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บทคดัย่อ 
 ชุมชนวัดจ าปาเป็นชุมชนท่ีตั้ งอยู่ริมคลองบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไดถึ้งสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และอาจกล่าวไดว้่าเป็นชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ดา้นวิถีชีวิต
ริมน ้ า ควรค่าแก่การอนุรักษ ์แต่ปัจจุบนัวถีิชีวติของผูค้นในชุมชนวดัจ าปามีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปตามสมยันิยมมากข้ึน มี
การขยายตวัของชุมชนท าให้พ้ืนท่ีริมคลองเดิมท่ีเคยเป็นเรือนพ้ืนถ่ิน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมถูกเปล่ียนแปลงไปเป็น
อาคารตามสมยันิยม เพราะสมาชิกชุมชนวดัจ าปามีการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและทศันคติดา้นค่านิยมรูปแบบอาคาร โดย
เห็นวา่สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเป็นเร่ืองของความลา้สมยั ท าใหเ้รือนพ้ืนถ่ินหลายหลงัไดถู้กร้ือถอน หรือดดัแปลงรูปแบบ
ไปตามสมยันิยม หากปล่อยให้สถานการณ์เกิดข้ึนในลกัษณะน้ีต่อไปอาจจะมีผลท าให้วิถีชุมชนริมน ้ าของชุมชนวดั
จ าปาสูญสลายไปในท่ีสุด ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบแนวทางการอนุรักษ ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวถีิความเป็นอยูข่องชุมชนริมน ้ าในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเสนอใหน้ าศกัยภาพของชุมชน มาผสมผสานกบั
ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว ท าใหเ้กิดเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม ท่ีเนน้ให้วดัจ าปาเป็นศูนยก์ลางใน
การพฒันาและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามศกัยภาพของตนเอง นอกจากน้ียงัมีการพฒันาท่ีว่างให้
สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาบริบทชุมชนจากอดีต 
และปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงบริบทชุมชนในดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี สังคม 
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มกายภาพ ซ่ึงเป็นบริบทท่ีหล่อหลอมใหเ้กิดเป็นวถีิชุมชน เพื่อเสนอแนะแนวทางบูรณาการ
ออกแบบผงัชุมชนวดัจ าปาตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
ค ำส ำคญั: ชุมชน  แผนผังแม่บท  การจัดแบ่งการใช้ท่ีดิน  การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 

Abstract 
 Wat Chumpa community is located along Khlong Bang Ramard canel, which is in Talingchun district, 
Bangkok, Thailand. It is worthly of preservation because the history of Wat Chumpa community, dating back to the 
early Rattanakosin period, and it reflected the community's way of life on the waterfront. However, the present 
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lifestyle of the people in the Wat Champa community had become more and more modernize. Not only the 
development of the community, this area used to comprise of the vernacular canal house and agricultural land that 
had been converted to modern buildings. The transformations had changed the attitudes and behaviors the members 
of the community towards the community’s architecture. Due to the changing of attitudes, some people had thought 
that vernacular architecture was obsolete. Hence, some vernacular housing units had been demolished or adapted to 
fit the modern lifestyle. If the situation persists, the waterfront community could have been eventually decayed. The 
research found the strategies of community preservation, in term of the cultural tourism. The design strategy is 
attempted to integrate the community participation combined with the Tourism activity. According to, the master 
plan focuses on Wat Chumpa temple which aimed to be the center of development and open spaces improvement 
for a better quality of life. Therefore, this research was focused on the context of the community and the analysis of 
factors that affect the urban context of the social, economic, cultural and the physical environment. This is the 
context that shaped the way of the community. This study proposes an integrated design flow based approach to 
sustainable development of the Wat Chumpa community. 

 
Keywords: community, master plan, sustainable development 
 

 
1. บทน า 

ชุมชนวดัจ าปาเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีตั้ งอยู่ริม
คลองบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาหลักฐานพบว่าเ ร่ืองราวของชุมชนได้ถูก
บันทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ตั้ งแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ ถือได้ว่าเป็นชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ด้านวิถีชีวิต
ริมน ้ า โดยเฉพาะการมีวิถีชุมชนท่ีผูกพันกับสายน ้ า 
ปัจจุบนัวิถีชีวิตของชุมชนวดัจ าปาได้เปล่ียนแปลงไป
จากเดิม เพราะการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการพฒันา
ด้านการคมนาคมทางบก ท าให้เส้นทางสัญจรทางล า
คลองถูกลดความส าคัญลง ขณะเดียวกันมีนักลงทุน
ไดม้าซ้ือท่ีดินเพ่ือจัดสรร และใชพ้ื้นท่ีเชิงพาณิชยม์าก
ข้ึน มีการถมท่ีดินให้สูงกว่าเดิม ในท่ีสุดคลองจึงถูก
ละเลยจนต้ืนเขิน และขาดการดูแลรักษา 

ผลกระทบจากการพฒันาพ้ืนท่ีโดยรอบชุมชน
วดัจ าปาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ใน

เร่ืองคุณค่าของวิถีชีวิตและบริบทชุมชนดั้ งเดิม จึงเกิด
การท าลายวิถีชุมชนริมคลอง  โดยเฉพาะการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ท าให้มีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมเพ่ือก่อสร้างอาคารพกัอาศัย หรือจัดสรร
ท่ีดิน ซ่ึงท าให้คุณค่าชุมชนถูกลดทอน บางคร้ังคนใน
ชุมชนเอง มีการเปล่ียนแปลง ค่านิยมและรูปแบบอาคาร 
เพราะมีความเช่ือวา่ บา้นสวนริมน ้ า เป็นเร่ืองของความ
ล้าสมัย บ้านเดิมหลายหลังได้ถูกปรับแต่ง ร้ือถอน 
รวมถึงพฒันาโครงการต่างๆ เช่น การขยายถนน การ
ก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ดยสารขนาดใหญ่ จึงอาจกล่าว
ได้ว่า การท่ีวิถีชุมชนเส่ือมสภาพนั้นมีสาเหตุ มาจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีมีตอบสนองความต้องการด้านการ
พฒันา ซ่ึงหากปล่อยให้สถานการณ์เกิดข้ึนในลกัษณะ
เช่นน้ีต่อไปจะมีผลท าให้วิถีชุมชนริมคลองวดัจ าปาสูญ
สลายไปในท่ีสุด 
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แมก้ระนั้นบางส่วนของชุมชนวดัจ าปายงัคง
ความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง 
การเขา้ใจการอยูร่่วมกนัแบบพ่ึงพาอาศยักนัระหวา่งคน
กบัธรรมชาติ ชุมชน มีเอกลกัษณ์ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี 
วฒันธรรม กล่าวคือ มีวิถีชีวิตท่ีผูกพนัอยูก่บัคลอง อยู่
แบบเก้ือกลูและพ่ึงพา ยดึถือประเพณีดั้งเดิม และมีวฒัน
ศิลปวฒันธรรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และมีความสมบูรณ์
ของ วิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง ชาวบา้น สภาพบา้นเรือน
เป็นไมใ้ตถุ้นสูง ส่วนใหญ่ปลูกอยูช่ายคลองและกระจาย
ตัวตามสวนผลไม้ ทุกคนจะอยู่กันโดยให้ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั ยงัมีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในวิถีชุมชนท่ี 
คงความเป็นวิถีแห่งชาวริมคลองซ่ึงควรค่าแก่การ
อนุรักษ ์

ผลจากการรักษาวิถีชีวิตริมคลองและสภาพ
พ้ืนท่ีของชุมชนวดัจ าไปส่งผลดีดา้นการท่องเท่ียวท าให้
ทุกวนัน้ีมีการพฒันาเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วฒันธรรมก็ตาม แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการ
วางแผนท่ีดี อาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัชุมชนทั้ง
ในด้านสภาพแวดลอ้ม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ 
สงัคม ในอนาคตได ้
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาบริบทชุมชน จากอดีต และปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนในอนาคต  

2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
บริบทชุมชนเพ่ือก าหนดขอบเขต และเป้าหมายการ
ด าเนินงานร่วมกนั ระหวา่งผูว้จิยัและสมาชิกในชุมชน  

3. บูรณาการออกแบบผงัชุมชนจากศักยภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม ทางมิติ สังคม เศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอ้ม 
 

 
รูปที่ 1 แสดงพ้ืนท่ีชุมชนวดัจ าปา เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 
(Google earth, 2012) 

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ 

วิธีการด าเนินงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ประยุกต์ โดยในการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจะใช้การเดิน
ส ารวจชุมชน เพื่อการบนัทึก ขอ้มูลกายภาพของอาคาร
และ สภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน การสอบถาม
ประวติัความเป็นมาของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั การ
ใชท่ี้วา่งในอาคารในวถีิชีวติประจ าวนัส่วนดว้ยเคร่ืองมือ
บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว อุปกรณ์วาดภาพ  

ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิจะอาศัยการคน้ควา้ขอ้มูล
ดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์การพฒันาพ้ืนท่ีจากหน่วยงาน
ท่ีเ ก่ียวข้อง  เพื่อการวิ เคราะห์ปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงบริบทชุมชนเพ่ือก าหนดขอบเขต และ
เป้าหมายการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างผู ้วิจัยและ
สมาชิกในชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน 

เม่ือทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อบริบทชุมชน
ในด้านต่างๆแล้วจึงน ามาบูรณาการ สรุปเป็นแนว
ทางการพฒันาชุมชนโดยสังเคราะห์ออกแบบผงัชุมชน
จากศกัยภาพชุมชนแบบองค์รวม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติ วฒันธรรม เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม 
 ทั้งน้ีเม่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ลว้เสร็จ
จะมีการน าเสนอผลการศึกษาใหต้วัแทนผูน้ าชุมชน และ
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลก่อนสรุปผลเพ่ือมอบ
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ให้ชุมชนน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
4. ผลการวจิยัและข้อวจิารณ์ 

ผลจากการศึกษาตามวตัถุประสงค์สามารถ
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1 )  จ า กก าร ศึ กษ าบ ริ บท ชุมชน  พบว่ า 
ประวติัศาสตร์ของชุมชนเดิมเป็นย่านการคา้ท่ีอยู่บน
เสน้ทางเดินทางน ้ าสายส าคญัดา้นตะวนัตกของกรุงเทพ 
และจากหลกัฐานท่ีปรากฎในจารึกของวดัจ าปา รวมทั้ง
ศิลปสถาปัตยกรรมของศาสนสถานภายในวดัจ าปา
แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการก่อสร้างวดั ณ ชุมชน
แห่งน้ีและในส่วนของอตัลกัษณ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ี
เป็นเรือนริมน ้ า พบว่า เกือบทุกหลงัจะมีองค์ประกอบ
หลกัไดแ้ก่ ส่วนพกัอาศยั ส่วนพ้ืนท่ีอเนกประสงคริ์มน ้ า 
โรงจอดเรือและ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
 ทั้ งน้ีผลจากการส ารวจชุมชนพบว่า คลองท่ี
ลอ้มรอบชุมชนมีโครงข่ายของล ากระโดง ท่ีช่วยในการ
กระจายน ้ าจากคลองสายหลักไปใช้ในการอุปโภค-
บ ริ โภคและท า ก า ร เ กษตร ใน พ้ืน ท่ี แต่ จ ากก าร
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการพฒันาท่ีดินท าให้พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมถูกลดความส าคัญลง ประกอบกับมีการ
สร้างถนนเขา้มายงัพ้ืนท่ีท าให้วิถีชีวิตของชาวชุมชนหัน
มาใชก้ารคมนาคมทางบกเป็นหลกั ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีคลอง
กั้นขวางกลายเป็นพ้ืนตาบอด ยงัคงตอ้งใชก้ารสญัจรทาง
น ้ าและทางเดินเท้าในการเข้าถึง ซ่ึงข้อจ ากัดจากการ
พฒันาดังกล่าวกลับส่งผลดีต่อการอนุรักษ์วิถีชีวิตท่ี
เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนวดัจ าปาไวไ้ด ้

 

 
รูปที่ 2 การสญัจรของชุมชนโดยคลอง  

 

 
รูปที่ 3 สดัส่วนกิจกรรมการเกษตร ในพ้ืนท่ีชุมชนวดัจ าปา 

 
2)  จากการวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงบริบทชุมชน พบว่า ปัจจัยการพฒันาจาก
ภายนอกได้เขา้มามีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงชุมชน
วดัจ าปา ทั้งในดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี สังคม 
เศรษฐกิจและ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกระแสความนิยมใน
กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดยรอบไดน้ ามา
ซ่ึงการพฒันาของชุมชน ทั้ งน้ีแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การพฒันาชุมชนเพ่ือความยัง่ยืนตอ้งใช้การบูรณาการ
กับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัของคนในชุมชน ให้เล็งเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษว์ถีิชุมชน และท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในการสืบสานเอกลกัษณ์และความเป็นถ่ินท่ีของชุมชน
ใหค้งอยูสื่บไป 

3) กรอบแนวทางการออกแบบวางผงัชุมชน
เสนอให้ควบคุมความสูงอาคารไม่ให้สูงเกินระดบัเดิม
และไม่ให้มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างรุกล ้ าล าคลอง เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์อาคารและสภาพแวดลอ้ม เก็บรักษา
ตน้ไมข้นาดใหญ่และทางสัญจรเดิม อีกทั้ งเป็น การ

คลองบางระมาด 
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รักษาสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีให้คงไวต้ามเดิม ส่งเสริม
เส้นทางคมนาคมทางน ้ าและปรับปรุงทางเดินเท้าให้
สามารถใชง้านเป็นทางจกัรยานเพื่อเปิดเป็นเส้นทางท่ี
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงนอกจากจะใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี แลว้ยงัสามารถใชส้ัญจรไปยงัชุมชน
อ่ืนโดยไม่ต้องย ้อนกลับทางเดิม และเพ่ิมศักยภาพ
เส้นทางให้สามารถใชเ้ป็นเส้นทางอพยพหรือให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

นอกจากน้ีควรปรับปรุงท่ีจอดรถของวดัเพื่อ
รองรับการสัญจรเขา้สู่พ้ืนท่ีทางรถยนต์ พ้ืนท่ีท่ีโล่ง
เสนอให้คงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเดิมไว ้ประกอบไป
ดว้ย เขตสาธารณะ พ้ืนท่ีดินวดัจ าปาและบริเวณรอบวดั
ทั้งหมด เป็นบริเวณท่ีมีศกัยภาพสูงสุดเน่ืองจากเป็นใจ
กลางชุมชน รวมถึงพ้ืนท่ีตลาดน ้ าของวดั เสนอให้
พฒันาเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นพ้ืนท่ีโล่งส าหรับ 
กิจกรรมต่างๆ มีอาคารขนาดเล็กโปร่ง กระจายตาม
ทางเดิน เพ่ือการค้าขาย แทรกไปกับลานกิจกรรม
นันทนาการ สันทนาการ โดยเอ้ือประโยชน์ในการ
บริการ สู่สาธารณะเ พ่ือรอง รับคนในชุมชนและ
นักท่องเท่ียว เขตก่ึงสาธารณะ พ้ืนท่ีดินดา้นติดคลอง
ทางดา้นเหนือของวดั เป็นเสน้ทางของคลองเขา้สู่ชุมชน 
เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีการสัญจรผ่านเขา้ออกของนักท่องเท่ียว 
ริมคลองหวัทา้ย ปัจจุบนัเป็นทางเดินริมคลอง และท่ีวา่ง
เปล่า เสนอให้คงประโยชน์ใชส้อยในการบริการชุมชน
และนักท่องเท่ียวโดยขยายเส้นทางต่อจากเดิมใชเ้ช่ือม
กนัทั้งหมด มีลานจอดรถรวม เพื่อบริการชุมชน และ
นกัท่องเท่ียว 

เขตพ้ืนท่ีพกัอาศัย มีทางคนเดินไปสู่กลุ่ม
บา้นพกัอาศยั ซ่ึงตรงข้ึนไปทางทิศตะวนัออกของวดั
จ าปา ปัจจุบนัอยูใ่นสภาพทรุดโทรม บริเวณน้ีเสนอให้
ปรับปรุง  และพัฒนาให้เป็นเขตการใช้ท่ีดินแบบ
ผสมผสาน มีการคา้ขายปะปนกบัการพกัอาศัย เป็น
อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น เขตพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีส่วนใน

ด้านเหนือและทิศใต้บางส่วนซ่ึงล้อมรอบด้วยคลอง 
เสนอใหพ้ฒันาไปเป็นแหล่งท่องเท่ียวบา้นสวน เพราะมี
อาคารพกัอาศัยเดิมซ่ึงมีความหนาแน่นน้อยและการ
ออกแบบพ้ืนท่ีบางส่วนให้เป็นท่ีพกัของนักท่องเท่ียว
แทรกตวัไปตามสวนและคลอง และเพื่อจดัให้เป็น เขต
พ้ืนท่ีกนัชน พ้ืนท่ีส่วนท่ีถอยร่นจากดา้นริมคลอง เพื่อ
เป็นกนัชนระหวา่งเขตพกัอาศยักบัแนวทางเดินริมน ้ า  

 

 
รูปที่ 4 เสนอแนะแนวทางชุมชนท่ีศึกษา 

 
การส่งเสริมการสัญจรทางน ้ าให้มากข้ึนจะ

ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยรถยนตแ์ละสามารถ
หลีกเล่ียงการจราจรท่ีติดขัดได้โดยตรง โดยการใช้
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบับริบทในพ้ืนท่ี
โดยอาจกนัรถยนตบุ์คคลภายนอกไวใ้นโซนนอก และ
เปล่ียนการสัญจรภายในเป็นแบบปลอดมลภาวะ  เพื่อ
ตอบรับการสัญจรทางน ้ าและทางเดินเทา้จากพ้ืนท่ี การ
จดัวางอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ีศึกษา
ควรค านึงถึงการระบายอากาศและการกันแดดท่ี
เหมาะสม ใชภู้มิสถาปัตยกรรมสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ี
น่าสบาย เพื่อลดการใชพ้ลงังานในตวัอาคาร 

การจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีว่างท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของ บริบทธรรมชาติ เพื่อให้การพฒันา
ชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียวควบคู่กนัไปอยา่งส่งเสริมซ่ึงกนั
และกนั อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นชุมชนท่ี ร่มร่ืน อยูเ่ยน็
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เป็นสุข และน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การด าเนินงานวางแผนและจดัการ เพื่อเสริมสร้างให้มี
พ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยเน้นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
บทบาทและคุณค่าท่ีส่งเสริมสนบัสนุนกนัของพ้ืนท่ีวา่ง
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณให้เพียง
พอท่ีจะเสริมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชน 
ตลอดจนเน้นการเสริมสร้างระบบนิเวศชุมชนและ
คุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีในการ
วางผงัไดจ้ดัพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เสนอ
ให้มีพ้ืนท่ีโล่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเทา้
จกัรยาน และคลองเพ่ือกิจกรรมร่วมกนัในชุมชน เช่น 
ปลูกพืชสวนครัว พกัผ่อน ออกก าลงักาย โดยมีพ้ืนท่ีสี
เขียว สอดแทรกอยู่ในทุกบริเวณ พ้ืนท่ีบา้นพกั ท่ี
อนุรักษ์ไวอ้าจใชเ้ป็นสโมสรชุมชนท่ีรวมกิจกรรมทาง
สงัคม 

 

 
รูปที่ 5 รูปแบบการวางผงับริเวณเส้นทางสญัจร 

 
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ จาก

การใชพ้ื้นท่ีอยา่งผสมผสานนั้น จะส่งเสริมใหเ้กิดการคา้
ขายแบบพาณิชยกรรมขนาดเล็ก เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน และเพ่ือใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวโดยมีแนว
ทางการพัฒนาดัง น้ี  เ พ่ิมพ้ืนท่ีลานจอดรถส าหรับ
นักท่องเท่ียว เ พ่ิมลานกิจกรรมในชุมชน และส่วน
สาธารณะ ส่วนนั่งเล่น จัดท าเส้นทางท่องเท่ียวชุมชน  

เพ่ือสร้างส่ิงดึงดูดให้กับชุมชนให้เป็นไปในแนวทาง
ชุมชนอนุรักษ ์
 

 
รูปที่ 6 เส้นทางและต าแหน่งกิจกรรมท่ีเสนอแนะ 

 

 
รูปที่ 7 ผงัเสนอแนะลานกิจกรรมและทางเดินริมน ้า 

 

 
รูปที่ 8 แนวทางเดิน ศาลา และท่าเรือ 
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5. การอภิปรายผล 
 โครงการวิจัยพัฒนาชุมชนวัดจ าปา เ ป็น
โครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษรั์กษา วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวถีิความเป็นอยูข่องชุมชน
ริมน ้ าในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีนับวนัจะเลือน
หายไป โดยเสนอแนวทางให้น าศกัยภาพของชุมชน มา
ผสมผสานกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ท าให้เกิดเป็น
ลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม (เสรี พงศ์
พิศ, 2531) โดยเน้นให้วดัจ าปาเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
ศกัยภาพของตนเอง นอกจากน้ียงัมีการพฒันาท่ีว่างให้
สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน 
ทั้ งน้ีแนวทางการพัฒนาท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถ
แบ่งเป็นประเด็นได ้3 ดา้นดงัน้ี 
 
ดา้นกายภาพ 

1) อนุรักษรู์ปแบบสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน โดย
นกัท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้และไดรั้บการถ่ายทอดโดย
การเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 

2) เกิดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
โดยใชศ้กัยภาพของชุมชนมาเป็นพ้ืนฐานของการพฒันา 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน และ 
เห็นชอบจากคนในชุมชน 

3) สร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวให้กับผูม้า
เยือนได้สัมผสัวฒันธรรมประเพณีในรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
ดา้นเศรษฐกิจ 

1) เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึง
สามารถสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนได ้

2) ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนช่วยกัน
รักษาส่ิง ท่ี ดีงามของชุมชนไว้ ส่งผลดีต่อสถาบัน
ครอบครัว และความผกูพนัสามคัคีของชุมชน 

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
1) ท าให้คนในชุมชนเกิดความรักและความ

หวงแหนทอ้งถ่ิน โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม  
2) อนุรักษแ์ละรักษาเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินให้

คงอยู่ ทั้ งรูปแบบวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กับชุมชนรุ่นหลงัได ้
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทั้ งทางตรง
และทางออ้ม  

3) สร้างประโยชน์ทางด้านการท่องเท่ียว
ควบคู่กับด้านการศึกษา  จัดเป็นรูปแบบการพกัผ่อน
หยอ่นใจ และยงัท าให้ไดรั้บความรู้ทางดา้นวฒันธรรม
ประเพณีของชุมชนท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจและมี
วถีิชีวติท่ีผกูพนักบัสายน ้ ามานาน 

4) เป็นชุมชนตวัอย่างเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  รวมถึงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ให้ผู ้ท่ี
สนใจศึกษาไดเ้ขา้มาเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแนวทางการ
พฒันาใหก้บัชุมชนอ่ืนๆต่อไป 

 
6. บทสรุป 
 ผลกระทบจากการพัฒนาของชุมชน ท าให้
บริบทต่างๆของชุมชนเปล่ียนแปลงไป ในขณะเดียวกนั
ขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ีกลายเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้การอนุรักษ์
วิถีชุมชนยงัคงอยู่ ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรมชุมชนริมคลองท่ีส าคัญอีกแห่ง
หน่ึงของกรุงเทพมหานคร ประกอบกบักระแสกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้มีบทบาทส าคัญต่อการ
พฒันาทั้ งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซ่ึงช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติของคนในชุมชนใหดี้ข้ึน 
 ดังนั้ นสมาชิกในชุมชนจึงเป็นผู ้มีบทบาท
หน้าท่ีท่ีตอ้งช่วยกนัอนุรักษ์ชุมชนแห่งน้ี ทั้งน้ีในการ
ด าเนินการจะต้องบูรณาการวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการ
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อนุรักษ์ สังคม ประเพณี วฒันธรรม เศรษฐกิจสังคม 
และ ส่ิงแวดล้อมอย่าง เ ป็นระบบ ซ่ึงต้อง มีความ
สอดคลอ้งกบัความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยให้
ความส าคญัแก่ความเป็นคนและความผสมกลมกลืนใน
ชุมชน (ฉัตรทิพย ์นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, 2541)  
ตามแนวทางการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัย เ ล่ม น้ีส า เ ร็จ ลุ ล่วงได้นั้ น  ผู ้วิจัย
โครงการฯ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยท่ีได้มอบทุนวิจัย 
จาก สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 
2554 และชุมชนวดัจ าปา ท่ีให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
และอ านวยความสะดวกในการส ารวจพ้ืนท่ี แง่คิด
รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาใหก้บัผูว้จิยัคร้ังน้ี 
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