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ย่านตล่งิ ชัน : ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
ย่านตลิง่ ชันมีประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลงมา
ช้านานนับแต่สมัยอยุธยาจนถึงปจจุบนั   เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี คี ณ
ุ ค่าทัง้ เชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม เป็นดินแดนเครือข่ายสายนำ เคยเป็นพืน้ ทีส่ วนดัง เดิม ทีน่ า และ
สวนผัก เป็นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของคนไทยและจีนทัง้ ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ และความเชื่อแบบจีน ด้วยความเป็ นพื้นที่อยู่ใกล้ใจกลางกรุงเทพ
มหานครจึงได้รบั การพัฒนาและเกิดการเปลีย่ นแปลง จนปจจุบนั ย่านตลิง่ ชัน
มิใช่ยา่ นทำนาและสวนผัก ส่วนพืน้ ทีส่ วนดัง้ เดิมเหลืออยูน่ ้อยมาก ซึง่ ทุกวัน
นี้ชาวสวนย่านตลิง่ ชันที่ยงั รักในถิ่นฐานพยายามรักษาวิถีชวี ติ ชาวสวน
วัฒนธรรมชาวนำชาวคลองไว้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง  ทำให้
ปจจุบนั ย่านตลิง่ ชันยังเป็นแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ระบบนิเวศและวัฒนธรรมทีส่ ำคัญ
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

Abstract

Thalingchan: a History of Development and Changes
Talingchan has a long and interesting history dating from
the Ayutthaya Period. It is a place where three different religions:
Buddhists, Christians and Confusions, have lived together in harmony
for around 200 years. Talingchan was once famous as a land of
canals and waterways with an abundance of orchards, paddy
fields and vegetable; the local people were known as canal people
who were very good at agriculture. However, due to the fact that
Talingchan is adjacent to the Bangkok metropolitan area it has been
massively developed, resulting in huge changes to its geography and
the resident’s lifestyle. The paddy fields are now all gone and vegetable
beds can hardly be seen. Very few canals are left. Nowadays,
among the winds of change, the last groups of local people have
been trying very hard to survive by preserving their traditional lifestyle,
as well as the local ecology and culture.
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ย่านตลิง่ ชันเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ ทางตะวันตกของกรุงเทพมหานคร  ใน
อดีตเป็นพืน้ ทีเ่ ต็มไปด้วยคูคลองราวกับเวนิสตะวันออก จึงมีผคู้ นทังไทยและ
้
จีนตัง้ ถิน่ ฐาน ทำสวน ทำนา และปลูกผัก จนกลายเป็ นแหล่งผลิตอาหาร
หล่อเลีย้ งชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมาช้านาน  ต่อมาเมือ่ มี
การพัฒนาความเจริญเข้าสูย่ า่ นนีด้ ว้ ยการสร้างถนนสายต่างๆ ทำให้ปจ จุบนั
พืน้ ทีท่ ำนาและสวนผักหมดไปกลายเป็ นบ้านจัดสรรและสถานทีร่ าชการ
เหลือพืน้ ทีส่ วนดัง้ เดิมอยู่ไม่มากทีช่ าวตลิง่ ชันภาคภูมใิ จและพยายามช่วย
กันรักษาไว้
พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงย่านตลิง่ ชันจึงเป็นทีน่ ่าศึกษา เพือ่
ให้เข้าใจวิถชี วี ติ วัฒนธรรมชาวสวนชาวคลองย่านตลิง่ ชัน
แม่นำลำคลอง : สายใยชีวิตของชาวย่านตลิ่ งชัน
พืน้ ทีย่ า่ นตลิง่ ชัน คือ พืน้ ทีเ่ ขตตลิง่ ชันและบริเวณโดยรอบ พืน้ ทีน่ ้ี
อยูท่ างตะวันตกของใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึง่ ปจจุบนั กรุงเทพมหานคร
มีการแบ่งกลุม่ พืน้ ทีใ่ นการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครออกเป็น
12 กลุม่   เขตตลิง่ ชันและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้รบั การจัดให้อยูใ่ นกลุม่ มหาสวัสดิ ์

* รองศาสตราจารย์, หมวดวิชาประวัตศิ าสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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แผนทีแ่ สดงเขตตลิง่ ชัน ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ มหาสวัสดิ์
ทีม่ า : กองนโยบายและแผนงาน, สำนักผังเมือง, ข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อการผังเมือง
(กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง, 2547), 22.

193

194

ดำรงวิชาการ

ซึง่ กลุม่ นี้ประกอบด้วยพืน้ ที่ 4 เขต ได้แก่ เขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิง่ ชัน เขต
บางแค และเขตหนองแขม ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่านี้จดั เป็นเขตเกษตรกรรมและทีอ่ ยู่
อาศัยทีย่ งั คงมีสภาพแวดล้อมทีด่ อี ยู่1
พืน้ ทีเ่ ขตตลิง่ ชันเดิมตัง้ อยู่ทางด้านตะวันตกของแม่นำเจ้าพระยา
สายเดิม (ปจจุบนั คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองบางกอก
ใหญ่) ทิศเหนือของเขตตลิง่ ชันจรดคลองมหาสวัสดิ ์(ฝงตรงข้าม คือ อำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุร)ี ทิศตะวันออกจรดถนนกาญจนาภิเษก และทิศใต้
จรดคลองบางเชือกหนัง
ภายในพืน้ ทีเ่ ขตตลิง่ ชันมีลกั ษณะเป็ นทีร่ าบลุ่มเต็มไปด้วยคูคลอง
สายนำซึ่งไหลขนานกันในแนวตะวันตกมาทางตะวันออกสู่ลำแม่นำเจ้าพระยา (สายเดิม) คลองทีส่ ำคัญนับจากด้านเหนือลงมา ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ ์
คลองบางระมาด คลองบางพรหม คลองบางน้อย และคลองบางเชือกหนัง  
นอกจากนี้ระหว่างคลองต่างๆ ยังมีการขุดคลองลัดเชือ่ มไปมาหาสูก่ นั 2
ชาวย่านตลิง่ ชันในอดีตจึงพึง่ พาสายนำและลำคลอง มีวถิ ชี วี ติ ชาว
นำชาวคลอง ใช้เส้นทางคมนาคมด้วยเรือเป็ นหลัก ชาวตลิง่ ชันจึงเป็ นชาว
สวนชาวนา มีชวี ติ อย่างสุขสงบและพอเพียงมาช้านาน

กองนโยบายและแผนงาน, สำนักผังเมือง, ข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ การผังเมือง (กรุงเทพฯ :
สำนักผังเมือง, 2547), 22.
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการชุมชนท่อง
เที่ยวแบบยังยื
่ น (เพิ่มเติ ม) ย่านตลาดนำตลิ่งชันและพืน้ ที่เกีย่ วเนื่ อง เขตตลิ่งชัน
(กรุงเทพฯ : กองการท่องเทีย่ ว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว กรุงเทพ
มหานคร ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 12.
1

แผนทีเ่ ก่าแสดงลำคลองในสมัยรัชกาลที ่ 5 ของพืน้ ทีย่ า่ นเขตตลิง่ ชัน
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, แผนทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ. 2431 - 2474 (กรุงเทพฯ : กรมแผนทีท่ หาร, 2527).
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ตลิ่ งชัน : มีชมุ ชนเก่าแก่นับแต่สมัยอยุธยา
จากวรรณคดีนริ าศเก่าแก่เกือบ 500 ปีมาแล้ว คือ “กำสรวลสมุทร” (เชือ่
ว่าอาจแต่งขึน้ ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ต่อสมัยสมเด็จพระรามา
ธิบดีท่ี 2  หรือระหว่าง พ.ศ. 2031 – พ.ศ. 2072)  ได้กล่าวถึงการเดินทางด้วย
เรือจากพระนครศรีอยุธยาลงมาตามลำแม่นำเจ้าพระยาทีม่ ลี กั ษณะคดโค้ง
โดยเฉพาะบริเวณตัง้ แต่จงั หวัดนนทบุรี ผ่านลงมาถึงใกล้ยา่ นบางกอกหรือ
ลำแม่นำ เจ้าพระยาสายเดิม (ซึง่ ปจจุบนั คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ
และคลองบางกอกใหญ่) และได้กล่าวถึงชุมชนสองฝงแม่นำเจ้าพระยาทีม่ ี
อยูแ่ ล้วในบริเวณนีห้ ลายแห่ง เช่น บางกรูด บางพลู บางเขน ฉมังราย บาง
ระมาด บางฉนัง บางจาก และบางนางนอง เป็ นต้น โดยเฉพาะบางระมาด
และบางฉนังนัน้ เป็นชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีย่ า่ นตลิง่ ชัน แสดงว่าราวเกือบ 500
ปีมาแล้ว บริเวณนี้มชี มุ ชนเก่าแก่และเป็ นย่านสวนผลไม้ มีทงั ้ กล้วย อ้อย
มะม่วง ขนุน มะปราง มะพร้าว และหมาก เป็นต้น ผูค้ นคึกคัก นำผลหมาก
รากไม้ ของสวนและขนมมาแลกซือ้ ขายกัน3
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชา (พ.ศ. 2077 - พ.ศ. 2089) โปรดฯ ให้
ขุดคลองลัดบางกอก (จากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในปจจุบนั ถึงหน้าโรงเรียนราชินี) ทำให้กระแสนำตัดตรงและขยายใหญ่ขน้ึ
กลายเป็ นลำแม่นำพระยาปจจุบนั   ส่วนลำแม่นำเจ้าพระยาเดิมกลายเป็ น
คลองบางกอกน้ อย คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ่ดงั เช่นที่เห็นใน
ปจจุบนั   การขุดคลองลัดบางกอกซึง่ เป็ นหนึ่งในคลองลัดหลายแห่งในสมัย
อยุธยานี้ ช่วยย่นระยะทางการเดินเรือจากปากอ่าวขึน้ ลงพระนครศรีอยุธยา

3

สุจติ ต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน? (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 22-29.
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แม่นำเจ้าพระยาเดิมก่อนขุดคลองลัดบางกอก
ทีม่ า : สุจติ ต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน? (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 22.

197

198

ดำรงวิชาการ

ราชธานีในขณะนัน้ ซึง่ เป็ นทัง้ เมืองหลวงเมืองท่าการค้านานาชาติและเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของราชอาณาจักร4
พื้นที่เขตตลิง่ ชันจึงกลายเป็ นพื้นที่ทางด้านตะวันตกของแม่นำ
เจ้าพระยาสายเก่ามานับแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง
ย่านตลิ่ งชัน : สวนในบางกอก
ในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ย่านตลิง่ ชันเป็ น
พื้นที่สวนหนึ่ งของ “สวนในบางกอก” เนื่ องจากพื้นที่ของเขตตลิง่ ชันเป็ น
พืน้ ทีร่ าบลุม่ มีแม่นำ ลําคลองสาขามากมาย และอยูไ่ ม่ไกลจากทะเล ทําให้ดนิ
บริเวณเขตตลิง่ ชันมีลกั ษณะเป็ นดินลักจืดลักเค็ม เหมาะกับการปลูกผลไม้
และผลไม้ทป่ี ลูกในย่านนี้จงึ มีรสชาติอร่อย5
ย่านตลิง่ ชันจึงเป็ นย่านปลูกผลไม้ท่มี ชี ่อื เสียงและเก่าแก่มากว่า
500 ปี   นับแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง  ดังทีก่ วีพรรณนาไว้ในวรรณคดีนิราศ
กําสรวลสมุทรเมือ่ เกือบ 500 ปีมาแล้ว และยิง่ กว่านัน้ เมือ่ ราชทูตชาวฝรังเศส
่
เดอ ลา ลูแบร์ เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. 2199 – พ.ศ. 2231) ได้บนั ทึกและวาดรูปพืชพรรณผลไม้ยา่ นบางกอก
ไว้เมือ่ 300 ปีทผ่ี า่ นมา เช่น หมาก มะพร้าว ทุเรียน มะม่วง และอืน่ ๆ เป็นต้น6
การทําสวนบริเวณย่านตลิง่ ชัน เป็นการทําสวนแบบยกร่อง ทําเป็ น
ขนัด มีรอ่ งนำ และลําประโดง เป็ นรูปแบบของการอาศัยความรูภ้ มู ปิ ญ
 ญา

เรือ่ งเดียวกัน, 34-35.
สุดารา สุจฉายา, ธนบุรี (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542), 22-24.
6
สุจติ ต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน?, 56-57.
4
5
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ต้นหมาก
ต้นมะพร้าว
ต้นทุเรียน
ทีม่ า : สุจติ ต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน? (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 55-57.

ในการจัดการนำและรูปแบบในการจัดการนำ ลักษณะการจัดการนำ
เช่นนี้ไม่พบในพืน้ ทีภ่ าคอืน่
ดังนัน้ เขตตลิ่งชันในอดีตจึงเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ที งชาวสวนและชาวนา
ั้
บริ เวณตลิ่ งชันจึงเป็ นอู่ข้าวอู่นำและเป็ นแหล่งผลาหารที่ สาํ คัญแห่ง
หนึ่ งในสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี จวบจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
ตลิ่ งชัน : การตัง้ ถิ่ นฐานและการขยายชุมชน
ผู้ค นที่ต งั ้ ถิ่น ฐานในเขตตลิ่ง ชัน ในสมัย อยุธ ยาตอนปลายจะอยู่
บริเวณสองฝง แม่นำ เจ้าพระยาเดิม คือ คลองบางกอกน้อยและคลองชักพระ
โดยเฉพาะบริเวณปากคลองบางระมาด ปากคลองบางพรม คลองมอญบริเวณ
ทีเ่ ชือ่ มกับปากคลองบางน้อย และปากคลองบางเชือกหนังมากกว่าตอนใน
ของบรรดาคลองต่างๆ
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แผนทีเ่ ขตตลิง่ ชัน
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการชุมชนท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น (เพิ ม่ เติ ม) ย่านตลาดนำตลิ ง่ ชันและพื้นที ่
เกีย่ วเนื อ่ ง เขตตลิ ง่ ชัน, 15.

ย่านตลิง่ ชัน : ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
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เมือ่ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 จึงมีผคู้ นหนีภยั สงคราม
และอพยพจากกรุงศรีอยุธยาลงมายังกรุงธนบุร ี และรอบๆ กรุงธนบุร ี รวม
ทังอพยพเข้
้
ามาตัง้ หลักแหล่งและชุมชนตามปากคลองและด้านในของคลอง
ต่างๆ ในเขตตลิง่ ชันมากขึน้
ต่อมาเมือ่ มีการสถาปนากรุงเทพมหานครขึน้ ใน พ.ศ. 2325 จึงมี
ผูค้ นอพยพเข้าไปตัง้ ถิน่ ฐานมากขึน้ ทัง้ ชาวไทยและชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่
ดํารงชีพด้วยการทําสวน ทํานา และมีการขยายชุมชนเข้าสูร่ มิ สองฝงของ
คลองสาขาต่างๆ ตอนในมากขึน้ เกิดเป็ นชุมชนต่างๆ กระจายอยูท่ วย่
ั ่ านนี้
โดยคนไทยจะสร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน คนจีนจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวม
จิตใจ แต่จะมีคนจีนบางกลุม่ ทีน่ บั ถือศาสนาคริสต์จะมีโบสถ์คริสต์เป็ นศูนย์
รวม7
ชุมชนชาวไทยย่านตลิ่ งชัน
ชุมชนคนไทยซึง่ เป็ นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ของย่านตลิง่ ชันตัง้ ถิน่ ฐาน
กันมาช้านานโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางและกระจายตัวอยู่ตามลำคลองต่างๆ
ได้แก่  บริเวณริมแม่นำ เจ้าพระยาเดิม (คลองบางกอกน้อยและคลองชักพระ)
คลองบางระมาด คลองบางพรม และคลองมอญ แยกสูค่ ลองบางกอกน้อย
และคลองบางเชือกหนัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการชุมชน
ท่องเที่ยวแบบยังยื
่ น (เพิ่ มเติ ม) ย่านตลาดนำตลิ่ งชันและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่ อง เขต
ตลิ่ งชัน (กรุงเทพฯ : กองการท่องเทีย่ ว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 14-15.
7
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ชุมชนย่านแม่นำเจ้าพระยาเดิ ม (คลองบางกอกน้อยและคลอง
ชักพระ)  ได้แก่  ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา  วัดน้อยใน วัดไก่เตีย้   วัดตลิง่ ชัน  
วัดช่างเหล็ก  วัดเรไร  วัดกาญจนสิงหาสน์  วัดรัชฎาธิฐาน  วัดปากนำฝง เหนือ
และวัดปากนำฝงใต้  ในอดีตและเมือ่ 50 ปีทผ่ี า่ นมาชุมชนรอบๆ วัดเหล่านี้
ล้วนยังเป็ นชุมชนชาวสวน และมีผคู้ นมากกว่าในคลองสาขา8
ชุมชนย่านคลองบางระมาด ได้แก่  ชมุ ชนย่านวัดมณฑป วัดสมรโกฏิ
วัดทอง  วดั จําปา  และวัดมะกอก  เมือ่ 50 ปีทแ่ี ล้วบริเวณปากคลองบางระมาด
ยังคงเป็นย่านปลูกผลไม้ทม่ี ชี อ่ ื เสียงมาแต่โบราณ  ผลไม้ทม่ี ชี อ่ ื ได้แก่ ทุเรียน
ละมุด มะไฟ กระท้อน มะม่วง มังคุด ส้ม และมะพร้าว ผลไม้ยา่ นนี้รสชาด
อร่อยมาก  ทุเรียนทีม่ ชี อ่ื   ได้แก่  พันธุก์ า้ นยาว  อีลวง  และจอกลอย  ส่วน
ส้มเขียวหวานนัน้ ชาวบ้านเล่าว่าเมือ่ 70 – 80 ปีกอ่ น ย่านบางระมาดนีเ้ ป็น

บ้านสวนริมคลอง

8

สวนผลไม้ยกร่องหลังวัดมณฑป (คลอง
บางระมาด)

เรื่องเดียวกัน, 16. และสัมภาษณ์ นพดล มาเสริมสิน, 9 มกราคม 2551.

ย่านตลิง่ ชัน : ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
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แหล่งแพร่กงิ่ พันธุส์ ม้ เขียวหวานไปสูท่ อ่ี น่ื ๆ9
ความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยผลไม้ยา่ นนี้และมีผคู้ นอยูค่ อ่ นข้างหนาแน่น
ทําให้เกิดตลาดนำบางระมาดขึน้ บริเวณปากคลองบางระมาด และเลิกไปเมือ่
หลายสิบปีก่อน
ชุมชนย่านคลองบางพรม ได้แก่ ชุมชนย่านวัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชฎาธิฐาน วัดปราสาท และวัดอินทราวาส (วัดประดู)่ เมือ่ 50 ปีทแ่ี ล้ว
ชุมชนย่านคลองบางพรมในอดีตทําสวนอยูป่ ากคลอง  ถัดเข้ามาด้านในยัง
เป็นท้องนา ดังจะเห็นร่องรอย คือ ปจจุบนั มีศาลพระแม่โพสพเก่าอยูร่ มิ คลอง
บางพรมใกล้แยกคลองลัดมะยม  ซึง่ ในอดีตเป็นศูนย์รวมของการทําพิธกี รรม
ย่านนี้ การทํานาย่านนี้ได้เปลีย่ นเป็ นสวนเมือ่ ราว 30 ปีเศษ10
ชุมชนย่านคลองบางน้ อย ได้แก่ ชุมชนย่านวัดเกาะ (ตังอยู
้ บ่ ริเวณ
เกาะทางแยกคลองบางน้อยและคลองบางเชือกหนัง) วัดกระโจมทอง และ
วัดสะพาน เมือ่ 50 ปีทแ่ี ล้วบริเวณย่านนีจ้ ะมีสวนเฉพาะปากคลอง ถัดเข้าไป
ด้านในคลองจะทํานา บริเวณคลองบางน้อยนี้มลี กั ษณะเป็ นทีล่ มุ่ กว่าคลอง
บางพรมและคลองบางระมาด ในอดีตได้รบั ผลกระทบจากนำขึน้ นำลง ผูค้ น
ตอนในทีจ่ ะเดินทางไปปากคลองและทีอ่ ่นื ๆ ต้องเดินเลาะคลองไปขึน้ เรือ
แท็กซีท่ ว่ี ดั เกาะ เพราะเวลานำลงเรือแท็กซีจ่ ะเกยนำตืน้ (ต่อมาในช่วงหลัง

สุกญ
ั ญา สุจฉายา, ความเชื่ อและพิ ธีกรรมในวิ ถีชีวิตของชาวสวนคลองบาง
ระมาด ธนบุรี, ทุนวิจยั สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2544, 43-45.
และสัมภาษณ์ ทวีศกั ดิ ์ หว่างจันทร์, 13 พฤษภาคม 2554.
10
สัมภาษณ์ บุญช่วย ปานพรม, 12 พฤศจิกายน 2553.
9

204

ดำรงวิชาการ

มีเรือหางยาวทีส่ ามารถแล่นผ่านนำตืน้ เข้าสูต่ อนในคลองได้)11
ชุมชนย่านคลองบางเชือกหนัง   เป็ นคลองทีอ่ ยูต่ อนล่างสุดของ
เขตตลิง่ ชัน อยูถ่ ดั จากคลองบางน้อยลงไปและอยูบ่ ริเวณแยกตรงวัดเกาะ
เช่นเดียวกับคลองบางน้อย ชุมชนคลองบางเชือกหนัง ได้แก่ วัดเกาะเป็ น
ศูนย์รวมปากคลอง  วดั ทอง  วดั พิกุล  วดั กําแพง  วดั ตะล่อม  และวัดมะพร้าว
เตีย้   บริเวณย่านนี้เป็นทีล่ มุ่ ตำ และเมือ่ 50 ปีทแ่ี ล้วบริเวณปากคลองยังเป็น
พืน้ ทีส่ วนมีผคู้ นอยูห่ นาแน่นมาช้านานเช่นเดียวกัน  ถัดเข้าไปด้านในคลอง
บางเชือกหนังจะเป็ นพืน้ ทีท่ ำนา12
เขตตลิง่ ชันเป็นพืน้ ทีเ่ รือกสวนไร่นามาแต่สมัยอยุธยาจวบจนปจจุบนั
ดังนัน้ วัดในเขตตลิง่ ชันซึง่ ปจจุบนั มีมากมาย 30 กว่าวัด มีทงั ้ วัดเก่าแก่สมัย
อยุธยาตอนกลางและตอนปลาย วัดทีบ่ รู ณะและสร้างใหม่ในสมัยธนบุรแี ละ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงถึงการตังถิ
้ น่ ฐาน การอพยพ และการขยายชุมชน
อย่างต่อเนื่องนับแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนคนไทยย่านตลิง่ ชัน ซึง่
ต่างศรัทธายึดมันและทํ
่
านุบาํ รุงพระศาสนา ต่างอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
ตามวิถชี วี ติ ของชาวแม่นำลําคลองย่านตลิง่ ชัน
ชุมชนชาวจีนย่านตลิ่ งชัน
ชาวจีนคงเป็นชนกลุม่ เล็กๆ ทีอ่ พยพเข้ามาและกระจายตัวอยูป่ ะปน
กับคนไทยย่านตลิง่ ชันนับแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยกรุงรัตน-

11
12

สัมภาษณ์ ชวน ชูจนั ทร์, 12 พฤศจิกายน 2553.
สัมภาษณ์ ประยงค์ (ไม่ทราบนามสกุล), ชาวบางเชือกหนัง, 20 พฤศจิกายน 2550.

ย่านตลิง่ ชัน : ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
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โกสินทร์  ส่วนใหญ่เป็ นชาวจีนแต้จวิ๋ จีนแคะ และจีนไหหลำ ชาวจีนเหล่านี้
มีอาชีพทำสวนและค้าขาย โดยเฉพาะเป็ นพ่อค้าเข้ามาค้าขายแลกเปลีย่ น
จวบจนในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2411 พ.ศ. 2453) จึงได้ปรากฏการตัง้ ถิน่ ฐานของคนจีนย่านตลิง่ ชันเป็นกลุม่ ใหญ่
ขึน้ 2 แห่ง คือ บริเวณริมคลองบางเชือกหนังและบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ ์
ชาวจีนย่านคลองบางเชือกหนัง จะตัง้ ถิน่ ฐานสองฝงคลองบาง
เชือกหนังตอนกลาง ซึง่ จะอพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานเมือ่ ใดไม่ทราบแน่ชดั แต่
ในราวตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5)
ได้ปรากฏคริสตชนจีนกลุม่ หนึง่ ซึง่ ส่วนใหญ่มอี าชีพทำสวน (ปลูกหมาก พลู
มะพร้าว ฯลฯ) และค้าขาย ได้รวมกลุม่ กันและสร้างโรงสวดเล็กๆ ทำด้วย
ไม้ไผ่เป็ นทีป่ ระกอบศาสนกิจใน พ.ศ. 2428 ต่อมาใน พ.ศ. 2433 จึงได้ม ี
การสร้างวัดหลังแรกขึน้ ริมคลองบางเชือกหนัง (ริมคลองบางเชือกหนังฝง เขต
ตลิง่ ชันในปจจุบนั ) และได้ชอ่ื ว่า วัดพระตรีเอกานุภาพ โดยอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของวัดกาลหว่าร์และวัดอืน่ ๆ ทีจ่ ะส่งพระสงฆ์สบั เปลีย่ นกันมาปกครอง
ดูแล  จนกระทัง่ พ.ศ.2495 วัดนี้ได้รบั การยกฐานะให้ปกครองตนเอง มีเจ้า
อาวาสของตนเองไม่จำเป็ นต้องขึน้ กับวัดอืน่ ๆ อีกจนทุกวันนี้13

อนุสรณ์ เปิด - เสกวัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร 20 กุมภาพันธ์ 1999 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์อสั สัมชัญ, 2542), 21-25.
13
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วัดพระตรีเอกานุภาพ (วัดหลังแรก)

นักบุญเปโตร

วัดธรรมมาสน์นกั บุญเปรโต (วัดหลังทีสอง)
่
ปจจุบนั ถูกรือ้ แล้ว
ทีม่ า : อนุสรณ์ เปิ ด – เสกวัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตรฯ, 27, 50 และ 52.

ย่านตลิง่ ชัน : ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
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วัดพระตรีเอกานุภาพนีไ้ ด้มกี ารสร้างวัดใหม่หลังที่ 2 ขึน้ ใน พ.ศ. 2497
เนื่องจากวัดหลังแรกเริม่ ผุพงั   เมือ่ สร้างเสร็จได้นามวัดใหม่วา่ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ระยะนีส้ ตั บุรษุ บางเชือกหนังเพิม่ จำนวนขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหลานชาวจีนทีต่ า่ งได้รบั การศึกษาจากโรงเรียนตรีมติ รวิทยาซึง่ สร้างขึน้
นับแต่ พ.ศ. 2461 วัดนีไ้ ด้มกี ารพัฒนาการศึกษาให้แก่ชาวบางเชือกหนังอย่าง
ต่อเนื่อง  ต่อมาใน พ.ศ. 2550 ได้มกี ารสร้างวัดและโรงเรียนขึน้ ใหม่ทใ่ี หญ่
และกว้างขวางขึน้ ด้านฝงตรงข้ามซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตภาษีเจริญ14

คลองขุดใหม่ จากหนังสือแผนที ่ Library World Atlas
ทีม่ า : อเนก นาวิกมูล, เปิ ดกรุภาพเก่า (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546), 262.

14

เรือ่ งเดียวกัน, 25-33.
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คริสตชนชาวบางเชือกหนังนับเป็นกลุม่ คริสตชนจีนเก่าแก่แห่งหนึง่
ของกรุงเทพมหานคร และทีน่ ่าสนใจคือเป็นกลุม่ คริสตชนชาวสวนเป็นส่วน
ใหญ่ ต่างยังมีความทรงจำและเรือ่ งราวร่วมกันมา จึงมีความผูกพันรักใคร่
และอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานสามัคคีกนั จนถึงรุน่ ลูกหลานจนทุกวันนี้
ชาวจีนย่านคลองมหาสวัสดิ เป็นกลุม่ ชาวจีนย่านตลิง่ ชันอีกกลุม่
หนึ่งทีเ่ ก่าแก่ ซึง่ มีการตัง้ ถิน่ ฐานภายหลังการขุดคลอง
คลองมหาสวัสดิ ์เป็ นคลองทีอ่ ยูต่ อนบนของย่านตลิง่ ชัน พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี
จ้างชาวจีนเป็นแรงงานขุดใน พ.ศ. 2403 เพือ่ เชือ่ มแม่นำ อ้อม (คลองบางกอก
น้อยตอนบนหรือลําแม่นำเจ้าพระยาเดิม) ตรงวัดชัยพฤกษมาลาตัดตรงไป
ออกแม่นำ ท่าจีนบริเวณเหนือศาลเจ้าสุบนิ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
คลองมหาสวัสดินี์ ้มชี อ่ื เรียกขานกันทัวไปว่
่ า “คลองขุดใหม่” หรือ “คลอง
15
ขุด”
เมือ่ ขุดคลองมหาสวัสดิเสร็
์ จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานทีส่ องฝงคลอง (ด้านใต้คลองเป็ นเขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ ด้าน
เหนือคลองเป็ นเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บางส่วนอยู่ในเขต
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม) ให้แก่พระราชโอรส พระราชธิดา พระ
บรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ทําให้เกิดการเปิดพืน้ ทีย่ า่ นตลิง่ ชันตอนเหนือ
เป็ นทีท่ ำนา แต่คงมีการทํานาในระยะแรกๆ บ้าง เพราะชาวจีนทีข่ ดุ คลอง
บางคนได้ขอเช่าทีเ่ จ้านายทำสวนผลไม้และทําสวนผัก  ต่อมามีชาวจีนทัง้
อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล, มหาสวัสดิ์ 150 ปี มหานทีพระราชทาน (นครปฐม : คณะ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), 9-15
15

ย่านตลิง่ ชัน : ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
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จากเมืองจีน จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ อพยพเข้าไปเช่า
ที่ดินทํามาหากิ นตัง้ ถิ่นฐานมากขึน้ ชาวจีนเหล่านี้ ส่วนใหญ่นิยมปลูก
ผัก ทําให้ยา่ นคลองมหาสวัสดิ์กลายเป็ นย่านสวนผักมานานนับ 100 ปี16
บริเวณสองฝงคลองมหาสวัสดิส์ ่วนใหญ่ จึงเป็ นชุมชนชาวจีนที่
กระจายตัวอยู  ่ เราจึงพบศาลเจ้าตามริมคลองหลายแห่งทีส่ ำคัญ  เช่น  ศาลเจ้า
เซียมซือกง  ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย  และโรงเจต้นโพธิ์17

เจ้าพ่อเห้งเจีย

โรงเจต้นโพธิ์

สัมภาษณ์ ชูศกั ดิ ์ แซ่เตียว และสุนยี ์ จงสิทธิสจั จะกุล, 4 มีนาคม 2554.
สัมภาษณ์ กมล ตังจิ
้ ตวิสทุ ธิ,์ และวัฒนา ตรีวทิ ยากุล, 26 กุมภาพันธ์ 2554; สัมภาษณ์
วิชยั ศิรวิ ไิ ลกุล, 13 เมษายน 2554.
15
17

ดำรงวิชาการ

210

ศาลเจ้าเซียมซือกง

ชุมชนตลิ่ งชัน : แหล่งสวนผลไม้ นา และสวนผัก
ย่านตลิง่ ชันเป็นแหล่งสวนผลไม้มชี อ่ ื อยูบ่ ริเวณปากคลองบางระมาด
บางพรม บางน้อย และบางเชือกหนัง ถัดเข้ามาตอนในเป็ นท้องนา  เมือ่ ขุด
คลองมหาสวัสดิ ์ พ.ศ. 2403 (ในรัชกาลที่ 4) พืน้ ทีร่ มิ คลองมหาสวัสดิจึ์ งค่อยๆ
พัฒนากลายเป็ นย่านสวนผักต่อมา  ในอดีตตลิง่ ชันจึงเป็ นแหล่งสวนผลไม้
นาข้าว และสวนผักหล่อเลีย้ งชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดอืน่ ๆ ใกล้เคียง
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประมาณ พ.ศ.
2468 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มกี ารทําแผนทีค่ ลองต่างๆ ในย่านตลิง่ ชันเพือ่ การ
ดูแลและจัดการเกีย่ วกับการชลประทานในเขตตลิง่ ชัน แผนทีน่ ้ียนื ยันและ
แสดงให้เห็นชัดว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6  ในเขตตลิง่ ชันยังคงมีพน้ื ทีท่ าํ สวน
และพืน้ ทีท่ าํ นา
พืน้ ที่ทาํ นา ในเขตตลิง่ ชันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั หรือเมือ่ 90 ปีทผ่ี า่ นมา ได้แก่ บริเวณถัดจากปากคลองต่างๆ เข้า
มาตอนใน โดยมีชอ่ ื เรียกย่านทํานาต่างๆ เช่น ทุง่ นาตําบลบางระมาด ทุง่ นา
ตําบลบ้านไทร  ทุง่ นา (แถบคลองศาลเจ้า) ทุง่ นาตําบลบางพรม  และทุง่ นา

ย่านตลิง่ ชัน : ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ และการเปลีย่ นแปลง
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แสดงพืน้ ทีสวนอยู
่
ด่ า้ นตะวันออกของเขตตลิง่ ชัน พืน้ ทีนาอยู
่ ต่ อนในในสมัย รัชกาลที ่ 6
ทีม่ า : สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ผ.ร.6 น. 421.

ตําบลบางเชือกหนัง เป็ นเครือ่ งยืนยันว่า ตลิง่ ชันเมือ่ 90 ปีทแ่ี ล้วคือแหล่ง
อูข่ าวอูน่ ำ18
ดังนัน้ นับแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จนถึง
สมัยต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั   เขตตลิง่ ชันยังมี
สภาพพืน้ ทีท่ าํ นาประมาณครึง่ หนึง่ ของพืน้ ทีใ่ นเขตตลิง่ ชัน ร่องรอยหลักฐาน
การทำนาในย่านนีท้ ย่ี งั หลงเหลืออยูใ่ นปจจุบนั คือ ศาลแม่โพสพเก่าริมคลอง
บางพรม
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ผ.ร.6 น. 421 เรือ่ ง แผนทีค่ ลองต่างๆ ในท้องที่
อ.ตลิง่ ชัน และบริเวณทีจ่ ะตัง้ ทำนบสูบนำช่วยเหลือชาวนา อ.ตลิง่ ชัน พ.ศ. 2468.
18
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ส่วนการค้าข้าวในอดีตนัน้ จะมีชาวจีนพายเรือเอาของมาแลกข้าว
ของทีน่ าํ มาส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีม่ กั ไม่คอ่ ยมีในพืน้ ที่ เช่น กะปิ
นำปลา นำมัน ฯลฯ ต่อมาได้เกิดโรงสีขน้ึ อยูบ่ ริเวณริมคลองบางเชือกหนัง
ประมาณ 2 - 3 โรง โดยคนจีนเป็นเจ้าของ โรงสีเหล่านีไ้ ด้เลิกไปราว 30 ปีแล้ว
						

นาข้าว

ชาวบ้านเขตตลิง่ ชันตอนในทีม่ อี ายุประมาณ 50 – 80 ปีเศษ ยังมี
ความทรงจําเรือ่ งท้องนา  การทํานา  การทําขวัญข้าว  การไหว้แม่โพสพ  และ
บางบ้านยังมีรปู หล่อแม่โพสพองค์เล็กๆ เก็บรักษาไว้อยูจ่ นทุกวันนี้ ปจจุบนั
ชาวบ้านได้รวมกันสร้างศาลแม่โพสพใหม่ไว้ในวัดศิรวิ ฒ
ั นารามซึง่ เคยเป็ น
นาเก่าและใช้ผนื นาแห่งนี้สร้างวัดนี้แทนเมือ่ ราว 20 ปีเศษทีผ่ า่ นมา19
ราว 70 ปีทผ่ี า่ นมา ด้วยรายได้ทด่ี กี ว่า บริเวณตอนในด้านตะวันตก
ของบรรดาคลองต่างๆ ในเขตตลิง่ ชันได้มกี ารปรับตัวและเปลีย่ นแปลงจาก

19

สัมภาษณ์ ชวน ชูจนั ทร์, 12 พฤศจิกายน 2553.
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รูปเคารพแม่โพสพในศาลแม่โพสพใหม่
ในวัดศิรวิ ฒ
ั นาราม

การทํานามาทําสวนผลไม้จนทัว  เขตตลิ
่
ง่ ชันจึงกลายเป็ นย่านสวนผลไม้ท่ี
มีชอ่ื เสียง รสชาติอร่อย ส่งเข้าไปขายยังใจกลางกรุงเทพมหานคร
ผลไม้ทม่ี ชี อ่ื เสียงในสมัยนัน้ ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน มะไฟ ลําไย
ละมุด ชมพู่ กล้วย มะพร้าว ขนุน มะม่วง และส้มเขียวหวาน เป็ นต้น พันธุ์
ผลไม้จ ากสวนย่ า นตลิ่ง ชัน นี้ ก ลายเป็ น แม่ พ นั ธุ์ข องผลไม้ใ นย่ า นอื่น ๆ
ของประเทศต่อมา
สวนผักย่านคลองมหาสวัสดิ์ เป็นแหล่งปลูกผักทีม่ ชี อ่ ื กว่า 100 ปี
ชาวจีนส่วนใหญ่ทย่ี ดึ อาชีพปลูกผักมักเป็นชาวจีนแต้จวิ๋ และจีนแคะ
ริมคลองมหาสวัสดิทั์ ง้ สองฟากฝงกลายเป็ นย่านปลูกผักเป็ นส่วนใหญ่และ
เป็ นการปลูกผักแบบยกร่อง ผักทีป่ ลูก ได้แก่ กุยช่าย คะน้า ผักกาดขาว
ผักกาดเขียว กวางตุง้ ถัวฝ
่ กยาว แตงกวา มะเขือยาว ฟกทอง ขึน้ ฉ่าย และ
20
ต้นหอม เป็ นต้น

20

สัมภาษณ์ ละออง อึง้ ธรรมกุล, 13 เมษายน 2554.
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ผักย่านนี้ระยะแรกจะมีพอ่ ค้าไปรับซือ้ เมือ่ มีการปลูกผักกันมากขึน้
ระยะหลังจะส่งผักโดยทางเรือไปขายตลาดเก่า ตลาดท่าเตียน และปากคลอง
ตลาด บริเวณขึน้ ลงผักในเขตตลิง่ ชันทีพ่ อ่ ค้าหรือคนเรือนำผักลงเรือ เรียก
ว่า “สะพานผัก” นัน้ จะอยูร่ มิ คลองมหาสวัสดิ ์ มีหลายแห่ง แต่ทส่ี าํ คัญมี 2
แห่ง คือ สะพานผักฝั ง่ เขตตลิ่ งชันบริ เวณริ มคลองมหาสวัสดิ์ ติ ดกับ
ปากคลองศาลเจ้า และสะพานผักฝั ง่ ตรงข้ามปากคลองศาลเจ้าซึ่ ง
ปัจจุบนั อยู่ในพืน้ ที่ของเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 21

สะพานผักฟาก อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

สวนผักแบบยกร่อง

ย่านตลิ่ งชันกับการเปลี่ยนแปลง
ชาวตลิง่ ชันในอดีตมีวถิ ชี วี ติ ชาวสวนชาวนาต้องใช้ความขยันอดทน
และอยูแ่ บบเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การคมนาคมทางนำเป็นหลัก วิถชี วี ติ ของ
ชาวตลิง่ ชันเริม่ เปลีย่ นแปลงเมือ่ เกิดนำท่วมใหญ่ 2 ครัง้ และเกิดการเปลีย่ น

21

สัมภาษณ์ นิธกิ านต์ เลิศหทัยกาญจน์, 13 เมษายน 2554.
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แปลงอย่างรวดเร็วเมือ่ มีการสร้างถนนขึน้ มากมายในเขตตลิง่ ชัน
การเกิ ดนำท่วมใหญ่ย่านตลิ่ งชัน 2 ครัง้ คือ ใน พ.ศ. 2485 และ
พ.ศ. 2535
การเกิดนำท่วมใน พ.ศ. 2485 ส่งผลให้สวนและนาล่มและเสียหาย
ต้นไม้ต่างๆ เช่น ทุเรียน มังคุด ละมุด มะไฟ มะม่วงพราหมณ์ และอืน่ ๆ
ตาย นาล่ม ตามมาด้วยเศรษฐกิจตกตำ ข้าวยากหมากแพงเป็นทีจ่ ดจําของ
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ยา่ นตลิง่ ชันเป็ นอย่างดี
หลังจากนัน้ ชาวตลิง่ ชันเริม่ ปรับตัวค่อยเลิกทำสวนและทำนา หันมา
ทำสวนกล้วยไม้ สวนไม้ดอก (เช่น เยอบีรา่ ดาวเรือง) และพืชสวนครัวหรือ
ที่ชาวบ้านเรียกว่าสวนต้มยำกัน (เช่น โหระพา แมงลัก ตะไคร้ สะระแหน่
ข่า ขิง มะกรูด กะเพรา และเตย) ส่งขายปากคลองตลาด ทําให้เศรษฐกิจ
ย่านตลิง่ ชันดีขน้ึ 22
ครันต่
้ อมาใน พ.ศ. 2535 เกิดนำท่วมหนักอีก สวนและนาย่านตลิง่ ชัน
ได้รบั ความเสียหายมากมายอีกครัง้ ทำให้ชาวบ้านไม่คอ่ ยฟื้นสวนและเลิก
ทำนากันหมด
ยิง่ กว่านัน้ ตลอดระยะเวลา 40 ปีทผ่ี า่ นมามีการทยอยสร้างถนนหลาย
สายและสะพานมากมายในย่านตลิง่ ชัน  เช่น  ถนนชัยพฤกษ  ถนนสวนผัก  
ถนนพุทธมณฑลสาย 1  ถนนแก้วเงินทอง  ถนนปากนำ - วัดกระโจม  และ
ถนนบางระมาด

สัมภาษณ์ ไวพจน์ นัตทิม; สุรยี ์ จุลเสวก และวันชัย นาคทอง, 20 พฤศจิกายน
2550.
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ดอกเยอบีรา่ ไทย

สวนกล้วยไม้

สวนเตย

นอกจากนี้ยงั มีการสร้างสะพานพระปิ่นเกล้า (พ.ศ. 2516) และถนน
เชือ่ มฝง พระนครกับฝง ธนบุรเี ข้าสูย่ า่ นตลิง่ ชันทำให้การเดินทางจากใจกลาง
กรุงเทพมหานครสูย่ า่ นนีส้ ะดวกและรวดเร็ว  อีกทังระยะหลั
้
งมีการสร้างเครือ
ข่ายถนนเชือ่ มโยงใยสูท่ กุ ส่วนของกรุงเทพมหานครผ่านย่านตลิง่ ชัน  ได้แก่  
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ถนนบรมราชชนนี  ถนนกาญจนาภิเษก  และถนนราชพฤกษ์  เป็ นต้น23
พืน้ ทีย่ า่ นตลิง่ ชันเกือบ 30 ตารางกิโลเมตร แต่มถี นนสายต่างๆ ตัด
นับกว่า 10 สาย ถนนตัดเข้าสูพ่ น้ื ทีใ่ ดของตลิง่ ชันจะทําให้ทด่ี นิ มีราคาสูง จึง
เกิดการซือ้ ทีด่ นิ ทําบ้านจัดสรร ถมคลองคู ลําประโดงต่างๆ พืน้ ทีน่ าและสวน
ผักจึงหมดไปจากย่านตลิง่ ชัน เหลือแต่พน้ื ทีส่ วนซึง่ เป็ นสวนผลไม้ดงั ้ เดิม
และสวนพืชสวนครัวอยูบ่ า้ งแต่ไม่มากนัก
การเปลี่ยนแปลงที่หยุดยัง้ ไม่ได้ ทำให้วิถีชีวิตชาวสวน ชาว
คลองย่ า นตลิ่ ง ชัน ที่ อ ยู่ก นั มาช้ า นานกํา ลัง เปลี่ ย นแปลงและต้ อ ง
ปรับตัว แต่คนตลิ่งชันจำนวนไม่น้อยที่ยงั รักถิ่นฐานยังคงยืนหยัดไม่
ยอมขายที่ดิน เพราะต่างภาคภูมิใจในพืน้ แผ่นดินที่บรรพบุรษุ ได้สร้าง
ไว้ และหลายคนยังแน่ วแน่ ท่ีจะทำสวนต่อไปด้วยเหตุผลว่า “ทําสวน
เพราะชอบอิสระ เราทําอย่างนี้ มีความสุข ถึงลําบากกาย แต่สบายใจ”
วันนี้ สายนำ ลําคลอง ผูค้ น และวัฒนธรรมของชาวตลิ่ งชัน
ยังคงดํารงอยู่และยังพอเป็ นแหล่งเรียนรู้ทงั ้ เชิ งนิ เวศและวัฒนธรรม
แห่งหนึ่ งของกรุงเทพมหานครที่มีเสน่ หอ์ ยู่

มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการชุมชน
ท่องเที่ยวแบบยังยื
่ น (เพิ่ มเติ ม) ย่านตลาดนำตลิ่ งชันและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่ อง เขต
ตลิ่ งชัน, 26-27.
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