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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือค้นหาวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าวัดตลิ่งชันในด้านการด้ารงชีวิต บริบท
ทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์ประชาชนและผู้น้าขับเคลื่อนตลาดน้้าจ้านวน 30 
คน พบว่า การด้ารงชีวิตตามวิถีของประชาชนตลาดน้้าวัดตลิ่งชันมีความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจ มีตลาดน้้าและ
สินค้า/ของที่ระลึกที่เกิดจากหัตถกรรมท้องถิ่น สาธิตการปรุงอาหารท้องถิ่นโดยนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ส่วน
ด้านสังคม รูปแบบการเป็นอยู่กันแบบชุมชนริมน้้าคงเป็นความดั้งเดิมของบ้านเรือนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
อัธยาศัยไมตรีอันดีงาม มีน้้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน และด้านวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม
ความเป็นประเพณีไทย เช่น งานลอยกระทง สงกรานต์ ชักพระ เป็นต้น มีการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านและเปิด
เพลงย้อนยุคการพัฒนาทางด้านสังคมและมนุษย์อันเป็นผลเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ยังคง
เป็นตลาดน้้า, คลอง การมีส่วนร่วมรักษารณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้้าโดยไม่ทิ้งขยะลงแม่น้้าล้าคลอง นอกจากนี้ผู้น้ายังระบุว่าในพ้ืนที่ยังมีการ
จัดกิจกรรมอย่างยั่งยืนในกับคนในชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ซึ่งการด้าเนินการต่าง ๆ ประชาคมตลาดน้้า
วัดตลิ่งชันให้ความสนใจเป็นหลักในการท้ากิจกรรม ส่วนส้านักงานเขตตลิ่งชันเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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Abstract 

This study was to find a waterfront lifestyle of the people living in the Taling Chan 
Floating market. Environmental, economic, cultural and social context by interviewing 
people and leaders of 30 people found that market-driven life by way of a public market in 
Taling Chan Floating Market is located on the economy and product / gift from a local craft. 
Cooking demonstrations by local tourists are involved. The social The format is the same as 
the traditional waterfront community of homes in communities near good gracious 
hospitality of the people in the community help each other. And cultural The event is a 
traditional ceremony in Thailand Songkran festival, such as the arts and folk music revival, 
the development of human society and culture as a result. Including environmental Is still 
floating, Canal engagement campaign to maintain the cleanliness and orderliness of the 
Taling Chan Floating market environment and waterfront lifestyle without throwing garbage 
into rivers. In addition, they stated that in the event of a sustained with people in the 
community involved with each other. The action of the international community temple 
Taling Chan floating market is mainly interested in the activities. The Taling Chan district 
office is an agency that provides support and promote sustainable tourism. 
 
Keywords : Waterfront lifestyle, Taling Chan floating market measure, The sustainable 
tourism 
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บทน้ำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 บ่งชี้ในพันธกิจที่ 2 ระบุว่า พัฒนาคุณภาพคนไทย

ให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด้ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว รู้เท่ากับการเปลี่ยนแปลง (ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 8) นั่นหมายความว่า เป้าหมายที่ส้าคัญยังคง
เป็นการให้ความส้าคัญกับ “คน” “ท้องถิ่น” ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอยู่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การสร้าง
จิตส้านึกของคนมีความส้าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะจิตส้านึกเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมายาวนานต้องใช้
ช่วงเวลาหลายสิบปีที่เกิดขึ้นได้ เช่น จิตส้านึกท้องถิ่น จิตส้านึกการรักษ์ประเพณี จิตส้านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จิตส้านึกรักคุณธรรม เป็นต้น ดังนั้นการสร้างจิตส้านึกจึงมีการปลูกฝังกันมาตั่งแต่ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด, 2559: 1) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระแสการท่องเที่ยวในโลกมีทิศทางที่ดีขึ้นจากข้อมูลการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว องค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) รัฐบาลจึงก้าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ขึ้นเพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ดังนั้นการพัฒนาที่รัฐบาลได้สร้างความตระหนักและความส้าคัญประเด็นหนึ่งที่สามารถสร้างทั้งรายได้และ
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นั่นคือการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการทุนสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว ยังส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ท้าให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและทั่วถึง สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในท้องถิ่น และคนไม่ทิ้งถิ่นฐานไป
ท้างานที่อ่ืน ๆ ซึ่งการน้าทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัวของ ร่วมคิด ร่วมท้า บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
สายใยผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ที่มีการสะสมในลักษณะเครือข่ายของ
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม (สุวรรนี 
ค้ามั่น และคณะ, 2551: 5) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ไว้ว่า อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาและส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี พ.ศ. 2557 ส้านักงานเขตตลิ่งชัน, 2557: 19) เมื่อพ้ืนที่ตลาดน้้าวัดตลิ่งชันก้าลัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ้านวนมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ขาดการก้าหนดทิศทางในการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามของรุ่นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ไว้ให้กับรุ่นลูกหลาน
ได้เรียนรู้ ขาดการปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีดีงามของท้องถิ่นไว้ ดังนั้น
จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จ้องพัฒนารูปแบบการสร้างจิตส้านึกร่วมกันของคนในพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และ
ส่งเสริมกิจกรรมดั้งเดิมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวตลิ่งชันให้เป็นเครื่องมือส้าคัญในการสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ร่วมกันจัดส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นของชุมชน โดยชุมชน
เพ่ือชุมชนได้อย่างแท้จริง(ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด, 2559: 3) ในปัจจุบันตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน เพ่ิงก้าเนิดการเปิดตลาด
เมื่อ 12 มกราคม 2556 เป็นตลาดที่มีภูมิล้าเนาในเขตตลิ่งชันน้าสินค้ามาจ้าหน่ายให้นักท่องเที่ยว เปิดบริการ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. ตลาดน้้าใจกลางเมืองกรุงเป็นตลาดน้้า
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ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิตความเป็นมาของคนไทยแบบดั้งเดิม อยู่บริเวณหน้าส้านักงานเขตตลิ่งชันเป็น
ตลาดน้้าที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นริมน้้าล้าคลองมีความสวยสดงดงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ที่ผสมผสานวิถีชีวิต
ริมน้้าของชาวบ้านกับธรรมชาติเอาไว้อย่างลงตัวดังนั้นจากประเด็นที่สนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าวัด
ตลิ่งชัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนในตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรุงเทพมหานคร 

 
เนื อเรื่อง/กำรทบทวนวรรณกรรม 

ค้าว่า ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้มีพ้ืนที่อ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการอยู่
อาศัยร่วมกัน มีการท้ากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ประจ้าท้องถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยู่กับพื้นท่ีแห่งนั้น อยู่ภายใต้ปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 
2559: ออนไลน์) ส่วนเพคก์ ได้กล่าวต่างออกไปว่าชุมชนเป็นเพียง ปัจเจกชน ซึ่งเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ร่วมกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์และเกื้อกูล โดยมองว่าชุมชนที่ดีนั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย หรือ
ไม่ได้เกิดข้ึนและด้ารงอยู่อย่างง่าย ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า ๆ เพราะชุมชนนั้นจะต้องมีเป้าหมายและ
การที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นจะต้องหาหนทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุขเพ่ือชุมชนนั้นจะ
สร้างความเป็นชุมชนได้อย่างส้าเร็จ ความรู้สึกของสมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย(เพคก์, 2559:
ออนไลน์) และยังสอดคล้องกับภาพในอดีตของชุมชนในเขตที่ราบลุ่ม ที่ เป็นการผลิตแบบพอยังชีพ 
(Subsistence) คือผลิตเพ่ืออยู่เพ่ือกิน ในงานวิจัยเรื่อง ‘เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต’ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 
2533,น. 10) แสดงถึงวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ ของชุมชน โดยในด้านเศรษฐกิจ แสดงถึงเทคนิคการผลิตการใช้
เครื่องมือพ้ืนบ้าน การผลิตแบบผสานให้ได้มาซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ทั้งการเพาะปลูกและการ
เลี้ยงสัตว์ การจัดการแรงงานที่มีจ้ากัด โดยมีการแลกเปลี่ยนแรงงานในชุมชน ด้านนิเวศวิทยา แสดงถึงการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของธรรมชาติมาใช้ผลประโยชน์โดยตรง ซึ่งสร้างความผูกพันและแทรกตัวตนลงไปในความ
อุปถัมภ์ของธรรมชาติ โดยมีความเชื่อเรื่องผี ท้าพิธีกรรมต่าง ๆ เมื่อจะมีการท้าอะไรกับธรรมชาติ ส่วนในด้าน
สังคม/วัฒนธรรม ยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในชุมชน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและการผลิตทางวัฒนธรรม เช่น หัตถกรรม ดนตรี เป็นต้น รวมถึงแนวคิดของ 
ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด (2552: 16) ได้สรุปความหมายชุมชนได้ว่าชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนวทางการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน มีพ้ืนที่การตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนแน่นอน มี
ความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีการถ่ายทองวัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
พบว่า ชุมชนคือการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนโดยมีการปฏิสัมพันธ์ สื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้เป็นการสร้าง
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถีการด้ารงชีวิตไม่แตกต่างกันท้าจนเป็นนิสัยกลายเป็น  วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ ทั้งนี้ชุมชนหมายถึง ความผูกพันของผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการร้อยภูมิ
สังคมของคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนCommunity Way of Life) หมายถึงวิถีชีวิตชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งมักมีความแตกต่างกันออกไปและเป็นที่ยอมรับถือปฏิบัติจนเคยชินของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งปัจจัยแห่ง
ความแตกต่างมักจะมาจากเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และที่ส้าคัญที่สุดก็คือ 
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วัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือให้เข้าใจจึงมีกรอบโดยทั่วไปในการศึกษาคือ ด้านสภาพพ้ืนฐานของ
ชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม (ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด, 2559: 5)  

 
วิธีกำรด้ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการสัมภาษณ์กับประชาชนริมน้้าที่ตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 30 คน ส้าหรับเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) เพ่ือค้นหาข้อมูลบริบทสังคม วิถีชีวิตริมน้้า กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันโดยสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ประธานชุมชน/ผู้น้าชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่เป็นประชาชนเคารพนับถือ หรือผู้ขับเคลื่อนงานของ
ตลาดน้้า โดยการสัมภาษณ์ตั้งเกณฑ์ตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ความสะดวกของผู้น้าในการให้ข้อมูล
และงบประมาณ จ้านวน 30 คนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและมีความสมบรูณ์ที่สุดในการวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูลเชิงพรรณาตามเนื้อหาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 

 
ผลกำรวิจัย 

วิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าวัดตลิ่งชันเมื่ออดีตพบว่าประชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่อาศัยอยู่ใน
ตลาดน้้าวัดตลิ่งยังเป็นในลักษณะกลุ่มเกษตรกรรม มีการใช้น้้าในล้าคลองเพ่ือด้ารงชีพ การสัญจร การประกอบ
อาชีพ รวมถึงท้ากิจกรรมต่าง ๆ ในวิถีชีวิตริมน้้าอยู่ประจ้าได้แก่ การใช้คลองในการจัดกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น ประเพณีลอยกระทง ชักพระ เป็นต้น การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การ
รณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาชนในชุมชนตลาดน้้าวัดตลิ่ง
ชันนั้นยังมีความพึงพอใจในการได้รับบริการต่าง ๆ อย่างดี เช่น การบริการการบริการน้้าประปา การบริการ
ไฟฟ้า การบริการโทรศัพท์ การบริการด้านสุขภาพสุขอนามัย และพ้ืนที่ชุมชนมีความเหมาะสมเพีย งพอต่อ
ประชาชนที่อยู่อาศัย(ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด, 2559) แต่ในปัจจุบันการท่องเที่ยวได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เป็นที่รองรับการท่องเที่ยวริมน้้าของเขตตลิ่งชัน จนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้า
มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์มีผู้เข้ามาท่องเที่ยวจ้านวนมาก สามรถอธิบายวิถีชีวิตของประชาชน
ตลาดน้้าวัดตลิ่งชันไดด้ังนี้ 

1) เศรษฐกิจ 
ในปัจจุบันยังพบว่าประชาชนมีการน้าผลิตผลของคนในชุมชน และผลผลิตในท้องถิ่นมาจ้าหน่ายและ

ซ้ือขายในตลาดน้้า ตลาดบกมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดมาเป็นตลาดน้้า และภายในตลาดน้้าวัดตลิ่งชันยังเป็นตลาด
น้้าที่มีวิถีชีวิตริมน้้า การใช้น้้าในคลองเพ่ือการค้าขาย  ตลอดสองฝั่งคลองนั้นก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบริมน้้า 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาหาสู่กัน การใช้คลองเพ่ือการเกษตร เช่น สวน
ผัก สวนผลไม้ ฯ การใช้คลองน้้าเพ่ือท้าอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ฯ การใช้คลองยังชีพด้านเกษตรกรรม เช่นปลูก
ผัก ฯ  จนเป็นการขยายกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจหนึ่งที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 
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ภาพ 1-4 การค้าขายในเรือและบกที่ตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน 
  
        2)ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 
         สถาบันครอบครัวและวัดยังเป็นสถาบันส้าคัญที่สะท้อนเชิงสังคมและวัฒนธรรมการสั่งสอนให้ลูกหลาน
ได้มาท้ากิจกรรมที่ตลาดน้้าในวันหยุด ในส่วนการสัมภาษณ์ยังพบว่าประชาชนยังมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ที่มีความส้าคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นจิตส้านึกที่ดี การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรม
และความเชื่อส่วนบุคคล เช่น การไหว้แม่ย่านางเรือ การใช้คลองน้้าในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 
เช่น การลอยกระทง ชักพระ สงกรานต์ ฯ  กิจกรรมริมน้้าหรือตามสายน้้า ถ้ามีเด็ก ๆ เล่นน้้า การท้าพิธีกรรม
ตามความเชื่อ การใส่บาตรท้าบุญตอนเช้า ท้าบุญประเพณีต่าง ๆ นับเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้้าให้อย่าง
ยั่งยืนได ้
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ภาพ 5-6 กิจกรรมของครอบครัวในวันหยุด 

  
ภาพ 7-8 กิจกรรมของชุมชนในเทศกาลจัดที่วัดตลิ่งชัน 

         3) สิ่งแวดล้อม 
          ประชาชนยังคงใช้ล้าคลองในการสัญจร และค้าขายอยู่ในบางครอบครัว และยังใช้น้้าในการซะล้าง รด
น้้าต้นไม้ อุปโภคในสิ่งที่จ้าเป็นต่อชีวิตประจ้าวัน ท้าให้ประชาชนมีการช่วยเหลือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในแม่น้้าและริมคลอง 
 

  
ภาพ 9-10 ใช้เรือค้าขาย 
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อภิปรำยผล 
วิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ตลิ่งชันที่ยังมีความเด่นชัดของความเป็นตลาดน้้าและตลาดบกกันพอสมควร ซึ่งการเปิด
ตลาดในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีการใช้ล้าคลองในการสัญจร และบางครอบครัวอาศัย
อยู่ริมน้้ายังอาศัยน้้าในการอุปโภค แต่ไม่มากแล้ว และมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกัน ภายในพ้ืนที่ชุมชนในวันส้าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ มีการลดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ มีกิจกรรมครอบครัวในวันหยุดด้วย 
และประชาชนยังคงมีจิตส้านึกในการไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้้าล้าคลองและไม่ค่อยเห็นการทิ้งสิ่งของ
ลงแม่น้้าล้าคลองในพ้ืนที่ตลาดน้้าวัดตลิ่งชันเลย เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ นิกิจ พลายชุมชน (2540) ได้
ท้าการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวความคิดเชิงจริยธรรมและจิตส้านึกของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้้านครชัย
ศรีที่มีต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการลดมลพิษของแม่น้้า พบว่า แนวความคิดเชิงจริยธรรมและจิตส้านึก
ของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้้านครชัยศรีฯ โดยมีแนวความคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้้า
บริเวณลุ่มแม่น้้านครชัยศรีเป็นของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งจึงควรรักและหวงแหน” และโดย
ภาพรวมของงานวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด (2559: 139-141) เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้้าคลองบางกอกน้อย และตามคลองที่สัญจร
ของตลาดน้้า 5 ตลาดยังคงมีการใช้ล้าคลองในการสัญจร และบางครอบครัวอาศัยอยู่ริมน้้ายังอาศัยน้้าในการ
อุปโภค ช้าระล้างเครื่องมือทางการเกษตร หรือท้าความสะอาดบ้าน ลานบ้าน ซักผ้า เป็นต้น ยังมีการหาปลา
ในล้าคลองเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากแล้ว และประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ชุมชน
ในวันส้าคัญทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติกิจกรรมวันเข้าพรรษาและกิจกรรมวันแม่ และวันพ่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางท้าบุญ ส่งเสริม
จิตใจ เป็นส้าคัญการใช้คลองน้้าในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ 
สงกรานต์ ฯ รวมถึงการใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อส่วนบุคคล เช่น การขอขมาแม่น้้า หรือ
การไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นต้น การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคลองน้้า การใช้น้้าในคลองเพ่ือรดน้้า
ต้นไม้การให้อาหารปลาในคลองน้้าใกล้บ้าน ส่วนกิจกรรมที่ไม่เคยท้าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเลย มี
การปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การทิ้งขยะลงในแม่น้้า การทิ้งเศษไม้ ปูน กระเบื้องลงในคลองน้้า  และการทิ้ง
น้้าเสียลงคลองน้้า 

 
ข้อเสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมสาธารณะยังน้อยอยู่ต้องสร้างภาคี
เครือข่ายให้มากกว่านี้ ผู้น้าตลาดต้องเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนจากทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมาร่วมกิจกรรม
ค้าขายให้มากขึ้นเหมือนตลาดน้้าคลองลัดมะยม 

 
กิตติกรรมประกำศ 

บทความวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าวัดตลิ่งชัน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครส้าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากที่ปรึกษาบทความ ที่ท้าให้บทความวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วง
สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด ที่ปรึกษาบทความวิจัยและประชาชน และผู้น้าชุมชน



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1607] 

ในตลาดน้้าคลองลัดมะยม ขอบคุณสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2533). เศรษฐกิจหมู่บ้ำนไทยในอดีต.[Online]. ค้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.se-ed.com/product/เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต.asp?no=9789748991634 

นิกิจ พลายชุม. (2540). กำรศึกษำแนวควำมคิดเชิงจริยธรรมและจิตส้ำนึกของประชำชนบริเวณสองฝั่ง
แม่น ้ำนครชัยศรีที่มีต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อมและกำรลดมลพิษของแม่น ้ำ.รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ของสถาบันราชภัฏนครปฐม. 

เพคก ์(Peck,1987). Building Community for the 21st Century. ERIC Digest. [Online] ค้นวันที่30
ตุลาคม2561จากhttp://www.ericdigests.org/1992-2/21st.htm 

ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด. (2552). กำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรชุมชนในกำรพัฒนำชมชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด. (2559). แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยทำงสังคมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ประชำชนตลำดน ้ำสู่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหำนคร(ผ่ำนข้อเสนอ
ของวช.). 

ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด. (2559). แนวทำงกำรด้ำรงชีวิตตำมหลักปรัญชำของเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชน
อำเซียนกรณีศึกษำนครหลวงเวียงจันทน์สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด. (2559). เศรษฐกิจสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริ. เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนระดับ
ปริญญำตรีสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมสังคมมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ. (เย็บเล็ม) 

สมสมัย เอียดคง. (2559). งำนวิจัยในชุมชน. [Online] ค้นวันที่30ตุลาคม2561จาก. Available from 
http://www.huso.tsu.ac.th/husojournal/somsmai_2551.pdf 

ส้านักงานเขตตลิ่งชัน. (2557). แผนปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปีพ.ศ. 2557. [Online] ค้นวันที่30ตุลาคม2561
จากhttp://bangkok.go.th/upload/user/00000058/Aboutus/planmanaul.pdf 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2554). แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ.2555-2559). กรุงเทพ :คุรุสภาลาดพร้าว. 

สุวรรนี ค้ามั่นและคณะ. 2551. ทุนทำงสังคมกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์. การสัมมนาวิชาการประจ้าปี2551 
เรื่อง สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน กลุ่ม 3 ทุนมนุษย์. วันทีีี 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน ชลบุรี. 

 
 
 


