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	 ยา่นตลิง่ชนัมปีระวตัศิาสตร	์ พฒันาการ	 และการเปลีย่นแปลงมา 

ชา้นานนบัแตส่มยัอยธุยาจนถงึป�จจบุนั		เป็นพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่ทัง้เชงินิเวศและ 

วฒันธรรม	เป็นดนิแดนเครอืขา่ยสายน�ำ	เคยเป็นพืน้ทีส่วนดั�งเดมิ	ทีน่า	และ 

สวนผกั	 เป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของคนไทยและจนีทัง้ทีน่บัถอืศาสนาพทุธ	 ศาสนา 

ครสิต์	และความเชื่อแบบจนี	ด้วยความเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ใจกลางกรุงเทพ 

มหานครจงึไดร้บัการพฒันาและเกดิการเปลีย่นแปลง	 จนป�จจบุนัยา่นตลิง่ชนั 

มใิชย่า่นทำนาและสวนผกั	สว่นพืน้ทีส่วนดัง้เดมิเหลอือยูน้่อยมาก	ซึง่ทกุวนั 

น้ีชาวสวนย่านตลิง่ชนัที่ยงัรกัในถิ่นฐานพยายามรกัษาวถิีชวีติชาวสวน 

วฒันธรรมชาวน�ำชาวคลองไว้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง		ทำให ้

ป�จจบุนัยา่นตลิง่ชนัยงัเป็นแหลง่เรยีนรูท้ ัง้ระบบนิเวศและวฒันธรรมทีส่ำคญั 

แหง่หน่ึงของกรงุเทพมหานคร



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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	 ยา่นตลิง่ชนัเป็นพืน้ทีร่าบลุม่ทางตะวนัตกของกรงุเทพมหานคร		ใน 

อดตีเป็นพืน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยคคูลองราวกบัเวนิสตะวนัออก	 จงึมผีูค้นทัง้ไทยและ 

จนีตัง้ถิน่ฐาน	 ทำสวน	 ทำนา	 และปลกูผกั	 จนกลายเป็นแหลง่ผลติอาหาร 

หลอ่เลีย้งชาวกรงุเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คยีงมาชา้นาน		ต่อมาเมือ่ม ี

การพฒันาความเจรญิเขา้สูย่า่นน้ีดว้ยการสรา้งถนนสายตา่งๆ	 ทำใหป้�จจบุนั 

พืน้ทีท่ำนาและสวนผกัหมดไปกลายเป็นบา้นจดัสรรและสถานทีร่าชการ	 

เหลอืพืน้ทีส่วนดัง้เดมิอยู่ไม่มากทีช่าวตลิง่ชนัภาคภูมใิจและพยายามช่วย

กนัรกัษาไว้

	 พฒันาการและการเปลีย่นแปลงยา่นตลิง่ชนัจงึเป็นทีน่่าศกึษา	 เพือ่ 

ใหเ้ขา้ใจวถิชีวีติวฒันธรรมชาวสวนชาวคลองยา่นตลิง่ชนั

 

แม่น�ำลำคลอง : สายใยชีวิตของชาวย่านตล่ิงชนั

	 พืน้ทีย่า่นตลิง่ชนั	คอื	พืน้ทีเ่ขตตลิง่ชนัและบรเิวณโดยรอบ	พืน้ทีน้ี่ 

อยูท่างตะวนัตกของใจกลางกรงุเทพมหานคร	 ซึง่ป�จจบุนักรงุเทพมหานคร

มกีารแบง่กลุม่พืน้ทีใ่นการบรหิารจดัการเมอืงของกรงุเทพมหานครออกเป็น 

12	กลุม่		เขตตลิง่ชนัและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดร้บัการจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่มหาสวสัดิ ์

*	รองศาสตราจารย,์	หมวดวชิาประวตัศิาสตร	์คณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร.
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แผนทีแ่สดงเขตตลิง่ชนั ซึง่อยูใ่นกลุม่มหาสวสัดิ์

ทีม่า : กองนโยบายและแผนงาน, สำนกัผงัเมอืง, ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือการผงัเมือง 

(กรงุเทพฯ : สำนกัผงัเมอืง, 2547), 22.
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ซึง่กลุม่น้ีประกอบดว้ยพืน้ที	่ 4	 เขต	 ไดแ้ก่	 เขตทววีฒันา	 เขตตลิง่ชนั	 เขต 

บางแค	 และเขตหนองแขม	ซึง่พืน้ทีเ่หลา่น้ีจดัเป็นเขตเกษตรกรรมและทีอ่ยู ่

อาศยัทีย่งัคงมสีภาพแวดลอ้มทีด่อียู่1

	 พืน้ทีเ่ขตตลิง่ชนัเดมิตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกของแม่น�ำเจา้พระยา 

สายเดมิ	(ป�จจบุนั	คอื	คลองบางกอกน้อย	คลองชกัพระ	และคลองบางกอก 

ใหญ่)	ทศิเหนือของเขตตลิง่ชนัจรดคลองมหาสวสัดิ	์(ฝ�่งตรงขา้ม	คอื	อำเภอ 

บางกรวย	จงัหวดันนทบรุ)ี	ทศิตะวนัออกจรดถนนกาญจนาภเิษก	และทศิใต ้

จรดคลองบางเชอืกหนงั

	 ภายในพืน้ทีเ่ขตตลิง่ชนัมลีกัษณะเป็นทีร่าบลุ่มเตม็ไปดว้ยคคูลอง 

สายน�ำซึ่งไหลขนานกนัในแนวตะวนัตกมาทางตะวนัออกสู่ลำแม่น�ำเจา้- 

พระยา	(สายเดมิ)	คลองทีส่ำคญันบัจากดา้นเหนือลงมา	ไดแ้ก	่คลองมหาสวสัดิ ์

คลองบางระมาด	คลองบางพรหม	คลองบางน้อย	และคลองบางเชอืกหนงั		

นอกจากน้ีระหวา่งคลองต่างๆ	ยงัมกีารขดุคลองลดัเชือ่มไปมาหาสูก่นั2 

	 ชาวยา่นตลิง่ชนัในอดตีจงึพึง่พาสายน�ำและลำคลอง	 มวีถิชีวีติชาว 

น�ำชาวคลอง	 ใชเ้สน้ทางคมนาคมดว้ยเรอืเป็นหลกั	 ชาวตลิง่ชนัจงึเป็นชาว 

สวนชาวนา	มชีวีติอยา่งสขุสงบและพอเพยีงมาชา้นาน

1	กองนโยบายและแผนงาน,	สำนกัผงัเมอืง,	ข้อมลูพ้ืนฐานเพ่ือการผงัเมือง	(กรงุเทพฯ	: 

สำนกัผงัเมอืง,	2547),	22.
2	มหาวทิยาลยัศลิปากร,	คณะโบราณคด,ี	รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการชมุชนท่อง 

เท่ียวแบบยัง่ยืน (เพ่ิมเติม) ย่านตลาดน�ำตล่ิงชนัและพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เขตตล่ิงชนั 

(กรงุเทพฯ	 :	 กองการทอ่งเทีย่ว	 สำนกัวฒันธรรม	 กฬีา	 และการทอ่งเทีย่ว	 กรงุเทพ 

มหานคร	รว่มกบั	คณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร,	2550),	12.
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ตล่ิงชนั : มีชมุชนเก่าแก่นับแต่สมยัอยธุยา

	 จากวรรณคดนิีราศเกา่แกเ่กอืบ	500	ปีมาแลว้	คอื	“กำสรวลสมทุร”	(เชือ่ 

วา่อาจแตง่ขึน้ในสมยัสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที	่3	ตอ่สมยัสมเดจ็พระรามา 

ธบิดทีี	่2		หรอืระหวา่ง	พ.ศ.	2031	–	พ.ศ.	2072)		ไดก้ลา่วถงึการเดนิทางดว้ย 

เรอืจากพระนครศรอียธุยาลงมาตามลำแมน่�ำเจา้พระยาทีม่ลีกัษณะคดโคง้ 

โดยเฉพาะบรเิวณตัง้แต่จงัหวดันนทบุร	ีผา่นลงมาถงึใกลย้า่นบางกอกหรอื 

ลำแมน่�ำเจา้พระยาสายเดมิ	(ซึง่ป�จจบุนั	คอื	คลองบางกอกน้อย	คลองชกัพระ 

และคลองบางกอกใหญ่)	 และไดก้ลา่วถงึชมุชนสองฝ�่งแมน่�ำเจา้พระยาทีม่ ี

อยูแ่ลว้ในบรเิวณน้ีหลายแหง่	 เชน่	บางกรดู	บางพล	ูบางเขน	ฉมงัราย	บาง 

ระมาด บางฉนัง	บางจาก	และบางนางนอง	เป็นตน้	โดยเฉพาะบางระมาด 

และบางฉนงันัน้เป็นชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีย่า่นตลิง่ชนั	 แสดงวา่ราวเกอืบ	 500 

ปีมาแลว้	 บรเิวณน้ีมชีมุชนเก่าแก่และเป็นยา่นสวนผลไม	้ มทีัง้กลว้ย	 ออ้ย 

มะมว่ง	ขนุน	มะปราง	มะพรา้ว	และหมาก	เป็นตน้	ผูค้นคกึคกั	นำผลหมาก 

รากไม	้ของสวนและขนมมาแลกซือ้ขายกนั3

	 ตอ่มาในสมยัสมเดจ็พระชยัราชา	(พ.ศ.	2077	-	พ.ศ.	2089)	โปรดฯ	ให ้

ขดุคลองลดับางกอก	 (จากบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ ทา่พระจนัทร ์

ในป�จจบุนัถงึหน้าโรงเรยีนราชนีิ)	ทำใหก้ระแสน�ำตดัตรงและขยายใหญ่ขึน้

กลายเป็นลำแม่น�ำพระยาป�จจุบนั		ส่วนลำแม่น�ำเจ้าพระยาเดมิกลายเป็น 

คลองบางกอกน้อย	คลองชกัพระ	และคลองบางกอกใหญ่ดงัเช่นที่เหน็ใน 

ป�จจุบนั		การขดุคลองลดับางกอกซึง่เป็นหน่ึงในคลองลดัหลายแห่งในสมยั

อยธุยาน้ี	 ชว่ยยน่ระยะทางการเดนิเรอืจากปากอ่าวขึน้ลงพระนครศรอียธุยา 

3	สจุติต	์วงษเ์ทศ,	กรงุเทพฯ มาจากไหน?	(กรงุเทพฯ	:	มตชิน,	2548),	22-29.
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แมน่�ำเจา้พระยาเดมิก่อนขดุคลองลดับางกอก

ทีม่า : สจุติต ์วงษเ์ทศ, กรงุเทพฯ มาจากไหน? (กรงุเทพฯ : มตชิน, 2548), 22.
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ราชธานีในขณะนัน้ซึง่เป็นทัง้เมอืงหลวงเมอืงท่าการคา้นานาชาตแิละเป็น

ศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ำคญัของราชอาณาจกัร4

	 พื้นที่เขตตลิง่ชนัจงึกลายเป็นพื้นที่ทางด้านตะวนัตกของแม่น�ำ 

เจา้พระยาสายเก่ามานบัแต่สมยัอยธุยาตอนกลาง

ย่านตล่ิงชนั : สวนในบางกอก

	 ในสมยัอยุธยาตอนกลางถงึสมยักรุงรตันโกสนิทรย์่านตลิง่ชนัเป็น

พื้นที่สวนหน่ึงของ	“สวนในบางกอก”	เน่ืองจากพื้นที่ของเขตตลิง่ชนัเป็น 

พืน้ทีร่าบลุม่	มแีมน่�ำลาํคลองสาขามากมาย	และอยูไ่มไ่กลจากทะเล	ทาํใหด้นิ 

บรเิวณเขตตลิง่ชนัมลีกัษณะเป็นดนิลกัจดืลกัเคม็	 เหมาะกบัการปลกูผลไม	้

และผลไมท้ีป่ลกูในยา่นน้ีจงึมรีสชาตอิรอ่ย5 

	 ย่านตลิง่ชนัจงึเป็นย่านปลูกผลไม้ที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากว่า	

500	ปี		นับแต่สมยัอยุธยาตอนกลาง		ดงัทีก่วพีรรณนาไวใ้นวรรณคดนิีราศ 

กาํสรวลสมทุรเมือ่เกอืบ	500	ปีมาแลว้	และยิง่กวา่นัน้เมือ่ราชทตูชาวฝรัง่เศส 

เดอ	ลา	ลแูบร	์เขา้มาเจรญิสมัพนัธไมตรใีนรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

(พ.ศ.	2199	–	พ.ศ.	2231)	ไดบ้นัทกึและวาดรปูพชืพรรณผลไมย้า่นบางกอก 

ไวเ้มือ่	300	ปีทีผ่า่นมา	เชน่	หมาก	มะพรา้ว	ทเุรยีน	มะมว่ง	และอืน่ๆ	เป็นตน้6 

	 การทาํสวนบรเิวณยา่นตลิง่ชนั	 เป็นการทาํสวนแบบยกรอ่ง ทาํเป็น 

ขนัด มีรอ่งน�ำ และลาํประโดง เป็นรปูแบบของการอาศยัความรูภ้มิูป�ญญา 

4	เรือ่งเดยีวกนั,	34-35.
5	สดุารา	สจุฉายา,	ธนบรีุ (กรงุเทพฯ	:	สารคด,ี	2542),	22-24.
6	สจุติต	์วงษเ์ทศ,	กรงุเทพฯ มาจากไหน?,	56-57.
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ในการจดัการน�ำและรปูแบบในการจดัการน�ำ	 ลกัษณะการจดัการน�ำ 

เชน่น้ีไมพ่บในพืน้ทีภ่าคอืน่

 ดงันัน้เขตตล่ิงชนัในอดีตจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทัง้ชาวสวนและชาวนา 

บริเวณตล่ิงชนัจึงเป็นอู่ข้าวอู่น�ำและเป็นแหล่งผลาหารท่ีสาํคญัแห่ง

หน่ึงในสมยัอยธุยา สมยักรงุธนบรีุ จวบจนถึงสมยัรตันโกสินทร์

ตล่ิงชนั : การตัง้ถ่ินฐานและการขยายชมุชน

	 ผู้คนที่ตัง้ถิ่นฐานในเขตตลิ่งชนัในสมยัอยุธยาตอนปลายจะอยู่ 

บรเิวณสองฝ�ง่แมน่�ำเจา้พระยาเดมิ	 คอื	 คลองบางกอกน้อยและคลองชกัพระ	

โดยเฉพาะบรเิวณปากคลองบางระมาด	ปากคลองบางพรม	คลองมอญบรเิวณ 

ทีเ่ชือ่มกบัปากคลองบางน้อย	 และปากคลองบางเชอืกหนงัมากกวา่ตอนใน

ของบรรดาคลองต่างๆ

ทีม่า : สจุติต ์วงษเ์ทศ, กรงุเทพฯ มาจากไหน? (กรงุเทพฯ : มตชิน, 2548), 55-57.

ตน้หมาก ตน้มะพรา้ว ตน้ทเุรยีน
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แผนทีเ่ขตตลิง่ชนั

ทีม่า : ปรบัปรงุจาก มหาวทิยาลยัศลิปากร, คณะโบราณคด,ี รายงานฉบบัสมบรูณ์  

โครงการชมุชนท่องเทีย่วแบบยัง่ยืน (เพิม่เติม) ย่านตลาดน�ำตลิง่ชนัและพ้ืนที ่

เกีย่วเนือ่ง เขตตลิง่ชนั, 15.
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	 เมือ่กรงุศรอียธุยาเสยีแกพ่มา่ใน	พ.ศ.	2310	จงึมผีูค้นหนีภยัสงคราม 

และอพยพจากกรงุศรอียธุยาลงมายงักรงุธนบุร	ีและรอบๆ	กรงุธนบุร	ีรวม 

ทัง้อพยพเขา้มาตัง้หลกัแหลง่และชมุชนตามปากคลองและดา้นในของคลอง 

ต่างๆ	ในเขตตลิง่ชนัมากขึน้

	 ต่อมาเมือ่มกีารสถาปนากรงุเทพมหานครขึน้ใน	 พ.ศ.	 2325	 จงึมี

ผูค้นอพยพเขา้ไปตัง้ถิน่ฐานมากขึน้ทัง้ชาวไทยและชาวจนี	 ซึ่งส่วนใหญ่ 

ดาํรงชพีดว้ยการทาํสวน	 ทาํนา	 และมกีารขยายชมุชนเขา้สูร่มิสองฝ�่งของ 

คลองสาขาต่างๆ	ตอนในมากขึน้	เกดิเป็นชมุชนต่างๆ	กระจายอยูท่ ัว่ยา่นน้ี	

โดยคนไทยจะสรา้งวดัเป็นศนูยก์ลางชมุชน	 คนจนีจะมศีาลเจา้เป็นศนูยร์วม 

จติใจ	แต่จะมคีนจนีบางกลุม่ทีน่บัถอืศาสนาครสิตจ์ะมโีบสถค์รสิตเ์ป็นศนูย์

รวม7 

ชมุชนชาวไทยย่านตล่ิงชนั

	 ชุมชนคนไทยซึง่เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ของย่านตลิง่ชนัตัง้ถิน่ฐาน

กนัมาชา้นานโดยมวีดัเป็นศูนยก์ลางและกระจายตวัอยู่ตามลำคลองต่างๆ	

ไดแ้ก	่	บรเิวณรมิแมน่�ำเจา้พระยาเดมิ	(คลองบางกอกน้อยและคลองชกัพระ)	

คลองบางระมาด	คลองบางพรม	และคลองมอญ	แยกสูค่ลองบางกอกน้อย

และคลองบางเชอืกหนงั

7	มหาวทิยาลยัศลิปากร,	คณะโบราณคด,ี	รายงานฉบบัสมบูรณ์  โครงการชุมชน 

ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (เพ่ิมเติม) ย่านตลาดน �ำตล่ิงชนัและพืน้ท่ีเก่ียวเน่ือง เขต 

ตล่ิงชนั	 (กรงุเทพฯ	 :	 กองการทอ่งเทีย่ว	 สำนกัวฒันธรรม	 กฬีา	 และการทอ่งเทีย่ว	

กรงุเทพมหานคร	รว่มกบั	คณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร,	2550),	14-15.
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 ชุมชนย่านแม่น �ำเจ้าพระยาเดิม (คลองบางกอกน้อยและคลอง 

ชกัพระ)		ไดแ้ก่		ชมุชนวดัชยัพฤกษมาลา		วดัน้อยใน	วดัไก่เตีย้		วดัตลิง่ชนั		

วดัชา่งเหลก็		วดัเรไร		วดักาญจนสงิหาสน์		วดัรชัฎาธฐิาน		วดัปากน�ำฝ�ง่เหนือ 

และวดัปากน�ำฝ�่งใต	้	ในอดตีและเมือ่	50	ปีทีผ่า่นมาชมุชนรอบๆ	วดัเหลา่น้ี

ลว้นยงัเป็นชมุชนชาวสวน	และมผีูค้นมากกวา่ในคลองสาขา8 

 ชมุชนย่านคลองบางระมาด 	ไดแ้ก	่	ชมุชนยา่นวดัมณฑป	วดัสมรโกฏ ิ

วดัทอง		วดัจาํปา		และวดัมะกอก		เมือ่	50	ปีทีแ่ลว้บรเิวณปากคลองบางระมาด 

ยงัคงเป็นยา่นปลกูผลไมท้ีม่ชีือ่เสยีงมาแตโ่บราณ		ผลไมท้ีม่ชีือ่	ไดแ้ก	่ทเุรยีน 

ละมดุ	มะไฟ	กระทอ้น	มะมว่ง	มงัคดุ	สม้	และมะพรา้ว	ผลไมย้า่นน้ีรสชาด 

อรอ่ยมาก		ทเุรยีนทีม่ชีือ่		ไดแ้ก่		พนัธุก์า้นยาว		อลีวง		และจอกลอย		สว่น 

สม้เขยีวหวานนัน้	ชาวบา้นเลา่วา่เมือ่	70	–	80	ปีกอ่น	ยา่นบางระมาดน้ีเป็น 

8	เรื่องเดยีวกนั,	16.	และสมัภาษณ์	นพดล	มาเสรมิสนิ,	9	มกราคม	2551.

บา้นสวนรมิคลอง สวนผลไมย้กรอ่งหลงัวดัมณฑป (คลอง 

บางระมาด)
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แหลง่แพรก่ิง่พนัธุส์ม้เขยีวหวานไปสูท่ีอ่ ืน่ๆ9 

	 ความอุดมสมบรูณ์ดว้ยผลไมย้า่นน้ีและมผีูค้นอยูค่อ่นขา้งหนาแน่น 

ทาํใหเ้กดิตลาดน�ำบางระมาดขึน้บรเิวณปากคลองบางระมาด	และเลกิไปเมือ่ 

หลายสบิปีก่อน

 ชมุชนย่านคลองบางพรม	 ไดแ้ก่	 ชมุชนยา่นวดักาญจนสงิหาสน์	

วดัรชัฎาธฐิาน	วดัปราสาท	และวดัอนิทราวาส	(วดัประดู)่	เมือ่	50	ปีทีแ่ลว้ 

ชุมชนยา่นคลองบางพรมในอดตีทาํสวนอยูป่ากคลอง		ถดัเขา้มาดา้นในยงั 

เป็นทอ้งนา	ดงัจะเหน็รอ่งรอย	คอื	ป�จจบุนัมศีาลพระแมโ่พสพเกา่อยูร่มิคลอง 

บางพรมใกลแ้ยกคลองลดัมะยม		ซึง่ในอดตีเป็นศนูยร์วมของการทาํพธิกีรรม 

ยา่นน้ี	การทาํนายา่นน้ีไดเ้ปลีย่นเป็นสวนเมือ่ราว	30	ปีเศษ10  

 ชมุชนย่านคลองบางน้อย	ไดแ้ก	่ชมุชนยา่นวดัเกาะ	(ตัง้อยูบ่รเิวณ 

เกาะทางแยกคลองบางน้อยและคลองบางเชอืกหนงั)	 วดักระโจมทอง	และ 

วดัสะพาน	เมือ่	50	ปีทีแ่ลว้บรเิวณยา่นน้ีจะมสีวนเฉพาะปากคลอง	ถดัเขา้ไป 

ดา้นในคลองจะทาํนา	บรเิวณคลองบางน้อยน้ีมลีกัษณะเป็นทีลุ่ม่กวา่คลอง

บางพรมและคลองบางระมาด	ในอดตีไดร้บัผลกระทบจากน�ำขึน้น�ำลง	ผูค้น 

ตอนในทีจ่ะเดนิทางไปปากคลองและทีอ่ื่นๆ	 ตอ้งเดนิเลาะคลองไปขึน้เรอื 

แทก็ซีท่ีว่ดัเกาะ	 เพราะเวลาน�ำลงเรอืแทก็ซีจ่ะเกยน�ำตืน้	 (ตอ่มาในชว่งหลงั 

9	 สุกญัญา	สุจฉายา,	ความเช่ือและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวสวนคลองบาง 

ระมาด ธนบุรี,	ทุนวจิยัสถาบนัไทยศกึษา	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	2544,	43-45. 

และสมัภาษณ์	ทวศีกัดิ	์หว่างจนัทร์,	13	พฤษภาคม	2554.
10	สมัภาษณ์	บุญช่วย	ปานพรม,	12	พฤศจกิายน	2553.
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มเีรอืหางยาวทีส่ามารถแลน่ผา่นน�ำตืน้เขา้สูต่อนในคลองได)้11 

 ชมุชนย่านคลองบางเชือกหนัง			เป็นคลองทีอ่ยูต่อนลา่งสดุของ 

เขตตลิง่ชนั	 อยูถ่ดัจากคลองบางน้อยลงไปและอยูบ่รเิวณแยกตรงวดัเกาะ 

เชน่เดยีวกบัคลองบางน้อย	ชมุชนคลองบางเชอืกหนงั	 ไดแ้ก่	 วดัเกาะเป็น 

ศนูยร์วมปากคลอง		วดัทอง		วดัพกุิล		วดักาํแพง		วดัตะลอ่ม		และวดัมะพรา้ว 

เตีย้		บรเิวณยา่นน้ีเป็นทีลุ่ม่ต่ำ	และเมือ่	50	ปีทีแ่ลว้บรเิวณปากคลองยงัเป็น 

พืน้ทีส่วนมผีูค้นอยูห่นาแน่นมาชา้นานเชน่เดยีวกนั		ถดัเขา้ไปดา้นในคลอง 

บางเชอืกหนงัจะเป็นพืน้ทีท่ำนา12 

	 เขตตลิง่ชนัเป็นพืน้ทีเ่รอืกสวนไรน่ามาแตส่มยัอยธุยาจวบจนป�จจบุนั 

ดงันัน้วดัในเขตตลิง่ชนัซึง่ป�จจบุนัมมีากมาย	30	กวา่วดั	มทีัง้วดัเกา่แกส่มยั 

อยธุยาตอนกลางและตอนปลาย	วดัทีบ่รูณะและสรา้งใหมใ่นสมยัธนบุรแีละ 

สมยักรงุรตันโกสนิทร	์แสดงถงึการตัง้ถิน่ฐาน	การอพยพ	และการขยายชมุชน 

อยา่งต่อเน่ืองนบัแต่สมยัอยธุยาจนถงึสมยักรงุรตันโกสนิทร์

	 พทุธศาสนาจงึเป็นศนูยร์วมจติใจของชมุชนคนไทยยา่นตลิง่ชนั	 ซึง่ 

ต่างศรทัธายดึมัน่และทาํนุบาํรงุพระศาสนา	 ต่างอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ

ตามวถิชีวีติของชาวแมน่�ำลาํคลองยา่นตลิง่ชนั

ชมุชนชาวจีนย่านตล่ิงชนั

	 ชาวจนีคงเป็นชนกลุม่เลก็ๆ	 ทีอ่พยพเขา้มาและกระจายตวัอยูป่ะปน 

กบัคนไทยย่านตลิง่ชนันับแต่สมยัอยุธยาตอนปลายจนถงึสมยักรุงรตัน- 

11	สมัภาษณ์	ชวน	ชจูนัทร,์	12	พฤศจกิายน	2553.
12	สมัภาษณ์	ประยงค	์(ไมท่ราบนามสกุล),	ชาวบางเชอืกหนงั,	20	พฤศจกิายน	2550.
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โกสนิทร	์	สว่นใหญ่เป็นชาวจนีแตจ้ิว๋	จนีแคะ	และจนีไหหลำ	ชาวจนีเหลา่น้ี 

มอีาชพีทำสวนและคา้ขาย	 โดยเฉพาะเป็นพอ่คา้เขา้มาคา้ขายแลกเปลีย่น 

จวบจนในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	(พ.ศ.	2411	- 

พ.ศ.	2453)	จงึไดป้รากฏการตัง้ถิน่ฐานของคนจนียา่นตลิง่ชนัเป็นกลุม่ใหญ่ 

ขึน้	2	แหง่	คอื	บรเิวณรมิคลองบางเชอืกหนงัและบรเิวณรมิคลองมหาสวสัดิ ์

 ชาวจีนย่านคลองบางเชือกหนัง	 จะตัง้ถิน่ฐานสองฝ�่งคลองบาง 

เชอืกหนงัตอนกลาง	ซึง่จะอพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานเมือ่ใดไมท่ราบแน่ชดั	 แต ่

ในราวตอนตน้รชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	(รชักาลที	่5) 

ไดป้รากฏครสิตชนจนีกลุม่หน่ึง	ซึง่สว่นใหญ่มอีาชพีทำสวน	(ปลกูหมาก	พล ู

มะพรา้ว	 ฯลฯ)	 และคา้ขาย	 ไดร้วมกลุม่กนัและสรา้งโรงสวดเลก็ๆ	ทำดว้ย 

ไมไ้ผเ่ป็นทีป่ระกอบศาสนกจิใน	พ.ศ.	 2428	ต่อมาใน	พ.ศ.	 2433	จงึไดม้ ี

การสรา้งวดัหลงัแรกขึน้รมิคลองบางเชอืกหนงั	 (รมิคลองบางเชอืกหนงัฝ�ง่เขต 

ตลิง่ชนัในป�จจบุนั)	 และไดช้ือ่วา่	 วดัพระตรเีอกานุภาพ	 โดยอยูภ่ายใตก้าร 

ดแูลของวดักาลหวา่รแ์ละวดัอืน่ๆ	 ทีจ่ะสง่พระสงฆส์บัเปลีย่นกนัมาปกครอง 

ดแูล		จนกระทัง่	พ.ศ.2495	วดัน้ีไดร้บัการยกฐานะใหป้กครองตนเอง	มเีจา้

อาวาสของตนเองไมจ่ำเป็นตอ้งขึน้กบัวดัอืน่ๆ	อกีจนทกุวนันี้13

13	อนุสรณ์	 เปิด	 -	 เสกวดัธรรมาสน์นกับุญเปโตร	20	 กุมภาพนัธ	์1999	 (กรงุเทพฯ	 :	

โรงพมิพอ์สัสมัชญั,	2542),	21-25.
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ทีม่า : อนุสรณ์ เปิด – เสกวดัธรรมาสน์นักบญุเปโตรฯ, 27, 50 และ 52.

วดัพระตรเีอกานุภาพ (วดัหลงัแรก)  นกับุญเปโตร  

วดัธรรมมาสน์นกับญุเปรโต (วดัหลงัทีส่อง) 

ป�จจบุนัถกูรือ้แลว้
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	 วดัพระตรเีอกานุภาพน้ีไดม้กีารสรา้งวดัใหมห่ลงัที	่2	ขึน้ใน	พ.ศ.	2497 

เน่ืองจากวดัหลงัแรกเริม่ผพุงั		เมือ่สรา้งเสรจ็ไดน้ามวดัใหมว่า่วดัธรรมาสน์- 

นักบญุเปโตร	 ระยะน้ีสตับรุษุบางเชอืกหนงัเพิม่จำนวนขึน้	 ซึง่สว่นใหญ่เป็น 

ลกูหลานชาวจนีทีต่่างไดร้บัการศกึษาจากโรงเรยีนตรมีติรวทิยาซึง่สรา้งขึน้ 

นบัแต	่พ.ศ.	2461	วดัน้ีไดม้กีารพฒันาการศกึษาใหแ้กช่าวบางเชอืกหนงัอยา่ง 

ต่อเน่ือง		ต่อมาใน	พ.ศ.	2550	ไดม้กีารสรา้งวดัและโรงเรยีนขึน้ใหมท่ีใ่หญ่

และกวา้งขวางขึน้ดา้นฝ�่งตรงขา้มซึง่อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตภาษเีจรญิ14 

คลองขดุใหม ่จากหนงัสอืแผนที ่Library World Atlas

ทีม่า : อเนก นาวกิมลู, เปิดกรภุาพเก่า (กรงุเทพฯ : สายธาร, 2546), 262.

14	เรือ่งเดยีวกนั,	25-33.
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	 ครสิตชนชาวบางเชอืกหนงันบัเป็นกลุม่ครสิตชนจนีเกา่แกแ่หง่หน่ึง 

ของกรงุเทพมหานคร	 และทีน่่าสนใจคอืเป็นกลุม่ครสิตชนชาวสวนเป็นสว่น 

ใหญ่	 ต่างยงัมคีวามทรงจำและเรือ่งราวรว่มกนัมา	 จงึมคีวามผกูพนัรกัใคร ่

และอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานสามคัคกีนัจนถงึรุน่ลกูหลานจนทกุวนัน้ี

 ชาวจีนย่านคลองมหาสวสัดิ�  เป็นกลุม่ชาวจนียา่นตลิง่ชนัอกีกลุม่ 

หน่ึงทีเ่ก่าแก่	ซึง่มกีารตัง้ถิน่ฐานภายหลงัการขดุคลอง

	 คลองมหาสวสัดิเ์ป็นคลองทีอ่ยูต่อนบนของยา่นตลิง่ชนั	 พระบาท 

สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ	 ใหเ้จา้พระยารววิงศม์หาโกษาธบิด ี

จา้งชาวจนีเป็นแรงงานขดุใน	พ.ศ.	2403	เพือ่เชือ่มแมน่�ำออ้ม	(คลองบางกอก 

น้อยตอนบนหรอืลาํแมน่�ำเจา้พระยาเดมิ)	ตรงวดัชยัพฤกษมาลาตดัตรงไป 

ออกแมน่�ำทา่จนีบรเิวณเหนือศาลเจา้สบุนิ	 อำเภอนครชยัศร	ี จงัหวดันครปฐม 

คลองมหาสวสัดิน้ี์มชีือ่เรยีกขานกนัทัว่ไปวา่	“คลองขดุใหม่”	หรอื	“คลอง 

ขดุ”15 

	 เมือ่ขดุคลองมหาสวสัดิเ์สรจ็	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระราชทานทีส่องฝ�่งคลอง	 (ดา้นใตค้ลองเป็นเขตตลิง่ชนั	 กรงุเทพฯ	 ดา้น 

เหนือคลองเป็นเขตอําเภอบางกรวย	 จงัหวดันนทบุร	ี บางส่วนอยู่ในเขต 

อำเภอนครชยัศร	ีจงัหวดันครปฐม)	ใหแ้ก่พระราชโอรส	พระราชธดิา	พระ 

บรมวงศานุวงศ	์และขนุนาง	ทาํใหเ้กดิการเปิดพืน้ทีย่า่นตลิง่ชนัตอนเหนือ 

เป็นทีท่ำนา	แต่คงมกีารทาํนาในระยะแรกๆ	บา้ง	 เพราะชาวจนีทีข่ดุคลอง 

บางคนไดข้อเชา่ทีเ่จา้นายทำสวนผลไมแ้ละทาํสวนผกั		ต่อมามีชาวจีนทัง้ 

15	อภลิกัษณ์	เกษมผลกลู,	มหาสวสัดิ�  150 ปี มหานทีพระราชทาน	(นครปฐม	:	คณะ 

ศลิปะศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล,	2553),	9-15
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จากเมืองจีน จากกรงุเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆ อพยพเข้าไปเช่า 

ท่ีดินทาํมาหากินตัง้ถ่ินฐานมากขึน้ ชาวจีนเหล่าน้ีส่วนใหญ่นิยมปลกู 

ผกั  ทาํให้ย่านคลองมหาสวสัดิ�กลายเป็นย่านสวนผกัมานานนับ 100 ปี16

	 บรเิวณสองฝ�่งคลองมหาสวสัดิส์่วนใหญ่จึงเป็นชุมชนชาวจีนที่ 

กระจายตวัอยู	่	เราจงึพบศาลเจา้ตามรมิคลองหลายแหง่ทีส่ำคญั		เชน่		ศาลเจา้ 

เซยีมซอืกง		ศาลเจา้พอ่เหง้เจยี		และโรงเจตน้โพธิ์17

15	สมัภาษณ์	ชศูกัดิ	์แซ่เตยีว	และสนีุย	์จงสทิธสิจัจะกุล,	4	มนีาคม	2554.
17	สมัภาษณ์	กมล	ตัง้จติวสิทุธิ,์	และวฒันา	ตรวีทิยากุล,	26	กุมภาพนัธ	์2554;	สมัภาษณ์	

วชิยั	ศริวิไิลกุล,	13	เมษายน	2554.

เจา้พอ่เหง้เจยี   โรงเจตน้โพธิ ์   



210 ดำรงวชิาการ

ชมุชนตล่ิงชนั : แหล่งสวนผลไม้ นา และสวนผกั

	 ยา่นตลิง่ชนัเป็นแหลง่สวนผลไมม้ชีือ่อยูบ่รเิวณปากคลองบางระมาด 

บางพรม	บางน้อย	และบางเชอืกหนงั	ถดัเขา้มาตอนในเป็นทอ้งนา		เมือ่ขดุ 

คลองมหาสวสัดิ	์พ.ศ.	2403	(ในรชักาลที	่4)	พืน้ทีร่มิคลองมหาสวสัดิจ์งึคอ่ยๆ 

พฒันากลายเป็นยา่นสวนผกัต่อมา	 	 ในอดตีตลิง่ชนัจงึเป็นแหลง่สวนผลไม ้

นาขา้ว	และสวนผกัหลอ่เลีย้งชาวกรงุเทพมหานครและจงัหวดัอืน่ๆ	ใกลเ้คยีง

	 ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั	ประมาณ	พ.ศ.	

2468	ไดโ้ปรดเกลา้ฯ	ใหม้กีารทาํแผนทีค่ลองต่างๆ	ในยา่นตลิง่ชนัเพือ่การ 

ดแูลและจดัการเกีย่วกบัการชลประทานในเขตตลิง่ชนั	 แผนทีน้ี่ยนืยนัและ 

แสดงใหเ้หน็ชดัวา่ในชว่งสมยัรชักาลที	่6		ในเขตตลิง่ชนัยงัคงมพีืน้ทีท่าํสวน 

และพืน้ทีท่าํนา

 พ้ืนท่ีทาํนา ในเขตตลิง่ชนัในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้ 

เจา้อยูห่วั	หรอืเมือ่	90	ปีทีผ่า่นมา	ไดแ้ก	่บรเิวณถดัจากปากคลองตา่งๆ	เขา้ 

มาตอนใน	โดยมชีือ่เรยีกยา่นทาํนาตา่งๆ	เชน่	ทุง่นาตาํบลบางระมาด	ทุง่นา 

ตาํบลบา้นไทร		ทุง่นา	(แถบคลองศาลเจา้)	ทุง่นาตาํบลบางพรม		และทุง่นา 

ศาลเจา้เซยีมซอืกง
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ตาํบลบางเชอืกหนงั	 เป็นเครือ่งยนืยนัวา่	ตลิง่ชนัเมือ่	90	 ปีทีแ่ลว้คอืแหลง่ 

อูข่าวอูน่ �ำ18 

	 ดงันัน้นบัแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 จนถงึ 

สมยัตน้รชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั		เขตตลิง่ชนัยงัม ี

สภาพพืน้ทีท่าํนาประมาณครึง่หน่ึงของพืน้ทีใ่นเขตตลิง่ชนั	 รอ่งรอยหลกัฐาน 

การทำนาในยา่นน้ีทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นป�จจบุนั	คอื	ศาลแมโ่พสพเกา่รมิคลอง 

บางพรม

แสดงพืน้ทีส่วนอยูด่า้นตะวนัออกของเขตตลิง่ชนั พืน้ทีน่าอยูต่อนในในสมยั รชักาลที ่6

ทีม่า : สำนกัหอจดหมายเหตุแหงชาต,ิ ผ.ร.6 น. 421.

18	 สำนกัหอจดหมายเหตุแหง่ชาต,ิ	 ผ.ร.6	 น.	 421	 เรือ่ง	 แผนทีค่ลองต่างๆ	 ในทอ้งที	่

อ.ตลิง่ชนั	และบรเิวณทีจ่ะตัง้ทำนบสบูน�ำชว่ยเหลอืชาวนา	อ.ตลิง่ชนั	พ.ศ.	2468.
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	 ส่วนการคา้ขา้วในอดตีนัน้จะมชีาวจนีพายเรอืเอาของมาแลกขา้ว	 

ของทีนํ่ามาสว่นใหญ่เป็นเครือ่งอุปโภคบรโิภคทีม่กัไมค่อ่ยมใีนพืน้ที	่ เชน่	กะปิ 

น�ำปลา	น �ำมนั	ฯลฯ	ต่อมาไดเ้กดิโรงสขีึน้อยูบ่รเิวณรมิคลองบางเชอืกหนงั 

ประมาณ	2	-	3	โรง	โดยคนจนีเป็นเจา้ของ	โรงสเีหลา่น้ีไดเ้ลกิไปราว	30	ปีแลว้	

        

19	สมัภาษณ์	ชวน	ชจูนัทร,์	12	พฤศจกิายน	2553.

นาขา้ว

	 ชาวบา้นเขตตลิง่ชนัตอนในทีม่อีายปุระมาณ	50	–	80	ปีเศษ	ยงัม ี

ความทรงจาํเรือ่งทอ้งนา		การทาํนา		การทาํขวญัขา้ว		การไหวแ้มโ่พสพ		และ 

บางบา้นยงัมรีปูหลอ่แมโ่พสพองคเ์ลก็ๆ	 เกบ็รกัษาไวอ้ยูจ่นทกุวนัน้ี	 ป�จจบุนั 

ชาวบา้นไดร้วมกนัสรา้งศาลแมโ่พสพใหมไ่วใ้นวดัศริวิฒันารามซึง่เคยเป็น

นาเก่าและใชผ้นืนาแหง่น้ีสรา้งวดัน้ีแทนเมือ่ราว	20	ปีเศษทีผ่า่นมา19 

	 ราว	70	ปีทีผ่า่นมา	ดว้ยรายไดท้ีด่กีวา่	บรเิวณตอนในดา้นตะวนัตก 

ของบรรดาคลองต่างๆ	ในเขตตลิง่ชนัไดม้กีารปรบัตวัและเปลีย่นแปลงจาก
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การทาํนามาทาํสวนผลไมจ้นทัว่		เขตตลิง่ชนัจงึกลายเป็นยา่นสวนผลไมท้ี่

มชีือ่เสยีง	รสชาตอิรอ่ย	สง่เขา้ไปขายยงัใจกลางกรงุเทพมหานคร

	 ผลไมท้ีม่ชีือ่เสยีงในสมยันัน้	 ไดแ้ก่	ทเุรยีน	กระทอ้น	มะไฟ	ลาํไย	

ละมดุ	ชมพู	่กลว้ย	มะพรา้ว	ขนุน	มะมว่ง	และสม้เขยีวหวาน	เป็นตน้	พนัธุ ์

ผลไม้จากสวนย่านตลิ่งชันน้ีกลายเป็นแม่พนัธุ์ของผลไม้ในย่านอื่นๆ	

ของประเทศต่อมา

 สวนผกัย่านคลองมหาสวสัดิ�   เป็นแหลง่ปลกูผกัทีม่ชีือ่กวา่	100	ปี

	 ชาวจนีสว่นใหญ่ทีย่ดึอาชพีปลกูผกัมกัเป็นชาวจนีแตจ้ิว๋และจนีแคะ 

รมิคลองมหาสวสัดิท์ ัง้สองฟากฝ�่งกลายเป็นย่านปลกูผกัเป็นสว่นใหญ่และ

เป็นการปลกูผกัแบบยกรอ่ง	 ผกัทีป่ลกู	 ไดแ้ก่	 กุยชา่ย	 คะน้า	 ผกักาดขาว	

ผกักาดเขยีว	กวางตุง้	ถัว่ฝ�กยาว	แตงกวา	มะเขอืยาว	ฟ�กทอง	ขึน้ฉ่าย	และ 

ตน้หอม	เป็นตน้20

ศาลแมโพสพเก่ารมิคลองบางพรม   รปูเคารพแมโ่พสพในศาลแมโ่พสพใหม ่

ในวดัศริวิฒันาราม

20	สมัภาษณ์	ละออง	อึง้ธรรมกุล,	13	เมษายน	2554.
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	 ผกัยา่นน้ีระยะแรกจะมพีอ่คา้ไปรบัซือ้	 เมือ่มกีารปลกูผกักนัมากขึน้ 

ระยะหลงัจะสง่ผกัโดยทางเรอืไปขายตลาดเกา่	 ตลาดทา่เตยีน	 และปากคลอง 

ตลาด	 บรเิวณขึน้ลงผกัในเขตตลิง่ชนัทีพ่อ่คา้หรอืคนเรอืนำผกัลงเรอื	 เรยีก 

วา่	 “สะพานผกั”	นัน้จะอยูร่มิคลองมหาสวสัดิ	์ มหีลายแหง่	แต่ทีส่าํคญัม	ี 2	

แห่ง	คอื	สะพานผกัฝัง่เขตตล่ิงชนับริเวณริมคลองมหาสวสัดิ� ติดกบั 

ปากคลองศาลเจ้า และสะพานผกัฝัง่ตรงข้ามปากคลองศาลเจ้าซ่ึง 

ปัจจบุนัอยู่ในพืน้ท่ีของเขตอำเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี	21

21	สมัภาษณ์	นิธกิานต	์เลศิหทยักาญจน์,	13	เมษายน	2554.

สะพานผกัฟาก อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี สวนผกัแบบยกรอ่ง

ย่านตล่ิงชนักบัการเปล่ียนแปลง

	 ชาวตลิง่ชนัในอดตีมวีถิชีวีติชาวสวนชาวนาตอ้งใชค้วามขยนัอดทน 

และอยูแ่บบเศรษฐกจิพอเพยีง	 ใชก้ารคมนาคมทางน�ำเป็นหลกั	 วถิชีวีติของ 

ชาวตลิง่ชนัเริม่เปลีย่นแปลงเมือ่เกดิน�ำทว่มใหญ่	 2	 ครัง้	 และเกดิการเปลีย่น 
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แปลงอยา่งรวดเรว็เมือ่มกีารสรา้งถนนขึน้มากมายในเขตตลิง่ชนั

 การเกิดน�ำท่วมใหญ่ย่านตล่ิงชนั 2 ครัง้	คอื	ใน	พ.ศ.	2485	และ 

พ.ศ.	2535	

	 การเกดิน�ำทว่มใน	พ.ศ.	2485	สง่ผลใหส้วนและนาลม่และเสยีหาย	

ตน้ไมต้่างๆ	 เชน่	ทเุรยีน	มงัคดุ	 ละมดุ	มะไฟ	มะมว่งพราหมณ์	และอืน่ๆ	

ตาย	นาลม่	ตามมาดว้ยเศรษฐกจิตกต่ำ	ขา้วยากหมากแพงเป็นทีจ่ดจาํของ 

ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ยา่นตลิง่ชนัเป็นอยา่งดี

	 หลงัจากนัน้ชาวตลิง่ชนัเริม่ปรบัตวัคอ่ยเลกิทำสวนและทำนา	 หนัมา 

ทำสวนกล้วยไม้  สวนไม้ดอก	(เชน่	เยอบรีา่	ดาวเรอืง)	และพืชสวนครวัหรอื 

ท่ีชาวบา้นเรียกว่าสวนต้มยำกนั	(เชน่	โหระพา	แมงลกั	ตะไคร	้สะระแหน่	

ขา่	ขงิ	มะกรดู	กะเพรา	และเตย)	สง่ขายปากคลองตลาด	ทาํใหเ้ศรษฐกจิ 

ยา่นตลิง่ชนัดขีึน้22 

	 ครัน้ตอ่มาใน	พ.ศ.	2535	เกดิน�ำทว่มหนกัอกี	สวนและนายา่นตลิง่ชนั 

ไดร้บัความเสยีหายมากมายอกีครัง้	 ทำใหช้าวบา้นไมค่อ่ยฟ้ืนสวนและเลกิ

ทำนากนัหมด	

	 ยิง่กวา่นัน้ตลอดระยะเวลา	40	ปีทีผ่า่นมามกีารทยอยสรา้งถนนหลาย 

สายและสะพานมากมายในยา่นตลิง่ชนั		เชน่		ถนนชยัพฤกษ		ถนนสวนผกั		

ถนนพทุธมณฑลสาย	1		ถนนแกว้เงนิทอง		ถนนปากน �ำ	-	วดักระโจม		และ 

ถนนบางระมาด

22	 สมัภาษณ์	 ไวพจน์	 นตัทมิ;	 สรุยี	์ จลุเสวก	 และวนัชยั	 นาคทอง,	 20	 พฤศจกิายน	

2550.



216 ดำรงวชิาการ

ดอกเยอบรีา่ไทย สวนกลว้ยไม ้ 

สวนเตย

	 นอกจากน้ียงัมกีารสรา้งสะพานพระป่ินเกลา้	(พ.ศ.	2516)	และถนน 

เชือ่มฝ�ง่พระนครกบัฝ�ง่ธนบรุเีขา้สูย่า่นตลิง่ชนัทำใหก้ารเดนิทางจากใจกลาง 

กรงุเทพมหานครสูย่า่นน้ีสะดวกและรวดเรว็		อกีทัง้ระยะหลงัมกีารสรา้งเครอื 

ขา่ยถนนเชือ่มโยงใยสูท่กุสว่นของกรงุเทพมหานครผา่นยา่นตลิง่ชนั		ไดแ้ก่		
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ถนนบรมราชชนนี		ถนนกาญจนาภเิษก		และถนนราชพฤกษ์		เป็นตน้23 

	 พืน้ทีย่า่นตลิง่ชนัเกอืบ	30	ตารางกโิลเมตร	แตม่ถีนนสายตา่งๆ	ตดั 

นบักวา่	10	สาย	ถนนตดัเขา้สูพ่ ืน้ทีใ่ดของตลิง่ชนัจะทาํใหท้ีด่นิมรีาคาสงู	จงึ 

เกดิการซือ้ทีด่นิทาํบา้นจดัสรร	ถมคลองค	ูลาํประโดงตา่งๆ	พืน้ทีน่าและสวน 

ผกัจงึหมดไปจากยา่นตลิง่ชนั	 เหลอืแต่พืน้ทีส่วนซึง่เป็นสวนผลไมด้ัง้เดมิ 

และสวนพชืสวนครวัอยูบ่า้งแต่ไมม่ากนกั

 การเปล่ียนแปลงท่ีหยดุยัง้ไม่ได้ ทำให้วิถีชีวิตชาวสวน ชาว 

คลองย่านตล่ิงชันท่ีอยู่กนัมาช้านานกําลงัเปล่ียนแปลงและต้อง 

ปรบัตวั แต่คนตล่ิงชนัจำนวนไม่น้อยท่ียงัรกัถ่ินฐานยงัคงยืนหยดัไม ่

ยอมขายท่ีดิน เพราะต่างภาคภมิูใจในพ้ืนแผน่ดินท่ีบรรพบรุษุได้สรา้ง 

ไว้ และหลายคนยงัแน่วแน่ท่ีจะทำสวนต่อไปด้วยเหตผุลว่า “ทาํสวน 

เพราะชอบอิสระ เราทาํอย่างน้ีมีความสขุ ถึงลาํบากกาย แต่สบายใจ”

 วนัน้ีสายน�ำ  ลาํคลอง  ผูค้น  และวฒันธรรมของชาวตล่ิงชนั

ยงัคงดาํรงอยู่และยงัพอเป็นแหล่งเรียนรู้ทัง้เชิงนิเวศและวฒันธรรม

แห่งหน่ึงของกรงุเทพมหานครท่ีมีเสน่หอ์ยู่

23	 มหาวทิยาลยัศลิปากร,	 คณะโบราณคด,ี	รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการชมุชน 

ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (เพ่ิมเติม) ย่านตลาดน�ำตล่ิงชนัและพืน้ท่ีเก่ียวเน่ือง เขต 

ตล่ิงชนั,	26-27.
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