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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือก้าหนดแนวทางพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพานเพ่ือการท่องเที่ยว
ใน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ตลาดน้้าวัดสะพานจ้านวน 30 คน พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตลาดน้้าวัดสะพานมีการด้ารงอยู่แบบ
สนิทสนมคุ้นเคยกันได้พบปะพูดคุยกันอย่างสม่้าเสมอมีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ยังมีการด้าเนินกิจกรรมประเพณีนิยม 
เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ ประชาชนในตลาดน้้าวัดสะพานมีความพึงพอใจในชุมชนที่มีความ
สะดวกสบายในเรื่องไฟฟ้า ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนมีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นตลาดน้้า สามารถท่องเที่ยวและน้าสิ่งค้าหรือผลผลิตมาขายได้เช่นกัน ทุกคนในตลาดน้้าวัดสะพานมีความ
ผูกพันต่อชุมชนเสมือนเป็นบ้านอีกหลังที่ร่วมกันดูแลและปกป้องเพ่ือความสุขในการด้ารงชีวิตสืบไป 
 
ค้าส้าคัญ : วิถีชีวิต, ตลาดน้้าวัดสะพาน, การท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 

This study led to the development of a waterfront lifestyle model of Klong Wad 
Sapan Floating Market for Sustainable Tourism in Taling Chan district, Bangkok. The interview 
collected from 30 local people who live in Wad Sapan Floating Market. The resultshows that 
people who live in Wad Sapan Floating Market have high familiarity to each other as they 
meet regularly and participate in activities on the important Buddhist day such as 
MakhaBucha Day, VisakhaBucha Day, Buddhist Lent Day, End of Buddhist Lent Day. There are 
also traditional activities, for example, New year day, Songkran festival, Father’s Day, 
Mother’s Day. People in Klong Wad Sapan Floating Market are satisfied with the convenience 
in the community. On the holiday, people use water transportation to travel and bring 
goods to other local people in Klong Wad Sapan Floating Market. They are bonded with the 
community like a home that they care and preserve for the happiness of their living. 

 
Keywords: Lifestyle, WatSapan Floating Market, Tourism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1617] 

บทน้ำ 
ณ ปัจจุบันประเทศไทยก้าลังถูกพัฒนาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพคน

ไทยให้มีคุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการด้ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยขับเคลื่อนให้
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  (ส้านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 8) โดยมีการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส้าคัญกับ
วิถีชีวิตของประชาชนซึ่งในขณะนี้กระแสการท่องเที่ยวในโลกมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (World Tourism 
Organization : UNWTO) ให้แต่ละประเทศและรัฐบาลรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยรัฐบาลไทยได้
ก้าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559 ขึ้นเพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการพัฒนาที่รัฐบาลได้สร้างความตระหนักและให้ความส้าคัญประเด็น
หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั่นคือการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยทุน
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 6) ซึ่งกระแสการพัฒนาประเทศด้วย
กระแสการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในชุมชนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นคือการท้าลายทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้น้ามาเป็นข้อเฝ้าระวังกับการจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวของประชาชน  

ตลาดน้้าวัดสะพานเกิดขึ้นมา11ปี สภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้้าแต่ใน
ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้้ากลับเกิดขึ้น จากน้้าที่สะอาดก็ถูกท้าลายลงจากนักท่องเที่ยวที่เข้า
จ้านวนมาก จากวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนวัดสะพานที่เคยเป็นมาก่อนก็ถูกกลืนกินจากการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยว ท้าให้วิถีชีวิตที่ดีในอดีตหายไป 

ดังนั้นจากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้คณะผู้ศึกษาได้ให้ความสนใจและศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชน
วัดสะพาน ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของ
ประชาชนวัดสะพานจากปัญหานักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นท้าให้คนละเลยวิถีชีวิตที่ดีของตนเอง เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนวัดสะพาน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพาน เพ่ือการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

เนื อเรื่อง/กำรทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพานเพื่อการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปและอภิปรายผลได้ว่า ประชาชนตลาดน้้าวัดสะพานยังมีการใช้ล้าคลองในการสัญจรและมีบางครอบครัว
อาศัยอยู่ริมน้้ายังอาศัยน้้าในการอุปโภคช้าระล้างเครื่องมือทางการเกษตรหรือท้าความสะอาดบ้านเรือนมีการ
หาปลาในล้าคลอง ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนในวันส้าคัญทางพุทธศาสนาเช่น
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชากิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมวันออกพรรษาเป็นต้นการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ วิไลพร สมบูรณ์ชัย (2543:บทคัดย่อ) พบว่าผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับปานกลางและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และระดับปานกลางถ้าผู้น้ามีส่วนร่วมปานกลางบ่งชี้ถึงประชาชนย่อมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันและผล
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การศึกษานี้ได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีประไพร คุ้มศัตรา (2558 :บทคัดย่อ)พบว่าประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
วิธีกำรด้ำเนินกำรวิจัย 

เก็บข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 30 ราย
โดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ ( Interview 
From) เมื่อได้รับข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์แล้ว น้าข้อมูลที่ได้ไป
ท้าการวิเคราะห์ที่ประกอบแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน้าผลที่ได้มาท้า การ
สรุปอภิปรายผลและน้าเสนอด้วยวิธีการพรรณนา  

 
ผลกำรวิจัย 

ผลการศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพาน เพ่ือการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนของชุมชนตลาดน้้าวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา กิจกรรมวันออกพรรษา และกิจกรรมวันพ่อ และวันแม่ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1-2การท้ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับพระสงฆ์และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 
 ประชาชนได้รับบริการในพ้ืนที่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ้านวย
ประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนตลาดน้้าวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อย่างดีเช่นการบริการน้้าประปา
ภายในชุมชนการบริการไฟฟ้าภายในชุมชนการบริการโทรศัพท์ภายในชุมชนการบริการด้านสุขภาพอนามัย
ของชุมชน และพ้ืนที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจ้านวนประชาชนที่อาศัยอยู่ประชาชนมีการใช้น้้าจาก
ล้าคลองในการช้าระล้างสิ่งของและใช้น้้าเพื่อการสัญจร 
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ภำพที่ 2.1-4 วิถีชีวิตริมน ้ำวัดสะพำน เป็นกำรสัญจรทำงน ้ำและกำรซื อขำยทำงน ้ำ 
 
 ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนตลาดน้้าวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ปั จจุบันตาม
ความคิดเห็นของประชาชนผูกพันระดับมาก ได้แก่ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน ด้านความผูกพันในสถานที่ ด้าน
ความรู้สึกรักชุมชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมี
ความผูกพันต่อชุมชนเสมือนบ้านหลังที่ 2 มีความผูกพันทั้งบ้านและสถานที่ต่างๆของชุมชน สะท้อนว่า
ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันในชุมชนมากกว่าการใช้ชุมชนเป็นเพียงท่ีพักอาศัยชั่วคราวหรือเพ่ือท้างาน 
 ผลการวิจัยสรุปว่าประชาชนตลาดน้้าวัดสะพานยังมีการใช้แม่น้้าล้าคลองในการสัญจรประชาชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนในวันส้าคัญทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในที่อยู่อาศัยของประชาชนตลาดน้้าวัดสะพาน 

 
อภิปรำยผล 

การศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัดสะพานเพื่อการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ชี้ให้เห็น
ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดสะพานมีการด้ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้้าล้าคลองอยู่แต่ไม่มากนักเช่น 
การสัญจร การใช้น้้าเพ่ืออุปโภค อาบน้้า ช้าระล้างสิ่งของทีสกปรกและมีการซื้อของจากแม่ค้าพ่อค้าที่พายเรือ
มาขายของอยู่ ณ ตลาดน้้าวัดสะพาน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของเรื่องแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้้าสู่การท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครพบว่า
ประชาชนตลาดน้้าวัดสะพานยังมีการใช้ล้าคลองในการสัญจรและมีบางครอบครัวอาศัยอยู่ริมน้้ายังอาศัยน้้าใน
การอุปโภคช้าระล้างเครื่องมือทางการเกษตรหรือท้าความสะอาดบ้านเรือน ล้างเรือน ซักผ้าเป็นต้น ยังมีการ
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หาปลาในล้าคลอง ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนในวันส้าคัญทางพุทธศาสนาเช่น
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชากิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมวันออกพรรษากิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันพ่อและวันแม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการท้าบุญส่งเสริมจิตใจเป็น
ส้าคัญ (ภูสิทธิ์ ภูค้าชะโนด :2560) นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย อาชีพในชุมชนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ้านวยความสะดวก
ต่างๆในชุมชนตลาดน้้าวัดสะพานบ้างไม่มากนัก ผลการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิไลพร 
สมบู รณ์ชัย  (2543:บทคัดย่อ )  พบว่ า ผู้ น้ าอาสาพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มีส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับปานกลางและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดับ
ปานกลางถ้าผู้น้ามีส่วนร่วมปานกลางบ่งชี้ถึงประชาชนย่อมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันและผลการศึกษานี้ไ ด้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีประไพร คุ้มศัตรา (2558 :บทคัดย่อ)  พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกิจ พลายชุมชน 
(2540: บทคัดย่อ) พบว่าแนวความคิดเชิงจริยธรรมและจิตส้านึกของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้้านครชัยศรีฯ 
โดยรวมสูงสุดได้แก่อันดับ 1 คือแนวความคิดท่ีว่า "สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้้าบริเวณลุ่มแม่น้้านครชัย
ศรีเป็นของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งจึงควรรักษาและหวงแหน" 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ประชาชน ในชุมชนวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ควรร่วมกันจัดกิจกรรมภายในชุมชนและ
ให้คนภายนอกเข้าร่วมเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงให้คนที่ต่างพ้ืนที่ได้เห็นวิถีชีวิตภายในชุมชนวัดสะพาน 
นอกจากนั้นจะท้าให้คนในชุมชนวัดสะพานมีความผูกพันต่อกันมากขึ้น จนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรักษาวิถี
ชีวิตริมน้้าของวัดสะพานต่อไป 

 
กิตติกรรมประกำศ 

บทความวิจัยเรื่องวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าวัดสะพาน เพ่ือการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานครส้าเร็จได้ด้วยที่ปรึกษาบทความ ที่ท้าให้บทความวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด ที่ปรึกษาบทความวิจัยและประชาชนในตลาดน้้าวัด
สะพาน ขอบคุณสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และทีมผู้ช่วยบทความวิจัยภาคสนามโดยมี นายพรสิษฐ์ น้อยรักษา ที่ได้ให้การสนับสนุนในการ
เก็บข้อมูลอย่างดียิ่งด้วยความอดทน 
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