
ตลาดน า้ในเขตตลิง่ชนั 

 เขตตลิง่ชนั มตีลาดน ้าถงึ 3 แหง่ คอื ตลาดน ้าตลิง่ชนั ตลาดน ้าวดัสะพาน และตลาดน ้า
คลองลดัมะยม เนือ่งจากพืน้ทีเ่ขตตลิง่ชนัมคีลองใหญน่อ้ยไหลผา่นในพืน้ทีม่ากมายไดแ้ก ่คลอง
บางกอกนอ้ย คลองบางกอกใหญ ่คลองมหาสวสัดิ ์คลองบางระมาด คลองบางพรม  คลองบางนอ้ย 
และคลองบางเชอืกหนัง ชมุชนแถบนีแ้ตด่ัง้เดมิจงึพึง่พาอาศัยแมน่ ้าล าคลอง เป็นเสน้ทางคมนาคม
หลัก การคา้ขาย จะมเีรอืขายสนิคา้ อปุโภคบรโิภค อาหารการกนิ ว ิง่คา้ขายอยูใ่นคลองมากมาย 
จนกระท่ังความเจรญิน าพาถนนเขา้มาสูพ่ืน้ที ่การคา้ขายทางน ้าก็เริม่เลอืนหายไป และในปัจจบุัน              
ก็มกีารอนุรักษ์จัดเป็นตลาดน ้าเพือ่เป็นศนูยก์ลางในการจ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร และอาหาร            
คาว หวานของชาวชมุชนในพืน้ที ่ 

ตลาดน า้ตล ิง่ชนั 

         ตลาดน ้าตลิง่ชนั ตัง้อยูบ่รเิวณส านักงานเขตตลิง่ชนั ถนนฉมิพล ีความเป็นมาของตลาดน ้า
ตลิง่ชนั ไดร้เิริม่จัดตัง้โดยผูอ้ านวยการส านักงานเขตตลิง่ชนั เพือ่ใหเ้ป็นศนูยร์วมผลติภัณฑแ์ละ
ผลติผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ที ่ตัง้แตปี่ 2530 หลังจากนัน้ในปี 2542 ไดส้รา้งแพเหล็ก
ขายสนิคา้เริม่แรก 5 แพ และกอ่สรา้งเพิม่ขึน้มาเป็น 11 แพ ในปัจจบุัน 
     ตลาดน ้าตลิง่ชนั เป็นตลาดกึง่ชนบท ผสมผสานระหวา่งชวีติรมิน ้ากับธรรมชาต ิมคีวามสวยสด
งดงาม มอีากาศบรสิทุธิ ์ราวกับไดย้อ้นยคุกลับไปสูส่งัคมในอดตีทีผู่ค้นตา่งท ามาหากนิในระดับชวีติ
แบบพอเพยีง ดว้ยการเก็บพชืผัก ผลไม ้จากไรส่วนมาขายท าใหผ้ลผลติทีว่างเรยีงรายขาย จะ
ผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนไปตามฤดกูาล บางคนก็แปลงกายจากแมบ่า้นเป็นแมค่า้โชวฝี์มอืท าอาหาร   
รสเด็ดตามสไตลท์ีถ่นัด เชน่หมสูะเตะ๊ ขนมเบือ้งญวน กว๋ยเตีย๋ว กว๋ยจ๊ับ  หอยทอด สม้ต า เตา้หูท้อด 
กุง้เผา ปลาเผา ปลาดกุยา่ง ของหวานก็มหีลายอยา่ง ฯลฯ ซึง่รับประกันเลยวา่อรอ่ยเด็ดทกุรา้น 
ตลาดมเีฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย ์เทา่นัน้ โดยประมาณ 07.00 น. พอ่คา้  
 

 
 
แมค่า้ ซึง่ก็คอื ชาวสวนในพืน้ทีจ่ะเริม่น าผลผลติจากสวน ซึง่มทัีง้พันธุไ์ม ้ผักสด ผลไม ้ปลา และ
สตัวน์ ้าตา่งๆ มาจ าหน่ายเหมอืนตลาดสดท่ัวไป เพยีงแตผ่ลผลติเหลา่นี ้จะเปลีย่นไปตามฤดกูาล 
และวถิชีวีติชาวสวน และฟังดนตรไีทยทีจ่ะมาบรรเลงเพลงในวาระโอกาสพเิศษตา่งๆ 
     นอกจากนีย้ังมบีรกิารจัดทัวรล์อ่งเรอืทอ่งเทีย่วทางน ้าประมาณสองชัว่โมง ดวูถิชีวีติรมิคลอง    
ชมสวนกลว้ยไม ้สวนง ูและแวะนมัสการหลวงพอ่สด วดัปากน ้า ภาษีเจรญิ รวมถงึการไดช้มความ
งามของวดัวาอารามเกา่แกร่มิฝ่ังคลอง ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยปลายกรงุศรอียธุยาและตน้กรงุ
รัตนโกสนิทร ์พรอ้มท าบญุใหอ้าหารปลาบนเรอือยา่งสนุกสนานอกีดว้ย  

ตลาดน า้คลองลดัมะยม 
          เดมิตลาดน ้าคลองลัดมะยม ตัง้อยูด่า้นใตข้องถนนบางระมาด ในปี 2547 อกีสองปีตอ่มา 
ยา้ยมาอยูด่า้นเหนอืของถนนบางระมาด  
          ตลาดน ้าคลองลดัมะยม เป็นตลาดน ้าขนาดเล็ก ทีผู่ม้าเยอืนสามารถสมัผัสวถิชีวีติคนทีน่ี ่   
ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ เริม่จากเขา้ชม “สวนเจยีมตน” ซึง่เป็นสวนของชาวบา้นในยา่นนี ้จะเห็นพันธุไ์มต้า่งๆ 
มากมาย และมซีุม้ใหเ้รยีนรูก้ารผลติปุ๋ ยน ้าหมัก การอนุรักษ์ดนิและน ้าดว้ยหญา้แฝก  
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          ตอ่จากนัน้ก็เดนิเลอืกซือ้กลว้ยไมห้รอืตน้ไมก้ลับบา้น แลว้ก็แวะไปหาอะไรกนิรมิน ้า เอาแรง
กอ่นไปชมพพิธิภัณฑเ์รอืจ าลอง ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวของเรอืแตล่ะประเภท พรอ้มๆกับรูจั้กการด าเนนิ
ชวีติควบคูส่ายน ้าของคนไทย 
          หรอืจะน่ังเรอืพายชมสวน คา่บรกิารก็เพยีง 10 บาทเทา่นัน้ แตถ่า้น่ังแบบแวะเทีย่วขึน้บก     
มบีรกิารแบบเหมาล าประมาณ 300-400 บาท เชน่ เสน้ทางตลาดน ้า-บางระมาด-บา้นไทรเสน้ทาง
ตลาดน ้า-บา้นพพิธิภัณฑ ์เสน้ทางสวนแกว้มังกร ชมบอนไซ เป็นตน้  

                  

           หรอืจะขีจั่กรยาน เทีย่วชมธรรมชาต ิโดยขอรับแผนทีเ่สน้ทางจักรยานไดท้ีพ่พิธิภัณฑ ์    
เรอืจ าลอง  ชาวบา้นทีน่ีเ่ปิดตลาดสาย วายเร็ว ดังนัน้เวลาทีเ่หมาะควรจะมาสกั 10 โมง และถา้เกนิ  
บา่ยสาม บางรา้นเริม่เก็บของกลับบา้นกันแลว้  

ตลาดน า้วดัสะพาน 
 ตลาดน ้าวดัสะพานซึง่ถอืเป็นตลาดน ้านอ้งสดุทอ้ง ของตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนั ตัง้อยูท่ี ่     
วดัสะพานหรอืวดัตะพาน รมิคลองบางนอ้ย ตัง้อยูบ่นถนนปากน ้า-กระโจมทอง เลยจากทางเขา้วดั
กระโจมทองไปไมไ่กลนัก เป็นวดัเกา่แกม่าตัง้แตส่มัยตน้กรงุธนบรุ ีทีว่ดันีม้พีระพทุธรปูหนิทราย
เกา่แกส่มัยอยธุยาอยูห่ลายองคด์ว้ยกัน แตถ่กูท าลายจนหักพังลงไปมากเพราะในสมัยทีบ่า้นเมอืง 
ยังไมส่งบ วดัแหง่นีไ้ดถ้กูขา้ศกึทีย่กทัพมาทางน ้าท าลายพระพทุธรปูจนเสยีหาย แตต่อ่มาเมือ่
ชาวบา้นมาขดุพบชิน้สว่นของพระพทุธรปูเหลา่นีก็้ไดน้ ามาซอ่มแซมประกอบพอกปนูเสยีใหม ่            
แตบ่างองคก็์เสยีหายเกนิปฏสิงัขรณ์ไดก็้ม ี
          ทีว่ดัสะพานเพิง่จะมถีนนเขา้ถงึก็เมือ่ปี 2543 นีเ่อง แตก่อ่นหนา้นัน้การเดนิทางมายังวดั      
ก็ตอ้งมาทางเรอืเพยีงอยา่งเดยีว และหลังจากทีเ่กดิตลาดน ้าขึน้มาก็ท าใหม้คีนรูจั้กวดัมากขึน้ตามไป
ดว้ย ส าหรับผูท้ีร่เิร ิม่ตลาดน ้าขึน้มาก็คอื พนัต ารวจตรสีทิธชิน องัศศุาสตร ์ซ ึง่มาด ารงต าแหน่ง
เป็นสารวตัรปราบปราม สถานตี ารวจนครบาลบางเสาธง   ในชว่งตน้ปี 2548 ทา่นไดอ้อกตรวจพืน้ที่
รับผดิชอบ ซึง่ก็รวมไปถงึบรเิวณวดัสะพาน และเห็นวา่วดัแหง่นีม้คีวามเงยีบสงบ บรรยากาศรม่รืน่  
ในคลองหนา้วดัเต็มไปดว้ยปลาสวายตัวโตๆ วา่ยน ้ากันสนุกสนาน จงึเกดิความคดิอยากจะตัง้ตลาด
น ้าขึน้เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วและรูจั้กวดัสะพานกันมากขึน้ เพราะนอกจากจะมี
ความเกา่แกแ่ลว้ ก็ยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกีหลายอยา่งดว้ยกัน 
  ตลาดน ้าวดัสะพานแมจ้ะเป็นตลาดน ้าเล็กๆ แตก็่มอีาหารใหเ้ลอืกกนิมากมาย ทัง้ขนมจนี
น ้าพรกิ น ้ายา แกงไก ่แกงลกูชิน้แสนอรอ่ย ผัดไทย หอยทอด แลว้ก็ยังมหีมสูะเตะ๊รอ้นๆ หอมกรุน่ 
ย าตา่งๆ รสชาตจัิดจา้น และของกนิเลน่ยามวา่งอยา่งเมีย่งค ารสชาตดิ ีขา้วเหนยีวหนา้กุง้หนา้กลอย 
ขา้วเกรยีบวา่ว ขา้วหลามกลิน่หอมหวาน ก็มใีหเ้ลอืกกนิมากมายจากพอ่คา้แมค่า้ในชมุชนทีพ่ายเรอื
มาขายกันแตเ่ชา้ ถงึตอนบา่ยๆ ก็หมด นอกจากนัน้แลว้ก็ยังมสีนิคา้จากในสวนอยา่งไมด้อกไมป้ระดับ
สวยๆ มาขายนักทอ่งเทีย่วกัน หรอืเดนิเทีย่วชมสวนเตยและสวนผลไมบ้รเิวณใกล ้ๆ  วดั ก็ได ้
บรรยากาศไปอกีแบบนงึ 
       และในตอนนีท้างกรงุเทพมหานครเขาไดจั้ดโครงการเชือ่มตลาดน ้าในเขตตลิง่ชนัทัง้สามแหง่
เขา้ดว้ยกัน โดยท าเป็นเสน้ทางทอ่งเทีย่วตลาดน ้ายา่นตลิง่ชนัทางน ้า เพราะคลองในแถบนีส้ามารถ
เชือ่มถงึกันไดห้มด โดยเริม่ตน้ทีต่ลาดน ้าตลิง่ชนั มาทีต่ลาดน ้าคลองลัดมะยม แลว้มาจบที ่     
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ตลาดน ้าวดัสะพาน ในหนึง่วนัก็สามารถเทีย่วและหาของกนิอรอ่ยๆ ไดถ้งึสามตลาดน ้า เป็นเสน้ทาง
ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอกีแหง่หนึง่เลยทเีดยีว 

 

            

การเดนิทาง 

ตลาดน ้าตลิง่ชนั ตัง้อยูบ่รเิวณส านักงานเขตตลิง่ชนั ถนนฉมิพล ี 
ตลาดน ้าวดัสะพาน จากถนนบรมราชชนน ีเลีย้วเขา้ถนนราชพฤกษ์ กลับรถใตส้ะพานขา้มถนนจรัญ 
13 เลีย้วเขา้วดัซึง่อยูใ่นซอยใกล ้ๆ  สะพานลอยคนขา้มสะพานที ่2  
ตลาดน ้าคลองลัดมะยม จากถนนบรมราชชนนเีลีย้วซา้ยเขา้ทางถนนพทุธมณฑลสาย 1 ตรงไปทาง
โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร ผา่นซอยเขา้วดัอนิทราวาส(วดัประดู)่ แลว้ไปกลับรถใตส้ะพาน เลีย้วซา้ย
ไปทางถนนบางระมาดฝ่ังตรงขา้มทางเขา้วดัอนิทราวาส  

ตลาดน ้าตลิง่ชนั โทร.0-2881-3829, 08-1325-3590 
ตลาดน ้าวดัสะพาน โทร.0-2448-3670, 08-9215-2659  
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