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KEWALEE JITPLANG : LE RÔLE DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DANS LA
CONSERVATION CULTURELLE D’UNE COMMUNAUTÉ : LE CAS DU MARCHÉ
SAMCHUK À SUPHAN BURI. DIRECTEURS DU MÉMOIRE : PROFESSEUR
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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51111303: สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คาสาคัญ: การอนุรักษ์วัฒนธรรม, มรดกทางสถาปัตยกรรม, การค้าและการท่องเที่ยว,
ตลาดสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี
เกวลี จิตแปลง: บทบาทของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชนในเชิง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษา ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร.ี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ.ดร.สุกัญญา นันทศิลป์, DR. FRÉDÉRIC CARRAL และ PROF. DR. JEAN MARCEL
PAQUETTE, 106 หน้า.
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งในระยะสิบปีที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อทาความ
เข้าใจรูปแบบการอนุรักษ์และกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตลาดท้องถิ่นเก่าแก่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมระดับประเทศ
ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของบุคคลากรและองค์กรต่างๆ อาทิ ชาวชุมชนตลาดสามชุก
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์
องค์กรที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาตลาดรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ(การอนุรักษ์อาคาร การประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมชมของคณะ
นักท่องเที่ยว) ทุกองค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทสาคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการ
พัฒนาตลาดสามชุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ไปสารวจการอนุรักษ์อาคาร
การประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมของ
นักท่องเที่ยวพื้นที่ตลาดสามชุกเพื่อที่จะได้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสอบถามปัญหาด้าน
สังคมของตลาดแห่งนี้ด้วย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่อยู่เดิมและผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ รวมถึง
ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างวัยภายในครอบครัว
ตลาดสามชุกได้กลายเป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวแบบย้อนอดีตและการอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมโดยอาศัยกิจกรรมการค้าภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เรื่องอนาคตของวิถีทางการ
พัฒนาในลักษณะนี้ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้อีกด้วย
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