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การใชพื้นทีบ่ริเวณโดยรอบองคพระปฐมเจดยี1 
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กวาจะมาเปนโจทยวิจัย 

กวาจะมาเปนการวิจัยที่ชื่อวา  การใชพื้นที่บริเวณองคพระปฐมเจดีย  สมาชิกแตละคนก็มาจาก 3 กลุม
ดวยกัน ในแตละกลุมมีความสนใจในการตั้งโจทยวิจัยที่แตกตางกันออกไปซึ่งไดเสนอโครงรางและผานการ
พิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาแลว โจทยวิจัยที่แตละกลุมเลือกไวก็มีหลากหลายถึง 3 หัวขอดวยกัน คือ 

รานขายอาหารสําเร็จรูปสําหรับใสบาตรตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนในปจจุบันอยางไร ,
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานขาวมันไกบริเวณองคพระปฐมเจดียและการใชพ้ืนที่ทางเทา
บริเวณตลาดบนจังหวัดนครปฐม  แตทั้ง 3 หัวขอดังกลาวแมจะมีความนาสนใจที่จะศึกษาแตก็ติดที่
ขอขัดของบางประการ ตามรายละเอียดคราวๆ คือ   โจทยวิจัยแรก  ศึกษาเรื่อง รานขายอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
ใสบาตรตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนในปจจุบันอยางไร  ส่ิงที่ผูวิจยัอยากรูคือเหตุใดจึงมีผูที่มีความนิยมในการซื้อ
อาหารใสบาตรที่ตั้งขายในรูปแบบที่มีส่ิงของสําหรับใสบาตรที่จําเปนทุกอยาง  แตดูเหมือนคําตอบจะออกมารอ
ลวงหนาแลววาเปนเพราะวิถีชีวิตของคนในปจจุบันมีความเรงรีบมากขึ้นนั่นเอง   

ขณะที่กลุมผูวิจัย(ในตอนแรกมีกันอยูสองคน) กําลังอยูในสภาวะมืดแปดดานคิดไมตกวาจะกําหนด
โจทยวิจัยในการศึกษาวาอะไรดี   แว็บหนึ่งในความคิดก็นึกถึงคําพูดของอาจารยที่ปรึกษาวา “ถาคุณไมรูวาจะ
ทําอะไรก็แคไปเดินดูรอบๆองคพระปฐมเจดียวากลางวันกับกลางคืนมีใครทําอะไรบางและแตกตางกัน
อยางไร” จึงทําใหกลุมผูวิจัยหันกับมาสนใจในประเด็นที่อาจารยพูดไว   และเริ่มเห็นวาขอมูลที่จะไดนาจะมี
ความหลากหลายรวมทั้งเปนการทาทายที่จะทํางานในพื้นที่ดังกลาว    อยางไรก็ตามในขั้นแรกโจทยวิจัยก็ยังไม
ลงตัวมากนักเนื่องจากผูวิจัยยังไมมีความชัดเจนในเรื่องของสถานที่ของบริเวณที่ทํางาน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดลงไป
เดินสํารวจพื้นที่ดังกลาว  ทําใหทราบวารอบๆองคพระปฐมเจดียมีพื้นที่อยูสองบริเวณดวยกันที่มีคนหลากหลาย
กลุมมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมที่แตกตางกันออกไปผูวิจัยรูสึกสนใจวามีใครมาใชพื้นที่บางและนอกจากนั้น
กลุมคนที่เขามาในพื้นที่ทั้งสองบริเวณเขามาทํากิจกรรมอะไร  จึงทําใหไดโจทยวิจัยที่วา  การใชพื้นที่บริเวณองค
พระปฐมเจดียบริเวณตลาดโตรุงและบริเวณดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

สําหรับโจทยวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานขาวมันไกบริเวณองคพระปฐมเจดีย
(มักจะถูกแซวในชั้นเรียนเสมอวาเปนงานวิจัยระดับโลก)หลังจากที่ทําโครงรางและนําเสนออาจารยที่ปรึกษาแลว  
ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูมากขึ้นเรื่อยๆวาโจทยในหัวขอวิจัยนี้ไมนําไปสูการเรียนรูในประเด็นที่สําคัญยิ่งขึ้น  อีกทั้ง
ขอบขายของงานก็ยังจํากัดอยูเพียงกลุมคนกลุมเล็กๆที่มากินขาวมันไกเพียงเทานั้น 

                                                 
1

 เปนรายงานรายวิชาศึกษาวิจยัชุมชนของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 (สาขาสังคมศาสตรการพัฒนา) ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอกัษรศาสตร 
ประจําภาคปลายปการศึกษา 2549 



 2

 โจทยวิจัยเรื่องสุดทายคือ การใชพื้นที่ทางเทาบริเวณตลาดบนจังหวัดนครปฐม  หลังจากทําโครงราง
และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาแลว  ไดเล็งเห็นถึงขอกําจัดบางอยางของการเก็บขอมูลเพราะมีกิจกรรมจํานวน
มากเกิดขึ้นบริเวณที่จะศึกษา  ซึ่งหากจะดําเนินการวิจัยใหเสร็จส้ินนั้นจะตองใชเวลาและกําลังคนจํานวนมากอีก
ทั้งผูรวมทําวิจัยอีกทานมิไดมาเรียนในวิชานี้ซึ่งเปนวิชาที่ตอเนื่องกันจากเทอมที่แลว  จึงจําเปนที่จะตองพักหัวขอ
นี้ไวแตเพียงเทานั้น  
 ยอนกลับมากลาวถึงโจทยวิจัยเรื่องแรกที่ศึกษาการใชพื้นที่บริเวณองคพระปฐมเจดียบริเวณตลาดโตรุง
และบริเวณดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินั้น  ไดมาถึงขั้นตอนที่จะตองเก็บรวบรวมขอมูล อาจารยที่ปรึกษา
ไดแนะนําวาพื้นที่ในการทํางานมีขนาดใหญ ประกอบกับมีแนวโนมที่จะตองสังเกตพฤติกรรมของคนที่เขามาใช
พื้นที่ซึ่งมีจํานวนมาก  จึงควรมีเพื่อนรวมศึกษาจํานวนมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลภายในเวลาทํางานที่จํากัด  ผูวิจัย
จึงไดไปชักชวนเพื่อนๆ ที่มีปญหาเรื่องขอจํากัดเรื่องงานวิจัยของตนเองใหมาทํางานในกลุมเดียวกัน  เพื่อน ๆ ที่
ทําวิจัยใน 2 หัวขอหลัง  จึงตัดสินใจเขารวมงานวิจัยกลุมเดียวกัน   สรุปแลวกลุมของผูวิจัยจึงมีจํานวนทั้งส้ิน 4 
คน ที่ตกลงกันวาจะรวมหัวจมทายกันจนกวางานจะสําเร็จเสร็จส้ิน 
 
อยากรูอะไรบางจากการทํางานครั้งนี้ 
 เมื่อไดโจทยวิจัยแลว ก็เปนเรื่องที่กลุมผูวิจัย ตองคิดตอไปวา ตองการรูอะไรจากโจทยที่ตั้งไวซึ่งมี
ความสําคัญมาก เนื่องจากเปนการกําหนดขอบเขตในการทํางาน ซึ่งสรุปแลวก็มีสามขอดวยกันคือ ใครมาใช
พื้นที่ดังกลาว ผูที่มาใชพื้นที่ทั้งสองบริเวณที่ศึกษาเปนคนกลุมเดียวกันหรือทํากิจกรรมเหมือนหรือแตกตางกัน 
และ ทําไมถึงตองมาใชพื้นที่ดังกลาว 
 
สุมหัวระดม ความคิดวางแผนเก็บขอมูล 

 กอนหนาที่กลุมผูวิจัยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลนั้น ก็ไดใชเวลานานนับสัปดาหเพื่อวางแผนในการ
ทํางานครั้งนี้ จริงอยูที่พื้นที่ที่จะทําการวิจัยนั้นอยูไมไกลจากมหาวิทยาลัยมากนักและผูวิจัยทุกคนก็เคยแวะเวียน
ไปบอยครั้ง แตก็ไปเพราะเหตุผลทางดานจิตใจ (สักการะองคพระปฐมเจดีย)หรือ ไปเพื่อเหตุผลทางดานปากทอง
(การไปหาอาหารอรอยๆทาน) ไมมีใครคาดคิดมากอนวา จะตองไปวนเวียนอยูในนั้นเพื่อตามหาความจริง
บางอยาง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตองลงไปในพื้นที่เพื่อทํางานจึงเปนเรื่องที่ตองคิดไตรตรองอยางพิถีพิถันและใช
เวลาในการครุนคิดอยางถวนถี่ เพื่อใหไดแผนการที่คิดวาดีที่สุดและพรอมสําหรับการเก็บขอมูล เพื่อนําไปตอบ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยผูวิจัยไดใชวัตถุประสงคเปนตัวตั้ง  ดังนั้นการตอบวัตถุประสงคสองขอแรกนั้น  กลุม
ผูวิจัยคิดวาไมมีทางเลือกอื่นนอกจากการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ศึกษา และใชเวลาในการสังเกต เฝาดูวากิจกรรม
ใดเกิดขึ้นบาง มีใครบางที่เขามาในพื้นที่นี้และเขามาทําอะไร   สําหรับแผนการขั้นตอมา  กลุมผูวิจัยไดวางแผนไว
ใหเปนวิธีการทํางานเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่สามก็คือการดําเนินการสัมภาษณกลุมคนที่เขามาใชพื้นที่ที่
ทําการศึกษา เชน นักทองเที่ยว พอคา-แมคา พระสงฆ และ ขอทาน เปนตน โดยไดคิดไววาจะสัมภาษณทุกกลุม
ที่สังเกตไดกลุมละ 5 คน 
 
 
ไดเวลาของการลงสนาม 
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การสังเกตเพื่อใหทราบวามีกลุมคนกลุมใดเขามาใชพื้นที่บาง  โดยไดเดินทางไปยังพื้นที่ภายในองคพระ
ปฐมเจดียตามที่ไดวางแผนไว  คือบริเวณตลาดโตรุงและบริเวณขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพื่อใหการเก็บ
ขอมูลเปนไปอยางทั่วถึงและครบถวนตามวัตถุประสงคขอที่หนึ่งสมาชิกของกลุมจึงไดแบงหนาที่ในการลงพื้นที่
ออกเปน  3 ชวงเวลาคือ ชวงเชาประมาณ 06.00 -08.00 นาฬิกา ชวงเย็นประมาณ15.00 -18.00 นาฬิกา และ
ชวงกลางคืนประมาณ 20.00-24.00 นาฬิกา นอกจากนั้นผูวิจัยก็จะหาเวลาไปยังพื้นที่ศึกษาในชวงเวลาที่การใช
พื้นที่เปนปกติกับชวงที่มีการใชพื้นที่พิเศษออกไปจากกิจกรรมเดิมๆที่เคยจัดกิจกรรมทุกวัน เชน ชวงงานเทศกาล
นมัสการองคพระปฐมเจดีย และชวงวันเสาร-อาทิตยเปนตน 

หลังจากใชเวลาในการสังเกตในพื้นที่ศึกษาประมาณหนึ่งเดือน  ก็ทําใหผูวิจัยสรุปไดวาผูที่มาใชพื้นที่
ศึกษามีอยูหลายกลุมดวยกันและแตละพื้นที่ผูที่มาใชพื้นที่ก็มีความแตกตางกันทั้งกิจกรรมและเวลาเชน  
ดานขางพิพิธภัณฑมีคนเขามาเลนหมากรุกหรือชมรมเปตองในชวงเย็นแตในชวงเวลาเดียวกันในพื้นที่ตลาดโตรุง
เปนพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของรานคาและบริการอยางคับคั่ง เปนตน 

หลังจากที่ผูวิจัยสามารถสรุปกลุมคนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาไดแลวการขั้นตอนตอมาตาม
วัตถุประสงคก็คือการดําเนินการสัมภาษณเพื่อใหทราบถึงขอมูลในเชิงลึกที่ผูวิจัยตองการเชน  ระยะเวลาที่เขามา
ใชพื้นที่  เหตุผลของผูที่มาใชพื้นที่ในบริเวณศึกษา  ซึ่งในสวนนี้ไดประโยชนจากการที่ไดสัมภาษณคุณ พนม  
แตงออน  ผูที่มีความรูและทราบเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของกับองคพระปฐมเจดียเปนอยางดี   แลวหลังจากพูดคุย
กับคุณพนมไดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาและวิธีการจัดการพื้นที่องคพระปฐมเจดีย  ซึ่งทําใหผูวิจัยคลายขอ
สงสัยไปไดหลายประการ  พรอมทั้งไดแนะนําใหผูวิจัยไปพบกับคุณเกง  ประจักษทรัพย ประธานชมรม
ผูประกอบการรานคาชวงกลางคืน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสัมภาษณคุณเกงเปนรายแรกและเปนการเริ่มตนสัมภาษณ
กลุมพอคาแมคาซึ่งเปนหนึ่งในกลุมผูที่เขามาใชพื้นที่บริเวณตลาดโตรุงที่ผูวิจัยสังเกตไดในเบื้องตน  จากการที่ได
ไปสัมภาษณคุณเกงผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการตอบขอสงสัยตางๆและคุณเกงไดมีการแนะนําถึง
รานคาที่มีความสําคัญและเกาแกในบริเวณดังกลาว  ในที่นี้ผูวิจัยไดถือวาคุณเกงเปนผูใหขอมูลคนสําคัญ  (หรือ
ที่เรียกกันวา Key informant ) ของพวกเรา  และเรายังไดขอใหคุณเกงแนะนําผูใหขอมูลคนอื่นๆ  ที่เห็นวาจะ
สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยของเราได  และเราก็ใชวิธีการนี้เมื่อสัมภาษณผูใหขอมูลคนอื่น ๆ ดวย (ซ่ึง
วิธีการทํางานเก็บขอมูลแบบนี้เปนที่รูจักกันในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือเรียกกวา snowball sampling 
technique)    อยางไรก็ตามกลุมผูคนอื่นๆที่เขามาใชพื้นที่ซึ่งนอกเหนือไปจากกลุมพอคาแมคาผูวิจัยก็ยังคงตอง
อาศัยการแนะนําและการติดตอจากคุณพนมอยูเชนเดิมดังนั้นคุณพนมจึงเปนเสมือนผูแนะนําแหลงขอมูลสําคัญ 
( key ของ key informant ) อีกทีหนึ่งนั่นเอง 

การสัมภาษณ  หลังจากที่ทราบแลววามีกลุมคนใดบางเขามาใชพื้นที่ก็จะใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ
ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่จําเปนไดแก  ขอมูลขั้นพื้นฐานจําพวก เพศ  อายุ  ภูมิลําเนา  ระยะเวลาที่เขามาใชพื้นที่  
และกิจกรรมที่เขามาทําในพื้นที่ดังกลาว  ซึ่งกอนที่จะทําการสัมภาษณบุคคลทุกกลุมที่เขามาใชพื้นที่ซึ่งไดสํารวจ
ไวในขั้นตอนที่ 1แลว เราจะทําการสัมภาษณคนที่รูขอมูลตางๆเกี่ยวกับตลาดโตรุง ซึ่งในที่นี้คือคุณเกง ประจักษ
ทรัพย ซึ่งเปนประธานกลุมรานคาภาคกลางคืน ซึ่งจากการแนะนําของคุณ พนม แตงออน ทําใหเรารูจักบุคคลผูนี้ 
หลังจากที่ไดทราบขอมูลจาก คุณเกงแลวเราsnowball คือการใหคุณเกงแนะนําวากลุมของเราควรจะไป
สอบถามขอมูลจากรานไหนตอไปไดอีก 
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สวนกลุมคนอื่นที่ไมใชพอคาแมคาจะทําการสัมภาษณดวยตนเอง  ซึ่งขั้นตอนแรกก็จะไปสราง
ความสัมพันธโดยการแนะนําตัววาเปนนักศึกษากอนรวมทั้งแจงกับคนเหลานั้นทราบวาจะไดประโยชนในการให
ขอมูลคือ  ในอนาคตหากมีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตองการที่จะมาวางนโยบายบางอยางเกี่ยวกับการใช
พื้นที่ในองคพระปฐมเจดียพวกเขาจะไดตระหนักวานโยบายของเขาจะกระทบตอกลุมคนกลุมใดบาง  เพื่อที่ผูที่
เราจะไปสัมภาษณจะไดมีความไววางใจในตัวผูเก็บขอมูล ในกรณีที่ตองการขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นเพิ่มเติมก็
จะใช  Snowball sampling technique ตอไปเรื่อยๆ 

จากการไดสังเกตจึงไดบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับผูที่มาใชพื้นที่ทั้ง 2 บริเวณ ในขณะนี้ไดขอมูลในสวนนี้
คอนขางที่จะควบถวนแลว แผนการขั้นตอไปก็คือการสัมภาษณโดยในระหวางที่ลงพื้นที่ชวงนี้ไดผูกไมตรีกับคน
ที่มาใชพื้นที่บางกลุมไวแลว   

แตอยางไรก็ตามการเก็บขอมูลจริงทําใหกลุมผูวิจัยไดเรียนรูวาการทํางานในภาคสนามนั้น นอจาก
จะตองใหความสําคัญกับแผนงานที่วางไวอยางเครงครัดแลว ปฏิภาณไหวพริบก็เปนส่ิงสําคัญเชนกันในการ
ทํางานภาคสนามประกอบกับเราไมมีทางที่จะรูไดอยางเต็มรอยเปอรเซ็นตวาวิธีการทํางานที่เราไดวางแผนไวจะ
เหมาะสมกับกลุมคนที่เราตองการขอมูลจากเขาหรือไมจนกวาเราจะไดลงไปเก็บขอมูลจริงๆ เชน แตเดิมกลุม
ผูวิจัยก็ไดวางแผนในการสัมภาษณไววาจะสัมภาษณกลุมคนที่เขามาใชพื้นที่กลุมละ 5คนแตเอาเขาจริงแลว
ผูวิจัยไดพบวามีขอจํากัดคอนขางมากในการสัมภาษณ ดังจะไดเลาใหฟงคราวๆดังนี้ ในกลุมของพอคา-แมคาซึ่ง
แตละรานก็ขายดิบขายดี เสียจนแทบไมมีเวลาหยุดพัก แนนอนวาไมสะดวกในการใหขอมูลนอกจากนั้นยังมี
ลักษณะที่คลายคลึงกันคอื กลัววาผูวิจัยจะเปนสรรพากรปลอมตัวมาเพื่อเก็บภาษีโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อบอกวา
มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแลวก็ฟงเปนสรรพากรอยูเรื่อยไป แตอยางไรก็ตามผูวิจัยก็ยอมเสี่ยงตออันตราย
จากคมมีด คมตะหลิวไปสัมภาษณ แตก็ไดเพียงสามรานเทานั้น หรือ กรณีของคนสงน้ําแข็งก็ คนรับจางตั้งราน ก็
ดูเหมือนจะเปนกลุมคนที่ทํางานแขงกับเวลาเสียจนไมสามารถที่จะคุยกับใครไดในขณะนั้น โดยจะตอบคําถาม
แบบถามคําตอบคํา และมีทีทาวาไมอยากจะตอบเลย จนทําใหผูวิจัยรูสึกเปนหวงในสวัสดิภาพของตัวเองหาก
ยังคงเซาซี้ถามตอไป  
 
สูตรสําเร็จในการเก็บขอมูล 
 ตามความเห็นของผูวิจัยการทําวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นไมมีสูตรสําเร็จตายตัว และ
งานวิจัยนี้เปนตัวอยางที่ดีที่ชวยยืนยันความเชื่อดังกลาวเพราะ การทํางานตองเจอกับคนที่มาจากที่ที่แตกตางกัน 
มีระดับการศึกษา ความคิด ทัศนคติ ที่ตางกัน ผูวิจัยจึงขอเลาถึงวิธีที่คิดวาจะเปนประโยชนแกผูที่จะมาทําวิจัย
ตอไปในหัวขอใดก็ตาม 
 การทําตัวกลมกลืน เปนเหมือนคนที่มาทานอาหารหรือมาเที่ยว นับไดวาเปนวิธีการที่สําคัญมากใน
ขั้นตอนแรก นั่นคือการสังเกตกลุมคนที่เขามาใชพื้นที่ในการศึกษา เพราะการไมแสดงตัววาเราเปนใครมาทํา
อะไร เพื่ออะไรนั้น ก็เทากับเราก็จะไมตกเปนเปาสายตาของผูอื่นดวยเชนกัน ทําใหเรามีอิสระอยางเต็มที่ที่จะ
ลอบสังเกตหรือเฝามองกลุมคนตางๆ โดยทําตัวกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอมและผูคนที่อยูในบริเวณนั้น  
 หนากากและภาพลักษณ เนื่องจากบุคคลที่ไปทําการสัมภาษณมานั้นลวนแตเปนผูที่ อาวุโสกวาเรา
ทั้งส้ิน การแสดงความออนนอมถอมตนมีสัมมาคารวะ จึงเปนหลักการขอหนึ่งที่ผูวิจัยตกลงกันไววาจะสวม
หนากากในบทบาทดังกลาว เพราะเชื่อวายังคงใชไดดีในสังคมไทยที่ผูใหญมักจะเอ็นดูผูนอย ที่มีกิริยามารยาทที่
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ดี สวนภาพลักษณที่ดีนั้นผูวิจัยคิดวาไมมีอะไรดีไปกวาการแสดงตัววาเปนนักศึกษา แตงกายชุดนักศึกษาที่
เรียบรอยโดยเฉพาะเมื่อตองไปสัมภาษณผูที่เปน Key informant  
 ตอบคําถามเมื่อมีคนถามวา “จะเอาขอมูลไปทําอะไร” เราก็จะตอบกลับไปวาเรานั้นมีความสนใจ
ที่จะศึกษา และ ทราบเรื่องราวดังกลาวและที่สําคัญ จะนําส่ิงที่ไดเรียนรูจากผูที่สัมภาษณไปเปนแนวทางในการ
จัดการพื้นที่อื่น โดยนําตัวอยางของการจัดการพื้นที่ขององคพระปฐมเจดียไปเปนแบบอยาง เพราะวา เปนพื้นที่ที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานจนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้  
  
ขอพึงสังวร 
 ชวงเวลาที่ไมเหมาะสม สําหรับรานคาในบริเวณตลาดโตรุงและดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็
คือชวงที่ลูกคาคับคั่งแนนราน ที่จริงแลวแมจะมีลูกคาเพียงไมกี่คนในรานพอคา หรือ แมคาก็มักไมคอยเต็มใจที่
จะใหขอมูลในลักษณะที่เปนทางการ เชนเดียวกับคนกลุมอื่นๆ สวนใหญจะปฏิเสธที่จะใหขอมูลหากผูวิจัยบอก
วาจะมาขอสัมภาษณ พรอมกับเตรียมปากกากับกระดาษขึ้นมาจดในทันที ทั้งนี้ก็เขาใจไดวาเปนการปองกัน
ตัวเองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกลัววาจะเปนสรรพากรอยางที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง สวนกลุมหาบเรแผงลอยก็จะ
มีความกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะ การเขามาของเขาเปนการลักลอบเขามาใชพื้นที่ที่ศึกษา การเขาไป
สัมภาษณจึงทําไดยากเชนกัน เพราะคนกลุมนี้พรอมที่จะเคลื่อนยายไดตลอดเวลา 
 การถายภาพ กลุมผูที่เขามาใชพื้นที่สวนใหญประกอบกิจกรรมที่อยูนอกระบบ การถูกบันทึกภาพจึง
เปนส่ิงที่สรางความหวาดกลัวและความไมพอใจใหกับพวกเขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมไดมีการบอกกลาวใหรูตัว
ลวงหนากอน ครั้งหนึ่งผูวิจัยไดสะพายกลองเขาไปในตลาดพระเครื่องซึ่งอยูดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ก็
รูสึกไดถึงสายตาหลายคูที่มองมาทางผูวิจัยอยางไมเปนมิตรและพอยกกลองขึ้นกดชัตเตอรตั้งใจจะเก็บ
บรรยากาศความคึกคักของผูคนที่อยูในพื้นที่ศึกษา ชายคนหนึ่งก็เดินเขามาหาขาพเจาดวยทาทางเอาเรื่อง “ถาย
ทําไม!”   ชายคนนั้นเอยถามเสียงเขม ผูวิจัยตองรีบยกมือไหวประหลกๆ และรีบชี้แจงวาจะเอาภาพไปทํา
รายงานสงอาจารย จากนั้นก็รีบเดินไปทางอื่นใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได อีกครั้งหนึ่งในระหวางที่มีการจัดงานวัน
มหาธีรราชเจารําลึกผูวิจัยก็ไดไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน ซึ่งมีอยูโซนหนึ่งที่การพนันและการมอมเมา
ประชาชนผูวิจัยลองเดินเขาไปขอปาคนหนึ่งถายรูปซุมนั้นแตปาคนนั้นก็ไมอนุญาตใหถาย โดยไมใหเหตุผลวา
ทําไม แตผูวิจัยอยากไดภาพในโซนนั้นมากจึงใชวิธีการแอบถายโดยใหเพื่อนยืนบังใหซึ่งหากถูกจับไดก็ไมรูวาจะ
เกิดอะไรขึ้นกบัผูวิจัยหรือไม 
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แลวเราก็ไดมาซึ่งผลการศึกษา ( ทั้งภูมิใจทั้งเหนื่อยเฮอ) 
 สําหรับผลการศึกษาผูวิจัยไดรวบรวมมาจากการศึกษาในพื้นที่ทั้งสองบริเวณ จะไดเขียนเลาใหผูอาน
ฟงดังตอไปน้ี คือ ในสวนแรกผูวิจัยไดทราบวาในพื้นที่ทั้งสองบริเวณมีใครเขามาใชพื้นที่บางและมาใชในเวลาใด 
ทั้งในบริเวณตลาดโตรุงและขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
  

ดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตลาดโตรุง 
        พื้นที่ 
 
ผูใชพื้นที่ 

6.00 
- 

8.00 

8.00 
- 

10.00 

10.00 
- 

12.00 

12.00 
- 

14.00 

14.00 
- 

16.00 

16.00 
- 

18.00 

18.00 
- 

20.00 

20.00 
- 

22.00 

22.00 
-

24.00 

24.00 
- 

02.00 

02.00 
- 

04.00 

04.00 
- 

06.00 

6.00 
- 

8.00 

8.00 
- 

10.00 

10.00 
- 

12.00 

12.00 
- 

14.00 

14.00 
- 

16.00 

16.00 
- 

18.00 

18.00 
- 

20.00 

20.00 
- 

22.00 

22.00 
-

24.00 

24.00 
- 

02.00 

02.00 
- 

04.00 

04.00 
- 

06.00 
ผูคาอาหาร                         
 ผูคาที่ไมใชอาหาร                         
รานคาเร                         
ผูซ้ืออาหาร                         
นักทองเที่ยว                         
บุคคลทั่วไป                         
คนกวาดถนน                         
คนรับจางลางจาน                         
คนรับจางตั้งราน                         
คนเก็บขยะ                         
ตํารวจ                         
คนสงน้ําแข็ง                         
ยาม                         

 
 

ขอมูลจากตารางดังกลาวนี้ก็จะนําไปวิเคราะหเพื่อตอบขอสงสัยในวัตถุประสงคขอที่สองคือการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองบริเวณในประเด็นเกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมที่เกิดจากกลุมผูเขามาใช
พื้นที่ที่ทําการศึกษา    

เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีความหลากหลายมากกวาไม
เฉพาะเจาะจงวาเกี่ยวของกับอาหารเหมือนบริเวณตลาดโตรุง  สวนใหญเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน
ดังนั้นเมื่อไปศึกษาผูวิจัยก็พบวามีทั้งนักทองเที่ยว  พอคาแมคาอาหาร   ผูคาเร  และผูที่มาซื้อขายพระเครื่องใน
บริเวณดังกลาว   นอกจากนั้นในตอนเย็นๆ ก็มีคนกลุมหนึ่งมาใชพื้นที่เพื่อนั่งเลน  เดินเลน  และเลนหมากรุกตรง
ชมรมหมากรุกไทย  ซึ่งจะครึกครื้นในชวงเชาและคนจะคอยๆ บางตาในตอนบาย  และคนเยอะเปนพิเศษในวัน
จันทรเนื่องจากมีการจัดตลาดนัดพระเครื่อง  ขณะที่ตอนกลางคืนบริเวณดังกลาวกลับไมมีคนมาใชพื้นที่อยูเลย  
นอกจากตํารวจที่เขามาตรวจตราบริเวณรอบๆ องคพระ ตางจากชวงเทศกาล 2 เทศกาลที่ศึกษา  คืองาน
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นมัสการองคพระปฐมเจดีย และงานวันมหาธีรราชเจารําลึก  ในงานแรกไดใชพื้นที่ดานขางพิพิธภัณฑเพื่อคาขาย
อาหารและเปนหองน้ําชั่วคราว  สวนงานตอมาจากการศึกษาพบวาเนื่องจากเปนงานที่ไมใหญมากรานคาก็
จํานวนไมมากจึงไมไดใชพื้นที่เพื่อตั้งรานอาหาร หรือขายของ 
                      
 

                                       
       พื้นที่ดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนครปฐม ในชวงที่ไมมีงานเทศกาล หรือ กิจกรรมพิเศษ 

            
 ตลาดพระเครื่องดานขางสถานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ    พื้นที่ดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในชวงมีงาน  
                                                                           นมัสการองคพระปฐมเจดีย 

  
 มาดูที่พื้นที่ตลาดโตรุงกันบาง  เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญแลวเกี่ยวกับปากทองและการซื้อ
ขายอาหาร    แมในตอนเชาจะมีรานขายของฝากและลอตเตอรี่ตั้งรานอยูทางทิศเหนือของตลาดโตรุงแตก็มีเพียง
2 รานและมีคนไมคอยพลุกพลาน  แตกิจกรรมบริเวณนี้จะเริ่มตั้งแตเวลาบายแกๆ ไปจนกระทั่งถึงตอนดึก   จาก
การที่ไปศึกษาทําใหผูวิจัยไดพบวาคนที่เขามาใชพื้นที่สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต-การขายอาหาร และผูซื้ออาหาร  โดยกลุมแรกนอกจากจะมีพอคาแมคาอาหารที่เปนเจาของแผงลอยแลว
ยังเชื่อมโยงอาชีพไปถึงผูรับจางตางๆ เชน คนรับจางตั้งแผงลอย  คนรับจางลางจาน  คนสงน้ําแข็ง  คนขายของ
เร  โดยจากการศึกษากลุมคนที่เขามาใชพื้นที่ของตลาดโตรุง  พบวามีลักษณะดังนี้ 
 พนักงานรักษาความสะอาด ชวงเวลาทํางาน คือ ตั้งแตตีหา ถึง ส่ีโมงเย็น และมีคนทําหนาที่ในการ
ทําความสะอาดประมาณ 7-8คน ที่อยูประจํามุมทั้งส่ีมุมขององคพระ โดยไดรับคาแรงวันละ 130 บาทถาทําโอที 
ก็จะเพิ่มอีก 20 บาท นอกจากนั้นพนักงานทําความสะอาดที่นี่นั้นทางวัดจะมีบานใหเชาอยูเดือนละ 300 บาท 
(หักจากเงินเดือน) แตหากมีบานพักของตัวเองก็ไมตองจายเงินดังกลาว อยางไรก็ตามชวงที่มีงานเทศกาล
นมัสการองคพระปฐมเจดียพนักงานรักษาความสะอาดจะตองยายไปทําหนาที่อื่นบนตัวองคพระแทน เชน ไป
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ขายดอกไม ธูปเทียน เนื่องจากเจาหนาที่ที่มีอยูไมเพียงพอที่จะรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางมา
นมัสการ  โดยผูจายเงินก็คือสํานักงานจัดสรรผลประโยชน  
 คนสงน้ําแข็ง  จะเขามาสงน้ําแข็งเปนประจําโดยมีประมาณ 4-5 ราน เพื่อสงใหรานคาที่เปนลูกคาอยู
หลายราย เชน รานขายน้ําปน อาหารทะเลที่ใชแชของสด เปนตน และแตก็แตรานก็จะมีเจาประจําของตัวเอง 

สําหรับอีกหลายคนอาจมีขอสงสัยวา การที่แตละรานนั้นขนขาวของจํานวนมากมายเขามาและเก็บ
ออกไดอยางไร มีวิธีการจัดการเรื่องนี้อยางไร ซึ่งจากการที่ไดไปสอบถามรานคาบางรานนั้นก็ไดทราบวา มีทั้ง 
เจาของรานและลูกจางของรานนั้นชวยกันตั้งรานเอง สวนอีกแบบหนึ่งคือมีอาชีพรับจางตั้งราน  โดยตรงซึ่งจะ
มาตั้งรานเวลาประมาณ15 .00 น.และถึงเวลาเก็บรานประมาณ หลัง24.00น.โดยคนที่มีอาชีพรับเก็บรานก็จะมา
เก็บราน และการทําความสะอาด ก็มีทั้งเจาของรานทําเองกับใหลูกจางทํา ซึ่งตองทําใหสะอาดเอี่ยมอองตามกฎ
ของวัดสําหรับการตั้งราน  ตั้งโตะ  เก็บรานในบริเวณตลาดโตรุงมี 3 ลักษณะคือ 

1) ผูมารับจางเฉพาะตั้งและเก็บราน  โดยจะมาตั้งรานในชวง 3-4 โมงเย็นกอนกลับไปทํางานอื่นๆ  
และกลับมาและมาเก็บรานชวงตี1  โดยรับจางหลายๆ รานในลักษณะประจํา 

2) มารับจางเปนลูกจางประจําของรานโดยมาเริ่มงานตั้งแตเริ่มตั้งราน            อยูชวยงานขายของ 
จนกระทั่งชวยเก็บรานเสร็จ 

3) ผูคาและครอบครัวทําหนาที่ตั้งรานเอง 
นอกจากนั้นแลวยังมีการสัมภาษณถึงการตั้งรานคาทําใหทราบวา  โดยผูคาตั้งพื้นที่อยูบริเวณตลาด

โตรุง ในลักษณะเปนรานคาประจําที่ไมมีการยายที่โดยจายเงินคาทําความสะอาดพื้นที่ใหกับเจาหนาที่ของกอง
รักษาผลประโยชนขององคพระปฐมเจดียวันละ  20  บาท 

ผูที่ดูแลพื้นที่องคพระปฐมเจดียในเวลากลางคืนแบงเปนสองกลุมคือ  
1)   ตํารวจที่ขับรถเขามาตรวจความเรียบรอยบริเวณองคพระทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งประตู

องคพระฯปดเวลาตีหนึ่งครึ่ง  
2)  ยามที่ดูแลประจําบริเวณองคพระปฐมเจดียตลอด 24 ชั่วโมงโดยดูแลบริเวณในประตูขององคพระ 

ดังนั้นจึงไมพบวามีบุคลภายนอกเขามาใชพื้นที่ภายในบริเวณองคพระประถมเจดียในชวงกลางคืนในลักษณะที่
ผิดกฎหมายเนื่องจากมีการตรวจตราตลอดเวลา 

จากการสัมภาษณผูคาเรบริเวณบริเวณองคพระปฐมเจดียทําใหผูศึกษาไดขอมูลในเรื่องชวงเวลาที่มี
ผูคนพลุกพลานและมีรายไดดี  โดยสวนใหญผูคาเรจะมาขายตั้งแตเวลาประมาณ1ทุมถึง4 ทุมโดยเวลาที่ขายดี
คือชวง1 ทุมถึง2  ทุม  โดยเฉพาะวันศุกร ที่จะมีผูคนพลุกพลานมากกวาวันอื่นๆ  

และจากการสังเกตของผูศึกษาพบวาลักษณะของรานคาเรแบบชั่วคราวซึ่งไมไดรับอนุญาตจาก
ชมรมผูคาตลาดกลางคืนขององคพระปฐมเจดีย  เปนรานขนาดเล็กที่มีอุปกรณตั้งรานนอย  เชนมีผาปูวางสินคา
หรือเปนรานคาบนรถซาเลงเพื่อใหสะดวกตอการเคลื่อนยายรายเมื่อถูกตักเตือนหรือถูกหามขาย 
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อาชีพรับจางตั้งรานคาบริเวณตลาดโตรุง                     อาชีพคนสงน้ําแข็งบริเวณตลาดโตรุง 
 

นอกจากนั้นกลุมผูวิจัยไดเขาไปทําการสังเกตพื้นที่ที่ศึกษาในชวงเวลาที่ไมปกติทั่วไปนั่นคือชวงที่มีงาน
เทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย ซึ่งจัดเปนประจําทุกป  และงานวันมหาธีรราชเจารําลึก ซึ่งทั้งสองงาน
จํานวนผูคนมารวมงานกันอยางคับคั่ง จึงทําใหกิจกรรมในบริเวณที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากชวงเวลาปกติ 
 เทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย เปนงานที่ใหญงานหนึ่งและมีชื่อเสียงระดับประเทศ จัดขึ้นเพื่อ.
เปนงานชาวพุทธ และนักทองเที่ยวมาสักการะ พระเจดีย และ พระรวง ประกอบกับมาจับจายซื้อของที่มีรานคา
มาตั้งราน ซึ่งเปนการหารายไดพิเศษของทางวัดทางหนึ่งดวย   โดยในงานมีบรรดารานคาและผูคนจํานวนมากที่
หล่ังไหลเขามาในบริเวณงานสวนในพื้นที่ทั้งสองกลายเปนที่จอดรถของบรรดาพอคาแมคาและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับงาน  สวนรานจําหนายอาหารที่เคยตั้งอยูในบริเวณนั้นตองโยกยายออกไปตั้งรานเรียงรายอยูนอก
กําแพงวัดติดถนนดานตลาดบนจนถึงตลาดลาง  ซึ่งในปนี้พ.ศ. 2549 เทศบาลเมืองนครปฐมไดอนุญาตใหขยาย
พื้นที่งานออกไปในบริเวณดังกลาวและปดใหเปนถนนคนเดินซึ่งเปนโซนของอาหารการกิน ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดซึ่ง
แยกตางหากออกจากบริเวณงาน สวนทางดานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติซึ่งเคยเปนพื้นที่สําหรับรานอาหารเล็ก ๆ 
เครื่องดื่ม .ก็มีบรรยากาศที่แตกตางออกไปจากเดิม เปล่ียนเปนรานขนาดใหญที่ประมูลพื้นที่เขามา และมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นหลายรานดวยกัน เชน รานขนมจีนน้ํายา รานผัดไทหอยทอด และรานนวดแผนโบราณ เปนตน แตที่
ผูวิจัยคิดวาออกจะแปลกอยูสักหนอยก็คือ ถัดจากนั้นไปเล็กนอยผูรับผิดชอบจัดงานไดสรางสุขาชั่วคราวขึ้นเพื่อ
รองรับผูคนจํานวนมาก ซึ่งที่คิดวาแปลกก็เพราะที่กินกับที่ถายอยูใกลเกินไป แตก็เปนไปไดวาอาจจะเปนวิธีคิดที่
ผูจัดงานเห็นวาเหมาะสมแลวก็เปนได 
 สําหรับงานเทศกาลงานวันมหาธีรราชเจารําลึก มีวัตถุประสงค็ เพื่อใหประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม 
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรงเสด็จมาสรางพระราชวังและ
ประทับอยูในพื้นที่ของจังหวัดในปจจุบัน นอกจากนั้นยังเปนงานที่กอใหเกิดความรวมมือรวมใจของหนวยงาน
ราชการ และ ภาคเอกชนในจังหวัดอีกดวย   เปนงานที่สวนราชการจังหวัดจัดขึ้น โดยอยูในความรับผิดชอบดูแล
ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การใชพื้นที่ในบริเวณองคพระปฐมเจดียไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
กลาวคือ  รานขายอาหารในตลาดโตรุงก็ยังขายเปนปกติ สวนพื้นที่ดานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็ไมมี
รานอาหารตางถิ่นเขามาตั้งเลย โดยงานนั้นไดมีการจัดงานทั้งภายในและภายนอก โดยงานที่จัดภายในองคพระ
ปฐมเจดียนั้นก็เปนลักษณะของรานคาที่จําหนายของใชและรานอาหาร เชนเดียวกับ งานนมัสการองคพระปฐม
เจดียแตสวนใหญสินคาจะมาจากรานคาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครปฐม สวนในพื้นที่ดานนอกมีการกิจกรรม
เกี่ยวกับการพนัน และ เกมสตางๆ เชน การปาลูกโปง จับรางวัล การเลนบิงโก เปนตน  อยางไรก็ดีความใหญโต
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ของงานนั้นสูงานนมัสการองคพระปฐมเจดียไมได แตอยางไรก็ตามงานนี้ก็สรางความคึกคักไดในระดับหนึ่ง
เนื่องจากมีวงดนตนรีและคอนเสิรตจากนักรองขวัญใจวัยรุนทําใหมีผูมารวมงานมหาธีรราชเจารําลึกไมนอยเลย
ทีเดียว 

            
ปายประดับไฟ เห็นไดเดนชัด      รานเกมสปาลูกโปง หนึ่งในกิจกรรมพนันขันตอ 

     
ผูคนจับจายซื้อสินคาในชวงงานนมัสการองคพระปฐมเจดีย  รานอาหารจํานวนมากที่มาออกรานในงาน  

 
ในชวงเวลาปกติความแตกตางระหวางกลุมคนที่เขามาใชพื้นที่ทั้ง 2 บริเวณพบวาคนที่เขามาใชพื้นที่ดานขาง
พิพิธภัณฑมีกลุมคนหลากหลายมากกวาบริเวณตลาดโตรุง  เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมมีทั้งการทองเที่ยว  การคา
ขายพระเครื่อง  และการคาขายอาหารหากมาที่นี่เราก็จะพบทั้งคนขายพระขายอาหาร  บางคนก็แวะมานั่งเลน  
ดูพระหรือเปดสภากาแฟสนทนาขาวสารกันทั้งในตอนเชาและตอนเย็น กิจกรรมบริเวณนี้จะพลุกพลานในตอน
เชา  เนื่องจากคนที่เขามาขายพระเครื่อง  มาดูพระเครื่องก็ตองกลับไปทําอาชีพหลักอื่นๆ  สวนอีกดานหนึ่งที่
ตลาดโตรุงจะครึกครื้นในตอนหัวค่ําเนื่องจากคนเสร็จจากงานประจําและมาหาอาหารกินโดยเฉพาะวันหยุดที่มี
นักทองเที่ยวมามาก พบวากิจกรรมจะเกี่ยวของกับอาหารเปนสวนใหญ  ซึ่งก็นาจะสืบเนื่องมาจากการที่องคพระ
ปฐมเจดียเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม  รวมทั้งตลาดโตรุงของจังหวัดนครปฐมที่มีขนาด
ใหญ  มีอาหารอรอยและการจัดการตลาดที่ดี   ที่นี่จึงเปนที่รูจักของทั้งคนทองถิ่นและนักทองเที่ยวที่แวะเวียนมา
หาอาหารทานกัน  กิจกรรมตางๆ จึงลวนเกี่ยวของกับการซื้อขายอาหารและยังไดสรางความเชื่อมโยงไปถึงอาชีพ
อื่นๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว 


