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SAMCHUK À SUPHAN BURI. 
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ASSISTANT DR. SUKANYA NANTHASILP, DR. FRÉDÉRIC CARRAL ET  

PROF. DR. JEAN MARCEL PAQUETTE, 106 PP. 

Notre recherche porte sur le marché Samchuk à Suphan Buri qui est devenu, ces dix 

dernières années, un des sites touristiques les plus importants du tourisme national. Nous 

avons fait une étude de type historique et géographique pour chercher à comprendre le 

mode de conservation et le processus de transformation d’un ancien marché local en un site 

de tourisme culturel national.  

Nous avons mis en évidence les différents acteurs (communauté villageoise, 

Comité des commerçants, fondation pour l’aide au développement…) et l’enchaînement 

des circonstances (protection du bâti, intérêt médiatique, intégration dans circuit 

touristique…) Tous ces facteurs jouent un rôle primordial non seulement dans la 

préservation d’un patrimoine culturel mais aussi dans le développement du marché 

Samchuk comme lieu touristique culturel d’aujourd’hui. 

Dans ce mémoire, l’accent est mis sur la recherche documentaire, l’entretien 

individuel et l’observation participative sur place dans la durée pour décrire la vie du 

marché. Ce qui nous a amené à dégager des questions de type sociologique à savoir les 

relations entre anciens et nouveaux résidents, les relations intergénérationnelles dans les 

familles. 

 Le marché Samchuk est devenu un des modèles de référence du tourisme 

nostalgique et de la conservation du patrimoine architectural à travers une activité 

commerciale. Nous nous interrogeons sur l’avenir à moyen terme de cette activité et sur 

son impact sur la vie des communautés concernées. 
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Introduction 
 

Choix du sujet 

 

De nos jours, beaucoup de touristes en Thaïlande 

s’intéressent au « tourisme nostalgique ». C’est-à-dire au 

tourisme concernant l’art de vivre des Thaïs dans le passé 

récent et à la visite de sites organisés sur le modèle des 

écomusées et des conservatoires des arts et traditions populaires. 

C’est « la nostalgie du passé, nos contemporains veulent 

échapper au mode de vie bruyant des grandes villes pour 

revenir temporairement vers la nature ou le passé », (notre 

traduction du thaï, voir Chanida CHITBANDIT 2000 : 72-103, 

cité par Maneewan PEWNIM) 1 . Il y a des communautés 

anciennes qui sont conservées et développées en lieux de 

tourisme culturel. Elles présentent l’histoire des communautés 

pour attirer les touristes qui veulent se plonger dans l’ambiance 

du passé. 

 

                                                 
1 มณีวรรณ ผิวนิ่ม และ ปรารถนา จันทรุพันธุ์.โครงการพัฒนการและผลกระทบของการท่องเท่ียวกรณีศึกษาชุมชน
ตลาดน ้าชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว .กรุงเทพฯ: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกอ.), 2546. (notre traduction : Maneewan PEWNIM et Prathana 
CHANTARUPAN. Projet d’étude de l’impact du tourisme sur le marché 
flottant : le projet de recherche sur la politique et la planification du 
tourisme. Le Fonds pour la recherche en Thaïlande, 2003). 
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Notre intérêt pour étudier le marché Samchuk a commencé lors d’une première 

visite à ce marché en 2006, lorsque nous étions encore étudiante en licence de français. 

Nous y étions allés pour accompagner notre famille lors d’un week-end. À ce moment 

là, ce marché était déjà devenu populaire et il accueillait beaucoup de touristes thaïs. 

À l’époque, le marché Samchuk bénéficiait d’une large couverture médiatique. Les 

journalistes informaient sur l’histoire locale, le projet de conservation culturelle, les 

activités touristiques. Nous avons remarqué également que d’autres marchés anciens 

se transformaient en lieu de tourisme culturel dans la province de Suphan Buri. Nous 

faisons référence au marché Sri Prachan (où nous sommes allés en 2009) et au marché 

Kao Hong (que nous avons visité en 2006). Cela annonçait l’intérêt pour le tourisme 

nostalgique en Thaïlande. 

Ce premier contact avec le marché Samchuk a été suivi d’une deuxième visite 

de loisir en 2009, à une époque où nous étions en train de réfléchir au choix de notre 

sujet d’étude pour notre mémoire de recherche en Master de tourisme culturel. C’est 

lors de cette deuxième visite qu’est né notre questionnement initial sur la conservation 

du patrimoine et l’activité touristique dans les marchés traditionnels. Nous avons 

constaté des changements dans l’aspect général et social du marché. Donc, nous avons 

décidé d’étudier le mode de conservation et les effets du tourisme sur la vie de ce 

marché. Nous souhaitions aussi savoir, à l’époque, comment développer ce type de 

tourisme pour un public occidental.  

 

 

Problématique de départ 

 

La communauté du marché Samchuk est une communauté ancienne qui se 

trouve au bord de la rivière Tha Chin depuis près d’un siècle. Récemment, le site a été 

transformé en lieu de tourisme culturel par les habitants. Il accueille beaucoup de 

touristes et il reçoit aussi beaucoup de visites de professionnels de l’urbanisme ou du 

tourisme qui s’intéressent à la conservation culturelle d’une communauté. Cependant, 

le marché Samchuk se voit confronté aux effets négatifs du tourisme à cause de 

l’importance excessive prise par les activités touristiques dans la communauté. 
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Donc, dans notre étude nous essayons de comprendre le mode de conservation 

du marché Samchuk et sa transformation en lieu de tourisme culturel puis d’étudier 

les effets à moyen et long terme du tourisme. Notre questionnement principal est sur 

la thématique du développement durable : 

L’activité du tourisme « shopping-nostalgie »peut-elle être pérennisée 

dans le respect d’une vie traditionnelle?  

Avant d’entreprendre notre travail d’enquête, nous avons posé préalablement 

deux hypothèses concernant la conservation culturelle et les effets du tourisme :  

Premièrement, pour réussir la conservation d’une communauté à travers 

l’activité touristique, il faut que les habitants coopèrent autour d’un projet commun. 

Deuxièmement, quand le tourisme devient l’activité principale, il y a des effets 

positifs et négatifs du tourisme sur l’environnement, l’économie et la structure sociale 

de la communauté et il faut les identifier pour mieux les gérer.  
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Chapitre I 

 

Cadre général et travail préparatoire 

 
1.1) Cadre théorique  

 

 Pour comprendre la vie du marché Samchuk, nous nous 

référons à plusieurs théories et nous avons consulté de 

nombreux ouvrages sur ce thème. Les différentes dimensions 

du thème concernent la géographie du tourisme, la géographie 

économique (les études sur le marché traditionnel, les 

conditions de vie matérielles d’une communauté, le marketing 

d’un site touristique), l’anthropologie culturelle (la vie de la 

communauté Sino-Thaï, la vie familiale des commerçants, 

l’interculturel entre les provinciaux et les citadins, entre les 

Thaïlandais et les étrangers), l’urbanisme… La cartographie est 

également nécessaire pour connaître l’aspect général du terrain. 

 

 
Le tourisme culturel  
 
 Le tourisme est « le fait de voyager, de parcourir pour 

son plaisir un lieu autre que celui où l’on vit habituellement », 

on trouve des types différents de tourisme par exemple le 

tourisme culturel, le tourisme médical, le tourisme d’affaires, 

l’écotourisme, etc. 
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« Le tourisme culturel est un déplacement d’au moins une nuitée dont la 

motivation principale est d’élargir ses horizons, de rechercher des connaissances et 

des émotions au travers de la découverte d’un patrimoine et de son territoire. Par 

extension, on y inclut les autres formes du tourisme où interviennent des séquences 

culturelles. Le tourisme culturel est donc une pratique culturelle qui nécessite un 

déplacement d’au moins une nuitée, ou que le déplacement va favoriser2 » 

 Selon la définition du Programme européen sur l’impact du tourisme culturel 

(PICTURE Pro-active Management of the Impact of Cultural Tourism Upon urban 

Resources and Economies) « le tourisme culturel est une forme de tourisme centré sur 

la culture, l’environnement culturel (incluant les paysages de la destination), les 

valeurs et les styles de vie, le patrimoine local, les arts plastiques et ceux du spectacle, 

les industries, les traditions et les ressources de loisirs de la communauté d’accueil. Il 

peut comprendre la participation à des événements culturels, des visites de musées et 

monuments et la rencontre avec des locaux. Il ne doit pas seulement être considéré 

comme une activité économique identifiable, mais plutôt comme englobant toutes les 

expériences vécues par les visiteurs d’une destination au-delà de leur univers de vie 

habituel : cette visite doit durer au moins une nuitée et moins d’un an, se passer dans 

un hébergement privatif ou marchand de la destination »¨3 

D’après les universitaires thaïlandais, « le tourisme culturel, ou en anglais 

Cultural based Tourism / Cultural Tourism, est le voyage pour comprendre la culture 

locale des sites touristiques où des habitants jouent un rôle important dans la gestion 

et dans la préservation de l’environnement et des ressources culturelles » 4  

Une autre définition du tourisme culturel, à laquelle on se réfère en Thaïlande, 

est « les éléments du tourisme culturel en Thaïlande concernent l’histoire et les traces 

                                                 
2 Claude ORIGET du CLUZEAU, auteur du Que Sais-je ? « Le tourisme culturel », 1999, Conférence 
disponible sur http://www.tourismeculturel.net/les-incontournables/quest-ce-que-le-tourisme-culturel-
27, consulté le 17 décembre 2010. 
3 Idem 
4การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Cultural based Tourism”หรือ “Cultural Tourism” หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวชื่น
ชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียวนั้น บนพื้นฐานของการมีจิตส านึกต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น) (notre traduction du thaï, voir Chanun WONGWIPAK, 2004)  การจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม Eco-Tourism and Cultural Tourism Management.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2550.19 (notre traduction : Ecotourisme et management du tourisme culturel). Université Kasetsart, 
2007. 19) 
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historiques, l’archéologie et le musée, l’architecture ancienne, l’art, l’artisanat, la 

sculpture, la peinture, la religion et le culte, la musique et les spectacles, le cinéma, la 

langue et la littérature, le mode de vie, l’habillement et la gastronomie, les coutumes 

et les festivals, la technologie et l’art de vivre traditionnel. » 5. 

 

 

Le tourisme nostalgique en Thaïlande 

 

Le tourisme nostalgique en Thaïlande, c’est le tourisme concernant l’art de 

vivre des Thaïs dans le passé récent et la visite de sites organisés sur le modèle des 

écomusées et des conservatoires des arts et traditions populaires.  

Aujourd’hui, on peut voir beaucoup de sites du tourisme nostalgique surtout 

sous la modalité du marché ancien au bord de la rivière ou du marché flottant.  

 Le point d’intérêt principal dans ces marchés anciens, c’est l’architecture avec 

les compartiments chinois ou les maisons en bois. Les maisons se trouvent au bord de 

la rivière. L’intérieur est décoré par les objets anciens, par exemple les meubles, les 

outils anciens de travail, les vieilles photos, de même des panneaux présentent 

l’histoire locale du marché. 

 Les produits principaux des marchés anciens ce sont les aliments traditionnels 

et les desserts locaux, les fruits, l’artisanat, la vannerie, l’objet de décoration, les 

jouets rétro, les vêtements, les bijoux, etc. 

 Pour le mode vie des habitants de chaque marché, ils essaient de conserver et 

continuer l’art de vivre, de reproduire le travail des anciens dans le commerce, 

l’artisanat ou l’agriculture. 

 Les sites du tourisme nostalgie connus en Thaïlande sous la forme du marché 

au bord du fleuve sont, par exemple, le marché centenaire Samchuk, le marché Sri 

Prachan (le marché doit son nom à un personnage du roman Khun Chang Khun 

                                                 
5 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ได้อธิบายว่าการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์, โบราณคดีและ
พิพิธภัณฑ์, งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม, ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลัก, ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา, ดนตรี 
การแสดงละคร ภาพยนตร์, ภาษาและวรรณกรรม, วิถีชีวิต เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย อาหาร, ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ, ลักษณะงานและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น) (notre traduction du thaï, voir Boonlert JITTANGWATTANA, 
2005) http://ba.bu.ac.th/ejournal/IB/, consulté le 17 décembre 2010. 
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Phaen) et le marché Kao Hong (le marché de la maison avec neuf pièces) dans la 

province de Suphan Buri, le marché Ban Mai (le marché du nouveau village) et le 

marché Khlong Suan Roi Pi (le marché centenaire du canal près du jardin) dans la 

province de Chachoengsao, le marché de Ang Sila Roi Samsip Sam Pi (le marché 

Cent trente-trois ans du bassin en pierre) à Chonburi, le marché Bang Luang Ro So 

Roi Sip Song (le marché du quartier royal de l’an 112 de l’ère Rattanakosin), le 

marché Tha Na (le marché de l’embarcadère des rizières) dans la province Nakhon 

Pathom, le marché Lat Chado (le marché du poisson Chado) à Ayutthaya. 

 Pour les marchés anciens sous la forme du marché flottant ce sont le marché 

flottant ancien Bang Phli (étymologie incertaine) à Samut Prakan, le marché flottant 

Amphawa (le marché du verger de manguiers), le marché flottant Tha Kha 

(étymologie incertaine), le marché flottant Bang Nok Khwaek (le marché de l’oiseau) 

dans la province de Samut Songkhram, le marché flottant Don Wai (le marché de la 

colline de rotins) à Nakhon Pathom, etc.  

 

 

Le développement durable et le tourisme durable 

 

Le développement économique est l’objectif des années 1970, cette vision du 

monde est basée sur la conviction que la croissance économique (mesurée par le PIB) 

peut, par elle seule, éradiquer la pauvreté. Cette idéologie de la croissance a été 

remise en question face aux problèmes politiques de la mauvaise gouvernance d’une 

part et aux catastrophes climatiques et écologiques liées à l’exploitation économique 

d’autre part.  

 « Le développement durable est une nouvelle conception de l’intérêt public, 

appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l’échelle mondiale afin de 

prendre en compte les aspects environnementaux généraux d’une planète globalisée. 

C’est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »6. 

                                                 
6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_durable, consulté le 8 décembre 2010. 
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 De même, « le développement durable se veut un processus de développement 

qui concilie l'écologique, l'économique et le social et établit un cercle vertueux entre 

ces trois pôles : c'est un développement, économiquement efficace, socialement 

équitable et écologiquement soutenable. Il est respectueux des ressources naturelles 

et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantit l'efficacité économique, 

sans perdre de vue les finalités sociales du développement que sont la lutte contre la 

pauvreté et les inégalités ».7 

La problématique du développement durable concerne toutes les activités 

économiques, y compris celle du tourisme. 

Pour le tourisme durable, « il décrit généralement toutes les formes du 

tourisme qui respectent, préservent et mettent durablement en valeur les ressources 

patrimoniales (naturelles, culturelles et sociales) d'un territoire à l'attention des 

touristes accueillis, de manière à minimiser les impacts négatifs qu'ils pourraient 

générer. 

Le développement touristique durable satisfait les besoins actuels des touristes 

et des régions d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour 

l'avenir. Il est vu comme menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte 

que les besoins économiques, sociaux et esthétiques puissent être satisfaits tout en 

maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité 

biologique, et les systèmes vivants. Sous la condition que tous les acteurs concernés 

participent activement et s’engagent à respecter la mise en œuvre effective du 

tourisme durable».8 

Pour le développement du tourisme durable, il faut avoir une forte 

collaboration de tous les acteurs concernés. Sans interventions actives des pouvoirs 

publics et locaux, le développement durable devient impossible. 

 

 

                                                 
7 http://www.actu-environnement.com, consulté le 8 décembre 2010. 
8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_durable, consulté le 9 décembre 2010. 
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1.2) Méthodologie de travail 

 

Rappel de l’objectif du travail 

 

L’objectif de notre étude est de comprendre le mode de conservation du 

marché Samchuk et sa transformation en lieu de tourisme culturel et d’étudier les 

effets positifs et négatifs du tourisme sur ce site. 

Nous adoptons un point de vue géographique descriptif en cherchant à distinguer 

la dimension environnementale et urbanistique, la dimension économique, la 

dimension sociale et humaine. Nous nous intéressons aussi aux relations grégaires 

dans les groupes familiaux, communautaires, associatifs et dans les relations avec les 

touristes et les commerçants extérieurs au marché.  
Pour vérifier nos hypothèses et recueillir les informations utiles pour notre 

recherche, nous avons utilisé la recherche documentaire, l’entretien et l’observation 

participative. 

 
a) Recherches documentaires 

 

Les ressources documentaires que nous avons utilisées, viennent de l’Internet, de 

la bibliothèque de l’université Silpakorn Thapra et de la Bibliothèque Nationale de 

Thaïlande. Il s’agit d’informations générales en langue thaïe sur le marché Samchuk 

qui regroupent des recherches académiques (mémoires de Master en économie, en 

sociologie…), des guides touristiques, des articles de revues, des ouvrages littéraires 

et des documents audio visuels. Cette recherche documentaire permet de comprendre 

l’histoire locale, le plan et la topographie du marché, les descriptions des sites 

touristiques associés (le musée, le temple) et l’historique du mode de conservation du 

marché Samchuk avec sa transformation en lieu de tourisme culturel. 
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L’histoire de la communauté du marché Samchuk a été relatée dans des ouvrages 

de la littérature thaïe, des contes locaux, des recherches universitaires9, des livres 

divers (guides touristiques, ouvrages promotionnels) en thaï, des articles sur des sites 

Web, etc. 

Pour la littérature, on en parle dans « Le Nirat Suphan » (Récit de voyage à 

Suphan Buri), une œuvre de Sunthon Phu10, le grand écrivain qui a vécu sous les 

règnes des rois Rama I à Rama IV. Il a visité la communauté commerçante Samchuk 

sous le règne du roi Rama III. Cette narration poétique est une preuve de l’existence 

de cette communauté avant 1842.  

D’après le livre « les légendes locales de Suphan Buri », le nom « Samchuk » 

proviendrait de la contraction de deux mots : 

- le mot « sampeng » (prononciation chinoise du mot « samphraeng ») qui signifie 

« les trois routes », deux routes fluviales et une route routière pour les voyageurs qui 

se rendent à Samchuk,  

- et le mot « chukchum » (pullulant) parce qu’à cette époque là, les marchands 

et les clients pullulent sur cet axe de communication11. 

« Le Nithan Yan Suphan » (« Les contes de Suphan », notre traduction) est un 

recueil des contes de Suphan Buri. Dans ce recueil, il est dit que « Samchuk » 

proviendrait de la fusion de deux mots, le mot « kra chuk » qui signifie la vannerie et 

le mot « sampeng » (le nom original de la communauté du marché Samchuk).12 

                                                 
9 อรุณี จ าปานิล, “ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2466-2544” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศีกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 6. (notre traduction : Arunee 
CHAMPANIL, ¨L’histoire du marché Samchuk de 1923 à 2001¨ mémoire de Maîtrise en histoire, 
Université Silpakorn, 2007, 6.) 
10  คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์, สืบสานงานศิลป์ถิ่นสามชุก, 2551, 5. (notre traduction : Comité du 
développement du marché Samchuk, Conservation des produits locaux de Samchuk, 2008, 5.) 
11  ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ผู้รวบรวม. ต านานท้องถิ่นสุพรรณบุรี.ม.ป.ท.: ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, 2534. (notre traduction : 
Siwakan PATHUMSUT, Les légendes locales de Suphan Buri. Département provincial de 
l'enseignement primaire de Suphan Buri, 1991.) 
12  สมฤทัย เสือปาน, “รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549) 68. (notre 
traduction : Somruthai SUAPAN, ¨La forme de la communication pour la gestion du tourisme : la 
communauté du marché Samchuk, Suphan Buri¨ mémoire de Maîtrise en communication, Université 
Chulalongkorn, 2006, 68) 
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Les recherches concernant l’histoire du marché Samchuk traitent de l’histoire 

du bassin du fleuve Tha Chin, par exemple « L’histoire sociale des communautés 

dans le bassin du fleuve Ta Chin » écrit par Suphaporn JINDAMANEEROJ13. 

Le mémoire de Maîtrise en histoire d’Arunee CHAMPANIL, de la Faculté des 

lettres de l’Université Silpakorn « L’histoire du marché Samchuk de 1923 à 

2001 »14et le mémoire de Ruj RATTANAPAHU de la Faculté d’Architecture de 

l’université Chulalongkorn « Conservation et Développement de la communauté du 

marché Samchuk à Suphan Buri » 15  présentent l’histoire et l’évolution de la 

communauté du marché Samchuk. 

Par ailleurs, le mémoire de Maîtrise en communication de Somruthai 

SUAPAN, de l’université Chulalongkorn présente le processus de conservation de ce 

marché16. 

Il y a aussi des articles de presse qui parlent de la communauté du marché 

Samchuk par exemple « Talat Samchuk » écrit par Anek NAWIGAMUNE dans la 

revue « Sarakadee » du 12 septembre 2002. Il présente l’aspect historique de cette 

communauté.17 

Il y a beaucoup de livres en thaï qui sont riches en informations sur le marché 

Samchuk, par exemple le livre « Conservation des produits artistiques locaux de 

                                                 
13 สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มน้ าท่าจีน. ม.ป.ท.,2532. (notre traduction : Suphaporn 
JINDAMANEEROJ, L’histoire sociale des communautés dans le bassin du fleuve Ta Chin, 1989) 
14อรุณี จ าปานิล, “ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2466-2544” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศีกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). (notre traduction : Arunee 
CHAMPANIL, ¨L’histoire du marché Samchuk de 1923 à 2001¨ mémoire de Maîtrise en histoire, 
Université Silpakorn, 2007.) 
15  รุจ รัตนพาหุ, “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547) (notre traduction : Ruj 
RATTANAPAHU, ¨Conservation et Développement de la communauté du marché Samchuk à Suphan 
Buri ¨ mémoire de Maîtrise en architecture, Chulalongkorn Université, 2004.) 
16  สมฤทัย เสือปาน, “รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549). (notre traduction : 
Somruthai SUAPAN, ¨La forme de la communication pour la gestion du tourisme : la communauté du 
marché Samchuk, Suphan Buri ¨ mémoire de Maîtrise en communication, Université Chulalongkorn, 
2006) 
17  เอนก นาวิกมูล. “ตลาดสามชุก.” วารสารสารคดี 12, 211 (กันยายน 2545): 18-19. (notre traduction : Anek 
NAWIGAMUNE.¨Talat Samchuk¨. Sarakadee, 12 septembre 2002.) Cité par อรุณี จ าปานิล, “ประวัติศาสตร์ชุมชน
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างปี พ.ศ.2466-2544” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศีกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 8. (notre traduction : Arunee CHAMPANIL, ¨L’histoire du 
marché Samchuk de 1923 à 2001¨ mémoire de Maîtrise en histoire, Université Silpakorn, 2007, 8.) 
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Samchuk » écrit par le Comité du développement du marché Samchuk18, le livre « Le 

quartier du marché centenaire de Samchuk et sa communauté pour la conservation » 

écrit par la fondation Chumchon Thai19. 

 

b) Enquête de terrain 

La méthode de notre enquête de terrain est principalement basée sur l’entretien 

individuel avec les vingt-quatre membres du groupe échantillon que nous avons 

constitué. Il s’agit de membres du Comité du développement du marché Samchuk 

(sept personnes), des habitants du marché Samchuk (neuf personnes), d’un marchand 

extérieur et d’un représentant d’un des groupes partenaires, des touristes thaïs et 

occidentaux (six personnes). (Voir le tableau à la page 14) 

L’entretien individuel est une méthode qualitative pour recueillir des 

informations concernant les effets du tourisme sur la vie du marché Samchuk. Nous 

avons des séries de questions différentes selon les quatre sous-groupes de notre 

échantillon. Les questions pour les membres du Comité concernent les méthodes pour 

conserver le marché Samchuk, la planification du travail, les obstacles et les solutions 

pour résoudre les problèmes et aussi les effets du tourisme sur la vie du marché. 

Aux habitants et aux marchands locaux, nous posons des questions concernant 

le changement de mode de vie après l’apparition du tourisme dans le marché, les 

relations sociales dans la famille et entre les habitants, la collaboration avec le Comité 

pour soutenir le projet de la conservation culturelle du marché, et nous posons aussi 

des questions sur les effets du tourisme. 

Pour l’entretien individuel avec les marchands venus de l’extérieur, on parle 

de la motivation du choix de venir faire du commerce dans ce marché et la relation 

entre les marchands extérieurs et les marchands locaux. 

                                                 
18  คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์, สืบสานงานศิลป์ถิ่นสามชุก,  (2551). (notre traduction : Comité du 
développement du marché Samchuk, Conservation des produits locaux de SamChuk, 2008) 
19มูลนิธิ ชุมชนไท, ย่านตลาด100ปีสามชุก กับกลไกชุมชนในมิติการอนุรักษ์, (2550) (notre traduction : La fondation Chumchon 
Thai, Le quartier du marché centenaire de Samchuk et sa communauté pour la conservation, 2007) 
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Pour les touristes thaïs et occidentaux, nous posons des questions sur la 

motivation du choix de se rendre au marché Samchuk, la satisfaction et 

l’insatisfaction sur les activités touristiques dans ce marché, nous essayons d’évaluer 

les suggestions proposées par les touristes pour développer le tourisme de ce marché. 

Les questions pour le représentant de la fondation Chumchon Thai concernent 

la coopération entre les groupes partenaires et le Comité pour conserver ce marché, 

les étapes du travail et les conseils pour développer le tourisme dans cette 

communauté. 

Pour collecter les informations sur place en utilisant l’entretien nous nous 

sommes toujours présentés en précisant la nature et le but de notre étude. Tout 

d’abord, nous choisissons les sept principaux responsables du Comité et leur donnons 

la lettre de recommandation de l’université Silpakorn, ensuite nous prenons rendez-

vous pour un entretien.  

Cependant, nous avons rencontré des difficultés pour interviewer les 

marchands locaux et extérieurs. Ils disent ne pas avoir le temps de parler avec nous à 

cause de leur travail. Par contre, avec les habitants du marché Samchuk, nous pouvons 

converser facilement parce qu’ils ont pris l’habitude de parler avec les touristes. 

L’observation participative est aussi un des moyens que nous utilisons pour 

comprendre les activités touristiques ce marché. Nous nous sommes rendus plusieurs 

dizaines de fois sur le marché pour en voir les évolutions et les rythmes saisonniers. 

 Nous étions présente lors du festival « Délices à Samchuk » le 31 décembre 

2009 pour participer à la dégustation gastronomique et lors de la remise du prix du 

mérite (UNESCO) le 11 décembre 2009, ce jour là nous avons rencontré les 

organisateurs de promenade en bateau et nous avons assistée à la conférence 

organisée par le Comité. 
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Tableau récapitulatif des personnes interrogées 

 

N° Genre Profession Sous-groupe de l’enquête 

1 M Marchand Membre du Comité 

2 M Marchand Membre du Comité 

3 F Marchand Membre du Comité 

4 F Professeur Membre du Comité 

5 F Marchande Membre du Comité 

6 F Professeur Membre du Comité 

7 M Marchand Membre du Comité 

8 F Marchande Marchande 

9 M Marchande Marchande 

10 F Marchande Marchande 

11 F Marchande Marchande 

12 F Marchande Marchande 

13 F Marchande Marchande 

14 F Habitante Habitante 

15 F Habitante Habitante 

16 M Marchand Marchand extérieur 

17 M Ecolier Le petit guide 

18 F - Une représentante de la fondation 
Chumchon Thai 

19 M Graphic Artist Touriste étranger 

20 F - Touriste étrangère 

21 F - Touriste étrangère 

22 M - Touriste thaïs 

23 F Etudiante Touriste thaïe 

24 F Etudiante Touriste thaïe 

 

Nous n’avons pas l’âge des personnes interviewées sauf pour les deux touristes thaïes 

étudiantes qui avaient 21 ans.  
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Chapitre II 

 

La description du terrain 

 

2.1) L’histoire générale de la communauté du marché 

Samchuk 

 
Illustration 1 : Le marché Samchuk en 1957  

(photo donnée par le Comité) 
 

Le marché centenaire Samchuk est un ancien marché 

qui se trouve au bord de la rivière Tha Chinà 35 km du district 

Mueang Suphan Buri de la province Suphan Buri. C’était, à 

l’origine, une petite communauté villageoise au bord du fleuve. 

Ensuite, c’est devenu une grande communauté commerçante, et 

puis, le marché permanent du district Samchuk20. 

 

                                                 
20  อรุณี จ าปานิล, “ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างปี พ.ศ.2466-2544” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศีกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 1. (notre traduction : Arunee CHAMPANIL, 
¨L’histoire du marché Samchuk de 1923 à 2001¨ mémoire de Maîtrise en 
histoire, Université Silpakorn, 2007, 1.) 
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Dans le passé, c’était un centre de commerce et de transport fluvial, un port où 

les marchands faisaient escale pour débarquer leurs marchandises. Il était fréquenté 

également par les voyageurs qui faisaient le voyage en bateau pour aller à Bangkok et 

vers d’autres destinations le long du fleuve Tha Chin. 

 

 
Illustration 2 : Le port « Tha Ruea Daeng » dans le passé »  

(photo donnée par le Comité) 
 

 
Illustration 3 : Le transport fluvial dans le passé 

 (photo donnée par le Comité) 
  

Le nom « Samchuk » apparaît dans « Le Nirat Suphan » (Récit de voyage à 

Suphan Buri), une œuvre de Sunthon Phu, le grand écrivain ayant vécu au XIXe siècle 

sous les règnes des rois Rama I à Rama IV. Il a visité la communauté commerçante 

Samchuk sous le règne du roi Rama III. Cette narration poétique est une preuve de 

l’existence de cette communauté avant 1842.21 

 

                                                 
21  คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์, สืบสานงานศิลป์ถิ่นสามชุก, (2551)5. (notre traduction : Comité du 
développement du marché Samchuk, Conservation des produits locaux de SamChuk, 2008, 5.) 
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À la fin du XIXe siècle, la communauté commerçante Samchuk s’agrandit 

avec des Thaïs, des Chinois, des Karens et des Laotiens qui se joignent aux activités 

commerciales en échangeant mutuellement des produits. Actuellement, il s’agit 

surtout de Sino-Thaïs.  

L’agrandissement de la communauté du commerce Samchuk fait que les 

Chinois construisent des bâtiments permanents dans la communauté. En 1916, un 

commerçant chinois très connu est « Thaokae Hui Sae Heng » (« Thaokae » veut dit 

le « riche patron » en chinois). Son autre nom est « Khun Chamnong Chi Na Rak », le 

titre donné par le Palais. 

 

 
Illustration 4 : Khun Chamnong Chi Na Rak 

 (photo donnée par le Comité) 
 

Il a fait construire des compartiments chinois à trois niveaux (rez-de-chaussée 

et deux étages), décorés par des panneaux de bois sculpté dans le style du règne du roi 

Rama V, pour en faire sa résidence et son local commercial. Après la création des 

ถึงนามสามชุก*ถ้า   ป่าดง 

เกรี่ยงไร่ได้ฟ่ายลง   แลกล ้า 

เรือค้าท่านั นคง   คอยเกรี่ยง เรียงเอย 

รายจอดทอดท่าน ้า   นับฝ้ายขายของ 

(จากโคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่) 

*สามชุก = Samchuk 
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compartiments chinois en bois, la communauté du commerce Samchuk devient « le 

marché Samchuk ». 

 

 
Illustration 5 : La maison de Khun Chamnong Chi Na Rak 

(photo donnée par le Comité) 
 

Après la création des constructions permanentes, le commerce progresse de 

manière continuelle. Il y a les marchandises diverses qui sont fabriquées dans ce 

marché surtout les nourritures. Le riz, les vêtements et des produits entretiens sont 

apportées des autres quartiers.  

À partir de l’année 1987, on note un fort ralentissement de l’activité 

économique au marché Samchuk. Il s’assoupit pour trois causes principales : 

- La première cause est le progrès des communications routières, cela fit 

diminuer le transport fluvial ; 

- La deuxième cause concerne l’apparition des marchés hebdomadaires 

réguliers près du marché Samchuk. Il y a également les supermarchés qui 

détournent la clientèle vers les marchandises modernes ; 

- La crise économique en Thaïlande en 1997 est la troisième cause 

importante aggravante qui a nui à ce marché. 

Avec l’aggravation de la situation économique, les habitants quittent le 

marché en laissant les maisons à l’abandon.  
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En 1986, le marché Samchuk se trouve dans une situation difficile quand le 

Département du Trésor, le propriétaire des terrains des blocs un et deux, propose 

d’édifier des nouveaux bâtiments au lieu des compartiments anciens22. 

 

 
Illustration 6 : Plan du bloc 1 et 2  

(Illustration tirée du livre « Conservation des produits locaux de Samchuk ») 
 

Ce projet est alors contesté par quelques habitants qui ont conscience de la 

valeur patrimoniale de l’architecture ancienne et veulent conserver ce marché en l’état. 

Donc, en 2001, les habitants se regroupent en un « Comité du développement 

du marché Samchuk » pour chercher les moyens de conserver et développer ce 

marché. Ce projet d’un groupe d’habitants reçoit l’aide de la fondation Chumchon 

Thai pour conserver leur communauté sous la forme « Marché vivant, Musée vivant ». 

Aujourd’hui, le marché Samchuk est la communauté modèle pour la 

conservation culturelle en Thaïlande. La qualité du site est reconnue par le prix 

d’excellence de la conservation architecturale en 2005, attribué par la société 

d’Architecture sous patronage royal, le prix d’excellence du tourisme attribué par le 

TAT pour le projet de l’industrie du tourisme en Thaïlande, en 2007. Le prix de 

Hospitality Management en 2007, attribué par le Ministère du Tourisme et des Sports, 

le prix du Mérite (Award of Merit), attribué par l’UNESCO en 2009. 

 

                                                 
22  อรุณี จ าปานิล, “ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างปี พ.ศ.2466-2544” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศีกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 119. (notre traduction : Arunee 
CHAMPANIL, ¨L’histoire du marché Samchuk de 1923 à 2001¨ mémoire de Maîtrise en histoire, 
Université Silpakorn, 2007, 119.) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 

2.2) Les activités touristiques dans la communauté du marché Samchuck 

 

Pour se rendre au marché Samchuk depuis Bangkok, on peut y aller en voiture 

en prenant la route nationale numéro 340, la direction de Suphan Buri passer par 

districts Lad Bua Luang, Bang Plama, Sri Prachan et on arrive au district Samchuk. 

On trouve facilement en suivant les nombreuses panneaux de signalisation tout au 

long de la route.  

On peut aussi prends la navette sur l’avenue Ratchadamnoen pour aller 

directement au marché Samchuk ou bien prendre le bus climatisé no 975 et no 954 

Bangkok – Tha Chang à la gare routière du sud Sathani Khonsong Phudoisan 

Krungthep (Sai Tai Mai) rue Borom Rat Chonnani.  

Pour les touristes qui veulent passer la nuit sur place, il y a un hôtel 

Suphannaphumi et des Resorts près du marché par exemple Ban Suan Resort. 

Pour entrer dans le marché Samchuk, on doit traverser un petit pont où l’on 

peut voir le panneau de signalisation. À l’entrée on trouve le grand panneau en bois 

avec le mot « Samchuk, le marché centenaire », près duquel il y a la boîte aux lettres 

du début des Postes siamoises, le pont Phon Pracha et le chariot de démonstration 

pour la vannerie de type krachuk, un type de matériau beaucoup utilisé sur ce marché 

dans le passé. On trouve aussi ici le bureau du district Samchuk.  

 

 
Illustration 7 : L’entrée du marché (photo personnelle) 
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Illustration 8 : Chariot de démonstration pour la vannerie de type krachuk 

(photo personnelle) 
 

Les activités touristiques dans le marché Samchuk se composent de trois 

activités principales. Premièrement, c’est la visite du musée « Ban Khun Chamnong 

Chi Na Rak » et des magasins anciens. Deuxièmement, les touristes découvrent les 

produits divers sur les étals devant les portes des maisons. La promenade en bateau 

sur la rivière Tha Chin est la troisième activité. 

La partie où se situe le site touristique appelé « le marché centenaire », se 

compose de dix blocs (ce que les habitants appellent des « soi », c’est à dire dans ce 

cas des alignements de maisons) de compartiments chinois. Les blocs un et deux sont 

les plus anciens, ils ont cent ans. En ce qui concerne les blocs trois à huit, ils datent 

d’environ quatre-vingt ans. 

Pour justifier le slogan « un marché vivant, un musée vivant », le marché 

Samchuk dispose de sites importants, surtout le musée « Ban Khun Chamnong Chi Na 

Rak » et les magasins anciens, répartis dans tous les blocs de compartiments. 

Au bloc 1, on trouve une allée de compartiments chinois, les commerces 

épiceries, les magasins anciens de disques, le magasin de jouets et les horlogeries 

anciens Ratcha Phon et Bun Chuai Hatthakit qui présentent des horloges et des 

montres de différents styles.  

Le cafetier ancien Ran Kafae Tharuea Song accueille des clients depuis plus 

de quatre-vingt ans. Les héritiers conservent encore les recettes originales, on trouve 

aussi un descendant qui grille les grains de café à l’embarcadère. C’est un lieu de 

rendez-vous important des habitants. 
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Illustration 9 : Le cafetier Ran Kafae Tharuea Song 

 (photo personnelle) 
 

 
Illustration 10 : L'horlogerie Bun Chuai Hatthakit  

(photo personnelle) 

 

Au bloc 2, on peut trouver la maison Ban Thaokae Cheng - Che Ki, un 

magasin de souvenirs, la pharmacie Thai Sae Tueng, le magasin Nguan Pha Nit qui 

vend des objets pour le culte bouddhique, le café au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel 

Udom Chok. C’est le deuxième hôtel du marché, le plus ancien est l’hôtel « Samran 

Rom » qui n’existe plus. Ces hôtels n’accueillent plus de clients, ils sont devenus des 

musées. 
 

 
Illustration 11 : La maison Ban Thaokae Cheng - Che Ki 

(photo personnelle) 
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Illustration 12 : Le café au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel Udom Chok 

 (photo personnelle) 
 

Sur la place Lan pho, c’est le bureau du Comité du développement du marché 

Samchuk, près duquel, on trouve le lieu de réunion des habitants. On peut voir le 

panneau du « Samchuk quartier historique », label attribué par le Département des 

Beaux Arts, la photo souvenir et aussi la promotion en anglais.  

 

 
Illustration 13 : La place Lan Pho (photo personnelle) 

 

Le site le plus important au bloc 2 est le musée « Ban Khun Chamnong Chi Na 

Rak ». Au rez-de-chaussée, il y a un réfrigérateur ancien, le tableau avec les noms des 

groupes partenaires, c’est à dire la fondation Chumchon Thai, le TAT, le Thai Health 

Promotion Foundation, le CODI Community Organizations Development Institute 

(Public Organization) et le Comité du développement du marché Samchuk. On trouve 

aussi la maquette du marché Samchuk, les panneaux présentant les magasins anciens, 

les prix et récompenses posés dans la vitrine.  

Au premier étage, après avoir monté l’escalier en bois, on trouve les panneaux 

de bois sculpté dans le style du règne du roi Rama V, que l’on appelle « du style de 

Ginger Bread » en haut du mur, la chambre de Khun Chamnong Chi Na Rak, le salon, 

un meuble ancien, le vaisselier, la véranda, le plafonnier, la fenêtre ouverte sur la rue 

devant le musée.  
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Au deuxième étage, on peut voir aussi la véranda, la fenêtre, les peintures du 

marché Samchuk réalisée par les étudiants de l'institut Technologique du Roi 

Mongkut Ladkrabang et les calligraphies chinoises accrochées au mur de cette maison. 

 

 
Illustration 14 : Le musée « Ban Khun Chamnong Chi Na Rak »  

(photo personnelle) 
 

Au bloc 3, parmi l’allée de compartiments chinois, il y a l’épicerie Chok Chai, 

on y trouve les produits d’entretien par exemple du savon, du dentifrice, de la poudre, 

des articles de toilette. On peut voir aussi la maison Lim Tek Seng, expose les 

produits en laiton, la salle pour les cours de musique thaïe, le magasin Khu Seng Huat 

qui vend le matériel de cuisine, le studio de photos Sin Thammachat est encore 

utiliser les vieilles l’appareil photo avec la toile de fond est les vêtement rétro pour 

créer le portrait des clients. 

On trouve également la pharmacie chinoise Hok An Osot avec l’herboristerie 

ouverte depuis soixante-dix ans pour vendre les herbes médicinales chinoises. On y 

trouve les équipements pour faire les médicaments chinois par exemple des recettes 

médicales, une balance, des couteaux, les tiroirs pour des herbes médicinales. De 

même, l'épicerie Pa Na présente les ustensiles en acier inoxydable, les coussins 

traditionnels, les objets pour les cultes chinois et bouddhiste et les gâteaux locaux. 
 

 
Illustration 15 : Les magasins du bloc 3 (photo personnelle) 
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Au bloc 4, on voit la boutique de matériel de pêche Sri Bang-on, la boutique 

de cadeaux, les écoliers qui jouent de la musique le week-end pour demander de 

l’argent aux passants, la pharmacie chinoise Hok Nguan Tueng qui est tenue par les 

descendants. Dans cette pharmacie, on trouve les recettes des médicaments chinois et 

les herbes médicinales, on y voit une balance pour vendre les herbes au poids etc. On 

peut voir l’orfèvrerie chinoise Michai, l’épicerie Tri Thong, l’électroménager Chok Ni 

Mit.  

Par ailleurs, les produits en plastique, la vannerie, les tissus, les vêtements, les 

jouets rétro et les outils agricoles, les faucilles, la coutellerie se trouvent facilement au 

bord de la petite rue du bloc 4.  

 
 

 
Illustration 16 : L’épicerie Tri Thong et les jouets rétro  

(photo personnelle) 

 

Le port « Tha Nai Chareun » ou « Tha Tan » se trouve au bloc 5. Dans le 

passé, c’était le port pour transporter du charbon.  

Aux blocs 6, 7, 9, il y a aussi les compartiments chinois utilisé comme le 

séjour des habitants mais pas beaucoup de petits magasins.  

Au bloc 8, on trouve le cabinet dentaire Tang Sim Song et une allée de 

compartiments chinois dont le haut est en bois, et le bas est en briques, de même, la 

pharmacie chinoise « Sawaddee O Sod » on peut sentir l’ambiance de la clinique 

dentaire dans le passé à travers les objets pour fabriquer les médicaments chinois. 

Le barbier Anan et le magasin de vannerie Siri Sap qui a ouvert depuis 

cinquante ans pour vendre des ustensiles en bois et en rotin se situent au bloc 10. 
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Illustration 17 : Le tailleur de rue devant le salon du barbier Anan  

(photo personnelle) 
 

 
Illustration 18 : Le magasin de vannerie Siri Sap  

(photo personnelle) 
 

Dans le bloc au bord du fleuve, appelé par le nom du « marché Thaokae 

Biao », on trouve le sanctuaire chinois San Chaopho Lak Mueang Samchuk, l'esprit 

gardien du lieu, c’est le site sacré du marché Samchuk. Les habitants croient que la 

divinité peut les protéger contre les mauvais esprits et leur apporter la prospérité. Il y 

a de grandes cérémonies pour rendre hommage deux fois par an, en janvier et en juin. 

Il y a aussi la librairie et la boutique de cadeaux.  

 

 
Illustration 19 : Le marché Thaokae Biao (photo personnelle) 
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Illustration 20 : Le sanctuaire chinois « San Chaopho Lak Mueang Samchuk »  

(photo personnelle) 
 

Pour les produits trouvés dans ce bloc, il y a les produits en bois et en rotin et 

les étals de nourriture, des jouets rétro, l’artisanat, les vêtements, près desquels, on 

peut voir une balance à disposition des clients. Les clients peuvent vérifier le poids 

des marchandises pour éviter le problème du vol sur le poids par les marchands.   

 

 
Illustration 21 : Les produits en rotin (photo personnelle) 

 

Les constructions dans ce marché sont conservées comme une ville-musée 

pour leur architecture locale. On y retrouve des objets anciens, par exemple : les 

porcelaines, les horloges, les meubles, les photos anciennes, etc. Ils présentent 

l’histoire locale et le mode de vie des habitants. Quelques ustensiles sont toujours 

utilisés de nos jours. C’est le mode de vie authentique du passé, les activités ont été 

maintenues pour attirer les touristes.  

Dans ce marché, il y a des restaurants anciens qui sont tenus par les 

descendants, ils servent des plats anciens par exemple « les nouilles avec du porc » du 

restaurant de « Jek Ao », « le riz cuit à la vapeur dans la feuille de lotus » du 

restaurant « Rang », « le canard rôti » de « Ja cheud », « des sauces et pâtes 

pimentées » de « Mae Kim Lang », « les poissons séchées » de « Pi Jid », etc.  
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Non seulement les magasins anciens sont tenus par les habitants du marché 

Samchuk, mais aussi les magasins et les emplacements sont loués par des marchands 

extérieurs pour présenter les produits modernes, par exemple les vêtements, les bijoux, 

l’orfèvrerie, les objets de décoration, etc. 

On trouve le magasin Ban Coke qui est loué par un marchand extérieur. 

Devant ce magasin, il a une grande poupée avec le vêtement qui change selon la 

saison. À côté, on trouve la bijouterie fantaisie Korn Kaew, le magasin Maha Sanuk et 

le magasin Arun Sawat avec son panneau d’orientation. Ils sont aussi loués par des 

marchands extérieurs.  

 

 

 
Illustration 22 : Les magasins sont loués par des marchands extérieurs 

 (photo personnelle) 
 

Pour la promenade en bateau sur la rivière Tha Chin, les touristes peuvent 

prendre le bateau de l’agence privée de Khun Cheng, on doit payer 59 bath pour aller 

pendant une heure visiter sa maison thaïe traditionnelle. Également, les touristes 

peuvent prendre les bateaux du temple Wat Samchuk qui dépendent du Comité pour 

visiter ce temple ancien de l'époque d'Ayutthaya, il ne faut pas payer mais les 

passagers peuvent faire un don. 
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Illustration 23: Le bateau de l’agence privée de Khun Cheng  

(photo personnelle) 
 

 
Illustration 24: Le bateau du temple Wat Samchuk 

 (photo personnelle) 
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Chapitre III 

 

Résultat de la recherche et validation des hypothèses de 

départ 

 
3.1) Le processus de conservation du marché Samchuk et 

sa transformation en lieu de tourisme culturel 

 
La recherche documentaire montre que la conservation 

culturelle est due au projet « Marché vivant, Musée vivant ». Ce 

projet sollicite la participation des habitants pour conserver et 

développer leur communauté en coopérant avec des groupes 

partenaires. La conservation vise l’habitat (les compartiments 

chinois « ban ruean thaeo»), l’alimentation régionale et le mode 

de vie traditionnel des habitants.  

Comme nous l’avons dit dans la présentation historique, 

les habitants ont réagi à un projet de démolition émanant de 

l’institution propriétaire des terrains.  

Tout d’abord en 2001, M. Surapon Chinda-in  le 

descendant du magasin « King Thong Panich » demande des 

conseils à Dr. Somkiat Onwimonl’ancien sénateur de Suphan 

Buri ; actuellement membre de l’Assemblé législative.
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Celui-ci suggère de conserver le marché ancien pour en faire un centre de 

l’histoire, de l’architecture et de la culture locale, également le site touristique pour 

stimuler l’économie de cette communauté.23 

Donc, les habitants se réunissent pour créer « le Comité du développement 

du marché Samchuk » qui a pour but de conserver développer ce marché.  

 

 
Illustration 25 : La réunion des membres du Comité du développement 

 du marché Samchuk (photo donnée par le Comité) 
 

Au début, le Comité se compose de trente personnes24 qui ont des métiers 

divers, par exemple des marchands, des professeurs, des fonctionnaires, des 

architectes, des hommes d’affaires. Ce Comité est dirigé par M. Pongwin Chaivirat, 

le chef du Comité et le maire de l’administration municipale de Samchuk. À ce 

moment là, le Comité est divisé en deux parties. 

1. La section exécutive  

Elle est responsable de diriger et contrôler le plan du travail pour conserver 

et développer ce marché et résoudre les problèmes.  

2. La section du travail  

                                                 
23  อรุณี จ าปานิล, “ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างปี พ.ศ.2466-2544” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศีกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 131. (notre traduction : Arunee 
CHAMPANIL, ¨L’histoire du marché Samchuk de 1923 à 2001¨ mémoire de Maîtrise en histoire, 
Université Silpakorn, 2007, 131.) 
 
24  สมฤทัย เสือปาน, “รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549) 81. (notre 
traduction : Somruthai SUAPAN, ¨La forme de la communication pour la gestion du tourisme : la 
communauté du marché Samchuk, Suphan Buri ¨ mémoire de Maîtrise en communication, Université 
Chulalongkorn, 2006, 81.) 
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Elle est responsable de mettre en oeuvre le plan du travail pour achever ce 

projet. La section du travail se compose de quatre sous-sections  

 2.1 La section académique 

 Elle joue le rôle important de ramasser les informations du marché Samchuk 

pour éditer des documents qui vont présenter ce marché au public. 

 2.2 La section du développement et de l’amélioration du marché Samchuk. 

 Elle travaille pour préserver la forme originale du marché pour faire que les 

visiteurs comprennent l’identité de cette communauté. 

 2.3 La section économique  

 Elle est responsable d’étudier la situation commerciale dans ce marché et des 

autres communautés voisines. Elle soutient également la fabrication des produits 

originaux et la création de nouveaux produits pour accroître les revenus des 

habitants. 

 2.4 La section du développement du tourisme  

 Elle est responsable de transformer le marché Samchuk en lieu de tourisme 

culturel. 
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L’organigramme du Comité du développement du marché Samchuk en 2001 
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Le Comité et les habitants se réunissent plusieurs fois pour chercher les 

moyens de conserver la communauté. Cependant, le projet de conservation et du 

développement du marché Samchuk ne réussit pas parce que la plupart des habitants 

n’y participent pas. 

Pour réussir la conservation, il faut s’assurer de la participation de tous les 

habitants. Donc, le Comité crée des activités pour inciter les habitants à participer 

aux travaux du Comité. Il demande aux habitants d’être fiers de leurs compétences 

culinaires en matière d’alimentation authentique en créant un festival gastronomique 

« Délices à Samchuk » en 2001. C’est une fête pour présenter les produits 

alimentaires intéressants avec le but de promouvoir le marché Samchuk auprès du 

public. Ce festival continue à se tenir annuellement jusqu’à aujourd’hui.  

Pour organiser ce festival, le Comité invite les restaurants et les marchands 

des autres communautés voisines pour participer. Il a pour but de promouvoir ce 

marché auprès de public. 

Les dépenses pour la mise en place ce festival viennent des sponsors (les 

entreprises, les grands magasins) et des dons des habitants et des membres du 

Comité. 

 
Illustration 26 : Délices à Samchuk en 2001  

(photo donnée par le Comité) 
 

Grâce à ce festival, le Comité comprend mieux la manière de collaborer avec 

les habitants, cela remet en route le projet de la conservation et du développement 

avec les activités diverses : la fête de Songkran (Nouvel an thaï), la fête de Loy 

Krathong, la fête de Nouvel an, etc. 

Après les festivals, le travail du Comité est arrêté momentanément parce que 

certains membres du Comité sont découragés parce que le projet n’avance pas. 
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Pourtant, le Comité refait ce projet après l’apparition des organisations libres dans le 

marché. 

Fin 2002, les représentants de la fondation Chumchon Thai, soutenu par 

« Thai Health Promotion Foundtion (ThaiHealth) » viennent au marché Samchuk. Ils 

se réunissent avec le Comité pour discuter le but et les étapes du projet de 

conservation du marché. 

Le 27 février 2003, le Comité organise une conférence en invitant les habitants 

du marché. Cette conférence commence avec la présentation du programme 

« communauté et ville habitable », c’est un projet de développement des 

communautés et des villes en collaboration avec les habitants invités par la Fondation 

Chumchon Thai et puis repris à sont compte par le Comité qui explique le but et les 

moyens du travail de la conservation du marché. La conférence finit par un débat 

public avec les participants. 

 

 
Illustration 27 : La réunion du Comité avec la fondation Chumchon Thai 

(photo donnée par le Comité) 
 

Suite à la conférence, le Comité conduit en formulant treize activités pour 

mettre en œuvre le projet du développement du marché. Nous allons évoquer 

quelques activité essentielles : conserver les maisons anciennes ; développer les sites 

de promenade en bateau ; établir « Le Fonds de la conservation les maisons qui ont la 

valeur architecturale » ; promouvoir le marché Samchuk au public en lieu du site de 

tourisme culturel. Après la mise en commun des idées, le Comité et les habitants 

travaillent ensemble pour nettoyer le marché le 30 mars 2003. 
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Illustration 28 : Nettoyer le marché (photo donnée par le Comité) 

 

Grâce à ces activités, les représentants de la fondation Chumchon Thai 

comprennent mieux la capacité du Comité et les habitants du marché Samchuk. Donc, 

ils choissent ce marché pour être une des douze communautés expérimentales du 

programme « communauté et ville habitable ». De plus, ils donnent aussi un budget 

pour continuer le projet. 

Alors, la nouvelle structure du Comité proposée par la fondation Chumchon 

Thai est adoptée. Les membres du Comité peuvent s’inscrire librement à un des huit 

sections selon la capacité et l’aptitude à travailler. (Voir tableau ci-dessus) 
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L’organigramme du Comité du développement du marché Samchuk en 2003 
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La fondation Chumchon Thai suggère également au Comité du développement 

du marché Samchuk de participer aux conférences organisées par des autres 

communautés à savoir la réunion du Comité et le marché Khlong Suan (un des 

groupes partenaires) en 2004, la réunion des habitants et des groupes partenaires du 

programme « communauté et ville habitable » en 2004. Par ailleurs, le Comité visite 

des autres sites du tourisme culturel. 

 

 
Illustration 29 : La réunion du Comité et le marché Khlong Suan  

 en 2004 (photo donnée par le Comité) 
 

 
Illustration 30 : La réunion des habitants et des groupes partenaires du programme  

«communauté et ville habitable» (photo donnée par le Comité) 
 

Le Comité bénéfice de l’aide de la fondation Chumchon Thai qui suggère aux 

membres du Comité de faire la visite du marché au bord de l’eau Don Wai à Nakhon 

Pathom et de la maison-musée d’Anek NAWIGAMUNE pour comprendre ce qu’est 

la conservation d’une communauté grâce au tourisme culturel. Cette visite concrétise 

l’idée de la conservation avec la création d’un musée local de la communauté. 
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Illustration 31 : La maison-musée d’Anek NAWIGAMUNE  

(photos tirées par http://www.osotho.com/th 
 

 Le Comité a choisi la maison de Khun Chamnong Chi Na Rak pour la rénover 

en musée local. Pour cela, ils coopèrent avec des architectes de l’Institut 

Technologique Rajamangala de Suphan Buri et des architectes de l’administration 

municipale Samchuk pour conserver de forme originale la construction (2003 2004). 

 Non seulement la maison de Khun Chamnong Chi Na Rak mais le Comité 

rénove aussi les magasins anciens en conservant l’aspect original ; par exemple le 

cafetier, l’horlogerie, l’hôtel, l’épicerie, la pharmacie chinoise, le studio de photos, le 

magasin de vannerie, l’ancienne clinique dentaire, etc. Des informations et des photos 

des magasins anciens sont présentées dans le livre « Conservation des produits locaux 

de Samchuk ». 

Pendant des travaux pour la création du musée local, le Comité, les habitants 

et les représentants de la Fondation Chumchon Thai font la visite à Rayong et 

Chonburi pour étudier la gestion des villes anciennes pour comprendre mieux les 

moyens de la conservation de la communauté que l’on peut adapter pour leur projet. 

Pour continuer de s’assurer la participation des habitants, le Comité organise 

l’exposition « L’histoire du marché Samchuk à travers les photos anciennes » en 

2003. Les personnes âgées sont invitées pour commenter les photos et l’histoire de la 

communauté du marché Samchuk. Cette activité transmet l’histoire du passé aux 

jeunes pour qu’ils soient fiers de leur communauté et soient responsabilisés dans sa 

conservation future.  
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Illustration 32 : L’activité « L’histoire du marché Samchuk à travers les photos anciennes »  

en 2003 (photo donnée par le Comité) 
 

Le Comité s’intéresse particulièrement aux jeunes de la communauté, il 

organise les activités, par exemples le rallye en vélo, les jeunes font du vélo autour 

du marché et s’arrêtent à chaque site important où les instructeurs expliquent 

l’histoire. De même, il y a la formation « Le Petit Guide » pour former les jeunes à 

devenir guides locaux. 

Par ailleurs, la Fondation Chumchon Thai suggère au Comité d’organiser des 

conférences, par exemple les conférences en 2004 « Marché vivant, Musée vivant » 

en invitant le Professeur associé. Srisak WALLIPODOM à expliquer les étapes de la 

création du musée local dans une communauté.  

 

 
Illustration 33 : Une conférence avec le Prof Srisak Wallipodom 

 (photo donnée par le Comité) 
 

Il y a eu également des séminaires réunissant des communautés aux 

expériences similaires. Un autre groupe partenaire est le TAT (Office national du 

tourisme) qui choisit de placer le marché Samchuk dans l’itinéraire touristique de 

Bangkok à Suphan Buri. Ce programme touristique a fait connaître le marché au 

public. 

L’Institut Technologique du Roi Mongkut Ladkrabang à Bangkok est aussi 

un partenaire qui a présenté le marché Samchuk au public lors d’une exposition qui 
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a suscité l’intérêt de beaucoup d’universitaires (fin de l’année 2003). Il y avait la 

conférence du projet du développement et la conservation du marché Samchuk. 

Après la rénovation de la maison de Khun Chamnong Chi Na Rak, le Comité 

ouvre officiellement le marché Samchuk les 10 et 11 décembre 2004. L’inauguration 

du marché Samchuk est nommée « Ouverture du Marché vivant, Musée vivant ». 

Le Comité invite au marché cinq cents visiteurs environ, ce sont les groupes 

partenaires du programme « communauté et ville habitable », des intellectuels, des 

fonctionnaires, des journalistes, des habitants du marché Samchuk, le gouverneur de 

Suphan Buri, le représentan du bureau du TAT à Suphan Buri, les représentants du 

TAT et M. Anurak CHURIMAT, le ministre de la culture qui préside l’inauguration 

en découvrant les panneaux « Le marché centenaire Samchuk » et « la maison de 

Khun Chamnong Chi Na Rak ». 

Il y a des spectacles qui viennent des quatre régions de la Thaïlande, le 

spectacle de tambours « Klong Sabat Chai de Chiang Mai, le spectacle de « Like Hu 

Lu » de Pattani, le spectacle folklorique « Pong Lang » du nord - est et le spectacle de 

chansons « Phleng I Saeo » du centre de la Thaïlande.  

 

 
Illustration 34 : La cérémonie d'ouverture « Marché vivant, Musée vivant » 

 en 2004 (photo donnée par le Comité) 
 

Après cette inauguration et avec l’aide des groupes partenaires et la 

participation des habitants, le marché Samchuk devient un site touristique très connu 

et la communauté est présentée en modèle de la conservation d’une ancienne 

communauté grâce au tourisme culturel. 

 

 

3.2) Les effets du tourisme sur la vie du marché Samchuk  
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Lorsque l’on étudie les effets du tourisme sur la vie du marché Samchuk, on 

constate des effets positifs sur l’environnement. Ce sont la création d’infrastructures 

publiques non seulement pour accueillir les touristes mais aussi pour améliorer le 

paysage autour du marché, à savoir le parking, les toilettes, la signalisation, la place 

avec les bancs publics. 

 

En ce qui concerne la règlementation et l’aménagement de la zone marchande, 

pour la devanture des magasins, il faut respecter un espace libre, de deux mètres de 

large, pour le passage de chalands.  

 

 
Illustration 35 : L’aménagement de la zone marchande 

 (photo personnelle) 
 

Pour l’aspect économique, on trouve la valorisation du terrain et on note aussi 

le maintien des habitants sur leur lieu de vie et l’amélioration de leurs revenus, grâce 

aux nouvelles activités commerciales, par exemple la promenade en bateaux, la 

fabrication des souvenirs, la création des produits divers. Il y a aussi les nouveaux 

métiers, le service de nettoyage et de sécurité, les employés de magasin, les serveurs, 

etc. 

On trouve que l’alimentation est le produit commercial qui a le plus de succès 

réalise des bénéfices, cela stimule la circulation de l'argent dans ce marché. Grâce au 

profit économique, les gens qui ne participent pas changent d’avis, et entrent dans le 

projet de la conservation, cela fait le travail du Comité aller comme sur des roulettes.  

Sur le plan social, il y a la valorisation du rôle des personnes âgées, ils 

reviennent au travail et ils ont l’occasion de transmettre leurs métiers traditionnels à 

leurs descendants par exemple la production de médicaments. On note aussi la 
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coopération intergénérationnelle dans les familles de commerçants, des jeunes aident 

leurs parents à travailler pendant le week-end.  

 

 
Illustration 36 : La coopération intergénérationnelle dans 

 les familles de commerçants (photo personnelle) 
 

Il y a aussi l’entraide et la coopération entre les habitants pour construire les 

infrastructures et pour créer les activités touristiques, par exemple le festival 

gastronomique. Cela renforce la cohésion de la communauté et aussi la conservation 

de la cuisine régionale, de l’architecture, de l’artisanat, du mode de vie et du métier 

traditionnel (le chef de cuisine, l’artisan, le photographe, etc.). 

 

 
Illustration 37 : La conservation de la nourriture locale  

(photo personnelle) 
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Illustration 38 : La conservation de l’artisanat  

(photo donnée par le Comité) 
 

 On trouve non seulement la conservation des produits locaux, mais aussi le 

choix de marchandises de haute qualité et le soutien aux produits O-Top qui viennent 

des autres communautés.  

Les effets négatifs de l’activité touristique sont comme suit : la dégradation de 

l’environnement avec l’augmentation des déchets, l’insuffisance des toilettes et des 

places de parking et la sur-fréquentation des touristes qui provoque l’engorgement des 

ruelles. Tout cela rend la promenade des touristes incommode.  

On trouve également la détérioration du musée de Khun Chamnong Chi Na 

Rak à cause de la visite excessive des touristes. Par conséquent, le Comité doit le 

fermer provisoirement. 

Sur le plan économique, le tourisme devient une mono-activité et donc la 

survie de la population est dépendante de son image et de l’effet de mode. 

Sur le plan social, on constate l’augmentation de la petite délinquance en 

particulier la présence de voleurs même s’il y a des policiers et des gardes qui 

surveillent constamment dans le marché. 

On peut voir l’arrivée et la concurrence des marchands extérieurs qui louent 

des séjours et des espaces aux devantures des compartiments pour faire du commerce. 

Ils présentent parfois les produits de moindre qualité avec un prix excessif. Ils ne 

participent pas au projet de la conservation et ne respectent pas la réglementation 

organisée par le Comité. Il y a également l’imitation et la contrefaçon des 

marchandises locales, et aussi la création de produits fantaisistes détournant un label 

traditionnel.  

Pour résoudre ce problème, le Comité demande aux marchands de vendre les 

produits de bonne qualité, et d’afficher leurs numéros de téléphone et la date 
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d'expiration des produits. Il essaie aussi de demander aux propriétaires des maisons 

d’avertir le locataire de respecter les règles.  

Pour le non-respect des normes architecturales pour certains magasins, c’est le 

grand problème que le Comité ne peut pas résoudre faute de règles strictes. Les 

propriétaires des magasins peuvent donc adapter leur habitation à leurs besoins. 

On trouve que après l’apparition excessive des touristes dans le marché, les 

habitants n’a pas le temps de transmettre l’histoire du marché aux visiteurs, c’est la 

raison pour laquelle les touristes joindre seulement dans les activités touristiques sans 

comprendre l’authenticité de ce marché. Quant aux membres du Comité, ils sont très 

echagés jusqu’à ce qu’ils n’aient pas l’occasion d’échanger les idées pour continuer le 

projet de développement. 

 Actuellement, le marché Samchuk affronte le problème de la capacité 

d’accueil avec le terrain impossible d’agrandir, et aussi les obstacles de la gestion des 

services publics et la difficulté de la gestion du commerce. Pour faire disparaît ces 

problèmes, il faut exiger la coopération de tous les secteurs, le Comité, les habitants et 

les touristes. 

 

 

3.3 La validation des hypothèses de départ 

 

Tout au long de notre travail, nous avons recueilli les informations concernant 

la conservation du marché Samchuk et sa transformation en lieu de tourisme culturel, 

également les effets du tourisme sur ce marché. 

 Pour comprendre ce sujet, nous devions bien connaître cette communauté. 

Tout d’abord, nous avons cherché à retracer l’histoire de la communauté sur la base 

des sources documentaires, des recherches universitaires, des guides touristiques, des 

livres promotionnels et des articles en ligne, puis nous avons visité plusieurs fois le 

marché Samchuk pour participer aux activités touristiques et commerciales et pour 

établir des relations personnelles avec des habitants. 

Lorsque nous nous sommes posé la question de la conservation d’une 

communauté commerçante à travers le maintien du patrimoine architectural puis les 

effets du tourisme sur cette communauté, nous avons posé deux hypothèses.  
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Premièrement, pour réussir la conservation d’une communauté à travers 

l’activité touristique, il faut que les habitants coopèrent autour d’un projet commun. 

Deuxièmement, quand le tourisme devient l’activité principale, il y a des effets 

positifs et négatifs du tourisme sur l’environnement, l’économie et la structure sociale 

de la communauté et il faut les identifier pour mieux les gérer.  

Les résultats de notre recherche montrent que la conservation du marché 

Samchuk avait pour but préalable de conserver le patrimoine architectural, ce sont des 

compartiments chinois anciens en bois au bord du fleuve. 

La motivation première était celle de petits propriétaires immobiliers qui 

souhaitaient conserver leurs maisons construites sur un terrain public. Une grande 

partie de ces petits propriétaires étaient des commerçants qui souhaitaient maintenir 

l’activité locale. Cependant, ce n’est que tardivement que l’idée d’accueillir des 

touristes venus de toute la Thaïlande est devenue l’objectif principal. 

En réaction au projet de démolition, proposé par le Département du Trésor en 

1986, les habitants se regroupent en un Comité du développement du quartier du 

marché Samchuk en 2001. Il se réunit plusieurs fois avec l’ensemble des habitants, 

mais ils ne trouvent pas seuls les moyens appropriés pour s’opposer à la démolition 

parce qu’ils n’ont pas d’expérience concernant la politique de conservation culturelle. 

En 2002, la fondation Chumchon Thai décide d’aider ce marché. La fondation 

Chumchon Thai est une fondation royale pour l’aide au développement. Elle essaie de 

mener des projets en accord avec la philosophie de l’économie auto-suffisante prônée 

par Sa Majesté le Roi de Thaïlande. 

Tout d’abord, la fondation Chumchon Thai a sous but de promouvoir la santé 

publique, c’est l’objet du programme « Communauté et ville habitable ». Pour 

motiver la participation des habitants de Samchuk à ce programme de santé publique, 

la fondation Chumchon Thai décide d’y intégrer la dimension conservation de 

l’habitat. Donc, la fondation émet l’idée de conserver les compartiments chinois, c’est 

l’idée principale pour attirer la participation de la population au projet « Communauté 

et ville habitable ». 

La fondation Chumchon Thai donne des conseils aux habitants pour le 

processus de la conservation d’une communauté en faisant connaître les partenaires 

(les intellectuels, les institutions académiques, les autres communautés, etc.)  
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Par ailleurs, la fondation Chumchon Thai travaille principalement comme 

coordinateur entre les habitants du quartier, les membres du Comité du marché et les 

partenaires extérieurs pour organiser les réunions débats et pour stimuler la 

participation des habitants aux activités. Par exemple, la visite pour étudier la 

conservation des autres communautés, les activités pour comprendre et valoriser 

l’histoire et la valeur culturelle du marché Samchuk. 

Ce processus a probablement connu des obstacles et des conflits entre les 

habitants du marché parce qu’il y a des groupes de personnes qui n’ont pas la même 

vision que le Comité et on trouve aussi des personnes qui ne voient pas d’avantages à 

la réussite du projet de la conservation, donc ils ne se joignent pas à ce projet. 

Pourtant la réussite finale est le résultat de l’effort du chef du Comité, 

M. Pongwin Chaiwirat, et des autres membres qui s’adonnent au travail, également 

grâce à l’aide des groupes partenaires, de même à la participation des habitants qui 

finissent par adhérer avec enthousiasme pour développer leur communauté.  

Nous pouvons donc dire que notre hypothèse de départ est vérifiée. Cependant, 

arrivée au terme de notre étude, il nous apparaît que nous avons probablement été trop 

naïve lorsque nous avons posé notre hypothèse sur le succès via la collaboration et la 

bonne entente de tous. 

Nous avions à l’époque basée notre hypothèse sur le discours promotionnel du 

Comité du marché  tel qu’il est formulé dans les brochures officielles ou sur les 

panneaux du musée. Le Comité insiste sur la « sucess story », la réussite due à la 

volonté et à la solidarité populaire ainsi qu’aux conseils avisés de la fondation royale. 

Il met en scène le discours promotionnel basé sur les valeurs de fierté nationale et de 

solidarité villageoise pour séduire les touristes thaïlandais. 

Il y a probablement une enquête de type journalistique (historique et 

économique) à mener pour comprendre pourquoi le marché Samchuk est devenu un 

modèle du marché traditionnel pour le tourisme national thaïlandais, alors que bien 

d’autre villes et d’autres marchés avaient des structures similaires à développer et  ne 

l’ont pas fait. 

Il faudrait aussi pouvoir évaluer à qui profite effectivement ce marché, quels 

sont les profits générés, comment ils sont distribués et dans quelle mesure ils sont 

réinvestis pour la conservation du patrimoine.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48 

Pour comprendre le processus de création de ce marché, il nous faudrait donc 

avoir accès aux informations financières et juridiques. Nous pourrions ainsi voir les 

différents enjeux économiques, les prises de risque, les intérêts à court, moyen et long 

terme. Le discours explicatif basé sur la démocratie collective, la vie associative et 

l’entraide nationale est probablement un discours à valeur promotionnelle pour attirer 

la sympathie du public mais qui ne nous dit pas tout des enjeux économiques 

(immobiliers et commerçants). 

 

En ce qui concerne la deuxième hypothèse sur la gestion des effets négatifs du 

tourisme, il faut rappeler que le tourisme a été la conséquence et non la cause de la 

conservation du patrimoine architectural. L’étude nous a montré qu’il y avait eu 

quatre phases dans le développement du marché : 

Premièrement, les habitants souhaitaient conserver leurs maisons et continuer 

à travailler avec la clientèle locale. 

Deuxièmement, le succès médiatique avait entraîné l’arrivée de touristes 

nationaux. 

 Troisièmement, le succès national avait entraîné l’arrivée de commerçants 

extérieurs qui ont loué ou acheté les emplacements commerciaux. 

Quatrièmement, les membres du Comité doivent gérer l’arrivée de ces 

nouvelles populations et redéfinir les objectifs de développement du marché. 

Pour l’instant les effets négatifs du succès touristique sont contenus. Il y a une 

solidarité et un respect de règles minimales de vie en commun de la part des 

commerçants anciens et nouveaux.  

Les problèmes de sur-fréquentation, de délinquance, d’impact sur 

l’environnement… restent à un niveau contrôlable. Cependant, les interrogations sont 

nombreuses. Comme toute entreprise humaine, le marché Samchuk est arrivé à une 

phase de développement où il est nécessaire de redéfinir des objectifs. Il faut se 

renouveler pour perdurer. La tendance tourisme nostalgie est en plein développement 

au niveau national, mais elle est susceptible de connaître un effet de mode en faveur 

des nouveaux sites. On ne sait pas si les autres marchés traditionnels créeront un effet 

de concurrence négative ou bien de synergie positive. 
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Conclusion 

 

Aujourd’hui, on constate que la conservation de la 

communauté du marché Samchuk en lieu de tourisme culturel a 

été rendue possible par la participation des habitants en 

coopérant avec les groupes partenaires, même si ce projet n’est 

pas soutenu par l’administration nationale à cause des 

divergences politiques (le marché Samchuk et l’administration 

provinciale de Suphan Buri, sont gérés par des responsables de 

partis politiques différents. 

Pour le développement du tourisme durable, on doit 

respecter l'environnement, répondre aux besoins des loisirs 

humains, tout en protégeant et en conservant les milieux 

d'accueil, sans négliger pour autant les nécessités 

économiques et socioculturelles de tous les acteurs concernés 

par les activités touristiques. C’est la prochaine tâche pour 

laquelle les habitants doivent trouver de nouvelles modalités 

de fonctionnement. L’étude du marché Samchuk montre que 

ce marché est confronté aux effets négatifs du tourisme. Pour 

aider à développer durablement ce marché, nous émettons 

quelques suggestions : 

Premièrement, tout site a une capacité d’accueil 

maximale. L’activité touristique excessive peut détruire le site. 

Nous suggérons de limiter la fréquentation des touristes en les 

orientant vers d’autres sites touristiques près du marché : le 

temple « Wat Samchuk », le temple « Wat Ban Thueng »,  
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le marché Sri Prachan, le marché Kao Hong, le parc Bueng Chawak Chalerm Phra 

Kiet. Néanmoins, le problème du transport entre les sites du tourisme autour du 

marché Samchuk est encore un obstacle, on trouve qu’il n’y a pas beaucoup de 

moyens de transport pratiques pour des touristes qui n’ont pas de voiture. Il faut 

peut-être à l’avenir organiser un service de minibus pour s’y rendre. 

Deuxièmement, pour contrôler la qualité des marchandises, on doit établir un 

règlement du commerce concernant le choix des produits selon le concept du 

« marché centenaire » et fixer un prix commun des marchandises sur l’ensemble du 

marché. Il faudra mettre en place des procédures de vérifications fréquentes du prix 

des produits. 

Troisièmement, en ce qui concerne l’accueil des touristes étrangers, il faut 

préparer les brochures en anglais présentant l’histoire, la description des sites 

d’attractions, les activités touristiques dans ce marché et le plan du marché. On doit 

organier de même les réceptionnistes qui sont capables de parler anglais. 

 Quatrièmement, il faut non seulement ajouter les infrastructures, par exemple 

les bancs publics, le point de vue située au bord du fleuve, le parking, les 

ventilateurs, le bassin de décantation mais aussi améliorer le paysage près du fleuve. 

Pourtant on doit prendre en compte l’aspect général du marché ancien. 

 Cinquièmement, il faut organiser les autres activités touristiques dans ce 

marché, cela peut-être l’activité de donner de la nourriture aux poissons, ramer en 

bateau sur le fleuve où montrer la préparation de desserts en invitant le touriste pour 

participer lui-même dans cette activité. 

 

Nous avons, dans un premier temps, étudié la période de création de ce 

marché. Nous allons, par la suite, interroger à nouveau les différents interlocuteurs. 

Nous chercherons à noter leurs évaluations et leurs propositions en rapport avec les 

perspectives d’avenir et qu’elle est la façon la meilleure à leurs yeux pour gérer la 

période de croissance et de pérennisation de cette activité économique et 

patrimoniale.  

 

 L’identité du marché Samchuk est la vraie ancienneté qui n’est pas créée 

pour duper les visiteurs. Même s'il y a d’autres sites de tourisme nostalgique (le 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51 

marché Khlong Suan, le marché flottant Amphawa, le marché Kao Hong) qui sont 

ressemblants par les constructions, l’ambiance du passé, ou l’aspect économique. On 

note que ces sites, populaires dans le passé, jouant le rôle du centre de commerce, ils 

ont été moins fréquentés en raison de la crise économique et du progrès du transport 

routier. 

 La solution pour préserver les marchés anciens est « la vente de l’identité 

culturelle ». C’est la transformation de la culture en lieu de marchandise. Cependant, 

si on consomme trop cette marchandise culturelle, cela va amener assurément le 

déclin du site et la chute de popularité. 

Actuellement, on trouve plusieurs marchés anciens qui sont en train de 

devenir le marché en plein air, les produits de moindre qualité sont apportés des 

autres parties de Thaïlande et des pays voisins (la Chine et la Malaisie). Si on laisse 

les gens extérieurs louer aux résidents pour faire le commerce en apportant des 

marchandises qui ne correspondent pas au concept des sites touristiques, cela peut 

faire disparaître les produits locaux et ces sites touristiques peut-être perdent la 

popularité. 

Notre recherche a commencé difficilement par la définition du cadre de 

l’étude. En effet, nous nous intéressions au marché Samchuk, mais ce marché pouvait 

être étudié selon différents points de vue ; tels que la conservation, le tourisme, 

l’architecture, la politique locale, le commerce, etc. C’est la raison pour laquelle, nous 

devions construire notre objet d’étude pour comprendre la relation entre la 

conservation du bâti et le tourisme dans ce marché.  

Le sujet de notre étude nous a donné l’occasion d’avoir une expérience du 

tourisme nostalgique à Suphan Buri et de connaître la vie traditionnelle très 

intéressante du marché Samchuk. Nous avons étudié les effets du tourisme et avons 

essayé d’imaginer les bonnes solutions pour mieux les gérer. Surtout, nous avons 

mieux compris le processus de la préservation d’un patrimoine culturel et la gestion 

d’une politique touristique dans une communauté locale.  

Pourtant, notre travail ne peut être qu’une première étape dans l’étude de la 

conservation d’une communauté et les effets du tourisme sur ce marché. Nous avons 

travaillé sur les informations plus facilement accessibles qui étaient parfois 

superficielles ou bien déjà mises en forme par le Comité. Il est à noter que les 
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membres du Comité a déjà commencer à travailler sur des documents d’archiver pour 

reconstituer l’histoire du marché et le changement de la structure sociale et la culture, 

grâce à une bourse de recherche donné par Office of The National Culture 

Commission25. 

Pour les études des impacts du tourisme sur le marché Samchuk, il faut étudier 

dans la durée du fait que les activités touristiques dans ce marché continuent à 

produire des nouveaux effets qui provoqueront d’autres changements à l’avenir. Nous 

espérons que notre travail, qui est une première esquisse sera utile au marché 

Samchuk et aux autres sites du tourisme nostalgique en Thaïlande. 

En ce qui nous concerne, nous aimerions continuer à nous former dans le 

domaine de la géographie économique et humaine pour pouvoir mener d’autres 

recherches sur ce sujet et cette thématique. 

                                                 
25www.culture.go.th/subculture5/images/stories/2.doc, consulté le 23 avril 2011, 
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Annexe 1. Exemple des livres promotionnels 
 

1.1 Le livre « Conservation des produits artistiques locaux de Samchuk » 

 

 
Ce livre, écrit par le Comité du développement du marché Samchuk, présente 

l’histoire du marché, l’histoire de Khun Chamnong Chi Na Rak. Il parle aussi des 

activités touristiques et le projet du développement de ce marché. On peut voir 

également à l’intérieur les informations avec les illustrations des magasins anciens et 

le plan du marché.  

 

1.2 Le livre « Parcours à suivre pour Samchuk une ville habitable »  

 
 

Ce livre est écrit par le Comité du développement du marché Samchuk en 

coopérant avec la fondation Chumchon Thai, il présente brièvement le mode de la 

conservation culturelle du marché Samchuk avec des dessins comme dans les livres 

pour enfants.  
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1.3 Le livre « Le quartier du marché centenaire de Samchuk et sa communauté 
 pour la conservation »  

 

 
Ce livre, écrit par M. Sakarin SAE PHU sous la direction du programme 

« Communauté et ville habitable », présente l’évolution du marché Samchuk grâce au 

projet de conservation. Il explique clairement le processus de la conservation 

culturelle du marché et la préservation du patrimoine architectural avec les textes et 

les photos, de même, il donne une conclusion intéressante concernant le changement 

de la relation entre les habitants du marché Samchuk et le bureau du district. 

 

1.4 Le livre « Regarder le marché Samchuk de hier à aujourd’hui »  

(publié à l’occasion de la remise du prix du mérite de l’UNESCO 2009) 

 

 
 

Ce petit livre écrit par la fondation Chumchon Thai présente en résumé avec 

les bonnes illustrations de l’histoire, le processus de la conservation et le progrès du 

marché Samchuk du début du projet jusqu’à la fin. On trouve également une annonce 

de l’UNESCO concernant le prix du mérite donné au marché Samchuk en 2009.  
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1.5 Le livre « Le guide touristique : les quinze marchés sur la terre,  

les seize marchés flottant »  

 

 
 

Ce guide touristique écrit par le TAT pour présenter l’histoire, les 

informations générales (le site, le transport, les activités touristiques, les cartes) et les 

bonnes photos, sur les principaux marchés sur la terre et les marchés flottants au 

centre et à l’est de la Thaïlande ; par exemple, le marché Samchuk à Suphan Buri, le 

marché Amphawa à Samut Songkhram, le marché Nang Loeng à Bangkok. 
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Annexe 2. Questionnaires 

2.1 Questionnaire en thaï pour les membres du Comité. 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อ 
อายุ 
ที่อยูํ 
อาชีพ 
ต่ําแหนํง/หน๎าที่/สถานะในชุมชน 
ที่อยูํอาศัยของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 

- อยูํอาศัยอยํางเดียว 
- อยูํอาศัยและประกอบกิจการด๎วย 

 
 
แบบสัมภาษณ์ 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกในเชิงอนุรักษ์ 
 

หัวข๎อ การอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
1. ชุมชนตลาดสามชุกมีประวัติความเป็นมาอยํางไร 
2. อะไรคือสาเหตุของความเสื่อมและความซบเซาของตลาดสามชุก 
3. มีแนวคิดอยํางไรในการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุก 
4. ในการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกมีวิธีการและขั้นตอนอยํางไรและมีกิจกรรม

อะไรบ๎างที่เกี่ยวข๎อง 
5. ในการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกชาวบ๎านในชุมชนได๎ให๎ความรํวมมือกับทาง

คณะกรรมการฯหรือไมํอยํางไร 
6. ในการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกมีปัญหาและอุปสรรคอยํางไรบ๎างและมีการ

แก๎ปัญหาอยํางไร 
7. ในการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกทางคณะกรรมการฯได๎รํวมมือกับหนํวยงานใดบ๎าง 
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8. คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกมีการวางแผนที่จะพัฒนาตลาดสามชุกตํอไปอยํางไรใน
อนาคต (มีโครงการที่จะพัฒนาอะไรอีกในชุมชน) และคาดวําจะมีกิจกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวอยํางไรบ๎างในอนาคต(นอกจากงานอรํอยดีที่จัดเป็นประจํา) 

9. คณะกรรมการฯมีแนวคิดที่จะเผยแพรํเรื่องราวของตลาดสามชุกแกํนักทํองเที่ยวตํางชาติ
หรือไมํ อยํางไร ถ๎ามี จะดําเนินการอยํางไร 

 
หัวข๎อ ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอชุมชนตลาดสามชุกในด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมการทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรบ๎างตํอสิ่งแวดล๎อมของตลาดสามชุก (เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอยํางไรบ๎างตํอสิ่งแวดล๎อมในชุมชน) 

2. ตลาดสามชุกมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคอะไรบ๎างเพื่อรองรับการทํองเที่ยว มีการ
ปรับปรุงพื้นที่อยํางไรบ๎างเพื่อรองรับการทํองเที่ยว 

3. หลังจากมีการทํองเที่ยวในตลาดสามชุก มีปัญหาเกี่ยวกับขยะ มลพษิ หรือปัญหา
สิ่งแวดล๎อมหรือไมํอยํางไร ถ๎ามี ทางตลาดมีวิธีการจัดการและแก๎ไขปัญหาอยํางไร 

4. กิจกรรมการทํองเที่ยวมีผลอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
5. ในการทําการค๎าในตลาดสามชุกมีข๎อตกลงหรือมีกฏ กติกา ข๎อกําหนดอยํางไรบ๎าง

ระหวํางคณะกรรมการฯและผู๎ประกอบการ(ทั้งที่เป็นคนในชุมชนและคนนอก) 
6. รูปแบบของสินค๎าพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร เพื่อตอบสนองการ

ทํองเที่ยว (จากเดิมที่ค๎าขายเพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนมาเป็นการค๎าขายเพื่อ
นักทํองเที่ยว หรือไมํ ) 

7. มีอาชีพใหมํที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยวหรือไมํ อยํางไร มีคนนอกเข๎ามาลงทุนในพื้นที่
หรือไมํอยํางไร 

8. การมีร๎านค๎าที่เชําโดยคนภายนอกและขายสินค๎าหรืออาหารสมัยใหมํเพิ่มขึ้นในตลาด
สามชุกทางคณะกรรมการมีความคิดเห็นอยํางไร(และมีวิธีการจัดการหรือควบคุม
อยํางไร) 

9. การมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนกํอให๎เกิดปัญหาอยํางไรบ๎าง และมีแนวทางในการ
แก๎ปัญหาอยํางไร 

10. การมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนเป็นจํานวนมากจนเกิดภาวะแออัด มีการวางแผนการ
แก๎ปัญหานี้อยํางไรบ๎าง 

11. ภายหลังมีการทํองเที่ยวความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65 

12. ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนกับนักทํองเที่ยวเป็นไปในลักษณะไหน อยํางไร 
13. ความสัมพันธ๑ในระหวํางผู๎ประกอบการด๎วยกันในตลาดเป็นไปในลักษณะใด 
14. หลังจากมีการทํองเที่ยวความสัมพันธ๑ในครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ 

อยํางไร (มีเวลาให๎กันหรือไมํในครอบครัว ใกล๎ชิดกันมากขึ้นหรือหํางเหินกันมากขึ้น) 
15. การทํองเที่ยวทําให๎วิถีชีวิตของชาวชุมชนตลาดสามชุกเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํอยํางไร 
16. ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอะไรบ๎าง(งานประเพณีตํางๆ)  
17. มองอนาคตของตลาดสามชุกเอาไว๎อยํางไร 
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2.2 Questionnaire en thaï pour les habitants et les marchands. 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ชื่อ 
อายุ 
ที่อยูํ 
อาชีพ 
ต่ําแหนํง/หน๎าที่/สถานะในชุมชน 
ที่อยูํอาศัยของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 

- อยูํอาศัยอยํางเดียว 
- อยูํอาศัยและประกอบกิจการด๎วย 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการและชาวบ้านในชุมชนตลาดสามชุก 

 
หัวข๎อ การอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 

1. ทํานมีสํวนรํวมอยํางไรบ๎างในการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุก 
2. ร๎ูสึกอยํางไรตํอการอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุก เห็นด๎วยหรือไมํ เพราะเหตุใด (เห็น

ด๎วยกับการให๎มีการทํองเที่ยวในชุมชนหรือไมํอยํางไร) 
3. ทํานมีสํวนชํวยประชาสัมพันธ๑ตลาดสามชุกแกํนักทํองเที่ยวอยํางไรบ๎าง 
4. มีการวางแผนการดําเนินชีวิต/วางแผนการค๎าขายอยํางไรบ๎างในอนาคต มีผู๎สืบทอดกิจการ

หรือไมํในอนาคต 
5. การค๎าขายประสบปัญหาหรือไมํอยํางไร และมีแนวทางในการแก๎ไขอยํางไร 

 
หัวข๎อ  ผลกระทบของการทํองเที่ยวที่มีตํอชุมชนตลาดสามชุกในด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมการทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรบ๎างตํอสิ่งแวดล๎อมของตลาดสามชุก (เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอยํางไรบ๎างตํอสิ่งแวดล๎อมในชุมชน) 
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2. หลังจากมีการทํองเที่ยวในตลาดสามชุก มีปัญหาเกี่ยวกับขยะ มลพิษ หรือปัญหา
สิ่งแวดล๎อมหรือไมํอยํางไร ถ๎ามี ทางตลาดมีวิธีการจัดการและแก๎ไขปัญหาอยํางไร 

3. กิจกรรมการทํองเที่ยวมีผลอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
4. ในการทําการค๎าในตลาดสามชุกมีข๎อตกลงหรือมีกฏ กติกา อยํางไรบ๎างระหวํางคณะ

กรรมการฯและผู๎ประกอบการ(ทั้งที่เป็นคนในชุมชนและคนนอก) 
5. รูปแบบของสินค๎าพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร เพื่อตอบสนองการ

ทํองเที่ยว (จากเดิมที่ค๎าขายเพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนมาเป็นการค๎าขายเพื่อ
นักทํองเที่ยว หรือไมํ ) 

6. หลังจากมีการทํองเที่ยวคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงมาทําอาชีพที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว
หรือไมํ อยํางไร มีคนนอกพื้นที่เข๎ามาลงทุนในพื้นที่หรือไมํอยํางไร 

7. การมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนกํอให๎เกิดปัญหาอยํางไรบ๎าง และมีแนวทางในการ
แก๎ปัญหาอยํางไร 

8. ภายหลังมีการทํองเที่ยวความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร
(การพึ่งพาอาศัยกัน การให๎ความชํวยเหลือในชุมชน ลักษณะการสร๎างบ๎าน) 

9. ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนกับนักทํองเที่ยวเป็นไปในลักษณะใด 
10. ความสัมพันธ๑ในระหวํางผู๎ประกอบการด๎วยกันในตลาดเป็นไปในลักษณะใด 
11. หลังจากมีการทํองเที่ยวความสัมพันธ๑ในครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ 

อยํางไร (มีเวลาให๎กันหรือไมํในครอบครัว ใกล๎ชิดกันมากขึ้นหรือหํางเหินกันมากขึ้น 
บทบาทของผู๎อาวุโส การสํงเสริมการศึกษาของบุตรหลาน ความสัมพันธ๑ระหวํางญาติพี่
น๎อง) 

12. ทํานและครอบครัวได๎ประโยชน๑อยํางไรบ๎างจากการทํองเที่ยว 
13. การทํองเที่ยวทําให๎วิถีชีวิตของทํานเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํอยํางไร 
14. หลังจากเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทํองเที่ยวแล๎วคิดวําในครอบครัวมีการ

เปลี่ยนแปลงคํานิยมอะไรบ๎าง(การแตํงกาย การใช๎ภาษา การบริโภค การใช๎จําย) 
15. ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอะไรบ๎าง(งานประเพณีตํางๆ)และทํานได๎เข๎า

รํวมหรือไมํ 
16. คิดวําการทํองเที่ยวมีผลดีอยํางไรบ๎างตํอชุมชนและครัวเรือนของทําน 
17. คิดวําการทํองเที่ยวมีผลเสียอยํางไรบ๎างตํอชุมชนและครัวเรือนของทําน 
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2.3 Questionnaire en thaï pour le représentant des groupes partenaires. 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อ 
อายุ 
ที่อยูํ 
อาชีพ 
ต่ําแหนํง/หน๎าที่/สถานะในชุมชน 
ที่อยูํอาศัยของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 

- อยูํอาศัยอยํางเดียว 
- อยูํอาศัยและประกอบกิจการด๎วย 

 
 
แบบสัมภาษณ์ 
องค์กรภาคีภายนอก 
 

หัวข๎อ การอนุรักษ๑และพัฒนาตลาดสามชุกให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
1. เพราะเหตุใดจึงสนใจตลาดสามชุก 
2. ทางองค๑กรได๎ให๎การชํวยเหลือชุมชนตลาดสามชุกอยํางไรบ๎าง 
3. ในการให๎การชํวยเหลือและสนับสนุนชุมชนตลาดสามชุกมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ๎าง

และแก๎ปัญหาอยํางไร 
4. มีแนวทางที่จะชํวยเหลือและมีโครงการใดที่จะทํารํวมกับตลาดสามชุกตํอไปในอนาคต 
5. มีคําแนะนําตํอชุมชนอ่ืนที่ต๎องการอนุรักษ๑และพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวดังเชํนตลาด

สามชุกอยํางไรบ๎าง 
6. มีความคิดเห็นอยํางไรบ๎างตํอตลาดสามชุกในปัจจุบัน 
7. มองอนาคตของชุมชนตลาดสามชุกเอาไว๎อยํางไร 
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2.4 Questionnaire en anglais pour les touristes étrangers. 

 

Foreign tourist 

 

Tourist’s satisfaction and comments for the improvement of Samchuk Market. 

 
I’ am a student from Silpakorn University is conducting a survey on foreign 

tourists’ activities and satisfactions level on the services and facilities available at 

Samchuk Market. Your valuable opinions and suggestions will directly contribute 

to the improvement of this market. 

 

1. What’s your nationality? 

2. What’s your occupation? 

3. Is this your first visit to this market? 

4. How did you learn about this market? 

5. Can you tell me about the reasons for visiting this market? 

6. What activities did you do (or plan to do) while you are at this market? 

7. Which activities do you like most at this market? Why? 

8. What do you think about this market? 

9. Do you think you will visit this market again in the future? 

10. Will you recommend your family or your friends to visit this market in the 

future? 

11. What was your expectation about this market? 

12. How does it live up to your expectation? 

13. What impress you most about this market? 

14. What improvement would you like to see at this market? 

15. Do you have a comment or suggestion at this market to better serve the needs 

of foreign tourists? 
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2.5 Questionnaire en thaï pour les touristes thaïs. 

 

ค าถาม นักท่องเท่ียวชาวไทย 

1. ทํานร๎ูจักตลาดสามชุกได๎อยํางไร 

2. ทํานเดินทางมาตลาดสามชุกเป็นคร้ังที่เทําไหรํ 

3. เพราะเหตุใดจึงเลือกมาเที่ยวที่ตลาดสามชุก 

4. ทํานทํากิจกรรมใดบ๎างขณะที่อยูํในตลาดสามชุก 

5. ทํานชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะอะไร 

6. ทํานเคยไปตลาดเกําอ่ืนๆในประเทศไทยหรือไมํ 

7. ถ๎าเคยไปตลาดเกําอื่นๆ ทํานจะเปรียบเทียบกับตลาดสามชุกอยํางไร  

8. ทํานคิดวําจะกลับมาเที่ยวที่ตลาดสามชุกอีกหรือไมํในอนาคต 

9. ทํานคิดวําจะแนะนําเพื่อนหรือครอบครัวให๎มาเที่ยวที่ตลาดสามชุกหรือไมํในอนาคต 

10. ทํานมีความคาดหวังตํอตลาดสามชุกอยํางไรบ๎างกํอนเดินทางมาเที่ยว 

11. เมื่อได๎มาทํองเที่ยวยังตลาดสามชุกแล๎วทํานมีความรู๎สึกอยํางไรบ๎าง 

12. ทํานประทับใจอะไรบ๎างในการมาทํองเที่ยวยังตลาดสามชุก 

13. ทํานมีข๎อเสนอะแนะใดบ๎างแกํตลาดสามชุก 
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Annexe 3. Transcription des entretiens. 

 
3.1 สัมภาษณ๑ คุณพิพัฒน๑ โฆษิตวีรวัฒน๑ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 14 ธันวาคม 2552 
(L’entretien avec M. Phipat Kositveerawat, Comité du développement du marché 
Samchuk 14 décembre 2009) 
 
ผู๎สัมภาษณ๑: จากการสังเกตพบวําปัจจุบันมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาในตลาดสามชุกเป็นจํานวนมาก 
คุณพิพัฒน๑: ก็มันเป็นวันหยุดด๎วย วันไมํหยุดอยํางเชํนวันจันทร๑ก็คนน๎อย แตํวําตลาดเราไมํเคยหยุด 
ร๎อยกวําปีนี้ไมํเคยหยุด ที่เคยหยุดอยูํวันเดียวคือวันที่เราไปประท๎วงโลตัส เดือนกรกฎาคม 2549 แคํ
วันเดียวเราพร๎อมใจกันปิดตลาด นอกนั้นเราก็เปิดอยํางนี้ตามปกติ ตลาดที่นี่เป็นวิถีชีวิตจริงกินอยูํ
หลับนอนอยูํในนี้หมดมาเป็นร๎อยๆปีแล๎วในซอยนี้บางร๎านก็สามรุํนแล๎ว 
ผู๎สัมภาษณ๑: สํวนใหญํที่นี่เป็นคนจีนทั้งหมดหรือวําผสมผสาน 
คุณพิพัฒน๑: ที่นี่มีการผสมผสานเราเองก็เป็นคนเชื้อสายจีน 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวงที่ตลาดซบเซาซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมมีการตัดถนนเข๎ามาเป็นอยํางไรบ๎าง 
คุณพิพัฒน๑: จริงๆแล๎วที่นี่ใช๎การคมนาคมทางน้ํา หลังจากมีถนนเข๎ามาคนก็มาใช๎ถนนมากขึ้นแล๎วก็
มีตลาดนัดเกิดขึ้นทั่วไป ตลาดนัดที่เขาไปแบขาย มีสนามหนํอยเขาก็เปิดเป็นตลาดนัดให๎เชํา คนใน
ตลาดนี้ก็ไปขายด๎วย คนที่อ่ืนก็มาขายด๎วย อยํางนี้ทําให๎ตลาดก็ซบเซาลงคนก็นิยมไปซื้อพอซื้อเงิน
สดก็ไปซื้อในตลาดนัดพอเงินเชื่อก็มาซื้อที่นี่ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชาวบ๎านจึงได๎มีการรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 
คุณพิพัฒน๑: เมื่อปี 2540 ตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ําที่สุด พวกเราก็เร่ิมมาคุยกันวําจะทําอยํางไรดี ดร.
สมเกียรติ อํอนวิมลซึ่งเป็นคนที่นี่ก็เข๎ามาชํวยจุดประกายแนะนําชาวบ๎านวําลองซํอมแซมตลาดไมํ
ต๎องซํอมแพงทําให๎หมือนเดิมๆเลย แล๎วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแบํงโซนกันทํามีฝ่ายพัฒนา ฝ่าย
ประชาสัมพันธ๑ ผมอยูํฝ่ายเหรัญญิก แล๎วก็เป็นรองประธาน มีอะไรก็มาเบิกจํายที่ผม  
ผู๎สัมภาษณ๑: เกี่ยวกับปัญหาที่มีกับกรมธนารักษ๑ เป็นอยํางไรบ๎าง 
คุณพิพัฒน๑: กรมธนารักษ๑เขาเห็นวําตลาดซบเซาจึงจะมารื้อตลาด นั่นทําให๎เราจึงได๎ตั้งคณะ
กรรมการฯขึ้นมา เพราะคิดวํา การร้ือตลาดแล๎วทําใหมํให๎รถราเข๎าออกได๎สะดวกเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
แตํชาวตลาดเราบางบ๎านก็พร๎อมที่จะร้ือ บางบ๎านก็ไมํพร๎อมเพราะไมํมีเงิน ต๎องกู๎ธนาคารเพราะเรา
ต๎องออกเงินเอง ตามระเบียบของกรมธนารักษ๑ สร๎างแล๎วต๎องยกให๎เขา ก็กลัววําค๎าขายจะไมํพอจําย
คําซํอมบ๎านและคําผํอนธนาคารก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมา  
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางคณะกรรมการฯได๎ให๎ชาวบ๎านทําอะไรบ๎าง 
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คุณพิพัฒน๑: ก็มีอะไรก็ชํวยกันทํา ทําความสะอาดเป็นโครงการแรก ไมํรู๎จะทําอะไรก็เก็บกวาดกัน
กํอน ทําบ๎านให๎สะอาดนําดู นํามอง  
ผู๎สัมภาษณ๑: ตอนนั้นมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ๎าง มีคนไมํเห็นด๎วยหรือไมํ 
คุณพิพัฒน๑: ก็มีคนไมํเห็นด๎วยกันเยอะ นี่แหละที่อื่นเค๎าทําแล๎วไมํขึ้นเพราะคิดแบบนี้ เพราะ
คณะกรรมการไมํพร๎อมใจไมํรํวมมือไมํทําใจให๎เป็นหนึ่ง ที่นี่เขาก็ไมํเชื่อวําจะป็นไปได๎จนมาถึง
วันน้ีแตํปัจจุบันสํวนใหญํก็ให๎ความรํวมมือ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางคณะกรรมการมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวอยํางไรบ๎างใน
อนาคตนอกเหนือจากงานอรํอยดีที่สามชุก 
คุณพิพัฒน๑: โครงการใหมํๆนี่ที่จริงงานปีใหมํสมัยกํอนเมื่อปี 50 จัดกันอยูํที่หน๎าอําเภอ หลังจานั้นปี 
51เราก็มาจัดเป็นงานอรํอยดีกินฟรีทั้งตลาด กินฟรีตั้งแตํห๎าโมงเย็นซื้อถ๎วยแล๎วร๎านไหนก็เข๎าได๎
หมด โครงการนี้ก็ยังจัดอยูํ แล๎วก็มีโครงการจะพัฒนาริมแมํน้ํา ทําบํอบําบัด ทําริมแมํน้ําให๎นํามอง มี
หลายๆอยํางที่คุยกันอยํางหน๎าอําเภอก็ปรับใหมํไปเยอะแล๎ว สร๎างตลาดให๎แมํค๎าไปขายกันอีกด๎าน
หนึ่งเพื่อไมํให๎ไปบังพระบรมรูปรัชกาลที่5 เงินที่นํามาทําสํวนใหญํได๎มาจากเงินบริจาคที่ตู๎กับ
ห๎องน้ํา ก็พวกเราทํางานไมํมีเงิน ไมํมีผลประโยชน๑ แตํวํามีคนที่เขาทําความสะอาดคนที่ดูแลเขาก็ได๎
เงินนะ สรุปก็คือโครงการที่จะทําตํอไปก็คงเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม 
ผู๎สัมภาษณ๑: คณะกรรมการฯมีแนวคิดที่จะเผยแพรํตลาดสามชุกให๎เป็นที่ร๎ูจักของนักทํองเที่ยว
ตํางชาติหรือไมํ  
คุณพิพัฒน๑: เผยแพรํน่ีมันมีทางเว็บไซด๑อยูํแล๎ว ตํางชาติเขามาเที่ยวที่นี่เขาดูจากในเว็บไซด๑ ตํางชาติ
ก็เร่ิมมีมาเยอะแล๎วเด๋ียวนี้ สหรัฐฯ มาเลเซีย ก็มาซื้อพวกของเกํา ทองเหลือง ขัน  
ผู๎สัมภาษณ๑: การมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเป็นจํานวนมากขนาดนี้สํงผลให๎เกิดปัญหาอะไรบ๎างกับชุมชน 
คุณพิพัฒน๑: มันก็มีพวกมิจฉาชีพแฝงมาตรงข๎างๆร๎านนี่เคยถูกยกกลํองเงินไปตั้งหลายพันบาท บาง
คนก็มือถือหาย บางคนก็กระเป๋าตังค๑ สํวนเร่ืองขยะนี่ทางเทศบาลเขาจะให๎คนมาจัดเก็บตลอดวันละ
หลายรอบ สายบํายก็มาตอนกลางคืนก็มาด๎วย 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางตลาดมีการปรับปรุงสถานที่เพื่อต๎อนรับนักทํองเที่ยวหรือไมํ อยํางไรบ๎าง เชํน ที่นั่ง 
คุณพิพัฒน๑: ก็ทําก็จัดไปเร่ือยๆ ทางเทศบาลเขาก็ชํวยจัด ทางเราก็ชํวยกันทํา เทศบาลนี่หมายถึง
นายกเทศมนตรีก็เป็นประธานคณะกรรมการตลาดสามชุกด๎วยทําอะไรก็งํายขึ้น เมื่อชุดที่แล๎วลําบาก
เพราะเขาไมํให๎ความรํวมมือเลย เราก็ทํากันเอง ตํอสู๎กันเองทุกอยําง ทางราชการไมํได๎ชํวยเลย  
ผู๎สัมภาษณ๑: มูลนิธิชุมชนไทเข๎ามาให๎การชํวยเหลืออยํางไรบ๎าง 
คุณพิพัฒน๑: ก็คือคร้ังแรกที่มาชํวยสอนวิธีการทํางานให๎เรา ประชุมแล๎วประชุมอีกจนกระทั่งได๎
ข๎อมูลวําจะทําอยํางนั้นอยํางนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห๎า ทําไปเร่ือยๆมันถึงประสบความสําเร็จได๎ ไมํงั้น
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เราไมํร๎ูเร่ืองเลยทํากันเองตั้งสองปีไมํรู๎เรื่องเลยจนกวําเขาเข๎ามา เร่ิม 2543-2545 สสส.ถึงเข๎ามาชํวย
เราคิดชี้แนะวําจะต๎องทําอยํางโน๎นอยํางนี้ พาไปศึกษาดูงานสองสามที่ ที่กรุงเทพฯก็เคยไป บางลําพ ู
ดอนหวาย บ๎านพิพิธภัณฑ๑อาจารย๑เอนก นาวิกมูล ก็คือตลาดนี้เกิดขึ้นมาได๎เพราะเราไปดูบ๎าน
พิพิธภัณฑ๑อาจารย๑เอนกจึงเกิดไอเดีย บ๎านพิพิธภัณฑ๑อาจารย๑เอนกเขาทําเป็นซุ๎มๆ เหมือนวําไมํมี
ของจริงอยูํมันแตํงขึ้นมา แตํที่นี่ของจริงหมด ร๎านกาแฟ ร๎านขายยา ร๎านถํายรูป ของเกํานาฬิกาอะไร
คือเรายังใช๎อยูํด๎วย เลยเกิดแนวคิดตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ๑มีชีวาขึ้นมา 
ผู๎สัมภาษณ๑: จากการที่มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาทําให๎เศรษฐกิจของตลาดสามชุกดีขึ้นอยํางไรบ๎าง 
คุณพิพัฒน๑: การเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีก็คือการต๎อนรับดี แนะนําอะไรตํอมิอะไร ขายของไมํโกํงราคา ยิ้ม
แย๎มแจํมใส  
ผู๎สัมภาษณ๑: ททท.เข๎ามาชํวยอยํางไรบ๎าง  
คุณพิพัฒน๑: ตอนแรกๆเขาก็ไมํได๎ชํวยอะไร ทั้งๆที่เราก็เป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปแล๎ว มีเครือขําย
เยอะแยะ วันที่เราเปิดคร้ังแรกเรามี 12 เมืองนํารํองมารํวมด๎วยจากเชียงใหมํ จากอีสาน จากกรุงเทพฯ 
หลังจากนั้นพอเราดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็น 30 เมืองนํารํอง ทีนี้เราก็จะมีงาน เราก็มีงาน
เยอะแยะมาก ททท.หลังๆเขาไมํคํอยให๎ความสําคัญกับสามชุก อยํางตลาดเก๎าห๎องนี่ก็เป็นเครือขําย
กัน ไปไหนเราก็จะชวนเขาไปด๎วย 
ผู๎สัมภาษณ๑: รูปแบบสินค๎ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไมํหลังจากมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาใน
ตลาด 
คุณพิพัฒน๑: จริงๆแล๎วทางคณะกรรมการเคยพูดให๎พวกแมํค๎าฟังวําพวกอาหารที่ใสํถุงก๏อบแก๏บที่
ไหนก็มีจึงไมํอยากให๎ทํา อาหารตํางจังหวัดดีเยอะแยะ ก็วํากันอยูํเร่ือย แตํมันก็ไมํเพียงพอ ไมํ
หลากหลาย เราก็หาวิธีวําจะทํายังไงให๎ให๎ผลิตสินค๎าที่เป็นของตัวเองมาขาย ที่มีป้าย สช100ติดอยูํนี่
คืออาหรท๎องถิ่นจริงๆ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ผู๎ค๎าที่มาจากข๎างนอกเป็นอยํางไรบ๎าง 
คุณพิพัฒน๑: เขามาเชํา แตํเขาก็เป็นคนในอําเภอสามชุก คนกรุงเทพฯก็มี เชํน ร๎านมหาสนุกเป็นคน
กรุงเทพฯมาทํา ตรงนี้มันควบคุมไมํได๎เพราะเจ๎าของบ๎านเขาให๎เชํา เจ๎าของบ๎านเขามีรายได๎เราก็ไมํรู๎
จะควบคุมอยํางไร เขาอยูํข๎างนอกบ๎านเขาก็มี ในนี้เขาเลยให๎เชํา พํอค๎าแมํค๎าคนนอกเขาก็เข๎า
โครงการอนุรักษ๑กับเราด๎วย มีอะไรเขาก็ชํวย ซอยสองสํวนใหญํเชําหน๎าร๎านเยอะ เป็นคนในสามชุก
มาเชํา คนที่อื่นก็มี 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีปัญหาการบดบังหน๎าร๎านหรือไมํ 
คุณพิพัฒน๑: ก็คืออยํางในซอยสองที่เขาเชํา ก็คือเขาไมํได๎อยูํเขามีห๎องวํางหน๎าร๎านก็ให๎เชํา เชํน
โต๏ะนึงเดือนละ 1,000บาท เดือนนึงใช๎ขายแคํแปดวัน ในซอยนี้ก็เชําเยอะ ก็พยายามคุยกันจนปัญหา
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มันลดลงแตํก็ยังมีอยูํบ๎าง ปัญหาคนจากที่อื่นมาเชําขายของ เราก็พยายามดูแลเร่ืองการฉวยโอกาส 
เร่ืองราคา เร่ืองคุณภาพ บางทีแพงไป บางทีซื้อไปแล๎วบูดเสีย คณะกรรมการก็พยายามบอกวําจะซื้อ
อะไรให๎ชิมกํอนให๎ถามกํอน ถ๎าแพงไปอยําซื้อ นักทํองเที่ยวที่ไมํแนํใจวําถูกโกงตราชั่งหรือเปลําเรา
ก็มีตราชั่งไว๎ให๎ชั่งทดสอบ  
ผู๎สัมภาษณ๑: หลังจากมีการทํองเที่ยวเกิดขึ้นมีเวลาให๎ครอบครัวบ๎างหรือไมํ 
คุณพิพัฒน๑: ไมํคํอย หลังจากนั้นเหมือนน้ําไหลมาเราไมํรีบตักก็ไมํได๎ ของพวกนี้ขายได๎ทุกวันแล๎ว
ระหวํางครอบครัวนี่ก็คือเมื่อกํอนตอนยังไมํบูมเคยหยุดเดือนละหนึ่งวัน เดี๋ยวนี้ไมํได๎หยุดเลย เรา
ต๎องเปิดเช๎าเพื่อมาจัดหน๎าร๎าน เหนื่อย ในครอบครัวก็ไมํคํอยได๎คุยกันเหมือนเมื่อกํอน 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวทําให๎วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดสามชุกเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร 
คุณพิพัฒน๑: ผมวําเปลี่ยน บางคนที่เคยมีหนี้สินก็หลุด แล๎วก็เหลือเก็บถ๎าอยูํอยํางนี้ไปได๎อีกสี่ห๎าปีผม
วําเกิดเศรษฐีใหมํขึ้นแนํนอน บางร๎านขายดีมากๆจนไมํมีเวลาหยุด หลายร๎านที่เมื่อกํอนมีหนี้สิน
เยอะๆก็จํายหมด เหลือแตํกําไร รายได๎ดีมากโดยเฉพาะร๎านอาหาร เคยขายวันละยี่สิบสามสิบจาน
กลายเป็นไมํร๎ูกี่ร๎อยจานตํอวันมันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะ 
ผู๎สัมภาษณ๑: คิดวําเด็กๆในชุมชนจะสืบทอดหรือไมํ 
คุณพิพัฒน๑: เด็กๆทางเราก็พยายามเอามาเป็นมัคคุเทศก๑น๎อย เข๎ามาเรียนร๎ูและบรรยายให๎
นักทํองเที่ยวฟังได๎วํานั่นคืออะไร นี่คืออะไร แตํมันก็ไมํดีตรงที่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็ไป ต๎องทํากัน
ใหมํเด็กประถมที่มาอบรมเป็นมัคคุเทศก๑น๎อยก็มีอาจารย๑มาอบรมให๎ แตํเด็กประถมพอเรียนจบแล๎ว
ก็ไปตํอที่อื่นขาดคนอยูํทุกปี เสาร๑-อาทิตย๑เด็กๆมาทํางานก็มีรายได๎ นักทํองเที่ยวให๎ทิปเขานะ 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีแนวคิดอยํางไรบ๎างกับร๎านค๎าเกําแกํที่อาจจะไมํมีลูกหลานสืบทอดกิจการ 
คุณพิพัฒน๑: ตรงนี้ยังไมํมีการคุยกัน ก็ดูกันไปกํอน 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีงานประเพณีอะไรบ๎างในชุมชน 
คุณพิพัฒน๑: ที่นี่มีสองวัฒนธรรมไทย-จีน เลยมีทั้งลอยกระทง สงกราณต๑ แล๎วก็มีไหว๎เจ๎าปีละสอง
คร้ัง 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวยสรุปเกี่ยวกับผลดีผลเสียของการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในตลาดสามชุก 
คุณพิพัฒน๑: ผลดีก็ทําให๎เศรษฐกิจดีขึ้น เงินทองสะพัดขึ้นพวกร๎านอาหาร ก๐วยเต๋ียว กาแฟ ของกิน
อ่ืนๆของแห๎ง ของผมไมใชํของกินของผมท๎ายๆ อยํางที่พูดกันเงินมันหมุนเจ็ดรอบเอารอบท๎ายๆก็
ได๎เขามีเงินกันเขาก็มาซื้อของผม แมํค๎ามีเงินเขาก็มาซื้อของเรามันได๎หมด ผัก พริก น้ําปลา น้ําตาล 
แก๏ส หม๎อ กะทะ อะไรก็ต๎องใช๎มากขึ้น จากร๎านอาหารร๎านเดียวได๎ผลพลอยได๎มากมาย พอโลตัสมา
เราก็พยายามรณรงค๑ให๎ซื้อในนี้ โลตัสถูกกวําก็จริงแตํต๎องชํวยกัน พยายามบอกเขาวําวัตถุดิบต๎องใช๎
อะไรให๎ซื้อในตลาด ข๎าวนี่ขายเยอะมาก วันละ1,000 หํอ ขําวหํอใบบัวคนปลูกต๎นบัวขายใบก็ได๎เงิน 
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กุนเชียง ไขํเค็ม ได๎เยอะแยะ ตลาดสามชุกขายดีเป็นอานิสงส๑ให๎คนจากข๎างนอกพํอค๎าแมํค๎าได๎อีกมา
จากตํางอําเภอตํางจังหวัดก็มี เราไมํได๎ปิดกั้นวําถ๎าไมํใชํคนสามชุกไมํให๎ขายนอกจากจัดระเบียบวํา
คุณต๎องขายอยํางนี้นะ คุณภาพ ราคา ตํอไปก็ไมํรู๎นะก็พยายามให๎อยูํอยํางนี้อีกสักสิบยี่สิบปีพวกนี้
รวยหมด  
ผู๎สัมภาษณ๑: ราคาสินค๎าเพิ่มขึ้นหรือไมํ 
คุณพิพัฒน๑: ก็เป็นไปตามเศรษฐกิจ ตามวัตถุดิบ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวยสรุปเกี่ยวกับผลเสียของการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นในตลาดสามชุก 
คุณพิพัฒน๑: ผลเสียคือ เราเหนื่อย มีเร่ืองมิจฉาชีพ กํอนนี้เราอยูํอยํางสงบ มีคนเข๎ามาเยอะมีงานเยอะ
เราก็เหนื่อย ทํางานเยอะขึ้นตลาดก็มีการพัฒนามากขึ้นแตํกํอนลานจอดรถหญ๎าขึ้นรกเด๋ียวนี้ก็เป็นที่
จอดรถแล๎วก็พัฒนาไปเร่ือยๆ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ปัญหากับกรมธนารักษ๑ 
คุณพิพัฒน๑: เขายอมเราแล๎ว กรมศิลปากรยกเราให๎เป็นยํานประวัติศาสตร๑แล๎วเราได๎รางวัลทุกปี ของ
สมเด็จพระเทพฯ ของการทํองเที่ยวแล๎วก็ยูเนสโกอีกเยอะแยะ เพียงแตํเขาให๎ดูแลบ๎านชํองให๎
แข็งแรง เร่ืองไฟก็มีหนํวยบรรเทาสาธารณะภัยดูแล มียามเฝ้า  
 
 
3.2 สัมภาษณ๑ คุณกอบชัย สุขสราญจิต คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 18 ธนัวาคม 2552 
(L’entretien avec M. Kobchai Suksaranjit, Comité du développement du marché 
Samchuk 18 décembre 2009) 
 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีโอกาสได๎รํวมเสวนากับทางมูลนิธิชุมชนไทเมื่อวันที่ 11ที่ผํานมาหรือไมํ 
คุณกอบชัย: พี่ไมํได๎เข๎ารํวม แตํเห็นวําเขาเข๎าประเด็น สามชุกโดยตรงเลย แล๎วก็ให๎ชุมชนอ่ืนเขาไป
ตํอยอด เอาเราเป็นตัวอยํางเพราะสามชุกนี่เกิดขึ้นได๎เพราะความรํวมมือของคนในตลาด  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีการพูดถึงประเด็นที่นําสนใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยว 
คุณกอบชัย: เขาก็พูดกันวําจะทํายังไงที่จะกระจายออกไปรอบนอกได๎ ขยายออกไปรอบนอกเพื่อ
นักทํองเที่ยวจะได๎ไมํเบื่อ ถ๎าขยายไปรอบนอกภายในมันก็มีโอกาสที่จะอยูํได๎อีกนาน ถ๎าอยูํลักษณะ
เดิมๆมันก็จะเบื่อ ก็จะร๎างไปเอง เร่ืองขยายนี่ที่ผมตั้งใจไว๎คือ ไปตามวัด ใกล๎นี่มีวัดที่สวยงาม ที่ผม
คิดคืออยากหารถตู๎ แล๎ววิ่งพานักทํองเที่ยวไปตามวัดตํางๆ จัดเป็นทัวร๑เล็ก นี่คือที่คิดไว๎แตํยังไมํได๎
เสนอ ถ๎าไมํขยายมันก็อัดกันอยูํในนี้ รองรับไมํไหวหรอกคนเยอะขึ้นทุกวัน ศุกร๑ เสาร๑ อาทิตย๑ คน
เยอะมากที่สุด แล๎วทีนี้ตลาดมันจะรองรับไมํไหว คณะกรรมการก็รํอยหรอ อายุมากกันแล๎ว มันต๎อง
พัฒนาตํอยอดให๎เด็กรุํนน๎องทีนี้มันไมํคํอยมี 
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ผู๎สัมภาษณ๑: เชํนเดียวกับร๎านค๎าบางร๎าน เชํนร๎านยาฮกอันโอสถ  
คุณกอบชัย: อยํางเขาก็นี่ก็ไมํมีแล๎ว ร๎านขายยาตรงนั้นจะหมดแล๎ว ร๎านนี้เกําแกํมากเลยนะ ก็คิดกัน
อยูํวํจะตํอยอดยังไง เร่ืองของความยั่งยืนมันก็ต๎องทํากันตํอไป 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวยพูดถึงคุณพงษ๑วิน ชัยวิรัตน๑ 
คุณกอบชัย: ชํวงที่เขาเข๎ามาเป็นนายกเทศมนตรีตลาดยังไมํบูมเทําไหรํ เขาเป็นคนริเร่ิมตลาดริเริ่ม
การพัฒนาวําจะทํายังไงจะฟื้นฟูเศรษฐกิจมาหารือกัน เร่ืองตลาดที่บูมนี่ก็เพราะมูลนิธิชุมชนไท ชํวย
มากที่สุด ถ๎าไมํได๎เขานี่ไมํได๎ยูเนสโกนะ เพราะกรรมการนี่ไมํเป็นกันเลย เขาชํวยเราทุกอยําง ไมํวํา
จะมีปัญหาอะไรก็มานั่งทําวิจัยกัน ประชุมแล๎วประชุมอีก พาเราไปศึกษาดูงานก็ไป ไมํวําจะมีการ
สัมนาอะไรเกี่ยวกับสามชุก เขาชํวยหางบให๎เราออกไปสัมนาข๎างนอกด๎วย เราเป็น12 เมืองนํารํอง
ตอนนี้ที่โดดเดํนก็คือสามชุก เรามีเครือขํายเยอะ สํวนททท.ก็ชํวยประชาสัมพันธ๑ให๎ บูมแล๎วถึงจะ
เข๎ามา  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีโครงการพัฒนาอะไรอีกบ๎างในอนาคต 
คุณกอบชัย: ก็มีโครงการจะทําเขื่อนให๎เต้ียลง และจะนําสินค๎าในชุมชนจาก20ชุมชนมาขาย 
ต๎องการกระจายรายได๎ให๎ชุมชน แล๎วก็โครงการเอาสายโทรศัพท๑ลงใต๎ดินให๎หมด เป็นการปรับปรุง
ทัศนียภาพ สํวนการสํงเสริมการทํองเที่ยว งานอรํอยดีก็มีทุกปี ลอยกระทง สงกรานต๑ กินเจ มีอยูํ
แล๎ว เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว ชุมชนก็ได๎รํวมมือรํวมใจกันด๎วย  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีการเผยแพรํเร่ืองราวของตลาดสามชุกให๎แกํชาวตํางชาติอยํางไรบ๎าง 
คุณกอบชัย: ก็ประชุมกันอยูํวําจะทําโปรชัวร๑เป็นภาษาอังกฤษ ให๎นักทํองเที่ยวหรือไกด๑ไปดูวํา
ตรงไหนมีอะไรบ๎าง ก็มีฝร่ังมาเที่ยวบํอย มาเที่ยวมาดูไมํคํอยซื้อ เขามาเราก็ดีใจ ตํอไปคงเยอะกวํานี้
เพราะได๎รางวัลจากยูเนสโก แตํเราไมํมีป้ายภาษาอังกฤษนะ ไมํเอา ไมํสวย ตลาดนี่เราอนุรักษ๑
ตะวันตกนี่ไมํเอาเลย แม๎แตํตอนนี้ในตลาดอะไรแบบสมัยใหมํนี่เราไมํเอาเลยนะ เอาออกทิ้งหมด  
ผู๎สัมภาษณ๑: ผลกระทบจากการทํองเที่ยวมีอะไรบ๎าง 
คุณกอบชัย: ขยะ แล๎วก็แมํน้ํา ก็มีโครงการทําถังดักขยะมูลฝอย  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีการปรับปรุงพื้นที่อยํางไรบ๎างเพื่อรองรับการทํองเที่ยว 
คุณกอบชัย: มีหน๎าอําเภอ แตํกํอนจะมีเต๏นท๑แมํค๎าข๎างลําง เราก็ให๎ไปขายข๎างบน ข๎างลํางก็ทําเป็นซุ๎ม
ให๎คนนั่ง 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุกอยํางไร 
คุณกอบชัย: มีแตํด๎านดี คนมาเยอะมาก 
ผู๎สัมภาษณ๑: คณะกรรมการมีข๎อตกลงกับพํอค๎าแมํค๎าอยํางไรบ๎าง 
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คุณกอบชัย: ก็มีประชุมกันทุกเดือน วําสินค๎าที่จะนําเข๎ามาขายให๎ดูด๎วยวํามันดีหรือไมํดี แตํจะให๎เรา
ไปบังคับมากไมํได๎ การตั้งร๎านค๎าก็มีกรขีดเส๎นขาวกําหนดพื้นที่ ต๎องการให๎นักทํองเที่ยวเดินสบาย
แมํค๎าก็เร่ิมให๎ความรํวมมือกันมากขึ้น ถ๎ามีสามัญสํานึกมันก็ไมํมีปัญหา อ. ศรีศักร บอกวํา ถ๎าจะให๎
ยั่งยืนต๎องเอาคนในพื้นที่ เอาของในพื้นที่มาขาย แตํทีนี้มันไมํหลากหลาย จริงๆผมวํา คนข๎างนอก
เข๎ามาสร๎างสีสันให๎สามชุก  
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลเสียตํอตลาดสามชุกอยํางไรบ๎าง 
คุณกอบชัย: ก็มีเร่ืองขยะ ลักขโมย มิจฉาชีพ เร่ืองของการขัดแย๎งแขํงขันกันก็มีเป็นธรรมดา 
ความคิดแตกแยกได๎แตํไมํทะเลาะกัน 
ผู๎สัมภาษณ๑: ในสํวนของปัญหากับกรมธนารักษ๑  
คุณกอบชัย: ก็รื้อไมํได๎แล๎ว ปลูกตึกอะไรก็ไมํได๎  
ผู๎สัมภาษณ๑: เร่ืองการได๎เป็นยํานประวัติศาสตร๑ เพราะอะไรถึงได๎ 
คุณกอบชัย: ก็มูลนิธิชุมชนไทนี่แหละ ชํวยกัน เศรษฐกิจมันเร่ิมดี ทางเจ๎าหน๎าที่เขามาดูก็สมควรได๎ 
เขาก็ให๎ 
ผู๎สัมภาษณ๑: วิถีชีวิตของชาวชุมชนตลาดสามชุกเปลี่ยนแปลงไปอยํางไรบ๎างหลังจากมีการทํองเที่ยว 
คุณกอบชัย: เหมือนเดิมแตํกระตือรือร๎นมากขึ้น เมื่อกํอนนอนขาย เด๋ียวนี้ต๎องรีบขาย เปลี่ยนจาก
ของเดิมมาเป็นของใหมํ 
ผู๎สัมภาษณ๑: อนาคตคิดวําจะเป็นอยํางไร 
คุณกอบชัย: อนาคตตอบไมํได๎ แตํพยายามทําให๎มันดีที่สุด ให๎มันยั่งยืน ต๎องทําใจอะไรจะเกิดมันก็
ต๎องเกิด ถ๎ามีคนตํอยอดมันก็เป็นบุญวาสน ถ๎าไมํมีก็จบ ก็ปลูกฝังให๎คนรํุนใหมํ ให๎เขมีความรํวมมือ 
รํวมประชุม มันอยูํที่ใจเขาวําจะรับหรือเปลํา 
 
 
3.3 สัมภาษณ๑ คุณนพรัตน๑ จํานงจีนารักษ๑ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 18 ธันวาคม 2552 
(L’entretien avec Mme. Nopparat Chamnongchinarak, Comité du développement du 
marché Samchuk 18 décembre 2009) 
 
คุณนพรัตน๑: ตลาดสามชุกมีปัญหาเร่ืองการไลํร้ือ ซอย 1ซอย 2 เขาจะให๎สร๎างเป็นตึก พอดีดร.
สมเกียรติเขาเข๎ามาก็แนะนําวําให๎ทําประชาพิจารณ๑กัน ก็คิดวําลองมาอนุรักษ๑กันมั๊ย ทุกคนก็ยกมือ
เห็นด๎วย พอตกลงวําจะอนุรักษ๑ก็หมายความวําจะไมํรื้อแล๎ว แล๎วจะทําไงก็ต๎องตํอสู๎กับธนารักษ๑อีก 
ก็สู๎กับธนารักษ๑ มูลนิธิชุมชนไทก็เข๎ามาเสนอตัววําพอจะชํวยได๎บ๎าง แตํเขาก็ไมํได๎มาชี้วําเราต๎องทํา
อะไรนะ แตํแนะนําวํากํอนจะทําอะไรต๎องให๎ชาวบ๎านให๎ความรํวมมือกํอน ก็เรียกชาวบ๎านมา
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ประชุมคํอยๆดึงมา จริงๆตอนแรกที่ทําก็ตั้งกรรมการขึ้นมากํอนมีทั้งครู อาจารย๑ แมํค๎าในตลาด ตั้ง
กันเองสั่งกันเองปรากฏวําประชุมกันปีนึงไมํได๎เร่ือง มันไมํขับเคลื่อน ก็พอดีมูลนิธิชุมชนไทเข๎ามา
แนะแนวทางให๎พอลองดูก็ได๎ผล ตอนแรกก็ไมํมีอะไร เร่ิมจาใกล๎ตัว บ๎านใครหยากไยํเยอะก็ชํวยกัน
ทําหนํอย แล๎วก็เอาคนแกํมานั่งคุยกันวําสมัยกํอนมันเป็นยังไง เอาภาพเกําๆของแตํละบ๎านมาดูวํา
สมัยกํอนตรงนี้ๆเป็นอยํางไร มูลนิธิชุมชนไทก็เข๎ามาพูด เขาเป็นNGO ชํวยอยํางเดียวไมํได๎
ผลประโยชน๑อะไร ก็ได๎เงินจากมูลนิธิชุมชนไทมาซํอมบ๎านขุนจํานงฯ มูลนิธิชุมชนไทเขาก็แนะนํา
แตํให๎เราคิดเองวําอะไรเหมาะไมํเหมาะกันเรา แล๎วเขาก็ออกเงินให๎ไปดูงานจังหวัดโน๎นจังหวัดนี้วํา
เขามีอะไร แล๎วก็กลับมาประชุมกันวําเรามีอะไร  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีกรรมการรํุนตํอไปที่จะมาสานตํองานหรือไมํ 
คุณนพรัตน๑: ก็มีกลุํมคุณธเนตร แตํวัยนี้กําลังทํางาน รํุนเราที่ทําทุกคนมีเงินกันแล๎วอยูํในวัยที่ตั้ง
หลักได๎แล๎ว แล๎วจะมาให๎เด็กรํุนหลังทําอยํางที่เรารํุนแรกๆทํามันยาก จะให๎เขามาทุํมอยํางเราไมํได๎ 
ก็อยํางชํวงนี้ตลาดเห็นคนเดินเยอะๆ เราก็มีเงินจากตู๎บริจาคในบ๎านขุนจํานงฯมาเป็นคําจ๎างคนดูแล
ห๎องน้ํา ใช๎เป็นคําซํอมบ๎านแตํตรงนี้มันก็น๎อย เวลาที่เราจะใช๎เงินทีละหลายแสนก็บอกเพื่อน ยืม
เพื่อน ตรงนี้เราวําที่อื่นไมํมีอยํางเรานะ ในตลาดเราความพร๎อมตรงนี้เรามันเยอะ 
 แล๎วเราได๎ที่ปรึกษาดีด๎วยคือ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นที่ปรึกษาเวลาทํานมาทุกคนก็มี
กําลังใจ แล๎วก็มีคุณตาสุวรรณเป็นชาวสามชุกที่ทํางานในวังมานาน ทํานก็มาให๎กําลังใจเราเร่ือยๆ  
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางคณะกรรมการมีโครงการจะพัฒนาอะไรบ๎างในตลาดสามชุกในอนาคต 
คุณนพรัตน๑: ก็มีแผนจะพัฒนาสํวนริมน้ํา เห็นวําจะต๎องทําประชาพิจารณ๑กํอน อยํางอาคารบ๎านเรือน
เราไปบังคับเขาไมํได๎บางคนก็ไมํทําเราก็ต๎องมองข๎ามไป  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีงานเทศกาลอะไรบ๎างในตลาดสามชุก 
คุณนพรัตน๑: ก็มีไปตามเทศกาล จะให๎เราจัดงานเทศกาลบํอยๆมันก็ไมํไหวคือทุกคนแทบจะเป็น
พํอค๎าแมํค๎ากันหมด ต๎องดูแลกิจการ  
ผู๎สัมภาษณ๑: ผลกระทบจากการทํองเที่ยวมีอะไรบ๎าง 
คุณนพรัตน๑: มีขยะเยอะขึ้น มิจฉาชีพ แตํพวกแมํค๎าก็ชํวยกันดูแล สํวนเรื่องเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมาก 
อยํางบ๎านเราลูกหลานก็กลับมาชํวย น๎องสาวก็มา ได๎พูดคุยกันมากขึ้น เป็นอยํางนี้หลายบ๎านนะ 
อยํางร๎านกาแฟทําเรือสํงนี่เขาก็มีพี่ชายน๎องชายที่อยูํที่อื่นเขาก็กลับมาคั่วกาแฟที่ทําเรือ เขาทํามาเป็น
สิบๆปีแล๎วนะไมํใชํทําให๎นักทํองเที่ยวดู ที่นี่ไมํมีการสร๎างภาพ 
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3.4 สัมภาษณ๑ คุณ กฤตยา เสริมสุข และ คุณ อรุณลักษณ๑ อํอนวิไล คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุก 22 ธันวาคม 2552 (L’entretien avec Mme Krittaya Sermsuk et Mme Arunlak 
Onwilai, Comité du développement du marché Samchuk 22 décembre 2009) 
 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีกิจกรรมใดบ๎างเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในตลาดสามชุก 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: งานอรํอยดีที่สามชุกนี่เราจะทําให๎เป็นประเพณีของสามชุก แตํ
เทศกาลตํางๆทั้งไทย จีนและทางศาสนา เราก็ทําตามเทศกาลนั้น เชํน งานงิ้วปีละ สองครั้ง ไหว๎
พระจันทร๑ ลอยกระทง สงกรานต๑ วันสําคัญทางศาสนา อันนี้เราก็จะมีสํวนรํวมกับชุมชนในทุกเร่ือง 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีโครงการอะไรอีกบ๎างในอนาคต 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: การทํองเที่ยวของเราไมํจําเป็นต๎องมีปฏิทินเพราะตลาดของเรา
เป็นตลาดทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ เชิงวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นเขาก็มาซึมซับเร่ืองอาหาร เร่ือง
สถาปัตยกรรม เร่ืองวิถีชีวิตที่เป็นเรื่องหลักเลยที่เป็นจุดขายของการทํองเที่ยว สํวนกิจกรรมอรํอยดีที่
สามชุกนั้นเป็นประเพณีที่เราทําเพื่อสํงเสริมและเพื่อเป็นการคืนกําไรแกํนักทํองเที่ยวโดยจัด
กิจกรรมกินฟรีขึ้นมาในชํวงปีใหมํทุกจัดมาหลายปีแล๎ว ปีนี้เป็นปีที่เก๎า สํวนเร่ืองของแผนที่จะ
พัฒนาก็จะมีการพัฒนาการทํองเที่ยวทางน้ํา ตลาดสามชุกนี่ตอนนี้มันรองรับคนมากเกินไปแล๎วเรา
อยากขยายออกไปทั้งทิศเหนือและทิศใต๎ สํงเสริมไปที่วัดสามชุก วัดบ๎านทึง ก็ต๎องกระจายกิจกรรม
การทํองเที่ยวทางน้ําขึ้นมา โดยอยูํในแผนของกรรมการชุดเล็ก กําลังรํวมกันทําอยูํ คือ น๎องธเนตร 
คิดจะทํารถรางเน่ืองจากเรือแล๎วมันไมํพอ ก็จะทําเป็นรถพํวงพาไปวัดสามชุก วัดบ๎านทึงคิดวําจะทํา
ให๎เสร็จกํอนตรุษจีน เพราะตรงนี้เรารองรับมากจนไมํไหวแล๎ว ห๎องน้ํา ขยะ บ๎นขุนจํานงฯนี่ร๎าวแล๎ว 
เลยอยากจะกระจายคนออกไป ยังชุมชนข๎างๆ ในตัวตลาดนี่คงไมํมีอะไรทําเพิ่มแล๎ว แตํให๎มันคงอยูํ  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีความคิดที่จะเผยแพรํเร่ืองราวของตลาดสามชุกให๎แกํนักทํองเที่ยวตํางชาติหรือไมํ 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: ก็มีอยูํแล๎วนะในเว็บไซด๑ตํางๆที่เด็กๆทํา นักทํองเที่ยวบางคนเค๎าก็
เอาไปทําให๎ แล๎วก็รายการทีวี เชํน ชํอง 5 Global network ที่ถํายทอดออกไป 70 ประเทศทั่วโลก เรา
ก็ได๎รับผลตอบรับกลับมาดีนะ บางคนก็โทรมาจากอเมริกา บางคนที่มาเที่ยวก็บอกได๎ดูจากรายการ
ทีวี เขาอยูํแคนาดา ญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย เป็นคนไทยที่อยูํเมืองนอก สํวนตํางชาติน่ีเขาก็มากับ
บริษัททัวร๑ ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร๑ เยอรมัน ผร่ังเศส ททท.เขาสํงเสริมอยูํแล๎วเร่ืองพวกนี้ เขาเป็น
บริษัททัวร๑จัดเข๎ามาเลย เราก็ให๎ข๎อมูลบ๎าง เราเปิดรับ ถามวําตอนนี้ต๎องเตรียมตัวอะไร อาจจะมีการ
อบรมแมํค๎าให๎พูดภาษาอังกฤษ เชํนการตํอรองสินค๎า แนะนําทางไปห๎องน้ํา ทักทาย แนะนําจุด
ทํองเที่ยวตํางๆ คิดอยูํวําอาจจะทําปี 53 รํวมกับ ททท. สํวนโปรชัวร๑ภาษาอังกฤษ ตอนนี้ยังไมํมีแตํ
โครงการมีแนํ  ป้ายภาษาอังกฤษ แผนที่ทํองเที่ยวก็อาจจะมี  
ผู๎สัมภาษณ๑: กิจกรรมการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นสํงผลกระทบอยํางไรบ๎างตํอสิ่งแวดล๎อมของตลาด 
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คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: ขยะก็มีแตํเรามีการจัดเก็บ มีการจัดการได๎คํอนข๎างดี จะมีก็แตํ
มลพิษของคน ความแออัดหนาแนํน ซึ่งเราไมํสามารถจัดการได๎ มลภาวะอีกอยํางคือแมํค๎า ที่รก
รุงรัง ขอควมรํวมมือก็ไมํหือไมํอือ  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีกฏกติการะหวํางพํอค๎าแมํค๎ากับคณะกรรมการฯหรือไมํ 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: มี มีเส๎นขาวเป็นการตกลงรํวมกันระหวํางพํอค๎าแมํค๎า และ
กรรมการฯและเทศบาลเขาก็มารํวมในการจัดระบบ อยํางหน๎าร๎านนี่ ร๎อยเปอร๑เซ็นเลยที่ให๎เชํา อันนี้
แหละเป็นปัญหารายได๎เยอะก็มีการรุกล้ําเยอะ มีการขัดแย๎งบ๎าง มันก็บังหน๎าร๎านเกําแกํ เราอยาก
จัดการให๎เรียบร๎อย แตํวําเราไมํมีกฏ อาศัยแตํการมีสํวนรํวม พยายามที่จะบอกเจ๎าของบ๎านให๎เข๎าใจ 
ก็มีบางสํวนที่ดีขึ้น แตํก็ยังมีสํวนที่ไมํฟังบ๎าง 
ผู๎สัมภาษณ๑: ใช๎วิธีการประชุม 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: ใชํก็ประชุมเดือนละคร้ัง  
ผู๎สัมภาษณ๑: เกี่ยวกับคนนอกที่เข๎ามาขายสินค๎าสมัยใหมํในตลาด ทางคณะกรรมการมีความคิดเห็น
อยํางไรตํอคนกลุํมนี้ 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: ถามวําอยากจะจัดการมั๊ยก็อยากจะเอาออกไป แตํมันทําไมํได๎ เรา
ก็ต๎องไปบอกกับเจ๎าของบ๎าน ขอความรํวมมือ สาลี่ ปลาสลดิเอามาจากไหนไมํรู๎ เยอะแยะ ก็ประกาศ
กับนกัทํองเที่ยวให๎ชิมให๎ถามกํอนอยําไปซื้อเจ๎าที่ไมํมีตรา คือ สช 100 นี่มันอีกมาตรฐานหน่ึง แตํ
เราพยายามให๎มีชื่อมีเบอร๑เจ๎าของร๎านให๎นักทํองเที่ยวได๎ติดตํอได๎โดยตรง แตํพวกร๎านขาจรมันไมํมี 
ก็พยายามบอกนักทํองเที่ยววําอยําไปซื้อ ร๎านแบบนี้มีประมาณ สิบเปอร๑เซ็นต๑ คนที่เชําหน๎าร๎านนี่ก็
เป็นคนสุพรรณแตํตํางอําเภอ บางทีเราก็ปฏิเสธยาก  
ผู๎สัมภาษณ๑: เกี่ยวกับร๎านค๎าเกําแกํที่อาจจะไมํมีทายาทสืบทอดกิจการ  
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: ทุกบ๎านมีลูกหลานนะ มีการสืบทอด บ๎านที่อยูํ ของที่ขายทุกวันน้ี 
ก็ฟื้นขึ้นมาได๎เกือบ 80% เพราะไมํมีใครปลํอยบ๎านทิ้งร๎าง บางคนที่ให๎เชําบ๎านยังอยากกลับมาอยูํที่นี่ 
เขามีความสุข ยิ่งพอได๎รางวัล เขาก็ชื่นชมภูมิใจ 
ผู๎สัมภาษณ๑: อยากให๎พูดถึงคณะกรรมการรํุนใหมํๆ 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: มีแนํนอน มีรํุนรอยตํอคือน๎องธเนตร เราเองยังทําอยูํเป็นหน๎าที่
หลัก น๎องเขาคิดจะทําเร่ืองโรงแรม ที่พัก เร่ืองสํงเสริมการทํองเที่ยว เราก็สนับสนุน เราก็เร่ิมเห็นคน
ที่จะมาสืบทอด 
ผู๎สัมภาษณ๑: ความสัมพันธ๑ในครอบครัวเป็นอยํางไร 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: อบอุํนขึ้น เพราะลูกหลานกลับมา เสาร๑ อาทิตย๑ มีสํวนรํวมในการ
ชํวยค๎าขาย ผู๎สูงอายุก็มีบทบาทมากขึ้น มีความสุข อาบน้ําแตํตัวมานั่งหน๎าร๎าน ต๎อนรับแขก ขายของ 
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ชีวิตในบั้นปลายมันก็มีประโยชน๑ มีสาระเราทําให๎คนทุกรุํนได๎มีสํวนรํวม เด็กนักเรียนก็เข๎ามา
เรียนร๎ู มีการอบรมณ๑มักคุเทศก๑น๎อย จริงๆแล๎วมันเป็นเคร่ืองมือ เพื่อให๎เด็กๆได๎ซึมซับคําวําสามชุก
ร๎อยปี ให๎เขามาแบํงเบาในเร่ืองของการนําชมจุดทํองเที่ยว แตํจริงๆแล๎วเป็นกลยุทธ๑เราอยากปลูก
จิตสํานึกลงไปในเด็ก ให๎มาร๎ูประวัติความเป็นมาของชุมชน จะได๎รักบ๎านเรา เราอยากได๎ตรงนี้ไมํ
อยากได๎ไกด๑หรอกเพราะตลาดเค๎าเดินกันได๎ เวลาอบรมเราทํากันเอง เป็นวิทยากรกันเอง เราเป็น
ผู๎ใหญํให๎ความสนับสนุนเขา  
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวทําให๎เกิดปัญหากับชุมชนอยํางไรบ๎างนอกจากความแออัด  
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: ยังไมํคํอยเจอ สํวนใหญํก็จะมาชื่นชม สิ่งที่เรารองรับไมํไหวก็คือ
เร่ืองของการศึกษาดูงาน เพราะมากันเยอะเกิน ชุมชนแตํละที่มีบริบทตํางกันจะให๎ทําเหมือนกันคง
จะไมํได๎ ทุกคร้ังที่เราบรรยายก็จะบอกวํา ไมํจําเป็นจะต๎องทําเหมือนกัน อาจจะนําเทคนิคของเราไป
ใช๎ในชุมชนของคุณได๎แตํตัวแปรมันจะไมํเหมือนกัน ถามวํานักทํองเที่ยวสร๎างปัญหามั๊ย 
นักทํองเที่ยวไมํได๎สร๎างปัญหา มันก็มีแตํเร่ืองความแออัด เพียงแตํมันพาปัญหามาให๎เรา เค๎าไมํได๎
สร๎างปัญหา แตํการมาของเขามันทําให๎มีปัญหาเกิดขึ้นกับเรา อันดับแรกเลยห๎องน้ําไมํพอ ที่จอดรถ
ไมํพอ เราก็แก๎ เร่ืองมิจฉาชีพอะไรก็มีแฝงมาบ๎าง เราก็ต๎องคอยประกาศให๎ระมัดระวังสิ่งของ มี
ตํารวจทํองเที่ยว  
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวทําให๎วิถีชีวิตของชาวสามชุกเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร 
คุณ กฤตยา และ คุณ อรุณลักษณ๑: เปลี่ยนแนํนอน เศรษฐกิจดีขึ้น จากที่เคยอยูํนิ่งๆก็ขวนขวาย มันก็
พลุกพลํานจอแจ แตํในขณะเดียวกันมันก็นําพาความสุขมาให๎เราด๎วย นําพาความรําคาญมาให๎เรา
ด๎วย แตํเราก็พร๎อมที่จะรับและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แตํพี่วําความสุขมันเยอะนะ คนมาเยอะขึ้นเราก็
ต๎องปรับตัว ให๎เข๎ากับสถานการณ๑ ที่ได๎ทําให๎กับชุมชน ตัวเราเองก็มีความสุข  
 
 
3.5 สัมภาษณ๑ คุณราตรี โอภาส คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 19 มกราคม 2553 (L’entretien 
avec Mme Ratree Opas, Comité du développement du marché Samchuk 19 janvier 
2010) 
 
คุณราตรี: แตํกํอนขายของที่ตลาดนางบวชแล๎วย๎ายมาสามชุกมาขายเคร่ืองนอน ที่นอนสามพับเย็บ
เองแตํปัจจุบันรับมา บ๎านเราไมํมีผ๎าสวยๆ นี่เป็นผ๎าขิดอีสาน อีสานทําผ๎าสวยๆก็เลยเอามา ขายอยําง
นี้มาตลอดมีลูกน๎องเยอะสมัยรํุงเรือง ขายพวกผ๎ามาตลอด ตอนหลังพอเร่ิมบูมเราก็มาเปลี่ยนให๎เข๎า
เพราะแตํเดิมสีอยํางนั้นมันไมํสวยแล๎วเมาะมันเป็นเมาะโบราณมันมองแล๎วไมํสะดุดตา เลย
ปรับเปลี่ยนด๎วยการหาอะไรที่มันสะดุดตาเลือกของสีสวยๆมาขาย เมื่อกํอนเป็นแบบธรรมดา 
เด๋ียวนี้เราต๎องหาแบบสวยๆหนํอย  
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ผู๎สัมภาษณ๑: มีนักทํองเที่ยวมาซื้อเยอะมั๊ย  
คุณราตรี: ก็มี ชํวงนี้เป็นพวกนักทํองเที่ยวเยอะ โดยเฉพาะทางใต๎จะซื้อเยอะ ก็มีนักทํองเที่ยวมาหา
เมาะสามพับเขาหาซื้อไมํได๎แล๎วในกรุงเทพ นุํนสุพรรณหายาก ต๎องไปหาแถวชัยนาท สิงห๑บุรี แตํ
ทางใต๎ไมํงอแงไมํเหมือนคนกรุงเทพฯที่ชินกับโบ๏เบ๏ ตลาดนัดสําเพ็งตํอแบบอุตลุด แตํเขาก็ถามวํา
มาจากไหน เราก็บอกมาจากอีสาน เมื่อกํอนบ๎านเราขายของไมํมีการตํอเพราะเราจะรู๎ราคากันอยุํแล๎ว 
ราคามันจะปกติ ราคาเหมือนกัน ร๎านหลังๆเพิ่งจะเกิดไมํกี่ปี ราคาของก็ไมํตํางกันเพราะมาจากที่
เดียวกัน แตํของที่บ๎านนี่รับมาจากกลุํมแมํบ๎านขอนแกํน แตํร๎านอ่ืนจะสํงจากโรงงงานเลยต๎องสั่ง
เยอะๆแล๎วก็จะได๎หลายสีสั่งได๎วําจะเอาสีไหน แตํเราเอาจากกลุํมแมํบ๎าน อยากจะสนับสนุนเขา สี
อะไรไมํมีไมํเป็นไร คือกลุํมแมํบ๎านจะทํางานตามผ๎าตามวัตถุดิบที่เขามี คนที่มาสํงเขาเป็นอบต.ที่
ขอนแกํนเขาอยากชํวยลูกบ๎านเขา ทางนู๎นเขามีโอท็อปเยอะ เร่ืองราคาก็คงแพงกวําโรงงานหนํอย 
แตํงานมันจะผิดกันพวกนี้ทํามือใช๎มือสอยลายแบบนี้ใช๎จักรไมํได๎ ผ๎านี่ก็ทอกันเอง 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวงที่ตลาดซบเซาร๎านนี้ก็ยังคงเปิดขาย 
คุณราตรี: ขาย ก็ขายตํอเนื่องมาเลย ไมํหยุด 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวงที่ตลาดซบเซามีคนในซอยสามย๎ายออกมากหรือไมํ 
คุณราตรี: ไมํเยอะ ซอยสามนี่ไมํคํอยมีย๎ายเพราะเป็นที่ของเอกชน สํวนมากจะซื้อขาด แตํซอยหนึ่ง
ซอยสองเป็นที่ของกรมธนารักษ๑ให๎เชํา พอเชําเป็นปีก็เปลี่ยนมืองําย พอจะรื้อคนก็ย๎ายออกเยอะ แตํ
สํวนมากก็ไมํได๎ขายตํอแตํจะเป็นเชําตํอกันมากกวํา คําเชําที่ไมํแพงปีนึงไมํกี่ร๎อย แตํถ๎ารื้อแล๎วสร๎าง
ตึกห๎องนึงจะประมาณสามพันต๎องเชําจากกรมธนารักษ๑ ต๎องออกเงินสร๎งเอง จะตํอเติมอะไรก็ไมํได๎ 
นั่นแหละเป็นเหตุที่เราคิดกัน แล๎วก็พูดให๎ฟังแตํซอยสองนี่จะออกมาก ปิดไปเยอะ จนกระทั่งเรา
ฟื้นฟู ตรงลานโพธิ์เป็นที่ทิ้งขยะ เจ๎าของเกําพอลูกหลานโตก็ออกไปทํากิจการข๎างนอกกันหมด ตอน
หลังสืบพบวําที่ตรงนั้นไมํมีใครเสียภาษีกรมธนารักษ๑เลยยกให๎เป็นของชุมชน เลยทําเป็นที่ประชุม 
แตํบ๎านเถ๎าแกํเช็งลูกสาวเขายกให๎ชุมชนทําประโยชน๑เหมือนบ๎านขุนจํานงที่ทําสัญญาสิบปี ให๎
เกียรติเขาเราก็ทําประวัติให๎เขา  
ผู๎สัมภาษณ๑: ทราบวําบ๎านขุนจํานงฯปิดมาหลายวันแล๎ว  
คุณราตรี: ใชํ ปิดชั้นสองชั้นสาม ที่ปิดนี่จริงๆเรารู๎ปัญหาแตํแรกแล๎ว ปัญหาคือเราไมํสามารถหา
กระเบื้องแบบเดิมมาซํอมได๎ เราไมํสามารถหากระบื้องที่บางขนาดน้ันได๎ กระเบื้องที่หาได๎เบาสุดก็
ยังหนกัอยูํดี บ๎านรับน้ําหนักไมํไหว เราเลยคิดกันตั้งแตํแรกแล๎ววําคนจะขึ้นไปดูต๎องจํากัดจํานวน
คน โดยให๎ขึ้นคร้ังละสิบถึงยี่สิบคนแตํตอนหลังมันทําไมํได๎ คือคิดกันไว๎แตํยังไมํได๎ทํา แล๎วตอน
หลังก็บูมขึ้นมา เราไมํทันคิดตรงนี้ บางทีนักเรียนมาหรือคนที่มาดูงานแหํกันขึ้นไปยี่สิบสามสิบคน 
เมื่อกํอนเราก็ประชุมกันข๎างบน งานเปิดตัว family one day trip ก็ห๎าสิบหกสิบคนอยูํกันบนชั้นสาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83 

วิศวกรและสถาปนิกก็บอกแล๎วนะวําต๎องระวังตรงนี้ เราเลยปิดเฉพาะที่จําเป็น บันไดนี่ก็ซํอมไป
แล๎วเป็นของเกําทั้งนั้น เราเสริมแตํข๎างใน เราตั้งข๎อสังเกตกันนะ สมัยกํอนตอนยังไมํมีมัคคุเทศก๑
น๎อย เรายังขายไมํดีก็ไปรวมกันอยูํตรงนั้นไปชํวยกันบรรยายก็เห็นวํา จริงๆแล๎วคนที่ฟังด๎วยความ
อยากรู๎จริงๆมีไมํเยอะ เมื่อกํอนจัดนิทรรศการบนนั้น เลยคิดวําย๎ายมาจัดที่ลานโพธิ์ดีกวํา ลานโพธิ์
กํอนนายกมาก็ไมํใชํอยํางนี้ เราก็เร่ิมทําลานโพธิ์ให๎ถาวร 
ผู๎สัมภาษณ๑: คุณราตรีทําหน๎าที่อะไรในคณะกรรมการฯ 
คุณราตรี: เราแบํงเป็นหกฝ่าย ป้าอยูํทีมเอกลักษณ๑ มีห๎าหกคน ใหมํๆก็หาเอกลักษณ๑วําสามชุกคือใคร 
เราไปสัมภาษณ๑คนเฒําคนแกํวําเป็นมาอยํางเมื่อกํอนค๎าขายกันอยํางไร รวบรวมข๎อมูลกันนานกวํา
จะได๎ ทําหนังสือออกมา แล๎วก็ดูแลฝ่ายนิทรรศการ ดูเร่ืองวิชาการ แตํกํอนเราแบํงเป็นฝ่ายวิชาการ
นะแตํเราคิดวําจะเอาครูมารวมกันไว๎ฝ่ายนี้มันไมํดี แล๎วเปลี่ยนจากวิชาการมาเป็นฝ่ายเอกลักษณ๑ 
รวบรวมความรู๎ของสามชุก ตอนนายกมาก็จัดนิทรรศการ ยูเนสโกกับชุมชนไทเขาก็สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎า
มาชํวย ที่เห็นนี่ยูเนสโกให๎ทุนโดยสํงเจ๎าหน๎าที่มาชํวย ก็คุยกัน ให๎เราเขียนวําเรารวมตัวกันอยํางไร 
ความเป็นมาในอดีต ทําไมถึงได๎รางวัล เขาก็เอาไปทําบอร๑ดให๎ เขาไมํได๎ให๎เป็นตัวเงิน แตํสสส.ชํวย
เราตั้งแตํแรก เขาร๎ูวํเราไมํมีเงินแตํกํอนเรจะประชุมกันบํอยมาก ทําซีดีอะไรคุณพงษ๑วินจะออกให๎
กํอน ก็ชํวยๆกันออก มูลนิธิชุมชนไทสํวนใหญํเขาให๎เราคิดเองแตํจะชํวยแนะนําให๎วํามันควรจะ
แบํงฝ่ายกันทํามั๊ย แตํกํอนมีฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทํองเที่ยว แล๎วก็มาปรับเปลี่ยน เป็นฝ่าย
เอกลักษณ๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ๑ มันจะพัฒนาอยํางนี้ สํวนทางมูลนิธิ มีคุณทับทิม แก๎วกิ่งนี่จะมาอยูํ
ด๎วยตลอด เมื่อกํอนทางมูลนิธิเขาจะไมํให๎เป็นตัวเงินนะ เขามาเชําบ๎านให๎เจ๎าหน๎าที่อยูํเป็นเดือนๆ
เลย เจ๎าหน๎าที่สถาปนิกตอนที่เขามาซํอมบ๎านขุนจํานงฯ ซํอมนี่คือเราอยากให๎ดูวําการอนุรักษ๑คือ
อะไร อนุรักษ๑ทํายังไง เราต๎องทําให๎ดูเป็นตัวอยําง คือทําของเดิมนี่แหละแตํทําให๎มันดีขึ้น ให๎มัน
นําดูขึ้น มูลนิธิเขามาชํวยโดยที่เราไมํต๎องไปเสียอะไรเลย แตํเรามีอะไรก็เอ้ือเฟื้อเขา เขาก็ดีถ๎าไมํมี
กลุํมนี้มาชํวยกําลังเด็กที่ใช๎คอมพ๑เป็นก็ยังไมํมีใครมาชํวย มีน๎อย แล๎วให๎เราทําอยํางพวกสถาปนิก
เราทําไมํเป็นหรอก แม๎แตํการไดย๎ูเนสโกนี่เขาก็ชํวยเราเยอะเลยนะ ลําพังเราก็ไมํรู๎วํายูเนสโกจะต๎อง
เสนออะไรบ๎าง ติดตํอใคร แตํมูลนิธินี่เขาทําพวกอยํางนี้มา เขาจะมีหลายกลุํมมากเลย อยํางอัมพวาก็
ได๎กํอนเราปีหนึ่ง 
 มูลนิธิเขาได๎เงินจากสสส. เป็น NGO ที่เป็นเอกเทศ มีเจ๎าหน๎าที่ที่เกํงเชํน คุณด๎วง คุณปรีดา 
คงแป้น ทําด๎วยใจจริงๆทุํมมากแฟนเขา (คุณสุวัฒน๑ คงแป้น) ก็เกํง สามชุกนี่ดังเพราะเขาเขียน
หนังสือ เป็นประชาสัมพันธ๑ของมูลนิธิ เป็นคนแรกที่เขียนเร่ืองสามชุกลงมติชน เพราะฉะนั้น เวลา
เราได๎โฆษณา พวกสื่อตํางๆที่มาเราไมํเคยเสียเงินซักบาท คนที่มาหาเราคนแรกคือคุณด๎วงมาตอน
นั้เราตั้งคณะกรรมการแล๎ว แตํยังไมํรู๎จะไปในทิศทางไหน อยําง ดร.สมเกียรติเขาก็มาจุดประกายให๎
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เรา ต๎องเป็นตัวของตัวเอง ทุกอยํางต๎องทําด๎วยตัวเอง ต๎องอนุรักษ๑เทํานั้นไมํยอมให๎ร้ือ แล๎วอนุรักษ๑
คืออะไรเขาไมํได๎บอกชัดเจนกับเรา แตํคุณด๎วงนี่เขาคลุกคลีกับเราแตํแรก เขาก็จะมายื่นสํงให๎เรา 
อนุรักษ๑คืออะไร ทํายังไงเขาก็พยายามแปลงํายๆให๎ฟังแตํให๎เราทําเอง คือเขาชํวยเราทุกอยําง
จนกระทั่งบัดนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะให๎เราทําวิจัย เขาอยากให๎เราทํากันเองให๎ออกมาจากชุมชน
จริงๆ ให๎เราทํากี่ยวกับต๎องการให๎สามชุกยั่งยืน คือการจะทําให๎ยั่งยืนคืออะไร และต๎องการให๎
สามชุกเป็นตัวอยํางให๎แกํชุมชนอ่ืน การที่จะเป็นตัวอยํางนี้ไมํใชํแคํมาดูงานเฉยๆแล๎วก็กลับมัน
จะต๎องร๎ูลึกซึ้งวําเราเป็นอยํางไร คุยยํอๆวําเราใช๎ บ๎าน วัด โรงเรียนอยํางไรบ๎างมันต๎องมีรายละเอียด 
ตรงนี้เขาอยากให๎เราถอดความเป็นองค๑ความรู๎ออกมา ก็ประชุมกัน ทางมูลนิธิเขาก็บอกจะชํวยสรุป
ให๎ อ. ศรีศักร มุลนิธิชุมชนไทก็เข๎ามาชี้วําเราต๎องทํายังไง ความรู๎มันอยูํในตัวเราแตํจะเขียนอยํางไร
ให๎คนอื่นร๎ูเร่ือง อันนี้เราจะเอา fact จริงๆวําทีผํานมาทําอะไรกันมาบ๎าง เชํนที่เราเกิดตรงนี้มาได๎
เพราะอะไร เกิดเพราะปัญหาหรือเปลํา การไลํร้ือ เศรษฐกิจตกต่ํา เวลาประชุมเราก็เถียงกันเพราะ
กรรมการเทํากันหมด ทุกคนต๎องออกความเห็น  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีโครงการอะไรอีกบ๎างที่จะทําในอนาคต 
คุณราตรี: ก็ปรับปรุงสะพาน ทํายังไงให๎มันยั่งยืนตรงนี้ ทําบํอบําบัดน้ําเสีย ปรับปรุงทางเดินให๎สวย
ขึ้น เร่ืองการลํองเรือ เราอยากให๎มีการลํองเรือจากวัดสามชุกมาตลาดแล๎วไปตํอที่วัดบ๎านทึง แตํวัด
บ๎านทึงยังไมํพร๎อม มีประตูน้ํากั้น ทีนี้ก็มีแตํของวัดสามชุก เราไมํเก็บเงินแตํให๎บริจาค ปรับปรุง
บ๎านเรือน ทํากันสาด คํอยๆทําคํอยๆปรับปรุงไป เร่ืองความแออัดของนักทํองเที่ยวเราก็พยายาม
ขยายไปยังสถานที่ทํองเที่ยวอ่ืนๆ เร่ืองป้ายยังมีไมํพอก็ต๎องปรับปรุง ในเร่ืองของสินค๎าเราพยายาม
ให๎เป็นของคนในสามชุก แตํก็ยังมีการเอาของจากที่อ่ืน เชํนตะกร๎าจากอํางทองมาขายแล๎วขายถูก
กวําของสามชุก แตํจะให๎ปรับราคาให๎เทํากันก็คงไมํได๎ เพราะมันมาจากคนละที่ วัสดุ ฝีมือไมํ
เหมือนกัน 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีนักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามามากน๎อยแคํไหน 
คุณราตรี: มีเพิ่มขึ้นเยอะ สํวนใหญํมากับไกด๑ 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีผู๎ประกอบการคนนอกเข๎ามาเยอะมั๊ย 
คุณราตรี: คิดวําเยอะ โดยเฉพาะพวกขายอาหาร มันก็มีปัญหานะ เวลาประชุมพวกพํอค๎าแมํค๎าก๎
ไมํได๎เข๎ารํวมกับเรา แตํก็มีบางสํวนที่ให๎ความรํวมมือดี ทีนี้พวกแผงตํางๆนี่แหละที่เป็นปัญหา เร่ือง
สกปรก พูดเสียงตามสายก็ไมํฟัง ก็ต๎องแก๎ที่คนสามชุกที่เป็นเจ๎าของบ๎าน เราก็พยายามพูดบํอยๆวํา
เจ๎าของบ๎านที่ให๎เชําต๎องชํวยดูด๎วย เรามีกรรมการซอยนะ ก็พยายามดู สอดสํองอะไรที่มันเลอะเทอะ 
ก็มีนักทํองเที่ยวร๎องเรียนเร่ืองคุณภาพสินค๎า แตํเราจะบอกให๎นักทํองเที่ยวเลือกซื้อแตํร๎านค๎าของคน
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ท๎องถิ่นอยํางเดียวไมํได๎เราต๎องเป็นกลาง จะห๎ามคนอ่ืนไมํให๎ขายก็ไมํได๎ เราก็คุยกันวําให๎ร๎านค๎าติด
ป้ายวําขนมของเขาอยูํได๎กี่วัน จะเก็บรักษาอยํางไร แตํพวกร๎านเรํขายเขาไมํทํา 
ผู๎สัมภาษณ๑: สรุปผลดีและผลเสียของการทํองเที่ยว 
คุณราตรี: เศรษฐกิจมันดีขึ้น คนหน๎าชื่นตาบานพูดอะไรก็งํายขึ้น คนที่ไมํเห็นด๎วยก็กลับมารํวมกับ
เราเยอะ เพราะนักทํองเที่ยวมาเยอะ ก็ได๎รายได๎โดยตรงจากนักทํองเที่ยว เร่ืองความร๎ูเราก็ได๎ให๎
ความรู๎กับคนทุกกลุํมที่มาศึกษาดูงาน เมื่อกํอนเราไปดูงานที่อ่ืนมีอะไรดีเราก็เอามาปรับใช๎ เด๋ียวนี้ก็
มีคนเอาแบบอยํางจากเราไปใช๎บ๎าง ผลเสียคือ ร๎านค๎าจากข๎างนอกเข๎ามามากไมํสามารถควบคุมได๎ 
มีมิจฉาชีพ ลักขโมย ขอทาน ปัญหาที่จอดรถ ความแออัดของนักทํองเที่ยว การฉวยโอกาสขึ้นราคา
สินค๎าในชํวงเทศกาล 
 
 
3.6 สัมภาษณ๑ คุณสมชาย หงษ๑สุพรรณ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก 28 ธันวาคม 2552 
(L’entretien avec M. Somchai Hongsuphan, Comité du développement du marché 
Samchuk 28 décembre 2009) 
 
คุณสมชาย: อยูํฝ่ายประชาสัมพันธ๑ ต๎อนรับ สองปีที่แล๎วได๎รับรางวัลจากสมด็จพระเทพฯ สสส.มา
ชํวยวําจะดูแล รักษาบ๎านเรือนอยํางไร ททท.ชํวยเหลือในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ๑ แตํที่นี่ขั้นตอน
ของการอนุรักษ๑เราทํากันเอง บวกกับความชํวยเหลือของมูลนิธิชุมชนไท แตํทางราชการไมํได๎เข๎า
มาชํวยเหลือแตํพอคุณ พงษ๑วิน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดด๎วยและเป็นายก
เทศมนตรีด๎วยก็ทําให๎ทางเทศบาลเข๎ามาดูแลตลาดสามชุกมากขึ้นบ๎างเป็นคร้ังคราว  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีการประชุมกันอยูํเร่ือยๆ 
คุณสมชาย: มีตลอด เพื่อกําหนดแนวทางวําจะทําอะไรกันตํอไป วําจะทําอยํางไรให๎ดีขึ้น ทําจุดนั้น
จุดนี้ พยายามดึงของเลํนสังกะสีมาแล๎วก็บูมมาก ของเอามาจากสําเพ็ง บางตัวก็มาจากเมืองจีน 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางคณะกรรมการมีโครงการที่จะพัฒนาตลาดสามชุกอยํางไรบ๎างในอนาคต 
คุณสมชาย: มี มันอยูํในแผนแมํบท ไมํใชํวําข๎าราชการมาดูแล๎วบอกให๎ทําตรงนั้นตรงนี้ ไปดูแผน
แมํบทได๎ ที่ทํากับอาจารย๑จัมโบ๎ ที่เคยไปประชุมกันอยูํ พัฒนาแมํน้ํา 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทราบวําคุณสมชายอยูํ ฝ่ายประชาสัมพันธ๑ 
คุณสมชาย: ก็เอาเบอร๑นี้ไปลงเน็ต ก็เลยกลายเป็นสาธารณะไป คนก็โทรเข๎ามาไมํหยุด ทั้งขายของ
ทั้งโทรเข๎ามาไมํหยุด 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีการเผยแพรํเร่ืองราวของตลาดสามชุกแกํนักทํองเที่ยวตํางชาติอยํางไรบ๎าง 
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คุณสมชาย: ตํางชาติก็ขําวออกไปทางทีวี หนังสือพิมพ๑ก็ชํวยประชาสัมพันธ๑ให๎เรา โดยที่เราไมํเคย
จ๎าง รายการนู๎นนี้ขอเข๎ามาถํายทํา เข๎ามาเองมันก็ได๎เผยแพรํออกไป สํวนเว็บไซด๑นี่มีเด็กๆในชุมชน
ทํา 
ผู๎สัมภาษณ๑: แล๎วในสํวนของป้ายโฆษณาภาษาอังกฤษ 
คุณสมชาย: ก็คิดวํานําจะมี ก็คุยๆกันอยูํ ก็นําจะทํา มีคนจะทําอยูํ พวกผมทํางานนี้เสียเงินเสียเวลา
เสียแรง เสียสละทํากัน ผมเคยอํานหนังสือ เอนก นาคะบุตร เร่ืองทุนทางสังคม ซึ่งสามชุกก็มี มีทุน
ทางจิตวิญญาณสูงมาก ทุนทางสังคม คือชุมชนไหนๆก็มี เงิน กองทุนหมูํบ๎าน จิตวิญญาณ ภูมิ
ปัญญา เอาความเกําของเรามาขาย แตํมันไมํได๎โดเดํน แตํก็มีกลุํมแมํบ๎าน การสํานึกรักบ๎นเกิดดีที่สุด 
พอมีทุนทางจิตวิญญาณแล๎วสํานึกรักบ๎านเกิดแล๎ว อะไรๆก็ตามมา และพยายามปลูกฝังให๎คนรํุน
ตํอไปให๎ร๎ูจักการอนุรักษ๑ แรกๆที่เราทํากันก็ไปสัมนา สํวนใหญํคนจะเข๎ามาเสนอความชํวยเหลือ 
เราอยากได๎อะไรก็เอามาให๎ ก็ดูที่เราอยากได๎จริงๆ ก็มีคนมาชํวยเราเยอะ และเราก็เปิดกว๎างให๎กับคน
ที่มีความสามารถ ใครที่มาหวังผลประโยชน๑ก็อยูํไมํได๎ ตรงนี้มันไมํมีผลประโยชน๑ ถามวําตั้งเป็น
สมาคมเป็นมูลนิธิดีมั๊ย ไมํดี มันจะทําให๎เกิดการแตกแยก มีการเลือกตั้งแบํงพวกแบํงฝ่าย พอเป็น
สมาคมมันจะมีการตรวจสอบ มีการเลือกตั้งผู๎นําแล๎วการแตกแยกก็จะเกิดขึ้น 
ผู๎สัมภาษณ๑: ปัจจุบันทางราชการมาชํวยเราอยํางไรบ๎าง 
คุณสมชาย: ก็พอได๎รางวัลแล๎วกระทรวงวัฒนธรรมก็เข๎ามาดู การที่เราได๎ก็ถือเป็นหน๎าเป็นตาของ
กระทรวง พูดงํายวํสามชุกจะวําฟลุ๏คก็ฟลุ๏ค  ได๎จากการประกวดของยูเนสโก แตํคนที่สนับสนุนมา
ตลอดคือมูลนิธิชุมชนไท เวลามีประชุมอะไรก็ไปประชุมกัน ทางมูลนิธิก็มีให๎งบชํวยเหลือบ๎าง 12 
เมืองนํารํองได๎ทุกเมือง ได๎งบมาเราก็ไมํได๎เอามาพัฒนาสามชุกเพียงอยํางเดียวแตํก็ให๎กับพื้นที่
ใกล๎เคียงด๎วย 
ผู๎สัมภาษณ๑: การเข๎ามาของนักทํองเที่ยวสร๎างปัญหาให๎แกํตลาดสามชุกหรือไมํ 
คุณสมชาย: มีขยะแนํนอน การแตํงตัว การเดินจับมือกอดคอกันกลัวจะกระทบกับเด็กๆในชุมชน 
เราก็ต๎องสอนลูกสอนหลานในชุมชนเรา สํวนขยะก็มีเทศบาลมาเก็บ เราก็เสียคําเก็บขยะให๎เขา ขยะ
เยอะ คนกินแล๎วก็ทิ้ง เราก็พยายามรณรงค๑ให๎หลีกเลี่ยงโฟม ให๎ใช๎ใบตอง ขยะสํวนใหญํก็เป็นของที่
กินแล๎วทิ้ง สํวนอาชญากรรมก็มี พํอค๎าแมํค๎าก็โดน มันแผงตัวมากับนักทํองเที่ยว แตํก็มีตํารวจ
ทํองเที่ยวและอปพร. การโบกรถตอนแรกติดตํอจราจรสํงคนมาดู ตํอมาก็จ๎างคนโบกรถโดยเอาเงิน
จากการเรี่ยไรตามร๎านค๎าตํางๆตามกําลังศรัทธา ไมํมีการบังคับ ให๎ก็ได๎ไมํให๎ก็ได๎ ให๎พํอค๎าแมํค๎าได๎
ชํวยเหลือเงินตรงนี้ในการจ๎างคน ซึ่งเขาก็โอเคยินดี ถือเป็นเงินสํวนกลาง ตัวกลุํมกรรมการพํอค๎า
แมํค๎าในตลาดให๎ดุแลเร่ืองเงินทองกันเอง เก็บกันเอง จํายกันเองกรรมการหลักไมํยุํง 
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 พอเราได๎รางวัลจากยูเนสโกกระทรวงวัฒนธรรมก็โดดเข๎ามาเต็มตัว รับเป็นเจ๎าภาพให๎ เรา
บอกเขาวํา เรามีเครือขํายจากทั่วประเทศ เหนือ ใต๎ อีสานจะมาแสดงความยินดี เขาจะเป็นเจ๎าภาพให๎
แตํให๎เราสํารองจํายไปกํอน  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีการทําข๎อตกลงกับพํอค๎าแมํค๎าอยํางไรบ๎างเกี่ยวกับการค๎าขายภายในตลาดสามชุก  
คุณสมชาย: สํวนใหญํจะคุยกันมากกวํา ไมํได๎มีการต้ังกฏอะไร พูดกันได๎ก็ได๎ ไมํได๎ก็ไมํอะไร ซอย
สี่นี่มีปัญหาเพราะถนนมันแคบ แล๎วเขาก็วางกันมาก ซอยอื่นตีเมตรห๎าสิบ แตํซอยสี่ไมํใชํเมตรห๎า
สิบ พวกตลาดเขาถึงบอกวํามันลักหลั่นกัน ผมก็ไมํวางล้ําไมํอยากเป็นตัวอยําง สํวนเรื่องราคาสินค๎า
ก็ต๎องปลํอยให๎เป็นไปตมกลไกตลาด สมัยกํอนขายเรือของเลํน 380 เด๋ียวนี้เหลือ 100 มันเป็นการ
แขํงขัน พอมีคนขายเยอะราคามันก็ถูกลง เร่ืองของกินก็โดนตํอวํา ขนมไขํขึ้นรา ก็เลยต๎อง
ประชาสัมพันธ๑ให๎ดูวันหมดอายุวํามีมั๊ย ดูของวําซื้อไปจะเสียมั๊ย ข๎าวเหนียวมูล ของที่เป็นกะทิ บาง
ทีเอาไว๎ในรถมันก็เสียแนํ อยูํที่การพิจารณาของนักทํองเที่ยว แตํขนมไขํมันผิดเต็ม วันเดียวมันไมํนํา
เสีย ก็เลยขอเบอร๑แมํค๎าให๎ไปโทรคุยกันเอง เราไมํมีสิทธิ์ไปวําเขา ตอนหลังเราเลยบอกวําร๎านไหน
ไมํมีเบอร๑ติดอยูํก็อยําไปซื้อ มีการตัดราคากัน บอกร๎านโน๎นแพงอยําไปซื้อ  
ผู๎สัมภาษณ๑: เร่ืองที่พํอค๎าแมํค๎าคนนอกนําของสมัยใหมํมาขาย  
คุณสมชาย: คําวําตลาดมันคือการซื้อขายแลกเปลี่ยน แตํเดิมตั้งแตํรัชกาลที่สาม สุนทรภูํมายังชุมชน
นี้ ก็มีการค๎าขายแลกเปลี่ยนกันแล๎ว พวกชาวเรือเอาของมาขาย พวกตลาดซื้อ พวกชาวเรือเอาของป่า
ลง ของที่เอามาจากกรุงเทพพวกตลาดเอามาขายให๎ชาวบ๎านอีกที เพราะฉะนั้นคําวําตลาดทุกที่ มัน
ไมํมีสินค๎าที่ผลิตขึ้นเองหรอกด๎วยมือตัวเอง มันเป็นของที่หมุนเวียนกันมาทั้งนั้น เน๎นหนักที่ของกิน
อยํางเดียวที่เป็นของคนในท๎องที่ ของใช๎ไม๎สอยอยํางอื่นก็ไมํใชํของสามชุก เราไมํได๎เป็นแหลํงผลิต
แตํเป็นตัวกลางในการค๎าขาย มันไมํใชํผลิตเองแล๎วเอามาขาย ผลไม๎ก็ตามฤดูเราก็ไมํได๎ปลูก มัน
ไมํใชํ ตลาดทุกที่ก็ซื้อมาขายไปเหมือนๆกันมันต๎องปลี่ยนไปตามยุคสมัย มันไมํใชํจะสตาฟชีวิต
แบบนี้ ยกตัวอยําง สมัยนี้มันไมํมีคนนุํงผ๎าถุง ร๎านขายผ๎าถุงก็ต๎องเปลี่ยนมาขายกางเกง ตลาดมันใมํ
ใชํของหมูํบ๎านจะได๎ผลิตออกมา โอเคเคร่ืองจักรสานเดี๋ยวนี้มีเยอะสํงมาเต็ม ถามวําลําพังร๎านศิริ
ทรัพย๑ร๎านเดียวเขาทําไมํไหวหรอก อายุมากแล๎ว ทําด๎วยใจรักเทํานั้นกลุํมก็ไมํมี เคร่ืองจักรสานสํวน
ใหญํสํงมาจากอํางทอง พวกพลาสติกน๎องผมก็เอามาจากเก๎าห๎อง ถ๎าเอาแตํของท๎องถิ่นมันจะไมํ
หลากหลาย เราไมํกีดกันเขา แตํคุณขายอยําไปเอาเปรียบลูกค๎ามากไมํได๎นะ อยูํที่จิตสํานึกของแตํละ
คน  
ผู๎สัมภาษณ๑: พํอค๎าแมํค๎าคนนอกให๎ควมรํวมมือกับกรรมการฯดีหรือไมํ 
คุณสมชาย: ก็ดี งานกินฟรี เขาก็ให๎ความรํวมมือเราดี คนข๎างนอกมาเชําเยอะ บางคนซื้อเลย 
สมัยกํอนเชําไมํแพงแตํเด๋ียวนี้ยังกับทองคํา สมัยกํอนซอยสองนี่เงียบมาก ตอนนี้กลับกันแล๎วซอย
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หนึ่งซอยสองแนํนที่สุด ถามวําตลาดจะให๎เป็นของที่ผลิตเองพื้นบ๎านจะเอากําลังที่ไหนไปผลิต 
อาหารเองก็ไมํใชํวําจะทําได๎เยอะ  เร่ืองความแออัดของนักทํองเที่ยวก็พยายามแนะนําสถานที่
ทํองเที่ยวอ่ืนๆ เชํน วัดป่าเลไลย๑ พิธภัณฑ๑มังกร บึงฉวาก บ๎านควาย ตลาดเก๎าห๎อง ก็เป็นการกระจย
ไปตามสถานที่ตํางๆ แตํถ๎ามารถตู๎จะลําบากเพระมันไมํมีรถประจําทางวิ่งระยะสั้น ต๎องคนมีรถ
สํวนตัว  
ผู๎สัมภาษณ๑: เมื่อมีการทํองเที่ยว ความสัมพันธ๑ของคนในตลาดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ  
คุณสมชาย: การเปลี่ยนแปลงก็มีไมํมาก อยํางผมแตํกํอนทํางานสํวนกลาง เด๋ียวนี้ต๎องทํามาหากิน 
แตํงานหลักก็ยังชํวย สมัยกํอนไมํมีมัคคุเทศก๑น๎อยก็ได๎พวกผมนี่แหละคอยบรรยาย แตํเด๋ียวนี้ต๎อง
ค๎าขายแตํก็ยังชํวย ปีใหมํก็ทําโกยซีหมี่เลี้ยง ขนมรังผึ้ง บัวลอย ผมออกเอง ก็ยังประชุมอยูํนะ ไป
ประชุมถ๎าไมํตรงกับเสาร๑ อาทิตย๑ผมก็ไปได๎ แตํถ๎าตรงก็ต๎องดูแลร๎าน  
ผู๎สัมภาษณ๑: ในสํวนของความสัมพันธ๑ภายในครอบครัว 
คุณสมชาย: ก็เจอกันอยูํแล๎วเพราะอยูํด๎วยกัน 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวทําให๎วิถีชีวิตชาวสามชุกเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร 
คุณสมชาย: คนเห็นแกํตัวมากขึ้น เศรษฐกิจดีคนก็เห็นแกํตัวมากขึ้น เกิดการเลียนแบบไมํเป็นตัว
ของตัวเอง ลอกเลียนแบบสินค๎าขายเหมือนกันโจมตีกัน ร๎านนู๎นไมํดี ตัดราคากัน เร่ืองราคาก็
ทะเลาะกัน ลูกค๎ามาพูดก็วํากัน เห็นอะไรก็อยากจะได๎ขนเอามาขาย ความละโมบของคนจะเพิ่มมาก
ขึ้น ถ๎าตกลงกันจะขายเทํานี้ยังไงก็ไมํเสีย แตํคุณมาตัดราคากันทํางี้ใครก็ทําได๎ 
ผู๎สัมภาษณ๑: สรุปผลดีและผลเสียของการทํองเที่ยว 
คุณสมชาย: ผลดี เศรษฐกิจดีขึ้น ผลเสียก็ถ๎าเราไมํอ๎าแขนรับอะไรจากภายนอกมากเกินไป อยํางเชํน 
การเดินจับมือถือแขน เดินกอดคอกันนี่มันบ๎านนอกไมํใชํกรุงเทพ ก็ได๎แตํตักเตือนลูกหลานของเรา 
เร่ืองสิ่งแวดล๎อมมันมีปัญหาแนํนอนเร่ืองขยะ เร่ืองคนเยอะแยะ 
 
 
3.7 สัมภาษณ๑ คุณสายบัว พัวพลเทพ เจ๎าของร๎านนาฬิกาบุญชํวยหัตถกิจ 10 ธนัวาคม 2552 
(L’entretien avec Mme Saibua Phuaphonthep, le propriétaire de l'horlogerie Bun 
Chuai Hatthakit 10 décembre 2009) 
 
ผู๎สัมภาษณ๑: ในตลาดนี้มีการจัดการขยะอยํางไรบ๎าง 
คุณสายบัว: ก็ตั้งกันเอง ตามร๎านค๎าถังขยะจะอยูํข๎างใน เราก็พยายามรักษาความสะอาด ตกเย็นก็ต๎อง
กวาดต๎องล๎างบ๎านใครบ๎านมันให๎สะอาดให๎ดูดี 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีคนข๎างนอกมาขายมากมั๊ย 
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คุณสายบัว: ก็มีคนข๎างนอกบ๎าง แล๎วก็คนในพื้นที่ เป็นคนในอําเภอเดียวกัน แมํค๎าประจําของเขาจะ
ทําใหมํๆ ทําวันตํอวัน ก็ต๎องเชําหน๎าร๎าน 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีสํวนรํวมในการร้ือฟื้นตลาดอยํางไรบ๎าง 
คุณสายบัว: ก็ชํวยจัดงาน เวลามีการเลี้ยงคนก็ชํวยออกเงิน แล๎วก็ประชุมบํอย เศรษฐกิจที่นี่ดีขึ้นเยอะ 
จากที่วําเมื่อกํอนเงียบ อยูํบ๎านใครบ๎านมัน บางบ๎านก็ออกไปอยูํที่อื่น บางคนก็ปิดแตํเก็บรักษาของ
เกําเอาไว๎ 
ผู๎สัมภาษณ๑: นักทํองเที่ยวเข๎ามามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไมํ 
คุณสายบัว: ไมํมี ร๎ูสึกอยํางนี้ดี อาหารไมํซื้อก็ชิมได๎ เราก็ดีใจเหมือนเขามาเยี่ยม ขายดีกันทุกซอย 
ขายกันยันหกโมงทุํมนึงก็มี ร๎านป้าขายได๎เร่ือยๆ ก๎อยากให๎มีคนมาเที่ยวที่นี่ ได๎เห็นคนนั้นคนนี้ คน
มาไกลๆต๎องลดให๎เขา เขาอุตสําห๑มาเที่ยวให๎บ๎านเราเจริญ คือมันตํางคนตํางคิดไมํเหมือนกัน บาง
เจ๎าก็เห็นแกํตัว ทําอยํางนี้ทีหลังคนก็ไมํเชื่อถือ ถ๎าทําดีๆคนก็จะมคนจากที่ไหนเขาก็อยากเห็นอยาก
มาดูเราขายของเกําๆ  
 
 
3.8 สัมภาษณ๑ คุณทรัพย๑ มุสิกุล เจ๎าของร๎านศิริทรัพย๑ 10 ธันวาคม 2552 (L’entretien avec M. 
Sap Musikul, le propriétaire du magasin de vannerie Siri Sap 10 décembre 2009) 
 

ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณทรัพย๑: มีคนมาเที่ยวมากขึ้น ของก็ขายได๎มากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได๎เยอะขึ้น ก็มีตะกร๎า
หวายมาขายเยอะขึ้น มาทีหลังเมื่อสองสามปีนี้เอง ของลุงเป็นเจ๎าแรก แตํลุงเพิ่งจะมาทําหวายเมื่อ
สองสามปีนี้เองเพราะทําไมํไหว เมื่อกํอนทําเฟอร๑นิเจอร๑ ลุงขายทุกคนราคาเทํากันเหมือนกันหมด 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณทรัพย๑: ชีวิตทุกวันก็เหมือนเดิม แตํของสั่งเยอะขึ้น เอามาขายมากขึ้น เหนื่อยขึ้น การทํองเที่ยว
เข๎ามาก็มีผลดี แตํกํอนไมํมีใครเลย ตั้งแตํมีการอนุรักษ๑ ก็มีฝรั่ง ญ่ีปุ่นเข๎ามาทุกวัน ฝร่ังมาถํายรูปลุง
ได๎ไปออกตํางประเทศนะ นักทํองเที่ยวเข๎ามาไมํได๎มีปัญหาอะไรกับเรา แตํก็มีคนจากข๎างนอกเข๎ามา
ขายของเยอะ แล๎วก็มีการล๎วงกระเป๋าบ๎างชํวงหลังๆเวลาคนแนํน ชํวงวันเสาร๑-อาทิตย๑  
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3.9 สัมภาษณ๑ คุณหงึ่งหงษ๑ แซํเอ๊ียบ เจ๎าของร๎านถํายรูปศิลป์ธรรมชาติ 25 ธันวาคม 2552 
(L’entretien avec Mme. Ngueng-hong Sae-eap, le propriétaire du studio de photos Sin 
Thammachat 25 décembre 2009) 
 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณหงึ่งหงษ๑: เศรษฐกิจดีมากๆ ดีทุกอยําง เป็นที่ทํองเที่ยวแล๎วขายดี เวลานี้ค๎าขายมากจนรับไมํไหว 
เพราะออกทีวีและได๎ยูเนสโก 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณหงึ่งหงษ๑: คนเยอะทํางานไมํทัน ไมํคํอยได๎พูดคุยกันในครอบครัว ไมํคํอยได๎รํวมกับกรรมการ
เทําไหรํเพราะต๎องทํางาน ทํางานไมํทันเหนื่อยเพราะคนเยอะมากๆ แตํก็สนุกดี มาดังตอนแกํ ออก
โทรทัศน๑เร่ือยๆ การทํองเที่ยวทําให๎คนในชุมชนได๎ชํวยเหลือกัน รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในการ
ทํางานด๎านอนุรักษ๑ ลูกหลานก็กลับมาชํวยสืบทอดอาชีพเดิม ได๎อนุรักษ๑ของเกํา กล๎องเกําอาชีพ
ดั้งเดิม การถํายภาพแบบดั้งเดิม สํวนวิถีชีวิตก็เหมือนเดิมชํวยเหลือกันทํากับข๎าวอะไรก็แบํงกัน ฝาก
บ๎านกันได๎ แม๎จะขายของเหมือนกันก็อาจมีทะเลาะกันบ๎างแตํไมํรุนแรง 
 
 
3.10 สัมภาษณ๑ คุณสุนิภา เหลืองศรีดี เจ๎าของร๎านขายยาฮกอันโอสถ 25 ธันวาคม 2552 
(L’entretien avec Mme. Sunipha Lueangsridee, Le propriétaire de la pharmacie 
chinoise Hok An Osot 25 décembre 2009) 
 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณสุนิภา: เศรษฐกิจดีขึ้น คนเป็นหนี้เป็นสินก็หลุดหนี้ ขายดีขึ้นเรื่อยๆ แตํเยอะก็ไมํไหวเพราะทํา
คนเดียว 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณสุนิภา: ตอนดังใหมํๆเหนื่อย ขายเยอะ มีการทําสินค๎าใหมํๆเพิ่ม ก็ได๎ลูกหลานกลับมาชํวย ได๎
ถํายทอดความรู๎ในการทํายา ทําสบูํให๎ลูกเพื่อจะได๎สืบทอดกิจการ ได๎อนุรักษ๑อาชีพดั้งเดิม บ๎านเกํา 
อุปกรณ๑เกําๆความสัมพันธ๑ในชุมชนก็ไมํเปลี่ยน เอ้ือเฟื้อกันเหมือนเดิม ถ๎าเจ๎าของไมํอยูํก็ขายแทน
กันได๎ ฝากฝังได๎ ที่อื่นไมํมีนะ เป็นอยํางนี้มาตลอด นักทํองเที่ยวเข๎ามาก็สนุก มันก็ดี แตํเมาคน แตํก็
สนุก ฝร่ังจากอยุธยาก็มีมาเยอะ มาเดินเที่ยวเดินดู คนเยอะก็มีการลักขโมย เงินหาย เราก็โดน แตํก็มี
ตํารวจมากขึ้น 
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3.11 สัมภาษณ๑ คุณพรทิพย๑ สอนสงวนวงษ๑ เจ๎าของร๎านขายยาฮกง๎วนต๊ึง 14 มกราคม 2553 
(L’entretien avec Mme. Phorntip Sonsanguanwong, le propriétaire de la pharmacie 
chinoise Hok Nguan Tueng 14 janvier 2010) 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสิ่งแวดล๎อมของตลาดสามชุก 
คุณพรทิพย๑: ขยะเยอะมาก ต๎องมาเก็บคําขยะพวกที่ขายของ สิบบาทเป็นคําขยะ 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณพรทิพย๑: เราก็ขายดีขึ้น มีนักทํองเที่ยวมาซื้อบ๎าง มีการติดตํอจากนักทํองเที่ยวมาซื้อยา พวกของ
กิน ของที่ระลึกจะขายดี รวย ขายได๎ทุกวัน ตลาดบูมคนเยอะ คําที่ก็แพงขึ้น คําเชําหน๎าร๎านก็ได๎ราคา
ดี 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณพรทิพย๑: ได๎พบปะพูดคุยกับนักทํองเที่ยวก็ไมํเหงา สนุกดี นักทํองเที่ยวเยอะ คนเยอะก็ดีเป็น
แหลํงเรียนร๎ูมีคนมาสัมภาษณ๑ มาถํายทํามีนักศึกษามาดูเยอะ สํวนวิถีชีวิตเราก็ไมํเปลี่ยน เหมือนเดิม 
นี่ไมํได๎โชว๑นี่คือชีวิตประจําวัน มีคนจากที่อื่นเข๎ามาขายของเยอะ มีการขายที่ด๎วย คนในชุมชนก็ตําง
คนตํางทํามากินไมํมีเวลาคุยกัน และได๎อนุรักษ๑บ๎นเรือนเกําแกํโบราณและวิชาชีพหมอที่บ๎านเรา
อนุรักษ๑ของเราเอง 
 
 
3.12 สัมภาษณ๑ คุณอัญชุลี หอมทอง เจ๎าของร๎านทองมีชัย 14 มกราคม 2553 (L’entretien avec 
Mme. Anchulee Homthong, Le propriétaire de l’orfèvrerie chinoise Michai 14 janvier 
2010) 
 
คุณอัญชุลี: เป็นคณะกรรมการซอย เราจะประชุมกับกรรมการตลาดแล๎วพอมีอะไรก็มาคุยกับคนใน
ซอย เพราะบางคนก็ไมํได๎ไปประชุม เวลามีอะไรคณะกรรมการใหญํเขาก็เรียกประชุมบํอย เขา
อยากให๎เป็นแนวไหน เราก็ไปฟังเขา 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางคณะกรรมการมีโครงการจะพัฒนาอะไรบ๎างในตลาดสามชุกในอนาคต 
คุณอัญชุลี: เด๋ียวจะประชุมกันเร่ืองบํอบําบัดน้ําเสีย  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีแนวคิดอยํางไรบ๎างตํอการต๎อนรับนักทํองที่ยวตํางชาติ 
คุณอัญชุลี: เขาก็อยากจะให๎พํอค๎าแมํค๎า ไปเรียนพูดภาษาอังกฤษ แตํป้าวํามันจะแกํเกินไปมั๊ย มันพูด
ยากนะ ฝร่ังสํวนมากไมํคํอยซื้อนะ มาถํายรูป 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวงที่มีการอนุรักษ๑ทางคณะกรรมการให๎ชาวบ๎านทําอะไรบ๎าง 
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คุณอัญชุลี: ก็คือการอนุรักษ๑ เราทํากันมาหลายปีมากแตํก็เพิ่งจะเป็นรูปเป็นรํางเมื่อสี่ห๎าปีมานี้ ตอน
แรกเลยซอย หนึ่ง สองจะถูกรื้อ ก็พอดีมูลนิธิชุมชนไท เข๎ามาดูก็บอกวํานําจะอนุรักษ๑ได๎แล๎วก็เลย
เรียกคนในตลาดไปประชุมกัน ตกลงกันวําจะไมํให๎ร้ือ แตํให๎บูรณะเพราะบ๎านทรุดโทรมมาก ก็
ซํอมกันไปเร่ือยๆ ก็ดีขึ้นเร่ือยๆหลังๆก็มีนักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชมบ๎าง ทีนี้เราก็คุยกันวําแตํละบ๎านใคร
จะมีอะไรมาดึงดูดนักทํองเที่ยว ใครมีอะไรบ๎างของเกําๆเอาออกมาโชว๑พวกเร่ืองเงินเคร่ืองลายคราม 
ภาพเกําๆเราเอาออกมาให๎ดูกัน แล๎วหลังพวกสื่อก็เข๎ามาขอถํายรายการตลาดก็ยินดี มันก็เหมือนโป
รโมทไปด๎วย พอตอนหลังมูลนิธิชุมชนไทก็บอกวํานําจะเข๎าประกวดของยูเนสโก ก็ทําเร่ืองสํงเข๎า
ประกวด ก็ได๎รางวัลจากยูเนสโก เขาก็มาดูตลาด เพราะตลาดเราเป็นวิถีชีวิตที่ยังทํามาหากินได๎แล๎ว
อยูํกันแบบปกติทุกวัน จะมาวันไหนก็คืออยํางนี้  
ที่ตลาดเราซบเวาก็เพราะเศรษฐกิจไมํดี ชาวนาไมํมีรายได๎ก็ไมํมาซื้อของ ตลาดก็ซบเซา มันก็มีหลาย
ปัจจัย อยํางดํานช๎าง หนองหญ๎าไซ เมื่อกํอนขึ้นกับอําเภอสามชุก คนจะมาติดตํอราชการอะไรก็ต๎อง
มาที่นี่ แตํพอเขาแยกไปมีศูนย๑ราชการของตัวเอง เหมือนแบํงแยกประชากรไป สามชุกเราก็เลยเงียบ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชํวงนั้นมีคนในซอยย๎ายออกไปมั๊ย 
คุณอัญชุลี: ไมํมีหรอกสํวนมากก็จะอยูํกันอยํางนี้ ซอยนี้คนถิ่นอื่นไมํคํอยมี 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางคณะกรรมการมีข๎อตกลงกับพํอค๎าแมํค๎าจากข๎างนอกอยํางไร 
คุณอัญชุลี: เขาก็พูดเร่ือยนะ แตํก็จะไปจํากัดอะไรมากไมํได๎ มันเป็นสิทธิ์ของเจ๎าของบ๎าน สํวนมาก
ที่มาเชํา บางทีสินค๎าไมํมีคุณภาพโดยเฉพาะของกินก็มีนักทํองเที่ยวตํอวํามา คนนอกนี่แหละที่จะทํา
ให๎ตลาดเราแยํ ทีนี้เราจะพูดก็ไมํได๎ อยากให๎มีจิตสํานึก คณะกรรมการก็พูดนะแตํไมํเจาะจง ก็จะพูด
ให๎นักทํองเที่ยวชิมกํอนซื้อ แล๎วก็วางกิโลไว๎ให๎นักทํองเที่ยวได๎ตรวจสอบน้ําหนัก ป้องกันการโกง
ตราชั่ง คนนอกนี่เวลาเรียกประชุมก็ไมํมาเขามาเชําไมํได๎อยูํที่นี่ตกเย็นก็กลับ เราก็พยายามแก๎ไขไป
ทีละจุด มันบูมขึ้นมาแล๎วมันแก๎ยาก แตํวําตลาดมีดีอยูํอยํางที่พอพูดวําชํวยเหลือทุกคนชํวยกันหมด
ชํวยแรงชํวยเงิน ที่เรากันทุกวันนี้ราชการไมํมีสํวนมายุํงเลย  
ใจคิดอยากให๎คนมาเที่ยวเยอะๆ แตํมันก็เยอะจนนํากลัว นักทํองเที่ยวเข๎ามาพอมีปัญหาในตลาดเราก็
ชักกลัว กลัวเขาเบื่อ กลัวเขาเข็ด ไมํประทับใจ นักทํองเที่ยวเข๎ามาเยอะบางคร้ังมันก็เกินกําลังที่เราจะ
ต๎อนรับ วันธรรมดาของกินก็น๎อย นักทํองเที่ยวมาก็อยากมาเจอของเยอะๆ แตํจะให๎ทุกคนมาขาย
ของวันธรรมดามันไมํได๎ เขาทํางาน อยํางพํอค๎าแมํค๎าที่เชําหน๎าร๎านก็เป็นพํอค๎าตลาดนัดวันธรรมดา
ก็ไปขายที่อื่น  
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลอยํางไรบ๎างตํอตลาดสามชุก 
คุณอัญชุลี: มีมิจฉาชีพแฝงมา สํวนเศรษฐกิจดีขึ้นผิดหูผิดตา ของกินขายดีมาก ของใช๎ก็เร่ือยๆ พอ
ตลาดบูมขึ้นมาของร๎านป้าก็มีลูกค๎ามาติดตํอเยอะนะ คนใต๎มาเที่ยวเยอะ กําลังซื้อดีมาก ลูกหลานก็
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กลับมาชํวยเยอะ ป้าวําตอนนี้สามชุกมันบูมเต็มที่แล๎วแหละแตํคนในชุมชนก็ต๎องรักษาตรงนี้ให๎
ยั่งยืนที่สุดวําจะทํายังไงเทํานั้นเองนี่แหละที่สําคัญ 
 
 
3.13 สัมภาษณ๑ คุณรัชนีพรรณ สันกว๎าน ชาวบ๎าน 14 ธันวาคม 2552 (L’entretien avec Mme. 
Ratchaneephan Sankwan, l’habitante 14décembre 2009) 
 

ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณรัชนีพรรณ: ตลาดบูมมากตื่นมาต๎องรีบเปิดร๎าน ขายดีมากขายน้ําอัดลมจรวดเจ๎าแรก จะขาย
อะไรเราไมํต๎องแจ๎งแตํมีกติกาวําอยํเลยเส๎น แตํก็มีร๎านที่ขายของเหมือนกัน แตํเราก็ไมํสนใจเรก็ขาย
ของเรา ยิ่งหน๎าร๎อนคนจะเยอะมาก มีความตั้งใจจะขยับขยายร๎านทําให๎ดีกวํานี้ พอมีคนมามากมายก็
มีการพัฒนาร๎านค๎าตํอไปเร่ือยๆ แล๎วก็อยากจะพัฒนาสินค๎าเรา ชํวงนี้ก็ขายได๎เร่ือยๆ เราขายราคา
เดียวกัน ไมํเพิ่มไมํวํจะเป็นชาวบ๎านหรือนักทํองเที่ยวก็ราคาเดียวกัน มีฝร่ัง ญี่ปุ่นเข๎ามาเยอะ มาดูเดิน
เที่ยว ฝรั่งมีไกด๑มา  
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณรัชนีพรรณ: ก็ทําให๎ได๎มาอยูํใกล๎แมํสามีมาชํวยกันทํางาน  
 
 
3.14 สัมภาษณ๑ คุณนฤมล ปฐมศิริรักษ๑ ชาวบ๎าน 14 ธันวาคม 2552 (L’entretien avec Mme. 
Narumon Pathomsirirak, l’habitante 14décembre 2009) 
 

ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณนฤมล: เศรษฐกิจดีก็เลยให๎เชําบ๎าน แตํให๎เชําปีตํอปีเพื่อที่วันนึงเราอาจจะกลับมาทําเอง 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณนฤมล: นักทํองเที่ยวเยอะก็มีมิจฉาชีพ ลักขโมย ครอบครัวก็คนในครอบครัวมาชํวยกันทํางาน 
เราเองออกไปอยูํข๎างนอกแล๎ว พอมีการทํองเที่ยวมาก็ภูมิใจในบ๎านเกิดและอยากที่จะกลับมาอยูํมา
เปิดบ๎านโชว๑ของเกําๆ มาอนุรักษ๑บ๎านเดิมที่เราเคยอยูํ เคยเกิด กะวําจะกลับมาทํากิจการของเราเอง 
เอาวิชาเกําๆของเรามาสอนคนแถวนี้เพื่อเป็นอาชีพได๎ เชํนการทําอาหาร ซาลาเปา ให๎คนทํากินได๎ 
คิดตลอดเวลาวําอยากกลับมาอยูํ แล๎วก็ภูมิใจที่จะนําเร่ืองราวของบ๎านเกิดเราให๎คนภายนอกได๎รู๎ ก็
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ชํวยประชาสัมพันธ๑ แล๎วหลานพาคนมาเที่ยวเรียนสถาปัตย๑เราก็ให๎ความร๎ูแกํการอนุรักษ๑บ๎านริมน้ํา
แกํคนภายนอกด๎วย 
 
 
3.15 สัมภาษณ๑ คุณฐากร พรหมรักษ๑ พํอค๎าคนนอก 22 มกราคม 2553 (L’entretien avec M. 
Thakorn Phromrak, le marchand extérieur 22 janvier 2010) 

ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอเศรษฐกิจของตลาดสามชุก 
คุณฐากร: รายได๎เยอะขึ้น เศรษฐกิจแพงขึ้น คําที่แพงขึ้นมาก คนมาซื้อทุกวัยสํวนใหญํจะเป็นผู๎ใหญํ
มากกวํา ของในตลาดร๎อยปีทุกอยํางขายได๎แนํนอนถ๎าเป็นของเกํา ของเกําจะแพงนิดหนึ่งมันหาซื้อ
ไมํได๎ ราคามันมาตรฐานอยูํแล๎ว ขายฝร่ังหรือคนไทยก็ราคาเทํากัน 
ผู๎สัมภาษณ๑: การทํองเที่ยวมีผลกระทบอยํางไรตํอสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตลาด
สามชุก 
คุณฐากร: ก็มีคนลอกเลียนแบบสินค๎า ตัดราคากันแตํเราไมํสนใจเราจะขายเทํานี้ ก็พยายามเอาสินค๎า
เกํามาขายเชํน คิกคาปู้ เพื่อสร๎างความแตกตํางจากร๎านอ่ืน คนเห็นแกํตัวมากขึ้น ก๏อปปี้ไอเดียกัน 
โจมตีกัน แตํไมํทะเลาะกัน มีการลักขโมย คนเยอะมากไมํสามารถรองรับได๎ แตํก็ได๎อนุรักษ๑ของเกํา 
ของเลํนเกําๆได๎เก็บแล๎วก็นําเอามาขาย 
3.16 สัมภาษณ๑ คุณชยธร วิริยะกุล มัคคุเทศก๑น๎อย 30 มกราคม 2553 (L’entretien avec M. 
Chayatorn Wiriyakul, le petit guide local 30 janvier 2010) 
 

ผู๎สัมภาษณ๑: เร่ิมอบรมมัคคุเทศก๑น๎อย ตอนไหน  
คุณชยธร: ก็เมื่อสามปีที่แล๎ว ตอน ม.2 โรงเรียนรับสมัครก็สนใจอยากใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
คนที่อบรมให๎ก็คือกรรมการฯ ชํวงเลิกเรียน สอนให๎เราร๎ูประวัติร๎านตํางๆ ประวัติตลาด แล๎วก็การ
พูด ผมบ๎านอยูํข๎างนอก เวลาฝึกก็ตื่นเต๎น เวลานักทํองเที่ยวมาก็แนะนําตัวเองวําเป็นมัคคุเทศก๑น๎อย 
นักทํองเที่ยวเยอะสํวนใหญํจะมากับครอบครัว ก็จะพานักทํองเที่ยวดูบ๎านขุนจํานงฯหรือจะให๎พาไป
ร๎านตํางๆก็ได๎ ภูมิใจที่บ๎านเรามีคนมาเที่ยว การอบรมทําให๎ร๎ูสึกรักบ๎านเกิด ถ๎ามีโอกาสเปิดร๎านใน
ตลาดก็อยากขายอาหาร 
 
 
3.17 สัมภาษณ๑ คุณ ทับทิม แก๎วกิ่ง เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิชุมชนไท 21 มีนาคม 2554 (L’entretien avec 
Mme. Thapthim Kaewking, La représentante de la fondation Chumchon Thai 21 Mars 
2011) 
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ผู๎สัมภาษณ๑: คุณทับทิมไมํได๎ทํางานกับตลาดสามชุกมานานเทําไหรํแล๎ว 
คุณทับทิม: ประมาณปี 2553 ที่ออกมา หลังจากที่ได๎รับทุน จาก สสส.ปลายๆปี 2545 ก็ประมาณ ปี 
2550 นี่หมดโครงการแตํวําเราได๎งบจากเดนมาร๑กอีกประมาณสองปี ก็ประมาณปี 2552 หลังจากนั้น
ก็ออกมา แตํก็ยังไปๆมาๆอยูํ ชํวยทําในเร่ืองของการทําวิจัยของสวช. ชํวยเขียน ชํวยดูแตํยังไมํเสร็จ
เพราะเน้ือหาคํอนข๎างเยอะแล๎วก็ใช๎หลายคนตรวจ 
ผู๎สัมภาษณ๑: การวิจัยของเราศึกษากระบวนการที่ทําให๎ตลาดสามชุกเป็นสถานที่ทํองเที่ยว จากที่เป็น
ตลาดซบเซา 
คุณทับทิม: ในสํวนของ สวช.จะเน๎นเร่ืองของกระบวน องค๑ความรู๎ทั้งหมดวําทําไมเขาถึงลุกขึ้นมา
ดูแลพื้นที่และชํวยกันดูแลรักษา 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทางมูลนิธิชุมชนไทเร่ิมเข๎าไปในตลาดสามชุกเมื่อไหรํ 
คุณทับทิม: ก็ประมาณปลายปี 2545 หลังจากที่คุยเร่ืองแนวทางกับสสส. ก็เข๎าไปสํารวจแล๎วก๎เข๎าไป
อยํางเต็มตัวหลังจากที่อนุมัติโครงการเมือํเดือนพฤศจิกายน ปี 2545  
ผู๎สัมภาษณ๑: ทําไมทางสสส.ถึงสนใจตลาดสามชุก 
คุณทับทิม: จริงๆแล๎ว สสส. ไมํได๎มีมิติน้ี แตํวําเราอยกให๎มันเป็นแบบในเร่ืองของสุขภาพ จริงๆ
แล๎วถ๎ามองถึงเร่ืองความยั่งยืนมันนําจะเป็นเร่ืองของชุมชนที่ชํวยกันลุกขึ้นมา แตํบางอยํางมันก็ตอบ
โจทย๑เร่ืองสุขภาพเลยไมํได๎ มันต๎องใช๎คนแล๎วก็คํอยๆดึง เพราะถ๎าเร่ืองสุขภาพเลยมันไมํได๎เพราะ
คนเขาไมํรู๎วําเขาจะได๎อะไร ก็เลยใช๎ตัวน้ีเพื่อที่จะเป็นโมเดลทดลองด๎วย ในการที่จะบอกวําถ๎าจะ
รักษาอะไรซักอยํางนึง หรือชุมชนจะทําอะไรซักอยํางนึงมันนําจะมาจากคนข๎างใน เราก็เลยเข๎าไป
ภายใต๎โครงการปฏิการชุมชนและเมืองนําอยูํ พอเราเข๎าไปคําวําเมืองนําอยูํมันแล๎วแตํเขาวําเขาจะ
มองมุมไหน พอดีตอนที่เข๎าไปเราก็ใช๎ประเด็นเรื่องของ คือเห็นทุนของเขา ในเร่ืองของตัวอาคาร
และตัวชุมชนเองเขาก็มีโครงการเมืองนําอยูํแตํเป็นเมืองนําอยูํแบบมหาดไทย คือติดป้ายแล๎วก็จบ 
แล๎วตัวเทศบาลเองเขาก็อยากจะแก๎ปัญหาที่ตลาดมันซบเซา และแก๎ปัญหาเร่ืองที่ดินกับกรมธนา
รักษ๑ แตํปัญหามันอยูํที่การรวมคน การดึงคน เราก็เลยเข๎าไปชํวยในเร่ืองของการสร๎างกระบวน ใน
การที่ให๎เขามาคุยกันให๎มันชัดเจนขึ้นจากที่เขาคุยกันแล๎วก็จบ เขาก็มีที่ปรึกษาในขณะนั้น คือ ดร. 
สมเกียรติ อํอนวิมล แตํทํานเองก็ไมํมีเวลา พอเราเข๎าไปก็ไปคุยกันตกลงกันวําเรามาในแนวทางนี้ ก็
คุยกันวําคุณอยากให๎เป็นอยํางไร เราอยากให๎เป็นอยํางไร เพื่อเอาเป้าหมายมารวมกันก็เลยจัดการ
ประชุมเพื่อเปิดตัววําเรากับชุมชนและเทศบาลจะทํางานรวมกัน แรกเร่ิมที่เราเข๎าไปไมํได๎เน๎นเร่ือง
การทํองเที่ยวเป็นหลักแตํต๎องการที่จะตอบโจทย๑ จากปัญหาที่เขาเจอ การทํองเที่ยวนี่มันเป็นปลายๆ
ของผลที่เกิดจากการอนุรักษ๑ เพราะถ๎าเราจะบอกเพียงแตํการอนุรักษ๑เขาก็ไมํเอา แตํเราบอกเขาวําถ๎า
คุณอนุรักษ๑แล๎วคุณจะได๎แก๎ปัญหาอะไร เชํนปัญหากับกรมธนารักษ๑ที่จะรื้อซอยหนึ่งซอยสอง แล๎ว
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ถ๎าคุณจะบอกวําไมํรื้อคุณตอบโจทย๑เขาได๎หรือไมํวําจะไมํร้ือเพราะอะไร มันมีคุณคําอะไรกับคุณ 
แล๎วมันจะสร๎างอะไรให๎กับคุณเพราะตอนที่เข๎าไปมันร๎างมาก พอมันร๎างมากแล๎วคุณจะทํายังไง 
เพราะจริงเจ๎าของที่เขาก็ต๎องคิดมูลคําอยูํแล๎ว ก็สร๎างกลุํมตรงนี้ กวําจะให๎เขาคิดออกนอกกรอบ กวํา
จะให๎เขาคิดวําคุณจะเจออะไรมันคํอนข๎างนานแตํก็ดีอยํางหนึ่งที่วําเขาคํอนข๎างเร็ว อาจจะเป็นด๎วย
นิสัยของเขาที่เขาเป็นพํอค๎าด๎วยสํวนหน่ึง ตอนที่เราทําก็ไปเชื่อมกับสถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน 
หรือ พอช.ที่ทําเร่ืองบ๎านมั่นคง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐใหญํ เราก็ดูวํามันเป็นเร่ืองของเมืองเกํากับ
การพัฒนาให๎เป็นในเชิงของการอนุรักษ๑มันก็นําจะได๎ แล๎วพอช.เขาเซ็น MOU รํวมกับธนารักษ๑
สํวนกลางในนโยบายวําถ๎าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่อนุรักษ๑เข๎าโครงการบ๎านมั่นคงจะได๎เซ็นสัญญา 30 ปี 
เราก็เลยใช๎ประเด็นตรงนั้นในการดึงเขาเข๎ามารํวม แตํจริงๆแล๎วสามชุกองก็ไม๎ได๎สนใจตรงนี้แตํมัน
ไมํมีชํอง เราบอกเขาวําคุณไมํเข๎าโครงการน้ีไมํได๎เพระในเร่ืองของกระบวนเราต๎องใช๎ภคีในการเอา
มาแบ็คกับธนารักษ๑ ก็คุยกับทางข๎างบน พอช.ด๎วยแล๎วก็คุยกับรัฐมนตรีนายอนุรักษ๑ จุรีมาศ 
กระทรวงวัฒนธรรมสมัยกํอน มีการจัดเวทีสภาวัฒนธรรมบ๎าง มีผู๎ใหญํเชํน อาจารย๑ศรีศักร ลงไป
บ๎าง เอาหลายๆคนลงไป เอาสมาคมสถาปนิกสยามลงไปดูเร่ืองกายภาพก็จนถึงปัจจุบันก็ถือวํามัน
เต็มที่มั๊ย มันก็ไมํเต็มที่ โดยสํวนตัวเชื่อวําถึงแม๎สามชุกจะมาได๎ถึงระดับนี้แตํวําการปลํอย ก็คือวํามา
ระยะหนึ่งแล๎วเขาไมํมีพี่เลี้ยง เมื่อกํอนมีหลายคนบอกวํา NGOทํางานแล๎วครอบงําแนวคิดชาวบ๎าน
แตํสํวนตัวเชื่อวําพอไปสัมผัสจริงๆแล๎วบางอยํางชาวบ๎านเขาไมํเคยมาเรียนรู๎แบบนี้ ถึงเขาจะเกํงโดย
ธุรกิจ แตํวําในอีกมิติหนึ่งเขาไมํเคยเขาก็ไปไมํได๎ พอไมํมีพี่เลี้ยงทิศทางเขาก็เป๋ไปเหมือนกันเพราะ
สามชุกเจริงๆเขาตํางคนตํางอยูํ มันต๎องมีคนกลางในการดึงในเวลาที่เกิดแนวคิดไมํตรงกัน 
ผู๎สัมภาษณ๑: หมายความวํากํอนหน๎าที่ทางมูลนิธิชุมชนไทจะเข๎าไปเขาก็ทํากันมาบ๎างแล๎วแตํยังไมํ
เป็น 
คุณทับทิม: เขาก็ทํากันมากํอนแล๎วตั้งแตํกํอนที่จะเป็นเทศบาล เพราะโครงการที่ธนารักษ๑จะรื้อมีมา
ตั้งแตํปี 2529 ก็ยื้อมา เพราะชาวบ๎านเขาไมํมีเงินมากพอ ค๎าขายก็ไมํได๎วําดี เพราะมีถนนหนทาง
ออกไป ตลาดนัด โลตัสอะไรก็ขึ้นเยอะรอบสามชุกแล๎วก็เป็นเมืองผํานไมํได๎เป็นเมืองที่คนเข๎าไป
เหมือนสมัยนี้ สํวนตัวเองก็ไมํเชื่อวําจะไปได๎ขนาดน้ี แตํชาวบ๎านเขาก็ไมํได๎เชื่อจากเรา เขาไปเห็นที่
อ่ืน เขาเชื่อจากที่อื่นจากการที่เราพเขาไปดูที่อ่ืนๆ เชํน ตลาดดอนหวาย อัมพวา คลองสวน บ๎านใหมํ 
ซึ่งเป็นแนวเดียวกัน ไปดูบ๎านอาจารย๑เอนก เขาใช๎บ๎านอาจารย๑เอนกเป็นการจุดประกาย ยี่สารน่ี
เพื่อให๎เขาดูวําสิ่งที่คุณมีไมํใชํสิ่งที่สร๎างใหมํแตํใช๎ทุนที่มีอยูํแล๎วมาปัดฝุ่น ก็มาดูวําคุณจะขายแบบ
ไหน ขายแบบสามชุก แบบอัมพวา แตํถ๎าคุณไปลอกเขามามันก็ไมํได๎ เพราะมันไมํใชํตัวตนของคุณ 
ตอนนั้นเรามี12 เมืองนํารํองในโครงการปฎิบัติการชุมชนและเมืองนําอยูํใช๎เป็นโมเดล ภาคเหนือ 
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ภาคใต๎ก็ ก็ใช๎กลไกตรงนี้มาเป็นตัวดึง เวลาจัดสัมนาก็มาจัดที่สามชุกก็ให๎คนในเครือขํายมาชํวยกัน
เรียนร๎ู มาดู 
ผู๎สัมภาษณ๑: แสดงวําวิธีการที่ใช๎ก็คือ 
คุณทับทิม: นอกจากจะรวมคนของเขาให๎เป็นหนึ่งเดียวแล๎วก็ดึงเครือขํายคนจากภายนอกเข๎าไป ดึง 
ททท. ดึงนักศึกษา อยํางผู๎จัดการของมูลนิธิ คุณปรีดา คงแป้น เวลาไปบรรยายที่ไหนก็ยกเคสของ
สามชุกขึ้นมาพูดคุยในเร่ืองของกระบวนแล๎วก็เชิญชวนนักศึกษาลงไป ที่นี่เข๎าดีอยํางหนึ่งที่เขาเปิดที่
จะรับแล๎วก็ไมํปิดตัวเอง แล๎วตัวนายกเองก็เป็นคนที่เห็นอะไรมาหลากหลาย ตอนนั้นยังทํางานสนุก
เพราะทุกคนมีเวลากับพื้นที่สํวนกลางไมํเหมือนตอนนี้ที่มันบูมแล๎วตํางคนก็ทํามาหากิน คนก็มา
เยอะแล๎วก็การจัดการ ความหลากหลายและการดูแล บางคนก็ไมํได๎รู๎สึกวําการสร๎างมาตั้งแตํคร้ัง
แรกมันต๎องใช๎อะไรมากมาย เข๎าไปตอนที่บูมแล๎ว เขาก็ไมํได๎เห็นกระบวนมาตั้งแตํต๎น การที่เรา
กรรมการเข๎าไปคุยวําคุณต๎องแบบนี้นะ  บางทีเขาก็จะไมํยอมรับ  มันก็เป็นปัญา เพราะจริงอยูํที่บ๎าน
ของคุณคุณจะทําอะไรก็ได๎แตํมันต๎องดูทิศทางที่มันจะไปด๎วยกัน เชํนเรืองการทาสีการปรับปรุง
บ๎านเรือน แตํบางอยํางจะมองเชิงอนุรักษ๑อยํางเดียวก็คงไมํได๎แตํมันต๎องอยูํบนความหลากหลายแล๎ว
ก็ใช๎สังคมดูแลรํวมกัน เราก็พยายามคลายเราก็บอกวําการอนุรักษ๑ไมํใชํอนุรักษ๑จ๐า มันก็ต๎องดูที่อ่ืน
ด๎วย เอามาประยุกต๑อันที่ไมํมีก็สร๎างขึ้นมาแตํต๎องไมํให๎มันโดด เชื่อวํากระบวนการพัฒนาของรัฐ
มันไมํหยุด อาจจะหยุดเพราะกระแส ในสํวนของการทํองเที่ยวมันมาทีหลังมันคือผลของการที่เขา
ตํอสู๎กันมาแล๎วคนข๎างนอกเข๎าไปเสพ 
ผู๎สัมภาษณ๑: สามชุกไมํได๎ต้ังใจต้ังแตํแรกวําจะทําให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยว 
คุณทับทิม: ก็ตั้งใจแตํไมํได๎ใช๎ประเด็นนี้ เราบอกเขาวําถ๎าใช๎ทํองเที่ยวนําไปไมํรอดเพราะคุณยังไมํมี
ระบบ ตลาดไมํพร๎อมที่จะรับคน แตํการรวมคน เพราะถ๎าใช๎ทํองเที่ยวต้ังแรกก็ไมํรู๎วําคนจะมาดู
อะไรจะขายอะไร จะบริหารจัดการอยํางไร ทํองเที่ยวมันซํอนมากับการอนุรักษ๑ ก็พยายามให๎ชัดวํา
คุณจะขายอะไร จริงๆเราพยายามให๎ใช๎วิถีเขา เชํนคนที่เคยขายทอง ขายเสื้อผ๎า สํวนใหญํที่เกําๆ
ดั้งเดิมเราก็จะดูออก สํวนที่ใหมํก็จะเห็นอะไรที่แปลกๆ บางทีก็เป็นคนในสามชุกแตํเป็นเด็กรุํนใหมํ 
แตํสํวนมากก็จะเป็นคนที่ขายดั้งเดิมแตํปรับไปตามยุคตามสมัย จากการไปดูที่อ่ืนเขาร๎ูจักเก็บเกี่ยว
ร๎ูจักสังเกต เราก็บอกวําคุณต๎องดูวําอะไรที่เหมาะไมํเหมาะกับคุณ ให๎มันเข๎าคอนเซปกับบรรยากาศ
พื้นบ๎านของคุณ ไมํอยํางงั้นจะไมํมีตัวตนของคุณ มันก็เป็นเร่ืองยากของการบริหารจัดการยิ่งพอมัน
โตขึ้นจะไปกระทบใครก็ไมํได๎จะมีปัญหา แรกเร่ิมแทบจะขอร๎องให๎มาขาย จัดวันพุธก็แล๎วคนก็ไมํ
มาต๎องซื้อกันเอง ก็จัดงานเร่ือยๆ เอาเครือขํายลงไปเร่ือยๆ ให๎ไปเรียนรู๎อยํางอื่นอะไรไมํมีก็ให๎เขา
สร๎างให๎หามา จนเขาเห็นวําคนเร่ิมมา มีนักศึกษามา เราก็บอกเขาคนจะมาคุณจะขายอะไร เขาก็จะ
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มารอ กรรมการก็มาบรรยาย แตํเด๋ียวนี้มันไมํได๎คนมาเยอะ คนไมํคํอยเข๎าหากัน สํวนหนึ่งอาจเป็น
เพราะผลประโยชน๑ กรรมการเขาก็ไมํได๎ยอมรับทั้งหมด  
ผู๎สัมภาษณ๑: มีอุปสรรคอยํางไรบ๎างที่พบ 
คุณทับทิม: มีเยอะ เชํนเร่ืองของแนวคิดที่อาจจะไมํตรงกัน มองคนละมุม เราก็บอกให๎เขาเอาเข๎าเวที 
มันก็เหมือนกับเราเป็นคนกลาง กรรมการก็โดนกระทบเยอะ เกิดความท๎อแท๎ บางทีกรรมการก็ต๎อง
ขอร๎องคนที่ไมํให๎ความรํวมมือเพราะมันไมํมีกฎอะไร แล๎วก็มีเร่ืองการเมืองภายในท๎องถิ่น ถาม
เร่ืองการทํองเที่ยวพอมาในระดับหนึ่งก็กลัววํามันจะดาวน๑ เคยวิเคราะห๑วําอะไรคือจุดอํอนจุดแข็ง
แตํเน่ืองจากมันไมํมีคนอุดชํองโหวํตรงนี้ พอเราจบโครงการก็เหมือนกับเราตัด แล๎วรัฐใหญํก็ไมํ
ได๎มาดูแลเต็มที่ มีเพียงกลไกท๎องถิ่นที่เป็นไปตามนโยบาย ตามคําสั่งของนายกพงษ๑วิน ชาวบ๎านก็
จะอยูํไปเร่ือยๆมันอาจจะกลับไปแบบเดิม อาจจะเป็นยุคสองของการที่มีคนเข๎าไปชํวย คือมันก็ต๎อง
มีขึ้นมีลงแตํอยูํที่วําคุณจะลงแบบไหน มันมีปัจจัยที่วําตลาดมันขึ้นเยอะ จุดขายของคุณคืออะไร มัน
ไมํได๎มานั่งคิดแบบนี้เหมือนสมัยกํอน เมื่อกํอนพอทําอะไรก็จะมานั่งสรุปคุยกัน 
ผู๎สัมภาษณ๑: นอกจากในสํวนของกรรมการเองแล๎ว อุปสรรคในสํวนของชาวบ๎นที่ไมํเข๎ารํวมด๎วย
เป็นอยํางไร 
คุณทับทิม: ก็เอากลุํมที่ไมํสนใจทิ้งไว๎ เอาแตํกลุํมใหญํ ที่มารํวมก็ไมํใชํทั้งหมดนะ บางกลุํมก็ไมํ
ชัดเจนวําจะอยํางไร ก็มีทั้งกลุํมที่ไมํเห็นด๎วยแตํไมํตํอต๎าน รํวมทั้งหมดมันก็ไมํได๎ แตํกํอนที่จะ
ปรบัปรุงอะไรก็มีการทําประชาพิจารณ๑ แตํก็ยังมีความคิดเห็นที่ไมํตรงกันอยูํ เงินที่ทําก็เอามาจาก
การบริจาค การขายเสื้อผ๎า การขายโปสการ๑ด ตอนนี้เงินบริจาคก็ลดลง เพระต๎องจ๎างคนมาดูแล
ห๎องน้ํา ทําความสะอาด ความยากก็มีเร่ืองของแนวคิด ผลประโยชน๑ เพราะการอนุรักษ๑มีทั้งคนที่ได๎
และเสียผลประโยชน๑ เชํนเรื่องของเน้ือที่ที่เมื่อกํอนมีการรุกล้ําก็ต๎องขยับเพื่อจัดระเบียบ ทําให๎เกิด
ความไมํพอใจ มีการเมืองภายใน ตอนนี้กรรมการก็เหนื่อยล๎า คนมาเยอะมีเวลาให๎สํวมรวมน๎อยลง 
ผู๎สัมภาษณ๑: สามชุกมีโครงการอะไรบ๎างในอนาคต 
คุณทับทิม: ทําถนนใหมํ หลังคาตรงสะพาน ทางเดินริมแมํน้ําเพื่อให๎คนมานั่ง ปรับปรุงทัศนียภาพ 
พยายามที่จะขยาย ทําที่นั่งเพื่อรองรับคน  
ผู๎สัมภาษณ๑: อาจารย๑ศรีศักรมีบทบาทอยํางไรบ๎าง 
คุณทับทิม: ก็เป็นทํานที่สนใจประวัติศาสาตร๑เร่ืองเมืองเกําๆแถวสุพรรณบุรีแล๎วก็สนใจเร่ืองสามชุก 
ก็เชิญทํานลงไป ก็ได๎มุมมองของนักวิชาการวําถ๎าจะฟื้นพื้นที่ตรงนี้ต๎องทําแบบไหนอยํางไร อาจารย๑
ก็ชํวยเยอะ ก็มีการจัดกิจกรรมเสวนาเร่ืองประวัติศาสตร๑ เพื่อกระตุ๎นให๎คนสนใจวําที่มาที่ไปของตน
เป็นอยํางไร ตัวเองมีไร มีกิจกรรมภาพเกํเลําขานตํานานสามชุก ที่นี่ใช๎กิจกรรมเป็นตัวดึง แล๎วก็ดึง
ข๎างนอกตลาด ฟื้นงานไหว๎พระจันทร๑ 
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ผู๎สัมภาษณ๑: ปัจจุบันทางมูลนิธิชุมชนไทยังเข๎าไปดูแลที่ตลาดสามชุกอยูํหรือไมํ 
คุณทับทิม: ก็ไปๆมาๆ อยํางเวลมีปัญหาก็เข๎าไปประชุม จัดอบรม สัมนา มีการทําหนังสือก็จะมา
ถาม หรือไมํก็ไปเยี่ยมไปหาเหมือนพี่น๎อง ชํวยเขียนโครงการ เป็นเหมือนเพื่อนในการคิด 
ผู๎สัมภาษณ๑: ผลกระทบจากการทํองเที่ยวเป็นอยํางไรบ๎าง 
คุณทับทิม: ก็คือสมัยกํอนคนได๎พูดได๎คุย ได๎อธิบาย เอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑ ได๎เลําความภาคภูมิใจของ
ตัวเอง ทําอะไรมา แตํเดี๋ยวนี้คนมันไปซื้อ ไมํได๎มองไมํได๎สนใจสิ่งที่สามชุกมี พอคนมาเยอะก็ไมํได๎
เลํา ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางชาวบ๎านกับแขกไมํมี คนข๎างนอกไปไมํได๎ร๎ูประวัติศาสตร๑ ตอนนั้นเรามีมัก
คุเทศก๑น๎อย กรรมการก็ชํวยพากันเดิน ตอนนี้เหมือนกับมีแตํขาย เวทีในการแลกเปลี่ยนกันหายไป 
กรรมการเหนื่อย โดนกระทบเยอะก็ไมํอยากจะคุย พอมีการคอมเมนท๑จากนักทํองเที่ยวก็มีการไมํ
ยอมรับกัน ก็มีปัญหาเร่ืองจิตใจ ถ๎าการทํองเที่ยวไร๎ทิศทาง เขาอาจจะเสียความเป็นตัวตน คิดวํามัน
เร็วขึ้น และมีปัญหาในเร่ืองการจัดการ เชํนการเชําหน๎าร๎าน บางทีกรรมการไปบอกเขาก็ไมํสนใจ
เขาถือวําคนที่จะบอกคือเจ๎าของบ๎าน พํอค๎าแมํค๎าคนนอกจากที่เช็คก็เป็นคนในอําเภอสามชุกนั่น
แหละแล๎วก็คนในจังหวัด ผลจากการทํองเที่ยวก็มีเร่ืองของการบริหารจัดการเรื่องของขยะ เร่ืองของ
การรองรับ คือสามชุกจะโตเพื่อรองรับนักทํองเที่ยวอยํางเดียวไมํได๎ เพราะพื้นที่ไมํสามารถขยายได ๎
มีการทะเลาะเร่ืองผลประโยชน๑เยอะ เชํนการเก็บเงินในการจอดรถ ก็มีนักทํองเที่ยวมาคอมเมนท๑ ก็
บางเร่ืองก็ควบคุมไมํได๎ ได๎แตํขอความรํวมมือ มันเป็นเมืองเล็กๆที่มีผลประโยชน๑เยอะในเวลาไมํ
นาน การมีคนมาเยอะแรงกระแทกมันก็เยอะ การตั้งรับไมํมี ตั้งรับไมํทัน การจัดการมันยาก ไมํมีที่
นั่ง ห๎องน้ําไมํพอ มีมิจฉาชีพ พื้นที่มันเต็มอ่ิมแล๎ว พยายามบอกอยําไปต๎อนรับเพื่อนักทํองเที่ยว ยิ่ง
เราไปโปรโมท เอาให๎แบบธรรมชาติๆของเรารองรับได๎เทําไหรํก็บอกเขา จํากัดคน แตํคนก็อยากได๎
ไง เพราะขายของได๎ บางคนก็ตักตวงผลประโยชน๑โดยไมํให๎ความรํวมมือกับสํวนกลาง พอการ
ทํองเที่ยวมาเยอะ จิตใจคนก็แคบ ไมํให๎คืนกับสังคม สํวนตัวคิดวํานํจะมีงบของรัฐ ทีสนับสนุน
เพราะสามชุกเป็นต๎นแบบที่ใช๎ได๎เร่ืองการมีสํวนรํวมและการทํามาจากฐานชาวบ๎านจริงๆที่ไมํใชํรัฐ
เข๎าไปกระตุ๎น และตอบได๎ทุกโจทย๑ของเมืองเกํา วําเขาได๎อะไร ข๎อดีข๎อเสียอะไร รัฐนําจะใช๎สามชุก
เป็นโมเดลในระบบการจัดการเมืองแบบนี้ เคยคิดวําทิศทางของเมืองแบบนี้จะเป็นอยํางไร รัฐนําจะ
ดูแล ถ๎าจะพัฒนาเร่ืองการทํองเที่ยวคิดวําพัฒนาให๎เป็นการทํองเที่ยววิถีของเขา ไมํต๎องไปบู
มมันมาก นําจะเป็นในเร่ืองของความยั่งยืน สามชุกคิดวํานําไปได๎เร่ือยๆเพราะคนมีสายเลือดที่จะ
ดูแล ถ๎ามันกลับมาซบเซาอีกรอบ คนก็จะอาจจะลุกขึ้นมาดูแล แตํปัญหามันอยูํที่คนจะมาทําตํอรํุน
ตํอไป ไมํได๎ถูกสร๎าง การบริหารเร่ืองคนเป็นเร่ืองยาก ทิศทางวําจะไปตํอเป็นอยํางไรมันยาก คนมัน
เหมือนอยูํไปวันๆ ตื่นเช๎ามาก็ขายเสร็จก็เก็บ มันไมํมีวําจะทําอะไรตํอ การเมืองทั้งใหญํและเล็ก 
กระทบกับที่นี่เยอะ 
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3.18 เสียงสัมภาษณ๑ นักทํองเที่ยวชายชาวนิวซีแลนด๑ 19 มกราคม 2553 (L’entretien avec le néo-
zélandais, le touriste étranger 19 janvier 2010) 
 
Q: What’s your occupation? 

A: Graphic Artist 

Q: What do you think about this market? 

A: It’s good, nice, and not busy. 

Q: Do you have a comment or suggestion at this market to better serve the needs of 

foreign tourists? 

A: No, leave it like that. 

Q: Do you think you will visit this market again in the future? 

A: It’s the long way. 

Q: Will you recommend your family or your friends to visit this market in the future? 

A: Yes. Very nice no one push me. 

 
 
3.19 เสียงสัมภาษณ๑ นักทํองเที่ยวหญิงชาวเยอรมัน 30 มกราคม 2553 (L’entretien avec la 
femme allemande, le touriste étranger 30 janvier 2010) 
 
Q: How did you learn about this market? 

A: Because some friend told us here is a 100 years market and we are interested. 

Q: Which activities do you like most at this market? 

A: We have never seen everything here and I cannot say what we prefer. 

Q: What do you think about this market? 

A: I think it’s very interesting because the history is very interesting. Something I 

cannot understand and my friend will explain. 

Q: Do you think you will visit this market again in the future? 

A: May be. I think the people from Germany will visit again in this market. 

Q: Do you have a comment or suggestion at this market to better serve the needs of 

foreign tourists? 

A: I think the ka-nom is very different from another part of Thailand and we like it 

very much. 
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3.20 เสียงสัมภาษณ๑ นักทํองเที่ยวหญิงชาวอังกฤษ 30 มกราคม 2553 (L’entretien avec la femme 
anglaise, le touriste étranger 30 janvier 2010) 
 
Q: Is this your first visit to this market? 

A: Yes 

Q: How did you learn about this market? 

A: Because we have a friend who knows this area 

Q: Can you tell me about the reason? 

A: To see something Thai market very different very interesting 

Q: Which activities do you like most at this market? 

A: Just to look around to see the different things 

Q: What do you think about this market? 

A: It’s fantastic seem very traditional lots of people working nice experience 

Q: Will you recommend your family or your friends to visit this market in the future? 

A: Yes 

Q: Do you have a comment or suggestion at this market to better serve the needs of 

foreign tourists? 

A: We have suggest for some sign in English, you don’t want too much in English 

because it take away the Thai atmosphere just to direct people a little bit. Maybe 

arranges one or two people in a different places who can speak English. The people 

could see when they have a problem they can talk English with them. 

 
 

3.21 เสียงสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวชายชาวไทย 30 มกราคม 2553 (L’entretien avec le 
thaïlandais, le touriste thaï 30 janvier 2010) 
 

ผู๎สัมภาษณ๑: มีข๎อเสนอแนะอะไรที่อยากเสนอตํอตลาดสามชุก 
นักทํองเที่ยวชายชาวไทย: ยูเนสโกให๎เขาทํา เราไมํต๎องไปทําเอง ยูเนสโกมีแผนอะไรก็ฝากยูเนสโก
ไปให๎เขาชํวยทําให๎หนํอย แล๎วเราก็ให๎ข๎อมูลเขาไป วําเรามีบริการพื้นฐานอะไรที่มันควรมีใน
สถานที่ทํองเที่ยว ที่จอดรถ ห๎องน้ําที่ถูกสุขลักษณะ แตํคุณไมํต๎องไปเปลี่ยนแปลง เขาไมํต๎องการ
การเปลี่ยนแปลง ชอบไปทําอะไรใหมํๆก็เฮๆแล๎วทําใหมันเสีย มันไมํเข๎าเร่ือง คุณต๎องรักษาของ คุณ
มีอยูํแล๎วเพียงแตํเอาออกมาให๎เขาเห็นทําให๎มันสะดวกสบายขึ้น แตํจะจัดใหมํยังไง จะจัดให๎เป็น
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วันเวย๑ก็แล๎วแตํ แตํก็ปลํอยให๎เป็นไปตามธรรมชาตของไทยก็ดีเพราะวําชอบจัดชอบอะไรอยํางนี้ 
ประดิษฐ๑มากไปก็ไมํดี การจราจรก็ทําให๎มันคลํอง ถ๎าจะให๎ดีถ๎าพัดลมระบายอากาศก็ควรมีเพราะวํา
มันร๎อน ที่นั่งไมํจําเป็นคนมาก็เดินดู ของฝรั่งจะซื้อเสื้อ โปสการ๑ด ของที่ระลึก ทีนี่อาจจะไมํอยูํใน
แผนของกรุ๏ปทัวร๑ แตํก็อีกหกเดือนแปดเดือนก็อาจจะมี ทีนี้ก็ต๎องดูเร่ืองห๎อง ระบายอากาศ 
สาธารณูปโภค 
 
 

3.22 เสียงสัมภาษณ๑ นักทอํงเที่ยวหญิงชาวไทย 30 มกราคม 2553 (L’entretien avec les 
thaïlandaises, les touristes thaïs 30 janvier 2010) 
 

ผู๎สัมภาษณ๑: ร๎ูจักตลาดสามชุกได๎อยํางไร 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ร๎ูจักจากทีวี 
ผู๎สัมภาษณ๑: เดินทางมาตลาดสามชุกเป็นคร้ังที่เทําไหรํ 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: คร้ังแรก 
ผู๎สัมภาษณ๑: เพราะเหตุใดจึงเลือกมาเที่ยวที่ตลาดสามชุก 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ก็อยากมาดูวําเป็นยังไ 
ผู๎สัมภาษณ๑: ทํากิจกรรมใดบ๎างขณะที่อยูํในตลาดสามชุก 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: เดินเที่ยวตามซอย ซื้อของ ลํองเรือไปดูเรือนไทย 
ผู๎สัมภาษณ๑: ชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะอะไร 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ก็เดินเที่ยว 
ผู๎สัมภาษณ๑: เคยไปตลาดเกําอ่ืนๆในประเทศไทยหรือไมํ 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: เคยไปอัมพวา 
ผู๎สัมภาษณ๑: ถ๎าเคยไปตลาดเกําอ่ืนๆ ทํานจะเปรียบเทียบกับตลาดสามชุกอยํางไร  
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ก็คนเยอะเหมือนกันแตํสามชุกจะเดินสบายกวําซื้อของกินอะไรงํายกวํา 
ผู๎สัมภาษณ๑: คิดวําจะกลับมาเที่ยวที่ตลาดสามชุกอีกหรือไมํในอนาคต 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ก็อาจจะ มาถ๎ามีเวลา 
 ผู๎สัมภาษณ๑: คิดวําจะแนะนําเพื่อนหรือครอบครัวให๎มาเที่ยวที่ตลาดสามชุกหรือไมํในอนาคต 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: แนะนําคํะ 
ผู๎สัมภาษณ๑: เมื่อได๎มาทํองเที่ยวยังตลาดสามชุกแล๎วทํานมีความรู๎สึกอยํางไรบ๎าง 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ก็ร๎อน แล๎วก็ดูคนเยอะ ไมํคํอยมีที่นั่งด๎วย แล๎วก็ร๎ูสึกวําไมํคํอยเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะตัว ของขายเหมือนตลาดอื่นๆ หมายถึงของใช๎ ของจุกจิกนะ ไมํใชํของกิน 
ผู๎สัมภาษณ๑: ประทับใจอะไรบ๎างในการมาทํองเที่ยวยังตลาดสามชุก 
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นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ผู๎คนยิ้มแย๎มแจํมใสต๎อนรับดี 
ผู๎สัมภาษณ๑: มีข๎อเสนอะแนะใดบ๎างแกํตลาดสามชุก 
นักทํองเที่ยวหญิงชาวไทย: ก็อยากให๎เพิ่มที่นั่งพักแล๎วก็สํงเสริมกิจกรรมอ่ืน มีกิจกรรมให๎
นักทํองเที่ยวทํามากกวํามาเดินอยํางเดียว 
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Annexe 4. Plan du marché Samchuk 
 

 
 

1. Le département du district Samchuk 

2. La boîte aux lettres du début des Postes siamoises 

3. Le cafetier Ran Kafae Tharuea Song (ร้านกาแฟท่าเรือส่ง) 

4. L'horlogerie Bun Chuai Hatthakit (ร้านบุญช่วยหัตถกิจ) 

5. L’horlogerie ancienne Ratcha Phon (ร้านรัชพร) 

6. Une allée de compartiments chinois 

7. Le magasin de vannerie Siri Sap (ร้านศิริทรัพย์)  

8. L’ancien hôtel Udom Chok (โรงแรมอุดมโชค) 

9. La maison Ban Thaokae Cheng - Che Ki (บ้านเถ้าแก่เช็ง-เจ๊กี) 

10. Le musée Ban Khun Chamnong Chi Na Rak 

11. Le vieil arbre de Kradangngachin (ต้นกระดังงาจีน) 

12. L’embarcadère 

13. Le sanctuaire chinois San Chaopho Lak Mueang Samchuk (ศาลเจ้า

พ่อหลักเมืองสามชุก) 

14. L’épicerie Chok Chai (ร้านโชคชัย) 

15. L’épicerie Che San Thana (ร้านขายของช าเจ๊สันทนา) 

16. La pharmacie chinoise Hok An Osot (ร้านฮกอันโอสถ) 

17. Le studio de photos Sin Thammachat (ร้านถ่ายรูปศิลป์ธรรมชาติ) 

18. La maison Lim Tek Seng (บ้านลิ่มเต๊กเซ้ง) 

19. Le magasin Khu Seng Huat (ร้านคูเซ่งฮวด) 

20. La pharmacie ancienne Sawatdi Osot (ร้านยาโบราณสวัสดีโอสถ) 

21. La pharmacie chinoise Hok Nguan Tueng (ร้านฮกง้วนต๊ึง) 

22. L’orfèvrerie chinoise Michai (ร้านทองมีชัย) 

23. Le musée local de Ran Phi Manun (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านร้านพี่มนูญ) 

24. La maison Phaisan Sombat (ไพศาลสมบัติ) 

25. La forge So Charoen Pha Nit (ซ.เจริญพานิช) 

26. La clinique dentaire Tang Sim Song (ร้านทันตกรรมตั้งซิมซ้ง 

27. La grange ancienne  
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