก
กิจกรรมเล็กๆ สู่กิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น จากกลุ่มคนเล็กๆ ขยายให้กว้างขึ้น เชื่อมภาคีทุกภาคส่วน รวมถึง  
กลุ่มคนฐานล่างของเมือง เน้นการเรียนรู้ท่ามกลางการทํา สนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนก่อนและหลัง
การทํากิจกรรม การศึกษาดูงานและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเมือง ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดจากการ
สนับสนุนด้วยทีมงานของมูลนิธิชุมชนไทจํานวน  4  คือทีมปฏิบัติการ ทีมติดตามยกระดับองค์ความรู ้ 
ทีมสื่อเผยแพร่ และทีมพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองอย่างเป็นองค์รวม (มูลนิธิ
ชุมชนไท. 2555: ออนไลน์) 
 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้รับฟังขบวนการทํางานของโครงการปฏิบัติการ
ชุมชนและเมืองน่าอยู่แล้ว เห็นว่า โครงการดังกล่าวได้นําปัจจัยการดําเนินงานท้ังทีมงาน เงินทุน และ
ความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
มาช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของคณะกรรมการประสบผลสําเร็จได้ คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ์จึงฉวยใช้โอกาสและข้อเสนอดังกล่าวจากมูลนิธิชุมชนไท จัดเวทีประชุมชาวตลาด
สามชุกเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับโครงการและการเข้าร่วมดําเนินงานโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมือง  
น่าอยูก่ับมูลนิธิชุมชนไทในเดือนกันยายน พ.ศ.2545   

 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่กับมูลนิธิชุมชนไทของคณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ นับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําไปสู่กระบวนการฟื้นฟูตลาด
สามชุกอย่างจริงจัง เพราะมูลนิธิได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และขบวนการในการทํางาน
พัฒนาชุมชนให้แก่คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ด้วยวิธีการที่หลากหลายดังนี้ 
 1.     การไปศึกษาดูงานและร่วมสัมนาทางวิชาการ  โดยการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ับผู้นํากลุ่มเมืองเก่าและนักวิชาการผ่านการสรุปบทเรียนและผลงานที่เป็นรูปธรรมกับเมืองอ่ืนๆ 
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อีก 11 เมือง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยมูลนิธิ
ชุมชนไทนําคณะกรรมการไปศึกษาดูงานที่ถนนพระอาทิตย์ ถนนยมจินดา ตลาดดอนหวาย  ตลาดน้ํา
อัมพวา พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็น
พื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตของชาวชุมชนคล้ายคลึงกับตลาดสามชุก ทําให้คณะกรรมการ
เข้าใจการทํางานฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพของเมืองเก่าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถนํามาปรับใช้ใน
การดําเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้ ดังคํากล่าว
ของพงษ์วิน  ชัยวิรัตน์ (2554: สัมภาษณ์) ที่ว่า ‚ผมมองว่าการไปดูงาน ทําให้เราได้เรียนรู้วิธีทํางานของ
คนอ่ืนหรือของชุมชนอ่ืน หลังจากไปดูงานมาประชุม เราก็มาสรุปว่าได้อะไรกันมาบ้าง เอาแบบอะไร
เค้ามาทําบ้าง เราก็คิดกันไป แต่ลําพังให้เราคิดกันเองคงยาก การไปศึกษาดูงานผมว่าเป็นทางลัดเลย‛  
 2.     การวิเคราะห์ชุมชน หลังจากคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้ศึกษาเรียนรู้ 
ประสบการณ์การทํางานจากเมืองอ่ืนๆ ทําให้คณะกรรมการเชื่อมโยงประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมา
วิเคราะห์พื้นที่ตลาดสามชุก โดยพบว่า การอนุรักษ์เมืองเก่าควรเริ่มจากทุนที่ชุมชนมีอยู่ ซึ่งตลาดสามชุก
เป็นตลาดไม้เก่าที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม มีลวดลายไม้ฉลุประดับอาคารมากกว่า 19 ลาย 
สถาปัตยกรรมดังกล่าวควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ รวมทั้งพื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาที่ยาวนาน การนําบรรยากาศ เรื่องราวและความทรงจําในอดีตมาแปรรูปเป็นสินค้าใน
ปัจจุบันสามารถนํามาเป็นจุดขายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้ และสามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวผู้ต้องการบริโภคสัญญะแห่งอดีต ความเป็นไทยหรือความเป็นท้องถิ่นมาเที่ยวชมได้เป็น
อย่างดี และจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะสามารถทําให้เศรษฐกิจของตลาดสามชุกพลิกฟื้นกลับ
ข้ึนมาใหม่ได้ ดังคํากล่าวของเอกพงษ์ อมตธรรม (2554: สัมภาษณ์) หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ที่ว่า ‚พอเรากลับมาจากดูงานที่ประชาคมบางลําพู เราก็กลับมาประชุมกันก็
หลายรอบมาก เรามาช่วยกันนั่งคิดว่าจะเอาไง จะทําอะไรกันต่อ ความคิดตอนนั้นก็มีเรื่องอนุรักษ์ เพราะ
ฟังแล้วก็เห็นด้วยกับที่พูดกัน ก็เลยลงมติกันว่าจะอนุรักษ์ของเก่า โดยเริ่มจากเรือนไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อย
ปี เพราะการอนุรักษ์ของเก่าไว้นั้น ที่อ่ืนมันไม่มีแล้ว มันมีแต่ตึก แต่ของเรายังมีของเก่าอยู่ มีเงิน 100 
ล้านก็สร้างแบบนี้ไม่ได้ ถ้ายังเป็นบ้านแบบนี้ ตลาดแบบนี้ เราคิดว่าเราเดินต่อไปได้”  
 3.     การจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความ
คิดเห็นและร่วมดําเนินงานในโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ดังนั้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2546 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เทศบาลตําบลสามชุกและมูลนิธิชุมชนไท ได้จัด
เวทีประชาคมขึ้น เพื่อหาทิศทางในการอนุรักษ์ตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
ในหัวข้อ ‚การอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าย่านตลาดสามชุก‛ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ว่า
การอําเภอสามชุก โดยมชีาวตลาดสามชุกเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน คณะผู้จัดงานได้เปิดโอกาส
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ให้ชาวตลาดสามชุกร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ ทําให้ได้ข้อเสนอชุดกิจกรรมจากเวทีประชุม 
13 กิจกรรมที่นําไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดังนี้  
 1.    การร่วมกันจัดระเบียบตลาดให้น่าเดินและน่าซื้อของและสามารถส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 
 2.    . การระดมกําลังจัดการขยะในแต่ละซอย  ดูแลรักษาความสะอาดท่อระบายน้ํา ไม่วางสิ่งของ
เกะกะหรือยื่นล้ําออกไปบนทางเท้า 
 3.     การอนุรักษ์บ้านโดยการปรับปรุงรักษาสภาพเดิม เพื่อใช้ทุนทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า
ในอดีตเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น อาคารร้านค้า บ้านเรือนที่เป็นแบบโบราณ อาคารโรงแรมสําราญ
รมย์หรือโรงแรมอุดมโชคที่สวยงาม สามารถซ่อมแซมปรับปรุงแล้วอนุรักษ์ไว้ ฟื้นฟูบรรยากาศเก่าๆ ให้
กลับคืนมาซึ่งสามารถจุดประกายในด้านการท่องเที่ยวได้ 
 4.    การไปดูงานที่บ้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อหาแนวคิดและแนวทางในการพัฒนา 
 5.    การพัฒนาจุดล่องเรือชมวิวและศึกษาวิถีชีวิตริมน้ํา เมื่อย้อนกลับไป 20 กว่าปี เคยมีเรือ
วิง่อยู่ในแม่น้ําตลอดถึงคลองบางขวากซึ่งชุมชนสามารถใช้เป็นจุดล่องเรือชมวิวริมแม่น้ําท่าจีนที่ธรรมชาติ
ยังอุดมสมบูรณ์หรือศึกษาวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ําท่าจีน 
 6.    การทําทางเดินริมน้ําและเขตเลี้ยงปลาหน้าตลาด นอกจากน้ีสามารถพัฒนาบ้านริมน้ํา
โดยการทําเป็นทางเดินเป็นแพยาวตลอดริมน้ํา และประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอภัยทานต้ังแต่หัว
ตลาดจนถึงท้ายตลาด มีการเลี้ยงและปล่อยปลานานาชนิด ทําเป็นจุดท่องเที่ยวแบบวัดพระนอน 
 7.    การสร้างเอกลักษณ์ของตลาดเช้าและตลาดเย็นให้กลับมามีความคึกคักเหมือนเดิม แต่
ต้องมีการจัดระเบียบใหม่ ให้มีความสะอาด การสัญจรสะดวกสบาย 
 8.    การส่งเสริมเรื่องการออกกําลังกาย รวมทั้งการดูแลสุขภาพ เพราะถ้าสุขภาพดีแล้วเรื่อง
เศรษฐกิจที่ดีจะตามมา โดยพื้นฐานสําคัญของสุขภาพที่ดีคือ การรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะทั้งในบ้าน ถนน ชุมชนและตลาด 
 9.    การจัดงานสงกรานต์และระดมภาพประวัติศาสตร์ 
 10.  การดึงผู้สูงอายุเข้ามาร่วมศึกษาและให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ โดยการใช้ภูมิปัญญาที่มี
คุณค่าของผู้สูงอายใุห้คําแนะนําเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของสามชุกอีกด้วย 
 11.  การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 12.  การระดมทุนเพื่อจัดต้ัง “กองทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูบ้านที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม” เนื่องจาก
คนในชุมชนมีฐานะต่างกัน การต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนให้คนได้กู้ยืมไปซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่
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อาศัย นอกจากเป็นการเอ้ือเฟื้อต่อกันแล้ว ยังสามารถอนุรักษ์รักษาบ้านที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
ไว้ได้อีกด้วย 
 13.  การประสานกับราชพัสดุ 
 การเปิดโอกาสให้ชาวตลาดสามชุกแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูตลาด
สามชุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรูเ้ชิงวัฒนธรรม ทําให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์
ทราบความต้องการที่แท้จริงของชาวตลาดสามชุก และสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมดังเสียงสะท้อนของชาวชุมชนตลาดสามชุกคนหนึ่งว่า “เราได้รูปแบบการพัฒนาจาก
ระดับล่างขึ้นไป ไม่เคยมีโครงการแบบนี้ นี่เป็นโครงการแรกที่มาขอความคิดเห็นจากประชาชน ทําให้
ประชาชนได้คุยกันว่าจะพัฒนาไปในทางไหน ทําให้ได้เป้าหมายที่ชัดเจน” 

นอกจากนีป้รีดา คงแป้น (2554: สัมภาษณ์) กรรมการบริหารมูลนิธิชุมชนไท ได้กล่าวถึงการ
ประชุมในวันนั้นว่า ‚ตอนที่มูลนิธิชุมชนไทเข้ามาที่ตลาดสามชุกครั้งแรก พบว่า ตลาดสามชุกมีคณะ 
กรรมการอนุรักษ์ตลาดอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกัน มูลนิธิก็ชวนชาวบ้านมาระดมความ
คิดเห็นร่วมกันว่า อยากจะอนุรักษ์ตลาดมั้ย ถ้าอยากจะอนุรักษ์ อยากจะทํากิจกรรมอะไรบ้าง ก็มีการ
แสดงความคิดเห็นกัน เช่น อยากจะให้เศรษฐกิจของตลาดดีขึ้น อยากให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของชุมชน อยากให้มีคนมาเที่ยว อยากทําพิพิธภัณฑ์ และอีกหลายเรื่อง หลังจากนั้นมูลนิธิก็เข้ามาเป็น
ที่ปรึกษาและชักชวนไปศึกษาดูงานที่อ่ืน และชวนกันทํากิจกรรม‛ 

หลังการจัดเวทีประชาคม  1 เดือน คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้จัดประชุม
ข้ึนในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2546 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดหมวดหมู่กิจกรรมทั้ง 13 
กิจกรรม ให้เหลือเพียง 6 ประเด็นสําคัญดังนี้ 

 1.     การจัดระเบียบตลาดและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดระเบียบตลาดและการรักษา
ความสะอาดภายในชุมชน เช่น การเก็บขยะ การทําหน้าบ้านน่ามอง การดูแลระบบท่อระบายน้ํา และการ
ดูแลรักษาแม่น้ําท่าจีน 

 2.    การออกแบบและอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคาร/ปรับปรุงอาคาร ด้วยการประสานงานและพูดคุยกับ
ชาวบ้านในการปรับปรุงอาคาร ดูแลการออกแบบบ้าน/อาคารที่มีการปรับปรุง หาวัสดุในการปรับปรุง
อาคาร รวมทั้งรูปแบบอาคาร/บ้านที่ควรอนุรักษ์ และทําสะพานทางเดินเลียบแม่น้ําท่าจีน 

 3.     การจัดต้ังกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคาร/บ้านโบราณ ด้วยการกําหนดกฎระเบียบใน
การจัดต้ังกองทุน กําหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการ  กําหนดจัดทําแผนการ
ดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประสานให้เกิดการจัดต้ังกองทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูบ้าน/อาคารที่มี
คุณค่าแก่การอนุรกัษ์ 
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 4.    การประชาสัมพันธ์ ด้วยการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงาน/
กิจกรรมของตลาดสามชุกที่ได้ดําเนินการไปแล้วสู่สาธารณะและการจัดทําเว็บไซต์ข้อมูล 

 5.    การสร้างเอกลักษณ์ของชาวตลาดสามชุก ด้วยการการจัดทําประวัติศาสตร์สามชุกและ
การจัดกิจกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาวสามชุก เช่น อาหาร ของฝาก และรูปแบบสินค้า 

 6.    ประสานหน่วยงานภายนอก เช่น ประสานกรมธนารักษ์เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ของธนา
รักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าใจถึงแผนการฟื้นฟูอนุรักษ์ตลาดสามชุกแทนการรื้อตลาดแล้วสร้างอาคาร
ขึ้นมาใหม่ 
 ทั้งนี้ ได้มีการวางโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ใหม่ให้สอดคล้อง
กับงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลในแต่ละประเด็น โดยแบ่งคณะกรรมการทั้งหมดออกเป็น 7 ฝ่ายคือ 1) ฝ่าย
จัดระเบียบตลาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  2) ฝ่ายการออกแบบและอนุรักษ์ฟื้นฟู   3) ฝ่ายการจัดต้ัง
กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารบ้านโบราณ   4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์   5) ฝ่ายการสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาวตลาดสามชุก     6) ฝ่ายประสานงานกับราชพัสดุ และ 7) ฝ่ายการท่องเที่ยวตําบลสามชุก และมีการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจการทํางานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
 ในวันที ่ 30 มีนาคม พ.ศ.2546 ชาวตลาดสามชุกได้เริ่มกิจกรรมจัดระเบียบตลาดและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยการทําความสะอาดตลาดสามชุกบริเวณริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน และบริเวณซอย 1 
ซอย 2 โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “กวาดหยากไย่ 100 ปี” ขึ้นเป็นกิจกรรมแรก ชาวตลาดสามชุกได้
ออกมาร่วมกันทําความสะอาดบริเวณตลาดและหน้าบ้านของตน รวมทั้งเก็บกวาดหยากไย่ที่รกรุงรัง 
ทําให้ตลาดน่าดูน่ามองขึ้นกว่าเดิม ในการนี้เทศบาลตําบลสามชุกเป็นฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์ทําความ
สะอาดต่างๆ ให้ชาวตลาดสามชุก 

 ผลท่ีได้รับจากความสําเร็จครั้งน้ี ทําให้ชาวตลาดสามชุกตระหนักถึง “พลัง” ของการร่วมแรง
ร่วมใจกันทําเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน  และทําให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และชาว
ตลาดมีกําลังใจที่จะทํากิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป ดังคําให้สัมภาษณ์ของอรุณลักษณ์ อ่อนวิมล (2554: 
สัมภาษณ์) หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ฝ่ายส่งเสริมเอกลักษณ์ท่ีว่า ‚กิจกรรม
แรกเป็นกิจกรรมกวาดหยากไย่ตลาดร้อยปี ชาวบ้านเข้ามาร่วมกันทําทุกซอย ชาวบ้านแต่ละบ้านให้
ความร่วมมือกัน ชาวบ้านก็จะมองเห็นการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดี เรียกว่าได้ใจชาวบ้าน หลังจากนั้น
ชาวตลาดสามชุกได้ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบในตลาด โดยจัดวางของขายไม่ให้เกะกะล้ํา   
ทางเดิน รื้อ/ปรับปรุงผ้าใบกันฝนที่ใช้การไม่ได้แล้วและรักษาความสะอาดมากขึ้น ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้
เทศบาลตําบลสามชุกเคยขอร้องแต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ‛  
 ทับทิม แก้วก่ิง (2554: สัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน มูลนิธิชุมชนไท กล่าวถึงกลไก
ในการทํางานที่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาว่า ‚ใช้กิจกรรมเล็กๆ เป็นตัวจุดให้เขาเข้ามา เพราะชนชั้น
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กลางในมุมมองของตัวดิฉันเอง เค้ายังขาดการรวมกลุ่ม เพราะเค้าไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไร ทิศทางการ
ทําเพื่ออะไร ต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิด เค้าไม่ได้มานั่งทํารวมกันเหมือนในสมัยปัจจุบัน ก็เลยเป็น
ที่มาของการรวมกลุ่มโดยใช้ปัญหาเป็นตัวรวมกลุ่ม จนมาถึง ณ ปัจจุบันใช้ตัวกิจกรรมเป็นตัวดึงให้คน
เข้ามาร่วมคิด เข้ามาร่วมทํา‛  
 การทําความสะอาดตลาดโดยใช้ชื่อว่า ‚กวาดหยากไย่ 100 ปี‛ เป็นกิจกรรมแรกของการ
รวมกลุ่มดําเนินงานระหว่างชาวตลาดสามชุก คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เทศบาล
ตําบลสามชุกและมูลนิธิชุมชนไทครบทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน 
ร่วมกันทํา และมีการสรุปบทเรียนร่วมกันหลังจากทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การบริหารจัดการ
ใหเ้กิดกิจกรรมการรวมกลุ่มจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งแรกประสบความสําเร็จ จึงเป็นการ
เสริมขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทํางานให้กับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น 
ความรู้และทักษะในการพัฒนาชุมชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังเป็นวิธีการดําเนินงานท่ี
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์นํามาใช้เป็นกระบวนการในการเสริมสร้างให้พ่อค้าแม่ค้า
และประชาชนในชุมชนตลาดสามชุกเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสร้างความหมายใหม่ๆ ให้กับพื้นที่
ตลาดสามชุกในเวลาต่อมา   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ18  โครงการกวาดหยากไย่ 100 ปี กิจกรรมที่ทําให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง

อนุรักษ์ตระหนักถึงพลังของการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมให้ชาวตลาดสามชุกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกในเวลาต่อมา  

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
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 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ได้กําลังคนจากชาวตลาดสามชุกที่มาก
ด้วยความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รับความรู้และความสามารถในการ
จัดการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากมูลนิธิ
ชุมชนไท อีกทั้งได้แนวทางในการอนุรักษ์ตลาดสามชุกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจาก
การสนับสนุนส่งเสริมของประชาคมชาวตลาดสามชุกแล้ว ชุดความรู้เหล่านี้ได้เพิ่มความมั่นใจในการ
ทํางานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์มากย่ิงขึ้น ซึ่งความมั่นใจดังกล่าวได้เสริม 
สร้างให้คณะกรรมการมีอํานาจเชิงสัญลักษณ์ในการดําเนินการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ในก้าวต่อไป 
 
‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’: การผลิตสร้างความหมายและคุณค่าทางประวัติศาสตรช์ุด
ใหม่ให้กับพื้นทีต่ลาดสามชุก  
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูตลาด
สามชุกให้เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรม” ที่สัมพันธ์กับ “อดีต” ของชาวตลาดสามชุก 
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไทและชาวตลาดสามชุก จากการทําเวทีประชาคมเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ที่ผ่านมา  กลวิธีถัดมาที่คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และ
ชาวตลาดสามชุกนํามาใช้ในการต่อสู้ต่อรอง เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ทํากินและอยู่อาศัยแห่งนี้จากกรม  
ธนารักษ์ก็คือ การรื้อฟื้นและเรียกคืน ”อดีต” ของชาวตลาดสามชุกที่สัมพันธ์กับสุนทรภู่และโคลงนิราศ
สุพรรณ ขุนจํานงจีนารักษ์และอาคารที่พักอาศัยซึ่งมีความงดงามทางสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ 
ของสะสมและรูปถ่ายเก่าๆ ของชาวตลาดสามชุกที่เป็นมรดกตกทอดมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ   รวมทั้ง
ภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนที่เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าจํานวนมากถึง 6 ท่า ข้ึนมาสร้างความหมายและ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุดใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุก จนกลายเป็นอัตลักษณ์ชุดใหม่ในนามของ 
‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ประจุด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งมีวัตถุ
สิ่งของ เรื่องเล่าและความทรงจําแห่งอดีตกาลของชาวตลาดสามชุกเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตผู้ต้องการบริโภค “สัญญะแห่งอดีตกาล” ให้เดินทางเข้ามาบริโภคอดีต
ในพื้นที่แห่งนี้  
 “อดีต” ของชาวตลาดสามชุกนอกจากถูกนํามาสร้างความหมายและประวัติศาสตร์ชุดใหม่
ใหก้ับพื้นที่ตลาดสามชุกแล้ว ยังถูกนํามาใช้ตรึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของตลาดสามชุกให้ถูก
ห้อมล้อมด้วยลมหายใจแห่งอดีตหรือตกอยู่ในอาณาจักรแห่งอดีตตลอดเวลา ตลอดจนนํามาใช้ในการ
ตกแต่งและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของตลาดสามชุกใหง้ดงามเหมือนด่ังในอดีตอีกด้วย 
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 การน าโคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่มาผลิตสร้างความหมายให้ตลาดสามชุก
กลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’  

 กฤตยา เสริมสุข (2554: สัมภาษณ์) หนึ่งในแกนนําคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์ ฝ่ายเสริมสร้างเอกลักษณ์ กล่าวว่า ‚การสืบค้นประวัติของตลาดสามชุกจากโคลงนิราศสุพรรณ
ของสุนทรภู่นั้น ทําให้ได้พบรายละเอียดทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์และอื่นๆ มากมายทีเดียว‛ 
โดยในโคลงนิราศสุพรรณซึ่งประพันธ์โดยสุนทรภู่ในปี พ.ศ.2379 ได้บรรยายพื้นที่ป่านอกเขตอําเภอเมือง
สุพรรณบุรีขึ้นมาทางเหนือซึ่งเป็นเขตของบ้านสามชุกว่า ป่าชั้นนอกเป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงและป่า
ชั้นในบนภูเขาสูงเป็นที่อยู่ของชาวละว้า รวมทั้งบรรยายการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของคนทั้ง 2 กลุ่ม
โดยอาศัยพื้นที่ของแม่น้ําท่าจีนบริเวณบ้านสามชุก ไว้ในบทท่ี 217 ดังนี้ 
                                           ถึงนามสามชุกถ้า       ป่าดง 
                                       เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง          แลกล้ํา 
                                       เรือค้าท่านั้นคง              คอยเกรี่ยง  เรียงเอย 
                                       รายจอดทอดท่าน้ํา         นับฝ้ายขายของ (กรมศิลปากร. 2510: 71) 
 
           พื้นที่ที่สุนทรภู่กล่าวถึงในนิราศบทข้างต้น คือ พื้นที่ตลาดสามชุกเดิมซึ่งกําเนิดขึ้นบนพื้นที่
ทางกายภาพริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีน ณ บ้านสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในราวปี 
พ.ศ.2370 และเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของคนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน แต่สําหรับตลาด
สามชุกในปัจจุบัน คือ พื้นที่ของบ้านสามเพ็ง ซึ่งสุนทรภู่ (กรมศิลปากร. 2510: 72) ได้กล่าวถึงบ้าน 
สามเพ็งในสมัยนั้นไว้ในนิราศบทที่ 219 ว่า ยังเป็น “พื้นที่ป่า” ขนาดใหญ่และยังไม่มีผู้คนมาต้ังถิ่นฐาน
บ้านเรือนในบริเวณดังกล่าว ไว้ดังนี้                 
                                           สามเพ็งเลงสะล่างไม้  ไพรสน    
                                       ป่าใหญ่ใช่เขดคน   ขาดบ้าน                                                                      
                                       ร่มรื่นชื่นชมชล    ซุ่มแต่ แร่เอย                
                                       ปลาว่ายสายสินสอ้าน   สอาดต้ืนพื้นทรายฯ  
 
 บ้านสามเพ็งเริ่มเป็นชุมชนในราวปี พ.ศ.2439 เนื่องจากชาวตลาดสามชุกเดิมได้เคลื่อนย้าย
พื้นที่ทํากินเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ และพวกเขาได้เปลี่ยนผ่านนามของ “บ้าน
สามเพ็ง” ให้เป็น “บ้านสามชุก” ตามชื่อหมู่บ้านเดิม ด้วยชื่อหมู่บ้านที่เหมือนกันแต่พื้นที่ต่างกัน ทําให้
ชาวตลาดสามชุกปัจจุบันฉวยใช้และเคลื่อนย้าย “ชื่อและช่วงระยะเวลาของการก่อกําเนิดชุมชน” ของ
บ้านสามชุกเดิมมาประทับลงบนพื้นที่บ้านสามชุกใหม่ เพื่อทําให้บ้านสามชุกและบ้านสามเพ็งกลายเป็น
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พื้นที่เดียวกัน ตลอดจนมีจุดกําเนิดประวัติความเป็นมาของชุมชนจุดเดียวกัน ตลาดสามชุกใหม่จึงถูก
ผลิตสร้างให้มีความหมายใหม่ในชื่อของ ‚สามชุกตลาดร้อยปี‛ หรือ “ตลาดย้อนยุคสามชุก” ภาพ
ตัวแทนของชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 180 ปี ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานจากโคลง
นิราศสุพรรณของสุนทรภู่ที่ถูกบันทึกไว้บนป้ายทางเข้าตลาดสามชุก  

 
ภาพประกอบ 19 โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่เป็นอดีตท่ีชาวตลาดสามชุกคัดเลือกให้มาสร้าง

ความหมายและประวัติศาสตร์ชุดใหม่ให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ ที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานกว่า 180 ปี 

 
 ถึงแม้ว่านามบ้านสามชุกจะถูกบันทึกเป็นหลักฐานในเอกสารการเดินทางของคนอ่ืน ที่เคยเข้า
มาหรือผ่านบริเวณนี้มาก่อน แต่ชาวตลาดสามชุกได้เลือกใช้สุนทรภู่มาเป็นพลังในการนิยามนามของ
ตลาดร้อยป ี ก็เพราะสุนทรภู่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี พ.ศ.2529  
ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้คนในระดับสากล สุนทรภู่จึงเป็นบุคคลสําคัญของชาติไทยที่ประวัติและผลงานของ
ท่านสมควรจะได้รับการจารึกและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น โคลงนิราศสุพรรณและ
สุนทรภู่จึงถูกชาวตลาดสามชุกรื้อฟื้นขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ต่อรองเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงนัย
ความหมายกับกรมธนารักษ์ว่าพื้นที่แห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะมีความสัมพันธ์กับกวีคน
สําคัญของประเทศและของโลก ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้จึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้
ในขณะเดียวกันคําว่า “ตลาดร้อยป”ี ก็สามารถนํามาสร้างจุดขายที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได้เป็นอย่างดี เมื่อนักท่องเที่ยวเดินลอดป้ายทางเข้าตลาดสามชุกที่ด้านหน้า
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ถูกเขียนว่าสามชุกตลาดร้อยปีและด้านหลังเป็นบทนิราศของสุนทรภู่ที่ประพันธ์ขึ้นใน พ.ศ.2379 เข้ามา
ในพื้นที่ตลาดสามชุกนั้น นักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ว่าพวกเขากําลังก้าวข้ามผ่านมิติแห่งกาลเวลา ป้าย
ดังกล่าวจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนผ่าน “พื้นที่และกาลเวลาแห่งปัจจุบัน” ย้อนกลับไปสู่ “พื้นที่
และเวลาแห่งอดีตกาล” ของตลาดสามชุกเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมา 

 ดังนั้น โคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่จึงมีความหมายต่อพื้นที่ปัจจุบันของตลาดสามชุกทั้ง
การนํามาสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่เพื่อต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ และสร้างจุดขายให้แก่ธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตเพื่อต่อสู้แย่งชิงลูกค้าคืนกลับมาจากห้างสรรพสินค้าข้ามชาติ เพราะอดีต
และเรื่องราวชุดดังกล่าวไม่สามารถหาบริโภคได้จากห้างสรรพสินค้าทั่วไป 
 
 2.พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงจีนารักษ์: การเรียกคืนบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่รัฐ
ไทยและสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นชุมชนของคนจีน 
 ประวัติของขุนจํานงจีนารักษ์จากคําบอกเล่าผ่านความทรงจําของลูกหลานและผู้อาวุโสใน
ตลาดสามชุกจากงาน “ภาพเก่าเล่าขานตํานานสามชุก” และ ‚งานร่วมรําลึกบันทึกประวัติศาสตร์
สามชุก‛ ได้ถูกบันทึก ร้อยเรียงและนําเสนอไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ ดังนี้  
 “ขุนจํานงจีนารักษ์เดิมชื่อ นายหุย แซ่งเฮง เป็นชาวจีนแต้จิ๋วเกิดที่สุพรรณบุรี หลังการสมรส
ท่านได้นําครอบครัวมาทํากิจการโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นที่ตลาดสามชุก โดยเช่าที่ราชพัสดุบริเวณหัวซอย 
2    ปลูกบ้าน 3 ชั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมไม้ กิจการโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นของท่านรุ่งเรืองมาก
ขยายครอบคลุมไปหลายอําเภอ ท่านให้ความร่วมมือกับทางการเป็นอย่างดีโดยการส่งภาษีอากรอย่าง
สม่ําเสมอ เป็นบุคคลตัวอย่างระดับจังหวัด จึงได้พระราชทานบรรดาศักด์ิจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็น ‚ขุนจํานงจีนารักษ์‛ ตําแหน่งกรมการพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี นายอากร  สุรา-ฝิ่น ศักดินา 
400 ไร่   ขุนจํานงจีนารักษ์เป็นคนดีมีเมตตา ท่านจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยาก  คนอพยพมาใหม่ 
ใครทะเลาะวิวาทกันมาปรึกษาท่าน ท่านจะแนะนําและตัดสินอย่างยุติธรรม ท่านเป็นผู้นําในกิจกรรมทั้ง
ประเพณีไทยและจีน” 
 ประวัติของขุนจํานงจีนารักษ์ที่ถูกนําเสนอข้างต้น เป็นอดีตเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกให้เป็น
ภาพตัวแทนของ ‚วีรบุรุษของชุมชน‛ ที่ได้ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาติจนได้รับพระราชทาน
บรรดาศักด์ิจากพระมหากษัตริย์ไทยให้ดํารงตําแหน่งขุนนางไทย ในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่กดทับการ
กระทําที่ผิดศีลธรรมจากการเป็นเจ้าของโรงเหล้าโรงยาฝิ่น ด้วยการเป็นผู้มีคุณธรรมชุดหนึ่งที่ชอบ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุต่างๆ จนกลายเป็นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน
ตลาดสามชุก การกระทําผิดศีลธรรมดังกล่าวจึงถูกกดทับและทําให้ลางเลือนจากความทรงจําของผู้คน 
และเพื่อทําให้อัตลักษณ์ใหม่ของขุนจํานงจีนารักษ์ถูกรับรู้และจดจําจนกลายเป็นความทรงจําร่วมทาง
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สังคมชุดใหม่ ทั้งจากคนภายในและภายนอกชุมชนอย่างมั่นคงถาวรในฐานะ “วีรบุรุษของชุมชน” ประวัติ
ของขุนจํานงจีนารักษ์ในด้านของการทําคุณงามความดีให้กับผู้คนในตลาดสามชุกจึงถูกบันทึกไว้ในสมุด
ชื่อ “ความคิดเห็นของคนตลาดสามชุก” และถูกวางไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ขุนจํานงจีนารักษ์ เพื่อทําหน้าที่  
บอกเล่าและตอกย้ําคุณงามความดีของขุนจํานงจีนารักษ์สู่การรับรู้ของสาธารณชน เช่นคําให้สัมภาษณ์
ของจินตนา สุธีสมิทธิ์ ธนา สุวรรณาสน์ และพิพัฒน์ โฆษิตวีรวัฒน์ ชาวตลาดสามชุกที่เคยใกล้ชิดและ
ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากขุนจํานงจีนารักษ์ทั้งจากการได้รับคําปรึกษาในการดําเนินกิจการการค้า 
ความช่วยเหลือกําลังทรัพย์ในการลงทุนดําเนินกิจการการค้า และความช่วยเหลือด้วยแรงกายด้วยการ
เป็นเถ้าแก่ฝ่ายชายเพื่อไปสู่ขอฝ่ายสาว ตามลําดับดังนี้ 
 “ท่านขุนเป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือคนยากคนจน มีเมตตา ใครมีเรื่องขัดแย้งกันไป
ปรึกษาท่าน ท่านจะตัดสินอย่างยุติธรรมเสมอ ท่านเป็นคนดีมีคนนับถือมาก จะได้รับเชิญให้เป็นประธาน
ในงานแต่งงานเสมอ ก่อนจะเสียชีวิต ท่านสั่งลูกหลานไม่ให้ไล่ผู้เช่าบ้านเดิมให้เขาอยู่ต่อไป ห้ามเรียก
แป๊ะเจี๊ยะใหม่ ท่านเป็นคนดีสมกับตําแหน่งท่านขุน”  (จินตนา สุธีสมิทธิ์. ม.ป.ป.:“ความคิดเห็นของคน
ตลาดสามชุก”) 
 “ขุนจํานงเป็นคนดีมาก โอบอ้อมอารี ใครขอความช่วยเหลืออะไรในทางที่ถูกที่ควรก็จะได้ ทุก
คนยกให้เป็น “ต่ัวเถ้าล่อ” หรือ เถ้าแก่ใหญ่ของตลาด เป็นคนกว้างขวาง มีคนรู้จักทุกอําเภอ ใครทะเลาะ
วิวาทกันจะตัดสินอย่างยุติธรรม” (ธนา สุวรรณาสน์. ม.ป.ป.:“ความคิดเห็นของคนตลาดสามชุก”) 
 “ขุนจํานงเป็นคนใจดี ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน มีคนนับหน้าถือตายกย่องมาก คนจีนจะเรียก
ท่านว่า “ซาเล้าเถ่าล่อ” คือ อยู่ตําแหน่งบ้านสามชั้น ท่านเป็นคนดีมีเมตตาเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ให้ที่พักพิง
ชั่วคราวแก่คนที่อพยพมาแล้วยังไม่มีที่อยู่ทั้งคนไทยและคนจีน เป็นคนรักความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 
เป็นผู้ทําให้พิธีต่างๆ ตามประเพณีจีนของตลาดอยู่เสมอ ท่านเป็นคนดีที่น่ายกย่อง” (พิพัฒน์ โฆษิต
วีรวัฒน์. ม.ป.ป.:“ความคิดเห็นของคนตลาดสามชุก”) 
 ปฏิบัติการดังกล่าว เป็นปฏิบัติการทางอํานาจของคนในชุมชนตลาดสามชุกในการประกอบ
สร้างประวัติศาสตร์ตัวตนของขุนจํานงจีนารักษ์ ผ่านการรวบรวมข้อเท็จจริงจากคําบอกเล่าของลูกหลาน
และผู้อาวุโสในตลาดสามชุก การคัดเลือกแยกแยะข้อเท็จจริงท่ีสมควรเปิดเผยและปิดบังให้คนในชุมชน
ตลาดสามชุกและลูกหลาน รวมถึงคนนอกชุมชนได้รับรู้/ไม่รู้ และการบันทึก “ชุดความรู้ใหม่” ที่สมควร
เปิดเผยไว้ในสมุดและเก็บดูแลรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์  ปฏิบัติการเหล่านี้ได้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ใหม่
ของขุนจํานงจีนารักษ์ให้กลายเป็นวีรบุรุษของชุมชนได้ในที่สุด 
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ภาพประกอบ 20  พิพัฒน์ โฆษิตวีรวัฒน์ (ชายนั่งด้านซ้ายใส่สูท) ผู้มีส่วนประกอบสร้างให้ขุนจํานง-          

จีนารักษ์ (ชายนั่งกลางใส่แว่นตา) เป็นวีรบุรุษของชุมชนจากคําสัมภาษณ์ที่ถูกบันทึกลงในสมุดชื่อ
ความคิดเห็นของคนตลาดสามชุก เนื่องจากเคยได้รับความช่วยเหลือจากขุนจํานงจีนารักษ์ในการ
เป็นเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อไปสู่ขอนางสาวประพิม จิวโพธิเจริญ (หญิงนั่งด้านซ้ายสุด) 

ที่มา: เอนก นาวิกมูล. 2554. ภาพนิ่ง. 
 
 การเมืองเรื่องอดีตของขุนจํานงจีนารักษ์นั้น ชาวตลาดสามชุกได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ โดยแสดงให้เห็นว่า ณ พื้นที่แห่งนี้มีบุคคลสําคัญที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับ
แผ่นดินไทยมาตลอดอายุราชการอย่างสม่ําเสมอ และพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้รัฐไทยใน
รูปแบบของภาษีอากรประเภทต่างๆ มาต้ังแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  ทั้งพื้นที่และบุคคลจึงมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ไม่สมควรถูกลบล้างรื้อถอนจากความทรงจําของผู้คน และเพื่อทําให้ขุนจํานงจีนารักษ์จาก
พื้นที่ความทรงจําในอดีตกลับมามีตัวตนในพื้นที่ทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จึงบูรณะปรับปรุงและตกแต่งตึก 3 ชั้นของขุนจํานงจีนารักษ์ที่งดงามด้วย
การฉลุไม้เป็นลวดลายประดับประดาตามส่วนต่างๆ ของอาคาร พร้อมกระเบื้องปูพื้นที่สั่งทําพิเศษจาก
ต่างประเทศและสร้างความหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ 
 มงคล ศิวะนันต์วงษ์ (2554: สัมภาษณ์) คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ฝ่าย
ควบคุมการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กล่าวถึง กระบวนการในการซ่อมแซมและตกแต่งอาคารดังกล่าว
ให้กลับมาสวยงามเหมือนด่ังในอดีต ด้วยการพยายามรักษา “ความเป็นของแท้และด้ังเดิม” ไว้ให้ได้
มากที่สุดว่า  



117 

 

 

 ‚ขั้นแรกก็ใช้ช่างโยธาเทศบาลเข้ามาสํารวจ สํารวจทั้งหมดว่าสภาพอาคารเป็นอย่างไร แล้ว
ได้เชิญกองอนุรักษ์โบราณคดี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ท่านส่งช่างมาช่วยเราสํารวจว่า อาคารเป็นอย่างนี้
เราควรมีการขั้นตอนดําเนินงานอย่างไร พร้อมๆ กันนั้นเราก็จัดช่างของเราพร้อมกับสถาปนิกของมูลนิธิ
ชุมชนไทเข้ามาดแูละเสริมว่าเราจะทําอย่างไร ซึ่งลงความเห็นกันว่าโครงสร้างของอาคารหลังนี้มีความ
คงทนหนาแน่นได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างภายในยังอยู่ในสภาพดีมาก ยกเว้นโครงสร้างภายนอก
เท่านั้นที่มองเหมือนทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแล ขั้นตอนการดําเนินการคือ เราสํารวจความเป็นจริง
ว่าควรทําตรงไหนก่อน ตรงไหนหลัง เพราะช่วงนั้นเริ่มมีคนมาท่องเที่ยวแล้ว เลยมีการกั้นเชือกไว้ไม่ให้
คนเดิน แล้วค่อยๆ รื้อพื้นกระเบื้อง โดยการตัดเป็นส่วนๆ ยกออกไป แล้วไปแยก ซึ่งก่อนการดําเนินการ
จะมีการสเก๊ตซ์ภาพและถ่ายรูปไว้ว่าสภาพเดิมวางไว้อย่างไร และมีการวางแผนว่า ถ้าเราได้กระเบื้อง
ขนาดนี้ เราจะทําอย่างไรให้มีสภาพเดิม เมื่อเราได้กระเบื้องสภาพดีจํานวนมาก เราก็เลยใช้วิธีวาง     
ทํารูปร่างให้เหมือนเดิมมากที่สุด แล้วเหลือริมซึ่งเสียหายเพียงเล็กน้อย ก็ได้ผล เสร็จไปด้วยดี หลังจาก
กระเบื้องเสร็จเรียบร้อยก็เหลือไม้ ต้องรื้อทีละชิ้นๆ แต่ละชิ้นจะมีความผุ ต้องมาคัด ซึ่งเสียหายน้อย
มากประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ บานหน้าต่างต่างๆ สามารถรักษาสภาพเดิมได้ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สัก    
ตัวไหนที่ผุก็เอาไม้สักทับ เดือยที่ผุก็ใช้เจาะแล้วฝังเดือย ซึ่งก็ได้ผลดีมาก จะเห็นได้ว่าสวยงาม เหมือน
เก่า เหมือนกับไม่มีการซ่อมเลย เรียกว่าได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจทีเดียว” 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชนของชาวตลาดสามชุกแห่งนี้ นอกจากเป็นพื้นที่สถาปนาอัตลักษณ์ใหม่ของ        
ขุนจํานงจีนารักษ์ลงบนพื้นที่เดิมแล้ว ยังทําหน้าที่เป็นภาพตัวแทนการเป็นชุมชนของคนจีนอีกด้วย เพราะ     
ที่ชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงวิถีชีวิตของขุนจํานงจีนารักษ์ซึ่งเป็นเถ้าแก่คนจีนในตลาดสามชุก 
ผ่านการจัดวางเครื่องเรือน วัตถุข้าวของเครื่องใช้ ภาพถ่ายตลอดจนเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสอย่างใกล้ชิด  

 ดังนั้น การเรียกคืน “ขุนจํานงจีนารักษ์” บุคคลสําคัญของชุมชนให้กลับมามีตัวตนในปัจจุบัน 
นอกจากนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับกรมธนารักษ์ว่า พื้นที่แห่งนี้มีบุคคลสําคัญที่สัมพันธ์กับ   
รัฐไทย โดยการทําคุณประโยชน์ด้วยการเก็บภาษีอากรให้กับประเทศชาติอย่างเที่ยงตรงสม่ําเสมอแล้ว
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ยังจําลองวิถีชีวิตของชาวจีนในตลาดสามชุกในอดีตมาให้นักท่องเที่ยว 
ผู้ชื่นชอบของเก่า วัตถุโบราณและประวัติศาสตร์ได้สัมผัสจับต้องและจับจ้องในปัจจุบันอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 21 พิพิธภัณฑบ์้านขุนจํานงจีนารักษ์กับปฏิบัติการสร้างประวัติศาสตร์ตัวตนชุดใหม่ของ 
ขุนจํานงจีนารักษ์ให้เป็นวีรบุรุษของชุมชน ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยมาอย่างสม่ําเสมอ
ผ่านวัตถุจัดแสดงที่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 22 ประวัติของขุนจํานงจีนารักษ์ได้ถูกชาวตลาดสามชุกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

จุดขายให้นักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตเดินทางเข้ามาบริโภคอดีตยังพื้นที่แห่งนี้ 
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 3.ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา: การร้ือฟื้นวัตถุและเรื่องราวในอดีตเพื่อสร้างบท
สนทนาระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน 
 นอกจากอดีตของบุคคลสําคัญและพื้นที่ของตลาดสามชุกบางส่วนจะถูกบันทึกและนําเสนอไว้
ในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์แล้ว เรื่องราวในอดีตของผู้คนที่ทํามาค้าขายในตลาดแห่งนี้มาต้ังแต่
บรรพบุรุษก็ถูกถ่ายทอดผ่านคําบอกเล่า ภาพถ่ายเก่าๆ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันและเครื่องไม้
เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพมาต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จากเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในตลาดย้อนยุคสามชุก
แต่ละหลังด้วยเช่นกัน ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวชาวตลาดสามชุกเรียกว่า พิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้  แนวคิด
การทําพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้นั้น พงษ์วิน ชัยวิรัตน์ (2554: สัมภาษณ์) ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เล่าว่า “พอไปเห็นพิพิธภัณฑ์บ้านอาจารย์เอนก นาวิกมูลก็นึกขึ้นมาได้ว่า สามชุก
น่าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งตลาดเลยดีกว่า ทําให้เป็นตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา (Living Museum)‛ 
ซึ่งอาคารร้านค้าภายในตลาดสามชุกที่สมัครเข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้และยินดีที่จัดหาท่ี 
ว่างภายในบ้านเพื่อนําข้าวของเครื่องใช้ ของสะสม หรือภาพถ่ายมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและ
ศึกษานั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 22 ร้านค้า   
 เรื่องราวประวัติความเป็นมาของร้านค้าเหล่านี้ถูกบันทึกและนําเสนอไว้ในหนังสือชื่อ “สืบสาน
งานศิลป์ถิ่นสามชุก” และถูกวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านค้าและสถานที่สําคัญภายในตลาดสามชุก ภายใต้
แก่นเรื่องดังนี้ หนึ่ง การปรุงอาหารด้วยกรรมวิธีด้ังเดิมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ร้านน้ําพริกแม่
กิมลั้ง ร้านกาแฟท่าเรือส่ง สอง การผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคนิคและอุปกรณ์โบราณ เช่น การ
ถ่ายภาพย้อนยุคของร้านศิลป์ธรรมชาติ สาม การผลิตสินค้าและบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่สืบทอดต่อกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เช่น ร้านทันตกรรมโบราณต้ังซิ้มซ้ง และ ร้านขายยาจีนฮก
ง้วนต๊ึง สี่ ร้านขายของเก่า เช่น ร้านรัชพรและร้านบุญช่วยหัตถกิจขายนาฬิกาโบราณ และ ห้า ร้านขาย
ของชําที่ใช้อุปโภคบริโภคในปัจจุบันแต่สะสมของโบราณ เช่น ร้านขายของชําป้านาท่ีเจ้าของร้านสะสม
เครื่องทองเหลืองที่ได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย หรือ ร้านขายทองที่นิยมสะสมเครื่องถ้วย
ลายครามและเครื่องเงิน เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่า ภาพและเรื่องราวของร้านค้าแต่ละแห่งได้ถูกเรียบเรียงและนําเสนอเพื่อเป็นภาพ
ตัวแทนของ “ความเก่าแก่ ความโบราณ และความเป็นท้องถิ่น” เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสิริกมล ศรีเดช (2545: 98-101) ท่ี
พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังตลาดดอนหวายนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการไปบริโภควิถีชีวิตและ
ชุมชนโบราณอันมีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นสัญลักษณ์สําคัญ  
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 เรื่องเล่าของแต่ละร้านที่ปรากฏในหนังสือทําให้ความทรงจําของเจ้าบ้านแต่ละหลังที่เก็บซ่อน
ไว้อย่างเร้นลับจนเกือบหลงลืมไปแล้ว ถูกรื้อฟื้นออกมาสู่พื้นที่สาธารณะที่เข้าถึงง่ายและจับต้องได้อย่าง
เปิดเผย วัตถุและภาพถ่ายในแต่ละร้านเปรียบด่ัง “พื้นที่” ท่ีนําพาเจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พูดคุยกันใน
สิ่งที่มีความสนใจร่วมกัน       บทสนทนาอย่างต่อเนื่องระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่แตกต่างกันไปตาม
วัย เพศ ฐานะ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ประสบการณ์และความทรงจําทําให้ตลาดแห่งนี้อุดมไปด้วย
เรื่องคุย/เรื่องเล่ามากมายสารพันที่ไม่รู้จักจบสิ้นระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ความมีชีวิตชีวาของ
ตลาดสามชุกจึงเกิดขึ้นจากบทสนทนาที่สดใหม่ในแต่ละวัน และบทสนทนาที่เกี่ยวกับอดีตของชาวตลาด
สามชุกที่เกิดขึ้นตลอดเวลานี้ ได้ทําให้อดีตของชาวตลาดสามชุกถูกนํามาผลิตและฉายซ้ําอยู่ตลอด 
เวลาและเป็นส่วนประกอบสร้างให้บรรยากาศแห่งอดีตกาลของตลาดสามชุกกระเพื่อมเคลื่อนไหวห้อม
ล้อมผู้คนในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ดังเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งว่า “เมื่อมาเห็นบรรยากาศ
ก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่า เกิดความต่ืนเต้น เป็นตลาดที่มีชีวิตสามารถสัมผัสได้ พูดคุยได้ ถามได้‛ 
 การร้ือฟื้นความทรงจํา เรื่องราว และวัตถุข้าวของในอดีตของเจ้าของร้านแต่ละร้านมาจัดวาง
ในปัจจุบัน นอกจากจะสร้างความหมายและประวัติศาสตร์ของผู้คนชุดใหม่ให้กับบ้านเรือนร้านค้าของ
ชาวตลาดสามชุกที่เคยเป็นเพียงแหล่งพํานักอาศัยและแหล่งทํามาหากินและกําลังถูกไล่รื้อให้กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ว่า บ้านแต่ละหลังไม่ว่า
จะเป็นตัวอาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ที่นํามาจัดแสดง ตลอดจนบรรยากาศ ถูกประจุไปด้วยคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งถูกนํามาแปรรูปให้กลายเป็น “จุดขายและบริการ” ในธุรกิจการท่องเที่ยวท่ี
สัมพันธ์กับอดีตได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 23 ถ้วยชามเบญจรงค์ของร้านพิพัฒน์บริการซึ่งได้นํามาจัดแสดงไว้หน้าร้านดึงดูดความ

สนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินเข้าไปในพื้นที่ของร้านเพื่อซักถามพูดคุยเกี่ยวกับอดีตและความทรงจํา
ระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของบ้านท่ีถูกเก็บซ่อนไว้ในของสะสมเหล่านั้น 
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 4.การปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนให้เป็นภาพตัวแทนชุมชนริมน้ าที่
สงบสวยงาม  
 เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ตลิ่งริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนจะถูกกัดเซาะอย่างแรงเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือน
ริมน้ําเริ่มทรุดเอียง คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เห็นว่าอาคารไม้ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน
บริเวณถนนเลียบนทีของตลาดสามชุกนั้นมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งล่องเรือชมวิวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนได้ 
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จึงจัดให้มีการประชุมระหว่างชาวตลาดสามชุก เทศบาล
ตําบลสามชุก นายกเทศมนตรี และสถาปนิกชุมชน เพื่อหาทางป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของสายน้ํา    
ท่าจีน ที่ประชุมมีมติให้สร้างสะพานเดินริมแม่น้ําท่าจีนขึ้น เพื่อใช้เป็น “เขื่อน” ในการป้องกันตลิ่งทรุด 
และที่สําคัญสามารถใช้ซ่อนทัศนียภาพที่ไม่สวยงามด้านล่างของอาคารบ้านเรือนริมน้ําอาทิ ท่อท้ิง   
นํ้าเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้อีกด้วย โดยการออกแบบควรคํานึงการรุกล้ําพื้นที่ของแม่น้ําท่าจีนน้อย
ที่สุดและใช้วัสดุที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์รอบข้างให้มากท่ีสุด 
 ดังนั้น ความหมายของสะพานเดินริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนบริเวณถนนเลียบนที จึงมิใช่เพียง 
“เขื่อน” ป้องกันมิให้ตลิ่งทรุด หากมีความหมายถึง “ฉาก” ที่ใช้ปกปิดและตกแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ํา 
ท่าจีนให้คนภายนอกแลเห็นเพียงความสวยงามของอาคารไม้โบราณ และจินตนาการถึงวิถีชีวิตของผู้คน
เมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่ยังสัมพันธ์กับสายน้ําท่าจีน ฉากดังกล่าวได้ประกอบสร้างให้อาคารบ้านเรือนและ
ผู้คนริมฝั่งแม่น้ําของตลาดสามชุกปัจจุบันกลายเป็นภาพตัวแทนของชุมชนริมน้ําในอดีตที่สงบ บริสุทธิ์ 
และสวยงาม เพื่อเป็นจุดขายในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สิริกมล ศรีเดช (2545: 100) ที่พบว่า ตลาดดอนหวายได้อาศัยปัจจัย 2 ประการคือ “อดีตอันรุ่งเรือง
และบรรยากาศอันสงบสุข” มาสร้างจุดขายให้กลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีต โดยอดีตอันรุ่งเรืองได้สะท้อนผ่านอาหารสูตรโบราณและวิถีชีวิตชุมชน สําหรับบรรยากาศอันสงบ
สุขได้สะท้อนผ่านการล่องเรือชมธรรมชาติ บ้านเรือนไม้ และวัดริมสองฝั่งคลอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตผู้แสวงหาสถานที่พักผ่อนอันสงบร่มเย็น
ในชนบทเพื่อบริโภคภาพแห่งการดํารง ชีวิตในอดีตที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ อันเป็นการเติมเต็มความสุข
แห่งชีวิตชีวิตให้พร้อมเผชิญกับความว้าวุ่นสับสนของชีวิตในเมืองหลวงต่อไป  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และเทศบาลตําบลสามชุกยังได้
ปรับปรุงพื้นที่โรงเก็บของเก่าในตลาดใหเ้ป็นศูนย์อาหารและจุดพักของนักท่องเที่ยว โดยสถาปนิกจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณบุรีให้ความช่วยเหลือในการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการรองรับ
ผู้มาเที่ยวชมตลาดที่ต้องการแวะรับประทานอาหารในตลาดสามชุก   การปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็น
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การเปลี่ยนแปลงความหมายของโรงเก็บของเก่าให้กลายเป็นศูนย์อาหารและจุดพักของนักท่องเที่ยว เพื่อ
ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความพร้อมทางกายภาพที่จะรับรองนักท่องเที่ยวจํานวนมากได้นั่นเอง  

 
ภาพประกอบ 24 สะพานเดินริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน ประดิษฐกรรมที่ใช้ปกปิดทัศนียภาพที่ไม่ต้องการให้

บุคคลภายนอกรับรู้ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงและตกแต่งพื้นที่ทางกายภาพของริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนให้
เป็นภาพตัวแทนของชุมชนริมน้ําในอดีตที่สงบ บริสุทธิ์และสวยงาม 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2555. ภาพนิ่ง. 
 
 5.เพลงอเมซิ่งสามชุก: การบอกเล่าความหมายและอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาด 
ย้อนยุคสามชุกสู่สาธารณชน 
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และชาวตลาดสามชุกได้ร่วมกันสร้าง
ความหมายและประวัติศาสตร์ชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงและตกแต่งพื้นที่ทางกายภาพของตลาด
สามชุกจนกลายเป็นอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาดสามชุกในนามของ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ สําเร็จ
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้มอบหมายให้ไพโรจน์ คูหาพัฒน์กุล 
นักร้องนักแต่งเพลงคนหนึ่งในตลาดสามชุกแต่งเนื้อร้องและทํานองของเพลง “อเมซิ่งสามชุก”  ข้ึนเพื่อ
ทําหน้าที่บอกเล่าความหมายและอัตลักษณ์ชุดใหม่ในปัจจุบันของตลาดย้อนยุคสามชุกสู่การรับรู้ของ
สาธารณชนหรือนักท่องเที่ยว เพลงดังกล่าวมีความยาวทั้งสิ้น 4.42 นาท ี 
 เพลง “อเมซิ่งสามชุก” ได้แนะนําให้นักท่องเที่ยวรู้จักกับความหมายใหม่และอัตลักษณ์ชุดใหม่
ที่ชาวตลาดสามชุกร่วมกันผลิตสร้างให้กับพื้นที่ตลาดสามชุก เช่นคําว่า “ตลาดร้อยปี ไลฟ์มิวเซียม และ 
ดิโอลไชนีสมาร์เก็ต” ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการรื้อฟื้นและการนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรม
ในอดีตให้กลายเป็นจุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตในปัจจุบัน เช่น 
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พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ พิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้ เช่น ร้านกาแฟโบราณ ร้านถ่ายรูป ร้านขายยา
และร้านค้าต่างๆ พร้อมกับชักชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญใกล้เคียงตลาด
สามชุกอีกหลายแห่ง ดังนี้ 

        ไปเที่ยวสามชุกกันเถอะ  ของกินมีเยอะน่าดู 
 เรื่องราวอยากให้รู้   ตํานาน ตลาดร้อยปี (สร้อย) 
        หากคุณมาเที่ยวสุพรรณ  ไปอําเภอนั้นอําเภอนี้ 
 ลองมาบ้านฉันบ้างสิ   มาเที่ยวอําเภอสามชุกกัน 
 จะพาไป บ้านขุนจ านง   บ้านไม้สามชั้นเก๊าเก่า 
 แล้วฉันจะเล่าให้ฟัง   ท่านขุนจํานงเค้าคือใคร (สร้อย) 
        ตลาดเก่าๆ บ้านฉัน   มีร้านรวงมากมาย 
 ดําเนินชีวิตกันต่อไป   ฝรั่งเรียก “ไลฟ์ มิวเซียม” 
 ถ่ายรูปร้านขายยา   ทั้งร้านค้าร้านขาย 
 ร้านกาแฟอีกชื่นใจ   ดิโอลไชนีสมาร์เก็ต (สร้อย) 
        ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ต่างกราบไหว้และศรัทธา 
 คุ้มครองชาวประชา   อยู่เย็นเป็นสุขเอย 
 รอยพระพุทธบาท   ที่วัดสามชุกนั่นไง 
 พวกเราต่างเลื่อมใส   สิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านเมือง (สร้อย) 
        ข้ามฝั่งไปบึงระหาน  สุขสราญทางน้ํากัน 
 แม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน    อําเภอสามชุกบ้านเรา 
 ยังมีอีกมากมาย   ให้คุณลองไปเที่ยวดู 
 หากคุณไม่ไปก็ไม่รู้    จู้ฮุกกรู จู้ฮุกกรู้ (สร้อย 2 ครั้ง) 
  
 เพลงดังกล่าวถูกเปิดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายไปทั่วตลาดย้อนยุคสามชุกตลอดทั้งวัน เพื่อ
บอกเล่าความหมายและอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาดสามชุกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วในทุก
พื้นที่ ไม่ว่าพวกเขาจะนั่งรับประทานอาหารหรือเดินจับจ่ายซื้อข้าวของในพื้นที่ใดก็ตาม ต่อมาคณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้นําเพลงดังกล่าวมาบรรจุในแผ่นซีดีจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 
เพื่อนํารายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาความสะอาดห้องสุขาและพื้นที่ในตลาดสามชุก ตลอดจน
จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในวันหยุด  

 เพลง “อเมซิ่งสามชุก” นอกจากสามารถสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาดย้อนยุค
สามชุกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังได้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตทั้งหลายสนใจใคร่รู้อัตลักษณ์
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เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น เพราะคําร้องได้นําเสนอเนื้อหาสาระหรือจุดขายที่สอดคล้องกับความต้องการบริโภค
อดีตของนักท่องเที่ยว ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามเรื่องราวได้ง่าย  เช่น การใช้คํา
ว่า ต านานตลาดร้อยปี บ้านไม้สามชั้นเก๊าเก่า ตลาดเก่าๆ บ้านฉัน และดิโอลไชนีสมาร์เก็ต  เป็นต้น 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้เพราะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ “เรื่องราวต่างๆ 
ในอดีตกว่าร้อยปี” ซึ่งปรากฏในประโยคที่เป็นสร้อยของเพลงว่า “ไปเที่ยวสามชุกกันเถอะ ของกินมีเยอะ
น่าดู เรื่องราวอยาก ให้รู้ ตํานานตลาดร้อยปี” อีกด้วย 

 นอกจากนี้เพลงอเมซิ่งสามชุก ยังมีจังหวะของดนตรีที่สนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจ ทําให้
นักท่องเที่ยวสามารถสร้างจินตนาการไปตามเนื้อร้องและเสียงเพลง หรือสนุกสนานไปตามท่วงทํานอง
และลีลาของเพลง ตลอดจนสามารถจดจําเนื้อหาและท่วงทํานองของเพลงได้อย่างง่ายดาย เพลงจึง
ช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ติดตามสนใจใคร่รู้อัตลักษณ์ในอดีตของตลาดสามชุกได้อย่าง
เพลิดเพลิน ยิ่งไปกว่านั้น เพลงยังเป็นภาษาสากล ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เพศ วัย ความรู้ เพลงจึง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าสนใจ สร้างการ
จดจําและกระตุ้นความต้องการบริโภคอดีตของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  บทเพลงดังกล่าวได้กระตุ้น
เร้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจอยากไปศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในบทเพลง เป็นการเปิด
พื้นที่ทางจินตนาการให้แก่นักท่องเที่ยว ทําให้เกิดความตื่นเต้นและน่าค้นหาและสามารถทําให้พวกเขา
ใช้จ่ายเวลาและเงินทอง ณ ตลาดย้อนยุคสามชุกยาวนานและมากขึ้น 

เพลงอเมซิ่งสามชุก จึงเปรียบด่ังแผนที่ที่บอกเล่าอัตลักษณ์ด้านต่างๆ ของตลาดย้อนยุคสามชุก
ทั้งหมดโดยย่อ รวมทั้งกระบวนรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมในอดีตให้เป็นจุดขายในปัจจุบันที่ชาวตลาดสามชุก
ได้ร่วมปฏิบัติกันมากว่า 2 ปีให้นักท่องเที่ยวและสาธารณชนได้รับรู้และเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยระยะ 
เวลาเพียง 4.42 นาที  ในเวลาต่อมาเพลงดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้ในการนําเสนออัตลักษณ์ชุดใหม่ของ
ตลาดสามชุกต่อบุคคลภายนอกในวาระสําคัญๆ ของชาวตลาดสามชุก อาทิ งานฉลองการได้รับรางวัล
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกระดับดี จากองค์การยูเนสโกประจําประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยยุวมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวตลาดสามชุกได้ช่วยกัน
ร้องเพลง “อเมซิ่งสามชุก” เพื่อต้อนรับอดีต ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่เดินทาง
มาเป็นประธานในพิธี และใช้เป็นเพลงประกอบการแสดงในพิธีเปิดงานอาหารอรอ่ยดีที่สามชุกครั้งที่ 
10 อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2553 อีกด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้น เพลงอเมซิ่งสามชุกที่เปิดประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งวันยังได้ทําให้บรรยากาศแห่ง
อดีตกาล อาคารร้านค้าไม้โบราณประเภทต่างๆ บุคคลสําคัญของชุมชนในอดีต เรื่องราว ของสะสม และ
เครื่องใช้ไม้สอยของร้านค้าต่างๆ ในโครงการพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้ต่างผุดพราย ฉายซ้ําและห้อมล้อม
ผู้คนด้วยอดีตอยู่ตลอดเวลา   
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เมื่อศิลปวัฒนธรรมแห่งอดีตกาลได้รับการรื้อฟื้นและคัดสรรให้กลับมาแสดงคุณค่าความงาม
เชิงสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาด
สามชุกให้แก่ผู้ที่มาเยือนได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถจับต้องได้ ตลาดสามชุกจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการ
ท่องเที่ยวเรียนรูท้างวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง และเมื่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งจากรายการ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวของตลาดย้อนยุคสามชุกออกไป ผู้คน
จากทั่วสารทิศได้แวะเวียนมาเยี่ยมสามชุกตลาดร้อยปีแห่งนี้ จนชาวตลาดสามชุกสามารถเปิดตัวสามชุก
ตลาดร้อยปหีรือตลาดย้อนยุคสามชุกได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2547 โดยได้รับ
เกียรติจากนายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีสมาชิก
เครือข่ายโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ทั่วประเทศ นํากิจกรรมของแต่ละภาคมาร่วมแสดง
ความยินดีด้วยเป็นอันมากซึ่งทําให้ตลาดสามชุกย้อนยุคได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง 
 
การใช้กฎเกณฑ์ขององค์กรเอกชนและรัฐในระดับชาติและสากลมารองรับคุณค่า
ทางประวัติศาสตรข์องพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก 
 1.การได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทองค์กร จากสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และชาวตลาดสามชุก ได้สร้างความหมาย
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุดใหม่ใหก้ับพื้นที่ตลาดสามชุกจนกลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ 
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรูท้างวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาดสามชุกสําเร็จแล้ว คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไทจึงใช้อํานาจกฎเกณฑข์ององค์กร
เอกชนและรัฐระดับชาติและสากลมารองรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นให้กับพื้นที่ตลาดย้อนยุค
สามชุก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์มิให้รื้อถอนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
เหล่านี้ออกจากพื้นที่ โดยเริ่มจากการเสนอชื่อองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลด้านการอนุรักษ์
ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และในป ี
พ.ศ.2548 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ก็ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากปฏิบัติการของ
คณะกรรมการสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่ 2 คือเป็นองค์กรผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
 กฤตยา เสริมสุข (2554: สมัภาษณ์) หนึ่งในแกนนําคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์ ฝ่ายเสริมสร้างเอกลักษณ์ เล่าถึงที่มาของการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลด้านการ
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นว่า  
 “เริ่มจากท่านองคมนตรีพลอากาศตรีเอกกําธน สินธุวานนท ์ พร้อมคณะว.ป.อ.รุ่น 20 และ
ครอบครัว อีกทั้งปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส ผู้อํานวยการสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสื่อมวลชน อาทิ 
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นักเขียนจากนิตยสารสารคดีและสกุลไทย ได้มาตรวจราชการท่ีจังหวัดอุทัยธานีแล้วแวะเข้ามาเยี่ยมชม
สามชุกตลาดร้อยปี คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์   จึงถือโอกาสดังกล่าวเรียนปรึกษา
ท่านองคมนตรเีรื่องกรมธนารักษ์จะรื้อตลาด เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
หลังจากนั้นท่านองคมนตรีก็ส่งที่ปรึกษาเข้ามาคุยกับเราว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ก็เข้ามาสํารวจ ถ่ายรูป และสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าตลาดสามชุก พร้อมส่ง
ชื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เข้าชิงรางวัล พอรู้ว่าได้รางวัล ชาวตลาดต่ืนเต้นกัน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี พอเราได้รางวัลข้าราชบริพารของท่านก็มาเยี่ยมเราตลอด มาทุกอาทิตย์ มาเป็นครอบครัวบ้าง 
มาเป็นกลุ่มบ้าง แล้วพอมาเจอก็จะคุยกัน ในช่วงนี้สื่อมวลชนก็เข้ามาเยอะมาก”  
 ปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส ผู้อํานวยการสมาคมสถาปนิกสยาม กล่าวว่า ‚ที่สมาคมให้
รางวัลคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เพราะเราเห็นว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้ริเริ่มใน
การอนุรักษ์ชุมชนขึ้น เพื่อทําให้กรมธนารักษ์เปลี่ยนใจหันมาร่วมอนุรักษ์มรดกของเดิมและปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ต้องขอ ขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ชุมชนนี้ได้ช่วยพวกเรารักษามรดกของชาติไว้‛ 
(คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. 2547: ซีดีรอม) 
 รางวัลและคําประกาศดังกล่าว นอกจากสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกได้
กลายเป็นองค์กรที่อนุรักษ์หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองแล้ว ยังทําให้สถาปัตยกรรมของชุมชน
ท้องถิ่นถูกผนวกรวมและและสถาปนาให้เป็นมรดกของชาติอีกด้วย 

 
 2.การท าให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็น ‚ย่านประวัติศาสตร์‛: แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 เมื่อตลาดย้อนยุคสามชุกได้รับรางวัลการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมรดกทางสถาปัตยกรรมของชุมชนท้องถิ่นได้รับการผลักดันให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยแล้ว คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จึงเป็นตัวแทนชาว
ตลาดสามชุก นํารางวัลและความหมายดังกล่าวไปต่อรองกับกรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณซอย 1 
และซอย 2 อยู่อาศัยและทํามาหากินต่อไป โดยกรมธนารักษ์ขอให้กองออกแบบแผนและก่อสร้าง
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งคุณค่าทางโบราณคดี
ของอาคารสิ่งปลูกสร้างในตลาดสามชุกเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

 สิบวันถัดมา กองแบบแผนและก่อสร้างสรุปความเห็นกลับมายังกรมธนารักษ์ว่า สภาพ
โครงสร้างของอาคารในตลาดสามชุกชํารุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปมากซึ่งต้องมีการปรับปรุง ส่วน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น เห็นว่า ไม่มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ส่วนที่เห็นคุณค่า



127 

 

 

ทางฝีมือก็เป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น ลายฉลุไม้ช่องลม ประตูบานเฟี้ยม ไม้ลูกกรงระเบียง เป็น
ต้น ส่วนแนวคิดคุณค่าทางโบราณคดีของอาคารสิ่งปลูกสร้างในบริเวณดังกล่าว เห็นควรสอบถามจาก
กรมศิลปากรต่อไป 
 ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมศิลปากรได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนา
รักษ์ แจ้งว่ากรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่และอาคารภายในตลาดร้อยปีสามชุก จัดเป็น
โบราณสถานประเภท ‚ย่านประวัติศาสตร์‛ ที่มีความสําคัญในด้านของประวัติศาสตร์ชุมชนและ
รูปแบบอาคารพื้นถิ่นซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ในข้อที่ 2 และ 4 ของ
กรมศิลปากร จึงเห็น สมควรให้อนุรักษ์พื้นที่และอาคารภายในตลาดร้อยปีสามชุกไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนต่อไป   และต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 อธิบดีกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อยกเลิกโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงบริเวณตลาดสามชุกเป็นอาคาร
พาณิชย์ และเห็นสมควรอนุรักษ์พื้นที่และอาคารภายในตลาดสามชุกไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ด้วยเหตุนี้ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวตลาดสามชุกกับราชพัสดุจึงเริ่มคลี่คลายต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 25  ป้าย “ย่านประวัติศาสตร์” สัญญะแห่งชัยชนะของชาวตลาดสามชุกในการต่อสู้ต่อรอง

และปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกจากกรมธนารักษ์ ด้วยการอาศัยอํานาจของกรมศิลปากรในการ
รองรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารสถาปัตยกรรม  

 
 อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดําเนินการวางแนวทางการ
พัฒนาเชิงอนุรักษ์ให้เป็นรูปธรรมต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงนัดหมายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
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ประกอบด้วยผู้เช่าที่ราชพัสดุ พร้อมด้วยสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี นายอําเภอสามชุก 
เทศบาลตําบลสามชุกและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบ
การปรับปรุงพัฒนาอาคารที่พักอาศัยของชาวตลาดสามชุกในซอย 1 และซอย 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
กรมธนารักษ์ เพื่อได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งชุมชน ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2550 
และ 7 มถิุนายน พ.ศ.2550 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุม 
 ผลของการประชุมสรุปว่า รูปแบบภายนอกอาคารที่พักอาศัยของชาวชุมชนตลาดสามชุกนั้น
ขอให้ผู้เช่าทุกคนคงสภาพความเป็น “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น” ไว้ให้ได้มากท่ีสุด สําหรับโครงสร้างภายใน
ขอให้ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง สําหรับวัสดุและสีที่นํามาตกแต่งปรับปรุงอาคารที่พัก
อาศัยนั้นขอให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสามชุก 
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และผู้เช่าทั้งหมดได้ร่วมกันออกแบบแปลนเพื่อเป็น Master 
Plan ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทั้งหมดในเขตอนุรักษ์ให้มีรูปแบบเดียวกัน และก่อนการดําเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารใดๆ ผู้เช่าต้องขออนุญาตจากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเทศบาล
ตําบลสามชุกก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการต่อไปได้ หากผู้เช่ารายใดไม่ปฏิบัติตาม Master 
Plan กรมธนารักษ์จะยกเลิกสัญญาเช่า กฎเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
เสมอกันเพื่อการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ยังขอความ
ร่วมมือผู้เช่าอาคารในซอย 1 และซอย 2 ซึ่งได้รับการปักเขตว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ให้นําป้ายชื่อร้าน
อันเก่ากลับมาติดใหม่ และพยายามทําป้ายเล่าประวัติบ้านของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้ทราบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 26  ป้ายบอกเล่าประวัติความเป็นมาของอาคารบ้านเรือน และประวัติศาสตร์ตัวตนของผู้

เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนในฐานะโบราณสถาน
ย่านประวัติศาสตร์  
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และชาวตลาดสามชุกได้ร่วมกันปรับปรุง 
ภูมิทัศนบ์ริเวณบ้านเถ้าแก่เช็งหรือบริเวณลานโพธิ์ ซอย 2 ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านคนปัจจุบัน
ให้สามารถปรบัปรุงซ่อมแซมและใช้อาคารไม้สองชั้น รวมทั้งบริเวณบ้านซึ่งมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่ช่วย
สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่ เป็นสํานักงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางใน
การทํากิจกรรมของชุมชน เช่น เป็นที่ประชุมของชาวตลาด เป็นท่ีจัดนิทรรศการ รวมทั้งเป็นที่ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ   
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกให้กลายเป็นย่านประวัติศาสตร์ 
โดยกรมศิลปากร นอกจากทําให้พื้นที่แห่งนี้กลับมามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สมควรแก่การอนุรักษ์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการสถาปนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศชาติอีกด้วย นอกจากนี้อํานาจของวาทกรรมย่านประวัติศาสตร์ยังสามารถกดทับและตรึง 
สถาปัตยกรรมอาคารไม้โบราณของตลาดสามชุกให้สถิตย์อยู่ในรูปลักษณ์แห่งอดีตกาลตลอดเวลา อีก
ท้ังยังลิดรอนอํานาจของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อยู่อาศัยในอาคารเหล่านั้นให้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือทําการใดๆ ที่อาจทําให้รูปลักษณ์และคุณค่าของอดีตที่ประจุอยู่ในอาคาร
พื้นถิ่นเหล่านั้นต้องสูญเสียไปก่อนได้รับการอนุญาต ด้วยการมอบหมายให้ชุมชนและหน่วยงานผู้ดูแล
เขตอนุรักษ์ดังกล่าวสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาบังคับให้ผู้คนในย่านประวัติศาสตร์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบทางกายภาพของอาคารที่พักอาศัยเหล่านี้ เพื่อทําให้สถาปัตยกรรมดังกล่าวทรงคุณค่าและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ตามที่กรมศิลปากรประกาศไว้ตลอดไป   
 เขตที่ถูกกําหนดขึ้นมาใหม่ในนามของย่านประวัติศาสตร์นี้ เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงถวิล
หาอดีตเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนต่างหลั่งไหลมาสู่ตลาดย้อนยุคสามชุกเพื่อบริโภค
สถาปัตยกรรมและวัตถุที่มีความหมายแห่งอดีตอย่างแน่นขนัด ไม่จํากัดเฉพาะวันวันหยุดสุดสัปดาห์ 
หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์อีกต่อไป พื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกและการดําเนินชีวิตของชาวตลาดสามชุก
จึงถูกตรึงให้อยู่ในโลกแห่งอดีตกาล จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจําวันของผู้คนในปัจจุบัน  
 
 3.การท าให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก 

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2552 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ประจําประเทศไทย ได้ประกาศให้ตลาดย้อนยุคสามชุกรับรางวัลระดับ ‚ดี‛ จากการประกวด
โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจําปี 2552 เนื่องจากตลาดสามชุก
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การพิจารณาในประเด็นที่ว่า “เป็นสถานที่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีการ
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บูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน 10 ปีที่ผ่านมา และสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 1 ปีนับจากการประกาศ
ผลรางวัล” คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์และชาวตลาดสามชุกได้จัดงานฉลองรางวัล
ดังกล่าวขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยมีผู้นําสูงสุดของภาครัฐ  คือ อดีต ฯพณฯ ท่านนายก 
รัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็นประธานในพิธี   

 พงษ์วิน ชัยวิรัตน์ (2554: สัมภาษณ์) ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 
กล่าวถึงที่มาของการได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกประจําประเทศไทย ตลอดจน
การใช้พื้นที่ทางสังคมในการเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีรับรางวัลดังกล่าว ณ ตลาด
สามชุกว่า  

 “การเสนอชื่อตลาดสามชุกเข้าชิงรางวัลนั้น อ.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์และอ.สักรินทร์ แซ่ภู่ 
สถาปนิกชุมชน    ผู้ร่วมบูรณะซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์กับชาวตลาดสามชุกมาต้ังแต่
เริ่มต้น เป็นผู้ช่วยแปลข้อมูลของตลาดสามชุกเป็นภาษาอังกฤษและดําเนินการเสนอชื่อให้ ทางยูเนสโก
ให้เราเลือกว่าจะไปรับเองท่ีกรุงเทพฯ หรือให้เค้ามาให้ที่ตลาดก็ได้ ทางชุมชนเลยเสนอใหท้างยูเนสโกมา
มอบรางวัลให้ที่นี่ โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีผ่านไปทางนพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คุณพ่อของท่านนายก เพราะผมเป็นคนไข้ประจําของคุณหมอ ก็เลยคุยกับคุณหมอว่าอยากจะชวนนายก
มาเที่ยวตลาดสามชุกเพื่อมารับรางวัลด้วย คุณหมอบอกว่าขอเวลาคิดก่อนแล้วจะส่งข่าวให้ ต่อมา  
คุณหมอโทรมาบอกว่าท่านนายกสนใจ ใหท้ําหนังสือเชิญมา ก็เลยทําหนังสือเชิญไป ท่านนายกให้
เลขาโทรมาแจ้งว่ามา และคุณหมอก็บอกว่ามาแน่  ทางเราถึงมั่นใจว่าท่านนายกยินดีเดินทางมาร่วม
ฉลองรางวัลกบัชาวตลาดสามชุกอย่างแน่นอน” 

 ในพิธีรับมอบรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจําปี 2552 ณ 
สามชุกตลาดร้อยปี มอลลี ลี (Molly Lee) รักษาการผู้อํานวยการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจําประเทศไทย ได้กล่าวยกย่องการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาด
เก่าสามชุกนี้ว่า  

 ‚โครงการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกนี้ได้รับรางวัล Award of Merit เนื่องจากแผน
ฟื้นฟูของโครงการสามชุกนี้ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และแนวทางที่แสดงถึงการร่วมมือกัน
ของหน่วยงานท้องถิ่นจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ โครงการนี้ทําให้เกิดความตระหนักใน
วงกว้างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานขึ้นมาจากรากหญ้า และมีคุณสมบัติที่จะเป็น
แบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนทางประวัติศาสตร์แห่งอื่นๆ ในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ เพื่อให้
สถานที่ประวัติศาสตร์คงอยู่กับชุมชนแต่ละประเทศต่อไป‛ หลังจากคํากล่าวยกย่องดังกล่าวสิ้นสุดลง 
พื้นที่พิธีการบนเวทีก็ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในความ สําเร็จของชาวชุมชนตลาด
สามชุกทั้งจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพประกอบ 27 รางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกประจําประเทศไทย เป็น

หลักฐานยืนยันว่า การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของชาวตลาดสามชุกให้กลับ 
มามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และกลายมาเป็นจุดขายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
เป็นคุณสมบัติที่ชุมชนอ่ืนควรศึกษาเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนของตน 

 
 คําประกาศขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจํา
ประเทศไทย นอกจากผนวกมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสามชุกให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ตลาดสามชุกให้กลายเป็น
แหล่งอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ โดยมี
พื้นฐานมาจากความร่วมมือของคนในท้องถิ่น และด้วยความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ของ “โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลนํามาใช้ในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศที่กําลังหดตัวอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนั้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพ
และรายได้จากเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยง
กับทุนทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้นําสูงสุดของรัฐบาลจึงผนวก
รวมหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจําประเทศไทยเข้ากับหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และฉวยใช้รางวัลและความหมายใหม่ที่ประทับบนพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก 
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เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ 
อภิสิทธิ์”  

 ในวันดังกล่าว นอกจากนายกรัฐมนตรไีด้เดินทางมายังตลาดย้อนยุคสามชุก อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกําลังใจให้กับประชาชนชาวตลาดสามชุกที่ได้รับรางวัล
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ยังได้ฉวยใช้ความหมายใหม่ของพื้นที่ตลาดสามชุกบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” เพื่อนํามาออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ.2552 อีกด้วย รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” นั้น เป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลของนายกรัฐมนตร ี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (เอ็นบีที) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น. รายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลักคือ 
ช่วงแรกเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยนายกรัฐมนตรี ช่วงที่สองเป็นช่วงสนทนากับพิธีกรหรือ
แขกรับเชิญในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในขณะนั้น ซึ่งในวันดังกล่าวทางทีมงานได้เชิญนิรมล  เมธีสุวกุล 
มาร่วมเป็นพิธีกรภาคสนามของรายการด้วย 
 ในช่วงแรกของรายการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยกย่องให้ตลาดสามชุกเป็น “ชุมชนต้นแบบ” 
หรือ “ชุมชนตัวอย่าง” ด้านชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีรัฐบาลต้องการให้ชุมชนอ่ืนทั่วประเทศ
นําไปเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน โดยภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดัน
ปฏิบัติการดังกล่าวให้เป็นนโยบายระดับชาติไว้ดังนี้   
 “ชุมชนสามชุกมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยปีในเรื่องของการเป็นเมืองท่าค้าขายด้วยการ
ใช้การสัญจรทางน้ําเป็นหลัก เมื่อโลกเปลี่ยนไปหันมาใช้การสัญจรทางบก ก็มีผลกระทบ แต่ในการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ ยุค คนที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจะมีทางเลือกเสมอ ทางหนึ่งคือ
ถูกกระแสพัดพาไป แต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ไม่ปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงภายนอกมากําหนดทุก
สิ่งทุกอย่างเพราะจะเกิดความสูญเสีย ทางเลือกที่สําคัญคือ คนในชุมชนสามารถที่จะอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงและพลิกสิ่งที่เป็นของตัวเองให้กลับมาใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย สามชุก
เป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อเกิดวิกฤตเมื่อ 10 ปีก่อนว่าต้องรื้อทิ้งหรือไม่ แทนที่จะต่อต้านอย่างเดียว ก็มาคิด
ต่อในทางสร้างสรรค์และด้วยความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
สร้างสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การใช้ทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้เป็น
ประโยชน์ และวันนี้ได้รับการยอมรับจากองค์กรในระดับโลก สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ผมคงอยากเห็นเกิดขึ้นอีก
หลายพื้นที่ แต่สิ่งที่ต้องย้ํา คือ ไม่มีใครสามารถเนรมิตหรือบังคับให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ นอกจาก
ประชาชนในแต่ละชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเอง จากน้ีไปผมต้องการเห็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมสามารถยืนอยู่ได้และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยรัฐบาลจะทําหน้าที่ในการสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ วันนี้ผมมาเป็นกําลังใจและมาร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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โอกาสมาสัมผัสกับชุมชนแห่งนี้ ขอบคุณพี่น้องประชาชน ชุมชน กรรมการท้องถิ่นที่ทําให้วันนี้พี่น้อง
สามชุกและพี่น้องชาวไทยได้รับความภาคภูมิใจจากการได้รับยอมรับจากองค์กรยูเนสโก”  

 คําสัมภาษณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า วาทกรรมการพัฒนาของรัฐ คือ “ชุมชนเข้มแข็งและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ ในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งซึ่งเริ่มปฏิบัติการในปี พ.ศ.2552 และสิ้นสุดใน
ปี พ.ศ.2555 เป็นแนวทางที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับชุมชนได้อย่างแท้จริง และความสามัคคีของ
คนในชุมชนสามารถใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งและยืนหยัดต่อสู้อยู่ได้ท่าม 
กลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แม้กระทั่งองค์กรสากลอย่างยูเนสโกยังให้การยอมรับ ยกย่อง และให้
รางวัลต่อปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งนําความภาคภูมิใจมาให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ปฏิบัติการ
ของชาวชุมชนตลาดสามชุกจึงเป็นแบบอย่างที่ชุมชนอ่ืนสมควรนําไปปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ในช่วงที่สองของรายการ พิธีกรได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเดินชมตลาดย้อนยุคสามชุกทั้ง 4 
ซอย ซึ่งในขณะนั้นท่านได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากเสื้อสูทสากล เป็นเสื้อแจ็กเก็ตสีขาวและด้านหลัง
พิมพ์คําว่า “ไทยเข้มแข็ง” ดังนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรีเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ของตลาดสามชุก ไม่ว่า
จะไปชมการชงกาแฟโบราณที่ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ซอย 1 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์
และเปิดนิทรรศการ “ย้อนมองสามชุกตลาดร้อยปี...กว่าจะถึงรางวัลยูเนสโก” ที่ลานโพธิ์ ซอย 2 
สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุกบริเวณริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน แวะถ่ายรูปย้อนยุคที่ร้านศิลป์ธรรมชาติ 
ชมร้านขายยาจีนโบราณฮกอันโอสถและร้านรับทํากรอบรูปปู่มาในซอย 3 ตลอดจนเดินชมอาคารร้านค้า
ต่างๆ ในซอย 4 และพูดคุยกับประชาชนชาวตลาดสามชุกตลอดเส้นทาง ความหมายของโครงการ
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ผนึกรวมอยู่กับตัวนายกรัฐมนตรีก็ได้แผ่ขยายปกคลุมพื้นที่เหล่านั้นไปด้วย และ
ในขณะเดียวกันภาพของนายกรัฐมนตรีที่ใส่เสื้อไทยเข้มแข็งกําลังพบปะพูดคุยกับชาวตลาดสามชุกที่มา
ต้อนรับอย่างแน่นขนัดตลอดเส้นทางอย่างสนิทสนมยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองเกือบ 1 ชั่วโมงนั้น ได้
สร้างความหมายให้ผู้ชมทั่วประเทศหรือคนไทยทั้งประเทศเข้าใจว่า โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งมี
ส่วนผลักดันและสนับสนุนให้ชาวตลาดสามชุกเกิดความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนด้วยวิถีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน จนได้รับรางวัล
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกประจําประเทศไทยในวันนี้ รางวัลและความหมายใหม่ของ
พื้นที่ของตลาดย้อนยุคสามชุกจึงถูกฉวยใช้เป็นพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล และเพื่อ
ทําให้ชุมชนต้นแบบหรือชุมชนแห่งแรกที่ทําให้วาทกรรม “ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของ
รัฐบาลสมัยปัจจุบันปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณในโครงการปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็งให้ชาวชุมชนตลาดสามชุกสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของวาทกรรมดังกล่าว ชาว
ชุมชนตลาดสามชุกได้นํางบประมาณจากโครงการมาสร้างเป็นประติมากรรมรูปสามเหลี่ยมปิระมิด ต้ังอยู่
บริเวณสามแยกของถนนเส้นหลักห่างจากตลาดสามชุกมาทางตอนใต้ประมาณ 300 เมตร และตั้ง
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ประจันหน้ากับห้างสรรพสินค้าข้ามชาติโลตัส ซึ่งต้ังอยู่บริเวณสี่แยกห่างจากตลาดสามชุกไปทางตอน
เหนือประมาณ 800 เมตร โดยต้ังชื่อให้ประติมากรรมดังกล่าวว่า “ไทยเข้มแข็ง” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ชัยชนะจากการต่อสู้กับลัทธิบริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยความเข้มแข็งของชาวชุมชนตลาด
สามชุกจนประสบความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 28 การฉวยใช้ความหมายใหม่ของพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกจากการได้รับรางวัลอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกประจําประเทศไทย เป็นพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์    
วาทกรรมการพัฒนาประเทศของรัฐบาลผ่านพื้นที่ร่างกายของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะท่ี
ผนึกรวมอยู่กับเสื้อแจ็กเก็ตพิมพ์ด้วยคําว่า “ไทยเข้มแข็ง”    
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ภาพประกอบ 29 ประติมากรรมไทยเข้มแข็ง การสถาปนาวาทกรรมการพัฒนาประเทศของรัฐบาลนายก 
รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะลงบนพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกซึ่งเป็นชุมชนแห่งแรกที่ทําให้วาทกรรม 
“ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของรัฐบาลปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 
 อย่างไรก็ตาม ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้พื้นที่และความหมายใหม่ของตลาดย้อนยุคสามชุก
ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ชาวตลาดสามชุกก็ได้ฉวยใช้นายกรัฐมนตรีในการประชาสัมพันธ์
และตอกย้ําอัตลักษณ์ด้านต่างๆ ของตลาดสามชุกเช่นกัน ดังคํากล่าวของพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ (2554: 
สัมภาษณ์) ที่ว่า “นายกมา อาจจะช่วยเราอย่างน้อยก็เรื่องประชาสัมพันธ์ รายการเชื่อมั่นประเทศไทย
คนดูทั้งประเทศ ไม่ต้องเสียเงินโฆษณาเป็นสิบล้าน” โดยในช่วงต้นของรายการมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็น
ตัวแทนของชาวตลาดสามชุกได้ช่วยกันร้องเพลง “อเมซิ่งสามชุก” เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีและเป็นการ
แนะนําให้รู้จักกับอัตลักษณ์ใหม่ที่ชาวตลาดสามชุกร่วมกันผลิตสร้างให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกในนามของ 
‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ ตลอดจนฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนการรื้อฟื้นและการนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรม
ในอดีตให้กลายเป็นจุดขายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตในปัจจุบัน เชน่ พิพิธภัณฑ์บ้าน
ขุนจํานงจีนารักษ์ ร้านกาแฟโบราณ ร้านถ่ายรูป ร้านขายยาและร้านค้าต่างๆ หลังจากนั้นมัคคุเทศก์
น้อยได้นําเสนอที่มาของ คําว่า “สามชุกตลาดร้อยปี” ผ่านการท่องโคลงนิราศสุพรรณบทที่ 217 ของ
สุนทรภู่ เพื่อเป็นการสื่อสารและตอกย้ํากับนายกรัฐมนตรี คณะสื่อมวลชนและประชาชนผู้ชมรายการ
เชื่อมั่นประเทศไทยทั่วประเทศว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 180 ปี 
เพราะสุนทรภู่ได้เคยเดินทางผ่านมาต้ังแต่ พ.ศ.2379 ต่อมามัคคุเทศก์น้อยได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี
เข้าสู่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ พร้อมกับสร้างการรับรู้ความหมายใหม่ของของขุนจํานงจีนารักษ์
ในฐานะ “วีรบุรุษ” ของชุมชนว่า “ท่านขุนจํานงเป็นบุคคลสําคัญของสามชุกตลาดร้อยปี ท่านเป็นคนมี
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คุณธรรมและเป็นท่ีรักของชาวตลาด ถึงแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่
เชิดชูของสามชุกตลาดร้อยปี” ต่อจากนั้น ชาวตลาดสามชุกก็ได้นํา เสนอ “ความเป็นของแท้และด้ังเดิม” 
ของชุมชน เช่น การปรุงอาหารด้วยกรรมวิธีด้ังเดิมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น กาแฟโบราณท่าเรือส่ง 
การผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคนิคและอุปกรณ์โบราณ เช่น การถ่ายภาพย้อนยุคด้วยกล้องหีบไม้ที่มี
อายุประมาณ 60 ปีของร้านศิลป์ธรรมชาติ การผลิตสินค้าและบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่สืบทอดต่อกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เช่น ร้านขายยาฮกอันโอสถที่มีอายุมากว่า 80 ปี และตลอด
เส้นทางการเยี่ยมชมตลาดสามชุกของนายกรัฐมนตรี อาหารและขนมโบราณจากซอยต่างๆ ได้ถูกลําเลียง
มาเป็นของฝากแด่ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างล้นหลาม อาหารและขนมเหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดและสื่อสาร
ไปยังผู้ชมทั่วประเทศให้รับรู้ว่า ตลาดสามชุกมีอัตลักษณ์โดดเด่นเรื่อง “อาหารและขนม” ที่เป็นของแท้
และดั้งเดิมอยู่อย่างมากมาย หลากหลาย และล้วนน่ารับประทานท้ังสิ้น  
 ในวันถัดมาภาพของนายกรัฐมนตรีเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าในสามชุกตลาดร้อยปี ก็ได้ถูกตี 
พิมพ์เผยแพร่ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ซึ่งพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ (2554: สัมภาษณ์) กล่าวว่า 
“หลังจากตลาดสามชุกออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทย จํานวนของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาตลาดสามชุก
ในแต่ละวันได้เพิ่มขึ้นอีก 20-30 เปอร์เซ็นต์” นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา ภาพและเรื่องราวของผู้คน
ตลอดจนพื้นที่ของตลาดย้อนยุคสามชุก ก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในพื้นที่สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด มติชน นิตยสารคนค้นคน นิตยสารสารคดี นิตยสารวิมานเมฆ และนิตยสารอสท. 
ตลอดจนหนังสือ Pocket Book นําเที่ยวตลาดเก่าทั้งหลาย อาทิ ตลาดเก่าเล่าเรื่อง 5 เมืองเล็กน่าเที่ยว 
ตลาดเล็กๆ เยือนย่านร้านตลาด และคู่มือท่องเที่ยว 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ํา สื่อโทรทัศน์ เช่น 
รายการเมืองไทยวาไรต้ี ตลาดสดสนามเป้า ผู้หญิงถึงผู้หญิง ชิงร้อยชิงล้าน ทุ่งแสงตะวัน เช้าวันนี้ที่
เมืองไทย ห้องข่าวรับอรุณ โลกยามเช้า ชุมชนคนแกร่ง ตํารับทอง ร้านชํายามเช้า และกุสุมาพาทูต
เที่ยวไทย สื่อวิทยุ เช่น รายการวิทยุชุมชนสถานีต่างๆ สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซด์ของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักนายกรัฐมนตรี กรมธนารักษ์ และประชาชนผู้เป็นนักท่องเที่ยว
ทั่วไป   
 ดังนั้น การฉวยใช้ความหมายของการเป็นนายกรัฐมนตรีและพลังของกองทัพสื่อมวลชนในงาน
ฉลองรางวัลอนุรักษ์วัฒนธรรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ ตลาดสามชุกของชาวตลาดสามชุก
น้ันได้ทําให้คนและชุมชนตลาดเล็กๆ แห่งหนึ่งในอําเภอสามชุกที่ถูกหลงลืมจากความทรงจําของผู้คนได้
กลับกลายมามี “ตัวตน” และพื้นที่ทางสังคมอีกครั้งหนึ่ง จากการได้รับการถ่ายทอด รับรู้ จดจําและกล่าว
ขานถึงทั่วประเทศ โดยที่ชาวชุมชนตลาดสามชุกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่สื่อ
เหล่านั้นเลย 
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 ในพิธีฉลองรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ณ ตลาดย้อนยุคสามชุกนั้น นอกจากอดีต 
ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้มาร่วมแสดงความยินดีกับชาวตลาดสามชุกแล้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายธีระ สลักเพชร ยังมากล่าวแสดงความยินดีในงานดังกล่าวด้วย 
รวมทั้งส่งสาส์นแสดงความชื่นชมและยกย่องให้ตลาดสามชุกเป็นชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมเข้มแข็ง 
โดยการนําเอาวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวไว้ดังนี้  

 ‚กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูตลาดร้อยปีสามชุก จนทําให้ตลาดเก่าที่ซบเซาไปแล้วพลิกฟื้น
ชีวิตกลับคืนมาใหม่ได้นั้น เป็นความงดงามที่น่าชมเชยย่ิง  เพราะใช้หลักการทํางานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เทศบาล วัด โรงเรียน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาเกื้อหนุน จนทําให้ตลาดสามชุก
กลายเป็น ‚ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา‛ ชาวสามชุกได้ช่วยกันสืบค้นประวัติศาสตร์ การฟื้นฟู        
ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและสุดท้ายกลายเป็นผลต่อการฟื้นฟูของเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวในย่านสามชุกเป็นอย่างมาก วันนี้ตลาดเก่าสามชุกกลายเป็น ‚ต้นแบบ‛ ที่น่าศึกษา
ในการฟื้นฟูจิตวิญญาณของชุมชน แต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือ ขบวนชาวบ้านที่ทํางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องทําให้เกิดพลังที่เข้มแข็งจนสามารถร่วมกันผลักดันเป้าหมายให้บรรลุผลได้ในที่สุดและกลายเป็น
รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ตลาดร้อยปีสามชุกได้รับรางวัลจากยูเนสโก ผมขอแสดง
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ชาวสามชุกทุกท่านได้ภูมิใจว่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดร้อยปีที่สามชุก 
มิใช่เกิดประโยชน์เฉพาะของคนสามชุกเท่านั้น หากแต่เป็นตัวอย่างของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ที่สําคัญคือตลาดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของลูกหลานไทยทั่วประเทศ”  

 ดังนั้น พื้นที่ของตลาดย้อนยุคสามชุกในพิธีดังกล่าว จึงถูกฉกฉวยใช้ประโยชน์จากกระทรวง
วัฒนธรรมในการประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงที่สอดคล้องกับวาทกรรมการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลในขณะนั้น ด้วยการสถาปนาให้ชุมชนตลาดสามชุกเป็น “ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมเข้มแข็ง” 
เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลป 
วัฒนธรรมในอดีตให้กลับมามีมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 จะเห็นได้ว่า พื้นที่ของตลาดย้อนยุคสามชุกในวันฉลองรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจําประเทศไทยเป็น “พื้นที่
แห่งการเมืองและการเมืองเรื่องพื้นที่” ที่บุคคลหลายฝ่ายต่างเข้ามาฉกฉวย ครอบครอง และแย่งชิงใช้
ประโยชน์จากความหมายใหม่ของพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเข้มข้น 
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ภาพประกอบ 30 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ชายใส่สูทขวาสุด) กับการมี

ส่วนร่วมในการประกอบสร้างให้ชุมชนตลาดสามชุกกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมเข้มแข็ง 
 

 ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2552 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตัวแทนของกรม     
ธนารักษ์ได้นําคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทั่วประเทศจํานวนกว่า 100 คน มาร่วมแสดง
ความยินดี พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกจังหวัดสํารวจพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ
กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ต้ังของชุมชนหรือตลาดเก่าและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้คงสภาพพื้นที่และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน โดยจัดเป็นย่าน
ประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของชุมชน โดยกรมธนารักษ์พร้อมสนับสนุนและผลักดัน
นโยบายระดับท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในระดับชาติต่อไป              

 คําให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของกรมธนารักษ์ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง “การยอมรับ” 
ของกรมธนารักษ์ว่าพื้นที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนความหมายจากการเป็นพื้นที่ที่ไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็น
พื้นที่ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลหรือที่เรียกว่า ‚เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์‛ ด้วย
การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างทุนทางวัฒนธรรมในอดีตให้มาเป็นสินค้าในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนํามา
สร้างความหมายใหม่ให้กลายเป็น ‚แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น‛ จนกลายเป็นที่ยอมรับ
และชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่
แห่งนี้ได้เปลี่ยนความหมายจากพื้นที่ที่เคยได้รับการประเมินว่าไม่มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
กลายมาเป็นพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และรูปลักษณ์ของอาคาร
ดังกล่าวยังสามารถทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตลาดสามชุกให้แก่ผู้ที่มาเยือน ได้ศึกษา
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เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ความสําคัญของสถาปัตยกรรมของอาคารร้านค้าภายในตลาดสามชุก
ยังได้ถูกผนวกรวมและสถาปนาให้มีความสําคัญและสัมพนัธ์กับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย ซึ่ง
ปรากฏการณ์การต่อสู้ ต่อรอง และช่วงชิงพื้นที่ของชาวตลาดสามชุกมิให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์
ด้วยปฏิบัติการผลิตสร้างความหมายให้กับพื้นที่ และการรื้อฟื้นวัฒนธรรมในอดีตให้มาเป็นจุดขายทาง 
การท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นเป็นวิถีแห่งการต่อสู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “ชุมชนต้นแบบ” ด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย  

 
สรุป 
 ตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทการเมืองเรื่องพื้นที่ หมายถึง กลวิธีในการสร้างพลังอํานาจของ
ชาวตลาดสามชุกที่ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงและปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกที่เป็น
ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทํามาหากินมาต้ังแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนโดยกรมธนารักษ์ ด้วยการผลิตสร้าง
ให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางเศรษฐกิจแบบใหม่ในนามของ “ตลาดย้อนยุค
สามชุก” แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาดสามชุก การแปรรูปอดีต
เหล่านั้นให้เป็น “จุดขาย” ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาบริโภคอดีตในพื้นที่แห่งนี้ ตลอดจน
การผลิตสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยการสถาปนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ จนสามารถนําชื่อเสียงมาสู่ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติในที่สุด 

 กลวิธีแรกที่ชาวตลาดสามชุกนํามาใช้ในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ก็คือ การฉวยใช้   
วาทกรรมการพัฒนาประเทศชุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “สิทธิชุมชน” “แหล่งการเรียนรู้” และ “การท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม” มาผลิตสร้างให้พื้นที่ตลาดสามชุกมีความหมายใหม่เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม” และดําเนินการโดยองค์กรประชาชนซึ่งเป็น “อํานาจ” หรือสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถกระทําได้เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ 
‚คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์‛ จึงกําเนิดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของชาวตลาดสามชุกใน
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ รวมถึงการรื้อฟื้นประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรมในอดีตให้
กลายเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยชาว
ตลาดสามชุกที่มีความรู้ความ สามารถจากหลากหลายอาชีพ ความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละ
ท่านทําให้ได้รับ “ความน่าเชื่อถือ” ทั้งจากคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนตลาดสามชุกรวมทั้งกรม 
ธนารักษ์ และถูกรับรู้ว่าเป็นองค์กรชุมชนที่เลือกใช้ “ความรู้และความสามารถ” เป็นเครื่องมือในการต่อสู้
ต่อรอง นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ได้นําเข้าความรู้และทักษะ “การส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมของประชาชน” จากมูลนิธิชุมชนไทเพื่อนํามาใช้ในการระดมทรัพยากรทั้งกําลังกาย กําลัง
ความคิด และกําลังทรัพย์จากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   กลวิธีถัดมาที่คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชงิอนุรักษ์และชาวตลาดสามชุกนํามาใช้ใน
การต่อสู้ต่อรองเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ทํากินและอยู่อาศัยแห่งนี้จากกรมธนารักษ์และห้างสรรพสินค้าข้าม
ชาติ ก็คือ การร้ือฟื้นโคลงนิราศสุพรรณของการสุนทรภู่เพื่อนํามาประกอบสร้างความหมายของ “ตลาด
ย้อนยุคสามชุก” การเรียกคืนขุนจํานงจีนารักษ์และสถาปนาให้เป็นวีรบุรุษของชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่แห่งนี้มีบุคคลสําคัญที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยมาตลอดอายุราชการและเป็นพื้นที่ที่
สร้างรายได้ให้รัฐไทยเสมอมา ทั้งพื้นที่และบุคคลจึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่สมควรถูกลบล้างรื้อ
ถอนจากความทรงจําของผู้คน อีกทั้งสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษใ์ห้เป็นภาพตัวแทนของการ
เป็นชุมชนของคนจีน  การรื้อฟื้นวัตถุและเรื่องราวในอดีตของผู้คนในตลาดสามชุกเพื่อสร้างบทสนทนา
ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนซึ่งทําให้พื้นที่มีความหมายในนาม “ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา” การ
ปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนให้เป็นภาพตัวแทนชุมชนริมน้ําที่สงบสวยงาม ตลอดจนการ
แต่งเพลงอเมซิ่งสามชุก เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาดย้อนยุคสามชุกให้
นักท่องเที่ยวหรือสาธารณชนได้รับรู้  
 กลวิธีสุดท้ายที่คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชงิอนุรักษ์และชาวตลาดสามชุกนํามาใช้ใน
การต่อสู้ต่อรองเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ทํากินและอยู่อาศัยแห่งนี้จากกรมธนารักษ์และกระแสทุนนิยม ก็คือ 
การใช้กฎเกณฑ์ขององค์กรเอกชนและรัฐในระดับชาติและนานาชาติเพื่อรองรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ให้กับพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกด้วยการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภท
องค์กร จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ การทําให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็น ‚ย่าน
ประวัติศาสตร์‛  และการทําให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก  
 ด้วยกลวิธีทั้งสามได้ทําให้ชาวตลาดสามชุกสามารถช่วงชิงและปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุก
ไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนโดยกรมธนารักษ์ได้สําเร็จ ตลอดจนได้รับการยกย่องสถาปนาให้เป็น “ชุมชนต้นแบบ” 
ด้านชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศชาติอีกด้วย ซึ่งจะสังเกตได้ว่า กลวิธีสร้างพลงั
ทางสังคมของชาวตลาดสามชุกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นท้ังจาก “การมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ
การได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ มูลนิธิชุมชนไท สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจํา
ประเทศไทย ตลอดจนองค์กรเครือข่ายในโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ และนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาอีกเป็นจํานวนมาก 
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 เมื่อใช้แนวคิดเรื่อง “การเมืองเรื่องพื้นที่” ของเลอเฟบว์มาพิจารณา การผลิตสร้างความหมาย
และประวัติศาสตร์ชุดใหม่ลงบนพื้นที่ตลาดสามชุกอย่างต่อเนื่องของชาวตลาดสามชุก เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองและช่วงชิงพื้นที่ไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งการฉวยใช้
อํานาจขององค์กรภาครัฐและเอกชนภายนอกชุมชน อาทิ มูลนิธิชุมชนไท สมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจําประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามารองรับและยืนยันความหมาย
ใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกเพื่อทําให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมที่ประจุด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุดใหม่และมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบใหม่นั้นสอดคล้อง
กับทีเ่ลอเฟบว์กล่าวไว้ว่า ความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับ
พื้นที่ตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ ต่อรอง และขัดขืนอํานาจที่เกิดจากความขัดแย้ง
เรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ตลอดเวลา 
 นอกจากนี้ ภาคปฏิบัติการต่อสู้ต่อรองของชาวตลาดสามชุกกับกรมธนารักษ์นั้นยังสอดคล้อง
กับปฏิบัติการของชาวชุมชนป้อมมหากาฬที่ชาวชุมชนต่อสู้และขัดขืนอํานาจของรัฐ ด้วยการผลิตสร้าง
ความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ให้กลายเป็น ‚พื้นที่ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย‛ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ที่ได้บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง ตลอดจนการกระจายอํานาจ
ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง เพื่อปกป้องพื้นที่ของตนจากการใช้อํานาจของ
รัฐและกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ขัดต่อสิทธิทางการเมืองของประชาชน ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 (ภูริทัต ไชยเศรษฐ์. 2547:136-150, ธนภน วัฒนกุล. 
2550: 120-135) 
 สําหรับ การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างศิลปวัฒนธรรมในอดีตเพื่อเป็นสินค้าท่ีนักท่องเที่ยว
สามารถซื้อหาแลกเปลี่ยนได้ด้วยเงินตรา ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติการที่ชาวตลาดสามชุกดําเนินไปควบคู่กับ
การสร้างความหมายใหม่ให้กับตลาดสามชุกนั้น ผู้วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดไว้ในบทถัดไป 
 



บทที่ 6 
ตลาดย้อนยุคสามชกุในบริบทของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต 

  
 บทนี้ ผู๎วิจัยต๎องการนําเสนอให๎เห็นถึงกลวิธีสําคัญของชาวตลาดสามชุกท่ีนํามาใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการชํวงชิงผู๎ซื้อหรือในปัจจุบันคือนักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต จากธุรกิจการค๎าข๎ามชาติที่สัมพันธ๑กับ
การบริโภคความทันสมัย ด๎วยการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให๎กลายมาเป็น
สินค๎าในปัจจุบันในนามของธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีต  
 ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิดเรื่อง ‚การรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างประเพณี‛ (Re-Invention of Tradition) 
และแนวคิด ‚ประเพณีประดิษฐ๑‛ (Invented Tradition) ของอีริค ฮอบสบอว๑ม (Eric Hobsbawm. 1983) 
จากหนังสือชื่อ ‚The Invention of Tradition‛ มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิเคราะห๑ ฮอบสบอว๑ม 
อธิบายวํา ‚การรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างประเพณี‛ หมายถึง ปฏิบัติการย๎อนกลับไปรื้อฟื้นประเพณีเดิมหรือ
สิ่งเดิมที่ขาดหายไป ณ ชํวงเวลาหนึ่งมาประดิษฐ๑ใหมํในเงื่อนไขใหมํเพื่อรับใช๎ปัจจุบันอีกครั้ง ดังนั้น การ
รื้อฟื้นประเพณีขึ้นมาใหมํจึงไมํเหมือนเดิม อาจต๎องมีการดัดแปลง ลดทอน ประดิษฐ๑เพิ่มเติมบางสํวน
ของโครงสร๎างหรือรายละเอียด ทั้งด๎านเนื้อหา รูปแบบ เป้าหมายและการให๎ความหมายใหมํ สําหรับ 
“ประเพณีประดิษฐ๑” หมายถึง ประเพณีที่ถูกประดิษฐ๑ขึ้นมาใหมํโดยไมํได๎รื้อฟื้นจากประเพณีที่มีอยูํเดิม  
แตํใช๎หลักการปัจจุบันย๎อนคืนสูํอดีตด๎วยการอ๎างอิงกับสถานการณ๑เกําหรืออาจจะสร๎างอดีตของมันขึ้นมา
เอง เพื่อยืนยันความเป็นของแท๎ อดีตเชิงประวัติศาสตร๑ที่ประเพณีใหมํจัดวางตนเองลงไปนั้นจึงไมํจําเป็น 
ต๎องเป็นอดีตที่ยาวนาน 
 ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิดเรื่อง ‚การรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างประเพณี‛ มาศึกษาวิเคราะห๑การรื้อฟื้น
กรรมวิธีการผลิตกาแฟและหมี่กรอบที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร๎านขึ้นมาประดิษฐ๑สร๎างให๎เป็นสินค๎า ใน
นามของเครื่องดื่มและขนมสูตรโบราณ  การรื้อฟื้นความทรงจําในวัยเยาว๑ขึ้นมาผลิตสร๎างใหเ๎ป็นสินค๎า
ในรูปลักษณ๑ของเด็กเลํนโบราณ และการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับในประเพณีอาหาร
อรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 สําหรับแนวคิดเรื่อง ‚ประเพณีประดิษฐ๑‛ ผู๎วิจัยได๎นํามาศึกษาวิเคราะห๑การ
ประดิษฐ๑สร๎างของสะสมที่สัมพันธ๑กับตัวตนให๎กลายมาเป็นสินค๎าและบริการ ตลอดจนการประดิษฐ๑
สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมด๎านอาหาร ซึ่งเป็นอัตลักษณ๑ที่โดดเดํนของชาวตลาดสามชุกในอดีตให๎กลาย 
เป็นงานประเพณีประจําปีในนามของ “ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก”  ซึ่งเป็นประเพณีที่สร๎างรายได๎
ให๎กับชาวตลาดสามชุกสูงที่สุดในรอบปี  
 ชาวตลาดสามชุกได๎ประดิษฐ๑สร๎างประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกอยํางตํอเนื่องต้ังแตํปี พ.ศ.
2544 ถึงป ีพ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้งและในปี พ.ศ.2553 ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกได๎ถูกสร๎าง
ขึ้นอยํางยิ่งใหญํเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 10 ปีหรือ 1 ทศวรรษของการดําเนินงาน  พร๎อมกันนั้นได๎มี
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การรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎าง “ประเพณียกสํารับ” ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ๑แสดงความขอบคุณพํอค๎า
แมํค๎าในตลาดสามชุกผู๎รํวมสนับสนุนการจัดประเพณีอรํอยดีที่สามชุกด๎วยดีเสมอมา  ประเพณีอาหาร
อรํอยดีที่สามชุก ครั้งที่ 10 ในป ีพ.ศ.2553 จึงเป็นงานที่มีการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรม
ในอดีตให๎เป็นสินค๎าอยํางเข๎มข๎นมากท่ีสุดในรอบปี 
 การรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให๎เป็นสินค๎า เป็นภาคปฏิบัติการที่
ชาวตลาดสามชุกรํวมกันกระทําทั้งในระดับปัจเจกชนและระดับชุมชนขึ้นอยูํกับทุนทางวัฒนธรรมของแตํ
ละบุคคลหรือกลุํมที่แตกตํางหลากหลายกันไป ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎จําแนกโครงสร๎างเนื้อหาในบทนี้ ไว๎ดังนี้ 

 1.    กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างอดีตของปัจเจกให๎กลายเป็นสินค๎า  
 2. กระบวนการประดิษฐ๑สร๎างอัตลักษณ๑ในอดีตของชาวตลาดสามชุกให๎กลายเป็นสินค๎าใน

นามของ “ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก”  
 3. ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10: พื้นที่แหํงการชํวงชิงและฉวยใช๎ประโยชน๑ 
 4.  ธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีตและการ ‘กลับบ๎าน’ ของคนใน 
 5.   สรุป 
   
กระบวนการรือ้ฟ้ืนและประดิษฐ์สร้างอดีตของปัจเจกให้กลายเป็นสินค้า 
 กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของพํอค๎าแมํค๎าตลาดสามชุก
ให๎เป็นสินค๎านั้นมีหลากหลายกระบวนการ ทั้งการรื้อฟื้นกรรมวิธีการผลิตกาแฟและหมี่กรอบที่เป็นสูตร
ลับเฉพาะของร๎านขึ้นมาประดิษฐ๑สร๎างให๎เป็นสินค๎าในนามของเครื่องด่ืมและขนมสูตรโบราณ  การรื้อฟื้น
ความทรงจําในวัยเยาว๑ขึ้นมาผลิตสร๎างให๎เป็นสินค๎าในรูปลักษณ๑ของของเด็กเลํนโบราณ และการประดิษฐ๑
สร๎างของสะสมที่สัมพันธ๑กับตัวตนให๎กลายมาเป็นสินค๎าและบริการ ดังนี้ 
 1.กาแฟและหมี่กรอบสูตรโบราณ: การแปรรูป “ความเป็นของแท้และดั้งเดิม” ให้เป็น
สินค้าที่สามารถซื้อขายได้ 
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ ได๎สร๎างความหมายและประวัติศาสตร๑ชุด
ใหมํให๎กับพื้นที่ตลาดสามชุกได๎กลายเป็น ‘ตลาดย๎อนยุคสามชุก’ แหลํงทํองเที่ยวเรียนรู๎ที่สัมพันธ๑กับอดีต
ของชาวตลาดสามชุกสําเร็จแล๎ว พํอค๎าแมํค๎าทั้งหลายในตลาดสามชุกตํางชํวยกันรื้อฟื้นมรดกทาง
วัฒนธรรมในอดีตของตนให๎กลายมาเป็นสินค๎าในปัจจุบัน ด๎วยการจําลองบรรยากาศภายในร๎านให๎
เสมือนอดีต พร๎อมทั้งเรียกคืนและตรึงวิธีการทํามาหากินของตนในอดีต โดยเฉพาะอยํางยิ่งกรรมวิธีการ
ผลิตอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร๎านและได๎สืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษให๎
ออกมาเป็นสินค๎าในนามของ “อาหาร ขนม และกาแฟสูตรโบราณ” นานาชนิดเพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎
บริโภคสินค๎าทางวัฒนธรรมเหลํานี้ให๎อ่ิมท๎องและจับจ๎อง “ความเป็นของแท๎และด้ังเดิม” ให๎อ่ิมตาอ่ิมใจ 
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ซึ่งเป็นวิธีการบริโภคที่สอดคล๎องกับรสนิยมของชนชั้นกลางที่โหยหาอดีตอันรุํงเรืองและความงดงามของ
ความเป็นไทยที่พวกเขาไมํสามารถหาได๎จากสินค๎าทั่วไปในแตํละวัน  
 หนังสือนําเที่ยวทุกเลํมที่ได๎กลําวถึงตลาดย๎อนยุคสามชุก ต๎องเอํยถึง “กาแฟโบราณทําเรือสํง” 
ซึ่งเป็นร๎านกาแฟที่เกําแกํมากที่สุดของตลาดสามชุก และบรรยายถึงวิธีการชงกาแฟแบบด้ังเดิมจาก
เมล็ดกาแฟที่ผํานการคัดสรรและคั่วเองด๎วยสูตรลับเฉพาะเพื่อแสดงถึงความเป็นของแท๎ด๎วยคุณสมบัติ
ทั้ง 2 ประการข๎างต๎น จึงทําให๎รสชาติกาแฟของที่นี่อรํอยแตกตํางไปจากกาแฟผงสําเร็จรูปโดยทั่วไป
อยํางสิ้นเชิง พร๎อมกันนั้นนักทํองเที่ยวยังมีโอกาสได๎จับจ๎องกรรมวิธีการผลิตได๎ทุกขั้นตอน พร๎อมกับ
เสพบรรยากาศของร๎านและความมีอัธยาศัยไมตรีของเจ๎าของร๎านตํอลูกค๎า ซึ่งฉายภาพความสวยงาม
ของคนในชนบทซึ่งหาไมํได๎ในสังคมเมืองปัจจุบัน ดังคําบรรยายของผู๎เขียนในหนังสือนําเที่ยวเลํมหนึ่ง 
วํา 

“สิ่งที่ทําให๎หยุดกึก ก็คือกลิ่นหอมกรุํนของกาแฟโบราณ ร๎าน “ทําเรือสํง” จึงอดไมํได๎ที่จะต๎อง
เข๎าไปขอด่ืมคลายร๎อนสักแก๎ว บรรยากาศภายในร๎านเรียกวําเกําแกํแตํมีเสนํห๑ โต๏ะหินอํอน
และเก๎าอ้ีไม๎ทุกตัวใช๎ติดตํอกันมาตั้งแตํรุํนเปิดร๎าน ที่นี่จะได๎นั่ง “ดู” เจ๏ชั่งและเจ๏มํวยเล็ก 
เจ๎าของร๎านรุํนปัจจุบันผลัดกันชงกาแฟอยํางแคลํวคลํอง ลีลาการลวกน้ําร๎อนลงถุงกาแฟผง
ค่ัวนั้นบํงบอกได๎ถึงความชํานิชํานาญ ผมสั่งกาแฟเย็นใสํนม ซดเข๎าไปอึดแรกก็รู๎สึกสดชื่น
อยํางประหลาด เจ๎าของร๎านยิ้มหวานแล๎วบอกวํา ที่อรํอยอยํางนี้ต๎องมีเหตุผลสิ เพราะทาง
ร๎านมีการค่ัวเมล็ดกาแฟเองด๎วยสูตรลับเฉพาะรุํนคุณปู่ จึงทําให๎รสชาติและกลิ่นหอมหวนจน
ยากที่จะหาที่ใดเทียบ และขายตํอเนื่องกันมากวํา 100 ปีแล๎ว ต้ังแตํสมัยอําเภอสามชุกยัง
เป็นศูนย๑กลางสําคัญในการเดินทางขึ้นลํองแมํน้ํา” (ชาธร สิทธิเคหภาค. 2551: 15) 
 

 ดังนั้น “ความเป็นของแท๎และดั้งเดิม” ของร๎านกาแฟทําเรือสํงจึงหมายถึง สูตรลับต๎นฉบับ 
(Originality) และ การชงด๎วยมือทีละแก๎ว นอกจากนี้ ความเป็นของแท๎และดั้งเดิมยังถูกนิยามให๎
หมายถึง การใช๎สํวนประกอบของอาหารและขนมที่นํามาจากธรรมชาติโดยตรง ไมํผํานการสังเคราะห๑
รส กลิ่น และสีด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นด้ังเดิมของ
ชาวตลาดสามชุกที่ได๎รับการสั่งสมและถํายทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน   
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ภาพประกอบ 31 การรื้อฟื้นกรรมวิธีการผลิตกาแฟที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร๎านขึ้นมาประดิษฐ๑สร๎างให๎ 
      เป็นสินค๎า ในนามของกาแฟสูตรโบราณของร๎านกาแฟทําเรือสํง 
 
 สุเทพ อํอนวิมล อดีตเจ๎าของทําถํานที่หันมาประกอบอาชีพการทําหมี่กรอบโบราณ ภายใต๎
ตราผลิตภัณฑ๑ “หมี่กรอบป้าเทพ อํอนวิมล สูตรโบราณ” หรือที่ลูกค๎ารู๎จักมักค๎ุนในนามป้าเทพ เลําวํา 
หมี่กรอบโบราณที่ทําขายอยูํนั้นได๎สูตรลับต๎นตํารับซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากมารดา ผู๎ยึดอาชีพทํา
ขนมขายมาต้ังแตํชํวงสงครามโลกครั้งที่สอง หมี่กรอบสูตรต๎นตํารับน้ีเป็นท่ีเลื่องลือในเรื่องรสชาติของ
ความหอม หวาน กรอบ อรํอย อบอวลด๎วยกลิ่นสมุนไพรอยํางส๎มซํา  (สุเทพ อํอนวิมล. 2554: สัมภาษณ๑) 
           สุเทพ อํอนวิมลเลําอีกวํา ขั้นตอนการทําหมี่กรอบโบราณสูตรป้าเทพแตกตํางจากหมี่กรอบ
เจ๎าอื่นตรงที่ใช๎ส๎มซํา และน้ําจิ้มที่มีสํวนผสมของสมุนไพรหลายอยํางท้ังน้ํามะขามเปียก ผลส๎มซํา 
เปลือกส๎มซํา และน้ําตาลปี๊บ ทําให๎หมี่กรอบมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ จึงเป็นที่ชื่นชอบของลูกค๎าทั้ง
ขาประจําและขาจรมาจนถึงทุกวันนี ้ 
         “เวลาเราทํา เคล็ดลับอยูํที่ส๎มซํานี่แหละ ผลส๎มซําผําซีกใสํลงไปในนํ้าปรุง สํวนเปลือกก็จะ
ฝานเป็นชิ้นเล็กๆ โรยบนหน๎าหมี่กรอบหลังจากปรุงเสร็จกํอนแพ็กใสํถุงเพื่อให๎มีกลิ่นหอม ไมํใสํแบะแซ
ที่ทําให๎เหนียว ไมํใสํผงชูรส ไมํใสํสารกันบูด ไมํใสํซอสหรือสีผสมอาหารใดๆ เลย แตํเป็นสีจาก
ธรรมชาติเทํานั้น นี่คือจุดเดํนหมี่กรอบของเรา” (สุเทพ อํอนวิมล.2554: สัมภาษณ๑) 
 ถึงแม๎หมี่กรอบป้าเทพ อํอนวิมล สูตรโบราณจะราคากลํองละ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกวํา
หมี่กรอบเจ๎าอ่ืน แตํลูกค๎ายินดีที่จะอุดหนุนเพราะพวกเขาไมํได๎บริโภคหมี่กรอบเพียงเพื่อเพื่ออ่ิมท๎อง หรือ



146 
 

 

ประโยชน๑ใช๎สอยทางกาย แตํก๎าวข๎ามไปสูํการบริโภคที่ลงลึกถึงความหมายหรือการบริโภคสัญญะที่ถูก
ประจุอยูํในวัตถุนั้น นั่นคือ การบริโภคอารมณ๑ถวิลหาความเป็นของแท๎และดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ๑ไมํ
ซ้ําใคร ซึ่งแตกตํางไปจาก “ของโหล” ที่สามารถหาซื้อได๎ตามห๎างสรรพสินค๎าข๎ามชาติโดยทั่วไป ธุรกิจ
แหํงการถวิลหาอดีตจึงทําให๎สินค๎าที่ไมํเคยมีราคาคํางวดใดในอดีต กลับกลายเป็นสินค๎าราคาแพงได๎
ด๎วยการถูกตกแตํงด๎วยสัญญะ  
 การนําเครื่องด่ืมและขนมที่ชาวตลาดสามชุกบริโภคกันในชีวิตประจําวันมาสร๎างความหมาย
ใหมํให๎เป็น “กาแฟโบราณ หมี่กรอบโบราณ” หรือ “ขนมกงเจ๎าเกํา น้ําพริกต๎นตํารับ” เพื่อเป็นสัญลักษณ๑
ของความเป็นของแท๎และดั้งเดิม พร๎อมทั้งตรึงกรรมวิธีการผลิตเครื่องบริโภคเหลํานี้ให๎เสมือนในอดีตท่ี
เน๎นความประณีตบรรจงในการผลิตแตํละแก๎วแตํละกลํองนั้น นอกจากสามารถสร๎างพลวัตทางเศรษฐกิจ
ให๎ตลาดย๎อนยุคสามชุกกลับมาเจริญรุํงเรืองได๎อีกครั้งจากเม็ดเงินจํานวนมหาศาลของนักทํองเที่ยวที่เข๎า
มาบริโภคอดีต ณ พื้นที่แหํงนี้ทั้งในรูปของสินค๎าบริโภคและบรรยากาศแล๎ว ยังสามารถนํามาใช๎เป็น
เครื่องมือในการชํวงชิงผู๎ซื้อที่ถวิลหาอดีตของตลาดสามชุก กลับคืนมาจากระบบธุรกิจการค๎าที่ทันสมัย
อีกด๎วย ซึ่งวิภาณี กาญจนาภิญโญกุล (2545: 152-156) พบวํา นักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามายังตลาด
ดอนหวายเพื่อบริโภคขนมไทยนั้น เป็นเพราะพวกเขาต๎องการบริโภค ‚ความเกําแกํ‛ ‚ความโบราณ‛ 
‚ความเป็นท๎องถิ่น‛ หรือเรียกโดยรวมวํา ‚ความเป็นของแท๎‛ หรือจะต๎องสามารถบอกได๎วําเป็นขนม
ด้ังเดิมหรือเป็นเจ๎าที่มีชื่อเสียงประจําท๎องถิ่น เพื่อให๎รู๎สึกวํามา ‚ถึง‛ สถานที่ทํองเที่ยวแล๎วน่ันเอง ซึ่ง
รูปลักษณ๑ของสินค๎าและวิธีการผลิตสินค๎าด๎วยเครื่องจักรครั้งละมากๆ ของห๎างสรรพสินค๎าไมํสามารถ
ทําหน๎าที่ตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวกลุํมนี้ได๎  
 
 2.ของเด็กเล่น: การเก็บรักษาและผลิตซ้้าความทรงจ้าในวัยเยาว์  
 การรื้อฟื้นวัฒนธรรมกวําร๎อยปีในอดีตของชาวตลาดสามชุกให๎มาเป็นสินค๎าในปัจจุบันได๎เปิด
พื้นที่แหํงจินตนาการในการ “ตีความและคัดเลือก” เหตุการณ๑ เรื่องราวและชํวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อดีตมาผลิตเป็นสินค๎าได๎อยํางกว๎างขวางหลากหลาย พํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกเกือบสิบร๎านค๎าได๎
คัดเลือกความทรงจําในวัยเยาว๑ของผู๎คนในสังคมขึ้นมาแปรรูปเป็นสินค๎าในรูปลักษณะของ “ของเด็ก 
เลํนโบราณ” เพราะของเด็กเลํนเป็นประสบการณ๑รํวมในวัยเด็กของทุกคน ของเด็กเลํนจึงเป็นสินค๎าที่
สามารถเชื่อมโยงและเข๎าถึงอดีตของผู๎คนจํานวนมากได๎งํายและรวดเร็ว และด๎วยคุณสมบัติดังกลําว
ของเด็กเลํนจึงมีอํานาจในการกระตุ๎นความต๎องการบริโภคอดีตของนักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได๎เป็น
อยํางด ี  
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 ร๎านขายของเด็กเลํนที่มีความหลากหลายทั้งสินค๎าและกลุํมลูกค๎ามากที่สุดคือ “ร๎านมาหา   
สะหนุก” ฐากร พรหมรักษ๑ (2554: สัมภาษณ๑) เจ๎าของร๎านได๎เลําประวัติความเป็นมาของร๎านให๎ผู๎วิจัย
ฟังวํา  
 “พี่เป็นคนกรุงเทพฯ ปัจจุบันอายุ 43 ปี เดิมทํางานเป็นพนักงานธนาคาร พอชํวงวิกฤต
เศรษฐกิจฟองสบูํแตก ประมาณปี 2540 ก็ตกงาน มาเที่ยวท่ีตลาดสามชุก พบวํา มีบรรยากาศเกําๆ 
นําจะเปิดร๎านขายของเลํนได๎เพราะเป็นคนสะสมของเลํนอยํูแล๎ว เลยมาเชําหน๎าร๎านของโรงแรมอุดมโชค
เป็นแผงลอย ขายเฉพาะวันเสาร๑และอาทิตย๑ ปรากฏวําสินค๎าขายดี เลยคิดวํากิจการนําจะไปได๎ พอ
ขายได๎ 1 ปี ร๎านข๎างๆ โรงแรมอุดมโชคซึ่งเคยเป็นร๎านตัดผม ไมํเชําตํอ พี่เลยมาขอเชําตํอจากเจ๎าของถึง
ปัจจุบัน เดิมร๎านชื่อ “มหาสนุก” เปลี่ยนเป็น “มาหาสะหนุก” หมายถึง  มาหาความสนุก   
 สินค๎าที่นํามาขายน้ัน เดิมเป็นของสะสมสํวนตัว พอสินค๎าเริ่มหมดก็เสาะหาเพิ่มเติมจาก
เพื่อนฝูงในวงการ หรือ เมื่อไปเที่ยวที่ใดขับรถผํานก็แวะซื้อมาเพิ่มเติม หรือ บางสํวนก็ซื้อมาจากสําเพ็ง 
ปัจจุบันสินค๎าทีร่๎านจึงมีทั้งของเกําจริงๆ ซึ่งเป็นสินค๎าสํวนใหญํของร๎าน เชํน เกมส๑กด ตุ๏กตาไอ๎มดแดง
เป็น Collection ชุดละ 8-10 ตัว ตุ๏กตายอดมนุษย๑แบบตํางๆ ของเลํนสังกะสี เชํน รถไฟ เครื่องบิน และ
ของใหมํเลียนแบบของเกํา ซึ่งเป็นการผลิตซ้ําของเลํนที่เคยขายดีหรือเป็นท่ีนิยมในอดีต เชํน ตุ๏กตา
กระดาษ หํุนยนต๑ ลูกหิน ลูกขําง ของเลํนสังกะสี เป็นต๎น”  
 ดังนั้น สินค๎าในร๎านมาหาสะหนุกจึงมีทั้งที่เป็น “ของแท๎และด้ังเดิม” ที่ได๎มาจากการสะสมและ 
“ของใหมํเลียนแบบของเกํา” ที่ได๎มาจากการผลิตซ้ําด๎วยเครื่องจักรจากแหลํงขายของเด็กเลํนที่ใหญํที่สุด
ในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการดําเนินกิจการของร๎านมาหาสะหนุกมากวํา 15 ปี รวมถึงร๎านขายของเด็กเลํนอีก
ประมาณ 7 ร๎านและแผงลอยหน๎าร๎านค๎าอีกจํานวนมากซึ่งต้ังกระจายอยูํตามซอยตํางๆ บนพื้นที่ตลาด
ย๎อนยุคสามชุก เป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นวํา ของเด็กเลํนเป็นสินค๎าที่ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวเชิง
ถวิลหาอดีต ทั้งนี้เพราะของเด็กเลํนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงให๎ผู๎บริโภคย๎อนกลับไปคิดถึงเรื่องราว 
เหตุการณ๑ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับของเลํนชิ้นนั้นเมื่อครั้งเยาว๑วัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งสามารถเรียก
กลับ “อารมณ๑แหํงความสุขสนุกสนานจากการเลํนของเลํน” ให๎ปรากฏขึ้นมาในโลกปัจจุบันได๎อีกครั้ง
หนึ่งได๎อยํางแจํมชัด ของเด็กเลํนจึงเปรียบด่ังพื้นที่แหํงการบันทึกและเรียกกลับความทรงจําในวัยเด็กที่
ไมํสามารถหวนกลับไปได๎มาไว๎ในโลกปัจจุบัน ตลอดจนสามารถสัมผัส จับต๎อง หรือพูดคุยถึงความ   
ทรงจําที่มีตํอของเลํนนั้นได๎ตลอดเวลา ของเด็กเลํนจึงมีความหมายถึงพื้นที่เล็กๆ ที่ผู๎คนสามารถหลีกหนี 
ปลีกกายและหายกลับเข๎าไปในโลกของอดีตที่มีความสุขกับการเลํน เพื่อพักผํอนและเติมเต็มความสุข
ทางใจชั่วขณะหนึ่ง กํอนที่จะกลับมาเผชิญโลกแหํงความเป็นจริงที่บุคคลต๎องแบกรับภาระหน๎าที่ตํางๆ 
อยํางเครํงเครียด เมื่อของเด็กเลํนโบราณสามารถสร๎างเรื่องราว ความผูกพัน และอารมณ๑แหํงการถวิล
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หาอดีตในวัยเยาว๑ให๎กับผู๎บริโภคได๎ ผู๎บริโภคจึงยอมจํายเงินซื้อของเด็กเลํนเหลํานั้นอยํางงํายดายเพื่อ
สนองความต๎องการบริโภคความรู๎สึกดีๆ ที่ถูกถํายเทลงในสินค๎าแหํงความทรงจําในวัยเยาว๑นั้น  
 สําหรับลูกค๎าของร๎านมาหาสะหนุกแบํงออกเป็น 3 กลุํมใหญํๆ ด๎วยกันคือ หนึ่ง กลุํมท่ี
ต๎องการซื้อสินค๎ายกต๎ูเพื่อนําไปประดับตกแตํงร๎านกาแฟย๎อนยุค ถ๎าเป็นต๎ูขนาดเล็กพร๎อมสินค๎าภายใน
ราคาประมาณ 20,000 บาท ถ๎าเป็นต๎ูใหญํราคา 60,000 บาท กลุํมที่สอง เป็นกลุํมผู๎ใหญํท่ีซื้อของเลํน
เป็นชุดหรือ Collection เพือ่ต๎องการสะสม และกลุํมสุดท๎ายเป็นนักทํองเที่ยวทั่วไปที่มาเป็นครอบครัว
หรือหมูํคณะจะซื้อสินค๎าของเลํนพลาสติกทั่วไปซึ่งราคาไมํสูงนัก โดยเฉลี่ยราคาชิ้นละ 3-5 บาท 

 กลุํมลูกค๎าที่มาตามหาของเด็กเลํนที่เป็นของแท๎และดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันได๎เลิกผลิตไปแล๎ว เป็น
กลุํมลูกค๎าที่สร๎างรายได๎ให๎ทางร๎านคํอนข๎างมาก เจ๎าของร๎านมาหาสะหนุกเลําวํา มีคุณหมอทํานหนึ่ง
ได๎มาซื้อตุ๏กตาไอ๎มดแดงแบบยกชุดไปหลายชุดในราคาหลายหมื่นบาท ทั้งนี้เพราะความรู๎สึกที่ได๎ตามหา 
ค๎นเจอและครอบครองของเด็กเลํนโบราณเหลํานี้กํอให๎เกิดความสุขทางใจอยํางยิ่ง ของเด็กเลํนจึงมิได๎
มีความหมายเพียงวัตถุที่เป็นสื่อเชื่อมโยงไปยังความทรงจําในอดีตเทํานั้น แตํยังเป็นวัตถุที่มีความหมาย
แหํงการเติมเต็มความสุขในวัยเด็กที่ขาดหายไปให๎สมบูรณ๑อีกด๎วย เนื่องจากตอนเป็นเด็กถึงแม๎อยากได๎
ของเลํนเหลํานี้สักเพียงใดแตํไมํมีกําลังทรัพย๑มากพอที่จะซื้อสะสมไว๎ได๎ พอโตขึ้นและฐานะการเงินมั่นคง
ถึงพร๎อมด๎วยอํานาจซื้อแล๎ว จึงกลับมาหาซื้อของเลํนเหลํานี้ไปสะสมเพื่อเป็นความสุขทางใจ ของเด็กเลํน
โบราณที่เขาเสาะหาได๎ในวันนี้จึงทําหน๎าที่ย๎อนกลับไปเปลี่ยนอดีตของเขาให๎สมบูรณ๑นั่นเอง 

กลุํมลูกค๎าที่สร๎างรายได๎ให๎กับร๎านมาหาสะหนุกอยํางตํอเนื่อง คือ กลุํมของนักทํองเที่ยวท่ัวไป
ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวหรือกลุํมเพื่อนวัยเดียวกัน ซึ่งสํวนใหญํจะซื้อของเลํนพลาสติกที่เป็นของใหมํ
แตํผลิตเลียนแบบของเกํา ของเลํนเหลํานี้ได๎ถูกบรรจุอยํูในขวดโหลแก๎วต้ังเรียงรายเป็นแถวซ๎อนกัน 3 
แถวอยูํด๎านข๎างของร๎าน เพื่อให๎ลูกค๎าเลือกหยิบของเลํนเหลํานั้นใสํตะกร๎าพลาสติกได๎ตามใจชอบ ดังนั้น 
พื้นที่ของร๎าน “มาหาสะหนุก” จึงเป็นพื้นที่แหํงการเก็บรักษา ผลิตซ้ําและบริโภคความสุขในวัยเยาว๑ของ
ผู๎คน เป็นพื้นที่ทางสังคมของครอบครัวที่พํอและแมํพาลูกชายลูกสาวมาซื้อของเลํน และถํายทอด
เรื่องราวและความทรงจําในอดีตของพวกเขาเกี่ยวกับของเลํนเหลํานั้น พร๎อมทั้งสอนวิธีการเลํนของเลํน
ดังกลําวให๎ลูกๆ ของตนได๎รับฟังอยํางมีความสุข ตลอดจนเป็นพื้นที่ทางสังคมของเพื่อนฝูงที่ได๎พูดคุย
แลกเปลี่ยนความสุขประสบการณ๑และความทรงจําในวัยเยาว๑ของแตํละคนอยํางสนุกสนาน พื้นที่ภายใน
ร๎านมาหาสะหนุกจึงเป็นพื้นที่ที่เรื่องราว เหตุการณ๑และความทรงจําในอดีตถูกเรียกให๎กลับขึ้นมาปรากฏ
บนพื้นที่และเวลาแหํงปัจจุบันอยูํตลอดเวลา และยังเป็นพื้นที่ทางสังคมของผู๎คนที่แตกตํางหลากหลาย
ทั้งเรื่องราว ประสบการณ๑ และความทรงจําในวัยเยาว๑ที่มีตํอ “ของเด็กเลํน” ไมํวําจะเป็นกลุํมครอบครัว 
กลุํมเพื่อน หรือปัจเจกชน พื้นที่ทางสังคมของผู๎คนจึงทับซ๎อนและเลื่อนไหลบนพื้นที่กายภาพของร๎าน
แหํงนี้อยํางตํอเนื่อง   
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สุดท๎ายเจ๎าของร๎านได๎กลําวเสริมวํา กลยุทธ๑ทางการค๎าที่ร๎านมาหาสะหนุกใช๎ในการดําเนิน
กิจการมาได๎ถึง 15 ปีก็เพราะการผสมผสานของเลํนเกําที่เป็นของแท๎และดั้งเดิมกับของเลํนใหมํที่ผลิต
เลียนแบบของเกํา อยํางไรก็ตาม สินค๎าเหลํานี้ต๎องนํามาจัดวางให๎ผสมกลมกลืนกันอยํางลงตัวภายใต๎
ความเกําแกํของอาคารร๎านค๎าและบรรยากาศแหํงอดีตกาลที่แผํขยายปกคลุมพื้นที่ตลาดสามชุกไว๎ตลอด 
เวลาเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าด๎วยการกระต๎ุนอารมณ๑แหํงการถวิลหาความสุขในวัยเด็กของลูกค๎า
นั่นเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 การคัดเลือกอดีตและความทรงจําในวัยเยาว๑ของผู๎คนในสังคมขึ้นมาแปรรูปเป็นสินค๎า
ในรูปลักษณะของ “ของเด็กเลํนโบราณ” ของร๎านมาหาสะหนุก 

 
 3.ร้านบ้านโค้ก: การประกอบและผลิตสร้าง “ตัวตน” ให้เป็นสินค้า  
 ถึงแม๎พื้นที่ของตลาดสามชุกได๎ถูกทําให๎เป็น ‘ตลาดย๎อนยุค’ ด๎วยการรื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมใน
อดีตขึ้นมาเป็นสินค๎าในปัจจุบัน พื้นที่แหํงนี้ก็มิได๎ถูกปกคุลมไปด๎วยอดีตเมื่อกวําร๎อยปีกํอนในทุกพื้นที่ 
คําวํา “อดีต” ได๎ถูกคัดสรรและเลือกใช๎ให๎สอดคล๎องกับทุนทางวัฒนธรรมของแตํละบุคคล เรื่องราวของ
ปัจเจกรวมถึงของสะสมที่สัมพันธ๑กับชื่อเลํนจึงถูกนํามาสร๎างเป็นสินค๎า ซึ่งกลวิธีดังกลําวได๎เปลี่ยน
ความหมายของอาคารร๎านค๎าที่เคยถูกทิ้งร๎างให๎มีความหมายใหมํ เป็นพิพิธภัณฑ๑ของสะสมสํวนบุคคล 
และด๎วยความหมายและหน๎าที่ใหมํที่สามารถตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
พื้นที่แหํงนี้จึงกลับมาสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎เป็นเจ๎าของอีกครั้งหนึ่ง  
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 อณัญญา สิทธิวีณา หรือ “โค๎ก” เลําถึงที่มาของชื่อร๎านบ๎านโค๎ก วํา “เพราะชื่อโค๎ก จึงชอบ
สะสมของเกี่ยวกับโค๎ก” ร๎านนี้จึงมี 2 ความหมายที่ผนึกควบรวมกันอยูํตลอดเวลาคือ เป็นบ๎านของคน
ชื่อโค๎กและเป็นร๎านที่สะสมผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับโค๎ก นอกจากน้ี เจ๎าของร๎านยังเลําถึงที่มาของของสะสม
ภายในร๎านให๎ฟังวํา ได๎สะสมผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับโค๎กมาต้ังแตํเด็ก โดยของสะสมชิ้นแรกคือ กระป๋องนํ้า 
อัดลมโค๎กราคากระป๋องละ 8 บาท ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นนักร๎องดังในสังกัดแกรมมี่ เชํน มาชํา วัฒนพานิช 
เจ - เจตริน และเต๐า- สมชาย เข็มกลัด นับจากวันแรกถึงวันนีก้วํา 20 ปีทีไ่ด๎สะสมของเกี่ยวกับโค๎กซึ่งมี
ทั้งหมดประมาณ 5,000 ชิ้น ทั้งที่หาซื้อได๎ในประเทศไทยและตํางประเทศ และจากทั้งซื้อเองและได๎รับ
เป็นของขวัญวันเกิดจากเพื่อนฝูง ดังนั้น ของสะสมกวํา 5,000 ชิ้นในร๎านบ๎านโค๎กจึงประจุด๎วยที่มาและ
เรื่องราวที่แตกตํางกันอยํางนําสนใจ ของสะสมสํวนใหญํทําจากเหล็กและผ๎า เชํน กระป๋อง จานชาม 
โมเดลเล็กๆ นํารัก ไมํเน๎นของที่ทําจากพลาสติกเพราะมีอายุการเก็บสั้นจากเนื้อวัสดุที่ชํารุดเปลี่ยนสีได๎
งําย (อณัญญา สิทธิวีณา. 2554: สัมภาษณ๑)  
 อณัญญาใฝ่ฝันวํา อยากมีบ๎านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองเพื่อเอาไว๎เก็บของสะสมที่ตนรัก แล๎ว
ความฝันได๎เริ่มเป็นจริงขึ้นในปี พ.ศ.2549 เนื่องจากกรมธนารักษ๑เจ๎าของที่ดินและอาคารในซอย 1 และ 
2 แจ๎งวํา หากผู๎เชําอาคารและที่ดินในพื้นที่รายใดไมํได๎ใช๎ประโยชน๑จากอาคารและพื้นที่ไมํวําจะเพื่อการ
อยูํอาศัยหรือการทํามาหากินจะต๎องคืนสิทธิ์การเชํานั้นแกํกรมธนารักษ๑ ประกอบกับในขณะนั้นตลาด
ย๎อนยุคสามชุกได๎เปิดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมแล๎ว เธอจึงตัดสินใจมาใช๎อาคารห๎อง
แถวไม๎ 2 ห๎องที่ป้าของเธอเป็นเจ๎าของและปิดร๎างมา 10 กวําปีมาเปิดเป็น ‚ร๎านบ๎านโค๎ก‛ เพราะ
อยากจะนําของสะสมที่เก็บอยูํนานแล๎วออกมาจัดแสดง ประกอบกับความคิดที่อยากดําเนินธุรกิจของ
ตัวเอง จุดเริ่มแรกของร๎านบ๎านโค๎กจึงเน๎นไปที่การหารายได๎หลักจากการขายอาหารจานดํวน น้ําป่ัน
และกาแฟสด พร๎อมกับตกแตํงร๎านให๎มีเอกลักษณ๑โดดเดํนด๎วยของสะสมที่เกี่ยวกับโค๎กกวํา 500 ชิ้น 
โดยมีสินค๎าที่เกี่ยวกับโค๎กจําหนํายด๎วยเล็กน๎อย 
 แม๎วําธุรกิจขายอาหารได๎รับการตอบรับอยํางดีทั้งจากคนในพื้นที่และนักทํองเที่ยวแตํหลังจาก 
นั้นประมาณ 6 เดือน กิจการขายอาหารต๎องล๎มเลิกไป เนื่องจากธุรกิจร๎านอาหารไมํสามารถดําเนินการ
ได๎เพียงลําพังด๎วยการเป็นทั้งผู๎ประกอบอาหาร ผู๎จัดการร๎าน พนักงานยกอาหาร และแมํบ๎านทําความ
สะอาด รวมทั้งสถานที่เล็กเกินไป ทําใหร๎๎านบ๎านโค๎กต๎องเปลี่ยนภาพลักษณ๑ของร๎านใหมํเป็น ‚บ๎านจัด
แสดงของสะสม‛ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑โค๎ก อณัญญากลําววํา จุดดึงดูดของร๎านบ๎านโค๎กที่ทําให๎นักทํองเที่ยว
มาเที่ยวชมตลอด 7 ปีที่ผํานมาก็เพราะความโดดเดํนของร๎านที่มีการจัดวางของสะสมได๎นําสนใจกับการ
อนุญาตให๎ถํายรูปได๎ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนมุมจัดแสดงใหมํทุก 3 เดือนด๎วยการนําของสะสมชุดใหมํ
มาจัดแสดงและการจัดให๎เข๎ากับเทศกาลตํางๆ เชํน ปีใหมํ วาเลนไทน๑ เป็นอีกสํวนหนึ่งที่ชํวยเพิ่มความ
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นําสนใจของคนที่มาซ้ําหรือเป็นคนที่ชอบโค๎ก ปัจจุบัน ร๎านบ๎านโค๎กได๎จัดสรรพื้นที่จัดแสดงเป็น 5 โซน 
คือ โซนโมเดลของเลํน โซนผ๎า โซนเครื่องเรือน โซนรูปภาพ และโซนป้ายตํางๆ   
 จะเห็นได๎วํา ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ร๎านบ๎านโค๎กให๎กลายเป็นพิพิธภัณฑ๑
ของสะสมที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันกับอดีต คล๎ายคลึงกับปฏิบัติการพิพิธภัณฑ๑บ๎านพูดได๎ที่พํอค๎า
แมํค๎าในตลาดสามชุกกวํา 22 ร๎านค๎าได๎นําของสะสม ข๎าวของเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวันและเครื่องมือที่
ใช๎ประกอบอาชีพต้ังแตํรุํนปู่ยําตายายมาจัดแสดงให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมและศึกษา โดยต้ังแสดงไว๎ ณ  
มุมใดมุมหนึ่งของบ๎าน เพื่อใช๎เป็นพื้นที่ในการสร๎างบทสนทนาระหวํางเจ๎าบ๎านและผู๎มาเยือน อยํางไร  
ก็ตาม ปฏิบัติการของร๎านบ๎านโค๎กจะเน๎นการสร๎างบทสนทนาที่ “รํวมสมัย” กวําพิพิธภัณฑ๑บ๎านพูดได๎ 
เนื่องจากของสะสมของในร๎านบ๎านโค๎กมีอายุไมํยาวนานมากนัก ของสะสมสํวนใหญํมีอายุไมํเกิน 38 
ปี หรือเทํากับอายุของผู๎เป็นเจ๎าของคือ 38 ปี (เมื่อปีพ.ศ.2556) นั่นเอง เหตุการณ๑ เรื่องราวและความ
ทรงจําทีถู่กสร๎างขึ้นเป็นบทสนทนาระหวํางเจ๎าบ๎านและผู๎มาเยือน จึงเป็นเรื่องราวของผู๎ที่อยูํในชํวงวัยรุํน
ถึงวัยกลางคนที่เคยได๎เห็นและบริโภคน้ําอัดลมยี่ห๎อนี้ ที่เพิ่งวางขายในประเทศไทยปี พ.ศ.2492 ซึ่งเป็น
อดีตของคนปัจจุบันท่ียังดําเนินชีวิตอยูํในปัจจุบัน ซึ่งแตกตํางกับอดีตของบรรพบุรุษในพิพิธภัณฑ๑บ๎าน
พูดได๎ซึ่งเป็นอดีตที่จบสิ้นไปแล๎วเมื่อร๎อยกวําปีกํอน  
 ปฏิบัติการประดิษฐ๑สร๎าง “อดีตถึงปัจจุบันของตนเอง” ให๎เป็นสินค๎าของร๎านบ๎านโค๎ก จึงเป็น
อดีตที่ไมํยาวไกลนัก  เรื่องราวของของสะสมและเรื่องราวตัวตนของปัจเจกได๎กลายเป็นสิ่งเดียวกันที่ถูก
เรียงร๎อยเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกันด๎วยชื่อเรียกที่เหมือนกัน ของสะสมแตํละชิ้นจึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอว๑ที่ตํอ
เติมให๎เห็นภาพชีวิตและเรื่องราวของอณัญญาในแตํละชํวงวัย เมื่อนักทํองเที่ยวได๎พูดคุย ซักถามถึงที่มา
ของของสะสมแตํละชิ้น เหตุการณ๑ เรื่องราว และความทรงจําในชํวงวัยตํางๆ ของอณัญญาก็ได๎ถูก   
ฉายภาพและผลิตซ้ําอยํางตํอเนื่อง หรืออาจกลําวได๎วําของสะสมในร๎านบ๎านโค๎กก็คือชีวิตและเรื่องราว
ของอณัญญานั่นเอง ร๎านบ๎านโค๎กจึงเป็นการประกอบและผลิตสร๎าง “ตัวตน” ของปัจเจกต้ังแตํอดีต
จนถึงปัจจุบันให๎เป็นสินค๎าที่สามารถสัมผัส จับต๎อง หรือบริโภคได๎ผํานของสะสมตํางๆ เกี่ยวกับโค๎ก 
 อยํางไรก็ตาม อดีตของผู๎เป็นเจ๎าของร๎านเป็นอดีตและความทรงจําที่แปลกแยกและแตกตําง
จากอดีตและความทรงจําของผู๎คนในตลาดย๎อนยุคสามชุก เนื่องจากตัวตนและของสะสมของอนัญญา
มีจุดกําเนิดหรือแหลํงผลิตจาก “ที่อ่ืน” ทั้งจากหนองผักนาก กรุงเทพมหานครและตํางประเทศ อดีต
ของร๎านบ๎านโค๎กจึงมิได๎เกาะเกี่ยวหรือผูกพันกับพื้นที่และผู๎คนในตลาดย๎อนยุคสามชุก “อดีตที่เป็นอ่ืน” 
จึงถูกมองวําแปลกแยกและกลายเป็นผู๎ฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาประโยชน๑จากพื้นที่ตลาดย๎อนยุค
สามชุก อยํางไรก็ตาม อนัญญาได๎เลือกนิยามอดีตของตนเองให๎เข๎ากับอดีตของตลาดสามชุกวํา “ตอน
เด็กๆ เราวิ่งเลํนเหนื่อยๆ ก็วิ่งไปซื้อโค๎กกินแล๎วใสํแก๎วตูดจีบ ซึ่งตอนนี้บางบ๎านก็ยังใช๎กันอยูํ” ดังนั้น 
ถึงแม๎ไมํใชํอดีตที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน     แตํเป็นปรากฏการณ๑รํวมสมัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ซึ่งหมาย
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รวมถึงผู๎คนในตลาดสามชุกด๎วย  อดีตของคนตํางพื้นที่แตํมีพฤติกรรมเดียวกันก็ถือเป็นอดีตหรือความ
ทรงจําชุดเดียวกัน ดังนั้น ร๎านบ๎านโค๎กจึงสามารถผนึกตัวอยูํกับอดีตของตลาดสามชุกได๎ เพราะมี
ประสบการณ๑และความทรงจําในการบริโภคน้ําอัดลมยี่ห๎อเดียวกันเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก 
 นอกจาก “อดีต” ของร๎านบ๎านโค๎กที่ถูกมองวําแปลกแยกแตกตํางจากผู๎คนในตลาดสามชุก
แล๎ว การปรับแตํงอาคารร๎านค๎าด๎วยการติดกระจกและเครื่องปรับอากาศภายในร๎าน การปรับปรุง
อาคารด๎วยไม๎เชอรําซึ่งมีรูปลักษณ๑ที่ทันสมัย การตกแตํงหน๎าร๎านให๎โดดเดํนสะดุดตาด๎วยตุ๏กตาปูนรูป
ผู๎หญิงอ๎วนจ้ําม่ําขนาดใหญํ การทํารายการวิทยุชุมชนและเว็บไซด๑ www.baancoke.com เชํนเดียวกับ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ และที่สําคัญร๎านบ๎านโค๎กเก็บคําเข๎าชมของสะสมจาก
นักทํองเที่ยวคนละ 5 บาทและมีการปรับคําเข๎าชมเพิ่มเป็นคนละ 20 บาทในปี พ.ศ.2554 น้ัน ได๎ทําให๎
พื้นที่แหํงนี้ถูกวิพากษ๑วิจารณ๑จากผู๎คนในตลาดสามชุกวํา ได๎ดําเนินการ “อนุรักษ๑” ที่ตรงกันข๎ามกับ
ปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และพํอค๎าแมํค๎าในซอย 1 และ 2 ที่ตําง
พยายามอนุรักษ๑อาคารไม๎โบราณเหลํานี้ไว๎ให๎เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อให๎กลายเป็นแหลํงการเรียนรู๎หรือ
แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม และด๎วยการเป็นแหลํงการเรียนรู๎ การเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ไมํวําจะเป็น
พิพิธภัณฑ๑ขุนจํานงจีนารักษ๑หรือพิพิธภัณฑ๑บ๎านพูดได๎จึงไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ ร๎านบ๎านโค๎กจึงดูแปลก
แยกกับอาคารร๎านค๎าโบราณโดยรอบ ตลอดจนผู๎คนในตลาดสามชุก   
 อยํางไรก็ตาม ร๎านบ๎านโค๎กได๎ให๎เหตุผลตํอปฏิบัติการตํางๆ ของตนวํา “บ๎านโค๎กที่ติดแอร๑
เพราะต๎องการให๎คนเข๎ามาถํายรูป ถ๎าอากาศร๎อนๆ คนก็ไมํอยากถํายรูป การเก็บเงินคงไมํหวังรวยแตํ
หวังอะไรบางอยําง คําเข๎าชมเป็นการทําให๎คนเห็นคุณคําของของที่จัดแสดง มีความจริงจังที่จะเข๎ามาดู 
และเป็นคํา maintenance เพราะของเหลํานี้ได๎รับการดูแลเป็นอยํางดี ได๎นําประสบการณ๑เรื่องสื่อมา
สร๎างมูลคําให๎ของสะสมพวกนี้ เลยมีการสร๎างเรื่องราวตํางๆ ให๎มันผํานเว็บไซด๑และวิทยุชุมชน พอบ๎าน
โค๎กมาทํา เลยทําให๎โซนนี้เป็นเสนํห๑อีกอยํางหนึ่ง เป็นสีสันให๎ตลาดสามชุก” ซึ่ง “ความแปลกและ
แตกตําง” ของร๎านบ๎านโค๎กได๎กลายเป็นจุดขายในธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีต และสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากคนกลุํมนี้ต๎องการบริโภคความ
ไมํเหมือนใคร ความไมํซ้ําใคร และปฏิเสธการบริโภคสินค๎าที่ถูกทําให๎เหมือนกันไปหมดด๎วยระบบทุน
นิยม อดีตของร๎านบ๎านโค๎กจึงเป็นอดีตที่เป็นเอกลักษณ๑ไมํเหมือนใครและไมํมีใครเหมือน เพราะมีที่
ตลาดสามชุกเพียงที่เดียว  อดีตของร๎านบ๎านโค๎กจึงได๎ความนิยมจากนักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตมาก
ข้ึนเรื่อยๆ    เพราะการบริโภคอดีตของร๎านบ๎านโค๎กถือเป็นการบริโภคเพื่อสร๎างตัวตนที่แตกตํางให๎กับ
นักทํองเที่ยวที่ต๎องการหลุดพ๎นจากวิถีชีวิตที่ละม๎ายคล๎ายคลึงกันและเสพอะไรเหมือนๆ กันไปหมด
นั่นเอง 
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ภาพประกอบ 33 ร๎านบ๎านโค๎กการประกอบและผลิตสร๎าง “ตัวตน” ของปัจเจกต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน

ให๎เป็นสินค๎าที่สามารถสัมผัส จับต๎อง หรือบริโภคได๎ผํานของสะสมตํางๆ เกี่ยวกับโค๎ก 
 
 ดังนั้น กระบวนการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของพํอค๎าแมํค๎าใน
ตลาดสามชุกให๎เป็นสินค๎านั้น จึงมีทั้งการรื้อฟื้นกรรมวิธีการผลิตกาแฟและหมี่กรอบที่เป็นสูตรลับเฉพาะ
ของร๎านขึ้นมาประดิษฐ๑เป็นสินค๎าในนามของ “กาแฟและหมี่กรอบสูตรโบราณ” การรื้อฟื้นความทรงจํา
ในวัยเยาว๑ขึ้นมาแปรรูปเป็นสินค๎าของเด็กเลํนโบราณดังเชํนร๎านมาหาสะหนุก และการประดิษฐ๑สร๎าง
ของสะสมที่สัมพันธ๑กับตัวตนให๎กลายมาเป็นสินค๎าและบริการของร๎านบ๎านโค๎ก  
 
กระบวนการประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ในอดีตของชาวตลาดสามชุกให้กลายเป็น
สินค้าในนามของ “ประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุก” 
 ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก เป็นกระบวนการประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมด๎านอาหาร
ซึ่งเป็นอัตลักษณ๑ในอดีตของชาวตลาดสามชุกขึ้นมาเป็นสินค๎าในปัจจุบัน งานดังกลําวถูกจัดข้ึนอยําง
ตํอเนื่องจนกลายเป็นประเพณี เพื่อรองรับความต๎องการของนักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตผู๎ต๎องการบริโภค
ความหมายของ “ความเป็นของแท๎และด้ังเดิม” ที่ผนึกอยูํกับอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณนานา
ชนิดของชาวตลาดสามชุก  
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 กระบวนการประดิษฐ๑สร๎างประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกให๎กลายเป็นธุรกิจแหํงการถวิลหา
อดีตสามารถแบํงออกเป็น 5 ชํวงระยะเวลาสําคัญคือ 1) ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1-4: 
พื้นที่ออกร๎านจําหนํายอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณจานดํวน 2) ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก
ครั้งที่ 5: พื้นที่แหํงการสร๎างพลวัตทางเศรษฐกิจ 3) ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 6: พื้นที่แหํง
การรณรงค๑การลด ละ เลิกการด่ืมแอลกอฮอล๑ 4) ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 7-9: พื้นที่แหํง
การกินฟรีทั้งตลาด และ 5) ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10: พื้นที่แหํงการรื้อฟื้นและประดิษฐ๑
สร๎างประเพณี    จะเห็นได๎วําประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกได๎ถูกประดิษฐ๑สร๎างให๎มีความหมายและ
รูปลักษณ๑ที่แตกตํางกันไปในแตํละชํวงเวลา ทั้งจากคนในคือ ชาวตลาดสามชุก และคนนอกคือ คณะ 
กรรมการจัดการประกวดนักร๎องลูกทุํงมุํงสูํดอนเจดีย๑ มูลนิธิชุมชนไท สํานักงานกองทุนสนับสนุน     
การสร๎างเสริมสุขภาพ และนักวิชาการด๎านการทํองเที่ยว ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน๑ ดังนี้ 
 
 1.ประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งท่ี 1-4: พื้นที่ออกร้านจ้าหน่ายอาหารพื้นบ้าน
จานด่วน 
 งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปีพ.ศ.2544 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่ชาวตลาดสามชุก
กําลังแสวงหากลวิธีในการตํอสู๎ ตํอรอง และปกปักรักษาตลาดสามชุกไมํให๎ถูกไลํรื้อถอนจากกรมธนารักษ๑ 
ชาวตลาดสามชุกจึงแสวงหากลวิธีในการสร๎างความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจให๎กลับมายังพื้นที่ตลาด
สามชุกอีกครั้งหนึ่ง   
 จากการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตลาดสามชุก และภูมิปัญญาของชาว
ตลาดสามชุกโดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ฝ่ายวิชาการ เพื่อนําข๎อมูลดังกลําวมา
จัดทําเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ตลาดสามชุกตํอนักทํองเที่ยวพบวํา ในอดีตตลาดสามชุกเป็นที่รับรู๎
และรู๎จักของคนทั่วไปในเรื่องอาหารอรํอย และมีอาหารทั้งคาว-หวานให๎เลือกรับประทานอยํางหลากหลาย 
ในปัจจุบันยังมีผู๎รู๎ผู๎ชํานาญในการปรุงอาหารเหลํานั้นด๎วยสูตรลับเฉพาะของร๎านเพื่อคงไว๎ซึ่ง “ความเป็น
ของแท๎และดั้งเดิม” อยูํในตลาดสามชุกหลายทําน คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑จึงนํา
ความรู๎ดังกลําวมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุก และฉวยใช๎โอกาส
พิเศษแหํงปีคือชํวงเวลาของประเพณีปีใหมํ ซึ่งเป็นวันที่ชาวตลาดสามชุกมีจํานวนมากที่สุดในรอบปี 
เนื่องจากลูกหลานชาวตลาดสามชุกกวําสามร๎อยครัวเรือนได๎เดินทาง ‘กลับบ๎าน’ เพื่อมารํวมเฉลิมฉลอง
และรับประทานอาหารมื้อเย็นรํวมกับสมาชิกในครอบครัว จัดงาน ‚อาหารอร่อยดีที่สามชุก ครั้งที่ 1‛ 

ข้ึนเพื่อจัดจําหนํายอาหารสูตรโบราณแกํชาวตลาดสามชุกในชํวงเวลาต้ังแตํ 17.00 ถึง 20.00 น. คณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎ขอความรํวมมือให๎ชาวตลาดสามชุกเปลี่ยนแปลงสถานะของ
ตนจากผู๎ผลิต ผู๎ขาย หรือลูกหลานชาวตลาดสามชุกมาเป็นผู๎ซื้อ ด๎วยการซื้ออาหารที่คณะกรรมการนํามา
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จําหนํายกลับไปรับประทานกันในครอบครัวแทนการปรุงอาหารรับประทานกันเอง เพื่อเป็นกลวิธีในการ
กระต๎ุนพลวัตทางเศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุก ที่เกิดจากการชํวยเหลือเกื้อกูลกันเองระหวํางสมาชิก
ในชุมชน   

 อยํางไรก็ตาม ในขณะนั้นสุรพล จินดาอินทร๑ หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ๑และหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานประกวดนักร๎อง ‚ลูกทุํงมุํงสูํดอนเจดีย๑‛ ซึ่งเป็นการประกวด
นักร๎องลูกทุํงระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎เสนอความเห็นตํอคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑
ให๎ผนวกเวทีคัดเลือกนักร๎องกํอนสํงเข๎าประกวดชิงรางวัลที่ดอนเจดีย๑เข๎ากับงาน ‚อาหารอรํอยดีที่สามชุก 
ครั้งท่ี 1‛ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2545 เนื่องจากเห็นวํารายได๎จากการ
บริโภคของผู๎คนที่เป็นนักร๎องและญาติพี่น๎อง นักดนตรี หางเครื่อง กรรมการผู๎ตัดสินและผู๎ชมทั่วทั้ง
จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีเดินทางเข๎ามายังตลาดสามชุกในชํวงเย็นของวันที่ 31 ธันวาคม สามารถกระต๎ุนพลวัต
ทางเศรษฐกิจให๎กับชาวตลาดสามชุกได๎เปน็อยํางดี  
 พงษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑จึงมอบหมายใหค๎ณะ 
กรรมการชุมชนและกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ฝ่ายตํางๆ เชิญชวนพํอค๎าแมํค๎าที่ขายอาหาร
ทั้งคาวหวานในแตํละชุมชนมารํวมเปิดซุ๎มขายอาหารในงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งท่ี 1 ณ บริเวณ
หน๎าที่วําการอําเภอสามชุก พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนแตํละชุมชนในตําบลสามชุก รวมถึง
ญาติพี่น๎องที่อยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงมารํวมซื้ออาหารรับประทานในงานวันดังกลําวด๎วย  

 พงษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ (2554: สัมภาษณ๑) เลําถึงที่มาของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 วํา 
“ปี 44 คุยกันเรื่องการพัฒนาตลาด สุรพล จินดาอินทร๑เป็นกรรมการจัดงานลูกทุํงมุํงสูํดอนเจดีย๑จึงคิด
คอนเซ็ปวํา ระดมออกบูธขายอาหารกันดีกวํา ประมาณ 40-50 บูธ จะได๎ไมํต๎องจ๎างโต๏ะจีน จัด
ประมาณ 2 วันชํวงปีใหมํในตอนเย็นโดยใช๎ชื่องานวํา อาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 คําวํา อร่อยดี 
หมายถึง อาหาร ตลาดสามชุกมีของดีเรื่องอาหาร เราพยายามฟื้นเรื่องอาหารที่ยังพอฟื้นกันได๎งําย   
ทําได๎กํอน”  
 ความหมายและรูปแบบของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 จึงถูกปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับ
บริบทใหมํในการเป็นพื้นที่คัดเลือกนักร๎องลูกทุํงระดับจังหวัด และถูกผลิตสร๎างให๎เป็น “พื้นที่ออกร๎าน
จําหนํายอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณจานดํวน ให๎กับประชาชนทั่วไปผู๎มาชมการคัดเลือกนักร๎อง
ลูกทุํงระดับจังหวัดและชาวตลาดสามชุก” ขณะเดียวกันความหมายใหมํนี้ก็ได๎ทําใหพ๎ื้นที่ทางกายภาพ
ของตลาดสามชุกกลายเป็น “พื้นที่สาธารณะ” ที่ประชาชนภายนอกชุมชนสามารถเข๎ามาฉวยใช๎เพื่อ
รับประทานอาหารและรอชมการประกวดร๎องเพลงลูกทุํงระดับจังหวัดในคํ่าคืนของวันที่ 31 ธันวาคม   
ทับซ๎อนกับพื้นที่ทางสังคมของชาวตลาดสามชุกท่ีสมาชิกในครอบครัวกําลังรํวมรับประทานอาหารและ
เฉลิมฉลองวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํด๎วยกัน 
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 เนื่องด๎วยงานดังกลําวจําเป็นต๎องประสานงานกับหนํวยงานหลายภาคสํวนทั้งภาครัฐ เอกชน 
พํอค๎าแมํค๎า และประชาชนในชุมชนตํางๆ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑จึงแตํงต้ัง “คณะ 
กรรมการจัดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุก” ขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อให๎การดําเนินการจัดงานอาหารอรํอยดีที่
สามชุกเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย คณะกรรมการชุดดังกลําวประกอบด๎วย 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ โดยนายกเทศมนตรีเป็นประธาน เทศมนตรีเทศบาลตําบลสามชุก 
ประธานสภาเทศบาลตําบลสามชุก รองประธานสภาเทศบาลตําบลสามชุก สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สามชุกทกุทําน และคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑เป็นกรรมการ ทําหน๎าที่วางแผน 
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ควบคุม กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานให๎เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อยแกํคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ และติดตํอประสานงานกับคณะ กรรมการฝ่ายตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 
 2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑เป็นกรรมการ 
ทําหน๎าที่ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ ในเรื่องกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย จัดทํากําหนดการ 
ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ จัดทําหนังสือเชิญชวนแขกผู๎มีเกียรติในพิธีการจัด
งานและจัดทํารายงานการประชุม  
 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมการแสดงบนเวที มีคณาจารย๑จากโรงเรียนตํางๆ 
ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเป็นกรรมการ ทําหน๎าที่จัดทํากําหนดการพิธีเปิด-ปิด รูปแบบการเปิด-ปิดงาน 
คํากลําวรายงาน คํากลําวเปิดงาน จัดลําดับการดําเนินงานบนเวที กําหนดกิจกรรมการแสดงบนเวที 
ระยะเวลาการแสดง พิจารณาผู๎แสดงในแตํละคืนและกําหนดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและรางวัล มีกรรมการจากคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
เป็นผู๎รับผิดชอบ มีหน๎าที่จัดหาทุนจากหนํวยงาน องค๑กรและภาคเอกชนตํางๆ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดงาน จัดเตรียมรางวัลสําหรับมอบให๎ผู๎เข๎ารํวมแสดงกิจกรรมบนเวที สรุปยอดรับ-จําย ควบคุม และ
ตรวจสอบคําใช๎จํายให๎เป็นไปอยํางประหยัด  
 5. คณะกรรมการฝ่ายร๎านค๎า มีคณาจารย๑จากโรงเรียนในพื้นที่และคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ๑รํวมรับผิดชอบ ทําหน๎าที่เลือกร๎านค๎าเข๎ารํวมงาน จัดร๎านค๎าเข๎าซุ๎มอาหาร กําหนด
หลักเกณฑ๑และวิธีการในการเข๎าดําเนินการของร๎านค๎า ตรวจตัวอยํางอาหารให๎ตรงตามหลักเกณฑ๑และ
วิธีการ กําหนด แนะนํา ตักเตือนผู๎ประกอบการร๎านอาหารให๎ปฏิบัติตามหลักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 
และรายงานการตรวจให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ  
 6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการจราจรมีคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ 
ลูกจ๎างป้องกันสาธารณภัย และฝ่ายสาธารณสุขทุกคนรํวมกับผิดชอบ ทําหน๎าทีจ่ัดเตรียมสถานที่การ
จัดงาน กําหนดวางผังบริเวณงาน จัดหาโต๏ะ เก๎าอ้ี ชุดโซฟาสําหรับรับประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติ 
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จัดเตรียมสถานที่จอดรถและเส๎นทางการเดินรถของผู๎เข๎ารํวมงาน อํานวยความสะดวกการจอดรถโดย
ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจและส.ภ.อ.สามชุก 
 7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ๑ แสง สี เสียงและศิลป์ มีคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ๑ดูแลรับผิดชอบ ทําหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑งานผํานสื่อตํางๆ จัดประดับตกแตํงไฟฟ้า
บริเวณงาน จัดสถานที่บริเวณงาน จัดหาเครื่องขยายเสียงตามความจําเป็น และจัดทําป้ายชื่อร๎าน 
อาหาร ชนิดอาหารและราคา   
 8. คณะกรรมการฝ่ายต๎อนรับและบริการ เจ๎าหน๎าที่เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ๑เปน็ผู๎รับผิดชอบรํวมกัน ทําหน๎าที่จัดเตรียมเครื่องดื่ม ต๎อนรับประธานในพิธีและแขก
ผู๎มีเกียรติที่มารํวมงานในพิธีเปิด-ปิด อํานวยความสะดวกประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติ และเตรียม
มอบรางวัลบนเวที  
 งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 ประสบความสําเร็จอยํางมาก พํอค๎าแมํค๎าในชุมชนตลาด
สามชุกและชุมชนใกล๎เคียงมารํวมเปิดซุ๎มขายอาหารกวํา 50 ซุ๎ม อาหารทุกซุ๎มถูกจําหนํายจนหมดใน
เวลาอันรวดเร็ว การจัดจําหนํายอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณในงานอาหารอรํอยดีที่สามชุก
ครั้งที่ 1 น้ี นอกจากใช๎เป็นแนวทางสร๎างรายได๎ให๎กับชาวตลาดสามชุกแล๎ว ยังทําให๎ชื่อเสียงด๎านอาหาร
ของตลาดสามชุกเป็นที่รู๎จักแกํประชาชนทั่วไป กระต๎ุนความสนใจของลูกหลานชาวตลาดสามชุกให๎กลับ 
มาเยี่ยมครอบครัวในวันขึ้นปีใหมํ ตลอดจนเป็นงานที่ทําให๎ชาวตลาดสามชุกได๎รับประทานอาหารรํวมกัน
ในคํ่าคืนของวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํอีกด๎วย  
 ดังนั้น งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกนอกจากถูกผลิตสร๎างให๎มีหน๎าที่ในสร๎างพลวัตทางเศรษฐกิจ
ให๎กับชาวตลาดสามชุกแล๎ว ยังมีหน๎าที่ในการฟื้นฟูความสัมพันธ๑ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 
ตลอดจนกํอให๎เกิดการรวมกลุํมของผู๎มีจิตสาธารณะต๎องการทํางานเพื่อชํวยเหลือคนในชุมชนเดียวกัน
โดยไมํหวังคําตอบแทนในนามของ “คณะกรรมการจัดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุก” อีกด๎วย ซึ่งหน๎าที่
ของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกนั้นสอดคล๎องกับหน๎าที่ของประเพณีประดิษฐ๑ที่ฮอบสบอว๑ม (Hobsbawm 
1983) กลําวไว๎วํา ประเพณีประดิษฐ๑มักถูกสร๎างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือรับใช๎วัตถุประสงค๑ตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ
ในสังคมทุนนิยมและด๎านการเมือง ซึ่งหมายถึงการสร๎างความเป็นกลุํมก๎อนของผู๎คนในสังคมให๎เกิดขึ้น
ในนามของกลุํม ชมรม หรือคณะกรรมการตํางๆ 
 จากความสําเร็จในการดําเนินงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 ทําให๎คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑สถาปนาใหง๎านอาหารอรํอยดีที่สามชุกเป็น “ประเพณี” ประจําปแีละกําหนด 
ให๎จัดข้ึนในทุกวันที่ 31 ธันวาคมตั้งแตํปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบันอยํางตํอเนื่อง งานอาหารอรํอยดีที่
สามชุกจึงเป็นประเพณีที่ถูกประดิษฐ๑ขึ้นมาใหมํโดยอาศัยการอ๎างอิงถึงอัตลักษณ๑ด๎านอาหารในอดีตของ
ชาวตลาดสามชุกเพื่อทําให๎ประเพณีดังกลําวมีประวัติความเป็นมาที่ตํอเนื่องเชิงประวัติศาสตร๑กับอดีต 
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 งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2545 นั้น คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎นําความรู๎และทักษะด๎าน “การสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม” 
ในการดําเนินงานที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนําอยูํของมูลนิธิชุมชนไทมา
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินงานครั้งนี้ ทําให๎มีพํอค๎าแมํค๎ามาเปิดร๎านจําหนํายอาหารพื้นบ๎านและอาหาร
สูตรโบราณคาว-หวานกวํา 70 ร๎าน มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนตํางๆ ในเขตเทศบาลตําบล
สามชุกและมีคนทั้งในและนอกชุมชนตลาดสามชุกเข๎ารํวมงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 2 เพิ่มมาก
ข้ึน และจากการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อมวลชนแขนงตํางๆ ของมูลนิธิ
ชุมชนไท รวมทั้งการประชาสัมพันธ๑แบบปากตํอปากของพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุก ทําให๎ประชาชน
ในตําบลใกล๎เคียงตลาดสามชุกรู๎จักงานดังกลําวและมารํวมซื้ออาหารรับประทานในงานอาหารอรํอยดีที่
สามชุกครั้งที่ 3 และ 4 เพิ่มมากขึ้นทุกป ี  

 
 2.ประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งท่ี 5: พื้นที่แห่งการสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจ 

 จากความสําเร็จของชาวตลาดสามชุกในการผลิตสร๎างความหมายและประวัติศาสตร๑ชุดใหมํ
ให๎พื้นที่ตลาดสามชุกกลายเป็น ‘ตลาดย๎อนยุคสามชุก’ แหลํงทํองเที่ยวเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ๑
กับอดีตของชาวตลาดสามชุก พร๎อมทั้งได๎รับพระราชทานรางวัลด๎านการอนุรักษ๑ศิลปสถาปัตยกรรม
ดีเดํนประเภทองค๑กรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี พ.ศ.2548 นั้น ได๎ทําให๎
ตลาดย๎อนยุคสามชุกถูกเผยแพรํผํานสื่อมวลชนแขนงตํางๆ ไปทั่วประเทศ สื่อมวลชนได๎นําเสนอ           
อัตลักษณ๑ชุดใหมํของตลาดย๎อนยุคสามชุกทั้งทางด๎านประวัตศิาสตร๑ สถาปัตยกรรม บรรยากาศที่เงียบ
สงบเป็นธรรมชาติ และความเข๎มแข็งของภาคประชาชน อยํางไรก็ตาม อัตลักษณ๑ประการหนึ่งท่ี
สื่อมวลชนทุกแขนงกลําวถึงก็คือ “อาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณนานาชนิด” ของตลาดย๎อนยุค
สามชุก 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑จึงฉวยใช๎ภาพลักษณ๑ที่สื่อมวลชนผลิตสร๎างให๎
ตลาดย๎อนยุคสามชุกเป็น “แหลํงทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตท่ีประจุไปด๎วยอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตร
โบราณนานาชนิด”มาใช๎ในการจัดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 5 อยํางยิ่งใหญํโดยใช๎ชื่องานครั้งนี้
วํา ‚มหกรรมอาหารอร่อยดีที่สามชุก‛ และขยายเวลาการจัดงานจาก 1 วันเป็น 3 วัน โดยเริ่มตั้งแตํ
วันที ่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 เพื่อยกระดับให๎ประเพณีอาหารอรํอยดีที่
สามชุกกลายเป็นธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีตที่สามารถทํารายได๎ให๎แกํชาวตลาดสามชุกอยํางจริงจัง 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ด๎วยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชุมชน
ไทและชาวตลาดสามชุกได๎ประชาสัมพันธ๑งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 5 น้ีอยํางกว๎างขวาง โดย
จัดทําสต๊ิกเกอร๑ติดรถแจกจํายให๎แกํผู๎ที่มาเยี่ยมชมตลาดย๎อนยุคสามชุกเพื่อใช๎พื้นที่ของยวดยานพานะ
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ประเภทตํางๆ เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ๑ การทําป้ายผ๎าหลากหลายขนาดติดบริเวณทางเข๎าตลาดท้ังฝั่งริม
แมํน้ําทําจีนและริมคลองชลประทาน  รวมถึงการฝากขําวประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อมวลชนแขนงตํางๆ ที่เข๎า
มาทํารายการขําวและสารคดีเกี่ยวกับตลาดย๎อนยุคสามชุกในขณะนั้น  มหกรรมอาหารอรํอยดีที่สามชุก
จึงมนัีกทํองเที่ยวสนใจเดินทางมาบริโภควัตถุ เรื่องราว และความทรงจําในอดีตของชาวตลาดสามชุก 
ตลอดจนจับจํายใช๎สอยซื้ออาหารสูตรโบราณรับประทาน และเป็นของขวัญวันปีใหมํแกํคนใกล๎ชิดและ
ญาติสนิทกันเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาหารชนิดตํางๆ ในตลาดย๎อนยุคสามชุกยังคง “ความเป็น
ของแท๎และดั้งเดิม” ด๎วยการปรุงจากสูตรลับต๎นฉบับ (Originality) การประกอบอาหารด๎วยมือทีละชาม 
ตลอดจนใช๎สํวนประกอบที่นํามาจากธรรมชาติโดยตรงไมํผํานการสังเคราะห๑รส กลิ่น และสีด๎วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นด้ังเดิมของชาวตลาดสามชุกที่
ได๎รับการสั่งสมและถํายทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแตกตํางจากอาหารที่วางขายตาม
ห๎างสรรพสินค๎าทั่วไป อาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณนานาชนิดของชาวตลาดสามชุกจึงเป็นที่
นิยมของชนชั้นกลางผู๎ต๎องการบริโภคสัญญะแหํงความเป็นของแท๎และดั้งเดิม ในการนําไปเป็นของขวัญ
และของฝากในวันขึ้นปีใหมํ จากเม็ดเงินการใช๎จํายของนักทํองเที่ยวจํานวนมากตลอดทั้ง 3 วันทําให๎
สภาวะทางเศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุกพลิกฟื้นกลับมาเจริญรุํงเรืองอีกครั้งหนึ่ง และเป็นชํวงเวลาที่
พํอค๎าแมํค๎าชาวตลาดสามชุกสามารถสร๎าง “รายได๎และกําไร” ได๎สูงสุดในรอบปี ซึ่งปฏิบัติการดังกลําว
ได๎  ทําให๎ตลาดย๎อนยุคสามชุกกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจได๎อีกครั้งหนึ่ง 
 จะสังเกตได๎วํา ในปีนี้ความหมายของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกในการเป็น “พื้นที่แหํงการสร๎าง
พลวัตทางเศรษฐกิจ” ให๎กับชาวตลาดสามชุกได๎ถูกยกระดับให๎ยิ่งใหญํโดยใช๎คําวํา “มหกรรม” นําหน๎า
ชื่องานและสถาปนาให๎กลายเปน็ธุรกิจอยํางจริงจังโดยขยายระยะเวลาการจัดงานจาก 1 วันเป็น 3 วัน 
เพื่อเป็นการเพิ่ม “เวลา” ให๎พํอค๎าแมํค๎าสามารถขายสินค๎าได๎ยาวนานขึ้นและสามารถสร๎างรายได๎หรือ
กําไรได๎มากขึ้น  

 เมื่อนักทํองเที่ยวกลายมาเป็น “ผู๎ซื้อ” คนสําคัญในงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกแทนชาวตลาด
สามชุก ชาวตลาดสามชุกจึงเปลี่ยนสถานะของตนเองกลับไปเป็นผู๎ผลิตและผู๎ขายสินค๎าแหํงอดีตกาล
ประเภทตํางๆ    รวมทั้งชักชวนบุตรหลานที่เข๎าไปหางานทําในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อ่ืนให๎กลับบ๎าน
มาเป็นผู๎ประกอบการ อยํางไรก็ตาม ในชํวงเวลาดังกลําวเป็นเพียงชํวงระยะเวลาแหํงการเริ่มต๎นธุรกิจ
แหํงการถวิลหาอดีตของชาวตลาดสามชุก ลูกหลานบางสํวนยังลังเลและไมํกล๎าตัดสินใจละทิ้งตําแหนํง
และหน๎าที่การงานในเมืองหลวง เพื่อกลับมาทํางานที่บ๎านเกิดตามคําชักชวนของบิดามารดาและญาติ
มิตร  
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 3.ประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งท่ี 6: พื้นที่แห่งการรณรงค์การลด ละ เลิกการ
ดื่มแอลกอฮอล์ 

 งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2549 ในปีน้ี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสํานักงานเครือขํายองค๑กรงดเหล๎า(สคล.) 
ซึ่งเป็นหนํวยงานหนึ่งของสสส. ได๎เข๎ามาเป็นผู๎สนับสนุนหลักด๎านงบประมาณในการดําเนินงาน  สสส.
เป็นหนํวยงานของรัฐที่มิใชํสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี สสส.มีหน๎าทีจุ่ดประกาย 
กระต๎ุน และสนับสนุนให๎คนไทยตระหนักถึงโทษภัยของสุรา ยาสูบ และปัจจัยเสี่ยงตํางๆ ตํอสุขภาพ 
โดยประสานความรํวมมือกับกลุํมบุคคล องค๑กร ชุมชนและภาคีสร๎างเสริมสุขภาพด๎วยการสนับสนุน
งบประมาณเป็นหลัก หนํวยงานดังกลําวได๎เข๎ามายังพื้นที่ตลาดสามชุกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2545 ใน
ฐานะหนึ่งในผู๎สนับสนุนงบประมาณโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนําอยูํรํวมกับมูลนิธิชุมชนไทและ
สถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน เนื่องจากแนวคิดเรื่อง ‚เมืองนําอยูํ‛ ของมูลนิธิชุมชนไทและสถาบันพัฒนา
องค๑กรชุมชนที่ต๎องการพัฒนาให๎คนเมืองมีสุขภาพอนามัยดีน้ันสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของหนํวยงาน 
ที่ต๎องการมุํงหวังให๎คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด๎านคือ กาย จิต ปัญญา และสังคมเชํนกัน  

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ ได๎เสนอตัวเข๎ามาเป็นผู๎อุปถัมถ๑หลักด๎าน
งบประมาณในการจัดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 6 เพราะต๎องการฉวยใช๎ชุดความหมายของตลาด
สามชุกทั้งในฐานะของ ‘ตลาดย๎อนยุคสามชุก’ แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของ
ประเทศไทย แหลํงเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอาคารสถาปัตยกรรม และพื้นที่ที่
กําลังได๎รับการพิจารณาจากกรมศิลปากรให๎ขึ้นทะเบียนเป็นยํานประวัติศาสตร๑ ซึ่งชุดความหมาย
ดังกลําว  รวมทั้งอํานาจของสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎ทําให๎ตลาดดังกลําว
กลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่นักทํองเที่ยวผู๎ใช๎เส๎นทางหลวงแผํนดิน 340 เป็นเส๎นทางหลัก
ในการเดินทางได๎หยุดแวะพักรับประทานอาหาร และซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นของฝากของขวัญ
ญาติมิตรในชํวงเทศกาลประเพณีปีใหมํ 

 ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกจึงเป็นพื้นที่ที่ประจุรวมของผู๎คน
นักเดินทางหลายหมื่นคน  นักเดินทางเหลํานี้เป็นกลุํมเป้าหมายหลักของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพในการรณรงค๑ให๎ลด ละ เลิกการด่ืมแอลกอฮอล๑ในชํวงเทศกาลประเพณีปีใหมํตาม
โครงการ “เมาไมํขับ” ตลอดเส๎นทางการทํองเที่ยวเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติภัยจราจรของประชาชน
ชาวไทย สสส.จึงฉวยใช๎พื้นที่ของตลาดย๎อนยุคสามชุกในวันและเวลาของงานอรํอยดีที่สามชุกในการ
รณรงค๑โครงการของหนํวยงาน โดยท่ีสสส.ไมํต๎องเสียเวลา กําลังคน และงบประมาณจํานวนมากในการ
เดินทางไปรณรงค๑โครงการเมาไมํขับในแตํละจังหวัดของภาคเหนือ 
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 ธีระ วัชรปราณี ผู๎จัดการสํานักงานเครือขํายองค๑กรงดเหล๎า กลําวถึงเหตุผลในการกําหนดให๎
ตลาดสามชุกเป็นพื้นที่ในการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวลด ละ เลิกการด่ืมแอลกอฮอล๑วํา ‚เพราะสามชุก
เป็นตลาดที่มีอายุกวํา 100 ปี และกรมศิลปากรกําลังพิจารณาให๎ตลาดแหํงนี้เป็นโบราณสถานประเภท
ยํานประวัติศาสตร๑ชุมชน ประกอบกับมีที่ต้ังอยูํบนเส๎นทางผํานและเป็นจุดพักสําคัญจึงมีนักทํองเที่ยว
แวะเวียนมาเป็นจํานวนมาก อีกทั้งเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของชุมชนได๎อยํางเข๎มแข็ง 
ดังนั้น จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะพัฒนาโบราณสถานแหํงนี้เป็นแหลํงมรดกคํูสังคมไทยที่ปลอดจากสิ่ง
อบายมุขอยํางบุหรี่และเหล๎า‛ จากคําให๎สัมภาษณ๑ข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําภาครัฐชุดใหมํได๎ตระหนักถึง
คุณคําทางประวัติศาสตร๑ที่ผนึกอยูํบนพื้นที่ของตลาดย๎อนยุคสามชุกวํา สามารถดึงดูดใจใหน๎ักทํองเที่ยว
เดินทางเข๎าบริโภคสัญญะแหํงอดีตกาลบนพื้นที่แหํงนี้ได๎เป็นอยํางดี ซึ่งแตกตํางจากจินตนาการของกรม 
ธนารักษ๑ภาครัฐชุดเกําที่เคยนิยามพื้นที่แหํงนี้วํา ไรซ๎ึ่งคุณคําทางประวัติศาสตร๑ 

 ด๎วยอํานาจ “เงินทุน” ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพได๎ทําให๎ชื่อของ
งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 6 ถูกปรับเปลี่ยนความหมายเป็น ‚อร่อยดีที่สามชุก ความสุขที่

ปราศจากแอลกอฮอล์‛ ชื่อดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นถึงกลวิธีของหนํวยงานรัฐชุดใหมํที่ใช๎ “อํานาจทุน” 
แทรกตัวเข๎ามาฉวยใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกภายใต๎บริบทของงานอรํอยดีที่สามชุกครั้ง
ท่ี 6 ได๎อยํางเทําเทียมกับเจ๎าของพื้นที่ โดยสสส.ได๎ใช๎พื้นที่ทั้งภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกและบริเวณ
หน๎าป้ายตลาดเป็น  ”พื้นที่แหํงการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวและชาวตลาดสามชุกลด ละ และเลิกการด่ืม
แอลกอฮอล๑ในชํวงวันขึ้นปีใหมํ” ตลอดจนขอความรํวมมือจากพํอค๎าแมํค๎าในตลาดย๎อนยุคสามชุกให๎
งดจําหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑และของมึนเมาทุกชนิดตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน  

 การงดจําหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ทุกชนิดในพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุก ทําให๎บริษัทเอกชน
ผู๎จําหนํายน้ําด่ืมและน้ําอัดลมใช๎โอกาสดังกลําว เสนอตัวเข๎ามาเป็นผู๎สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ โดยมอบน้ําเปลําและน้ําอัดลมให๎นักทํองเที่ยวได๎ด่ืมฟรีตลอด
ทั้ง 3 วัน คณะกรรมการจึงผลิตแก๎วกระเบื้องตราไกํซึ่งมีความหมายถึง “ความเกําแกํและโบราณ” 
สอดคล๎องกับบรรยากาศของตลาดย๎อนยุคสามชุกขึ้นมาจําหนํายให๎นักทํองเที่ยวราคาใบละ 20 บาท 
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการทํานุบํารุงและหลํอเลี้ยงภาพตัวแทนแหํงอดีตกาลในตลาดสามชุก ให๎คงสภาพ
สวยงาม สะอาด และเรียบร๎อยอยูํตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการชํวยลดปริมาณขยะจากแก๎วพลาสติก
อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล๎อมตามวาทกรรมการพัฒนาประเทศในขณะนั้นอีกทางหนึ่งด๎วย   

 เมื่องานอรํอยดีที่สามชุกได๎ถูกสร๎างให๎เป็น “พื้นที่ในการสร๎างพลวัตทางเศรษฐกิจ” ให๎กับชาว
ตลาดสามชุก พํอค๎าแมํค๎าในตลาดย๎อนยุคสามชุกจึงฉวยใช๎ “โอกาสทอง” ดังกลําวต้ังแตํเช๎าจรดคํ่าเพื่อ
การค๎าขายและแสวงหากําไรให๎ได๎มากที่สุด  พื้นที่ทางสังคมและชํวงเวลาแหํงการรับประทานอาหารมื้อ
เย็นรํวมกันระหวํางสมาชิกในครอบครัว และชํวงเวลาแหํงการเฉลิมฉลองวาระของการสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับ
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ปีใหมํรํวมกันของสมาชิกในชุมชนในชํวงคํ่าคืนของวันที่ 31 ธันวาคมจึงถูกกดทับด๎วยพื้นที่และเวลาแหํง
ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ  

 
 4.ประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งท่ี 7-9: พื้นที่แห่งการ ‘กินฟรี’ ทั้งตลาด 
 ชํวงป ี พ.ศ.2550 เป็นชํวงเวลาที่พื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎รับรางวัล ‚ชุมชนดีเดํนด๎านการ

ทํองเที่ยว‛ ในโครงการประกวดอุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จากการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย รางวัลดังกลําวทําให๎คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎เข๎า
รํวมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎เรื่อง “การจัดการทํองเที่ยวชุมชนแบบย่ังยืน” ณ ศูนย๑
เพื่อการวางแผนการทํองเที่ยวและแก๎ไขปัญหาความยากจนแหํงเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ เมื่อ
วันที่ 4-7 ตุลาคม พ.ศ.2550 ในการประชุมดังกลําวคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎
รับคําชี้แนะจากวิทยากรในการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาดใหเ๎หนือกวําตลาดย๎อนยุคแหลํงอ่ืนๆ ที่ใน
ขณะนั้นตาํงรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างศิลปวัฒนธรรมในอดีตให๎เป็นสินค๎ากันอยํางแพรํหลาย ด๎วยการ
จัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีเพื่อจะได๎รับการกลําวขวัญถึงวําเป็น “บุฟเฟ่ต์ที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” และกลายเป็นชื่อทางการค๎าของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกในที่สุด ชื่อ
การค๎าดังกลําวสามารถกระต๎ุนความสนใจของนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี เพราะการจัดงานรูปแบบ
ดังกลําวยังไมํเคยเกิดขึ้น ณ ที่ตลาดแหํงใดมากํอน หากชาวตลาดสามชุกชํวงชิงดําเนินการจะได๎ขึ้น
ชื่อวํา เป็นตลาดแหํงแรกในประเทศไทยที่กล๎าปิดตลาดเลี้ยงนักทํองเที่ยวฟรีและสามารถใช๎เป็นจุดขาย
ที่แปลก แตกตํางและไมํซ้ําใคร 

 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ นําคําชักชวนของวิทยากรมารํวมประชุม
กับพํอค๎าแมํค๎าในตลาดย๎อนยุคสามชุก พํอค๎าแมํค๎าทั้งหลายตํางเห็นด๎วยกับคําชักชวนและลงมติให๎
เปิดพื้นที่ “ภายใน” ตลาดย๎อนยุคสามชุกทั้ง 4 ซอย 2 ถนนคือ ซอย 1 ถึง ซอย 4 ถนนมิตรสัมพันธ๑ และ 
ถนนเลียบนทีให๎เป็นพื้นที่ของการรับประทานทั้งอาหาร ขนมและน้ําได๎ฟรีต้ังแตํเวลา 17.00 น. - 20.00 น. 
ของวันที่ 31 ธันวาคมโดยพํอค๎าแมํค๎าให๎เหตุผลในการเลี้ยงอาหารนักทํองเที่ยวฟรีวํา หลายปีที่ผํานมา
พวกเขาประสบปัญหาในการยกอาหารและอุปกรณ๑ตํางๆ ออกไปต้ังขาย ณ บริเวณป้ายหน๎าตลาด 
ย๎อนยุคสามชุกในชํวงเช๎าและต๎องยกของเหลํานั้นกลับเข๎ามาเก็บที่ร๎านในตลาดในชํวงเย็น อีกทั้งยังต๎อง
วิ่งเข๎า-ออกระหวํางร๎านในตลาดกับร๎านนอกตลาดตลอดทั้งวันเพื่อนําสินค๎ามาเพิ่มเติม การกระทํา
ดังกลําวตลอดทั้ง 3 วันทําให๎เหน็ดเหนื่อยและเสียเวลาในการจําหนํายสินค๎าได๎อยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ 
การท่ีพวกเขาสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจนเจริญรุํงเรืองขึ้นมาได๎ในปัจจุบัน ก็มาจากการอุดหนุน
ชํวยเหลือของนักทํองเที่ยว ดังนั้นในวาระพิเศษแหํงปีพวกเขาจึงอยากมอบอาหารอรํอยๆ ของชาวตลาด
สามชุกให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีอยํางมีความสุข เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นของขวัญวันปี
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ใหมํใหแ๎กํนักทํองเที่ยว อยํางไรก็ตาม กํอนการกินฟรี นักทํองเที่ยวต๎องซื้อภาชนะสําหรับใสํอาหารและ
เครื่องด่ืมคือ แก๎วและชามกระเบื้องที่พิมพ๑ คําวํา “สามชุกตลาดร๎อยปี” และชื่องาน “อรํอยดีที่สามชุก
ครั้งที่ 7” ในราคาชิ้นละ 20 บาท เพื่อเป็นใบผํานทางเข๎าสูํงานอรํอยดีที่สามชุกภายในพื้นที่ตลาดย๎อน
ยุคสามชุก นอกจากนี้ภาชนะดังกลําวยังสามารถเก็บไว๎เป็นของที่ระลึกหรือนํากลับไปใช๎ตํอที่บ๎านของ
นักทํองเที่ยวได๎ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ๑ให๎ชื่อของงานอรํอยดีที่สามชุกและตลาดย๎อนยุคสามชุกแผํ
ขยายไปยังพื้นที่ตํางๆ ทั่วประเทศไทยโดยไมํต๎องเสียงบประมาณในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ๑จํานวน
มาก    

 พื้นที่ “ภายใน” ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 7 ณ วันที่ 31 
ธันวาคมจึงถูกสร๎างให๎มีความหมายที่หลากหลายในเวลาที่ตํางกัน กลําวคือ ต้ังแตํชํวงเช๎าจนถึง 16.30 
น. พื้นที่ดังกลําวเป็นพื้นที่แหํงการซื้อ-ขายอาหาร ขนมและเครื่องด่ืมนานาชนิดระหวํางพํอค๎าแมํค๎าและ
นักทํองเที่ยว และเป็นชํวงเวลาแหํงการรับทรัพย๑หรือทํากําไรสูงสุดในรอบปีของชาวตลาดสามชุก แตํเมื่อ
ถึงเวลา 16.30 น. ปฏิบัติการซื้อ-ขายบนพื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกจะยุติลงเพื่อให๎พํอค๎าแมํค๎า
ปรับเปลี่ยนความหมายและพื้นที่ของ “หน๎าร๎าน” ให๎กลายเป็น “หน๎าบ๎าน” พร๎อมทั้งนําวัตถุดิบและ
อุปกรณ๑การประกอบอาหารชนิดใหมํ หรืออาหาร ขนม เครื่องดื่มชุดใหมํที่จัดเตรียมไว๎แล๎วขึ้นมาต้ัง  
เรียงรายเพื่อ “รอ” เวลาเปลี่ยนผํานไปสูํเวลาของ “การให๎” พอถึงเวลา 17.00 น. พื้นที่ภายในตลาดย๎อน
ยุคสามชุกได๎เปลี่ยนความหมายกลายเป็นพื้นที่แหํงการเปิดบ๎านต๎อนรับผู๎มาเยือนของเจ๎าบ๎านชาวตลาด
สามชุกด๎วยการเชื้อเชิญให๎นักทํองเที่ยวซึ่งเป็นคนแปลกหน๎าเข๎ามารับประทานขนมอาหาร และเครื่องด่ืม
ให๎อ่ิมหนําสําราญกํอนเดินทางตํอไป  ปฏิบัติการดังกลําวได๎ผลิตสร๎างภาพตัวแทนของชาวชนบทผู๎เปี่ยม
ด๎วยนํ้าใจและอัธยาศัยไมตรีตํอทุกคนทั้งที่เป็นคนแปลกหน๎า ภาพลักษณ๑ที่สวยงามของอดีตได๎สร๎าง
ความประทับใจให๎แกนํักทํองเที่ยวเป็นอยํางยิ่ง เพราะพวกเขาไมํสามารถสัมผัสอารมณ๑และความรู๎สึก
เชํนนี้ได๎ในเมืองหลวงที่ผู๎คนตํางแกํงแยํงชิงดีชิงเดํนกันตลอดเวลา  

 พื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกจึงถูกสร๎างให๎กลายเป็นพื้นที่ที่มีความหมายและความสําคัญ
กับชาวตลาดสามชุกในบริบทของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกมากกวําพื้นที่ภายนอกตลาดนับต้ังแตํนั้น
เป็นต๎นมา และด๎วยอํานาจซื้อของนักทํองเที่ยวในงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎
พํอค๎าแมํค๎าชาวตลาดสามชุกสูงกวํางบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ อํานาจทุนจากผู๎สนับสนุนรายใหมํคือ “นักทํองเที่ยว” จึงเบียดขับอํานาจทุนเดิมของ
รัฐให๎ออกไปจากพื้นที่ “ภายใน” ตลาดย๎อนยุคสามชุก โดยตรึงให๎ปฏิบัติการรณรงค๑ทั้งหลายของสสส.ใน
วันที่ 31 ธันวาคมนี้อยูํเพียงพื้นที่ “ภายนอก” ของตลาดย๎อนยุคสามชุกเทํานั้น 

 นอกจากวิทยากรของศูนย๑เพื่อการวางแผนการทํองเที่ยวและแก๎ไขปัญหาความยากจนแหํง
เอเชียได๎รํวมทําให๎พื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกกลายเป็นพื้นที่ของการรับประทานอาหารฟรีที่ใหญํที่สุดใน
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ประเทศไทยแล๎ว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพยังเข๎ามาฉวยใช๎ความหมายใหมํของ
ตลาดย๎อนยุคสามชุก พร๎อมทั้งอํานาจของสื่อมวลชนที่เข๎ามาทําขําวเกี่ยวกับงาน “บุฟเฟ่ต๑ที่ใหญํที่สุด
ในประเทศไทย” และกองทัพนักทํองเที่ยวที่คาดวําจะเข๎ามารํวมงานดังกลําวหลายหมื่นคน ผนวก
โครงการของสสส.เข๎าไปอีก 1 โครงการคือ การรณรงค๑ให๎ประชาชนชาวไทยลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และ
สร๎างให๎งานอรํอยดีที่สามชุกในปีน้ีมีชื่อวํา ‚อร่อยดี กินฟรี! ทั้งตลาด...ปราศจากบุหรีแ่ละ

แอลกอฮอล์‛ โดยกําหนดให๎จัดงานขึ้นระหวํางวันที่ 29-31 ธันวาคม พ.ศ.2550 
 งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 7 นี้ประสบความสําเร็จอยํางมาก นักทํองเที่ยวหลายหมื่นคน

จากทุกภาคของประเทศไทยได๎เดินทางมารํวมงานดังกลําว พื้นที่ทุกตารางนิ้วภายในตลาดย๎อนยุค
สามชุกต้ังแตํเวลา 17.00-20.00 น.คลาคล่ําไปด๎วยนักทํองเที่ยวที่ตํางถือถ๎วยและชามสามชุกตลาดร๎อย
ปีเดินไหลตามกันไปยังร๎านรวงที่จัดอาหาร ขนม และน้ําเครื่องด่ืมกวํา 170 ชนิดอยํางสนุกสนาน  
 คําวํา “กินฟรี” ท่ีผนึกอยูํในชื่องาน “งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 7” นั้น ได๎จูงใจให๎
นักทํองเที่ยว คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ และพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกเข๎ามามี
สํวนรํวมในการดําเนินงานด๎วยจินตนาการและภาคปฏิบัติการที่แตกตํางกันออกไป 
 สําหรับนักทํองเที่ยว คําวํา “กินฟรี” เป็นคําโฆษณาที่จูงใจเพราะเป็นปฏิบัติการที่ไมํสามารถ 
เป็นไปได๎ในโลกแหํงความเป็นจริง เนื่องจากขัดแย๎งกับระบบการดําเนินชีวิตของผู๎คนในปัจจุบันที่ต๎อง
พึ่งพาอาศัยเงินตราเป็นหลัก ดังนั้นคําวํา กินฟรีจึงเป็นคําที่ท๎าทายพื้นที่ทางจินตนาการของนักทํองเที่ยว
ใหเ๎ดินทางเข๎ามาหาคําตอบในพื้นที่ของตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุก 
และถึงแม๎วําการเดินทางเข๎ามาหาคําตอบในพื้นที่ตลาดสามชุกจะแฝงด๎วยต๎นทุนการเดินทาง แตํพวก
เขารู๎สึกวําคําใช๎จํายที่จํายไปนั้นค๎ุมคํากับสิ่งที่ได๎รับคือ ความสนุกสนานกับการได๎เลือกรับประทาน
อาหารพื้นบ๎านหรืออาหารสูตรโบราณมากมายกวํา 200 ชนิด ซึ่งอาหารเหลํานี้เป็นอาหารที่พวกเขาไมํ
สามารถหารับประทานได๎ทั่วไปในชีวิตประจําวัน และไมํสามารถหาซื้อได๎ในห๎างสรรพสินค๎าหรือตลาด
สดทั่วไป 
 ดังนั้น คําวํา “กินฟรี” ของนักทํองเที่ยวจึงหมายถึง ความท๎าทายและความสนุกสนานในการ
ได๎มาเลือกรับประทานอาหารพื้นบ๎านหรืออาหารสูตรโบราณที่หารับประทานได๎ยากในชีวิตประจําวันที่มี
อยูํอยํางมากมายหลากหลายในพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุก 
 ความหมายของคําวํา “กินฟรี” ของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ หมายถึง 
คําโฆษณาสินค๎าที่สามารถสร๎างการจดจําตํอผู๎บริโภคได๎อยํางรวดเร็วและเป็นการวางตําแหนํงของสินค๎า
ให๎แตกตํางและอยูํเหนือคํูแขํงขัน โดยการชํวงชิงนําคํานี้มาบรรจุไว๎ในชื่องาน “อรํอยดี กินฟรี ที่สามชุก” 
เป็นตลาดแรกในประเทศไทย และหมายถึงปรากฏการณ๑ที่แสดงให๎เห็นถึงความรํวมมือรํวมใจหรือพลัง
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ของชาวชุมชนตลาดสามชุกที่ได๎รํวมกันจัดเตรียมอาหาร ขนม และเครื่องด่ืมไว๎ให๎นักทํองเที่ยวได๎รับ
ประทานฟรีสูํสายตาสาธารณชน    
  อยาํงไรก็ตาม คําวํา กินฟรี ยังมีนัยยะหมายถึง คําใช๎จํายจํานวนมากที่ต๎องใช๎ในการดําเนินงาน 
อาทิ คําโฆษณาประชาสัมพันธ๑ คําจัดทําเวทีการแสดง และคําตอบแทนให๎กับโรงเรียนที่สํงการแสดง
ชุดตํางๆ เข๎ารํวมงาน ซึ่งคําใช๎จํายดังกลําวถึงแม๎คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ และบริษัทห๎างร๎านเอกชน
ภายในตําบลสามชุกแตํก็ไมํเพียงพอกับคําใช๎จํายทั้งหมด คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑
จึงต๎องนํารายได๎ท่ีได๎รับมาจากเงินบริจาคของนักทํองเที่ยวและพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกมาสนับสนุน
คําใช๎จํายในการดําเนินงานด๎วย ดังนั้น คําวํา “กินฟรี” ของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑
จึงหมายถึง คําโฆษณาที่ถูกผลิตสร๎างให๎นักทํองเที่ยวจดจําสินค๎าได๎งําย ความเสียสละของคนในชุมชน
ที่ทําเพื่อสํวนรวม และภาระคําใช๎จํายที่หนักอ้ึงที่ต๎องจัดสรรและบริหารให๎เพียงพอกับรายรับในแตํละปี 
 สําหรับคําวํา “กินฟรี” ของพํอค๎าแมํค๎าตลาดสามชุกนั้น หมายถึง การนําอาหาร ขนมและ
เครื่องด่ืมมาให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่
นักทํองเที่ยวได๎จับจํายใช๎สอยซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคจากพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุก จนทําให๎พลวัต
ทางเศรษฐกิจของพวกเขากลบัมาเจริญรุํงเรืองอีกครั้งหนึ่ง พํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกจะไปแจ๎งชื่อ
ร๎านค๎า สถานที่ต้ัง ประเภทและจํานวนของอาหารที่จัดเลี้ยงตํอคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ๑ที่สํานักงานซึ่งต้ังอยูํที่ลานโพธิ์ ซอย 2 ต้ังแตํวันที่ 1 ธันวาคม เพื่อให๎คณะกรรมการประกาศชื่อ
ร๎านและรายการอาหารที่ตนสนับสนุนให๎พํอค๎าแมํค๎ารายอ่ืนในตลาดสามชุกได๎รับทราบและได๎จัดเตรียม
รายชื่ออาหารไมํซ้ําซ๎อนกัน ยิ่งไปกวํานั้น หากร๎านใดได๎แจ๎งความจํานงในการเป็นผู๎สนับสนุนในอันดับ
แรกๆ โอกาสที่จะได๎รับการกลําวคําขอบคุณและประชาสัมพันธ๑ชื่อร๎านค๎าก็จะยิ่งบํอยครั้งมากเทํานั้น  
 การจัดอาหาร ขนม และเครื่องด่ืมให๎นักทํองเที่ยวรับประทานฟรีนั้น พํอค๎าแมํค๎าในตลาด
สามชุกมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกตํางกันคือ หากเป็นร๎านที่จําหนํายสินค๎าอุปโภค เจ๎าของร๎านจะวําจ๎าง
ผู๎อื่นให๎ทําอาหารหรือขนมสําเร็จรูปไว๎ให๎ โดยเจ๎าของร๎านเป็นผู๎ตักอาหารและขนมเหลํานั้นแจกจํายให๎
นักทํองเที่ยวเอง เชํน ร๎านอรุณสวัสดิ์ซึ่งเป็นร๎านขายเสื้อยืดได๎เสนอจัดเลี้ยงวุ๎นกะทิ ร๎านมาหาสะหนุก
ซึ่งเป็นร๎านขายของเลํนได๎จัดเลี้ยงลูกชิ้นปลาลวก ร๎านฮกอันโอสถซึ่งเป็นร๎านขายยาได๎จัดเลี้ยงขนม
โดนัท ร๎านไพศาลสมบัติซึ่งเป็นร๎านขายของชําจัดเลี้ยงขนมจีนและแกงเขียวหวาน ร๎านบ๎านอมรซึ่งเป็น
ร๎านขายของที่ระลึกได๎จัดเลี้ยงยําตะไคร๎ ร๎านศิลป์ธรรมชาติซึ่งเป็นร๎านถํายรูปได๎จัดเลี้ยงข๎าวผัดไขํ ร๎าน
สุวรรณาบูติคซึ่งเป็นร๎านจําหนํายเสื้อผ๎าสําเร็จรูปได๎จัดเลี้ยงยําวุ๎นเส๎นกุ๎งสด   ร๎านทองจิตราซึ่งเป็นร๎าน
ขายทองได๎จัดเลี้ยงเมี่ยงหมูหยอง หรือร๎านเทียมซึ่งเป็นร๎านเสริมสวยได๎จัดเลี้ยงกระเพาะปลา เป็นต๎น 
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  สําหรับร๎านค๎าที่จําหนํายอาหารและขนมอยูํแล๎วจะใช๎ “อาหาร/ขนมชุดใหมํ” โดยการเปลี่ยน
วัตถุดิบ วิธีการประกอบและปรุงอาหารให๎แตกตํางจากอาหารท่ีร๎านจัดจําหนําย เพื่อให๎ต๎นทุนการผลิต
อาหารชุดใหมํนั้นตํ่ากวําอาหารที่จัดจําหนําย และป้องกันมิให๎ตนสูญเสียกําไรจากการค๎าขายในวันนั้น
มากนัก เชํน ร๎านบะหมี่อากงได๎จัดเลี้ยงขนมใสํไส๎ ร๎านขนมเปี๊ยะครูสมทรงได๎จัดเลี้ยงขนมถ๎วย ร๎านเค๎ก
ต๎นกกได๎จัดเลี้ยงก๐วยเต๋ียวหมูเด๎ง ร๎านเป็ดยํางจําเฉิดได๎จัดเลี้ยงไกํทอด ร๎านข๎าวหํอใบบัวได๎จัดเลี้ยงหมี่
ผัดกะทิและข๎าวโพดค่ัว ร๎านสมพรข๎าวแกงได๎จัดเลี้ยงยําหมูยําง ร๎านเจ๏เล็กขนมไทยได๎จัดเลี้ยงขนมปัง
สังขยา ร๎านขายปลาสลิดได๎จัดเลี้ยงขนมเปี๊ยะ ร๎านขายของฝากซึ่งเป็นอาหารและขนมสําเร็จรูปได๎จัด
เลี้ยงแค็ปหมู ร๎านเกาลัคนายสุวรรณได๎จัดเลี้ยงข๎าวต๎มมัด ร๎านน้ําพริกคุณเล็กได๎จัดเลี้ยงสาคูไส๎หมู 
และร๎านกาแฟอุดมโชคได๎จัดเลี้ยงขนมรวมมิตร เป็นต๎น 
 ในสํวนของร๎านค๎าที่จัดจําหนํายขนมและเครื่องดื่มตํางๆ สํวนใหญํจะใช๎ขนมและเครื่องด่ืม 
“ชุดเดียวกัน” กับที่จัดจําหนํายให๎นักทํองเที่ยว เนื่องจากขนมและเครื่องดื่มเหลํานี้ใช๎ต๎นทุนการผลิต
คํอนข๎างน๎อยจึงไมํจําเป็นต๎องเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อลดต๎นทุนในการผลิต โดยพํอค๎าแมํค๎าในร๎านตํางๆ ได๎
เพิ่มปริมาณการผลิตขนมและเครื่องดื่มที่จะแจกให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีในชํวงเวลา 17.00 น.
เพิ่มเติมจากปริมาณที่ผลิตจําหนํายในแตํละวัน เชํน ร๎านสุพัตราหมี่กรอบได๎จัดเลี้ยงนักทํองเที่ยวด๎วย
หมี่กรอบทรงเครื่อง 30 กลํอง ร๎านเจ๏น๎อยขนมหวานได๎จัดเลี้ยงบัวลอยไขํหวาน 1 กะละมัง ร๎านย๎ุยข๎าว
แต๐นน้ําแตงโมได๎จัดเลี้ยงข๎าวแต๐นน้ําแตงโมไมํจํากัดจํานวน ร๎านเกสรลําเจียกได๎จัดเลี้ยงขนมเกสร
ลําเจียก 500 ตัว ร๎านยันต๑ขนมไขํได๎จัดเลี้ยงขนมไขํแบบนิ่มและแบบกรอบไมํจํากัดจํานวน ร๎านสิริพร 
ไขํปลาได๎จัดเลี้ยงขนมไขํปลา 200 กลํอง ร๎านอ๏อดไอติมได๎จัดเลี้ยงไอศกรีมโบราณไมํอั้น ร๎านป้าแป็ด
ทองม๎วนทองม๎วนงาดํา 10 ลัง หรือร๎านวิมลไอศกรีมโบราณได๎จัดเลี้ยงไอศกรีมโบราณครึ่งถัง เป็นต๎น 
 อยํางไรก็ตาม ต๎นทนุที่พํอค๎าแมํค๎าแตํละร๎านค๎าต๎องใช๎จํายสําหรับอาหาร ขนมและเครื่องด่ืม
ที่นํามาให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีในงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกนี้ โดยเฉลี่ยแล๎วร๎านละประมาณ 
2,000 – 6,000 บาท ดังนั้น พวกเขาจึงฉวยใช๎ชํวงเวลาดังกลําวเป็นพื้นที่ของการเปิดตัวสินค๎าใหมํของ
ร๎าน เชํน ร๎านขายยาได๎ชงชาสมุนไพรประเภทตํางๆ ให๎นักทํองเที่ยวได๎ด่ืมฟรี พร๎อมกันนั้นก็มีซองชา
สมุนไพรสําเร็จรูปซองเล็กๆ แจกฟรีด๎วย เชํน ซองชามะรุม ซึ่งภายในซองพลาสติกได๎บรรจุซองชาขนาด
เล็ก 1 ซองพร๎อมฉลากบรรยายสรรพคุณของชามะรุมไว๎วํา “บํารุงกระดูก ลดบวมจากโรคเก๏าต๑ บํารุง
ผิวพรรณ บํารุงตา ของฝากสามชุกตลาดร๎อยปี” พร๎อมทั้งระบุวันหมดอายุ ชื่อร๎านและเบอร๑โทรศัพท๑
ติดตํอไว๎อยํางละเอียด หากนักทํองเที่ยวติดใจในรสชาติก็สามารถซื้อสินค๎ากลํองใหญํกลับไปชงด่ืมที่
บ๎านได๎ 
 ดังนั้น คําวํา “กินฟรี” ของพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุก จึงหมายถึง การนําอาหาร ขนมและ
เครื่องด่ืมมาให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวชนบทซึ่งเปี่ยมด๎วย
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น้ําใจไมตรแีละต๎องการตอบแทนผู๎มีอุปการะคุณ แตํอาหารเหลํานั้นจะเป็นอาหารชุดเดิมหรืออาหารชุด
ใหมํ ปริมาณมากน๎อยเพียงใด ขึ้นอยูํกับประเภทของร๎านค๎าและกําลังทรัพย๑ของผู๎ประกอบการร๎านค๎า
นั้นๆ เป็นสําคัญ  

 จากการเป็นตลาดแหํงแรกที่สามารถจัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรี
ทําให๎ชื่อเสียงของตลาดย๎อนยุคสามชุกและความหมายใหมํในการเป็นพื้นที่แหํงการ “กินฟรี” ถูก
ประชาสัมพันธ๑ไปยังนักทํองเที่ยวท่ัวประเทศ สํงผลให๎งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 8 และ 9 มี
จํานวนของนักทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีและจํานวนของร๎านค๎าที่สนับสนุนอาหาร ขนมและน้ําในงาน
ดังกลําวก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีด๎วยเชํนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34 ป้ายผ๎าประชาสัมพันธ๑งานอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 8 ท่ีใช๎คําโฆษณาประชาสัมพันธ๑ใน
กระแสบริโภคนิยมมาชักจูงใจนักทํองเที่ยวและสื่อมวลชนให๎เดินทางเข๎ามายังพื้นที่ตลาดย๎อนยุค
สามชุกในบริบทของงานอรํอยดีที่สามชุก 

 
5.ประเพณีอร่อยดีที่สามชุกครั้งท่ี 10: พื้นที่แห่งการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างประเพณี 

 งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ได๎จัดขึ้นระหวํางวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 2 
มกราคม พ.ศ.2554 ในปีน้ีงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกได๎ดําเนินงานมาครบ 10 ปีหรือ 1 ทศวรรษ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ ชาวตลาดสามชุกและชาวชุมชนใกล๎เคียงได๎รํวมกันจัด
กิจกรรมพิเศษขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษดังกลําว อาทิ การจัดให๎นักทํองเที่ยวรับประทานอาหาร 
ขนมและเครื่องด่ืมได๎ฟรีตลอดทั้งวัน การสาธิตการประกอบอาหารสูตรโบราณให๎ประชาชนได๎ศึกษา
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เรียนรู๎และเพื่อเป็นการอนุรักษ๑อาหารสูตรโบราณ รวมทั้งการร้ือฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับ
และสร๎างเรื่องเลําเกี่ยวกับสํารับไทย เพื่อประดิษฐ๑สร๎างให๎ประเพณียกสํารับและประเพณีอรํอยดีที่สามชุก
มีประวัติความเป็นมาอยํางยาวนาน    

 การรื้อฟื้นและประดิษฐ๑ประเพณียกสํารับในงาน “อาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10‛ เกิดขึ้น
จากพงษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎ไปรํวมงานทอดกฐิน ณ 
ชุมชนทําเรือจ๎างในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2553 และได๎เห็นชาวบ๎านทั้งชาย-หญิงรํวมกันประกอบอาหาร
คาว-หวานเพื่อถวายพระสงฆ๑และเลี้ยงผู๎มารํวมบุญต้ังองค๑กฐินอยํางสมัครสมานสามัคคี และเมื่อ
อาหารปรุงเสร็จ ชาวบ๎านอีกกลุํมหนึ่งก็ชํวยกันตักใสํภาชนะเรียงใสํถาดเป็นสํารับเพื่อยกไปมอบใหผ๎ู๎
มารํวมงานบุญได๎รับประทานกันอยํางสนุกสนาน ภาพความรํวมมือและความมีน้ําใจของคนในชุมชน
ทําใหพ๎งษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ เกิดความประทับใจ จึงนําภาพความทรงจําดังกลําวกลับมาปรึกษากับคณะ 
กรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑วํา ในงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 น้ี อยากเห็นภาพ
ชาวตลาดสามชุกชํวยกันประกอบอาหารในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง มีน้ําใจชํวยเหลือกันโดย
ไมํต๎องใช๎เงินตราจ๎าง พร๎อมทั้งนําอาหารที่ปรุงเสร็จแล๎วจัดเป็นสํารับยกไปแจกจํายให๎กับสมาชิกในตลาด
สามชุกได๎รับประทานกันอยํางทั่วถึง เฉกเชํนภาพที่ปรากฏในงานทอดกฐินของชุมชนทําเรือจ๎าง  

 จินตนาการดังกลําวเกิดขึ้นจากประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑เห็นวํา 
ต้ังแตํตลาดสามชุกถูกผลิตสร๎างให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงถวิลหาอดีต และมีชื่อเสียง
มากขึ้นเรื่อยๆ จากการได๎รับรางวัลจากหนํวยงานภาครับและเอกชน ทั้งในระดับชาติและสากลได๎ทําให๎
พํอค๎าแมํค๎าในตลาดย๎อนยุคสามชุกฉวยใช๎โอกาสดังกลําวในการฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองเป็น
หลัก จนละเลยความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกในชุมชนเดียวกัน ตลอดจนไมํให๎ความรํวมมือในการพัฒนา
ชุมชน ทําให๎เกิดชํองวํางความสัมพันธ๑ระหวํางคนรุํนเกําและคนรุํนใหมํในชุมชนและระหวํางคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑กับพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุก ดังนั้นหากชาวชุมชนตลาดสามชุกได๎
กลับมารํวมรับประทานอาหารด๎วยกันดังเชํนบรรยากาศในการจัดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1 
อาจทําให๎ความสัมพันธ๑ของคนกลุํมตํางๆ ในตลาดสามชุกกลับมาสนิทสนมแนํนแฟ้นและรักใครํสามัคคี
กันเหมือนเดิม 
 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสํงเสริมเอกลักษณ๑จึงรื้อฟื้น
ที่มาของ ‚ประเพณียกสํารับ‛ จากผู๎อาวุโสในชุมชนตลาดสามชุกและชุมชนใกล๎เคียง พบวํา ประเพณี
ยกสํารับเกิดขึ้นมานานแล๎วในชุมชนชนบทของไทย เมื่อบ๎านใดมีงานบุญหรืองานมงคล เชํน งานทอด 
กฐิน งานแตํงงาน งานบวชและงานขึ้นบ๎านใหมํ เพื่อนบ๎านในละแวกใกล๎เคียงจะอาสามาชํวยประกอบ
อาหารมงคลประเภทตํางๆ เพื่อถวายพระสงฆ๑และจัดเลี้ยงผู๎มารํวมงาน หลังจากเจ๎าภาพ/เจ๎าของงาน
นําอาหารคาว-หวานถวายพระพุทธและพระสงฆ๑เรียบร๎อยแล๎ว จะจัดอาหารคาว-หวานเป็นสํารับและ
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ยกใสํถาดไปให๎บุคคล 3 กลุํมคือ หนึ่ง ผู๎ใหญํท่ีตนนับถือแตํไมํสามารถเดินทางมารํวมงานในวันนั้นได๎ 
เพื่อใช๎อาหารเป็นสื่อแสดงถึงความกตัญ๒ูรู๎คุณและการระลึกถึงของลูกหลานที่มีตํอทําน สอง กลุํมแมํ
ครัวที่มาชํวยประกอบอาหารในงานบุญเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณที่มาชํวยเหลือด๎าน
แรงงาน สาม เพื่อนบ๎านในละแวกเดียวกัน เพื่อใช๎เป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมความสัมพันธ๑ของคนที่อยูํ
ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้น ประเพณียกสํารับในบริบทของชุมชนชนบทไทยซึ่งเป็นของแท๎และดั้งเดิมจึง
หมายถึง การจัดอาหารคาวและหวานเป็นสํารับและนําไปมอบให๎บุคคลใกล๎ชิด เพื่อแสดงถึงความ
กตัญ๒ูและการระลึกถึงกันระหวํางญาติสนิท การขอบคุณในการชํวยเหลือกันของสมาชิกในชุมชน และ
การสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางเพื่อนบ๎านในละแวกเดียวกัน 
 ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ต๎องการนําเอาประเพณียกสํารับของ
ชุมชนทําเรือจ๎างในบริบทของงานทอดกฐิน มาวางทาบลงบนพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของ
งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ในชํวงวันและเวลาสํงท๎ายปีเกําและต๎อนรับปีใหมํน้ัน การประดิษฐ๑
สร๎างประเพณีดังกลําวในบริบทใหมํจึงไมํเหมือนเดิม ต๎องมีการปรับเปลี่ยนและประดิษฐ๑บางสํวนของ
โครงสร๎างหรือรายละเอียดของประเพณียกสํารับขึ้นใหมํ โดยการเปลี่ยนแปลงความหมายและลดทอน
จํานวนผู๎รับ จากเดิมคือ ผู๎อาวุโสซึ่งเป็นญาติสนิทของเจ๎าของงาน    แมํครัวที่มาชํวยประกอบอาหารและ
เพื่อนบ๎านในละแวกเดียวกัน มาเป็นกลุํมผู๎คอยชํวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานอาหารอรํอยดีที่สามชุก
มาอยํางตํอเนื่องในปัจจุบัน นั่นคือ กลุํมพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกและกลุํมเมตตา การเปลี่ยนแปลง
ความหมายของอาหารในงานบุญให๎เป็นอาหารที่มอบให๎แกํกันในวันขึ้นปีใหมํในฐานะของขวัญวันขึ้น   
ปีใหมํ การเปลี่ยนแปลงเวลารับประทานอาหารรํวมกันจากมื้อเย็นมาเป็นมื้อกลางวันเพื่อความสะดวก
ในการยกสํารับ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการยกสํารับจากการนําไปมอบให๎ผู๎มารํวมงานบุญตามโต๏ะ
ตํางๆ มาเป็นพิธีที่มีลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ต้ังแตํการเข๎าแถวอยํางเป็นระเบียบเรียบร๎อยของผู๎ยก
สํารับซึ่งกําหนดให๎เป็นเพศหญิงและแตํงกายด๎วยเครื่องแบบเดียวกันทั้งหมด และการยกสํารับไปให๎
ร๎านค๎าตามซอยตํางๆ ได๎เรียงตามลําดับจากน๎อยไปหามากคือต้ังแตํซอยที่ 1 ถึงซอยที่ 6  รวมทั้งการ
ประดิษฐ๑  “เรื่องเลําสํารับไทย” เพื่อทําให๎ประเพณียกสํารับของตลาดย๎อนยุคสามชุกถูกผนวกเป็นสํวน
หนึ่งของวัฒนธรรมการกินของคนไทย ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอยํางช๎านาน กระบวนการรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑
สร๎างประเพณียกสํารับที่กลําวมาข๎างต๎น เป็นจินตนาการที่ได๎ผํานการประชุมรํวมกันระหวํางคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ ชาวชุมชนตลาดสามชุก ชาวชุมชนวัดสามชุก  และชาวชุมชนทําเรือจ๎าง
ผู๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการประกอบสร๎างประเพณียกสํารับในครั้งนี้ 
 ประเพณียกสํารับ ณ ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 
จึงถูกรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างขึ้นมาใหมํทั้งความหมาย รูปแบบ และเป้าหมายซึ่งแตกตํางจากวิถีแหํง
การปฏิบัติเดิมของชาวชุมชนทําเรือจ๎าง พร๎อมทั้งถูกออกแบบให๎กลายเป็น “การแสดง” ทางวัฒนธรรม
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ที่มีองค๑ประกอบครบครันทั้งบทหรือเรื่องเลํา นักแสดง ฉากและอุปกรณ๑ประกอบฉาก เสื้อผ๎าเครื่องแตํง
กาย และผู๎กํากับ พร๎อมทั้งกําหนดตารางการแสดงลงในกําหนดการของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้ง
ท่ี 10 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ณ ชํวงเวลา 10.00 น.และ 16.30 น.ตามลําดับ 
 ปฏิบัติการประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับ เริ่มจากการกําหนดคุณสมบัติของผู๎สมควรได๎รับ
สํารับอาหารไว๎วํา ควรเป็นกลุํมผู๎ให๎ความชํวยเหลือการดําเนินงานอาหาร “อรํอยดีกินฟรีที่สามชุก” มา
ตลอด 4 ปีต้ังแตํปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน นั่นคือ กลุํมพํอค๎าแมํค๎าชาวตลาดสามชุกที่ชํวยสนับสนุนกําลัง
ทรัพย๑และกําลังแรงกายในการประกอบอาหารให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรี และ “กลุํมเมตตา” ผู๎
อาวุโสของชุมชนตลาดสามชุกผู๎คอยชํวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานทุกด๎านของชาวตลาดสามชุกทั้ง
ด๎านกําลังทรัพย๑ กําลังแรงกาย และกําลังสติปัญญามาอยํางตํอเนื่องต้ังแตํปี พ.ศ.2544  
 ปฏิบัติการลําดับตํอมาคือ การเปลี่ยนแปลงความหมายของอาหารที่มอบให๎กันในงานบุญเป็น
อาหารที่มอบให๎กันในวันปีใหมํและผลิตสร๎างให๎อาหารชุดดังกลําวมีความหมายเป็น “ของขวัญวันปีใหมํ” 
เพื่อใช๎เป็นสัญลักษณ๑แสดงความขอบคุณที่กลุํมพํอค๎าแมํค๎าและกลุํมเมตตาให๎ความรํวมมือสนับสนุน
การดําเนินงานอรํอยดีกินฟรีที่สามชุกมาเป็นอยํางดี เมื่ออาหารคาว-หวานในสํารับถูกนิยามให๎เป็น 
“ของขวัญวันปีใหมํ” อาหารมงคลชุดใหมํจึงถูกประดิษฐ๑ขึ้นให๎มีความหมายเป็นมงคลตํอการค๎าขาย
เพื่อให๎เหมาะสมกับผู๎ใช๎ประโยชน๑ซึ่งสํวนใหญํเป็นผู๎ค๎าชาวจีน และเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ๑ของชาว
ตลาดสามชุกที่ไมํสามารถหารับประทานได๎ในโอกาสทั่วไป นอกจากโอกาสพิเศษแหํงปีเทํานั้น   

 อาหารคาว-หวานที่บรรจุลงในสํารับ สําหรับประเพณียกสํารับในชํวงเช๎าประกอบด๎วยอาหาร
คาว 3 อยํางได๎แกํ แกงบวน แกงมัสมั่น และผัดวุ๎นเส๎น อาหารหวานหรือขนม 2 อยํางได๎แกํ ขนมชั้น
และขนมปลากริมไขํเตํา 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎เลือก ‚แกงบวน‛  เป็นอาหารคาวที่บรรจุลง
ในสํารับ เนื่องจากเป็นอาหารที่หารับประทานได๎ยากและในปัจจุบันเหลือผู๎รู๎ผู๎ชํานาญในการปรุงอาหาร
สูตรโบราณดังกลําวในตลาดสามชุกเพียงทํานเดียวนั่นคือ ระเบียบ ยิ่งเจริญ ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 75 ปี 
ระเบียบเลําถึงที่มาและกรรมวิธีการทําแกงบวนวํา  

 ‚ได๎สูตรมาจากคุณยายเพราะต๎นตระกูลมีเชื้อสายผู๎ดีเกํา เมื่อทําแกงบวนหรือทําอาหารแตํละ
ทีจะเป็นคนชํวยคุณยายต้ังแตํขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุง จนอาหารสามารถรับประทานได๎เลยทีเดียว 
เรียกวําเป็นลูกมือคุณยายในครัวมาตลอด สําหรับที่มาของคําวํา บวน น้ัน มาจากการปรุงและวิธีการ
ทําที่มีกระบวนการที่มากมาย ครั้นจะเรียกแกงกระบวนก็จะยาวไป จึงเรียกแกงบวนเฉย ๆ    

 ขั้นตอนการเตรียมเครื่องแกงและขั้นตอนการปรุงแกงบวนมีหลายขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกคือ 
การเตรียมเครื่องแกง ให๎นําตะไคร๎ ขํา กระชาย กระเทียม หอมมาหั่นแล๎วค่ัวรวมกัน หลังจากนั้นนําไป
ตํารวมกับกะปซิึ่งผํานการทอดมาแล๎ว ก็จะได๎เครื่องแกง ในสํวนของน้ําซุปใช๎ใบยํานาง ใบมะตูมและใบ
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ขี้เหล็กเพียงเล็กน๎อยบดรวมกันแล๎วค้ันเอาแตํน้ํา สําหรับขั้นตอนในการปรุง ให๎นําเครื่องแกงที่เตรียมไว๎ 
ผัดกับกะทิแล๎วนํามาใสํในน้ําซุปที่เตรียมไว๎ ใสํเนื้อหมูสามชั้น เครื่องในหมู เชํน กระเพาะ ตับ ไส๎ หรือ
อาจใสํขาหมูด๎วยก็ได๎ หลังจากต๎มให๎เนื้อหมูและเครื่องในหมูเปื่อยดีแล๎วให๎ใสํปลาอินทรีย๑ทอดโขลก
รวมกับกุ๎งแห๎งลงไป ปรุงรสด๎วยนํ้าตาลปี๊บ น้ํามะขามเปียก น้ําปลา ชิมรสตามต๎องการ รสชาติของแกง
บวนสูตรโบราณต๎องหวานนํา ตามด๎วยเปรี้ยวและเค็มตามลําดับ  ขั้นตอนสุดท๎ายคือ ใสํใบมะกรูดและ
ใบมะดันฉีกโรยหน๎าแล๎วตามด๎วยพริกไทยป่น‛ (ระเบียบ ยิ่งเจริญ. 2554: สัมภาษณ๑) 
 เมื่อพิจารณาขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีทั้งผักและเนื้อมากมายหลายชนิด 
ขั้นตอนการปรุงหลายขั้นตอนทั้งคั่ว ตํา โขลก ค้ัน ต๎ม ตุ๐น ทอดและผัด ซึ่งต๎องใช๎เวลาคํอนข๎างนานกวํา
จะได๎ “แกงบวน” 1 ชาม ทําให๎แกงบวนเป็นอาหารที่หารับประทานได๎คํอนข๎างยาก การนําแกงบวนมา
บรรจุลงในประเพณียกสํารับของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ นอกจากได๎อนุรักษ๑
แกงบวนซึ่งเป็นอาหารสูตรโบราณมิให๎สูญหายแล๎ว ยังเป็นการผลิตสร๎าง “พื้นที่ทางสังคม” ให๎แกงบวน
เป็นที่รู๎จักและจดจําของชาวตลาดสามชุกทั้งรุํนใหมํและรุํนเกําในงานอรํอยดีกินฟรีที่สามชุกปีนี้ด๎วย 
 สําหรับ ‚แกงมัสมั่น‛ ได๎ถูกนิยามให๎มีความหมายพ๎องเสียงกับคําวํา ‚ขยันหมั่นเพียร‛ ดังนั้น 
แกงมัสมั่นจึงเป็นอาหารมงคล และการนําแกงดังกลําวไปเป็นของขวัญวันปีใหมํถือเป็นสัญลักษณ๑ใน
การอวยพรให๎ผู๎รับ มีความขยันหมั่นเพียรในการทํามาค๎าขายย่ิงๆ ขึ้นไป สําหรับ ‚ผัดว๎ุนเส๎น‛ น้ันเป็น
อาหารมงคลของคนจีน การนําอาหารดังกลําวไปเป็นของขวัญวันปีใหมํถือเป็นเครื่องหมายในการอวย
พรให๎ผู๎รับมีอายุยืนยาวด่ังความยาวท่ีไมํมีจุดสิ้นสุดของวุ๎นเส๎น อาหารคาว 2 อยํางนี้ได๎ถูกผลิตสร๎างให๎
มีความหมายสอดคล๎องกับบริบทของผู๎รับ ซึ่งเป็นพํอค๎าแมํค๎าชาวจีนผู๎นิยมความมั่งค่ังร่ํารวยและการมี
อายุยืนยาวตามความเชื่อของชาวจีน 
  อาหารหวานหรือขนมนั้น ขนมชั้นนับเป็นหนึ่งในขนมมงคลของคนไทย โดยนิยมนําไปให๎ผู๎ใหญํ
ในงานฉลองยศ เพราะ “ชั้น” หมายถงึ ลําดับชั้นหรือยศถาบรรดาศักด์ิ  คนไทยในสมัยโบราณนิยมทํา
ขนมชั้นถึง  9  ชั้น โดยถือเคล็ดกันวํา เลข 9 จะทําให๎เกิดความก๎าวหน๎า สํวนขนมปลากริมไขํเตํานั้น
เป็นขนมโบราณมีประวัติความเป็นมายาวนาน ต้ังแตํสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว เป็น
ขนมที่เกิดจากการผสมระหวํางขนมปลากริมซึ่งมีรสหวานและขนมไขํเตําซึ่งมีรสเค็ม เมื่อจะรับประทาน
ต๎องเอาช๎อนคนรับประทานด๎วยกันจึงจะเกิดรสชาติกลมกลํอม ขนมปลากริมไขํเตําจึงถูกเรียกในอีกชื่อ
หนึ่งวํา “ขนมพี่ขนมน๎อง” อาหารหวาน 2 อยํางนี้ได๎ถูกผลิตสร๎างให๎มีความหมายสอดคล๎องกับบริบท
ของผู๎รับซึ่งเป็นพํอค๎าแมํค๎าชาวไทยที่มีคํานิยมเรื่องยศถาบรรดาศักด์ิ และการรักพวกพ๎องมาต้ังแตํสมัย
โบราณ 

 เนื่องจากอาหารในประเพณียกสํารับถูกประดิษฐ๑สร๎างให๎มีความหมายใหมํเป็น “ของขวัญวัน
ปีใหม”ํ ชามที่ใสํอาหารคาวและหวานจึงถูกประดิษฐ๑สร๎างขึ้นมาใหมํเพื่อให๎มีความแตกตํางจากชามที่
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จําหนํายให๎นักทํองเที่ยวโดยทั่วไป ชามที่ใช๎ในประเพณียกสํารับนั้นเป็นชามกระเบื้องมีฝาปิด และบน
ฝาพิมพ๑ด๎วยคําวํา ‚สามชุกตลาดร๎อยปี‛ ด๎วยตัวหนังสือภาษาไทยและภาษาจีนและคําวํา ‚สิบปีอรํอย
ดีที่สามชุก พ.ศ.2553‛ ใน 1 สํารับจะบรรจชุาม 5 ใบแบํงใสํอาหารคาว 3 ใบและอาหารหวานอีก 2 ใบ 
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑สั่งผลิตชามชุดใหมํเพียง 250 สํารับตามจํานวนของร๎านค๎า
ที่เสนอชื่อสนับสนุนการดําเนินงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกในปีน้ี และสมาชิกกลุํมเมตตาที่ได๎รับเชิญ
มารํวมพิธีเปิดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ชามที่ผลิตขึ้นใหมํนอกจากใช๎เป็นภาชนะใสํของขวัญ
วันปีใหมํหรืออาหารคาว-หวานทั้ง 5 ชนิดแล๎ว ยังใช๎เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผนึก “คําขอบคุณ” ของ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกตํอชาวตลาดสามชุกให๎คงอยูํตามบ๎านเรือนและความทรงจําของพวก
เขาไปอีกนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 35 อาหารชุดใหมํในประเพณียกสํารับที่ได๎รับการประดิษฐ๑ขึ้นให๎มีความหมายมงคลตํอ
การค๎าขาย และเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ๑ของชาวตลาดสามชุกที่ไมํสามารถหารับประทานได๎ใน
โอกาสทั่วไป  

 
 การปรุงอาหารเพื่อบรรจุใสํสํารับใน ‚ประเพณียกสํารับ‛ เริ่มต้ังแตํเวลา 07.00 น.ของวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยแมํครัวจากชุมชนตลาดสามชุก ชุมชนวัดสามชุกและชุมชนทําเรือจ๎างเกือบ 20 
คนได๎นําอุปกรณ๑ในการประกอบอาหารคาว-หวานมาจัดวางไว๎บริเวณซุ๎มริมฝั่งแมํน้ําทําจีน โดยแมํครัว
จากชุมชนตลาดสามชุกรับผิดชอบประกอบอาหารคาว สํวนแมํครัวของชุมชนวัดสามชุกและชุมชน
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ทําเรือจ๎างรับผิดชอบประกอบอาหารหวาน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และชาว
ชุมชนทั้ง 3 ชุมชนได๎รํวมสมทบงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบตํางๆ และแมํครัวทั้ง 3 ชุมชนก็ไมํคิด
คําแรงในการมาประกอบอาหารในวันนี้ อาหารคาวและหวานทั้ง 5 อยํางปรุงเสร็จในชํวงประมาณ 
10.45 น. หลังจากนั้น บรรดาแมํครัวตํางชํวยกันตักอาหารลงในชามกระเบื้องที่มีฝาปิด และลําเลียงไป
เรียงใสํถาดวางรอไว๎    

 พิธียกสํารับเริ่มต๎นขึ้นในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎
คัดเลือกผู๎ยกสํารับมาจากพนักงานจ๎างชั่วคราวของเทศบาลตําบลสามชุกซึ่งเป็นเพศหญิงจํานวน 25 คน 
ชุดของพนักงานยกสํารับทั้ง 25 คนถูกออกแบบให๎เป็นเสื้อยืดคอกลมสีชมพูแขนสั้น ด๎านหน๎าของเสื้อ
พิมพ๑ด๎วยตัวอักษรสีดําวํา “สามชุกตลาดร๎อยปี” สําหรับกางเกงเป็นกางเกง 3 สํวนรูปทรงคล๎ายโจงกระเบน
ตัดจากผ๎าลายดอกสีเหลืองและเขียว ซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ๑ของผ๎าพื้นบ๎านภาคกลาง พนักงานยก
สํารับถูกแบํงเป็น 2 กลุํมๆ ละ 15 และ 10 คนตามลําดับ โดยหัวหน๎ากลุํมที่ 1 นําพนักงานเทศบาล
จํานวน 15 คนเดินยกสํารับจากซุ๎มริมฝั่งแมํน้ําทําจีนข๎ามแดนเข๎ามายังตลาดย๎อนยุคสามชุกเรียงกันเป็น
แถวไปยังต๎นซอยที่ 1 หลังจากนั้นหัวหน๎ากลุํมที่ 2 จึงนําพนักงานเทศบาลอีก 10 คนเดินยกสํารับเรียง
ตามมาเป็นลําดับ  แตํละกลุํมจะมีหัวหน๎ากลุํมที่รู๎จักชื่อและสถานที่ต้ังของร๎านค๎าตํางๆ ในตลาดเป็น
อยํางดีเป็นผู๎กํากับและชี้ตําแหนํงให๎พนักงานแตํละคนเดินไปสํงสํารับทีละร๎านค๎า ตามฉลากชื่อร๎านที่
วางอยูํในสํารับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 พนักงานเทศบาลตําบลสามชุกผู๎ถูกประดิษฐ๑เรือนกายด๎วยผ๎าซิ่นโจงกระเบนดังสตรี
สมัยโบราณแตํสวมเสื้อยืดแขนสั้น เพื่อให๎สามารถทําหน๎าทีย่กสํารับไปขอบคุณพํอค๎าแมํค๎าใน
ตลาดสามชุกได๎อยํางสะดวก   
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 เมื่อพนักงานยกสํารับไปสํงสํารับให๎เจ๎าของร๎านแล๎วจะประดิษฐ๑คําอวยพรตํางๆ นานาให๎เจ๎า 
ของร๎านมีความสุขความเจริญ ค๎าขายร่ํารวย และสุขภาพแข็งแรง เมื่อพํอค๎าแมํค๎าได๎รับสํารับและคํา
อวยพรแล๎วจะยกสํารับไปไว๎ในครัวหลังบ๎าน แล๎วยกชามอาหารทั้งคาวและหวานต้ังไว๎บนโต๏ะกับข๎าว 
แล๎วนําถาดสํารับมาสํงคืนให๎พนักงานพร๎อมฉลากชื่อร๎าน พนักงานยกสํารับนําฉลากดังกลําวมาให๎
หัวหน๎ากลุํมเพื่อเป็นการยืนยันและตรวจสอบได๎วําร๎านค๎าดังกลําวได๎รับสํารับแล๎ว  บางร๎านที่ได๎รับสํารับ
ได๎ชํวยสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ ด๎วยการสมทบเงิน
ใสํถาดสํารับมาให๎หรือบางร๎านค๎าก็มอบขนมมาให๎พนักงานยกสํารับนําไปแบํงกันรับประทาน การยก
สํารับไปให๎ร๎านค๎าตํางๆ ทั้ง 6 ซอย 2 ถนน รวมทั้งบริเวณลานจอดรถด๎านนอกทั้งหมดประมาณ 237 
ร๎านค๎าเสร็จสิ้นประมาณเวลา 13.00 น. 

 การรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับ และนําเสนอด๎วยภาพของพนักงานเทศบาล
ตําบลสามชุกเพศหญิงที่แตํงกายสวยงาม เดินเรียงแถวกันอยํางเป็นระเบียบเพื่อยกสํารับอาหารไป
แจกจํายให๎บรรดาพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกด๎วยคําอวยพรไพเราะรื่นหู ทํามกลางบรรยากาศของ
ตลาดย๎อนยุคสามชุก เมื่อผํานการจับจ๎องของนักทํองเที่ยวแล๎ว ประเพณีดังกลําวเปรียบเสมือนการ
แสดงทางวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ๑สร๎างเพื่อเป็นสินค๎าบริการในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต 
และเมื่อนักทํองเที่ยวได๎จับจ๎องภาพเสมือนอดีตดังกลําวได๎ทําให๎พวกเขารู๎สึกวําได๎มาสัมผัสกับ “ความ
เป็นของแท๎และด้ังเดิม” ในวิถีชีวิตของชาวชนบทที่รักใครํกลมเกลียวและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํซึ่งเป็นวิถีชีวิตท่ี
พวกเขาไมํสามารถสัมผัสได๎ในสังคมเมืองหลวง ภาพดังกลําวสามารถตอบสนองความต๎องการของ
นักทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตผู๎ต๎องการเสพสัญญะแหํงอดีตได๎เป็นอยํางดี พร๎อมทั้งสามารถสร๎างความ
ประทับใจให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางมาก  

 ขณะเดียวกัน คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ก็ได๎ฉวยใช๎ประเพณียกสํารับเป็น
เครื่องมือในการแสดงการขอบคุณพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกที่ชํวยเหลือการดําเนินงานอรํอยดีกินฟรีที่
สามชุกด๎วยดีเสมอมาและผนวกรวมกลุํมพํอค๎าแมํค๎าที่สนับสนุนงานอาหารอรํอยดีที่สามชุก ให๎กลาย 
เป็น “พวกเดียวกัน” พร๎อมทั้งเบียดขับกลุํมร๎านค๎าที่ไมํได๎ให๎การสนับสนุนการดําเนินงานอาหารอรํอยดี
กินฟรีที่สามชุกให๎กลายเป็น “คนอ่ืนที่ไมํใชํพวกเดียวกัน” ด๎วยการไมํยกสํารับไปให๎หรือ “เว๎นข๎าม” 
ร๎านค๎าดังกลําว ดังนั้น ประเพณียกสํารับนอกจากมีความหมายในการปฏิบัติเพื่อแสดงความขอบคุณ
ร๎านค๎าและเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมแล๎ว ยังใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎างความเป็นกลุํมก๎อนและความ
แปลกแยกและแตกตํางอีกด๎วย 
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ภาพประกอบ 37 การรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับ และนําเสนอด๎วยภาพของพนักงานยก
สํารับที่แตํงกายสวยงามเดินเรียงแถวกันอยํางเป็นระเบียบ เพื่อยกสํารับอาหารไปแจกจํายให๎บรรดา
พํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกด๎วยคําอวยพรไพเราะรื่นหู ผํานการจับจ๎องของนักทํองเที่ยว   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 38 ประเพณียกสํารับเครื่องมือในการสร๎างความเป็นกลุํมก๎อนและความแปลกแยกและ

แตกตํางระหวํางคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุก 
 

 สําหรับการประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับในชํวงของพิธีเปิดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 
10 ในเวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน๎าป้ายสามชุกตลาดร๎อยปีนั้น คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ๑ได๎ประดิษฐ๑ให๎ประเพณียกสํารับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ด๎วยการผนวกให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของ “วัฒนธรรมการกินของชนชาติไทย” และผลิตบทบรรยาย “เรื่องเลําสํารับไทย” ความยาว  8 นาที
พร๎อมดนตรีประกอบขึ้นเพื่อทําหน๎าที่โน๎มน๎าวผู๎ฟังให๎เชื่อวํา ประเพณียกสํารับได๎เกิดขึ้นบนพื้นที่ตลาด
สามชุกมานานแล๎ว แตํได๎ขาดหายไป ณ ชํวงเวลาหนึ่ง อยํางไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก



176 
 

 

เชิงอนุรักษ๑ได๎เล็งเห็นคุณคําของประเพณีดังกลําว จึงย๎อนกลับไปนําเอาประเพณียกสํารับในอดีตมา
ฟื้นฟูและอนุรักษ๑ให๎คงอยูํในชุมชนตลาดสามชุกอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบัน 
 บทบรรยาย “เรื่องเลําสํารับไทย” มีรายละเอียดดังนี้  
 “คนไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดอํอนยิ่งนัก ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม
ที่สร๎างจากฝีมือคนไทยทุกชิ้น ล๎วนถูกประดิษฐ๑ขึ้นอยํางวิจิตรบรรจง ชิ้นสํวนทั้งใหญํน๎อยถูกนํามาวาง
เรียงและประกอบเข๎ากันจนเกิดเป็นความงดงามไร๎ที่ติ ลายเส๎นสีทุกเส๎นสื่อถึงความนิ่มนวล ประดุจด่ัง
การรํายรําอันอํอนช๎อยที่เลําเรื่องราวตํางๆ ได๎อยํางไมํจบสิ้น  

 วัฒนธรรมอีกอยํางหนึ่งที่แสดงถึงความละเอียดอํอนได๎ดีก็คือ ‚วัฒนธรรมการกิน‛ คนไทย
เรากินข๎าวเป็นหลัก เนื่องจากข๎าวเป็นอาหารที่ยํอยงํายมีแคลอรี่ตํ่า สํวนกับข๎าวจานตํางๆ ของคนไทย
นั้นมักมีสีสันสวยงาม มีรสจัดจากพริกและเครื่องเทศสารพัน อาหารท่ีมีรสชาติเผ็ดจัดและเค็มจัดจะทํา
ให๎ต๎องกินข๎าวตาม เพื่อลดระดับความเข๎มข๎นลง และด๎วยความอรํอยอันลงตัวนี้ทําให๎คนไทยสามารถ
กินข๎าวได๎มาก และยังทําให๎ไมํรู๎สึกอึดอัดท๎องเนื่องจากเครื่องเทศนานาชนิดที่ผสมอยูํในอาหารสํวนใหญํ
มีคุณสมบัติชํวยยํอยและแก๎อาการท๎องอืดท๎องเฟ้อ อาหารไทยจึงนับเป็นอาหารที่มีความอรํอยและยัง
แฝงไว๎ซึ่งคุณสมบัติในการรักษาโรคบางชนิดอีกด๎วย อาหารไทยในทุกมื้อจะถูกจัดขึ้นอยํางพิถีพิถันไมํ
วําจะมีกับข๎าวกี่อยํางก็ตาม  

 เพื่อให๎เกิดความเอร็ดอรํอย กับข๎าวทุกจานที่จัดขึ้นต๎องมีความสัมพันธ๑กัน คนไทยจึงมักจัด 
เป็น ‚ส้ารับ‛ เพื่อสะดวกในการยกและความสมดุล การจัดสํารับอาหารไทยมีหลัก 7 ประการดังนี้ 
 หนึ่ง รสชาติ  รสชาติของอาหารที่นํามาจัดเป็นอาหารรํวมสํารับ ต๎องแตกตํางกัน โดยให๎มีความ
หลากหลายของรสชาติอาหาร ถือวําเป็นข๎อพิจารณาสําคัญอันดับแรก รสชาติต๎องไมํเหมือนกัน เชํน มี
เผ็ดบ๎าง มีจืดบ๎าง มีเค็ม เพื่อจะมาตัดรสเผ็ดนั่นเอง  
 สอง สีสัน สีสันของอาหารแตํละจานต๎องจัดให๎สวยงาม มีสีสันตัดกันหรือแตกตํางกัน การจัด
สีสันของอาหารรํวมสํารับถือเป็นการดึงดูดใจให๎อยากรับประทาน 
 สาม เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสของอาหารควรมีความแตกตํางกัน เชํน มีความกรอบ นุํม แข็ง คละ
กันไป การจัดให๎อาหารแตํละชนิดในสํารับมีความแตกตํางกันของเนื้อสัมผัส นอกจากจะทําให๎อาหาร
ในสํารับไมํนําเบื่อ ยังถือวําเป็นประโยชน๑ในกรณีที่มีสมาชิกตํางวัย เชํน มีเด็กและผู๎สูงอายุรํวมสํารับ 
จึงควรจัดอาหารที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับแตํละวัย  
 สี่ รูปลักษณะ รูปลักษณะของอาหารต๎องมีความหลากหลาย เชํน เมื่อจัดอาหารท่ีมีลักษณะ
กลมแล๎ว อาหารจานอ่ืนควรจัดให๎มีรูปรํางแตกตํางกันไป ไมํควรมีลักษณะกลมเหมือนกัน ต๎องมีความ
แตกตํางในรูปลักษณะของอาหารรํวมสํารับ 
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 ห๎า เนื้อสัตว๑ ต๎องมีความแตกตํางของประเภทวัตถุดิบที่ใช๎ โดยการใช๎เนื้อสัตว๑แตกตํางกัน 
หรือใช๎ผักตํางชนิดในอาหารจานตํางกัน ต๎องดูความครบของเนื้อสัตว๑ ไมํใชํทุกจานมีแตํหมู ต๎องมีการ
เปลี่ยนด๎วย หมุนเวียนกันด๎วย จานนี้เป็นไกํ หรือจานปลา 
 หก วิธีปรุง ประเภทของอาหาร วิธีการปรุงอาหารแตํละชนิดที่เป็นอาหารรํวมสํารับควรแตกตําง
กันหรือควรมีครบทุกประเภท เชํน มีแกงหรือต๎มยําหรือพลํา ของทอดหรือผัด เครื่องจิ้มหรือของแนม 
เป็นต๎น 
 เจ็ด แกะสลัก ประเด็นการพิจารณาข๎อสุดท๎าย โดยเฉพาะถ๎าต๎องการจัดสํารับให๎ดูสวยงาม ก็
ควรมีการแกะสลักอาหารประกอบรํวมด๎วย 

 ดังนั้น จะเห็นได๎วํา “การจัดอาหารร่วมส้ารับของไทย” มีหลักเกณฑ๑หรือการพิจารณาที่
คํอนข๎างพิถีพิถันโดยเน๎นความหลากหลายของอาหารในการจัดสํารับ นอกเหนือการพิจารณาตามความ 
ชอบของผู๎บริโภคแล๎ว ในอดีตการจัดสํารับอาหารให๎เข๎าชุดกัน ถือวําเป็นสิ่งที่บํงบอกความอุดมสมบูรณ๑
และถือวําเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของคนไทยทุกภูมิภาค ซึ่งอาจมีชื่อเรียกตํางกันดังนี้ ภาคเหนือ เรียกวํา 
‚ขันโตก‛ เป็นเครื่องจักสานไม๎ไผํหรือโตกไม๎โดยใช๎ไม๎กลึง ลักษณะคล๎ายถาดกลมมีขาสูงเป็นซี่ๆ  ภาค
อีสาน เรียกวํา ‚พาข๎าว‛ พาข๎าวเป็นเคร่ืองจักสานไม๎ไผํหรือหวายทรงกลม ภาคใต๎ เรียกวํา ‚ดับเทํ‛   
ดับเทํ แปลวําลําดับลงในที่ เป็นกลํองไม๎ทรงสี่เหลี่ยมหรือเตียบ ภาคกลาง เรียกวํา ‚การจัดสํารับ‛ โดย
วางอาหารลงในถาดโลหะหรือกระด๎งจักสาน  
 ชุมชนชาวตลาดสามชุกร้อยปีตระหนักถึงความส้าคัญของวัฒนธรรมการกิน จึงได้ 
สืบสานการปรุงอาหารในท้องถิ่นโดยการจัดงาน ‚อร่อยดีที่สามชุก‛ เป็นระยะเวลาที่ตํอเนื่องกัน
นับเป็นปีที่ 10 และเพื่อเป็นการขอบคุณทุกทํานที่ทางเราถือวําเป็นแขกผู๎มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน
ตลาดสามชุกร๎อยปีของเรา จึงขอให๎ทํานรํวมรับประทานอาหารพื้นบ๎านจากฝีมือของชาวชุมชนสามชุก
และเพื่อเป็นการฟื้นฟู ‚ประเพณียกส้ารับ‛ ให๎คนรุํนหลังได๎เรียนรู๎และรํวมอนุรักษ๑ให๎คงอยูํตลอดไป” 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ยังได๎ประดิษฐ๑ประเพณียกสํารับใน
ในชํวงเวลาดังกลําวขึ้นมาอีก 1 ชุดทั้งคุณสมบัติของผู๎สมควรได๎รับสํารับ อาหารท่ีบรรจุในสํารับและพิธี
การยกสํารับ ดังนี้ 
 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎กําหนดให๎ผู๎รับสํารับในชํวงเวลานี้เป็นตัวแทน
ของ “กลุํมเมตตา” จํานวน 5 ทําน เนื่องจากทํานเหลํานี้เป็นผู๎คอยชํวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการและชาวตลาดสามชุกด๎วยกําลังแรงกาย กําลังสติปัญญา และโดยเฉพาะอยํางยิ่งกําลัง
ทรัพย๑มาอยํางตํอเนื่องต้ังแตํปี พ.ศ.2544 คณะกรรมการจึงฉวยใช๎ “พิธีดังกลําว” เป็นสัญลักษณ๑ในการ
ให๎เกียรติและแสดง “ความขอบคุณ” ที่พวกทํานได๎ชํวยเหลือการดําเนินงานของชาวตลาดสามชุกมาเป็น
อยํางดี 
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 อาหารที่ถูกประดิษฐ๑สร๎างในประเพณียกสํารับในชํวงพิธีเปิดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 
10 นี้ เป็นอาหารที่เป็นตัวแทนของอาหารใน 4 ภูมิภาคคือ เหนือ อีสาน ใต๎และกลาง และถูกจัดเรียง
เป็นสํารับลงในภาชนะที่มีชื่อเรียกแตกตํางกันตามแตํละภูมิภาค อาหารที่คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ๑คัดเลือกให๎เป็นตัวแทนของอาหารภาคเหนือ ได๎แกํ น้ําพริกหนุํม แค็ปหมู ไกํยําง ไส๎
อ่ัวและข๎าวเหนียว ภาคอีสาน ได๎แกํ ส๎มตํา ลาบ ไกํยํางน้ําจิ้มแจํว แกงอํอมและข๎าวเหนียว ภาคใต๎
ได๎แกํ น้ําพริกผักลวก ค่ัวกลิ้ง แกงไตปลาและหมู 3 ชั้นทอด สําหรับภาคกลาง คือ ขนมจีนน้ําพริก ยํา
ใหญํ พะแนงหมูและขนมชั้น ซึ่งภาชนะที่บรรจุอาหารคาวและหวานในสํารับอาหารภาคกลางนั้นเป็น
ชามมีฝาปิดและประทับด๎วยชื่อและสัญลักษณ๑ของตลาดย๎อนยุคสามชุก อีกทั้งอาหารคาวคือ ยําใหญํก็
เป็นอาหารในกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารสูตรโบราณของชาวตลาดสามชุก สําหรับอาหารหวาน 
คือ ขนมชั้น ก็เป็นหนึ่งในอาหารมงคลที่บรรจุอยูํในสํารับในการยกไปขอบคุณพํอค๎าแมํค๎าในตลาด
สามชุก ปฏิบัติการดังกลําวได๎ทําให๎วัฒนธรรมการกินอาหารเป็นสํารับของชาวตลาดสามชุกแทรกตัว
ลงไปเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินอาหารเป็นสํารับของคนในภูมิภาคภาคกลางและสัมพันธ๑กับ
การกินอาหารเป็นสํารับของคนไทยทั้งประเทศ 
 พิธียกสํารับอาหารแตํละภูมิภาคถูกประดิษฐ๑ให๎เคลื่อนไปยังผู๎รับ ด๎วยเด็กสาวผู๎แตํงหน๎าแตํง
กายด๎วยชุดประจําภาคทั้ง 4 ภาคพร๎อมเครื่องประดับสวยงามจํานวน 8 คน โดยเมื่อบทบรรยายได๎
กลําวถึงวัฒนธรรมการกินของภาคใดก็ให๎เด็กสาวแตํละคูํที่แตํงกายด๎วยอาภรณ๑ของภาคนั้น เป็นผู๎ยก
ภาชนะบรรจุสํารับอาหารในภาคนั้นไปยังผู๎รับซึ่งนั่งรออยูํที่โต๏ะตั้งสํารับ ผู๎ยกสํารับจึงต๎องฟังบทบรรยาย
อยํางตั้งใจเพื่อไมํให๎ผิด “คิว” บทบรรยายจึงมีอํานาจในการควบคุมปฏิบัติการของผู๎ยกสํารับทั้ง 8 คนให๎
เป็นไปตามลําดับขั้นตอน 

ดังนั้น การประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับในชํวงพิธีเปิดงานอรํอยดีกินฟรีที่สามชุกนี้จึงถูกใช๎
เป็นเครื่องมือของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชงิอนุรักษ๑ในการประดิษฐ๑สร๎าง “อดีต” ให๎ประเพณี
อาหารอรํอยดีที่สามชุกและประเพณียกสํารับของตลาดย๎อนยุคสามชุก ด๎วยการหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับ 
“วัฒนธรรมการกินของคนในชาติและภูมิภาคตํางๆ ของประเทศไทย” มาตีความและแตํงใหมํเพื่อให๎
ประเพณีทั้ง 2 มีพื้นที่สามารถแทรกตัวลงไปเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนานสะท๎อนให๎เห็นถึง “ความเป็นของแท๎และด้ังเดิม” ทั้งๆ ที่ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก
เพิ่งถูกประดิษฐ๑สร๎างขึ้นในปี พ.ศ.2544 หรือเมื่อ 10 ปีที่ผํานมาและประเพณียกสํารับเพิ่งถูกรื้อฟื้นและ
ประดิษฐ๑สร๎างขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก 
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ภาพประกอบ 39 สํารับอาหารทั้ง 4 ภาคถูกนํามาเป็นสํวนประกอบสร๎างให๎การรับประทานอาหารเป็น
สํารับของชาวตลาดสามชุกกลายเป็นลักษณะรํวมของคนไทยทุกภูมิภาคที่มีมาต้ังแตํอดีต 

 
ประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งที่ 10: พื้นทีแ่ห่งการช่วงชิงและฉวยใช้ประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องทีห่ลากหลาย 

 เมื่อพื้นที่ของตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอรํอยดีที่สามชุก ได๎ถูกสร๎างให๎เป็นพื้นที่
แหํงธุรกิจเชิงถวิลหาอดีตที่ประจุด๎วยนักทํองเที่ยว นักเดินทางและสื่อมวลชนแขนงตํางๆ จํานวนมาก 
พื้นที่แหํงนี้จึงกลายเป็นพื้นที่แหํงการชํวงชิงและฉวยใช๎ความหมายใหมํ จํานวนมหาศาลของผู๎บริโภค
และอํานาจของสื่อมวลชนเพื่อประโยชน๑ทางเศรษฐกิจและการเมืองของผู๎คนกลุํมตํางๆ อยํางเข๎มข๎น  

ครั้นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ประกอบการ ผู๎สนับสนุน
งบประมาณและสื่อมวลชนทราบถึง “กําหนดการ” ของประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยทั่วกัน ผู๎ที่ต๎องการเข๎ามาฉวยใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ตลาดย๎อนยุค
สามชุกไมํวําจะเป็น “คนใน” เชํน ผู๎ให๎เชําพื้นที่จอดรถ ผู๎ดําเนินกิจการมอเตอร๑ไซด๑พํวง คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุก และ “คนนอก” เชํน บริษัทห๎างร๎าน
เอกชนและเจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตํางตระเตรียม
กําหนดการสํวนบุคคลและปฏิบัติการของตนด๎วยการฉวยใช๎ ‚เวลาและพื้นที่นอกกําหนดการ‛ แตกตําง
กันไป ดังนี้ 
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1.การฉวยใช้ “เวลาและพื้นท่ีก่อนก้าหนดการ” ของผู้คนบนพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก
ในบริบทของประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งท่ี 10 

 ในชํวงบํายของวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553 ผู๎ให๎เชําพื้นที่จอดรถรอบตลาดสามชุกกวํา 10 
รายตํางตระเตรียมดายหญ๎าและปรับพื้นที่ใต๎ถุนบ๎านซึ่งเป็นลานดิน ลานหิน และเนินดินรอบบริเวณ
บ๎านให๎ราบเรียบและเตียนโลํง รวมทั้งล๎างทําความสะอาดฟุตบาทริมถนนหน๎าร๎านค๎าตํางๆ ให๎เป็น
ระเบียบเรียบร๎อยเพื่อให๎พื้นที่เหลํานั้นสามารถบรรจุจํานวนรถของนักทํองเที่ยวให๎ได๎มากที่สุด พร๎อมทั้ง
ติดป้าย “รับฝากรถ” และ “จอดรถ” ซึ่งเขียนด๎วยตัวอักษรสีแดงติดต้ังไว๎ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได๎
งําย เชํน ประตูรั้วบ๎านหรือเสาบ๎าน หรือทําเป็นป้ายต้ังไว๎หน๎าร๎าน โดยเจ๎าของพื้นที่แตํละแหํงคิดราคา
คําเชําที่จอดรถจากนักทํองเที่ยวคันละ 20 บาท โดยไมํจํากัดเวลาในการจอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 40 การเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ทางกายภาพบริเวณบ๎านให๎เป็นที่จอดรถของ

นักทํองเที่ยวเป็นปฏิบัติการฉวยใช๎พื้นที่และเวลาในชํวงของประเพณีอรํอยดีที่สามชุกในการแสวงหา
ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุก  

 
 สําหรับผู๎ดําเนินกิจการมอเตอร๑ไซด๑พํวง ที่คอยรับ-สํงผู๎โดยสารจากรถยนต๑สํวนตัวซึ่งจอดอยูํ

รอบนอกตลาดสามชุกไปยังตลาดย๎อนยุคสามชุก ได๎นํารถมอเตอร๑ไซด๑มาตรวจสภาพความพร๎อมของ
เครื่องยนต๑ ระดับน้ํามันและยางลม พร๎อมทั้งนําโครงเหล็กที่ขึ้นรูปเป็นท่ีนั่งผู๎โดยสารซึ่งออกแบบให๎เป็น
ที่นั่ง 2 แถวหันหน๎าชนกันและนั่งได๎ประมาณ 6 คนมาสวมยึดเข๎ากับด๎านข๎างของตัวถังรถมอเตอร๑ไซด๑ 
และตรวจสอบให๎มีความมั่นคงแข็งแรง โครงหลังคาเหล็กดังกลําวผู๎ดําเนินกิจการมอเตอร๑ไซด๑พํวงได๎
ลงทุนสั่งให๎ชํางผู๎ชํานาญดําเนินการให๎เป็นพิเศษในราคาโครงละ 20,000 บาท ในปัจจุบันผู๎ดําเนิน
กิจการมอเตอร๑ไซด๑พํวงซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 16 รายได๎ขึ้นทะเบียนให๎อยูํในการควบคุมดูแลของชมรม
ผู๎ประกอบการรถสามล๎อรับจ๎างสาธารณะตลาดร๎อยปีเพื่อความปลอดภัยตํอรํางกายและทรัพย๑สินของ
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นักทํองเที่ยว โดยรถแตํละคันต๎องติดรูปผู๎ขับขี่และหมายเลขไว๎ที่รถ พร๎อมทั้งต๎องตรวจสภาพรถให๎
มั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยสําหรับผู๎โดยสารอยํางสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ก็ได๎ฉวยใช๎เวลากํอนกําหนดการ กระจายเสียง
กระต๎ุนเร๎าให๎พํอค๎าแมํค๎ามาเข๎ารํวมงานอรํอยดีกินฟรีที่สามชุกครั้งที่ 10 น้ีให๎มากที่สุด โดยพํอค๎าแมํค๎า
ผู๎สนับสนุนอาหาร ขนมและเครื่องด่ืมให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรีในปีนี้จะได๎รับสํารับอาหารมงคล
จากคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ในฐานะของขวัญวันปีใหมํด๎วย  

 สําหรับพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกนั้น ตํางทยอยลําเลียงอาหารและสินค๎าตํางๆ จากร๎านค๎า
หรือบ๎านพักที่ต้ังอยูํภายนอกตลาดสามชุกมาไว๎ในร๎านซึ่งต้ังอยูํภายในตลาดสามชุกเพื่อเก็บกักตุนรอไว๎
จําหนํายในวันรุํงขึ้น เพราะทราบดีวําเช๎าตรูํของวันที่ 31 ธันวาคมนั้น พื้นที่ทั้งด๎านหน๎าป้ายตลาดย๎อน
ยุคสามชุกและภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎ถูกใช๎จัดกิจกรรมตํางๆ ตลอดทั้งวัน อีกทั้งพื้นที่รอบนอก
ตลาดสามชุกรวมถึงลานจอดรถก็ถูกสงวนไว๎ให๎ยานพาหนะของบรรดานักทํองเที่ยวและสื่อมวลชนต้ังแตํ
เช๎าจรดคํ่า ทําให๎ไมํสามารถนํารถเข๎ามาจอดในพื้นที่ใกล๎ตลาดสามชุกเพื่อขนย๎ายสินค๎าตํางๆ ได๎สะดวก 
ดังนั้น ต้ังแตํชํวงเย็นพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกตํางขับรถลําเลียงสินค๎าประเภทตํางๆ เข๎ามายังพื้นท่ี
ภายในตลาดสามชุกอยํางตํอเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 41 ชํวงเย็นของวันที่ 30 ธันวาคมพํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกตํางลําเลียงสินค๎าเข๎า
มายังพื้นที่ “ภายใน” ตลาดย๎อนยุคสามชุกอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากในวันรุํงขึ้นพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอกตลาดได๎ถูกสงวนไว๎สําหรับกิจกรรมตํางๆ อยํางแนํนขนัด 
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 บริเวณหน๎าป้ายตลาดย๎อนยุคสามชุกฝั่งตรงข๎ามที่วําการอําเภอสามชุก เจ๎าหน๎าที่จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได๎นําซุ๎มผ๎าสีเขียวขนาดใหญํจํานวน 3 ซุ๎มมา
กางติดตํอกัน พร๎อมกับนํารํมกันแดด เครื่องเป่าลมและทํอลมซึ่งทําด๎วยผ๎าสีเขียวและสีส๎มที่ผนึกด๎วย
สัญลักษณ๑และชื่อของหนํวยงานและคําขวัญรณรงค๑การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล๑มา
วางเตรียมไว๎ตามจุดตํางๆ อีกทั้งยังนําซุ๎มพองลมรูปทรงโค๎งสีเขียวและเครื่องเป่าลมที่ถูกผนึกด๎วยชื่อ
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ และสํานักงานเครือขํายองค๑กรงดเหล๎าไปวางกั้น
เป็นซุ๎มประตูบริเวณทางเข๎าตลาดย๎อนยุคสามชุกด๎านที่ติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติอีกด๎วย 
  

 2.การเล็ดลอดและฉวยใช้ “เวลาและพื้นท่ีในก้าหนดการ” ของผู้คนบนพื้นที่ตลาด
ย้อนยุคสามชุกในบริบทของประเพณีอาหารอร่อยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 
 ต้ังแตํงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ.2550  พื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎ 
“ถูกสงวน” ให๎เป็นพื้นที่ที่ทําหน๎าที่ทางเศรษฐกิจให๎กับชาวตลาดสามชุกต้ังแตํเช๎าจรดคํ่า พื้นที่ดังกลําว
จึงมีความหมายและความสําคัญตํอชาวตลาดสามชุกเป็นอยํางมาก ปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่มิได๎กํอให๎เกิด
ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ เชํน กิจกรรมการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่ม
แอลกอฮอล๑ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ การสาธิตการทําอาหารสูตรโบราณ 
การร้ือฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับ พิธีเปิดงานอรํอยดีกินฟรีที่สามชุกครั้งที่ 10 และการ
แสดงของชาวชุมชนตลาดสามชุกและชุมชนใกล๎เคียง จึงถูกผลักให๎ออกไปดําเนินการอยูํบนพื้นที่ 
ภายนอกตลาดย๎อนยุคสามชุก ณ บริเวณหน๎าป้ายตลาดย๎อนยุคสามชุก ผู๎คนกลุํมตํางๆ ที่แออัดอยูํ ณ 
“พื้นที่ภายนอก” นี้จึงพยายามดิ้นรนแสวงหาพื้นที่ประเภทอ่ืนเพื่อใช๎เป็นพื้นที่ในการการโฆษณาประชา- 
สัมพันธ๑หนํวยงานและสร๎างการรับรู๎จดจําแกํสาธารณชนที่มารํวมงานในครั้งนี้ให๎ได๎มากที่สุด  
 เวลาประมาณ 7.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม พื้นที่หน๎าป้ายตลาดย๎อนยุคสามชุกเต็มไปด๎วย 
ผู๎สนับสนุนจากบริษัทห๎างร๎านเอกชนและชุมชนตํางๆ อาทิ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) หรือ  CAT Telecom Public Company Limited บริษัทสามชุกควอลิต้ีโฮม กลุํมอาชีพชุมชน
หลวงพํอวัดบ๎านแอก เทศบาลตําบลสามชุก ชุมชนยํานยาว ทําเรือจ๎าง ดงมะลิ ตลาดสามชุกและวัด
สามชุกตํางทยอยยกวัตถุดิบและอุปกรณ๑ในการประกอบและปรุงอาหารนานาชนิดไปประจําพื้นที่ของ
ตนตามแผนผังการจัดงานท่ีกําหนดไว๎ให๎อยํางกระวีกระวาด เพื่อเตรียมประกอบและปรุงอาหารเช๎าไว๎
ให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประทานฟรี   
 เจ๎าหน๎าทีส่ํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) เกือบสิบคนได๎จัดเตรียม
อุปกรณ๑สําหรับกิจกรรมในแตํละซุ๎ม โดยเตรียมอุปกรณ๑สําหรับการทําเข็มกลัดทํามือ อาทิ โต๏ะญี่ปุ่น สี
เทียน สีไม๎ กรรไกร และกระดาษรูปทรงวงกลมเส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ 6 เซนติเมตรและมีลวดลาย
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เป็นสัญลักษณ๑ของหนํวยงานพร๎อมคําขวัญการรณรงค๑การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล๑
หลากหลายแบบไว๎ในซุ๎มที่ 1 สูบลมลูกโป่ง จัดเตรียมลูกดอก วางเรียงของรางวัลและหลอดแก๎วทรง
ยาวบรรจุน้ําด่ืมสมุนไพรไว๎ในซุ๎มที่ 2 นําแผํนป้ายนิทรรศการที่ให๎ความรู๎แกํประชาชนเกี่ยวกับโทษภัย
ของการสูบบุหรี่และการด่ืมแอลกอฮอล๑ตํอสุขภาพ พร๎อมสื่อในการรณรงค๑ อาทิ สติ๊กเกอร๑คําขวัญ
หลากหลายสีสัน แผํนพับ และอัลบั้มเพลงมาจัดวางไว๎ในซุ๎มที่ 3 เปิดเครื่องเป่าลมและทํอลมสีเขียว     
สีส๎มที่ผนึกด๎วยสัญลักษณ๑และชื่อของหนํวยงานให๎เกิดการเคลื่อนไหว สสส.ได๎พยายามชํวงชิงความสนใจ
ของนักทํองเที่ยวให๎ใช๎ “เวลา” บนพื้นที่กิจกรรมของสสส. ให๎ยาวนานทีสุ่ด เพื่อสร๎างการรับร๎ู “สาร” การ
รณรงค๑ของหนํวยงานกํอนเดินเลยผํานเข๎าสูํพื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุก ด๎วยการใช๎กิจกรรมที่
ดึงดูดความสนใจของเด็กไมํวําจะเป็นการวาดภาพระบายสีหรือการปาลูกโป่ง เพื่อให๎เด็กซึ่งเป็นสมาชิก
คนสําคัญในครอบครัวนําผู๎ใหญํ ซึ่งเป็นพํอแมํหรือผู๎ปกครองหรือกลุํมเป้าหมายหลักของสสส.เข๎ามาสูํ
พื้นที่และรํวมทํากิจกรรมที่แฝงด๎วยสาระแหํงการรณรงค๑ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล๑ พร๎อม
กับการใช๎ “อํานาจของเสียง” จากไมโครโฟนและเครื่องกระจายเสียงเร๎าความสนใจของนักทํองเที่ยวที่
เดินผํานไปมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 42 กลยุทธ๑ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพในการชักนําผู๎ใหญํหรือ

กลุํมเป้าหมายหลักเข๎าสูํพื้นที่แหํงการรณรงค๑ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีและแอลกอฮอล๑ผํานกิจกรรม 
สําหรับเด็ก 
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 ชํวงเวลาประมาณ 8.00 น. นักทํองเที่ยวชุดแรกที่เดินทางขึ้นมาจากรุงเทพมหานครต้ังแตํ     
เช๎ามืดเพื่อเดินทางตํอไปยังจังหวัดตํางๆ ทางภาคเหนือตามเส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 340 และ
ลํองมาจากจังหวัดตํางๆ ทางภาคเหนือเพื่อเข๎ามายังกรุงเทพมหานครต้ังแตํคํ่าคืนวันที่ 30 ธันวาคม 
ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงตํางๆ ที่เข๎ามาถํายทําสารคดีการฟื้นฟูประเพณียกสํารับและประเพณีอาหาร
อรํอยดีที่สามชุกครบรอบ 1 ทศวรรษได๎ทยอยแวะเข๎ามารับประทานอาหารเช๎าฟรี ณ บริเวณหน๎าป้าย
ตลาดย๎อนยุคสามชุกทั้งด๎านที่วําการอําเภอสามชุกและริมฝั่งแมํน้ําทําจีน และได๎ข๎ามผํานเข๎าไปในพื้นที่
ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกเพื่อซื้อของฝากของขวัญสําหรับญาติมิตรเนื่องในวันขึ้นปีใหมํกํอนเดินทาง
ตํอไป  

 เนื่องจากเวลานี้ พื้นที่ภายนอกตลาดถูกกําหนดให๎เป็นพื้นที่แหํงการรับประทานอาหารฟรี 
นักทํองเที่ยวและสื่อมวลชนจึงแวะเวียนเข๎า-ออกซุ๎มอาหารตํางๆ อยํางสนุกสนาน บริษัทห๎างร๎านเอกชน 
ตลอดจนชุมชนตํางๆ จึงฉวยใช๎เวลาดังกลําวชํวงชิงพื้นที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ชื่อห๎างร๎านและ
ผลิตภัณฑ๑อยํางเข๎มข๎น เชํน บริษัท กสท  โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) กําหนดให๎พนักงานสวมเสื้อ
โปโลสีส๎มสดใสที่มีสัญลักษณ๑และชื่อของบริษัทบนรํางกาย อีกทั้งใช๎ประโยชน๑พื้นที่รอบข๎างซุ๎มอาหารให๎
เป็นที่ต้ังของป้ายไวนิลโฆษณาผลิตภัณฑ๑ประเภทตํางๆ ของบริษัท บริษัทสามชุกควอลิตี้โฮมได๎กําหนดให๎
ซุ๎มข๎าวไขํเจียวของตนมีขนาดใหญํถึง 4 ล็อคพร๎อมติดป้ายไวนิลขนาดยาวกวํา 2 เมตรท่ีบรรจุชื่อบริษัท 
พิมพ๑ด๎วยตัวอักษรขนาดใหญํเดํนสะดุดตาไว๎ด๎านหน๎า นอกจากนี้ บริษัทห๎างร๎านเอกชน กลุํมอาชีพชุมชน
หลวงพํอวัดบ๎านแอก เทศบาลตําบลสามชุก และชุมชนตํางๆ ตํางชํวงชิงใช๎พื้นที่ในอากาศประชาสัมพันธ๑
ชื่อหนํวยงานเพื่อแสดงตนให๎ผู๎อื่นรับทราบวํา หนํวยงานของตนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมเป็นผู๎อุปถัมภ๑ในงาน
ครั้งนี้ด๎วย โดยการนําอาหารและขนมไปให๎พิธีกรของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
และพงษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ผู๎มีอํานาจครอบครอง “สื่อ” 
คือ ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงอยูํ ณ บริเวณหน๎าป้ายตลาดย๎อนยุคสามชุกชํวยกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ๑ ดังนี้ 

“นักทํองเที่ยวทํานใดมาถึงแล๎ว บริเวณหน๎าป้ายสามชุกตลาดร๎อยปีมีอาหาร ขนมและเครื่องด่ืม
ไว๎บริการให๎ทํานได๎รับประทานฟรีต้ังแตํเช๎าจนกวําอาหารจะหมด ถ๎วยชามหาซื้อได๎ที่หนํวย
ประชาสัมพันธ๑ชาม 20 แก๎วนํ้า 20 ถุงผ๎า 20 มีช๎อนและตะเกียบให๎เสร็จเรียบร๎อย บริเวณซุ๎มผ๎า
หลากสี บริษัท CAT Telecom ได๎เตรียมข๎าวหมูแดงไว๎ 400 ชาม พร๎อมทั้งขนมครกอรํอยๆ จาก
เทศบาลต้าบลสามชุก ทองม๎วนสดทํากันสดๆ ใหมํๆ จากวัดบ้านแอก ริมฝั่งน้ําตรงข๎ามที่วํา
การอําเภอสามชุกก็มีขนมจีนน้ํายาโรยเส๎นสด ข๎าวไขํพะโล๎และขนมกอกล๎วยร๎อนๆ จากชุมชน

ท่าเรือจ้าง ย่านยาวและดงมะลิไว๎คอยบริการทําน เชิญแวะเวียนเข๎าไปรับประทานได๎ฟรี ไมํมี
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จํากัด    5 โมงเย็นวันนี้ทางตลาดของเราให๎บริการเครื่องดื่มและอาหารฟรี สู๎แคํหมดกวํา 250 
ร๎านค๎า ทํานอยําเพิ่งรีบไปไหน อยูํรํวมสนุกกันถึงเย็น ไมํอ่ิมไมํกลับ!” 
 
 จากคําประชาสัมพันธ๑ข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา บริษัทห๎างร๎านและชาวชุมชนตํางๆ มไิด๎ฉวยใช๎ 

“พื้นที่ในอากาศและอํานาจแหํงเสียง” ในการประชาสัมพันธ๑ชื่อหนํวยงานและชุมชนของตนเพียงฝ่าย
เดียว พงษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ก็ได๎ฉวยใช๎อํานาจในการครอบครองสื่อ โฆษณาขายอุปกรณ๑ที่ต๎องใช๎ในการ
รับประทานอาหารฟรี และเชิญชวนให๎นักทํองเที่ยวอยูํเที่ยวงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ในชํวง
เวลา 17.00 น. ผํานพื้นที่ในอากาศด๎วยเชํนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 43 การใช๎พื้นที่ทางกายภาพ เรือนรํางของพนักงานและหน๎าโต๏ะต้ังวัตถุดิบในการปรุง
อาหารของบริษัทห๎างร๎านเอกชนในการแสดงตัวตนของกลุํมหรือหนํวยงาน เพื่อสร๎างการรับรู๎และ
จดจําแกํสาธารณชน   

 
 นอกจากนี้ พิธีกรของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพผู๎มีอํานาจในการ

ครอบครองอุปกรณ๑กระจายเสียงอีกคนหนึ่งบริเวณด๎านหน๎าป้ายตลาดย๎อนยุคสามชุก ก็ได๎ใช๎อํานาจแหํง
เสียงในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆ ของหนํวยงาน ด๎วยการพูดย้ําชื่อของหนํวยงานและ
วัตถุประสงค๑หลักของหนํวยงานวนเวียนตลอดทั้งวัน เพื่อเร๎าความสนใจของประชาชนให๎เข๎ามารํวม
กิจกรรมกับสสส.และกระต๎ุนให๎ประชาชนเกิดการจดจํา ‚สาร‛ ที่ผํานทะลุอากาศมากระทบโสตประสาท
การได๎ยินอยํางบํอยครั้ง อาทิ 

“ทางด๎านขวามือของพิธกีรเชิญรับเอกสารแจกฟรี และสติก๊เกอร๑รณรงค๑กรลดเหล๎าและบุหรี่ 
น๎องๆ ก็เชิญชวนให๎เข๎ามารํวมกิจกรรมทําเข็มกลัดทํามือ ด๎านซ๎ายมือมีกิจกรรมปาลูกโป่งและ
น้ําด่ืมทางเลือกหรือนําด่ืมสมุนไพรปราศจากแอลกอฮอล๑ให๎บริการฟรีจากสสส.‛ 
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 ‚น๎องๆ หนูๆ คนไหนเหนื่อยแล๎วสามารถเข๎ามาทําเข็มกลัดได๎ เข๎าไประบายสี ออกแบบเองมี
อันเดียวในโลก สนุกกับสสส.ได๎ฟรี” หรือ 
“ถ๎าใครเดินเที่ยวกันเหนื่อยแล๎ว ก็มานั่งพักทําเข็มกลัดทํามือที่บูธ สสส.ของเราเป็นที่ระลึก 
บริการฟรี แจกฟรี รับของที่ระลึกที่บูธ สสส. เลํนเกมส๑ชิงรางวัลกับสสส.โดยมีน้ําด่ืมทางเลือก
ใหมํ เข็มกลัดทํามือ นักทํองเที่ยวอยากจะเขียนและระบายสีเป็นรูปอะไรก็ได๎” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 การใช๎อํานาจแหํงเสียงหรือพื้นที่ในอากาศของพิธีกรสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพและประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมและชื่อหนํวยงานของตนเองตลอดเวลา 

 
 การใช๎ “อํานาจของเสียง” ประชาสัมพันธ๑ชื่อของหนํวยงานและโฆษณาขายสินค๎าตํางๆ มิได๎

ปรากฏบนพื้นที่ภายนอกตลาดย๎อนยุคสามชุกเทํานั้น พื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกก็ได๎มีการใช๎
อํานาจแหํงเสียงในการสื่อสารประชาสัมพันธ๑ประวัติความเป็นมาของตลาด และโฆษณาขายสินค๎าแหํง
อดีตกาลให๎กับนักทํองเที่ยวผํานลําโพงขนาดเล็ก ที่ถูกติดต้ังอยูํตามอาคารบ๎านเรือนภายในพื้นที่ตลาด
ย๎อนยุคสามชุกทั้ง 6 ซอย 2 ถนนกวํา 50 ตัวตลอดเวลาเชํนกัน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงของตลาด
ย๎อนยุคสามชุกได๎ถูกติดต้ังอยูํ ณ สํานักงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ในซอย 2 
หรือลานโพธิ์ สําหรับผู๎ที่ดําเนินรายการวิทยุชุมชนในชํวงของ “งานอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10‛ นี้ คือ 
กฤติกา เสริมสุข คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และเป็นผู๎รวบรวมรื้อฟื้นประวัติศาสตร๑
ความเป็นมาของตลาดสามชุกมานานกวํา 10 ปี ดังนั้นต้ังแตํเช๎าของวันที่ 31 ธันวาคม กฤติกาได๎ใช๎ 
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“อํานาจแหํงหน๎าที่” ที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ และใช๎ “อํานาจ
แหํงความรู๎” ประกอบกับทักษะในการถํายทอดจากการเคยเป็นครูในโรงเรียนสมเด็จพระวันรัตมาเกือบ 
30 ปี พูดโฆษณาประชาสัมพันธ๑ตลาดย๎อนยุคสามชุกให๎กับนักทํองเที่ยวได๎รับทราบตลอดทั้งวัน ดังนี้ 

“ขอต๎อนรับนักทํองเที่ยวทุกทํานเข๎าสูํตลาดย๎อนยุคสามชุก การเยี่ยมชมตลาดของเรา ทํานจะได๎
พบกับวิถีชีวิตของผู๎คนในตลาดเกําซึ่งต้ังอยูํริมแมํน้ําทําจีนมากวําร๎อยปี  ถ๎าทํานเดินตามถนน
เลียบนทีจะพบศาลเจ๎าพํอหลักเมืองสามชุก สามารถแวะบูชาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลตํอชีวิต
และครอบครัวได๎ในชํวงเทศกาลปีใหมํนี้ สําหรับพิพิธภัณฑ๑บ๎านขุนจํานงจีนารักษ๑ในซอย 2 เป็น
พิพิธภัณฑ๑ชุมชนที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยูํและความเจริญทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรมของชาวตลาดสามชุก ผู๎ที่มาเยี่ยมชมจะได๎รับบรรยากาศและซาบซึ้งกับความมี
ชีวิตชีวาของตลาดสามชุกที่ยาวนานมากวําร๎อยปี หลังจากตลาดซบเซามากวํา 30 ปีพวกเรา
ได๎พลิกฟื้นให๎ตลาดกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ๑รํวมกับชาวตลาดสามชุกชํวยกันแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาที่อยูํอาศัย จนประสบ
ผลสําเร็จ กระทั่งกลายมาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และแหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ
ของชาติ ปีน้ีงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกจัดมาครบรอบ 10 ปี มีอาหารอรํอยๆ มากมาย นัก 
ทํองเที่ยวถ๎าซื้อชามและแก๎วน้ํากระเบื้องรวมทั้งถุงผ๎าในราคาชุดละ 60 บาทก็สามารถเดิน
รับประทานอาหารได๎ทั้ง 250 ร๎าน ต้ังแตํ 5 โมงเย็นเป็นต๎นไป ขอบคุณนักทํองเที่ยวทุกทํานท่ี
ให๎เกียรติมาเยี่ยมชมตลาดย๎อนยุคสามชุกในวันนี้ เย็นน้ีเรามารํวมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ
ด๎วยอรํอยดีกินฟรีทั้งตลาด‛ 

 
สารดังกลําวแสดงให๎เห็นวํา คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ก็ได๎ฉวยใช๎ “อํานาจ

แหํงเสียง” บอกเลําประวัติความเป็นมาของตลาดย๎อนยุคสามชุก พร๎อมทั้งแนะนําสถานที่ทํองเที่ยว
สําคัญของตลาดย๎อนยุคสามชุกไมํวําจะเป็นวิถีชีวิตของผู๎คน อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ พิพิธภัณฑ๑
ขุนจํานงจีนารักษ๑ที่ ตลอดจนศาลเจ๎าพํอหลักเมืองสามชุกเพื่อทําให๎นักทํองเที่ยวใช๎จําย “เวลา” บน 
“พื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุก” อยํางทั่วถึง ซึ่งหมายถึงการเดินผํานร๎านค๎าท่ีจําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค
ที่ได๎ผํานการเปลี่ยนแปลงความหมาย เรื่องราว และรูปลักษณ๑ให๎กลายเป็นสินค๎าในธุรกิจแหํงการถวิลหา
อดีตนานาชนิด อันเป็นการเพิ่มยอดขายสินค๎าใหพ๎ํอค๎าแมํค๎าในตลาดสามชุกและสร๎างแรงจูงใจในการ 
“จับจํายใช๎สอย” ของนักทํองเที่ยวได๎มากขึ้น 

เช๎าตรูํของวันที่ 31 ธันวาคมจึงเริ่มต๎นด๎วยความคึกคัก และอบอวลไปด๎วยสรรพเสียงของการ
ประชาสัมพันธ๑ชื่อของหนํวยงาน ตลอดจนโฆษณาขายสินค๎าและบริการไหลเวียนอยูํในพื้นที่ตลาดย๎อน
ยุคสามชุกอยํางตํอเนื่อง 
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ภาพประกอบ 45 สถานีวิทยุกระจายเสียงและลําโพงขนาดเล็กที่ถูกติดต้ังอยูํตามอาคารบ๎านเรือนภายใน

พื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกทั้ง 6 ซอย 2 ถนนกวํา 50 ตัว 
 
 ยิ่งพื้นที่ด๎านนอกตลาดย๎อนยุคสามชุกแจกอาหาร ขนม และเครื่องดื่มให๎นักทํองเที่ยว

รับประทานฟรีจนอ่ิมโดยไมํต๎องรอนานมากเทําใด พวกเขาก็ย่ิงเหลือเงินและเวลาในการใช๎จํายซื้อของ
ฝากของขวัญและทํองเที่ยวบนพื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกมากขึ้นเทํานั้น ซึ่งหมายถึงรายได๎และ
กําไรของพํอค๎าแมํค๎าชาวตลาดสามชุกก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเชํนกัน และเมื่ออาหารภายนอกตลาด  
ย๎อนยุคสามชุกเริ่มหมดลงในชํวงกํอนเที่ยงวัน นักทํองเที่ยวและสื่อมวลชนตํางก็ทยอยเข๎ามาภายในพื้นที่
ตลาดย๎อนยุคสามชุกมากขึ้นเรื่อยๆ จํานวนของผู๎คนเรือนหมื่นที่เดินไหลเวียนอยูํตามซอยตํางๆ ของ
ตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎กลายเป็น “อํานาจดึงดูดใจ” ให๎หนํวยงานที่ถูกกําหนดให๎ใช๎พื้นที่ภายนอกตลาด
ย๎อนยุคสามชุกต๎องการเข๎ามาครอบครองและฉวยใช๎พื้นที่ภายใน ซึ่งประจุด๎วยความหนาแนํนของผู๎คน
มากที่สุดในรอบปีประชาสัมพันธ๑ชื่อของหนํวยงานและโฆษณาขายผลิตภัณฑ๑ หนํวยงานเหลํานั้นจึง
พยายามหาหนทางเล็ดลอดจากพื้นที่ที่ถูกกําหนดไว๎เข๎ามาสูํ “พื้นที่สงวน” ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุก
ด๎วยวิธีการตํางๆ นานา 

 ถึงแม๎ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได๎สนับสนุนงบประมาณใน
การจัด ‚งานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10‛ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท แตํพื้นที่ของหนํวยงานได๎
ถูกจํากัดให๎อยูํเฉพาะด๎านหน๎าป้ายตลาดย๎อนยุคสามชุกตลอดทั้ง 3 วัน สสส. จึงพยายามเล็ดลอดเข๎า
ไปใช๎พื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุก เพื่อแสวงหาประโยชน๑ในการประชาสัมพันธ๑สาร ชื่อ คําขวัญ 
และตราสัญลักษณ๑ของหนํวยงาน รวมทั้งพยายามแสวงหา ครอบครองและใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่รอบตัว
ให๎ได๎มากที่สุด อาทิ 
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 การใช้พื้นที่ในกระเป๋าและหน้าอกเสื้อของนักท่องเที่ยว สสส.มีวิธีการในการทําให๎
สัญลักษณ๑และชื่อของหนํวยงาน ติดตัวผู๎คนข๎ามแดนเล็ดลอดเข๎าไปในพื้นที่ของตลาดย๎อนยุคสามชุก
ได๎อยํางแนบเนียนด๎วยการให๎นักทํองเที่ยวรํวมเลํนเกมส๑ เชํน การปาลูกโป่งและตอบปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ ผู๎ชนะจะได๎รับของที่ระลึกเป็นรางวัล ซึ่งของที่ระลึกทุกอยํางไมํวําจะเป็นกระติกน้ํา สมุด 
ปากกา จะมีตราสัญลักษณ๑และชื่อยํอของสสส.ประทับอยูํ นอกจากนี้ยังมีซุ๎มให๎เด็กรํวมทําเข็มกลัดที่มี
สัญลักษณ๑ของหนํวยงานพร๎อมคําขวัญในการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และด่ืมแอลกอฮอล๑ โดยสสส.ได๎
จัดเตรียมอุปกรณ๑ตํางๆ ไว๎ให๎ เมื่อเด็กเลือกรูปที่ต๎องการและระบายสีลงบนรูปเสร็จแล๎ว เจ๎าหน๎าที่จะใช๎
เครื่องปั๊มอัดรูปดังกลําวลงบนเข็มกลัดสําเร็จรูปรูปวงกลม เด็กคนนั้นก็จะได๎เข็มกลัดชิ้นนั้นกลับบ๎านไป
เป็นของที่ระลึก เข็มกลัดดังกลําวจึงถูกติดกับหน๎าอกเสื้อหรือถูกพกพาไปในกระเป๋า ถุง และยํามขนาด
ตํางๆ และสามารถเล็ดลอดเข๎าไปในพื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกจนถึงพื้นที่ในบ๎านเรือนของ
ประชาชนในจังหวัดตํางๆ ที่สัมพันธ๑กับทางหลวงแผํนดินสาย 340 อีกด๎วย 

 การใช้พื้นที่บนร่างกายของผู้คน สสส.ได๎มอบผ๎ากันเปื้อนพร๎อมหมวกคลุมผมสีส๎มสดใสที่
ประจุด๎วยตราชื่อและสัญลักษณ๑ของหนํวยงาน ให๎บรรดาแมํครัวจากชุมชนตํางๆ กวํา 20 คนที่มาชํวย
ประกอบอาหารและต้ังซุ๎มอยูํด๎านหลังซุ๎มของสสส.ได๎สวมใสํ นอกจากนั้นยังฉวยใช๎พื้นที่ด๎านหน๎าของ
โครงหลังคาลานอํานหนังสือพิมพ๑ประจําชุมชนซึ่งปัจจุบันได๎กลายเป็นซุ๎มประกอบอาหาร แขวนป้าย   
ไวนิลรณรงค๑การไมํสูบบุหร่ี สํวนพื้นที่ด๎านหลังแขวนป้ายไวนิลเชิญชวนให๎ประชาชนงดเหล๎า อดบุหร่ี 
สวมหมวกกันน็อค และคาดเข็มขัดนิรภัยในเทศกาลปีใหมํ 2554 การใช๎พื้นที่บนรํางกายของแมํครัวจาก
ชุมชนตํางๆ และพื้นที่โครงหลังคาประชาสัมพันธ๑ชื่อและโครงการของหนํวยงานทําให๎สสส.สามารถ
ขยายขอบเขตการครอบครองพื้นที่ทางกายภาพไปถึงพื้นที่ด๎านหลังซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาหารเพราะ
การแตํงกายของเจ๎าหน๎าที่สสส.และบรรดาแมํครัวเป็นชุดที่ประจุด๎วยชื่อและตราสัญลักษณ๑ของ
หนํวยงานเดียวกัน   สัญลักษณ๑เหลํานี้มีอํานาจในการผนวกรวมผู๎คนและพื้นที่ทั้ง 2 สํวนให๎กลายเป็น
อาณาเขตของหนํวยงานเดียวกันและกลายมาเป็น “พื้นที่แหํงการรณรงค๑” ได๎ในที่สุด 

 การใช้พื้นที่บนเวทีการแสดง โดยเสาทั้งของข๎างของเวทีจะปรากฏป้ายชื่อเต็ม ชื่อยํอและ
ตราสัญลักษณ๑ของสสส.ในตําแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน การใช้พื้นที่บนสะพานพรประชา 
สสส.ได๎ใช๎ราวสะพานพรประชาแขวนป้ายไวนิลขนาดใหญํเพื่อรณรงค๑ให๎คนไมํสูบบุหรี่ด๎วยข๎อความวํา 
‚ขอบคุณที่ไมํสูบบุหรี่‛ และ การใช้พื้นที่ของยานพาหนะของนักท่องเที่ยว สสส.ได๎มอบสต๊ิกเกอร๑ที่
พิมพ๑ด๎วยคําขวัญในการรณรงค๑การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล๑ เชํน “สุขภาพดี ต๎อง
ปลอดบุหร่ีและสุรา” “มิตรภาพที่แท๎จริงไมํได๎เกิดขึ้นในวงเหล๎า” และ “ป้อกิ๋นเหล๎า เมามีความสุข แตํ
คนตุ๏ก คือ แมํกับหนู” ให๎แกํประชาชนที่ผํานไปมา เพื่อให๎นําไปติดบนกระจกของยานพาหนะทั้งรถต๎ู รถ
กระบะ รถเก๐งและรถมอเตอร๑ไซด๑ ข๎อความดังกลําวจึงถูกนําพาไปยังพื้นที่ตํางๆ ทั่วประเทศไทยและถูก
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อํานโดยผู๎คนบนท๎องถนนอีกหลายพันคน นอกจากน้ีสสส. ยังแจก CD “ธรรมรสบทเพลง ตอนบุญ
ประเพณี ปลอดเหล๎าสานชุมชนสร๎างสุข” ให๎กับนักทํองเที่ยวและครอบครัวเพื่อนําไปฟังขณะเดินทาง 
ซึ่งเพลงทั้งหมด 11 เพลงประพันธ๑คําร๎อง ทํานองและขับร๎องโดยชินกร ไกรลาศ ศิลปินแหํงชาติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 46 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพกับการฉวยใช๎เรือนรํางของแมํครัว
เป็นพื้นที่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑หนํวยงานด๎วยการให๎สวมหมวกและผ๎ากันเปื้อนที่ประจุ
ด๎วยชื่อ สัญลักษณ๑และคําขวัญของหนํวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 47 การครอบครองพื้นที่บนเวทีการแสดงและแผงเหล็กริมรั้วของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร๎างเสริมสุขภาพเพื่อสร๎างการจดจําสาร ชื่อ และสัญลักษณ๑ของหนํวยงานตํอประชาชน  

 
 นอกจากการเล็ดลอดพื้นที่ในกําหนดการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ

แล๎ว บรรดาร๎านค๎าที่อยูํภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกโดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณริมรั้วเหล็ก ซึ่งเป็น
สัญลักษณ๑แบํงเขตพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกตลาด ก็ฉกฉวยโอกาสในการเล็ดลอดอํานาจของพื้นที่
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ในกําหนดการที่กําหนดให๎พื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกในชํวงเช๎าจนถึง 16.30 น. เป็น ‚พื้นที่แหํง
การจับจํายใช๎สอยของนักทํองเที่ยว‛ ข๎ามมาใช๎พื้นที่ภายนอกตลาดที่กําหนดให๎เป็น “พื้นที่แหํงการ
รับประทานอาหารฟรี” โดยการนําเอาอาหารชนิดตํางๆ ที่จัดจําหนํายเล็ดลอดข๎ามแดนมาให๎พิธีกรของ
สสส.ได๎รับประทานฟรี เพื่อให๎พิธีกรใช๎อํานาจของเสียงประกาศประเภทสินค๎า ชื่อร๎าน และสถานที่ต้ัง
ของร๎านผํานพื้นที่ทางอากาศกระจายครอบคลุมไปยังพื้นที่ภายนอกตลาดและกระต๎ุนเร๎าให๎นักทํองเที่ยว
สนใจเดินข๎ามเขตเข๎ามาซื้อสินค๎าดังกลําวภายในพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุก ดังนั้น การฉวยใช๎ “พื้นที่
ตํางกันในเวลาเดียวกัน” ของแมํค๎าริมรั้วเหล็กจึงเป็นกลวิธีเล็ดลอดอํานาจของกําหนดการ เพื่อการ
แสวงหารายได๎และกําไรสูงสุดจากวันที่มีจํานวนนักทํองเที่ยวหนาแนํนที่สุดในรอบปีของตลาดย๎อนยุค
สามชุก 
 นอกจากการใช๎กลวิธี “เล็ดลอดอํานาจ” ของกําหนดการเพื่อฉวยใช๎พื้นที่ภายในตลาดย๎อนยุค
สามชุกแล๎ว บริษัทประกันชีวิตแหํงหนึ่งยังใช๎กลวิธี “ตํอรองกับอํานาจ” ของกําหนดการโดยนํารํมผ๎าใบ
ขนาดใหญํที่ประจุด๎วยชื่อและสัญลักษณ๑ของบริษัทไปให๎คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ 
ชํวยแจกให๎กับพํอค๎าแมํค๎าในพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุก และกําหนดให๎ทุกร๎านค๎าใช๎เฉพาะรํมของบริษัท 
ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ซึ่งหากทางคณะกรรมการสามารถ
ดําเนินการตามที่บริษัทต๎องการได๎ ทางบริษัทยินดีจะสมนาคุณให๎คณะกรรมการในสนนราคาคันละ 200 
บาท ซึ่งคณะกรรมการทํานหนึ่งได๎เลําให๎ผู๎วิจัยฟังวํา “ทางคณะกรรมการได๎ตอบปฏิเสธไปเพราะ
คณะกรรมการไมํใชํเจ๎าของตลาด ไมํมีอํานาจหรืออิทธิพลไปบังคับให๎ร๎านค๎าใดปฏิบัติตามคําสั่งได๎ 
คณะกรรมการต๎องทํางานอยํางโปรํงใส ไมํมีนอกมีใน เรามาทํางานด๎วยความเต็มใจไมํหวังอามิสสินจ๎าง 
ถึงขอความรํวมมือจากชาวตลาดสามชุกได๎ เมื่อเรายืนกรานเชํนนี้ ทางบริษัทจึงเลิกตอแยไปในท่ีสุด” 
ดังนั้น กลวิธี “การตํอรองกับอํานาจ” ของบริษัทประกันชีวิตดังกลําว จึงไมํสามารถเข๎าไปฉวยใช๎พื้นที่
ภายในตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎สําเร็จ 

 ถึงแม๎วํา “กําหนดการ” ได๎ผลิตสร๎างความหมายของพื้นที่ในแตํละชํวงเวลาให๎มีความแตกตําง
กันอยํางชัดเจน อยํางไรก็ตาม ความหมายของพื้นที่ได๎แปรเปลี่ยนไปอยํางเลื่อนไหลเพราะปฏิสัมพันธ๑
ของผู๎คนตํอพื้นที่ได๎นําพาวัตถุและเรื่องราวเคลื่อนย๎ายจากพื้นที่หนึ่งไปสูํอีกพื้นที่หนึ่งที่อยูํติดกันตลอด 
เวลา จนทําให๎ความหมายของพื้นที่หนึ่งเล็ดลอดเข๎าไปอยูํในอีกพื้นที่หนึ่งอยํางตํอเนื่องไมํรู๎จบ อาทิ 
นักทํองเที่ยวได๎รับน้ําด่ืมสมุนไพรซึ่งบรรจุความหมายของการรณรงค๑ให๎ประชาชนลด ละ เลิกการด่ืม
แอลกอฮอล๑จากซุ๎มของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพแล๎วถือแก๎วน้ําดังกลําวเดินเข๎า
ไปชมการสาธิตประกอบอาหารโบราณ จากปฏิสัมพันธ๑ของนักทํองเที่ยวตํอ “พื้นที่ตํางกันในเวลาเดียว 
กัน” ได๎ทําให๎ความหมายของพื้นที่แหํง ‚การรณรงค๑‛ เล็ดลอดเข๎าไปแฝงตัวอยูํกับพื้นที่แหํง ‚การเรียนรู๎
ทางวัฒนธรรม‛ ด๎วย หรือ จากการที่นักทํองเที่ยวเดินรับประทานข๎าวหมูแดงที่ได๎รับจาก บริษัท กสท. 
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โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  เข๎าไปชมการสาธิตประกอบอาหารโบราณ ได๎ทําให๎ ‚พื้นที่ของสินค๎า
โทรคมนาคมสมัยใหมํ‛ เลื่อนไหลเข๎าไปอยูํใน ‚พื้นที่ของสินค๎าสูตรโบราณ‛ ด๎วยเชํนกัน   

 จะเห็นได๎วํา พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอรํอยดี  กินฟรี! 
ทั้งตลาด ปราศจากแอลกอฮอล๑ครั้งที่ 10 น้ี มีการเล็ดลอดและตํอรองอํานาจของกําหนดการ ตลอดจน
มีการชํวงชิงและฉวยใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ในแตํละชํวงเวลากันอยํางเข๎มข๎น ทั้งพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่
บนรํางกาย พื้นที่บนเวทีการแสดง พื้นที่บนราวสะพาน พื้นที่ในกระเป๋า หน๎าอกเสื้อ และยานพาหนะ
ของนักทํองเที่ยว รวมทั้งพื้นที่ในอากาศ และจากการแยํงชิงและฉวยใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ของบุคคล
ฝ่ายตํางๆ นี้เอง ได๎ทําให๎ความหมายของพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกในวันที่ 31 ธันวาคมถูกผลิตสร๎าง
อยํางหลากหลาย ทับซ๎อน และตํอเนื่องตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 48 คลื่นนักทํองเที่ยวจํานวนมากท่ีได๎เดินทางมารํวมงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 
10 ภายในพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุก ซึ่งแสดงให๎เห็นวําพื้นที่ตลาดย๎อนยุคในวันที่ 31 ธันวาคมได๎
ถูกประดิษฐ๑สร๎างให๎กลายเป็นพื้นที่แหํงธุรกิจถวิลหาอดีตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหํงหนึ่งของ
ประเทศไทย  

 
ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตกับการ ‘กลับบ้าน’ ของคนใน  

  จากการที่ลูกหลานชาวตลาดสามชุกกลับมาเยี่ยมบ๎านในระยะ 4-5 ปีที่ผํานมาในชํวงของงาน
อาหารอรํอยดีที่สามชุกทําให๎พวกเขาตระหนักถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจเชิงถวิลหาอดีต อาคารร๎านค๎า
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ตํางๆ ในตลาดสามชุกที่เคยปิดร๎างได๎ถูกปลุกให๎กลับมาทําหน๎าที่ทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งจากลูกหลาน
ของชาวตลาดสามชุกที่เดินทาง ‘กลับบ๎าน’ หลังจากเข๎าไปหางานทําหรือศึกษาตํอในกรุงเทพ มหานคร
หรือพื้นที่อ่ืนในชํวงที่ตลาดสามชุกประสบภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ลูกหลานชาวตลาดสามชุกได๎นํา
ความรู๎ความสามารถหลากหลายสาขา มาดําเนินธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีตรํวมกับบิดามารดาและญาติ
พี่น๎องของตน อาทิเชํน 

 เอกดนัย อมตธรรม หรือ ปริ้น (2554: สัมภาษณ๑) เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได๎กลับมาชํวยมารดาขายของเด็กเลํนและตุ๏กตาสังกะสีอยูํที่ร๎าน “ไอ๏หยา” ซอย 
2 โดยร๎านนี้มารดาขอเชํามาจากญาติอีกทอดหนึ่ง มารดาของเอกดนัยนั้นเคยอาศัยอยูํที่บ๎านของขุน
จํานงจีนารักษ๑ต้ังแตํเด็ก เมื่อแตํงงานจึงได๎ย๎ายออกไปอาศัยอยูํบริเวณตลาดยายจูซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ
ตลาดสามชุกในปัจจุบัน มารดาของเอกดนัยจึงไปมาหาสูํกับลูกสาวและหลานสาวของขุนจํานงจีนารักษ๑
และญาติพี่น๎องในซอย 2 อยํางสม่ําเสมอ เอกดนัยเลําวํา ตนเป็นผู๎ที่สรรหาสินค๎าทั้งหมดมาจําหนํายท่ี
ร๎านด๎วยตนเองซึ่งสํวนใหญํเป็นสินค๎าที่ได๎มาจากสําเพ็ง ปัจจุบันเขายังชํวยคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ๑ดูแลเว็บไซด๑ของตลาดสามชุกคือ www.samchuk.in.th ในฐานะ web master 
ตลอดจนเป็นชํางถํายภาพในชํวงเวลาที่ตลาดสามชุกจัดงานสําคัญ เพื่อนําภาพเหลํานั้นมาเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ในเว็บไซด๑ของตลาดสามชุกอีกด๎วย 
 คนิน อุดมภักดีพงศ๑ (2554: สัมภาษณ๑) เคยเป็นผู๎จัดการบริษัทโฆษณาที่กรุงเทพมหานครมาก
วําสิบปี ในชํวงที่คุณพํอซึ่งเป็นเจ๎าของร๎านขายยาชื่อ “กิตติพงศ๑” ต้ังอยูํที่ซอย 1 ล๎มป่วย ธนินต๎อง
เดินทางไป-กลับกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรีทุกวันเพื่อดูแลคุณพํอในฐานะพี่ชายคนโต ตํอมาเมื่อธนินมอง
เห็นลูํทางในการทําธุรกิจที่ตลาดสามชุกจึงตัดสินใจกลับมาทํางานที่บ๎านโดยมาเชําร๎านในซอย 2 จาก
ญาติเพื่อทําธุรกิจผลิตและจําหนํายเสื้อยืดในนามของ “ร๎านอรุณสวัสด์ิ” ซึ่งหมายถึงคําทักทายลูกค๎าที่
บํงบอกถึงความเป็นมิตร ด๎วยความสามารถในการออกแบบของธนินจึงทําให๎ทั้งลวดลายและคุณภาพ
ของเสื้อยืดร๎านอรุณสวัสด์ิแตกตํางจากร๎านอ่ืนๆ ในตลาดสามชุกที่รับมาจากโบ๏เบ๏ ธนินเลําวํา ลวดลาย
เสื้อของร๎านอรุณสวัสดิ์มีมากกวําร๎อยแบบ เพราะมีทักษะความสามารถในการออกแบบ ตลอดจน
สามารถควบคุมการผลิตได๎เองทั้งหมดต้ังแตํการเลือกเนื้อผ๎าและกระบวนการสั่งตัด ปัจจุบันธนินจึงได๎
เปิดสาขาของร๎านอรุณสวัสด์ิอยูํที่ตลาดน้ํา 4 ภาค อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ และตลาดน้ําอ
โยธยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด๎วย 

 อรุณลักษณ๑ อํอนวิมล (2554: สัมภาษณ๑) หลานสาวของสมเกียรติ    อํอนวิมล เมื่ออรุณลักษณ๑
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎ไปทํางานและใช๎ชีวิตอยูํในพื้นที่อ่ืน เมื่อก๎าวเข๎าสูํวัยกลางคน 
จึงย๎ายกลับมาท่ีบ๎านเกิดและประกอบอาชีพด๎วยการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี ตํอมาได๎เข๎ามาอาสามาทํางาน
รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ในตําแหนํงคณะกรรมการฝ่ายสํง เสริมเอกลักษณ๑ 

http://www.samchuk.in.th/
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เมื่ออรุณลักษณ๑ทราบวําลูกสาวของผู๎เป็นเจ๎าของอาคารโรงแรมอุดมโชคโรงแรมเกําแกํแหํงที่ 2 ของ
ตลาดสามชุกประกาศขายอาคารหลังนี้ อรุณลักษณ๑จึงรํวมห๎ุนกับเพื่อนอีก 2 คนซื้ออาคารโรงแรม
ดังกลําว ด๎วยเกรงวําบุคคลภายนอกจะได๎สิทธิ์ในการครอบครองและดัดแปลงให๎อาคารไม๎โบราณหลังนี้
สูญเสียคุณคําทางประวัติศาสตร๑และรูปลักษณ๑ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เนื่องจากอาคารดังกลําวถูก
ผนวกและตรึงให๎เป็นอาคารหนึ่งในยํานประวัติศาสตร๑ของกรมศิลปากร อรุณลักษณ๑และหุ๎นสํวนได๎คง
รูปแบบและโครงสร๎างของอาคารโบราณดังกลําวไว๎ แตํปรับเปลี่ยนความหมายพื้นที่ชั้นลํางของอาคาร
ใหเ๎ป็นร๎านจําหนํายกาแฟสด 1 ห๎อง ร๎านจําหนํายเครื่องประดับเพชรพลอย 1 ห๎องและร๎านจําหนําย
เสื้อผ๎าบุรุษและสตรีอีก 1 ห๎อง โดยร๎านสุดท๎ายน้ีอรุณลักษณ๑เป็นผู๎ดําเนินกิจการด๎วยตนเอง ดังนั้น
บางสํวนของผลิตภัณฑ๑เธอจึงเป็นผู๎คนออกแบบและตัดเย็บเองด๎วยผ๎าลายดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของผ๎า
พื้นบ๎านภาคกลาง แตํบางสํวนก็เข๎าไปซื้อที่แหลํงขายสํงเสื้อผ๎าแฟชั่น เชํน ห๎างใบหยกหรือประตูน้ําใน
กรุงเทพมหานคร สํวนด๎านบนของโรงแรมถูกจําลองให๎เป็นโรงฉายภาพยนตร๑ย๎อนยุคโดยนําภาพยนตร๑
ที่เคยมีชื่อเสียงโดํงดังในอดีตกลับมาฉายซ้ําในวันหยุดสุดสัปดาห๑เพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎นั่งชมฟรี โดยไมํ
เสียคําใช๎จําย การที่อรุณลักษณ๑ได๎เข๎ามาเป็นเจ๎าของใหมํอาคารโรงแรมอุดมโชค นอกจากชํวยปกปัก
รักษาพื้นที่ของบรรพบุรุษไมํให๎สูญเสียความเป็นของแท๎และดั้งเดิมแล๎ว ยังเป็นการผลิตสร๎างพื้นที่ทํา
มาหากินใหมํของตนในพื้นที่ใจกลางของตลาดย๎อนยุคสามชุกอีกด๎วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 49 อรุณลักษณ๑ อํอนวิมล หนึ่งในลูกหลานของตลาดสามชุกที่ได๎กลับมาบ๎านและเลือก
ดําเนินธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีตด๎วยการตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรีจําหนํายอยูํที่โรงแรมอุดมโชค 
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 ชัชวาลย๑ วัฒนไกร (2554: สัมภาษณ๑)  หลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ได๎เข๎าไป
ศึกษาตํอที่กรุงเทพมหานคร ตํอมาได๎ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีอยูํที่โรงแรมดุสิตธานีและโรงแรม    
โอเรียนเต็ล เป็นครูสอนดนตรีอยูํที่โรงเรียนสยามกลการ และเป็นนักแตํงเพลงให๎กับบริษัทแกรมมี่และ
นักร๎องหลายคนอาทิ แชํม แชํมรัมย๑ วงนากา และดวงตา พงษ๑ทอง เมื่อเริ่มเข๎าสูํวัยกลางคน ชัชวาลย๑
จึงกลับมาเปิดร๎านขายของเกําชื่อ ‚ศูนย๑พระเครื่องวัฒนไกร‛ ที่ตลาดสามชุกบริเวณซอย 6 โดยเชํา
ตึกแถวหลังดังกลําวเป็นท่ีอยูํอาศัยและพื้นที่ทํากินจากญาติในราคา 3,000 บาทตํอเดือน ชัชวาลย๑ได๎มา
แตํงเพลงให๎ตลาดสามชุกเนื่องจากธเนตร กิตติพรพานิช ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทติดตํอให๎มาชํวยแตํงเพลง
ประชาสัมพันธ๑ตลาดสามชุก เพลงแรกท่ีชัชวาลย๑แตํงเนื้อร๎อง-ทํานอง  รวมทั้งขับร๎อง  และเลํนดนตรีให๎
ตลาดสามชุก ก็คือเพลง ‚สามชุกบ๎านเรา‛ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎ใช๎เพลง
ดังกลําวเปิดประชาสัมพันธ๑ตลาดสามชุกตํอนักทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง และในเวลาตํอมาได๎นําเพลง
ดังกลําวมารวมกับเพลง “อเมซิ่ง (Amazing) สามชุก” บรรจุลงแผํนซีดจีัดจําหนํายแกํนักทํองเที่ยวเปน็
อัลบั้มชื่อ “สามชุกตลาด 100 ปี” เพื่อนํารายได๎ไปเป็นคําใช๎จํายในการบํารุงรักษาความสะอาดพื้นที่
ตลาดสามชุก ตลอดจนจ๎างหนํวยรักษาความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวเพิ่มเติมในวันหยุด หลังจากนั้น
ชัชวาลย๑ได๎ไปชํวยอรุณลักษณ๑ อํอนวิมลจําลองโรงฉายภาพยนตร๑ย๎อนยุคข้ึนที่ชั้น 2 ของโรงแรมอุดมโชค 
โดยได๎ให๎ยืมเครื่องฉายหนัง อุปกรณ๑ตํางๆ รวมทั้งโปสเตอร๑หนังเกําซึ่งเป็นสมบัติของบิดาเจ๎าของวิกหนัง 
วัฒนไกรไปวางจัดแสดง และได๎เคยเปิดฉายภาพยนตร๑ย๎อนยุคให๎พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑เจ๎า 
พัชรกิติยาภาและพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทอดพระเนตรในครั้งที่ทั้งสอง
พระองค๑เสด็จพระราชดําเนินมายังตลาดย๎อนยุคสามชุกอีกด๎วย 

นอกจากนี้ ยังมีลูกหลานของชาวสามชุกอีกจํานวนมากที่กลับมาชํวยบิดามารดาและญาติพี่
น๎องผลิตและจําหนํายสินค๎าในวันหยุดสุดสัปดาห๑และวันหยุดนักขัตฤกษ๑ เชํน สุรีย๑ นพขุนทด หรือ 
ตะวัน เด็กสาวจากจังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางเข๎ามาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานครใน 
ชํวงวันจันทร๑ถึงวันศุกร๑ พอถึงเย็นวันศุกร๑ก็รีบนั่งรถต๎ูไปยังตลาดสามชุกเพื่อไปชํวยอาทําซาลาเปาไส๎ตํางๆ 
ไว๎จําหนํายให๎นักทํองเที่ยวในวันเสาร๑-อาทิตย๑ที่ร๎านหัวฟูหยอง หรือ หยือ พนักงานออฟฟิศคนหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร แตํพอถึงวันหยุดสุดสัปดาห๑ก็ได๎เปลี่ยนสถานะจากพนักงานออฟฟิศเป็นแมํค๎าขาย
เสื้อผ๎า handmade ที่ร๎านสวัสดีโอสถซึ่งเป็นร๎านขายยาของบรรพบุรุษ ปัจจุบันร๎านนี้ได๎เป็น 1 ใน
โครงการบ๎านพูดได๎ของตลาดย๎อนยุคสามชุกและยังได๎จําลองบรรยากาศ อุปกรณ๑ข๎าวของเกี่ยวกับยา 
เชํน ซองยายี่ห๎อตํางๆ เครื่องบดยา ต๎ูลิ้นชักยา และเครื่องชั่ง ตวง วัดปริมาณยาไว๎ให๎นักทํองเที่ยวได๎
ศึกษาเรียนรู๎ พร๎อมกับเป็นสถานที่ขายสินค๎า handmade ไปพร๎อมกัน 

 จากการสํารวจข๎อมูลร๎านค๎าและแผงลอยในสามชุกตลาดร๎อยปีทั้ง 5 ซอย 2 ถนนของ
เทศบาลตําบลสามชุกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 พบวํา เจ๎าของร๎านค๎าจํานวน 292 ร๎านค๎าหรือ 
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คิดเป็นร๎อยละ 82.25 เป็นชาวตลาดสามชุก 22 ร๎านค๎าหรือคิดเป็นร๎อยละ 6.2 เป็นคนที่มาจากชุมชน
ใกล๎เคียงเชํน หนองผักนากหรือหนองหญ๎าไซ 29 ร๎านค๎าหรือคิดเป็นร๎อยละ 8.17 เป็นคนที่มาจาก
อําเภอใกล๎เคียงกัน เชํน อําเภอศรีประจันต๑ เหลืออีกร๎อยละ 4 จึงเป็นคนจากถิ่นอ่ืนเข๎ามารํวมทํามาหา
กิน” (ตลาดสามชุก. 2554: ออนไลน๑) จะเห็นได๎วํา เมื่อตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎พลิกสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจให๎กลับมาเจริญรุํงเรืองอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ๑กับอดีต
และการรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างศิลปวัฒนธรรมในอดีตให๎เป็นสินค๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่งอาหารสูตรโบราณ
ประเภทตํางๆ ในนามของประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกถือเป็นโอกาสและวาระสําคัญที่ทําให๎คนใน ซึ่ง
เป็นลูกหลานของชาวสามชุกได๎กลับมาอยูํอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ที่เป็นของบรรพบุรุษอีกครั้งหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 50 ตะวัน (ขวามือ)เด็กสาวผู๎มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันจันทร๑ถึงศุกร๑ แตํพอถึงชํวง

วันหยุดสุดสัปดาห๑ก็ได๎เปลี่ยนแปลงสถานภาพมาเป็นแมํค๎าคนหนึ่งในธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีต 
ณ ตลาดย๎อนยุคสามชุก 
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 ในชํวงของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ที่กําลังเคลื่อนผํานไปบนพื้นที่ตลาดย๎อนยุค
สามชุกนั้น เป็นชํวงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวของชาวตลาดสามชุกได๎กลับมารวมตัวกันที่ “บ๎าน” 
ชํวยกันตักอาหารแจกจํายให๎นักทํองเที่ยว และรอเวลาแหํงการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหมํด๎วยกันอยําง
สนุกสนาน  เป็นชํวงเวลาที่นักทํองเที่ยวและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทกําลังเพลิดเพลินกับการ
เลือกรับประทานอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณนานาชนิด พร๎อมทั้งบริโภคสัญญะแหํงอดีตกาล
รอบตัวอยํางอิ่มเอม รวมทั้งเป็นชํวงเวลาที่สื่อมวลชนกําลังจับจ๎องและคัดสรรปฏิบัติการของผู๎คนบน
พื้นที่ผํานเลนส๑และมุมมองที่แตกตํางกันออกไปอยํางขะมักเขม๎น ดังนั้น พื้นที่ของตลาดย๎อนยุคสามชุก
ในห๎วงเวลาของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกต้ังแตํเวลา 17.00-20.00 น. จึงเป็นพื้นที่ที่ความสัมพันธ๑และ
จินตนาการของผู๎คนแตกตํางหลากหลาย ทับซ๎อน และคลุกเคล๎ากันอยํางเข๎มข๎นและหนาแนํนมาก
ที่สุดในรอบปี 
 
สรุป 
 ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีต หมายถึง กลวิธีทางอํานาจที่
สําคัญของชาวตลาดสามชุกที่นํามาใช๎ในการเรียกคืนพลวัตทางเศรษฐกิจของตลาดสามชุกที่เคยเจริญ 
รุํงเรืองสูงสุดริมฝั่งแมํน้ําทําจีนให๎กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ด๎วยการรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างมรดกทาง
วัฒนธรรมจากอดีตของปัจเจกชนให๎เป็นสินค๎า ไมํวําจะเป็นกรรมวิธีการผลิตขนมและเครื่องด่ืมด๎วยสูตร
ลับเฉพาะของร๎านซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ได๎รับมาจากบรรพบุรุษ การนําความทรงจําในวัยเยาว๑มา
ผนึกรวมอยูํในของเด็กเลํนโบราณและการสร๎างตัวตนและของสะสมให๎กลายเป็นสินค๎าบริการ ตลอดจน
การประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมด๎านอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ๑ในอดีตของชาวตลาดสามชุก ให๎กลาย
มาเป็นสินค๎าในธุรกิจแหํงการทํองเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตในนามของ “ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก” 
เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการตํอสู๎กับธุรกิจการค๎าข๎ามชาติที่สัมพันธ๑กับการบริโภคความทันสมัย 

 ประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 1  ถูกจัดขึ้นในปี พ.ศ.2544   โดยคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และชาวตลาดสามชุกได๎ฉวยวันที่ชาวตลาดสามชุกมีจํานวนมากที่สุดในรอบปี
คือวันที่ 31 ธันวาคม จําหนํายอาหารพื้นบ๎านและอาหารสูตรโบราณ เนื่องจากเปน็วันที่ลูกหลานชาว
ตลาดสามชุกกวํา 300 ครัวเรือนได๎เดินทาง ‘กลับบ๎าน’ เพื่อมารํวมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารมื้อ
เย็นรํวมกับสมาชิกในครอบครัว ประเพณีดังกลําวจึงถูกประดิษฐ๑ขึ้นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการกระต๎ุน
พลวัตทางเศรษฐกิจของชาวตลาดสามชุก อยํางไรก็ตาม ความหมายของประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุก
ก็ได๎แปรเปลี่ยนไปตามบริบทใหมํๆ ตลอดเวลา  

 ตลาดสามชุกในบริบทของประเพณีอาหารอรํอยดีที่สามชุกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูํความหมาย
ของ “พื้นที่แหํงการสร๎างพลวัตทางเศรษฐกิจ” ให๎กับชาวตลาดสามชุกมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพื้นที่ทาง
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กายภาพของตลาดสามชุกได๎เปลี่ยนความหมายเป็น ‘ตลาดย๎อนยุคสามชุก’ แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ท่ีสัมพันธ๑กับอดีตของชาวสามชุกและนักทํองเที่ยวได๎กลายมาเป็นผู๎ซื้อคนสําคัญ เมื่อชาวตลาดสามชุก
ได๎รับรางวัลด๎านการอนุรักษ๑ศิลปสถาปัตยกรรมดีเดํนประเภทองค๑กร จากสมาคมสถาปนิกสยามใน  
พระบรมราชูปถัมภ๑ ตลอดจนได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นยํานประวัติศาสตร๑ จากกรมศิลปากรนั้นได๎ทําให๎
พื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกกลายเป็น “พื้นที่แหํงการรวมผู๎คนเดินทาง” ในชํวงเทศกาลประเพณีปีใหมํ
จนทําใหภ๎าครัฐชุดใหมํมีจินตนาการในการใช๎พื้นที่ดังกลําวเป็น “พื้นที่แหํงการรณรงค๑” โครงการของ
หนํวยงาน จึงใช๎เงินทุนเป็นเคร่ืองมือในการแทรกตัวลงมาในพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของ
ประเพณีอรํอยดีที่สามชุกและทําให๎พื้นที่ดังกลําวเปลี่ยนความหมายเป็น “พื้นที่แหํงการรณรงค๑ลด ละ
เลิกการสูบบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล๑” จนมาถึงปัจจุบัน  

 จากกระแสของการขยายตัวของตลาดโบราณหรือตลาดย๎อนยุค ได๎ทําให๎ตลาดย๎อนยุคสามชุก
จําเป็นต๎องหากลยุทธ๑ทางการตลาดเหนือคํูแขํงขันด๎วยการสร๎างปรากฏการณ๑ และชื่อการค๎าที่แปลก 
แตกตํางและไมํซ้ําใคร ชาวตลาดสามชุกจึงเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกให๎
กลายเป็น ”ประเพณีอรํอยดี กินฟรี! ทั้งตลาด” 

 นอกจากนี้ ตลาดย๎อนยุคสามชุกในบริบทของงานอาหารอรํอยดีที่สามชุกครั้งที่ 10 ในป ีพ.ศ.
2553 ยังเป็นชํวงของการรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑สร๎างประเพณียกสํารับอยํางเข๎มข๎น โดยคณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑ได๎ใช๎ปฏิบัติการดังกลําวเป็นเคร่ืองมือในการสร๎างผลประโยชน๑ทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจให๎แกํชาวตลาดสามชุก  ในขณะเดียวกันเมื่อพื้นที่ทางกายภาพของตลาดย๎อนยุคสามชุก
ถูกกําหนดให๎ทําหน๎าที่ที่แตกตํางกันในแตํละชํวงเวลา บริษัทห๎างร๎านเอกชน ภาครัฐชุดใหมํ ตลอดจน
ชาวตลาดสามชุกกลุํมตํางๆ ตํางพยายาม “เล็ดลอดและตํอรอง” กับกําหนดการเพื่อครอบครองและใช๎
ประโยชน๑จาก “เวลาและพื้นที่นอกกําหนดการ” ให๎มากที่สุด อีกทั้งในชํวงเวลาของประเพณีอาหาร
อรํอยดีที่สามชุกในวันที่ 31 ธันวาคมยังมีการเลื่อนไหล ทับซ๎อนระหวํางพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทาง
จินตนาการของผู๎คนกลุํมตํางๆ บนพื้นที่ตลาดย๎อนยุคสามชุกอยํางหนาแนํนที่สุดในรอบปีอีกด๎วย  
 จะเห็นได๎วํา กระบวนการร้ือฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของชาวตลาด
สามชุกให๎กลายมาเป็นสินค๎าในปัจจุบันนั้นแตกตํางจากผลการวิจัยของเอกรินทร๑ พึ่งประชา (2545: 
205-209) ศิลปกิจ   ต่ีขันติกุล (2546 : 12-13) และปราโมทย๑  ภักดีณรงค๑ (2547: 244-260) เนื่องจาก
การรื้อ-ประดิษฐ๑สร๎างประเพณีกรณีพระราหู หุํนน้ําเวียดนาม และผ๎าซิ่นตีนจกแมํแจํมเป็นวัฒนธรรม
ระดับชุมชนชนบทที่ถูกคนอ่ืนนําเอาวัฒนธรรมของพวกเขาไปประดิษฐ๑ใหมํ ผํานกระบวนการทางการ 
เมืองเรื่องมรดกจนกลายเป็นคุณคําระดับเมืองและประเทศ  โดยหุํนน้ําเวียดนามถูกรัฐถือสิทธิ์เข๎ามา
จัดการแสดงแทนประชาชนทั้งด๎านผู๎แสดงและสถานที่ในฐานะศิลปะการแสดงของชาติ ขณะที่ผ๎าซิ่น  
ตีนจกและพื้นที่แมํแจํมได๎กลายเป็นสนามของการประดิษฐ๑วาทกรรมของคนอ่ืนเพื่อสร๎างอัตลักษณ๑ให๎กับ
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ชนชั้นกลางในเขตเมืองให๎ดูมีรากเหง๎าทางวัฒนธรรมจนเกิดความขัดแย๎งกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร๑
วัฒนธรรมและความทรงจําของชาวแมํแจํม แตํในกรณีของตลาดย๎อนยุคสามชุกนั้น คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ๑และชาวตลาดสามชุก เป็นผู๎ประดิษฐ๑สร๎างประเพณีอรํอยดีกินฟรีที่
สามชุกให๎เป็นธุรกิจแหํงการถวิลหาอดีตที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการรื้อฟื้น-ประดิษฐ๑
สร๎างประเพณียกสํารับในอดีตขึ้นมาเอง เพื่อเป็นประโยชน๑ทั้งทางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจให๎กับ
ชาวตลาดสามชุกในปัจจุบัน มรดกทางวัฒนธรรมด๎านอาหารของชาวตลาดสามชุกจึงถูกเรียกกลับให๎
มาอยูํใน “วิถีชีวิตประจําวัน” ของผู๎คนบนพื้นที่ปัจจุบันได๎อยํางผสมกลมกลืน 
 เมื่อตลาดย๎อนยุคสามชุกได๎พลิกสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจให๎กลับมาเจริญรุํงเรืองอีกครั้งหนึ่ง
ในฐานะแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ๑กับอดีตและการรื้อฟื้นประดิษฐ๑สร๎างศิลปวัฒนธรรมใน
อดีตให๎เป็นสินค๎าได๎ทําให๎ ‘คนใน’ ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวสามชุกได๎กลับมาอยูํอาศัยและทํามาหากิน
ในพื้นที่ที่เป็นของบรรพบุรุษอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแตกตํางจากผลการวิจัยของศุภชัย  สิงห๑ยะบุศย๑ (2551: 
135) ที่กลําววํา ในชํวงระยะที่การทํองเที่ยวเริ่มเข๎าสูํเมืองหลวงพระบางและภาครัฐได๎กําหนดให๎พื้นที่
บ๎านเชียงมํวนเป็นยํานพักผํอนยามราตรีของนักทํองเที่ยวตํางประเทศนั้น ปฏิบัติการดังกลําวสํงผลตํอ
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร๎างประชากรของบ๎านเชียงมํวน ในทิศทางตรงกันข๎ามกับชาวตลาดสามชุก 
กลําวคือ จากการสํารวจประชากรบ๎านเชียงมํวนในปีพ.ศ.2549 พบวํา มีคนบ๎านเชียงมํวนหลงเหลืออยูํ
ในเขตบ๎านเชียงมํวนเพียง 10 หลังคาเรือน นอกนั้นเป็นคนรุํนใหมํที่เป็นชาวตํางประเทศ เนื่องจากคน
ท๎องถิ่นสํวนใหญํยังไมํมีความพร๎อมตํอการดําเนินธุรกิจรองรับชาวตํางชาติ ด๎วยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ
คือ ไมํมีเงินลงทุนและไมํมีประสบการณ๑ทางธุรกิจ จึงกลายเป็นโอกาสให๎นักลงทุนตํางประเทศเรียง 
ลําดับตามจํานวน คือ คนฝรั่งเศส จีน เวียดนาม ไทยและอินเดียเข๎ามาเชําตัวเรือนของคนบ๎านเชียงมํวน
ประกอบธุรกิจทํองเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ๑สํวนนี้แทนคนท๎องถิ่น 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังกลําวอีกวํา สัดสํวนโครงสร๎างทางสังคมที่เปลี่ยนไปอยํางมากและ
รวดเร็วเชํนนี้ได๎สํงผลตํอระบบสังคมของบ๎านเชียงมํวนเป็นอยํางมาก และเกิดวิกฤติวัฒนธรรมสําหรับ
วัดบ๎านเชียงมํวน อาทิ การเรียกลูกบ๎านมารํวมประชุมเพื่อแจ๎งขําวและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา
ได๎มีคนมารํวมประชุมเพียงเล็กน๎อย (ศุภชัย  สิงห๑ยะบุศย๑. 2551: 136) ซึ่งปรากฏการณ๑ดังกลําวแตกตําง
กับตลาดสามชุกที่ชาวตลาดสามชุกได๎ชํวยกันรื้อฟื้นและประดิษฐ๑สร๎างศิลปวัฒนธรรมในอดีตให๎มาเป็น
สินค๎า และสามารถพลิกวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจให๎กลับมาเจริญรุํงเรืองอีกครั้งหนึ่งด๎วยตนเอง ภาค 
ปฏิบัติการดังกลําวเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปสูํการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรม
ของชาวตลาดสามชุกอันเป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวมตามมา 
 

 



บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง “ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต” เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในบริบทของชุมชน
ท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทางกายภาพของลุ่มแม่น้้าท่าจีน  2) เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบท
การเมืองเรื่องพื้นที่  3)  เพื่อศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต  หน่วยใน
การวิเคราะห์ (Units of Analysis) คือ ปรากฏการณ์ในปฏิบัติการการจัดงานฉลองรางวัล ‚Merit of 
Award‛ จากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ส้านักงาน
ประจ้าภูมิภาค ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้แสดงให้เห็นถึงผลส้าเร็จสูงสุดของชาว
ตลาดสามชุกในการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ท้ามาหากินและที่อยู่อาศัยคืนจากกรมธนารักษ์ ด้วยการสร้างอดีต
ในพื้นที่แห่งนี้ให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานส้าคัญ
ระดับชาติและระดับสากล และ ปรากฏการณ์ในปฏิบัติการ ‚งานอาหารอร่อยดีกินฟรีที่สามชุกครั้งที่ 10‛ 
ปี พ.ศ.2553 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการร้ือฟื้นและประดิษฐ์สร้างอดีตให้เป็นสินค้าจนกลายเป็นธุรกิจ
แห่งการถวิลหาอดีตอย่างเข้มข้น  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. “ท้องถิ่นบ้านสามชุก” เกิดจากสัมพันธภาพแห่งการด้ารงอยู่ของผู้คนกับ “พื้นที่กายภาพ” 
อันเป็นที่ต้ังของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้้าท่าจีนและถูกขนาบด้วยแม่น้้า
ส้าคัญของที่ราบลุ่มภาคกลางอีก 2 สายคือแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าแม่กลอง ส่งผลให้พื้นที่บ้านสามชุก
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแม่น้้ามีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดมากับสายน้้ามากกว่าพื้นที่อ่ืน ท้องถิ่น
บ้านสามชุกจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวและตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มาต้ังแต่สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 ตลาดสามชุกในบริบทของชุมชนท้องถิ่น เป็นพื้นที่ของ ‚กลุ่มคน‛ หลากหลายกลุ่ม พวกเขาได้
ร่วมผลิตสร้างความหมายให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกตามเงื่อนไขและบริบทใหม่ตลอดเวลา จนกลายเป็น 
อัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในแต่ละช่วงระยะ เริ่มต้ังแต่การเป็น “พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าของ
ชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้้าท่าจีน”  ซึ่งมีที่มาจากผู้คนท้องถิ่นบ้านสามชุกได้ปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางการ
แลกเปลี่ยนสินค้าบนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้าท่าจีนและสันดอนทรายกลางแม่น้้าท่าจีนบริเวณบ้านสามชุก ท้ัง
ในฤดูน้้าหลากและน้้าลด ต่อมาเมื่อรัฐสยามได้สร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ ข้าวกลาย 
เป็นสินค้าออกที่ส้าคัญของประเทศตามความต้องการของตลาดโลก อัตลักษณ์ของตลาดสามชุกจึงแปร 
เปลี่ยนเป็น “ชุมชนการค้าข้าวแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้้าท่าจีน” หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลาดสามชุกถูก  
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ท้าให้มีความหมายเป็น “ตลาดประจ้าอ้าเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก” จากการสร้างพลวัตทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มพ่อค้าชาวจีน ผู้ด้าเนินธุรกิจค้าถ่าน นักธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐ  อย่างไรก็ตาม
เมื่อรัฐบาลไทยเริ่มต้นการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างเส้นทางคมนาคมสมัยใหม่ ถนนได้ส่งผลให้พลวัต
ทางเศรษฐกิจในตลาดสามชุกหยุดชะงักและค่อยๆ ซบเซาลงเพราะเกิดตลาดบกริมถนนหลวงมากมาย
หลายแห่ง พร้อมกับการเข้ามาของตลาดนัดสินค้าราคาถูกและห้างสรรพสินค้าข้ามชาติ สภาพความ
ตกต้่าทางเศรษฐกิจของตลาดสามชุกเป็นเหตุให้กรมธนารักษ์อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและเสนอให้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลับมายังตลาด
แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง ชาวตลาดสามชุกจึงรวมตัวกันต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ของ
บรรพบุรุษแห่งนี้ไว้ จนท้าให้ชาวตลาดสามชุกเกิด “ความขัดแย้งกับกรมธนารักษ์” ในที่สุด 
 2.  กลวิธีทางอ้านาจที่ส้าคัญของชาวตลาดสามชุกซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ต่อรอง  
ช่วงชิงและปกปักรักษาพื้นที่ตลาดสามชุกที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ท้ามาหากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้
ถูกไล่รื้อถอนโดยกรมธนารักษ์ คือ หนึ่ง การใช้ชุดความรู้ทั้งจากภายในและนอกชุมชนเพื่อมาประกอบ
สร้างอ้านาจให้กับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ สอง การผลิตสร้างความหมายและ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของตลาดสามชุกในปัจจุบัน ให้กลายเป็นพื้นที่ที่ประจุด้วยคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ชุดใหม่ ซึ่งกลายมาเป็นอัตลักษณ์ชุดใหม่ของตลาดสามชุกในนามของ ‘ตลาดย้อนยุค
สามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาดสามชุก และ สาม การใช้
อ้านาจกฎเกณฑ์ขององค์กรเอกชนและรัฐระดับชาติและนานาชาติ ในการก้าหนดคุณค่าประวัติศาสตร์
ให้กับพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุก ด้วยการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประเภทองค์กรจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ การท้าให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลาย 
เป็นย่านประวัติศาสตร์ และการท้าให้ตลาดย้อนยุคสามชุกกลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
 3. กลวิธีทางอ้านาจที่ส้าคัญของชาวตลาดสามชุกซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการช่วงชิงผู้ซื้อหรือใน
ปัจจุบันคือนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต จากธุรกิจการค้าข้ามชาติที่สัมพันธ์กับการบริโภคความทันสมัย 
คือ การรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให้กลายมาเป็นสินค้าในปัจจุบันในนามของ
ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต เพื่อท้าให้ตลาดแห่งนี้กลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งจากการ
บริโภคของนักท่องเที่ยวผู้ต้องการบริโภควัตถุ เรื่องราว หรือ สัญญะแห่งอดีตกาล  
 การรื้อฟื้น-ประดิษฐ์สร้างมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตให้เป็นสินค้า เป็นภาคปฏิบัติการที่ชาว
ตลาดสามชุกร่วมกันกระท้าทั้งในระดับปัจเจกและระดับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนและตรึงกรรมวิธี
การผลิตกาแฟและหมี่กรอบที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านขึ้นมาเป็นสินค้า การรื้อฟื้นความทรงจ้าในวัย
เยาว์ขึ้นมาแปรรูปเป็นสินค้าของเด็กเล่นโบราณ การประดิษฐ์สร้างของสะสมที่สัมพันธ์กับตัวตนให้กลาย
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มาเป็นสินค้าและบริการ ตลอดจนการประดิษฐ์สร้างมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของชาวตลาดสามชุกในอดีตให้กลายมาเป็นสินค้าในรูปลักษณ์ของ “ประเพณีอาหารอร่อยดีที่
สามชุก”        
  
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยไดอ้ภิปรายผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็นคือ ตลาดย้อนยุคสามชุกเป็นประดิษฐกรรมทาง
วัฒนธรรมจากอดีตเพื่อปัจจุบัน และตลาดย้อนยุคสามชุกเป็นพื้นที่แห่งการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้าง
ความทรงจ้าร่วมชุดใหม่ของชุมชน ดังนี้ 
 1. ตลาดย้อนยุคสามชุกเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมจากอดีตเพื่อปัจจุบัน 
 อังรี เลอเฟบว์ (Henri Lefebrve: 1991) อธิบายความหมายของพื้นที่ไวว้่า “พื้นที่” (Place/ 
Space) คือ ผลผลิตจากการให้ความหมายของผู้คนในสังคม อันเป็นผลจากจินตนาการและปฏิบัติการทาง
สังคมของผู้คน อย่างไรก็ตามความหมายของพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์ได้สร้างความหมายใหม่
ให้กับพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเครื่องมือในการโต้ตอบ ต่อรอง และขัดขืนอ้านาจที่เกิดจากความขัดแย้ง
เรื่องผลประโยชน์บนพื้นที่ และในขณะเดียวกันการสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ก็เป็นการเก็บกด 
ปิดกั้น กดทับบางอย่างไว้ด้วยเสมอ 
 เมื่อใช้มุมมองข้างต้นของเลอเฟบว์พิจารณา กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ของ
ชาวตลาดสามชุกจากพื้นที่ท่ีไร้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และไร้มูลค่าทางเศรษฐกิจตามจินตนาการของ
กรมธนารักษใ์ห้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาดสามชุก 
และกลายมาเป็นจุดขายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตในนามของ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิง และปกปักรักษาพื้นที่ท้ากินและพื้นที่อยู่อาศัยมาต้ังแต่
บรรพบุรุษแห่งนี้จากกรมธนารักษ์ พบว่า ความหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการคัดเลือก (Include) อดีตท่ี
เป็นประโยชน์ต่อคนสามชุกในปัจจุบันขึ้นมาตกแต่งและตีความใหม่ พร้อมทั้งคัดท้ิง (Exclude) และ     
กดทับอดีตชุดที่ไม่สอดรับกับความหมายใหม่เหล่านั้นออกไป 
 “อดีต” ที่คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์น้ามาประดิษฐ์สร้างให้ตลาดสามชุก
กลายเป็นสามชุกตลาดร้อยปีหรือตลาดย้อนยุคสามชุกนั้น ประกอบด้วยอดีต 2 ชุดคือ อดีตที่เกี่ยวกับ  
“เวลา”  หรือจุดก้าเนิดของพื้นที่ตลาดสามชุกและอดีตที่เกี่ยวกับ “พื้นที่” หรือชื่อเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า สามชุก   
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดสามชุกของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์ พบว่า สุนทรภู่ได้เดินทางผ่านพื้นที่แห่งนี้ในปี พ.ศ.2379 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวและนามบ้านสามชุกชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ถูกบันทึกไว้ในนิราศสุพรรณบทท่ี 217 
(กรมศิลปากร. 2510: 71) ถึงแม้ว่าก่อนหน้าการเดินทางเข้ามายังพื้นทีบ่้านสามชุกของสุนทรภู่มีหลักฐาน
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การเดินทางของผู้คนภายนอกเข้ามาหรือผ่านบริเวณนี้มาก่อนแล้ว อาทิ บันทึกของทางราชการที่รายงาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์แรงงานหรือการเก็บภาษี และแผนที่ยุทธศาสตร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) จ้านวน 2 ชุดก็ตาม แต่เอกสารข้างต้น
มิได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในการก้าหนดความหมายใหม่ให้กับตลาดสามชุก เนื่องจากผู้บันทึกอดีตชุด
ดังกล่าวไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากพอเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับ “สุนทรภู่” เนื่องจากสุนทรภู่ได้รับ
การยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกจากองค์กรยูเนสโกต้ังแต่ปี พ.ศ.2529  คุณค่าของบุคคลและบทประพันธ์
ทั้งหลายของสุนทรภู่จึงเป็นที่ยอมรับและรู้จักของผู้คนในระดับสากล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุกเชิงอนุรักษ์น้าเอาพลังของสากลที่ประทับบนผลงานของสุนทรภู่ คือ นิราศสุพรรณมาสร้าง
ความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น “สามชุกตลาดร้อยปี” หลักฐานดังกล่าวจึงได้รับการยอมรับ
และเชื่อถือจากสาธารณชนภายในประเทศว่า พื้นที่ตลาดสามชุกมีประวัติความเป็นมาเกือบ 180 ปี ใน
ขณะเดียวกันหลักฐานดังกล่าวก็ท้าหน้าที่กดทับความจริงที่ว่า พื้นที่สุนทรภู่เดินทางผ่านในปี พ.ศ.2379 
นั้นเป็นพื้นที่ของบ้านสามชุกเดิมไม่ใช่บ้านสามเพ็งหรือตลาดสามชุกในปัจจุบัน รวมทั้งคัดทิ้งอดีตของ
ตลาดสามชุกจากเอกสารชิ้นอ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวการเก็บภาษีและการวางแผนยุทธศาสตร์ออกไป 
 ส้าหรับอดีตท่ีเกี่ยวกับชื่อเรียกของพื้นที่แห่งนี้ว่า “สามชุก” น้ันจากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสใน
ชุมชนตลาดสามชุกของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ พบว่า ค้านี้มี 3 นัยยะดังปรากฏ
ในหนังสือสวดมนต์วัดสามชุก  นิทานพื้นบ้านสุพรรณบุรี และต้านานท้องถิ่น ตามล้าดับดังนี้ 
 นัยยะแรกปรากฏหลักฐานในหนังสือสวดมนต์วัดสามชุกได้กล่าวไว้ว่า  สามชุกมาจากค้าว่า 
‚กระชุก‛ หรือ ‚สีชุก‛ ภาชนะที่ชาวบ้านนิยมใช้ใส่สิ่งของเพื่อน้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายกัน และบางคราว
หากใครเดินทางมาถึงพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าก่อนไม่ว่าจะเป็นชาวเรือ ชาวป่า หรือชาวบ้านก็ต้องรอคอย
อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นฝ่ายที่มาก่อนจึงต้องเก็บสินค้าไว้ในกระชุกหรือสามชุกของตนเพื่อป้องกันข้าวของ
เสียหาย บรรดาพวกพ่อค้าแม่ค้าจึงนิยมสานกระชุกไว้ใส่สินค้าของตนในช่วงเวลาที่ต้องรอคอยแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างกัน ทั้งการสานกระชุกแบบรูปฟักผ่าตามยาวเพื่อใช้สอดลงในเกวียนเพื่อใส่ข้าวเปลือก 
นุ่นและถ่าน และสานกระชุกแบบทรงกลมไว้บรรจุสิ่งของเป็นต้น ซึ่งกระชุกทั้งสองลักษณะล้วนเรียกว่า 
กระชุก สีชุก สามชุกหรือกระชุได้ทั้งสิ้น ส่งผลให้ชาวบ้านทั้งในท้องถิ่นและต่างถิ่นพากันเรียกละแวกนั้น
ว่า ‚บ้านกระชุก‛ หรือ ‚บ้านสามชุก‛ เรื่อยมา (พระครูสุวรรณวิจิตร. ม.ป.ป.: ประวัติวัดสามชุก) 
 นัยยะที่สองปรากฏหลักฐานในนิทานพื้นบ้านสุพรรณบุรีซึ่งได้กล่าวไว้ว่า  สามชุกมาจากการ
ที่ชุมชนย่านนี้มีท้าเลที่ต้ังอันเป็นเสมือนชุมทางการค้าที่สามารถติดต่อได้ถึง 3 สายหรือ 3 แพร่งด้วยกัน 
ได้แก่ ทางเรือจากทิศเหนือและทิศใต้ และทางเกวียนจากทิศตะวันตก ท้าให้ย่านนี้กลายเป็นย่านที่มีผู้คน
ชุกชุม จนเกิดการผนวกค้าระหว่าง ‚สามแพร่ง‛ กับ ‚ชุกชุม‛ กลายเป็นค้าว่า ‚สามชุก‛ ท่ีใช้เรียกขาน
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ย่านนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมา (ศิวกานท์ ปทุมสูติ, สุนันทา สุนทรประเสริฐ และอรอนงค์ โชคสุกล. 2534: 
109)   
 ส้าหรับนัยยะที่สามมาจากค้าบอกเล่าของศิริ สรหงษ์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้สนใจศึกษาและ
รวบรวมประวัติความเป็นมาของตลาดสามชุกจากต้านานท้องถิ่นได้เล่าว่า สามชุกมาจากค้าว่า ‚สามสี
ชุก‛ โดยมีเรื่องเล่าขานกันมาว่า สมัยก่อนที่บริเวณบ้านสามชุกได้เคยมีเรือชะล่าหรือเรือทรัพย์แผ่นดิน
เคลื่อนที่ผ่านไปมาอยู่ใต้ดิน โดยเรือทรัพย์แผ่นดินล้านี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเรือท่ีบรรทุกเงินบรรทุก
ทองเอาไว้มากมายตักตวงเท่าใดก็ไม่หมด ชาวบ้านได้ช่วยกันน้าทรัพย์สินจากเรือขึ้นมาใส่เกวียนซึ่งมี
มากมายถึงสามสีชุกด้วยกัน จึงเกิดค้าร่้าลือไปทั่วสารทิศและเกิดการเรียกขานย่านนี้ว่า ‚บ้านสามสีชุก‛ 
หรือ ‚บ้านสามชุก‛ ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา (อรุณี จ้าปานิล. 2550: 28) 
 จากความหมายของค้าว่า “สามชุก” ทั้ง 3 นัยยะที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าชื่อเรียกพื้นที่ 
“สามชุก” นั้น มีเพียงความหมายแรกที่สอดรับกับการเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว
ละว้า ชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยตามทีสุ่นทรภู่ได้บันทึกไว้ในโคลงนิราศสุพรรณ ดังนั้นความหมายตาม
นัยยะที่ 2 และ 3 จึงถูกคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์คัดทิ้ง และเพื่อให้อดีตที่สร้างขึ้น
สามารถน้าไปใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์จึงพยายามเสาะหา
วัตถุทางวัฒนธรรมในอดีตที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นภาพตัวแทนแห่งอดีต โดยน้าภาชนะใส่
สิ่งของท่ีถูกเรียกว่า “กระชุก” และถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่ตามบ้านเรือนของผู้คนในชุมชนมาตกแต่งและจ้าลอง
ใหม่ให้อยู่ในเกวียนขนาดใหญ่ เพื่อน้ามาประกอบสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ตลาดสามชุกร่วมกับ
โคลงนิราศสุพรรณ ณ บริเวณป้ายทางเข้าตลาดย้อนยุคสามชุกในพื้นที่และเวลาส้าคัญของชาวตลาด
สามชุก อาทิ พิธีเปิดงานอร่อยดีที่สามชุก และพิธีฉลองรางวัล ‚Merit of Award‛ จากองค์กรการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ   
 ปฏิบัติการคัดเลือกและคัดทิ้งอดีตของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์นี้ ยังถูก
น้ามาใช้ในการท้าใหเ้ถ้าแก่คนหน่ึงของตลาดสามชุกในฐานะเจ้าภาษีนายอากรและเจ้าของโรงเหล้าโรง
ยาฝิ่นกลายเป็น “วีรบุรุษของชุมชน” ด้วยการน้าเสนอแต่เพียงอดีตที่ท้าคุณงามความดีให้กับรัฐไทยจน
ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิจากพระมหากษัตริย์ไทยให้สาธารณชนได้รับรู้และจดจ้าเท่านั้น เพื่อน้า
อดีตดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือทางสัญลักษณ์ในการต่อสู้ต่อรองกับกรมธนารักษ์ว่า พื้นที่แห่งนี้มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันอดีตอีกส่วนหนึ่งของเถ้าแก่คนดังกล่าวในฐานะเจ้าของแหล่งอบายมุข
ต่างๆ ในตลาดสามชุกก็ถูกคัดทิ้งไม่ได้รับการกล่าวขานให้สาธารณชนได้รับรู้และถูกกดทับใหม้ีพื้นที่อยู่
แต่ในความทรงจ้าของผู้คนเท่านั้น 
 ปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ที่คัดสรรอดีตมาสร้างความหมาย
ใหม่พร้อมกับกดทับและปิดบังอดีตบางส่วนไว้ ยังปรากฏกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสามชุกในรูปลักษณ์
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ของพิพิธภัณฑ์บ้านพูดได้ ชาวตลาดสามชุกได้คัดเลือกเรื่องราว  ภาพถ่ายและของสะสมประจ้าตระกูล
เพียงบางเรื่อง บางภาพและบางชิ้นที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านอยากเปิดเผยและอยากน้าเสนอให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้มาจัดวางไว้ ณ มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเท่านั้น หาใช่อดีตทั้งหมดของบุคคลนั้นไม่  ภาพตัวแทนแห่ง
อดีตเหล่านั้นท้าใหน้ักท่องเที่ยวถูกก้ากับให้ “รู้” แค่อดีตเพียงบางส่วนที่เจ้าของบ้านอยากให้รู้ 
 ดังนั้น “อดีต” ที่ปรากฏบนพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกจึงเป็นอดีตที่ถูกคัดเลือก ถูกปรุงแต่งและ
ถูกสร้างใหม่เพื่อน้ามาประกอบสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็น ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ ท่ี
ประจุด้วยอดีตชุดใหม่  
 เมื่อชาวตลาดสามชุกเป็นผู้สร้างอดีตใหม้ีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน  และ
สถาปนาวัตถุทางวัฒนธรรมที่ประจุด้วยอดีตหรือประวัติศาสตร์ชุดใหม่ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติในนามของ “ย่านประวัติศาสตร์” หรือกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ด้วยตนเอง การตรึงอดีตและสถาปัตยกรรมภายในตลาดสามชุกให้คงรูปลักษณ์ดังเดิมจึงไม่ก่อให้เกิด
การขัดแย้งระหว่างชาวชุมชนตลาดสามชุกกับกรมศิลปากร เพราะอดีตที่อยู่ในวิถีชีวิตประจ้าวันของชาว
ตลาดสามชุกเป็นอดีตของพวกเขาเอง ซึ่งแตกต่างกับกระบวนการท้าให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของกรมศิลปากร เพราะกรมศิลปากรท้าให้อดีตที่เคยเป็นของ
ผู้คนในพื้นที่กลายเป็นปัจจุบันกลายเป็นอดีตของคนอ่ืนด้วยการสร้างเรื่องราวให้ผูกติดกับประวัติศาสตร์
ชาติ สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์  ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวท้าให้ผลการวิจัยของปริญญานิพนธ์
เล่มนี้แตกต่างกับผลการวิจัยของมูริซิโอ เพเลจจี (Murizio Peleggi: 2002) อยู่ 2 ประการคือ 
 ประการแรก เพลเลจจี ชี้ให้เห็นว่า เมื่อประเทศไทยได้สถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ดังเช่น เมืองโบราณสุโขทัยและอยุธยา รัฐก็ได้ต้ัง
หน่วยงานคือ กรมศิลปากรขึ้นมาดูแลแหล่งประวัติศาสตร์นั้นๆ พร้อมทั้งท้าให้แหล่งประวัติศาสตร์นั้น
กลายเป็นสินค้าเพื่อการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยการกันให้ประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นออกไป
จากพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการแยกอดีตไว้คนละส่วนกับพื้นที่ในชีวิตประจ้าวันของคนปัจจุบัน 
แต่ส้าหรับพื้นที่ของตลาดสามชุกมีความหมายมากกว่าการเป็นซากปรักหักพัง ที่ถูกจัดไว้ในพื้นที่เขต
อุทยานประวัติศาสตร์ เพราะพื้นที่ในอดีตของตลาดสามชุกถูกวางทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ของ
ตลาดสามชุกในปัจจุบันที่มีชีวิตของชาวตลาดสามชุกปัจจุบันรวมอยู่ด้วย ดังนั้นอดีตในแต่ละบริบทของ
ตลาดสามชุกจึงผสมผสาน คลุกเคล้า เลื่อนไหลอยู่กับพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทาง
จินตนาการของผู้คนในปัจจุบันท้ังที่เหมือนและแตกต่างกัน 
 ประการที่สอง เพเลจจีได้กล่าวว่า กระบวนการท้าให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนกลายเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยนั้น รัฐเป็นผู้ใช้อ้านาจในการด้าเนินการค้นคว้า เคลื่อนย้าย  ยืนยันความ
เป็นของแท้และสืบสานมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียว  และพยายามบังคับให้ชาวบ้านยอมรับ
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ความชอบธรรมในการจัดการมรดกจากอดีตกาลนั้น ด้วยการสร้างเรื่องราวให้ผูกติดกับประวัติศาสตร์ชาติ 
สถาบันพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายบังคับ ซึ่งเป็นการท้าให้อดีตที่เคย
เป็นของผู้คนในพื้นที่ปัจจุบันกลายเป็นอดีตของคนอ่ืน เป็นอดีตที่แปลกแยกไม่มีความสัมพันธ์กับผู้คน
และพื้นที่ในปัจจุบัน แต่ส้าหรับชาวตลาดสามชุกนั้น พวกเขาเป็นผู้เลือก ตกแต่ง และผลักดันให้มรดก
ทางวัฒนธรรมในอดีตของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบัน ผ่านกระบวนการให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์
และได้รับการยืนยันความเป็นของแท้และด้ังเดิมจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศชาติ และ
ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนท้าให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นกลายเป็นสินค้าในธุรกิจ
การท่องเที่ยวถวิลหาอดีตด้วยตนเอง อดีตของชาวตลาดสามชุกจึงผสานผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนและ
พื้นที่ในปัจจุบัน และถูก “ผลิตซ้้า” อยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็น “วิถีชีวิตประจ้าวัน” ของผู้คนในตลาด
สามชุกในปัจจุบัน   
 ดังนั้น พื้นที่ของตลาดย้อนยุคสามชุกจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมแห่งการจ้าลองภาพ 
เสมือนอดีตท่ีผ่านการคัดเลือกข้อเท็จจริงบางอย่างและคัดทิ้งข้อเท็จจริงบางอย่าง พร้อมทั้งผ่านการตี 
ความใหม่ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน เพื่อให้อดีตชุดใหม่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองเชิงสัญลักษณ์กับ
กรมธนารักษ์และรับใช้ชาวตลาดสามชุกในปัจจุบัน 
  
 2. ตลาดย้อนยุคสามชุกเป็นพื้นที่แห่งการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างความทรงจ าร่วม
ชุดใหม่ของชุมชน  

 จากการที่รัฐบาลไทยเริ่มต้นการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างถนนทั้งทางหลวงแผ่นดินและทาง
หลวงชนบทส่งผลให้วิถีแห่งการเดินทางและการขนส่งทางน้้าด้วยเรือของตลาดสามชุกสิ้นสุดลง และจาก
การพัฒนาปรับปรุงถนนสายต่างๆ รอบตลาดสามชุกให้กว้างขวางและเชื่อมโยงติดต่อกันใช้เวลายาวนาน 
ส่งผลให้พ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าเกิดอุปสรรคในการเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้ายังตลาดสามชุก 
พลวัตทางเศรษฐกิจในตลาดสามชุกจึงหยุดชะงักและค่อยๆ  ซบเซาลง  
 นอกจากหน่วยงานภาครัฐท้าให้ตลาดสามชุกอยู่ในภาวะซบเซาแล้ว  หน่วยธุรกิจภาคเอกชนท้ัง
พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่น้าเอาสินค้าราคาถูกไปเสนอให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ของบรรษัทข้ามชาติที่ใช้อ้านาจของเงินทุนท้าให้สินค้าประเภทต่างๆ มีราคาต้่ากว่าสินค้าในตลาดสามชุก 
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้จ้านวนสินค้าและจ้านวนผู้ซื้อผู้ขายภายในตลาดสามชุกลดลงเรื่อยๆ และท้าให้
พ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดสามชุกหันไปท้าอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการค้าขาย เช่น การเพาะปลูกข้าว อ้อย 
พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น บางรายก็ย้ายออกไปหาที่ท้ากินใหม่ทิ้งอาคารบ้านเรือนให้รกร้างว่างเปล่า
และบางรายก็ปิดกิจการลงในที่สุด ลูกหลานชาวตลาดสามชุกต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานท้าใน
ลักษณะใหม่ที่พวกเขาคิดว่ามั่นคงและก้าวหน้ามากกว่าอาชีพค้าขายของบิดามารดาในตลาดสามชุก 



207 
 

 การกระจัดกระจายและพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินมาต้ังแต่บรรพบุรุษของผู้คน
ในตลาดสามชุก ส่งผลให้สายสัมพันธ์และความทรงจ้าร่วมกันเกี่ยวกับอดีตของชุมชนถูกลืมเลือนไปกลาย 
เป็นเพียง “ความทรงจ้าส่วนบุคคล” และเป็นความทรงจ้าที่แทบจะไม่มีโอกาสได้เล่าให้ผู้ใดไดฟ้ังแม้แต่
คนในครอบครัว 

 ดังนั้น เมื่อชาวตลาดสามชุกได้ร่วมกันรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของชุมชนขึ้นมาใหม่ผ่านกิจกรรม
ภาพเก่าเล่าขานต้านานสามชุก เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้อาวุโสในชุมชนได้เล่าเรื่องราวในอดีตของพื้นที่และวิถี
ชีวิตของผู้คนที่ใช้พื้นที่ร่วมกันให้ลูกหลานได้ฟัง และกิจกรรมงานร้าลึกประวัติศาสตร์สามชุกเพื่อเปิด
โอกาสให้คนในตลาดสามชุกได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตด้านต่างๆ ของตลาดสามชุก เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการบอกเล่าของคนในท้องถิ่นและเพื่อกระตุ้น
ให้คนในท้องถิ่นเกิดจิตส้านึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง กิจกรรมทั้ง 2 ส่งผลให้เกิดการรวม 
กลุ่มของชาวตลาดสามชุกหลากหลายวัยเข้ามาร่วมรื้อฟื้นและแลกเปลี่ยนความทรงจ้ากัน ปฏิบัติการ
ดังกล่าวท้าให้ “ความทรงจ้าส่วนบุคคล” เข้ามาเชื่อมต่อกันจนกลายเป็น “ความทรงจ้าร่วมทางสังคม” 
ของชาวตลาดสามชุกอีกครั้งหนึ่ง  

 การรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ชุมชนจนกลายมาเป็นความทรงจ้าร่วมกันทางสังคม มีผลส้าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ตนเองของชาวตลาดสามชุกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ชาวตลาดสามชุกเริ่มมอง 
เห็นรากเหง้าของตนเองเด่นชัดขึ้น และเริ่มสร้าง “อัตลักษณ์” ชุดใหม่ของตนเองจากความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมที่น้ามาสู่การสร้างสรรค์การผลิตใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อรรถจักร 
สัตยานุรักษ์ (2553: 84) กล่าวว่า การผลิตใหม่ที่สร้างจากทุนวัฒนธรรมนี้จะมีลักษณะแตกต่างไปจาก
การผลิตที่เกิดจากทุนทั่วไปตรงทีว่่า การผลิตใหม่จากทุนวัฒนธรรมจะเน้นการกระจายโอกาสและรายได้
ไปสู่ผู้คนที่ร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ชุดเดียวกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับภาคปฏบัติการรื้อฟื้น   
ภูมิปัญญาทางอาหารของชาวสามชุกมาประดิษฐ์สร้างให้เป็นงานอาหารอร่อยดีที่สามชุก จนกลายเป็น
ประเพณีประจ้าปีของชุมชน และกลายเป็นประเพณีที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดในรอบปีให้กับชาวตลาด
สามชุก 

 เมื่อชาวตลาดสามชุกได้ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ของชุมชนขึ้นมาใหม่ จากเอกสารประเภทต่างๆ 
ตลอดจนจากค้าบอกเล่าและความทรงจ้าของผู้อาวุโสประจ้าชุมชน โดยการรื้อฟื้นสุนทรภู่และโคลงนิราศ
สุพรรณ ขุนจ้านงจีนารักษ์ วัตถุ เรื่องราวและของสะสมต่างๆ ของชาวตลาดสามชุกให้กลับขึ้นมาชีวิต
อีกครั้งหนึ่งบนพื้นที่ปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น 
“สามชุกตลาดร้อยปีหรือตลาดย้อนยุคสามชุก” จนกลายเป็นความทรงจ้าทางสังคมชุดใหม่ของชาวตลาด
สามชุกนั้น ชาวตลาดสามชุกก็ได้ส่งต่อความทรงจ้าชุดใหม่ไปยังลูกหลานภายในชุมชนหลากหลายวิธี 
เช่น การพิมพ์ไว้ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของตลาดสามชุกและหนังสือสืบสานงานศิลป์ถิน่สามชุก การ
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จัดกิจกรรมขี่จักรยานแรลลี่ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ส้าคัญที่ต้ังอยู่รายรอบตลาด
สามชุก และการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในต้าบลสามชุกเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากผู้รู้ในตลาดสามชุกจนเป็นบ่อเกิดของ ‚มัคคุเทศก์น้อย‛ ในเวลาต่อมา 

ปฏิบัติการของชาวตลาดสามชุกข้างต้น ได้ท้าให้ความทรงจ้าร่วมทางสังคมชุดใหม่ที่ชาวตลาด
สามชุกร่วมกันสร้างขึ้นถูกผลิตซ้้า ถักทอ และสานต่อเป็นตาข่ายแห่งสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนและ
ความทรงจ้าชุดใหม่บนพื้นที่ตลาดสามชุกอย่างแน่นหนา และเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนเชื่อมร้อย
ผู้คนภายในตลาดสามชุกเข้าด้วยกัน 

 นอกจากนี้ เมื่องานวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก (2552) โดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
และชาวตลาดสามชุก ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นสามชุกทั้งในมิติสังคมวิทยา 
วัฒนธรรม พื้นที่ทางกายภาพ สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ของคนในชุมชนครบทุกมิติ และได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยผ่านการสัมมนาทางวิชาการ ณ ตลาดสามชุก การจัดนิทรรศการ รวมทั้งจัดท้าเป็นหนังสือ
และสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นั้นได้ท้าให้ชาวตลาดสามชุกเกิดความตระหนักและส้านึก
ร่วมกันว่า พวกเขาเป็นพวกเดียวกัน เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมใช้พื้นที่เดียวกันทั้ง
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์เพื่ออยู่อาศัยและท้ามาหากินร่วมกัน ตลอดจนมีการช่วยเหลือพึ่งพา
อาศัยกันระหว่างเครือญาติและกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมาช้านาน อีกทั้งมีการเผชิญต่อปัญหาและต่อสู้
วิกฤตการณ์เรื่องต่างๆ มาด้วยกัน ดังนั้นการรื้อฟื้นความทรงจ้าร่วมของชาวชุมชนตลาดสามชุกจากการ
มีส่วนร่วมในการท้าวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนในชุมชนหลากหลายวัย ได้ท้าให้ชาวชุมชนมีความ
เข้มแข็งอันเกิดจากความส้านึกในความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของคนทั้งหมดในชุมชน รวมทั้งช่วยฟื้นฟู
พลังทางปัญญาของชาวตลาดสามชุกในการท้าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างลึกซึ้ง   

 เมื่อความทรงจ้าร่วมทางสังคมชุดใหม่อยู่ในบริบทของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต ชาวตลาด
สามชุกก็ได้พยายามสร้างธุรกิจหรือสินค้าของตนให้มีอดีตเกาะเกี่ยวกับความทรงจ้าร่วมทางสังคมชุดใหม่
นี้ โดยเลือกหยิบใช้ความทรงจ้าบางเรื่อง บางเวลา บางพื้นที่มาสร้างให้สินค้าและบริการของตนมีอดีต
ที่ผูกพันกับความทรงจ้าร่วมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟื้นกรรมวิธีการผลิตกาแฟและหมี่กรอบโบราณ
ที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านขึ้นมาเป็นสินค้า การรื้อฟื้นความทรงจ้าในวัยเยาว์ขึ้นมาผลิตสร้างให้เป็น
สินค้าในรูปลักษณ์ของเด็กเล่นโบราณ และการประดิษฐ์สร้างของสะสมที่สัมพันธ์กับตัวตนให้กลายมา
เป็นสินค้าและบริการ 
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 ดังนั้น “ความทรงจ้าร่วมกันทางสังคม” ได้น้าไปสู่การสร้าง “ตัวตน” ของคนในสังคมให้หมาย
รู้ได้ว่าตนเองนั้นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในชุมชนในฐานะใดและที่ส้าคัญก็คือ ผู้ที่ร่วมอยู่ในความ
ทรงจ้าเดียวกันย่อมส้านึกว่าทุกคนอยู่ร่วมกันทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต “ความทรงจ้าร่วมกันทาง
สังคม” จึงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงทุกคนในสังคมเอาไว้ด้วยกัน และเป็นพลังในการถักทอสายสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้คนที่เคยห่างหายกันไปในช่วงที่ตลาดเกิดภาวะซบเซาให้กลับมาร่วมพลิกฟื้นตลาดสามชุก
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยที่แต่ละคนก็ยอมที่จะสละปักเจกภาพบางส่วนเพื่อที่จะได้มาอยู่ร่วมกัน
อย่างอบอุ่นในชุมชนที่มีความหมายใหม่แห่งนี้  (อรรถจักร สัตยานุรักษ์. 2548: 8, 2553: 84) 
 ถึงแม้ลูกหลานของชาวตลาดสามชุกได้เลือกตีความและสร้าง “อดีต” ชุดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นบน
พื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกในบริบทของธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตตลอดเวลา แต่พวกเขาก็ได้สร้างเรื่องเล่า
และเหตุการณ์ที่เกาะเกี่ยวกับความทรงจ้าทางสังคมชุดใหม่ไว้อย่างเหนียวแน่น ปฏิบัติการดังกล่าวส่งผล
ให้ชาวตลาดสามชุกสามารถรักษา “ตัวตนหรืออัตลักษณ์” ที่แตกต่างหลากหลายของตนไว้ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์   และสามารถตอบสนองความต้องการเสพสัญญะแห่งอดีต
ที่แปลก แตกต่าง ไม่ซ้้าใครของนักท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตได้เป็นอย่างดี ตลาดย้อนยุคสามชุกแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับอดีตของชาวตลาดสามชุกแห่งนี้ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เชิงถวิลหาอดีตมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

 จะเห็นได้ว่า กระบวนการรื้อฟื้นและสร้างความทรงจ้าต่ออดีตร่วมกันของชาวตลาดสามชุก
เป็นกระบวนการกระชับสายใยความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนให้ตระหนักถึงคุณค่าของ “พื้นที่” และ 
“ผู้คน” ที่ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดพลังทางปัญญาท้าให้ชาวตลาดสามชุกมองเห็น
ทางเลือกและทางรอดในการเลือกใช้ทุนทางวัฒนธรรมของตนเองในการต่อสู้กับอ้านาจรัฐและทุนนิยม
ข้ามชาติด้วยตนเอง ทักษะและพลังทางปัญญาดังกล่าวส่งผลให้ชาวตลาดสามชุกสามารถเผชิญหน้า
กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ผลการวิจัยเรื่อง “ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต” 
ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมวิจัย และชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ ดังนี้ 
 1.    ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมวิจัย 
 ผลจากงานวิจัยเรื่องนี้  สามารถใช้เป็นแนวทางในการท้าความเข้าใจกระบวนการผลิตสร้าง
ความหมายของพื้นที่และกระบวนการท้าให้มรดกวัฒนธรรมในอดีตกลายเป็นสินค้าในปัจจุบันของชุมชน
ท้องถิ่นที่ก้าลังเปลี่ยนผ่านมาเป็นชุมชนแห่งธุรกิจการถวิลหาอดีตหรือ ‚ตลาดย้อนยุค‛ รวมทั้งชุมชนที่มี
มิติด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยตระหนักว่าตลาด
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แห่งนี้อดุมไปด้วยเรื่องเล่าทั้งเป็นเรื่องของตัวเอง เรื่องของผู้อื่น และเรื่องของชุมชนเพื่อน้ามาประกอบ
สร้างต้าแหน่งแห่งที่และความเป็น “ตัวตน” ของผู้เล่าบนพื้นที่ตลาดย้อนยุคสามชุกและสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้นที่และการประกอบสร้างเป็นชุมชน “การเมืองเรื่องเล่า” ของผู้คนที่แตกต่าง
หลากหลายในตลาดสามชุกจึงเต็มไปด้วยสีสันน่าสนใจ ตลาดสามชุกจึงเป็น ‘สนาม’ ที่น่าสนใจส้าหรับ
การวิเคราะห์และทดสอบแนวคิดทฤษฎีต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจะท้าให้วงวิชาการศิลปวัฒนธรรมวิจัย
สามารถสร้างแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว 
 2.    ข้อเสนอแนะต่อชุมชนตลาดสามชุก 
 ชาวตลาดสามชุกสามารถน้าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นฐานการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน
โรงเรียนต่างๆ โดยอาจน้าผลการวิจัยบางส่วนบูรณาการเข้ากับ “หลักสูตรท้องถิ่น” เพื่อเปิดโอกาสให้
เรื่องราว/อดีต/ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้รับการค้นคว้า ถกถียง และปรับปรุงให้มีชีวิตอยู่เสมอ ซึ่ง
สอดคล้องสัมพันธ์กับวัยอยากรู้อยากเห็นและเปี่ยมล้นด้วยจินตนาการของเด็กอยู่แล้ว องค์ความรู้ที่ได้
จากการค้นหาและสืบสวนอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งจากหลักฐานทางวัตถุและค้าบอกเล่าจากความทรงจ้า
ของผู้อาวุโสในชุมชนจะเป็นตาข่ายของความทรงจ้าเล็กๆ ที่ทุกคนร่วมกันถักทอขึ้นมา เพื่อให้ได้เรียนรู้ 
จดจ้าและสืบสานกันต่อไป พร้อมทั้งท้าให้สายสัมพันธ์ของคนในชุมชน และระหว่างชุมชนกับสถาน 
ศึกษาในพื้นที่ได้ใกล้ชิดและกระชับแน่นหนากันมากยิ่งขึ้น 
 3.    ข้อเสนอแนะต่อชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 ผลการวิจัยเรื่องนี้ท้าให้ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้มีมุมมองในการท้าความเข้าใจมิติการต่อสู้ของ
ชาวชุมชนตลาดสามชุก ด้วยการรื้อฟื้นอดีต/ประวัติศาสตร์/ความทรงจ้าของผู้คนในชุมชนชนให้กลาย
มาเป็นความทรงจ้าร่วมทางสังคม ปฏิบัติการดังกล่าวได้สร้างให้ชาวตลาดสามชุกเกิดจิตส้านึกของความ
เป็นพวกเดียวกัน ค้นพบอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่ได้สั่งสมมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่ง
สามารถน้าไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจขึ้น ได้ส่งผลให้ชาวตลาดสามชุกมอง 
เห็นทางเลือกและทางรอดในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยมด้วยตนเอง อัน
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางปัญญาในการปรับตัวและทักษะในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต ซึ่ง
ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนสามารถน้าไปศึกษาและบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนในบริบทของตนเอง 
 4.    ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การด้ินรนต่อสู้ของชาวตลาดสามชุกโดยการเรียนรู้ ปรับตัวและแสวงหาแนวทางในการปกปัก
รักษาและช่วงชิงพื้นที่ท้ากินและอยู่อาศัยมาจากกรมธนารักษ์ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นว่าความเป็นชุมชน
และวัฒนธรรมชุมชนยังมิได้ถูกท้าลายไปโดยสิ้นเชิง แม้ว่าลักษณะทางกายภาพของตลาดจะถูกท้าให้
เปลี่ยนแปลงไป ในทางตรงกันข้ามชาวตลาดสามชุกได้กลับไปหาอัตลักษณ์ของตัวเองในอดีตและน้ามา
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ผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงว่าจิตส้านึกของความเป็นชุมชนยังด้ารงอยู่ ศักยภาพของชุมชนใน
การพึ่งตนเองและจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองยังสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ ปฏิบัติการหรือวาทกรรมของชาวตลาดสามชุกเพื่อตอบโต้
กับกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยมจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติควรให้
ความสนใจและให้ความส้าคัญต่อการวางแผนพัฒนาชนบท โดยทบทวนตรวจสอบทิศทางการพัฒนา 
ให้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนเป็นส้าคัญ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมทรัพยากรน า้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม. (2553). แผนทีม่าตรฐานการแบ่ง 
             ลุ่มน ้าหลกัและลุ่มน ้าสาขาของประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริน้ติง้แอนด์ 
              พบัลิสชิ่ง จ ากดั. 
กรมศลิปากร. (2510). โคลงนิราศสพุรรณของสนุทรภู่ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมด้วยเชิงอรรถและแผนที่ 
            สงัเขปแสดงระยะเดินทาง. พระนคร: กรมศลิปากร. 
กิตต ิตนัไทย. (2520). คลองกบัระบบเศรษฐกิจของไทย (2367-2453). วิทยานิพนธ์ อ.ม. 
               (ประวตัิศาสตร์). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุเชิงอนรัุกษ์. (2551). สืบสานงานศิลป์ถ่ินสามชกุ. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. 
               มปท.มปพ. 
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. (2504). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3. พระนคร: ครุุสภา. 
________. (2517). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4 เล่ม 2 . พระนคร: ครุุสภา. 
ชยนัต์  วรรธนะภตูิ. (2543). คนเมือง: ตวัตน การผลิตซ า้สร้างใหม ่และพืน้ท่ีทางสงัคมของคนเมือง. 

  ใน เอกสารจากการเสวนาทางวิชาการเร่ือง คนเมืองท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง.  
  หน้า 19-21. ถ่ายเอกสาร. 

ชาย โพธิสิตา. (2552). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจยัเชิงคณุภาพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
               พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน). 
ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. (2549). วาทกรรมการพฒันา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์  

 และความเป็นอื่น. พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์วิภาษา. 
ซเึกฮารุ ทานาเบ้. (2518 ตลุาคม – 2519 มกราคม). การชลประทานเพ่ือการเกษตรในประวตัศิาสตร์ 
              เศรษฐกิจไทย. วารสารธรรมศาสตร์. 5 (2): 71-72. 
ณฐัวฒุิ อศัวโกวิทวงศ์และคณะ. (2550). ย่านตลาด 100 ปี สามชุกกบักลไกชมุชนในมิติการอนรุักษ์.  
            กรุงเทพฯ: โครงการปฏิการชมุชนและเมืองนา่อยู่ มลูนิธิชมุชนไท.  
ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. (2511). เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี. ใน  
            หนงัสือแจกในงานฌาปนกิจศพหม่อมล าดวน ดิศกลุ ณ อยธุยา 22 กรกฎาคม 2511. 

พระนคร: ครุุสภา. 
ธนภน วฒันกลุ. (2550). การเมืองเร่ืองพืน้ที่: พลวตัทางสงัคม (กรณีศึกษาชมุชนป้อมมหากาฬ). 
               พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: มลูนิธิสถาบนัวิชาการ 14 ตลุาคม. 
 



214 
 

 

ธีระ แก้วประจนัทร์. (2534). สภาพเศรษฐกิจมณฑลนครชยัศรี พ.ศ.2438-2475. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
              (ประวตัิศาสตร์). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
เธียรชาย   อกัษรดษิฐ์ และคณะ. (2545). ลา้นนา จกัรวาล ตวัตน และอ านาจ. กรุงเทพฯ: โครงการ 

  อาณาบริเวณศกึษา 5 ภมูิภาค สกว.   
ปราโมทย์  ภกัดีณรงค์. (2547). การเมืองของสนุทรียภาพผา้ซ่ินตีนจกกบักระบวนการร้ือฟ้ืน 
           วฒันธรรมแม่แจ่ม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การพฒันาสงัคม). เชียงใหม:่ บณัฑิตวิทยาลยั  
              มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ ถ่ายเอกสาร. 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. (2549). (ซีดีรอม). กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการ 
              พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 
พรรณงาม เหลา่ธรรมสารและปรีดา คงแป้น. ยอ้นมอง...สามชกุตลาดร้อยปี...กว่าจะถึงวนันี.้ เอกสาร 
              ในโอกาสรับมอบรางวลัอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชมุชนสามชกุ 
               ตลาดร้อยปี 11 ธนัวาคม 2552. 
พระครูสวุรรณวิจิตร. (มปป.). หนงัสือสวดมนต์วดัสามชกุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราช- 
              วิทยาลยั. 
พฒันา กิติอาษา. (2546).  มานษุยวิทยากบัการศึกษาปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสงัคมไทยร่วมสมยั.  
               กรุงเทพฯ: ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร. 
ทวีศลิป์ สืบวฒันะ. (2521). การผลิตและการคา้ข้าวในภาคกลางตัง้แต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จ 
            พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่5 จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั  
            รัชกาลที ่7 (พ.ศ.2411-2475). วิทยานิพนธ์ อ.ม.(ประวตัิศาสตร์). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั            
              จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
ภริูทตั ไชยเศรษฐ์. (2547). ชมุชนป้อมมหากาฬ: การสร้างและต่อรองความหมายในพืน้ทีท่างสงัคม. 
               วิทยานิพนธ์ สศ.ม.(พฒันาชมุชน).กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
               ถ่ายเอกสาร. 
มณฑล คงแถวทอง. (2527). เศรษฐกิจข้าวและน ้าตาลทรายในลุ่มแม่น ้าท่าจีน พ.ศ.2398-2453. 
               วิทยานิพนธ์ อ.ม.(ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
              มหาวิทยาลยัศลิปากร. ถ่ายเอกสาร. 
ยงยทุธ ชแูวน่. (2551). คร่ึงศตวรรษแห่งการค้นหาและเสน้ทางสู่อนาคตประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย.  
              กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั (สกว.). 
 
 



215 
 

 

ยงยทุธ บรูณเจริญกิจ. (2545). กระบวนการสร้าง ต่อรองความหมายของวดัในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีท่าง 
            สงัคม: กรณีศึกษาวดัประทมุคงคาและวดัไตรมิตรวิทยาราม. วิทยานิพนธ์ สค.ม. 
              (สงัคมวิทยา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 
รุจ รัตนพาห.ุ (2547). แนวทางการอนรุักษ์และพฒันาพืน้ทีช่มุชนตลาดสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ. 
            วิทยานิพนธ์  สถ.ม.(สถาปัตยกรรม). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
               ถ่ายเอกสาร. 
ร าไพ อดุมไพจิตรกลุ. (2526). การแสวงหารายไดข้องแผ่นดินภายในราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2398- 
            2458. วิทยานิพนธ์ อ.ม.(ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้). กรุงเทพฯ:  
               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. ถ่ายเอกสาร. 
วารุณี โอสถารมย์. (2547).เมืองสพุรรณบนเสน้ทางการเปลีย่นแปลงทางประวติัศาสตร์ พทุธศตวรรษที ่ 
             8 - ตน้พทุธศตวรรษที ่25. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
________. (2550, พฤษภาคม-สิงหาคม). นิราศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่และเสมียนมี: บนัทกึการ 
              เดนิทางและการอา่นเพ่ือเข้าถึงเร่ืองเลา่ท้องถ่ิน. รัฐศาสตร์สาร. 28 (2): 330-331. 
วิภานี กาญจนาภิญโญกลุ.(2545). ขนมไทยและวฒันธรรมการบริโภค: กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย. 
               วิทยานิพนธ์ สค.ม.(มานษุยวิทยา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
              ถ่ายเอกสาร. 
ศวิกานท์ ปทมุสตูิ, สนุนัทา สนุทรประเสริฐ และอรอนงค์ โชคสกุล. (2534). ต านานท้องถ่ินสพุรรณบรีุ. 

ม.ป.ท.: ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสพุรรณบรีุ. 
ศลิปกิจ  ต่ีขนัติกลุ.(2546). หุ่นน ้าเวียดนาม. กรุงเทพฯ : โอเอส พริน้ติง้ เฮ้าส์.  
ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์. (2551). หลวงพระบางเมืองมรดกโลก: พืน้ทีพิ่ธีกรรมและการต่อรองเชิงอตัลกัษณ์ 
 ในกระแสโลกาภิวตัน์. ปร.ด. (ไทศกึษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 มหาสารคาม.ถ่ายเอกสาร. 
สมคดิ ศรีสิงห์. (2515). การบริหารภาษีอากรในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้. กศ.ม.(ประวตัศิาสตร์). 
 กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัวิชาการศกึษา.ถ่ายเอกสาร. 
สมฤทยั เสือปาน.(2549). รูปแบบการสือ่สารในการจดัการท่องเทีย่วของชมุชนตลาดสามชกุ จงัหวดั  
           สพุรรณบรีุ.  นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
สิริกมล ศรีเดช. (2545). ตลาดดอนหวาย: พืน้ทีแ่ห่งการท่องเทีย่วและการบริโภค. วิทยานิพนธ์ สค.ม. 
              (มานษุยวิทยา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 
 



216 
 

 

สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์. (2532). ประวติัศาสตร์สงัคมของชมุชนในลุ่มน ้าท่าจีน. มปท.มปพ. 
________. (2554). ประวติัศาสตร์สงัคมของชมุชนลุ่มน ้าท่าจีน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์สร้างสรรค์. 
สวุิทย์ ไพทยวฒัน์. (2521).วิวฒันาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 
            2394- 2475. อ.ม. (ประวตัศิาสตร์). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
              ถ่ายเอกสาร. 
ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา. (2540). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. กรุงเทพฯ: ส านกังาน 
               เลขาธิการวฒุิสภา. 
ส านกังานทางหลวงท่ี 10 สพุรรณบรีุ. (30 มิถนุายน 2530). หนงัสือท่ีคค 0609/14364 เร่ือง ขอมอบ 
               โอนทางให้กรมทางหลวงเพื่อบรูณะปรับปรุงให้เป็นทางลาดยาง. 
________. (8 ธนัวาคม 2535). หนงัสือท่ีคค 0616/2/11/2631 เร่ือง ขอรับมอบเส้นทางของกรม 
               ชลประทานเพ่ือก่อสร้าง. 
อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์. (2548). ประวติัศาสตร์เพือ่ชมุชน: ทิศทางใหม่ของการศึกษาประวติัศาสตร์.  
               กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั (สกว.). 
________. (2553). ระหว่างประวติัศาสตร์กบัความทรงจ า: ประวติัศาสตร์ชมุชนท้องถ่ินภาคเหนือ.  
              ถ่ายเอกสาร. 
อมรา จนัทรมานะ.(2548). กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในชมุชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษา ชมุชนตลาด 

  สามชกุ ต าบลสามชุก อ าเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ. วิทยานิพนธ์ สศ.ม.(พฒันาชมุชน). 
  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 

อภิญญา  เฟ่ืองฟสูกลุ. (2543). พืน้ท่ีในทฤษฎีสงัคมศาสตร์. ใน สงัคมศาสตร์. วารสารวิชาการ  
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 12 (2) : 65-102. 

อรุณี จ าปานิล.(2550). ประวติัศาสตร์ชมุชนตลาดสามชุก จงัหวดัสพุรรณบรีุ ระหว่างปีพ.ศ.2466- 
            2544. วิทยานิพนธ์ อ.ม.(ประวตัศิาสตร์ศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
               ศลิปากร. ถ่ายเอกสาร. 
เอกรินทร์ พึง่ประชา. (2545). พระราหู: “ประเพณีประดิษฐ์” แห่งวดัศีรษะทอง. วิทยานิพนธ์ สค.ม. 
              (มานษุยวิทยา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 
Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence.(1983). The Invention of Tradition. London :  

Cambridge University Press.   
Lefebrve, Henri. (1991). The Production of Space. Malden, Massachusettes : Blackwell  

Publishers. (Translated by Donald Nicholson-Smith). 
 



217 
 

 

Peleggi, Maurizio. (2002). “Introduction : From National Heritage to World Cultural”  in The  
Politics of Ruins and the Business of Nostalgia. Bangkok: White Lotus.   

Rosaldo, Renato. (1993). “Imperialist Nostalgia” in Culture and Truth. London: Routledge.  
 
สัมภาษณ์ 
กฤติยา เสริมสขุ. (2554, 2 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
ชชัวาลย์ วฒันไกร. (2554, 2 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
ฐากร พรหมรักษ์. (2554, 4 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
ทบัทิม แก้วก่ิง. (2554, 24 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชุก. 

คนิน อดุมภกัดีพงศ์. (2554, 6 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
ปรีดา คงแป้น. (2554, 16 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
พงษ์วิน ชยัวิรัตน์. (2554, 3 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
พิชยั ไมห่วาด. (2554, 4 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
มงคล ศวิะนนัต์วงษ์. (2554, 5 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
ระเบียบ ย่ิงเจริญ. (2554, 15 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
สเุทพ อ่อนวิมล. (2554, 7 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
อนญัญา สิทธิวีณา.(2554, 17 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
อรุณลกัษณ์ อ่อนวิมล. (2554, 9 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาด 
               สามชกุ. 
อ านาจ เย็นสบาย. (2554, 2 สิงหาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีมหาวิทยาลยั 
               ศรีนครินทรวิโรฒ. 
เอกดนยั อมตธรรม. (2554, 12 มีนาคม). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาดสามชกุ. 
เอกพงษ์ อมตธรรม. (2554, 22 กมุภาพนัธ์). สมัภาษณ์โดย โศจิลกัษณ์ กมลศกัดาวิกลุ ท่ีตลาด 
              สามชกุ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



219 
 

 
ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวโศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล 
วันเดือนปีเกิด 2 มกราคม 2512 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 905 หมู่บ้านศิวาลัย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 
สถานที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
ประวัติการศึกษา  
                    พ.ศ.2533 
                    พ.ศ.2539 
 
                    พ.ศ.2549 
 
                   พ.ศ.2556 

อักษรศาสตรบัณฑิต (อบ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา(สศ.ม.)                       
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การบริหารงานวัฒนธรรม (ศศ.ม.) 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Bibliography
	Vitae

