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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชน ตลาดน้้าตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยเก็บแบบสัมภาษณ์ จากประชาชน ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่มีวิถีชีวิตริมน้้า 
ในตลาดน้้าตลิ่งชันจ้านวน 30 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ตลาดน้้าตลิ่งชัน เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร ยังมีการด้ารงชีวิตประจ้าวันและการท้ากิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตริมน้้า ทั้งเรื่องการใช้น้้า
ในการอุปโภคบริโภค การใช้สายน้้าเพ่ือสัญจร จัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์คูคลอง ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาต่าง และ เทศกาลต่างๆ ซึ่งการด้าเนินงานจัดท้ากิจกรรมต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตตามปกติ  ส่วน
ส้านักงานเขตตลิ่งชัน เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้้าตลิ่งชันให้
เกิดความยั่งยืนควบคู่ไปกับการด้ารงชีวิตของคนในเขตตลาดน้้าตลิ่งชัน  ประชาชนในตลาดน้้าตลิ่งชันตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ เพ่ือรักษาวิถีชีวิตอันดีงามของตลาดน้้าให้ด้ารงอยู่ต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : วิถีชีวิตริมน้้า,ตลาดน้้าตลิ่งชัน,การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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Abstract 
This research is to study the waterfront lifestyle of the people. Floating Market Taling Chan, 
Bangkok A qualitative research methodology. The interviews collected from citizens, 
entrepreneurs and people with waterfront lifestyle. Taling Chan floating market in 30 of the 
data analysis. Found that people in the market Talingchan Bangkok. There is also the daily 
life and activities of the waterfront lifestyle. Both the water consumption. The use of water 
for commuters Event cultural conservation ditches. Religious rites and festivals of which the 
operating activities of life as usual. The office Taling Chan The agency is to support and 
promote the tourism of Taling Chan Floating alongside the sustainable livelihood of people 
in Taling Chan floating market. People in Taling Chan floating market is aware of 
conservation. To preserve the life of a good market to continue to exist. 
 
Key words: River of life style, floating market, sustainable tourism. 
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บทน้ำ 
            ในปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายเกิดขึ้นหลายประเภทและหลาย
รูปแบบด้วยกัน และค่อนข้างท่ีจะได้รับความสนใจจากประชากรในประเทศและชาวต่างประเทศ และประเทศ
ไทยมีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี อัธยาศัยไมตรีของชาวไทยที่เป็น
อีกแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติให้เข้ามาสนใจประเทศไทย นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กระจายสู่ชุมชน 
             ลักษณะการด้ารงชีวิตของผู้คนริมคลองชักพระ ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบชาวสวน เพ่ือสอดคล้องกับการ
พักผ่อนของคนในชุมชนเมือง ตลาดน้้าจึงเป็นเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้จึงเกิดตลาดน้้าตลิ่งชันขึ้น โดยผู้ริเริ่มคือนายประชุม เจริญลาภ ผู้อ้านวยการเขตตลิ่ง
ชัน เป็นผู้รับนโยบายและท้าโครงการพัฒนาตลาดน้้าหน้าส้านักงานเขตตลิ่งชันขึ้นเมื่อปลาย พ.ศ. 2530 เพ่ือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
            ตลาดน้้าตลิ่งชันเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยว เนื่องจากตลาดน้้าถือ
เป็นสถานที่ครบวงจรทั้ง นั้งเรือชมสวนกล้วยไม้ต่าง แหล่งรวมอาหารนานาชนิดทั้งอาหารโบราณมาจนถึง
อาหารร่วมสมัย อีกท้ังมีดนตรีบรรเลงตลอดการท่องเที่ยว ตลาดน้้าถึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมา
จ้านวนมาก เศรษฐกิจของตลาดเป็นไปในทางที่ดี แต่ผลกระทบของตลาดส่วนมากส่งผลให้ สภาพแวดล้อม
บริเวณตลาดน้้าก็จะเสื่อมโทรมไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากขยะที่มาจากนักท่องเที่ยว และ มลพิษต่างๆ ส่งผลให้
บางตลาดมีจ้านวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลง และ สิ่งที่มากขึ้นคือความเสื่อมโทรมของตลาด 
            ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และปลูกสร้างจิตส้านึกไปรวมกัน สร้างการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ขึ้น 
เริ่มจากการปลูกฝั่งจิตส้านึกรักสิ่งแวดล้อมในตลาดน้้าตั้งแต่ชาวบ้านในเขตตลาดน้้าตลิ่งชัน ไปจนถึง
นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้้า ร่วมถึงการสร้างกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นส่วนนึงของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และด้ารงวิถีชีวิตให้คงอยู่สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดน้้าตลิ่งชัน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   เขต ตลิ่งชัน 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 

เนื อเรื่อง/กำรทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าตลิ่งชันเพ่ือการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร การ

ด้ารงชีวิตประจ้าวันและการท้ากิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตริมน้้าอยู่เป็นประจ้า ทั้งเรื่องการใช้น้้าในการอุปโภค
บริโภค การใช้สายน้้าเพื่อสัญจร จัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์คูคลอง ส่วนส้านักงานเขตตลิ่งชัน 
เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้้าตลิ่งชัน ให้เกิดความยั่งยืนควบคู่ไป
กับการด้ารงชีวิตของคนในเขตตลาดน้้าตลิ่งชัน การศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นาย โกมล เย็นเปี่ยม 
(2558:บทคัดย่อ) พบว่าตลาดน้้าตลิ่งชันมีการจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งการ
ด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆประชาคมตลาดน้้าตลิ่งชันเป็นหลักในการท้ากิจกรรม ส่วนส้านักงานเขตตลิ่งชัน  เป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
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วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 
เก็บข้อมูลจากประชาชน ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่มีวิถีชีวิตริมน้้า ของตลาดน้้าตลิ่งชัน ระเบียบวิธีวิจัย

แบบเชิงคุณภาพ จ้านวน 30 คน โดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ (Interview From) ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแบบสัมภาษณ์ เมื่อได้รับ
ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปท้าการวิเคราะห์ที่
ประกอบแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้าผล จากนั้นน้าผลที่ได้มาท้าการสรุป
อภิปรายผลและน้าเสนอด้วยวิธีการพรรณนา  
 

ผลกำรวิจัย 
ผลการศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนชาวตลาดน้้าตลิ่งชัน เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน เขต

ตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะการด้ารงชีวิตของผู้คนริมคลองชักพระ ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบชาวสวน เพ่ือ
สอดคล้องกับการพักผ่อนของคนในชุมชนเมือง ตลาดน้้าจึงเป็นเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ 
และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้้าตลิ่งชันให้เกิดความ
ยั่งยืนควบคู่ไปกับการด้ารงชีวิตของคนในเขตตลาดน้้าตลิ่งชัน  ประชาชนในตลาดน้้าตลิ่งชันตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ เพ่ือรักษาวิถีชีวิตอันดีงามของตลาดน้้าให้ด้ารงอยู่ต่อไป 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1-2 แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวตลาดน้้าตลิ่งชัน การใช้ชีวิตริมน้้า และการอนุรักษ์ความเป็นไทยของ

ชาวตลาดน้้า 
 
 เมื่อตลาดน้้าตลิ่งชันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นักท่องเที่ยวมากขึ้น การอนุรักษ์สภาพ
สิ่งแวดล้อมในตลาดน้้าตลิ่งชันจึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญต่อประชาชน  ชาวตลาดน้้าตลิ่งชันมีระบบการจัดการขยะ เพ่ือ
อนุรักษ์ และสร้างสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตส้านึกการรักษาตลาดน้้าให้คงไว้ซึ่งความ
สะอาด และ สภาพแวดล้อมของตลาดน้้าตลิ่งชันที่ดีสืบต่อไป 
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ภาพที่ 2.1-2 ส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะ โดยมีทั้งโครงการจากส้านักงานตลิ่งชัน และ

โครงการที่เป็นของประชาชนในตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 

ในวันหยุดมีการน้าผลผลิตในท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนกันจนก่อเกิดเป็นตลาดน้้าตลิ่งชันตลาดน้้าตลิ่งชัน
เป็นตลาดน้้าที่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของวิถีชีวิตริมน้้า มีการพายเรือขายของ และล่องเรือเพ่ือศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติ ทั้งนี้ตลอดสองฝั่งคลองนั้นยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตริมน้้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1-2 แสดงให้เห็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 
 

อภิปรำยผล 
การศึกษาวิถีชีวิตริมน้้าตลาดน้้าตลิ่งชันเพ่ือการท่องเที่ยว ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปและอภิปรายผลได้ว่า การด้ารงชีวิตประจ้าวันและการท้ากิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตริมน้้าอยู่เป็นประจ้า ทั้ง
เรื่องการใช้น้้าในการอุปโภคบริโภค การใช้สายน้้าเพ่ือสัญจร จัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์ คู
คลอง ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งการด้าเนินงานจัดท้ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนส้านักงานเขตตลิ่งชัน เป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้้าตลิ่งชัน ให้เกิดความยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การด้ารงชีวิตของคนในเขตตลาดน้้าตลิ่งชัน  ประชาชนในตลาดน้้าตลิ่งชันตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1635] 

และ การจัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้แก่ตลาดน้้า เช่น การจัดตั้งชมรมดนตรีไทย 
โดยการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในเขต ตลาดน้้าตลิ่งชัน ทุกวันเสาร์ อาทิตย์จะมีการบรรเลงดนตรีไทยให้นักท่อง
เที่ยงฟังอีกด้วย ประชาคมตลาดน้้าตลิ่งชันเป็นหลักในการท้ากิจกรรม ส่วนส้านักงานเขตตลิ่งชัน  เป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตลาดน้้าตลิ่งชัน ให้เกิดความยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การด้ารงชีวิตของคนในเขตตลาดน้้าตลิ่งชัน  เป็นต้นการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นาย โกมล 
เย็นเปี่ยม ( 2558:บทคัดย่อ ) พบว่าตลาดน้้าตลิ่งชันมีการจัดกิจกรรมอย่างยั่งยืนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่ง
การด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆประชาคมตลาดน้้าตลิ่งชันเป็นหลักในการท้ากิจกรรม ส่วนส้านักงานเขตตลิ่งชัน  
เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

 
ข้อเสนอแนะ 

เครือข่ายทางสังคม อาทิ ผู้ประกอบการที่มาจากคนในชุมชนน้อยมาก ผู้ประกอบการภายนอกมี
มากกว่า คนในชุมชนออกไปท้างานข้างนอกกันหมด ควรมีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาความหวง
แหน อีกท้ังควรกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมภายในชุมชนอันดีงามสืบไป 

 
กิตติกรรมประกำศ 

บทความวิจัยเรื่องวิถีชีวิตริมน้้าของประชาชนตลาดตลิ่งชันเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตตลิ่งชัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานครส้าเร็จได้ด้วยที่ปรึกษาบทความ ที่ท้าให้บทความวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ภูสิทธ์ ภูค้าชะโนด ที่ปรึกษาบทความวิจัยและประชาชนในตลาดน้้าวัด
สะพาน ขอบคุณสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  
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