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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เพ่ือเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าคลองลัดมะยมของประชาชน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยเก็บแบบสัมภาษณ์ จาก
ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้น้าการขับเคลื่อนของตลาดน้้าคลองลัดมะยม จ้านวน 30 คน  แล้วท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลัดมะยมยังเป็นในลักษณะชุมชนเกษตรกรรม มี
การใช้น้้าในล้าคลองเพ่ือการด้ารงชีพ การสัญจร การประกอบอาชีพ รวมถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสงกานต์ วันลอยกระทง ชักพระ เป็นต้น ประชาชนริมคลองลัดมะยมยังมีวิถีชีวิต
ริมน้้า และมีความผูกพันกับสายน้้าที่เปรียบสเมือนสถานที่พักผ่อน และกิจกรรมยามว่างของครอบครัวใน
วันหยุดมีการน้าผลผลิตในท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนกัน จนก่อเกิดเป็นตลาดน้้าคลองลัดมะยม จนตลาดน้้าขยาย
ขึ้นกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจหนึ่งที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนแก่ชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการท่องเที่ยวก็ต้องมีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ชุมชนจึงจัดกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตส้านึกที่ดีและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมน้้าอันดีงามของชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประชาชนในตลาดคลองลัดมะยมสามารถตระหนักได้ถึงคุณค่าของทรัพยากรใน
ชุมชนของตน มีการปลูกจิตส้านึกแก่สมาชิกทุก ๆคนในชุมชนคลองลัดมะยมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีสืบไป 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the Waterfront Lifestyle of Klong Ladmayom 
Floating Market, Taling Chan district, Bangkok. This research is based on interview  which 
collected from local people, entrepreneurs and a group pf Klong Ladmayom Floating Market 
‘s leaders. After using a descriptive method to analyses the data, the result shows people 
who live in Klong Ladmayom is the agricultural community. They still use water in the canal 
for a living, traveling, and make some occupations. Also, water is used for religious 
ceremonies and festivals such as Songkran and Loy Krathong Festival. They have a 
waterfront lifestyle and binding with water like a resting place and family leisure activities. 
On the weekend, local people are on their boat to exchange their products. Consequently, 
the area becomes Klong Ladmayom Floating Market where be it can generate more revenue 
for the community. However, when it comes to tourism, there are several environmental 
problems. To solve the issue, the community has organized activities with tourists to 
participate in order to create good awareness and environmental conservation. Tourists also 
have an opportunity to participate in environmental protection activities as well. People in 
Klong Ladmayom Floating market realize the value of their community resources and make 
action to keep it going. There is growing consciousness for all members of the Ladmayom 
Floating market community to participate in the development and environmental protection 
in the community. 
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บทน้ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่ดี  เพราะมีทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ เหมาะ มี

ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย พอเพียงแก่การด้ารงชีวิต โดยเฉพาะทรัพยากรน้้า ที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของ
ความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่โบราณกาลของคนไทย มักพบร่องรอยหลักฐานการก่อตั้งชุมชน 
บ้านเมืองล้วนแล้วแต่เป็นท้าเลที่อยู่ริมน้้า เพราะคนไทยต้องอาศัยน้้าเพ่ือความสะดวกในการด้ารงชีพ การ
เดินทาง การแลกเปลี่ยนสินค้า จนเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นเมือง เป็นนคร จนเป็นประเทศไทย จากค้ากล่าวของ 
บุหลง ศรีกนก ตามหนังสือปกิณกคดีประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2 (กรมศิลปากร :2554) 

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก อุตสาหกรรมก็เริ่มเข้ามีบทบาทใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจนถึงปัจจุบัน ท้าให้ไทยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม และ
เมื่อกาลเวลาผ่านไปยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้ตลาดภาคอุตสาหกรรมขยายยิ่งขึ้น และหนึ่ง
ในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศไทยมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ประเทศไทยนั้นเป็นที่มีความหลากหลาย และมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรพ้ืนฐาน (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา : 2554) และเมื่อกระแสการท่องเที่ยวในไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากตั้งแต่ก่อน รัฐบาลจึงมีการวาง
นโยบายแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ 2555-2559 ขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามา เพ่ือ
ศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยที่ฝั่งรากจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 

เมื่อกระแสการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูง สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการ
ที่คนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์น้อยลง มีการทิ้งขยะ เด็ดสิ่งของเพ่ือเป็นที่ระลึกในการเดินทาง เป็นต้น  ซึ่ง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่ฟ้ืนฟูได้ยาก เนื่องจากการที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จากธรรมชาติ ดังนั้นสิ่ง
ที่ท้าได้มีแค่เพียงการเริ่มปลูกฝั่งจิตใต้ส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งจากนักท่องเที่ยว และ
สมาชิกในชุมชน และจัดกิจกรรมเพ่ือให้ทั้งสมาชิกและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาจึงได้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นจากการที่คนเริ่มมีการปลูกฝังเรื่องจิตส้านึกที่ดีในการท่องเที่ยวอย่า ง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเกิดจากความต้องการสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้ งเดิม โดยการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้้า เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวตลาดน้้า มีรูปแบบการค้าขายในพ้ืนที่ทั้งทางน้้าและทาง
บก โดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่มีแม่น้้าล้าคลองมาบรรจบกัน  แสดงถึงกลิ่นอายความเป็นไทยครั้งก่อน
เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองและเปรียบเสมือนสายใย ให้ผู้คนในพ้ืนที่ และชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้มาแลกเปลี่ยน 
ผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล ตลาดน้้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และเสน่ห์ความเป็นไทย โดย
จะสามารถสื่อภาพการใช้ชีวิตในอดีต และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนในจากนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี 

ถึงแม้ว่าตลาดน้้าคลองลัดมะยม จะท้าให้เศรษฐกิจชุมชนนั้นมีการเติบโต สร้างการอยู่ดีกินดีแก่ชุมชน 
แต่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมา คือ ปัญหาขยะ ปัญหาน้้าเสีย ความสะอาด ความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ เป็นต้น ดังนั้นการที่จะท้าให้ตลาดน้้ามีความยั่งยืน นั่นคือ ต้องค้นหารูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการ
กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวช่วยกันป้องกัน ดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมทางน้้าและวิถีชีวิตริมน้้าให้คงสภาพคงสภาพเดิม เมื่อตลาดน้้าคลองลัดมะยมมีการเติบโตขึ้น
ตามกาลเวลาที่เปลี่ยน ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลทางงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่าง
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ยิ่งที่ต้องเริ่มพัฒนารูปแบบของจิตส้านึกที่ดีในการคงสภาพแวดล้อมให้คงอยู่เสมอ รวมถึงการสร้างการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์ เพ่ือปลูกฝั่งให้เกิดความรักษ์ ความผูกพันต่อสถานที่
ท่องเที่ยว เพ่ือมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าคลองลัดมะยมของประชาชน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 

 
เนื อเรื่อง/กำรทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพานเพ่ือการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปและอภิปรายผลได้ว่า ประชาชนตลาดน้้าคลองลัดมะยมมีการด้ารงชีวิตและการท้ากิจกรรมริมน้้าใน
ชีวิตประจ้าวัน การสัญจร การประกอบอาชีพ รวมถึงการน้าน้้าในล้าคลองมาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนตลาดน้้าคลองลัดมะยมนั้นยังมีความพึงพอใจในการได้รับบริการต่าง ๆ อย่างดี 
ซึ่งท้าให้ประชาชนนั้นมีความผูกพันต่อชุมชนที่เปรียบเสมือนสถานที่พักผ่อน และกิจกรรมยามว่างของ
ครอบครัว อยู่แล้วมีความอบอุ่น มีความสุข รู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
การศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับการผลงานวิจัยของ ภูสิทธ์ ขันติกุล และนางสาว
กณิกนันท์ โภชฌงค์ (2554 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนยานเกราะทั้งภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับสูง โดยประชาชนมีความรู้สึกว่าชุมชนเป็นบ้าน และมีความรู้สึกว่าทุกคนภายในชุมชนนั้น
เป็นเพ่ือนที่บ้านที่สนิทสนมกัน เหมือนครอบครัวเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิมลสิริ เหมทา
นนท์ (2536 : บทคัดย่อ) พบว่า การรับรู้นโยบายด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ,การรับรู้เรื่องกระแส
โลกนโยบายด้านการมีส่วนร่วม ,ความต้องการรักษาวิถีชีวิตเดิม ,ความต้องการรักษาโบราณสถานและระดับ
การรักษาผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 
วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 

เก็บข้อมลเชิงคุณภาพทั้งสิ้น 30 คน โดยวิธีแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสัมภาษณ์ (interview form) โดยท้าการสัมภาษณ์คุณชวน ชูจันทร์ ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้น้า
การขับเคลื่อนของตลาดน้้าคลองลัดมะยม ที่อาศัยอยู่ริมคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตริมน้้า ได้แก่ บริบทชุมชน เครือข่าย เศรษฐกิจ การสัญจร และความผูกพัน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่
ต้องการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลกำรวิจัย 

วิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าคลองลัดมะยม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมคลองลัด
มะยมยังเป็นในลักษณะกลุ่มเกษตรกรรม มีการใช้น้้าในล้าคลองเพ่ือการด้ารงชีพ ชีพ การสัญจร การประกอบ
อาชีพ รวมถึงท้ากิจกรรมต่าง ๆในวิถีชีวิตริมน้้าอยู่ประจ้า ได้แก่ การใช้คลองในการจัดกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น การลอยกระทงชักพระ เป็นต้น การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การรณรงค์ใน
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนในชุมชนตลาดน้้าคลองลัดมะยมนั้นยังมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ
ต่าง ๆ อย่างดี เช่น การบริการการบริการน้้าประปา การบริการไฟฟ้า การบริการโทรศัพท์ การบริการด้าน
สุขภาพสุขอนามัย และพ้ืนที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประชาชนที่อยู่อาศัย  

 

 
ภำพที่ 1 วิถีชีวิริมน้้าภายในตลาดน้้าคลองลัดมะยม 

 
ในวันหยุดมีการน้าผลผลิตในท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนกัน จนก่อเกิดเป็นตลาดน้้าคลองลัดมะยม ตลาดน้้า

คลองลัดมะยมเป็นตลาดน้้าที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของวิถีชีวิตริมน้้า มีการพายเรือขายของ และล่องเรือเพ่ือ
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ทั้งนี้ตลอดสองฝั่งคลองนั้นยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตริมน้้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงใช้เรือ
เป็นพาหนะในการสัญจร มีการท้าเกษตรกรรม มีผลไม้จากสวนมาค้าขายกัน จนมีการขยับขยายกลายเป็นเป็น
แหล่งเศรษฐกิจหนึ่งที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 

 

     
ภำพที่ 2 บรรยากาศการค้าขายภายในตลาดน้้าคลองลัดมะยม 

 
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการท่องเที่ยวก็ต้องมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ตลาดน้้าคลองลัดมะยมจึงจัด

กิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมน้้าอันดีงาม
ของชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประชาชนในตลาดน้้าคลองลัดมะยมจึง
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน มีการปลูกจิตส้านึกแก่สมาชิกทุก ๆคนในชุมชนตลาดน้้า
คลองลัดมะยมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดี 
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ภำพที่ 3 ภาพการร่วมมือกกันเพื่ออนุรักษ์น้้า 

 
นอกจากนี้ประชาชนตลาดน้้าคลองลัดมะยมยังมีวิถีชีวิตริมน้้า และมีความผูกพันกับสายน้้าที่

เปรียบเสมือนสถานที่พักผ่อน และกิจกรรมยามว่างของครอบครัว ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรู้สึก
ว่า อยู่แล้วมีความอบอุ่น มีความสุข รู้สึกปลอดภัย สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 
อภิปรำยผล 

การศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ชี้ให้เห็นว่า ประชาชน
ตลาดน้้าคลองลัดมะยมมีการด้ารงชีวิตและการท้ากิจกรรมริมน้้าในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ การใช้น้้า ในการจัด
กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ สงกานต์ ฯลฯ การใช้น้้าในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การขมาแม่น้้า การไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นต้น การรณรงค์ในหารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การใช้น้าประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกิจกกรมท่ีก่อให้ไม่เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ประชาชนใน
ชุมชนตลาดน้้าคลองลัดมะยมนั้นยังมีความพึงพอใจในการได้รับบริการต่าง ๆ อย่างดี เช่น การบริการการ
บริการน้้าประปา การบริการไฟฟ้า การบริการโทรศัพท์ การบริการด้านสุขภาพสุขอนามัย และพ้ืนที่ชุมชนมี
ความเหมาะสมเพียงพอต่อประชาชนที่อยู่อาศัย ซึ่งท้าให้ประชาชนนั้นมีความผูกพันต่อชุมชนที่เปรียบเสมือน
สถานที่พักผ่อน และกิจกรรมยามว่างของครอบครัว อยู่แล้วมีความอบอุ่น มีความสุข รู้สึกปลอดภัย สามารถ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับการผลงานวิจัย
ของ ภูสิทธ์ ขันติกุล และนางสาวกณิกนันท์ โภชฌงค์ (2554 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อ
ชุมชนยานเกราะทั้งภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูง โดยประชาชนมีความรู้สึกว่าชุมชนเป็นบ้าน และมี
ความรู้สึกว่าทุกคนภายในชุมชนนั้นเป็นเพ่ือนที่บ้านที่สนิทสนมกัน เหมือนครอบครัวเดียวกัน และผลวิจัยนี้ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวปรียาภรณ์ รัตนพงษ์ (2556 : บทคัดย่อ) พบว่า การเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมในชีวิตประจ้าวันของคนในชุมชน การปลูกฝังจิตส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนและล้าคลอง เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนรอบตลาดน้้าคลองลัด
มะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ประชาชนยังคงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการปลูกฝังให้มีความ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเตือนตนเองเสมอให้มีจิตส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
การจัดกิจกรรมที่ท้าให้เกิดความรักความผูกพันต่อถิ่นที่เกิด เช่นเดียวกับงานวิจัยของวิมลสิริ เหมทานนท์ 
(2536 : บทคัดย่อ) พบว่า การรับรู้นโยบายด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ,การรับรู้เรื่องกระแสโลก
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นโยบายด้านการมีส่วนร่วม ,ความต้องการรักษาวิถีชีวิตเดิม ,ความต้องการรักษาโบราณสถานและระดับการ
รักษาผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้น้าชุมชน ประชาชน ในชุมชนคลองน้้าลัดมะยม ควรร่วมกันจัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความความผูกพันต่อวิถีชีวิตริมน้้า และกระตุ้นคนในชุมชนให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชน 

 
กิตติกรรมประกำศ 

บทความวิจัยเรื่องวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าคลองลัดมะยม เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส้าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากที่ปรึกษาบทความ ที่ท้าให้บทความวิจัยฉบับนี้
ส้าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด ที่ปรึกษาบทความวิจัยและประชาชน 
และผู้น้าชุมชนในตลาดน้้าคลองลัดมะยม ขอบคุณสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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