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ผลของการศึกษาพบวาบางกอกฝงตะวันตกมีพัฒนาการเปน 2 ระยะดังน้ี ระยะแรกเริ่มตนภายหลังจากการทํา
สนธิสัญญาเบาวริง ใน พ.ศ. 2398 ถึงการสรางสถานีรถไฟบางกอกนอยใน พ.ศ. 2442 หลังจากท่ีสยามกับอังกฤษ
ไดลงนามในสนธิสัญญาเบาวริงแลว สยามมีนโยบายสงเสริมการผลิตเพ่ือการคา ซ่ึงนโยบายนี้สงผลตอเศรษฐกิจ
ของบางกอกฝงตะวันตก ดังเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือสินคาและเรือนแพที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฝงแมน้ํา
เจาพระยา การขยายตัวทางเศรษฐกิจสงผลใหรัฐดําเนินการขุดคลองสําคัญขึน้ในบริเวณบางกอกฝงตะวันตก ไดแก 
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ตอการดําเนินชีวิตของผูคนที่ตองประสบกับปญหาการขาดแคลนอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคอีกดวย 
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 WANLEE  NUALHOM : DEVELOPMENT OF THE WEST BANK OF BANGKOK, A.D. 
1855 - 1945. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF.PUENGTHIP KIATTISAHAKUL, Ph.D.,.  211 pp. 
 
 
 This research aims to study the development of the west bank of Bangkok between 
1855 and 1945, which can be divided into 2 periods. The first period begins after the Bowring 
Treaty in 1850 and ends when Bangkok Noi Railway Station was built in 1909. After Siam and 
the United Kingdom signed the Bowring Treaty, the Siamese court issued policies supporting 
the production for commercial purposes. These policies affected economics of the west bank 
increased the number of ships and rafts along both sides of the Chaopraya River. The 
economic expansion led to the digging of many important canals in the west bank including 
Mahasawat Canal and Pasi Charoen Canal. The first canal connects the Chaopraya River 
and Nakornchaisri River and the second one connects Samutsakorn district and the 
Chaopraya River. Moreover, because of this treaty, many foreigners settled down in Bangkok 
particularly on the west bank. These foreign communities and economic quarters substantially 
expanded.  

The second period begins after King Chulalongkorn initiated of the project building 
Bangkok Noi Railway Station which was the main southern railway station in 1909. The 
construction connects the western and the southern regions for trading and communication 
purpose. In addition, in 1911, Pakklong San – Mahachai Railway was built to facilitate sea 
food transportation to Bangkok. This railway expanded the communities and the commerce 
around the railway areas such as Bangkok Noi, Klong San and Talad Plu. After that in 1932, 
Puttayodfa Bridge connecting the new 11 roads was completed. Then, the new communities 
along the road were expanded. These new roads and the bridge had an impact on the west 
bank people’s life from the river-leased life to land-based. From 1941 to 1945, the west bank 
of the Bangkok area was adversely affected. The Second World War forced people to move 
to the inner land of the bank or other provinces. Besides, the Japanese army-occupied the 
area to transport food supplies and armaments. The Japanese invasion had direct 
consequences on Thai people’s way of life. These people encountered hardship resulted from 
food and consumer goods shortage.  
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การทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารย     
ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาสละเวลาในการช้ีแนะแนวทาง 
ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและแกไขสํานวน พรอมทั้งติดตามการทําวิทยานิพนธตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น
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เปนกําลังใจเสมอมา รวมถึงคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานท่ีอบรมสั่งสอนใหวิชาความรูตลอดการศึกษา  ขอขอบคุณคุณจรูญ มวงวัดทา 
เจาหนาที่ภาควิชาประวัติศาสตรสําหรับกําลังใจและการชวยอํานวยความสะดวกในทุกดาน             

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโรงเรียนสตรีวัดระฆังท่ีคอยสนับสนุนและใหความ
หวงใยในการศึกษาแกลูกศิษยตลอดมา ขอขอบคุณ คุณรพีพัฒน เกษโกศล ผูที่จุดประกายความ
สนใจในเร่ืองของประวัติศาสตร และขอขอบคุณ คุณวันทนา เตชะสุวรรณา ที่คอยให ความ
ชวยเหลือและหวงใยในการทําวิทยานิพนธตลอดมา  

ขอขอบคุณกัลยาณมิตร คุณณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์ ที่ใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี      
ในการทําวิทยานิพนธจนเสร็จสิ้น คุณยุวรี โชคสวนทรัพย ที่คอยชวยเหลือ ดูแลและใหกําลังใจ     
ในการทําวิทยานิพนธเสมอมา คุณธิษณา วีรเกียรติสุนทร ที่คอยใหความชวยเหลือทางวิชาการ   
และคอยใหกําลังใจ และคุณเพชรรุง เทียนป วโรจน ที่คอยดูแลหวงใยเสมอมา และขอขอบคุณ      
คุณจิราวรรณ วรรณวิจิตร คุณศันสนีย หิรัญจันทร และคุณนภาศล เพ็ญแสวง ที่คอยใหกําลังใจและ
ความหวงใยเสมอมา รวมถึงกลุมเพ่ือนรวมรุนสังคมศึกษาที่คอยถามไถ ใหกําลังใจเปนอยางดี และ
ขอขอบคุณกลุมเพ่ือนสตรีวัดระฆังสําหรับมิตรภาพที่มี ใหกันตลอดมา พรอมท้ังขอขอบคุณ        
คุณสินีนาถ  กองเวหา และคุณสุทธินันท ศรีสมศักดิ์ ที่ใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธจน
เสร็จสิ้น 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงได หากไมไดรับการสนับสนุนและความ
เขาใจเปนอย างดีจากครอบครัวและญาติพี่นอง  ที่คอยผลักดันและใหกํ าลั งใจแกผู วิจั ย                     
จนวิทยานิพนธสําเร็จลุลวง  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
บางกอกฝงตะวันตกหรือที่ เรียกกันวาฝงธนบุรีในปจจุบัน เปนพื้นที่ที่มีพัฒนาการ     

มาอยางยาวนาน มีหลักฐานปรากฏอยางนอยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง แตเดิมน้ันบางกอก            
ฝงตะวันตกและฝงตะวันออกเปนพ้ืนดินเดียวกันมีชื่อเรียกวาเมือง “บางกอก” โดยในสมัยกรุง      
ศรีอยุธยาเมืองบางกอกมีความสําคัญในฐานะเปนดานภาษีอากร ปอมปราการ และแหลงปลูกผลไม  
รสดีของราชอาณาจักรสยาม เพราะเปนพื้นที่ อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกอยูหางจาก      
ปากแมน้ําเจาพระยา 21 กิโลเมตร1 และเปนเมืองที่อยูในเสนทางคมนาคมและการคาท่ีจะเขาไปสู
กรุงศรีอยุธยา ความสําคัญของบางกอกปรากฏชัดเจนมากข้ึนเม่ือมีการขุดคลองลัดบางกอกเพ่ือยน
ระยะเวลาในการเดินทาง เพราะแตเดิมแมน้ําเจาพระยาชวงที่ไหลผานบางกอกไหลตามเสนทาง
คลองบางกอกนอยและวนออกคลองบางกอกใหญ ระยะทางมีความคดโคงทําใหเสียเวลาในการ
เดินเรือ การขุดคลองลัดบางกอกจึงสงผลใหระบบเศรษฐกิจการคาและการขนสงของกรุงศรีอยุธยา
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยคลองลัดบางกอกที่ขุดขึ้นในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077- 
พ.ศ. 2089)2 ตั้งแตหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจนถึงบริเวณปอมวิไชยประสิทธิ์ในปจจุบันนั้น  
ไดสงผลใหทิศทางนํ้าเปลี่ยนจากคลองลัดกลายเปนแมน้ํา และแมน้ําเจาพระยาสายเดิมกลายเปน
คลองบางกอกนอยและคลองบางกอกใหญ และสงผลใหพื้นท่ีบางกอกแบงออกเปน 2 สวนคือ 
บางกอกฝงตะวันตกและบางกอกฝงตะวันออก 
                                                           

1 สวาท  เสนาณรงค, ภูมิศาสตรประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 
34. 

2 ปยนาถ บุนนาค, ดวงพร นพคุณ และสุวัฒนา ธาดานิติ , คลองในกรุงเทพฯ : ความเปนมา การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบตอกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ป (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ : ฝายวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2525), 13. 
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 ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) บางกอกยังมี
ฐานะเปนจุดยุทธศาสตรการทหารซ่ึงมีปอมปราการเปนหลักฐานสําคัญ3 จากการเปนเมืองดานภาษี
และชุมชนการคาทําใหผูคนที่มาอาศัยในบางกอกมีความหลากหลายท้ังทางดานเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดังปรากฏในหลักฐานจากบันทึกของราชทูตฝร่ังเศสวา เมื่อคร้ังท่ี เชอวาเลีย เดอ โชมอง 
(Chevalier de Chaumont) เดินทางเขามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ใน พ.ศ. 2228      
เจาเมืองบางกอกในขณะน้ันเปนแขกชาติตุรกี เกิดท่ีเมืองบูโอซ 4 เหตุที่ เจาเมืองบางกอกเปน
ชาวตางชาติ  อาจมาจากการต้ังอยูในเสนทางการคาระหวางอินเดียและกรุงศรีอยุธยา รวมท้ังอาจ
เปนนโยบายของสมเด็จพระนารายณฯ ที่ทรงสนับสนุนใหพวกแขกมัวรเปนผูทําการคา และสราง
ประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกพระองค5 นอกจากการเปนเมืองดานภาษีอากรท่ีเปนชุมชนการคา     
ที่สําคัญแลว ความอุดมสมบูรณของบางกอกก็เปนอีกแรงจูงใจหน่ึงท่ีสงเสริมใหมีผูคนพากันเขามา
ตั้งถิ่นฐานกันอยางตอเน่ือง6   

ตอมาภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช (พ.ศ. 2310 – พ.ศ. 2325) ไดทรงเลือกเมืองบางกอกหรือธนบุรีเปนราชธานีแหงใหมแทน
กรุงศรีอยุธยาที่ ได รับความเสียหายจากสงคราม  เพราะทรงเล็งเห็นวาบางกอกเปนเมือง                    
ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร เศรษฐกิจ ประกอบกับเปนชุมชนดั้งเดิมท่ีมีความพรอมทั้งกําลังพล
และเสบียงอาหาร อีกท้ังยังไดรับผลกระทบจากสงครามในคร้ังน้ีไมมากนัก7 โดยสมเด็จพระเจา 

                                                           
3 ปรีดี พิศภูมิวิถี, “เมืองธนบุรีกับการปฏิวัติ พ.ศ. 2231 กรณีศึกษาจากเอกสารนายทหารฝรั่งเศส,” 

ใน จากบางเจาพระยาสูปารีส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 142. 
4 กรมศิลปากร, “จดหมายเหตุราชทูตฝร่ังเศสในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช,” ประชุม

พงศาวดาร เลม 29 ภาค 48 (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2511), 184. 
5 นิธิ เอียวศรีวงศ, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 

68. 
6 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369” (วิทยานิพนธ

มหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 17. 
7 เรื่องเดียวกัน, 21. 
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ตากสินฯ โปรดเกลาฯ ใหกอสรางพระราชวังแหงใหมทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา       
อาณาเขตของกรุงธนบุรีมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสองฝงของแมน้ําเจาพระยา 

ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลที่ 1 : พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) ทรงปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีใน     
พ.ศ. 2325 และไดทรงเลือกที่ตั้งราชธานีแหงใหมทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เพราะ       
มีความเหมาะสมทางยุทธศาสตรมากกวา ดังน้ันจึงมีการสรางพระบรมมหาราชวังและสถานท่ี
สําคัญในเขตราชธานีใหม แตทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยายังคงเปนที่อยูอาศัยของเจานาย
และขุนนางท่ีสําคัญ โดยพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจาตากสินฯ ที่บริเวณปากคลองบางกอก
ใหญยังคงเปนท่ีประทับของเจานายองคสําคัญในชวงตนรัตนโกสินทร นอกจากน้ีขุนนางตระกูล
บุนนาคก็เปนอีกกลุมหน่ึงท่ีเขามาต้ังบานเรือนทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ในบริเวณ     
ทางใตของชุมชนกุฎีจีน ขุนนางตระกูลบุนนาคมีบทบาทในกรมพระคลังและกรมทา ซึ่งรับผิดชอบ
ดูแลดานการคาและการตางประเทศ  สงผลใหบริเวณชุมชนบานสมเด็จเจาพระยาในชวง               
ตนรัตนโกสินทรเปนเรือนรับรองราชทูต บานพักชาวตางชาติ หางรานของพอคาตะวันตก บานพัก
กลุมมิชชันนารี และโกดังสินคาของพอคาชาวจีนและพอคาชาวอินเดียอีกดวย8  

ในชวงตนรัตนโกสินทรชุนชนที่อาศัยอยูในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกมีการขยายตัว 
โดยมีผูคนเขามาตั้งบานเรือนหรืออยูอาศัยเรือนแพบริเวณริมแมน้ําเจาพระยามากข้ึน ซึ่งผูคนเหลาน้ี
บางสวนถูกกวาดตอนจากสงคราม  บางสวนอพยพมาต้ังถิ่นฐานภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา    
พ .ศ .  2310 และบางสวนอพยพเขามาคาขาย  จึงกอให เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติ                  
อันประกอบดวย ลาว จีน มอญ มุสลิม และคนไทยเช้ือสายโปรตุเกส โดยกลุมคนเหลาน้ีมีการ
ประกอบอาชีพที่แตกตางกันตามความถนัดท่ีสืบทอดกันมา ซึ่งสามารถแบงกลุมคนในชุมชนได 
เปนยาน ๆ อาทิ ยานบานชางหลออยูบริเวณทางตะวันตกของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)         
มีอาชีพหลอพระพุทธรูป  ยานบานบุอยูบริเวณริมคลองบางกอกนอยใกลวัดทอง  มีอาชีพทํา          
ขันลงหิน ยานกุฎีจีนอยูทางทิศใตของพระราชวังเดิมเปนท่ีอยูของกลุมชาวจีนและคนไทยเช้ือสาย
โปรตุเกส เปนตน อยางไรก็ตามแมจะมีความแตกตางทางเช้ือชาติและศาสนา ซึ่งทําใหแตละชุมชน

                                                           
8 สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  ธนบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2542), 35. 
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มีประเพณี ความเชื่อ และการดํารงชีวิตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง แตบางกอกฝงตะวันตกยังคง
มีวัฒนธรรมหลักรวมกันคือ วัฒนธรรมชาวสวน เนื่องจากสภาพแวดลอมที่มีความอุดมสมบูรณ 
ของพ้ืนดินและการทําเกษตรกรรมเปนหลัก จนมีคําเรียกกลาวมาแตโบราณวา “สวนในบางกอก 
สวนนอกบางชาง” ดังน้ันผูคนสวนใหญในบางกอกฝงตะวันตกจึงมีอาชีพทําสวนเปนอาชีพหลัก 
สําหรับผลผลิตจากสวนในบางกอกฝงตะวันตกน้ันมีรสดีเปนที่ชื่นชอบและนิยมอีกดวย  

จากพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกที่มีมาอยาง
ยาวนาน นับตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลางเร่ือยมาจนถึงตนรัตนโกสินทรดังกลาวขางตน สงผลให      
ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตอเนื่องของพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตเมื่อสยามทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398  ผลของสัญญาทําใหสยาม 
ยอมใหพอคาตางชาตินําสินคามาคาขายไดอยางเสรี ในขณะเดียวกันพอคาตางชาติก็สามารถซื้อ
สินคาจากสยามไดทุกชนิด ยกเวน ขาว เกลือและปลา9 ซึ่งจากขอกําหนดในสนธิสัญญาสงผลให 
ชาวตางประเทศโดยเฉพาะชาวตะวันตกเขามาคาขายและต้ังถิ่นฐานในสยามมากขึ้น นอกจากน้ี
ผลกระทบประการหนึ่งจากสนธิสัญญาเบาวริงคือ การขุดคลองตาง ๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก โดยใน
บางกอกฝงตะวันตกมีการขุดคลองที่สําคัญไดแก คลองภาษีเจริญจากคลองบางกอกใหญไปยังแขวง
เมืองสมุทรสาคร คลองมหาสวัสด์ิที่เชื่อมจากแมน้ําเจาพระยาไปยังแมน้ํานครชัยศรี (แมน้ําทาจีน) 
ซึ่งเปนการขุดคลองเช่ือมระหวางกรุงเทพฯ กับหัวเมืองตาง ๆ ที่สงผลตอเศรษฐกิจที่กําลังขยาย
ตัวอยางตอเน่ือง  

คลองตาง ๆ ที่ขุดใหมดังกลาวขางตนสวนหน่ึงสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และการคมนาคมของสยามท่ีมีเสนทางนํ้าเปนเสนทางสัญจรหลักของผูคน ทําใหตลาด   
ที่เกิดข้ึนในบางกอกฝงตะวันตกสวนใหญเปนตลาดนํ้า ที่ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยารวมทั้ง
บริเวณปากคลองสายสําคัญ เชน คลองบางกอกใหญและคลองบางกอกนอย เนื่องจากบริเวณน้ีเปน
จุดสําคัญท่ีสามารถเช่ือมตอไปยังคลองตาง ๆ เชน คลองภาษีเจริญ คลองดาน คลองบางเชือกหนัง
ได สําหรับการคาขายของบนแพในคลองบางกอกนอยมีแพกลุมใหญอยูริมฝงดานเหนือ บริเวณ
ที่ตั้งของมัสยิดบางกอกนอยซึ่งเจาของแพเปนชาวไทยอิสลาม สวนแพทางคลองบางกอกใหญ        
                                                           

9 ปยนาถ บุนนาค, และคณะ, คลองในกรุงเทพฯ : ความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบตอ
กรุงเทพฯ ในรอบ 200 ป (พ.ศ. 2325-2525), 46. 
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มีแพกลุมใหญอยูทางฝงใตดานวัดกัลยาณมิตรและกุฎีจีน ซึ่งเจาของแพเปนชาวไทยและชาวจีน10 
โดยสินคาท่ีคาขายมีหลากหลายชนิด เชน ผลผลิตจากสวนในบางกอก และเคร่ืองอุปโภคบริโภค          
ที่สําคัญ นอกจากนี้เสนทางคลองในบางกอกฝงตะวันตกยังเปนเสนทางขนสินคาไปยังตลาด        
ทาเตียนซึ่งเปนตลาดสําคัญ และตลาดอ่ืน ๆ ในฝงพระนครอีกดวย  

ในชวง พ.ศ. 2410 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 : 
พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2411) ชุมชนบางกอกฝงตะวันตกบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาต้ังแตบริเวณกุฎีจีน
มาถึงคลองสานไดเปนท่ีอยูอาศัยและยานการคา รวมทั้งเปนที่ต้ังของทาเรือขนสงสินคา โกดังสินคา
ของกลุมพอคาชาวจีนและชาวอินเดีย โดยพอคาชาวจีนท่ีสําคัญต้ังบานเรือนอยูในบริเวณนี้ อาทิ 
เจสัวฟก แซลิ้ม เจสัวโป เจสัวเลาแซ  พระยาพิศาลศุภผล  เปนตน ซึ่งพอคาชาวจีนเหลาน้ี
ประกอบการคานําเรือสําเภาบรรทุกสินคาไปขายตางประเทศ 11 บริเวณคลองสานเปนที่ตั้งของ
ทาเรือกลไฟท่ีเรียกวา “ฮวยจุงลง” ซึ่งเปนถิ่นฐานชุมชนชาวจีนและยานของผูสงสินคาออก
ตางประเทศท่ีสําคัญ เพราะสามารถเชื่อมตอกับยานสําเพ็งที่เปนชุมชนจีนขนาดใหญที่อยูตรงขาม
ทางฝงพระนคร บริเวณน้ียังเปนท่ีตั้งของโรงสีขาวของพอคาชาวจีนที่ขึ้นเรียงรายไปทางใตของ
แมน้ําเจาพระยา สําหรับกลุมพอคาชาวอินเดียจะอยูอาศัยบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาใกลชุมชนบาน
สมเด็จเจาพระยาคือ ยานตึกแดงและยานตึกขาว โดยกลุมพอคาชาวอินเดียเขามาคาขายภายหลังการ
ทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางสยามกับอังกฤษ สงผลใหบริเวณน้ีถูกเรียกวา “ยานพอคาแขก” กลุม
พอคาชาวอินเดียเหลาน้ีมีการติดตอคาขายท้ังในและนอกประเทศ รวมไปถึงการติดตอคาขายกับ
ภายในพระบรมมหาราชวัง ยานการคาของพอคาชาวอินเดียประกอบไปดวยโกดังขาว โรงเก็บ
สินคา และอาคารท่ีพักอาศัย รวมท้ังเปนที่จําหนายสินคาที่นําเขาจากอินเดียอีกดวย  

ตอมาใน พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5 : พ.ศ. 2411 
– พ.ศ. 2453) ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางเสนทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรีขึ้นในทาง         
ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากคลองบางกอกนอย  โดยมีสถานีรถไฟบางกอกนอยเปน
                                                           

10 ชัย  เรืองศิลป,  ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
เรืองศิลป, 2522), 212. 

11 ม.ร.ว. แนงนอย ศักดิ์ศรี และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2534), 197. 
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สถานีตนทางไปยังจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนเสนทางสัญจรและขนสงสินคาระหวางกรุงเทพ ฯ กับ
ภาคตะวันตกและภาคใต เสนทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรีนี้สงผลใหมีการกระจายสินคา
จากทั้งสองภาคออกสูตลาดภายนอก และใน พ.ศ. 2444 มีการสรางเสนทางรถไฟสายท่ีสองขึ้นใน
ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยาอีกสายหนึ่งคือ สายปากคลองสาน – มหาชัย12 ทางรถไฟสายนี้เปน
เสนทางขนสงสินคา อาหารทะเล พืชผักสด จากมหาชัยเขาสูตลาดฝงพระนครและธนบุรี ดังน้ันการ
สรางเสนทางรถไฟทั้งสองสายดังกลาวขางตนจึงมีผลใหบางกอกฝงตะวันตกกลายเปนชุมทางรถไฟ
สําคัญ และไดสงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในบางกอกฝงตะวันตกเปนอยางมาก  

เมื่อมีการฉลองกรุงเทพมหานครครบ 150 ป ใน พ.ศ. 2475 นั้น พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7 : พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2477) มีพระราชดําริโปรดเกลาฯ ใหสราง
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา13 เชื่อมระหวางฝงพระนครและฝงตะวันตกเพื่อใชเปนเสนทางสัญจร
ไปมา โดยเร่ิมสรางใน พ.ศ. 2472 และเรียกช่ือสะพานน้ีวา สะพานปฐมบรมราชานุสรณ (สะพาน
พระพุทธยอดฟา) นอกจากน้ีไดมีโครงการตัดถนน 11 สาย เชน ถนนประชาธิปก ถนนเจากรุงธน 
ถนนลาดหญา ฯลฯ ในพื้นที่ตาง ๆ ของบางกอกฝงตะวันตกข้ึน เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรและขนสง
ซึ่งจะนํามาสูความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลใหผูคนบางสวนยายบานเรือนจากบริเวณ
ริมแมน้ําลําคลองมาสูบริเวณสองฝากถนน เน่ืองจากความสะดวกในการคมนาคมและความเจริญใน
ดานสาธารณูปโภคท่ีเขามาอยางตอเนื่อง และทําใหเกิดชุมชนท่ีอยูอาศัยและยานการคาข้ึนใหมใน
บริเวณท่ีถนนตัดผาน เชน บริเวณถนนประชาธิปก บริเวณวงเวียนเล็ก บริเวณถนนอิสรภาพ เปนตน 
ดังน้ันเสนทางคมนาคมใหมไดมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของผูคนในบางกอกฝง
ตะวันตก และยังสงผลใหเสนทางนํ้าซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลักของผูคนไดเร่ิมลดบทบาทลงอีกดวย 

ตอมาชวงสงครามมหาเอเชียบูรพาใน พ.ศ. 2484-2488 ภายหลังจากรัฐบาลในสมัย        
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดยินยอมใหกองทัพญ่ีปุนเดินทัพผานประเทศไทยไปยังพมาและมลายู 
สถานีรถไฟบางกอกนอยจึงกลายเปนที่ตั้งกองทหารญี่ปุน เพื่อใชเสนทางรถไฟสายใตในการ           
ขนเสบียงอาหาร กําลังคน และอาวุธยุทโธปกรณไปยังแนวหนาของกองทัพ ทําใหสถานีรถไฟ
บางกอกนอยเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญแหงหนึ่งท่ีฝายพันธมิตรมุงโจมตีกองทัพญ่ีปุน ผลจากการ
                                                           

12 ส.พลายนอย (นามแฝง), “100 ปรถไฟไทย”, สารคดี 13, 145 (มีนาคม 2540), 118. 
13 กรมศิลปากร, พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2525), 39. 
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ทิ้งระเบิดอยางหนักของฝายพันธมิตรไดทําใหผูคนที่อยูอาศัยบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย  และ
ใกลเคียงตองอพยพไปอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย จนเปนเหตุใหตองท้ิงบานเรือนเรือกสวน นอกจากน้ี   
ในระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพายังไดเกิดนํ้าทวมใหญใน พ.ศ. 2485 ดังน้ันพื้นท่ีบางกอก         
ฝงตะวันตกจึงไดรับผลกระทบทั้งจากภัยสงครามและอุทกภัย ซึ่งชาวสวนไดรับความเดือดรอนจาก
เหตุการณน้ําทวมท่ีขังเปนเวลายาวนาน จนเกิดภาวะที่เรียกวา “สวนลม” พันธุไมตาง ๆ ลมตายไป
เปนจํานวนมากจนเจาของสวนจํานวนหนึ่งตองเลิกอาชีพทําสวนลง  

เมื่อสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาความเจริญทางดานคมนาคมและสาธารณูปโภค  
ไดเร่ิมพัฒนาขึ้นอีกคร้ัง โดยมีการตัดถนนสายตาง ๆ เพิ่มข้ึนในบางกอกฝงตะวันตก ซึ่งนับวาเปน       
การเปดเสนทางคมนาคมจากกรุงเทพฯ ฝงตะวันตกไปยังภาคตะวันตกและภาคใต ดังน้ันเมื่อมีการ
ตัดถนนเพิ่มมากข้ึนจึงสงผลใหเสนทางสัญจรทางนํ้าลดบทบาทลง โดยระยะแรกความเจริญตาง ๆ 
ยังคงจํากัดขอบเขตอยูในเสนถนนท่ีตัดข้ึนใหม และตอมาเมื่อความเจริญในดานตางๆ ไดเขาสู
บางกอกฝงตะวันตกอยางตอเนื่อง ยิ่งสงผลใหเกิดการยายถิ่นของผูคนจากภูมิภาคตางๆ เขาสู
บางกอกฝงตะวันตก จนทําใหเกิดชุมชนใหมขึ้นอยางกวางขวาง  และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง         
สูความเปนชุมชนเมืองในปจจุบัน 

ดังที่กลาวมาแลวนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก
ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีดังกลาวอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังอธิบายถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติของผูคนในบางกอกฝงตะวันตก ซึ่งเปนพ้ืนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ และมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานอันเปนลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมมาตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน ดังน้ันการศึกษาเร่ือง 
“พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2398 - 2488” จึงเปนการศึกษาที่ตองการอธิบายถึงความ
ตอเน่ืองของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกใหมีความชัดเจนมากข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตกท่ีมีอยางตอเนื่องจึงทําใหเร่ืองราวของบางกอก     
ฝงตะวันตกไดรับความสนใจในการศึกษาพอสมควร โดยงานเขียนสวนใหญอยูในรูปแบบของ
บทความ สารคดีและเกร็ดความรู สวนงานเขียนที่เปนงานวิจัยทางวิชาการที่สําคัญ ไดแก  
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วิทยานิพนธเร่ือง “ความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2398 – 2453” ของสาวิตรี  ทัพภะสุต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527) ศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางชุมชนชาวไทย จีนและตะวันตก ซึ่งเปนกลุมชนที่มีบทบาทสําคัญในกรุงเทพฯ ตั้งแต
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางสยามกับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 จนถึงสิ้นรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน พ.ศ. 2453 โดยสามารถแบงความสัมพันธระหวาง
ชุมชนออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและความสัมพันธทางดาน
สังคม จากการศึกษาความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีนและตะวันตกในกรุงเทพฯ ระหวาง 
พ.ศ. 2398-2453 นี้เปนไปในทางท่ีดี โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญกับกลุมชาวจีนและชาวตะวันตก
ซึ่งมีความสําคัญตอการปรับปรุงประเทศในขณะนั้น และคอยควบคุมไมใหพวกหนึ่งพวกใด           
มีอิทธิพลมากเกินไป 

วิทยานิพนธ เ ร่ือง  “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก  พ .ศ.  2325-2369” ของ          
ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535) ศึกษาพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก
ในชวงรัชกาลท่ี 1-3 ซึ่งเปนชวงฟนฟูราชอาณาจักร และยายราชธานีจากฝงตะวันตกไปยังฝง
ตะวันออกในสมัยตนรัตนโกสินทร ในการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของบางกอกฝงตะวันตก   
ที่มีมาต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงตนรัตนโกสินทร ที่แมวามีการยายราชธานีไปยังกรุงเทพฯ แตพื้นท่ี
ทางฝงตะวันตกก็ยังถูกใหความสําคัญจากรัฐ เนื่องจากมีการดําเนินนโยบายทางการเมือง             
การปกครอง และเศรษฐกิจ เพ่ือใชขอไดเปรียบทางธรรมชาติของบางกอกฝงตะวันตก และการเปน
แหลงชุมชนขนาดใหญที่ เ ติบโตอยางตอเนื่อง  จนถึงใน  พ .ศ .  2369 ที่ อิทธิพลการคาของ
ชาวตะวันตกเขามามีบทบาทในพระราชอาณาจักร สงผลใหรูปแบบการเติบโตของชุมชนคอย ๆ 
เปลี่ยนไปจากเดิม 

วิทยานิพนธเร่ือง “การเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองทองถิ่นธนบุรี พ.ศ. 2458 – 
2543” ของจุฑามาศ  ประมูลมาก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545) ศึกษาถึงประวัติศาสตรของ
ธนบุรีในยุคท่ีสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ไดแก การปรับตัวเขาสูยุคสมัยแหง
การพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองท่ีสงผลตอธนบุรีซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของกรุงเทพฯ เกิดการปรับตัวไปตามบริบทของสังคม  โดยเนนศึกษาจากการเคลื่อนไหวเพื่อ
จัดสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช การเคลื่อนไหวเพื่อแยกกรุงธนบุรี
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ออกจากกรุงเทพฯ และการเคลื่อนไหวเพ่ืออนุรักษและร้ือฟนเอกลักษณทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่นธนบุรี โดยเหตุการณเหลาน้ีเปนปฏิกิริยาตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
และการเมืองในพื้นที่ฝงธนบุรี ซึ่งทําใหทองถิ่นสูญเสียความเปนตัวเองจนกลายเปนแรงผลักดันให
เกิดการเคลื่อนไหว 
 งานวิจัยเร่ือง “ชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา : กรณีศึกษาชุมชนเมืองของสังคมไทยใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน” ของวัชรา  คลายนาทร (พ.ศ. 2542) เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนในสังคมไทยชวงตนรัตนโกสินทร โดยเนนศึกษาที่ชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปน
นิวาสถานและพื้นที่ปกครองของขุนนางตระกูลบุนนาค โดยกลาวถึงรูปแบบการเติบโตของชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไปเพราะอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามา และความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองของตระกูลบุนนาคที่มีตอชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา 

งานเขียนเร่ือง “พัฒนาการทางประวัติศาสตรของธนบุรี ในฐานะสวนหนึ่งของดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําเจาพระยา” ของสุนทรี  อาสะไวย (พ.ศ. 2537) เปนการศึกษาพัฒนาการ
ของเมืองธนบุรี ที่ตั้งอยูบนสวนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา  โดยเนนการนําขอมูล
ทางดานภูมิศาสตรมาวิเคราะหกับหลักฐานทางประวัติศาสตร ทําใหเห็นถึงพัฒนาการของธนบุรี    
ที่สัมพันธกับพื้นที่อยางชัดเจน 
 นอกจากน้ันยังมีงานเขียนเร่ือง “ธนบุร”ี โดยมีสุดารา  สุจฉายา เปนบรรณาธิการ (พ.ศ. 
2542) กลาวถึงประวัติศาสตรธนบุรีในเร่ืองการเมือง การปกครอง ชุมชน ชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม 
แหลงทองเที่ยว ที่พักและการเดินทาง ซึ่งเปนงานเขียนในรูปแบบสารคดีที่ใหความสําคัญกับการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของธนบุรี โดยคณะผูจัดทําไดกลาวในคํานําถึงความสัมพันธระหวาง
กรุงเทพฯ และธนบุรีในฐานะเมืองคูแฝดที่ไมสามารถแยกออกจากกัน ที่มีปฏิสัมพันธตอกันท้ัง    
ทางชีวิตวัฒนธรรมและการมีประวัติศาสตรรวมกัน แตการเขียนไดพยายามใหน้ําหนักกับเร่ืองราว
และปญหาที่เกิดขึ้นกับธนบุรีมากกวา 
 งานเขียนเร่ือง “เม่ือวานนี”้ ของขุนวิจิตรมาตรา หรือ สงา  กาญจนาคพันธุ (พ.ศ. 2519) 
เปนหนังสือที่กลาวถึงอัตชีวประวัติของขุนวิจิตรมาตรา ซึ่งเปนชาวคลองบางหลวง  (บางกอกใหญ) 
ฝงธนบุรีโดยกําเนิด โดยเลาเหตุการณในชีวิตของตนในชวงรัชกาลท่ี 5 ตั้งแต พ.ศ. 2446 เปนตนมา 
หนังสือไดบรรยายถึงสภาพชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของผูคนริมคลอง
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บางกอกใหญและบริเวณตาง ๆ ของธนบุรีในอดีต ในชวงระยะเวลาที่ขุนวิจิตรมาตราดําเนินชีวิตอยู
ที่คลองบางกอกใหญ รวมท้ังไดแทรกเกร็ดความรูตาง ๆ เชน สถานท่ี โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และรอยกรองจากวรรณคดีบางเร่ืองที่ผูเขียนยกมาประกอบ 
 งานเขียนที่เกี่ยวของกับบางกอกฝงตะวันตกท่ีกลาวถึงขางตนสวนใหญจะศึกษา
พัฒนาการโดยรวมของบางกอกฝงตะวันตกในชวงตนรัตนโกสินทร  แตในงานวิทยานิพนธเร่ือง 
“พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2398 – 2488” ตองการศึกษาถึงพัฒนาการทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนมากข้ึน ภายหลังจากท่ี
สยามไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และศึกษาถึงพัฒนาการท่ีมีความตอเนื่องถึง 
พ.ศ. 2488 ซึ่งเปนชวงที่บางกอกฝงตะวันตกไดรับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา ทั้งน้ี       
ผูศึกษาตองการอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของบางกอกฝงตะวันตกที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
มาถึงปจจุบัน 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาความสําคัญของบางกอกฝงตะวันตกกอน พ.ศ. 2398 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอก 

ฝงตะวันตกระหวาง พ.ศ. 2398 - 2488 
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตก 

ระหวาง พ.ศ. 2398 - 2488 
 
ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก ชวง พ.ศ. 2398 - 2488 เนนศึกษาเฉพาะ
พื้นที่บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ตั้งแตบริเวณปากคลองบางกอกนอยไปจนถึงบริเวณ
ปากคลองสาน เนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่เปด    
ทําใหการรับวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและการคาอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ในบางกอกฝงตะวันตกอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนบริเวณ     
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ริมฝงแมน้ําเจาพระยามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งเปนพัฒนาการท่ีมีความแตกตางจากพ้ืนที่   
ตอนในของบางกอกฝงตะวันตก  

ในการศึกษาพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตกจะศึกษาต้ังแต พ.ศ. 2398 ซึ่งเปนปที่
สยามทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ ผลของสัญญาเบาวริงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสยาม
ในหลาย ๆ ดาน ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางสังคม
ทั้งชุมชน ตลาด รวมท้ังยานการคาการผลิตตาง ๆ ของบางกอกฝงตะวันตก ตอมาใน พ.ศ. 2442       
มีการสรางสถานีรถไฟบางกอกนอยซึ่งเปนสถานีตนทางของทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรี 
และใน พ.ศ. 2444 ไดมีการสรางเสนทางรถไฟสายปากคลองสาน – มหาชัย ซึ่งการสรางทางรถไฟ
ทั้งสองเสนทางไดสงผลใหบางกอกฝงตะวันตกกลายเปนชุมทางรถไฟสําคัญ ซึ่งสงผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกอยางมาก นอกจากน้ันเม่ือมีการสราง
สะพานพระพุทธยอดฟาใน พ.ศ. 2475 และตามมาดวยโครงการตัดถนน 11 สายในบางกอกฝง
ตะวันตก ซึ่งการขยายเสนทางการคมนาคมในชวงเวลานี้ยิ่งสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
ฝงพระนครมายังบางกอกฝงตะวันตกอยางตอเนื่อง แตตอมาใน พ.ศ. 2484 เมื่อสยามลงนามใน
กติกาสัญญาพันธไมตรีกับญ่ีปุนในสงครามมหาเอเชียบูรพาแลว ผลจากสงครามไดทําใหเศรษฐกิจ
ของสยามรวมท้ังพ้ืนท่ีของบางกอกฝงตะวันตกเกิดการชะลอตัว และสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตของราษฎรอยางมากจนสิ้นสุดสงครามใน พ.ศ. 2488 ซึ่งเปนปสุดทายท่ีวิทยานิพนธฉบับนี้    
จะศึกษาถึงท้ังนี้เพื่อใหเห็นพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

การศึกษางานวิจัยช้ินนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรและนําเสนอตามแนวทาง
ประวัติศาสตร โดยนําเอกสารช้ันตนและเอกสารช้ันรองประเภทอ่ืนๆ คือ วิทยานิพนธ ผลงานการ
วิจัย บทความ วารสาร รวมท้ังการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแลวนําขอมูลและหลักฐานมา
วิเคราะห โดยนําเสนอในรูปการพรรณนาเชิงวิเคราะห  
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แหลงขอมูล 
1. สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ  
2. หอสมุดแหงชาติ 
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ และพระราชวังสนามจันทร 
4. หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. หองสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7. หอสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
8. การสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ในพื้นที่บางกอกฝงตะวันตก 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจถึงความสําคัญของบางกอกฝงตะวันตกกอน พ.ศ. 2398 
2. เขาใจถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอก    

ฝงตะวันตกระหวาง พ.ศ. 2398 - 2488 
3. เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกระหวาง      

พ.ศ. 2398 - 2488 
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บทท่ี 2 

ความสําคัญของบางกอกฝงตะวันตกกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 

บางกอกฝงตะวันตกเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีวิวัฒนาการความเปนมายาวนาน 
พบหลักฐานรองรอยวัฒนธรรมกอนสมัยอยุธยา ซึ่งสะทอนใหเห็นความสําคัญของพื้นที่บริเวณนี้
ในการเปนแหลงท่ีอยูอาศัยอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พัฒนาการของพื้นท่ีบางกอก      
ฝงตะวันตกแตละชวงเวลามีปจจัยหลายดานท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสภาพ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงสมัยที่แตกตางกันไป สําหรับการศึกษาน้ีไดใชเอกสาร
หลักฐานในการศึกษาคนควาและนําขอมูลมาวิเคราะหเร่ิมตนในสมัยอยุธยาเปนตนมา โดยใน   
สมัยอยุธยามีหลักฐาน และเอกสารรวมสมัยที่แสดงใหเห็นวากรุงศรีอยุธยาใหความสําคัญกับพ้ืนท่ี
บางกอกฝงตะวันตกท้ังในทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากที่ตั้งของบางกอกไมไกล       
จากทะเลทําใหมีผลตอระบบการคาและยุทธศาสตรการปองกันอาณาจักร นอกจากน้ีไดมีการ       
ขุดคลองลัดในพื้นที่บางกอกเพื่อยนระยะทางในการสัญจรทางนํ้า  ซึ่งเปนประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาในทางการคาและการเก็บภาษีอากร อีกยังมีการสรางปอมปราการ     
เพื่อความมั่นคงของอาณาจักร นอกจากน้ีการมีพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกผลไม
นานาชนิดสงผลใหบางกอกเปนแหลงปลูกผลไมรสดีที่มีชื่อเสียงในสมัยอยุธยา 

ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาประสบปญหาดานการเมืองและการคุกคามจากพมาจนนําไป สู
การสูญเสียเอกราชของกรุงศรีอยุธยา สงผลใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรี 
ขึ้นเปนราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา จากการสถาปนาราชธานีใหมนี้ไดสงผลให
บางกอกฝงตะวันตกกลายเปนจุดยุทธศาสตรการเมืองที่สําคัญตอราชอาณาจักร และเปนเมืองการคา
ที่สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกกรุงธนบุรี ในขณะเดียวกันก็ยังคงเปนแหลงผลิตพืชผล
การเกษตรที่สําคัญ รวมท้ังเปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากการอพยพของ
ผูคนจากอยุธยามาสูกรุงธนบุรี ตอมาเม่ือมีการยายราชธานีมายังกรุงเทพมหานครซึ่งมีที่ตั้งอยูทาง  
ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาใน พ.ศ. 2325 ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
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การเมือง และสังคมของบางกอกฝงตะวันตก แตที่ตั้งของยานชุมชนและยานการคาตาง ๆ ยังคง
ดําเนินสืบเนื่องจากสมัยธนบุรี และเมื่อมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 4) สยามไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 การลงนามในสนธิสัญญา 
ฉบับนี้กับอังกฤษและตามมาดวยชาติอ่ืน ๆ อีก 14 ประเทศ ไดสงผลใหบางกอกฝงตะวันตกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เพื่อปรับตัวในเขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของสยามท่ีกําลังจะกาวสู
การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญ อยางไรก็ตามในบทท่ี 2 นี้จะอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของบางกอก
ฝงตะวันตกในสมัยอยุธยา รวมท้ังในสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทรตามลําดับดังนี้ 

 
1. บางกอกฝงตะวันตกในสมัยอยุธยา  
 บางกอกเปนเมืองที่มีความสําคัญมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตั้งอยูหางจาก       
ปากแมน้ําเจาพระยา 21 กิโลเมตร1 และยังเปนเสนทางเชื่อมตอไปยังกรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนศูนยกลาง   
ทางการคาที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขณะน้ัน แตเสนทางนํ้าต้ังแตปากแมน้ําเจาพระยา
ไปจนถึงกรุงศรีอยุธยามีความคดเค้ียวมาก จึงไดมีการขุดคลองลัดตาง ๆ เพื่อยนระยะเวลาในการ
เดินทาง ทั้งยังสงผลใหเศรษฐกิจการคาของกรุงศรีอยุธยามีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดวย  ในสวน
ของการต้ังถิ่นฐานของผูคนในบางกอกสันนิษฐานวามีมาต้ังแตกอนกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี   
โดยไดพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเปนศิลปะกอนสมัยอยุธยาตามวัดโบราณหลายแหงใน
บางกอก เชน วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดราษฎรบูรณะ วัดแจงรอน และวัดบางปะกอก2 จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรทราบวาเม่ือสมเด็จพระเจาอูทอง (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 1912) ทรงสถาปนากรุง     
ศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 เมืองพระประแดงเปนเมืองดานสําคัญที่รักษาพื้นท่ีบริเวณปากอาวไทย    
ถัดข้ึนมาเปนชุมชน “เมืองบางกอก” ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งแตเดิมบริเวณบางกอกมีพื้นที่ทั้ง               
ฝงตะวันตกและฝงตะวันออกรวมเปนพ้ืนแผนดินเดียวกัน เนื่องจากแมน้ําเจาพระยาสายเกาน้ัน    
ไหลลงจากทางเหนือวกเขาคลองบางกอกนอย ออมเขาคลองตลิ่งชันและคลองบางระมาดแลว     

                                                           
1 สวาท  เสนาณรงค, ภูมิศาสตรประเทศไทย, 34. 
2 น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง), ศิลปกรรมในบางกอก (พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514), 9-10. 
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ไปออกคลองบางกอกใหญ3 (ดังแผนที่ที่ 1) โดยศูนยกลางของบางกอกในชวงเวลาน้ันสันนิษฐานวา
อยูบริเวณวัดศาลาสี่หนา (วัดคูหาสวรรค)  
 

แผนทีท่ี่ 1 เสนทางการไหลของแมน้ําเจาพระยาบริเวณเมืองบางกอกภายหลังการขุดคลองลัด
บางกอก               
 

     
 

ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, เวียงวังฝงธนฯ ชุมชนชาวสยาม, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 15. 

 

 

                                                           
3 กําธร กุลชล และทรงสรรค นิลกําแหง, “วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝง

ตะวันออก : ตั้งแตกอนการสรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 45, 
พิเศษ (ธันวาคม 2523 –ธันวาคม 2525) : 222. 
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 ตอมามีการขุดคลองลัดท่ีสําคัญคือ  “คลองลัดบางกอก” 4 ในสมัยสมเด็จพระ             
ไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077 - พ.ศ. 2089) โดยคลองลัดบางกอกถูกขุดเปนแนวตรงระยะทางประมาณ 
3 กิโลเมตร ไดเชื่อมชวงโคงตอนเหนือของแมน้ําเจาพระยาสายเกา  (ปจจุบันคือบริเวณปากคลอง
บางกอกนอย) และชวงโคงตอนใตของแมน้ําเจาพระยาสายเกา (ปจจุบันคือปากคลองบางกอกใหญ)  
การขุดคลองลัดบางกอกนี้ไดสงผลใหพื้นท่ีบางกอกถูกแบงออกเปน 2 สวน คือพ้ืนท่ีฝงตะวันออก
หรือพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรในปจจุบัน และพ้ืนที่ฝงตะวันตกหรือพื้นที่ฝงธนบุรีในปจจุบัน        
(ดังแผนท่ีที่ 1) เนื่องจากกระแสนํ้าท่ีไหลหลากไดสงผลใหคลองลัดบางกอกที่ขุดข้ึนมาใหมขยาย
กวางตามธรรมชาติ ดังท่ีปรากฏใหเห็นในปจจุบันโดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณขางโรงพยาบาลศิริราช
และบริเวณหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การเปลี่ยนแปลงของการไหลของกระแสน้ําดังกลาว    
ยังไดสงผลใหแมน้ําเจาพระยาสายเกาท่ีมีความคดโคงและมีระยะทางยาวมีขนาดเล็กลง จนใน
ปจจุบันไดกลายเปนคลองตาง ๆ ไดแก คลองบางกอกนอย คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ 
(ดังแผนที่ที่ 2) โดยการเปลี่ยนแปลงของเสนทางน้ําสงผลใหผูคนยายมาอาศัยอยูบริเวณริมคลอง     
ที่ขุดใหม โดยเฉพาะในบริเวณปากคลองบางกอกใหญมีผูคนมาอาศัยหนาแนนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4 ปยนาถ บุนนาค, ดวงพร นพคุณ และสุวัฒนา ธาดานิติ. คลองในกรุงเทพฯ : ความเปนมา การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบตอกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ป (พ.ศ. 2325-2525), 13. 
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แผนทีท่ี่ 2 เสนทางแมน้ําเจาพระยาแสดงที่ตั้งเมืองบางกอกและกรุงศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ลาลูแบร, ซิมอน เดอ, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักร
สยาม (นนทบุรี : สํานักพิมพศรีปญญา, 2552), 24. 
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 นอกจากน้ีบางกอกยังเปนเสนทางนํ้าท่ีเช่ือมโยงติดตอกับกรุงศรีอยุธยาไดในสอง
เสนทาง เสนทางแรกเปนเสนทางแมน้ําเจาพระยาออกสูทะเล เสนทางน้ีเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยง  
เสนน้ําของหัวเมืองทางใตและเมืองชายทะเลฝงตะวันออก สามารถติดตอกับหัวเมืองทางใตตั้งแต
ประจวบคีรีขันธ ชุมพรลงไปถึงสงขลา นครศรีธรรมราช และปตตานี และเช่ือมโยงไปสูเมือง
ชายทะเลฝงตะวันออกดานเมืองระยอง และเมืองจันทบูร เสนทางที่สองเปนเสนทางดานคลอง
บางกอกใหญ  (คลองบางหลวง )  ซึ่ ง เปน เสนทางนํ้า ท่ีสํ า คัญของพ้ืนที่ ฝ งตะวันตกของ                
แมน้ําเจาพระยา และเปนเสนทางหลักที่ใชติดตอกับเมืองชายทะเลดานตะวันตก มหาชัย ทาจีน    
แมกลองไปจนถึงเพชรบุรี เสนทางบริเวณนี้มีผูคนตั้งถิ่นฐานอยูริมลําคลองจํานวนมาก จึงเปน
ชุมชนที่มีการติดตอคาขาย นอกจากน้ียังเปนเสนทางท่ีเชื่อมกับทางบกเพ่ือขามไปยังเมืองตะนาวศรี 
เมืองมะริด และเมืองทวาย ซึ่งเปนเมืองทาสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา5 โดยเสนทางเหลาน้ีนับเปน
ปจจัยที่สงผลใหกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองทาการคาที่สําคัญตลอดระยะเวลาการเปนราชธานี  
 การเปนเสนทางคมนาคมหลักสูกรุงศรีอยุธยา ช่ือ “บางกอก” จึงมักปรากฏอยูใน
หลักฐานของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาสูกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเมื่อเรือแลนผานปากแมน้ําเขามา
จนถึงบางกอก เรือทุกลําตองจอดท่ีดานภาษีเพื่อบอกจุดประสงคในการเดินทางรวมทั้งเสียอากร   
คาเรือสําเภา และสินคา บางกอกจึงเปนจุดแวะพักเรือของบรรดาพอคาและนักเดินทาง ดังน้ัน
บางกอกจึงมีความสําคัญในฐานะเปนดานภาษีที่เปนจุดรวมตัวของพอคาและสินคาจากท่ีตาง ๆ    
จนสงผลใหชุมชนบางกอกมีการขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้         
ในหลักฐานและบันทึกชาวตางชาติยังไดสะทอนใหเห็นความสําคัญของเมืองบางกอกในฐานะ       
ปอมปราการ และแหลงปลูกผลไมรสดีนานาชนิดที่อุดมสมบูรณ ซึ่งในท่ีนี้จะไดอธิบายใหเห็นถึง
ความสําคัญของเมืองบางกอกสมัยอยุธยาในแตละดานดังนี้ 
 

 

 

 

                                                           
5 จิราธร ชาติศิริ, “เศรษฐกิจสมัยธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 38. 
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1.1 ดานภาษีอากร 
ภายหลังการขุดคลองลัดบางกอกในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช ซึ่งไดมีผลตอการ

ยายศูนยกลางของเมืองบางกอก จากบริเวณเสนทางแมน้ําเจาพระยาสายเกาท่ีตื้นเขินมายังบริเวณ
เสนทางแมน้ําเจาพระยาสายใหมแลว ไดสงผลใหบางกอกมีความสําคัญตอการขยายตัวทางการคา
ของกรุงศรีอยุธยามากขึ้นตามลําดับ โดยการเขามาของเรือบรรทุกสินคาของชาวตางชาติทุกลํา   
ตองผานดานบางกอกซึ่งเปนดานกอนเขาสูกรุงศรีอยุธยา ดังน้ันบางกอกจึงมีความสําคัญในฐานะ
ดานภาษีอากรท่ีเรียกวา “ขนอนบางกอก”6 โดยเจาหนาท่ีประจําดานคอยควบคุมใหเรือสําเภา
ตางชาติมอบปนใหญใหเก็บรักษาไวในท่ีทําการเมือง กอนจะอนุญาตใหเดินเรือตอเขาไป              
ยังกรุงศรีอยุธยา7 ตอมาเมื่อมีการขุดคลองลัดบางกรวยในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ       
(พ.ศ. 2091 – พ.ศ. 2111) ยิ่งสงผลใหชุมชนบางกอกมีการขยายตัวมากข้ึน จนนําไปสูการยกฐานะ
ชุมชนบางกอกจากดานขนอนข้ึนเปน “เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร” ใน พ.ศ. 2100 โดยทําหนาท่ีเปน
เมืองดานท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการเดินทางออกทะเล และเปนดานตรวจตราจัดเก็บภาษี
สินคาท่ีผานเขาออกไปสูกรุงศรีอยุธยา ในชวงเวลานี้ไดปรากฏชื่อเมืองรวมสมัยกับเมืองบางกอก 
เชน นนทบุรี และสาครบุรี (สมุทรสาคร)8 ที่เปนเมืองดานของกรุงศรีอยุธยาเชนกันกับขนอนทณบุรี
หรือบางกอก ดังปรากฏในพระไอยการอาญาหลวงในกฎหมายตราสามดวงถึงการทําหนาท่ีของ
เจาหนาที่ขนอนทณบุรคีวามวา 
 

มาตราหนึ่ง นายพระขนอนทณบุรี ขนอนนํ้าขนอนบกแหงใดใดในพระนคร
ศรีอยุทธยาแลจะเกบจังกอบในสําเภานาวาเรือใหญนอยก็ดี หนบกหนเกวียนหนทาง 

                                                           
6 กรมศิลปากร, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหวางประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี 17 

เลม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2512), 105. 
7 ขจร  สุขพานิช, บางเกาะ-เกาะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยเขษม, 2516), 14. 
8 สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, ธนบุรี, 77. 
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อันจะเขาถึงขนอนใน ทานใหนับสิ่งของจนถึงสิบ ถาถึงสิบไซ ทานจ่ึงใหเอาจังกอบ
นั้นหน่ึง ถาหมีถึงสิบไซ ทานมิใหเอาจังกอบน้ันเลย ถาผูใดเกบเอา ทานใหไหมเอา
หนึ่งเปนสอง แลใหตีดวยไมหวาย 15 ที9 

 
 นอกจากนั้นในหลักฐานบันทึกของชาวฮอลันดา ที่เดินทางเขามาสูกรุงศรีอยุธยา        
ในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2160 – พ.ศ. 2161) ยังไดกลาวถึงความสําคัญบางกอก        
ในฐานะดานภาษีอากรความวา 
 

กรุงศรีอยุธยาต้ังอยูประมาณ 15 องศาทางเหนือ ตองเขาแมน้ําไปภายใน
แผนดินประมาณ 20 ไมลฮอลันดา แมน้ําน้ีจัดอยูในประเภทแมน้ําท่ีดีที่สุดในยาน
อินดีส ซึ่งสามารถใหเรือระวางหนักตั้งแต 150 ถึง 200 ลาสท กินน้ําลึกตั้งแต 12  ถึง 
13 ฟุตข้ึนไปเขาจอดไดโดยสะดวก จากปากนํ้าเขาไป 5 ไมล เปนที่ตั้งของเมือง
ลอมรอบดวยกําแพงมีชื่อวา “บางกอก” ณ ที่นี่เปนท่ีตั้งของดานภาษีแหงแรกเรียกวา 
ขนอนบางกอก (CANEN BANGKOK) ซึ่งเรือและสําเภาทุกลําไมวาจะมาจากชาติใดก็
ตามจะตองหยุดจอดทอดสมอ และแจงใหดานน้ีทราบกอนวาเขามาเพ่ือจุดประสงค  
อันใด บรรทุกสินคามาจากไหน มีผูใดมากับเรือบาง และมีสินคาอะไรบางท่ีบรรทุกมา 
กอนท่ีเรือเหลาน้ันจะลวงล้ําหรือเดินทางเขาไปกวาน้ัน จากบางกอกข้ึนมาประมาณ     
1 ไมล มีดานศุลกากรอีกแหงหนึ่งเรียกวา บานตะนาว ซึ่งเรือทุกลําที่จะข้ึนไปยังกรุงศรี
อยุธยาจะตองหยุดตรวจอีกครั้งหนึ่ง.... 

ในทํานองเดียวกันเมื่อเรือจะกลับออกไป และเม่ือผานดานภาษีที่บานตะนาว
อีก ก็จะตองหยุดทอดสมอเพ่ือแจงใหทราบวาจะออกเดินทางไปไหน  มีสินคา 
สัมภาระและบรรทุกใครออกไปบาง ในเร่ืองเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตินั้น ผูที่จะออกไป
จะตองไดรับหนังสือพระราชทานสําคัญที่เรียกวา ตรา หรือเอกสารใชแทนหนังสือ 

                                                           
9 กฎหมายตราสามดวง เลม 2 (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548), 394. 
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เดินทาง (ใบผาน) ซึ่งจะตองนําไปแสดงที่ดานภาษีที่บางกอก ซึ่ง ณ ทีนี้ เรือจะตอง
หยุดอีกคร้ังหน่ึง เพื่อจายอากรแผนดินสําหรับเรือและสินคา หากไมปฏิบัติตามน้ีแลว 
ไมวาจะเปนนายเรือหรือเจานายอ่ืน ๆ ก็ตาม จะถูกยึดเรือทันที10  

 

 จากบันทึกของชาวฮอลันดาซึ่งปรากฏช่ือ “บางกอก” และ “บานตะนาว” วาเปน     
ดานภาษีที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะบางกอกซึ่งเปนดานท่ีเรือและสําเภาทุกลํา ไมวา     
จากชาติใดก็ตามตองหยุดจอด เพื่อแจงจุดประสงคในการเดินทางและชําระคาอากร รวมทั้งเปน   
จุดท่ีคอยตรวจตราเรือสําเภา จํานวนสินคา จํานวนผูโดยสารที่เ ดินทางเขาออกกรุงศรีอยุธยา  
สําหรับบริเวณท่ีตั้งของดานภาษีที่สรางกําแพงลอมรอบน้ันยังไมพบหลักฐานท่ีแนชัด แตมีการ
สันนิษฐานวานาจะอยูตรงบริเวณคลองบางกอกใหญ เนื่องจากตอมา  ใน พ.ศ. 2228 มีการสราง  
ปอมวิไชยประสิทธิ์ในบริเวณน้ัน ดานภาษีบางกอกยังมีเจาหนาท่ีคอยควบคุมใหเรือสําเภาตางชาติ
มอบปนใหญไวยังที่ทําการเมือง กอนจะอนุญาตใหเดินเรือเขาสูกรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนราชธานี ดังน้ัน
บางกอกจึงเปนเสมือนดานแรกในการปองกันกรุงศรีอยุธยาจากขาศึกทางทะเล จากการเปนเมืองทา
และดานปองกันขาศึก จึงสงผลใหบางกอกเปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนที่หลากหลายทั้งทางศาสนา   
ภาษา และวัฒนธรรม 
 จากหลักฐานท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองบางกอก   
ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากการเปนชุมชนขนาดเล็ก ที่เนนการทําเกษตรกรรมเปนหลัก           
ในชวงตนของกรุงศรีอยุธยาพัฒนาไปสูชุมชนการคา  และดานภาษีที่ตั้งอยูในเสนทางการคาของ      
กรุงศรีอยุธยา ตอมายังไดยกฐานะเปนดานท่ีคอยปองกันขาศึกทางทะเล ดานตรวจตราการเขาออก
ของเรือสําเภา สินคาและผูคน รวมท้ังยังเปนดานเก็บภาษีอากรท้ังขาเขาและออกของกรุงศรีอยุธยา     
ซึ่งเปนราชธานีอีกดวย  
 

 

 
                                                           

10 กรมศิลปากร, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหวางประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี 17 
เลม 1, 105-106.  
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 1.2 ปอมปราการ 
 นอกจากเปนดานภาษีอากรท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยาแลว ในสมัยอยุธยาบางกอก       
ยังมีความสําคัญในฐานะเปนปอมปราการ โดยในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 – 

พ.ศ. 2231) เมื่อการคากับชาติตะวันตกของกรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งข้ึน บางกอก    
อยูในฐานะเมืองทาการคาและดานปองกันขาศึกทางทะเลท่ีสําคัญของราชธานี โดยสภาพของ    
เมืองบางกอกดังท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร  และบันทึกชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในสมัย
ดังกลาวระบุวา เปนเมืองท่ีมีกําแพงลอมรอบ มีอาคารที่ทําการของเจาเมืองบางกอกบนฝงตะวันตก 
ตึกพักรับรองบุคคลสําคัญ โบสถฝร่ัง และปอมท้ังฟากแมน้ําท่ีมีชื่อเรียกรวมกันวา ปอมบางกอก 
ระหวางปอมทั้งสองมีโซใหญขึงขวางลํานํ้าเจาพระยาเพื่อปองกันศัตรูทางทะเล 11 นอกจากน้ีฐานะ
การเปนเมืองทาของบางกอก ยังสะทอนใหเห็นจากบันทึกของ มองซิเออรเซเบเรต (Ceberet) ที่
เดินทางเขามากับคณะราชทูตฝร่ังเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ ฯ ใน พ.ศ. 2230 – พ.ศ. 2231 วา  
เมื่อคร้ังเชอวาเลีย เดอ โชมอง (Chevalier de Chaumont) ราชทูตฝร่ังเศสท่ีเดินทางเขามาเจริญทาง
พระราชไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ เมื่อ พ.ศ. 2228 เจาเมืองบางกอกในขณะนั้นเปนคนชาติแขก
ตุรกี เกิดท่ีเมืองบูโอซ12 ซึ่งสาเหตุที่เจาเมืองบางกอกเปนชาวตางชาติแขก อาจเปนเพราะนโยบาย
ของสมเด็จพระนารายณฯ ที่ทรงสนับสนุนใหกลุมแขกมัวร คือชาวมุสลิมท่ีมาจากทิศตะวันตก    
นับจากอินเดียไปจนถึงตะวันออกกลาง13 เปนผูทําการคาและสรางประโยชนทางเศรษฐกิจใหแก
พระองค และอีกสาเหตุหน่ึงอาจเน่ืองจากการตั้งอยูบนเสนทางการคาของอินเดีย ซึ่งในขณะน้ัน     
มีเมืองทาสําคัญ เชน มะริด ตะนาวศรี กุยบุรี ซึ่งมีเจาเมืองเปนชนชาติแขกเชนกัน14  
 การเติบโตของเมืองบางกอกที่มีอยางตอเนื่องในรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ ทําให
การเขามาตั้งถิ่นฐานของผูคนในบางกอกมีจํานวนมาก สงผลใหสมเด็จพระนารายณฯ ทรงตระหนัก
ถึงความสําคัญของเมืองบางกอกมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลังจาก เหตุการณที่ฮอลันดา        
                                                           

11 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 13. 
12 กรมศิลปากร, “จดหมายเหตุราชทูตฝร่ังเศสในแผนดินสมเดจ็พระนารายณมหาราช,” ประชุม

พงศาวดาร เลม 29 ภาค 48, 184. 
13 นิธิ เอียวศรีวงศ, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ, 67. 

14
 ฉัตราภรณ พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 13. 
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นํากองทัพเรือมาปดปากนํ้าของสยามใน พ.ศ. 2207 อันมีสาเหตุมาจากขัดแยงทางการคา15 สมเด็จ   
พระนารายณฯ จึงไดโปรดเกลาฯ ใหวิศวกรชาวฝร่ังเศสสรางปอมปราการตามแบบวิทยาการ
สมัยใหมขึ้นที่บริเวณ 2 ฝงแมน้ําเจาพระยาในเมืองบางกอก โดยแรกสรางขึ้นทางฝงตะวันตกบริเวณ
ปากคลองบางกอกใหญคือ ปอมวิไชยประสิทธิ์ แลวจึงโปรดใหสรางเพ่ิมเติมข้ึนอีกปอมหนึ่ง         
ในฝงตรงขามช่ือวา ปอมวิไชเยนทร16 เรียกรวมกันวา “ปอมบางกอก” ในการกอสรางปอมปราการ
ดังกลาวสมเด็จพระนารายณฯ โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาวิไชเยนทร หรือคอนสแตนติน ฟอลคอน 
(Constantin Faulcon) ขุนนางฝร่ังเชื้อสายกรีกเปนแมกองควบคุมการกอสราง 
 เมื่อสรางปอมทางฝงตะวันตกแลวเสร็จใน พ.ศ. 2228 แลวสมเด็จพระนารายณฯ                   
ไดทรงขอตัวเชอวาลิเออร เดอ ฟอรบัง (Chevalier de Forbin) นายทหารชาวฝร่ังเศส และนายชาง
เดอลามาร (de Lamare) ที่เดินทางเขามาพรอมกับคณะราชทูตเชอวาเลีย เดอ โชมอง  เขามา           
รับราชการในสยามเพื่อควบคุมการกอสรางปอมท่ีบางกอกและทําแผนท่ี  โดยพระราชทาน
บรรดาศักดิ์ใหเชอวาลิเออร เดอ ฟอรบัง เปนออกพระศักดิ์สงคราม มีฐานะเปนผูบังคับปอมและ  
เจาเมืองบางกอก ปอมทางฝงตะวันตกมีลักษณะเปนปอมอิฐสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีสายโซขึงขวางแมน้ํา
ระหวางปอม และโปรดเกลาฯ ใหมีทหารประจําอยูที่ปอมทางฝงตะวันตก ผูบังคับการปอมมีคน 
เชื้อชาติแขกและคนเชื้อชาติโปรตุเกส ปอมทางฝงตะวันตกมีทหารไทยฝกหัด 400 คน และทหาร
ตางชาติชาวโปรตุเกส พวกลูกคร่ึงโปรตุเกสอยูสองกอง ๆ ละ 40 คน ภายหลังการสรางปอมทาง   
ฝงตะวันตกเสร็จใน พ.ศ. 2229 ไดเกิดกบฏมักกะสัน (แขกมาการชาร) ฝายกบฏไดพยายามนําเรือ
หนีออกไป แตเมื่อถึงบางกอกก็แลนตอไปไมไดเนื่องจากติดโซขึงขวางแมน้ําอยู จึงทําใหสามารถ
จับกุมกบฏไวไดทั้งหมด17  

สําหรับปอมทางฝงตะวันออกสมเด็จพระนารายณฯ ไดโปรดเกลาฯ  ใหนายพล        
เดสฟารจ (General Desfarges) นายทหารชาวฝร่ังเศสท่ีไดรับพระบรมราชโองการจากพระเจา
หลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส ใหควบคุมกองเรือและนายทหารกวา 600 นาย เดินทางมายังสยามเม่ือ   

                                                           
15 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร เลม 15 ภาค 27 (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2507), 235. 
16

 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 15. 
17 เรื่องเดียวกัน, 22. 
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พ.ศ. 223018 เปนผูบังคับบัญชาปอมท่ีบางกอก โดยกองทหารฝร่ังเศสไดเขาประจําการณที่ปอม
ตั้งแตยังไมแลวเสร็จสมบูรณ  โดยปอมทางฝงตะวันออกสรางแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม         
พ.ศ. 223119 ในสวนของรูปแบบของปอมบางกอกไดมีการออกแบบตามสถาปตยกรรมของยุโรป 
ปอมบางกอกฝงตะวันออกมีลักษณะแผนผังแนวหอรบเปนรูปหาเหลี่ยมตามรูปแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตก โดยพื้นที่ภายในแนวหอรบมีปอมรักษาการณขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยม การสรางปอมบางกอก
นี้สงผลใหเมืองบางกอกมีจํานวนผูคนหนาแนนขึ้น 20 ทั้งจากกลุมขุนนางและกลุมทหารท่ีมา
ประจําการท่ีปอมบางกอก 
 จากท่ีไดกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นไดวาปอมบางกอกมีความสําคัญในทาง
ยุทธศาสตรอยางมากเนื่องจากเปน “ดาน” กั้นเรือสําเภาท่ีเขา และออกจากบางกอกกอนที่จะเดิน
ทางเขาสูกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นปอมบางกอกจึงเปรียบเสมือนดานตรวจคนเขาเมืองของกรุงศรีอยุธยา 
รวมทั้งเปนดานตรวจสินคาตาง ๆ ที่เขามาและออกไปดวย โดยเมื่อเรือขนาดใหญเดินทางเขามา    
ถึงบริเวณดานน้ีจะผานโซที่ขึงก้ันไปไมได แตตองทําการขออนุญาตเจาเมืองเสียกอน เมื่อไดรับ
อนุญาตแลวจึงจะผอนโซใหเรือสามารถผานไปได  ซึ่งนิโคลาส แชรแวส (Nicolas Gervaise)        
ซึ่งเปนชาวฝร่ังเศสที่ติดตามคณะเผยแพรศาสนาเขามายังกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ.2224 - พ.ศ.2229     
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณฯ ไดอธิบายถึงความสําคัญและตําแหนงที่ตั้งของปอมบางกอกไววา 
 

บางกอก (Bankoc) เปนสถานท่ีสําคัญที่สุดแหงราชอาณาจักรสยามอยาง
ปราศจากขอสงสัยเพราะวาในบรรดาเมืองทาดวยกันแลวก็เปนแหงเดียวเทาน้ันที่
พอจะปองกันขาศึกได ผังเมืองน้ันมีสวนยาวมากกวาสวนกวาง มีอาณาเขตไมเกินคร่ึง
ลี้ มีกําแพงกั้นเฉพาะทางดานชายแมน้ําใหญ ซึ่งไหลผานตัวเมืองดานทิศตะวันออกกับ
ทิศใต เหนือจากปากอาวขึ้นมาประมาณ 12 ลี้ ตรงแหลมที่แมน้ํา แบงสายทางแยกนั้นมี
พื้นท่ีเปนรูปจันทรคร่ึงซีก เปนทําเลพอปองกันได มีปอมอยูเพียงแหงเดียว มีปนใหญ

                                                           
18 เดสฟารจ, นายพล, ชิงบัลลังคพระนารายณ, แปลโดย ปรีดี พิศภูมวิิถี (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 

13. 
19 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณอนรุักษกรุงรตันโกสินทร, 24-25. 
20 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 15-17. 
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หลออยู 24 กระบอก ใชการไดดี ตรงฝงฟากแมน้ําตรงกันขามมีปอมเล็ก ๆ อีกปอม
หนึ่งซึ่งไมนาจะทําการปองกันไดแข็งแรงนัก แมจะมีปนใหญ 30 กระบอกก็ตาม ปอม
ทั้งสองปอมน้ีถาจะเรียกกันไดวาเปนปอม มีทหารคริสตัง 100 คน ควบคุมอยูสวน
ใหญเปนโปรตุเกสลูกครึ่ง21  

 
 จากบันทึกของนิโคลาส แชรแวส นอกจากไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมือง
บางกอกในฐานะปอมปราการทางทะเลท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยาแลวยังไดแสดงใหเห็นถึงตําแหนง
ที่ตั้งของเมืองบางกอกวาต้ังอยูในบริเวณพ้ืนท่ีฝงตะวันตกในปจจุบัน โดยมีลักษณะการวางผังเมือง
ตามแนวแมน้ํา  มีกําแพงลอมรอบทางทิศตะวันออกและทิศใต ซึ่งเปนบริเวณท่ีติดกับแมน้ํา และ    
มีปอมปราการต้ังอยูสองฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งสอดคลองกับแผนผังเมืองบางกอกที่ปรากฏอยูใน
จดหมายเหตุลาลูแบรดังแผนที่ที่ 3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 นิโคลาส แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาตแิละการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย 

สันต ท. โกมลบุตร (พระนคร : ครุุสภา, 2550), 63. 
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แผนทีท่ี่ 3 แผนผังเมืองบางกอกในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
 

 

 

ที่มา : ลาลูแบร, ซิมอน เดอ, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท.         
          โกมลบุตร (นนทบุรี : ศรีปญญา, 2552), 29. 
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 ตอมาใน พ.ศ. 2231 เมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงยึดอํานาจ และเสด็จขึ้นครองราชยได
โปรดเกลาฯ แตงต้ังออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เปนหัวหนา เพื่อผลักดันใหทหารฝร่ังเศสออกไป   
จากเมืองบางกอก ซึ่งในขณะน้ันทหารฝร่ังเศสไดเขายึดปอมบางกอกดานฝงตะวันออกไว ฝายกรุง    
ศรีอยุธยาจึงไดนํากําลังทหารเขาลอมปอมบางกอกฝงตะวันออกในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 223122  
จนนําไปสูการตอสูขึ้นในบริเวณปอมบางกอก (แผนที่ที่ 4) ในท่ีสุดสมเด็จพระเพทราชาจึงตอง
เจรจาสงบศึกกับฝร่ังเศสและกองทหารฝร่ังเศสตองยอมถอนตัวออกปอมบางกอก หลังจากน้ัน
สมเด็จพระเพทราชาจึงไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือถอนปอมบางกอกฝงตะวันออกลงคงเหลือไวแตปอม
ฝงตะวันตก ซึ่งตอมาในสมัยธนบุรีไดมีการเปลี่ยนช่ือ “ปอมวิไชเยนทร” เปนช่ือใหมวา “ปอมวิไชย
ประสิทธิ์”23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุอยุธยาลมสลาย : ออกพระเทพราชาหรือฟอลคอน 

ใครวางแผนชิงบลัลังกสมเด็จพระนารายณ (นนทบุรี : จดหมายเหตุ, 2546), 589. 
23 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณอนรุักษกรุงรตันโกสินทร, 27. 
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แผนทีท่ี่ 4 แผนที่ปอมบางกอก (จัดทําโดยมองซิเออรวอลลันด เดสเวอรเกนส นายทหารชาง           
ชาวฝร่ังเศสทําหนาที่รักษาปอมในชวงมีการตอสูกับอยุธยา)  

 

ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย, 
2525), 26.24 
                                                           

24 จากแผนทีท่ี่ 4 ไดแสดงใหเห็นถงึที่ตั้งของจุดสําคัญตาง ๆ ในปอมบางกอกดังนี ้ 
A   ปอมที่ฝร่ังเศสรักษาสูไทย     

B   ปอมวิไชยประสิทธ์ิซ่ึงฝรัง่เศสทําลายปนใหญเสียแลวทิง้ไปรวมอยูที่ปอม 
C   บรรดาคายที่ไทยตั้งลอมฝร่ังเศส  

D   ทางปนใหญทีฝ่ร่ังเศสยิงเรือกําปนหลวงอันเปนเหตุใหเกิดรบกันขึ้น 
E   โรงทหารฝร่ังเศส  F   ที่พักนายทหารฝร่ังเศส 
G   โรงเก็บเสบียงอาหารของฝรั่งเศส H   ที่อยูนายทหารผูใหญฝร่ังเศส 
I   โรงสวดของฝร่ังเศส  L   แนวคายซ่ึงฝรั่งเศสร้ือเสียเมื่อเตรียมการตอสูไทย 
M   แนวกําแพงเมืองธนบุร ี  N   วัดเลียบ (วัดราชบูรณะ) 
O   ศาลากลางเมืองธนบุร ี  P    ตึกดิน 
Q   คายไทยทําขึ้นตั้งปนใหญ 1 กระบอก หนัก 200 ช่ัง 

R   หอคอยไทยปลูกขึ้นบนปอม B เพื่อสังเกตการรบ 
S   แผนท่ีแมน้ําเจาพระยาต้ังแตปากนํ้าถึงปอมบางกอก 
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 1.3 แหลงปลูกผลไมรสดี  
 เนื่องจากความอุดมสมบูรณของท่ีดิน และการมีคูคลองธรรมชาติที่กระจายอยูทั่วไป  
ในบริเวณเมืองบางกอก จึง เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบางกอกเปนพื้นที่ เกษตรกรรมที่สําคัญ               
ที่ดึงดูด ใหผูคนเขามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําเจาพระยาที่เรียกวา       
“ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําใหมตอนบน” ซึ่งสันนิษฐานวาเกิดจากเนินเกาะเกาท่ีทับถมกันหนา
อยูในอาวไทย  หรือแนวคันกั้นน้ําธรรมชาติแถบใกลปากแมน้ํา 25 โดยลักษณะทางกายภาพ          
ของบางกอกซึ่งต้ังอยูในบริเวณท่ีแมน้ําเจาพระยาไหลคดโคง จึงเปนเหตุใหกระแสนํ้านําเอาตะกอน
จากที่ตาง ๆ ทางเหนือมาทับถมทุกปในฤดูน้ําหลาก 26  จึงทําใหสภาพดินในบางกอกมีคุณภาพ 
เหมาะแกการเพาะปลูกและใหผลผลิตท่ีดี จากความอุดมสมบูรณของพื้นดินดังกลาวจึงสงผลให
บางกอกเปนพื้นที่ เกษตรกรรมและเปนพื้นที่ที่ เหมาะแกการต้ังถิ่นฐานของผูคน ดังน้ันจึงได
กอใหเกิดการต้ังชุมชนข้ึนในบริเวณน้ีมาต้ังแตกอนการขุดคลองลัดบางกอกใน พ.ศ. 2065          
โดยลักษณะการต้ังถิ่นฐานในระยะแรกเปนการสรางบานเรือน เรือกสวนไรนา และวัดกระจาย
ขนานไปตามแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาสายเกา กอนมีการขยายตัวไปยังพื้นที่ตอนในในระยะหลัง  
 จากความอุดมสมบูรณของท่ีดินในเมืองบางกอกโดยเฉพาะทางดานฝงตะวันตก        
ซึ่งเปนเสนทางแมน้ําตามธรรมชาติที่มีการทับถมของดินตะกอน จึงเหมาะแกการเพาะปลูก        
สวนผลไมและใหผลผลิตท่ีมีรสชาติดี ตางจากทางบางกอกฝงตะวันออกที่เหมาะแกการทํานา
มากกวาทําสวน ดังปรากฏในบันทึกของซิมอน เดอ ลาลูแบร (Simon de La Loubère) ราชทูต
ฝร่ังเศสที่เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2230 ในสมเด็จพระนารายณฯ ไดบันทึกสิ่งท่ีพบเห็น
เกี่ยวกับการต้ังถิ่นฐานของชุมชน และสวนผลไมบริเวณเมืองบางกอกไวในจดหมายเหตุการณ    
การเดินทางความวา  
 

 

                                                           
25 สุนทรี อาสะไวย, “พัฒนาการทางประวัตศิาสตรของ “ธนบุรี” ในฐานะสวนหน่ึงของดินดอน

สามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยา,” วารสารธรรมศาสตร 20, 3 (กันยายน- ธันวาคม 2537), 115. 
26 เรื่องเดียวกัน, 114. 
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บนเสนทางแมน้ําสายนี้หางจากทะเลลึกเขาไป 7 ลี้ เปนท่ีตั้งของเมืองบางกอก 
และขาพเจาใครจะกลาววา คนชาวสยามไมคอยนิยมปลูกบานเรือนอยูตามชายฝงทะเล
นัก ซึ่งความจริงก็อยูหางจากตัวเมืองไมถึงวัน แตมักชอบไปปลูกที่พักอาศัยตามชาย
แมน้ําท่ีขึ้นลองสะดวกแกการคาทางทะเลเสียเปนสวนมาก.... สวนผลไมที่ เมือง
บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝงแมน้ําโดยทวนขึ้นไปสูเมืองสยาม (กรุงศรี
อยุธยา) ถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ (Coan Marker) ทําใหเมืองหลวงแหงน้ีอุดม
สมบูรณไปดวยผลาหาญ ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา ขาพเจาหมายถึงผลไม
นานาชนิดเปนอันมาก27  

 
จากบันทึกของเดอ ลาลูแบรไดบรรยายใหเห็นพ้ืนท่ีสวนขนาดใหญของบางกอกท่ีมี

ผลไมนานาชนิด ซึ่งแสดงใหเห็นวาพอพนเขาเขตบางกอกคือ ถัดจากตําบลพระประแดงข้ึนมาก็เปน   
สวนผลไมตลอดท้ังสองฝงแมน้ําจนกระทั่งถึงตลาดขวัญ  (นนทบุรี) สวนผลไมนี้ไดแผออกไป    
ทางตะวันออกของเมืองบางกอกถึงตําบลบางชางแมกลอง เมืองสมุทรสงคราม  ซึ่งพ้ืนท่ีสวนผลไม     
ผืนใหญแหงน้ีมีคําเรียกกลาววา “สวนในบางกอก สวนนอกบางชาง” นอกจากนี้ในจดหมายเหตุ
ของเดอ ลาลูแบรยังไดปรากฏภาพเขียน และคําอธิบายถึงตัวอยางของผลไมตาง ๆ ที่สําคัญของ
ราชอาณาจักรสยามรวมทั้งผลไมของสวนในบางกอกไวดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 ลาลูแบร, ซิมอน เดอ, จดหมายเหตุลาลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, 

27-28. 
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ภาพที่ 1 - 4 ผลไมในราชอาณาจักรสยาม 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ผล Jacques ภาษาสยามเรียกวา ขนุน  (Ca-noun) 
รูปรางเหมือนแตงไทยขนาดใหญไมสูจะกลมนัก เนื้อของมันอยู
ภายใตเปลือกสีเทา และปูดตะปุมตะปาเปนหนังหุมปกหนังสือ มี
เมล็ดในเปนอันมาก  ขนาดเกือบเทากับไขนกพิราบมีเปลือกบาง ๆ 
และเรียบหุม ยวงขนุนมี  สีเหลือง ฉ่ําและนุมกับเหนียวนิด ๆ เรา
ไมรูจักวิธีเคี้ยวมัน ไดแตดูดเอารสหวานเทานั้น 

 ผล Durion ในภาษาสยามเรียกวา ทุเรียน เปนผลไมที่
มีผูชอบกันมากในชมพูทวีป แตเปนผลไมที่มีกลิ่นไมดี ผลไมชนิด
นี้มีขนาดเทา ๆ กับแตงไทยของเราหุมดวยเปลือกมีหนามเหมือน
ผลเซทนัท มีพูหลายเหมือนขนุนแตมีขนาดใหญเทาไขไก เปนเนื้อ
ผลไมที่เขาใชบริโภคกัน ขางในมีเมล็ดอีกเมล็ดหน่ึง ในทุเรียนผล
หนึ่งย่ิงมีจํานวนพูนอยลงเทาใด ก็จะย่ิงมีรสชาติดีมากขึ้นเทาน้ัน 
แตไมมีนอยกวา 3 พูเลย 

 กลวยหอม (banane) ชาวสยามเรียกวา กลวยงาชาง 
คลายกับมะเด่ือแตมีสีเขียวจัดกวามีขนาดยาวกวาและเปนเหลี่ยม  
ดานหนาหรือดานขางแบนเรียวไปสมทบกันเปนปลายแหลมท้ัง
สองดาน ผลไมชนิดน้ีออกเปนเครือหรือเรียกไดวาออกเปนพวงอยู
ตอนบนของลําตน กลวยกินดิบ ๆ ไมคอยอรอยนักเมื่อถูกเผาก็ออน
ปอแปและเสียรสหวานไป 
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ที่มา : ลาลูแบร, ซิมอน เดอ, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท.  
          โกมลบุตร. (นนทบุรี : ศรีปญญา, 2552), 487-496. 

 

 อยางไรก็ตามดวยความอุดมสมบูรณของสวนในเมืองบางกอก และบริเวณใกลเคียง     
ไดสรางความประทับใจใหกับชาวตางชาติที่เขามา ซึ่งมักปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ังในบันทึกของ
พอคาชาวตางชาติ เชน บันทึกของนายยอช ไวทต (George White) พอคาบริษัทอินเดียตะวันออก
ของอังกฤษที่เขามาทําการคาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2221 ไดกลาววา “หมากน้ันมีที่สวนสําหรับ
เปนที่เพาะปลูกในระหวางเมืองนนทบุรีและปากน้ําใกลเมืองบางกอก ในสวนเหลาน้ีเก็บไดปหนึ่ง
ประมาณ 25,000 หาบ”28 นอกจากน้ันชาวตางชาติยังไดกลาวถึงรสชาติของผลไมของเมืองบางกอก 
วาเปนที่ยอมรับของชาวตางชาติที่ เดินทางเขามากรุงศรีอยุธยาอยูเสมอ ดังปรากฏในบันทึก         
ของบาทหลวงตาชารด (Pere  Tachart) ชาวฝร่ังเศสท่ีไดกลาวถึงไวในจดหมายบันทึกการเดินทาง
คร้ังท่ี  2 เมื่อ พ.ศ. 2230 – พ.ศ. 2231  ซึ่งเดินทางเขามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ ความวา 
“บางกอกเปนเมืองสวนของประเทศสยาม ซึ่งมีผลไมรสเยี่ยมท่ัวราชอาณาจักรมารวมกันอยูอยาง
อุดมสมบูรณ เขาจึงนํามาใหเปนของกํานัลแกเราเขงหนึ่ง”29 จากบันทึกบาทหลวงตาชารดขางตน 
ไดแสดงใหเห็นวาบางกอกในชวงเวลานี้เปนพื้นที่สวนผลไมรสชาติดีนานาชนิด และจากสภาพ
                                                           

28 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรตันโกสินทร, 19. 
29

 เรื่องเดียวกัน, 19-20. 

      ผล Mangue ในภาษาสยามเรียกวา มะมวง ในช้ัน
แรกน้ันมีรสชาติเหมือนผลพีชกับอบริค็อท รวมกัน มะมวงเปน
ผลไมที่มีผูชอบบริโภคกันมาก ขาพเจาเคยเห็นท่ีมีขนาดใหญเทา
ฝามือเด็ก รูปรางแบน ๆ และยาวรี แตปลายแหลมทั้งหัวและทาย 
คลายกับผลอามีนด เปลือกนั้นแนน สวนผิวกระเดียดไปขาง
เหลือง แตเนื้อของมันเปนแตเพียงยวงท่ีใชดูดกันเทาน้ัน และติด
แนนอยูกับเมล็ดในแบน ๆ ที่เนื้อหุมมิดอยูนั้น 
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ที่ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณจึงมีสวนสงเสริมตอการตั้งถิ่นฐานของผูคนมากข้ึน จนสงผลใหพื้นที่
เกษตรกรรมของบางกอกไดขยายไปยังบริเวณชุมชนตอนในของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนแหลง
เพาะปลูกขนาดใหญที่เกิดขึ้นขนานควบคูไปกับเสนทางนํ้าท่ีเปนเสนทางคมนาคมหลัก และยังเปน
ที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนท้ังการปลูกเรือนแพ และการปลูกบานเรือนบริเวณริมนํ้าเพ่ืออยูอาศัยอีกดวย 
นอกจากนี้ฟรังซัวส อังรี ตุรแปง (Turpin) ชาวฝร่ังเศส ที่รวบรวมเร่ืองราวของราชอาณาจักรสยาม
ไวเมื่อ พ.ศ. 2314 ไดกลาวถึงความอุดมสมบูรณของเมืองบางกอกดังนี ้ 
 

เมืองบางกอกอยูหางทะเล 7 ลีเออ และมีชื่อเรียกวา ฟู ในภาษาสยาม  อาณา
บริเวณเมืองบางกอกสวยงามดวยเรือกสวนอันรมร่ืน ที่ผลิตผลไมมากมาย ใหชาวบาน
ชาวเมืองกิน และเขาก็ชอบย่ิงกวาอาหารอยางอ่ืนท้ังสิ้น พื้นที่ของเมืองบางกอกอุดม
สมบูรณและมีตนผลไมเปนชนิดตาง ๆ อยางเปนที่นาชื่นชม30 

 
 ดวยความสําคัญของเมืองบางกอกทั้งในฐานะดานภาษีอากร ปอมปราการ และแหลง
ปลูกผลไมรสดีที่เปนแหลงเสบียงอาหารท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยา  อีกท้ังยังชุมชนที่มีขนาดใหญ   
ที่พร่ังพรอมดวยกําลังคนจึงทําใหพมาตระหนักดีวาในการโจมตีกรุงศรีอยุธยา ถาพมาสามารถ      
เขายึดบางกอกไดกอนจะเปนฝายไดเปรียบในสงคราม 31 เพราะสามารถใชบางกอกเปนทั้งแหลง
เสบียงอาหารและแหลงสะสมกําลังคน  อีกทั้งยังสามารถใชเปนในจุดยุทธศาสตรสําคัญที่สามารถ
ปดก้ันเสนทางนํ้าของกรุงศรีอยุธยาไดอีกดวย ดังน้ันในชวงกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2     
พมาจึงไดเขาโจมตีและยึดเมืองบางกอกไวเปนระยะเวลานานกวา 2 ป นับต้ังแต พ.ศ. 2308 

จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแกพมาครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 231032  
 

                                                           
30 ตุรแปง, ฟรังซัวส อังรี, ประวัติศาสตรแหงพระราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย ปอล ซาเวียร, พิมพ

คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศิลปากร, 2539), 15-16. 
31 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 20. 
32 สมเด็จกรมพระนราธิปประพันธพงศ, พระราชพงศาวดารพมา เลม 2 (พระนคร : องคการคาของ    

คุรุสภา, 2505), 120. 
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2.  บางกอกฝงตะวันตกในสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทร 
 ฐานะของบางกอกฝงตะวันตกไดเปลี่ยนแปลงจากเมืองดานภาษี  และเมืองทาการคา   
มาสูการเปนราชธานีแหงใหม ภายหลังจากท่ีสมเด็จพระเจาตากสินฯ  ไดทรงรวบรวมกําลังเพ่ือ  
กอบกูอิสรภาพจากพมาไดสําเร็จ และสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหมเมื่อ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2310 ซึ่งมีความสําคัญท้ังในฐานะศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเมืองหลวงของราชอาณาจักร ใน
สมัยธนบุรีจึงมีผูคนหลั่งไหลเขามาต้ังถิ่นฐานตามบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและลําคลองตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง โดยสวนใหญการตั้งชุมชนของผูคนจะอยูตามกลุมชาติพันธุของตน ตอมาในสมัย
รัตนโกสินทรเมื่อมีการสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานีแหงใหม ใน พ.ศ. 2325 แลว บางกอก
ฝงตะวันตกยังคงเปนบริเวณที่อยูอาศัยของเจานาย ขุนนางและผูคนเชื้อชาติตาง ๆ  และดวยความ
อุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีทําใหบางกอกฝงตะวันตกยังคงเปนแหลงผลิตพืชผลทางเกษตรกรรมท่ีมี
ชื่อเสียงท่ีสําคญัตอราชธานี ดังนั้นในชวงตนรัตนโกสินทรบางกอกฝงตะวันตกจึงมีการขยายตัวของ
ชุมชน รวมท้ังการขยายตัวของยานหัตกรรมและยานการคาอยางเห็นไดชัด  ดังจะไดอธิบายใหเห็น
ถึงความสําคัญของบางกอกฝงตะวันตกในสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทรตามลําดับดังนี ้
 

 2.1   ราชธานีแหงใหมของกรุงธนบุรี 
 ภายหลังจากสมเด็จพระเจาตากสินฯ ไดทรงรวบรวมกําลังเพื่อกอบกูอิสรภาพจากพมา
ไดสําเร็จในปลาย พ.ศ. 2310 แลวแตพระองคทรงเห็นวากรุงศรีอยุธยาไดรับความเสียหายจนเกิน
กวาท่ีจะบูรณะได จึงทรงเลือกเมืองบางกอกหรือธนบุรีเปนราชธานีแหงใหม เนื่องจากทรงตระหนัก
ถึงความสําคัญของบางกอกทั้งในทางยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และการเปนแหลงชุมชนดั้งเดิม33 ที่มีมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี นอกจากน้ีบางกอกยังเปนเมืองขนาดเล็กซึ่งพอเหมาะกับกําลัง
พลและราษฎรท่ีจะรักษาไวได ทั้งยังต้ังอยูใกลปากแมน้ําเพียง 21 กิโลเมตร ในชวงสงครามหากไม
สามารถรักษาเมืองไวได ก็สามารถหลบหลีกศัตรูออกสูทะเลกลับไปต้ังม่ันท่ีจันทบุรีไดโดยสะดวก 
อีกทั้งตั้งยังอยูในบริเวณท่ีมีลําน้ําลึกใกลทะเล ซึ่งถาขาศึกไมมีทัพเรือที่เขมแข็งแลวก็ยากท่ีจะตีเมือง
บางกอกได นอกจากน้ีตัวเมืองบางกอกก็ยังไมไดรับความเสียหายจากกองทัพของพมา ประกอบกับ

                                                           
33 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 21. 
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อาณาเขตของราชธานีธนบุรียังมีพื้นที่ครอบคลุมท้ังสองฝงของแมน้ําเจาพระยา โดยในบริเวณเขต
กําแพงเมืองมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกซึ่งมีทั้งผูคนท่ีมาอาศัยอยูตั้งแต
คร้ังกรุงศรีอยุธยาและที่อพยพเขามาใหม  
 เมื่อสถาปนาธนบุรีเปนราชธานีใน พ.ศ. 2310 แลว สมเด็จพระเจาตากสินฯ จึงได 
โปรดเกลาฯ ใหกอสรางพระราชวังแหงใหมทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งต้ังอยูใกล
บริเวณวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) และวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) ติดกับปอมวิไชเยนทร 
นอกจากน้ียังโปรดเกลาฯ ใหทําการปรับปรุงและกอสรางราชธานีที่เมืองบางกอก ดังปรากฏความ
ในพระราชพงศาวดารวา 
 

  สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริพิจารณาเห็นวากรุงธนบุรียังไมมีกําแพง
เปนที่มั่น จะปองกันราชศัตรูหมูปจจามิตรยังหาเปนภูมิราชธานีไม จึงทรงพระกรุณา
ใหเกณฑขาทูลละอองธุลีพระบาทเกณฑไพรพลในกรุง พลหัวเมืองมาระดมกันทําคาย
ฝายฟากตะวันตก ตั้งแตมุมกําแพงเกาไปจนจรดวัดบางหวานอยวกลงไปริมแมน้ําใหญ
ตลอดลงมาจนถึงกําแพงเมืองเกาท่ีตั้งเปนพระราชวัง แลวใหขุดคลองเปนคูขางหลัง
เมือง แตคลองบางกอกนอยมาออกคลองบางกอกใหญ เอามูลดินขึ้นถมเปนเชิงเทินขาง
ในทั้งสามดาน เวนแตดานริมแมน้ําและฟากตะวันออก ก็ใหตั้งคายรอบเหมือนกัน ให
ขุดคลองเปนคูขางหลังเมือง ตั้งแตกําแพงเกาทายปอมวิไชเยนทรวกข้ึนไปจนถึงศาล
เทพารักษหัวโขดออกแมน้ําท้ังสองขาง เอามูลดินขึ้นถมเปนเชิงเทินสามดาน เวนแต
ดานริมแมน้ําดุจกัน แลวใหเกณฑคนไปร้ือเอาอิฐกําแพงเกา ณ เมืองพระประแดงและ
กําแพงคายพมา ณ โพธิ์สามตนและสีกุก บางไทรท้ังสามคาย ขนบรรทุกเรือมากอ
กําแพงและปอมตามท่ีถมเชิงดินสามดานท้ังสองฟาก เอาแมน้ําไวหวางกลางเหมือน
อยางเมืองพิษณุโลก34 

 

                                                           
34 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณอนรุักษกรุงรตันโกสินทร, 27-29. 
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 ขอความจากพระราชพงศาวดารขางตนแสดงใหเห็นวา การสรางกรุงธนบุรีของ   
สมเด็จพระเจาตากสินฯ เปนการขยายชุมชนเมืองบางกอกที่มีอยูแตเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา         
(ดูรายละเอียดจากแผนที่ที่ 5) 
 

แผนที่ที่ 5 แผนทีเ่มืองกรุงธนบุรี  
 

 

ที่มา : สุดารา  สุจฉายา บรรณาธิการ,  ธนบุร ี(กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2542), 42. 
 
 โครงสรางเมืองธนบุรีดัง ท่ีปรากฏในแผนที่ขางตนแสดงให เห็นวาเปนเมือง           
ขนาดเล็กท่ีมีผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีลักษณะเปนเมืองอกแตกเนื่องจากมีแมน้ําเจาพระยา
ไหลผานตรงกลาง ซึ่งอาณาเขตของเมืองครอบคลุมท้ังสองฝงแมน้ําเจาพระยา โดยทางฝงตะวันตก
เปนที่ตั้งของพระราชวังซึ่งเปนเสมือนศูนยกลางของเมือง อาณาเขตของพระราชวังดานเหนือ      
จรดคลองวัดมะกอกนอก (วัดอรุณราชวราราม) ดานใตเร่ิมต้ังแตปอมวิไชเยนทรขนานไปกับ คลอง
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บางกอกใหญ ดานตะวันตกคือแนวกําแพงเมืองเดิม สวนกําแพงดานเหนือขนานไปกับคลอง
บางกอกนอย35  

โดยพ้ืนท่ีฝงตะวันตกไดขยายเขตเมืองออกไปทางทิศเหนือจรดคลองบางกอกนอย    
ซึ่งมีการขุดคลองท่ีบริเวณขอบดานตะวันตกของชุมชนเปนคูเมือง มีการสรางกําแพงเมืองตามแนว
คลองที่ขุดข้ึนใหม ซึ่งมีชื่อเรียกตางกันไปตามชวงระยะตาง ๆ ของคลอง ไดแก คลองบานขม้ิน 
คลองบานชางหลอ คลองบานหมอ คลองวัดทายตลาด 36 สวนในพื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาไดทําการขุดคูเมือง ตั้งแตบริเวณตรงขามปอมวิไชยประสิทธิ์  (ปจจุบันคือบริเวณ
ปากคลองตลาด) ไปจนถึงบริเวณตรงขามกับปากคลองบางกอกนอย  อันเปนตําแหนงของแนว       
คูเมืองดานเหนือของกรุงธนบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจาตากสินฯ ทรงโปรดเกลาฯ ใหกอกําแพงเมือง
ลอมรอบพระนครธนบุรีทั้งสองฝงแมน้ํายกเวนแตดานริมแมน้ําขนาบคูเมือง37 โดยผูคนที่อาศัยอยู
ในธนบุรีมีหลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติและศาสนา สืบเนื่องมาจากการที่เคยเปนเมืองทาการคา        
ที่สําคัญมาแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  

อยางไรก็ตามสาเหตุที่สมเด็จพระเจาตากสินฯ ทรงเลือกธนบุรีเปนราชธานีแหงใหม
แทนกรุงศรีอยุธยาท่ีเสียหายจากสงคราม เน่ืองมาจากทรงตระหนักถึงความสําคัญของเมืองบางกอก
ที่มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  จึงมีสวนสงเสริมใหเมืองบางกอก       
เปนเมืองท่ีมีความสําคัญสูงสุดทางดานยุทธศาสตรทางการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี 38      
ทั้งน้ีเพราะท่ีตั้งของธนบุรีมีความสะดวกตอการขยายอาณาเขตของเมืองไปยังหัวเมืองภาคเหนือ    
หัวเมืองภาคใตและเขมร เพราะธนบุรีอยูบริเวณตอนกลางและยังสามารถใชเสนทางเดินทาง          
ไดทั้งทางบกและทางน้ํา39  

                                                           
35

 ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจแตโบราณ – พ.ศ. 2399 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
เรืองศิลป, 2522), 196.  

36 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร สืบสานตํานานบางกอก”, กรุงธนบุรี, 83. 
37

 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 24. 
38

 เรื่องเดียวกัน, 21. 
39 จิราธร ชาติศิริ, “เศรษฐกิจสมัยธนบุรี”, 42. 
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อยางไรก็ดีในหลักฐานรวมสมัยของไทยไมปรากฏแผนท่ีที่ตั้งของกรุงธนบุรี แตกลับ
พบจากหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยสายลับพมาในสมัยธนบุรี (ดังแผนท่ีที่ 6) เปนแผนที่ซึ่งเขียนลงบน
แผนกระดาษดวยสีฝุนขนาดราว 3x4 ฟุต40 โดยมีรายละเอียดชัดเจนเพียงบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา 
ซึ่งถือเปนหลักฐานสําคัญที่ทําใหทราบถึงท่ีตั้งของสถานที่สําคัญรวมท้ังการใชพื้นท่ีในบริเวณ   
เมืองธนบุรีดวย ในแผนที่ไดแสดงใหเห็นถึงการใชพื้นท่ีริมแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตกและ           
ฝงตะวันออกมีความแตกตางกัน โดยพื้นท่ีทางฝงตะวันตกประกอบดวยพระราชวังของสมเด็จ    
พระเจาตากสินฯ (หมายเลข 1)  ซึ่งสรางอยูในพ้ืนท่ีติดตอกับปอมบางกอกหรือปอมวิไชยประสิทธิ์ 
(หมายเลข7) อาณาเขตของพระราชวังครอบคลุมพ้ืนท่ีจนถึงคลองนครบาล (คลองวัดแจง)41 ทําให
วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) กลายเปนวัดในบริเวณพระราชวังจึงเปนวัดไมมีพระสงฆอาศัยอยู     
จําพรรษา สวนเขตพระราชวังดานตะวันตกน้ันจรดวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) เปนท่ีตั้งของ
ตลาดทายสนม พื้นท่ีนอกพระราชวังต้ังแตคลองนครบาลขึ้นไปถึงคลองมอญเปนที่ตั้งวังเจานาย
และคุก ติดคลองมอญเปนบานขุนนางคือ พระยาธรรมาธิกรณ (บุญรอด) ตนสกุลบุณยรัตพันธุ 
(ปจจุบันเปนที่ตั้งของวัดเครือวัลยวรวิหาร) พื้นที่ทางทิศเหนือคลองมอญขึ้นไปเปนนิวาสสถานของ
เจาพระยาจักรี (หมายเลข 2)  ซึ่งตอมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สวน
พื้นท่ีตอจากน้ันขึ้นไปอีกเปนอูกําปนอยูติดกับวัดระฆังโฆสิตาราม (วัดบางหวาใหญ)  เหนือวัด
ระฆังโฆสิตารามขึ้นไปจนถึงปากคลองบางกอกนอย ถือเปนสุดเขตกําแพงเมือง สวนพ้ืนท่ีตอเนื่อง
ไปเปนคลองเรียกวา ตําบลบานปูน ตําบลสวนมังคุด และตําบลสวนล้ินจี่ ซึ่งเปนนิวาสสถาน      
พระญาติวงศของเจาพระยาจักรี นอกจากนี้ยังมีการตั้งชุมชนของกลุมคนเช้ือชาติตาง ๆ ที่กระจาย 
อยูรอบ ๆ เมืองธนบุรีอีกดวย  

 

 

 

 
                                                           

40 สุรินทร  มุขศรี, “กรุงธนบุรีในแผนที่พมา,” ศิลปวัฒนธรรม 21 (9 กรกฎาคม 2543) : 67. 
41 เห็นทีเ่รียกคลองวัดแจงวาคลองนครบาล เนื่องจากในสมัยธนบุรมีีกรมนครบาลต้ังอยูในบริเวณ

นั้น ใน ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวนัตก พ.ศ. 2325-2369”, 24. 
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แผนทีท่ี่ 6 แผนที่กรุงธนบุรีที่เขียนโดยสายลับพมา 

 

ที่มา : พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), จดหมายรายวันทัพ, อภินิหาร
บรรพบุรุษ และเอกสารอ่ืน (กรุงเทพฯ : ศรีปญญา, 2551), 160. 

 

 จากแผนที่ที่ 6 จะเห็นไดวาทางฝงตะวันออก (หมายเลข 3) เปนที่ตั้งของวังสมเด็จ   
พระเจาลูกเธอ เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษ (เจาฟาเหม็น) ซึ่งเรียกวา “วังลูกเจาบางกอก”42 สวนพื้นที่
หมายเลข 9 เปนท่ีของชุมชนชาวจีน ซึ่งมีพระยาราชาเศรษฐีเปนหัวหนา โดยตําแหนงของพระยา
ราชาเศรษฐีคือ ผูที่มีบทบาททางดานการคาในสมัยธนบุรีเปนอยางมาก และเรือนแพท่ีเห็นเรียงราย
อยูบริเวณริมแมน้ําคือชุมชนชาวจีน อยางไรก็ดีบริเวณภายในกําแพงเมืองธนบุรีนอกจากเปนที่ตั้ง 
ของพระราชวังและที่ทําการหลวง เชน กรมพระนครบาลแลว ยังเปนที่ตั้งของบานเรือนขุนนาง    
คนสําคัญ เชน เจาพระยาจักรี มีบานเรือนอยูในบริเวณใกลเคียงกับพระราชวัง ดังปรากฏใน
หมายเลข 2 ของแผนท่ี ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกตอการเขาเฝาปรึกษาราชการ ซึ่งในแผนท่ีไดปรากฏ
บานเรือนหลังเล็กอยูรายลอมบานของเจาพระยาจักรีเปนจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอํานาจของ
เจาพระยาจักรีในสมัยธนบุรีไดเปนอยางดี 

 

 

 

                                                           
42 สุรินทร  มุขศรี, “กรุงธนบุรีในแผนที่พมา,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 70. 
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 2.2   วังเจานายและบานขุนนางในสมัยตนรัตนโกสินทร 
 เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลที่ 1 : พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังข้ึน 3 แหงไดแก 
พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชวังบวรสถานพิมุข ตามแบบแผนที่มี
มาตั้งแตคร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา43 โดยพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) 
โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนในราชธานีแหงใหมคือบริเวณบางกอกฝงตะวันออก สวนพระราชวัง    
บวรสถานพิมุข (วังหลัง) เปนวังท่ีสําคัญรองลงมาจากพระราชวังบวรสถานมงคล และเปน             
ที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกใกลกับปาก 
คลองบางกอกนอย  
 การท่ีรัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหสรางวังหลังในพ้ืนที่บางกอกฝงตะวันตกนั้น  แสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองธนบุรี ที่ทําหนาท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการรักษาพระนคร
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเปนการระวังการตีผาเมืองบางกอก  ซึ่งมีชัยภูมิที่มีแมน้ํา
เจาพระยาผานกลางเมือง จึงจําเปนตองมีการกระจายกําลังในการปองกันพระนครโดยวิธีการขนาบ
ทัพศึก นอกจากนี้รัชกาลที่ 1 ยังทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการปรับปรุงพระราชวังเดิมในสมัยธนบุรี 
และพระราชนิเวศนเดิมของพระองคเมื่อคร้ังยังทรงดํารงตําแหนงเจาพระยาจักรี รวมทั้งท่ีประทับ
ของพระราชวงศผูใหญหลายพระองค โดยยกระดับข้ึนเปนวังรวมท้ังสิ้น 5 วัง44 ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อทําหนาท่ีรักษาพระนครตามจุดยุทธศาสตร อีกท้ังเพ่ือพระราชทานใหกับพระประยูรญาติ และ
เปนบําเหน็จความชอบแกผูรวมรบในการกอบกูชาติ โดยวังท่ีสรางข้ึนเพื่อรักษาพระนครตาม        
จุดยุทธศาสตรในพื้นที่ฝงตะวันตกที่สําคัญ (ดังแผนที่ที่ 7)   
 

 

 

 

 
                                                           

43 สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), เวียงวังฝงธนฯ ชุมชนชาวสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 123. 
44 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 29. 
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แผนทีท่ี่ 7 แผนที่แสดงพระราชวังและวังในสมัยรัชกาลท่ี 1 
 

 
 
ที่มา : ปรับปรุงจาก ม.ร.ว. แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543) : 33. 
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พระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจาตากสินฯ (หมายเลข 1) ตั้งอยูปากคลองบางกอกใหญ
บริเวณหัวคุงของแมน้ําและคลองมาบรรจบกัน รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ใหเปนท่ีประทับของสมเด็จ
เจาฟากรมหลวงธิเบศบดินทร พระโอรสสมเด็จฯ พระพี่นางองคใหญ เพื่ อรักษาพระนครทางดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต โดยไดทรงประทับอยูจนสิ้นพระชนมใน พ.ศ. 2328 จึงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรเสร็จไปประทับ ณ พระราชวังเดิม คร้ังเม่ือเถลิงถวัลย
ราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2 : พ.ศ. 2352 - พ.ศ.2367)        
จึงเสด็จยายไปประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อสมเด็จเจาฟามงกุฎฯ 
ทรงเจริญพระชันษาออกวังไดจึงเสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และทรงออกผนวชใน พ.ศ.  2466 
ซึ่งเปนปแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3 : พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394) 
พระราชวังเดิมจึงเปนที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา และเจาฟาจุฑามณีฯ (ตอมาทรง      
บวรราชาภิเษกเปนพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) โดยไดเสด็จประทับอยูถึง พ.ศ. 239345 
 พระนิเวศนเดิมของรัชกาลที่ 1 (หมายเลข 2) ตั้งอยูบริเวณปากคลองมอญ ตอมา        
ไดทรงโปรดเกลา ฯ ใหเปนท่ีประทับของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรจน 
พ.ศ. 2328 จึงทรงยายไปประทับยังพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจาตากสินฯ จึงทรงโปรดเกลาฯ        
ใหพระราชโอรสคือ สมเด็จเจาฟากรมหลวงเสนานุรักษเสด็จประทับ ตอมาทรงไดรับอุปราชาภิเษก
เปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลใน พ.ศ. 2352 จึงยายไปประทับยังพระราชวังบวรสถานมงคล 
กรมขุนธิเบศนบวร พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรเสนานุรักษ  จึงเสด็จประทับตอมา           
จนสิ้นพระชนมใน พ.ศ. 2411  
 พระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลัง (หมายเลข 5) ตั้งอยูบริเวณตําบลสวนลิ้นจี่    
ใกลวัดระฆังโฆสิตาราม รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเพื่อเปนที่ประทับของสมเด็จฯ   
เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศน พระราชโอรสองคใหญในสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากรมพระยา
เทพสุดาวดี พระพี่นางพระองคใหญ ซึ่งตอมาทรงสถาปนาเปนกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 
พระราชวังบวรสถานพิมุขนี้ทําหนาท่ีรักษาพระนครทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 46 ตอมาเม่ือ 
                                                           

45 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2525), 183-184. 

46 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 27. 
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กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จทิวงคตใน พ.ศ. 2349 แลว รัชกาลท่ี 1 มิไดทรงต้ังผูใดดํารง
ตําแหนงพระราชวังบวรสถานพิมุขอีก47 นอกจากนี้ยังมีวังสวนมังคุด (หมายเลข 4)  ตั้งอยูตําบล 
สวนมังคุดระหวางวัดระฆังโฆสิตารามกับพระราชวังบวรสถานพิมุข บริเวณนี้เปนพระนิเวศนเดิม
ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากรมพระยาเทพสุดาวดี ตอมาทรงโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุงข้ึนเปน
วังเรียกวา วังสวนมังคุด48 สวนวังบานปูน (หมายเลข 3)  ตั้งอยูที่ตําบลบานปูนระหวางวัดระฆัง     
โฆสิตารามกับวังสวนมังคุด49 รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานเปนบําเหน็จแกพระองคเจา
ขุนเณรซึ่งเปนสามัญชน แตทรงสถาปนาใหมียศเปนพระองคเจา เนื่องดวยกระทําความดีความชอบ
เมื่อคร้ังทําศึกไทยรบพมาที่ทุงลาดหญา50 
 จากทําเลท่ีตั้งของวังตาง ๆ ในสมัยตนรัตนโกสินทรดังกลาวขางตนพบวาทุกวังต้ังอยู
บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา โดยแบงเปน 3 ตําแหนงตามพ้ืนที่ที่ขนาบกับพระบรมมหาราชวัง         
ฝงพระนครเพ่ือทําหนาท่ีอารักขาและเปนพื้นที่ตั้งรับทัพของพมา  ซึ่งในระยะแรกของการต้ัง           
กรุงรัตนโกสินทรยังคงมีศึกติดพันอยูกับสงครามพมาอยู  ดังเชน สงครามเกาทัพ (พ.ศ. 2328) 
สงครามทุงลาดหญา สงครามท่ีปากพิงและสงครามทางหัวเมืองปกษใต 51 เปนตน ดังน้ันจะเห็น    
ไดวาในชวงแรกที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทรนั้น สงครามยังคงเปนปญหาสําคัญที่ตองตระหนัก 
เปนอยางมาก การต้ังวังนอกจากจะเปนท่ีอยูอาศัยของพระประยูรญาติและขุนนางช้ันผูใหญแลว    
ยังแสดงใหเห็นถึงความรอบคอบของการรักษาพระนครอยางเต็มที่อีกดวย 

 ตอมาหลังเม่ือการสงครามระหวางไทยและพมาท้ิงชวงหาง  รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ 
กําหนดใหพระราชโอรสที่มีพระชันษาสมควรเขารับใชราชการแผนดิน โดยที่สรางวังใหม
พระราชทานใหเปนท่ีประทับและใหทรงกํากับกรมกองตาง ๆ ตามความถนัดของแตละพระองค  
โดยวังที่โปรดเกลาฯ สรางพระราชทานในระยะนี้ ไดแก วังพระราชโอรสฝายวังหนา ตั้งอยูบริเวณ
                                                           

47
 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ,179. 

48
 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร, 29. 

49 สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, ธนบุรี, 88. 
50 รายละเอียดเร่ืองสงครามทุงลาดหญา ดูใน กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  

(พระนคร : คลังวิทยา, 2505), 104. 
51 เรื่องเดียวกัน, 100. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

 
 

ริมพระนิเวศนเดิมฝงตะวันตก ที่สําคัญมี 3 วัง ไดแก วังท่ีพระราชทานแกกรมขุนธิเบศรบวร          
วังท่ีพระราชทานแกกรมหม่ืนอมรมนตรี และวังท่ีพระราชทานแกกรมหมื่นกระษัตริยศรีศักดิเดช 
ซึ่งวังทั้ง 3 แหงนี้ ไดพระราชทานใหกับพระราชโอรสรวมเจาจอมมารดาเดียวกัน คือ เจาจอมมารดา
นวม ในสมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษ52 

 
 2.3   แหลงผลิตพืชผลทางเกษตรกรรม 
 ชื่อเสียงของบางกอกฝงตะวันตกในฐานะท่ีเปนแหลงผลไมรสดีที่สืบเนื่องมาจาก    
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร  ยิ่งกลายเปนแรงจูงใจอยางหน่ึงท่ีสงเสริมใหผูคนเขามา      
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณน้ีมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะบางกอกฝงตะวันตกมีดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูกและเปนที่อยูอาศัย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 ความวา 
“ฝงตะวันออกนั้นเสียแตเปนที่ลุม เจากรุงธนบุรีจึงไดตั้ งอยูฝงตะวันตกซึ่งเปนที่ดอน”53 โดย
ลักษณะของพื้นที่ลุมทางฝงตะวันออกนั้นมีความเหมาะสมกับการทํานามากกวาทําสวน  สวนพื้นที่
ดอนทางฝงตะวันตกจะเหมาะกับการทําสวนมากกวาทํานา  สําหรับการเพาะปลูกพืชผลทาง  
การเกษตรกรรมของพ้ืนที่ในบางกอกฝงตะวันตกกระจายอยูทั่วไป ในบางบริเวณมีชื่อเรียกเฉพาะ
ตามระยะทางโดยเอาพระนครเปนศูนยกลางวา สวนบางบนและสวนบางลาง  สวนในและสวนนอก 
สวนบางบนคือพื้นท่ีทางดานเหนือพระนครขึ้นไป เชน สวนทุเรียนบางขุนนนท บางผักหนาม   
สวนบางลางคือพ้ืนที่ทางดานใตพระนครลงมาเชน สวนทุเรียนตําบลวัดทอง  (วัดทองนพคุณ)    
สวนใน หมายถึงพ้ืนที่บริเวณต้ังแตนนทบุรีเร่ือยมาถึงบางกอกจรดถึงพระประแดง (ปากลัด) และ
สวนนอก หมายถึงบริเวณทิศตะวันตกไปทางแมน้ําทาจีน ไปจนถึงแมน้ําแมกลองท่ีราชบุรี54  

                                                           
52 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 26 เรื่อง

ตํานานวังเกา (พระนคร : ม.ป.พ., 2513, พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกหมอมราชวงศเล็ก งอนรถ 
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร), 31. 

53 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2531), 1. 

54 ฉัตราภรณ  พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 20. 
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 ผลไมที่ปลูกในแตละพ้ืนท่ีมีรสชาติที่ดีแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูกับสภาพดิน น้ํา 
และอากาศของสถานท่ีนั้น ๆ สงผลใหแตละพ้ืนที่มีผลไมที่มีชื่อเสียงแตกตางกันออกไป โดย     
พื้นที่ในบางกอกฝงตะวันตกมีการปลูกมะพราว ลิ้นจี่ ลําไย มะไฟ และกลวย ซึ่งเปนผลไมที่ปลูก  
กันทั่วไป55 สวนผลไมที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในแตละยานน้ี ไดแก  ทุเรียนบางบน ปลูกท่ี       
บางขุนนนทในคลองบางกอกนอย เปนทุเรียนผลโตมีรสมันมากกวาหวาน, ทุเรียนบางลาง ปลูกที่ 
ตําบลวัดทอง แถบคลองสาน เปนทุเรียนเนื้อละเอียดมีรสหวานมากกวามัน, ลางสาดคลองสาน ปลูก
แถบคลองสาน มีรสชาติทั้งหอมและหวาน56, หมากบางลางราษฎรบูรณะ, สวนพลูบางไสไกและ
บางยี่เรือ, มังคุดวังหลัง, มะมวง มะปราง เงาะบางยี่ขัน และฝร่ังบางเสาธง  
 สําหรับการเพาะปลูกของชาวสวนในบางกอกฝงตะวันตกนั้นจะมิไดปลูกพืชผลไม
เพียงชนิดเดียว แตจะมีการปลูกพืชพันธุหลากหลายชนิดปะปนกันไปในพื้นที่ สําหรับสวนใน    
บางยานท่ีไดชื่อวาสวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมะปราง เน่ืองมาจากมีการปลูกผลไมชนิดน้ันเปนหลัก
หรือมีจํานวนมาก และผลไมชนิดน้ัน  ๆ หากปลูกในพื้นที่นี้จะมีรสดีกวาบริเวณอ่ืนนอกจากน้ี      
ในบริเวณสวนอาจปลูกพืชผักสวนครัว เชน ขิง ขา ตะไคร พริก พริกไทย มะนาว เพื่อใชบริโภค   
ในครัวเรือน และยังสามารถนําไปขายที่ตลาดเม่ือมีปริมาณท่ีมากเกินความตองการ  และดวยเหตุที่
บางกอกฝงตะวันตกเปนแหลงผลิตผลไมนานาชนิดทําใหเกิดชุมชนหรือตลาดที่ขายผลไมตาม
บริเวณริมน้ําตาง ๆ  
 
 2.4   แหลงผลิตสินคาหัตถกรรม 

 ในสมัยธนบุรีหลังจากพระเจาสมเด็จพระเจาตากสินฯ ไดสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเปน   
ราชธานี มีการสรางเมืองขึ้นมาเพ่ือใหเปนศูนยรวมทางดานการคา และเพื่อใหผูคนที่กระจัดกระจาย
หนีเอาตัวรอดจากสงครามเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ไดเขามาต้ังถิ่นฐานรวมกับกลุมคนที่มีอยู    
แตเดิม ดังน้ันจึงทําใหมีการอพยพของผูคนเขามารวมกลุมขึ้นเปนชุมชนตามเช้ือชาติ ศาสนาและ
อาชีพ  ตอมาในสมัยตนรัตนโกสินทรชุมชนในบางกอกฝงตะวันตกที่มีมาแตเดิมต้ังแตสมัยธนบุรี
ยังคงอาศัยอยูที่ เดิมไมมีการอพยพไปยังฝงพระนครแตอยางใด โดยเฉพาะในสวนของการ            
                                                           

55 กาญจนาคพันธุ (นามแฝง), เมื่อวานนี้ 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเรืองศิลป, 2519), 89. 
56 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, กรุงเทพศึกษา (กรุงเทพฯ :บันทึกสยาม, 2551), 145-147. 
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ตั้งถิ่นฐานของยานชุมชนกลุมผูมีฝมือในงานหัตถกรรม ที่ไดเลือกทําเลที่ตั้งชุมชนข้ึนบริเวณที่มี    
ผูคนอยูอาศัยอยางหนาแนน ซึ่งมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนแตละแหงน้ัน ซึ่งไดมีสวนสงเสริม  
การประกอบอาชีพหัตถกรรมที่เกี่ยวของกับวัดหรือพุทธศาสนาข้ึนในชุมชนตาง ๆ ของบางกอก   
ฝงตะวันตก ไดแก ชุมชนบานบุ ชุมชนบานชางหลอ และชุมชนบานขมิ้น เปนตน 
 

1) การทําขันลงหินของชุมชนบานบุ 
 บานบุตั้งอยูบริเวณริมคลองบางกอกนอย เปนชุมชนที่มีงานหัตถกรรมสืบทอดกันมา
เปนเวลานาน ยานบานบุเปนแหลงการผลิตเคร่ืองโลหะทองเหลือง ทองขาว57 และการทําขัน ลงหิน
บานบุ โดยปรากฏหลักฐานในนิราศหลายเร่ืองในสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งกวีใชคลองบางกอกนอยเปน
เสนทางสัญจร ดังเชน นิราศพระแทนดงรัง ของหม่ืนพรหมสมพัตสร มีขอความตอนหน่ึงกลาวถึง
บานบุความวา 
 

....ถึงบานบุบุขันสนั่นกอง เขาหลอมทองเทถายละลายไหล 
 ทรวงพี่รอนเหมือนหน่ึงทองในกองไฟ ทํากระไรรอนเราจะเบาบาง….58 

 

 อยางไรก็ดีมีการสันนิษฐานวาชุมชนบานบุเปนชุมชนที่มีการอพยพยายถิ่นฐานของ
ผูคนมาจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเคยประกอบอาชีพชางบุ ทําเคร่ืองทองลงหินหรือเคร่ืองทองสัมฤทธิ์ 
มากอน ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีจึงไดอพยพเขามาต้ังบานเรือนข้ึนบริเวณนอกคลองคูเมืองธนบุรี  
ฝงตะวันตก ที่บริเวณปากคลองบางกอกนอย โดยมีวัดอมรินทราราม และวัดสุวรรณาราม  (วัดทอง) 
เปนศูนยกลางของชุมชน โดยผูคนในยานนี้ประกอบอาชีพดวยการทําภาชนะเคร่ืองทองลงหิน 

 คําวา "บุ" หมายถึงการตีใหเขารูป ใชกับงานโลหะ ซึ่งเปนงานท่ีตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญและความประณีต และกวาจะลงแรงจนไดเปนขันลงหินที่สวยงามนั้นตองผานข้ันตอน
ตาง ๆ มากมาย เร่ิมต้ังแตการนําโลหะสามชนิดอันไดแก ทองแดง ดีบุก และเศษสัมฤทธิ์ เชน      
                                                           

57 ฉัตราภรณ พิรุณรัตน, “พัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก พ.ศ.2325-2369” 119.  
58 ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา, “เรื่องเกาและของดีกรุงธนบุรี,” ธนบุรีถิน่ของเรา (กรุงเทพฯ : 

องคการคาของคุรุสภา, 2538), 397. 
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ทองมาลอหรือทองฉาบ (ทองจาก เคร่ืองดนตรีสัมฤทธิ์ของจีน เชน มาลอ ฉาบ ผาง ที่ชํารุดแลว    
เปนตน) หากมีโลหะอ่ืนเจือปนจะทําใหเนื้อทองไมประสานตัวเมื่อนํามาตีจะแตกทันที เมื่อหลอม
โลหะทั้งสามจนละลายเปนเนื้อเดียวกันแลวจึงเทลงบนพิมพดินเผาทรงกลม หนาเปนหลุมต้ืนที่
เรียกวา "ดินงัน" ทําจากดินเหนียวผสมแกลบเผาไฟ มีหลายขนาดข้ึนอยูกับวาจะทําเปนภาชนะอะไร 
จากน้ันรอใหทองเย็นตัวลงชา ๆ ซึ่งในขณะน้ันทองจะออนตัวสามารถนํามาตีแผใหไดขนาดท่ี
ตองการและตีใหขึ้นรูปได จากน้ันก็จะแตงรูปภาชนะอีกคร้ังดวยคอนแตง แลวนําไปเผาไฟอีกคร้ัง
จนสุกแดงแลวนําไปจุมนํ้าเพ่ือใหทองเย็นตัวอยางรวดเร็ว และจะทําใหภาชนะน้ันมีความแข็ง 
ทนทานตอการสึกหรอ จากนั้นจึงเปนหนาท่ีของชางลาย ซึ่งมีหนาท่ีทําใหภาชนะเรียบเสมอกัน 
เสร็จแลวนําไปกลึงเพ่ือใหผิวเรียบและกรอเพ่ือขัดเงา ในสมัยกอนจะใชหินละเอียดผสมนํ้าหอผา 
ใสลงในขันแลวเหยียบหรือคลึง ขัดลบรอยในขันจนข้ึนเงา จึงเรียกวิธีนี้วา "ลงหิน" 59 อาชีพการทํา
หัตถกรรมขันลงหินของยานบานบุนี้สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนที่อิงอยูกับพุทธศาสนา 
เพราะสินคาหลักท่ีผลิตออกมาน้ันคือขันสําหรับตักบาตรทําบุญ ซึ่งในละแวกใกลเคียงไมปรากฏวา
มีชุมชนที่ทําขันลงหินหรือการบุขัน จึงทําใหบานบุนากลายเปนแหลงชุมชนขนาดใหญที่มีการผลิต
ขันลงหินที่มีเอกลักษณเฉพาะของชุมชนเพื่อสงจําหนายกระจายไปยังชุมชนตาง ๆ  
 

2) การหลอพระพุทธรูปของชุมชนบานชางหลอ 

 ศิลปกรรมคือเคร่ืองบงบอกถึงความเจริญกาวหนาของชุมชนหรือสังคม การหลอ
พระพุทธรูปเปนงานหัตถกรรมอีกแขนงหนึ่งของชาวไทยที่แสดงถึงศิลปกรรมช้ันสูงของชาติซึ่งมี
มาตั้งแตในสมัยท่ีพุทธศาสนาเขามาเผยแพรในดินแดนสยาม พระพุทธรูปแตละสมัยมีเอกลักษณ
และความสวยงามท่ีแตกตางกันไป  การสรางพระพุทธรูป จึงงานท่ีมีความยากลําบากและ
สลับซับซอน ชางหลอพระพุทธรูปจึงตองมีความสามารถและมีใจรักทางดานศิลปะ  การหลอ
พระพุทธรูปไดเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชาวไทย โดยชุมชนบานชางหลอเปนชุมชน
หนึ่งที่มีการสืบทอดศิลปกรรมในการปนหลอพระพุทธรูปมาตั้งแตสมัยธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร  

                                                           
59รายละเอียด ดูใน พรอมพงษ ไพรีรณ, ชุมชนชางแหงกรุงรัตนโกสนิทร (กรุงเทพฯ : วันชนะ, 

2547), 37-44. 
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 บานชางหลอตั้งอยูบริเวณดานหลังของพระราชวังบวรสถานพิมุข  สันนิษฐานวา    
กลุมคนท่ีมาอาศัยในยานบานชางหลอมีหลากหลาย ทั้งท่ีเปนกลุมชาวลาวซึ่งมีฝมือทางการชาง    
ถูกกวาดตอนมาและมาเปนไพรในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข นอกจากน้ียังมีกลุมชางฝมือ    
คนไทยซึ่งอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา มาต้ังบานเรือนท่ีบริเวณริมดานนอกคลองคูเมืองในสมัย
ธนบุรี ซึ่งชาวบานในบริเวณนี้สวนใหญประกอบอาชีพชางหลอพระพุทธรูป และมีความสัมพันธ
ทางเครือญาติที่สืบสกุลตอเนื่องกันมาในสกุลชางตาง ๆ 60 ในอดีตชุมชนบานชางหลอเปนท่ีตั้ง   
ของโรงหลอพระหลายแหง โดยโรงหลอพระเหลาน้ีเปนเสมือนศูนยกลางของกลุมบานชางท่ีตั้งอยู
ในบริเวณนี้ ชุมชนบานชางหลอจึงเปนที่รวมของชางปนและหลอพระพุทธรูปหลายตระกูล เชน 
พระเทพรจนา (สิน ปฏิมากร ) เจากรมชางสิบหมู ชางเอกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเปนตนตระกูล
ปฏิมากร61 ผูคนในชุมชนแหงน้ีมีอาชีพหลอพระพุทธรูปเปนงานหลักประกอบไปดวยชางปน     
ชางเททอง รวมถึงชางลงรักปดทอง  ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวงรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการ 
สรางพระพุทธรูปหมจีวรลายดอกพิกุลปดทอง  สืบเนื่องจากการท่ีเปนชุมชนชางฝมือจึงทําให             
บานชางหลอสามารถพัฒนาขึ้นเปนชุมชนใหญชุมชนหนึ่ง ที่มีความสําคัญในฐานะแหลงหลอ
พระพุทธรูป เพราะในชวงตนรัตนโกสินทรผูคนสวนใหญยังคงยึดติดอยูในจารีตการทําบุญ
แบบเดิม คือ คติการสรางพระพุทธรูปถวายวัดท่ีถือวาเปนการสรางกุศลอันย่ิงใหญ ดังน้ันการหลอ
พระพุทธรูปของชุมชนแหงนี้จึงขยายตัวมากข้ึน  
 

3) การทําผงขมิ้นของชุมชนบานขมิ้น 

ยานบานขมิ้นตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับวัดระฆังโฆษิตาราม โดยยานบานขมิ้นปรากฏ 

ชื่อต้ังแตชวงตนรัตนโกสินทร ผูคนในยานน้ีประกอบอาชีพผลิตผงขมิ้นขาย ชาวบานจึงเรียกบริเวณ
บานน้ีวา “บานขม้ิน” ขม้ินเปนสินคาท่ีขายดีมายาวนานและเปนที่ตองการของตลาด เนื่องจาก
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยางท้ังนําไปบริโภคกับหมากพลูหรือเปนเคร่ืองสําอางประทิน
ผิว62 เชน ถานําขม้ินไปผสมกับปูนขาวเพื่อใหผงขมิ้นทําปฏิกิริยากับปูนขาวก็จะไดเปนปูนแดง     
                                                           

60 ศิลปากร,กรม. ภูมิปญญาไทยในงานศิลปถิ่นเมืองกรุง, 119. 
61 สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, เวียงวังฝงธนฯ ชุมชนชาวสยาม, 245. 
62 เรื่องเดียวกัน, 229-230. 
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ไว กินกับหมากพลูซึ่งเปนท่ีนิยมของคนไทย นอกจากน้ีผูคนยังนิยมใชขมิ้นผง แปงหินรํ่า ดินสอ
พองมาเปนเคร่ืองประทินผิว โดยนําขม้ินมาละลายนํ้าใชถูตัวชวยขัดคราบไคลตามรางกาย อีกทั้ง  
ผงขมิ้นยังสามารถนําไปใชสําหรับการแสดงละครรํา การประกอบอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นและ          
รสรอนแรงใหแกงหลายชนิด63  นอกจากน้ันขมิ้นยังมีสรรพคุณทางยา โดยสารหอมระเหยของขมิ้น 
มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดทอง ทองอืด แนนจุกเสียด อาหารไมยอยอีกดวย   
 การต้ังถิ่นฐานของผูคนในชุมชนบานบุ ชุมชนบานชางหลอ และชุมชนบานขม้ิน      
ซึ่งยึดอาชีพงานหัตถกรรมซ่ึงเปนอาชีพหลักในการต้ังถิ่นฐานยังไดรับการสนับสนุนจากรัชกาลที่  2 
เนื่องจากพระองคทรงโปรดฯ ใหมีการสงเสริมการสอนวิชาชีพ  และการชางตาง ๆ ขึ้นในแหลง
ชุมชนหัตถกรรมน้ัน ๆ ประกอบกับสินคาหัตถกรรมตาง ๆ ที่ผลิตไดเปนที่นิยมของสังคมไทยท่ี   
ใหความสําคัญกับการสรางบุญไวในบวรพุทธศาสนา  ดวยเหตุนี้ทั้งสามชุมชนในยานบางกอก      
ฝงตะวันตกจึงยังคงรักษาความเปนเอกลักษณของชุมชนหัตกรรมท่ีมีชื่อเสียงถึงในปจจุบัน 

 
 2.5   ตลาดนํ้า 
 ตลาดเปนเสมือนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคานานาชนิดท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของผูคนมาตั้งแตอดีต ตลาดท่ีสําคัญมักตั้งอยูตามเสนคมนาคมทางนํ้า เนื่องจากในสมัยกอนผูคน
นิยมใชเสนทางการสัญจรทางน้ํามากกวาทางบก ดังน้ันดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของบางกอก     
ฝงตะวันตกที่เต็มไปดวยลําคลองสายตาง ๆ กระจายอยูทั่วบริเวณ จึงสงผลใหมีการต้ังบานเรือน  
ของผูคนสวนใหญอยูตามบริเวณแมน้ําลําคลอง รวมทั้งอาศัยอยูตามเรือนแพริมแมน้ําเจาพระยา 
เปนจํานวนมาก การต้ังถิ่นฐานของผูคนโดยยึดเสนทางนํ้าเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก ทําให เกิด
ตลาดนํ้าสําคัญหลายแหงในชวงตนรัตนโกสินทร ดังท่ีปรากฏในบันทึกเร่ืองเลากรุงสยามของ
สังฆราชปาลเลกัวซ (Bishop Jean-Baptiste Pallegoix : พ.ศ. 2348 – พ.ศ. 2405) ความวา 
 

 

                                                           
63 อังคาร, 18 ชุมชนหัตถกรรม ภมูปิญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545), 
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ราชอาณาจักรสยามนาจะเปนประเทศแหงการคาโดยธรรมชาติ... . ลําคลอง 
แมน้ํา เปนเสนทางสัญจรของเรือเปนอันมากสับสน ซึ่งนําสินคามาถายในรานคาหรือ
คลังสินคาในพระนคร ภายในประเทศ การคามักจะดําเนินไปดวยการแลกเปล่ียน
สินคากันเปนสวนใหญ64 

 
 ตลาดท่ีเกิดข้ึนในชวงตนรัตนโกสินทรมีหลากหลายลักษณะ ไดแก ตลาดสด ซึ่งมี     
ทั้งรูปแบบของตลาดน้ําซึ่งมักเปนตลาดสําคัญที่อยูในแหลงชุมชนขนาดใหญ และตลาดบกที่มักมี
ขนาดยอมต้ังอยูในชุมชนที่ไกลจากลํานํ้า นอกจากนี้ยังมีตลาดที่เปนแหลงผลิตสินคาและตลาด
สินคาจากตางแดน65 โดยในสวนของตลาดนํ้าที่เกิดข้ึนในบริเวณบางกอกฝงตะวันตก  มักต้ังอยูตาม
บริเวณปากคลองหรือจุดตัดทางแยกของลําคลองสําคัญที่เปนเสนทางขนสงสินคาจากสวนออกสู
ชุมชนภายนอก ไดแก ตลาดน้ําปากคลองบางกอกนอย ตลาดน้ําปากคลองบางกอกใหญ และตลาด
น้ําวัดทอง66 ซึ่งหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศสภาพการคาขายของตลาดน้ําในบางกอก  
ฝงตะวันตก มักปรากฏอยูในนิราศท่ีแตงข้ึนในชวงตนรัตนโกสินทร ที่กวีไดพรรณนาถึงตลาด    
และเรือนแพที่มีอยูอยางหนาแนนในเสนทางคลองบางกอกนอย  ดังตัวอยางท่ีปรากฏในนิราศ    
พระประธม ใน พ.ศ. 2385 ของสุนทรภูที่กลาวถึงบรรยากาศการคาขายท่ีคึกคักของตลาดนํ้า          
ในคลองบางกอกนอย   
 

 ....จนนาวาคลาคลองเขาคลองกวาง ตําบลบางกอกนอยละหอยหวน 
 ตลาดแพแลตลอดเขาทอดพวน แลแตลวนเรือตลาดไมขาดคราว  
 ทุกเรือแพแลลับระงับเงียบ ยิ่งเย็นเยียบยามดึกใหนึกหนาว....67 
 

                                                           
64 มงเซเฌอร ปาลเลกัวซ, เลาเร่ืองกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : กาวหนา, 

2502), 305. 
65

 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร, 103.   
66 เรื่องเดียวกัน, 103. 
67 กุลทรัพย ช่ืนรุงโรจน, ผูรวบรวม, บทกวีนิราศตามคลองบางกอกนอยถึงบางใหญ, 15. 
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 นอกจากนั้นในนิราศสุพรรณของหมื่นพรหมสมพัตสร ซึ่งเปนนายอากรเมือง
สุพรรณบุรี ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ไดพรรณนาถึงยานการคาที่ปากคลองบางกอกนอยนี้ไวดังนี้ 
 

….คอยเลื่อนลองเขาคลองบางกอกนอย ดูเรียบรอยเรือแพแมคาขาย 
ลางคนเลาเจาคารมดูคมคาย  ไมมีอายอดสูกับผูใด 
ที่ลางคนไดระเบียบดูเรียบรอย ไมมากนอยเจรจาอัชณาสัย 
มีคนซื้ออ้ืออึงคนึงไป  ไมมีใครชิงชังทั้งหญิงชาย 
ที่ลางคนมั่งมีเพราะข้ีฉอ  มันทั้งขอทั้งริบเอาฉิบหาย 
ลางลําเมียแจวหัวผัวแจวทาย  ดูสบายตามประสาเขาหากิน 
พวกแมคามิไดขาดตลาดนํ้า  สุดจะรํ่าเรือแพกระแสสินธ 
ก็รีบเรงเรือมาในวาริน  ยิ่งลับถิ่นท่ีเคยเสบยบาน….68 
 

 อยางไรก็ตามแมตลาดในชวงตนรัตนโกสินทรไมไดมีรูปแบบที่แนนอนเฉพาะตัว  
โดยตลาดบางแหงต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับบานเรือนที่อยูอาศัยแลวใชพื้นที่บางสวนเปนสถานที่      
ขายสินคา สวนตลาดนํ้าพอคาแมคาจะใชเรือหรือเรือนแพเปนพาหนะ ในการบรรทุกสินคาและ
อาหารนานาชนิดมายังแหลงนัดพบหรือแหลงรับซื้อสินคา เชนเดียวกับในบริเวณบางกอก            
ฝงตะวันตกมีทั้งพอคาแมคาท่ีอาศัยอยูในชุมชนที่เปนที่ตั้งของตลาด พอคาแมคาเรือเรที่บรรทุก
ผลิตผลจากสวนในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกและพื้นที่ใกลเคียงออกมาจําหนายดวย 

                                                           
68 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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บทท่ี 3 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกชวง พ.ศ. 2398 - 2441 

 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 : พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2411)  
เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติใน พ.ศ. 2394 สยามอยูในชวงเปลี่ยนผานจากสยามเกาสูความเปนสยาม
ใหม เนื่องจากลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีกําลังมีบทบาทอยางมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนเสมือน
สัญญาณเตือนใหกษัตริยพระองคใหมทรงตระหนักถึงอิทธิพลของตะวันตกท่ีเขามา พระองคทรงมี
พระราชดําริที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศเพ่ือปรับปรุงสยามสูความเปนอารยะ โดยในชวง
เวลากอนการเสด็จขึ้นครองราชย ขณะท่ีพระองคอยูในเพศบรรพชิตเปนระยะเวลานานในสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) พระองคไดทรงเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูและ
ปญหาของราษฎรอยางใกลชิด ในขณะเดียวกันไดทรงเล็งเห็นถึงผลประโยชนจากวิทยาการและ
ความเจริญของตะวันตกดวย พระองคจึงทรงเปนหน่ึงในกลุมชนช้ันนําท่ีไดติดตอกับมิชชันนารี      
ที่เดินทางเขามา เผยแผคริสตศาสนา วิทยาการทางการแพทย รวมท้ังนําเคร่ืองจักร เคร่ืองกล และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ที่ผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหมมาเผยแพรในสยามอีกดวย1 

 อยางไรก็ดีความหว่ันเกรงอิทธิพลชาติตะวันตกของราชสํานักสยามมีมาต้ังแต            
ในรัชกาลที่ 3 ซึ่งไดมีการติดตามขาวสารของชาติตะวันตกท่ีเขามามีบทบาทในเอเชียอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะภายหลังจากชัยชนะของอังกฤษในการทําสงครามกับพมา 2 คร้ังคือ คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2367-

2369 และคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2395-2397 และชัยชนะของอังกฤษตอจีนในสงครามฝน พ.ศ. 2383 ยิ่งสงผล
ใหราชสํานักสยามหวั่นเกรงตออิทธิพลของอังกฤษมากย่ิงข้ึน  เพราะเมื่อจีนแพสงครามฝนแลว     
ทําใหตองยอมทําสัญญาท่ีใหผลประโยชนตาง ๆ แกอังกฤษอยางมากมาย สงผลใหสยามตระหนัก
วาถาอังกฤษสามารถเอาชนะจีนไดอังกฤษก็สามารถยึดสยามไดเชนกัน ซึ่งมีหลักฐานยืนยันวา     
ราชสํานักสยามในสมัยรัชกาลท่ี 3 ไดอานหนังสือที่ทูตอังกฤษ ผูที่เขามาเจรจาการคาในสมัย

                                                           
1 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรบัวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2545), 27. 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) คือจอหน ครอเฟรด เปนผูเขียน และใน
หนังสือเลมน้ีมีขอความกลาวถึงโอกาสท่ีอังกฤษจะยึดครองกรุงเทพฯ ไดอยางงายดายปรากฏ       
อยูดวย2  
 ทั้งน้ีรัชกาลที่ 4 ทรงตระหนักถึงการขยายอิทธิพลและทาทีของอังกฤษท่ีมีตอภูมิภาค    
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยทรงเห็นวาหากอังกฤษสงคณะทูตมาเจรจากับสยาม อังกฤษคงไม
ตองการความลมเหลวเหมือนคร้ังท่ีคณะทูตของ เซอรเจมส บรุค มาเจรจาแกไขสนธิสัญญาเบอรนี่       
ที่สยามทํากับอังกฤษใน พ.ศ. 2393 และทรงเห็นวาถึงเวลาแลวที่สยามตองยอมเปดสัมพันธภาพ
ทางการทูตกับประเทศตะวันตกโดยการทําสนธิสัญญาในลักษณะใหม เพราะหากไมดําเนิน
นโยบายผอนปรนอาจจะกระทบตอความม่ันคงของสยามได ตอมาเมื่อรัฐบาลอังกฤษไดแตงต้ัง
เซอรจอหน เบาวริง เปนอัครราชทูต ผูมีอํานาจเต็มมาเจรจาทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี   
และเชิญพระราชสาสนของสมเด็จพระนางเจาวิกตอเรียเขามาถวายรัชกาลท่ี 4 ใน พ.ศ. 2398       
ราชสํานักสยามจึงใหการตอนรับอัครราชทูตอังกฤษอยางสมเกียรติ โดยในการเจรจารัชกาลท่ี 4 
ทรงโปรดเกลาฯ  แตงต้ังผูสําเร็จราชการฝายสยาม 5 คน คือ พระเจานองยาเธอกรมหลวง          
วงศาธิราชสนิท สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติ 
เจาพระยาศรีสุริยวงศ และเจาพระยารวิวงศเปนผูแทนการเจรจา ซึ่งการเจรจาประสบความสําเร็จ
ดวยดี โดยอังกฤษและสยามไดรวมกันลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและพาณิชยตอกัน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 หรือเปนที่รูจักในนามของ “สนธิสัญญาเบาวริง”3 ซึ่งเปน                    
การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศท่ีสําคัญของสยาม  โดยสาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง     
มีดังนี ้

1. สยามใหอังกฤษต้ังกงสุลขึ้นในกรุงเทพฯ ไดและใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขต  
(Extraterritoriality) แกคนในบังคับอังกฤษ กงสุลอังกฤษเปนผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินคดีตาง ๆ ทั้ง
คดีแพงและอาญา ซึ่งคนในบังคับอังกฤษเปนจําเลย โดยกงสุลจะลงโทษตามกฎหมายของอังกฤษ 

 
                                                           

2
 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, 26-27. 

3 เพ็ญศรี ดุก, การตางประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
2542), 6. 
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2. คนในบังคับอังกฤษมีเสรีภาพในการศาสนา ไดรับอนุญาตใหทําการคาและให 
พํานักอยูไดเฉพาะในกรุงเทพฯ หรือทองถิ่นที่สามารถเดินทางทางเรือจากกรุงเทพฯ ไปถึงภายใน 
24 ชั่วโมง 

3. สยามตองยกเลิกภาษีปากเรือและภาษีประเภทอ่ืน ๆ ที่เคยเรียกเก็บ ใหเก็บไดแต 
ภาษีขาเขาในอัตรารอยละ 3 ของราคาสินคาเทาน้ัน ถาหากของจําหนายไมไดสยามตองคืนภาษี     
ใหจนครบ  

4. ฝน เงินแทงหรือทองแทง ซึ่งเคยเปนสินคาตองหามจะไดรับอนุญาตใหนําเขามา 
ขายในประเทศไดแตฝนนั้นตองขายใหแกเจาภาษีฝน ถาเจาภาษีฝนไมซื้อไวใหบรรทุกกลับไป 

5. รัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ที่จะหามนําขาว เกลือ และปลาออกนอกประเทศ หากเกิด 

ความขาดแคลนสินคาดังกลาว 
6. สยามจะใหการปฏิบัติตออังกฤษเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (ถาสยามทําสัญญา            

ยกประโยชนใหชาติหน่ึงชาติใดในวันขางหนา นอกเหนือจากที่อังกฤษไดรับในคร้ังน้ีอังกฤษจะ
ไดรับประโยชนอันนั้นตามมาดวย) 

7. สนธิสัญญาบอกเลิกไมได การแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ ในสัญญาจะ 

กระทําไดเมื่อเวลาผานไป 10 ปแลว และจะตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองฝาย ทั้งตองแจง
ลวงหนา 1 ปดวย 

การทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษไดสงผลตอสยามในหลาย ๆ ดาน อาทิ ดาน
การเมือง ที่ตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรืออํานาจอธิปไตยทางการศาล  ซึ่งกําหนดใหอังกฤษ
ตั้งสถานกงสุลและยอมใหคนในบังคับอังกฤษท่ีเขามาอยูในสยาม เมื่อกระทําผิดใหกงสุลลงโทษ
ตามกฎหมายของอังกฤษ ดานเศรษฐกิจไทยตองเสียอํานาจทางการคาใหอังกฤษ เพราะสยามไมมี
สิทธิควบคุมการคาไดอยางแตกอน โดยตองยกเลิกระบบผูกขาดของพระคลังสินคาและระบบการ
เก็บภาษีสินคาแบบเดิม และใหเก็บภาษีขาเขาไดไมเกินรอยละ 3 ของราคาสินคาเทาน้ัน ขาว เกลือ 
และปลาไมเปนสินคาตองหามตอไปเวนในกรณีเกิดการขาดแคลนสินคาดังกลาว4 ซึ่งตอมาสยามได
                                                           

4 ชัย เรืองศิลป, ประวัตศิาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช, 2522), 179. 
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ทําหนังสือสัญญาในรูปแบบเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ  อีก 12 ประเทศไดแก ฝร่ังเศส (พ.ศ. 2399), 
สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2399),  เดนมารค (พ.ศ. 2401), โปรตุเกส (พ.ศ. 2402), ฮอลันดา (พ.ศ. 2403), 
ปรัสเซีย (พ.ศ. 2405) สวีเดน นอรเว เบลเยี่ยม อิตาลี (พ.ศ. 2411) ออสเตรีย-ฮังการี (พ.ศ. 2412) และ
สเปน (พ.ศ. 2413) รวมทั้งญี่ปุน (พ.ศ. 2440) ซึ่งเปนชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียที่เขามาทําสนธิสัญญา
ทางไมตรีและการพาณิชยกับสยาม  

สนธิสัญญาท่ีไทยทํากับอังกฤษและชาติตาง ๆ ดังกลาวขางตน เปนสนธิสัญญาท่ีไม
เสมอภาคที่ทําใหสยามเปรียบอยางมาก โดยเฉพาะการยกเลิกระบบผูกขาดของพระคลังสินคา        
ที่สงผลกระทบใหรัฐตองสูญเสียรายไดหลักจากการคาขายกับตางประเทศ แมจะทําให เกิดการ
ขยายตัวของการผลิตเพ่ือคาเพ่ิมข้ึนก็ตาม แตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ
ไปสูเศรษฐกิจเพื่อการคา สวนใหญเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีภาคกลางที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของ
กับการคาขายกับตางชาติ รวมท้ังกรุงเทพมหานครที่เปนเมืองหลวงไดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ไมเฉพาะเพียงพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันออกเทาน้ันแตบางกอกฝงตะวันตกไดรับผล  
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยเชนกัน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากปจจัย
สงเสริมในหลาย ๆ ดาน เชน นโยบายรัฐในการสงเสริมการผลิตเพ่ือการคา การขุดคลองเพ่ือขยาย
เสนทางคมนาคม ซึ่งในที่นี้ผูศึกษาจะอธิบายใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
บางกอกฝงตะวันตก ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงถึง พ.ศ. 2441 ซึ่งเปนปกอนการสรางทาง
รถไฟสายบางกอกนอยที่จะสงผลตอการพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตกอีกชวงหนึ่ง  
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แผนที่ที่ 8 แผนที่บริเวณบางกอกฝงตะวันตก จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 

 

 

 

ที่มา : กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474, (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 
2542), ไมปรากฎเลขหนา 
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3.1.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตก 

การทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางสยามกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 ไดสงผลใหเศรษฐกิจ
ของสยามมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเศรษฐกิจแบบยังชีพมาเปนเศรษฐกิจเพ่ือการคา แมการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ไมไดเกิดข้ึนพรอมกันทั่วราชอาณาจักร แต ไดเกิดข้ึนในบริเวณ
กรุงเทพฯ เนื่องจากเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของสยาม รวมท้ังพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันตกก็ไดรับ
ผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาวริงเชนกัน โดยไดสงผลตอการเติบโตของยานการคาของกลุมพอคา
ตางชาติ และเกิดการขยายตัวของตลาดอยางตอเน่ืองดังนี้  
 

3.1.1   การเติบโตของยานการคาของกลุมพอคาชาวตะวันตก กลุมพอคาชาวจีน และ
กลุมพอคาชาวอินเดีย 

นับตั้งแต พ.ศ. 2398 เมื่อสยามไดทําสนธิสัญญากับตะวันตกชาติตาง ๆ แลว สยามได
ตอนรับการเขามาของชาวตางชาติทั้งกลุมชาวตะวันตกและกลุมคนในบังคับชาวตะวันตก เชน ชาว
อินเดียและชาวจีน ไดเดินทางเขามายังสยามเพ่ือทําการคา การเผยแผศาสนา รวมท้ังการเขามารับ
ราชการ สําหรับกลุมคนที่มีบทบาทในบางกอกฝงตะวันตกอยางเห็นไดชัดคือ กลุมพอคา
ชาวตะวันตก ชาวจีนและชาวอินเดีย ซึ่งตั้งยานการคาอยูในบางกอกฝงตะวันตกในบริเวณตั้งแตยาน 
กุฎีจีนตอเน่ืองไปจนถึงยานปากคลองสาน ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยเฉพาะภายหลังจากที่สยามได
ทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษแลว บริเวณน้ีพัฒนาเปนยานการคาขนาดใหญที่ประกอบไปดวย
ทาเรือ โกดังสินคา หางรานตาง ๆ ทั้งของพอคาชาวตะวันตก พอคาชาวจีน พอคาชาวอินเดียและ  
ขุนนางสยาม ซึ่งยานการคาในบางกอกฝงตะวันตกนับเปนที่ขายสินคารวมท้ังเปนแหลงกระจาย
สินคาไปยังยานการคาและตลาดในกรุงเทพฯ ฝงตะวันออก รวมทั้งบริเวณใกลเคียงอีกดวย การ
ขยายตัวของยานการคาในบางกอกฝงตะวันตกไดเติบโตควบคูไปกับการขยายตัวของชุมชน
ชาวตางชาติที่มีมากข้ึนโดยลําดับ ซึ่งบริเวณท่ีมีการเติบโตของยานการคาในบางกอกฝงตะวันตก
อยางชัดเจนคือ บริเวณยานกุฎีจีนของกลุมพอคาชาวตะวันตก ยานคลองสานของกลุมพอคาชาวจีน 
รวมท้ังยาน    ตึกแดงและยานตึกขาวของกลุมพอคาชาวอินเดีย 

สําหรับชุมชนชาวตะวันตกในบางกอกฝงตะวันตกซึ่งเร่ิมมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา คือใน
บริเวณปอมบางกอกทั้งทางดานฝงพระนครและบริเวณกุฎีจีนทางฝงตะวันตก โดยบริเวณกุฎีจีน
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ยังคงเปนชุมชนชาวตะวันตกสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยในชวงตนรัตนโกสินทร   
ชาติตะวันตกไดเดินทางเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามดวยเหตุผลทางการคา ซึ่งโปรตุเกสเปน
ชาติแรกที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในสมัยรัชกาลที่ 2  สวนอังกฤษไดเขามาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับสยามเปนชาติตอมา ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีพอคาชาวอังกฤษคนแรกที่เขามา 
ตั้งกิจการคาขายอยางถาวรในกรุงเทพฯ คือ โรเบิรต ฮันเตอร (Robert  Hunter) โดยรัฐบาลสยาม    
ให โรเบิรต  ฮันเตอร  เชาหางทําการคาขายในท่ีดินของเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) หนาวัด
ประยุรวงศาวาส (บริเวณกุฎีจีน) หางน้ีมีลักษณะเปนตึก 3 ชั้น 2 ปก ซึ่งนับเปนตึกแบบตะวันตก
แหงแรกในกรุงเทพฯ คนทั่วไปเรียกวา หางหันแตรหรือตึกฝร่ัง หางน้ีนับเปนศูนยกลางของพวก
พอคาตะวันตกท่ีเขามาภายหลังโดยรูจักกันในนาม “British Factory”5 บานของโรเบิรต ฮันเตอร 
ยานกุฎีจีนจึงเปนเสมือนศูนยกลางของชาวตะวันตกในกรุงเทพฯ  โดยเหตุผลที่ตั้งบานเรือนอยูใน
บริเวณน้ีสืบเนื่องมาจากเปนพื้นที่อยูใกลนิวาสสถานของขุนนางตระกูลบุนนาค ซึ่งมีตําแหนงหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตางประเทศและพระคลังสินคาในขณะน้ัน  และสามารถดูแลความเปนไป
ของชาวตะวันตกไดโดยสะดวก 

นอกจากกลุมพอคาชาวตะวันตกแลวยังมีกลุมมิชชันนารีที่มี หมอบลัดเลย หมอเฮาส 
และหมอมัททูน เดินทางเขามายังกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2378 อีกทั้งยังมีมิชชันนารีคนอ่ืน ๆ ไดเดินทาง
เขามาสมทบภายหลัง ซึ่งเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ไดกําหนดใหชาวตะวันตกเหลาน้ี         
ตั้งบานเรือนอยูในบริเวณเดียวกับโรเบิรต ฮันเตอร ซึ่งอยูที่บริเวณกุฎีจีนท้ังหมด6 อยางไรก็ตาม
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางสยามกับอังกฤษ ไดสงผลใหชาวตะวันตกโดยเฉพาะ
กลุมพอคาชาวตะวันตกเดินทางเขามาในกรุงเทพฯ จํานวนมากข้ึน ซึ่งกลุมชาวตะวันตกเหลาน้ี      
ไดเขามาพรอมวิทยาการสมัยใหมทางดานตาง ๆ เชน การแพทย การพิมพ การศึกษา  

                                                           
5 สาวิตรี ทัพภะสุต. “ความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 

2398 – 2453.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2527. 46. 

6 ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรัตนโกสินทร 1 รัชกาลท่ี 1-3 ( พ.ศ. 2325 – 2394 ) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 28.  
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ตอมาเม่ือสยามไดยกเลิกการหามสงขาวออกนอกประเทศนับตั้งแต พ.ศ. 2398        
เปนตนมา จึงสงเสริมใหชาวตะวันตกไดเขามาดําเนินกิจการคาขาว โดยมีการต้ังโรงสีเพื่อสงขาว 
ไปขายยังตางประเทศ โรงสีในกรุงเทพฯ ระยะแรกที่ตั้งข้ึนเปนของชาวตะวันตกแทบทั้งสิ้น  โรงสี
ขาวของชาวตะวันตกนั้นมีปลองกลมสูงพนหลังคา และมีควันไฟพุงข้ึนมาจากปลองไมขาดสาย 
เรียกกันวา “โรงสีไฟ” ซึ่งโรงสีไฟแหงแรกในกรุงเทพฯ ตั้งข้ึนใน พ.ศ. 24017 คือ “โรงสีจักรเมือง
อเมริกา” ซึ่งเปนของชาวอเมริกา โดยโรงสีไฟสวนใหญตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาทั้งสองฝง 
ทั้งน้ีสืบเนื่องจากความสะดวกตอการขนสินคาขาวข้ึนเรือเดินทะเล 8 การเพิ่มจํานวนของโรงสีไฟ
ของชาวตะวันตกเปนไปอยางตอเนื่อง สงผลตอปริมาณการสงออกขาวท่ีเพิ่มจํานวนมากขึ้นของ
สยามดวย แตดวยขอจํากัดของเจาของกิจการชาวตะวันตกที่ไมคุนเคยกับระบบการคารายยอย       
จึงตองพ่ึงพาชาวจีนที่เชี่ยวชาญในการคาของสยาม โดยมีการวาจางชาวจีนท่ีรูทั้งภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษมาเปนนายหนาซื้อขายสินคาหรือที่เรียกวา กัมประโด9 ซึ่งกัมประโดเหลาน้ีไดมีการ
สั่งซื้อสินคาและขายสินคาใหแกกลุมพอคาชาวจีนดวยกัน จึงทําใหกลุมพอคาชาวจีนเร่ิมกลับมา     
มีบทบาทในการคาขาวของสยามอีกคร้ัง โดยเฉพาะในชวงหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงมีปจจัย
ภายในประเทศจีนท่ีผลักดันใหชาวจีนอพยพออกนอกประเทศรวมทั้งเขามายังสยามมากข้ึน โดย
กลุมชาวจีนท่ีเขามายังสยามสามารถแบงได 2 กลุม คือกลุมท่ีเขามาใชแรงงาน ชาวจีนกลุมน้ีมัก
ประกอบอาชีพที่คนไทยไมนิยมทํา เชน การเลี้ยงสัตวหรือการเปนกุลีตามโรงงานตาง ๆ และกลุม
ชาวจีนทีเ่ขามาทําการคาขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสะสมทุนขึ้นมาทีละเล็กละนอยจนพัฒนาเปนนายทุน
ขนาดใหญในเวลาตอมา 

ในบางกอกฝงตะวันตกไดมีกลุมชาวจีนเขามาต้ังถิ่นฐานกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะ
ตามบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและคลองสายตาง ๆ เชน คลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ 
คลองมหาสวัสดิ์ เปนตน โดยชาวจีนที่เขามาต้ังถิ่นฐานตามลําคลองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย  
ปศุสัตว และเพาะปลูก และอาศัยอยูในเรือนแพบริเวณ 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังมีชุมชน
ชาวจีนท่ีมาต้ังบานเรือนอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตยานบานสมเด็จเจาพระยาไปจนถึง    
                                                           

7 ชัย เรืองศิลป, ประวัตศิาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานเศรษฐกิจ, 213. 
8 เรื่องเดียวกัน, 214. 
9 เรื่องเดียวกัน, 215. 
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ปากคลองสาน ซึ่งอยูตรงขามกับชุมชนใหญของชาวจีนทางฝงพระนครคือ บริเวณราชวงศ โดย
ชุมชนชาวจีนในยานบานสมเด็จเจาพระยาไปจนถึงปากคลองสานมีความแตกตางจากชุมชนชาวจีน
ทางฝงพระนครคือ มีความเปนอยูไมแออัดและไมสกปรก รวมทั้งไมไดมีลักษณะเปนตลาดขาย
สินคาปลีกแบบยานสําเพ็ง แตจะเปนทาเรือขนสงสินคาและเปนแหลงผลิตสินคา เชน  โรงสีขาว 
โรงปูนขาว เปนตน ซึ่งมีสาขาสํานักงานหรือรานคาขายปลีกอยูในบริเวณยานสําเพ็ง10  

ชุมชนชาวจีนในบางกอกฝงตะวันตกมีความหนาแนนมากแถบยานคลองสาน  
เนื่องจากบริเวณน้ีเปนที่อยูของพอคาชาวจีนรายใหญ หรือที่เรียกกันวา “เจาสัว” หรือ “เจสัว”       
ซึ่งสวนใหญเขารับราชการและไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ใหมีตําแหนงอยูในกรมทาซาย          
มีพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเปนหัวหนามีหนาท่ีกํากับและดูแลชาวจีนทั้งหมด โดยขึ้นตรงตอ
เจาพระยาพระคลัง สําหรับตําแหนงเจาพระยาพระคลังในชวงรัชกาลท่ี 3 - รัชกาลท่ี 5 สวนใหญเปน           
ขุนนางในตระกูลบุนนาค จึงทําใหกลุมพอคาชาวจีนนิยมตั้งบานเรือนอยูบริเวณยานคลองสานซึ่ง
ใกลเคียงกับนิวาสสถานของตระกูลบุนนาค และไมไกลจากพระคลังสินคาของรัฐท่ีตั้งอยูบริเวณ 
ตึกแดง11 และยังมีสาเหตุที่ทําใหกลุมพอคาชาวจีนนิยมตั้งบานเรือนบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา 
เพราะบริเวณดังกลาวเปนทางคมนาคมสายหลักที่สะดวกตอกิจการการคาของตน เมื่อเปนเชนนี้   
จึงสงผลใหบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาจึงเต็มไปดวยเรือสินคารวมท้ังโกดังสินคาเปนจํานวนมาก 
ทั้งน้ีเพราะกลุมพอคาชาวจีนเหลาน้ีมีกิจการเรือสําเภาบรรทุกสินคา เพื่อไปจําหนายยังตางประเทศ
เปนสําคัญ 

ภายหลังจากท่ีสยามไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ และกับประเทศอ่ืนๆ อีก       
12 ประเทศ ไดสงผลใหมีเรือกลไฟของตะวันตกเขามาทํากับสยามมากขึ้นโดยมีตารางการเขามา
เทียบทาและออกจากทาตามเวลาที่แนนอน และดวยประสิทธิภาพของเรือกลไฟของชาวตะวันตก   
ที่แลนไดรวดเร็วและสามารถบรรทุกสินคาไดเปนจํานวนมาก  จึงทําใหพอคาชาวจีนรายใหญ       

                                                           
10 สาวิตรี ทัพภะสุต. “ความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 

2398 – 2453.” 40. 
11 พิมพประไพ พิศาลบุตร, นายแมเรื่องดี ๆ ของนารีสยาม, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : นานมีบคุส 

พับลิเคช่ันส, 2547), 57. 
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ไดลงทุนซื้อเรือประเภทนี้ไวใชสําหรับเดินทะเลในเชิงพาณิชย เพื่อแขงขันกับพอคาชาวตะวันตก   
ที่เขามาคาขายในสยามมากข้ึน ดังเชน พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ (ตนตระกูลพิศลยบุตร) ไดซื้อ
เรือกลไฟชื่อ “เจาพระยา” เพื่อใชเดินทางคาขายกับสิงคโปร และพระยาพิศาลศุภผล (ตนตระกูล
พิศาลบุตร : พ.ศ. 2358 - พ.ศ. 2405) ไดซื้อเรือกลไฟชื่อ Fai Ken Ning, Waikhonke และ Sapan Kim 

เพื่อใชเดินเรือคาขายกับฮองกง 12 โดยเรือกลไฟเมลลําแรกของสยามที่วิ่งระหวางกรุงเทพฯ           
กับฮองกงของพระยาพิศาลศุภผลไดออกเดินเรือคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 ซึ่งเปน
เวลา 6 ปภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง 13 ผลจากการเดินเรือที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
สงเสริมใหมีการอพยพของชาวจีนเขามายังกรุงเทพฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งชาวจีนที่เขามาสวนใหญ     
ไดเลือกอยูอาศัยในบริเวณท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ หรือยานธุรกิจเพราะสะดวกตอการประกอบ
อาชีพ ดังน้ันบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาและตามริมคลองท่ีเปนเสนทางคมนาคมสําคัญจึงเต็ม 
ไปดวยบานเรือนของชาวจีน โดยในบางกอกฝงตะวันตกไดเกิดการขยายตัวของชุมชนชาวจีนขนาด
ใหญในบริเวณกุฎีจีน และคลองสานซึ่งเปนยานการคาที่สําคัญอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 สุภางค จันวานิช, บรรณาธิการ, จากผืนนํ้าสูแผนดิน จากตรอกเล็กสูถนนใหญ : คลอง ถนน  

ซอย สะพาน และการขนสงในสําเพ็ง, ใน สําเพ็ง : ประวัติศาสตรชมุชนชาวจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : ศูนย
หนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 51.    

13 พิมพประไพ พิศาลบุตร, กระเบือ้งถวยกะลาแตก (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลเิคช่ันส, 2550),   
92. 
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ภาพที่ 5 อาคารในฮวยจุงลง 

 

 

 

ที่มา : จํานงศรี รัตนิน, ดุจนาวากลางมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : ปาปรุสพับลิเคชั่น, 2537), 53. 

 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 บางกอกฝงตะวันตกมีทาเรือท่ีสําคัญคือ “ฮวยจุงลง” ซึ่งเปนทาเรือ

กลไฟที่สรางข้ึนโดยพระยาพิศาลศุภผล (ตระกูลพิศาลบุตร)14 ซึ่งเปนจีนเจาภาษีนายอากรท่ีดําเนิน
กิจการคาขาว โรงสี และดําเนินกิจการเดินเรือสําเภาคาขายระหวางกรุงเทพฯ- ซัวเถา เนื่องจาก     
พระยาพิศาลศุภผลมีความเช่ือมั่นวาการที่สยามกับจีนเปดโอกาสใหราษฎรคาขายไดโดยเสรี         
จะสงเสริมใหพอคาชาวจีนเขามาคาขายในกรุงเทพฯ มากข้ึน จึงไดลงทุนกอสรางทาเรือกลไฟ      
บนที่ดิน 6 ไร บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ตั้งอยูตรงขามกับวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 
(วัดสําเพ็ง) และยานสําเพ็งซึ่งเปนยานการคาท่ีสําคัญของกรุงเทพฯ โดยไดสรางเปนตึกเกงจีน    
สองชั้นขนาดใหญสามอาคารสอดกันเปนหมูตึกรูปเกือกมา มีหองเกือบ  100 หองสําหรับใหพอคา

                                                           
14 จํานงศรี รัตนิน, ดุจนาวากลางมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : ปาปรุสพับลิเคช่ัน, 2537), 51. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

 
 

เชาเปนหางคาขาย15 ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 ยานคลองสานจึงเรียกไดวาเปนยานของผูสงสินคาออก
ตางประเทศที่สําคัญ อีกท้ังยังมีบานเรือนของกลุมพอคาชาวจีนที่มีชื่อเสียงตั้งอยูเปนจํานวนมาก    
ดังรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือบางกอกกาแลนเดอรฉบับ พ.ศ. 2405 ไดแก พระยาพิศาลศุภผล     
เจสัวฟก แซลิ้ม  เจสัวพุก  เจสัว  เก็งสุน  เจสัวเกหยู  เจสัวกวางสิว แซอู  เจสัวเอ่ียม  เจสัวเกด     
เจสัวฟน  เจสัววัน  เจสัวจินดา  เจสัวโลจ่ัน แซกิม นายอากรหนู และนายอากรมุด แซโล เปนตน16  

 

ภาพที่ 6  บานพิศาลบุตรบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 

 

 

 

ที่มา : Arnold Wright, Oliver T. Breakspear, Twentieth century impressions of Siam : Its 

history, people, commerce, industries, and resources (Bangkok : White Lotus, 1994), 150. 

 

                                                           
15 พิมพประไพ พิศาลบุตร, กระเบือ้งถวยกะลาแตก, 91. 
16 ชัย เรืองศิลป, ประวัตศิาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานเศรษฐกิจ, 328. 
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นอกจากนี้ในยานคลองสานยังมีบานโปษกี่อยูในบริเวณทาดินแดง ริมนํ้าเจาพระยา   
ฝงตะวันตกตรงขามกับบริเวณทรงวาดและทานํ้าราชวงศ  ของหลวงวารีราชายุกต (เจสัวโป          
ตนตระกูลโปษยานนท) บุตรชายของเจสัวลอแชท่ีเดินทางเขามายังสยามในรัชกาลท่ี 2 โดยเร่ิมจาก
มาอาศัยอยูในแพคาขายท่ีบริเวณเหนือวัดทองธรรมชาติ ตอมาเมื่อการคาเจริญรุงเรืองจึงไดมาสราง
บานบริเวณนี้17 โดยหลวงวารีราชายุกตไดรับราชการในกรมทาซาย นอกจากน้ันในบริเวณถัดจาก
ทาเรือฮวยจุงลงยังมีบานของตระกูลหวั่งหลี และบานทานลอม เหมะชะญาติ บุตรีของเจาสัวมาหัว  
ผูดําเนินกิจการธุรกิจการคาขาวและโรงสีที่มีชื่อเสียงท่ีสุดกลุมหนึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 5 อยางไรก็ตาม
กลุมพอคาชาวจีนสกุลใหญหรือ “เจสัว” เหลาน้ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของสยามในชวง    
ตนรัตนโกสินทรเร่ือยมาถึงชวงรัชกาลที่ 6 เนื่องจากมีกิจการคาขนาดใหญทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาการขยายตัวชุมชนชาวจีนในยานคลองสาน  เปนตัวอยาง    
ที่สําคัญอีกตัวอยางหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนบางกอกฝงตะวันตกที่มี
มาอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 พิมพประไพ พิศาลบุตร, สําเภาสยาม ตํานานเจกบางกอก (กรุงเทพฯ : บริษัทนานมบีุคส, 2544), 
117. 
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แผนที่ที่ 9  แผนที่ยานตึกแดงและยานตึกขาว จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 

 

 

 

ที่มา : วีณา โรจนราธา, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ :  
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550), 78. 

 

นอกจากน้ีจากขอกําหนดของสนธิสัญญาเบาวริงยังไดสงเสริมใหมีกลุมคนในบังคับ
ของชาติตะวันตก เดินทางเขามาทําการคาในกรุงเทพฯ รวมถึงในบางกอกฝงตะวันตกอีกด วย         
ที่สําคัญไดแก ชาวอินเดีย ซึ่งกลุมพอคาชาวอินเดียที่เขามาต้ังถิ่นฐานในบางกอกฝงตะวันตก      
สมัยรัชกาลท่ี 4 ไดมาอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาใกลกับชุมชนบานสมเด็จเจาพระยาคือ   
ยานตึกแดงและยานตึกขาว ซึ่งเปนชื่อที่เรียกตามลักษณะการทาสีของอาคาร โดยบริเวณนี้เปน
บานเรือนของขุนนางตระกูลบุนนาคที่ดํารงตําแหนงสําคัญในกรมพระคลังสินคา จึงสงผลใหยานนี ้
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เปนที่รวมตัวของกลุมพอคาสําคัญจนกลายเปนยานการคาขนาดใหญ เมื่อเปนเชนนี้บริเวณริม       
ฝงแมน้ําเจาพระยาจึงหนาแนนไปดวยเรือสินคา เรือขามฟาก รวมถึงเรือนแพที่พักอาศัยและคาขาย 
โดยเฉพาะภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวางสยามกับอังกฤษแลว ยิ่งสงผลใหมี      
กลุมชาวตางชาติเดินทางเขามาคาขายในสยามมากข้ึน โดยมีชาวมุสลิมเช้ือสายอินเดียที่นําโดย      
ฮัจยี อาลี อะหะหมัด นานา (ตนตระกูลนานา) จากตําบลแรนเดอร เมืองสุรัต ประเทศอินเดีย ไดมา
เชาบานทําการคาอยูที่บริเวณตึกแดง18 ริมแมน้ําเจาพระยาของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ           
(ทัต บุนนาค) หรือสมเด็จเจาพระยาองคนอย (เจากรมพระคลังสินคาในรัชกาลท่ี 3 และผูสําเร็จ
ราชการพระนครในรัชกาลท่ี 4 ) และไดชวยราชการกรมพระคลังสินคาดานแปลภาษาตางประเทศ 
ตอมาจึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระนิเทศสันตพานิช 

การเขามาทําการคาขายของกลุมพอคาชาวอินเดียยังไดสงผลใหบริเวณน้ีไดรับการ
ขนานนามวา “ยานพอคาแขก” ดังท่ีปรากฏในหนังสือพิมพบางกอกกาเลนเดอร ใน พ.ศ. 2405 วา 
พอคาแขกอินเดียรวมกลุมกันอยูที่ตึกขาวและตึกแดงริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ใกลกับตลาด
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ในบริเวณยานน้ีมีโรงเก็บสินคา โกดังขาว โดยมี
พระนิเทศสันตพานิช (ตระกูลนานา) เปนเจาของ19 กลุมพอคาชาวอินเดียเหลาน้ีมีการติดตอคาขาย
ทั้งในและนอกประเทศ รวมไปถึงการติดตอคาขายกับภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งในยานการคา
ของพอคาชาวอินเดียมีทั้งโกดังขาว โรงเก็บสินคา และอาคารท่ีพักอาศัย รวมท้ังเปนแหลงจําหนาย
สินคาที่นําเขาจากอินเดีย โดยสินคาที่พอคาชาวอินเดียเหลาน้ีนําเขามาจําหนายเปนสินคาท่ีนําเขามา
จากประเทศอินเดีย  ซึ่งมีความแปลกตาไปจากสินคาจีนท่ีมีอยูทั่วไป  ซึ่งสินคาท่ีสําคัญไดแก        
แพรพรรณ ผาทอดิ้นเงิน ดิ้นทอง รวมท้ังเคร่ืองแกวเจียระไน20 
 

 

 

                                                           
18

 ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพาณิช, 2542), 354. 

19 ชัย เรืองศิลป, ประวัตศิาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานเศรษฐกิจ, 328.  
20 วีณา โรจนราธา, “ประวัติชุมชนยานวัดอนงคาราม”, ใน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550), 75, 93. 
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ภาพที่ 7  โรงเก็บสินคาบริเวณริมแมน้ําของตระกูลนานา  
 

 
 

ที่มา : วีณา โรจนราธา, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ :  
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550), 92. 

 

ภาพที่ 8  รานคาของพอคาชาวอินเดีย ยานตึกแขกหรือตึกแดงท่ีเรียงยาวขนานไปสูทาแขก 

 

 
 

ที่มา : วีณา โรจนราธา, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ :  
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550), 93. 
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ในสวนของยานตึกแดง ซึ่งมีพื้นที่ตั้งแตปากคลองวัดอนงคารามถึงมัสยิดกูวติลอิสลาม 
(มัสยิดตึกแดง)ไดสรางขึ้นใน พ.ศ. 2402 โดยมีชื่อเรียกมาจากอาคารที่ทาสีแดง บริเวณนี้ในสมัย
รัชกาลที่ 4 เปนบานของพระยาวรพงศพิพัฒน (แยม บุนนาค) บุตรของสมเด็จเจาพระยาบรมมหา-

พิชัยญาติ21  ซึ่งไดมีกลุมพอคาอินเดียมาเชาท่ีทําการคาและเปนยานสั่งสินคาตางประเทศของพอคา
อินเดียจึงเรียกกันทั่วไปวา “ตึกแขก” โดยตึกแขกน้ีเปนของพอคาชาวอินเดียตระกูลนานา สรางเปน
ตึกปนไม 2 ชั้น บริเวณช้ันลางใชเปนรานคาและช้ันบนเปนที่พักอาศัยเรียงยาวขนานไปสูทาเรือ       
ที่เรียกวา “ทาแขก” ซึ่งมีโกดังสินคาขนาดใหญ บริเวณน้ีเปนชุมชนที่อยูอาศัยของพอคาชาวอินเดีย
ขนาดใหญที่มีทั้ง โรงวัว และแท็งคโลหะเก็บนํ้าในเดือน 12 ไวใชดื่มไดทั้งป รวมทั้งมีสุเหราเรือน
ลูกไมหลังเล็กสําหรับผูสูงอายุใชประกอบพิธีละหมาดประจําวันอีกดวย 22 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 
มีเอกสารท่ีเปนหลักฐานแสดงใหทราบถึงการคาขาย และประเภทสินคาของกลุมพอคาชาวอินเดีย  
ในยานตึกแดง อาทิ รานเคร่ืองแกว รานขายขวดเจียรไนย รานขายผา รานขายอินทผลัม เปนตน      

(ดูตารางแสดงรายช่ือ สังกัด ที่อยูอาศัย และการคาขายยานตึกแดงจากภาคผนวก ก.)  
 สวนในยานตึกขาวซึ่งอยูถัดมาจากยานตึกแดงที่ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา        
ฝงตะวันตก โดยเรียกชื่อจากสีของอาคารซึ่งทาสีขาวเปนสวนใหญ บริเวณน้ีเปนบานเรือนของ     
ขุนนางเช้ือสายจีนตระกูลไกรฤกษ และตระกูลกัลยาณมิตร ซึ่งดํารงตําแหนงสมุหนายกในสมัย
รัชกาลท่ี 3 - รัชกาลท่ี 5 ในบริเวณนี้มีกลุมโกดังสินคาขนาดใหญซึ่งเปนโรงสินคา โรงสีหรือ       
ฉางขาวของเจาพระยารัตนบดินทร (รอด กัลยาณมิตร)  เนื่องจากเคยดํารงตําแหนงเสนาบดีกรมนา
ในสมัยรัชกาลท่ี 523 นอกจากน้ีในยานตึกขาวยังเปนที่อยูอาศัยและที่ตั้งรานคาของกลุมพอคาชาว
อินเดียเชนเดียวกับยานตึกแดง โดยมีมัสยิดตึกขาวหรือมัสยิดเซฟของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห    
ที่สรางขึ้นราว พ.ศ. 2453 โดยพอคาชาวเมืองสุหรัต จากประเทศอินเดีย ที่ใชชื่อกลุมวา ดาโวดี โบห
รา พอคากลุมน้ีเปนคนอินเดียในบังคับอังกฤษท่ีเขามาเดินทางคาขายในสยามภายหลังการทํา
สนธิสัญญาเบาวริง  ซึ่งตอมากลุมพอคาชาวอินเดียในยานตึกขาวไดยายกิจการการคาไปยัง            

                                                           
21 ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบนุนาค, 355. 
22

 วีณา โรจนราธา, “ประวัติชุมชนยานวัดอนงคาราม”, ใน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี, 93-94. 

23 เรื่องเดียวกัน, 96. 
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ฝงตะวันออกบริเวณทานํ้าราชวงศ และเชิงสะพานชางโรงสี ถนนเฟองนคร เชน อับดุลการเดอร-
เซนอารีวาสี เจาของหางวาสีไซยาอูดินมูฮําหมัดอาลี  อับดุลราฮิม เจาของหางอับดุลราฮิม24 อยางไร
ก็ตามการเปนชุมชนการคาขนาดใหญจึงทําใหยานตึกขาวมีทาเรือขามฟากถึง 5 ทา คือ ทาท่ีบริเวณ
ปากคลองวัดอนงคารามท้ัง 2 ฟาก ฟากทางเหนือขามไปข้ึนทากรมทดนํ้า (บริเวณใตสะพาน      
พระพุทธยอดฟาในปจจุบัน) ทางฟากใตขามไปทาไปรษณีย ทาสุเหราขามไปทาไปรษณีย ทาแขก   
ที่หมูบานแขกขามไปทาจักรวรรดิ และทาท่ีตึกขาวขามไปทาราชวงศ นอกจากน้ีในสมัยรัชกาลที่ 5 
มีเอกสารที่เปนหลักฐานทําใหทราบถึงการคาขาย และประเภทสินคาของกลุมพอคาชาวอินเดีย       
ในยานตึกขาว ที่สวนใหญเนนการคาขายสินคาประเภทผาเปนหลัก อาทิ ผาสาระบับ (หมายถึง     
ผาเยียรบับ) ผาพื้น ผาลาย เปนตน (ดูตารางแสดงรายช่ือ สังกัด ที่อยูอาศัย และการคาขายยานตึกขาว
จากภาคผนวก ข.) 

หลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา ยานตึกแดงและ       
ตึกขาวนอกจากเปนที่อยูอาศัยของกลุมชาวอินเดียแลวยังเปนที่อยูอาศัยของกลุมชาวจีน โดยกลุมคน
ชาวจีนที่เขามาอยูอาศัยในยานน้ีสวนใหญเปนกลุมจีนไหหลํา จึงทําใหโกดังสินคาท่ีอยูบริเวณ      
ริมแมน้ําเจาพระยาถูกเรียกวา “โรงไหหลํา” กลุมชาวจีนเหลาน้ีประกอบอาชีพเดินเรือลองคาขายกับ
ภาคเหนือ คาขาว น้ําปลา  และมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน โรงชัน โรงเกลือ โกดังขาว โกดัง
น้ําตาล ลานมะเกลือและครามสําหรับยอมผา25 โรงถานกอน (ดินเลนผสมเศษถาน) โรงทําเตาอ้ังโล 
โรงเคี่ยวน้ําตาล โรงโมขี้เลื่อยสําหรับปอนโรงงานทําธูป26 อยางไรก็ตามการเติบโตของยานการคา
และชุมชนในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเปนผลสืบเน่ืองมาทําเล
ที่ตั้งที่เหมาะสมกับการขยายตัวของการคาที่เกิดขึ้นภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง 

ดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตนทําใหมองเห็นไดวาการทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ
และชาติตาง ๆ อีก 12 ประเทศ นับตั้งแต พ.ศ. 2398 เปนตนมา ไดเปนปจจัยที่มีสวนสงเสริมตอการ 

                                                           
24 สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  ธนบุรี (กรงุเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2542), 154-155. 
25 วีณา โรจนราธา, “ประวัติชุมชนยานวัดอนงคาราม”, ใน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ    

ศรีนครินทราบรมราชชนนี, 101. 
26 ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบนุนาค, 356. 
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เขามาต้ังถิ่นฐานของชาวตางชาติ อาทิ ชาวตะวันตก ชาวจีน และชาวอินเดียในกรุงเทพฯ ซึ่งสวน
ใหญมีการเข ามา ต้ังถิ่นอยูบริ เวณริมแมน้ํ า เจาพระยาและบริเวณคลองตาง  ๆ  เนื่องจาก        
ชาวตางชาติเหลาน้ีสวนใหญมีจุดประสงคเพื่อทําการคาขายและขายแรงงาน โดยเฉพาะในบริเวณ
ริมแมน้ําเจาพระยาท้ังฝงตะวันออกและฝงตะวันตกที่มีการคมนาคมสะดวก และเปนพ้ืนท่ีที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงเปนบริเวณท่ีชาวตางชาติเหลาน้ันไดเขามาต้ังถิ่นฐานอยางหนาแนน 
โดยเฉพาะในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกนับต้ังแตทางใตกุฎีจีนลงไปจนถึงบริเวณปากคลองสาน 
นับเปนท่ีตั้งถิ่นฐานของชาวตางชาติที่มีเช่ือชาติหรือศาสนาเดียวกัน และเนื่องจากสวนใหญของ
ชาวตางชาติเหลาน้ันเปนกลุมพอคาทั้งพอคาชาวตะวันตก พอคาชาวจีน และพอคาชาวอินเดีย ดังน้ัน
การเขามาต้ังถิ่นฐานของชาวตางชาติเหลาน้ันจึงไดมีสวนสงเสริม  และการขยายตัวของยานการคา
หรือตลาดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีของบางกอกฝงตะวันตก อีกทั้งยังไดขยายตัวออกไปสูพื้นท่ีรอบนอก
อีกดวย 

 

3.1.2   การขยายตัวของตลาด 

ตลาดมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของสยามมาตั้งแตสมัยสุโขทัย    
เปนราชธานี เนื่องจากเปนศูนยกลางของการคาและการแลกเปลี่ยนสินคาตาง ๆ ทั้งสิ่งของท่ีจําเปน
แกการดํารงชีวิตและสินคาท่ีมาจากเมืองอ่ืน ๆ ตอมาในสมัยตนรัตนโกสินทรเมื่อไดมีการสราง   
ราชธานีเลียนแบบความเจริญรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยา แลวก็ไดสรางตลาดใหมีรูปแบบคลายคลึง
กับสมัยอยุธยาดวย27 แตตลาดไดมีการพัฒนารูปแบบตามสภาพแวดลอมของบานเมืองในแตละ
ชวงเวลา รูปแบบการคาในชวงระยะแรกมีรูปแบบท่ีไมแนนอน ผูคาบางสวนยังคงใชบานเรือนตน
เปนที่คาขาย โดยอาจมีการดัดแปลงพื้นที่ใชสอยใหเกิดประโยชน อยางไรก็ดีสําหรับสถานที่ตั้งของ
ตลาดมักอยูในเสนทางคมนาคมทางนํ้าและทางบก  เนื่องจากมีความสะดวกในการขนสงและ
แลกเปลี่ยนสินคา ดังนั้นจึงกอใหเกิดรูปแบบของยานการคาและตลาดหลายประเภทไดแก ตลาดน้ํา 
ตลาดบก เปนตน 

                                                           
27

 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร, 102. 
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ตอมาภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง ซึ่งสงผลใหสยามมีการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ใหทันสมัยแบบตะวันตก มีการพัฒนาสภาพบานเมืองในดานตาง ๆ เชน การขุดคลองและตัดถนน 
จึงสงผลใหมีการขยายชุมชนไปตามเสนทางคมนาคมใหม  และทําใหเกิดแหลงการคาตาง ๆ เพิ่ม 
มากข้ึน ซึ่งไดสงผลตอรูปแบบและสถานท่ีตั้งของตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งน้ีเปนผล
สืบเน่ืองจากสนธิสัญญาเบาวริงท่ีไดเปดโอกาสใหชาวตางชาติทั้งตะวันตก จีนและอินเดีย ฯลฯ    
เดินทางเขามาคาขายในสยามไดอยางเสรี ในชวงเวลาน้ีจึงเกิดการหลั่งไหลเขามาของสินคานานา
ชนิดที่มีรูปแบบแปลกตาเขามาจําหนายในกรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก โดยตลาดที่เกิดข้ึนไดกระจาย
อยูตามชุมชนใหม โดยเฉพาะการเกิดตลาดบกขึ้นตามเสนทางถนนที่ตัดข้ึนใหมมากกวาตลาดน้ํา   
ที่เกิดข้ึนในชวงสมัยตนรัตนโกสินทร นอกจากน้ีรูปแบบของตลาดบางแหงยังไดเปลี่ยนแปลงไป
ตามลักษณะของชุมชนท่ีอยูใกลเคียง เชน ตลาดบางรักในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งต้ังอยูใกลเคียงชุมชน
ชาวตะวันตกทางดานใตของพระนคร ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและมาตราฐานตามแบบ
ตะวันตกคือ มีการพัฒนาความสะอาด การจัดสรางอาคารในการขายสินคาฯ 28 แตอยางไรก็ตาม  
ในชวงเวลานี้ตลาดรูปแบบใหมที่ทันสมัยยังคงอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เนื่องจาก  
มีการขยายตัวของชุมชนชาวตะวันตกในบริเวณน้ีอยางตอเน่ือง  

สวนตลาดในฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาในชวงหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง
สวนใหญยังคงอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา รวมท้ังในบริเวณปากคลองหรือทางแยกคลองที่สําคัญ 
และตามแหลงชุมชนตาง ๆ ที่มีเสนทางสัญจรทางบก ไดแก คลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ 
ยานบานชางหลอ ยานบานบุ ยานบานสมเด็จเจาพระยา ยานคลองสาน ฯ ซึ่งไดปรากฏช่ือของตลาด
ในบางกอกฝงตะวันตกจากตําราแมครัวหัวปาก ของทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ ที่มีบานเรือน
ตั้งอยูในชุมชนบานสมเด็จเจาพระยาความวา “ตลาดสมเด็จ ตลาดพลู ตลาดบานขม้ิน ตลาดคลอง
มอญ เปนตลาดเรือที่ขายผักผลไมของสวนในเวลาบาย”29 ซึ่งตลาดท่ีตั้งอยูในบางกอกฝงตะวันตก  
ที่มีการคาขายในเวลาเชา ไดแก ตลาดปากคลองบางกอกนอย ตลาดปากคลองบางกอกใหญ สวน
ตลาดท่ีมีการคาในเวลาบาย เชน ตลาดบานสมเด็จ ตลาดบานขม้ิน เปนตน  อยางไรก็ดีตลาด          
                                                           

28 เรื่องเดียวกัน,  248. 
29 เปลี่ยน ภาสกรวงศ, ตําราแมครัวหัวปาก เลม 5, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดอรุณ

การพิมพ, 2545), 153. 
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ในบางกอกฝงตะวันตกสามารถแบงตามสถานที่ตั้งของตลาดไดเปน 2 ประเภทคือ ตลาดนํ้าและ
ตลาดบก ดังนี ้

 
1.  ตลาดนํ้า 
ตลาดน้ําในบางกอกฝงตะวันตกสันนิษฐานวามีความรุงเรืองมาต้ังแตสมัยอยุธยา

เร่ือยมา เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้เปนชุมชนการคาท่ีสําคัญทําใหตลาดในบริเวณน้ีเปนที่แลกเปลี่ยนสินคา
นานาชนิด โดยบริเวณริมสองฝงคลองเต็มไปดวยบานเรือนและเรือนแพ สําหรับรูปแบบการคาขาย
ของตลาดนํ้าพอคาแมคามักใชเรือหรือแพ เปนพาหนะบรรทุกสินคาตาง ๆ ทั้งอาหารสด อาหารแหง 
และงานหัตถกรรมตาง ๆ ไปยังแหลงรับซื้อหรือจุดนัดพบ นอกจากน้ีพอคาแมคาอาจมีการขาย
สินคาไปตลอดเสนทางเดินทาง สําหรับการคาขายของตลาดน้ําในบางกอกฝงตะวันตกนั้นมีพอคา
แมคาหลากหลายประเภทท้ังพวกเรือเรขายสินคาทั่วไป และเรือขายสงท่ีจะบรรทุกผลผลิตของสวน
จากพ้ืนท่ีตอนในซึ่งจะมีจํานวนมากเขามาขายสง  คือการขายสินคาจํานวนมากโดยอาจจะรับซื้อ
สินคาท้ังลําเรือในราคาตกลงท่ีพอใจกันทั้งผูซื้อกับผูขาย โดยมากมักเปนการขายสงใหแกพอคา
แมคาท่ีมีรานคาประจํา เพื่อนําไปจําหนายหรือสงตอไปยังแหลงอ่ืน ๆ อีกตอหนึ่ง ซึ่งตลาดที่เปน
แหลงรับซื้อสินคาขายสงสวนใหญตั้งอยูตามบริเวณปากคลอง หรือจุดตัดทางแยกของแมน้ําลํา
คลอง   ตาง ๆ30 เชน ปากคลองบางกอกใหญ ปากคลองบางกอกนอย เปนตน  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 103. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 
 

ภาพที่ 9  ภาพตลาดน้ําในสมัยรัชกาลท่ี 5  
 

 
 

ที่มา : Arnold Wright, Oliver T. Breakspear. Twentieth century impressions of Siam : Its 

history, people, commerce, industries, and resources (Bangkok : White Lotus, 1994) 245. 

 
สําหรับบรรยากาศการคาขายของตลาดในบางกอกฝงตะวันตกชวงรัชกาลท่ี 5 มีการ

กลาวถึงไวในนิราศพระปฐม ที่แตงโดยหลวงจักรปาณี (ฤกษ) เมื่อราว พ.ศ. 2417 ไดบรรยายสภาพ
การคาขายของตลาดน้ําปากคลองบางกอกนอย เมื่อคร้ังที่ผูแตงไดเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย
โดยทางเรือความวา 

 

  ….อรุณรุงเรืองแสงแจงกระจาง เขาคลองบางกอกนอยละหอยหา 
ฉันเจ็บใจไขจิตน้ันติดมา  จะหายาหมอกอกซ้ําซอกกาย 
ฉันอยูบางกอกใหญยังไมถอย  บางกอกนอยฤาจะใหไขใจหาย 
แมเอวบางนางกอกดอกจะคลาย  บางไมคลายเอวบางไมสรางครวญ 
ดูชาวแพแซซองขนของขาย  ที่เรือพายข้ึนลองนั้นของสวน 
ทั้งเรือทุนเรือทอดจอดเปนพรวน ตลาดลวนจายจัดออกอัดแอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

 
 

ทั้งสองแถวแจวไปมิใครตลอด ตองเลี้ยวลอดหลีกลัดฉวัดแฉว 
ทั้งไทยเจกจีนแขกแปลกแปลกแล พวกชาวแพสารพันจะบรรจง 
ขายเคร่ืองแกวเคร่ืองทองของท้ังหลาย ทั้งผาลายมวงแพรแลระหง 
เสื้อกระเปาขาวมาผาสบง  ที่รูปทรงสําอางเปนชางเย็บ 
ลวนสาวสาวนอยนอยนั่งรอยเข็ม ฝมือเมมมิดเมนไมเห็นตะเข็บ 
ไมเจ็บหลังน่ังเพียรทั้งเจียนเล็บ                   ประกอบเก็บไรจุกเหมือนตุกตา….31 

 
จากขอความดังกลาวไดบรรยายถึงสภาพสังคมและบรรยากาศการคาของตลาดน้ํา         

ปากคลองบางกอกนอย วาเปนตลาดขนาดใหญมีสินคานานาชนิดท้ังผลผลิตของสวน แพรพรรณ 
สินคาจากตางประเทศ เคร่ืองอัฐบริขารของสงฆ รวมทั้งเคร่ืองอุปโภคตาง ๆ โดยพอคาแมคาใน
ตลาดปากคลองบางกอกนอยมีหลากหลายเชื้อชาติทั้ง ชาวไทย ชาวจีน และแขกมุสลิมท่ีตั้งถิ่นฐาน        
อยูในบริเวณนั้น นอกจากน้ีตามลําคลองตาง ๆ ที่อยูลึกเขาไปยังมีตลาดนํ้าอีกหลายจุดเกิดข้ึนตาม
แยกคลองตาง ๆ เชน ตลาดนํ้าวัดทอง ตลาดน้ําปากคลองบางขุนนนท ตลาดน้ําปากคลองบางบําหรุ   
เปนตน ซึ่งขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธ) ผูซึ่งเกิดท่ีคลองบางกอกใหญใน พ.ศ. 2440       
ในสมัยรัชกาลที่ 5 และไดใชชีวิตวัยเยาวในบริเวณคลองบางกอกใหญถึงราว พ.ศ. 2447 โดย          
ขุนวิจิตรมาตราไดบรรยายถึงลักษณะการคาขายในคลองบางกอกใหญ ซึ่งเปนแหลงการคาท่ีสําคัญ
ที่ทานไดพบเห็นความวา 
 

โดยท่ัวไปแบงออกเปน 2 พวกคือ ขายของสงกับพวกขายเร พวกขายของสงเชน 
มารดาขาพเจานําผลไมตามฤดูในสวนของตนเองหรือจากที่อ่ืน เชน มะมวง  บางชาง 
(มะมวงสวนนอก) ที่เขาบรรทุกมาเปนจํานวนมากนําไปสงท่ีทาเตียนที่เปนเจาจํานํา
ทั้งหมดทีเดียวไมใชไปนั่งขาย สงเสร็จแลวซื้อสินคาอ่ืนกลับมาไมมีการ  ขายปลีก วัน
หนึ่งทําครั้งเดียวพวกขายสงนี้ไมมีมากนัก อีกพวกหนึ่งท่ีเปนพวกขายเรลงเรือขายตาม

                                                           
31 ราตรี โตเพงพัฒน, การทํามาหากินของชาวบางกอกนอย, ใน ตลาดน้ํา : วิถีชีวิตของเกษตรภาค

กลาง, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543), 62. 
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บานเร่ือยไปท้ังวัน หรือจนกวาสินคาจะหมดลํา พวกขายเรมีมากและขายอะไรตอ
อะไรมากมาย32  

 

จากสภาพการคาดังท่ีกลาวไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของการคา ในบางกอก             
ฝงตะวันตกวามีทั้งการขายสงและขายเร ซึ่งการขายสงนั้นมีตลาดใหญที่รับซื้อคือ “ตลาดทาเตียน” 
ที่ตั้งริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกบริเวณหนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ) ซึ่งเปน
ศูนยกลางการคาท่ีสําคัญของกรุงเทพฯ นอกจากน้ันขุนวิจิตรมาตรายังไดกลาวถึงท่ีมาของสินคา   
ซึ่งไมไดมีแตเพียงผลผลิตจากสวนบางกอกเทาน้ัน แตยังมีการรับสินคาจากสวนที่อยูภายนอก        
ที่ขึ้นชื่อวามีผลผลิตท่ีดีรสชาติอรอยมาขายดวย จึงทําใหเห็นถึงการเชื่อมสัมพันธของตลาด           
ในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกกับชุมชนภายนอกอีกดวย โดยการคาของเรือขายสินคาในคลอง
บางกอกใหญที่ขุนวิจิตรมาตรากลาวถึงนั้นมีการคาขายสินคาตาง ๆ อยางหลากหลายดังนี ้

 

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของเรือที่พายขายของในคลองบางกอกใหญ  
 

ประเภท 

ของเรือ 

ชนิดสินคา ผูขาย 

ขายขาวสาร ขาวสาร จีน 

ขายปลา ปลา เชน ปลาดุก ปลาชอน ฯ  กุง ไทย 
ขายปลาทูนึ่ง ปลาทูขายเปนเขง เขงละ 2-3 ตัว จีน 

ขายหมู เน้ือหมู (เฉือนขายเปนชิ้น ๆ ) จีน 

ขายผัก สายบัว  ตะไคร  ขิง  ขา  กระทือ  
ขมิ้นขาว  หัวปลี  หนอไม กะหล่ําปลี  
ฟก  แฟง  แตงกวา  บวบ  ถั่วฝกยาว  
ถั่วพูถั่วงอก มะนาว  มะกรูด  มะระ   

ไทย 

                                                           
32 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ), เด็กคลองบางหลวง เลม 1, 131-132. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

 
 

ตารางที่ 1 (ตอ) 
ประเภท 

ของเรือ 

ชนิดสินคา ผูขาย 

ขายผัก มะรุม  มะดัน  มะแวง  มะอึก  
มะเขือตาง ๆ  พริกตาง ๆ  พริกไทย  
พริกปน  หัวหอม  หัวกระเทียม   
เกลือ  กะป  น้ําปลา  น้ําสมสายชู 

ไขเปด  ไขไก  ไขจะละเม็ด  ไขเค็ม  
เตาหูยี้  เตาหูเหลือง  เตาหูขาว ปลาแหง  
ปลาสลิด  ปลากรอบ  เห็ดหูหนู  เห็ดบัว  
เห็ดฟาง เห็ดโคน  วุนเสน ฯลฯ 

ไทย 

ขายขนมจีน ขนมจีนนํ้ายา  ขนมจีนน้ําพริก   
ขนมจีนซาวนํ้า 

ไทย 

ขายขาว
เหนียว 

ขาวเหนียวหนากุง  ขาวเหนียวหนา 
ปลาแหง  ขาวเหนียวสังขยา   
ขาวเหนียวลูกตาล  ขาวเหนียวกลอย 

ขาวเหนียวหนากระฉีก  ขาวเหนียว
มะมวง  ขาวเหนียวทุเรียนตามฤดู 

ไทย 

ขายขาว
หมาก 

มี 2 ประเภทคือ ขาวหมาก (หอใบตอง) 
และขาวหมากเปนกอนรูปสี่เหลี่ยม 

ไทย 

ขายออย ออย (นํามาตัดเปนทอนสั้น ๆ ยาว
ประมาณทอนละ 3-4 ปลองเทากัน) 

ไทย 

ขายขนม ขนมครก  ขนมถวย  ขนมถวยตะไล  
ขนมถวยฟู  ขนมฝรั่ง  ขนมเปยกปูน  
ขนมเหนียว  ขนมเล็บมือนาง   
ขนมเรไร  ขนมเทียนนมสาว   

ไทย 

   ส
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ประเภท 

ของเรือ 

ชนิดสินคา ผูขาย 

ขายขนม ขนมกรุบ  ขนมผิง  ขนมเกล็ดปลากะโห 
ขนมกลวย  ขนมถั่วแปบ   
ขนมใสไส  ขนมตาล  ขนมถั่ว 

ขนมตมแดง  ขนมตมขาว  ขนมโค   
ขนมกง  ขนมดอกไม ขนมทอง   
ขนมไขเหี้ย  ขนมบัวลอย  ขนมบาบิ่น  
ลูกชิด  ลูกตาลเชื่อม  พุทราเชื่อม   
กลวยเชื่อม  กลวยบวชชี   

   ฟกทองแกงบวช  สาคูเปยก 

ไทย 

ของกินเลน กลวยแขก  ขาวเมาทอด  ขาวเมาคลุก  
ขาวตู  ขาวเหนียวแกว ขาวตัง   
มะพราวแกว  แปงจี่  นางเล็ด   
ทองพลุ  ทองมวน ขาวตมผัด   
ขาวเกรียบวาว  ขาวเกรียบงา  ขนมจีบ
แปงสิบ ขาวเกรียบปากหมอหมี่   
ไสกรอกปลาแนม  สาคูไสหมู   
เมี่ยงคํา  ขาวเหนียวปง   
ขาวหลาม (กระบอก)  สมตํา   
ไขนกกระสา 
ผลไม เชน ขาวโพดตม  ขาวโพดคั่ว  
ขาวโพดเผา  ฝกบัว กระจับ  ถั่วแระ   
ถั่วลิสง  แหว  เผือก  มันเทศ  มันแกว 

ลูกตาลสด  เปลือกสมโอแชอ่ิม  พุทรา 

ไทย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ประเภท 

ของเรือ 

ชนิดสินคา ผูขาย 

ของกินเลน แผน  พุทราลูก มะกอกน้ํา  มะขาม  มะดัน  
มะยม  มะปลิง  มะเฟอง  มะฝอ มะไฟ  
มะขวิด  มะตูม  กลวยตาง ๆ 

ไทย 

ขายของเลน ของทําจากใบลาน เชน  ชฏา  กําไล   
ปลาตะเพียน  สมุดเล็ก ๆ  
หมอขาวหมอแกง  กระทะ(ทองเหลือง)  
ทัพพีกระบวย  อีจา   
เคร่ืองประดับ เชน  แหวน 

สายสรอยทองเหลือง 

ตุกตาชาวนาใสงอบ  วัว  ควาย 

ไทย 

ขาย
เคร่ืองใช
อยางใหญ 

เคร่ืองปนดินเผา เชน ตุมใหญ  
เรียกวา ตุมนางเล้ิง 

ตุมขนาดตาง ๆ ลงมาจนตุมเล็ก   
อางกระถางตนไม 
ตุมสามโคก (ทําที่สามโคก ปทุมธานี)  
หมอตาง ๆ เชน หมอบางตะนาวศรี  
(ทําที่บางตะนาวศรี นนทบุรี) 
อิฐ เชน  อิฐมอญ  อิฐบางบัวทอง  
และกระเบื้องมุงหลังคา 

มอญและไทย 

กวยเต๋ียว ขายเวลากลางวัน จีน 
ขาวตมปลา ขายเวลากลางคืน จีน 
ขายเหลา เหลาชนิดที่เรียกกันวา “เหลาโรง”  

ขายเวลาบายและเวลาเย็น 

จีน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ประเภทของ

เรือ 

ชนิดสินคา ผูขาย 

ขายของกิน
เบ็ดเตล็ด 

เฉากวย  เตาฮวย  เตาทึง  ถั่วตมน้ําตาล 

บะหมี่หวาน  ขนมผักกาดทอดกับถั่วงอก  
หอยแมลงภูทอดกับถั่วงอก  

จีน 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก กาญจนาคพันธุ, เด็กคลองบางหลวง เลม 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเรืองศิลป, 
2520), 131-146. 

 

จากตารางขางตนสามารถมองเห็นถึงความหลากหลายของสินคาท่ีมีทั้งของอุปโภค
และบริโภค โดยสินคาท่ีนํามาจําหนายแตละชนิดมีความแตกตางตามความถนัดของผูขาย อาทิ    
ชาวจีนนิยมขายขาว สุรา และอาหารจีน ชาวไทยนิยมขายสินคาเกษตรกรรม สวนชาวมอญนิยมขาย
เคร่ืองปนดินเผาโดยมีแหลงผลิตอยูที่ปทุมธานี จากความหลากหลายของสินคาสงผลใหตลาดน้ํา
คลองบางกอกใหญไดรับความนิยม จนสงผลใหเศรษฐกิจภายในพื้นที่ไดรับการกระตุนใหมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง จนเกิดเปนเอกลักษณของชุมชนการคาที่ขึ้นชื่อของบางกอกฝงตะวันตก 

 
2. ตลาดบก 

ตลาดบกในพ้ืนที่บางกอกฝงตะวันตกมีจํานวนไมมากเทากับตลาดน้ํา เพราะผูคน    
สวนใหญไดอาศัยกันอยูบริเวณริมแมน้ําลําคลอง และใชเสนทางการคมนาคมทางนํ้าเปนเสนทาง
สัญจรหลัก เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหตลาดบกในบางกอกฝงตะวันตกมีขนาดเล็กกวาตลาดนํ้ารวมท้ัง
การจําหนายสินคาก็มีจํานวนไมมากนัก โดยลักษณะของตลาดบกมักจะทําเรือนใหเตี้ยมีนอกชาน
กวางขวาง เพื่อจะไดวางสินคาไดมากชนิด อีกทั้งผูซื้อสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก แตหากเปน
สินคาประเภทของหนักที่มีขนาดใหญ ผูคาก็อาจจะปลูกเปนเพิงติดดินไวผลิตหรือเก็บสินคา 33      

                                                           
33 เกียรติ จิวะกุล, และคณะ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพฒันาการ, 13. 
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ทั้งตลาดบกในบางกอกฝงตะวันตกไดเปดขายสินคาเปนชวงเวลาทั้งชวงเวลาเชาหรือชวงเวลาเย็น 
ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูคนกําลังจะประกอบอาหารเล้ียงคนในครัวเรือน ทั้งนี้ตลาดบกในบริเวณบางกอก
ฝงตะวันตกสวนใหญตั้งอยูในยานชุมชนท่ีมีผูคนอยูหนาแนน เชน ตลาดวัดทอง (บานบุ) ตลาด  
บานขมิ้น ตลาดบานสมเด็จเจาพระยา เปนตน  

นอกจากน้ีในตลาดบกบางแหงอาจปรับสภาพมาจากตลาดน้ําท่ีอยูตามริมนํ้าหรือ       
ลําคลองตาง ๆ เนื่องจากผูคาอาจตองการหาแหลงจําหนายสินคาประจําบนบกจึงปลูกเปนเพิง     
หรือแพเพ่ือจําหนายสินคา โดยเพิงคาขายเหลาน้ีผูคามักไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ซึ่งอาจเปนการเชา
ที่ดินของเจานาย ขุนนางหรือวัด34 ตัวอยางของตลาดบกในบางกอกฝงตะวันตกในชวงรัชกาลท่ี 4 - 
รัชกาลที่ 5 ที่สําคัญไดแก ตลาดวัดทอง ตลาดบานสมเด็จเจาพระยา และตลาดนกกระจอก 
 ตลาดวัดทอง 

 ตลาดวัดทอง ตั้งอยูบริเวณวัดสุวรรณณาราม (วัดทอง) ในคลองบางกอกนอย โดย
ตลาดวัดทองประกอบไปดวยสวนของตลาดบกท่ีเปนเรือนแถวคาขาย และสวนของตลาดน้ําท่ีเปน    
เรือนแพคาขายตาง ๆ ที่มาจอดบริเวณริมคลองบางกอกนอย โดยกลุมคนท่ีเขามาซื้อขายสินคาใน
ตลาดวัดทองเปนกลุมคนจากชุมชนยานบานบุที่อยูบริเวณใกลเคียงกับท่ีตั้งของตลาดเอง รวมทั้ง
กลุมคนจากบริเวณดานตอนในคลอง และอาจรวมถึงกลุมเจานายท่ีเดินทางมาท่ีวัดสุวรรณารามเพื่อ
มางานพระศพเจานาย35 ในชวงรัชกาลท่ี 4 - ถึงรัชกาลท่ี 5 ดวย 
 ตลาดบานสมเด็จเจาพระยา  
 ตลาดบานสมเด็จหรือตลาดสมเด็จเจาพระยา ตั้งอยูบริเวณใกลคลองวัดอนงคาราม    
และแมน้ําเจาพระยา โดยปากคลองของท่ีตั้งตลาดเปนขนอนท่ีเก็บภาษีอากรผานดาน36 ทําใหตลาด
บานสมเด็จเปนแหลงซื้อขายสินคาที่สําคัญ ทั้งน้ีตลาดบานสมเด็จเจาพระยามีลักษณะเปนท้ัง    

                                                           
34 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 104. 
35 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, โครงการชุมชนทองเท่ียวยั่งยืนในชุมชนบานบแุละพืน้ที่เกี่ยวเนื่อง, 

30. 
36 วีณา โรจนราธา, “ประวัติชุมชนยานวัดอนงคาราม”, ใน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ    

ศรีนครินทราบรมราชชนนี, 84. 
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เรือนแถวที่เปนตลาดบกและเรือแพคาขายริมนํ้า สําหรับสินคาท่ีจําหนายในตลาดบานสมเด็จมีทั้ง
อาหารสด ผลไมและสินคาตาง ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน 

ตลาดนกกระจอก 
 ตลาดนกกระจอก ตั้งอยูบริเวณฝงตรงขามกับวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) ใกล
คลองบางกอกใหญ ซึ่งเปนตลาดใหญที่เปนแหลงซื้อขายสินคาของผูคนในยานกุฎีจีนและพื้นที่
ใกลเคียง  อีกท้ังยังเปนแหลงรวมชาวตางชาติคอนขางมาก  เนื่องจากในชวงรัชกาลที่ 4 ไดมี
ชาวตะวันตกเขามาอาศัยอยูในบริเวณนี้เปนจํานวนมาก จึงสงผลใหตลาดนกกระจอกพัฒนาเปน
ตลาดขนาดใหญที่มีผูคนหลากหลายเชื้อชาติเขามาซื้อขาย จึงมีเสียงดังและพลุกพลานผูคนท่ัวไป  
จึงเรียกตลาดนี้วา “ตลาดนกกระจอก”  
 

3.2.   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบางกอกฝงตะวันตก 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในบางกอกฝงตะวันตกไดสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นไดอยางชัดเจน ไดแก การขยายตัวของชุมชนผลิตสินคาหัตถกรรม 
และการเติบโตของชุมชนชาวตางชาติ ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม       
ทั้งสองดานโดยลําดับดังนี้  

 

3.2.1.   การขยายตัวของชุมชนผลิตสินคาหัตถกรรม 

บางกอกเปนเมืองท่ีมีพัฒนาการมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและกาวข้ึนมามีบทบาท  
เปนราชธานีในสมัยธนบุรี อีกท้ังยังเปนชุมชนการคาท่ีมีพอคาตางชาติเขามาทําการคาขายเปน
จํานวนมาก จึงสงผลใหพื้นที่บริเวณบางกอกฝงตะวันตกมีกลุมคนที่มีความผสมผสานความ
หลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งแตละชุมชนมีเอกลักษณของตนเองจนเปน “ยานชุมชน” 
ที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยยานชุมชนในบางกอกฝงตะวันตกประกอบ       
ไปดวยยานชุมชนการคาและชุมชนชาง ซึ่งภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงจนสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบการคาแบบผูกขาดโดยพระคลังสินคามาเปนระบบการคาเสรี ที่เปดโอกาส
ใหกลุมพอคาชาติตาง ๆ เชน ชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวตะวันตกฯลฯ เขามาทําการคาในสยาม
เพิ่มข้ึน กลุมคนเหลาน้ีไดเขามาต้ังกิจการการคา เขามารับราชการ และบางสวนไดอพยพเขามา     
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ตั้งถิ่นฐานอยูอยางถาวร โดยในชวงหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงไดกอใหเกิดชุมชนชาวตางชาติ  
ที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ และวัฒนธรรมเขามาอาศัยอยู ในบางกอกฝงตะวันตกเปน    
จํานวนมาก เชน ชาวจีน ที่อยูในยานกุฎีจีนและคลองสาน ชาวมุสลิมท่ีอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา 
คลองบางกอกใหญและคลองบางกอกนอย ยานตึกแดงและยานตึกขาว ชุมชนชาวคริสตเชื้อสาย
โปรตุเกสที่อยูในยานกุฎีจีน ภายใตความหลากหลายทางเช้ือชาติยังไดกอใหเกิดการสรางสรรค      
งานชางจากภูมิปญญาของแตละชุมชนท่ีแตกตางกัน ดังเห็นไดจากการขยายตัวของชุมชนชาง        
ที่มีความชํานาญในการทําหัตถกรรมชนิดตาง ๆ อยางตอเน่ืองยาวนานดังกรณีของชุมชนบานบุ      
ที่ผลิตขันลงหิน ชุมชนบานชางหลอท่ีทําการหลอพระพุทธรูป ซึ่งยังคงมีชื่อเสียงในการผลิตสินคา
หัตถกรรมสืบทอดตอกันมาต้ังแตตนรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน  
 

1. การขยายตัวของชุมชนชางทําขันหินในยานบานบุ 
บานบุเปนชุมชนชางหัตถกรรมประเภทหน่ึงคือ ชางบุ ซึ่งเปนชางทําการหลอโลหะ

แลวจึงตีใหเขารูป ซึ่งคนไทยในอดีตจะนิยมบุขันน้ํา ขันน้ํามนต ขันใสบาตรท่ีทําดวยโลหะ
ทองเหลือง37 บานบุเปนยานทําขันลงหินที่มีชื่อเสียงมาต้ังแตตนรัตนโกสินทร โดยเปนงาน
หัตถกรรมในครัวเรือน เนื่องจากงานทําขันลงหินตองใชความรูความชํานาญและใชเวลาในการ
เรียนรูเปนอยางมาก ชางบุจึงเปนอาชีพท่ีสืบทอดกันในครอบครัวมากกวากลุมคนภายนอก สงผลให
ผูคนสวนใหญที่อยูอาศัยในชุมชนยานบานบุมีความสัมพันธทางเครือญาติตอกัน หรือเปนบุคคลที่
เขามาแตงงานกับคนในบานบุ บรรยากาศการทําขันลงหินในชุมชนบานบุไดรับการบรรยายไวใน
นิราศพระปฐมของหลวงจักรปาณี (มหาฤกษ) ซึ่งเขียนข้ึนราว พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดย
กลาวถึงการทําขันลงหินของบานบุไววา 
 

 

 

                                                           
37

 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “ภาพความทรงจําและรองรอยของสงครามโลกคร้ังที่ 2 : ยานบานบุ
และพ้ืนที่โดยรอบ”, ใน โครงการชุมชนทองเที่ยวย่ังยืนในชุมชนบานบุและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกนอย, 23 
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ถึงบานบุบุขันเขารันคอน   เหมือนพ่ีขอนทรวงคะนึงดังผึงเผง 
เขาหลอมทองเทถายละลายเลง  พี่รอนเรงในอุรายิ่งกวาทอง 
ถึงทองรอนรอนเพลิงถะเกิงกํ่า  พอถูกน้ําเย็นทั่วไมมัวหมอง 
อันรอนพี่นี้ถึงน้ําทั้งลําคลอง   อยามาลองลูบชะโลมไมโสมนัส38 
 

จากขอความดังกลาวน้ีแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศการทําขันลงหินในชวงรัชกาลท่ี 5   
ที่มีเสียงการตีโลหะจากแตละครัวเรือนดังสน่ันในยานบานบุ โดยการตั้งถิ่นฐานของผูคนในชุมชน
บานบุสวนใหญกระจายตัวอยูบริเวณริมคลองบางกอกนอย เน่ืองจากแมน้ําลําคลองมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิต โดยผูคนใชน้ําในแมน้ําลําคลองเปนนํ้าด่ืมและน้ําใช รวมทั้งยังใชแมน้ําลําคลองเปน
เสนทางสัญจรหลักดวย ดังน้ันผูคนจึงนิยมปลูกบานหรืออาศัยอยูตามเรือนแพริมแมน้ําลําคลอง
บริเวณคลองบางกอกนอย และเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ในบริเวณคลองบางกอกนอยจึงเต็มไปดวย
บานเรือนและเรือนแพจอดเรียงรายไปท้ังสองฝงคลอง ตั้งแตบริเวณปากคลองไปจนถึงลําคลอง
ตอนใน โดยบานเรือนและเรือนแพเปนของกลุมคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งชาวไทย  จีน และ   
มุสลิม ฯ นอกจากน้ันในบริเวณปากคลองบางกอกนอยยังมีตลาดน้ําขนาดใหญที่เปนจุดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสําคัญที่มีสินคาหลากหลายชนิดอีกดวย  
 ยานบานบุในชวงตนรัตนโกสินทรถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 มีอาณาเขตต้ังแตวัดใหมยายแปน
ลงมาถึงวัดอมรินทราราม และมีการแบงพ้ืนท่ีในยานบานบุเปน บานบน  บานบุ บานลาง และบาน
เนิน โดยบริเวณนี้เปนชุมชนหัตถกรรมท่ีมีการตีฆอง พาน ฉิ่ง ฉาบ และขันลงหิน39 สําหรับ
ผลิตภัณฑของบานบุนี้มีการสงออกจําหนายไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ ทั้งในบางกอกฝงตะวันตกเองและ
สงออกจําหนายไปยังพ้ืนท่ีภายนอกดวย เชน ฝงพระนครหรือตามหัวเมืองใกลเคียง โดยในสมัย
รัชกาลท่ี 5 มีเอกสารที่เปนหลักฐานท่ีทําใหทราบถึงตัวชางและประเภทงานชางของยานบานบุ        

                                                           
38 กุลทรัพย ช่ืนรุงโรจน, บทกวนีิราศตามคลองบางกอกนอยถึงบางใหญ (พระนคร : ศิวพร, 2504), 

25. 
39 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “ภาพความทรงจําและรองรอยของสงครามโลกคร้ังที่ 2 : ยานบานบุ

และพ้ืนที่โดยรอบ”, 21-23. 
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ไวอยางชัดเจน อาทิ อําแดงอยู อําแดงพลับ อําแดงจู เปนชางยานถนนหลังวัดทอง (วัดสุวรรณาราม) 
บางกอกนอย ทําขันบุขาย เปนตน40  

ตอมาใน พ.ศ. 2442 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในบริเวณปากคลองบางกอกนอย 
เน่ืองจากรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริและโปรดเกลา ฯ ใหมีการสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย – 
เพชรบุรีขึ้นในฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา บริเวณปากคลองบางกอกนอยฝงใต โดยมีสถานี
รถไฟบางกอกนอยเปนสถานีตนทาง จึงสงผลใหมีการเวนคืนพื้นที่บริเวณมัสยิดบางกอกนอย      
ซึ่งเปนชุมชนมุสลิมท่ีตั้งบานเรือนอยูปากคลองบางกอกนอย  เมื่อเปนเชนน้ีชุมชนมุสลิมท่ีอยูปาก
คลองบางกอกนอยจึงตองอพยพไปอยูทางฝงเหนือของคลองบางกอกนอยแทน ทําใหมีการยาย
บานเรือนและเรือนแพออกไป เพื่อไมใหกีดขวางเสนทางสัญจรของผูที่จะมาโดยสารรถไฟท่ีสถานี
บางกอกนอย ดังน้ันจึงทําใหเรือนแพที่อยูอาศัยและคาขายท่ีเรียงรายอยางหนาแนนบริเวณ           
ปากคลองบางกอกนอยจึงลดจํานวนลง โดยบานบุเปนอีกพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากมีพื้นที่
บางสวนถูกเวนคืนเพ่ือสรางทางรถไฟสายใตเชนกัน41 แตการเวนคืนท่ีดินน้ีมีผลใหพื้นท่ีของบานบุ
มีทางรถไฟตัดผาน ซึ่งมีสวนสงเสริมใหการขนสงสินคาหัตถกรรมของบานบุสามารถขนสง      
โดยทางรถไฟไปจําหนายยังพ้ืนที่ภายนอกไดสะดวกมากข้ึน  

  

2. การขยายตัวของชุมชนชางหลอพระพุทธรูปในยานบานชางหลอ 

บานชางหลอตั้งอยูบริเวณดานหลังของพระราชวังบวรสถานพิมุข (พระราชวังหลัง) เปน
ชุมชนชางที่สืบเนื่องกันมาต้ังแตสมัยธนบุรีเปนราชธานี ผูคนที่อยูอาศัยบริเวณบานชางหลอมีอาชีพ
เดียวกันคือ “หลอพระพุทธรูป” โดยประกอบไปดวยชางตาง ๆ ไดแก ชางปน ชางหลอ ชางเททอง 
ชางขัด ชางลงรักปดทอง และชางติดกระจก  เปนตน ความสัมพันธของชุมชนบานชางหลอมี
ลักษณะเปนกลุมเครือญาติ เนื่องจากงานหลอพระเปนงานชางท่ีมีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
ซึ่งแตละบานมีความชํานาญในงานชางตางกันไปและสวนใหญเปนเครือญาติกัน เนื่องจากการ   
                                                           

40 สารบาญชีสวนที่ 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แลตรอก สําหรับเจาพนักงานกรมไปรษณีย
กรุงเทพมหานคร, 226-228. 

41 สจช. ร.5 น.18.1/123 “เรื่องจีนแดงยื่นเรื่องราวขายที่สวนตําบลบานบุใหกรมรถไฟสายเพ็ชรบุรี.” 
25 ต.ค. 120. 
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หลอพระเปนงานชางท่ีตองใชเวลา ความประณีต และตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานของชาง   
แตละบาน จึงทําใหชุมชนบานชางทองหลอเปนท่ีอยูอาศัยของชางหลากหลายตระกูล สําหรับ
ผลิตภัณฑของบานชางหลอนี้สวนใหญเปนหัตถกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
การหลอพระพุทธรูปนับเปนสินคาที่ขึ้นชื่อมากที่สุด 

การต้ังถิ่นฐานของผูคนในยานบานชางหลอสวนใหญตั้งบานเรือนอยูบริเวณริมคลอง 
ที่เรียกวา คลองบานชางหลอหรือคลองบานขม้ิน เนื่องจากมีการสัญจรทางนํ้าเปนเสนทางหลัก 
นอกจากน้ียังมีทางสัญจรทางบกคือ ถนนบานขม้ิน เปนถนนขนาดไมกวางนักตัดผานยานชุมชน
ตาง ๆ ลักษณะของบานเรือนยานบานชางหลอเปนบานทรงไทยยกใตถุนสูง ในแตละบานมีบริเวณ
กวางสําหรับการปนและหลอพระพุทธรูป ในการหลอพระของชุมชนบานชางหลอจะมีการยืมตัว
ชางของแตบานไปชวยงาน สําหรับชางผูชายสวนใหญถนัดออกแบบ ทําโครงราง ปนหุน เททอง 
ขัดแตงพระพุทธรูปขนาดใหญ  สวนชางผูหญิงมักเชี่ยวชาญในขั้นตอนทาดินนวล ตบแตง            
ติดรายละเอียด ปดทอง ขัดแตง เก็บรายละเอียด โดยผูคนในชุมชนถอยทีถอยอาศัยตอกัน42 ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 มีเอกสารที่เปนหลักฐานทําใหทราบถึงรายชื่อชางของยานบานชางหลอดังปรากฏ       
ในสารบาญชีสําหรับเจาพนักงานกรมไปรษณียวา นายพลอย นายรอด นายแสง และขุนโยธา เปน  
ชางทําพระ สวนนายทิม เปนชางหลออยูในยานถนนบานขมิ้น43  
 

 

 

 

 

                                                           
42 สัมภาษณ ประณอม ชิเรือง, อางใน “พุทธิรัตน รัชตะวรรณ, รองรอยจากชื่อชุมชนที่เหลืออยู : 

ภาพสะทอนการเปล่ียนแปลงและปรับตัว กรณีศึกษา ชุมชนบานชางหลอ บางกอกนอย”, (รายงานการศึกษา
เฉพาะบุคคลเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2549), 18-19. 

43 สารบาญชีสวนที่ 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แลตรอก สําหรับเจาพนักงานกรมไปรษณีย
กรุงเทพมหานคร, 232. 
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3.2.2.   การเติบโตของชุมชนตางชาติ 

เนื่องจากชุมชนในบางกอกฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยามีความเปนมายาวนาน    
ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีแสดงใหเห็นวาในสมัยกรุงศรีอยุธยา พื้นท่ีบริเวณ 
“บางกอก” เปนชุมชนสําคัญที่มีผูคนจํานวนมากต้ังถิ่นฐานกระจายอยูตามแนวฝงแมน้ําเจาพระยา 
โดยปรากฏรองรอยของวัดหลายแหงในบริเวณบางกอกที่แสดงถึงศิลปะและสถาปตยกรรม        
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในอดีตวัดเปรียบเสมือนศูนยกลางของชุมชน ดังน้ันการสรางวัดจึงสามารถ      
บงบอกถึงการกระจายตัวของชุมชนบางกอกในชวงเวลานั้นได ดังแผนท่ีที่ 10 (ในหนา 87) ได
แสดงที่ตั้งวัดท่ีเรียงรายท้ังตามแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาสายเกา และวัดท่ีตั้งอยูตอนในจากริมฝง
แมน้ําปรากฏ โดยวัดในบางกอกท่ีสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด 61 แหง44 นอกจากน้ีพื้นที่
บริเวณตอเนื่องจากบางกอกไปทางเหนือและทางใตตามแนวแมน้ําเจาพระยา ไดมี การต้ังถิ่นฐาน
ของผูคนกระจายอยูเปนระยะๆ โดยตลอด นับต้ังแตยานบางกอก ยานตลาดขวัญ (นนทบุรี) ขึ้นไป
จนถึง     กรุงศรีอยุธยารวมท้ังตั้งแตยานบางกอกลงมาจนถึงแนวชายฝงอาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 พิมพประไพ พิศาลบุตร, สําเภาสยาม ตํานานเจกบางกอก, 205. 
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แผนที่ที่ 10  แผนทีแ่สดงวัดเกาในเมืองบางกอกที่สรางสมัยอยุธยา 
 

 
  

ที่มา : พิมพประไพ พิศาลบุตร, สําเภาสยาม : ตํานานเจกบางกอก (กรุงเทพฯ : นานมีบุค, 2544), 23. 
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จากการเปนชุมชนการคาท่ีสําคัญของเมืองบางกอกนับตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอเนื่องมาถึงรัตนโกสินทร จึงทําใหบางกอกเปนที่อยูอาศัยของผูคนที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุและวัฒนธรรมที่สําคัญ  อันประกอบไปดวยกลุมคนด้ังเดิม  เชน  ชาวมุสลิม  ชาวจีน               
ชาวโปรตุเกส รวมทั้งชาวไทย โดยผูคนเหลาน้ีเขามาต้ังบานเรือนตามเช้ือชาติที่สัมพันธกับการ    
จัดระเบียบไพรพลของรัฐ เชน กลุมชาวตะวันตกที่เขามาในชวงตนรัตนโกสินทร โปรดเกลา ฯ ให
พักอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกใกลกุฎีจีน  เพื่อไมใหใกลพระบรมมหาราชวัง
เกินไปแตก็ไมไกลเกินกวาจะสอดสองดูแล 45 โดยกลุมชาวตางชาติเหลาน้ันตองเขาสูระบบ          
การควบคุมของสยาม โดยมีหัวหนาผูปกครองชาวตางชาติที่เปนคนเช้ือชาติเดียวกันแตตองข้ึนตรง
ตอเจานายสยามอีกทอดหนึ่ง การกําหนดใหตั้งชุมชนของชาวตางชาติในลักษณะน้ี  ก็เพื่อสงผลตอ
ความสะดวกในการเกณฑแรงงานเพ่ือกิจการตาง ๆ ของรัฐ46 การต้ังหัวหนาปกครองพวกเดียวกันน้ี
เปนนโยบายท่ีใชสืบทอดกันมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร โดยตัวอยางของ
ตําแหนงมูลนายของแตละชนชาติ  ไดแก  พระยาโชฎึกราชเศรษฐีหัวหนาชาวจีน  พระยา
จุฬาราชมนตรีหัวหนาพวกแขก และพระยาจักรีหัวหนาชาวมอญ เปนตน47 อยางไรก็ตามการเขามา
อยูอาศัยของชาวตางชาติโดยการรวมกลุมคนตามเชื้อชาติเดียวกันไดกอใหเกิดวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณเฉพาะกลุม โดยมีวิถีชีวิตตามแบบบรรพบุรุษท่ีสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน โดยกลุมคน
เชื้อชาติตาง ๆ ที่อยูอาศัยในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาในชวง พ.ศ. 2325-2443 
สามารถมองเห็นไดจากแผนที่ที่ 11 
 

 

 

                                                           
45 พรทวี สุปณณานนท, “การจัดการอสังหาริมทรัพยในกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2444-2475,” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542), 122. 

46 จิรวัฒน แสงทอง, “ชีวิตประจําวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 24. 

47 สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 76. 
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แผนทีท่ี่ 11  แผนที่ตั้งของชุมชนชาติตาง ๆ ในบางกอกฝงตะวันตก 

 

 
 

ที่มา : เก็บความจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1, พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3, พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 4, สกุลบุนนาค และดุจนาวากลางมหาสมุทร  
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1. ชุมชนชาวจีน  
กลุมชาวจีนเปนชนชาติที่เขามาอยูอาศัยในบางกอกเปนจํานวนมาก มีการต้ังถิ่นฐาน

กระจายอยูทั้งทางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา สันนิษฐานวาชาวจีนมีการเขา
มาท่ีบางกอกมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เนื่องจากการเปนชุมชนการคาท่ีสําคัญของ
บางกอก จึงสงผลใหพอคาชาวจีนซึ่งเปนกลุมพอคาท่ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจในเสนทาง
การคาของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาต้ังถิ่นฐานอยูอาศัย  โดยชาวจีนที่เขามายังสยามสามารถแบง
ตามกลุมภาษาใหญ ๆ ได 5 กลุม คือ 1. กวางตุง มาจากกวางตุงตอนกลาง 2. ฮกเกี้ยน มาจากฟูเกียน
ตอนใต 3. แตจิ๋ว มาจากบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือมณฑลกวางตุง เรียกวา “เขาชู” 4. แคะ มาจาก
บริเวณตอนเหนือของกวางตุงขึ้นไป  5. ไหหลํา มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลํา 

ตอมาในสมัยธนบุรีมีกลุมชาวจีนฮกเกี้ยนเขามาต้ังบานเรือนอยูในบริเวณกุฎีจีน48    
โดยชุมชนกุฎีจีนหรือกะดีจีน สันนิษฐานวาบริเวณน้ีเปนที่ตั้งของชุมชนจีนแตเดิมกอนที่จะมีการ 
ขุดคลองลัดบางกอก ทั้งน้ีเพราะปรากฏหลักฐานท่ีเปนศาลเจาจีนซึ่งเรียกกันวา ศาลเจาเกียนอันเกง 
ตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสูมุมหักเลี้ยวของแมน้ําสายเดิม49 นอกจากน้ียังมี    
กลุมชาวจีนท่ีอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเขามาต้ังบานเรือนท่ีบางกอกบริเวณเหนือคลองกุฎีจีน   
เปนจํานวนมากอีกดวย50 สวนกลุมจีนแตจิ๋วตั้งบานเรือนอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  
หรือบริเวณพระบรมมหาราชวังในปจจุบัน ซึ่งนาจะเปนชุมชนการคาท่ีสําคัญเนื่องจากจีนแตจิ๋ว     
มีบทบาททางการเมืองสูงในชวงเวลาน้ัน เมื่อมาถึงในสมัยธนบุรีบทบาทของชาวจีนมีทั้งทางดาน
การคา การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เชนการหาปลา ทําสวนผลไม การผลิตกระทะ51 เพิ่มมากข้ึน 

ในสังคมสยามกลุมชาวจีนมีสิทธิเสมอคนไทย อีกทั้งยังไมถูกจํากัดอยูในระบบไพร
ของสยาม ดังนั้นการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและการต้ังถิ่นฐานของชาวจีนจึงคอนขางมีอิสระ 
รัฐไมกําหนดนโยบายที่ตั้งบานเรือนของชาวจีนอยางเครงครัด จึงทําใหชาวจีนสามารถอยูได         
                                                           

48
 พิมพประไพ พิศาลบุตร, สําเภาสยาม ตํานานเจกบางกอก, 151. 

49 ปรีดี พิศภูมิวิถี, กระดานทองสองแผนดิน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 195. 
50 มานพ พงศทัต, บานในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ป (กรุงเทพฯ : ฝาย

วิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 17. 
51 พิมพประไพ พิศาลบุตร, สําเภาสยาม ตํานานเจกบางกอก, 151. 
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ทั่วราชอาณาจักรของสยาม52 เพียงแตตองเสียเงินใหแกรัฐบาลหรือที่เรียกกันวา “ผูกป” ซึ่งรัฐบาล 
ไดเก็บจากชาวจีนเฉพาะผูชายสามปตอหนึ่งคร้ังเทาน้ัน53 ดังน้ันเมื่อคนจีนไมตองรับราชการจึงเปน
ขอดีที่สงผลใหชาวจีนไดเขามามีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของสยามอยางตอเนื่อง โดยกลุมชาว
จีนทีต่ั้งถิ่นฐานในสยามชวงรัชกาลที่ 4 สามารถแบงไดเปน 2 พวก คือ กลุมแรงงานและกลุมพอคา 
ซึ่งกลุมชาวจีนที่ใชแรงงานเรียกกันวา “จับกัง” หรือ “กุลี” สวนใหญทํางานใหกับหางรานของ    
ชาวยุโรปท่ีเขามาเปดกิจการในสยามและตามหางรานของกลุมชาวจีนดวยกัน โดยไปเปนกรรมกร
ตามทาเรือ บริษัท โรงสีไฟและโรงสีลมตาง ๆ สวนกลุมพอคาชาวจีนในชวงระยะแรกจะประกอบ
กิจการขนาดเล็ก เชน โรงงานทําเตาฮวย โรงงานทํา  วุนเสน ฯ54 โดยการคาขายของชาวจีนใน
ระยะแรกน้ีเปนการสะสมทุนเพ่ือพัฒนาไปสูกิจการขนาดใหญ เชน โรงสีขาวหรือโรงงานนํ้าตาล  
ในเวลาตอมา  

ในชวงรัชกาลที่ 4 – รัชกาลท่ี 5 ชุมชนชาวจีนในบางกอกฝงตะวันตกไดมีการขยายตัว
มากข้ึน ดังจะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือนแพที่กระจายตัวเรียงรายไปทั้งสองฝงแมน้ํา
เจาพระยา เรือนแพเหลาน้ีสวนใหญเปนเรือนแพคาขายของกลุมชาวจีน โดยเฉพาะบริเวณชุมชน  
ริมแมน้ําเจาพระยาใกลยานคลองสาน ซึ่งอยูตรงขามกับ ทาราชวงศที่นับเปนท่ีตั้งของชุมชนชาวจีน
ขนาดใหญทางฝงกรุงเทพฯ ซึ่งในบริเวณชุมชนชาวจีนในบางกอกฝงตะวันตกเรียกวา “ฮวยจุงลง” 
ซึ่งแปลวาทาเรือไฟ เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนที่ขนถายสินคาจากเรือกลไฟ55 ชุมชนชาวจีน
บริเวณบางกอกฝงตะวันตกไมไดเปนตลาดจําหนายสินคาเหมือนยานสําเพ็ง แตจะเปนแหลง      
ผลิตสินคา เชน โรงสีขาว โรงปูนขาว เปนตน ดังน้ันกลุมพอคาชาวจีนในบริเวณบางกอก              
ฝงตะวันตกไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการคาภายในและภายนอกประเทศของสยาม และมีบทบาท
สําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เชนกัน  

 

                                                           
52

 เรื่องเดียวกัน, 67. 
53

 ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ดานเศรษฐกิจ, 210. 

54 ส.สุคนธาภิรมย, “บทบาทคนจนีตอภาวะเศรษฐกิจไทยในสมัยกรงุรัตนโกสินทร”, คนจีน 200 ป 
ภายใตพระบรมโพธิสมภาร (กรงุเทพฯ : ศิริชัยการพิมพ, 2526), 88. 

55 เสถียรโกเศศ, ฟนความหลัง เลม 1 (พระนคร : ศึกษิตสยาม, 2513) 75. 
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2. ชุมชนชาวมุสลิม  
ชุมชนชาวมุสลิมต้ังถิ่นฐานอยูในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาใกลคลองบางกอกใหญ    

(คลองบางหลวง) และกระจายอยูตามคลองมอญ คลองบางกอกนอย มุสลิมเปนกลุมชนชาติที่เขามา
ตั้งถิ่นฐานในบางกอกต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมุสลิมกลุมแรก ๆ ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณคลอง
บางกอกใหญและประกอบอาชีพคาขาย มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกวา กุฎีใหญ
หรือกะฎีบางกอกใหญ เพราะมีลักษณะคลายกุฏิหรือกุฎีและต้ังอยูในคลองบางกอกใหญ 56 ตอมา   
ในสมัยธนบุรีมีกลุมมุสลิมเช้ือสายอินโด – อิหรานสายตระกูลเฉกอะหมัด ซึ่งเดิมอาศัยอยูที่
หัวแหลม หัวรอ หรือคลองตะเคียนในกรุงศรีอยุธยา ไดอพยพหนีภัยสงครามมายังบางกอกและ  
ปลูกเรือนแพอยูบริเวณริมคลองบางกอกใหญ 57 ภายหลังมีการอพยพของชาวมุสลิมเขามายัง
บางกอกมากข้ึนโดยสวนใหญนิยมอยูอาศัยในเรือนแพจึงเรียกกันวา “แขกแพ” ชาวมุสลิม            
ในบางกอกมีบทบาทตอการคาของสยาม ทั้งน้ีเพราะไดเขารับราชการในกรมทาขวาแตไมเดนชัด
เทาพอคาจีนท่ีมีอิทธิพลอยางมาก 

กลุมมุสลิมในชวงตนรัตนโกสินทรตั้งบานเรือนอยูทั้งสองฟากของบริเวณคลอง
บางกอกใหญและคลองบางกอกนอย โดยกลุมมุสลิมไดเขามาต้ังถิ่นฐานในบางกอกฝงตะวันตก
อยางตอเนื่อง จนสงผลใหชุมชนมุสลิมเดิมตองขยายพ้ืนท่ีชุมชนกระจายตัวกวางขวางมากข้ึน     
เห็นไดชัดเจนจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนการต้ังศาสนสถานหรือมัสยิดข้ึนใหม เชน มัสยิดตึกแดง
และมัสยิดตึกขาว เปนตน ตอมาภายหลังจากท่ีสยามไดทําสนธิสัญญาเบาวริง ใน พ.ศ. 2398 แลว 
สยามไดเปดการคาเสรียิ่งสงผลใหพอคามุสลิมจากอินเดีย  มลายู และอาหรับ ยายถิ่นฐานเขามา    
ทําการคาในสยามมากขึ้น โดยมีพอคามุสลิมบางสวนเขามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
ฝงตะวันตกใกล เคียงกับกลุมมุสลิมเดิม  อยางไรก็ดีชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู ในประเทศไทย

                                                           
56 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรตันโกสินทร (กรุงเทพฯ 

: หางหุนสวนสามัญนิติบคุคล สหประชาพาณิชย, 2525), 452. 
57 จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “บทบาทและหนาท่ีของขุนนางกรมทาขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัย

รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2153 – 2435)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณทิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 298. 
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ประกอบดวยสองนิกายคือ สุหนี่และซีอะห โดยท้ังสองนิกายไดเขามาต้ังถิ่นฐานกระจายอยูใน
บางกอกฝงตะวันตกดังนี้ 

นิกายสุหนี่    
กลุมนิกายสุหน่ีที่เขามาอยูในบางกอกฝงตะวันตกสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากสุลตาน        

สุลัยมาน ซึ่งเปนชาวเปอรเซียท่ีเขามาเปนเจาเมืองสงขลาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และไดมีเชื้อสาย
ของสุลตานสุลัยมานทางสกุลวงศเปนราชนิกุลในราชวงศจักรี เชน เจาจอมมารดาเรียมหรือสมเด็จ
พระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนี ในรัชกาลท่ี 358 มุสลิมนิกายสุหนี่ในฝงธนบุรีไดสรางสุเหรา   
หรือมัสยิดในชุมชนที่อาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยสุเหราที่สําคัญมี ไดแก มัสยิดตนสนหรือกุฎีใหญ 
ตั้งอยูปากคลองบางกอกใหญ เปนมัสยิดเกาแกและเปนศูนยกลางของมุสลิมในบางกอกฝงตะวันตก 
สันนิษฐานวามัสยิดตนสนมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา มัสยิด     
ตนสนเปนสุสานท่ีสําคัญของกลุมมุสลิมในบางกอกทั้งนิกายสุหนี่และซีอะหอยางตอเนื่อง          
นับต้ังแตสมัยธนบุรีถึงตนรัตนโกสินทร ซึ่งในปจจุบันปรากฏหลุมศพของบุคคลสําคัญตางๆ เชน 
พระยาจุฬาราชมนตรีซึ่งเปนประธานมุสลิมท่ีทางราชการแตงต้ังข้ึน ตั้งแตลําดับที่หนึ่งถึงเจ็ด      
ของรัตนโกสินทร59 รวมท้ังหลุมฝงศพของเจาจอมหงสในรัชกาลที่  2 ซึ่งเปนบุตรีของพระยา
จุฬาราชมนตรี (กอนแกว) เปนตน 

มัสยิดบางกอกนอยหรือกุฎีเล็ก ตั้งอยูปากคลองบางกอกนอยเปนมัสยิดที่สําคัญอีกแหง
หนึ่งในบางกอกฝงตะวันตก ซึ่งบริเวณคลองบางกอกนอยมีชุมชนมุสลิมตั้งถิ่นฐานมาต้ังแตสมัยกรุง 
ศรีอยุธยา และเปนชุมชนที่ขยายมาจากชุมชนมัสยิดตนสน สําหรับมัสยิดบางกอกนอยสรางข้ึนโดย
กลุมมุสลิมเดิมท่ีอยูอาศัยมาต้ังแตสมัยอยุธยา รวมกับกลุมมุสลิมเช้ือสายอาหรับที่เขามาอยูอาศัย
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง60 มุสลิมบริเวณปากคลองบางกอกนอยสวนใหญประกอบอาชีพ
คาขาย และนิยมอยูอาศัยในเรือนแพ ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการเวนคืนท่ีดินบริเวณปากคลอง

                                                           
58 จิราภรณ มาตังคะ และคณะ, ศาสนศิลปของศาสสถานริมฝงน้ํา : กรณศีึกษาชุมชนธนบุรี, 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 2550), 56. 

59
 กรมวิชาการ, ธนบุรีศรมีหาสมุทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 143. 

60
 จิราภรณ มาตังคะ และคณะ, ศาสนศิลปของศาสสถานริมฝงน้ํา : กรณีศกึษาชุมชนธนบรุี, 57. 
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บางกอกนอยเพื่อสรางเปนสถานีใหญตนทางใน พ.ศ. 244161 โดยสถานีรถไฟบางกอกนอยเปน
จุดเร่ิมตนของทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรี ที่เปนเสนทางรถไฟท่ีแลนไปสูภูมิภาคใตและ
ตะวันตก โดยในระยะแรกใหเรียกวา “รถไฟเพ็ชรบุรี”62 ซึ่งรัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ที่ดินและพระราชทรัพยสวนพระองคในการกอสรางมัสยิดใหมในบริเวณฝงตรงขาม จึงเรียกช่ือวา 
“มัสยิดหลวง” หรือมัสยิดอันซอริซซุนนะหในปจจุบัน  

นอกจากน้ียังมีมัสยิดบานสมเด็จหรือมัสยิดนูรูลมูบีนบานสมเด็จ  ซึ่งต้ังอยูบริเวณ    
ยานชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา นับเปนที่ตั้งของชุมชนชาวมุสลิมท่ีสําคัญอีกกลุมหน่ึงในชวง      
ตนรัตนโกสินทร มุสลิมกลุมน้ีถูกกวาดตอนมาจากปตตานี สตูล ไทรบุรี ซึ่งเรียกมุสลิมกลุมน้ีวา 
“แขกตานี” ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ได
เดินทางไปดูการพัฒนาประเทศของสิงคโปรเมื่อ พ.ศ. 2404 ขากลับไดนําชาวมุสลิมจากปตตานี 
และสตูลท่ีมีฝมือทางชางกอสราง รวมทั้งผูมีความรูทางศาสนา เขามาแลวใหตั้งบานเรือนอยูขาง   
วัดหิรัญรูจี (วัดนอย) ใกลกับมุสลิมปตตานี63 ซึ่งสงผลใหชุมชนมุสลิมในบางกอกฝงตะวันตกเติบโต
มากย่ิงข้ึน 

นิกายชีอะหหรือแขกเจาเซ็น    

มุสลิมนิกายซีอะหที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามมีจํานวนไมมากนัก โดยมุสลิมนิกาย    
ซีอะหมีทั้งเชื้อสายเปอรเซียหรืออิหรานและอินเดีย คนไทยมักเรียกวา แขกเจาเซ็นหรือแขกมะหงน   
บรรพบุรุษสําคัญของชีอาสายเปอรเซียคือ “เฉกอะหมัด” ซึ่งเปนพอคาท่ีเขามากรุงศรีอยุธยาใน     
รัชสมัยสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม กลุมมุสลิมซีอะหไดตั้งบานเรือนอยูทางดานเหนือพระราชวัง
เดิมไปจนถึงคลองมอญ64 ศาสนาสถานท่ีเกาแกของนิกายซีอาคือ กุฎีเจริญพาศน ซึ่งต้ังอยูริมคลอง
บางกอกใหญ เดิมเรียกวา “กุฎีลาง” สวนชุมชนมุสลิมนิกายซีอะหในบางกอกฝงตะวันตกกระจาย
                                                           

61 สจช. ร.5 น.18. 1/130 “เรื่อง นายจางจะขายที่ดินตําบลบานบุใหเจาหนาท่ีผูจัดซื้อท่ีดินทางรถไฟ
สายเพ็ชรบุรี” (13 กุมภาพันธ ร.ศ. 120) 

62 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงบานบุ”, ใน โครงการชุมชนทองเท่ียว
ยั่งยืนในชุมชนบานบแุละพืน้ที่เกีย่วเนื่อง, 28. 

63
 จิราภรณ มาตังคะ และคณะ, ศาสนศิลปของศาสสถานริมฝงน้ํา : กรณีศกึษาชุมชนธนบรุี, 57. 

64 ม.ร.ว. แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 52. 
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ตัวอยูหลายแหง ไดแก กุฎีดิลพัลลาหหรือที่เรียกวา “กุฎีปลายนา” ปจจุบันตั้งอยูบริเวณถนน
อิสรภาพ กุฎีปลายนาน้ีไดสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยนายอาดัมอาลี ชาวอินเดีย  ที่มาจาก
เมืองลัคเนา อยางไรก็ตามการขยายตัวของชุมชนชาวมุสลิมท้ังในสวนของนิกายสุหนี่ และนิกาย
ชีอะหที่เขามาอาศัยเพิ่มข้ึนในบางกอกฝงตะวันตกไดมีสวนสําคัญตอการเติบโตของชุมชนชาว
มุสลิมในบางกอกฝงตะวันตก ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนมัสยิดหรือกุฎีที่มี
อยางตอเน่ืองดังกลาวขางตน 

 

3. ชุมชนชาวอินเดีย  
ชุมชนชาวอินเดียต้ังถิ่นฐานอยูริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณมัสยิดตึกแดงเร่ือยไปจนถึง           

คลองสาน โดยกลุมชาวอินเดียเปนพอคามุสลิมจากเมืองสุรัต ประเทศอินเดีย นําโดย ฮัจยี อาลี-      
อะหะหมัด นานา (ตนตระกูลนานา) เดินทางเขามายังสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ปรากฏหลักฐาน     
ในหนังสือบางกอกกาเลนเดอร พ.ศ. 2405 วาพอคาแขกอินเดียอยูอาศัยกันอยูที่บริเวณตึกขาวและ
ตึกแดงริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกใกลกับตลาดสมเด็จเจาพระยาองคนอย โดยบริเวณตึกขาว
และตึกแดงมีโรงเก็บสินคาขนาดใหญ โกดังขาว โรงน้ําปลาและตึกสองแถว  สองชั้นคลายกับตึก  
ริมถนนพาหุรัดในปจจุบันซึ่งพระนิเทศสันตพานิชเปนเจาของ มีพวกชาวอินเดียที่เปนกลุมญาติ     
พี่นองมาอยูอาศัยราว 15 คูหา ตึกแถวช้ันลางเปนที่ขายของพวกแพรพรรณ  ผาโปรง ดิ้นเลื่อมปก
เสื้อผา จากอินเดียและช้ันบนใชเปนท่ีอยูอาศัย  นอกจากนี้ยานตึกขาวยังเปนท่ีอยูอาศัยของกลุม
พอคาชาวอินเดีย จากเมืองสุหรัต ที่เขามาในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยใชชื่อกลุมวา “ดาโวดี โบราห” ซึ่ง
เปนนิกายชีอะหสาขาหน่ึง สําหรับกลุมดาโวดี โบราหนี้เปนมุสลิมท่ีเครงศาสนา และมีเอกลักษณ
ในการแตงกาย โดยผูชายใสชุดขาวพรอมหมวกขลิบทอง สวนผูหญิงจะมีรีดาคลุมศีรษะ ตอมาชาว
อินเดียกลุมนี้ไดขยายกิจการคาไปยังฝงตะวันออกคือ บริเวณทานํ้าราชวงศและเชิงสะพานขางโรงสี 
ถนนเฟองนคร65 

ในสมัยรัชกาลท่ี 4 – รัชกาลที่ 5 บริเวณตลาดสมเด็จเจาพระยาองคนอยที่ตึกแดงและ
ตึกขาวมีความคึกคักอยางมาก เนื่องจากมีผูคนมาซื้อเคร่ืองนุงหมและของใชที่ทําในเมืองแขก

                                                           
65 เรื่องเดียวกัน, 59. 
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(อินเดีย) และเมืองฝร่ัง (ยุโรป) บริเวณตึกแดงและตึกขาวจึงนับเปนยานการคาสําคัญที่รองจาก   
ยานสําเพ็งซึ่งเปนตลาดขายสินคาท่ีมาจากประเทศจีน66 ชาวอินเดียยานตึกแดงและยานตึกขาว
นอกจากประกอบอาชีพคาขายแลว บางคนยังทําหนาท่ีลามภาษาตางประเทศในกรมพระคลังสินคา
ดวย เชน ฮัจยี  อาลี อะหะหมัด นานา (ตนตระกูลนานา) ซึ่งตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน
พระนิเทศสันตพานิช นอกจากน้ียังมีตระกูลวงศอารยะซึ่งเปนพอคาอินเดียตระกูลสําคัญที่มีบทบาท
ทางการคาในยานตึกแดงและตึกขาว ตอมาเม่ือกิจการการคาของชาวอินเดียในกรุงเทพฯ เจริญ    
มากข้ึน จึงไดขยายรานคาไปยังบริเวณถนนราชวงศ ถนนอนุวงศ และถนนบํารุงเมือง แตการคาของ
ชาวอินเดียในบริเวณตึกขาวตึกแดงก็ยังคงดําเนินอยูตอไป  

 

4. ชุมชนชาวตะวันตก 
ชุมชนชาวตะวันตกต้ังถิ่นฐานอยูริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณกุฎีจีน ซึ่งบริเวณกุฎีจีนนี้

เปนที่อยูอาศัยของกลุมคนหลายเชื้อชาติทั้งชาวตะวันตก ชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกส         
โดยชาวตะวันตกเช้ือสายโปรตุเกสที่เคยอยูในกรุงศรีอยุธยาไดมาตั้งบานเรือนอยูบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยาทางดานใตกุฎีจีน โดยต้ังบานเรือนอยูตอลงไปจากชุมชนชาวจีนจึงเรียกกันวา “ฝร่ังกุฎี
จีน” โดยในสมัยธนบุรีไดมีการกอสรางโบสถคริสตชื่อ ซางตาครูส (Santa Cruz) เปนภาษา
โปรตุเกสแปลวา กางเขนศักดิ์สิทธิ์67 ตอมาชาวโปรตุเกสท่ีนับถือศาสนาคริสตบริเวณกุฎีจีนได
กลายเปนคนไทยไปหมดแลว แตยังคงมีการสืบทอดประเพณีทางศาสนาคริสตที่วัดซางตาครูส และ
ยังมีวัฒนธรรม การทําขนมแบบโปรตุเกสที่ยังหลงเหลืออยู เชน การทําขนมกุฎีจีน ซึ่งเปนขนมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของกลุมเชื้อสายโปรตุเกสในชุมชนกุฎีจีนทางบางกอกฝงตะวันตก  

ในชวงตนรัตนโกสินทรตั้งแตยานกุฎีจีนไปถึงหนาวัดประยุรวงศาวาส ไดเปนท่ีพํานัก
ของราชทูตตะวันตกและมิชชันนารีโปรแตสแตนทกลุมแรกๆ  ที่เดินทางเขามายังสยาม ซึ่งบริเวณ
ริมแมน้ําเจาพระยาใกลวัดประยูรวงศาวาส เปนที่ดินหลวงท่ีสรางตึกไวเปนที่รับรองแขกเมือง
เรียกวา “บริติช แฟคตอร่ี” ตอมาเรียกวา บานราชทูตหรือตึกพักทูต เนื่องจากในสมัยนี้พวกราชทูต

                                                           
66

 ผุสดี ทิพทัส, บานในกรุงรตันโกสินทร 2 รัชกาลท่ี 4-5 ( พ.ศ. 2394 – 2453 ), 13. 
67 ปรีดี พิศภูมิวิถี, กระดานทองสองแผนดิน, 197. 
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เดินทางโดยเรือเขามาจากสมุทรปราการและเขามาจอดเรือในบริเวณน้ี 68 หมอบลัดเลยและคณะ    
เปนตัวอยางของมิชชันนารีอเมริกันคนสําคัญที่เขามาอยูในสยามต้ังแตรัชกาลท่ี 3 - รัชกาลท่ี 5 โดย
ไดเชาบานเจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) บิดาของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ พักอาศัย
ถึง 15 ป ตอมารัชกาลท่ี 4 ไดทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินใหหมอบลัดเลยปลูกบานเรือนใหม
ที่ปากคลองบางกอกใหญ ริมปอมวิไชยประสิทธิ์  ซึ่งอยูดานหลังวังกรมหลวงวงศาธิราชสนิท 
หมอบลัดเลยจึงไดยายบานเดิมที่อยูในชุมชนบานสมเด็จเจาพระยามาอยูที่บานท่ีคลองบางกอกใหญ 
โดยใชเปนที่อยูอาศัย และเปนสถานที่ดําเนินการรักษาโรครวมทั้งทําโรงพิมพดวย จนกระทั่ง             
ถึงแกกรรมใน พ.ศ. 2416 ซึ่งเปนชวงตนรัชกาลที่ 5 ในสมัยตอมาเม่ือกลุมมิชชันนารีกลุมใหมที่  
เดินทางเขามาเผยแพรคริสตศาสนา และนําวิทยาการสมัยใหมแบบตะวันตกท้ังดานการแพทยเขามา
เผยแพรในสยาม ก็ไดดําเนินการรักษาโรคตามวิธีการแพทยแผนใหมตอจากหมอบรัดเลยเชนเดิม  

สวนกลุมคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานในบางกอกฝงตะวันตกน้ัน มีการตั้งบานเรือนกระจายอยู
บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและลําคลองสายตาง ๆ เชน คลองบางกอกใหญ คลองบางกอกนอย  
คลองวัดระฆัง คลองมอญ และคลองคูเมืองเดิมฝงตะวันตก69 โดยเฉพาะคลองบางกอกใหญนับเปน
พื้นที่ที่อยูอาศัยของชุมชนชาวไทยทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาท่ีหนาแนนมาก โดยคนไทย  
ที่อยูในบริเวณคลองบางกอกใหญสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

                1  กลุมที่อยูริมคลองบางกอกใหญทั้ง 2 ฟาก เจาของบานเรือนสวนใหญจะรับราชการเปน
ขุนนาง แตก็มีการทําสวนผลไมในบริเวณบานเปนอาชีพรองดวย 

                2 กลุมที่มีบานอยูริมคลองลึกเขาไป คนกลุมนี้สวนใหญเปนชาวสวน คือประกอบอาชีพ
ทําสวนและเปนพอคาแมคาขายผลผลิตจากสวน70  

                                                           
68 ส.พลายนอย, เลาเรื่องบางกอก, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2518), 22. 
69 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 81. 
70 สาวิตรี ทัพภะสุต. “ความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 

2398 – 2453.”, 20. 
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กลุมคนไทยในบางกอกฝงตะวันตกสวนใหญเปนพวกท่ีอาศัยอยูดั้งเดิม โดยมีการ     
ตั้งถิ่นฐานปะปนอยูกับกลุมชาวตางชาติอ่ืน ๆ ทั้งน้ีวัดเปนเสมือนศูนยกลางของชุมชนชาวไทย การ
ตั้งบานเรือนของผูคนไทยจึงไดกระจายตัวอยูรอบบริเวณวัดท่ีสําคัญ ไดแก วัดระฆังโฆษิตาราม   
วัดกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาส วัดทองนพคุณ เปนตน ทั้งน้ีสามารถวัดความหนาแนนของ
ชุมชนไดจากจํานวนวัดท่ีมีอยูแตละพื้นที่ อยางไรก็ตามคนไทยในบางกอกฝงตะวันตกไมไดมี
บทบาททางการคามากเทากับชาวจีนและชาวมุสลิม ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากคนไทยตองผูกติดอยูในระบบ
ไพรและอยูในสังกัดของมูลนาย จึงทําใหการตั้งบานเรือนในบางคร้ังตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับ
มูลนายท่ีตนสังกัด และการประกอบอาชีพสวนใหญของคนไทยในบางกอกฝงตะวันตกคือ การ
เพาะปลูก ทําสวนผลไม เชนเดียวกับคนไทยในพ้ืนที่อื่น ๆ 
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บทท่ี 4 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตก ชวง พ.ศ. 2442 - 2488 

 
เศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงใน พ.ศ.  2398 

สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกอยางชัดเจน โดยเฉพาะในสวน
รูปแบบและสถานท่ีตั้งของยานการคาและตลาดมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางกายภาพและสินคา  
กลาวคือ มีสินคาท่ีหลากหลายชนิดอีกทั้งตลาดก็เติบโตมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสนธิสัญญาไดเปด
โอกาสทางการคาใหกับชาวตางชาติสามารถเขามาคาขายไดอยางเสรี ซึ่งนับเปนปจจัยอันสําคัญ
อยางหนึ่งที่สงผลใหเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกเติบโตขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกน้ี ไดสงผลใหเกิดการพัฒนาทางกายภาพเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยบริเวณท่ีมีการขยายตัวของยานการคาภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงท่ีเห็น  
ไดอยางชัดเจน คือ บริเวณยานกุฎีจีน ยานบานสมเด็จเจาพระยา ยานตึกขาว ยานตึกแดง และยาน
คลองสาน ที่ประกอบไปดวยทาเรือกลไฟ โกดังสินคา หางรานตาง ๆ ซึ่งพ้ืนท่ีเหลาน้ีมีทําเลท่ีตั้งอยู
ริมแมน้ําเจาพระยา  เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหเห็นไดวาการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของบางกอก            
ฝงตะวันตกในชวงแรกๆหลังจาก การทําสนธิสัญญาเบาวริงยังคงจํากัดอยูเพียงพื้นที่สวนใหญ      
ริมแมน้ําเจาพระยาเปนหลัก 

ตอมาเมื่อมีการสรางทางรถไฟเชื่อมตอแตละภูมิภาคเขาสูสวนกลาง โดยใน พ.ศ. 2442 

ในพื้นที่ของบางกอกฝงตะวันตกไดมีการสรางสถานีบางกอกนอย เพื่อเปนสถานีตนทางรถไฟสาย
บางกอกนอย – เพชรบุรี ซึ่งไดสงผลใหการขนสงสินคาท่ีแตเดิมใชขนสงทางนํ้าเปนเสนทางหลัก  
อันมีขอจํากัดของการสัญจรในบางพื้นท่ีที่ไมมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน ดังน้ันการสรางทางรถไฟ
สายบางกอกนอยจึงสงผลใหการขนสงทางบกมีความสะดวกมากขึ้น อีกท้ังยังลดระยะเวลาในการ
เดินทางและลดคาใชจายลงอีกดวย การสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย - เพชรบุรีซึ่งตอมาไดขยาย
เสนทางรถไฟลงไปยังภาคใตไดสงผลใหสินคาตาง ๆ เชน ขาว ไม ผลไม และเนื้อสัตว ถูกสงมายัง
บางกอกฝงตะวันตกเพ่ือกระจายสินคาหรือสงผานไปยังแหลงอ่ืนๆ จนสงผลใหเกิดชุมชนการคา   
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ที่เปนศูนยกลางซื้อขายสินคา อีกทั้งยังกอใหเกิดความสัมพันธระหวางบางกอกฝงตะวันตกกับ
ภูมิภาคตางๆอยางรวดเร็ว  

นอกจากน้ีตอมาเมื่อมกีารสรางสะพานพระพุทธยอดฟา (สะพานปฐมบรมราชานุสรณ) 
เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรทางบกขามแมน้ําเจาพระยา รวมท้ังโครงการตัดถนน 11 สาย ในบางกอก
ฝงตะวันตกนับตั้งแต พ.ศ. 2473 ยิ่งไดมีสวนสงเสริมใหการขนสงสินคาและการสัญจรทางบก
ระหวางบางกอกฝงตะวันตกกับพื้นที่ตางๆมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงไดสงผล   
ใหเศรษฐกิจ และความเจริญของบางกอกฝงตะวันออกหรือฝงพระนครขยายตัวเขามาสูบางกอก   
ฝงตะวันตกมากข้ึน ซึ่งเปนพื้นทีข่องบางกอกฝงตะวันตกมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่กําลังเกิดข้ึนดวย อยางไรก็ดีการเติบโตทางเศรษฐกิจเหลาน้ีไดสงผลกระทบโดยตรง   
ตอการเปลี่ยนแปลงสังคมและวิถีชีวิตของชาวบางกอกฝงตะวันตก  ทั้งดานทําเลท่ีอยูอาศัย อาชีพ 
การขยายตัวของชุมชน การยายถิ่นฐาน รวมท้ังความสัมพันธระหวางชุมชนที่มีการติดตอทั้งภายใน
ชุมชนบางกอกฝงตะวันตกเอง และการติดตอกับชุมชนภายนอกพื้นที่อีกดวย 

เศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกไดเติบโตข้ึนสืบเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ ที่ได    
กลาวมาขางตน  จนกระท่ังเม่ือประเทศไทยไดเขารวมสงครามมหาเอเชียบูรพากับญ่ีปุนใน          
พ.ศ. 2484 กองทัพญ่ีปุนจึงไดเขามาใชสถานีรถไฟบางกอกนอยเปนกองบัญชาการหนวยทหาร 
รวมท้ังใชในการขนสงกําลังทหาร เสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณใหกับกองกําลังทหารญ่ีปุน
ทั้งในพมาและมลายู ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหสถานีรถไฟบางกอกนอยกลายเปนพ้ืนท่ีเปาหมายหน่ึง   
ที่ฝายพันธมิตรพยายามทิ้งระเบิดโจมตี  เพื่อตัดเสนทางการขนสงยุทธปจจัยของกองทัพญ่ีปุน 
ภายใตสภาวการณเชนน้ีไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตก
โดยตรงอีกคร้ัง ดังน้ันในบทที่ 4 ผูศึกษาจะพยายามอธิบายใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคมของบางกอกฝงตะวันตกภายใตบริบทตางๆท่ีเกิดข้ึนในชวง พ.ศ. 2442 - 2488 

โดยลําดับดังนี ้
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4.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตก 
นับตั้งแตทศวรรษที่ 2430 เปนตนมา เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตข้ึนมากโดยมีสาเหตุ  

มาจากปจจัย 2 ประการ ประการแรกคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก 
โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ ประการท่ี 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขนสง ซึ่งการ
ขนสงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตของสินคา และสามารถขนถายสินคาไดเปน
จํานวนมาก ในชวงเวลาดังกลาวสยามไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพดานการขนสงใหเกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอบสนองตอการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกเชนกัน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาการขนสงทางนํ้าที่อาศัยแมน้ําลําคลอง
รวมทั้งการพัฒนาเสนทางการคมนาคมทางบก โดยไดมีการสรางทางรถไฟเช่ือมตอภูมิภาคตาง ๆ 
เพื่อเปนการขยายเสนทางคมนาคมขนสงของประเทศอีกทางหนึ่งดวย ทั้งน้ีเร่ิมตนจากสรางเสนทาง
รถไฟสายกรุงเทพ –โคราช เปนสายแรกใน พ.ศ. 2434 และไดมีการสรางทางรถไฟสายอ่ืน ๆ        
ในเวลาตอมา 

ในกรณีของการสรางทางรถไฟท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอก
ฝงตะวันตกเกิดขึ้นอยางชัดเจน เมื่อมีการสรางเสนทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรีใน       
พ.ศ. 2442 ซึ่งนับเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงท่ีสงผลตอการขยายตัวของบางกอกฝงตะวันตก
ในฐานะชุมทางการคา ดังปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมเทศาภิบาลของพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ที่ไดกลาวถึงความเจริญของพื้นที่และการเติบโตเปนชุมชน        
ทางการคาในเขตพ้ืนที่ที่มีเสนทางรถไฟตัดผาน ดังขอความในรายงานการประชุมเทศาภิบาล    
ตอนหน่ึงวา 

 

 การรถไฟนับเปนหัวใจในการคาของราษฎรอยูเปนอันมาก เมื่อมีทางไปมา
สะดวก    กับรถไฟสะดวกข้ึน และสินคาแบบนี้ก็ไหลมาสูรถไฟโดยไมตองสงสัย เมื่อ
ไดตัดถนนไป ณ ที่ใดสองขางทางท่ีตัดไปนั้นก็จะมีผูประกอบการทํามาหากิน1  

 
                                                           

1 กระทรวงมหาดไทย,“รายงานการประชุมเทศาภิบาล” เทศาภิบาล, เลม 4 แผนที่ 23 (1 กุมภาพันธ 
ร.ศ.126), 158. 
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จากขอความขางตนไดสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของชุมทางการคา  และ
ความสัมพันธระหวางเมืองตาง ๆ ที่เสนทางรถไฟตัดผานซึ่งในกรณีของการสรางสถานีรถไฟ
บางกอกนอยเปนสถานีตนทาง ก็ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตก
เชนกัน ซึ่งในการสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย - เพชรบุรี และทางรถไฟสายปากคลองสาน - 
มหาชัย ไดมีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของบางกอก     
ฝงตะวันตกอยางตอเน่ือง 
 

4.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายหลังการสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย – 
เพชรบุรี              
ในชวงกอนที่จะมีการสรางสถานีรถไฟบางกอกนอย ชุมชนบางกอกฝงตะวันตกไดมี

การขยายตัวเนื่องจากมีการสรางโรงพยาบาลศิริราช กลาวคือ พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5 : พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453) ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการสราง
โรงพยาบาลข้ึนทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของพระราชวังบวร
สถานภิมุข (วังหลัง) ที่รางอยู เพื่อเปนสถานที่รักษาโรคแกประชาชนท่ัวไป และตอมาเมื่อสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑฯ เสด็จทิวงคต ใน พ.ศ. 2430 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯ ให
ใชไมจริงในการกอสรางพระเมรุ ณ ทองสนามหลวง และเมื่อเสร็จงานแลวพระองคไดพระราชทาน
พระเมรุมาสรางโรงพยาบาลศิริราชดวย โดยรัชกาลท่ี 5 ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปดโรงพยาบาล       
ศิริราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 24312 สําหรับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชใน
ระยะแรกมีการรักษาท้ังแผนปจจุบันและแผนโบราณควบคูกันไป เนื่องจากผูคนทั่วไปยังไมวางใจ
ในการรักษาแผนปจจุบัน อยางไรก็ตามการมีโรงพยาบาลศิริราชไดทําใหบริเวณบางกอกนอย
กลายเปนศูนยกลางทางสาธารณสุข ซึ่งสงผลใหมีการเขามาต้ังบานเรือน และอาคารรานคาบริเวณ
ใกลกับโรงพยาบาลศิริราชเปนจํานวนมากอีกดวย 

 
                                                           

2 “กําเนิดศิริราช” ใน ศิริราชรอยป ประวัติและวิวฒันาการ (กรุงเทพฯ : บริษัททวิคตอรีเ่พาเวอร 
พอยต, 2531 คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพเพื่อเปนที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่        
ศิริราชมีอายุครบรอยป วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2531), 5-10. 
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ตอมาภายหลังรัชกาลที่ 5 ไดทรงมีพระราชดําริวาในทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาสมควรสรางทางรถไฟเพ่ือลงสูภาคใต จึงโปรดเกลาฯ ใหกรมรถไฟดําเนินการ เวนคืน
ที่ดิน และเร่ิมสรางทางรถไฟจากสถานีบางกอกนอยถึงสถานีเพชรบุรีนับตั้งแต พ.ศ. 2442 โดยมี
สถานีรถไฟบางกอกนอยเปนสถานีตนทางจึงจําเปนจะตองมีพื้นท่ีสําหรับสถานี และเปนสถานีเก็บ
รถ รวมท้ังมีโรงเก็บรถ โรงซอมบํารุง โรงเก็บอุปกรณการเดินรถสายใตและตะวันตก  เพื่อใชเปน   
ที่เก็บฟน-น้ํา รางรถไฟ ไวคอยกลับรถหรือรางหลีก ทําใหตองใชพื้นท่ีเปนบริเวณกวางจึงไดมีการ
เวนคืนท่ีดินจากภาคสวนตางๆ อาทิ ที่ดินชาวบาน 3 ที่ดินพระราชวังบวรสถานภิมุข (บางสวน)      
วัดอมรินทาราม ที่ดินมัสยิดบางกอกนอย (มัสยิดหลังเดิม) รวมถึงบานเรือนของชาวบานยานบานบุ 
ยานวัดสุวรรณารามไลไปถึงคลองมหาสวัสด์ิ4 เปนตน สําหรับสถานีรถไฟบางกอกนอยเร่ิมสราง 
ใน พ.ศ. 2442 และเร่ิมเปดใหมีการเดินรถ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 ซึ่งรัชกาลท่ี 5 ไดเสด็จ  
พระราชดําเนินมาเปดสถานีรถไฟบางกอกนอย เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 สําหรับคาใชจาย
ในการสรางเสนทางรถไฟสายนี้ประมาณ 7,880,000 บาท 5 โดยระยะแรกโปรดเกลาใหเรียกวา    
“รถไฟเพ็ชรบุรี”  

การสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย - เพชรบุรีไดสงผลใหบริเวณบางกอกนอย
กลายเปนชุมชนการคาแหงใหมของบางกอกฝงตะวันตก ควบคูกับเขตการคาขายเดิมท่ีบริเวณ  
คลองสาน ซึ่งแตเดิมบริเวณคลองสานริมฝงแมน้ําเจาพระยาเปนยานการคาขนาดใหญควบคูกับ    
ฝงพระนครมาอยางตอเนื่อง เพราะเปนทาเรือกลไฟ ที่เรียกวา “ฮวยจุงลง” เปนท่ีจอดเรือสินคา      
ซึ่งเม่ือเรือสินคามาเทียบทาท่ีฮวยจุงลงแลวจะมีโกดังใชเปนท่ีเก็บพักสินคาเหลาน้ี กอนจะแจกจาย
ไปยังรานคาตาง ๆ6  แตเมื่อมีเสนทางขนสงทางรถไฟจึงทําใหกลุมพอคามีการขนยายสินคาออกมา

                                                           
3 สจช. ร.5 น.18.1/128 “เรื่องเจาหนาท่ีซื้อท่ีของกรมรถไฟ จะซื้อท่ีดินของนายรอยเอกหมอมหลวง

ชิต, นายปราบ, นายเอ่ียม, นายนิ่ม ตําบลบานบุ.” 30-31 พฤศจิกายน ร.ศ.120. 
4 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “สถานีรถไฟบางกอกนอยกับการเปลี่ยนแปลงในยานบานบุ”, โครงการ

ชุมชนทองเที่ยวย่ังยืนในชุมชนบานบุและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกนอย, 2550, 34. 
5 การรถไฟแหงประเทศไทย, 100 ป รถไฟไทย : 26 มีนาคม 2540 ครบรอบวันสถาปนากิจการ

รถไฟ 100 ป (กรงุเทพฯ : โรงพิมพการรถไฟ, 2540), 72. 
6 คุณหญิงจํานงศรี รัตนิน, ดุจนาวากลางมหาสมุทร, 53. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 
 

 
 

สูทําเลใหมในบริเวณบางกอกนอย จึงสงผลใหบริเวณบางกอกนอยมีพอคาแมคาในพื้นท่ี พอคา
แมคาจากพ้ืนที่อื่น ๆ รวมท้ังพอคาชาวจีนเขามาตั้งบานเรือนและรานคามากขึ้น  

นอกจากน้ีการสร างทางรถไฟสายบางกอกนอย  - เพชรบุ รี  ยังไดทํ าให เกิด
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางบางกอกฝงตะวันตกกับเมืองตาง ๆ  ในภูมิภาคตะวันตกและใต 
ที่มีเสนทางรถไฟเชื่อมผาน โดยเฉพาะกับมณฑลราชบุรีที่ประกอบดวยเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี 
เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี และเมืองปราณบุรี ทั้งน้ีเนื่องจากเศรษฐกิจของมณฑลราชบุรี
เติบโตข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากลักษณะสินคาท่ีหลากหลายในพื้นท่ีแตละเมือง โดยอาชีพของผูคนใน
มณฑลราชบุรี เขตเมืองเพชรบุรีและกาญจนบุรี นิยมการทําไรยาสูบ ออย ถั่ว งา ฝาย ปอ และคราม 
โดยมีการนิยมทําสวนในเขตราชบุรีและสมุทรสงคราม สําหรับอาชีพประมงและนาเกลือ พบแถว
เมืองสมุทรสงครามและเพชรบุรี7 ดังน้ันสินคาตางๆจากหัวเมืองเหลาน้ีจึงถูกสงเขามายังตลาด        
ที่สถานีรถไฟบางกอกนอย และบริเวณใกลเคียงรวมถึงตลาดในฝงพระนครอีกดวย 

พื้นท่ีบางกอกนอยไดกลายเปนชุมชนการคาแหงใหมที่มีความสําคัญในดานการคา 
สินคาทางเกษตรกรรม และขาวจากมณฑลราชบุรีที่นําเขามาสีเปนขาวสารในบางกอกฝงตะวันตก  
เนื่องจากบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาต้ังแตคลองสานลงไปถึงราษฎรบูรณะ และตามลําคลองตาง ๆ  
เปนที่ตั้งของโรงสีที่กระจายตัวอยูทั่วไป ซึ่งสวนใหญเปนกิจการของพอคาชาวจีน โดยในบางกอก
ฝงตะวันตกมีการเพ่ิมจํานวนของโรงสีอยางตอเนื่องเพื่อรองรับกับปริมาณขาวท่ีมาจากแหลงตาง ๆ
ขางตน  อาทิ ใน  พ .ศ.  2441 ปรากฏจํานวนโรงสีในฝงตะวันตกมีจํานวน  15 โรง8 ตอมาใน          
พ.ศ. 2462 จํานวนโรงสีเพิ่มข้ึนเปน 36 โรง9 เปนตน นอกจากน้ีการมีทางรถไฟผานพ้ืนที่บางกอก   
ฝงตะวันตกยังไดสงผลใหพอคาสามารถขนสงขาวสารทางรถไฟไดสะดวกกวาทางเรือ  บริเวณ
บางกอกนอยจึงกลายเปนศูนยกลางการคาและการขนสงแหงใหมอีกแหงหน่ึง ภายหลังจากการท่ี

                                                           
7 ชยันต ออไอสูญ, “สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 13. 
8 สจช. ร.5 ค. 17/9 “เรื่องพวกโรงสีรองขอใหชวยเหลือผูรายลักเขา และรายงานบัญชี ม. ฮารดวน   

วาดวยโรงสีเขา.” 10 มิถุนายน – 8 มกราคม  ร.ศ. 117. 
9 สจช. ร.6 น. 3.1/69 “เรื่องบาญชีรายชื่อเจาของโรงสี พระยาประชากรกิจวิจารณ อธิบดีกรม

สุขาภิบาล เสนอเจาพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล.” 11 มีนาคม พ.ศ. 2462. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

 
 

ทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรี เปดดําเนินการนับต้ังแต พ.ศ. 2446 พอคาแมคาจากมณฑล
ราชบุรีและมณฑลนครชัยศรีไดนําสินคาจากทองถิ่น ไดแก ขาว และผลไมเขามาคาขายในตลาด
บางกอกนอยอยางตอเน่ือง 

บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยจึงเปนจุดศูนยรวมผูคนจากมณฑลราชบุรีและมณฑล
นครชัยศรี ผลจากการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วจึงสามารถนําพาผูคนรวมถึงสินคาจากตางถิ่น
เขามายังตลาดที่สถานีรถไฟบางกอกนอยมากยิ่งข้ึน จึงทําใหเกิดตลาดท่ีเปนศูนยกลางการซื้อขาย
สินคา ทั้งผลผลิตทางเกษตรกรรมจากสวนในบางกอกฝงตะวันตกและสวนจากภูมิภาคตะวันตก 
รวมทั้งสินคาหัตถกรรมจากเมืองนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี หลั่งไหลเขามาขาย  
เปนจํานวนมากโดยตลาดท่ีตั้งอยูบริเวณสถานีรถไฟแหงน้ีในชวงเวลาตอมาเรียกช่ือวา “ตลาดศาลา
น้ํารอน” หรือที่ชาวบานในพ้ืนท่ีเรียกกันวา “ตลาดหัวรถไฟ” ซึ่งไดมีการสันนิษฐานวามีที่มาจาก
ศาลาที่ประทับของรัชกาลท่ี 5 และพระบรมวงศานุวงศ ในเวลาเสด็จพระราชดําเนินมายังสถานี
รถไฟบางกอกนอยและวัดอมรินทาราม โดยจะมีการเตรียมถวายน้ํารอนและน้ําชาแกเจานาย       
จากคําบอกเลาศาลานี้มีลักษณะสวยงามและใหญพอประมาณ ตอมาศาลาน้ีกลายเปนที่เตรียม        
น้ํารอนและน้ําชาสําหรับคนที่มานมัสการหลวงพอโบสถนอย วัดอมรินทารามแทน 10 นอกจาก
การคาขายที่ตลาดศาลาน้ํารอนแลวพอคาแมคาที่มาจากสวนตอนในและภูมิภาคตะวันตก ยังไดนํา
สินคาไปขายยังฝงพระนครโดยการขามฝาก หรือนําไปสงตอยังตลาดทาเตียน ปากคลองตลาดซึ่ง
เปนตลาดขนาดใหญของกรุงเทพฯ อีกดวย นอกจากนี้บริเวณใกลเคี ยงกับสถานีรถไฟธนบุรียังมี
ตลาดวัดทองใกลวัดสุวรรณาราม ซึ่งตลาดเหลาน้ีตางไดรับความนิยมจากผูคนทั้งจากบางกอก      
ฝงตะวันตกรวมท้ังผูคนที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ ดวย 

การขยายตัวของเสนทางการคมนาคมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่บางกอกฝงตะวันตก  นอกจาก
การสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรีแลวยังมีการสรางทางรถไฟสายปากคลองสาน – 
มหาชัย ขึ้นใน พ.ศ. 2444 ดวย ทั้งน้ีเพื่อใชเปนเสนทางรถไฟที่สําคัญอีกสายหนึ่ง โดยทางรถไฟ   
สายน้ีเร่ิมตนจากสถานีรถไฟปากคลองสานใกลปอมปดปจจนึก ริมแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตก
ไปถึงสถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวประมาณ 33.1 กิโลเมตร โดยมีชาวตางชาติที่เขา

                                                           
10 สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), เวียงวังฝงธนฯ ชุมชนชาวสยาม, 321-322. 
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หุนขอพระบรมราชานุญาตต้ังบริษัทเพื่อขอสัมปทานรถไฟสายนี้จํานวน 11 คน ไดแก พระยา  
พิพัฒโกษา (เศเลสติโน ซาเวียร)  มิสเตอรอีเอม เกนช  มิสเตอรบีบีซี เกช  มิสเตอรซี เกรมเมอร  
หมอแอสดอยเซอร  มิสเตอรเอช แดมโฮม  มิสเตอรซี เอส ยอช  มิสเตอรเอ ซี โฮนซ  มิสเตอร        
เย แมคไค  มิสเตอรเยแมนอิแวน และมิเตอรซี แซนเดอรเรโกฮี ซึ่งชาวตางชาติ 11 คนที่ไดขอตั้ง 
“บริษัททาจีนเรวเวกัมปนีลิมิเต็ดทุนจํากัด”11 เพื่อสรางเสนทางรถไฟสายปากคลองสาน-มหาชัย 
โดยผูคนทั่วไปเรียกชื่อทางรถไฟสายน้ีวา “รถไฟสายทาจีน” ทางรถไฟสายน้ีไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหสรางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 และเมื่อสรางสําเร็จแลวไดนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินประพาสทางรถไฟสายน้ี         
เปนปฐม โดยในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2447 รัชกาลที่ 5 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 :

พ.ศ. 2453-2468)  เสด็จแทนพระองคไปทรงเปด ดังปรากฏรายละเอียดในหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
ความวา  
 

คร้ันถึงกําหนดท่ีจะเปดการเดินรถไฟสายน้ี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเปดรถไฟในวันน้ี เวลา
เชา 2 โมงเศษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จโดยรถพระที่นั่งไปประทับเรือกลไฟ
พระที่นั่งท่ีทาราชวรดิษฐ ลองไป ตามลํานํ้าเจาพระยา เทียบที่ทาสะพานนํ้าสเตช่ัน
รถไฟใตปากคลองสาร เสด็จพระดําเนินข้ึนไปประทับที่สเตช่ัน ในท่ีนี้มีพระบรม
วงษานุวงษขาราชการ และบริษัทท่ีสรางทางรถไฟสายนี้กับราชฑูตตางประเทศเฝ า
พรอมกัน แลวพระยาพิพัฒโกษาผูเปนหัวหนาของบริษัทไดกราบทูลรายงานการสราง
ทางรถไฟสายน้ีจนแลวสําเร็จจบแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระราชดํารัส
ตอบ และจะทรงนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาใหทรงทราบ ฝาละอองธุลีพระบาท 
แลวไดทรงตรึงตะปูที่รางรถไฟตรงท่ีประทับเปนการสมมุติวาเปนแลวสําเร็จดวยพระ
หัตถเสร็จแลวพระยาพิพัฒโกษาไดเชิญเสด็จเสวยเคร่ืองวางท่ีหองสเตช่ันนั้น       

                                                           
11 กฎหมายรัชกาลท่ี 6 (ร.ศ.128, 129, 130) (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินติ้งแอนพลับลิชช่ิง, 2550, 

โปรดเกลาฯ พระราชทานพิมพเนือ่งในงานพระราชทานเพลิงศพนายศักดา โมกคมรรกุล), 126. 
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พรอมดวยพระบรมวงษานุวงษขาราชการและราชทูตตางประเทศเสร็จแลว เวลาเชา 3 
โมง 8 นาที รถไฟใชจักรลากรถพวงซึ่งมีพระบรมวงษานุวงษขาราชการและชาว
ตางประเทศกับราษฎร ซึ่งโดยสารไปดวยนั้นออกจากสเตชั่นไปยังทาจีน และจะได
กลับมาเปนการสมมุติ     วารถไฟสายน้ีเดินรับมหาชน โดยสารไปมาไดตั้งแตวันน้ี
เปนตนไปแลวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จกลับไปเปนเสร็จการ12 

 

ภายหลังจากท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จกลับแลว    
รัชกาลท่ี 5 ไดเสด็จไปยังสถานีคลองสาน ดังปรากฏในบันทึกรายวันของพระเจาบรมวงศเธอ      
กรมพระสมมตอมรพันธุความวา  

 

เที่ยงเศษเสดจลงเรือกลไฟไปข้ึนทาใตปากคลองสารตรงฮองกงแบงกขามทรง
รถไฟ  สายทาจีน รถไฟสายน้ีเขาทําสําเร็จจะเปดใชไดอยูแลว แตกอนท่ีจะเปด พระยา
พิพัฒนเชิญเสดจประพาศเสียกอน ออกรถเท่ียง 45 แรกเปนหมูบานคือ บานพระยางํา
เมือง เปนตน ตอไปเปนสวน มีหมาก มพราว พลูเปนพื้น รถไฟเฉียดลังวัดอินทาราม
ขามคลองท่ีจะไปวัดโพธินิมิตออกสําเหร แลผานชิดหลังวัดจันทาราม วัดราชคฤห
ตอไปเหนทายวัดนางนอง ขามสะพานคลองวัดราชโอรถ ผาวัดราชโอรสขางปาไป 
ตอไปมีวัดชายอีกวัดหน่ึงขางซายมือตอไปมีอีกวัดหน่ึงไมทราบวาวัดอะไร พนสวน
แลวออกพงสแกแลวออกทุง เหนทิวไมคลองภาษีเจริญ คลองมหาไชยทั้งสองขาง 
แลเหนเขาบางปลาสรอยรัวๆ ดวยทุงนา เปนทุงน้ําเคมมีตนชะคราม ตอไปคือพงไมน้ํา
เคมคือจาก โกงกาง โพทเลเปนตน ถึงสเตช่ันทาจีนบาย 2 โมง 10 นาที ทางโมง 1 กับ 
4 นาที สเตชั่นอยูหลังปอมวิเชียรโชฎก เสดจประทับท่ีพักนาปอมทรงฉายรูปแลทํา
ครัวเสวยถึงบาย 4 โมง เสวยแลวเสดจแวะทอดพระเนตรในปอมหนอยหนึ่งแลวเสด
จกลับ ขากลับเดิรเร็วถึงสเตช่ันคลองสารไมทันค่ํา เสดจกลับสวนดุสิต13 

 

                                                           
12พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยู, ราชกิจจานุเบกษา (กรุงเทพฯ : ตนฉบับ, 2540), 740. 
13 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ, บันทึกราชกิจรายวนั (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.), 23. 
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อยางไรก็ดีทางรถไฟสายปากคลองสาน – มหาชัย เร่ิมเปดการเดินรถไฟใหประชาชน
โดยสาร ไปมาไดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2447 ตอมาเม่ือบริษัททาจีนเรลเวกัมปนีลิมิเต็ดทุนจํากัด
ประสบความสําเร็จในการเดินรถไฟ จึงไดตั้งบริษัทรถไฟแมกลองจํากัดข้ึนอีกบริษัทหน่ึงและไดรับ
หนังสือสัญญาอนุญาตสัมปทาน ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2448 เพื่อเปดทางรถไฟสายใหมจาก
มหาชัย (ทาจีน) ไปแมกลอง เปนระยะทางยาว 33.8 กิโลเมตร ทั้งน้ีเพื่อใชเปนเสนทางสําหรับผูที่จะ
เดินทางไปแมกลอง ตองนั่งเรือขามฟากจากมหาชัยไปยังทาฉลอม แลวไปขึ้นรถไฟท่ีสถานีวัด   
บานแหลมไปถึงสถานีปลายทางแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 14 อยางไรก็ดีการเปดเสนทาง
รถไฟจากสถานีปากคลองสานไปถึงมหาชัย  และขยายไปถึงแมกลองไดสงผลใหการคาของ
บางกอกฝงตะวันตกขยายตัวมากข้ึน เพราะการขนสงสินคาทางรถไฟที่รวดเร็วกวาทางเรือ ทําให
ผลิตผลทางการเกษตร และอาหารทะเลจากแมกลองและมหาชัยสามารถสงเขามาขายในตลาดตางๆ
ที่อยูในฝงบางกอกตะวันตกไดรวดเร็วและสะดวกย่ิงข้ึน ดังน้ันชุมชนแถบเสนทางรถไฟน้ีเปน    
ชุมทางการคาสําหรับรองรับสินคาที่ขนสงมาจากแมกลองและมหาชัยเปนสําคัญ 

การเปลี่ยนแปลงทางการคาท่ีเกิดจากการสรางทางรถไฟปากคลองสาน – มหาชัย      
ยังทําใหชุมชนตาง ๆ ในบริเวณรอบสถานีรถไฟปากคลองสานกลายเปนยานการคา จึงสงผลใหเกิด
การโยกยายและขยายตัวจากศูนยกลางการคาจากบริเวณริมนํ้ามาสูเสนทางรถไฟ จนบริเวณชุมทาง
สถานีรถไฟของชุมชนตาง ๆ บางกอกฝงตะวันตกกลายเปนชุมชนทางการคาท่ีสําคัญ อันนําไปสู
การปรับตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีกลุมผูคาชาวจีน และกลุมผูคาในพ้ืนที่เปนกลไกสําคัญ 
นอกจากน้ีในเวลาตอมาทางรถไฟสายบางกอกนอย-เพชรบุรี ไดมีการสรางเสนทางขยายลงไปทาง
ภาคใต โดยเฉพาะชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา ซึ่งสรางแลวเสร็จ
ใน พ.ศ. 246415 ยิ่งทําใหสินคาจากทางใตหลั่งไหลเขามายังบางกอกฝงตะวันตกมากข้ึน  ดังจะเห็น
ไดจากขอความตอนหน่ึงที่กลาวถึงการขยายตัวของทางรถไฟลงไปทางภาคใตความวา 

 

                                                           
14 ส. พลายนอย, “100 ปรถไฟไทย”, สารคดี 13, 119. 
15 การรถไฟแหงประเทศไทย, 100 ป รถไฟไทย : 26 มีนาคม 2540 ครบรอบวันสถาปนากิจการ

รถไฟ 100 ป, 72. 
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ผานบางตะพาน, ชุมพร, หลังสวนแลสุราษฎรธานี เมื่อถึงทุงสงแลวแยก
ออกไปเปนสองทาง ทางหน่ึงแยกไปทางตวันตกยังตรัง สวนทางตวันออกน้ันผาน
ทางที่แยกไปยังนครศรีธรรมราช, พัทลุง, อูตะเภา, ยะลาแลระแงะ ทางสายแยกนคร
นั้นยาวเพียง 36 กิโลเมเตอร ที่ตําบลอูตะเภาน้ี มีทางแยกไปยังฝงตวันตกแหงแหลม
มลายู ผานเมืองเคดาทางหน่ึงยาว 48 กิโลเมเตอร แลแยกลงไปยังสงขลาอีกทางหนึ่ง
ยาว 28 กิโลเมเตอร16  
 

โดยเสนทางรถไฟสายใหมที่ขยายตัวลงไปยังภาคใตนี้เรียกวา “รถไฟหลวงสายใต” 
และตอมาใน พ.ศ. 2465 รัชกาลที่ 6 ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อมตอทาง
รถไฟสายเหนือกับสายใต เพื่อสามารถเดินรถไฟติดตอกันไดทุกทิศขึ้น โดยสะพานพระราม 6 สราง
แลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.  2469  (รัชกาลท่ี 6  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน    
พระบรมนามาภิไธยไวเปนนามสะพานตั้งแตเร่ิมกอสรางวา “สะพานพระราม 6” เพื่อเปนที่ระลึก
แหงรัชสมัย) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7 : พ.ศ. 2468-2477) ไดเสด็จพระราช
ดําเนินประกอบพิธีเปดสะพานพระราม 6 เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 246917 อยางไรก็ดีการสราง
สะพานพระราม 6 ทําใหการเชื่อมทางรถไฟสายตะวันออกกับสายตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา   
ไดเร่ิมขึ้น และยังใชเปนเสนทางการคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ กับมณฑลตาง ๆ ใหมีความสะดวก
ยิ่งข้ึน เนื่องจากไมตองจํากัดการขนถายสินคาเฉพาะทางเรือขามแมน้ําเทาน้ัน การสรางสะพาน
พระราม 6 จึงนับเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงท่ีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ 
ทั้งทางฝงพระนครและบางกอกฝงตะวันตก  

สําหรับการสรางสะพานพระราม 6 นั้นมีวัตถุประสงคแรกเร่ิมเพ่ือใชเปนสะพาน
สําหรับรถไฟขามแมน้ําเทาน้ัน จึงทําใหการคมนาคมทางถนนยังไมสามารถเชื่อมตอระหวาง        
ฝงพระนครและฝงตะวันตกไดทั้งหมด ตอมาในวาระท่ีสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ป 
รัชกาลท่ี 7 จึงทรงมีพระราชดําริเห็นวาฝงพระนครไดเจริญกาวหนาข้ึนมาก  และขยายไปทางดาน
ตะวันออกมากกวาดานอ่ืน แตทางดานฝงตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ติดกันยังคงเปนเรือกสวนและมีผูคน
                                                           

16 ที่รฦกแหงการเปดทางรถไฟหลวงสายใต (พระนคร : ม.ป.ท., 2459), 20 
17 สจช. ม. ร.7 พ/6 “เรื่องสะพานพระราม 6 ขามแมน้ําเจาพระยา.” 18 ตุลาคม  – 8 มกราคม 2469. 
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อาศัยอยูมาก อีกท้ังการเดินทางไปมาระหวางฝงพระนครกับบางกอกฝงตะวันตกยังคงยากลําบาก 
การเดินทางสวนใหญยังตองใชแตเสนทางเรือ แตเมื่อเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันออกเร่ิม
ขยายตัวมากข้ึน รัชกาลที่ 7 จึงทรงเห็นความสําคัญและทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานขามแมน้ํา
เจาพระยา เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรไปมาระหวางฝงพระนครและฝงตะวันตกใหมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเรียกชื่อสะพานน้ีวา “สะพานปฐมบรมราชานุสรณ” หรือสะพานพระพุทธยอดฟา 
พรอมทั้งไดมีโครงการตัดถนน 11 สายเขาไปยังฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเพื่อใชเปนเสนทาง
สัญจรและขนสง ซึ่งนับเปนปจจัยของการขยายเสนทางคมนาคมที่ไดนําการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจมาสูบางกอกฝงตะวันตกอยางตอเน่ือง 

 

4.1.2 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายหลังการสรางสะพานพระพุทธยอดฟา 
ในชวง พ.ศ. 2468-2470 สยามประสบปญหาทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกตกต่ําอยางหนักหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และผลจากการใชจายเงินจํานวนมากในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดมีสวนผลักดันใหเกิดการขาดดุลงบประมาณ
แผนดินสะสมเปนจํานวนมาก ดังตารางตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการขาดดุลงบประมาณแผนดินระหวาง พ.ศ. 2463-2468 
 

พ.ศ. เงินรายได เงินรายจาย รายจายเกิน 
2463 72,500,000 82,130,126 9,630,126 

2464 77,800,000 82,032,582 4,232,582 

2465 79,000,000 87,416,713 8,416713 

2466 80,000,000 90,216,043 10.216,043 

2467 84,000,000 93,125,688 9,125,688 

2468 91,000,000 98,875,238 3,875,239 
 

ที่มา : “พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.  2465-2473” อางใน เกียรติชัย พงษพาณิชย, 
ปฏิวัติ 2475 (พระนคร : แพรพิทยา, 2514), 59-60. 
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ภายใตภาวการณขาดดุลงบประมาณ รัฐบาลไดดําเนินการตางๆ  เพื่อหาทางปองกัน     
มิใหการคลังของประเทศอยูในสภาพที่ลมละลาย18 โดยรัฐบาลไดเร่ิมตนจากการตัดทอนรายจาย    
ที่ไมจําเปนออกไป รัชกาลท่ี 7 ไดทรงตัดทอนรายจายในราชสํานัก เพื่อเปนตัวอยางแกหนวยงาน
ราชการตาง ๆ นอกจากน้ีมีการลดจํานวนขาราชการในกระทรวงตาง ๆ ใหลดนอยลง แตเนื่องดวย
ขณะน้ันภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมตกตํ่าลงอยางมาก  จึงไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจของสยาม  
ใหทรุดตัวลง จนประชาชนไดรับความเดือดรอนจากภาวะขาวยากหมากแพง แตอยางไรก็ตาม        
ในสวนของการสรางถนน รัชกาลที่ 7 ยังคงทรงเห็นถึงความสําคัญเพราะจะกอใหเกิดประโยชน      
ตอประเทศชาติ ดังปรากฏในพระราชกระแสของรัชกาลที่ 7 วา “ไมมีสิ่งใดท่ีบังเกิดผลประโยชน
แทจริงแกประชาชนหรือประเทศเลย เวนแตเร่ืองการทําถนนเทานั้น”19  

จากพระราชกระแสถึงความสําคัญในการสรางเสนทางขนสงสัญจรของรัชกาลที่ 7 

ดังกลาว จึงยังคงเห็นไดวาทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า  แตรัฐบาลยังคงไดมีการจัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา  และมีการทําถนนเช่ือมระหวางฝง    
พระนครกับฝงตะวันตก ซึ่งในคําประกาศสรางสะพานพระพุทธยอดฟาไดกลาวถึงจุดประสงคใน
การสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงนี้ไวอยางชัดเจนวา  

 

ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชปรารภวา เมื่อถึงพุทธศักราช 
๒๔๗๕ อายุกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรจะครบ ๑๕๐ ปบริบูรณ เปนอภิลักขิต
มงคลสมควรจะมีการสมโภชพระนคร และสรางสิ่งสําคัญเปนอนุสรณขึ้นไวใหปรากฏ
แกสายตาชาวโลกวาชนชาวสยามมีความกตัญูรูสึกคุณของทานผูเปนบุรพการีที่ได
สรางกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรเปนราชธานี แลวบํารุงรักษาสยามประเทศให
เปนอิสระเจริญสุขสืบมาจนกาลบัดนี้ และจะไดเปนวัตถุที่เตือนใจแกชาวสยามภายหนา  

                                                           
18 รายละเอียดเพ่ิมเติม ดใูน มยุรี นกยูงทอง,“ปญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็

พระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2468-2477)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520) 

19 สจช. เอกสาร ร.7 ค.15.1/1 “เรื่องพระราชกระแสตอบหนังสือพระเจาพี่ยาเธอ กรมพระจันทบรุี
นฤนาถ ที่ 73/70 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2470.” 
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ใหพยายามรักษาอิสระสุขของประเทศสยามใหสถาพรสืบไปชั่วกัลปาวสาน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปรึกษาพระราชปรารภแกอภิรัฐมนตรีและเสนาบดีทั้ง
ปวง ก็เห็นชอบพรอมกันดั่งพระราชบริหาร และสิ่งซึ่งจะสรางเปนอนุสรณนั้น ทรง
พระราชดําริวาควรสราง ๒ สิ่งประกอบกัน สิ่ง ๑ คือสรางพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก องคปฐมบรมกษัตริยมหาจักรีวงศ ซึ่งทรงสรางพระนครอมร
รัตนโกสินทรนี้ขึ้นไวในท่ีเปดเผยชวนใหมหาชนระลึกถึงพระเดชพระคุณเปนสวัสดิ
มงคลสืบไปเปนนิรันดร อีกสิ่ง ๑ นั้นควรจะสรางสะพานขามแมน้ําทําทางถนนเชื่อม
พระนครฯ ใหติดตอกับจังหวัดธนบุรี เพื่อใหเปนสาธารณะประโยชนสําหรับมหาชน
ชาวพระนคร ดวยตั้งแตสรางกรุงรัตนโกสินทรมา พระนครเจริญรุงเรืองข้ึนเปนอันดับ 
ทุกวันน้ีมีตึกกวานบานเรือนในบริเวณพระนครเยียดยัดตองถมที่ลุมขยายชานพระนคร
ตอออกไปทางทองทุงขางตะวันออกจนหางไกล แตทางเมืองธนบุรีฟากตะวันตกอยู
ใกลกับพระนครยังรวงโรยอยูมาก เพราะเหตุที่ไปมาถึงกันไมไดดวยทางบก ทรง
พระราชดําริวาพระนครจะเจริญยิ่งข้ึนตอไป การขยายชานพระนครออกไปทา ง
ตะวันออกก็ขะยิ่งยากข้ึนทุกที คงจะถึงเวลาตองทําสะพานขามแมน้ําขยายพระนครไป
ทางเมืองธนบุรีสักวันหน่ึงในภายหนา เพราะฉะน้ันถาทําสะพานข้ึนเสียแตบัดน้ีก็จะ
เปนประโยชนเร็วขึ้น จึ่งไดโปรดฯ ใหคิดแบบอยางพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกกับสะพานขามแมน้ําประกอบกันเปนปฐมราชานุสสรณ สราง
ตรงที่ตอปลายถนนตรีเพ็ชรในพระนครไปทางดานใต คือที่ริมแมน้ํากอนถึงเชิงสะพาน
ทําลานชาลาใหญประดับดวยเคร่ืองแตงเปนท่ีประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตอพระบรมรูปไปถึงสะพานขามแมน้ําไปลงตรงใตวัดประยุร
วงศาวาส เปนตนทางท่ีจะตัดถนนสายตาง ๆ ไปตามทองที่จังหวัดธนบุรีในภายหนา20 
 
 
 

                                                           
20 ประชุมกฎหมายประจําศก เลมท่ี 42 กฎหมาย พ.ศ.2472 (ฉบับพิมพ พ.ศ.2476), 220-224. 
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แผนที่ที่ 12  แผนที่แสดงเขตหามการซื้อขายใหปนแลกเปลี่ยนท่ีดิน เพื่อสรางปฐมบรมราชานุสรณ
และสรางคมนาคมเช่ือมพระนครและธนบุรี พ.ศ. 2473 

 

ที่มา : กรมศิลปากร, พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2525), 
37. 
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สะพานพระพุทธยอดฟาเร่ิมสรางใน พ.ศ. 2472 โดยรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณา    
โปรดเกลาฯ ใหพระเจาพ่ียาเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน (ตอมาคือพระเจาบรมวงศเธอ   
กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน) เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคมในขณะน้ัน ทรงเปน
ผูอํานวยการสราง โดยไดเลือกแบบของบริษัทโอรแมนลอง ประเทศอังกฤษ สรางเปนสะพานเหล็ก
ยาว 229.76 เมตร กวาง 16.68 เมตร ทองสะพานสูงเหนือน้ํา 7.50 เมตร และอาจยกตอนกลางข้ึนดวย
แรงไฟฟาเปดชองกวาง 60 เมตรเพื่อใหเรือใหญผานไดสะดวก กําหนดใหปลายฝงพระนครอยูที่
ถนนตรีเพชร และปลายฝงตะวันตกอยูที่ถนนประชาธิปก (บริเวณวัดประยุรวงศาวาส) โดยรัชกาล  
ที่ 7 ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษสรางปฐมบรมราชานุสรณ เมื่อวันท่ี 9 มกราคม      
พ.ศ. 2473 และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดใชสะพานพระพุทธยอดฟา เมื่อวันที่ 6 เมษายน       
พ.ศ. 247521  
 

ภาพที่ 10  ภาพสะพานพระพุทธยอดฟาจากฝงพระนคร เปนสะพานขามแมน้ําเจาพระยาที่เชื่อม
ระหวางฝงพระนครและฝงธนบุรี 

 
 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 เขาถึงไดจาก http://www.chaoprayanews.com 

                                                           
21 รายละเอียดเพ่ิมเติม ดใูน พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป, 89-177. 
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การสรางสะพานเพื่อเชื่อมฝงพระนครและฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาทําให
คมนาคมติดตอของทั้งสองฝงทําไดสะดวกย่ิงข้ึน และไดสงผลใหตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ฝงพระนครเขาไปยังฝงตะวันตก โดยรัฐบาลมีความคิดเห็นวาสะพานพุทธยอดฟาจะทําให
ประชาชนที่อาศัยอยูทางฝงตะวันตกซ่ึงมีจํานวนมากกวา 150,000 คน และบริเวณใกลเคียง สามารถ
เดินทางติดตอกับกรุงเทพฯ ไดโดยตรงและมีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ีระบบสาธารณูปโภค
ตาง ๆ อันไดแก ไฟฟา น้ําประปา การสรางถนนเช่ือมโยงกันในพื้นท่ี รวมท้ังการวางผังเมืองจะชวย
ใหฝงตะวันตกเปนสวนหน่ึงของพระนคร22 ความเจริญตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหมนี้สงผลใหพื้นท่ีทางฝง
ตะวันตกเหมาะสมกับการอยูอาศัย ซึ่งเปนแรงกระตุนใหมีการขยายการต้ังของชุมชนมายังฝง
ตะวันตก นอกจากน้ียังเปนการเปดเสนทางคมนาคมจากฝงพระนครและฝงตะวันตกออกสูหัวเมือง
ภาคตะวันตกอีกดวย ซึ่งแตเดิมนโยบายการขยายเมืองหรือความเจริญของฝงพระนครนั้นไมมี
นโยบายท่ีจะขยายเมืองมาทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา เนื่องจากเหตุผลทางดานกายภาพ
ของเมืองท่ีมีแมน้ําเจาพระยากั้นเมืองท้ังสองไว การเดินทางหรือการขนสงระหวางสองฝงจึงทําได
เพียงเสนทางเรือทางเดียวเทานั้น ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกน้ัน
จึงเกิดจากการสรางทางรถไฟสายบางกอกนอย-เพชรบุรี และทางรถไฟสายปากคลองสาน-มหาชัย 
และมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนเม่ือเปดใชสะพานพุทธยอดฟา ซึ่งทําใหความเจริญจากฝงพระนครได
ขามมายังฝงตะวันตกเม่ือมีการสรางสะพานพระพุทธยอดฟาขึ้น   

อยางไรก็ดีภายหลังการเปดสะพานพระพุทธยอดฟาไดสงผลใหการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกในระยะแรกเร่ิมจากเขตบริเวณใกลแมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะ
บริเวณชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปนแนวเชิงสะพานพระพุทธยอดฟาตัดเช่ือมมาตอถนน
ประชาธิปก โดยตัดผานเขตที่ดินของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ  และสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ (ตระกูลบุนนาค) ทําใหโรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยาซึ่งต้ังข้ึนสมัย
รัชกาลที่ 5 บนที่ดินของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศตองยายออกจากที่เดิม เพราะพื้นท่ีที่
เหลือจากแนวสะพานคับแคบเกินไป โดยมีการแลกเปลี่ยนพื้นท่ีกับโรงเรียนศึกษานารี ที่ตั้งอยูใน
บริเวณบานทานผูหญิงพัน (ภรรยาของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ) นอกจากนี้ยังมี
                                                           

22 “ความเห็นของเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม,” ใน ฉวีงาม มาเจริญ, พระราชพธิีฉลอง
พระนครครบ 150 ป, 89-177. 22-23. 
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ลูกหลานตระกูลบุนนาคหลายครอบครัวที่ยังอาศัยอยูในยานน้ี ไดอพยพยายถิ่นไปอยูอาศัยทางฝง
พระนครบริเวณถนนสุรวงศและถนนเดโช 

นอกจากนั้นการเปดใชสะพานพระพุทธยอดฟายังไดสงผลใหยานบานสมเด็จ
เจาพระยาและบริเวณถนนประชาธิปกเจริญขึ้นดวย เพราะเชิงสะพานฝงพระนครที่เช่ือมตอกับ
แหลงการคาท่ีสําคัญคือ พาหุรัด23 ยังสามารถเดินทางตอไปยังยานสะพานหัน สําเพ็ง ราชวงศ และ
ทรงวาดไดอยางสะดวกอีกดวย ความเจริญของยานบานสมเด็จเจาพระยาจึงนับเปนแรงจูงใจสําคัญ
ที่ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นจากแหลงอาศัยอ่ืนๆ เขามาอยูในพ้ืนท่ีนี้ ซึ่งเห็นไดจากการสรางเรือน
แถวไมสองช้ันหลังคาสังกะสีและตึกแถวใกลกับวัดประยุรวงศาวาส ที่ตั้งเรียงรายอยูบริเวณ        
เชิงสะพาน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กําลังถายเทมาจากฝงพระนครผานสะพาน        
พระพุทธยอดฟาเปนสําคัญ 

อยางไรก็ดีเมื่อมีโครงการสรางสะพานพระพุทธยอดฟาเพื่อเชื่อมพ้ืนที่ฝงพระนคร  
และบางกอกฝงตะวันตกแลวเสร็จ รัชกาลท่ี 7 ทรงโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงมหาดไทยรับหนาท่ีวาง
แนวถนนที่จะตัดข้ึนใหม 11 สาย ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของบางกอกฝงตะวันตก เมื่อไดกําหนดพ้ืนท่ีที่จะ
ตัดถนน 11 สายแลว กระทรวงมหาดไทยสงรายชื่อขอพระราชทานช่ือถนนตาง ๆ มาใหสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพพิจารณาและกราบบังคมทูลถวายความเห็น โดยใชเกณฑ “มหาชัย” 
เร่ืองท่ีไทยรบชนะพมาในคราวกูอิสรภาพสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ดังปรากฏรายละเอียดในจดหมายลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2474 ที่แจง
มายังเจาพระยามหิธร ราชเลขาธิการ ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

                                                           
23 พรทวี สุปณณานนท “การจัดการอสังหาริมทรัพยในกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2444 - 2475”, 122. 
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ตารางที่ 3 : แสดงรายช่ือถนน 11 สายในบางกอกฝงตะวันตก 

 
ถนนสายท่ี ระยะทาง/ชื่อถนน ปท่ีเร่ิม

กอสราง 
สายท่ี 1    ตั้งแตสะพานพระพุทธยอดฟาถึงคลองดาวคะนอง ควรขนาน

นามวา ถนนพระชาธิปก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่ทรงสถาปนาการสรางสะพานขามแมน้ํา และทํา
ถนนเชื่อมพระนครกับธนบุรี 

พ.ศ. 2474 

สายท่ี 2    ตั้งแตปากคลองสานถึงวัดอมรินทร ควรขนานนามวา ถนน
สมเด็จเจาพระยา แบงเปนถนนสมเด็จเจาพระยาตอนเหนือ 
และถนนสมเด็จเจาพระยาตอนใต เพราะถนนสายน้ีทําตาม 
แนวถนนเดิม ซึ่งสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดสราง
ไวแตกอน และท่ีจวนของสมเด็จเจาพระยาท้ัง 4 พระองค คือ 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ สมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ประยุรวงศ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ  ตลอดจน
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกตั้งอยูแถวนี้ทั้งนั้น 

พ.ศ. 2474 

สายท่ี 3    ตั้งแตรวมถนนสายท่ี 4 จนถึงรวมถนนสายท่ี 2 ควรขนานนาม
วา ถนนเจากรุงธน แบงเปนตอนเหนือและตอนใต เพื่อให
ปรากฏถนนสายน้ีนับถือพระเจากรุงธนบุร ี

พ.ศ. 2474 

สายท่ี 4    ตั้งแตทาสินคา (ปากคลองสาน) ถึงคลองบางกอกใหญ ควร
ขนานนามวา ถนนลาดหญา แบงเปนตอนเหนือและตอนใต 
เปนอนุสรณมหาชัยคราวรบชนะกองทัพหลวงของพมาท่ีตําบล
ลาดหญา แขวงจังหวัดกาญจนบุรี ในรัชกาลท่ี 1 เมื่อ พ.ศ. 2328 
ประเทศสยามจึงเปนอิสรภาพจากพมาได 

พ.ศ. 2474 
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 ตารางที่ 3 (ตอ) 
ถนนสาย

ท่ี 
ระยะทางและท่ีมา ปท่ีเร่ิม

กอสราง 
สายท่ี 5    ตั้งแตถนนสายท่ี 3 ถึงฝงแมน้ําที่โรงพยาบาลศิริราช ควรขนาน

นามวา ถนนวังหลัง เพราะผานลงนํ้าตรงวังหลัง จะไดรักษาชื่อ
วังหลังมิใหสูญไปเสีย 

พ.ศ. 2474 

สายท่ี 6    ตั้งแตถนนสายท่ี 3 ถึงฝงแมน้ําที่พระราชวังเดิม ควรขนานนาม
วา ถนนวังเดิม จะไดรักษาชื่อพระราชวังครั้งกรุงธนมิใหสูญเสีย 

พ.ศ. 2474 

สายท่ี 7    ตั้งแตถนนสายที่ 3 ถึงฝงแมน้ําขางใตวัดกัลยาณมิตร  ควร
ขนานนามวา ถนนโพธ์ิสามตน เพื่อเปนอนุสรณมหาชัยซึ่ง  
พระ เจ าก รุงธนบุ รีรบชนะพม า ท่ีตํ าบล โพธิ์ ส ามตน  ได
พระนครศรีอยุธยาคืนมาเปนของไทยเม่ือ พ.ศ. 2310 

- 

สายท่ี 8    ตั้งแตถนนสายท่ี 2 ถึงริมแมนํ้าตรงตําบลกุฎีจีน ควรขนานนาม
วา ถนนบางแกว เพื่อเปนอนุสรณมหาชัยคราวที่พระเจากรุง
ธนบุรีลอมจับพมาไดหมดท้ังกองทัพที่ตําบลบางแกว  จังหวัด
ราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2317 

- 

สายท่ี 9    ตั้งแตถนนสายท่ี 3 ถึงริมแมน้ําท่ีตึกขาว ควรขนานนามวา 
ถนนทาดินแดง เพื่อเปนอนุสรณมหาชัยคราวพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  กับสมเด็จพระบวรราชเจามหา  
สุรสิงหนาทตีกองทัพพมาแตกไปจากแขวงเมืองไทรโยค  เมื่อ 
พ.ศ. 2329 

พ.ศ. 2474 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ถนนสาย

ท่ี 
ระยะทาง ปท่ีเร่ิม

กอสราง 
สายท่ี 10    ตั้งแตถนนสายท่ี 2 ถึงริมแมนํ้า ระหวางวัดทองธรรมชาติกับ

วัดทองนพคุณ ตรงหางพระยาพิศาลเรียกกันวา ฮวยจุงลง เปน
ที่จอดกําปนและไวสินคา ควรขนานนามวา ถนนเชียงใหม 
เพื่อเปนอนุสรณมหาชัยคราวพระเจากรุงธนบุ รีกับสมเด็จ  
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และสมเด็จกรมพระบวรราชเจามหา
สุรสิงหนาทชวยกันตีเมืองเชียงใหมไดจากพมา 

พ.ศ. 2474 

สายท่ี 11    ตั้งแตถนนสายที่  2 ถึงถนนสายท่ี  3 ที่ ริมวัดอมรินทร  
ควรขนานนามวา ถนนปากพิง เพื่อเปนอนุสรณมหาชัยคราว
กรมพระราชวังหลังตีกองทัพพมาแตกท่ีปากพิง  แขวงจังหวัด
พิจิตร เมื่อ พ.ศ. 2328 

พ.ศ. 2474 

 

ที่มา : สจช. ร.7 ม. 17/13 “เร่ืองถนนจังหวัดธนบุร.ี” 31 พฤษภาคม 2473 – 29 มีนาคม 2474. 
 

 โครงการตัดถนน 11 สายน้ี (ดูแผนที่ที่ 13) ปรากฏหลักฐานวาไมไดตัดถนนไดเสร็จ
ครบท้ังหมด โดยถนนสายที่ 7 ถนนโพธิ์สามตน และถนนสายท่ี 8 ถนนบางแกว ไมปรากฏ
หลักฐานวาไดมีการตัดถนนขึ้นแตอยางใด  สวนถนนที่มีการสรางแลวเสร็จบางสายไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อเรียก เชน ถนนสายท่ี 3 “ถนนเจากรุงธนบุรี” ตอมาเรียกช่ือวา “ถนนอิสรภาพ” ถนน
สายท่ี 5 “ถนนวังหลัง” ตอมาเรียกชื่อวา “ถนนพรานนก” และถนนบางสายไดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ
เรียกไปตามระยะทางที่ผาน เชน ถนนสายท่ี 1 จากบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟาถึงบริเวณวงเวียน
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ใหญเรียกวา “ถนนประชาธิปก” ตอมาใน พ.ศ. 2481 -2482 เมื่อมีการขยายถนนไปถึงคลอง
ดาวคะนองไดเรียกชื่อใหมวา “ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน”24 เปนตน  
 

แผนที่ที่ 13  แผนทีโ่ครงการตัดถนน 11 สายในบางกอกฝงตะวันตก  

 
 

ที่มา : กรมศิลปากร, ทําเนียบนามภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนครและธนบุรี (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2505) 

                                                           
24 พระยามไหสวรรย (กอ มไหสวรรย สมบัติศิริ), ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานเพลิง

ศพ พระยามไหสวรรย (กรุงเทพฯ : บพิธ จํากัด, 2518), 158. 
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 อยางไรก็ดีในระยะแรกพื้นที่ที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปด
ใชสะพานพระพุทธยอดฟารวมท้ังถนนบางสายท่ีไดสรางเสร็จแลวที่สําคัญไดแก พื้นท่ีในยานบาน
สมเด็จเจาพระยา เนื่องจากอยูในแนวที่สะพานพระพุทธยอดฟาและถนนประชาธิปกตัดผาน และ
จากการเปนแนวทางผานของถนนสายหลักที่เชื่อมกับสะพานพระพุทธยอดฟา จึงสงผลใหยานบาน
สมเด็จเจาพระยาไดกลายมาเปนจุดตอรถโดยสารสําคัญที่จะขามไปฝงพระนคร  ซึ่งมียานการคา
สําคัญ เชน พาหุรัด สําเพ็ง ราชวงศ นอกจากน้ีในบางกอกฝงตะวันตกยังไดมีการสรางวงเวียนขึ้น 
ใน พ.ศ. 2475 ตรงบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟาเรียกกันวา “วงเวียนเล็ก” ซึ่งความเจริญของ
ยานบานสมเด็จเจาพระยาและบริเวณวงเวียนเล็กไดสะทอนใหเห็นจากคําบอกเลาของ นายไพโรจน  
สุวรรณเสถียร ผูที่ตั้งบานเรือนอยูดานหลังโรงเรียนศึกษานารีความวา 
  
  ตอนมีสะพานใหม ๆ รถยังไมมาก คนก็ยังไมมาก สองฟากถนนเทาท่ีจําไดมี  

โรงลิเก ใตสะพานมีรานเสริมสวยผูหญิงของพวกบุนนาค ลงจากสะพานมาริมถนน   
ฝงซายมีโรงภาพยนตรชื่อ โรงภาพยนตรประชุมมหรสพ เปนของพวกบุนนาค ชื่อ
ภาษาอังกฤษเรียก Egyptian Hall สรางอาคารตามแบบสมัยอียิปต ถือวาเปนโรงหนัง
ชั้นหนึ่ง ฉายแตหนังไมมีละคร 

  วงเวียนเล็กสมัยกอนคึกคัก ชวงกอนสงครามวันเสาร อาทิตยมีดนตรีมาเลน คน
ก็มาน่ังฟงกัน แตหลังสงครามแลวแถวนี้ก็เร่ิมเปลี่ยน ที่ดินเปลี่ยนมือไปเยอะ25 

 
จากขอความดังกลาวแสดงเห็นไดวาพ้ืนที่ยานบานสมเด็จเจาพระยาเปนเสมือน

ศูนยกลางความเจริญของบางกอกฝงตะวันตก ในชวงภายหลังการเปดสะพานพระพุทธยอดฟา 
นับตั้งแต พ.ศ. 2475 ซึ่งในบริเวณน้ีมีการสรางเรือนแถวไม รานคา และบานเรือนที่เกิดข้ึนต้ังเรียง
รายริมถนนประชาธิปก ตั้งแตบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟาเร่ือยไปตามถนนที่ไดทําการ
สรางใหม นอกจากน้ีการตัดถนนยังสงผลใหพื้นที่บริเวณยานคลองสานมีความเจริญเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากการเปนยานการคาและยานชุมชนสําคัญที่มีมา ที่อยูใกลเคียงกับสะพานพระพุทธยอดฟา

                                                           
25

 สุดารา สุจฉายา (บรรณาธิการ),  ธนบุรี, 58. 
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และการมีถนนตัดผานมายังบริเวณน้ีอีกดวย อีกทั้งยังมีวัดและสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน วัดพิชัย
ญาติ, วัดประยุรวงศาวาส รวมถึงโรงพยาบาลคนเสียจริตและเด็กที่ไมมีบิดามารดาอนาถา26 (ปจจุบัน
คือโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา) บริเวณปากคลองสานและยานน้ียังมีโรงเลื่อยและทาเรือ รวมทั้ง
ยังเปนตนทางของสถานีรถไฟสายปากคลองสาน – มหาชัย อีกดวย  

ความเจริญและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตก ภายหลังการ
เปดสะพานพระพุทธยอดฟาและการตัดถนน ใน พ.ศ. 2475 ซึ่งเร่ิมตนจากบริเวณยานบานสมเด็จ
เจาพระยาซึ่งเปนนิวาสสถานของตระกูลบุนนาค แลวขยายตัวไปยังยานคลองสานซ่ึงเปนยานการคา
ที่สําคัญมาแตเดิม ซึ่งไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการขยายตัวของชุมชนอยาง
ตอเนื่องไปตามแนวถนนที่ตัดข้ึนใหมในบางกอกฝงตะวันตก ตอมาใน พ.ศ. 2476 เมื่อรัฐบาลได
ประกาศใชพระราชบัญญัติลอเลื่อน ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่ควบคุมดูแลและเก็บภาษียานพาหนะ 
ที่มีลอในจังหวัดธนบุรี (ฝงตะวันตก) พระราชบัญญัติดังกลาวไดกลายเปนตัวบงชี้ใหเหนวาบางกอก
ฝงตะวันตกจนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ นํามาซึ่งการใชพาหนะในการเดินทางขนสงจํานวนมาก 
จึงตองมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลอเลื่อน 27 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของบางกอก              
ฝงตะวันตกยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง แตไดชะลอตัวลงในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา
ระหวาง พ.ศ. 2484-2488 เน่ืองจากหลายพื้นท่ีของบางกอกฝงตะวันตกเปนจุดยุทธศาสตรที่กองทัพ
ญ่ีปุนใชเปนเสนทางในการขนสงยุทธปจจัยในชวงสงคราม  โดยเฉพาะบริเวณเสนทางรถไฟสาย
บางกอกนอย – เพชรบุรีและทางรถไฟสายคลองสาน - มหาชัย  
 

 

 

 

 
                                                           

26 พรรณี บัวเล็ก, ลักษณะของนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ.2457-2482 : บทเรียนจากความ
รุงโรจนสูโศกนาฏกรรม (กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2545), 19. 

27 พระราชประวัตแิละพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกลาเจาอยูหัว, 386-387. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123 
 

 
 

 4.1.3   เศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา  
พ.ศ. 2484 - 2488 
ประเทศไทย (ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ไดมีการเปลี่ยนชื่อ

ประเทศจากสยามมาเปนไทย) ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อญ่ีปุนกาว
ขึ้นมาเปนผูนําของสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเปนสวนหนึ่งของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทั้งน้ีเพราะ
ญ่ีปุนไดยกกองทัพเขามายังประเทศไทยเพื่อใชเปนฐานทัพในการสูรบ และยึดครองอาณานิคมของ
ตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประเทศไทยจึงตกอยูในภาวะจํายอมตองทําสัญญาเปน
พันธมิตรกับญ่ีปุน โดยในชวงของการเขารวมเปนพันธมิตรกับญ่ีปุนไดสงผลใหสภาพเศรษฐกิจ
ของไทยผันผวนไปในทิศทางลงตลอดเวลา ซึ่งภายหลังจากกองทัพญ่ีปุนเขามาอยูในประเทศไทย
ประมาณ 6 เดือน รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแถลงขอมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที่กําลังทรุด28  

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝงตะวันตกในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพาได
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวตอสภาวการณที่เกิดข้ึน แตขอมูลท่ีจะใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับบางกอกฝงตะวันตกน้ัน มีจํานวนไมมากเม่ือเทียบกับขอมูลของฝงพระนคร 
เน่ืองจากขอมูลที่มีนั้นมักจะถูกควบรวมเปนขอมูลของ “พระนครและธนบุรี” โดยไมไดแยกขอมูล
เฉพาะของบางกอกฝงตะวันตกหรือธนบุรีออกมาอยางชัดเจน ดังน้ันในการวิเคราะหถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกจึงใชขอมูลท่ีมีอยูอยางจํากัดและใชการอนุมานบนพื้นฐาน
ของขอมูลรวมของท้ังฝงพระนครและธนบุรีเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการปรับตัวของบางกอกฝงตะวันตกกับ
นโยบายของรัฐบาลในการเขารวมสงครามน้ัน เปนผลกระทบท่ีสืบเนื่องมาจากการดําเนินนโยบาย
ทางการคาในชวงสงครามท่ีจะตองจัดหาสินคาเพ่ือสงขายใหญ่ีปุน เพื่อเปนเสบียงอาหารใหกับ
กองทัพในการทําสงคราม29 ซึ่งไดสงผลทําใหสินคาเคร่ืองอุปโภคบริโภคขาดแคลนอันมีสาเหตุจาก
                                                           

28 Bangkok Times (25 มิถุนายน 2485) อางใน แถมสุข นุมนนท “สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง” วาราสารธรรมศาสตร 7, 1 (กรกฎาคม – กันยายน 2520), 61. 

29 สจช. (2)สร 0201.98/30, “เรื่องญี่ปุนกวานซื้อส่ิงของและสินคาตาง ๆ.” 31 กค. 2485 – 28 ธ.ค. 
2487. 
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การกักตุนสินคาเพื่อขายใหกองทัพญ่ีปุนโดยตรง จึงสงผลใหราคาสินคาในพื้นท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยาง
มาก ปญหาการขาดแคลนสินคาน้ันรัฐบาลไดขอความรวมมือในการจําหนายสินคาเคร่ืองอุปโภค
บริโภค จากสมาคมหอการคาและพอคาชาวจีนใหรวมมือกับทางราชการ30 อีกท้ังกองทัพญ่ีปุนยังได
เขามาควบคุมทางรถไฟเพื่อใชเปนเสนทางขนสงหลักของกองทัพ ซึ่งทางรถไฟสายบางกอกนอย -
เพชรบุรีที่มีสถานีบางกอกนอยเปนสถานีตนทางท่ีตั้งอยูในบางกอกฝงตะวันตกก็ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการเขามาของกองทัพเชนกัน  

นอกจากน้ันในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ญ่ีปุนยังไดขอความรวมมือจากรัฐบาล
ไทยอนุญาตใหกองทัพญ่ีปุนพิมพธนบัตรไทยข้ึนใชเอง และใหลดคาเงินบาทลงใหเทากับเงินเยน
จากเดิม 100 บาท เทากับ 157.70 เยน ลดลงมาเหลือ 100 บาทเทากับ 100 เยน31 ซึ่งการใหความ
รวมมือตามคําขอของกองทัพญ่ีปุนดังกลาวไดสงผลกระทบตอคาครองชีพของคนไทย เพราะ
กองทัพญ่ีปุนสามารถหาซื้อสินคาไดในราคาท่ีถูกลง ประกอบกับกองทัพญ่ีปุนยังไดกวานซื้อเคร่ือง
อุปโภคบริโภคสินคาโดยเฉพาะเกษตรกรรม อาทิ ขาว ผัก และนํ้าตาล เพื่อใชเปนเสบียงอาหารใน
การทําสงครามเปนจํานวนมาก ดังมีหลักฐานจากการขนสงเสบียงอาหารของกองทัพญ่ีปุนจาก
สถานีกรุงเทพฯ ผานทางรถไฟสายคอคอดกระเพื่อสงไปยังวิคตอเรียพอยตของพมาดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 สจช.บก.สูงสุด 2.6/4, “เรื่องการติดตอซ้ือขายสินคาระหวางไทย – ญี่ปุน.” 16 ธ.ค. 2484 – 18 

ม.ค. 2486. 
31 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “กองทัพญ่ีปุนกับทางรถไฟสายใตของไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา 

ระหวาง พ.ศ.2484-2488” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547), 68.  
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ตารางท่ี 4  แสดงการขนสงเสบียงอาหารของกองทัพญ่ีปุนจากสถานีกรุงเทพฯ ผานทางรถไฟ      
สายคอคอดกระ เพื่อสงตอไปยังวิคตอเรียพอยตของพมา ระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 

 

วัน เดือน ป จํานวนรถ/ชนิดรถ 
(ตูรถไฟมลายู) 

รายการเสบียงอาหารท่ีขนสง 

1 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด 
2 กรกฎาคม 2487 1 ขางต่ํา ผักสด 

4 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด 

5 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ 
2 ตูใหญ 

ขาวสาร น้ําตาล กระเทียม 

พริกแหง ผักสด 

7 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด 

8 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

9 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

10 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ 
1 โบกี้สัมภาระ 

ผักสด 

ผักสด 

11 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ 
2 ตูใหญ 

กระเทียม พริกแหง น้ําตาล 

ผักสด 

12 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

13 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด เสบียงอาหาร 
14 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด พริกแหง 

15 กรกฎาคม 2487 1 รถบรรทุกสัตว ผักสด พริกแหง 
16 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด หัวหอม กระเทียม 
17 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด และเสบียงอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
วัน เดือน ป จํานวนรถ/ชนิดรถ 

(ตูรถไฟมลายู) 
รายการเสบียงอาหารท่ีขนสง 

18 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ 
2 ขางต่ํา / 1 ตูใหญ 

ผักสด พริกแหง 

เสบียงอาหารและของหีบหอ 
19 กรกฎาคม 2487 4 ตูใหญ ผักสด กระเทียม 
20 กรกฎาคม 2487 1ตูใหญ ผักสด เสบียง อาหาร 

21 กรกฎาคม 2487 1ตูใหญ ผักสด 

22 กรกฎาคม 2487 2ตูใหญ ผักสด 

23 กรกฎาคม 2487 1ตูใหญ ผักสด 

24 กรกฎาคม 2487 1ตูใหญ ผักสด 

25 กรกฎาคม 2487 1 รถบรรทุกไมคู ผักสด 
26 กรกฎาคม 2487 2 ตูใหญ ผักสด 

27 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

28 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

29 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

30 กรกฎาคม 2487 3 ตูใหญ ผักสด 

31 กรกฎาคม 2487 1 ตูใหญ ผักสด 

 
ที่มา : รวบรวมขอมูลจาก สจช.บก.สูงสุด 2.4.1.6/15 การบรรทุกยุทโธปกรณทหารญ่ีปุน (9 
กุมภาพันธ 2486 - 9 พฤศจิกายน 2487) อางจาก พวงทิพย เกียรติสหกุล, “กองทัพญ่ีปุนกับทางรถไฟ
สายใตของไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหวาง พ.ศ.2484-2488” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 172. 
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หลักฐานการขนสงเสบียงอาหารของกองทัพญ่ีปุนจากสถานีกรุงเทพฯ ซึ่งนาจะ
หมายถึงสถานีรถไฟบางกอกนอยดังตารางท่ี 4 นั้น ผูศึกษาสันนิษฐานวาบางกอกฝงตะวันตกซึ่งเปน
พื้นท่ีที่ผลิตสินคาเกษตรกรรมที่มีทั้งสวนผลไมและสวนผักเปนจํานวนมาก ดังน้ันในชวงสงคราม
มหาเอเชียบูรพาเม่ือญ่ีปุนมีความตองการพืชผักในแตละวันเปนจํานวนมาก เกษตรกรชาวสวนใน
พื้นที่บางกอก ฝงตะวันตกบางสวนจึงนาจะมีรายไดจากการคาขายผลผลิตของตนในชวงเวลาน้ี
เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีพืชผักมีราคาสูงข้ึนหลายเทา เชน ผักบุงมีราคาสูงข้ึนรอยละ 67 ผักคะนาสูงข้ึนรอยละ 
150 แตงกวาสูงข้ึนรอยละ 257 พริกข้ีหนูสดสูงข้ึนรอยละ 275 กลวยนํ้าหวาสูงข้ึนรอยละ 314 ฟก
เขียวสูงรอยละ 340 หัวผักกาดขาวสูงข้ึนรอยละ 700 มะระสูงข้ึนรอยละ 733 และมะนาวมีราคา
สูงขึ้นถึงรอยละ 1,300 เปนตน  

ทามกลางภาวะสงครามความเปนอยูของคนไทย รวมท้ังผูคนในพ้ืนที่บางกอกฝง
ตะวันตกตองประสบปญหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคราคาสูงท้ังน้ี สืบเนื่องมาจากความตองการเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเปนจํานวนมากของกองทัพญ่ีปุนที่ไดสงผลใหสินคาเคร่ืองบริโภค และอุปโภคเกือบ
ทุกชนิดมีราคาสูงข้ึนมาก อาทิ  ขาวราคาสูงข้ึนรอยละ 38  ปลาราคาสูงข้ึนรอยละ 191   ผักและพืช
ราคาสูงข้ึนรอยละ 307  เนื้อสัตวตางๆ ราคาสูงข้ึนรอยละ 192  เคร่ืองชําตางๆ ราคาสูงข้ึนรอยละ 
181  แปงราคาสูงข้ึนรอยละ 109  เร่ืองนุงหมราคาสูงข้ึนรอยละ 1,604  ของใชเบ็ดเตล็ดราคาสูงข้ึน
รอยละ 84832 ดังนั้นแมชาวสวนในพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันตกสามารถขายพืชผักไดในราคาสูงก็ตาม 
แตก็ตองซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนๆในราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนหลายเทาเชนกัน (ดูตารางแสดงราคาขาย
ปลีกสินคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภคจากภาคผนวก ค.)  

ราคาสินคาในตารางราคาขายปลีกสินคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค จัดทําโดย
คณะรัฐมนตรีที่ไดสํารวจ และเปรียบเทียบราคาสินคาในชวงกอนกับระหวางสงครามอยางละเอียด 
ในภาคผนวก ค.นั้นทําใหผูศึกษาสันนิษฐานวาเปนขอมูลราคาสินคาแตละรายการของสวนกลาง ซึ่ง
หมายถึงกรุงเทพฯ ทั้งในสวนฝงพระนครและบางกอกฝงตะวันตกดวย ดังจะเห็นไดจากความ
พยายามใน การแกไขปญหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคราคาสูงท้ังในสวนกลางและสวนทองถิ่น  โดยใน
                                                           

32รวบรวมขอมูลจาก สจช.(2) สร. 0201.98.6/8 การปนสวนเครื่องอปุโภคบรโิภค อางจาก พวงทิพย 
เกียรติสหกุล, “กองทัพญ่ีปุนกับทางรถไฟสายใตของไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหวาง พ.ศ.2484-2488”, 

211-215. 
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สวนของเขตพระนครและธนบุรีซึ่งหมายถึงบางกอกฝงตะวันตกนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเศรษฐกิจแหงชาติ ไดมีมติใหใชบัตรปนสวนชนิดฉีกหรือคูปองสําหรับใชในครอบครัว
เพื่อซื้อน้ํามันกาด ไมขีดไฟ และน้ําตาลทรายขาว ซึ่งมีอายุตามเดือนท่ีกําหนดไวเทาน้ัน เมื่อพน
เดือนที่กําหนดไปแลวจะนําบัตรที่ยังเหลืออยูมาซื้อสิ่งของในเดือนตอไปไมได 

ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ฝดเคืองอันเปนผลมาจากราคาเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่สูงข้ึน
อยางตอเนื่อง ไดสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพสังคมและการดํารงชีวิตของผูคนในกรุงเทพฯ 
รวมท้ังบางกอกฝงตะวันตก นอกจากนี้ดวยความเปนอยูที่ยากลําบากและผลกระทบจากสงคราม
มหาเอเชียบูรพายังสงผลใหผูคนบางสวนอพยพไปอาศัยยังพ้ืนที่อ่ืน อีกท้ังบริเวณพื้นที่ยานการคา
และเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกทั้งบริเวณปากคลองสาน บางกอกนอย และสะพานพระพุทธ
ยอดฟา   ซึ่งเปนเปาหมายในการโจมตีทางอากาศของฝายพันธมิตรดวย ทามภาวะการณเหลาน้ีลวน
สงผลใหผูคนในบางกอกฝงตะวันตกจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตเพื่อความอยูรอด ดัง
จะนํารายละเอียดไปกลาวในสวนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบางกอกฝงตะวันตกตอไป 

 
4.2.   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบางกอกฝงตะวันตก 

สภาพสังคมของบางกอกฝงตะวันตกเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเร่ือยมาภายหลังการทํา
สนธิสัญญาเบาวร่ิง ใน พ.ศ. 2398 ผลของสัญญาทําใหมีกลุมคนตางชาติเขามาอยูอาศัยและต้ังชุมชน
ในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกมากข้ึน ตอมาในชวงรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการปฎิรูปประเทศตามแบบ
ตะวันตกและเกิดการพัฒนาทางดานตาง ๆ มากข้ึน จึงสงผลตอการเพ่ิมจํานวนของประชากรใน
กรุงเทพฯ รวมท้ังบางกอกฝงตะวันตก และดวยความหลากหลายของผูคนในบางกอกฝงตะวันตก 
จึงไดกอใหเกิดวิถีชีวิตท่ีมีความแตกตางทางประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของแตละ
ชุมชน อยางไรก็ดีเมื่อมาถึงชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหวาง พ.ศ. 2484-2488 พื้นท่ีบางกอกฝง
ตะวันตกไดรับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญที่เปนเปาหมายการโจมตีของ
ฝายพันธมิตร สงครามมหาเอเชียบูรพาไดสงผลใหผูคนในบางกอกฝงตะวันตก ตองประสบความ
ยากลําบาก ภายใตบริบทตงๆท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของบางกอกฝงตะวันตก ผูศึกษาจึงขออธิบายใหเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นตามลําดับดังนี้  
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4.2.1.   การขยายตัวของชุมชนตางชาติ 
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการเพิ่มข้ึนของพลเมืองอยางตอเนื่องตลอดรัชกาล โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ มีพลเมืองประมาณ 4 แสนคนเศษ33 สงผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะบริเวณ
ภายในกําแพงพระนครและทางใตของพระนคร คือบริเวณสี่พระยา บางรัก และสุรวงศ โดยบริเวณ
ที่ขยายออกไปน้ีเปนแหลงประกอบธุรกิจการคาและที่ทําการกงศุลของชาวยุโรป ตลอดจนเปนท่ีตั้ง
บานเรือนของชาวตางประเทศและคนในบังคับตางชาติมากขึ้น34 นอกจากนั้นในชวงรัชกาลท่ี 5    
ยังไดมีการขยายเสนทางคมนาคมทางบก โดยมีการตัดถนนขึ้นหลายสายในฝงพระนคร ซึ่งสงผล 
ตอการขยายตัวของยานชุมชนและยานการคาออกไปยังบริเวณชานพระนคร อยางไรก็ตามการ     
ตัดถนนเพื่อขยายเสนทางคมนาคมทางบกยังคงจํากัดอยูในบริเวณพระนคร  แตบริเวณยานชุมชน
นอกพระนครรวมทั้งทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  ยังคงใชเสนทางคมนาคมทางนํ้าเปน
เสนทางหลักของผูคน 

สําหรับอาณาเขตของกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดรวมพ้ืนที่ทั้งสองฝงของแมน้ํา
เจาพระยา โดยสามารถแบงเปนตําบลตามการสํารวจสํามะโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯ ร.ศ. 128 
(พ.ศ. 2452) ได 25 ตําบลประกอบไปดวย ทาเตียน พาหุรัด สําราญราษฎร วัดชนะสงคราม           
วัดจักรวรรดิ สามยอด นางเลิ้ง บางขุนพรหม สัมพันธวงศ ปอมปราบศัตรูพาย สามเสน ดุสิต     
พญาไท ประแจจีน ประทุมวัน สามแยก บางรัก สาธร บานทวาย บางพลัด วัดราชคฤห และบุคโล 
รวมท้ังตําบลทางฝงตะวันตกท่ีอยูในพ้ืนที่การศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ อัมรินทร วัดหงส 
และวัดบุปผาราม35 ในชวงรัชกาลที่ 5 ยานชุมชนบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกยังคงเปน
ยานท่ีอยูอาศัยที่มีความสําคัญ โดยบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาท้ังสองฝงเต็มไปดวยเรือนแพและเรือที่
ใชเปนที่อยูอาศัย การตั้งบานเรือนบริเวณริมแมน้ํายังคงเปนท่ีนิยมของผูคนท่ัวไป เนื่องจากมีอากาศ
ที่ดีและสะดวกในการสัญจร ดังปรากฎในบันทึกของ คารล บอค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยา
ชาวนอรเวย ผูเดินทางเขามายังสยามในชวงรัชกาลท่ี 5 ความวา 

                                                           
33

 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร, 210. 
34

 เรื่องเดียวกัน, 210. 
35 สจช. ร.5 น.30/9  “เรื่องยอดสํามะโนครัว มณฑลกรงุเทพฯ ศก. 128.” ร.ศ. 128. 
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เมืองกรุงเทพฯ ตั้งเปนแนวยาวหลายไมลไปตามริมฝงแมน้ําทั้งสองขาง แมน้ําจึง
เปนเสนทางคมนาคมท่ีใชกันมาก มีคลองเล็ก ๆ ตัดซอยออกไปตามทองที่ตําบลตาง ๆ  
ในระยะ  2-3 ปนี้มีการตัดถนนขึ้นหลายสาย แตถนนทุกสายอยูต่ํากวาระดับน้ํา ผูคน 
สัญจรไปมาตองใชแมน้ําเปนเสนทางคมนาคมโดยใชเรือเปนพาหนะไปไหนมาไหน 
ดวยเหตุนี้ชาวยุโรปและชาวไทยท่ีมีฐานะดี จึงมักตั้งบานเรือนอยู  ริมแมน้ํา เพื่อ
หลีกเลี่ยงกลิ่นไอตาง ๆ และสภาพ  ไมดีของถนนสายในตัวเมือง36  

 

อยางไรก็ตามพ้ืนที่บางกอกฝงตะวันตกในชวงรัชกาลท่ี 5 จนถึงกอน พ.ศ. 2474 นั้นยัง
ไมมีการ    ตัดถนนแบบตะวันตกเชนฝงพระนคร จะมีเพียงถนนที่ตัดข้ึนในชวงรัชกาลที่ 5 โดย
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ มีวัตถุประสงคเพื่อผานหนาบานของทานไปจนถึงปากคลอง
สาน  ซึ่งเปนยานบานเรือนของขุนนางตระกูลบุนนาค37 ซึ่งถนนที่สรางในชวงแรกสันนิษฐานวา
เปนถนนแคบ ๆ มีลักษณะเปนทางเดินสําหรับคนสวนกันได และอาจจะเปนถนนดินหรือถนน
ทราย มิไดเปนถนนท่ีสรางแบบตะวันตก เชน ถนนเจริญกรุงหรือถนนบํารุงเมืองในฝงพระนคร 

อยางไรก็ดีในหนังสือภูมิศาสตรมณฑลกรุงเทพฯ ที่ตีพิมพใน พ.ศ. 2474 ไดกลาวถึง 
ถนนในจังหวัดธนบุรี ซึ่งเรียกวา “แนวทางหลวง” มีลักษณะเปนทางเดินสําหรับสัญจรของผูคน 
แนวทางเดินน้ีไดตัดผานยานชุมชนและสถานท่ีสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบริเวณชุมชนริมแมน้ํา
เจาพระยาท่ีเปนยานท่ีพักอาศัย ที่มีเสนทางสัญจรการเชื่อมโยงกันระหวางชุมชนในบางกอก            
ฝงตะวันตก ดังนี้  
 

มีแนวทางหลวงจากหลังโรงพยาบาลศิริราช เรียกวาตลาดบานขม้ิน ผานหลัง
กระทรวงทหารเรือ ขามคลองบางกอกใหญที่สะพานเจริญพาศน  มาถึงตลาดบาน
สมเด็จ และมีทางหลวงเดิรไดไปตามหลังบานเรือนริมแมน้ําเจาพระยา ตลอดลงไป
จนถึงทองที่อําเภอบุคคโล38  

                                                           
36 บอค คารล, แผนดินพระปยมหาราช (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2505), 7-9. 
37 ชัย เรืองศิลป, ยอดคน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, 2524), 154-155. 
38 สจช. ป/1/681 “เรื่องภูมศิาสตรมณฑลกรุงเทพฯ.” พ.ศ. 2474. 
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เขตการปกครองของบางกอกฝงตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลท่ี 6  
เนื่องจากทรงโปรดเกลา ฯ ใหมีการแบงเขตกรุงเทพมหานครออกเปน 2 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ ฝง
ตะวันออกเปนจังหวัดพระนคร และกรุงเทพฯ ฝงตะวันตกเปนจังหวัดธนบุรีขึ้นใน พ.ศ. 2458  ซึ่ง
แตเดิมพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันตกรวมอยูในอาณาเขตของกรุงเทพมหานครมาต้ังแตสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร ดังน้ันการประกาศแบงเขตกรุงเทพฯ ออกเปน 2 จังหวัดนับต้ังแตวันที่ 21 ตุลาคม 
พ.ศ. 2458  จึงเปนการยกฐานะของบางกอกฝงตะวันตกข้ึนเปนจังหวัดธนบุรี โดยมีการบริหารงาน
รวมกับจังหวัดพระนครและขึ้นอยูกับกรมนครบาล เรียกวา “นครบาลจังหวัดพระนครและธนบุรี” 
โดยจังหวัดธนบุรีมีทองท่ีการปกครองคือ อําเภอหงษาราม อําเภออมรินทร อําเภอบางพลัด อําเภอ
ราชคฤห อําเภอบุบผาราม อําเภอบุคโล อําเภอตลิ่งชัน อําเภอภาษีเจริญ อําเภอบางขุนเทียน อําเภอ
ราษฎรบูรณะ และอําเภอหนองแขม39  

ภายหลังการแยกเปนจังหวัดธนบุรีสภาพพ้ืนที่สวนใหญของฝงตะวันตกยังคงสภาพ
เปนชุมชนเกษตรกรรมเชนเดิม มีเพียงพ้ืนที่บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและตามลําคลองสําคัญที่มี
การพัฒนาความเจริญ เนื่องจากเปนที่อยูอาศัยของขุนนางสําคัญ เชน คลองบางกอกใหญ ซึ่งเรียก  
ไดวาเปนคลองบรรดาศักดิ์ เพราะตลอดสองฝงคลองเปนบานเรือนของขุนนาง ขาราชการ โดยมี
บานขุนนางคนสําคัญคือ พระยาพิเชตพิเศษพิสัยวินิจฉัยโกศล ซึ่งธิดาของทานคือ  สมเด็จพระนาง
เจาอินทรศักดิ์ศจี ในรัชกาลท่ี 6 จากการเปนที่ตั้งของบานบุคคลสําคัญดังกลาวจึงสงผลใหคลอง
บางกอกใหญเร่ิมมีไฟฟาใชในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีการปกเสาไฟตั้งแตบริเวณแมน้ําเจาพระยา
เร่ือยมาจนถึงคลองดาน เวลากลางคืนคลองบางกอกใหญจึงสวางไสวข้ึน 40 ตอมาฝงตะวันตกไดมี
การวางทอประปาขามมาจากจังหวัดพระนครใน พ.ศ. 2470 โดยในระยะแรกมีการวางทอไปที่
โรงพยาบาลศิริราชเทาน้ัน ตอมาไดมีการวางทอมาจนถึงโรงพยาบาลคนเสียจริตและโรงพยาบาล
โรคติดตอ สาเหตุที่มีการวางทอประปาเพียง 2 แนว เนื่องจากทางฝงตะวันตกยังไมมีการตัดถนน 

                                                           
39 อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนายปานจิตต อเนกวณิช (นครหลวงกรุงเทพธนบรุี : ไทย

อนุเคราะห, 2515, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายปานจติต อเนกวณิช ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทรที ่     
3 เมษายน 2515), 382-383. 

40 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ), เด็กคลองบางหลวง เลม 1, 24-25. 
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เพราะถามีถนนแลวการวางทอประปาก็จะสะดวกข้ึน การขยายตัวของฝงตะวันตกยังคงอยูใน
บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีมีผูคนอยูอาศัยอยางหนาแนน 

หนังสือภูมิศาสตรมณฑลกรุงเทพฯ ที่ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2474 ไดมีหลักฐานการสํารวจ
พลเมืองใน พ.ศ. 2472 ระบุวากรุงเทพมหานครมีพลเมืองราว 739,638 คน จังหวัดธนบุรีมีพลเมือง
ราว 177,989 คน41 โดยประชากรที่อยูอาศัยในทองที่คลองสานซึ่งประกอบดวยตําบลท้ังสิ้น           
17 ตําบล มีประชากรจํานวนมากถึง 24,445 คน นับวามีประชากรอยูอาศัยคอนขางมาก และหาก
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของอําเภอนางเลิ้งเขตพระนครที่มีประชากรอาศัย 29,264 คน 42   
จะพบวามีจํานวนประชากรใกลเคียงกัน ในขณะท่ีความเจริญท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ  
ทั้งสองฝงยังไมเทาเทียมกัน จึงสามารถสันนิษฐานไดวาการเติบโตทางเศรษฐกิจของบางกอก          
ฝงตะวันตกที่กําลังขยายตัวไดกลายเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญทําใหผูคนสนใจที่จะเขามาทํากิจกรรม
การคามากขึ้น  

การต้ังถิ่นฐานของผูคนในบางกอกฝงตะวันตกบริเวณชุมชนริมแมน้ําเจาพระยา
นับเปนยานท่ีมีผูคนอยูอาศัยอยางหนาแนน เนื่องจากบริเวณตอนในของพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันตก
ยังคงเปนพ้ืนที่สวนหรือพื้นที่รกรางอยูจํานวนมาก สวนในยานชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาไดมีผูคน
หลากหลายเชื้อชาติเขามาต้ังบานเรือนอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังเปนท่ีตั้งบานเรือนของขุนนางตระกูล
บุนนาคซึ่งเปนขุนนางที่มีบทบาทสําคัญทางการเมืองมาตั้งแตในชวงตนรัชกาลท่ี 5 โดยมีศูนยกลาง
อยูที่ยานบานสมเด็จเจาพระยา นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันตกยังเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชน
ตางชาติ เชน ชาวจีน ชาวมุสลิมและชาวอินเดีย ซึ่งมีการหลั่งไหลเขามาต้ังถิ่นฐานจนเกิดการ
ขยายตัวของชุมชนชาวตางชาติขึ้นในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกอยางตอเนื่อง โดยชุมชน
ที่มีการขยายตัวอยางชัดเจนประกอบไปดวย 3 กลุม คือ ชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวอินเดียและชุมชน
ชาวมุสลิม ซึ่งมีการขยายตัวดังนี ้

 

 

                                                           
41

 สจช. ป/1/681 “เรื่องภูมิศาสตรมณฑลกรุงเทพฯ.” พ.ศ. 2474. 
42 เรื่องเดียวกัน. 
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1. การขยายตัวของชุมชนชาวจีน 

ชุมชนชาวจีนไดเขามาต้ังถิ่นฐานกระจายอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและตาม         
ลําคลองตาง ๆ ในฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา โดยมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญอยูในยานกุฎีจีน 
และยานคลองสาน โดยบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาตั้งแตยานกุฎีจีนไปถึงยานคลองสานนอกจาก  
เปนที่พักอาศัยแลว ยังเปนท่ีประกอบกิจการการคาตาง ๆ ของพอคาคหบดีชาวจีนกลุมสําคัญของ
สยามอีกดวย ซึ่งในชวงรัชกาลท่ี 5 - รัชกาลท่ี 6 ไดมีชาวจีนโยกยายถิ่นฐานการทํามาหากินในสยาม 
เนื่องจากรัฐบาลสยามไมไดมีนโยบายผลักดันหรือกีดกันการเขามาของชาวจีน  แมจะมีการอพยพ
ของชาวจีนเขามาเปนจํานวนมาก และมีการเรียกรองใหจัดการปญหาจากการที่ชาวจีนอพยพเขามา
ที่สยามท่ีเพิ่มจํานวนมากข้ึน แตรัชกาลที่ 5 มีพระราชดําริวาไมสมควรไปยุงกับปญหาน้ี 43 โดย
พิจารณาไดจากพระราชกระแสท่ีปรากฏในหนังสือพิมพบางกอกไทม ความวา “เปนนโยบายของ
ขาพเจาเสมอมาวาชาวจีนในประเทศสยามควรจะไดรับโอกาสในการทํางาน และในการแสวงหาผล
กําไรเทาเทียมกับคนของประเทศขาพเจา ขาพเจาไมไดถือวาพวกเขาเปนคนตางชาติหากแตเปน
สวนหนึ่งของราชอาณาจักร และมีสวนรวมในความสมบูรณพูนสุขและความกาวหนาของ
ประเทศ”44 กลุมชาวจีนที่อพยพมาในชวงนี้มักเปนชาวจีนที่เขามาในลักษณะเสื่อผืนหมอนใบ เขามา
เปนกุลีหรือผูใชแรงงาน  

สําหรับในบางกอกฝงตะวันตกกลุมชาวจีนไดเขามาอยูอาศัย และประกอบอาชีพใน
บริเวณยานคลองสานและกุฎีจีนซึ่งเปนชุมชนชาวจีนที่สําคัญ เนื่องจากบริเวณน้ีเปนที่ตั้งของ
บานเรือนและโกดังสินคาสลับกันไปตามริมแมน้ําเจาพระยา รวมทั้งมีบานเรือนของพอคาคหบดี
ชาวจีนโดยมีหลักฐานปรากฏ  ไดแก บานโปษกี่บริเวณทาดินแดงฝงตรงขามกับทรงวาดและ         
ทานํ้าราชวงศ  เดิมเปนของหลวงวารีราชายุกต (เจสัวโป โปษยานนท) โดยสรางเปนตึกแบบจีน   
ชั้นเดียว ตอมาพระยาพิพัฒนธนากร  (ฉิม โปษยานนท) ไดสรางตึก 2 ชั้นแบบตะวันตกข้ึน45       

                                                           
43 สกินเนอร, จี. วิลเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2529), 163. 
44 เรื่องเดียวกัน, 164. 

45 สาวิตรี ทัพภะสุต. “ความสัมพันธระหวางชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 
2398 – 2453.”, 91. 
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บานพระภักดีภัทรากร (เจสัวเกงชัว) เปนบานตึกอยูในท่ีดินบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาขางวัด      
ทองนพคุณ ภายหลังท่ีดินบริเวณนี้ตกเปนของหลวงและตอมาเปนท่ีตั้งของโรงพยาบาลคนเสียจริต
หลังแรก46 บานของสกุลไกรฤกษ ตั้งอยูบริเวณทางใตของยานตึกแขก47 รวมถึงบานเจาพระยา      
รัตนบดินทร (รอด กัลยาณมิตร) สมุหนายกในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยูในบริเวณท่ีเรียกวา “ตึกขาว” 
ซึ่งมีโกดังสินคาขนาดใหญอยูดวย48   

นอกจากน้ีชุมชนชาวจีนไดมีการขยายออกมาบริเวณวัดทองธรรมชาติ โดยมีจิตรกรรม
ฝาผนังท่ีเปนหลักฐานแสดงใหเห็นวิถีชีวิตของชาวจีนท้ังดานการคาและการอยูอาศัย โดยการปลูก
เรือนแถวไมอยางม่ันคงและเปนระเบียบมีทั้งรานขายเน้ือหมู ขนม รานตัดเสื้อผาและรานตัดผม   
ซึ่งการกระจายตัวของชุมชนแบบเปนกลุมจนกลายเปนวัฒนธรรมหองแถว ซึ่งปรากฏข้ึนทุกท่ีที่ชาว
จีนเขาไปอยูอาศัย ชาวจีนที่อยูอาศัยในเขตมณฑลกรุงเทพฯ ตอนช้ันใน 25 ตําบลน้ัน มีจํานวนมาก
หากเทียบอัตราสวนของจํานวนประชากรระหวางชาวไทยกับชาวจีนใน พ.ศ.  2453 แลวพบวามีชาว
ไทยจํานวน 317,975 คน ชาวจีนจํานวน 181,479 คน หากนําขอมูลมาเทียบพบไดวามีชาวจีนสูงถึง
รอยละ 57.25 และจากขอมูลดังกลาวยังไดแยกวามีชาวจีนเพศชายสูงถึง 160,818 คน49 จึง
สันนิษฐานวาชาวจีนท่ีอยูในสยามสวนใหญเปนผูอพยพมาเพื่อใชแรงงาน  ดังน้ันจํานวนประชากร
ของผูชายจึงมีมากกวาจํานวนประชากรของผูหญิงอยางมาก 

ในชวง ทศวรรษ 2470 ชาวจีนไดอพยพเขามาสูสยามเปนจํานวนมากเน่ืองจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติจากพายุไตฝุนและภาวะฝนแลง จนทําใหผลผลิตขาวเจาในประเทศจีนลดลงและพ้ืนที่
เพาะปลูกไดลดจํานวนลง รวมท้ังความวุนวายทางการเมืองจากการปฎิวัติของพวกคอมมิวนิสต ซึ่ง
การที่ชาวจีนอพยพเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก ไดสงผลใหมีการสรางหองแถวไมและตึกแถวข้ึน
เพื่อรองรับชาวจีนเหลาน้ัน โดยตึกแถวต้ังอยูเรียงรายตามเสนทางสัญจรทั้งทางบกและทางนํ้า ดัง
ขอความตอนหน่ึงจากการสัมภาษณวา  
                                                           

46 ม.ร.ว.แนงนอย ศักดิ์ศรี, องคประกอบทางกายภาพของกรงุรัตนโกสินทร, 213. 
47 วีณา โรจนราธา, “ประวัติชุมชนยานวัดอนงคาราม”, ใน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี, 95. 
48 เรื่องเดียวกัน, 96. 
49 สจช. ร.5 น.30/9  “เรื่องยอดสํามะโนครัว มณฑลกรงุเทพฯ ศก. 128.” ร.ศ. 128. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135 
 

 
 

 

ชวงกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณถนนประชาธิปกกับทางไปคลองสาน
เต็มไปดวยเหลาเตง (เรือนแถวไมสองชั้น) และตึกแถวมากมาย สวนใหญเปนท่ีอยู
อาศัยของคนจีนที่ทํางานแบกขาวสาร ขนของ รับจางยอมผา ขายนํ้ามันตะเกียง พวก
ที่อยูตึกจะคาขายรวมท้ังมีโรงรับจํานําดวย50  

 

การขยายตัวของชุมชนชาวจีนในบางกอกฝงตะวันตกนั้นไดมีการขยายตัวอยู
ตลอดเวลาและไมไดจํากัดอยูเพียงพ้ืนที่ชุมชนคลองสานและกุฎีจีนเทานั้น โดยกลุมชาวจีนมักไปอยู
อาศัยในบริเวณถนนท่ีตัดใหมที่มีการตั้งและขยายของชุมชน นอกจากนี้ไดขยายออกไปในบริเวณ
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ทางฝงตะวันตก เชน ตลาดพลู ราษฎรบูรณะ สําเหร บางลําพูลาง เปนตน (พื้นท่ีเหลาน้ี
อยูนอกเหนือการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับน้ี) และนอกจากการขยายตัวของชาวจีนแลวยังพบวา
ชุมชนชาวมุสลิมก็ไดมีการขยายตัวเพื่อตอบรับกับเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเชนกัน 

 
2. การขยายตัวของชุมชนชาวมุสลิม  

ชุมชนชาวมุสลิมสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณลําคลองสําคัญในบางกอก                
ฝงตะวันตก เชน คลองบางกอกใหญและคลองบางกอกนอย ที่อยูอาศัยของชาวมุสลิมมีทั้งบานเรือน 
ที่อยูริมน้ําและเรือนแพ ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา ชุมชนมุสลิมในบางกอกฝงตะวันตกมีการ
ยายถิ่นฐานกันหลายชุมชน สาเหตุสวนใหญมาจากการเวนคืนที่ดินของรัฐบาลเพื่อสรางสถานท่ี
ราชการหรือใชในกิจการตาง ๆ ของรัฐ  

ใน พ.ศ. 2441 รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริใหมีการสรางสถานีรถไฟบางกอกนอย
บริเวณปากคลองบางกอกนอย สงผลใหมีการเวนคืนท่ีดินบริเวณปากคลองบางกอกนอยฝงใต      
ซึ่งเปนท่ีตั้งของมัสยิดบางกอกนอยหรือกุฎีเล็ก โดยพระราชทานที่ดินบริเวณฝงตรงขามเปนการ
แลกเปลี่ยน51 รวมท้ังพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคสรางมัสยิดใหม เปน มัสยิดหลวง
                                                           

50 สัมภาษณนางอิ่ม แซคู, 9 เมษายน พ.ศ. 2555. 
51 เสาวนีย จิตตหมวด, “กลุมชาติพันธุมุสลิมในธนบุรี”,  ใน มุสลิมมัสยิดตนสนกบับรรพชนสาม

ยุคสมัย, (กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ, 2544) 
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พระราชทานหรือมัสยิดอันซอริซซุนนะห ในการเวนคืนท่ีดินทางกรมรถไฟไดแจงเร่ืองไปยังกงสุล
อังกฤษวาจะขอใชที่ดินของมัสยิดบางกอกนอย เนื่องจากกลุมมุสลิมบริเวณน้ีเปนคนในบังคับ
อังกฤษ ตอมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2442 กงสุลอังกฤษไดเชิญตัวแทนของชุมชนมัสยิด
บางกอกนอยไปพบเจาหนาท่ีกรมรถไฟ โดยตัวแทนกลุมมุสลิมประกอบไปดวย ฮัจยี อับดุลการีม 
อิบรอฮีมกาซูยี ฮัจยีมุฮัมมัดอุษมาน อิบรอฮีมฮาซ รวมท้ังอิบรอฮีมบายนานา (ตระกูลนานา) และ  
ฮัจยียูซุฟชองเลีย (ตระกูลวงศอารยะ) ซึ่งเปนมุสลิมเช้ือสายอินเดียที่มีถิ่นฐานอยูในยานตึกแดงและ
เปนพอคากลุมใหญที่มีชื่อเสียง ทําใหกลุมชุมชนมุสลิมบางกอกนอยไดขอคําปรึกษาในการเจรจา
กับกรมรถไฟ52  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนของกลุมมุสลิมในบางกอก            
ฝงตะวันตก เมื่อมัสยิดบางกอกนอยหลังใหมซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชนมุสลิมสรางแลวเสร็จ      
ใน พ.ศ. 2445 ทําใหมีการต้ังบานเรือนและเรือนแพของผูคนเรียงรายไปต้ังแตบริเวณปากคลอง
บางกอกนอยฝงเหนือไปจนถึงหนาวัดสุวรรณาราม  

ตอมาภายหลังมัสยิดกุฎีหลวงหรือกุฎีบน ที่ตั้งอยูบริเวณปากคลองมอญ ริมแมน้ํา
เจาพระยาไดถูกรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เวนคืนท่ีดินใน พ.ศ. 2486 เพื่อนําไปใชใน
กิจการกองทัพเรือ ทําใหกุฎีหลวงยายมาสรางใหมที่บริเวณถนนพรานนก ซึ่งการยายกุฎีหลวงนี้
สงผลใหมีผูคนยายบานเรือนมายังที่ใหมจํานวนไมมากนัก และมีการกระจายออกไปต้ังถิ่นฐานใหม
ตามยานชุมชนมุสลิมอื่น ๆ ทั้งในบางกอกฝงตะวันตกและภายนอก นอกจากน้ีภายหลังการตัดถนน
ขึ้นในบางกอกฝงตะวันตก ไดสงผลใหชุมชนมุสลิมหลายแหงท้ังของมุสลิมนิกายสุหนี่ และซีอะห
กระจายตัวอยูตามบริเวณแนวถนนที่ตัดข้ึนใหม  เชน มัสยิดดินฟลลาหหรือกุฎีปลายนา อยูบริเวณ
ถนนอิสรภาพ มัสยิดกุฎีหลวงหรือกุฎีบน อยูบริเวณถนนพรานนก และมัสยิดเจริญพาศนหรือ       
กุฎีลาง อยูบริเวนถนนอิสรภาพ53 เปนตน 

 

 

 

 
                                                           

52 กุสุมา รักษมณี, 100 ปราชการุญ (กรุงเทพฯ : สมาคมราชการุญ, 2550), 26. 
53 เรื่องเดียวกัน, 22. 
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3. การขยายตัวของชุมชนชาวอินเดีย  

ชุมชนชาวอินเดียในฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ตั้งบานเรือนอยูบริเวณมัสยิด    
ตึกแดงไปจนถึงปากคลองสาน โดยพอคาชาวอินเดียตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยตอเนื่องกันมาจากชาว
อินเดียกลุมแรกที่เดินทางเขามา และมีกลุมพอคาบางสวนขามแมน้ําเจาพระยาไปตั้งรานคาบริเวณ
ถนนราชวงศและถนนอนุวงศ บางสวนขยายไปตั้งรานคาท่ีถนนบํารุงเมืองจรดคลองหลอด54     
ตอมามุสลิมชาวอินเดียกลุมดาโวดี โบราห ซึ่งเปนพอคาอินเดียจากเมืองสุหรัต ที่อยูอาศัยบริเวณ
ยานตึกขาวไดรวมกันสรางมัสยิดเซฟหรือมัสยิดตึกขาว โดยขอซื้อที่ดินบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
ทางฝงตะวันตกบริเวณตรงขามทาราชวงศ จากเจาพระยารัตนบดินทร (รอด กัลยาณมิตร)  มัสยิด
เซฟไดสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2453 และเปนศูนยกลางของกลุมดาโวดี โบราหในยานตึกขาว
นอกจากน้ีไดมีกลุมชาวอินเดียจากรัฐปญจาบ ซึ่งประกอบไปดวยกลุมสิกข นามธารี และพราหมณ
ฮินดู ที่อพยพเขามายังประเทศไทยในรัชกาลท่ี 5 เขามาต้ังถิ่นฐานอยูในบางกอกฝงตะวันตก โดย 
แตละกลุมมีลักษณะแตกตางกันดังน้ี 

1. สิกข   คือกลุมชาวอินเดียที่นับถือศาสนาสิกขมักเรียกวา “แขกสิกข” มีลักษณะเดน
คือ ผูชายโพกหัวและมีสรอยคําตอทายวา สิงห แขกสิกขจะปลอยผมยาวไมตัดหรือโกนโดยเด็ดขาด 

ไมกินเนื้อวัวและไมมีรูปเคารพ ชาวอินเดียสิกขกลุมน้ีเดินทางเขามากรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 
โดยเขามาสองทางคือ เดินทางเรือ เขามาทางมาเลเซียผานทางใต และเดินทางบก เขามาทางพมาผาน
ภาคเหนือ ชาวสิกขสวนใหญประกอบอาชีพคาขายโดยเฉพาะการขายผา ชาวสิกขครอบครัวแรก
เปดรานขายผาแถวบานหมอหรือที่เรียกกันวา “รานแขก” ดังที่ปรากฏในประวัติชุมชนสิกขดังนี้ 

 

ชาวสิกขคนแรกเทาท่ีทราบ ไดทําการคาขายผาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 ตอมาไดเดินทางกลับไปยังแควนปญจาบ บอกขาวการมาประเทศ

                                                           
54 อินทิรา ซาฮีร, “เครือขายพอคาผาชาวอินเดียในสังคมไทยระหวาง พ.ศ. 2400-2490,” 

(วิทยานิพนธดุษฎบีัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 32.  
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ไทยแกพี่นองของตน....เมื่อพี่นองชาวสิกขคนนั้นทราบความ ตางก็ใครมาสูประเทศ
ไทย ชาวสิกขผูนั้นไดนําพี่นองของเขามาดวย 2-3 คน และทําการคาขายผา55 

 

ตอมาเม่ือการคาเจริญจึงไดชักชวนญาติพี่นองเขามายังกรุงเทพฯ มากข้ึน  และต้ัง      
ถิ่นฐานการคาท่ีบริเวณพาหุรัด จนพาหุรัดกลายเปนตลาดการคาผาขนาดใหญของกรุงเทพฯ  เมื่อ 
ยานพาหุรัดคับแคบกลุมชาวสิกขจึงยายที่อยูอาศัยไปยังทําเลอื่น ๆ รวมท้ังทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาที่มีชาวสิกขมาเชาบานชาวไทยและมุสลิมอยูบริเวณสี่แยกบานแขก รวมท้ังมีการตั้ง
บานเรือนอยูตามบริเวณบางแค ทาพระอีกดวย56 

2. นามธารีหรือนัมดารี (Namdhari)   เปนนิกายท่ีแยกมาจากศาสนาสิกข มีกําเนิดใน
รัฐปญจาบ ประเทศอินเดีย โดยคุรุรามสิงห กลุมนามธารีเขามาต้ังถิ่นฐานในกรุงเทพฯ ชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 นามธารีเปนกลุมท่ีเครงครัดมาก โดยหามรับประทานเนื้อสัตวและไขทุกชนิด 
และตองสวดมนต  นามซิมราน (Nam Simran) อยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง ผูชายตองโพกผาขาว
เทานั้น สตรีหามแตงหนาทาปากและใชเคร่ืองประดับ กลุมนามธารีเนนใชชีวิตเรียบงายไมฟุมเฟอย 

ในระยะแรกกลุมนามธารีไดเขามาอยูอาศัยบริเวณพาหุรัด เพราะเปนชุมชนชาวสิกขที่มีมาแตเดิม 
ตอมาเม่ือยานพาหุรัดคับแคบลงกลุมนามธารีไดยายท่ีอยูอาศัยมายังฝงตะวันตกคือ บริเวณสี่แยก
บานแขก57 (บริเวณถนนประชาธิปกเชื่อมกับถนนอิสรภาพ) เชนเดียวกันกับกลุมชาวสิกข 

3. พราหมณฮินดู   กลุมพราหมณฮินดูกลุมน้ีเดินทางเขามาสูกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 จากแควนปญจาบและอุตร ประเทศอินเดีย โดยนับถือศาสนาเดียวกับพราหมณผูประกอบ     
พิธีหลวงในราชสํานัก กลุมพราหมณฮินดูที่มาจากแควนปญจาบสวนใหญประกอบกิจการคาผาท่ี

                                                           
55 กรมการศาสนา, พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเจพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ในการทรง

อุปถัมปศาสนาสิกขในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2530,) 62-63. 
56 สุดารา สุจฉายา (บรรณาธิการ),  ธนบุรี, 156. 
57 จิราภรณ มาตังคะ และคณะ, ศาสนศิลปของศาสสถานริมฝงน้ํา : กรณศีึกษาชุมชนธนบุรี,       

60-61. 
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พาหุรัด และต้ังถิ่นฐานอยูในบริเวณพาหุรัด สุขุมวิทและในฝงตะวันตกคือ บริเวณสี่แยกบานแขก 

สวนกลุมที่มาจากอุตรสวนใหญประกอบอาชีพเปนแขกยาม และต้ังถิ่นฐานอยูในบริเวณหัวลําโพง58  
อยางไรก็ดีชาวอินเดียกลุมสิกข นามธารีและพราหมณฮินดูที่อาศัยอยูในบางกอกฝง

ตะวันตก มีความเครงครัดในวัฒนธรรมประเพณีเดิม โดยนิยมแตงงานในกลุมพวกเดียวกันไมเกี่ยว
ดองกับชาวไทยเหมือนกลุมชาวจีน มอญ ลาวและมุสลิม  

อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา ไมพบการขยายตัวของชุมชนชาวตะวันตก
ในบางกอกฝงตะวันตก เนื่องจากชาวตะวันตกที่เดินทางเขามา ยังสยามในชวงเวลานี้นิยมตั้ง
บานเรือนอยูทางฝงพระนคร ซึ่งเปนท่ีตั้งของชุมชนชาวตะวันตกและอยูใกลกับสถานกงสุลของ 
ชาติตาง ๆ  เชน อังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส ฝร่ังเศส เดนมารค ฮอลันดา อิตาเลียน และอเมริกัน โดย
ในบางกอกฝงตะวันตกจะเปนท่ีอยูอาศัยของกลุมคนในบังคับตะวันตก  และชาวไทยท่ีมีเช้ือสาย
โปรตุเกส เปนตน สําหรับชุมชนชาวไทยมีการต้ังบานเรือนกระจายอยูทั่วไปตามลําคลองตาง ๆ ที่
แยกจากแมน้ําเจาพระยา เชน คลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ คลองมอญ คลองสาน คลอง    
บานสมเด็จเจาพระยา และบริเวณใกลเคียงศาสนสถาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยานชุมชนคนไทยที่มี
ความสําคัญอยางมากในบางกอกฝงตะวันตกคือ ยานชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา  ซึ่งเปน
นิวาสสถานของขุนนางตระกูลบุนนาค ที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองในสมัยตนรัชกาลที่ 5 

นอกจากนี้ยังมีที่อยูอาศัยของเจานายและขุนนางสําคัญ สงผลใหบริเวณบางกอกฝงตะวันตกน้ีเปน
ชุมชนชาวไทยขนาดใหญที่สําคัญแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ  

 

4.2.2. ความหลากหลายของวิถีชีวิตผูคน  
บางกอกฝงตะวันตกเปนเมืองเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยมีเรือกสวน

กระจายอยูตามบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและลําคลองสายตาง ๆ  จากการเปนแหลงเพาะปลูกและ
เมืองดานภาษีที่สําคัญ สงผลใหมีการเขามาต้ังถิ่นฐานของผูคนชาติตาง ๆ อยางตอเนื่อง บางกอก   
ฝงตะวันตกจึงเปนพ้ืนที่อยูอาศัยของผูคนที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ซึ่งไดนําวัฒนธรรมและ
ประเพณีของกลุมตนเขามา ซึ่งการผสมผสานเหลาน้ีในพ้ืนท่ีบางกอกฝงตะวันตกไดกอใหเกิด

                                                           
58 เรื่องเดียวกัน, 61. 
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เอกลักษณเฉพาะของตนเองในแตละชุมชน อาทิ การประกอบอาชีพ  อาหารการกิน และการดําเนิน
ชีวิต โดยในสวนของการอาชีพที่เปรียบเสมือนอาชีพหลักของผูคนในบางกอกฝงตะวันตกคือ   
“การทําสวน” จากการเปนแหลงปลูกผลไมรสดีที่มีชื่อเสียงมาอยางตอเน่ืองต้ังแตสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทร สงผลใหเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกข้ึนอยูกับการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
และจากสภาพพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณทําใหผลผลิตของสวนบางกอกเปนที่นิยมของทองตลาด      
จากสภาพภูมิศาสตรที่มีลําคลองตาง ๆ กระจายอยูทั่วไปนั้น ไดสงผลดีตอการเพาะปลูกของ
ชาวสวนในบางกอกฝงตะวันตกเปนอยางมาก เนื่องจากชาวสวนไดใชวิธียกรองขนัดสวน หรือมี
การขุดลําประโดงเพ่ือชักน้ําจากคลองเขาในรองสวนของตน ดังนี้  

 

 “ขนัด” โดยขนัดหน่ึงจะมี 3 -5 ทองรอง คนมีเงินอาจมีสวน 7-8 ขนัดติดตอกัน
โดยมีคันสวนค่ัน สวนทุกสวนจะใชตนมะพราวเปนทอน้ําสําหรับชักน้ําเขาใน        
รองสวน คือเอามะพราวท้ังตนมาทะลวงขางในออกแลงฝงลงไปในดินระหวาง         
ลําคลองเล็ก หรือลําประโดงกับรองสวน เหมือนทอประปาโดยฝงตามคันสวนทุกคัน
ตอ ๆ ไปทุกขนัด ใชไดทนทานนับเปนสิบป มีของอุดปากทอทําเปนกอนกลม ๆ      
ปดปากทอขางใน59  

 

ในการทําสวนจะมีการยกรองสวน และขุดเปนลําประโดงหรือคลองสงนํ้าเล็ก ๆ เพื่อ 
ชักน้ําเขาสูสวนทําใหสวนผลไมเหลาน้ีมีน้ําใชในการเกษตร และยังเปนการกักน้ําจืดไวใชและกั้น
น้ําเค็มไมใหไหลเขามาอีกดวย60 สวนผลไมในบางกอกฝงตะวันตกกระจายอยูทั้งบริเวณริมแมน้ํา
และสวนตอนในแบงไดเปน 2 บริเวณ โดยเอาพระราชวังของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปน
เกณฑคือ สวนบางบน ตั้งแตปากคลองบางกอกนอยขึ้นไปทางเหนือ และสวนบางลาง ตั้งแตปาก
คลองบางกอกใหญลงมาทางใต ในแตละพ้ืนท่ีก็จะมีผลไมที่มีชื่อเสียงแตกตางกันไป โดยสวนใหญ
เรียกชื่อไปตามบางหรือคลองท่ีสวนเหลาน้ันตั้งอยู เชน ทุเรียนบางบน ดังท่ีเจาพระยาภาสกรวงศ 
(พร บุนนาค) เรียบเรียง “เร่ืองสวน” ไวในหนังสือลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาค 3 ดังนี้ 
                                                           

59 กาญจนาคพันธุ, เมื่อวานนี้ เลม 1, 21-22. 
60 อนุรัตน วัฒนาวงศสวาง, “เรือกสวน คูคลอง และดินดอนบนตะกอนปากแมน้ํา,” ใน ธนบุรี, 22. 
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แตกอนนั้นทุเรียนบางบนในคลองบางกอกนอย มีบางผักหนามเปนตน        
เปนทุเรียนดีมีชื่อจําเพาะ ตนนั้นพันธุนั้นผลโตงาม พูใหญ สีเนื้อเหลืองแตหยาบ 
รสชาติมันมากกวาหวาน ซื้อขายกันไดราคา เรียกวา ทุเรียนบางบน คร้ังภายหลังมา  
ในถ่ินบางบนน้ีมีน้ําทวมบอย ๆ ตนทุเรียนทนนํ้าไมคอยไหวลมตายเสียแทบหมด       
ผูที่จะเพาะปลูกขึ้นใหมก็ระอาไป หาคอยจะปลูกใหเต็มภูมิไม ทุเรียนบางบนจึงได
เสื่อมทรามลง ไปเจริญงอกงามดีในท่ีตําบลบางลาง เพราะฤดูน้ําทวมไหลลงเร็ว 
ชาวสวน คิดยกคันอยูได และทุเรียนบางลางน้ันเนื้อละเอียดแตบางสีก็เหลืองออน
มักจะเปนสีลาน แตรสนั้นหวานสนิทดีกวาบางบน คนชอบกินมาก 61 

 
สําหรับทุเรียนบางบน เชน ทุเรียนบางขุนนนท ทุเรียนบางผักหนาม และทุเรียน     

บางลาง เชน ทุเรียนตําบลวัดทอง นั้นเปนท่ีตองการของตลาดและซื้อขายไดราคาดี ตอมาในบริเวณ
ที่ปลูกทุเรียนนี้มีน้ําทวมบอย โดยเฉพาะเม่ือคร้ังนํ้าทวมใหญใน พ.ศ. 2460 และ พ.ศ. 2485 ทําให
ทุเรียนซึ่งเปนตนไมที่ไมทนนํ้า เมื่อตองเจอกับภาวะนํ้าทวมจนลําตนแชน้ํานานต้ังแต  3 วันข้ึนไป 
ทําใหตนอาจจะทิ้งก่ิงท้ิงใบไมใหผลไปหลายป หรือลมตายไปทําใหทุเรียนลมเสื่อมไป 62 สวน    
บางบนยังมีผลไมที่มีชื่อเสียงอยางมากคือ เงาะบางย่ีขัน ซึ่งประกอบดวยพันธุเหลืองใหญและ 
เหลืองเล็ก เนื้อลอนและมีราคาสูง เงาะบางย่ีขันนี้เปนเงาะพันธุดี เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏจาก
รายงานการสํารวจพื้นท่ีสวนเงาะ ลงวันที่ 12 มิถุนายน ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) โดยหลวงวิถีธรรม
สัญจร นายอําเภอบางกอกนอยเขียนถึงพระยาประชากรกิจวิจารณ เจากรมกองอําเภอ วาไดไปตรวจ
สวนเงาะนายอยู ตําบลบางยี่ขัน ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

                                                           
61 เจาพระยาภาสกรวงศ, “เรื่องสวน”, ใน ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาค 3, พิมพครั้งที่ 5 (พระนคร :        

โรงพิมพอักษรบริการ, 2515), 185-186. 
62 สุดารา สุฉายา, “บานสวนสองฝงคลองบางกอกนอย,” ใน เมืองโบราณ 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554), 
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เจาอยูหัว) โปรดฯ ที่จะเสด็จสวนเงาะน้ัน วาเปนสวนเงาะท่ีสุกและบริบูรณดีกวาสวนอ่ืน ๆ 63 ซึ่ง
เปนการแสดงใหเห็นถึงชื่อเสียงของเงาะบางยี่ขันเปนอยางมาก นอกจากนี้สวนบางบนยังมีผลไมที่มี
ชื่อเสียงอ่ืน ๆ เชน สับปะรดบางบําหรุ เปนสับปะรดไทย ลูกขนาดเล็กและปอม มีรสหวานกรอบ  
ฝร่ังบางเสาธง ปลูกในคลองมอญ นิยมปลูกพันธุผลใหญ มีรสชาติดีและหวานกรอบ มังคุดซึ่งปลูก
กันทั่วไปในสวนบางกอก แตเดิมปลูกมากแถบวังหลัง ตําบลบางกอกนอย เนื่องจากมีชื่อของวัง
สวนมังคุด ปรากฏในสมัยตนรัตนโกสินทรและยังมีการปลูกที่บางพลัด และคลองดาวคะนองอีก
ดวย 

สําหรับสวนบางลางยังมีผลไมที่มีชื่อเสียง เชน ลางสาด ปลูกที่คลองสานมีรสชาติ
หวานและหอมเปนพิเศษกวาท่ีอ่ืน หมากบางลางเปนหมากท่ีมีชื่อเสียงมาก ปลูกกันในแถบราษฎร
บูรณะ แจงรอน  และแถบคลองบางปะแกว  โดยเปนหมากหนาฝาดท่ีผูคนท่ัวไปนิยมกิน 64  
นอกจากน้ียังมีการปลูกลิ้นจ่ี ซึ่งปลูกกันมากแถบดาวคะนอง จอมทองและบางขุนเทียน เปนตน
ดังน้ันจึงเห็นไดวาสวนในบางกอกฝงตะวันตกมีพันธุไมนานาชนิด โดยแตละพันธุเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของแตละสวน ตอมาสวนผลไมหลากหลายพันธุไดลมและสูญพันธุไปเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะจากเหตุการณน้ําทวม ตอมาพ้ืนที่สวนในบางกอกฝงตะวันตกไดลดจํานวนลงท้ังจาก
เหตุการณน้ําทวมใหญใน พ.ศ. 2460 และ พ.ศ. 2485 และจากนโยบายของรัฐท่ีมีการขยายเสนทาง
คมนาคม ทําใหพื้นที่สวนถูกตัดผานกลายเปนถนนสายตาง ๆ สวนบางกอกแหลงปลูกผลไมรสดีที่มี
ชื่อเสียงมายาวนานจึงแปรสภาพเปนตลาด ยานการคา ตึกแถว และชุมชน ที่เขามาพรอมกับการ
อพยพของผูคนจากถิ่นตาง ๆ สูบางกอกฝงตะวันตกในเวลาตอมา  

การประกอบอาชีพของผูคนในบางกอกฝงตะวันตกยังมีอีกหลากหลายสาขาอาชีพ 
ตามความถนัดของแตละชุมชนที่มักสืบทอดความรูกันจากรุนสูรุน อาทิ  การทํางานหัตถกรรมและ
งานชางฝมือตาง ๆ  เชน การหลอพระพุทธรูปท่ีบานชางหลอ ซึ่งบรรพบุรุษของชาวบานชางหลอ
เปนชางฝมือทางการชางในสาขาตางๆ ไดประกอบอาชีพชางหลอพระพุทธรูปและชางปนรูปตางๆ 
                                                           

63 สจช. ร.5 น. 4.1/134  “เรื่องไดไปตรวจสวนเงาะทางท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะเสด็จเปน
การสะดวกนัน้ คือท่ีสวนนายอยูสามีอําแดงกล่ิน ตําบลบางย่ีขนั หลังบานปนูผลเงาะสุกบริบูรณดีกวาสวนอื่น.”    
12 มิถุนายน ร.ศ. 126. 

64 เจาพระยาภาสกรวงศ, “เรื่องสวน”, ใน ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ เลม 1, 188-189. 
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ในอดีตพ้ืนท่ีชุมชนบานชางหลอเปนที่ตั้งของโรงหลอหลายแหง โดยโรงหลอเหลาน้ีเปนเสมือน
ศูนยกลางของกลุมบานชางท่ีตั้งอยูในบริเวณน้ัน เพราะในการหลอประติมากรรมหรือพระพุทธรูป
ตองอาศัยความรวมมือของชางหลากหลายประเภท อาทิ ชางปน ชางเททอง ชางขัด ชางลงรัก      
ปดทอง ชางติดกระจก เปนตน การทําเคร่ืองทองลงหินท่ีบานบุ เปนงานชางฝมือหัตถกรรมที่ทํา  
ขันลงหินดวยวิธีการแบบโบราณท่ีสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยอยุธยาที่เรียกวา “ชางบุ” การบุคือการ        
ตีโลหะใหเขารูป โดยตีแผแบออกแลวตีขึ้นเปนรูปทรงตางๆ งานบุนี้ตองใชความชํานาญใน  การทํา
สูงทําใหชางบุเปนการสืบทอดตอกันมา การทําเคร่ืองทองลงหินหรือขันลงหินจึงเปนงานหัตถกรรม
ในครัวเรือนของยานบานบุนี้   

การทําขมิ้นผง บานขม้ินตั้งอยูบริเวณริมคลองวัดระฆัง  ผูคนในยานบานขม้ินนี้ 
ประกอบอาชีพผลิตผงขม้ินขาย คนท่ัวไปจึงเรียกบริเวณยานน้ีวา  “บานขม้ิน” สันนิษฐานวามีการ
เร่ิมทําขม้ินกันในสมัยรัชกาลท่ี 6 ขมิ้นที่ผลิตในยานน้ีไมไดปลูกขึ้นเองแตซื้อมามาจากชลบุรี     
โดยซื้อจากเจาประจําและสงถึงบานโดยทางเรือ  ซึ่งเปนขมิ้นที่ตากแหงมาเรียบรอยแลวและมี
คุณภาพดี เมื่อรับขม้ินแหงมาแลวก็จะบดดวยครกใบใหญหลาย ๆ ใบ ผงขมิ้นท่ีไดจะตวงขายกัน
เปนกิโล65 ขม้ินเปนสินคาขายดีที่นิยมกันมากในทองตลาด เนื่องจากถานําขม้ินไปผสมกับปูนขาว
เมื่อผงขม้ินทําปฏิกิริยากับปูนขาวแลวจะไดเปนปูนแดงไวรับประทานกับหมาก ซึ่งคนไทยนิยม   
กินหมากพลูกันมาก นอกจากน้ีหญิงสาวยังนิยมใชขมิ้นผง แปงหินรํ่า ดินสอพองมาเปนเคร่ือง
ประทินผิว โดยนําขม้ินมาละลายน้ําใชถูตัวเปนการขัดคราบไคลตามรางกาย ผงขมิ้นยังนําไปใช
สําหรับการแสดงละครรํา การประกอบอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสรอนแรงใหแกงหลายชนิด 66  
นอกจากนี้ขม้ินยังมีสรรพคุณทางยา สารหอมระเหยของขมิ้น มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดทอง  

ทองอืด แนนจุกเสียด อาหารไมยอย การผลิตขม้ินลดจํานวนลงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เน่ืองจากประกาศรัฐนิยมคือ การงดกินหมาก แตการผลิตขมิ้นก็ยังคงมีอยูเร่ือยมา 

นอกจากน้ีในชวงสมัยรัชกาลท่ี  5 ได เกิดอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่งในบางกอก              
ฝงตะวันตกคือ การทําโรงยอมผาจากลูกมะเกลือ ของกลุมชาวจีนตามบริเวณลานวัดริมแมน้ํา
เจาพระยา โดยชาวจีนเหลาน้ีไดเชาท่ีรกรางวางเปลาหรือที่ดินของวัด สําหรับโรงยอมผาน้ีมีทั้งการ
                                                           

65
 สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, “บานขมิ้น,” ใน เวียงวังฝงธนฯ ชุมชนชาวสยาม, 229-230. 

66 อังคาร, 18 ชุมชนหัตถกรรม ภมูปิญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร,  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 
 

 
 

ยอมจากมะเกลือและยอมคราม เรียกกันวา ลานมะเกลือหรือโรงคราม การทําลานมะเกลือนี้ตองให
พื้นท่ีโลงหลายสิบไรสําหรับตากผาของโรงงานยอมผา เวลาหนายอมผาดําจะมีเรือขาวใหญ ๆ 
บรรทุกลูกมะเกลือจากอยุธยา สระบุรี ลพบุรีมาจอดท่ีหนาวัดตาง ๆ ประมาณสามสี่ลําตอคร้ัง 
สําหรับการยอมผาท่ีใชยอมตองเปนผาแพรสีขาวจากเซี่ยงไฮ ที่สงตรงมาขายยังสําเพ็งและเยาวราช 
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 - รัชกาลท่ี 6 คนนิยมนุงกางเกงแพรดําหรือที่เรียกวา “ปงลิ้น” กันท้ังชายและ
หญิง67 ผาที่ยอมดวยมะเกลือจึงเปนท่ีตองการของตลาด ลานตากผายอมมะเกลือจะมีปรากฏใหเห็น
แถบบริเวณหนาวัดที่อยูริมแมน้ําเจาพระยาและลําคลอง เชน วัดสุวรรณาราม วัดระฆังโฆษิตาราม           
วัดนาคกลาง วัดกัลยาณมิตร ฯ เปนตน นอกจากน้ีบริเวณริมคลองสายตาง ๆ ที่มีลานกวางจะเปน    
ที่ตากผายอมมะเกลือทั้งน้ัน68 เพราะการยอมผาตองใชน้ําจํานวนมากในการซักผา สําหรับจํานวน
ลานมะเกลือในบางกอกฝงตะวันตกยังคงมีอยูมากในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ปรากฎหลักฐาน
วาทางราชการใหมีการสํารวจลานมะเกลือในฝงตะวันตก เพื่อใชเปนสถานท่ีอยูของครอบครัวทหาร
ในชวงเวลาน้ัน69 ตอมาโรงยอมผาและลานมะเกลือไดลดจํานวนลงท้ังจากการลดความนิยมใน      
ปงลิ้น และการขยายตัวของชุมชนที่ตองการพ้ืนที่ในการรองรับผูคนที่เขามาอยูอาศัยในเวลาตอมา 

นอกจากการทําสวนรวมท้ังงานหัตถกรรม งานชางตาง ๆ และอาชีพตาง ๆ ของผูคน
ในบางกอกฝงตะวันตกดังท่ีกลาวขางตนแลว จากความหลากหลายทางชาติพันธุของผูคนที่
ประกอบไปดวยชุมชนเช้ือชาติตาง ๆ จึงกอใหเกิดอาหารการกินที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแตละ
ยานชุมชน อาทิ ยานกุฎีจีนที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาใกลวัดกัลยาณมิตร ซึ่งเปนชุมชนชาวคริสต
เช้ือสายโปรตุเกส โดยมีโบสถซางตาครูสเปนศูนยกลางของชุมชน ในชุมชนกุฎีจีนมีขนมท่ีมี
ชื่อเสียงอยางมากคือ “ขนมฝร่ังกุฎีจีน” ความมีชื่อเสียงของขนมฝร่ังกุฎีจีนปรากฏเปนคําท่ีแมคารอง
เรียกขายของกันวา “ออยจีนบางใหญ ออยไทยบางคูวัด ขาวหลามตัดวัดระฆัง ขนมฝร่ังกะดีจีน”  

                                                           
67 สุดารา สุจฉายา (บรรณาธิการ),  ธนบุรี , 53. 
68 ราตรี โตเพงพัฒน, บรรณาธิการ, “การทํามาหากินของชาวบางกอกนอย.” ใน ตลาดน้ํา : วิถีชีวิต

ของเกษตรภาคกลาง, 42. 
69 สจช. มท 0201.2.1.13/14  “เรื่องใหสํารวจลานมะเกลือ จังหวัดธนบุรี ดูวาใชสําหรับเปนที่อบรม

เลี้ยงดูบุตรครอบครัวทหารไดหรือไม.” พ.ศ. 2485 – 2488. 
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วิธีการทําขนมฝร่ังกุฎีจีนของผูคนในชุมชนนี้ไดรับการถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ขนมฝร่ัง     
กุฎีจีนน้ีจะมีสวนประกอบของแปง น้ําตาล ไข มีลักษณะกรอบนอกนุมใน หนาขนมจะตกแตงดวย
ลูกเกด ฟกเชื่อม ลูกพลับแหงและนิยมโรยดวยนํ้าตาล70 จากคําบอกเลาขนมฝร่ังกุฎีจีนจะทํากันมาก
ในชวงงานฉลองเทศกาลตรุษสารทซึ่งเปนงานบุญของชาวคริสตเทาน้ัน เชน งานเสกปาชา งาน
ฉลองวัดและงานคริสตมาส 71  ตอมาในชุมชนกุฎีจีนไดเร่ิมมีการทําขนมฝร่ังกุฎีจีนจําหนาย          
โดยเร่ิมทํากันต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา 

ยานคลองบานขม้ินใกลวัดระฆังโฆษิตาราม ในชวงรัชกาลที่ 6 เปนตนมา มีอาชีพ   
เชื่อมเปลือกสมโอขาย เรียกกันวา บานเปลือกสมโอ โดยการทํานั้นจะนําเปลือกสมโอมาเชื่อมจนได
ที่ ผิวบางฉาบนํ้าตาลขาวนวล เนื้อในนุมเปนนํ้ามันตานี ดานในจะมีรสชาติหวานเจือกลิ่นเปลือกสม 
บานทําเปลือกสมโอที่มีชื่อเสียงมากคือ เปลือกสมโอแมสมพงษ  ซึ่งเปนที่นิยมและตองการของ
ตลาดเปนอยางมาก เลากันวามีการทําเปลือกสมโอเช่ือมวันละเปนหมื่น ๆ ชิ้น แตก็ยังไมเปนที่
เพียงพอของลูกคาท่ีมารับเปลือกสมโอ การทําเปลือกสมโอน้ีเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาด
เล็ก โดยสมโอที่นํามาเชื่อมนี้เปนสมโอจากสวนในบางกอกและสวนจากนนทบุรี โดยจะขนสงมา
ทางเรือถึงท่ีบาน และสมโอจากสวนเหลาน้ีจะมีรสชาติดีกวาสมโอนอกหรือสมโอจากถิ่นอ่ืนซึ่ง
ตองไปซื้อที่ทาเตียน72   

การมีสินคาเฉพาะอยางข้ึนในยานตาง ๆ ของพื้นที่บางกอกฝงตะวันตกดังกลาวขางตน 

สงผลใหเกิดแหลงรับซื้อขายสินคาในยานชุมชนซึ่งกอใหเกิดเปนตลาด โดยในชวงรัชกาลที่ 5    
การคมนาคมทางนํ้ายังคงเปนเสนทางคมนาคมหลักของผูคนท่ัวไป โดยเฉพาะผูคนทางฝงตะวันตก
ของแมน้ําเจาพระยายังคงใชการสัญจรทางเรือเปนหลัก เนื่องจากยังไมมีการสรางถนนแบบยุโรป
เหมือนเชนฝงพระนคร โดยทางฝงตะวันตกมีตลาดน้ําขนาดใหญหลายแหงในบริเวณคลองท่ีสําคัญ 
เชน คลองบางกอกนอยและคลองบางกอกใหญ โดยเฉพาะตลาดน้ําบริเวณปากคลองบางกอกนอย
และปากคลองบางกอกใหญที่เปนเสนทางคมนาคมหลัก และยังเปนยานการคาท่ีสืบเนื่องมาต้ังแต
                                                           

70 สุกัญญา ภัทราชัย, “ขนมฝรั่งกุฎจีีน,” สารคดี 10 (มีนาคม 2537) : 82-83. 
71 กรมวิชาการ, ธนบุรีศรีมหาสมุทร, 135. 
72 สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, “เปลือกสมโอถึงตรอกมะตูม,” ใน เวียงวังฝงธนฯ ชุมชนชาว

สยาม, 235-236. 
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สมัยตนรัตนโกสินทร บรรยากาศการคาขายในบริเวณน้ีเต็มไปดวยเรือนแพและเรือขายของเรียงราย  
ผูคาก็ประกอบไปดวยชาวไทย ชาวจีนและชาวมุสลิมอยูรวมกัน โดยสินคาท่ีนํามาขายมีอยาง
หลากหลายทั้งของสวนจากตอนในของคลองและสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ดังน้ันเมื่อคลอง
บางกอกใหญและคลองบางกอกนอยเปนคลองท่ีมีความสําคัญ และมีผูคนตั้งบานเรือนขนานไป  
ตามลําคลองอยางตอเนื่อง จึงกอใหเกิดตลาดน้ําขนาดเล็กหลายแหงตามยานท่ีมีผูคนอาศัยกัน
หนาแนน นอกจากน้ียังมีตลาดบกขนาดใหญในบริเวณบางกอกฝงตะวันตก อาทิ ตลาดบานสมเด็จ
เจาพระยา และตลาดบานขม้ิน73 ซึ่งตลาดบกเหลาน้ีตั้งอยูในยานท่ีมีผูคนอาศัยหนาแนน สงผลให
สินคาที่ขายในทองตลาดมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูคนในยานน้ี  

จากการขยายตัวของยานชุมชนบางกอกฝงตะวันตกในชวงรัชกาลที่ 5  ถึงชวงสงคราม
มหาเอเชียบูรพา สงผลตอการขยายตัวของการสัญจรทางนํ้าในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ไดปรากฏ
ทาเรือขึ้นทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา ดังหลักฐานการสรางทาเรือขามฟากและทาเรือรับจาง สําหรับ
คนแจวเรือจางโดยมากเปนคนไทย ซึ่งการสัญจรเรือมีทั้งการรับจางขามฟากแมน้ําเจาพระยา และ
การเขาไปตามลําคลองตาง ๆ ที่มีระยะทางไมไกลนักจากบริเวณทาเรือ โดยทาเรือท่ีสําคัญในฝง
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยามีดังนี ้
 

ตารางที่ 5  ตารางแสดงทาเรือในบางกอกฝงตะวันตก 

 

ทาเรือ ท่ีตั้ง 
ทารถไฟธนบุรี สถานีรถไฟบางกอกนอย ตรงขามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาวัดอรุณ บริเวณขางวัดอรุณราชวราราม 
ทากุฎีจีน บริเวณใกลวัดกัลยาณมิตร 

ทาสะพานพุทธ บริเวณใกลสะพานพุทธยอดฟา 
 

 

                                                           
73 สจช. ป/1/681 “เรื่องภูมศิาสตรมณฑลกรุงเทพฯ.”  พ.ศ. 2475. 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
ทาเรือ ท่ีตั้ง 

ทาคลองสาน บริเวณตรงขามกับสี่พระยา (ฝงพระนคร) 
ทาวังหลัง  บริเวณถนนฉางเกลือ ดานเหนือโรงบอนวังหลัง 
ทาโรงพยาบาลศิริราช บริเวณถนนนาโรงพยาบาลศิริราช 

 

ที่มา : องคประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร, 260., สจช. ร.5 น.18.18/226  “เร่ืองนายจวง
ผูกเชาทาเรือริมคลองวัดอรุณราชวราราม” 2 เม.ย.-พ.ค. 123, สจช.ร.5 น.18.1ฉ/246 “เร่ืองนายจวง
ขอผูกเชาทาเรือริมลํานํ้าเจาพระยา ตําบลตรอกฉางเกลือ เหนือโรงบอนวังหลัง .” 30 เม.ย.- 18 พ.ค. 
123, สจช. ป/1/681 “เร่ืองภูมิศาสตรมณฑลกรุงเทพ.” พ.ศ. 2475. 
 

ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 ทาเรือสําหรับขามฟากเปนท่ีนิยมของผูคนท่ีตองการสัญจร   
ไปมาระหวางสองฝงลํานํ้าเจาพระยา เนื่องจากยังไมมีการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา
เกิดข้ึน ดังน้ันจํานวนทาเรือไดมีการขยายขึ้นตามการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูคนในยานตาง ๆ ดังท่ี
ปรากฏวามีการขออนุญาตเชาท่ีดินบริเวณดานใตคลองบางกอกนอย เพื่อทําเปนทาเรือจางสําหรับ
สงคนขามฟาก74 โดยกิจการทาเรือรับจางและทาเรือขามฟากเปนกิจการที่ไดผลตอบแทนท่ีดี เห็น   
ไดจากใหมีการประมูลคาเชาเพ่ือขออนุญาตเชาทาเรือ ซึ่งการขอเชาทาเรือบริเวณริมคลอง วัดอรุณ
ราชวรารามของนายจวงมีการประมูลเปนเงินถึง  3,000 บาทตอป75 เมื่อเปนกิจการท่ีไดรับ
ผลตอบแทนดีจึงเปนท่ีตองการของผูประกอบการท่ีมีการต้ังทาเรือทับซอนกันเกิดข้ึน จนเกิดการ
ฟองรองกันในเวลาตอมาระหวางเจาของสัมปทานกับผูที่มาทับซอนสิทธิ อยางไรก็ตามความนิยม
ใชบริการเรือขามฟากยังคงมี อยางตอเนื่องแมภายหลังจากการสรางสะพานพระพุทธยอดฟา ใน 
พ.ศ. 2475 เพื่อขามแมน้ําเจาพระยาแลวก็ตาม   

                                                           
74 สจช. ร.5 น/225 “เรื่องนายสุด จีนเตงเนียว จีนเงียว ขออนุญาตเชาท่ีดินตําบลใตตําหนักแพ      

วังหนา กับตรงขามใตปากคลองบางกอกนอยทําเปนทาเรือจางสําหรับสงคนขามฟาก.” 18-22 พ.ค. 122. 
75 สจช. ร.5 น/226 “เรื่องนายจวงผูกเชาทาเรือริมคลองวัดอรุณราชวราราม.” 2 เม.ย. – พ.ค. 123. 
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4.2.3.   ความยากลําบากของผูคนในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา 
สงครามโลกคร้ังที่ 2 เร่ิมตนขึ้นในยุโรป โดยเยอรมันโจมตีโปแลนดวันท่ี 1 กันยายน 

พ.ศ. 2482 ในวันเดียวกันอังกฤษและฝร่ังเศสซึ่งรับประกันความเปนกลางของโปแลนด ไดยื่นคํา
ขาดใหเยอรมันถอยจากโปแลนดมิฉะน้ันจะประกาศสงครามแตเยอรมันไมถอยทัพ อังกฤษและ
ฝร่ังเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมันในวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 248276 ในชวงตนสงครามการรบมี
ขอบเขตอยูเพียงในภูมิภาคยุโรป  เปนการรบระหวางฝายพันธมิตรนําโดยอังกฤษและฝร่ังเศส กับ
ฝายอักษะนําโดยเยอรมนีและอิตาลี ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2483 ญ่ีปุนไดทํา
สนธิสัญญาไตรภาคี (Tripatite Pact) กับเยอรมันและอิตาลี ซึ่งมีสาระสําคัญวาหากประเทศใด
ประเทศหนึ่งทําสงครามกับประเทศอ่ืนอีกสองประเทศจะชวยเหลือ77 

การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 ของญ่ีปุน มีปจจัยมาจากการปฏิรูปประเทศของญ่ีปุน
ตั้งแตในสมัยเมจิ ที่มีการพัฒนาและการปรับปรุงประเทศเพ่ือใหรอดพนจากอิทธิพลของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกท่ีเขามามีอิทธิพลอยางมากในเอเชีย หนึ่งในการพัฒนาที่สําคัญของญ่ีปุนคือ “กองทัพ” 
กองทหารญ่ีปุนไดรับพัฒนาใหมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ทหารซึ่งเปนกลุมท่ีมีแนวคิด
ชาตินิยมรุนแรงไดกระตุนกระแสความสํานึกในเร่ืองความจงรักภักดีตอประเทศชาติของประชาชน 
โดยความสํานึกเร่ืองชาตินิยมน้ีไดมีการพัฒนาไปสูลัทธิทหารนิยมข้ึนในสังคมญ่ีปุน และเปน
แรงผลักดันสําคัญใหญ่ีปุนภายใตการนําของกองทัพขยายอํานาจออกไปสูภายนอกประเทศ78 จาก
ความพรอมของกองทัพและแรงผลักดันจากแนวคิดลัทธิทหารนิยมสงผลใหกองทัพญ่ีปุนขยาย
อิทธิพลไปยังบริเวณเอเชียตะวันออกคือ จีน  เกาหลีแล ะแมนจูเรีย  ซึ่งการขยายตัวไปใน               
เอเชียตะวันออกทําใหญ่ีปุนถูกสันนิบาตชาติประณามวาละเมิดนโยบายสันติภาพในเอเชีย

                                                           
76 ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2, 41. 
77 พวงทิพย เกียรติสหกุล, ทางรถไฟสายใตในเงาอาทิตยอุทัย (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร, 2554), 3. 
78 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “การศึกษาการขยายตัวของกองทัพญ่ีปุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัย

สงครามมหาเอเชียบูรพา : มุมมองทางสังคม-วัฒนธรรม,” วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  25, 1 

(มิถุนายน – พฤศจิกายน 2545), 30. 
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ตะวันออก และทําใหญ่ีปุนถอนตัวออกจากสันนิบาตชาติใน พ.ศ. 247679 ภายหลังการถอนตัวญ่ีปุน
ไดมุงขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกอยางหนัก และเมื่อญ่ีปุนทําสนธิสัญญาไตรภาคีกับเยอรมนี
และอิตาลีใน พ.ศ. 2483 แลว ญ่ีปุนไดขยายแผนการจัดระเบียบใหมในเอเชียตะวันออกให
กวางขวางมากข้ึนโดยการสถาปนา “วงศไพบูลยมหาเอเชียบูรพา” (Greater East Asia Co – 

Prosperity Sphere)  ซึ่งมิไดจํากัดขอบเขตการขยายอํานาจของกองทัพญ่ีปุนเฉพาะในจีน เกาหลี 
และแมนจูกัวเทาน้ัน แตไดขยายแผนการดําเนินการลงสูภูมิภาคทางดานใตมากข้ึน โดยรวมเอาหมู
เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนด (อินโดนีเซีย) อินโดจีน พมา ฮองกง มลายู สิงคโปร 
ฟลิปปนส และไทยเขาไวดวย สงผลใหอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีปฎิกิริยาตอตานจนกลายเปน 
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” ที่เปนสวนหนึ่งของสงครามโลกคร้ังที่ 280 

กองทัพญ่ีปุนไดเคลื่อนกองกําลังเขาสูประเทศไทยในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 
รัฐบาลไทยภายใตการนําของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ตองลงนามในขอตกลง
ยินยอมใหกองทัพญ่ีปุนใชประเทศไทยเปนเสนทางเดินทัพผานไปประเทศมลายูและพมา  โดย
กองทัพญ่ีปุนไดเคลื่อนกําลังพลเขาสูกรุงเทพฯ เมื่อตอนบายของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และ     
ใชเวลาเพียงไมนานก็เขายึดจุดยุทธศาสตรสําคัญตาง ๆ ในกรุงเทพฯ  อาทิ สถานทูต บริษัทการคา
ของชาติตะวันตก คลังเก็บสินคา ทาเรือคลองเตย สถานศึกษา สถานีรถไฟ เปนตน นอกจากนี้
กองทัพญ่ีปุนยังไดจับกุมชาวตะวันตกท่ีเปนชาติพันธมิตรและชาวอเมริกันไปคุมขัง สวนเจาหนาท่ี
สถานทูตก็ถูกจับกุมและกักบริเวณอยูในสถานทูตหรือสถานกงสุลของชาตินั้น ๆ81 ซึ่งตอมาในวันท่ี 
21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรีวาดวยการรุกและปองกันกับ
ญ่ีปุน ตกลงชวยญ่ีปุนทางการเมือง การเศรษฐกิจและการทหาร82  

                                                           
79 พวงทิพย เกียรติสหกุล, ทางรถไฟสายใตในเงาอาทิตยอุทัย, 2. 
80 เรื่องเดียวกัน, 3-4. 
81 แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพิมพ

เดือนตุลา, 2544,), 107-108. 
82 แถมสุข นุมนนท, การไทยสมัยรัตนโกสินทรทูต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 

2528), 40. 
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ในบางกอกฝงตะวันตกสถานีรถไฟบางกอกนอยนับเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญที่กอง
ทหารญ่ีปุน เขามาใชเปนกองบัญชาการสําหรับขนสง83 เนื่องจากสถานีรถไฟบางกอกนอยเปน
สถานีตนทางรถไฟสายใต ซึ่งกองทัพญ่ีปุนใหความสําคัญกับการเขามาควบคุมทางรถไฟสายใต
มากที่สุด เพราะเปนเสนทางท่ีกองทัพญ่ีปุนสามารถใชในการขนสงทหาร เสบียงอาหารและอาวุธ
ยุทโธปกรณ เพื่อเปนกองกําลังบํารุงใหกับแนวหนาของกองทัพทั้งในพมาและมลายู 84 สถานที่ตั้ง
ของสถานีรถไฟบางกอกนอยท่ีอยูบริเวณปากคลองบางกอกนอยใกลแมน้ําเจาพระยา จึงทําให
สะดวกในการขนสงกําลังคนและยุทธปจจัยตาง ๆ ของกองทหารญ่ีปุน นอกจากเปนท่ีตั้งกองกําลัง
แลวบริเวณน้ียังมีคลังเสบียงสัมภาระ ยาตาง ๆ เสบียงอาหาร วัตถุสงครามและคลังเก็บขาวสารเปน
แนวอยูบริเวณริมนํ้า สิ่งของเหลาน้ีสวนใหญมาทางเรือโดยขึ้นที่ทาสถานีรถไฟบางกอกนอย 85 
เพื่อที่จะลําเลียงตอไปใหกองทัพตามเสนทางรถไฟสายใต จากการที่มีกองกําลังประจําอยูที่สถานี
บางกอกนอยทําใหภาพของทหารญ่ีปุนเปนท่ีคุนเคยของชาวบานในบริเวณใกลเคียงคือ ยานบานบุ 
ยานบานชางหลอ และยานวัดดุสิตฯ  จากคําบอกเลาของนายจิตต เอ่ียมขันทอง ชาวบานยานบานบุที่
มีโอกาสเขารวมทํางานกับกองทหารญ่ีปุนที่ประจําอยูที่สถานีรถไฟบางกอกนอยกลาววา 

 

กองทหารญ่ีปุนที่ประจําอยูที่สถานีรถไฟบางกอกนอยคือ กองพันทหารมา
รถไฟที่ 4 สืบทอดมาจากกองพันทหารมารถไฟท่ี 3 จากอรัญประเทศแถวมณฑลบูรพา 
กองพันทหารมาที่ 4 รับผิดชอบบางกอกนอย หนองปลาดุก เปนหนวยรับวัตถุสงคราม
จากกองบูรพาทางกองทหารมารถไฟท่ี 3 โดยกองทหารมาที่ 4 นี้จะมีการสับเปลี่ยนไป 

                                                           
83 สจช. บก. สูงสุด 2. 6 / 82, “เรื่องกิจการ ที่ตั้ง กําลังทหารญีปุ่นทั้งหมดท่ัวราชอาณาจักรและ

เฉพาะจังหวัด, ตําบล.” 14 มี.ค. 2487 – 31 มี.ค. 2488. 
84 พวงทิพย เกียรติสหกุล, ทางรถไฟสายใตในเงาอาทิตยอุทัย, 54. 
85 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “ภาพความทรงจําและรองรอยของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 : ยานบานบุ

และพ้ืนที่โดยรอบ”, 50. 
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เร่ือย บางวันก็มีทหาร 300-400 คน บางวัน 100 คน มาก็มีการสับเปลี่ยนเชนกัน บาง
วันก็ 100 ตัว บางวันก็ 50 ตัว แลวแตวาจะมาข้ึนที่ทารถไฟ(บางกอกนอย)กี่ตัว มา
ขึ้นมาทางเรือเพื่อมาข้ึนตูรถไฟสถานีบางกอกนอยไปกาญจนบุรีเพื่อเขาพมา86 

 

จากคําบอกเลาของบุคคลที่อยูรวมสมัยสงครามทําใหเห็นไดวาทหารญ่ีปุนไดเขามา
ประจําการท่ีสถานีรถไฟบางกอกนอย โดยมีหลักฐานท่ีกลาวถึงการขอใชพื้นท่ีบริเวณสถานีรถไฟ
ของกองทัพญ่ีปุน ซึ่งทางรัฐบาลไทยเห็นวาบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยเปนบริเวณท่ีอันตราย
ตอการโจมตีทางอากาศเปนอยางมาก แตเนื่องจากหนวยงานทหารญ่ีปุนที่มาใชสําหรับเปนที่พัก
ชั่วคราว สําหรับทหารที่เดินทางไกลมาพักในกรณีที่ขามฟากไมทัน ดังน้ันหากไมใชหนวยรถไฟ
แลวก็ไมควรมาพักอยูในบริเวณอันตรายเชนน้ี87 

แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติกองกําลังทหารญ่ีปุนไดเขามาประจําการท่ีสถานีรถไฟ
บางกอกนอยเปนเวลาประมาณ 3 ปเศษ ซึ่งทหารญ่ีปุนเหลาน้ัน ยังไดเขาไปติดตอกับชาวสวนใน
ชุมชนบางกอกฝงตะวันตกเพื่อซื้อผักและผลไม แตขณะเดียวกันในยามสงครามสวนผลไมของ
ชาวบานยานน้ีก็กลายเปนท่ีหลบระเบิดของบรรดาทหารญ่ีปุน ซึ่งในชวงสงครามพ้ืนที่ตางๆใน
กรุงเทพฯ  ไดประสบภัยทางอากาศอยางตอเน่ืองดังตารางท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 นายจิตต เอี่ยมขันทอง, อางใน สุภาภรณ จินดามณีโรจน, ภาพความทรงจําและรองรอยของ

สงครามโลกครั้งท่ี 2 : ยานบานบุและพ้ืนท่ีโดยรอบ, โครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืนในชุมชนบานบุและพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกนอย, 2550, 50 

87 สจช. บก. สูงสุด 2.6.6 / 58, “เรื่องญี่ปุนขอยืมใชพืน้ที่ดินบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย.”  
12 ก.ค. 2488–24 ส.ค. 2488. 
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ตารางที่ 6  ตารางแสดงพื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่ไดรับผลกระทบจากภัยทางอากาศในชวงสงคราม 

มหาเอเชียบูรพา 
 

วันท่ี สถานท่ี 
8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญ่ีปุนรุกเขาประเทศไทย 

8 มกราคม พ.ศ. 2485 กรุงเทพฯ ถูกเคร่ืองบินฝายพันธมิตรมาทิ้ง
ระเบิดเปนคร้ังแรก 

24 มกราคม พ.ศ. 2485 เคร่ืองบินฝายพันธมิตรมาโจมตีกรุงเทพฯ   
ถูกพระที่นั่งอนันตสมาคมเสียหาย 

28 มกราคม พ.ศ. 2485 เคร่ืองบินฝายพันธมิตรมาท้ิงระเบิด  
แตถูกยิงตกที่ฝงธนบุรี 

28 ธันวาคม พ.ศ. 2486 กรุงเทพฯ ถูกทิ้งระเบิด 
10 มกราคม พ.ศ. 2487 เคร่ืองบินฝายพันธมิตรนําทุนระเบิดแมเหล็ก

มาโปรยในแมน้ําเจาพระยาเปนคร้ังแรก 
12 มกราคม พ.ศ. 2487 สถานีหัวลําโพงถูกทิ้งระเบิด 

19 มกราคม พ.ศ. 2487 โรงพยาบาลจุฬาฯ  พระบรมมหาราชวัง  
โรงไฟฟาสามเสนถูกทิ้งระเบิด 

25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2487 กรุงเทพฯ ถูกทิ้งระเบิด 

6 มีนาคม พ.ศ. 2487 กรุงเทพฯ ถูกทิ้งระเบิด 

5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 อาคารถนนราชดําเนินถูกทิ้งระเบิด 

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 สถานีรถไฟมักกะสันถกูทิ้งระเบิด 

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โรงปูนซีเมนตที่บางซื่อถูกทิ้งระเบิด 
14 ธันวาคม พ.ศ. 2487 สะพานพุทธยอดฟาถูกทิ้งระเบิด 

2 มกราคม พ.ศ. 2488 สะพานพระราม 6 ถูกทิ้งระเบิด 
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ตารางที่ 6 (ตอ)  
วันท่ี สถานท่ี 

5 มีนาคม 2488 สถานีรถไฟบางกอกนอย   
ทาเรือคลองเตย ถูกทิ้งระเบิด 

14 สิงหาคม 2488 ญ่ีปุนยอมแพ 
 

ที่มา : ถวิล อยูเย็น, “อนุกรมเวลา ลําดับเหตุการณสําคัญในสงครามมหาเอเชียบูรพา,” (วารสาร
ธรรมศาสตร 17, 4, ธันวาคม 2534), 117-131. 

 

จากการท่ีมีกองกําลังทหารญ่ีปุนประจําอยูที่สถานีรถไฟบางกอกนอยซึ่งเปนสถานีตนทาง
ไปสูทางรถไฟสายใต ไดสงผลใหสถานีรถไฟบางกอกนอยกลายเปนสวนหน่ึงของเปาหมายโจมตี
จากฝายพันธมิตร ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตัดเสนทางรถไฟใชในในการลําเลียงกําลังคนและเสบียง
ของกองทัพญ่ีปุน ภายใตภาวะการณเชนน้ีทําใหชวงระยะแรกของสงครามมหาเอเชียบูรพาการ
ดําเนินชีวิตของผูคนทั่วไปยังคงเปนไปตามปกติ แตตอมาเม่ือฝายพันธมิตรเปนฝายโจมตีโดย
กองทัพญ่ีปุนในประเทศไทยเปนฝายต้ังรับนับตั้งแตในชวง พ.ศ. 2487 - 2488 จึงไดสงผลให 
บานเรือนเรือกสวนในบางกอกฝงตะวันตกบางสวนไดรับความเสียหายจากระเบิด ซึ่งความสูญเสีย
ตาง ๆ เหลาน้ียังคงอยูในความทรงจําของผูคนท่ีอยูในเหตุการณสงครามมาถึงปจจุบัน ดังปรากฎ
จากการบอกเลาจากนายแพทยสรรใจ แสงวิเชียร 

 

กอนหนาท่ี ญ่ีปุนจะเขา ยึดกรุงเทพฯ  ไดมีแพทยจากญ่ีปุนมาขอดูงานท่ี
โรงพยาบาลศิริราช ในวันหยุดคนท่ัวไปก็มักจะเห็นแพทยชาวญ่ีปุนออกไปตกปลา
ตามแมน้ํา ตอมาพอญ่ีปุนเขามายึดเขาก็รูหมดเลยวาแมน้ําเจาพระยาตรงสวนไหน ลึก
เทาไร โรงพยาบาลศิริราชมีหองกี่หอง เพราะญ่ีปุนเตรียมที่จะยึดไวเปนโรงพยาบาล
ทหารแตไมไดยึด และเขาไปตั้งฐานกําลังอยูที่สถานีรถไฟบางกอกนอยแทน88  

                                                           
88 สัมภาษณนายแพทยสรรใจ แสงวิเชียร, 27 มกราคม 2554. 
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จากคําบอกเลาของนายแพทยสรรใจ แสงวิเชียร สะทอนใหเห็นวากองทัพญ่ีปุนไดมี
การวางแผนในการสงชาวญ่ีปุน เขามาสํารวจพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ ในชวงกอนเคลื่อนกําลังเขาสู
ประเทศไทยอยางชัดเจน ดังน้ันทันทีที่กองทัพเขาประเทศไทยกองทหารญ่ีปุนจึงสามารถปฏิบัติการ
ทางทหารอยางรวดเร็ว ซึ่งในบางคร้ังไดสรางความหวาดกลัวใหกับคนไทยในพื้นที่  แตใน
ความรูสึกลึก ๆ คนไทยไมไดเกลียดชังทหารญ่ีปุน เชนเดียวกันผูคนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับ
สถานีรถไฟบางกอกนอยที่มีโอกาสติดตอกับทหารญ่ีปุนอยูบาง ทั้งจากการเขาไปทํางานใหกอง
กําลังญี่ปุนที่สถานีรถไฟหรือไดมีการติดตอกับทหารญ่ีปุน ซึ่งสวนใหญมีความสัมพันธที่มีไมตรีจิต 
เอ้ือเฟอตอกันดังคําบอกเลาของ คุณถาวร อนุชา ชาวบานยานบานขาวเมาความวา 

 

ตอนน้ันแถวบานมีพวกญ่ีปุนเขามาเยอะ พวกผูใหญก็บอกวาใหระวังตัวใหดีๆ 
นะ มีอยูวันหน่ึงทหารญ่ีปุนหนีลูกระเบิดเขามาอยูในสวน ตอนนั้นยายก็กลัว  ทหาร
ญ่ีปุนเขาก็ชี้มาท่ีโองน้ําแลวก็ชี้มาที่ปาก ฉันก็ไปถามผูใหญวาทหารมาขอน้ํากิน ใหเขา
ไหม ยายก็บอกวาใหเขาไป หลังจากนั้นบางคร้ังเขาก็มีของมาแลกเปลี่ยนกับบานเรา
อยางพวกนํ้ามันกาด ไมขีดไฟซึ่งตอนน้ันเปนของหายาก พอบานเรามีกลวย มะละกอ 
เราก็ใหเขาไปบาง89 

 

อยางไรก็ตามการประสบภัยทางอากาศที่เกิดจากการท้ิงระเบิดของฝายพันธมิตรใน
ชวงแรกยังมีไมมากนัก โดยกรุงเทพฯ ถูกเคร่ืองบินฝายพันธมิตรท้ิงระเบิดคร้ังแรกเม่ือวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเปนการทิ้งระเบิดตองการทําลายขวัญประเทศไทยที่เขารวมสงครามกับญ่ีปุน 
และเปนคร้ังแรกที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังในกรุงเทพฯ โดยที่ไมไดเปนเพียงการซอมเหมือน
เชนคร้ังที่ผานมา ซึ่งจุดท่ีโดนระเบิดคือ บริเวณเยาวราช แยกวัดตึกและแถวหัวลําโพง90 ไดรับความ
เสียหายไมมากนัก แตเหตุการณการท้ิงระเบิดคร้ังน้ีเปนที่กลาวขวัญของผูคนและสรางความ
หวาดกลัวใหแกคนไทย รวมถึงผูคนในอาศัยในบางกอกฝงตะวันตกอันเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟ
                                                           

89 สัมภาษณนางถาวร อนุชา, 5 กุมภาพันธ 2554. 
90 สรศัลย แพงสภา, หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี, 

2539), 50. 
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บางกอกนอย สะพานพระพุทธยอดฟา สะพานพระราม 6  ซึ่งตางก็เปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ 
ของกองทหารญ่ีปุน ภาพเหตุการณการถูกโจมตีทางอากาศคร้ังแรกน้ันไดรับการบอกเลาจาก       
คุณวีระ รุงแสง ชาวบานยานบานบุและเปนยุวชนทหารในขณะน้ันความวา 

 
ระเบิดลูกแรกในบางกอกนอย เคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดในตอนกลางวัน  แตลูก

ระเบิดไปตกท่ีวัดใหมยายแปน (บางขุนนนท) จุดท่ีตกก็บังเอิญตกลงในโบสถหนา
พระประธานและระเบิดเกิดดาน เลยเปนโชคดีที่ไมมีใครเสียชีวิต91 

 

ภายหลังจากน้ันในกรุงเทพฯทั้งทางฝงตะวันตกและฝงพระนคร ถูกโจมตีอยาง
ตอเนื่องจนทําใหรัฐบาลไดมีการประกาศใหบริเวณที่มีพลเมืองหนาแนนและอาจมีอันตรายได 
เพื่อใหประชาชนอพยพออกจากบริเวณน้ัน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สําหรับ
กรณีของพ้ืนที่บางกอกฝงตะวันตกบริเวณชุมชนที่เสี่ยงตอการถูกโจมตีทางอากาศมีดังนี ้

ทิศเหนือ   ตามแนวคลองบางกอกนอยฝงใต ต้ังแตจุดตะวันตกปากคลองบางกอกนอย 
(ถังน้ํารถไฟ)ไปทางทิศตะวันออกถึงปากคลองบางกอกนอย 

ทิศตะวันออก  ตามฝงแมน้ําเจาพระยาตั้งแตปากคลองบางกอกนอยเลียบฝงตะวันตก 
ไปจนถึงถนนลาดหญา 

ทิศใต   จากถนนลาดหญาไปตามทิศตะวันตก จนถึงจุดบรรจบถนนลาดหญากับถนน      
สมเด็จเจาพระยา 

ทิศตะวันตก ตั้งแตจุดบรรจบถนนลาดหญากับถนนสมเด็จเจาพระยา ไปตามถนน
สมเด็จเจาพระยาผานถนนประชาธิปกตรงวงเวียน แลวตัดเปนแนวตรงผานวัดโมลีโลกมาทางคลอง
บานขมิ้นถึงปากคลองบางกอกนอย92 การโจมตีทางอากาศในระยะแรกของฝายพันธมิตรมีเปาหมาย
เพื่อทําลายจุดยุทธศาสตรสําคัญทางการทหารของกองทัพญ่ีปุน โดยเฉพาะสถานีรถไฟ โรงไฟฟา 
และสะพาน แตการโจมตีมักมีความผิดพลาดไปจากเปาหมาย อาจเน่ืองมาจากการไมรูตําแหนงท่ีตั้ง
                                                           

91 สัมภาษณนายวีระ รุงแสง, 4 กุมภาพันธ 2554. 
92 สจช. (2) สร 0201. 4. 4/12 “เรื่องการอพยพพลเมืองเพื่อบรรเทาภัยทางอากาศ.” 26 พ.ย.2485 – 

24 ม.ค. 2487. 
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ของสถานที่อยางแนชัดของนักบิน จึงทําใหระเบิดกลับถูกทิ้งลงตามชุมชนหรือบานเรือนท่ีอยู
ใกลเคียงกับสถานท่ีนั้น ๆ จึงสงผลใหมีผูคนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยูเปนระยะ สําหรับ
ผูบาดเจ็บในบางกอกฝงตะวันตกสวนใหญถูกสงไปรักษายังโรงพยาบาลศิริราชหรือสุขศาลาเจาคุณ
พระประยูรวงศ ยานคลองสาน93 

การถูกโจมตีทางอากาศของกรุงเทพฯ ที่มีอยางตอเนื่อง โดยชวงเวลาท่ีโดนโจมตีสวน
ใหญจะเปนชวงกลางคืน จึงทําใหรัฐบาลประกาศใหมีการพรางไฟทุกดวงทั้งตามถนนและ
บานเรือน เพ่ือมิใหเคร่ืองบินฝายพันธมิตรเห็นสถานที่ตาง ๆ ที่อาจเปนเปาหมายในการท้ิงระเบิดได 
โดยในการพรางไฟของผูคนในเวลาน้ันไดรับการบอกเลาจาก  คุณนฤมล พลจบนภา ชาวบานยาน
ตลาดพลูวา  

 

ชวงสงครามรัฐบาลประกาศใหมีการพรางไฟ โดยรัฐพรางไฟที่เสาไฟฟาให     
ดูเปนตัวอยาง โดยการเอาผาสีดํามาผูกอําพรางไว ชวงเคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดหนัก ๆ 
สูบบุหรี่ก็ยังโดนรัฐหาม94 

 

การพรางไฟตามสถานท่ีตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเคร่ืองบินฝายพันธมิตรเห็นพ้ืนดินนี้            
ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบลตองนําไปปฎิบัติอยางเครงครัดตามประกาศกฎอัยการศึกของรัฐบาล           
ฝายสัมพันธมิตรมีการท้ิงระเบิดอยางหนักในชวงปลายสงคราม จนสงผลใหบานเรือนและสถานที่
สําคัญตาง ๆ ถูกระเบิดไดรับความเสียหาย อยางหนักซึ่งพ้ืนท่ีในบางกอกฝงตะวันตกก็เปนบริเวณท่ี
ไดรับความเสียหายท้ังบานเรือนและการสูญเสียชีวิตเชนกัน โดยเฉพาะเมื่อการท้ิงระเบิดสถานี
รถไฟบางกอกนอยในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ฝายพันธมิตรทราบจากฝายขาวกรองวา
กองทัพญ่ีปุนจะมีการขนสงสัมภาระยุทธปจจัยจํานวนมาก ฝายพันธมิตรจึงเร่ิมการโจมตีสถานี
รถไฟบางกอกนอยตั้งแตเวลาเท่ียงคืน ดังคําสัมภาษณจากนายวีระ รุงแสง ความวา 

                                                           
93 สจช. (2) สร 0201. 4. 4/10 “เรื่องรายงานการถูกโจมตีทางอากาศ.” 15 ม.ค. 2485 – 13 มี.ค. 

2488. 
94 สัมภาษณนางนฤมล พลจบนภา, 12 กุมภาพันธ 2555. 
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คืนนั้นมีเสียงหวอเตือนตอน 5 ทุมคร่ึง คนก็ออกไปหลบกัน แตพอหกทุม
เคร่ืองบินก็ยังไมมาก็เลยกลับเขาบานกัน  พอคนกลับบานกันหมดแลวก็มีเสียง
เคร่ืองบินมาดังกระหึ่ มเลย บานของลุงโดนระเบิดจากเคร่ืองบินลําท่ี 3 เห็นระเบิด
เพลิงเต็มหนาบาน นักบินจะท้ิงระเบิดเพลิงกอนเพ่ือใหมีแสงสวางจะไดเห็นชัดเจน
และสรางความวุนวาย ที่บานลุงเองก็มีหลุมหลบภัยแตวันน้ันในหลุมดันมีน้ําทวม ยัง
วิดนํ้าออกกันไมหมด เลยไมไดเขาไปหลบในนั้น แตถาลงไปหลบก็ตายกันหมดเพราะ
วันน้ันระเบิดลงกลางหลุมพอดี95 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 จึงเปนวันสําคัญที่ผูคนยานบางกอกนอยโดยเฉพาะ
ยานบานบุไดจดจําถึงความเสียหายของทรัพยสินและการสูญเสียชีวิตอยางชัดเจน โดยตอนเชาของ
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ในยานบานบุพบวามีผูคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ผูที่อยูใน
เหตุการณเลาวามีผูเสียชีวิตเปนรอยศพ โดยยายศพมีการขนไปไวเต็มลานวัดทอง (วัดสุวรรณาราม) 
กอนที่จะเผา ซึ่งบริเวณที่โดนระเบิดตรงทางรถไฟท่ีจะขามไปบานเนินชาวบาน  เรียกกันวา “บอ
ระเบิด”96  

ดังนั้นจึงกลาวไดวาในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพาเปนชวงท่ีผูอยูอาศัยในบางกอกฝง
ตะวันตก ซึ่งเปนที่ตั้งของจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของกองทัพญ่ีปุน โดยเฉพาะสถานีรถไฟบางกอก
นอยท่ีถูกโจมตีจนไดรับความเสียหายอยางหนักจนขยายวงกวางไปยังบริเวณใกลเคียงท้ังที่อาคาร
ตางๆโรงพยาบาลศิริราช รวมท้ังบริเวณยานชุมชนตาง ๆ ริมแมน้ําเจาพระยาตางไดรับผลกระทบ 
ชุมชนชาวไทย และชาวตางชาติทั้งชาวจีน ชาวมุสลิม ชาวอินเดีย รวมทั้งชาวตะวันตกเองตางตองใช
ชีวิตอยางยากลําบากในชวงสงคราม 

 

 

                                                           
95 สัมภาษณนายวีระ รุงแสง 
96 สุภาภรณ จินดามณีโรจน, “ภาพความทรงจําและรองรอยของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 : ยานบานบุ

และพ้ืนที่โดยรอบ”, 58-59. 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
 บางกอกเปนเมืองท่ีมีความสําคัญมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตั้งอยูหางจากปาก
แมน้ําเจาพระยา 21 กิโลเมตร และยังเปนเสนทางเช่ือมตอไปยังกรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนศูนยกลาง    
ทางการคาที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขณะน้ัน แตเสนทางนํ้าต้ังแตปากแมน้ําเจาพระยา
ไปจนถึงกรุงศรีอยุธยามีความคดเคี้ยวมาก ใน พ.ศ. 2065 สมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงทรงโปรดให       
มีการขุดคลองลัดท่ีสําคัญคือ “คลองลัดบางกอก” เพื่อเชื่อมชวงโคงตอนเหนือและชวงโคงตอนใต
ของแมนํ้าเจาพระยาสายเกา การขุดคลองลัดบางกอกน้ีไดสงผลใหพื้นท่ีบางกอกถูกแบงออกเปน 2 
สวน คือพ้ืนที่บางกอกฝงตะวันออกและบางกอกฝงตะวันตก โดยในสวนของบางกอกฝงตะวันตกมี
ความสําคัญและพัฒนาการดังนี้  
 บางกอกเปนเสนทางนํ้าท่ีเชื่อมโยงติดตอกับกรุงศรีอยุธยาไดในสองเสนทางกลาวคือ 
เสนทางแรกเปนเสนทางแมน้ําเจาพระยาออกสูทะเล เสนทางน้ีเปนเครือขายท่ีเช่ือมโยงเสนน้ํา   
ของหัวเมืองทางใตและเมืองชายทะเลฝงตะวันออก สวนเสนทางท่ีสองเปนเสนทางดานคลอง
บางกอกใหญ ซึ่งเปนเสนทางนํ้าที่สําคัญของพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และเปนเสนทาง
หลักที่ใชติดตอกับเมืองชายทะเลดานตะวันตก โดยเฉพาะมหาชัย ทาจีน แมกลองไปจนถึงเพชรบุรี 
โดยในบริเวณเสนทางนี้มีผูคนต้ังถิ่นฐานอยูริมลําคลองจํานวนมาก จึงเปนชุมชนท่ีมีการติดตอ
คาขาย นอกจากน้ียังเปนเสนทางท่ีเชื่อมกับทางบกเพื่อขามไปยังเมืองตะนาวศรี เมืองมะริดและ   
เมืองทวาย ซึ่งเปนเมืองทาสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกดวย ดังน้ันการเปนเสนทางคมนาคมหลัก 
สูกรุงศรีอยุธยาจึงทําใหชื่อ “บางกอก”  มักปรากฏอยูในหลักฐานของชาวตางชาติที่เดินทางเขามา  
สูกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเม่ือเรือแลนผานปากแมน้ําเขามาจนถึงบางกอก เรือทุกลําตองจอด ท่ี     
ดานภาษีเพื่อบอกจุดประสงคในการเดินทางรวมท้ังเสียอากรคาเรือสําเภาและสินคา  เมื่อเปนเชนน้ี
บางกอกจึงเปนจุดแวะพักเรือของบรรดาพอคาและนักเดินทาง ดังน้ันบางกอกจึงมีความสําคัญ       
ในฐานะเปนดานภาษีที่เปนจุดรวมตัวของพอคาและสินคาจากท่ีตาง ๆ จึงสงผลใหบางกอกมีการ
ขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเม่ือมีการขุดคลองลัดบางกอกใน     
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สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช  ไดยิ่งสงผลใหบางกอกมีความสําคัญตอการขยายตัวทางการคา      
ของกรุงศรีอยุธยามากขึ้น โดยการเขามาของเรือบรรทุกสินคาของชาวตางชาติทุกลําตองผานดาน
บางกอกกอนเขาสูกรุงศรีอยุธยา บางกอกจึงมีความสําคัญในฐานะดานภาษีอากรที่เรียกวา “ขนอน
บางกอก” ตอมาไดมีการขุดคลองลัดบางกรวย ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ.  2081 
ยิ่งสงผลใหบางกอกมีการขยายตัวมากขึ้นจนนําไปสูการยกฐานะบางกอกจากดานขนอนข้ึนเปน 
“เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร” ใน พ.ศ. 2100  
 ตอมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชเมื่อการคากับชาติตะวันตกของกรุง         
ศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองมากย่ิงข้ึน บางกอกอยูในฐานะเมืองทาการคา  และดานปองกันขาศึก
ทางทะเลที่สําคัญของราชธานี โดยสภาพของเมืองบางกอกดังท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารและ
บันทึกชาวตางชาติที่เดินทางเขามาไดระบุวา บางกอกเปนเมืองที่มีกําแพงลอมรอบ มีอาคารที่ทําการ
ของเจาเมืองบางกอกบนฝงตะวันตก และยังมีตึกพักรับรองบุคคลสําคัญ โบสถฝร่ังและปอมทั้งสอง
ฟากแมน้ําที่มีชื่อเรียกรวมกันวา ปอมบางกอก ระหวางปอมทั้งสองมีโซใหญขึงขวางลําน้ําเจาพระยา
เพื่อปองกันศัตรูทางทะเล  การเติบโตของเมืองบางกอกท่ีมีอยางตอเนื่องในรัชกาลสมเด็จ              
พระนารายณฯ สงผลใหการเขามาต้ังถิ่นฐานของผูคนในบางกอกมีจํานวนมาก มีผลใหสมเด็จ    
พระนารายณฯ ไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของเมืองบางกอกมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลัง
จากเหตุการณที่ฮอลันดานํากองทัพเรือมาปดปากนํ้าของสยามใน พ.ศ. 2207 อันมีสาเหตุมาจาก
ขัดแยงทางการคา สมเด็จพระนารายณฯ จึงไดโปรดเกลาฯ ใหสรางปอมปราการตามแบบวิทยาการ
สมัยใหมขึ้นที่บริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาในเมืองบางกอก โดยปอมแรกสรางข้ึนทางฝงตะวันตก
บริเวณปากคลองบางกอกใหญคือ ปอมวิชัยประสิทธิ แลวจึงโปรดใหสรางเพ่ิมเติมข้ึนอีกปอมหน่ึง
ในฝงตรงขามช่ือวา ปอมวิไชยเยนทร พรอมท้ังโปรดเกลาฯ ใหขึงโซขวางกลางลํานํ้า  โดยเรียก  
ปอมท้ังสองรวมกันวา “ปอมบางกอก” ซึ่งไดมีการตั้งกองกําลังทหารฝร่ังเศสประจําการอยูที่     
ปอมดังกลาว แตในสมเด็จพระเพทราชาไดมีปญหาความขัดแยงระหวางกรุงศรีอยุธยากับฝร่ังเศส 
จนนําไปสูการสูรบ และจบลงดวยการที่กองทหารฝร่ังเศสยอมถอนกําลังออกจากปอมบางกอก 
ภายหลังสมเด็จพระเพทราชาจึงไดโปรดเกลาฯ ใหร้ือถอนปอมบางกอกฝงตะวันออกลงคงเหลือ    
ไวแตปอมฝงตะวันตก ซึ่งตอมาในสมัยธนบุรีไดมีการขนานนามช่ือปอมใหมวา “ปอมวิไชย
ประสิทธิ์”  
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 นอกจากความสําคัญในทางยุทธศาสตรดังกลาวแลวบางกอกฝงตะวันตกยังมีความ 
อุดมสมบูรณของพ้ืนดินสงผลใหเมืองบางกอกเปนแหลงปลูกผลไมรสดีนานาชนิด ซึ่งปรากฏให
เห็นในบันทึกของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาสูกรุงศรีอยุธยาอยูเสมอ ดังปรากฏในบันทึกของ
บาทหลวงตาชารด ชาวฝร่ังเศสท่ีไดกลาวถึงไวในจดหมายบันทึกการเดินทางคร้ังท่ี  2 ในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณฯ ความวา  “บางกอกเปนเมืองสวนของประเทศสยาม ซึ่งมีผลไมรสเย่ียม        
ทั่วราชอาณาจักรมารวมกันอยูอยางอุดมสมบูรณ เขาจึงนํามาใหเปนของกํานัลแกเราเขงหน่ึง”    
จากความสําคัญของเมืองบางกอกทั้งในฐานะดานภาษีอากร ปอมปราการ และแหลงปลูกผลไมรสดี
ที่เปนแหลงเสบียงอาหารท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังเปนมีชุมชนขนาดใหญที่พร่ังพรอม
ดวยกําลังคน ทําใหพมาตระหนักดีวาในการโจมตีกรุงศรีอยุธยาถาพมาสามารถเขายึดบางกอกได
กอนจะเปนฝายไดเปรียบในสงคราม  เพราะสามารถใชบางกอกเปนท้ังแหลงเสบียงอาหารและ
แหลงกําลังคน ทั้งยังสามารถใชเปนในจุดยุทธศาสตรสําคัญที่สามารถปดก้ันเสนทางนํ้าของกรุง   
ศรีอยุธยาไดอีกดวย  ดังน้ันในชวงกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 พมาจึงไดเขาโจมตีและยึด  
เมืองบางกอกไวเปนระยะเวลานานถึง 2  ป คือต้ังแต พ.ศ. 2308 ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีนําไปสูการเสีย 
กรุงศรีอยุธยาแกพมาใน พ.ศ. 2310 
 ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี
เปนราชธานีใน พ.ศ. 2310 โดยทรงโปรดเกลาฯ ใหกอสรางพระราชวังแหงใหมขึ้นทางฝงตะวันตก
ของแมน้ําเจาพระยา แลวโปรดเกลาฯ ใหกอกําแพงเมืองลอมรอบพระนครธนบุรีทั้งสองฝงแมน้ํา
ยกเวนแตดานริมแมน้ําขนาบคูเมือง  โดยผูคนที่อาศัยอยูในธนบุรีมีหลากหลายเชื้อชาติและศาสนา 
สืบเนื่องมาจากการที่เคยเปนเมืองทาการคาท่ีสําคัญตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี อยางไรก็
ตามสาเหตุที่สมเด็จพระเจาตากสินฯ ทรงเลือกกรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหมแทนกรุง ศรีอยุธยาที่
เสียหายจากสงคราม เนื่องจากทรงตระหนักถึงความสําคัญของเมืองบางกอกที่มีมา   ตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเปนแหลงกําลังคน  ซึ่งสงเสริมใหบางกอกเปนเมืองที่มี
ความสําคัญสูงสุดทางดานยุทธศาสตรทางการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี  ทั้งน้ีเพราะท่ีตั้งของ
ธนบุรีมีความสะดวกตอการขยายอาณาเขตของเมืองไปยังหัวเมืองภาคเหนือ หัวเมืองภาคใตและ
เขมร เพราะธนบุรีอยูบริเวณตอนกลางและยังสามารถใชเสนทางการเดินทางไดทั้งทางบกและ     
ทางน้ํา บางกอกจึงไดเปลี่ยนแปลงจากเมืองดานภาษีและเมืองทาการคาสูการเปนราชธานีแหงใหม
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ของกรุงธนบุรี ซึ่งสงผลใหเมืองบางกอกกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของ
ราชอาณาจักร ในชวงเวลานี้จึงมีผูคนเขามาต้ังถิ่นฐานตามบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาและลําคลอง
ตาง ๆ ในบางกอกอยางตอเน่ือง  

ตอมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ทรงสถาปนา
กรุงเทพมหานครเปนราชธานีใน พ.ศ. 2325 และโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังข้ึน 3 แหงไดแก 
พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชวังบวรสถานพิมุข ตามแบบแผน        
ที่มีมาต้ังแตคร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคล     
โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนในราชธานีแหงใหมคือบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา           
สวนพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลัง ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกใกลกับปาก     
คลองบางกอกนอย การท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวังหลังในพื้นที่ฝงตะวันตกน้ัน   
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองธนบุรีที่ทําหนาท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการรักษา       
พระนครทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเปนการระวังการตีผาเมืองบางกอกซึ่งมีชัยภูมิที่มี
แมน้ําเจาพระยาผานกลางเมืองจึงจําเปนตองมีการกระจายกําลังในการปองกันพระนคร  นอกจากน้ี 
รัชกาลท่ี 1 ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการปรับปรุงพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจาตากสินฯ และ
พระราชนิเวศนเดิมของพระองคเมื่อคร้ังยังทรงดํารงตําแหนงเจาพระยาจักรีในสมัยธนบุรี  รวมถึง  
ที่ประทับของพระราชวงศผูใหญหลายพระองคโดยยกระดับขึ้นเปนวังรวมทั้งสิ้น 5 วัง ทั้งน้ี           
มีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาท่ีรักษาพระนครตามจุดยุทธศาสตร อีกทั้งเพ่ือพระราชทานใหกับ          
พระประยูรญาติ และเปนบําเหน็จความชอบแกผูรวมรบในการกอบกูชาติดวย  
 บางกอกฝงตะวันตกในสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงรักษาฐานะการเปนแหลงผลไมรสดี              
ที่สืบเนื่องมาตั้งแตสมัย กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนแรงจูงใจอยางหน่ึงท่ีสงเสริมใหผูคนเขามาต้ังถิ่นฐาน
ในบริเวณน้ีมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะบางกอกฝงตะวันตกเปนลักษณะพื้นที่ลุม  มีดินอุดมสมบูรณ     
เหมาะแกการเพาะปลูกและการเปนที่อยูอาศัย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 1 ความวา “ฝงตะวันออกนั้นเสียแตเปนท่ีลุม เจากรุงธนบุรีจึงไดตั้งอยูฝงตะวันตกซึ่งเปน  
ที่ดอน” ในบางกอกฝงตะวันตกมีการทําเกษตรกรรมกระจายอยูทั่วไปตามบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยาและลําคลองตาง ๆ สามารถแบงไดเปน 2 บริเวณ โดยมีพระราชวังเดิมเปนเกณฑคือ   
สวนบางบน ตั้งแตปากคลองบางกอกนอยขึ้นไปทางเหนือ และสวนบางลาง ตั้งแตปากคลอง
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บางกอกใหญลงมาทางใต สําหรับผลไมที่ปลูกในแตละพ้ืนท่ีมีรสชาติที่ดีแตกตางกัน จนเกิด           
มีคํารองขายของของเหลาพอคาแมคาท่ีเปนคํากลอนวา “ซื้อออยจีนบางใหญ ออยไทยบางโควัด 
ขาวหลามตัดวัดระฆัง แมเอย”  
 บางกอกฝงตะวันตกยังเปนท่ีตั้งถิ่นฐานของยานชุมชนชางท่ีมีฝมือในงานหัตถกรรม 
ไดแก ชุมชนบานบุ ที่ทําเคร่ืองทองลงหิน และชุมชนบานชางหลอ ที่ทําการหลอพระพุทธรูป 
นอกจากน้ียังมีตลาดน้ําท่ีเกิดข้ึนในบริเวณบางกอกฝงตะวันตก ซึ่งมักตั้งอยูตามบริเวณปากคลอง
หรือจุดตัดทางแยกของลําคลองสําคัญที่เปนเสนทางขนสงสินคาจากสวนออกสูชุมชนภายนอก 
ไดแก ตลาดนํ้าปากคลองบางกอกนอย ตลาดนํ้าปากคลองบางกอกใหญ และตลาดนํ้า      วัดทอง 
โดยหลักฐานท่ีสะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศสภาพการคาขายของตลาดน้ําในบางกอกฝงตะวันตก 
มักปรากฏอยูในนิราศท่ีแตงข้ึนในชวงตนรัตนโกสินทร ที่กวีไดพรรณนาถึงตลาดและเรือนแพที่มี
อยูอยางหนาแนนในเสนทางคลองบางกอกนอย  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) มีการทําสนธิสัญญา    
เบาวริงระหวางสยามกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 โดยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงสยามไดมี
นโยบายสงเสริมการผลิตเพ่ือการคา ซึ่งนโยบายน้ีไดสงผลตอเศรษฐกิจไดของบางกอกฝงตะวันตก   
ดังเห็นไดจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนเรือสินคาและเรือนแพท่ีตั้งเรียงรายท้ังสองฝงแมน้ําเจาพระยา 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สงผลใหรัฐบาลสยามมีนโยบายขยายเสนทางคมนาคมท้ังทางบก 
และทางนํ้า คือการสรางถนนแบบตะวันตกควบคูไปกับการขุดคลอง เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและการขนสงสินคา โดยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการขุดคลองเชื่อมระหวาง
กรุงเทพฯ กับหัวเมืองตาง ๆ ซึ่งการขุดคลองดังกลาวนอกจากอํานวยความสะดวกใหแกชาวตางชาติ
แลวยังเปนเสนทางสําคัญที่ทําใหกรุงเทพฯ ปกครองหัวเมืองตาง ๆ ไดอยางใกลชิดมากขึ้นอีกดวย     
การขุดคลองในกรุงเทพฯ เกิดข้ึนทั้งสองฝงของแมน้ําเจาพระยา โดยในสวนของฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยาไดมีการขุดคลองเพื่อทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก คลองมหาสวัสด์ิ ที่เช่ือมจาก   
แมน้ําเจาพระยาไปยังแมน้ํานครชัยศรี (แมน้ําทาจีน) แลวไปเชื่อมตอกับคลองเจดียบูชาขึ้นใน    
พ.ศ. 2400 ดังที่ปรากฏตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 4 ความวา “โปรดเกลาให
เจาพระยารวิวงษมหาโกษาธิบดี พระสิริสมบัติ จางจีนขุดคลองข้ึนตําบลหน่ึง ตั้งแตวัดไชยพฤกษ
มาลาตลอดออกริม   ศาลเจาสุบินตก(ถึง)แมน้ําเมืองนครไชยศรี” คลองมหาสวัสด์ินับเปนเสนทาง
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คมนาคมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื่องจากบริเวณนครชัยศรีเปนแหลงปลูกออยและผลิตนํ้าตาล       
ทําใหคลองมหาสวัสด์ิเปนเสนทางขนสงออยและนํ้าตาลซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญจากแถบเมือง
นครชัยศรีมายังกรุงเทพฯ ตอมาใน พ.ศ. 2409 พระภาษีสมบัติบริบูรณ (ยิ้ม) ไดกราบบังคมทูล      
ขอพระราชทานขุดคลองภาษีเจริญจากคลองบางกอกใหญไปยังแขวงเมืองสมุทรสาคร                
เพื่อประโยชนทางการคาและความสะดวกในการขนสงออยและน้ําตาล  โดยคลองภาษีเจริญเปน
คลองแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 ที่ขุดเพ่ือประโยชนทางการคาโดยเฉพาะ อยางไรก็ดีการขุดคลอง   
มหาสวัสด์ิและคลองภาษีเจริญทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาภายหลังการทําสนธิสัญญา    
เบาวริง นอกจากเปนประโยชนในการขยายเสนทางคมนาคมทางน้ําระหวางแมน้ําเจาพระยา    
แมน้ํานครไชยศรีและแมน้ําทาจีนใหสะดวกย่ิงข้ึน แลวยังเปนการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังเปนการแสดงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ตองการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกทางเกษตรกรรมออก
ไปสูตามเสนทางคลองและหัวเมืองตาง ๆ อีกดวย  

การยินยอมทําสนธิสัญญาเบาวริงของสยามไดสงผลใหมีชาวตางชาติสามารถ          
เดินทางเขามาต้ังถิ่นฐานในกรุงเทพฯ  ไดทั้งท่ีเขามาดวยเหตุผลการคาและการเขามาเผยแผศาสนา 
การเพิ่มจํานวนของผูคน  และความเจริญทางดานการคานับเปนปจจัยที่กอใหเกิดการขยายตัวของ
ชุมชนในบางกอกฝงตะวันตก เชน ชุมชนบานชางหลอ ชุมชนบานบุ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนบาน
สมเด็จเจาพระยา ฯลฯ และยังกอใหเกิดการขยายตัวของตลาด ทั้งตลาดนํ้าท่ีตั้งอยูตามริมแมน้ํา      
ลําคลองตาง ๆ และตลาดบกท่ีตั้งอยูตามยานชุมชนและเสนทางสัญจร รวมท้ังการขยายตัวของ    
ยานการคาการผลิตตาง ๆ เชน ยานตึกแดง ยาน  ตึกขาว และยานคลองสาน ที่ประกอบไปดวยทาเรือ
กลไฟ โกดังสินคา รานคาตาง ๆ โดยพ้ืนที่เหลาน้ีมีทําเลท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งแสดงถึง    
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกในชวงภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงวา
ยังคงจํากัดอยูเพียงพ้ืนที่บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาเปนหลัก 

นอกจากน้ีชุมชนชาวตางชาติที่อยูในบางกอกฝงตะวันตกตางไดรับผลจากสนธิสัญญา
เบาวริงเชนกัน อาทิ กลุมชาวจีนไดมีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น เชน บริเวณเรือนแพริมแมน้ํา
เจาพระยาท่ีมีการเพิ่มจํานวนเรียงรายไปทั้งสองฝงแมน้ํา บริเวณชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาใกล     
ยานคลองสาน  ซึ่งอยูตรงขามกับทาราชวงศซึ่งเปนท่ีตั้งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญทาง                
ฝงกรุงเทพฯ ในบริเวณบางกอกฝงตะวันตกมีทาเรือสําคัญเรียกวา “ฮวยจุงลง” ซึ่งหมายถึงทาเรือไฟ 
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สรางข้ึนโดยพระยาพิศาลศุภผล (ตระกูลพิศาลบุตร) ฮวยจุนลงประกอบดวยอาคาร  2  ชั้นขนาด
ใหญ 3 อาคาร ที่มีหองเกือบรอยหองสําหรับใหพอคาเชาเปนหางคาขาย  ในชวงรัชกาลที่ 4           
ยานคลองสานถือวาเปนยานของผูสงสินคาออกตางประเทศท่ีสําคัญ และเปนที่ตั้งบานเรือนของ
กลุมพอคาชาวจีนที่มีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก  ในบางกอกฝงตะวันตกยังมีกลุมชาวมุสลิมต้ัง
บานเรือนกระจายอยูบริเวณทั้งสองฟากของคลองบางกอกใหญ  และปากคลองบางกอกนอย 
สนธิสัญญาเบาวริงยังไดสงผลใหมีพอคามุสลิมชาวอินเดียเขามาทําการคาในสยามมากข้ึน โดยมี
พอคามุสลิมชาวอินเดียบางสวนเขามาต้ังถิ่นฐานในบริเวณริมแมน้ํา เจาพระยาฝงตะวันตก   
ใกลเคียงกับกลุมชาวมุสลิมเดิม โดยกลุมมุสลิมท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยมีสองนิกายคือ สุหนี่และ  
ซีอา กลุมมุสลิมชาวอินเดียท่ีเขามาเปนพอคาจากเมืองสุรัต ประเทศอินเดีย เดินทางเขามายังสยามใน 
สมัยรัชกาลท่ี 4 ในสวนของบางกอกฝงตะวันตกไดปรากฏหลักฐานในหนังสือบางกอกกาเลนเดอร  
พ.ศ. 2405 วาพอคาแขกอินเดียอยูอาศัยกันอยูที่บริเวณตึกขาวและตึกแดงริมแมน้ําเจาพระยา          
ฝงตะวันตกใกลกับตลาดสมเด็จเจาพระยาองคนอย โดยบริเวณตึกขาว ตึกแดงมีโรงเก็บสินคา   
ขนาดใหญ โกดังขาว โรงน้ําปลา และตึกสองแถวสองช้ันซึ่งมีพระนิเทศสันตพานิช (ตระกูลนานา) 
เปนเจาของ 

ตอมาเม่ือมีการสรางทางรถไฟเชื่อมตอแตละภูมิภาคเขาสูสวนกลางในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) โดยมีการสรางสถานีรถไฟบางกอกนอยเปน
สถานีตนทางรถไฟสายใต ซึ่งไดสงผลใหการขนสงสินคาที่แตเดิมใชขนสงทางนํ้าเปนเสนทางหลัก 
แตมีขอจํากัดของการสัญจรในบางพื้นท่ีที่ไมมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน ดังน้ันการสรางทางรถไฟ
สายบางกอกนอยจึงสงผลใหการขนสงทางบกมีความสะดวกมากข้ึน อีกท้ังยังชวยลดระยะเวลาใน
การเดินทางและลดคาใชจายอีกดวย  การสรางทางรถไฟสายใตจึงสงผลใหสินคาตาง ๆ เชน ขาว ไม  
ผลไมและเน้ือสัตว ถูกสงมายังบางกอกฝงตะวันตกเพ่ือกระจายสินคาหรือสงผานไปยังแหลงอ่ืนๆ 
จนสงผลใหเกิดตลาดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟ  อีกทั้งยังกอใหเกิดความสัมพันธระหวางชุมชน
บางกอกฝงตะวันตกกับภูมิภาคตางๆอยางรวดเร็ว 

นับตั้งแตทศวรรษที่ 2430 เปนตนมา เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตขึ้นมากโดยมีสาเหตุ   
มาจากปจจัย 2 ประการ ประการแรก คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก 
โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ ประการที่ 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขนสง ซึ่งการ
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ขนสงถือเปนเร่ืองสําคัญที่สามารถลดตนทุนการผลิตของสินคาและสามารถขนถายสินคาไดเปน
จํานวนมาก เชนเดียวกันในชวงเวลาดังกลาวสยามไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพดาน   
การขนสงใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ ตอบสนองตอ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาการขนสงทางนํ้าท่ีอาศัยแมน้ํา         
ลําคลอง รวมท้ังการพัฒนาเสนทางการคมนาคมทางบก มีการสรางทางรถไฟเชื่อมตอภูมิภาค       
ตาง ๆ เพื่อเปนการขยายเสนทางคมนาคมขนสงอีกทางหนึ่งดวย ทั้งน้ีเร่ิมจากการสรางเสนทาง
รถไฟสายกรุงเทพฯ – โคราช เปนสายแรก ใน พ.ศ. 2434 และไดมีการสรางทางรถไฟสายอ่ืน ๆ ใน
เวลาตอมา ในกรณีของการสรางทางรถไฟท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝง
ตะวันตก  เกิดจากการสรางเสนทางรถไฟสายใต ที่มีสถานีตนทางคือสถานีรถไฟบางกอกนอย ซึ่ง
เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการขยายตัวของเมืองในฐานะชุมทางการคา ดังปรากฏในเอกสารรายงาน
การประชุมเทศาภิบาลของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดกลาวถึงความ
เจริญของพ้ืนที่และการเติบโตเปนชุมชนทางการคาในเขตพ้ืนที่ที่มีเสนทางรถไฟตัดผาน  ความตอน
หนึ่งวา “การรถไฟนับเปนหัวใจในการคาของราษฎรอยูเปนอันมาก เมื่อมีทางไปมาสะดวกกับ
รถไฟสะดวกข้ึน และสินคาแบบนี้ก็ไหลมาสูรถไฟโดยไมตองสงสัย เมื่อไดตัดถนนไป ณ ที่ใดสอง
ขางทางที่ตัดไปนั้นก็จะมีผูประกอบการทํามาหากิน” จากขอความขางตนไดสะทอนใหเห็นถึง การ
ขยายตัวของชุมทางการคาและความสัมพันธระหวางเมืองตาง ๆ ที่เสนทางรถไฟแลนผานโดยมี
บางกอกนอยเปนสถานีตนทาง ซึ่งเสนทางรถไฟที่ทําใหเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกมี        
การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญคือ เสนทางรถไฟสายบางกอกนอย-เพชรบุรี  

เสนทางรถไฟสายบางกอกนอย-เพชรบุรี เปนเสนทางที่รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริ
วา ในทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาสมควรสรางทางรถไฟเพื่อลงสูภาคใต จึงโปรดเกลาฯ   
ใหกรมรถไฟดําเนินการสรางทางรถไฟจากสถานีบางกอกนอยถึงสถานีเพชรบุรีใน พ.ศ. 2441    
โดยสถานีรถไฟบางกอกนอยเปนสถานีรถไฟที่มีลักษณะเปนสถานีตนทาง จึงจําเปนตองมีพื้นที่
สําหรับสถานีและกิจการของรถไฟเปนบริเวณกวาง ดังน้ันจึงไดมีการเวนคืนที่ดินจากภาคสวน
ตางๆ อาทิ ที่ดินชาวบาน ที่ดินวังหลัง (บางสวน) ที่ดินมัสยิดบางกอกนอย เปนตน  สถานีรถไฟ
บางกอกนอยเร่ิมสรางใน พ.ศ. 2442 และเปดเดินรถในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2446 โดยรัชกาลท่ี 5 
ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเปดสถานีรถไฟบางกอกนอย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 สําหรับ
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คาใชจายในการสรางเสนทางรถไฟสายนี้ประมาณ 7,880,000 บาท  ระยะแรกโปรดเกลาฯ ให
เรียกวา “รถไฟเพ็ชรบุรี”   

อยางไรก็ดีการสรางเสนทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรี ไดสงผลใหบริเวณ
บางกอกนอยกลายเปนยานการคาแหงใหมของบางกอกฝงตะวันตก ควบคูกับเขตการคาขายเดิม     
ที่บริเวณยานคลองสานท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีการคาขายกับยานสําเพ็งท่ีตั้งอยูทางฝง 
พระนครมาอยางตอเน่ืองเพราะมีทาเรือกลไฟที่จอดเรือสินคา โดยเม่ือเรือสินคามาถึงทาเรือแลวจะมี
โกดังสําหรับใชเปนที่เก็บพักสินคาเหลานี้ กอนจะแจกจายไปยังแหลงตาง ๆ แตเมื่อมีเสนทางขนสง
ใหมในบริเวณบางกอกนอยทําใหกลุมพอคามีการขนยายสินคาออกมาสูทําเลใหม จึงสงผลให
บริเวณบางกอกนอยมีพอคาแมคาพื้นเมือง พอคาแมคาจากหัวเมืองใกลเคียง และพอคาชาวจีนเขามา
อยูอาศัยและคาขายกันมากขึ้น ดังน้ันพื้นท่ีบางกอกนอยไดกลายเปนชุมทางการคาแหงใหมที่มี
ความสําคัญในดานการคาสินคาเกษตรกรรมและขาวจากภูมิภาคตะวันตกท่ีนําเขามาสีเปนขาวสาร
ในโรงสีที่ตั้งอยูบริเวณบางกอกฝงตะวันตก นอกจากนั้นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยยัง
กลายเปนจุดศูนยรวมผูคนจากมณฑลราชบุรีและมณฑลนครชัยศรีอีกดวย โดยการคมนาคมทาง
รถไฟที่สะดวกและรวดเร็วไดทําใหบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยกลายเปนแหลงรวมสินคาจาก
ตางถิ่นทําใหเกิดตลาดท่ีเปนศูนยกลางซื้อขายสินคา ทั้งผลผลิตทางเกษตรกรรมจากสวนในบางกอก
ฝงตะวันตก   และสวนจากภูมิภาคตะวันตก รวมท้ังสินคาหัตถกรรมจากเมืองนครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุรี และเพชรบุรี ซึ่งตลาดที่ตั้งอยูบริเวณสถานีรถไฟแหงนี้เรียกวา “ตลาดศาลานํ้ารอน” หรือ
ที่ชาวบานเรียกกันวา “ตลาดหัวรถไฟ”  

ชุมชนท่ีอยูบริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอยและบริเวณใกลเคียงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน สืบเนื่องมาจากเสนทางคมนาคมทางนํ้า ทางรถไฟ รวมถึงการ เปด
โรงพยาบาลศิริราช ใน พ.ศ. 2431 ไดสงผลใหบริเวณน้ีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของทองถิ่น และทํา
ใหความเจริญของบางกอกฝงตะวันตกแผขยายออกไปตามแนวเสนทางรถไฟสายใต ที่ตั้งของที่อยู
อาศัยของผูคนในบางกอกฝงตะวันตกจึงเร่ิมเปลี่ยนจากที่มีความหนาแนนในบริเวณริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา โดยเฉพาะบริเวณคลองสานไปสูยานการคาท่ีเกิดข้ึนใหม ซึ่งมีทั้งบานเรือนและอาคาร
รานคากระจายตัวอยูใกลพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย นอกจาก น้ันยังมีวัด ศาลเจา 
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงสีขาว ตลอดจนหนวยงานของทางราชการตาง ๆ  ดังน้ันจึงกลาวไดวา
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เสนทางรถไฟสายบางกอกนอย – เพชรบุรี ไดกอใหเกิดยานการคาเพ่ิมข้ึน และยังสงผลใหเกิดการ
ขยายตัวของชุมชนตางๆ ในบางกอกฝงตะวันตกอีกดวย  อยางไรก็ดีในบางกอกฝงตะวันตกยังได    
มีการสรางทางรถไฟสายปากคลองสาน-มหาชัย ใน พ.ศ. 2444 ซึ่งเปนเสนทางรถไฟท่ีสําคัญอีก 
สายหน่ึงท่ีมีผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย รวมท้ังมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกดวย โดยทางรถไฟสายนี้เร่ิมตนที่สถานีรถไฟปากคลองสาน  
ใกลปอมปดปจจนึกริมแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตกถึงสถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยการ
เปดเดินรถไฟจากสถานีปากคลองสานไปถึงมหาชัยไดสงผลใหการคาเจริญเติบโตขึ้น เพราะเปน
การขนสงสินคาท่ีรวดเร็วกวาทางเรือทําใหผลิตผลทางการเกษตร และอาหารทะเลสามารถ   สงมา
ขายยังบางกอกฝงตะวันตกไดรวดเร็วและสะดวกย่ิงข้ึน ซึ่งสงผลใหชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณเสนทาง
รถไฟนี้เปนชุมทางการคาสําหรับรองรับสินคาที่ขนสงมาดวย 

ในชวง พ.ศ. 2468-2470 ประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ําอยางหนักหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 และผลจากการใชจายเงินจํานวนมาก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ที่ไดมีสวนผลักดันใหเกิดการ   
ขาดดุลงบประมาณแผนดินสะสมเปนจํานวนมาก ภายใตภาวการณดังกลาวรัฐบาลจึงไดดําเนินการ
ตางๆ เพื่อหาทางปองกันมิใหการคลังของประเทศอยูในสภาพท่ีลมละลาย โดยรัฐบาลไดเร่ิมตนจาก
การตัดทอนรายจายท่ีไมจําเปนออกไป พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ไดทรง
ตัดทอนรายจายในราชสํานัก เพื่อเปนตัวอยางแกหนวยงานราชการตาง ๆ แตตอมาเมื่อสถานการณ
เศรษฐกิจเร่ิมกระเตื้องรัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการสรางสะพานขามแมน้ํา
เจาพระยา และมีการทําถนนเชื่อมระหวางฝงพระนครกับบางกอกฝงตะวันตกอยางตอเนื่อง ทั้งน้ี
เพราะรัชกาลที่  7 ทรงเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการสรางถนน ดังปรากฏในพระราช
กระแสที่วา “ไมมีสิ่งใดที่บังเกิดผลประโยชนแทจริงแกประชาชนหรือประเทศเลย เวนแตเร่ืองการ
ทําถนนเทานั้น”  

จากพระราชกระแสของรัชกาลที่ 7 ขางตน จึงมีผลใหเมื่อคร้ังกรุงเทพมหานคร     
ครบ 150 ป รัชกาลที่ 7 ไดทรงมีพระปรารถท่ีวา “ควรจะสรางสะพานขามแมน้ําทําทางถนนเชื่อม
พระนครฯ ใหติดตอกับจังหวัดธนบุรี เพื่อใหเปนสาธารณะประโยชนสําหรับมหาชนชาวพระนคร” 
จึงมีโครงการสรางสะพานพระพุทธยอดฟา ใน พ.ศ.  2472 โดยรัชกาลท่ี 7 เสด็จพระราชดําเนินทรง
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วางศิลาฤกษสรางปฐมบรมราชานุสรณ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2473 และเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดสะพานเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2475  การสรางสะพานพระพุทธยอดฟาไดทําให            
การคมนาคมติดตอระหวางฝงพระนครกับบางกอกฝงตะวันตกสะดวกย่ิงข้ึน อีกทั้งยังสงผลตอ       
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของฝงพระนครเขามายังบางกอกฝงตะวันตกอีกดวย   

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝงตะวันตกภายหลังการสรางสะพาน  
พระพุทธยอดฟาเสร็จในระยะแรกเร่ิมเกิดข้ึนในบริเวณใกลแมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะบริเวณ
ชุมชนบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปนชุมชนตั้งแตเชิงสะพานพระพุทธยอดฟาตัดเช่ือมมาตอถนน
ประชาธิปก (ถนนสายสําคัญสายหนึ่งในโครงการถนน 11 สาย ที่เร่ิมสรางต้ังแต พ.ศ. 2474)  ตัด
ผานเขตท่ีดินของตระกูลบุนนาค นอกจากนี้การเปดสะพานพระพุทธยอดฟายังไดสงผลใหยานบาน
สมเด็จเจาพระยาเจริญขึ้น เพราะสามารถเช่ือมตอกับแหลงการคาท่ีสําคัญท่ีตั้งอยูเชิงสะพานฝงพระ
นครคือ พาหุรัด ซึ่งยังสามารถเช่ือมตอไปยังยานสําเพ็ง ราชวงศ และทรงวาดไดอยางสะดวกมากขึ้น
ดวย ความเจริญที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีฝงตะวันตกจึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการยายถิ่นฐานของผูคน
จากแหลงอาศัยอ่ืนเขามาอยูในพ้ืนที่ของบางกอกฝงตะวันตกเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงแสดงใหเห็นวาภาย
หลังจากท่ีรัฐไดดําเนินการสรางถนนสายสําคัญบางสายแลวเสร็จ เชน ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จ
เจาพระยา และถนนลาดหญา ไดสงผลใหพื้นที่ ยานบานสมเด็จเจาพระยาและคลองสานเจริญ
มากกวาพื้นที่อ่ืนๆ เนื่องจากมีสะพานพระพุทธยอดฟา และมีถนนที่ใชในการสัญจรตัดผานอยูหลาย
เสน  อีกท้ังยังมีวัดและสถานที่สําคัญหลายแหง เชน  วัดพิชัยญาติ วัดประยุรวงศาวาสอีกดวย 
อยางไรก็ดีในหนังสือภูมิศาสตรมณฑลกรุงเทพฯที่ตีพิมพใน พ.ศ. 2474 ไดใหขอมูลประชากรท่ีอยู
อาศัยในทองท่ีคลองสานวาประกอบดวยตําบลทั้งสิ้น 17 ตําบล มีประชากรจํานวนมากถึง 24 ,445 
คน  ซึ่งนับวาเปนพื้นที่ที่มีประชากรอยูอาศัยคอนขางมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากร
ของอําเภอนางเล้ิงในเขตพระนครท่ีมีประชากรอาศัย 29 ,264  คน แลวจะเห็นไดวามีจํานวน
ประชากรใกลเคียงกัน  

ตอมาในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหวาง พ.ศ. 2484 - 2488 พื้นท่ีบริเวณบางกอก            
ฝงตะวันตกไดรับผลกระทบจากสงครามโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณเปาหมายในการโจมตีระเบิด
จากฝายพันธมิตรอันไดแก สถานีรถไฟบางกอกนอย สถานีรถไฟปากคลองสาน และสะพาน         
พระพุทธยอดฟา การโจมตีทางอากาศไดสงผลให เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ัง
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บานเรือนและสถานท่ีตาง ๆ ไดรับความเสียหายเปนอยางมาก  ซึ่งผูคนสวนใหญในพ้ืนท่ีอันตราย   
ไดอพยพไปยังพ้ืนท่ีสวนท่ีอยูลึกเขาไปขางในหรือไมก็อพยพไปยังจังหวัดอ่ืน  แตในขณะเดียวกัน
ไดมีผูคนทางฝงพระนครอพยพมาอาศัยอยูทางฝงตะวันตก เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญยังคงเปนสวน
จึงเห็นวานาจะมีความปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศมากกวาฝงพระนคร นอกจากน้ันในชวง
สงครามพื้นท่ีบางกอกฝงตะวันตกยังเปนที่ตั้งกองกําลังของกองทหารญ่ีปุน ซึ่งไดเขามาใชทาง
รถไฟเพื่อขนเสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพ ดังน้ันการเขามาของกองทหารญ่ีปุน
จึงไดกอใหเกิดการติดตอซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางทหารญ่ีปุนกับผูคนในพ้ืนที่ใกลเคียง 
ในชวงสงครามผูคนท่ีอาศัยในบางกอกฝงตะวันตกจึงประสบปญหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคราคาสูง
อยางตอเน่ือง  

อยางไรก็ดีเมื่อสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาแลวการพัฒนาความเจริญทางดาน
คมนาคมและสาธารณูปโภคไดเร่ิมขยายเขาไปสูบางกอกฝงตะวันตกอีกคร้ัง โดยมีการตัดถนนสาย
ตาง ๆ ไปยังบางกอกฝงตะวันตก เชน ถนนเพชรเกษมท่ีสรางเสร็จใน พ.ศ. 2493  ถนนสายน้ีนับเปน
การเปดเสนทางคมนาคมจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคตะวันตกและภาคใตใหมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น อีกทั้งยังมีการตัดถนนจรัญสนิทวงศเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีตาง ๆ ในบางกอกฝงตะวันตก ดังน้ัน
การตัดถนนท่ีเพ่ิมมากข้ึนภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาจึงสงผลใหเสนทางสัญจรหลักของผูคน
เปลี่ยนจากเสนทางนํ้าสูเสนทางบก ซึ่งไดสงผลใหบางกอกฝงตะวันตกมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และทําใหเกิดชุมชนใหมกระจายตัวอยางกวางขวางจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเขาสูความเปน
ชุมชนเมืองในปจจุบัน 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.18.1.ฉ/227 “เร่ืองนาย
สุด จีนเตงเนียว จีนเงียว ขออนุญาตเชาที่ดินตําบลใตตําหนักแพวังหนา กับตรงขามใต
ปากคลองบางกอกนอยทําเปนทาเรือจางสําหรับสงคนขามฟาก.” 18 - 22 พฤษภาคม  
ร.ศ. 122. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.18.1.ฉ/245. “เร่ืองนายจวงผูกเชาทาเรือ
ริมคลองวัดอรุณราชวราราม.”  2 เม.ย. – พ.ค. 123. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.18.1.ฉ/246. “เร่ืองนายจวงขอผูกเชา
ทาเรือ ตําบลตรอกฉางเกลือ เหนือโรงบอนวังหลัง.” 30 เม.ย. -18 พ.ศ. 123. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.18.1.ฉ/330. “เร่ืองเชาถนนนาโรงศิริราช
พยาบาลทําเรือจาง คาเชาเดือนละ 8 บาท.” 26 มี.ค. 122 – 4 เม.ย. 123. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.18.3/65. “เร่ืองปลูกโรงสีกลไฟที่       
ริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก.” 4 ธ.ค. 117. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.30/9  “เร่ืองยอดสํามะโนครัว มณฑล
กรุงเทพฯ ศก. 128.” ร.ศ. 128. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.46.2/22. “เร่ืองจัดซื้อท่ีราษฎรทําทาง
รถไฟสายเพ็ชรบุรี.” 30 ต.ค. 116 – 26 ก.ย. 120. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.46.2/59. “เร่ืองพระราชพิธีเปดรถไฟ
สายเพชรบุรี กับขอยืมเรือกลไฟมารับและสงผูที่ไดรับเชิญ 2 ลําดวย.” 8-13 มิ.ย. 122. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.46.2/64. “เร่ืองสรางทางรถไฟแต
กรุงเทพไปมหาไชย.” 1 ก.ค. 123- 2 มิ.ย. 146. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงเกษตราธิการ. ร.5 กษ.3.3/31. “รายงานกราบบังคมทูล
ของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แดรัชกาลท่ี 5 วันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2446 ที่ 72/2418.” 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ. ร.5 ค.4.1/39. “เร่ืองโรงเรียนวังหลัง 
(ที่ดิน).” 12 ก.พ. 126. 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ. ร.5 ค.4.4/8. 

“เร่ืองสุเหราแขกที่จะตองทําทางรถไฟเมืองเพชรบุรีมีประกาศสรางมัสยิด.” 30 เม.ย. 
119 – 20 ม.ค. 126. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ. ร.5 ค.17/9 “เร่ืองพวกโรงสี       
รองขอใหชวยเหลือผูรายลักเขา และรายงานบัญชี ม. ฮารดวน วาดวยโรงสีเขา”         
10 มิถุนายน – 8 มกราคม  ร.ศ. 117. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ. ร.5 ยธ.5.5/7. “เร่ืองรถไฟสายเพชรบุรี.”       
1 ก.พ. 114 – 28 ก.พ. 119. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ. ร.5 ยธ.5.5/19. “เร่ืองถวายแผนที่สเตช่ัน
รถไฟ ตําบลบางกอกนอยที่แกใหม.” 9 ก.ย. 120. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ. ร.5 ยธ.5.8/1. “เร่ืองรถไฟมหาไชยฤาทาจีน.” 
6 เม.ย. 119 – 20 พ.ย. 124. 

 

เอกสารรัชกาลท่ี 6 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.3.1/69 “เร่ืองบาญชีรายช่ือเจาของโรงสี 
พระยาประชากรกิจวิจารณ อธิบดีกรมสุขาภิบาล เสนอเจาพระยายมราช เสนาบดี
กระทรวงนครบาล.” 11 มีนาคม พ.ศ. 2462. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.11.5/29. “เร่ืองประมูลทาเรือจาง      
พ.ศ. 2463.” 12 - 18 มีนาคม 2462. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.15.1/79. “เร่ืองบัญชีรายชื่อผูขอเชา   
ของกรมพระคลังขางที่ พ.ศ. 2466.” 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.15.1.ก/55. “เร่ืองโปรดเกลาฯ ให     
พระเพชรปาณี เปนขาหลวงทองที่จัดซื้อที่ดินขยายสถานีรถไฟบางกอกนอย.”           
28 ก.ย. – 30 พ.ย. 2457. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.15.1.ก/57. “เร่ืองที่ดินของอับดุลราฮิม 
เกี่ยวกับขยายสนามสถานีรถไฟบางกอกนอย.” 27 พ.ย. 2457 – 5 มิ.ย. 2459. 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.21/22. “เร่ืองงานเปด
สะพานเจริญพาศน.” 15-27 ธ.ค. 2456. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.1/165. “เร่ืองใหสํารวจโรงสีในจังหวัด
ธนบุรี.” พ.ศ. 2467.  

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.6.1/30. “เร่ืองอําแดงหลิมขออนุญาต
จอดแพที่ตําบลปากคลองบางกอกใหญริมฝงตะวันออก.” 7 ก.ค. 2458. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.15.1.ก/55. “เร่ืองโปรดเกลาฯ ให     
พระเพชรปาณี เปนขาหลวงทองที่จัดซื้อที่ดินขยายสถานีรถไฟบางกอกนอย.”           
28 ก.ย. -30 พ.ย. 2457. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.15.1.ก/56. “เร่ืองที่ดินอําแดงสุด       
(มรสาตร) นานายเหมือน (จะขาย) เกี่ยวกับขยายสนามสถานีรถไฟบางกอกนอย.”     
27 พ.ย. 2457 – 23 ธ.ค. 2458. 

 . เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.15.1.ก/57. “เร่ืองที่ดินของอับดุลราฮิม 
เกี่ยวกับขยายสนามสถานีรถไฟบางกอกนอย.” 27 พ.ย. 2457 – 5 มิ.ย. 2459. 

 

เอกสารรัชกาลท่ี 7 
 . เอกสารรัชกาลท่ี 7 กระทรวงนครบาล ร.7 น.4.4/7. “เร่ืองจัดการอําเภอชั้นใน.”         

9-10 พ.ค. ร.ศ. 120.  

 . เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงคมนาคม ร.7 ค.15.1/1. “พระราชกระแสตอบหนังสือ
พระเจาพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่ 73/70 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2470.” 

 . เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ร.7 พ/6  “สะพานพระราม 6    
ขามแมน้ําเจาพระยา.” 18 ตุลาคม  – 8 มกราคม 2469. 
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ชื่อ สังกัด (ข้ึน) บานเรือน อาชีพ 

ซามสุดกิด กงศุลอังกฤษ เรือนฝากระดาน ขวดจารไนย 

ยาฮุดิ กงศุลอังกฤษ เรือนฝากระดาน เครื่องแกว 

อะบุตกะหริม กงศุลอังกฤษ เรือนฝากระดาน ขายเคร่ืองจารไนย 

ลีนัน กงศุลอังกฤษ ตึก ขายขวดจารไนย 

นันนุ (ญ) กงศุลอังกฤษ ตึก ขายผาของตาง ๆ 

อิปะระฮิม กงศุลอังกฤษ ตึก ขายผาแพร 

อิปะระฮิม กงศุลอังกฤษ ตึก ขายผาแพรของตาง ๆ 

อาริบ กงศุลอังกฤษ ตึก ขายทองของตาง ๆ 

นักุดามะฮัมมัต กงศุลอังกฤษ ตึก ขายพลอย 

ยุซุพ กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเพชรขายของตาง ๆ 

ยุซุฟ กงศุลอังกฤษ ตึก ทองเหลือง 

กุลามฮุเซน กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเคร่ืองทองเหลือง 

เมีย กงศุลอังกฤษ ตึก ขายผาของตาง ๆ 

บูบารักษ กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเพชร ขายของตาง ๆ 

ซาเยคอตลา กงศุลอังกฤษ ตึก ขายปน 

อิปะระฮิ กงศุลอังกฤษ ตึก ขายผาของตาง ๆ 
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ตาราง (ตอ) 
ชื่อ สังกัด (ข้ึน) บานเรือน อาชีพ 

กากา กงศุลอังกฤษ ตึก ขายขนม ของตาง ๆ 

มะฮัมมัต กงศุลอังกฤษ ตึก ขายพลอย 

คาวุท กงศุลอังกฤษ ตึก ขายของตาง ๆ 

อาบิตุลา กงศุลอังกฤษ ตึก ขายผาขายของตาง ๆ 

อิซัน กงศุลอังกฤษ ตึก ขายขนมปง 

บัดดุน กงศุลอังกฤษ ตึก กุก 

มะฮัมมัด กงศุลอังกฤษ ตึก ขายอัตลัดของตาง ๆ 

ซามฮัมมตยาน กงศุลอังกฤษ ตึก ขายพลอย 

มะฮัมมัดซาเล กงศุลอังกฤษ ตึก เสมียนหวย 

อัปะราเฮม กงศุลอังกฤษ ตึก ขายอินตผาลํา 

อับดุนกาเด็ก กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเพชรกับของตาง ๆ 

อีซา กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเพชรกับของตาง ๆ 

มฮัมมัดกาซิม กงศุลอังกฤษ ตึก ขายของตาง ๆ 

อาวา กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเพชรกับของตาง ๆ 

กาซีมุฮัม กงศุลอังกฤษ ตึก ขายเพชรกับของตาง ๆ 

ยามุหัม กงศุลอังกฤษ ตึก ขายของตาง ๆ 
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ตาราง (ตอ) 
ชื่อ สังกัด (ข้ึน) บานเรือน อาชีพ 

ดํามัศ กงศุลอังกฤษ ตึก ขายของตาง ๆ 

มุหัพมัต กงศุลอังกฤษ ตึก ขายพลอย 

เซกกุมัต กงศุลอังกฤษ ตึก ครูสอนเด็ก 

อา กงศุลอังกฤษ ตึก ขายของตาง ๆ 

มะมัต กงศุลอังกฤษ ตึก เดินเรือไฟ 

เซบ กงศุลอังกฤษ ตึก ขายพลอย ของตาง ๆ 

เซียกอบตุนกาที กงศุลอังกฤษ ตึก ขายของตาง ๆ 

 

ที่มา : สารบาญชีสวนท่ี 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แลตรอก สําหรับเจาพนักงานกรมไปรษณีย
กรุงเทพมหานคร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพตนฉบับ จํากัด, 2541), 127. 
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ตารางแสดงรายช่ือ สังกัด ที่อยูอาศัย และการคาขายยานตึกขาว ใน พ.ศ. 2426 
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ชื่อ สังกัด (ขึ้น) บานเรือน อาชีพ 

นายคัด กงศุลอังกฤษ เรือนฝากระดาน ขายนาฬิกา 

กุดาบุรา กงศุลอังกฤษ เรือนฝากระดาน ขายผา 

หมอมหญิงมัดาลี กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผา 

นายอมอ กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายตะเกียง 

อับดุเซน กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายสะราบับ 

กะลําเซน กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผาลาย 

เม็ดจุลาโบ กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายลูกไมทอง 

อําแดงมัดาลี กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายตะเกียง 

นักุดาอับดุระสิยาธิ กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผา 

กํามลาลี กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายหมวก 

บาลิโบ กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายตะเกียงน้ํามัน 

สักาดํา กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผา 

อําแดงหมัด กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผาลาย 

อะมีรุดิน กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผาลาย 

อําแดงมัดดาลี กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผาลาย 

บาลิใบ กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายตะปู 
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ตาราง (ตอ) 
ชื่อ สังกัด (ข้ึน) บานเรือน อาชีพ 

เตมาลี กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายขนมแขก 

อ่ืมมะระฮิม กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายผา 

ฮะสะนะอะลี กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายนํ้าหอม 

เนียวอาลิซํา กงศุลอังกฤษ ตึกแถว ขายกระจก 

 
ที่มา : สารบาญชีสวนท่ี 2 คือราษฎรในจังหวัด ถนน แลตรอก สําหรับเจาพนักงานกรมไปรษณีย
กรุงเทพมหานคร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ตนฉบับ, 2541), 121. 
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ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงรายกายเปรียบเทียบราคาขายปลีกสินคา เคร่ืองอุปโภคและบริโภค 
ในชวง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ.1941) กับ 31 มีนาคม พ.ศ. 2487 (ค.ศ.1944) 
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ลําดับ
ท่ี 

 
รายชื่อสินคา 

อัตรา 
ตอหนวย 

ราคา (บาท) 
1 ธ.ค. 84 

ราคา (บาท) 
31 มี.ค. 87 

สูงขึ้น
รอยละ 

                      ขาว 
1 ขาวสารชนิด 15% ลิตรละ 

ก.ก.ละ 
0.13 
0.16 

0.17 
0.21 

31 
31 

2 ขาวสารชนิด 30% ลิตรละ 
ก.ก.ละ 

0.11 
0.14 

0.13 
0.16 

18 
14 

3 ขาวสารหยางดี ลิตรละ 
ก.ก.ละ 

0.17 
0.22 

0.23 
0.28 

35 
27 

4 ขาวสารหยางกลาง ลิตรละ 
ก.ก.ละ 

0.14 
0.18 

0.25 
0.31 

79 
72 

                      ปลา 
1 ปลาชอนสด ก.ก.ละ 0.60 1.00 67 
2 ปลาดุกสด ก.ก.ละ 0.45 1.30 189 
3 ปลาชอนตากแหง หยางเลว ก.ก.ละ 0.95 1.75 84 
4 ปลาสลิดตากแหง หยางดี ก.ก.ละ 1.00 2.75 175 
5 ปลาทูค็มยาง ก.ก.ละ 0.22 0.21 -5 
6 ปลากุเกาเค็มแหง ก.ก.ละ 0.65 3.87 495 
7 ปลาสีเสียดเค็มแหง ก.ก.ละ 0.49 2.12 333 
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ตาราง (ตอ) 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อสินคา อัตรา 
ตอหนวย 

ราคา (บาท) 
1 ธ.ค. 84 

ราคา (บาท) 
31 มี.ค. 87 

สูงขึ้น
รอยละ 

               ผักและพืชสด 
1 ผักบุง ก.ก.ละ 0.06 0.10 67 
2 ผักชุยฉาย ก.ก.ละ 0.07 0.30 329 
3 ผักคะนา ก.ก.ละ 0.18 0.45 150 
4 ผักกาดขาว ก.ก.ละ 0.11 0.27 145 
5 ผักชี ก.ก.ละ 0.13 0.50 284 
6 ตนหอมสด ก.ก.ละ 0.07 0.20 186 
7 ตนกระเทียมสด ก.ก.ละ 0.20 0.70 250 
8 ขิงสด ก.ก.ละ 0.05 0.25 400 
9 ขิงแหง ก.ก.ละ 0.07 0.25 257 

10 หัวผักกาดขาว ก.ก.ละ 0.05 0.40 700 
11 มันเทส ก.ก.ละ 0.06 0.18 200 
12 เผือก ก.ก.ละ 0.12 0.55 359 
13 ถั่วผักยาว ก.ก.ละ 0.11 0.30 173 
14 ถั่วงอก ก.ก.ละ 0.09 0.18 100 
15 ฟกทอง ก.ก.ละ 0.12 0.27 125 
16 ฟกเขียว ก.ก.ละ 0.05 0.22 340 
17 มะระ ก.ก.ละ 0.06 0.50 733 
18 มะนาว ผลละ 0.005 0.07 1300 
19 มะเขือยาว ก.ก.ละ 006 020 233 
20 แตงราน ก.ก.ละ 007 018 157 
21 แตงกวา ก.ก.ละ 007 025 257 
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ตาราง (ตอ) 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อสินคา อัตรา 
ตอหนวย 

ราคา (บาท) 
1 ธ.ค. 84 

ราคา (บาท) 
31 มี.ค. 87 

สูงขึ้น
รอยละ 

22 พริกขี้หนูสด ก.ก.ละ 100 375 275 
23 พริกขี้หนูแหง ก.ก.ละ 120 250 109 
24 กลวยน้ําวา รอยละ 035 145 314 
25 กลวยหอมทอง รอยละ 125 400 220 

              เน้ือสัตวตาง ๆ 
1 เน้ือหมู เน้ือแดง ก.ก.ละ 064 250 291 
2 เน้ือหมู 3 ชั้น ก.ก.ละ 040 180 350 
3 มันหมูขาว (แข็ง) ก.ก.ละ 038 140 268 
4 เน้ือวัวสดสันใน ก.ก.ละ 058 150 159 
5 ไกสด (ธัมดา) ก.ก.ละ 082 160 95 
6 ไขเปดสด ฟองละ 003 008 167 
7 ไขเปดเค็ม ฟองละ 004 009 125 
ค ไขไกสด ฟองละ 005 009 80 
               เคร่ืองชําตาง ๆ 

1 พริกแหง ก.ก.ละ 046 120 161 
2 หัวหอมแหง ก.ก.ละ 0.21 0.21 - 
3 กระเทียมแหง ก.ก.ละ 0.42 0.72 71 
4 มะพราวหาว รอยละ 11.40 22.00 93 
5 ถั่วเขียว ก.ก.ละ 0.17 0.52 206 
6 ถั่วดํา ก.ก.ละ 0.22 0.49 123 
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ตาราง (ตอ) 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อสินคา อัตรา 
ตอหนวย 

ราคา (บาท) 
1 ธ.ค. 84 

ราคา (บาท) 
31 มี.ค. 87 

สูงขึ้น
รอยละ 

7 ถั่วลิสง(กะเทาะเปลือกแหง) ก.ก.ละ 0.23 0.82 228 
8 ถั่วเหลือง ก.ก.ละ 0.17 0.51 200 
9 งาดํา ก.ก.ละ 0.25 0.53 130 

10 งาขาว ก.ก.ละ 0.41 0.96 134 
11 พริกไทยขาว ก.ก.ละ 0.58 0.80 38 
12 พริกไทยดํา ก.ก.ละ 0.39 0.60 54 
13 หัวผักกาดเค็ม ก.ก.ละ 0.27 0.77 185 
14 กะป หยางดี ก.ก.ละ 0.27 1.35 400 
15 กะป หยางกลาง ก.ก.ละ 0.17 0.85 400 
16 น้ําตานซายแดง ก.ก.ละ 0.18 0.62 244 
17 น้ําตานซายขาว ก.ก.ละ 0.32 0.66 106 
18 น้ําตานมะพราว ปบ 0.16 0.67 319 
19 เกลือ (ถัง 20 ลิตร)  ถังละ 0.35 0.52 49 
20 ถานไมเบญจพันธ ถังละ 0.15 0.95 533 
21 มเล็ดแมงลัก ก.ก.ละ 0.22 0.47 114 
22 มะขามเปยก ก.ก.ละ 0.09 0.27 200 

                      แปง 
1 แปงขาวจาว ก.ก.ละ 0.21 0.40 90 
2 แปงขาวเหนียว ก.ก.ละ 0.22 0.46 109 
3 แปงสิงคโปร ก.ก.ละ 0.31 0.80 158 
4 สาคูเม็ดเล็ก ก.ก.ละ 0.39 0.80 105 
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ตาราง (ตอ) 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อสินคา อัตรา 
ตอหนวย 

ราคา (บาท) 
1 ธ.ค. 84 

ราคา (บาท) 
31 มี.ค. 87 

สูงขึ้น
รอยละ 

5 สาคูเม็ดไหย ก.ก.ละ 0.26 0.63 142 
6 เสนหมี่แหง (บี้ฮุน) ก.ก.ละ 0.18 0.45 150 
              เคร่ืองนุงหม 

1 กางเกงขาสั้นสีดํา หยางเลว ตัวละ 0.75 10.00 1,233 
2 เสื้อแขนยาวแบบชาวนา ตัวละ 1.10 18.00 1,537 
3 เสื้อเชิ้ตผาหยางเลว ตัวละ 0.65 14.00 2,054 
4 เสื้อเชิ้ตผาหยางกลาง ตัวละ 1.25 25.00 1,900 
5 กางเกงขาสั้น หยางกลาง ตัวละ 1.50 25.00 1,567 
6 ผาหมนอน หยางเลว ผืนละ 0.95 11.00 1,058 
7 ผาหมนอน หยางกลาง ผืนละ 2.00 25.00 1,158 
8 ผาขนหนูเช็ดตัว หยางเลว ผืนละ 0.50 7.00 1,300 
9 ผาขนหนูเช็ดตัว หยางกลาง ผืนละ 0.75 12.00 1,500 

10 ผาขาวมา หยางเลว ผืนละ 0.25 6.00 2,300 
11 ผาขาวมา หยางกลาง ผืนละ 0.35 7.50 2,043 

            ของใชเบ็ดเตล็ด 
1 สบูซักผา หยางเลว กอนละ 0.02 0.12 500 
2 สบูซักผา หยาหยางกลาง กอนละ 0.03 0.22 633 
3 สบูถูตัว หยางเลว กอนละ 0.05 0.50 900 
4 สบูถูตัว หยางกลาง กอนละ 0.08 0.95 1,035 
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ตาราง (ตอ) 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อสินคา อัตรา 
ตอหนวย 

ราคา (บาท) 
1 ธ.ค. 84 

ราคา (บาท) 
31 มี.ค. 87 

สูงขึ้น
รอยละ 

5 สบูกรดตราเสือ กอนละ 0.04 0.40 1,088 
6 สบูหอมลักซ กอนละ 0.15 2.50 1,566 
7 สบูหอมจุลา กอนละ 0.10 - - 
8 ดายหลอดตราสมอ เบอร 30  หลอดละ 0.52 4.50 765 
9 ดายหลอดตรากากะบาดเขียว หลอดละ 0.70 6.00 757 

10 ดายเย็บผาทําไนประเทสไทย 
(เลว) 

หลอดละ 0.20 1.75 775 

11 ดายเย็บผาทําไนประเทสไทย 
(กลาง) 

หลอดละ 0.30 2.50 733 

12 แปรงสีฟน หยางเลว อันละ 0.08 0.90 1,025 
13 แปรงสีฟน (หยางกลาง) อันละ 0.20 1.50 650 
14 ถานไฟฉายทําไนประเทสไทย กอนละ 0.05 0.75 1,400 

 
ที่มา : รวบรวมขอมูลจาก สจช.(2) สร. 0201.98.6/8 การปนสวนเคร่ืองอุปโภคบริโภค (18 ตุลาคม 
2485- 11 เมษายน 2488) อางจาก พวงทิพย เกียรติสหกุล, “กองทัพญ่ีปุนกับทางรถไฟสายใตของ
ไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหวาง พ.ศ. 2484-2488” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 211-215. 
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